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Δευτέρα, 31/08/2015 | Κοινωνία

Περίπου 11.000 υπολογίζουν οι αρχές, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νησί, περιμένοντας οι 8.000 από
αυτούς να καταγραφούν από το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής και κάπου 3.000 να αποπλεύσουν από το λιμάνι της Μυτιλήνης με κάποιο από τα πλοία
της γραμμής ή τα έκτακτα δρομολόγια πλοίων που πραγματοποιούνται.

Το μεσημέρι της Κυριακής απέπλευσε το πλοίο «Tera Jet», με 1.740 μετανάστες και πρόσφυγες. Μία ώρα αργότερα το πλοίο επέστρεψε στο λιμάνι
της Μυτιλήνης για να αποβιβάσει δύο παιδιά με υψηλό πυρετό και συνέχισε κανονικά το ταξίδι του. Το «Tera Jet» θα εκτελεί ένα δρομολόγιο κάθε δύο
ημέρες για τις επόμενες δύο εβδομάδες, μεταφέροντας μετανάστες και πρόσφυγες από τη Μυτιλήνη στον Πειραιά. Περί τις 6 το απόγευμα το πλοίο
«Ελευθέριος Βενιζέλος» απέπλευσε από τη Μυτιλήνη μεταφέροντας στον Πειραιά περί τα 1.680 άτομα.

Άλλα 800 άτομα είχε επιβιβάσει από τη Σάμο. Εν τω μεταξύ σε 8.000 υπολογίζεται ο αριθμός των μεταναστών και των προσφύγων που είτε μένουν
στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής στη Μόρια περιμένοντας την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών, είτε στον περιβάλλοντα χώρο, είτε τέλος στον
καταυλισμό του Καρά Τεπέ.

Μόνο το Σαββάτο πιστοποιήθηκε η άφιξη περί των 2.600 νέων μεταναστών και προσφύγων ενώ άλλοι 2.000 περίπου δεν έγινε δυνατό να
πιστοποιηθούν λόγω έλλειψης μέσων και προσωπικού.

Χθες  Κυριακή υπολογίζεται ότι στο νησί έφθασαν περί τους 2.000 νέους μετανάστες και πρόσφυγες οι οποίοι στην πλειοψηφία τους μένουν στους
χώρους αποβίβασής τους στο Μόλυβο ή τη Συκαμνιά. Κάποιοι από αυτούς πεζοπορώντας κινούνται στην πόλη της Μυτιλήνης. Διανύοντας με τα
πόδια αποστάσεις περίπου 70 χιλιομέτρων.

 

πηγη: ΑΜΠΕ

                
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-

11.000 πρόσφυγες στη Μυτιλήνη - 2.000 άτομα ήρθαν την Κυριακή

http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia/aplirotes-gia-mines-oi-katharistries-ton-kentron-ygeias-lesvoy
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/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg
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 11.000 πρόσφυγες στη Μυτιλήνη - 2.000 άτομα ήρθαν την Κυριακή | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/11000-prosfyges-sti-mytilini-2000-atoma-irthan-tin-kyriaki 2/2

    
135

Like

0 Comments Sort by 

Facebook Comments Plugin

Newest

Add a comment...

(/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.
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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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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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