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Τετάρτη, 19/08/2015 | Κοινωνία

Καμπανάκι από ΟΗΕ και Frontex για αύξηση των μεταναστών που φτάνουν στην χώρα μας. 
Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα: Μόνο την περασμένη εβδομάδα πέρασαν τα ελληνικά σύνορα περισσότεροι από
20.000 μετανάστες αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, μακριά από την βία και τον πόλεμο.

Μάλιστα, μέσα σε μία εβδομάδα, ανέφερε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
καταγράφηκαν τόσες αφίξεις μεταναστών στην Ελλάδα όσες μέσα σε έξι μήνες το 2014. 

Σύμφωνα δε με τα στοιχεία της Frontex και του ΟΗΕ, τον Ιούλιο, περισσότεροι από 50.000
μετανάστες διέσχισαν το Αιγαίο και έφτασαν στα ελληνικά νησιά, κυρίως στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο
και την Κω. Περισσότεροι δηλαδή από όσους είχαν φτάσει στην Ελλάδα όλο το προηγούμενο έτος.
Περίπου 20.000 άνθρωποι έφτασαν στην Ιταλία ενώ από τα δυτικά Βαλκάνια η Ουγγαρία κατέγραψε
περισσότερες από 34.000 αφίξεις. 

107.500 μετανάστες πέρασαν τα ευρωπαϊκά σύνορα τον Ιούλιο 

Κατά την Frontex, ο αριθμός των μεταναστών που έφτασαν στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
τον Ιούλιο ήταν τριπλάσιος σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πριν από έναν χρόνο, αγγίζοντας τις
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107.500. 

«Ο αριθμός αυτός συνιστά το τρίτο διαδοχικό μηνιαίο ρεκόρ και είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από τις 70.000 του Ιουνίου» αναφέρεται στην
ανακοίνωση που εξέδωσε ο Οργανισμός. 

Κατά του επτά πρώτους μήνες του έτους ο αριθμός των μεταναστών έφτασε τις 340.000 —από 123.500 κατά την ίδια χρονική περίοδο το 2014—
γεγονός που «δημιούργησε πιέσεις άνευ προηγουμένου στις αρχές ελέγχου των συνόρων στην Ιταλία, την Ελλάδα και την Ουγγαρία» συνεχίζει η
ανακοίνωση. 

Αυξάνεται ο ρυθμός αφίξεων 

«Ο ρυθμός των αφίξεων αυξάνεται σταθερά τις τελευταίες εβδομάδες. Περισσότεροι μετανάστες και πρόσφυγες έφτασαν στην Ελλάδα των Ιούλιο,
50.242, από ότι όλο το προηγούμενο έτος», τόνισε ο Γουίλιαμ Σπρίντλερ της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, μιλώντας σε
συνέντευξη Τύπου στην Γενεύη. 

Επικρίσεις στην ελληνική διοίκηση 

«Πρόκειται για μια επείγουσα κατάσταση για την Ευρώπη που απαιτεί από όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ να προσφέρουν τη στήριξή τους στις εθνικές
αρχές που υποδέχονται μαζικά τους μετανάστες στα σύνορά τους», υπογράμμισε ο διευθυντής της ευρωπαϊκής υπηρεσίας, Φαμπρίς Λεζερί. «Η
Frontex έχει ζητήσει από τις χώρες μέλη επιπρόσθετο εξοπλισμό και προσωπικό για να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις της στην Ελλάδα και την
Ουγγαρία», πρόσθεσε. 

«Εάν η ελληνική κεντρική διοίκηση επιδείξει ηγεσία και όραμα και τοποθετήσει κάποιον που θα οργάνωνε την αντίδραση, τότε εμείς και άλλοι διεθνείς
οργανισμοί θα ήμασταν έτοιμοι να έρθουμε να βοηθήσουμε», τόνισε από την πλευρά του ο Γουίλιαμ Σπρίντλερ της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για
τους πρόσφυγες, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Γενεύη. «Είναι δύσκολο για εμάς να έρθουμε και να εργαστούμε επί τόπου εάν δεν
υπάρχει κάποιος επικεφαλής», όπως διευκρίνισε.

Εντάσεις στα λιμάνια 

Καυγάδες ξεσπούν συνέχεια στο λιμάνι της Μυτιλήνης ανάμεσα στους εκατοντάδες μετανάστες και πρόσφυγες που κάθε μέρα αποβιβάζονται εκεί και
καταγράφονται ώστε να μεταφερθούν στα κέντρα φιλοξενίας απ' όπου και λαμβάνουν τα απαραίτητα έγγραφα με τα οποία και στη συνέχεια
μετακινούνται στην Αθήνα. Οι συγκρούσεις που μερικές φορές είναι οξύτατες ξεσπούν ανάμεσα στις διάφορες εθνότητες, όταν διαπιστώνεται ότι η
μετακίνηση γυναικών και παιδιών, και ιδιαίτερα Σύρων προσφύγων, είναι γρηγορότερη απ ότι αυτή άλλων μεταναστών, κυρίως από το Αφγανιστάν και
το Πακιστάν. 

Χριστοδουλοπούλου: Θα λύσουμε το πρόβλημα της μεταφοράς μεταναστών από τα νησιά 

Η αρμόδια υπουργός Τασία Χριστοδουλοπούλου σε δηλώσεις της υποστήριξε ότι άμεσα θα λυθεί το πρόβλημα της μεταφοράς των μεταναστών από
τα νησιά: «Μέχρι και τις 15 Αυγούστου ακριβώς, γιατί και 15 Αυγούστου γίνανε μεταφορές, φεύγανε κανονικά (οι μετανάστες από τα νησιά) προς την
Αθήνα. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με την μεταφορά τους. Το πρόβλημα υπήρχε μόνο στην Κω, όπου είχε συγκεντρωθεί ένας μεγάλος πληθυσμός
που δεν μπορούσε να ταυτοποιηθεί. Στη Λέσβο δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Τώρα, για δύο τρεις μέρες, που τα πλοία δεν έχουν θέσεις,
καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της μεταφοράς αυτών των ανθρώπων. Να είστε σίγουροι ότι θα το λύσουμε».

Μιλώντας στο Βήμα FM για το πρόβλημα της μεταφοράς των παράτυπων μεταναστών από τα νησιά του Αιγαίου στον Πειραιά, η κ.
Χριστοδουλοπούλου αναφέρθηκε και στα όσα είχε πει για τους μετανάστες που λιάζονται στις πλατείες. «Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στην Ελλάδα»! Η
ίδια πρόσθεσε: «Όσοι επιθυμούν να φιλοξενηθούν, υπάρχει ανοιχτός χώρος φιλοξενίας στον Ελαιώνα. Οι υπόλοιποι τραβάνε τον δρόμο τους. Κι
εκεί όταν απάντησα ότι (οι μετανάστες) εξαφανίζονται, γιατί ακριβώς δεν μπορώ να λέω κάποια πράγματα δημόσια, γιατί υπάρχει και η Ευρώπη,
το κάνανε κι αυτό ανέκδοτο. Κι όταν είπα λιάζονται, γιατί εκεί κάνανε τις επαφές, κι αυτό έγινε ανέκδοτο. Γιατί, ακριβώς δεν ξέρετε ούτε από
υπαινιγμούς ούτε από δημόσιο λόγο. Τώρα, δεν λιάζονται. Εξαφανίζονται!» τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός.

 

huffingtonpost

 

φωτογραφία:  ©  AFP PHOTO / ACHILLEAS ZAVALLIS / άφιξη προσφύγων στη Λέσβο 14/8/15

 

 

    
20

Like

0 Comments Sort by 

Facebook Comments Plugin

Newest

Add a comment...

104

 

1

 

1

googleplus

0

 

116

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100018982389793
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin


18/7/2017 Καμπανάκι από ΟΗΕ και Frontex για την εισροή μεταναστών. Η Τασία όμως βλέπει "εξαφανίσεις" | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/kampanaki-apo-oie-kai-frontex-gia-eisroi-metanaston-tasia 3/3

(/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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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: 

 

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa
http://vatera.gr/platanos/?p=17877
http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis

