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Τρί, 18/07/2017 - 16:16γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη

 (/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg) 

Τρίτη, 29/12/2015 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Σχεδόν 800.000 πρόσφυγες και μετανάστες εισήλθαν στην Ελλάδα το ενδεκάμηνο του 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι
αφίξεις έχουν αυξηθεί πάνω από δέκα φορές σε σχέση με πέρυσι, αφού το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2014 είχαν καταγραφεί 72.632 άτομα. Μάλιστα,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 24η Δεκεμβρίου 2015 οι αφίξεις
έφτασαν τις 836.627. Την ίδια ώρα, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετεγκατάστασης προσφύγων από την Ελλάδα προχωρά με αργούς ρυθμούς, με
μετακίνηση μόλις 82 προσφύγων.

 

Οι πρόσφυγες και μετανάστες που έφτασαν στη χώρα μας και συνελήφθησαν για «παράνομη είσοδο και παραμονή» από την Ελληνική Αστυνομία και
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το Λιμενικό από τον Ιανουάριο έως και τον Νοέμβριο 2015 έφτασαν τους 797.370! Απ’ αυτούς οι
445.037 συνελήφθησαν στη Λέσβο, περίπου 95.000 στη Σάμο, 99.000 στη Χίο και 109.000 στα
Δωδεκάνησα. Πάνω από τους μισούς προέρχονται από τη Συρία (455.363), 186.500 από το
Αφγανιστάν, 63.421 από το Ιράκ, 23.138 από το Πακιστάν, 19.612 από το Ιράν, 16.068 από την
Αλβανία, 5.240 από την Παλαιστίνη, 4.259 από τη Σομαλία και οι υπόλοιποι από άλλες χώρες.
Αξιοσημείωτο είναι πως οι συλληφθέντες διακινητές είναι 1.359 έναντι 1.112 πέρυσι, δηλαδή δεν
ακολουθούν οι συλλήψεις διακινητών την εκρηκτική άνοδο των προσφυγικών ροών. 

Το τριήμερο 24-26 Δεκεμβρίου έφταναν ημερησίως στην Ελλάδα 2.950 πρόσφυγες και μετανάστες,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπατης Αρμοστείας. Συνολικά τον Δεκέμβριο ο ημερήσιος μέσος όρος
παραμένει υψηλός (3.400 αφίξεις), σε κάμψη όμως σε σχέση με τον Νοέμβριο, κατά τον οποίο
έφταναν τις 5.040. 

Κύρια πύλη εισόδου παραμένει η Λέσβος, με αποτέλεσμα χθες (σύμφωνα με αστυνομικές πηγές) να
περιμένουν να πιστοποιηθούν στο Κέντρο Πιστοποίησης και Καταγραφής στη Μόρια πάνω από

4.000 άτομα. 

Την ίδια ώρα, μόλις 82 πρόσφυγες έχουν μετεγκατασταθεί (30 για Λουξεμβούργο, 24 για Φινλανδία, 14 για Πορτογαλία, 10 για Γερμανία και 4 για
Λιθουανία), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος, που προβλέπει μετεγκατάσταση 66.400 προσφύγων από την Ελλάδα σε άλλα κράτη μέλη
της Ε.Ε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ασύλου, έχουν υποβάλει αίτηση για μετεγκατάσταση 449 άτομα (196 γυναίκες και 253 άνδρες), με
χώρα προέλευσης τη Συρία (209), το Ιράκ (206) και την Ερυθραία (33). Μέχρι τώρα και παρά τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, μόνο 13 κράτη-μέλη της Ε.Ε.
έχουν προσφέρει 565 θέσεις για υποδοχή προσφύγων στην Ελλάδα. Οι χώρες αυτές είναι: Λουξεμβούργο, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ρουμανία,
Φινλανδία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Κύπρος, Ιρλανδία, Βουλγαρία, Λετονία και Πολωνία. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να μετακινηθούν από την
Ελλάδα 50 πρόσφυγες προς Ολλανδία, 14 προς Γαλλία και τρεις προς Ρουμανία. 

πηγη: εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Σοβαρές συγκρούσεις, για μια ακόμα φορά, βρίσκονται σε εξέλιξη μέσα στο Κέντρο Υποδοχής και
Ταυτοποίησης Λέσβου, στη Μόρια, ανάμεσα σε πολυάριθμες ομάδες διαμαρτυρόμενων μεταναστών -
κυρίως Αφρικανών- και ισχυρών δυνάμεων της Αστυνομίας.
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28χρονος προσπάθησε να φύγει από τη Λέσβο παρά τους περιοριστικούς όρους για τη μη
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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...
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Κλοπή στο Ναυτικό Όμιλο Μυτιλήνης από 13χρονο... (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-sto-
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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...
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