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Δευτέρα, 20/07/2015 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

51χρονος Ιρανός μετανάστης που κρατείται τις τελευταίες ώρες από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης κατηγορούμενος για διευκόλυνση
εξόδου παράνομων αλλοδαπών από τη χώρα, ομολόγησε κατά την ανάκρισή του, την εμπλοκή του στο ISIS.

 
Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, στην ανακριτική διαδικασία
ενεπλάκη και ειδικό κλιμάκιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που έφθασε στη Μυτιλήνη
ειδικά για αυτή την περίπτωση από την Αθήνα.
 
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο 51χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της
περασμένης Παρασκευής στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης μαζί με τρεις γυναίκες από το
Αφγανιστάν ηλικίας 15, 18 και 23 ετών. (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/syllipsi-3-atomon-me-plasta-diavatiria-kai-toy) Όλοι τους προσπαθούσαν να επιβιβασθούν με πλαστά
βουλγαρικά διαβατήρια σε πτήση charter με προορισμό το Βερολίνο. Οι τρεις Αφγανές ομολόγησαν
ότι προμηθεύτηκαν τα διαβατήρια από τον Ιρανό ο οποίος με τη σειρά του υποστήριξε πως τα είχε
αγοράσει από άγνωστο του Τούρκο στο λιμάνι του Πειραιά.
 
Σήμερα, ο 51χρονος μεταφέρθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών κάτω από δρακόντεια μέτρα
ασφαλείας, ενώ κατά την διαδικασία της απαγγελίας κατηγορίας από την αντιεισαγγελέα υπηρεσίας

της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Μυτιλήνης, φέρεται να αρνήθηκε ότι έχει την παραμικρή συνεργασία.
 
Να σημειώσουμε πάντως, ότι η ΕΥΠ έχει ενημερώσει τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες να κάνουν έρευνα για τον συλληφθέντα.
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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-
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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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