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Συμπλοκές μεταξύ μεταναστών και προσφύγων σημειώθηκαν στον καταυλισμό Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης.

Εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες όλων των εθνικοτήτων εγκατέλειψαν νωρίς σήμερα το
απόγευμα τον καταυλισμό στον Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης και πορεύτηκαν στο λιμάνι της πόλης,
διεκδικώντας την άμεση έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την αναχώρηση τους από το
νησί.
 
Οι συμπλοκές ξεκίνησαν μεταξύ Σύρων και Αφγανών περί τις 17.00 με τη μία εθνότητα να κατηγορεί
την άλλη για προνομιακή μεταχείριση κατά τη αποχώρηση, το Σαββατοκύριακο, από τη Μυτιλήνη
των 1.800 ατόμων στην πλειοψηφία τους Σύρων.

 

Αποτέλεσμα ήταν ελαφροί τραυματισμοί ενώ γυναικόπαιδα πανικόβλητα προσπαθούσαν να
προστατευτούν.
 
Τα δυο όλα κι όλα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που βρισκόταν στον καταυλισμό
«αστυνομεύοντας» τους 1.400 περίπου ανθρώπους που βρισκόταν εκεί κλείστηκαν στο κοντέινερ

όπου στεγάζονται, ενώ στη συνέχεια στο χώρο επενέβη η Ομάδας Ειδικών Αποστολών του Λιμενικού Σώματος για να αποκαταστήσει την τάξη.
 
Ακολούθησε η διαφυγή εκατοντάδων ανθρώπων, οι οποίοι με πορεία κατέβηκαν στην πόλη και πιο συγκεκριμένα στο λιμάνι. Εκεί δυνάμεις του
Λιμενικού Σώματος τους διοχέτευσε στον περίβολο του εμπορικού λιμανιού, ενώ με κλούβα τους έκλεισαν τη δίοδο προς την Προκυμαία.
Σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η όλη κατάσταση και δεδομένου του μεγάλου αριθμού των εξεγερμένων προσφύγων και μεταναστών στο κέντρο της
πόλης, πολύ κοντά σε κατοικημένα τμήματα της, άρχισε η σταδιακή διοχέτευση φυγάδων προς το Κέντρο Υποδοχής στη Μόρια, ώστε να τους εκδοθεί
το απαραίτητο για να αναχωρήσουν ταξιδιωτικό έγγραφο.
 
πηγη:  ΑΠΕ-ΜΠΕ / Στρατής Μπαλάσκας
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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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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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