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Συνολικά 164 νέοι πρόσφυγες και μετανάστες οι περισσότεροι Αφρικανοί έφτασαν στη Λέσβο το τελευταίο 24ωρο, από χθες Κυριακή μέχρι σήμερα
Δευτέρα το πρωί. Μια βάρκα με 32 άτομα έφτασε χθες το πρωί στην περιοχή του αεροδρομίου. Ακολούθησε μια βάρκα με 55 άτομα περίπου στις 10
το πρωί στην περιοχή της Εφταλούς στη βόρεια Λέσβο. Νωρίς το απόγευμα άλλη μια βάρκα με 67 άτομα εντοπίσθηκε στην περιοχή της Συκαμνιάς
επίσης στο βόρεια Λέσβο. Τέλος σήμερα στη 1 μετά τα μεσάνυχτα έφθασε στην περιοχή του ακρωτήριου Κόρακας στο βορειοανατολικό νησί, άλλη μια
βάρκα με 10 άτομα.

Το αντίστοιχο διάστημα στη Χίο και στη Σάμοοι ροές ήταν μηδενικές.

Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση σήμερα στα νησιά του βορείου Αιγαίου βρίσκονται
καταγεγραμμένοι – εγκλωβισμένοι, έχοντας υποβάλλει αίτημα ασύλου το οποίο δεν έχει εξεταστεί
11.156 μετανάστες και πρόσφυγες. Συγκεκριμένα στη Λέσβο 5.687, στη Χίο 3.510 και στη Σάμο
1.959.
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Peter Kapelis
Ενώ καθημερινά καταφτάνουν 50-100-200 λαθρομετανάστες και λιγοστοί πλέον πρόσφυγες και εκείνοι που επιστρέφουν βάσει της
συμφωνίας είναι κουκιά μετρημένα, γιατί η περιφέρεια δίνει φανερά πλέον ψευδή στοιχεία; Ποιος ο λόγος που τα αναμεταδίδετε εν γνώσει
σας και μειώνετε την αξιοπιστία του site σας; Πολύ σωστή βέβαια η φράση σας "Σύμφωνα με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση"
κρατώντας αποστάσεις από την ανακοίνωση. Για παράδειγμα στις 7/9 οι έχοντες υποβάλει αίτημα ασύλου ήταν 5497 και σήμερα παρότι
από τότε έχουν έρθει πάνω από 1500 άτομα, για την αστυνομική διεύθυνση Λέσβου οι αιτούντες άσυλο είναι ....5687. Στο ίδιο διάστημα
έχουν επιστρέψει στην Τουρκία 296 άτομα αλλά που προέρχονται απ'όλα τα άλλα νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα. Στο ίδιο διάστημα
επίσης έχουν συλληφθεί στο νησί μας 33 λαρομετανάστες. Που βρίσκονται αυτή την στιγμή; Στις φυλακές Χίου ή τους αφομοιώνουμε
σύμφωνα με την δημαρχάρα μας;
Like · Reply · Dec 19, 2016 8:49am
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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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