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Δευτέρα, 24/08/2015 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Ένα ατυχές περιστατικό έγινε στο Κέντρο Μεταναστών το βράδυ του Σαββάτου στη Μόρια. Κατά τη διάρκεια καταγραφής προσφύγων και εισόδου
στους χώρους φιλοξενίας (κοντέινερ) στη Μόρια δεν τηρήθηκε η προβλεπομένη διαδικασία με αποτέλεσμα πάνω από 100 άτομα να εισβάλουν και να
τραυματίσουν (ποδοπατήσουν)  την υπεύθυνη γυναίκα αστυνομικό.
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Όπως μετέδωσε η Τηλεόραση Μυτιλήνη η γυναίκα αστυνομικός νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο
Μυτιλήνης με θλάσεις σε αρκετά σημεία του σώματός της και δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο.

Το ατυχές περιστατικό φέρνει για άλλη μια φορά στην επικαιρότητα το πρόβλημα στελέχωσης του
Κέντρου Μεταναστών στη Μόρια.

Σε καμία περίπτωση το παραπάνω συμβάν δεν μπορεί να χαρακτηρίσει την συμπεριφορά των
προσφύγων που τις περισσότερες φορές περιμένουν με υπομονή να ολοκληρωθούν οι όλες οι
διαδικασίες και ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών και των λιμενικών. 
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(/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/28hronos-prospathise-na-fygei-apo-ti-lesvo-

para-toys)

17/07/17 - 18:53
28χρονος προσπάθησε να φύγει από τη Λέσβο παρά τους περιοριστικούς όρους για τη μη
απομάκρυνση του από το νησί (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/28hronos-prospathise-na-fygei-apo-ti-

lesvo-para-toys)

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...

(/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-

sto-naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono)

16/07/17 - 21:23
Κλοπή στο Ναυτικό Όμιλο Μυτιλήνης από 13χρονο... (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-sto-

naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono)

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...

(/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/37hroni-me-pano-apo-ena-kilo-hasis-sti-

mytilini-foto)

13/07/17 - 16:15
37χρονη με πάνω από ένα κιλό χασίς στη Μυτιλήνη (φωτο) (/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/37hroni-me-pano-apo-ena-kilo-hasis-sti-mytilini-foto)

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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