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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 "Έμφραγμα" στις μετακινήσεις προσφύγων από τα νησιά!

Σύμφωνα με πληροφορίες του empronet.gr τα έκτακτα δρομολόγια για τους πρόσφυγες προς τον
Πειραιά, παύουν μέχρι... νεωτέρας!

 (/article/author/16101-marinos) marinos (/article/author/16101-marinos)
 - 26|02|2016 01:14

Αυτό που λογιζόταν ως ακραίο σενάριο και φυσικά απευκταίο σε κάθε περίπτωση, είναι εδώ και λίγη ώρα πραγματικότητα.
Καθώς σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του empronet.gr λόγω των δύσκολων συνθηκών στην ομαλή μετάβαση
των προσφύγων από την Ελλάδα στην υπόλοιπη Ευρώπη, σταματούν μέχρι νεωτέρας τα έκτακτα δρομολόγια για τους
πρόσφυγες από τα νησιά προς τον Πειραιά και την Θεσσαλονίκη!

Αυτό που λογιζόταν ως ακραίο σενάριο και φυσικά απευκταίο σε κάθε περίπτωση, είναι εδώ και λίγη ώρα πραγματικότητα.
Καθώς σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του empronet.gr λόγω των δύσκολων συνθηκών στην ομαλή μετάβαση
των προσφύγων από την Ελλάδα στην υπόλοιπη Ευρώπη, σταματούν μέχρι νεωτέρας τα έκτακτα δρομολόγια για τους
πρόσφυγες από τα νησιά προς τον Πειραιά και την Θεσσαλονίκη!

Οι ταξιδιωτικούς πράκτορες, βάσει των κυβερνητικών αποφάσεων, να εκδίδουν εισιτήρια στο μισό των δυνατοτήτων των
καθημερινών δρομολογίων της γραμμής και ΜΟΝΟ. Και δεν είναι μόνο αυτό: Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργού,
τα πλοία που χρησιμοποιούνται για την μετακίνηση προσφύγων από τα νησιά στον Πειραιά, θα χρησιμοποιηθούν από
αύριο ως προσωρινά καταλύματα για τους πρόσφυγες.

Συγκεκριμένα το «Ελευθέριος Βενιζέλος» θα δέσει στο λιμάνι της Μυτιλήνης για να φιλοξενήσει πρόσφυγες που δεν θα
έχουν κατάλυμα μέσα στον χειμώνα, το Terra Jet στη Χίο και το Blue Star στην Σάμο. Φυσικά η εξέλιξη αυτή είναι
δραματική για την πορεία του προσφυγικού και αναμένεται να «δοκιμάσει» τους μηχανισμούς διαχείρισης αλλά και τις
δυνατότητες όλης της χώρας να σηκώσει αυτό το φορτίο που δεδομένα δεν κατανέμεται ισοβαρώς σε όλη την Ευρώπη.
Ειδικότερα για τη Λέσβο όμως που αποτελεί την μεγαλύτερη πύλη εισόδου της Ευρώπης, οι επόμενες ημέρες προκαλούν
ανησυχία, καθώς είναι άγνωστο το πότε θα λήξει αυτό το προσωρινό μέτρο που εγκλωβίζει επί του παρόντος χιλιάδες
πρόσφυγες…

Ο κίνδυνος να ζήσουμε σκηνές του περσινού καλοκαιριού είναι δυστυχώς πλέον ξανά υπαρκτός.
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Ρεσιτάλ εικαστικών και μουσικής! - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ

«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.

Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;
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