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Τρί, 18/07/2017 - 16:13Συγκρούσεις και φωτιές στη Μόρια Γλυκιά γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο
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Τρίτη, 22/12/2015 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Χθες (21-12-2015) το μεσημέρι, συνελήφθησαν στην ευρύτερη περιοχή της Μυτιλήνης, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μυτιλήνης, τρία
(3) άτομα (2 υπήκοοι Συρίας και 1 υπήκοος Μαρόκο), ηλικίας 27, 24 και 27 ετών αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα -
κατά περίπτωση -αδικήματα της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, της πρόκλησης σωματικών βλαβών και της παράβασης της νομοθεσίας
περί αλλοδαπών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 27χρονος και ο 24χρονος (υπήκοοι
Συρίας), μετά από διαπληκτισμό που είχαν με τον 27χρονο υπήκοο Μαρόκο, επιτέθηκαν σε αυτόν,
χτυπώντας τον με τα χέρια τους, ενώ ο πρώτος από αυτούς, προσπάθησε να τον τραυματίσει με
αιχμηρά αντικείμενα που είχε στην κατοχή του, χωρίς να το κατορθώσει.

Όπως διακριβώθηκε, ο προαναφερόμενος υπήκοος Μαρόκο, στερούταν ταξιδιωτικών εγγράφων
που να νομιμοποιούν την παραμονή του στη χώρα.
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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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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...
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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...
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