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Επτά (07) παράτυπα εισελθόντες αλλοδαποί, συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες χθες εντός του λιμένα Μυτιλήνης (έμπροσθεν Τελωνείου πλησίον
κολυμβητηρίου), για παράβαση του νόμου περί όπλων-αντίσταση κατά της Αρχής - απρόκλητες σωματικές βλάβες - παρακώλυση συγκοινωνιών –
απείθεια - εξύβριση.

Συγκεκριμένα, ομάδα παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών - περί τους διακόσιους πενήντα (250), οι οποίοι είχαν ήδη καταγραφεί από το Κεντρικό
Λιμεναρχείο Μυτιλήνης και ανέμεναν στο χώρο του Δημοτικού κολυμβητηρίου, πλησίον λιμένα Μυτιλήνης, έως ότου παραληφθούν από την
Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου - κινήθηκαν απειλητικά και έκλεισαν την είσοδο του λιμένα στο χώρο του Τελωνείου, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπουν
σε οχήματα και επιβάτες-τουρίστες να εισέλθουν ή και να εξέλθουν του λιμένα. Οι ανωτέρω απαιτούσαν να τους δοθούν άμεσα υπηρεσιακά
σημειώματα από την Ελληνική Αστυνομία, χωρίς τη μετάβασή τους στο Κέντρο Ταυτοποίησης Αλλοδαπών στη Μόρια, όπου θα ολοκληρώνονταν οι
προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες (δακτυλοσκόπηση, ταυτοποίηση, screening).
 
 Παρά τις συνεχείς υποδείξεις των στελεχών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης να επιβιβασθούν σε υπηρεσιακά λεωφορεία και να μεταβούν στο
προαναφερόμενο κέντρο, δεν συμμορφώθηκαν και κινήθηκαν απειλητικά εναντίον των λιμενικών οργάνων.
Άμεσα ενημερώθηκε η Εισαγγελέας Υπηρεσίας, ενώ στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας και Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών της οικείας Λιμενικής Αρχής,
που είχαν κληθεί προς ενίσχυση, συγκράτησαν τους παράτυπα εισελθόντες αλλοδαπούς στο χώρο του κολυμβητηρίου με τη συνδρομή Αστυνομικής
δύναμης.
Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε στέλεχος της οικείας Λιμενικής Αρχής καθώς και ένας υπήκοος Τρίτης Χώρας, οι οποίοι και διεκομίσθησαν στο
Νοσοκομείο της Μυτιλήνης, απ' όπου και εξήλθαν.
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.
 
Τα παραπάνω είναι η επίσημη ενημέρωση από τη  Λιμενική Αρχή.
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Ωστόσο ενδιαφέρον έχει και η άλλη προσέγγιση του θέματος από άτομα που ήταν αυτόπτες μάρτυρες  στα επεισόδια:
 
Στις 12.45 περίπου μεσημέρι Τετάρτης  στελέχη του Λιμενικού Σώματος επιτέθηκαν σε περίπου 100 πρόσφυγες που διαμαρτυρόντουσαν στο λιμάνι
της Μυτιλήνης για την ταλαιπωρία που βιώνουν εξαιτίας της απαράδεκτης συμπεριφοράς των κρατικών αρχών καθώς και για να δηλώσουν την
άρνηση τους να μεταφερθούν στο κολαστήριο κράτησης προσφύγων στη Μόρια.
4 πρόσφυγες έχουν προσαχθεί μετά από συμπλοκή με τους λιμενικούς. Μεταξύ των προσφύγων βρίσκονται πολλά βρέφη, πολλά μικρά παιδιά,
άνθρωποι άρρωστοι και ταλαιπωρημένοι από τον πόλεμο στη Συρία.
Ως τώρα η παροχή εγγράφων γινόταν και από το λιμάνι της Μυτιλήνης και από το κέντρο κράτησης της Μώριας.
Οι αρχές όμως αποφάσισαν να παύσει η παροχή εγγράφων από το λιμάνι και στέλνουν τώρα με λεωφορεία πρόσφυγες και στην αστυνομική
διεύθυνση μυτιλήνης και στο κέντρο κράτησης της Μόριας για να γίνει η ταυτοποίηση των προσφύγων και να λάβουν τα απαραίτητα έγγραφα για να
αφεθούν ελεύθεροι και να μπορέσουν να ταξιδέψουν.
Να σημειωθεί ότι ως τώρα υπήρξε το εξής φαινόμενο: Τα μισά μέλη μιας οικογένειας είχαν τα απαραίτητα έγγραφα ενώ τα άλλα μισά όχι.
Όσα μέλη δεν είχαν έγγραφα ταλαιπωρούνταν από τις κρατικές αρχές, οι οποίες δεν λάμβαναν υπ’όψιν τους τα έγγραφα που είχαν τα άλλα μισά μέλη
της οικογένειας.
Μετά τις έντονες αντιδράσεις των προσφύγων από σήμερα οι κρατικές αρχές άλλαξαν τακτική και θα δίνουν τα απαραίτητα έγγραφα στα μέλη των
οικογενειών που δεν τα έχουν αλλά πιστοποιείται η ταυτότητα τους από μέλη της οικογένειας τους που κατέχουν ήδη έγγραφα και άδειες παραμονής.
Οι αστυνομικές αρχές επίσης απαγόρευαν σε φωτορεπόρτερ να τραβήξουν φωτογραφίες, έβρισαν σεξιστικά φωτορεπόρτερ και απείλησαν με
ξυλοδαρμό.
 
Δημοσιογραφική ομάδα Kollect
 
 
Δείτε εδώ (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/epeisodia-sto-limani-mytilinis-dyo-traymati) την αρχική δημοσίευση του Lesvosnews.net  
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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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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.
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