
18/7/2017 Λέσβος: Δεύτερο ναυάγιο με πρόσφυγες μέσα σε μια ώρα | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/lesvos-deytero-nayagio-me-prosfyges-mesa-se-mia-ora 1/3

Τρί, 18/07/2017 - 13:11Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη Απλήρωτες για μήνες οι καθαρίστριες των Κέντρων Υγείας Λέσβου Επιστολή για τη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη: Να επιστραφούν τα χρήματα
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Δευτέρα, 21/09/2015 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Πενήντα δύο Σύρους πρόσφυγες περισυνέλλεξαν σήμερα το μεσημέρι τα σκάφη του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή της Εφταλούς, στο
στενό μεταξύ Λέσβου και απέναντι Μικρασιατικών ακτών.

 
Πρόκειται για δεύτερο ναυάγιο σε διάστημα περίπου μιας ώρα το ένα από το άλλο. Και σε αυτήν την περίπτωση η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι 52
ναυαγοί είχε ξεκινήσει από την περιοχή του Μπεχράμ Καλέ (αρχαία Άσσος) της βόρειας ακτής του Αδραμυτινού κόλπου.
 
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για άλλους αγνοούμενους, ενώ στο σύνολο τους οι διασωθέντες, που μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Μολύβου, καλά στην
υγεία τους.
 
Να σημειώσουμε ότι περί τις 12 το μεσημέρι σημειώθηκε ένα ακόμα ναυάγιο με 45 ναυαγούς πρόσφυγες, οι οποίοι περισυλλέγησαν από σκάφη της
τουρκικής ακτοφυλακής.
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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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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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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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