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Τα επίσημα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες καταδεικνύουν την εντυπωσιακή μείωση των
προσφυγικών ροών τις τελευταίες ημέρες, με πιο χαρακτηριστική ημέρα το περασμένο Σάββατο 13/2, όπου στη Λέσβο
καταγράφτηκε μόλις μία (!) άφιξη πρόσφυγα!

Τα επίσημα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες καταδεικνύουν την εντυπωσιακή μείωση των
προσφυγικών ροών τις τελευταίες ημέρες, με πιο χαρακτηριστική ημέρα το περασμένο Σάββατο 13/2, όπου στη Λέσβο
καταγράφτηκε μόλις μία (!) άφιξη πρόσφυγα!

Και από εκεί λοιπόν που ο Γενάρης κατέδειξε, με τους 36.000 περίπου πρόσφυγες και μετανάστες που έφθασαν στη Λέσβο,
πως οι ροές σταδιακά θα αυξάνουν σε βαθμό που θα ξεπεράσουν κατά πολύ τους 500.000 περίπου πρόσφυγες και
μετανάστες που καταγράφτηκαν στη Μόρια μέσα στο 2015, ήρθε ο περίεργος Φλεβάρης, που με τις σημαντικές πολιτικές
εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, που φέρνουν μέχρι και το ΝΑΤΟ στα μέρη μας, σε συνδυασμό με τις αγροτικές
κινητοποιήσεις και τις απειλές περί εξόδου από τη «Σένγκεν», φέρνει τα πάνω κάτω στις εκτιμήσεις για τις ροές που θα
έρθουν.

Βέβαια είναι ξεκάθαρο πως οι ροές δεν πρόκειται να παραμείνουν μηδενικές για πολύ καιρό ακόμη και ήδη χθες Τρίτη,
όπου ο καιρός θύμιζε… καλοκαίρι, οι αφίξεις άγγιξαν ξανά τις εκατοντάδες, οι οποίες όμως και πάλι δε μπορούν να
θεωρηθούν σημαντικές. Ωστόσο οι μικροί αριθμοί ρεκόρ που καταγράφει η Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου και η Ύπατη
Αρμοστεία τις τελευταίες ημέρες δείχνουν για μία ακόμη φορά πως η Τουρκία, αν επιθυμήσει ποτέ να συνεργαστεί
πραγματικά με την Ευρώπη στη διαχείριση της τεράστιας αυτής ανθρωπιστικής κρίσης, μπορεί να ελέγξει καθοριστικά τις
ροές… 

Το… «ναδίρ» σε αριθμούς 
Η μείωση των ροών έγινε αντιληπτή από τον… εγκλωβισμό καταρχάς του «Ελευθέριος Βενιζέλος» στο λιμάνι της
Μυτιλήνης εδώ και 15 ημέρες, καθώς οι 2.500 θέσεις που απαιτούνται κατ’ ελάχιστο για να γεμίσει δεν καλύφθηκαν στο
ίδιο διάστημα ούτε κατά διάνοια. Χαρακτηριστικά, μετά το ρεκόρ των 50.000 προσφύγων και μεταναστών που
καταγράφτηκαν το Γενάρη και τις πρώτες εννέα ημέρες του Φλεβάρη, οι ροές άρχισαν να μειώνονται δραματικά μέχρι να
θεωρούνται και… κυριολεκτικά μηδενικές, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία!

Στις 8 του Φλεβάρη οι πρόσφυγες που ήρθαν στο νησί ήταν 1.740, μία ημέρα μετά 1.470 και στις 10 του μήνα ξαφνικά
μόλις 255, σε έναν βαθμό και λόγω καιρού με δυνατούς βοριάδες και βροχές. Στις 11 του Φλεβάρη ήρθαν 12 μόλις
πρόσφυγες, στις 12 του μήνα πέντε και το περασμένο Σάββατο μόλις ένας! Για να φτάσουμε στην Κυριακή, που ήρθαν 15! 
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Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.

«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;

Ο Θεός να βάλει το χέρι του! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

jim — Η εκπρόσωποι της Εκκλησίας κωλυσιεργούν εσκεμμένα για να
κρύψουν τις οικονομικές ατασθαλίες που έχουν κάνει. …
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