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Σε πολλές αναρτήσεις του Lesvosnews.net  για τους πρόσφυγες μια ομάδα χρηστών των κοινωνικών δικτύων επιμένει να γράφει σχόλια γεμάτα μίσος
για τους πρόσφυγες. Τον τελευταίο καιρό το βασικό τους επιχείρημα είναι ότι όσοι έρχονται είναι λιποτάκτες. Βέβαια αυτό το συνοδεύουν και με άλλους
απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.

Αντί να απαντάμε στον καθέναν επιλέξαμε το παρακάτω άρθρο από τη Lifo.gr  που δίνει πολλές
απαντήσεις.... Απαντήσεις ώστε να καταλάβουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται στο
νησί μας.

Στη Συρία λαμβάνει χώρα μια πρωτοφανής ανθρωπιστική κρίση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη
μετακίνηση προσφύγων από το 2011, οπότε και άρχισε ο πόλεμος. Ο αριθμός τους αυξάνεται
δραματικά μέρα με τη μέρα, ενώ μια άλλη κρίση, αυτή της υποδοχής τους λαμβάνει χώρα στην Ε.Ε.
Ποιοι είναι όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι και γιατί εγκαταλείπουν κατά χιλιάδες καθημερινά τα σπίτια
τους για να κάνουν το μακρύ ταξίδι για την αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής;

 

Με τη βοήθεια του παγκόσμιου παρατηρητηρίου δίνουμε απαντήσεις

Πότε ξεκίνησε η κρίση;

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ξεκίνησαν το Μάρτιο του 2011, ως μέρος της Αραβικής Άνοιξης.
Αλλά οι ειρηνικές διαδηλώσεις κλιμακώθηκαν γρήγορα μετά την βίαιη καταστολή της κυβέρνησης, και οι αντάρτες άρχισαν να αγωνίζονται ενάντια στο
καθεστώς. Μέχρι τον Ιούλιο του ΄11, οι αποστάτες του στρατού οργανώθηκαν στον Ελεύθερο Συριακό Στρατό, ενώ αρκετοί πολίτες πήραν τα όπλα και
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εντάχθηκαν στους επαναστατικούς κόλπους. Οι διαιρέσεις μεταξύ κοσμικών και ισλαμιστών μαχητών, καθώς και μεταξύ των εθνοτικών ομάδων,
περιπλέκουν την πολιτική των συγκρούσεων.

Τι συμβαίνει με τον εμφύλιο πόλεμο;

Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή του, ο πλήρως ανεπτυγμένος εμφύλιος πόλεμος έχει σκοτώσει πάνω από 220.000 άτομα, τα μισά
εκ των οποίων πιστεύεται ότι είναι άμαχοι. Οι βομβιστικές επιθέσεις καταστρέφουν πολυσύχναστες πόλεις και οις παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων είναι πλέον ευρέως διαδεδομένες. Βασικές ανάγκες όπως τροφή και ιατρική περίθαλψη είναι αδύνατο να καλυφθούν. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι
7,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας. Αν σκεφτεί κανείς και τους πρόσφυγες, περισσότερο από το ήμισυ του
προπολεμικού πληθυσμού της χώρας των 23 εκατομμυρίων έχει ανάγκη από επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια, είτε βρίσκονται στη χώρα, είτε έχουν
περάσει τα σύνορά της. Πόλεμος και Ισλαμικό κράτος στη Συρία Η Δύση έχει στηρίξει ανοιχτά τη συριακή αντιπολίτευση κατά τη διάρκεια του εμφυλίου
που μαίνεται στη χώρα εδώ και τρία χρόνια. Στο στρατόπεδο των αντικαθεστωτικών ωστόσο, βρίσκονται και οι τζιχαντιστές, οι οποίοι όμως
συγκρούονται και με τους αντάρτες της αντιπολίτευσης. Στη μέση αυτών των συγκρούσεων υπάρχουν χιλιάδες άμαχοι. Στα πεδία των μαχών του
Συριακού εμφυλίου οι τζιχαντιστές έχουν καταλάβει σημαντικές περιοχές και έχουν σημειώσει σημαντικές νίκες τόσο εναντίον του συριακού στρατού
όσο και εναντίον των ανταρτών. Οι θηριωδίες των τζιχαντιστών προκαλούν τον τρόμο στους εναπομείναντες πολίτες της Συρίας. Αποκεφαλισμοί,
βιασμοί, βάρβαρες δολοφονίες και τρομοκρατία είναι καθημερινά φαινόμενα, με τη Δύση να μην έχει επιλέξει αν θα στηρίξει τον Άσαντ στον πόλεμο
κατά του Ισλαμικού κράτους ή τους αντάρτες (στους κόλπους των οποίων όμως προσχώρησαν και οι τζιχαντιστές).

 Πώς "δραπετεύουν" οι Σύροι;

Χιλιάδες Σύροι εγκαταλείπουν τη χώρα τους κάθε μέρα. Συχνά αποφασίζουν να διαφύγουν αφού τα σπίτια και οι γειτονιές τους έχουν βομβαρδιστεί, ή
γιατί μέλη της οικογένειάς τους σκοτώθηκαν. Ο κίνδυνος που ενέχει το ταξίδι μέχρι τα σύνορα μπορεί να είναι τόσο υψηλός όσο και η παραμονή τους
στη Συρία: Οικογένειες περπατούν για μίλια μέσα στη νύχτα για να αποφύγουν τα πυρά ελεύθερων σκοπευτών ή για να μην πιαστούν από
στρατιώτες, οι οποίοι θα απαγάγουν τους νέους άνδρες και θα τους επιβάλλουν να αγωνιστούν για το καθεστώς. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανάγκες
των προσφύγων; Οι πρόσφυγες χρειάζονται τρόφιμα, ρούχα, και βασικά είδη υγιεινής. Χρειάζονται προμήθειες καθαρού νερού, καθώς και
εγκαταστάσεις υγιεινής. Τα παιδιά χρειάζονται ένα ασφαλές, προστατευμένο περιβάλλον και την ευκαιρία να παίξουν και να πάνε στο σχολείο. Οι
ενήλικες πρέπει να έχουν επιλογές απασχόλησης σε περίπτωση μακροχρόνιας μετατόπισης. EPA/YOUSSEF BADAWI Πού ζουν οι πρόσφυγες;
Περισσότεροι από 1,1 εκατομμύρια είναι οι πρόσφυγες στο Λίβανο. Πολλοί έχουν εγκατασταθεί εκεί σε εγκαταλελειμμένα κτίρια κοινοτήτων, υπόστεγα,
δωμάτια, γκαράζ, και σε σκηνές που έχουν στήσει στη γη. Οι συνθήκες είναι πολύ συχνά κάκιστες. Ακόμα κι έτσι, οι οικογένειες αγωνίζονται να
πληρώσουν ενοίκιο για αυτούς τους χώρους. Η Τουρκία φιλοξενεί περισσότερους από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες από τη Συρία. Το Ιράκ, που
αντιμετωπίζει τις δικές του ένοπλες συγκρούσεις, φιλοξενεί περίπου 220.000 Σύρους. Περισσότεροι από 610.000 πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην
Ιορδανία, ως επί το πλείστον σε οικογένειες υποδοχής ή σε ενοικιαζόμενα καταλύματα. Περίπου 80.000 ζουν σε ένα στρατόπεδο κοντά στα βόρεια
σύνορα με τη Συρία, και περίπου 12.400 ζουν σε ένα στρατόπεδο που άνοιξε στα τέλη του Απριλίου.

Ποιους κινδύνους αντιμετωπίζουν τα παιδιά;

Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στον υποσιτισμό και τις ασθένειες που σχετίζονται με την κακή υγιεινή. Πολλά υποφέρουν από διαρροϊκές ασθένειες
και αφυδάτωση. Λόγω της καταστροφής του συστήματος υγείας της Συρίας και της έλλειψη επαρκούς εμβολιασμού, υπήρξαν κρούσματα ιλαράς και
πολιομυελίτιδας, ακόμη και στα παιδιά των προσφύγων της Συρίας. Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα στη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση ειδικά
σε συνθήκες συνωστισμού. Χωρίς επαρκές εισόδημα για να στηρίξουν τις οικογένειές τους και φοβούμενοι ότι οι κόρες τους μπορεί να κακοποιηθούν
σεξουαλικά, γονείς παντρεύουν τα κορίτσια από την ηλικία των 13 ετών.

 Πόσοι πρόσφυγες υπάρχουν;

Τέσσερα εκατομμύρια Σύριοι πρόσφυγες έχουν καταγραφεί ή αναμένουν την εγγραφή τους σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών
για τους Πρόσφυγες της, η οποία ηγείται της έκτακτης ανάγκης.
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(/articles/news-categories/kosmos/sz-prosfyges-kata-

diakiniton-gia-nayagio-sti-lesvo)

28/06/17 - 06:48
SZ: Πρόσφυγες κατά διακινητών για ναυάγιο στη Λέσβο (/articles/news-categories/kosmos/sz-prosfyges-kata-

diakiniton-gia-nayagio-sti-lesvo)

Σε μια υπόθεση που έχει φτάσει στη γερμανική δικαιοσύνη και αφορά ένα ναυάγιο με πρόσφυγες έξω από
τη Λέσβο, όταν ακόμη το προσφυγικό βρισκόταν στην «καυτή φάση» του αναφέρεται η Süddeutsche
Zeitung του Μονάχου. 
Το άρθρο έχει τίτλο «Η νύχτα του ναυαγίου» και περιγράφει πώς η ιστορία των...

(/articles/news-categories/kosmos/tragodia-stin-

portogalia-dekades-nekroys-afinoyn-piso-toys-oi)

18/06/17 - 19:37
Tραγωδία στην Πορτογαλία: Δεκάδες νεκρούς αφήνουν πίσω τους οι πυρκαγιές (/articles/news-

categories/kosmos/tragodia-stin-portogalia-dekades-nekroys-afinoyn-piso-toys-oi)

Tουλάχιστον 62 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πυρκαγιές που έκαψαν δασικές εκτάσεις στην
κεντρική Πορτογαλία. 

 
 
Τα περισσότερα θύματα έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν οδικώς τις περιοχές

(/articles/news-categories/kosmos/profitiko-tweet-

liges-ores-prin-ton-seismo-sti-lesvo)

13/06/17 - 07:13
Το "προφητικό" tweet λίγες ώρες πριν τον σεισμό στη Λέσβο! (/articles/news-categories/kosmos/profitiko-

tweet-liges-ores-prin-ton-seismo-sti-lesvo)

Λίγες ώρες πριν από τον σεισμό 6,1 ρίχτερ στη Μυτιλήνη, που έγινε αισθητός και σε πολλές περιοχές της
Τουρκίας, η Melda Onur έκανε ένα tweet που στην πορεία αποδείχθηκε... προφητικό!

Η πρώην βουλευτής του CHP έγραψε χαρακτηριστικά: "Λένε στις ειδήσεις για φίδια στο κέντρο (σ.σ. της...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

Botanica Healthy Life

τροφή για το μυαλό
η κορυφαία και πιο πλήρης φυσική
επιλογή για ενίσχυση της μνήμης

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/anakoinoseis-foreon/psifisma-dimoy-lesvoy-gia-thanato-toy-kosta-doyka)

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/kosmos/sz-prosfyges-kata-diakiniton-gia-nayagio-sti-lesvo
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/kosmos/sz-prosfyges-kata-diakiniton-gia-nayagio-sti-lesvo
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/kosmos/tragodia-stin-portogalia-dekades-nekroys-afinoyn-piso-toys-oi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/kosmos/tragodia-stin-portogalia-dekades-nekroys-afinoyn-piso-toys-oi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/kosmos/profitiko-tweet-liges-ores-prin-ton-seismo-sti-lesvo
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/kosmos/profitiko-tweet-liges-ores-prin-ton-seismo-sti-lesvo
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cg_SfOsxtWbf8CtClzAaaqKeoCZuThb1K9qHLhZEF_9GivcABEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAZmEztkDyAEJqQJuXbaPLcejPqgDAcgDwwSqBN8BT9ClZT64EIlmeFyaEGpCTmclwUD0pSkqxKZaVigsjnfT44B8GMP1ZR5W2LZjA7jWB9jLOJxh2BkTYsbPsT_zWenN0dt57KRb7WBnL16XhpRKJwb45-vt60RMS9vthit8h4BY46XQj9X9D51uPNXDSIIBBaBL-77qi0P_nDeoEZ380WwVw3otWfNr6e4MQmLXevJq18JKpJQIWOkuj0_loWWRGwoeXAlQHjru_of7XrYxUXtfRPZ1Ph7Wc6x3nu7fEB_W6DM6o6kD853oOXvqfE9yDnaMsbGfZopXe2VOZKAGLoAHz_uxJqgHpr4b2AcA0ggFCIABEAGxCfERqpaBxYPC2BMC&num=1&cid=CAASEuRobMZHy1m7IWLzMexwDD3KqA&sig=AOD64_0VmhqEV5GLs5a9hlGhW-WDsj89LQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://kraeuterpharm.com/gr/produkt/multitonic-%25CE%25BF-%25CF%2580%25CE%25B9%25CE%25BF-%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2587%25CF%2585%25CF%2581%25CF%258C%25CF%2582-%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2587%25CF%2585%25CF%2584%25CE%25AE%25CF%2582-%25CE%25B5%25CE%25B3%25CE%25BA%25CE%25B5%25CF%2586%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2585/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CaC7IOsxtWd3CDtenzAa70rPQBd2ukLRFtqzS_p8BZBABIPb8_B5grYKAgKAMyAECqQJGOZdbFtqDPqgDAcgDyASqBN8BT9ALWb4GaVKayWu-1dHkHMn8nJfww3fgxqME0CpTUbls4xaAHhYj0KFCnmNhog67eojYOHwZNDa5PjdENblIiynYkMhBcjskBFvVYVOGfPuJiN7tIFDnrm5Fu9ItnWa6acqyFkDWASOOQB5zNL5mONbkOGRZI7p5gqO618tFKDbZjA8MAOPC_mILgfWcm3Vl6ll1G6Lkt_PdhHsITPEJC6mHshBSAdBK25XJuMqaIQ63iFPw-xaHwETVj6lXNhML2j4KujCcFzLZW349tYnj1LU8o2zu6h_E_3KnYzjv2aAGAoAH5snkNKgHpr4b2AcB0ggFCIABEAGxCTIAGZCmIXFc2BMC&num=1&sig=AOD64_15Rv1WCUujH2H6ESNMWNAfaz1Msg&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://tracker.marinsm.com/rd%3Fcid%3D6484iki26001%26mkwid%3DcjdZgq8Gw%26pcrid%3D42872012990%26pkw%3D%26pmt%3D%26pdv%3Dc%26lp%3Dhttp://www.ctrip.com/adredirect.asp%253Fsrc%253Dggflrmk609%2526keyword%253Dinairline_RNS_DLC
http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/anakoinoseis-foreon/psifisma-dimoy-lesvoy-gia-thanato-toy-kosta-doyka

