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27 παραβατικοί μετανάστες δραπέτευσαν από τη Μόρια την ώρα που ήρθε ο Αβραμόπουλος - Αποκλειστικές
φωτογραφίες
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Συνολικά 27 υπό περιορισμό παράτυποι και παραβατικοί μετανάστες, αποκάλυψε σήμερα η εφημερίδα της Μυτιλήνης «Δημοκράτης», διέφυγαν το
μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης από τον χώρο όπου φυλάσσονταν υπό περιορισμό μέσα στον καταυλισμό της Μόριας. Εντύπωση προκαλεί το
γεγονός ότι τη ίδια περίπου ώρα, στον καταυλισμό βρισκόταν ο Ευρωπαίος Επίτροπος μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο Υπουργός
μεταναστευτικής πολιτικής Γιάννης Μουζάλας και άλλοι ευρωπαίοι αξιωματούχοι και φυσικά είχαν εφαρμοσθεί στο σύνολο της περιοχής ύψιστα μέτρα
ασφαλείας.

Οι 27 που διέφυγαν και έκτοτε δεν έχουν εντοπισθεί παρά το ανθρωποκυνηγητό που έχει
εξαπολυθεί είναι 24 Αλγερινοί και τρεις Μαροκινοί. Στην πλειοψηφία τους επρόκειτο να εφαρμοσθεί
η διαδικασία της επανεισδοχής στην Τουρκία ενώ κάποιοι από αυτούς ήταν κατηγορούμενοι και για
κλοπές, διαρρήξεις, επιθέσεις και άλλα παρόμοια αδικήματα.

Όπως αποδεικνύεται σήμερα με φωτογραφίες που δημοσιοποιεί το Lesvosnews.net και
ελήφθησαν την ώρα της επίσκεψης του κ. Αβραμόπουλου στη Μορια, ο καταυλισμός είναι
ξέφραγο αμπέλι.

Οι μετανάστες που διαμένουν εκεί πηδάνε με ευκολία πάνω από τα ύψους τριάμισι μέτρων
πλέγματα μπαίνοντας ή βγαίνοντας από τον καταυλισμό ανενόχλητοι
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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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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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