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Τρί, 18/07/2017 - 15:14γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη
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Τετάρτη, 04/11/2015 | Ελλάδα

Οι πρώτες έξι οικογένειες προσφύγων λίγα λεπτά μετά τις επτά το πρωί επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος που θα τους μεταφέρει από την Ελλάδα στο
Λουξεμβούργο. Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος, τους πρόσφυγες συνόδεψαν ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς και ο υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου Ζαν Ασελμπορν. 

Πρόκειται για τους πρώτους 30 πρόσφυγες που μετεγκαθίστανται από την Ελλάδα σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Συγκεκριμένα, θα ταξιδέψουν στο
Λουξεμβούργο έξι οικογένειες με μικρά παιδιά (μεταξύ αυτών και παιδιά με ειδικές ανάγκες), από τους οποίους οι τέσσερις οικογένειες είναι από τη
Συρία και οι δύο από το Ιράκ.
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Οι 30 πρόσφυγες εισήλθαν στην Ελλάδα από τη Λέσβο, καταγράφηκαν και ταυτοποιήθηκαν από τη
Frontex και την Ελληνική Αστυνομία και στη συνέχεια υπέβαλαν αιτήματα ασύλου. Τους πρόσφυγες
συμβούλεψαν ως προς το πρόγραμμα μετεγκατάστασης η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου και η
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. 

Η αναχώρηση θα γίνει στις 8:30 το πρωί με πτήση της Aegean με προορισμό τις Βρυξέλλες και από
εκεί οι πρόσφυγες θα μεταφερθούν στο Λουξεμβούργο με λεωφορείο. Στο ταξίδι θα συνοδεύονται
από εκπρόσωπο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. 

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, θα συναντηθεί στις 09:30 στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Μάρτιν
Σουλτς, τον Ζαν Άσελμπορν και τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και θα ακολουθήσει διμερής συνάντηση
του πρωθυπουργού με τον κ. Σουλτς μετά από την οποία θα γίνουν δηλώσεις .
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horeyoyn-analytika-programma-se-oli-tin-ellada)

29/06/17 - 07:07
«3 ΛΑΛΟΥΝ ΚΑΙ 2 ΧΟΡΕΥΟΥΝ» - Αναλυτικά το πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα (/articles/news-

categories/ellada/3-laloyn-kai-2-horeyoyn-analytika-programma-se-oli-tin-ellada)

Για τους φίλους της ιστοσελίδας που ίσως βρεθούν σε κάποιους από τους σταθμούς της περιοδείας της
θεατρικής παράστασης. Δυστυχώς δεν θα την απολαύσουμε στη Μυτιλήνη.
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Εγκρίθηκε δόση 8,5 δισ. ευρώ και μία «δεύτερη καλύτερη λύση» για το χρέος (/articles/news-

categories/ellada/egkrithike-dosi-85-dis-eyro-kai-mia-deyteri-kalyteri-lysi-gia-hreos)

Σε συμφωνία για την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, που ανοίγει το δρόμο για
εκταμίευση δόσης ύψους 8,5 δισ. ευρώ, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο.
Για το χρέος, βάση παραμένει η συμφωνία του Μαΐου 2016, ενώ υιοθετήθηκε και ρήτρα ανάπτυξης.
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12/06/17 - 08:20
Λίστα με τζιχαντιστές έδωσε η Αμερική στις ελληνικές αρχές (/articles/news-categories/ellada/lista-me-

tzihantistes-edose-i-ameriki-stis-ellinikes-arhes)

Σημαντική βάση δεδομένων με υπόπτους για τζιχαντ παρέδωσε η Αμερική στις ελληνικές Αρχές, με σκοπό
η χώρα μας να ενισχύσει το επίπεδο των ελέγχων στα σύνορα για τον εντοπισμό εξτρεμιστών. 
Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ζήτησε από αρμόδιους Αμερικανούς...
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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