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 Χάπια, μαχαίρια, κατσαβίδια και… πριόνι!
Η άλλη εικόνα του προσφυγικού από το «ντου» της Αστυνομίας στις δομές φιλοξενίας Λέσβου, Χίου και
Σάμου
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 - 30|03|2017 16:01

Την άλλη εικόνα του προσφυγικού, που εντείνει τους προβληματισμούς για τις συνθήκες που επικρατούν στις δομές
φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στα νησιά, ανέδειξε η πρόσφατη επιχείρηση της Γενικής Περιφερειακής
Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου «για την πρόληψη και καταστολή της παραβατικότητας». Ενισχύοντας την αίσθηση πως μέσα
στα Hot-spots τους τελευταίους μήνες, αρκετοί εκ των μεταναστών λειτουργούν ως «γκέτο» εις βάρος άλλων
φιλοξενούμενων, όπως και το ότι μέσα στις δομές, διακινούνται παράνομες ουσίες και χασίς.

Το «ντου» της Αστυνομίας στο πλαίσιο στοχευμένης επιχειρησιακής δράσης στη Μόρια, στη Σούδα της Χίου αλλά και στο
Βαθύ της Σάμου, έφερε βέβαια μικρότερες σε αριθμό -απ’ όσο φανταζόταν και κινδυνολογούσε κανείς- συλλήψεις (περί τις
16) για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα, τα ναρκωτικά και φυσιολογικά για κατοχή πλαστών ταξιδιωτικών
εγγράφων. Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν από χάπια και μικροποσότητες χασίς, μαχαίρια μέχρι μεταλλικές
λεπίδες, κατσαβίδια ακόμα και ένα πριόνι!

 

Η επιχείρηση

Η επιχείρηση της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου, ανακοινώθηκε στον Τύπο ως μία προσπάθεια
για την πρόληψη και καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την απομόνωση ατόμων που δημιουργούν προβλήματα
εντός των δομών φιλοξενίας. Η επιχείρηση αυτή μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και παρουσία εκπροσώπων των
εισαγγελικών αρχών και έφερε 16 συλλήψεις και άλλες έξι προσαγωγές. Άπαντες οι συλληφθέντες τώρα, θα οδηγηθούν
στις -κατά περίπτωση- αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

 

Τα κατασχεθέντα

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στους ελέγχους τους μέσα στις τρεις πιο χαρακτηριστικές δομές φιλοξενίας στα νησιά μας;
Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, 14 ναρκωτικά χάπια, 14 μεταλλικές και πέντε ξύλινες ράβδους, 13 μαχαίρια ως και ένα
πριόνι χειρός! Ακόμη κατασχέθηκαν επτά κατσαβίδια, μία μεταλλική λεπίδα αλλά και διάφορα άλλα γεωργικά εργαλεία και

αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα. Στους μετανάστες που συνελήφθησαν, εντοπίστηκαν ακόμη τρεις αυτοσχέδιες
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«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

Ρεσιτάλ εικαστικών και μουσικής! - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ

Έτοιμες οι παραλίες, πιο γρήγορα από ποτέ - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Xristos Tsimnadis — Ελλαδα δεν ειναι μονο η Αθηνα και ΛΕΣΒΟΣ δεν ειναι
μονο η Μυτιληνη αλλα και το υπολοιπο ΝΗΣΙ και …

Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.
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αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα. Στους μετανάστες που συνελήφθησαν, εντοπίστηκαν ακόμη τρεις αυτοσχέδιες
συσκευασίες με μικροποσότητες πάντως χασίς και τρία πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.
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