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Κυριακή, 23/08/2015 | Κόσμος

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 435 μετανάστες, στην πλειονότητά τους Σύρους, που επιχειρούσαν να φθάσουν στη Μυτιλήνη από την πόλη Αϊβατζίκ,
στην περιοχή του Μαρμαρά (βορειοδυτική Τουρκία), μετέδωσε χθες το πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή.

 

Τρεις Τούρκοι που φέρεται να ήταν οι διακινητές τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση προτού οδηγηθούν ενώπιον δικαστή, διευκρίνισε το πρακτορείο.
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Η τουρκική νομοθεσία προβλέπει για τους διακινητές ποινή οκταετούς κάθειρξης.
 
Οι μετανάστες που συνελήφθησαν είναι άνδρες, γυναίκες και παιδιά από τη Συρία (345), το Αφγανιστάν (64), τη Μιανμάρ (19) και το Πακιστάν (7), σύμφωνα με
την ίδια πηγή.
 
Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν δύο μηχανοκίνητα σκάφη και μεγάλος αριθμός σωσιβίων.
 
Μετά τη σύλληψή τους από την αστυνομία οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε καταυλισμό προσφύγων. Διατρέχουν τον κίνδυνο να τους επιβληθεί πρόστιμο 2.200
τουρκικών λιρών (700 ευρώ).
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SZ: Πρόσφυγες κατά διακινητών για ναυάγιο στη Λέσβο (/articles/news-categories/kosmos/sz-prosfyges-kata-

diakiniton-gia-nayagio-sti-lesvo)

Σε μια υπόθεση που έχει φτάσει στη γερμανική δικαιοσύνη και αφορά ένα ναυάγιο με πρόσφυγες έξω από
τη Λέσβο, όταν ακόμη το προσφυγικό βρισκόταν στην «καυτή φάση» του αναφέρεται η Süddeutsche
Zeitung του Μονάχου. 
Το άρθρο έχει τίτλο «Η νύχτα του ναυαγίου» και περιγράφει πώς η ιστορία των...
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18/06/17 - 19:37
Tραγωδία στην Πορτογαλία: Δεκάδες νεκρούς αφήνουν πίσω τους οι πυρκαγιές (/articles/news-

categories/kosmos/tragodia-stin-portogalia-dekades-nekroys-afinoyn-piso-toys-oi)

Tουλάχιστον 62 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πυρκαγιές που έκαψαν δασικές εκτάσεις στην
κεντρική Πορτογαλία. 

 
 
Τα περισσότερα θύματα έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν οδικώς τις περιοχές
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13/06/17 - 07:13
Το "προφητικό" tweet λίγες ώρες πριν τον σεισμό στη Λέσβο! (/articles/news-categories/kosmos/profitiko-

tweet-liges-ores-prin-ton-seismo-sti-lesvo)

Λίγες ώρες πριν από τον σεισμό 6,1 ρίχτερ στη Μυτιλήνη, που έγινε αισθητός και σε πολλές περιοχές της
Τουρκίας, η Melda Onur έκανε ένα tweet που στην πορεία αποδείχθηκε... προφητικό!

Η πρώην βουλευτής του CHP έγραψε χαρακτηριστικά: "Λένε στις ειδήσεις για φίδια στο κέντρο (σ.σ. της...
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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