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Κυριακή, 02/07/2017 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Tο μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων προσφύγων και μεταναστών, σε σχέση με αυτούς των υπολοίπων μηνών του 2017, είχε η Λέσβος τον Ιούνιο.
Συγκεκριμένα, έφτασαν στο νησί 940 άτομα, όταν τον Ιανουάριο είχαν περάσει 456, το Φεβρουάριο 252, το Μάρτιο 336, τον Απρίλιο 281 και το Μάιο
534.

 
Αντίθετα, μειώθηκε κατά πολύ ο αριθμός των αφίξεων στη Χίο. Αφίχθησαν 309 τον Ιούνιο, όταν τον Ιανουάριο είχαν περάσει 324, το Φεβρουάριο 275,
το Μάρτιο 824, τον Απρίλιο 505 και το Μάιο 948. Χαμηλός παρέμεινε ο αριθμός των αφίξεων στη Σάμο με 249 τον Ιούνιο όταν τον Ιανουάριο είχαν
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περάσει 232, το Φεβρουάριο 172, το Μάρτιο 247, τον Απρίλιο 243 και το Μάιο 249.
 
Συνολικά σήμερα, και σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης βορείου
Αιγαίου, στη Λέσβο ζουν σε καταυλισμούς και άλλες δομές 3.886 πρόσφυγες και μετανάστες, στη
Χίο 3.685 και στη Σάμο 2.065.
 
Συνολικά σήμερα στα νησιά του βορείου Αιγαίου ζουν 9.636 πρόσφυγες και μετανάστες, όταν στην
αρχή της χρονιάς ζούσαν 11.078, στα τέλη Ιανουαρίου 10.123, στα τέλη Φεβρουαρίου 9.209, στα
τέλη Μαρτίου 8.604, στα τέλη Απριλίου 8.546, και στα τέλη Μαΐου 9.170.
 
Σύμφωνα με στοιχεία της τουρκικής Ακτοφυλακής, τον Ιούνιο υπήρξαν 39 επεμβάσεις και
επαναπροωθήθηκαν στις Μικρασιατικές ακτές συνολικά 1.454 άτομα. Από την αρχή της χρονιάς,
σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, υπήρξαν 159 επεμβάσεις και επαναπροώθηση συνολικά 6.453
ατόμων.
 

(πηγή ΑΠΕ - ΜΠΕ) 
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29/07/17 - 12:30
Σύλληψη 19χρονου για κλοπή στη Μυτιλήνη (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/syllipsi-19hronoy-gia-

klopi-sti-mytilini)

Από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 19χρονου για
κλοπή.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με καταγγελία, την 27-07-2017, ο 19χρονος, βρισκόμενος σε κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος στη...
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Τροχαίο ατύχημα στο Μανταμάδο - Τραυματισμός δικυκλιστή (/articles/news-categories/astynomiko-
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Χθες (26-07-2017), σε επαρχιακό οδικό δίκτυο στο Μανταμάδο της Λέσβου, δίκυκλη μοτοσικλέτα με οδηγό
έναν 44χρονο ημεδαπό, εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε στο οδόστρωμα, με συνέπεια τον
τραυματισμό του δικυκλιστή.  

Ο τραυματισθείς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης. ...
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Θλιβερός απολογισμός: κάηκαν 70 στρέμματα στο Μανταμάδο (/articles/news-categories/astynomiko-
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Την 25-07-2017 και ώρα 16:45΄ εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή «Καράβα» Μανταμάδου. Από την
πυρκαγιά κάηκαν πενήντα (50) στρέμματα γεωργικής έκτασης, δέκα (10) στρέμματα δασικής έκτασης και
δέκα (10) στρέμματα δάσους.

Στο συμβάν έλαβαν μέρος έντεκα (11) υδροφόρα οχήματα με είκοσι έξι (26...
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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