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 Ανησυχία για νέο προσφυγικό κύμα
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Ανησυχία προκαλεί στις τοπικές αρχές, η κινητικότητα προσφύγων και μεταναστών τις τελευταίες μέρες. Το Σάββατο και
το πρωί της Κυριακής, έφτασαν τρεις βάρκες στις ακτές του νησιού, δημιουργώντας ερωτηματικά για ένα νέο «κύμα»
αφίξεων, αν και θα πρέπει να παρατηρηθεί πρώτα αν αυτή η τάση θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Ανησυχία προκαλεί στις τοπικές αρχές, η κινητικότητα προσφύγων και μεταναστών τις τελευταίες μέρες. Το Σάββατο και
το πρωί της Κυριακής, έφτασαν τρεις βάρκες στις ακτές του νησιού, δημιουργώντας ερωτηματικά για ένα νέο «κύμα»
αφίξεων, αν και θα πρέπει να παρατηρηθεί πρώτα αν αυτή η τάση θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Παρόλα αυτά, οι νέες αυτές αφίξεις έβαλαν τέλος σε ένα διάστημα 10 ημερών κατά το οποίο αποβιβάσθηκαν στο νησί
λιγότερα από συνολικά 50 άτομα, ενώ επιπλέον προδίδουν κινητικότητα στη δύσκολη περιοχή του Μπεχράμ Καλέ
(αρχαίας Άσσου) απέναντι από την περιοχή μεταξύ Σκάλας Συκαμιάς και Μολύβου. Ανώτατο στέλεχος των ελληνικών
αστυνομικών αρχών, μιλώντας στο ΑΠΕ, έκανε λόγο για ανησυχητική κινητικότητα, η οποία «δείχνει πως η τουρκική
πλευρά σταμάτησε να ελέγχει διόδους μεταναστών προς τις ακτές απέναντι από τη Λέσβο».

Στο λιμάνι του Μολύβου, αποβιβάσθηκαν 60 άτομα τα οποία περισυνέλεξε σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Χτες μια
βάρκα με 35 άτομα έφτασε στη Σκάλα Συκαμιάς. Την ίδια ώρα ανοικτά της Μυτιλήνης, σκάφος του Λιμενικού Σώματος
εντόπισε βάρκα με 13 επιβαίνοντες μετανάστες και πρόσφυγες. Στη βάρκα επέβαινε και Τούρκος διακινητής, ο οποίος και
συνελήφθη.

Σύμφωνα με τη νεότερη καταγραφή, χτες το πρωί, ο αριθμός των προσφύγων και μεταναστών σε όλη την Ελλάδα έφτασε
τους 57.141. Με βάση αυτά τα στοιχεία, καταγράφηκαν 212 νέες αφίξεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, όπου παραμένουν
8.430 άτομα και 3.488 συνολικά στη Λέσβο.

Δράσεις στη Λέσβο από την Ύπατη Αρμοστεία, το Δήμο Λέσβου και τις ΜΚΟ 
Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σε συνεργασία με το Δήμο Λέσβου και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις,
συνδιοργανώνουν εκδηλώσεις εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων, στις 20 Ιουνίου.

Η Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων τιμάται κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ανά τον κόσμο
αφιερώνουν λίγο από το χρόνο τους για να αναγνωρίσουν και να τιμήσουν τη συμβολή όλων όσοι ξεριζώθηκαν με τη
βία από τα σπίτια τους. Κάθε χρόνο, την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, λαμβάνουν χώρα διάφορες εκδηλώσεις σε πάνω
από 100 χώρες, με τη συμμετοχή κυβερνητικών εκπροσώπων, μελών ανθρωπιστικών οργανώσεων, διασημοτήτων,
απλών πολιτών και των ίδιων των προσφύγων. Φετινό επίκεντρο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες,
είναι η Λέσβος.

Οι εκδηλώσεις που ξεκινούν στις 16 Ιουνίου, συμπεριλαμβάνουν το «Δέντρο Αλληλεγγύης», όπου οι παρευρισκόμενοι θα
μοιραστούν ευχές ελπίδας και μηνύματα μνήμης γι’ αυτούς που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα, στην προσπάθειά
τους να βρουν μια καλύτερη ζωή. Τα εγκαίνια του «Δέντρου» θα γίνουν το Σάββατο 18 Ιουνίου στις 4.30 το απόγευμα
στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης. Νωρίτερα, την Πέμπτη θα εγκαινιαστεί η έκθεση της Νόρα Άμποβα στη Δημοτική
Πινακοθήκη Μυτιλήνης, ενώ στις 20 του μηνός θα ανεβούν παραστάσεις με θέμα «Γνωρίζοντας την Οδύσσεια».

(/koinonia/sto-
evropaiko-
dikastirio-

(/paideia/adedy-
kai-elme-

(/paideia/i-
mytilinia-

maria-

(/paideia/ana-
pedio-kai-

(/paideia/apofasi-
gia-tin-

prosorini-

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



http://www.emprosnet.gr/
https://www.facebook.com/emprosnet/
https://twitter.com/emprosnet
https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-D_ID-ILOI15QOVg
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/article/author/24301-emprosnet
http://www.emprosnet.gr/article/author/24301-emprosnet
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/paideia/ana-pedio-kai-omada-prosanatolismoy
http://www.emprosnet.gr/paideia/apofasi-gia-tin-prosorini-stegasi-tou-sxoleiou-vrisas


17/7/2017 Ανησυχία για νέο προσφυγικό κύμα - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/84383-anisyhia-gia-neo-prosfygiko-kyma 2/3

Ανασύρθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα στη Βρίσα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

Η… «οδομαχία» για τον δρόμο του αεροδρομίου - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Αντωνης Πορφυριου — Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ δεν ειναι η παραταξη του
συριζα στην αυτοδιοικηση ???Γιατι δεν ρωτα τους …

Μεταμορφώθηκε η πλαζ Τσαμάκια! [VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

fuage — Ομως με 1€ εισιτηριο(οπως φημολογειται),ακουσον ακουσον ΚΑΙ
στους δημοτες Λεσβου,θα κανει ο κ.Δημαρχος …

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

prosefyge-o-
str-balaskas)
Στο ευρωπαϊκό
δικαστήριο

προσέφυγε ο Στρ.
Μπαλάσκας

(/koinonia/sto-
evropaiko-dikastirio-

prosefyge-o-str-
balaskas)

zitoyn-
posostosi)
ΑΔΕΔΥ και ΕΛΜΕ

ζητούν ποσόστωση
(/paideia/adedy-kai-

elme-zitoyn-
posostosi)

kofopoylou-
paei-ti-nomiki-

brosta)
Η Μυτιληνιά Μαρία
Κωφοπούλου πάει τη
Νομική μπροστά!

(/paideia/i-mytilinia-
maria-kofopoylou-

paei-ti-nomiki-brosta)

omada-
prosanatolismoy)
Ανά πεδίο και ομάδα
προσανατολισμού

(/paideia/ana-pedio-
kai-omada-

prosanatolismoy)

stegasi-tou-
sxoleiou-

vrisas)
Απόφαση για την

προσωρινή στέγαση
του σχολείου Βρίσας
(/paideia/apofasi-gia-
tin-prosorini-stegasi-
tou-sxoleiou-vrisas)

 (/component/banners/click/40)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 13:23

«Μπαμπά… μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή» (/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-
paraskevi)

(/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi)

(/politismos/me-to-polion)



https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fanasyrthike-nekri-i-atyxi-gynaika-sti-vrisa%3AFnDaO_4h9knoX7EvE7rvjuAX2hw&imp=72s05e3pff5ja&prev_imp=72rumgop4igo&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968448894&thread=5903843379&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5903843379
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fanasyrthike-nekri-i-atyxi-gynaika-sti-vrisa%3AFnDaO_4h9knoX7EvE7rvjuAX2hw&imp=72s05e3pff5ja&prev_imp=72rumgop4igo&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968448894&thread=5903843379&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5903843379
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fgiati-to-klimakio-eftase-katopin-seismoy%3AaOQkwdl_-dlYTx8t-upi-HlAb9E&imp=72s05e3pff5ja&prev_imp=72rumgop4igo&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968448894&thread=5948455000&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5948455000
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fgiati-to-klimakio-eftase-katopin-seismoy%3AaOQkwdl_-dlYTx8t-upi-HlAb9E&imp=72s05e3pff5ja&prev_imp=72rumgop4igo&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968448894&thread=5948455000&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5948455000
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fi-odomaxia-gia-ton-dromo-tou-aerodromiou%3AKJMbwXqyf5zILxn7OnZOSPhlwz8&imp=72s05e3pff5ja&prev_imp=72rumgop4igo&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968448894&thread=5849254939&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5849254939
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fi-odomaxia-gia-ton-dromo-tou-aerodromiou%3AKJMbwXqyf5zILxn7OnZOSPhlwz8&imp=72s05e3pff5ja&prev_imp=72rumgop4igo&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968448894&thread=5849254939&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5849254939
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fmetamorfothike-i-plaz-tsamakia-vid%3A4Ko3EvjAx78z6yNEEXHpH5_1RaY&imp=72s05e3pff5ja&prev_imp=72rumgop4igo&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968448894&thread=5846562774&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5846562774
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fmetamorfothike-i-plaz-tsamakia-vid%3A4Ko3EvjAx78z6yNEEXHpH5_1RaY&imp=72s05e3pff5ja&prev_imp=72rumgop4igo&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968448894&thread=5846562774&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5846562774
https://disqus.com/home/forums/emprosnet/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=emprosnet&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/paideia/ana-pedio-kai-omada-prosanatolismoy
http://www.emprosnet.gr/paideia/ana-pedio-kai-omada-prosanatolismoy
http://www.emprosnet.gr/paideia/apofasi-gia-tin-prosorini-stegasi-tou-sxoleiou-vrisas
http://www.emprosnet.gr/paideia/apofasi-gia-tin-prosorini-stegasi-tou-sxoleiou-vrisas
http://www.emprosnet.gr/component/banners/click/40
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi
http://www.emprosnet.gr/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion


17/7/2017 Ανησυχία για νέο προσφυγικό κύμα - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/84383-anisyhia-gia-neo-prosfygiko-kyma 3/3

« (/index.php?
option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1391)

Δευ Τρί Τετ

     

3 (/article/date/2017/7/3)
4

(/article/date/2017/7/4)
5

(/article/date/2017/7/5)

10 (/article/date/2017/7/10)
11

(/article/date/2017/7/11)
12

(/article/date/2017/7/12)

17 (/article/date/2017/7/17) 18 19

24 25 26

31    

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 12:21

Με το «Πόλιον» (/politismos/me-to-polion)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
16|07|2017 19:26

Βιβλιοπαρουσίαση (/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (/KOINONIA)
16|07|2017 16:41

Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο προσέφυγε ο Στρ… (/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-
prosefyge-o-str-balaskas)

(/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

(/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas)

(/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πρωτοσέλιδο 15/7/2017 (/article/protoselido-15-7-2017)

(/article/protoselido-15-7-2017)

ΣΚΙΤΣΑ



http://www.emprosnet.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1391
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/3
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/4
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/5
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/10
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/11
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/12
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/17
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017

