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Μαθήματα ανθρώπινης αλληλεγγύης από τέσσερις Ιρανούς μετανάστες χθες το μεσημέρι στη Μυτιλήνη.

 
Περπατώντας στο δρόμο από την περιοχή της Συκαμνιάς, όπου είχαν αποβιβασθεί, προς την πόλη της Μυτιλήνης, σε απότομη στροφή στην περιοχή
της Καράβας, υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες της ανατροπής και της πτώσης σε χαράδρα ενός πυροσβεστικού οχήματος στο οποίο και επέβαιναν δυο
πυροσβέστες. Αποτέλεσμα της ανατροπής ήταν ο εγκλωβισμός των δυο ανδρών.
 
Αμέσως οι τέσσερις Ιρανοί κατέβηκαν στη βάθους πέντε μέτρων απότομη πλαγιά, προσέγγισαν το όχημα και προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τους
τραυματίες πυροσβέστες. Μάλιστα, παρέμειναν εκεί και βοήθησαν και στην επιχείρηση ανάσυρσης των εγκλωβισμένων πυροσβεστών και στην
παραλαβή τους από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
 
Ο αστυνομικός Συμεών Δουκάκης που ήταν παρών στο συμβάν δήλωσε μιλώντας στην ΕΡΤ1: «Οι μετανάστες από το Ιράν βοήθησαν ουσιαστικά
στον απεγκλωβισμό των πυροσβεστών και μάλιστα τραυμάτισαν τα χέρια και τα πόδια τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης
απεγκλωβισμού. Τους ευχαρίστησα και τους έδωσα συγχαρητήρια για την πράξη τους προς τους συνανθρώπους τους που βρίσκονταν σε
κίνδυνο».
 
Σημειώνεται ότι οι δύο πυροσβέστες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου νοσηλεύονται προληπτικά αφού διαπιστώθηκε
πως δεν φέρουν σοβαρά τραύματα. Οι τέσσερις Ιρανοί συνέχισαν με τα πόδια το ταξίδι τους για τη Μυτιλήνη.
 
Το ατύχημα έγινε λίγο μετά τις 11.00 το πρωί του Σαββάτου, στην περιοχή Σκίδια του Μανταμάδου. Το πυροσβεστικό όχημα ανασύρθηκε με τη
βοήθεια γερανού. 
-----------
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομικής Δ/νσης Λέσβου χθες (12-09-2015) το πρωί, στο 28ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μυτιλήνης - Μανταμάδου,
Δ.Χ. όχημα, με οδηγό έναν άνδρα ηλικίας 47 ετών, στο οποίο επέβαινε και ένας ακόμη 47χρονος , εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε απότομη πλαγιά, με
συνέπεια τον τραυματισμό τους. 
Οι τραυματισθέντες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης.Τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται, ενώ προανάκριση διενεργείται
από το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης.
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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...
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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...

(/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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