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 55 νέες απελάσεις

Επιστροφή στην Τουρκία από όλη την Ελλάδα μέσω Λέσβου!

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 06|10|2016 13:31

Συνολικά 55 νέες απελάσεις έγιναν χτες το πρωί από το λιμάνι της Μυτιλήνης προς το Δικελί της Τουρκίας. Πρόκειται για
20 υπηκόους από το Πακιστάν, 20 από την Αλγερία, τρεις από το Μπαγκλαντές, πέντε από το Μαρόκο, τέσσερις από το
Αφγανιστάν, έναν από Σρι-Λάνκα, έναν από Ιράν και έναν από Παλαιστίνη.

Συνολικά 55 νέες απελάσεις έγιναν χτες το πρωί από το λιμάνι της Μυτιλήνης προς το Δικελί της Τουρκίας. Πρόκειται για
20 υπηκόους από το Πακιστάν, 20 από την Αλγερία, τρεις από το Μπαγκλαντές, πέντε από το Μαρόκο, τέσσερις από το
Αφγανιστάν, έναν από Σρι-Λάνκα, έναν από Ιράν και έναν από Παλαιστίνη.

Μόνο οι 15 από αυτούς τους πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονταν στη Μυτιλήνη, από τους υπόλοιπους, 24 βρίσκονταν
στην Κόρινθο, τέσσερις στην Ορεστιάδα, πέντε στην Ξάνθη, δύο στην Κω, ένας στη Λέρο και τέσσερις στη Σάμο.

Όπως ανέφερε ο Ηλίας Μαραβάς στην ΕΡα Αιγαίου: «Το κλάμα ενός μικρού παιδιού και της μητέρας του την ώρα που
επιβιβάζονταν στο πλοίο, σημάδεψαν τη σημερινή επιχείρηση απέλασης από τη Μυτιλήνη στο Δικελί. Την ίδια στιγμή μία
γυναίκα, στέλεχος του “Frontex”, κρατούσε στην αγκαλιά της το βρέφος της οικογένειας μεταφέροντάς το και αυτό στο
πλοίο προκειμένου να απελαθεί. Το περιστατικό συνέβη μόλις κατέβηκε η οικογένεια από το λεωφορείο και πριν την
επιβίβαση της στο πλοίο χωρίς να δοθούν διευκρινήσεις από τις αρχές για το περιστατικό».
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Η… «οδομαχία» για τον δρόμο του αεροδρομίου - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Αντωνης Πορφυριου — Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ δεν ειναι η παραταξη του
συριζα στην αυτοδιοικηση ???Γιατι δεν ρωτα τους …

«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …

Ο Θεός να βάλει το χέρι του! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

jim — Η εκπρόσωποι της Εκκλησίας κωλυσιεργούν εσκεμμένα για να
κρύψουν τις οικονομικές ατασθαλίες που έχουν κάνει. …
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