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Δευ, 17/07/2017 - 14:45Ημερίδα με θέμα «Κόκκινα Δάνεια» από το Επιμελητήριο Λέσβου Ο Δημήτρης Μπάσης στο "Κτήμα Οινοφόρος" - Παρασκευή 21 Ιουλίου "Με ένα σφυρί και μια λούπα" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
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Κυριακή, 31/01/2016 | Κοινωνία

Ταξίδια Γαλλία από 495€
Γαλλοιταλική Ριβιέρα - Προβηγκία
& Λίμνες Βορείου Ιταλίας 7ημ. από
595€, με Πρωινό. Δείτε!
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Μνήμες από το παρελθόν φέρνουν στο μυαλό οι τελευταίες εικόνες από το τραγικό ναυάγιο που σημειώθηκε χθες Σάββατο 30/01/2016 στο Αιγαίο, στο
οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 39 άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους και 5 παιδιά.

 
Οι φωτογραφίες με τα άψυχα σώματα των μικρών παιδιών στις τουρκικές ακτές κάνουν τον γύρο
του κόσμου, φέρνοντας στον νου την εικόνα του μικρού Αϊλάν.
 
Στις φωτογραφίες που τράβηξε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα κορμιά των μικρών
προσφυγόπουλων φαίνονται είτε να πλέουν μέσα στη θάλασσα, είτε να έχουν ξεβραστεί στην ακτή
 
Σύμφωνα με το Anadolu, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας, η ακτοφυλακή διέσωσε 75
άτομα. Οι μετανάστες, από τη Συρία, το Αφγανιστάν και τη Μιανμάρ, είχαν αναχωρήσει από την
τουρκική επαρχία Τσανάκαλε και ήθελαν να φτάσουν στη Μυτιλήνη.
 
«Είμαστε πολύ λυπημένοι. Τουλάχιστον είκοσι από τους φίλους μας αγνοούνται», δήλωσε
κλαίγοντας ένας από τους συντρόφους τους στο Γαλλικό Πρακτορείο.
 
Άλλοι μετανάστες, των οποίων ο αριθμός δεν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστεί, αγνοούνται, ενώ

εικάζεται ότι πολλοί από αυτούς έχουν εγκλωβιστεί μέσα στο βυθισμένο πλοιάριο
 
Ένας Τούρκος υπήκοος που είναι ύποπτος ότι διοργάνωσε τη μεταφορά των περισσότερων από 100 μεταναστών συνελήφθη, ενώ όλοι όσοι
διασώθηκαν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα υποθερμίας.
 
Το πλοιάριο που βυθίστηκε ήταν ορατό περίπου 50 μέτρα από τις τουρκικές ακτές. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας του
Τσανακάλε, «προσέκρουσε σε βράχους αμέσως μόλις άφησε την ακτή και, δυστυχώς, βυθίστηκε».
 
Η ακτή της συγκεκριμένης επαρχίας είναι μόλις 5 μίλια βόρεια της Λέσβου.
 
Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, 218 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του 2016 στην προσπάθειά τους να
διασχίσουν τη θάλασσα από την Τουρκία προς την Ελλάδα και όπως αναφέρει εκπρόσωπος του Οργανισμού οι θάνατοι στο Αιγαίο «αυξάνονται με
ανησυχητικούς ρυθμούς».
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(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

16/07/17 - 21:31
Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 

 

(/articles/news-categories/koinonia/i-kataskinotiki-

periodos-ton-proskopon-tis-lesvoy)

16/07/17 - 19:53
Η κατασκηνωτική περίοδος των Προσκόπων της Λέσβου (/articles/news-categories/koinonia/i-kataskinotiki-

periodos-ton-proskopon-tis-lesvoy)

Άλλο ένα όμορφο αλλιώτικο καλοκαίρι ζουν τα Λυκόπουλα (παιδιά ηλικίας έξη έως 11 ετών), οι Πρόσκοποι
(νέοι έφηβοι ηλικίας 12 έως 15 ετών) και οι Ανιχνευτές (μεγάλη έφηβοι ηλικίας 16 έως 18 ετών) των
Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Λέσβου.

 

Η φετινή κατασκηνωτική...

(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sto-ippeios-2)

15/07/17 - 07:34
Εθελοντική Αιμοδοσία στο Ίππειος (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sto-ippeios-2)

Γνωρίζεις, ότι για να σωθεί ένας βαριά τραυματισμένος από τροχαίο ατύχημα χρειάζονται 20,30 ή ακόμη
και 50 αιμοδότες;

Γνωρίζεις ότι για να γίνει καρδιοχειρουργική επέμβαση χρειάζονται 10 έως 12 αιμοδότες;

Επειδή όλοι είμαστε ίσοι στην ανάγκη για αίμα σε καλούμε να λάβεις μέρος στην...
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Ταξίδια Κροατία από 465€
Πανόραμα Κροατίας - Λίμνες
Πλίτβιτσε, 8 Ημ. με Πλούσια
Ημιδιατροφή. Δείτε Προσφορά!

Το Θαύμα του 2017

Δες Εδώ

Όχι πια λίπος. Αυτή είναι η καλύτερη λύση
στο αδυνάτισμα που δεν ήξερες μέχρι τώρα!

Slim Shop

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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