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Τρίτη, 31/05/2016 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Οι αυξητικές τάσεις στις ροές μεταναστών και προσφύγων στα νησιά του βορείου Αιγαίου τις τελευταίες πέντε μέρες μαζί με τις πληροφορίες για
συγκέντρωση προσφυγικών πληθυσμών κυρίως στην περιοχή της Σμύρνης ανησυχούν τοπικές κοινωνίες και αρχές.

Τις τελευταίες πέντε μέρες στη Λέσβο πέρασαν 160 άτομα. Βάρκες για πρώτη φορά μετά από μήνες έφτασαν στις ακτές της Κρατήγου νότια της
Μυτιλήνης και στη Συκαμνιά στα βόρεια του νησιού. Την ίδια ώρα εκρηκτική είναι η κατάσταση στο χοτ σποτ της Μόριας και στον καταυλισμό του Καρά
Τεπέ όπου ζουν 3270 άτομα περιμένοντας να λάβουν απαντήσεις σχετικά με το αίτημα ασύλου που έχουν υποβάλλει και στη συνέχεια να κινηθούν
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προς την άλλη Ελλάδα.

Ομοίως και στη Σάμο τις τελευταίες πέντε μέρες πέρασαν 64 άτομα. Στη Σάμο εγκλωβισμένοι
σήμερα, ζουν 954 πρόσφυγες και μετανάστες.

Αντίθετα στη Χίο δεν παρατηρούνται ροές προσφύγων και μεταναστών αφού τις τελευταίες πέντε
μέρες πέρασαν δυο μόλις άτομα. Συνολικά στη Χίο στο χοτ σποτ της ΒΙΑΛ και στους ανοικτούς
καταυλισμούς της Σούδας και του ΔΗΠΕΘΕ ζουν 2403 άτομα. Από το πρωί, σε νέο αποκλεισμό του
δρόμου που οδηγεί προς το Κέντρο Κράτησης της ΒΙΑΛ προχωρούν του Χαλκειούς εμποδίζοντας τη
μεταφορά κοντέϊνερ από την Αστυνομία στο Κέντρο προκειμένου να εγκατασταθούν σε αυτά  οι
υπηρεσίες ασύλου.

Επίσης στη Χίο είναι σε εξέλιξη για τρίτη εβδομάδα από σήμερα, απεργίας πείνας 18 προσφύγων
στο χώρο της Σούδας με κύριο αίτημα να προχωρήσουν οι διαδικασίες αιτήσεων ασύλου·

Συνολικά στα νησιά του βορείου Αιγαίου σήμερα Τρίτη 31 Μαΐου ζουν 6627 άτομα.

Στην Τουρκία

Από την άλλη μεριά, πληροφορίες από τις απέναντι Μικρασιατικές ακτές αναφέρουν ότι οι τουρκικές αρχές έχουν χαλαρώσει τους ελέγχους στη
μετακίνηση προσφύγων από το εσωτερικό της χώρας, προς τα παράλια. Το Σαββατοκύριακο οι πληροφορίες αυτές μιλούσαν για λεωφορεία που
αποβίβαζαν πρόσφυγες κυρίως από το Ιράκ στην πλατεία με το τζαμί στη συνοικία του Μπασμανέ της Σμύρνης. Επίσης στα παλιά ξενοδοχεία στην
περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού του Μπασμανέ επανεμφανίσθηκε μεγάλος αριθμός μεταναστών καθώς και «βαποράκια» μεταφορέων.
Δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου χθες ανέφεραν αυξήσεις συλλήψεων μεταναστών και προσφύγων που αναχωρούσαν από τις τουρκικές ακτές για
τα νησιά. Ενώ σαφείς είναι οι κατηγορίες κατά της κυβέρνησης Ερντογάν από τον αντιπολιτευόμενο τύπο σχετικά με τη χρησιμοποίηση των
προσφυγικών ροών προς τα νησιά ως μέσο πίεσης προς τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προκειμένου να δεχθούν τους όρους του σχετικά με την τήρηση
της συμφωνίας Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης – Τουρκίας.
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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...

(/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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