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Τρίτη, 18/08/2015 | Κόσμος

Σχεδόν 18.300 μετανάστες περισυνελέγησαν από τις τουρκικές αρχές στο Αιγαίο σε διάστημα ενός μήνα, ενώ αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των
μεταναστών που επιχειρούν να φθάσουν στις ακτές της Ελλάδας, γνωστοποίησε η τουρκική κυβέρνηση στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το διάστημα μεταξύ 17ης Ιουλίου και 17ης Αυγούστου, 18.226 μετανάστες -οι 5.276 μόνο την
εβδομάδα μεταξύ 10ης και 17ης Αυγούστου-, διασώθηκαν από το λιμενικό σώμα της Τουρκίας,
επισήμανε η κυβέρνηση σε ένα δελτίο Τύπου. 

Από τις αρχές του έτους, 36.511 μετανάστες έχουν διασωθεί στο Αιγαίο, με τους μισούς να έχουν
διασωθεί τον περασμένο μήνα. 

Η τουρκική κυβέρνηση κάνει λόγο για σημαντική αύξηση του αριθμού των μεταναστών από τις
αρχές του έτους. 

Παρά τις καλές καιρικές συνθήκες, ο διάπλους παραμένει επικίνδυνο εγχείρημα για τους πρόσφυγες
καθώς ταξιδεύουν με σαπιοκάραβα. 

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι μετανάστες επιβιβάζονται σε παλιές λέμβους, που
βυθίζονται στην θάλασσα, διευκρινίζεται στο δελτίο τύπου. 
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Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, το ποσοστό θνησιμότητας των προσφύγων μειώθηκε πάρα πολύ σε σύγκριση με το 2014 και ανέρχεται σε επίπεδα
κάτω από τον μέσο όρο που καταγράφεται σε άλλες χώρες, οι οποίες αντιμετωπίζουν ανάλογες καταστάσεις.
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SZ: Πρόσφυγες κατά διακινητών για ναυάγιο στη Λέσβο (/articles/news-categories/kosmos/sz-prosfyges-kata-
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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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Tραγωδία στην Πορτογαλία: Δεκάδες νεκρούς αφήνουν πίσω τους οι πυρκαγιές (/articles/news-
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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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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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