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Το πλοίο «Ε. Βενιζέλος» με τους 2.440 πρόσφυγες από Κω, Κάλυμνο, Λέρο, Μυτιλήνη, έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά μετά από 25 ώρες ταξίδι. Γιατί
δεν πήγε Θεσσαλονίκη.

Το πλοίο Ελ. Βενιζέλος, «έδεσε» λίγο πριν τις 9.30 το πρωί στον Πειραιά φέρνοντας στην Αθήνα 
2.440 μετανάστες, τους «τυχερούς» που απεγκλωβίστηκαν από τα νησιά. 

Μετά από 25 ώρες ταξίδι, βγήκαν στο λιμάνι και σκόρπισαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Ενα ταξίδι,
χωρίς σχεδιασμό όπως αποδείχτηκε, που αρχικά είχε προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Το πλοίο άλλαξε
ρότα. Aιτία ήταν ο φόβος ενός διπλωματικού επεισοδίου με την ΠΓΔΜ καθώς οι 2.500 πρόσφυγες
οδηγούνταν στη βόρεια Ελλάδα για να περάσουν στα Σκόπια τα οποία θα μπορούσαν να
αποφασίσουν να κλείσουν τα σύνορά τους. Χθες το πρωί μάλιστα είχε ανακοινωθεί πως υπεραστικά
λεωφορεία θα περίμεναν τους πρόσφυγες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για να τους μεταφέρουν,
έναντι 10 ευρώ έκαστος, στα σύνορα, στους Ευζώνους. Λόγω όλων αυτών, αποφασίστηκε να
καταπλεύσει το «Ελευθ. Βενιζέλος» στην Αττική. 

Το πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέλος» που φιλοξενούσε ήδη στο λιμάνι της Κω 1308 πρόσφυγες,
παρέλαβε 124 από την Κάλυμνο,300 από τη Λέρο και 708 από τη Μυτιλήνη και ξεκίνησε το ταξίδι

του με προορισμό τελικά τον Πειραιά -και όχι τη Θεσσαλονίκη, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. 

Το επιβατηγό με τους 2.440 πρόσφυγες έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά, στην πύλη Ε-1 στις 9.30 το πρωί. 

Τους πρόσφυγες περίμεναν 4 λεωφορεία του ΟΛΠ τα οποία τους μετέφεραν στον ηλεκτρικό του ΗΣΑΠ Πειραιά. 

Επίσης, δύο ασθενοφόρα, ένα του ΕΚΑΒ και μία Κινητή Μονάδα από το Χαμόγελο του Παιδιού, καθώς μέσα στο πλοίο υπήρχαν πολλά μικρά και
βέβαια, εξαιρετικά ταλαιπωρημένα παιδιά. 

Επεισόδια μέσα στο πλοίο για την αλλαγή πορείας 

Λίγο πριν από την αναχώρηση του πλοίου από τη Μυτιλήνη, απειλήθηκαν επεισόδια μέσα στο πλοίο από ομάδα περίπου 300 Σύρων, που
διαμαρτυρόμενοι για την αλλαγή πορείας του πλοίου προς τον Πειραιά (αντί για τη Θεσσαλονίκη που είχε αρχικά ανακοινωθεί) κινήθηκαν προς το
πλήρωμα που βρισκόταν εκείνη την ώρα στη ρεσεψιόν του καραβιού. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί από τα εμπλεκόμενα υπουργεία που
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διαχειρίζονται το μεταναστευτικό εάν το «Ελευθέριος Βενιζέλος» από τον Πειραιά θα ακολουθήσει κάποιο νέο δρομολόγιο, ή αν θα προσεγγίσει εκ νέου
το λιμάνι της Κω. 

Πώς αποφασίστηκε η αλλαγή προορισμού 

Η αλλαγή πλεύσης -Πειραιάς αντί Θεσσαλονίκης- ανακοινώθηκε χθες, έπειτα από άτυπη σύσκεψη που είχε στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης η
υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά, με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και υπηρεσιακούς
παράγοντες. 

Σύμφωνα με στελέχη της πλοιοκτήτριας εταιρείας, η ναύλωση του πλοίου έχει γίνει από τα υπουργεία που εμπλέκονται στη διαχείριση του
μεταναστευτικού προβλήματος, και περιλαμβάνει μόνο τη φιλοξενία των προσφύγων επί του πλοίου στο λιμάνι της Κω, με σίτιση και ύπνο - αλλά όχι
και τη μεταφορά τους: Οι μετανάστες για να ταξιδέψουν από την Κω, ή από οποιοδήποτε άλλο νησί στο οποίο βρίσκονται, πληρώνουν κανονικά το
ακτοπλοϊκό εισιτήριο. 

Λεπτομέρειες για την αλλαγή του σχεδιασμού δεν ανακοινώθηκαν. 

Ωστόσο, σε δελτίου Τύπου που είχε εκδώσει νωρίτερα το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης αναφερόταν ότι η σύσκεψη έγινε «για να οργανωθεί και να
αντιμετωπιστεί όσο το δυνατόν χωρίς προβλήματα η επικείμενη αποβίβαση των προσφύγων στη Θεσσαλονίκη και οι μετέπειτα ενέργειες για τη
μετάβασή τους στους προορισμούς που επιθυμούν».
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Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.

...

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

aimodosia-sta-loytra)

17/07/17 - 16:58
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• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
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Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-
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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: 
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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