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Σάββατο, 19/09/2015 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Ένα νεκρό κορίτσι 6 ετών είναι μέχρι στιγμής ο τραγικός απολογισμός ενός ακόμα ναυαγίου ανοιχτά της Λέσβου. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον
εντοπισμό τουλάχιστον έξι αγνοουμένων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται σύμφωνα με μαρτυρίες ένα βρέφος και δύο γυναίκες. Μέχρι τώρα έχουν
διασωθεί 13 άτομα Ιρανικής και Συριακής καταγωγής.

 
Σήμερα τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Πεταλιδίου σημειώθηκε ναυάγιο μικρού
πλαστικού αλιευτικού σκάφους στο οποίο μετέβαιναν πρόσφυγες. Σύμφωνα με τις πρώτες
μαρτυρίες όλα ξεκίνησαν όταν τελείωσαν τα καύσιμα και οι επιβαίνοντας προσπάθησαν να βρουν
ντεπόζιτο με πετρέλαιο σε κάποιο σημείο στο εσωτερικό του σκάφους. Τότε το σκάφος άρχισε να
βάζει νερά και μετά από λίγο αναποδογύρισε με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στη μικρή πλωριά
καμπίνα δύο γυναίκες και ένα μικρό παιδί.
 
“Ξαφνικά η μηχανή σταμάτησε και είδαμε πως έχει τελειώσει το καύσιμο. Προσπαθήσαμε να βρούμε
ένα ντεπόζιτο που υπήρχε κρυμμένο στο σκάφος. Έμπαιναν πολλά νερά και προσπαθούσαμε να τα
βγάλουμε αλλά δεν μπορέσαμε. Όταν βρήκαμε το δοχείο ήταν αργά και είχαμε βάλει τόσα νερά που
το σκάφος αναποδογύρισε” είπε στην ΕΡΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ένας από τους διασωθέντες ο Ali Younis. Ο
ίδιος συνεχίζοντας είπε: “Μια γιατρός από τη Συρία ήταν μέσα στη μικρή καμπίνα με τη μητέρα της
και το παιδί της που ήταν βρέφος. Τους είπαμε να βγουν αλλά δεν το έκαναν γιατί φοβόντουσαν.
Έμειναν μέσα εγκλωβισμένες μόλις αναποδογύρισε η βάρκα. Βρεθήκαμε όλοι στο νερό χωρίς

τηλέφωνα και με όλα μας τα πράγματα να έχουν χαθεί. Δύο από εμάς προσπάθησαν να κολυμπήσουν για να φέρουν βοήθεια. Τελικά βρήκαν έναν
από αυτούς και μετά ήρθε το σκάφος του λιμενικού και μας έσωσε. Μείναμε έξι ώρες μέσα στο νερό και ευχαριστούμε τους ανθρώπους που μας
έσωσαν. Πληρώσαμε 2800 δολάρια ο καθένας για μας δώσουν ένα πιο ασφαλές σκάφος και όχι μια φουσκωτή βάρκα. Μας οδήγησαν όμως στο
θάνατο με ένα σκάφος που δεν είχε ούτε καύσιμο και βούλιαξε αμέσως”.
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Στις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συμμετέχουν πλωτά του λιμενικού, αλιευτικά σκάφη και ελικόπτερο της FRONTEX.
 
 
ΕΡΑ ΑΙΓΑΙΟΥ / Ηλίας Μαραβάς
 
 
up date Ανακοίνωση από τη τη Λιμενική Αρχή 
Σε επιχείρηση διάσωσης δεκατριών (13) παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών, προέβη πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, το Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
Συγκεκριμένα, ενημερώθηκε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, για ύπαρξη ατόμων
ευρισκομένων σε κίνδυνο, στη θαλάσσια περιοχή “ΘΕΡΜΗ” ανατολικά της ν. Λέσβου, τα οποία επέβαιναν σε λέμβο, η οποία και βυθίστηκε.
Άμεσα έσπευσαν στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή, τρία (03) περιπολικά σκάφη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. στα οποία επέβαινε και Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών
της οικείας Λιμενικής Αρχής, ενώ στις έρευνες επίσης συμμετείχαν ένα (01) παράκτιο περιπολικό του Πολεμικού Ναυτικού, ένα (01) ελικόπτερο Super
Puma της Πολεμικής Αεροπορίας και ένα (01) ελικόπτερο της FRONTEX.
 Ειδικότερα, περί ώρα 04:50 πρωινές ώρες, πλήρωμα περιπολικού σκάφους Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή νησίδας “ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”,
δέκα (10) αλλοδαπούς, τους οποίους αφού περισυνέλεξε με ασφάλεια, τους μετέφερε στο λιμένα Μυτιλήνης.
Λίγη ώρα αργότερα, στην ίδια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκε από πλήρωμα σκάφους Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. ανήλικο κορίτσι χωρίς τις αισθήσεις του, το οποίο
διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Παράλληλα έτερο σκάφος Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε και περισυνέλεξε από τη θάλασσα έναν (01) ακόμη αλλοδαπό, ο οποίος παρελήφθη από
ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, καθώς παρουσίαζε συμπτώματα υποθερμίας, ενώ σε έρευνα που διεξήγαγε από ξηράς περιπολικό όχημα της οικείας
Λιμενικής Αρχής εντοπίστηκαν στην περιοχή “ΠΕΤΑΛΙΔΙ” Θέρμης, δύο (02) ακόμη παράτυπα εισελθόντες αλλοδαποί , οι οποίοι είχαν εξέλθει μόνοι
τους στην ακτή.
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, ενώ κατά δήλωση των διασωθέντων αγνοούνται περίπου δέκα (10) με δώδεκα (12)
παράτυπα εισελθόντες αλλοδαποί, για τους οποίους η έρευνα συνεχίζεται.
Τυχόν εξελίξεις πρόκειται να γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου. 
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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-
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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.
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