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Παρασκευή, 04/09/2015 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Στον εντοπισμό και την σύλληψη ενός 41χρονου ημεδαπού, προέβησαν πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής, για υπεξαίρεση – μη δήλωση εξωλέμβιων κινητήρων.

Συγκεκριμένα, πρωινές ώρες σήμερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, συνελήφθη στα “ΛΑΨΑΡΝΑ” ν. Λέσβου από στελέχη της Λιμενικής Αρχής
Σιγρίου σε συνεργασία με στελέχη του Γραφείου ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης και του οικείου Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο ανωτέρω 41χρονος διότι σε έρευνα που διενεργήθηκε στον προαύλιο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έντεκα (11)
εξωλέμβιοι κινητήρες διαφόρων εταιρειών.
 
Από την προανάκριση που διενεργεί η οικεία Λιμενική Αρχή διαπιστώθηκε ότι, οι ανωτέρω εξωλέμβιοι κινητήρες ανευρέθηκαν σε προγενέστερο χρόνο
στην θαλάσσια περιοχή “ΛΑΨΑΡΝΩΝ” κατά την είσοδο παράτυπα εισερχόμενων αλλοδαπών χωρίς να δηλωθούν στην οικεία Λιμενική Αρχή.
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διαβάστε εδώ (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ta-korakia-tis-lesvoy-ntropi-re-anthropoeidi-

fotografies)  τη δημοσίευση του Lesvosnews.net  21/04/2015 που είχε προκαλέσει πλήθος
αντιδράσεων τότε που κανείς δεν μιλούσε για "κοράκια"
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Thaleia Andreou
αντί να σώσει κανα προσφυγόπουλο, έσωζε τις μηχανές να τις πουλήσει.....

Like · Reply · 2 · Sep 6, 2015 3:43pm

Rena Levedelis
mia aporia exw kai erwto ton strato giath ton exoume ....
Like · Reply · Sep 6, 2015 5:24am

Ηρακλής Σωτηράκης · 6τάξιο Γυμνάσιο Ταύρου
Δεν ντρεπόμαστε; Εχουν φτάσει στο νησί πάνω από 6000 φουσκωτά και βρήκανε δέκα μηχανές; Οι άλλες 5990 μηχανές που είναι; 
Μήπως ο τύπος δεν ήταν στο κύκλωμα γι αυτό τον συλλάβανε;;; 
ΤΟυς ξέρετε όλους σ εόλο το νησί. Αφήστε τις δήθεν συλλήψεις, και βουτήξτε το κύκλωμα.

Like · Reply · 6 · Sep 5, 2015 9:28am

Peter Vouros
Παρακαλω αν εχετε καποια πληροφορια να τη μοιραστειται μαζι μας αλλιως θεωρητικες υποδειξεις και διαπιστωσεις ειναι ευκολες.

Like · Reply · 2 · Sep 5, 2015 5:56pm

Ηρακλής Σωτηράκης · 6τάξιο Γυμνάσιο Ταύρου
Peter Vouros Η απλή λογική, δεν είναι καλή πληροφορία; Επειδή, καταλαβαίνω ότι είστε λιμενικός, λόγω κοινού φίλου εκ Χϊου,
είναι προφανές ότι δεν αναφέρομαι στο λιμενικό σώμα, γνωρίζουμε όλο τι τραβάτε και πόσο σκληρά παλεύετε την κατάσταση.
Μιλώ για αυτά που προκύπτουν από την απλή λογική, και από τα μάτια μου. Εχουν έρθει χιλιάδες βάρκες, έχουν κλαπεί χιλιάδες
μηχανές, αυτό είναι απλή λογική. Οταν τα πυροσβεστικά ελικόπτερα εφοδιάζονταν με νερό, στη παραλια βγήκε βάρκα, από την
οποία πριν καν βγουν οι μετανάστες έιχαν "εξαφανιστεί, η μηχανή το τεπόζιτο, και τα κόντρα πλακέ. Προφανώς το
λιμεν... See More
Like · Reply · Sep 5, 2015 6:37pm

Ηρακλής Σωτηράκης · 6τάξιο Γυμνάσιο Ταύρου
Επι τη ευκαιρία, αν είστε λιμενικός όπως υποθέτω, να δώσετε τα συγχαρητήρια μου σε όλους τους συναδέλφους σας, για τη
δουλειά που κάνετε όλο αυτό το καιρό. Γνωρίζω τι τραβάτε τα βράδυα, από το φίλο ΝΙκήτα, τραβάει αρκετά κι αυτός στη Χϊο.

Like · Reply · 2 · Sep 5, 2015 6:42pm
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Eydokia Papadopoulou · Agricultural University of Athens
επομενως οχι μονο τουρκοι αλλα ολοι οσοι αγαπουν το ευκολο χρημα

Like · Reply · 2 · Sep 5, 2015 7:38am
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reportaz/28hronos-prospathise-na-fygei-apo-ti-lesvo-

para-toys)

17/07/17 - 18:53
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-

lesvo-para-toys)

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...

(/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...
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