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Τετάρτη, 03/05/2017 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Μετά από αρκετό διάστημα ξανά μαζικές αφίξεις προσφύγων - μεταναστών στη Μυτιλήνη.

 
Αναλυτικά : 
Στον εντοπισμό είκοσι πέντε (25) προσφύγων προέβησαν, πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στη σύλληψη των δύο (02) αλλοδαπών
διακινητών τους.
Συγκεκριμένα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή ''ΛΑΓΚΑΔΑΣ'' ν.
Λέσβου, πνευστό σκάφος από το οποίο αποβιβάζονταν ικανός αριθμός αλλοδαπών επί της ακτής,
ενώ οι χειριστές του τράπηκαν σε φυγή.
Το ανωτέρω σκάφος ακινητοποιήθηκε κατόπιν καταδίωξης, οι δύο (02) αλλοδαποί χειριστές του
συνελήφθησαν, ενώ οι αλλοδαποί επιβαίνοντες εντοπίστηκαν επί της ακτής από στελέχη της οικείας
Λιμενικής Αρχής.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκε το ανωτέρω
σκάφος.
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Στον εντοπισμό και τη διάσωση εξήντα πέντε (65) προσφύγων προέβησαν, πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής.
Ειδικότερα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή ''ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ'' ν. Λέσβου, πνευστή μηχανοκίνητη λέμβο με ικανό
αριθμό αλλοδαπών επιβαινόντων.
Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, πλήρωμα ανωτέρω σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προέβη στην ασφαλή
περισυλλογή και διάσωση των ανωτέρω, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμένα Μυτιλήνης.
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης
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Κατεστάλη η εξέγερση μεταναστών στην Μόρια (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/katestali-i-exegersi-

metanaston-stin-moria)

 

Κατεστάλη με παρέμβαση ισχυρών δυνάμεων της αστυνομίας, που έκαναν χρήση δακρυγόνων, η
εξέγερση Αφρικανών μεταναστών, στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης Λέσβου, στη Μόρια.
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18/07/17 - 17:48
ΜΑΤ πετάνε πέτρες σε πρόσφυγες στη Μόρια (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/mat-petane-petres-se-

prosfyges-sti-moria)

 

 

Νέα εξέγερση ξέσπασε στο κέντρο κράτησης της Μόριας, στη Μυτιλήνη. (/articles/news-

categories/astynomiko-reportaz/sygkroyseis-kai-foties-sti-moria)
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18/07/17 - 15:58
Συγκρούσεις και φωτιές στη Μόρια (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/sygkroyseis-kai-foties-sti-moria)

 

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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