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mazi travel &
events

Ταξιδέψτε mazi μας σε όλο τον κόσμο
ποιοτικά σε πολύ χαμηλές τιμές.

Τρί, 18/07/2017 - 16:09 Γλυκιά γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο

 (/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg) 

Τετάρτη, 16/12/2015 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Νέο ναυάγιο, με δυο έως τώρα νεκρούς, σημειώθηκε περί τις 2.00 σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι, στη θαλάσσια περιοχή της Μήθυμνας δυο μίλια
βόρεια του λιμανιού.

Η ξύλινη βάρκα στην οποία επέβαινε άγνωστος αριθμός μεταναστών και προσφύγων ανατράπηκε.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί οι σοροί δυο επιβαινόντων, που μαζί με περίπου 60 διασωθέντες
μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Μολύβου.

Ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει άγνωστος ενώ στην περιοχή του ναυαγίου επιχειρούν
δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και της Frontex συνεπικουρούμενοι από οργανώσεις διασωστών.
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Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από μεσημβρινές ώρες σήμερα διεξάγεται ευρείας
κλίμακας επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυτιλήνης.
Ειδικότερα, Πλωτό σκάφος της δύναμης FRONTEX εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή 1,3 ν.μ. βόρεια Εφταλούς Μυτιλήνης ξύλινο ημιβυθισμένο
σκάφος.
Άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
Κανονιοφόρου του Πολεμικού Ναυτικού, Ελικοπτέρου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, Πλωτού σκάφους της δύναμης FRONTEX και
ιδιωτικών σκαφών, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί και διασωθεί ογδόντα τρεις (83) αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο λιμάνι της Πέτρας και
του Μόλυβου αντίστοιχα, ενώ έχουν ανασυρθεί δύο (02) σοροί (1 άνδρας και 1 ανήλικο κορίτσι).
Στην περιοχή πνέουν άνεμοι βόρειοι εντάσεως 6 bf.
Οι έρευνες συνεχίζοντα
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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.
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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...

(/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...
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