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 Νέα διαμαρτυρία Αφγανών

4.038 στη Λέσβο, 53.875 στη χώρα, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 26|05|2016 15:08

Νέα διαμαρτυρία από Αφγανούς κυρίως, πρόσφυγες και μετανάστες σημειώθηκε χτες το πρωί στο κέντρο της πόλης.

Νέα διαμαρτυρία από Αφγανούς κυρίως, πρόσφυγες και μετανάστες σημειώθηκε χτες το πρωί στο κέντρο της πόλης.

Με χαρτόκουτες που έγραφαν στα αγγλικά ότι «είμαστε άνθρωποι και όχι ζώα» και «ζητάμε ελευθερία», 50 περίπου
πρόσφυγες διέσχισαν την προκυμαία και στη συνέχεια πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία στο λιμάνι της
Μυτιλήνης, προσπαθώντας να αποσπάσουν την προσοχή των διερχομένων. Κάποιοι εξ αυτών βρίσκονται τουλάχιστον
δύο μήνες στη Λέσβο και περιμένουν ακόμα να εξεταστεί το αίτημά τους για άσυλο.

Τους 53.875 έφθαναν οι καταγεγραμμένοι πρόσφυγες και μετανάστες στις 8 το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με τα νέα
στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Συντονιστικό Όργανο Διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης. Στα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου, μηδενικές ήταν οι αφίξεις μέχρι τις 7.30 το πρωί.

Συνολικά, σε Λέσβο, Σάμο, Χίο, Λέρο, Κω, Ρόδο και Κάλυμνο βρίσκονται καταγεγραμμένα 8.467 άτομα. Συγκεκριμένα στη
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Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …

55.447 Τούρκοι τουρίστες στο βόρειο Αιγαίο - EmprosNet.gr
1 comment • 6 μέρες πριν•

Βογιατζής Βασίλης — επειδή δυστυχώς κάποια πράγματα φαίνονται μεγάλα
αλλά δεν είναι, θα επισημάνω τούτο..7236 αφίξεις με μια …

Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …
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Συνολικά, σε Λέσβο, Σάμο, Χίο, Λέρο, Κω, Ρόδο και Κάλυμνο βρίσκονται καταγεγραμμένα 8.467 άτομα. Συγκεκριμένα στη
Λέσβο, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, βρίσκονται 4.038 πρόσφυγες και μετανάστες. 
Στην Αττική συνολικά βρίσκονται καταγεγραμμένοι 14.480 πρόσφυγες και μετανάστες.

Στην Κεντρική Ελλάδα, ο αριθμός τους ανέρχεται σε 2.119. Στη Νότια Ελλάδα βρίσκονται 324. Στη Βόρεια Ελλάδα, τέλος,
καταμετρήθηκαν συνολικά 28.485 πρόσφυγες και μετανάστες.

 

«Δεν βρίσκονται ανήλικοι υπό κράτηση στην Τουρκία» 

O αν. υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννης Μουζάλας, συμμετείχε στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο του
ΟΗΕ στην Κωνσταντινούπολη. Στο περιθώριο της Συνόδου, είχε συνάντηση με τον Τούρκο γενικό διευθυντή για θέματα
Μετανάστευσης, Attila Toros, και την εκπρόσωπο της UNHCR στην Τουρκία, Pascale Moreau.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τόσο ο κ. Toros όσο και η κ. Moreau, διέψευσαν καταγγελίες οργανώσεων καθώς και
δημοσιεύματα που ανέφεραν πως δώδεκα Σύριοι -ανάμεσά τους τέσσερις ανήλικοι- πρόσφυγες βρίσκονται υπό κράτηση
σε τούρκικες φυλακές.

Αντιθέτως και από τους δύο κατέστη σαφές ότι οι δώδεκα πρόσφυγες βρίσκονται σε διαδικασία παροχής ασύλου από τη
γειτονική χώρα.
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