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Μέσα από τη θάλασσα περισυνελέγησαν περίπου 50 άτομα ενώ σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες αγνοούνται άλλα δυο ή
τρία άτομα. Στην περιοχή έχει ξεκινήσει ήδη, από σκάφη του Λιμενικού Σώματος, επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ οι
διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

Ναυάγιο πλαστικής βάρκας στην οποία επέβαιναν πρόσφυγες και μετανάστες, με προορισμό τη Λέσβο, σημειώθηκε, περίπου στις 10 σήμερα το πρωί, δυο
περίπου μίλια ανοικτά του αεροδρομίου της Μυτιλήνης.

   Μέσα από τη θάλασσα περισυνελέγησαν περίπου 50 άτομα ενώ σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες αγνοούνται άλλα δυο ή τρία άτομα. Στην περιοχή έχει
ξεκινήσει ήδη, από σκάφη του Λιμενικού Σώματος, επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

    Εκτός από τους παραπάνω, συνολικά 54 άτομα έφτασαν στη Λέσβο και στη Χίο το τελευταίο 24ωρο. Συγκεκριμένα στη Λέσβο από χθες το πρωί και μέχρι
σήμερα στις 9 το πρωί πέρασαν 23 ενώ στη Χίο το αντίστοιχο διάστημα πέρασαν 31. Αντίθετα στη Σάμο για μια ακόμα μέρα δεν πέρασε κανένας.

  Σήμερα Πέμπτη στη Λέσβο, σε εφαρμογή της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας βρίσκονται εγκλωβισμένοι 3645 άτομα, στη Χίο 2766 και στη Σάμο
1038. Συνολικά στα νησιά του βορείου Αιγαίου βρίσκονται 7458 πρόσφυγες ή μετανάστες.

 Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ
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«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

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 …

«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 …

Γιατί δεν άντεξε η Βρίσα στον σεισμό; - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Δημήτριος Χαλαυτής — Το έδαφος στο δυτικό τμήμα του οικισμού που
καταστράφηκε είναι πιο χαμηλά από το ανατολικό και άρα με …
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