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Άγριες συγκρούσεις όλη νύχτα χθες στο χοτ σποτ της Μόριας ανάμεσα σε εθνικές ομάδες μεταναστών και προσφύγων. Ο πολύμηνος εγκλεισμός 3,5
περίπου χιλιάδων ανθρώπων σε υποδομές που «δεν σηκώνουν» περισσότερους από 2000 εκ των οποίων πολλές γυναίκες και παιδιά, με κακής
ποιότητας όπως καταγγέλλεται φαγητό και χωρίς οι περισσότεροι χρήματα αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για την ανάπτυξη εθνικιστικών διαφορών αλλά
και εγκληματικότητας.

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 12 τα μεσάνυχτα από το χώρο κράτησης των ανήλικων προσφύγων.
Όπως καταγγέλλεται τα παιδιά από τη Συρία δέχθηκαν επίθεση από παιδιά από το Αφγανιστάν που
με τη σειρά τους υποστηρίζουν πως εκβιάζονται από άλλες πολυπληθέστερες εθνικές ομάδες όπως
οι Ιρακινοί. Κατά τις συγκρούσεις κατά τις οποίες έσπασαν οι πόρτες του χώρου κράτησης των
ανηλίκων και διαλύθηκε ένας οικίσκος – κοντέινερ τραυματίσθηκαν πολλά παιδιά από τα οποία
πέντε διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο. Περίπου 40 διέφυγαν στα γύρω κτήματα ακόμα και στην
πόλη της Μυτιλήνης και η Αστυνομία όλη νύχτα προσπαθούσε να τα βρει. Σε λίγη ώρα αναμένεται
να γίνει και η καταγραφή ώστε να φανεί πόσα από αυτά τα παιδιά δεν έχουν επιστρέψει στις
εγκαταστάσεις του χοτ σποτ. 
Μετά τις συγκρούσεις ανάμεσα σε ανήλικους κρατούμενους αυτές επεκτάθηκαν και στους άλλους
χώρους του χοτ σποτ. Οι οικογένειες διέφευγαν νε τους άνδρες να αμύνονται στις επιθέσεις άλλων
ανδρών. Πολλοί τραυματίσθηκαν και τους παρασχέθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες ενώ δυο
από αυτούς τους τραυματίες διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο. 
Περίπου στις 4 τα χαράματα και μετά από επέμβαση ανδρών των ΜΑΤ η τάξη αποκαταστάθηκε.  
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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...
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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.
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