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Τον τραυματισμό ενός Σύρου πρόσφυγα και ενός λιμενικού είχε ως αποτέλεσμα η ένταση που δημιουργήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο λιμάνι της
Μυτιλήνης.

Νωρίτερα 100 περίπου Σύριοι με παιδιά και γυναίκες να βρίσκονται ανάμεσά τους
πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στο συγκεκριμένο χώρο ζητώντας την άμεση έκδοση των
σημειωμάτων προσωρινής διαμονής με τα οποία μπορούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Χωρίς να υπάρξει κάποια ουσιαστική αφορμή τα πνεύματα οξύνθηκαν και δυνάμεις του λιμενικού
προχώρησαν στη βίαιη απώθηση των μεταναστών.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 4 προσαγωγές Σύρων.

Μετά το επεισόδιο οι διαμαρτυρόμενοι Σύροι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Ταυτοποίησης Μεταναστών
στη Μόρια.

 

Διαβάστε εδώ (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/mytilini-symplokes-metaxy-

metanaston-kai-traymatie) για τα επεισόδια που έγιναν τη Δευτέρα 15/06/2015
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ΟΛΟΙ οι Πολιτες Ενωμενοι
mia fora na dw ena simantiko sxoleio re paidia pragmatika ksekinaei kathe fora me kapoious anthrwpous pou theloun na ginei kati k meta
poianoun gia komata k vlakeies!!!loipon k oi lathrometanastes anthrwpoi einai alla diaforetikis pistis k oxi mono den eimai ratsistis alla den
ginete k den epitrepw na kanoun zimies ston topo m opws me ta thia k oi fasaries pou prokaloune eseis pou tous yperaspizeste kserete
poses xiliades arrwsties exoun??ftaine aytoi pou den tous exoun se pteryges i se otidipote allo k ta exoun afisei eleythera gia auto twra
teleytaia exoume sovara provlimata!kai emeis an yparksoume kapoia stigmi den tha ekseftelizoume to kratos pou tha mas filoksenei
dimarxe kane kati erxete i wra tis krisews!
Like · Reply · Jun 18, 2015 2:47am

Μυτιληνη Γιαννης · Works at Κυνήγι - Κυνηγός - Κυνηγόσκυλα
AKOYTE PAIDES GIATI KAUE MERA AKOYV POLLA APO MERIKOS MERIKOYS OK KRHMA EINAIMONO OI SYRYOI POY EXOYN
ONTOS UEMA OI ALLOI PAKISTANH AFGBANH KAI PRIN APOMERIKES MERES EIDA KAI KATI DYMETROYS MAYROYS .AYTOI TI
UELOYN EDV ??? AKOYSTE AN TOYS LYPASTE NA TOYS PARETE STA SPITIA SAS .ALLVSTE DEN TOYS KALESE KAI KANEIS
,LAUROMETANASTES EINAI KAI ENAS LOGOS PARAPANV NA SEBONTE THN XVRA POY PANE .OPOIA KAI AN EINAI AYTOI H
XVRA .
Like · Reply · Jun 18, 2015 12:52am

Παναγιώτης Νικόλαος Πεππας · Service ΠΕΠΠΑΣ at AUTOSPRINT ΠΕΠΠΑΣ
Δημαρχε κανε κατι ........
Like · Reply · Jun 18, 2015 12:24am

Μαρία Βλουτινού
Το λυπητερό είναι ότι τόσα χρόνια έχουν περάσει χιλιάδες μετανάστες από το νησί μας κάτω από άθλιες συνθήκες, άλλοι έχουν πνιγεί
κ.λ.π πράγματα τα οποία όλοι γνωρίζουμε (μέχρι και σε ποιες παραλίες αποβιβάζονται ξέρουμε) και εσείς παρ'όλα αυτά βγάζετε μίσος και
κακία με ρατσιστικά-ξενοφοβικά σχόλια απέναντι από ανθρώπους που πούλησαν ό,τι είχαν και δεν είχαν στην Συρία, ήρθαν εδώ όχι απλά
για ένα καλύτερο αύριο, αλλά για να μην σκοτωθούν οι ίδιοι και τα παιδιά τους επειδή απλά χαλάνε την αισθητική σας οι κούτες πάνω στην
προκυμαία. Αν βρισκόσασταν στη θέση τους θα σας άρεσε να σας αντιμετωπίζουν έτσι;
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προκυμαία. Αν βρισκόσασταν στη θέση τους θα σας άρεσε να σας αντιμετωπίζουν έτσι;

Like · Reply · 7 · Jun 18, 2015 6:20pm · Edited

ΘΟΔΩΡΗς ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ · Kalloní, Lesvos, Greece
Μακάρι να βγω ψεύτης , αλλά ακόμη δεν είδαμε τίποτα από τα γεγονότα που θα προκύψουν με τους λαθρομετανάστες - πρόσφυγες όχι
μόνο στο νησί μας αλλά και στην υπόλοιποι Ελλάδα. Και μην βιαστεί να πει κανείς ότι είμαι ρατσιστής όλοι έχουμε την ανθρωπιά μας και
θέλουμε να βοηθήσουμε αλλά με την οικονομική δυσπραγία που μας κατατρέχει σαν χώρα δεν μπορούμε να προσφέρουμε αυτό που τους
αξίζει
Like · Reply · Jun 17, 2015 11:52pm

Αίολος Αίολος · Assistant Director at Football Manager
Φίλτατε Mike Georgous μίλησες πολύ σωστά και κατανοείς επακριβώς το πρόβλημα....Αμερικάνοι , ΝΑΤΟ, Ε.Ε. δημιουργούν το πρόβλημα
για δικούς τους γεωπολιτικούς , στρατηγικούς και οικονομικούς λόγους οι οποίοι είναι προφανείςκαι δε χρειάζονται ανάλυση. Θα μου πείς
γιατί οι από κάτω σου δεν το βλέπουν ? Γιατί τόσα ξέρουν τόσα λένε. Οι Έλληνες πολίτες δεν κινδυνεύουν απ' αυτούς τους κακομοίρηδες ,
οι Ευρωπαίοι μπορεί. Σε ότι αφορα τα επεισόδια ....μπείτε στη θέση τους και καθίστε ώρες ατέλειωτες μες στο λιοπύρι πεινασμένοι ,
διψασμένοι , εξαθλιωμένοι χωρίς καμιά ενημέρωση για το που θαπάνε και τι θα γίνει και μη διαμαρτυρηθείτε εσείς Ελληνάρες. Εδώ
πλακώνεστε στο ξύλο στις ουρές της Εφορίας και των Τραπεζών τα ξεχάσατε ? Ο τουρισμός σας μάρανε το πιό βρώμικο νησί του Αιγαίου
το πιό άναρχο νησί του Αιγαίου που δε μπορεί να αναπτυχθεί όσο και να το σπρώχνουν ξαφνικά του έφταιξε η προσφυγιά ....

Like · Reply · 4 · Jun 17, 2015 9:15pm

George Papadakis · Receptionist at Porto Lesvos
Ήθελα να 'ξερα όλοι εσείς που λέτε για ΧΑ και ΑΝΕΛ κλπ κλπ και ότι θα ήταν αλλιώς η κατάσταση τι νομίζετε ότι θα κάνανε; Ναυτικό
αποκλεισμό; Θα φτιάχνανε φράχτη στη θάλασσα; Θα τους μαντρώνανε εσαεί σε στρατόπεδα; Σε ποιές εγκαταστάσεις και με ποιό
προσωπικό και με τι λεφτά;;; Αφού λοιπόν τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να κάνουν τι να λέμε τώρα; Αν το κράτος έστελνε
μερικούς υπαλλήλους και εξοπλισμό θα τους βγάζαμε χαρτιά να πάνε κατά Γερμανία και Σουηδία μεριά και δεν θα τους είχαμε στο νησί και
θα τέλειωνε η ιστορία. Αλλά η ανικανότητα των κυβερνήσεων δεν έχει χρώμα και κόμμα. Όλες το ίδιο άχρηστες αποδεικνύονται.

Like · Reply · 4 · Jun 17, 2015 8:54pm

Mike Georgous
Για να ληθεί ένα πρόβλημα πρέπει να δοθεί λύση στην αιτία και όχι στα συμπτώματα, η αιτία είναι ο πόλεμος και όσο συνεχίζεται να
φλέγεται η μέση ανατολή θα έχουμε ροές μεταναστών. Όσο το ΝΑΤΟ εξοπλίζει το ISIS θα υπάρχει πρόβλημα πότε λιγότερο, πότε
περισσότερο, ότι και να λέει ο καθένας. Αν δεν έχετε το θάρρος να κατηγορήσετε τους θύτες, τουλάχιστον μην κατηγορείτε τα θύματα που
έχουν βιώσει καταστασεις όπως οι ακόλουθες, Συγνώμη για την σκληρότητα των εικόνων αλλά κάποιοι πρέπει να ξυπνήσουν!!!!
http://www.defencenet.gr/.../%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D-%CF...

Like · Reply · 2 · Jun 17, 2015 8:32pm · Edited

Nikos Vagiakas · Owner at Αυτοαπασχολούμενος
Να παε και σε αλλω νησι μας χαλανε το τουρισμο μας ηδη υπαρχουν πολες ακυρωσεις εξαιτιας το λαθρομεταναστων δημαρχε κανε κατι
μην κοιμασαι το νησι μας υπαρχει μεγαλος κυνδινος

Like · Reply · 1 · Jun 17, 2015 7:52pm

Antonis Hatzis · National and Kapodistrian University of Athens
ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ ΓΙΑΡΟ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΩΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΣΥΝΗΣΙΩΤΗ......ΧΙΟΣ

Like · Reply · 2 · Jun 17, 2015 8:41pm

Αίολος Αίολος · Assistant Director at Football Manager
Καλά το κατάλαβα κ. Βαγιάκα οτι χριστιανός είσαι αλλά Έλληνας όχι.....από που ? Μα από τα πανέμορφα Ελληνικά σου τόσο
συντακτικά όσο και ορθογραφικά
Like · Reply · Jun 17, 2015 10:14pm

Nikos Vagiakas · Owner at Αυτοαπασχολούμενος
Αίολος Αίολος δν σε ρωτησα αν ξερω ορθογραφια ειμαι απο χωριο πρωτευουσιανε εληναρα....

Like · Reply · 1 · Jun 18, 2015 7:50am

Isidoros Rallis · Kallonis
https://www.youtube.com/watch?v=8KFdlolE5eU
Like · Reply · Jun 17, 2015 7:02pm

Dimitrios Kavouras
ΝΑ ΠΑΝΕ ΠΑΛΙ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΝ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Χ.ΑΥΓΗΣ ...ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ...αυτη τους εφταιξε...(δεν την ψηφιζω αλλα και η μαλακια
παει συννεφο στο νησι..)).με αυτογκολ υπερανθρωπισμου βαζουμε αυτογκολ..σε ενα ταξι για 5 ατομα δεν χωρανε 10.....ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΝΔ
..ΘΕΛΑΝ..τωρα εχουμε νεους τουριστες!!!!.

Like · Reply · 3 · Jun 17, 2015 5:57pm

Γιάννης Παπαδόπουλος · Athenai, Attiki, Greece
ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΤΗΝ ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΚΑΛΑ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ.

Like · Reply · 1 · Jun 17, 2015 6:47pm

Dimitrios Kavouras
Γιάννης Παπαδόπουλος ανελλ εριξα αρχηγε με ενα 5%τι θες να σου κανει???ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ Χ.ΑΥΓΗ ΟΜΩΣ ΘΑ ΤΑΝ ΤΡΙΤΟ
ΚΟΜΜΑ ΟΙ ΑΝΕΛΛ ΣΤΟ ΝΗΣΙ..αλλο να μιλας και με εναν βουλευτη..κυβερνητικο...ομως ριξαν κκε..τριτο κομμα μπεεεεεεεε

Like · Reply · 1 · Jun 17, 2015 6:52pm

Γιάννης Παπαδόπουλος · Athenai, Attiki, Greece
Dimitrios Kavouras ΑΝΕΛ ΨΗΦΙΣΕΣ ΑΡΑ ΦΤΑΙΣ. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ; ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ. ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΑ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΕΓΩ
ΖΩ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ.
Like · Reply · Jun 17, 2015 7:00pm
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Στράτος Τζιμής · Manager at InSpot - Mytilene
ena pragma elpizw... na ginei polemos kai na figoume prosfiges na doume tote pws tha mas fanei..

Like · Reply · 5 · Jun 17, 2015 5:17pm

Γιάννης Παπαδόπουλος · Athenai, Attiki, Greece
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΕΦΥΓΑΝ ΠΟΤΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΑΝΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥΣΑΝ. ΜΟΝΟ ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΛΙΑΔΕΣ ΣΑΝ
ΕΣΕΝΑ ΦΕΥΓΟΥΝ.

Like · Reply · 5 · Jun 17, 2015 6:48pm

Στράτος Τζιμής · Manager at InSpot - Mytilene
Γιάννης Παπαδόπουλος kale m file na se enimerwsw oti o propappous m itan prosfigas apo mikra asia... mporei kai o diko sou..
kai o ELLINAS pou panta polemouse einai aristera kai de3ia stis australies kai stis germanies kai liazete.. ante kalispera s..

Like · Reply · 2 · Jun 17, 2015 7:09pm · Edited

Γιάννης Παπαδόπουλος · Athenai, Attiki, Greece
Στράτος Τζιμής Ο ΠΡΟΠΑΠΠΟΥΣ ΣΟΥ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΖΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΧΙ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ
ΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΕΠΕΙΔΗ ΗΣΑΣΤΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΣΑΣ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΙ
ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΕΚΕΙ. ΟΠΟΤΕ ΚΑΠΟΥ ΤΑ ΕΧΕΙΣ ΜΠΕΡΔΕΨΕΙ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟΥΔΑΚΙ ΣΟΥ.

Like · Reply · 3 · Jun 17, 2015 7:12pm
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Νίκος Κράνας
όσοι σχολιάζετε τους "λαθρομετανάστες" που "θα μας σφάξουν" και "θα μιλήσουν τα σίδερα" και άλλα τέτοια, να πάτε όλοι σας να
ψοφήσετε. μιλάτε για ανθρώπους που αναγκάζονται να φύγουν από τη χώρα τους επειδή βρέχει βόμβες και που για να σώσουν τα παιδιά
τους ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα περπατώντας ή κολυμπώντας ή πάνω σε σαπιόβαρκες. 

πόσο σκατόψυχοι έλληνες μπορεί να είστε; πόσο άθλιοι; η πλάκα είναι ότι πολλοί το παίζετε ευσεβείς χριστιανοί ή γνήσιοι συνεχιστές του
αρχαίου πολιτισμού και δεν ξέρω γω τι άλλο φαντασιακό που πλάθετε μέσα στα άδεια κεφάλια σας. να σηκωθείτε ΕΣΕΙΣ να φύγετε και να
κάνετε χώρο για ανθρώπους που το αξίζουν, για οικογένειες που ψάχνουν απλώς ένα μέρος να ζήσουν όπου δε θα τους κυνηγούν να τους
πυροβολήσουν.

Like · Reply · 7 · Jun 17, 2015 5:05pm · Edited

Γιάννης Παπαδόπουλος · Athenai, Attiki, Greece
ΠΟΤΕ ΕΦΥΓΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΑΤΣΟΥΝ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΝ; ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ;

Like · Reply · 4 · Jun 17, 2015 6:48pm

Νίκος Κράνας
δεν θέλω να σε βρίσω ούτε να σε στεναχωρέσω, αλλά οι παππούδες μας έφευγαν με τις χιλιάδες πρόσφυγες στην Αμερική και
στη Γερμανία κυρίως. ακόμα φεύγει κόσμος, λόγω της κρίσης. αν δεν έχεις ιδέα πού παν τα τέσσερα, δε σου φταίω ούτε εγώ ούτε
οι Σύριοι στη Λέσβο.
Like · Reply · Jun 17, 2015 6:52pm · Edited

Γιάννης Παπαδόπουλος · Athenai, Attiki, Greece
Νίκος Κράνας ΒΡΙΣΕ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΥ ΑΝΑΡΧΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗ ΣΥΡΙΖΑΙΕ. 
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΦΥΓΑΝ ΕΝ ΚΑΙΡΟ ΠΟΛΕΜΟΥ ΟΥΤΕ ΕΚΑΝΑΝ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. ΠΗΓΑΝ ΝΟΜΙΜΑ ΝΑ
ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ ΔΕΝ ΜΠΟΥΚΑΡΑΝ ΕΤΣΙΘΕΛΙΚΑ ΣΕ ΞΕΝΗ ΧΩΡΑ ΝΑ ΧΤΥΠΑΝΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΚΛΕΒΟΥΝ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΝΑ
ΒΙΑΖΟΥΝ! 
ΑΛΛΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ.
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Jo Tji
Ο ΣυρΙος 
Του ΣυρΙου 
Τον ΣυρΙο 
Οι ΣυρΙοι 
Των ΣυρΙων 
Τους ΣυρΙους

Like · Reply · 4 · Jun 17, 2015 3:07pm

Nikos Nick
ρε κόλαση γίνεται στο νησι -πόλεμο έχουμε παρτε το χαμπάρι ...Ο κόσμος να πάρει στα χερια του την κατάσταση τώρα πριν μας σφάξουν
ολους

Like · Reply · 9 · Jun 17, 2015 2:33pm
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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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