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Σημαντικές παραμένουν οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές προς τη Λέσβο με τις καιρικές συνθήκες ελάχιστα να επηρεάζουν τον αριθμό των
ανθρώπων που τολμάν να περάσουν το θαλάσσιο χώρο μεταξύ Λέσβου και Μικρασιατικής – Τουρκικής ακτής.

Από τις 6 το πρωί χθες Κυριακή έως και σήμερα στις 6 το πρωί στο Κέντρο καταγραφής και Πιστοποίησης στη Μόρια καταγράφηκαν 1600 άτομα.
Αντίστοιχα την Παρασκευή και το Σάββατο οι αριθμό των καταγραμμένων ήταν περί τις 2000 άτομα το 24ωρο.

Στέλεχος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου σχολιάζοντας το μεγάλο αιθμό των αφίξεων έλεγε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
ότι όλα προδικάζουν ότι από την Άνοιξη ο αριθμός των προσφύγων που θα περνά στη Λέσβο θα είναι πολύ υψηλός. «ίσως, ειπώθηκε
χαρακτηριστικά οι αριθμοί του 2015 να είναι μικροί μπροστά σε αυτούς που θα κληθούμε να διαχειριστούμε». Και συνέχισε η ίδια Αστυνομική



πηγή: «Φαίνεται πως οι Τούρκοι γείτονες μας και παρά τις πιέσεις που δέχονται ή δεν θέλουν ή δε
μπορούν να ελέγξουν τους συμπατριώτες τους διακινητές οι οποίοι φυσικά φέρνουν τεράστια κέρδη
στην τουρκική οικονομία από τη διαχείριση τόσων ανθρώπων».

Ας σημειωθεί ότι μόνο η μεταφορά 500.000 μεταναστών και προσφύγων στη Λέσβο όλο το
2015 και μόνο για το κομμάτι της θαλάσσιας τους μεταφοράς στις ακτές της Λέσβου από τις
απέναντι τουρκικές ακτές πληρώθηκε στους διακινητές περί τα 750 εκατομμύρια ευρώ!

 

Στη Χίο

Την ίδια ώρα ηρεμία φαίνεται να επικρατεί στη Χίο. Το Σαββάτο υπήρξαν 700 αφίξεις ενώ χθες

Κυριακή υπήρξαν μολις 18 αφίξεις. Συνολικά από την 1η Ιανουαρίου τα θαλάσσια σύνορα προς τη
Χίο δεν πέρασαν περισσότερα από 3.000 άτομα.
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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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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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11/07/17 - 16:57
98 πρωινές αφίξεις προσφύγων στη Μυτιλήνη - Σύλληψη 19χρονου διακινητή (/articles/news-

categories/astynomiko-reportaz/98-proines-afixeis-prosfygon-sti-mytilini-syllipsi)

Στον εντοπισμό και τη διάσωση σαράντα οχτώ (48) προσφύγων προέβησαν, πρωινές ώρες σήμερα,
στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στη σύλληψη του 19χρονου
αλλοδαπού διακινητή τους.

Συγκεκριμένα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στη...
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