
Καθαριότητα
Ρούχων

Γρήγορο-Οικονομικό-Αξιόπιστο. Πάνω
από 10.000 Προιόντα. Παράδοση
Αυθημερόν

Δευ, 17/07/2017 - 17:57Παρουσίαση του βιβλίου «Αδιάντροπα του κλήδονα. Τα κάψαλα και ο κλήδονας στη Λέσβο» στο Πέραμα "Ludlow, οι Έλληνες στους Πολέμους του Άνθρακα" στο Αρχοντικό Γεωργιάδη

 (/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg) 

Τρίτη, 26/04/2016 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

                
ΛΕΣΒΟΣ News Πολιτική

(/articles/news-
Κοινωνία

(/articles/news-
Οικονομία

(/articles/news-
Αθλητικά

(/articles/news-
Πολιτισμός

(/articles/news-
Αστυνομικό Ρεπορτάζ

(/articles/news-
Εκπαίδευση
(/articles/news-

Εργασία
(/articles/news-Αγροτικά - Αλιεία

(/articles/news-
Περιβάλλον
(/articles/news-

Τουρισμός
(/articles/news-

Υγεία
(/articles/new

Ναυτιλιακά - Μεταφορές
(/articles/news-categories/naytiliaka-

Βιβλίο (/articles/news-

categories/lesviako-vivlio)

Μουσείο Σίγρι - Γεωπάρκο
(/articles/news-categories/moyseio-

Εξέγερση στη Μόρια

http://www.lesvosnews.net/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CA2ImHdBsWbPXPKrFzAbS9ISYB67O7fNImbfbxc0FwI23ARABIPb8_B5grYKAgKAMoAHN5aajA8gBCakCZjKxCFE6sz6oAwHIA8MEqgTaAU_QuVLL4XYCmbm8z1w8MHWFd9mqQ_YyXt-NwvCRdNZDQ3UbDzc0Kl7f2qjThBglm3I3Il5P5Q_qNUst4oT-Yfy_HQKQ7o7RarEvLWQ4qVPToCKoFo5hnubdTI9wxDDmgTl_UB2eG08Gtfx7qYAw4GxVWLmGD5Mn7O9uotOzc966gQwylO6KPjOXrYu6aWfGiXpCOYafOrHnetQrGR3Zrda2OewWkYXaonasAAZTEHeGzk1yuy8zdnF-_taVy0M7Kh0ftQfPe9F_Fv4tA3rSK2ZluIrCMDXe1CClkAYBoAYugAebmtlciAcBkAcCqAemvhvYBwDSCAQIABACsQmDp85g8PBtYtgTAg&num=1&cid=CAMSeQClSFh3MjDmAN7TG4tt3NwrdVNwpBAfkF3CIQOOqf2d7-ynN_gnMsVaWLdt__JB_--wgaGFkbPYdHJhVOQSGzaJ2cOtCh515LFE2_uKkW-fUU-8XszBgYGVdZb23V3B8WJKgrTjF2UibBj44lTlHNOwZola_dDwldM&sig=AOD64_0odu0Dvprv4KH_2Z5DXjd5xL3R-A&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.e-fresh.gr/el/kathariotita/kathariotita-rouxwn/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/paroysiasi-toy-vivlioy-adiantropa-toy-klidona-ta-kapsala-kai-o
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/ludlow-oi-ellines-stoys-polemoys-toy-anthraka-sto-arhontiko
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/oikonomia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ekpaideysi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/agrotika-alieia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/lesviako-vivlio
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri




Ένταση επικρατεί στο Κέντρο Καταγραφής μεταναστών και προσφύγων στη Μόρια της Λέσβου από τις 4 περίπου το απόγευμα της Τρίτης. Κάποια
στιγμή μάλιστα το όλο θέμα πήρε διαστάσεις με την Αστυνομία να αποχωρεί από το σύνολο των εγκαταστάσεων και το σύνολο των χώρων να περνά
στα χέρια των εξεγερμένων μεταναστών και προσφύγων που ζουν υπό περιορισμό περιμένοντας να εξετασθούν οι αιτήσεις ασύλου τις οποίες έχουν
υποβάλει.
 
Η ένταση ξεκίνησε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Τρίτης από τον χώρο όπου ζουν περίπου 100 ανήλικοι ασυνόδευτοι πρόσφυγες, αμέσως μετά την
επίσκεψη εκεί του αναπληρωτή υπουργού αρμόδιου για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής Γιάννη Μουζάλα και του Ολλανδού ομολόγου του Κλας
Ντάϊκοφ. Εκεί, ο κ. Μουζάλας εξήγησε στα παιδιά τη δυνατότητα φιλοξενίας τους σε δομές ανηλίκων οι οποίες δημιουργούνται στην Ελλάδα. Το
γεγονός προκάλεσε αντιδράσεις και μετά την αποχώρηση των δύο υπουργών οι νεαροί πρόσφυγες άρχισαν να σπάνε τα παράθυρα και να βάζουν



φωτιές σε κουβέρτες και σε κάδους απορριμμάτων. Τότε ο κ. Μουζάλας επέστρεψε προκειμένου να συζητήσει με τους νεαρούς και σύμφωνα με
έγκυρες πληροφορίες δέχθηκε επίθεση από τους νεαρούς με πέτρες και νερό από λάστιχο που βρήκαν στον περιβάλλοντα χώρο της δομής.
 
Λίγο αργότερα η εξέγερση κι ενώ οι δύο υπουργοί είχαν αναχωρήσει, επεκτάθηκε και στις εγκαταστάσεις όπου διαμένουν ενήλικες μετανάστες και
πρόσφυγες. Η προσπάθεια της Αστυνομίας να βγάλει έξω από το κέντρο γυναίκες και ευάλωτες οικογένειες προσφύγων συνάντησε την αντίδραση
ανδρών κυρίως μεταναστών και τότε υπήρξαν και τραυματισμοί.
 
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερους από 10 τραυματισμούς που αντιμετωπίσθηκαν στο σύνολο τους στο ιατρείο του
Κέντρου ενώ ένας μόνο τραυματίας μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο της Μυτιλήνης. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για
μερική ως τα τώρα αποκατάσταση της τάξης σε μεγάλο μέρος του Κέντρου με τη χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης.
 
Έξω από το Κέντρο υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ έχουν απομακρυνθεί από το χώρο και μέλη ΜΚΟ για την αποφυγή επεισοδίων

 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ/ Στρατής Μπαλάσκας

αρχική ανάρτηση

Ένταση επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Κέντρο Κράτησης Προσφύγων στη Μόρια. Σύμφωνα με τις
πρώτες πληροφορίες νωρίς το απόγευμα υπήρξε διαμαρτυρία ανήλικων προσφύγων για την
παράνομη κράτησή τους και τις πληροφορίες για τις απορρίψεις των αιτήσεων ασύλου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαμαρτυρία ξεκίνησε μετά τον τραυματισμό ανήλικου πρόσφυγα από
τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται έξω από το Κέντρο και επιχειρούν να εισβάλουν μέσα. 
Όπως αναφέρει ο dromografos οι εξεγερμένοι πρόσφυγες τους πετάνε μπουκάλια και πέτρες.

O δημοσιογράφος Andrew Conelly ανέβασε φωτογραφία στο twitter που δείχνει πυκνούς καπνούς
να βγαίνουν από τις εγκαταστάσεις του hotspot.

 

Video: dumpis ar atkritumu dedzināšanu imigrantu nometnē #Moria (https://twitter.com/hashtag/Moria?src=hash) #Lesba (https://twitter.com/hashtag/Lesba?src=hash)

#Grieķija (https://twitter.com/hashtag/Grie%C4%B7ija?src=hash) . no https://t.co/AkUPYCSNTl (https://t.co/AkUPYCSNTl) pic.twitter.com/Y0mj3jnuGd
(https://t.co/Y0mj3jnuGd)

— breaking.lv (@BreakingLv) 26 Απριλίου 2016 (https://twitter.com/BreakingLv/status/725003230753751040)
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#refugeesgr Moria #Lesvos pic.twitter.com/sJ0ZYhWMRc
6:54 μ.μ. - 26 Apr 2016
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(/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...

(/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/98-

proines-afixeis-prosfygon-sti-mytilini-syllipsi)

11/07/17 - 16:57
98 πρωινές αφίξεις προσφύγων στη Μυτιλήνη - Σύλληψη 19χρονου διακινητή (/articles/news-

categories/astynomiko-reportaz/98-proines-afixeis-prosfygon-sti-mytilini-syllipsi)

Στον εντοπισμό και τη διάσωση σαράντα οχτώ (48) προσφύγων προέβησαν, πρωινές ώρες σήμερα,
στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στη σύλληψη του 19χρονου
αλλοδαπού διακινητή τους.

Συγκεκριμένα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στη...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

MEDFUSS Τέλος στις
σκασμένες φτέρνες

Για Καθαρές και
Όμορφες Φτέρνες

Δείτε το

MEDFUSS Τέλος στις
σκασμένες φτέρνες

Για Καθαρές και
Όμορφες Φτέρνες

Δείτε το

https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FXBwzv5Yrm_1.js%3Fversion%3D42%23cb%3Dfffd77850abed%26domain%3Dwww.lesvosnews.net%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lesvosnews.net%252Ff15566f3c51bdf%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.lesvosnews.net%2Farticles%2Fnews-categories%2Fastynomiko-reportaz%2Fexegersi-sti-moria&locale=en_US&numposts=20&sdk=joey&skin=light&width=930
https://www.facebook.com/giannis.setter
https://www.facebook.com/giannis.setter
https://www.facebook.com/%CE%9A%CF%85%CE%BD%CE%AE%CE%B3%CE%B9-%CE%9A%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%9A%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%83%CE%BA%CF%85%CE%BB%CE%B1-222122657807327/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/exegersi-sti-moria?fb_comment_id=1120556521334444_1120821541307942
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-sto-naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-sto-naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/37hroni-me-pano-apo-ena-kilo-hasis-sti-mytilini-foto
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/37hroni-me-pano-apo-ena-kilo-hasis-sti-mytilini-foto
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/98-proines-afixeis-prosfygon-sti-mytilini-syllipsi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/98-proines-afixeis-prosfygon-sti-mytilini-syllipsi
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CrlSEINBsWajZH8LizAaE7ZiQCryyktNJ5rqi9JEFwI23ARABIPb8_B5grYKAgKAMoAGRgfmZA8gBCakCZjKxCFE6sz6oAwHIA8MEqgThAU_Qxg6Kl3eIziOR3farielvG6z0tH7YGTE3rYDHFjpOyDb_3kAIKdL0rPt_HCvk47B50dcVRn-eFPj-VSNGS1MISm9oNAmjsKD7nOw5xCVZAj_bv39skvDny85hvSQWVMkHh5Yz2FSCBd0XLgV9qROyv4n7pzgSySM1WZl90WcBQdvsjLSZKKRIJBw4yYVroQToY8YBkq8WLgTWuzisKL0O4qUtR-2cS9sxu2A9uP8Dzn8zEuP_cSUFoPq14Szk6cuRH5UlFNbV_RtBDMd3VsmCaf02ev-ckIWO9xnmL2zlxZAGAaAGLoAH1_6GZogHAZAHAqgHpr4b2AcA0ggECAAQArEJjRQu7aC3I13YEwo&num=1&cid=CAMSeQClSFh3CU4xlIq4aat0GTSx4k1guF-lu4fGNL5UPqQ3S1QYxytJ_XBWuISbuLagcdP2jfQv2h999M3_mkmVPw50_p47c3SL1eSd2-qvpvL9dU-Rjjn6nYvS3CSGyMPo67YXnd7wx4ESrbv39XzgMCuYIRwN-qu0fKg&sig=AOD64_19VkEtwuW5yxmUkxXF1OtALKxyjA&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://pedipelma.gr
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CgcCWINBsWbnsIaSlzAaVopnoDbyyktNJ5rqi9JEFwI23ARABIPb8_B5grYKAgKAMoAGRgfmZA8gBCakCZjKxCFE6sz6oAwHIA8MEqgThAU_Q_YejUrICeqUmu41sPuHEd11TeEWhEgJbmwtRB43pJcofOd0ghhVQIeImHdpMhhX9DX8Z-ZDMXlZUeRFxN7g6pYq-vGaPZSO5diMxZ791h16BaXhfouLpaJYn8svGVF2RNpO3CKQurBSEulFy9YYsglrAKZu8jqoYhgneqODP_R1JZrcPJHqPO90A0TrTXexSlyelx_H6EWuDsyOHiagKvQqTpHQFZ_cwlbSOOcW--WzIF2CvgmbWq3ZtZebNFJjQyrQI6mnCtDJWFpsyATQEbXQB3uqPsRjxtJ8m1p6UrJAGAaAGLoAH1_6GZogHAZAHAqgHpr4b2AcA0ggECAAQArEJjRQu7aC3I13YEwo&num=1&cid=CAMSeQClSFh3KxxWbIb15JLNlJa_DeGfjZO_XRHOAVFwjHtXVnYgaiAuktPKWcaqRmAuCfRvj6RxiHIB2koy8PPv-5rmI5rizqelhoG_ofap_b8ceeGgmmQKJOHnSxlJrZjToDwJ2mXbG36fyK8adJoPW7rLtHLdGLg3_mA&sig=AOD64_2Fm0k0ipt7G3NIqQAEV4ZiQXJ1Aw&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://pedipelma.gr


Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/ygeia/h-upati-armosteia-toy-oie-dorizei-exoplismo-sti-maieytiki-kliniki-toy)

http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia/h-upati-armosteia-toy-oie-dorizei-exoplismo-sti-maieytiki-kliniki-toy

