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Όπως μεταδίδει η απεσταλμένη της «Εφ.Συν.» στη Μυτιλήνη, Ντίνα Δασκαλοπούλου, τις πρώτες πρωινές ώρες δυνάμεις καταστολής επιτέθηκαν με
γκλομπ, εντελώς αναίτια, σε μετανάστες και πρόσφυγες που βρίσκονται επί μέρες εγκλωβισμένοι στο νησί.

 
Στο λιμάνι βρίσκονται χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες παιδιά (ακόμα και βρέφη
ημερών) που περιμένουν να ταυτοποιηθούν και να φύγουν από το νησί.
 
«Τι τραβάς ρε...»
 
Από τα χτυπήματα της εξουσίας δεν εξαιρέθηκε ο φωτορεπόρτερ της «Εφ.Συν.», Βασίλης
Μαθιουδάκης, που δέχτηκε μπουνιά στο πρόσωπο την ώρα που φωτογράφιζε γυναίκα που είχε
ματωμένο στόμα από τα γκλομπ.
 
Ο αριθμός των προσφύγων και των μεταναστών που δεν έχουν καταγραφεί ξεπερνά τα 10.000
άτομα, που διαμένουν ακόμα και σε παλιά σπίτια και αυλές.
 
 
Διαβάστε εδώ (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/mytilini-kai-apognosi) περισσότερα για

όσα έχουν συμβεί τις τελευταίτες 24ωρες
 
 
φωτογραφίες:  Βασίλης Μαθιουδάκης / Η Εφημερίδα των Συντακτών / efsyn.gr
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Notis Hajellis
Αυτη η κουλτουρα ρε παιδακι μου πολυ μου αρεσει...καταφερε να κανει τα μηδενικα νουμερα...και να εχουν και αποψη για
ολα.καραγκιοζακια ψευτοκουμμουνιστες με δεξια τσεπη.καταστρεψατε την Ελλαδα με την κουλτουριαρικια ιδεολογια σας μαλακιστηρια του
κερατα..ξαφνικα λυπαστε τους μεταναστες,τους 20,000 Ελληνες που εχουν αυτοκτονησει απο την αρχη της κρισης.(καναν δεν καναν
λαθη)ποιος θα τους λυπηθει βρε φιλοσοφοι της δεκαρας?τους 100χιλιαδες που φευγουν εξω?μαζι με αυτους και εγω,που το επαιζα
σπαρτιατης και οτι θα μεινω να αγωνιστω για οτι εχει απομεινει ορθιο σε αυτο το μπουρδελο που θελετε να το... See More
Like · Reply · Jan 25, 2016 12:56pm

Irene Samorc · Μεγαλη Σχολη Ορκας
Κανουν καταληψη και σε σπιτια τωρα;;;

Like · Reply · 1 · Sep 9, 2015 10:26am

Stella Bagelis
μερικους ανθρωπους που το παιζουν ελληνες θα επρεπε να τους ειχαν πνιξει απ την κουνια κριμα στις μαναδες που βγαζουν τετοια
ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ
Like · Reply · Sep 8, 2015 9:11pm

Robert Disney · Works at Greek police department
ενω αλλοι το παιζουν ανθρωποι αλλα ειναι ανεγκεφαλες καταναλωτικες μοναδες....
Like · Reply · Sep 8, 2015 9:32pm

Stella Bagelis
Robert Disney μαλλον πρεπει να σταματησεις τα ναρκωτικα γιατι σου φερνουν παραισθησεις εκτος κι αν ζεις σε αλλον πλανητη. Και δε
μας λες τον τοπο κατοικια σου?
Like · Reply · Sep 8, 2015 8:17pm

Robert Disney · Works at Greek police department
ψοφα ρε
Like · Reply · Sep 8, 2015 9:07pm
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Like · Reply · Sep 8, 2015 9:07pm

Manolis Kompitsis · Boss at London company
ROBERT DISNEY GIA MENA TO LES AYTO GIA METANASTI
Like · Reply · Sep 8, 2015 7:35pm

Robert Disney · Works at Greek police department
στην χωρα σου!
Like · Reply · Sep 8, 2015 9:07pm

Robert Disney · Works at Greek police department
το μουνι που σας πεταγε ρε σκατοψυχοι ναζι!πανε στον πλανιτι σας ρε!αιντε ρε στον σειριο κωλο λαθρο τουρκοσποροι!ουστ!γερμανοφιλοι
ανθελληνες!μονο αμα εχετε κανει τεστ d.n.a. θα μιλατε ρε!οπως και με τον αθανατο αδολφο.κανεις δεν εμπαινε στο κομμα χωρις
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ!και να γυρισουν ολοι αυτοι οι ελληνες που εγκατεληψαν την πατριδα!γεμισε η ευρωπη ελληνες φτωχαλες!αμαν πια!που χετε
ρουφιξει τα εβραιο-ευρωπαικα κονδυλια με το καλαμακι....

Like · Reply · 2 · Sep 8, 2015 5:22pm

πανος κοτσωνας · Works at Surfcasting
εδω και καιρο επρεπε να ειχε γινει αυτο οταν πετανε μπουκαλια στα αμαξια και εχουν μαζι τους μαχαιρια και ειναι ετοιμοι για ολα  
τοτε η βια πολεματε με βια. αργησανε αλλα ξυπνησανε αντε να δουμε κοψτε τους το τσαμπουκα λιγο

Like · Reply · 1 · Sep 7, 2015 10:51pm

Γιωργος Χαριτιδης · Dáfia, Lesvos, Greece
https://www.facebook.com/Smash.../videos/870943053012556/... 

edw einai k ta kahmena ta paidakia pou htan fronima k ta mat phgan anaitia!!!
Like · Reply · Sep 7, 2015 7:14pm

Γιωργος Χαριτιδης · Dáfia, Lesvos, Greece
den htan ka8olou anaitia h epi8esh ton mat!kanane poreia,xalousan autokinhta k petousan petres pantou....epishs polloi ap autous
kratousan sideroverges....ta mat prospa8hsan na tous bgaloun apo ton dromo k tote autoi 3eshkw8hkan....auta den ta eidan oi
dhmosiografoi;;;;

Like · Reply · 2 · Sep 7, 2015 6:40pm

Stella Bagelis
ολοι εσει οι φιλανθρωποι για να σας δω τωρα που θα ανοιξουν τα σχολεια και θα ξεκινησουν τα παιδια σας τα φροντιστηρια τι θα κανετε.
Δεν ειμαι ρατσιστρια αλλα το εχουν παρακανει. Κι εμεις υπηρξαμε μεταναστες και προσφυγες αλλα το χαλι αυτο δε νομιζω να το
δημιουργησαμε. Δεν ειμαι ρατσιστρια επειδη θελω το παιδι μου να βγαινει στην αλανα και στο παρκο να παιξει χωρις να φοβαται. Δεν ειμαι
ρατσιστρια που κανω το σταυρο μου να μην αρρωστησει το παιδι μου και χρειαστει να νοσηλευτει στο νοσοκομειο με κρουσματα
ηπατιτιδας ψωρας και εμπολα. Τους αστυνομικους που εχουν νοσηλευτει απο επιθεσεις λαθρομεταναστων γιατι δεν τους αναφερει κανεις.
Ηρθαν ολοι αυτοι σε μια διαλυμενη χωρα για να την αποτελειωσουν. Τωρα αν απο ολα αυτα πιστευετε οτι ειμαι ρατσιστρια μαλλον το
προβλημα το εχετε εσεις και εσεις ειστε ρατσιστες με τους ιδιους τους ελληνες.

Like · Reply · 3 · Sep 7, 2015 4:33pm

Robert Disney · Works at Greek police department
μανα μου εισαι ο ορισμος του ρατσιστη....

Like · Reply · 1 · Sep 8, 2015 5:44pm

Irene Samorc · Μεγαλη Σχολη Ορκας
Στελλα ετσι ειναι.ειπαμε να βοηθησουμε αλλα εδω κινδυνευουμε κι εμεις οι ιδιοι
Like · Reply · Sep 9, 2015 10:29am

Νίκος Κομνηνάκη Τσαΐρης
Αυτό που θα προτείνω δεν είναι λύση ούτε η σωστή τακτική,αλλά αφού η κυβέρνηση και η ΕΕ αδυνατούν ή δεν θέλουν να δώσουν λύση ,
να σταματήσει η καταγραφή που λόγω της καθυστέρησής της,δημιουργεί εντάσεις και επεισόδια και αμέσως να επιβιβάζονται στα πλοία
καθημερινά για τον Πειραιά και ας τους φορτωθεί εκεί η κεντρική κυβέρνηση να τους καταγράψει,για να κατανοήσει επιτέλους τι τραβάν οι
Λέσβιοι αλλά και οι κάτοικοι των άλλων νησιών με παρόμοιο πρόβλημα
Like · Reply · Sep 7, 2015 4:00pm

Vrasidas Zevgolatakos · Secretary at Υπουργειο Δικαιοσυνης
Κριμα που καταστρεφουν τις βαρκες μετα.Επρεπε να βαλουν τους ΜΑΤατζηδες μεσα μαζι και τα χρυσαυγουλα και τους ¨νυκοκυραιους¨και
πισω στη Συρια.Αντε να πνιγειτε ρε ΕΛΛΗΝΑΡΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΥ.Αν γινοτανε πολεμος στην Ελλαδα οι πρωτοι που θα φευγατε ειστε εσεις
,πουλωντας τη μανα και το πατερα σας για τα ναυλα σας.Τσεκουρι και δρεπανι για τους συγχρονους ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΛΙΑΔΕΣ

Like · Reply · 4 · Sep 7, 2015 1:09pm

Θέμης Βουσβούνης · Το παιδι για όλες τις δουλειες at Super Market Βουσβούνης
οταν το παιδι σου σου ζητησει να το πας στο παρκο εσυ πες του οτι εκει κοιμουνται οι λαθρομεταναστες και χεζουνε διπλα στις κουνιες και
το παρκο βρωμαει κατουρα 
το πεζοδρομιο της προκυμαιας γεμισε σκηνες τα παρκα εχουν γεμισει σιγα σιγα εξαπλονονται και εξω απ την προκυμαια 
ολος ο τοπος βρωμαει 
αυτοι σπανε δημοσια και ιδιωτικη περιουσια που δεν θα την πληρωσει κανεις αλλος απ τους φορολογουμενους πολιτες 
και τους βαφτιζετε και προσφυγες την ωρα που 7/10 που ερχονται ειναι πακιστανοι και αφγανοι 
αμα αγριεψουν τα πραγματα και βιασει κανενας απ αυτους την κορη σας η σκοτωσουν κανεναν δικο σας να δω τι θα λετε.. 
αν τους θελετε παρτε τους στα σπιτια σας.. και μην λετε φασιστες μια πολη 30000κατοικων με 20000χιλιαδες μεταναστες στο δρομο 
βιωστε το πρωτα

Like · Reply · 6 · Sep 7, 2015 10:41am

Robert Disney · Works at Greek police department
τραβα γαμησου ρε χλεμπονιαρη που χεστικες για την δημοσια περιουσια ρε φοροφυγα!μιλανε ολοι οι πληρωμενοι προβοκατορες!
μαλακα που δεν υπαρχουν καν παρκα στην μιση ελλαδα!να λεγες στην σαμαραρα σου να μην τους ερειχνε μπομπες για να τους
βοηθησει.σου φταινε οι προσφυγες αλλα τα ευρωπαικα ΞΕΝΑ κονδυλια τα γουσταρεις ε?μουνοπανο ουτε τυροπιτα χωρις
αποδειξη!μιλας για δημοσια περιουσια....
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Like · Reply · Sep 8, 2015 5:39pm

Marilena Matsola · Γκράβας
Ντρέπομαι φριχτά για κάποια από τα φασιστικά σχόλια που διαβάζω. Προσπαθώ να μην πέσω κι εγω στην παγίδα και βγάλω το
συμπέρασμα ότι οι Μυτηλινιοί είναι συλλήβδην φασισταριά.Και δεν είναι, ευτυχώς. Κάποιοι από τους νοικοκυραίους από κάτω που
σχολιαζουν ντροπιάζουν έναν ολόκληρο λαό. Και ποια "χώρα σου" και "νησί σου" ρε μάγκα;; Απο ποιον πήρες τίτλους ιδιοκτησίας; Γαμώ
την απανθρωπιά μου γαμω!

Like · Reply · 10 · Sep 7, 2015 10:12am

Kostas Tsardakas · Works at Statligt myndighet
Ελπίζω να πεθάνουν όλη η φασίστες σε αυτό και σε όλα τα νησιά τις Ελλάδας αρκετά φτάνει τώρα και εσύ Μανόλη από το Λονδίνο ελπίζω
να σε πάρουνε χαμπάρι και να σε βάλουν σε καμία βάρκα το συντομότερο

Like · Reply · 3 · Sep 7, 2015 8:31am

Manolis Kompitsis · Boss at London company
Μόνο τα γυναίκοπαιδα να σεβόμαστε οι άντρες είναι τα καθαρματα
Like · Reply · Sep 7, 2015 5:59am

Manolis Kompitsis · Boss at London company
Έπρεπε να πέσει γκλοπ και να πέφτει γιατί οι άνθρωποι αυτοί δυστυχώς είναι άνθρωποι σπηλαίων δεν σέβονται.τίποτα εδώ είναι
Ελλάδα.δεν είναι η χώρα τους να κάνουν ότι θέλουν
Like · Reply · Sep 7, 2015 5:58am

Robert Disney · Works at Greek police department
μιλησε κ ο μεταναστης..τραβα ρε μπετοβλακα στην χωρα σου και μη μιλας!αιντε!
Like · Reply · Sep 8, 2015 6:00pm

Manolis Kompitsis · Boss at London company
Άσ πέσει λίγο γκλοπ
Like · Reply · Sep 7, 2015 5:53am

Kostas Bosbotinis · Αθήνα
οι ελληνες δεν ειμαστε ρατσιστες και ο γαιδαρος πεταει....

Like · Reply · 4 · Sep 7, 2015 2:06am

Nectarios Eystratios Sapounas · Delivery Driver at ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες
thelei organosei paidia me aytin tin akybernisia pou exoun rimaxei to topo tha exoume thimata sigoura tora irthan kai erxontai kathimerina
na do pos tha figoun toulaxiston as frontisoun na tous organosoyn kapos kai na tirite i igeionomiki allios tha prepei na to paroume epano
mas
Like · Reply · Sep 7, 2015 2:05am
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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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