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Σάββατο, 29/08/2015 | Κόσμος

Να «πατάξει» τους διακινητές προσφύγων και μεταναστών και να βοηθήσει τις πλέον πληγείσες χώρες του Νότου ώστε να διαχειριστούν την
κατάσταση «ανθρώπινα», καλεί την Ευρώπη η κυβέρνηση Ομπάμα σημειώνοντας ότι η προσφυγική κρίση είναι η απόδειξη ότι η η βία και η αστάθεια
στη βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή λειτουργούν πλέον αποσταθεροποιητικά και για την ίδια την Ευρώπη.

 
«Η μεταναστευτική κρίση είναι μια περίτρανη απόδειξη για τον τρόπο που η βία και η αστάθεια στη
Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή δεν αποσταθεροποιεί μόνο αυτή καθαυτή την περιοχή αλλά
αρχίζει να έχει επιπτώσεις αποσταθεροποίησης και σε άλλες περιοχές του κόσμου,
συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Λευκού
Οίκου Τζος Έρνεστ. 
 
«Η μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη καταδεικνύει την ανάγκη η Ευρώπη να διαθέσει
περισσότερους πόρους για τη διαχείριση του ζητήματος των προσφύγων που την πλήττει. Η
κυβέρνηση Ομπάμα ελπίζει ότι η ΕΕ θα μπορέσει να βοηθήσει τις χώρες που αποτελούν το νότο
της, τις πλέον πληγείσες από τη μεταναστευτική κρίση, ώστε να διαχειριστούν την κατάσταση
'ανθρώπινα'» τόνισε.
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Η ΕΕ πρέπει να βρει περισσότερους πόρους για να πατάξει τους παράνομους διακινητές
μεταναστών στην Ευρώπη, οι οποίοι εκμεταλλεύονται ανθρώπους που εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους εξαιτίας της βίας. Πρέπει επίσης να
διασφαλίσει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών, επισήμανε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.
 
Τα 71 πτώματα προσφύγων που βρέθηκαν στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο σε κατάσταση αποσύνθεσης μέσα σε εγκαταλελειμμένο φορτηγό την
Πέμπτη, ένα μακάβριο δράμα ανάμεσα στις αλλεπάλληλες τραγωδίες με θύματα μετανάστες, εντείνει τις ανησυχίες για τις διαστάσεις της
μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη.
 
 
πηγή: www.tovima.gr
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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...
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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
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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...
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