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Κυριακή, 09/08/2015 | Κοινωνία

Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου περισυνελέγησαν 86.000 παράνομοι μετανάστες - Ο πληθυσμός της Λέσβου είναι 88.000
άτομα - Περίπου 1.300 οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό
 
Σοκάρουν τα τελευταία στοιχεία για τις μεταναστευτικές ροές στην Ελλάδα καθώς μόνο τον Ιούλιο συνελήφθησαν από άνδρες του Λιμενικού περίπου
55.000 παράνομοι μετανάστες.
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Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τις εκρηκτικές διαστάσεις που έχει πάρει το πρόβλημα για την Ελλάδα καθώς στους 55.000 που εντοπίστηκαν τον
Ιούνιο πρέπει να προστεθούν άλλοι περίπου 32.000 που περισυνελέγησαν τον Ιούνιο.
 
Ο αριθμός αυτός σημαίνει ότι καθημερινά στα νησιά του ανατολικού κατά βάση Αιγαίου εντοπίζονταν και συλλαμβάνονταν περίπου 1.800 άνθρωποι
την ώρα που προσπαθούσαν να βρεθούν στην Ελλάδα ή διαφορετικά οτι μέσα σε δύο μήνες στο ανατολικό Αιγαίο έφτασε μια ολόκληρη Μυτιλήνη από
πρόσφυγες (σ.σ. στην τελευταία απογραφή ο πληθυσμός του νησιού έφτανε τους 88.000 κατοίκους)
 
Σύγκεκριμένα για τον φετινό Ιούλιο:
 
- διασώθηκαν και περισυνελέγησαν 54.889 παράνομοι μετανάστες σε 748 επιχειρήσεις του λιμενικού
- κατασχέθηκαν 158 σκάφη
- συνελήφθησαν 47 διακινητές.
 
Τον Ιούνιο καταγράφηκαν 517 περιστατικά έρευνας και διάσωσης ενώ περισυνελέγησαν και συνελήφθησαν 31.318 παράτυποι μετανάστες. Επίσης,
συνελήφθησαν 26 διακινητές ενώ κατασχέθηκαν 129 σκάφη.
 
Οι αριθμοί αυτοί ξεπερνούν ακόμα και τις δυσμενέστρες εκτιμήσεις της υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Τασίας Χριστοδουλοπούλου η οποία τον
Απρίλιο έλεγε ότι η κυβέρνηση αναμένει περίπου 100.000 παράνομους μετανάστες μέσα στο 2015.
 
Πληροφορίες από ανώτατους αξιωματικούς του λιμενικού κάνουν λόγο για 3,5 εκατ. πρόσφυγες που έχουν συγκεντρωθεί σε καταυλισμούς στην
Τουρκία λόγω της κρίσης στη Συρία.
 
 

 

Η γραμματέας πολιτικής Τεκμηρίωσης και Ενημέρωσης της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη επιτέθηκε στον
πρωθυπουργό με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για το θέμα της μετανάστευσης.
Η κ. Βούλτεψη υπενθύμισε ότι και στις 14 Απριλίου είχε πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του κ.
Τσίπρα και με την ίδια σύνθεση -με εξαίρεση τη συμμετοχή του κ. Φλαμπουράρη- σύσκεψη με το
ίδιο αντικείμενο και πως τότε είχε ανακοινωθεί οι ίδιες αποφάσεις. 
 
«Απ' ότι φαίνεται από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο και από "έκτακτη" σύσκεψη σε "έκτακτη"
σύσκεψη -και ενώ η κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά- η μόνη αλλαγή που συνέβη ήταν η ?
αλλαγή του κυβερνητικού εκπροσώπου», σχολίασε η βουλευτής της ΝΔ. Επίσης παρατήρησε ότι ο
κ. Τσίπρας απέφυγε, όπως είπε, να μιλήσει για επαναπροωθήσεις και επαναπατρισμό, ότι
προτίμησε να αναφερθεί στην ανάγκη για «ένταξη στον κοινωνικό ιστό», έδωσε συγχαρητήρια στην
περιφέρεια και στους εθελοντές αλλά δεν αναφέρθηκε στα στελέχη του Λιμενικού που κατά μέσο
όρο προβαίνουν σε 500 διασώσεις ημερησίως. 
 
Η κ. Βούλτεψη υποστήριξε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ με τις διαχρονικές θέσεις του αλλά και με την ψήφιση του

νομοσχεδίου για την ιθαγένεια έστειλε και συνεχίζει να στέλνει προσκλητήριο προς όλους τους παράνομους μετανάστες» και αναφέρθηκε σε
συγκεκριμένες κινήσεις του κυβερνώντος κόμματος.
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Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.
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17/07/17 - 16:58
Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
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(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

16/07/17 - 21:31
Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 

 

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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