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Τρίτη, 02/08/2016 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Τρεις καινούργιες αφίξεις μεταναστών και προσφύγων στη Λέσβο, είχαμε σήμερα Τρίτη το πρωί. Στις 5 τα χαράματα στην περιοχή της Σκάλας
Συκαμιάς στο βόρειο τμήμα του νησιού περισυλλέχτηκαν 15 άτομα. Μια ώρα μετά, στις 6 το πρωί, ανοικτά του αεροδρομίου της Μυτιλήνης
περισυλλέχτηκαν 16 άτομα ενώ συνελήφθη κι ο Τούρκος μεταφορέας τους. Τέλος στις 9 το πρωί, ανοικτά του ακρωτηρίου Κόρακας στη
βορειοανατολική Λέσβο περισυλλέχτηκαν άλλοι 32.

Εκτός από τους παραπάνω το τελευταίο 24ωρο στα νησιά του βορείου Αιγαίου περισυλλέχτηκαν σε δυο επιχειρήσεις διάσωσης 90 άτομα. 34 στη

Λέσβο και 56 στη Χίο. Οι ροές μεταναστών και προσφύγων στη Σάμο παραμένουν μηδενικές. Συγκεκριμένα από 1ης Ιουλίου μέχρι και σήμερα, στη
Σάμο έφτασαν συνολικά 56 πρόσφυγες και μετανάστες.

Σήμερα Τρίτη στη Λέσβο, σε εφαρμογή της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας βρίσκονται εγκλωβισμένοι 3583 άτομα. Στη Χίο 2654 και στη
Σάμο 1035. Συνολικά στα νησιά του βορείου Αιγαίου βρίσκονται 7272 πρόσφυγες ή μετανάστες. Στο σύνολο τους διαμένουν στα χοτ σποτς όπου ας
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Πάνω από 60 μετανάστες και πρόσφυγες έφτασαν σήμερα στην Λέσβο
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σημειωθεί ότι ο αριθμός των όσων διαμένουν εκεί έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τη δυναμικότητα τους,
στους δημοτικούς καταυλισμούς του Καρά Τεπέ στη Μυτιλήνη και στη Σούδα της Χίου, σε δομές μη
Κυβερνητικών οργανώσεων, στον περιβάλλοντα χώρο του κάστρου της Χίου αλλά και σε
εγκαταλειμμένα σπίτια και αγροικίες. Επίσης κάποιοι διαμένουν σε δημόσιους χώρους όπου και
διανυκτερεύουν. Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν ασυνόδευτοι ανήλικοι και ενήλικες μετανάστες
κυρίως από την Αφρική ή το Πακιστάν που ταξιδεύουν μόνοι τους και οι οποίοι σύμφωνα με τις
αστυνομικές αρχές «μετά από εγκλωβισμό μηνών στα νησιά χωρίς στην πραγματικότητα προοπτική
αναχώρησης τους έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερη παραβατικότητα. Είτε εμπλεκόμενοι σε κυκλώματα
διακίνησης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων είτε επιδιδόμενοι σε κλοπές, διαρρήξεις ακόμα και σε
ληστείες».
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reportaz/28hronos-prospathise-na-fygei-apo-ti-lesvo-

para-toys)

17/07/17 - 18:53
28χρονος προσπάθησε να φύγει από τη Λέσβο παρά τους περιοριστικούς όρους για τη μη
απομάκρυνση του από το νησί (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/28hronos-prospathise-na-fygei-apo-ti-

lesvo-para-toys)

Συνελήφθη, χθες (16-07-2017) στον αερολιμένα της Μυτιλήνης, από αστυνομικούς του Τμήματος
Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου, ένας  28χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε
δικογραφία  για πλαστογραφία πιστοποιητικού και για απόπειρα παραβίασης...

(/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-

sto-naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono)

16/07/17 - 21:23
Κλοπή στο Ναυτικό Όμιλο Μυτιλήνης από 13χρονο... (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-sto-

naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono)

Συνελήφθη, χθες (15-07-2017) στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Μυτιλήνης, ένας ημεδαπός ηλικίας 13 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 13χρονος, κατά το...

(/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/37hroni-me-pano-apo-ena-kilo-hasis-sti-

mytilini-foto)

13/07/17 - 16:15
37χρονη με πάνω από ένα κιλό χασίς στη Μυτιλήνη (φωτο) (/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/37hroni-me-pano-apo-ena-kilo-hasis-sti-mytilini-foto)

Συνελήφθη, χθες (12-07-2017) στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Μυτιλήνης, μία (1) αλλοδαπή ηλικίας 37 ετών, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία
κακουργηματικού χαρακτήρα, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

 
Ειδικότερα, μετά από...
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