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Πέμπτη, 26/02/2015 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Δυο πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα ελικόπτερο του Λιμενικού και παραπλέοντα πλοία συμμετέχουν στις προσπάθειες εντοπισμού μιας βάρκας στην
οποία επιβαίνουν τουλάχιστον 15 μετανάστες. Οι έρευνες επικεντρώνονται στη θαλάσσια περιοχή νότια του Πλωμαρίου. 

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν μετά από τηλεφώνημα μετανάστη στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 ότι μαζί με άλλα τουλάχιστον 14 άτομα βρίσκονται
πάνω σε μια βάρκα και κινδυνεύουν. 

Το τηλεφώνημα έγινε λίγο μετά τις 09.20 της Πέμπτης και οι έρευνες μέχρι στιγμής παραμένουν άκαρπες. 

Στη περιοχή πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ. 
 

up date  ώρα 14:20 

Στα ελληνικά θαλάσσια ύδατα τους έψαχναν, σε τουρκική ακτή τους βρήκαν. 

Ο λόγος για 15 μετανάστες, για τον εντοπισμό των οποίων ξεκίνησε έρευνα νωρίς το πρωί της
Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή νότια του Πλωμαρίου, έπειτα από τηλεφώνημα μετανάστη στον
αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 ότι μαζί με άλλα τουλάχιστον 14 άτομα βρίσκονται πάνω σε μια βάρκα
και κινδυνεύουν. 

Το τηλεφώνημα έγινε λίγο μετά τις 09.20 το πρωί και άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυο πλωτά σκάφη
του Λιμενικού, ένα ελικόπτερο του Λιμενικού και παραπλέοντα πλοία. 

Τελικώς, οι μετανάστες βρέθηκαν στην ακτή Αλή Αγά απέναντι από τη Λέσβο. 
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Στη περιοχή έπνεαν νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ
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28χρονος προσπάθησε να φύγει από τη Λέσβο παρά τους περιοριστικούς όρους για τη μη
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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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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-
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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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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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