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Κλεφτοπόλεμο με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παίζουν από το πρωί στους δρόμους και τα σοκάκια της Μυτιλήνης ομάδες 80 περίπου ανδρών
Ιρακινής και Συριακής καταγωγής που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες διαμονής τους στο χοτ σποτ της Μόριας και για τις πολύμηνες όπως
υποστηρίζουν καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτήσεων ασύλου που έχουν υποβάλλει.

Οι παραπάνω κατά μικρές ομάδες έφυγαν σήμερα από το χοτ σποτ της Μόριας και στο ύψος του Καρά Τεπέ ενοποιήθηκαν σε μια ομάδα που
πορεύονταν προς την πόλη της Μυτιλήνης.

Ας σημειωθεί ότι στο σύνολο τους είχαν πάρει μαζί τους  σκηνές και υπνόσακους καθώς και τους ταξιδιωτικούς τους σάκους υποδηλώνοντας έτσι ότι
φεύγουν από το χοτ σποτ «για πάντα». Επίσης ας σημειωθεί ότι αρνούνταν την παραμικρή διαπραγμάτευση με τις αστυνομικές αρχές ακόμα και να
μιλήσουν καν για τα αιτήματα τους σε δημοσιογράφους.

Τελικά στην Επάνω Σκάλα, στη βόρεια είσοδο της πόλης διμοιρία των ΜΑΤ τους σταμάτησε οπότε και ξεκίνησαν καθιστική διαμαρτυρία που διήρκεσε
περί τις δυο ώρες. Γύρω στη 1 το μεσημέρι ξαφνικά οι διαμαρτυρόμενοι χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες και τρέχοντας έφυγαν σε διάφορες κατευθύνσεις
αναγκάζοντας τις δυνάμεις των ΜΑΤ να κατευθυνθούν σε στόχους που θεώρησαν πως είχαν οι διαμαρτυρόμενοι με πρώτο αυτόν της πλατείας
Σαπφούς απ’ όπου θα ξεκινήσει η αυριανή παρέλαση και όπου θεωρήθηκε ότι οι διαμαρτυρόμενοι θα συγκεντρώνονταν.



Τελικά όμως οι Σύριοι και οι Ιρακινοί κατευθύνθηκαν στο κέντρο της Μυτιλήνης όπου
ανασυγκροτήθηκαν και κατέλαβαν την είσοδο του επιβατηγού  λιμανιού παρεμποδίζοντας την
είσοδο σε αυτό. Περίπου στις 2 το μεσημέρι και μετά από παρέμβαση των λιμενικών όλοι μαζί
άρχισαν να αποχωρούν και οργανωμένα να υποχωρούν προς το χοτ σποτ της Μόριας όπου και
αυτή την ώρα (3.30 μ.μ) πλησιάζουν.
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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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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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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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