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Τετάρτη, 03/08/2016 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Το θέμα της αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης και των επιπτώσεων της στο νησί συζήτησε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, σε
τηλεφωνική επικοινωνία χθες Τρίτη το απόγευμα, ο Δήμαρχος Χίου,  Μανώλης Βουρνούς.
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Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Χίου, «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Δήμαρχο
για το σχέδιο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για την άμεση ανακούφιση του νησιού από
το προσφυγικό πρόβλημα. Συγκεκριμένα, το σχέδιο αφορά την άμεση μετεγκατάσταση 300 - 400
ατόμων από το νησί, οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ ο δήμαρχος ζήτησε την
υιοθέτηση ενός πλάνου για τη σταδιακή και σταθερή απομάκρυνση και των υπολοίπων
προσφύγων».

Μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Δήμαρχος Χίου αναφέρθηκε στη «διαρκή φροντίδα του προέδρου για
τα προβλήματα που ταλανίζουν τη Χίο» για την οποία οι Χιώτες τον ευχαριστούν. Επίσης ο
Δήμαρχος ανέφερε πως «έθεσε επίσης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τα ζητήματα ασφαλείας που
εγείρει το προσφυγικό πρόβλημα για τα οποία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και το γραφείο του Υπουργού».

«Σε μια δύσκολη συγκυρία για το νησί, πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη και τον καρπό των
συνεχών προσπαθειών και επαφών του Δήμου για να δοθεί μια λύση στο όλο θέμα’ κατέληξε ο
Δήμαρχος Χίου.

 

Φεύγουν περίπου 1000 άμεσα

Με αφορμή τη μετεγκατάσταση περίπου 300 – 400 προσφύγων από τη Χίο (από τους 2700 περίπου που ζουν στο νησί εγκλωβισμένοι σε εφαρμογή
της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας από καλά πληροφορημένες πηγές του Υπουργείου μεταναστευτικής πολιτικής έγινε γνωστό ότι το
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα μεταφερθούν από τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου περίπου 1000 άτομα. Πρόκειται για πρόσφυγες αιτούντες
άσυλο στους οποίους έχει εγκριθεί το πρώτο μέρος της διαδικασίας και οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν φεύγουν από τα νησιά προς την Αθήνα
όπου πρέπει να περάσουν από το δεύτερο μέρος της διαδικασίας ασύλου και αυτό γίνεται για διάφορους λόγους κυρίως οικονομικούς. Πέρα των
παραπάνω από το υπουργείο μεταναστευτικής πολιτικής σχεδιάζεται η άμεση μετεγκατάσταση από τα νησιά σε δομές στο εσωτερικό της Ελλάδας,
κυρίως μεταναστών από την Αφρική και χώρες της Ασίας χωρίς προσφυγικό προφίλ. Κι αυτό γιατί όπως τονίζεται, κυρίως από τους τελευταίους και
λόγω του πολύμηνου εγκλωβισμού τους στα νησιά αναπτύσσονται παραβατικές συμπεριφορές.

 

 

Από την άλλη όμως….

 

Συνολικά 119 άτομα έφτασαν στη Λέσβο και στη Χίο το τελευταίο 24ωρο. Συγκεκριμένα στη Λέσβο πέρασαν 62 και στη Χίο 57. Αντίθετα στη Σάμο για
μια ακόμα μέρα δεν πέρασε κανένας.

Σήμερα Τετάρτη στη Λέσβο, σε εφαρμογή της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας βρίσκονται εγκλωβισμένοι 3627 άτομα. Στη Χίο 2737 και
στη Σάμο 1033. Συνολικά στα νησιά του βορείου Αιγαίου βρίσκονται 7397 πρόσφυγες ή μετανάστες.

 

Στρατής Μπαλάσκας / ΑΠΕ - ΜΠΕ
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(/articles/news-categories/astynomiko-

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...
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(/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.
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