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Κυριακή, 25/10/2015 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Ένα δίχρονο αγοράκι Αφγανικής καταγωγής παραμένει αγνοούμενο από νωρίς σήμερα το πρωί αφού έπεσε από τα χέρια των γονιών του ενώ
μεταφέρονταν με βάρκα, εν μέσω ισχυρής βροχόπτωσης και δυνατών ανέμων, από τα απέναντι παράλια της Τουρκίας στη βόρεια Λέσβο μαζί με
άλλους 50 μετανάστες.

 
 
Όπως έγινε γνωστό, το μικρό παιδί έφυγε μέσα από το σωσίβιο από το οποίο το κρατούσαν οι
γονείς του και βρέθηκε στη θάλασσα. Φτάνοντας σε ακτή κοντά στη Σκάλα Συκαμνιάς ενημέρωσαν
εθελοντές που δρούσαν στην περιοχή. Άμεσα ειδοποιήθηκε ο θάλαμος επιχειρήσεων του Λιμενικού
Σώματος από εθελοντές και στη συνέχεια ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας, ενώ ενημερώθηκε και ο
τουρκικός θάλαμος επιχειρήσεων.
 
 
 
Οι έρευνες, μέχρι και αργά το απόγευμα που διακόπηκαν, είχαν αποβεί άκαρπες.
 
 
 
 

Στρατής Μπαλάσκας /ΑΠΕ -ΜΠΕ
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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...
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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...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

Botanica Healthy Life

τροφή για το μυαλό
η κορυφαία και πιο πλήρης φυσική
επιλογή για ενίσχυση της μνήμης

0

 

0

 

0

googleplus

0

 

New

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100018982389793
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/28hronos-prospathise-na-fygei-apo-ti-lesvo-para-toys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/28hronos-prospathise-na-fygei-apo-ti-lesvo-para-toys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-sto-naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-sto-naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/37hroni-me-pano-apo-ena-kilo-hasis-sti-mytilini-foto
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/37hroni-me-pano-apo-ena-kilo-hasis-sti-mytilini-foto
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CEtqmwuhtWYriC4XjxgLWs4HwC5uThb1K9qHLhZEF_9GivcABEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAZmEztkDyAEJqQK2jT3HlMajPqgDAcgDwgSqBO0BT9Abmh8WgCzXQq13aKyWQTwD6RKiLNSsGPb1h6TH9Z0n57PsXJtZn_MLQpwHebX5yRE8WRXKHDzU_q4QvB1Z7FUKcK6M-BEspmYt606XdYu1l_8mRM84lfGhMQPxsVA6xsCl15IOlOYZvDC9MCeBI7mgqjdWI43gQ2E7sQD0-TejlWPdgmaa7oyGg-N86xPHHMmttrgCD3gGT6Pjt_6ch2wmZq8Ir6zRmueKqPjPD6wIMaoKu1rDB_gzOH6OtGPLKAENxsTfxNw7QszJOOU2fx08OS6Xza0hwWmvbyqFs3v66MlnENZhtwmEQ3nioAYugAfP-7EmqAemvhvYBwDSCAUIgAEQAbEJ8RGqloHFg8LYEwI&num=1&cid=CAASEuRob3B8qPBBGmyGe9qdkrt_gg&sig=AOD64_2-1j_N1qw5nIGS07GxvEX672nPlQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://kraeuterpharm.com/gr/produkt/multitonic-%25CE%25BF-%25CF%2580%25CE%25B9%25CE%25BF-%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2587%25CF%2585%25CF%2581%25CF%258C%25CF%2582-%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2587%25CF%2585%25CF%2584%25CE%25AE%25CF%2582-%25CE%25B5%25CE%25B3%25CE%25BA%25CE%25B5%25CF%2586%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2585/


18/7/2017 Αγνοείται δίχρονο αγοράκι που έπεσε από βάρκα με πρόσφυγες | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/agnoeitai-dihrono-agoraki-poepese-apo-varka-me 3/3

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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