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Παρασκευή, 22/05/2015 | Κοινωνία

Αντιπροσωπεία μελών της «Συνύπαρξης», που δραστηριοποιούνται σε εθελοντικές δράσεις  στο ΠΙΚΠΑ συναντήθηκαν χθες  (21.5.15) στη Νεάπολη
Μυτιλήνης με τον επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, κ. Β. Τσαμπρόπουλο και εκπρόσωπους της
UNHCR (από διάφορες χώρες) που επισκέφθηκαν την Λέσβο. Οι έλληνες και ξένοι εκπρόσωποι του ΟΗΕ, ενημερώθηκαν για τις υφιστάμενες δομές
υποδοχής – διαχείρισης  προσφύγων και μεταναστών στο νησί , ιδιαίτερα με  την έξαρση του φαινομένου το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εξέφρασαν
μάλιστα και την ανησυχία τους για αύξηση των ροών απ’ τα απέναντι παράλια της Τουρκίας ενόψει της θερινής περιόδου και της βελτίωσης των
καιρικών συνθηκών.

Η ίδια αγωνία βέβαια απασχολεί και τα μέλη της Συνύπαρξης καθώς μέρα με την μέρα
πολλαπλασιάζονται οι αποβιβάσεις προσφύγων και μεταναστών σε διάφορες ακτές της
Λέσβου. Στον Μόλυβο στη Σκαμνιά  στον Μανταμάδο, στη Θερμή στο Πλωμάρι, στην
Κράτηγο, αλλά και σε άλλες  πιο απομακρυσμένες τοποθεσίες, συναντά  πια κανείς , τους
ταλαιπωρημένους αυτούς συνανθρώπους μας που αποζητούν με αφετηρία το νησί μας
ασφάλεια και μια καλύτερη ζωή, στον λεγόμενο Δυτικό Κόσμο.

Προς τούτο και επειδή δεν επαρκούν οι  οργανωμένες απ’ την Πολιτεία υποδομές για περισυλλογή
των προσφύγων – μεταναστών που κατευθύνονται  με τα πόδια  προς την πόλη της Μυτιλήνης ,
όπου θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη απ τους Νόμους διαδικασία, η «Συνύπαρξη» απευθύνει 
έκκληση στις Αρχές αλλά και στους πολίτες να συνδράμουν τους συνανθρώπους μας κατά την
πορεία τους προς τη Μυτιλήνη.

Ειδικότερα οι Αρχές, με ανακοινώσεις τους προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ –
ΤΑΧΙ) θα πρέπει να επιτρέπουν να τους δέχονται ως επιβάτες. Επίσης πρέπει να γίνει
γνωστό και στους πολίτες, που ενδεχομένως προθυμοποιούνται να τους μεταφέρουν , ότι

μπορούν να το πράττουν, χωρίς να διακινδυνεύουν να τιμωρηθούν.

                
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-

Ελεύθερη μεταφορά μεταναστών εντός Λέσβου ζητάει η "Συνύπαρξη"

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ 

http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/epistoli-gia-ti-synaylia-tis-eleonoras-zoyganeli-sti-mytilini-na
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/triimero-panigyri-stoy-profiti-ilia-stin-agiaso
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/egkatastasi-ypsilon-tahytiton-internet-stoys-toyristikoys
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cz0fv8LptWdXGMfW-zAbXir_oCpLZ2c5JrNOX-_YEifnVvNAIEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAZrV3ZUDyAEDqQKet2vB01ezPqgDAcgDyASqBP4BT9BT9_xuFNtvjZ6KFSFbAXjFqOcZUbtjYoho_MRwcCO1oyytGSuWO91Tm7ygmr-w2y_0k5WTeXcB9ha95CIeVCp4mGgAh9NrCFqoMB1JUItoX8w5gFhk4AUB7cWBgYB7bOz_nrJ65LiC_Gp4V1vOSP5J9cZUL7Kdxwp2nyUA6nNkLcAElil7yLxQr831vCLOKzy9l1Vms0qFbx-UF4HZ0q6jE3KccV5YyfCOOGHwv9U3096CgprzWDiOza3BxkCIoHxqLzXzj--4AriV8gi3po4k3JhOQ5t0NKfhAGK4t4TFhks8YHpwTtmA-FBtluiEH80R-rZ2OEJHHRNgsz2gBgOAB86qomqoB6a-G9gHAdIIBQiAARABsQkdmKqxg7eHItgTAg&num=1&cid=CAASEuRo6XvfGGlbcmhYsGVvmu40IQ&sig=AOD64_2DNYkpdMobohJtB71bO7I1rVQTXA&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.realfinance.gr
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/oikonomia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ekpaideysi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/agrotika-alieia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/lesviako-vivlio
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri


18/7/2017 Ελεύθερη μεταφορά μεταναστών εντός Λέσβου ζητάει η "Συνύπαρξη" | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/eleytheri-metafora-metanaston-entos-lesvoy-zitaei-i-synyparxi 2/2

            Έχει σημασία η έκκληση της «Συνύπαρξης», δεδομένου ότι παλαιότερα πολλοί συμπολίτες μας που είχαν την καλή θέληση να βοηθήσουν,
βρέθηκαν στη συνέχεια «μπλεγμένοι» και αντιμέτωποι με τον Νόμο!
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(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

ydrodotisis-se-4-periohes)

17/07/17 - 17:18
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.

...

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

aimodosia-sta-loytra)

17/07/17 - 16:58
Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• 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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(/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: 
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