
Δευ, 17/07/2017 - 17:49"Ludlow, οι Έλληνες στους Πολέμους του Άνθρακα" στο Αρχοντικό Γεωργιάδη Δωρεάν διάθεση εισιτηρίων για την παράσταση «Βάκχες» στο αρχαίο θέατρο Μυτιλήνης Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές

 (/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg) 

Τρίτη, 19/04/2016 | Κοινωνία

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ 

                
ΛΕΣΒΟΣ News Πολιτική

(/articles/news-
Κοινωνία

(/articles/news-
Οικονομία

(/articles/news-
Αθλητικά

(/articles/news-
Πολιτισμός

(/articles/news-
Αστυνομικό Ρεπορτάζ

(/articles/news-
Εκπαίδευση
(/articles/news-

Εργασία
(/articles/news-Αγροτικά - Αλιεία

(/articles/news-
Περιβάλλον
(/articles/news-

Τουρισμός
(/articles/news-

Υγεία
(/articles/new

Ναυτιλιακά - Μεταφορές
(/articles/news-categories/naytiliaka-

Βιβλίο (/articles/news-

categories/lesviako-vivlio)

Μουσείο Σίγρι - Γεωπάρκο
(/articles/news-categories/moyseio-

Ελεύθεροι οι πρόσφυγες που κρατούνταν στο hot spot της Μόριας
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Ελεύθεροι αφήνονται σταδιακά πρόσφυγες που κρατούνταν σε hot spot της Λέσβου και της Χίου, καθώς συμπλήρωσαν το ανώτατο όριο των 25
ημερών κράτησης, αλλά οι αιτήσεις χορήγησης ασύλου που έχουν καταθέσει δεν έχουν εξεταστεί.

Σύμφωνα με το Έθνος, η διαδικασία ξεκίνησε τη Δευτέρα. Πρόσφυγες που κρατούνταν σε κλειστές
δομές πήραν στα χέρια τους το λεγόμενο έγγραφο «διοικητικού περιορισμού», το οποίο τους δίνει τη
δυνατότητα να κυκλοφορούν ελεύθερα εκτός των δομών, αλλά όχι και να φύγουν από τα νησιά στα
οποία βρίσκονται, μέχρι να εξεταστούν οι αιτήσεις για τη χορήγηση ασύλου. 

Στη Λέσβο, οι πρόσφυγες υπό «διοικητικό περιορισμό» θα έχουν την εναλλακτική επιλογή της
διαμονής στην ανοιχτή δομή του Δήμου Λέσβου στο Καρά Τεπέ, μέχρι να εξεταστούν οι αιτήσεις
ασύλου. Αντίθετα, στη Χίο, όπου οι ανοιχτές δομές είναι περιορισμένης δυνατότητας και ήδη
κορεσμένες, ως μοναδική επιλογή φαντάζει η διανυκτέρευση στην κλειστή δομή της ΒΙΑΛ. 

Εν τω μεταξύ, από χθες έως και σήμερα Τρίτη στις 9 το πρωί αποβιβάσθηκαν 106 πρόσφυγες, στα
νησιά του βορείου Αιγαίου. Κανένας στη Λέσβο, 40 στη Χίο και 66 στη Σάμο. 

Σήμερα, επίσημα η Αστυνομία δίνει την ύπαρξη με το παλιό καθεστώς, δηλαδή εισερχομένων πριν
την 20η Μαρτίου, μόνο στη Σάμο και συγκεκριμένα 52 ατόμων. Στη Λέσβο και στη Χίο δηλώνεται πως δεν υπάρχουν μετανάστες και πρόσφυγες
καταγεγραμμένοι πριν την 20η Μαρτίου. 

Σε εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ - Τουρκίας, στα hot spot των τριών νησιών, έχουν καταγραφεί: Στη Μόρια της Λέσβου 3.771, στη Χίο 1.957 και στη
Σάμο 595. Στα παραπάνω στοιχεία των hot spot συμπεριλαμβάνονται 250 άτομα που έχουν μετακινηθεί από τη Χίο στη Λέρο αλλά και περίπου 1.500
που διαμένουν σε ανοικτές δομές τόσο στη Χίο όσο και στη Μυτιλήνη, επειδή ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. 

Συνολικά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του συντονιστικού οργάνου για την προσφυγική κρίση στη χώρα βρίσκονται 54.062, εκ των οποίων 29.284
στη Β.Ελλάδα -10.257 εντός καταυλισμού στην Ειδομένη-, 14.906 στην Αττική -στο λιμάνι του Πειραιά 3.286 και στον Σκαραμαγκά 1.650 άτομα. 
 

Ideal Soleil Αντηλιακά
Πολύ υψηλή αντηλιακή προστασία
και περιποίηση της επιδερμίδας με
τις πιο ευχάριστες υφές
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Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

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.
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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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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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