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Τρί, 18/07/2017 - 16:16 γεύση 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
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Τετάρτη, 30/12/2015 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Ο Frontex, ο ευρωπαϊκός οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, ανακοίνωσε σήμερα την
ανάπτυξη 293 συνοριοφυλάκων και 15 πλοίων στα ελληνικά νησιά, ως απάντηση σε αίτημα της Αθήνας.

«Ο Frontex άρχισε χθες (Δευτέρα) την ανάπτυξη 293 λειτουργών και 15 πλοίων στα ελληνικά νησιά,
στο πλαίσιο μιας νέας επιχείρησης ταχείας επέμβασης που ονομάσθηκε «Ποσειδών», έπειτα από
αίτημα της Ελλάδας για επιπλέον βοήθεια στα εξωτερικά σύνορά της στο Αιγαίο», αναφέρει ο
οργανισμός σε ανακοίνωσή του. Η επιχείρηση «Ποσειδών» έχει ως στόχο την αποτελεσματικότερη
προστασία των εξωτερικών συνόρων και διαρκέσει μέχρι τις 31 Μαρτίου. Στην επιχείρηση μετέχουν
αξιωματούχοι της Frontex καθώς και αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού
Σώματος, ενώ αναπτύχθηκαν 293 αξιωματικοί της Frontex. 

Σε ποια νησιά διεξάγεται η επιχείρηση «Ποσειδών» 
Η επιχείρηση διεξάγεται σε έξι νησιά. Στη Λέσβο, που δέχεται και τη μεγαλύτερη μεταναστευτική
πίεση, θα τοποθετηθούν 272 αξιωματικοί, στη Χίο 94, στην Κω 45, στη Λέρο 30 και στη Σάμο 73.
Επίσης, στο Καστελόριζο θα τοποθετηθεί πλωτό σκάφος. Στο πλαίσιο της επιχείρησης
χρησιμοποιούνται 22 οχήματα από ελληνικής πλευράς. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης αναμένεται ότι θα μετάσχουν 520 αξιωματικοί, εμπειρογνώμονες και διερμηνείς, που θα ασχοληθούν με τις
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καταγραφές, τον έλεγχο όσων εισέρχονται στη χώρα, τη δακτυλοσκόπηση, τον εντοπισμό πλαστών εγγράφων, ενώ θα διεξάγονται και περιπολίες. 

Πάνω από 400 συνοριοφύλακες θα έρθουν στην Ελλάδα 

«Ο αριθμός των συνοριοφυλάκων που θα αναπτυχθούν θα αυξηθεί σταδιακά σε περισσότερους από 400, καθώς και ο αριθμός των πλοίων, των
οχημάτων και άλλου τεχνικού εξοπλισμού, για να βοηθήσουν τις εθνικές αρχές να διαχειρισθούν τη χωρίς προηγούμενο μεταναστευτική πίεση στα
εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας», προσθέτει ο Frontex, που έχει την έδρα του στη Βαρσοβία. 
Η πολύ μεγάλη πλειονότητα των προσφύγων και των μεταναστών που κατευθύνθηκαν το 2015 προς την Ευρώπη --περισσότεροι από 821.000 σε ένα
εκατομμύριο εισόδους-- πέρασε από την Ελλάδα. Απ' αυτούς οι 816.000 έφθασαν δια θαλάσσης. 

3.700 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα 
Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, σχεδόν 3.700 μετανάστες, οι περισσότεροι από τους οποίους προσπαθούσαν να διαφύγουν από
τις συγκρούσεις στη Συρία και αλλού, έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα ή αγνοείται η τύχη τους -- περίπου 700 επιχειρώντας να διασχίσουν το Αιγαίο
για να φθάσουν στην Ελλάδα και σχεδόν 3.000 στη Μεσόγειο κατευθυνόμενοι προς την Ιταλία. 
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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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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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