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Τρί, 18/07/2017 - 16:03γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη
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Τρεις ύποπτοι τελικά, δύο στην Κάλυμνο κι ένας στη Μυτιλήνη εξετάζονται από τις ελληνικές αρχές για σχέσεις με τζιχαντιστές.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του CNN Greece τελικά στην Κάλυμνο εξετάζονται δύο
δουλέμποροι διακινητές μεταναστών για σχέσεις με το ISIS καθώς από τις έρευνες του λιμενικού
προέκυψαν ενδείξεις ότι είναι πιθανόν να σχετίζονται με τρομοκράτες.

Στην Μυτιλήνη και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Μόρια κατά τις πληροφορίες του CNN Greece
συνελήφθη και εξετάζεται Σύρος ο οποίος στο κινητό του έχει φωτογραφίες στις οποίες ο ίδιος
απεικονίζεται με πολεμικό όπλο- κατά πάσα πιαθνότητα Καλάσνικοφ- και εξετάζεται από τις αρχές.
Ο ίδιος δηλώνει στις ανακριτικές αρχές ότι είναι μέλος του Free Syrian Army. Συγκεκριμένα, όπως
έγινε γνωστό από πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο Σύρος έφτασε την Δευτέρα μαζί
με άλλους πρόσφυγες από την Τουρκία στην Λέσβο και οδηγήθηκε στο κέντρο υποδοχής στην
Μόρια. Εκεί, στον έλεγχο που του έγινε από τους αστυνομικούς, βρέθηκαν στον κινητό του
φωτογραφίες του ίδιου με όπλο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Σύρος ισχυρίζεται ότι ήταν
στρατιώτης στον συριακό στρατό από όπου όμως λιποτάκτησε και πέρασε όπως αναφέρει στον
«ελεύθερο συριακό στρατό» με τον οποίο είχε λάβει μέρος σε μάχες.Botanica Healthy Life
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Τα στοιχεία όλων και στις δύο περιπτώσεις έχουν αποσταλεί στις διωκτικές αρχές της ΕΕ και των ΗΠΑ προκειμένου να διασταυρωθούν.
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Συγκρούσεις και φωτιές στη Μόρια (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/sygkroyseis-kai-foties-sti-moria)

Σοβαρές συγκρούσεις, για μια ακόμα φορά, βρίσκονται σε εξέλιξη μέσα στο Κέντρο Υποδοχής και
Ταυτοποίησης Λέσβου, στη Μόρια, ανάμεσα σε πολυάριθμες ομάδες διαμαρτυρόμενων μεταναστών -
κυρίως Αφρικανών- και ισχυρών δυνάμεων της Αστυνομίας.

 
Παράλληλα -και προφανώς για...
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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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Κλοπή στο Ναυτικό Όμιλο Μυτιλήνης από 13χρονο... (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-sto-
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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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