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Βρες το σπίτι που σου ταιριάζει εύκολα και γρήγορα
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Σάββατο, 12/11/2016 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Στον εντοπισμό και τη σύλληψη δύο Tούρκων διακινητών προσφύγων, ηλικίας 36 και 26 ετών αντίστοιχα, προέβησαν, το μεσημέρι της προηγούμενης
Τετάρτης στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στη Μυτιλήνη. 

 
Χθες (11/11/2016)  Παρασκευή προσήχθησαν στον ανακριτή με βαρύτατες κατηγορίες. Οι δυο Τούρκοι πέρασαν στη Λέσβο την περασμένη
Παρασκευή 4 Νοεμβρίου, μεταφέροντες μεγάλο αριθμό μεταναστών και προσφύγων.
 
Το ίδιο ταξίδι είχαν πραγματοποιήσει και άλλες φορές στο παρελθόν, ενώ λόγω της μεγάλης ταχύτητας που ανέπτυσσαν δεν μπορούσαν εύκολα να
εντοπισθούν και στη συνέχεια να συλληφθούν.
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Απίστευτο θράσος από διακινητές προσφύγων στη Μυτιλήνη... η μεγάλη ζωή και η γκάφα με τα κλειδιά
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Αυτή τη φορά, όμως, το σκάφος προσάραξε σε βράχια στην περιοχή Άγιοι Θεόδωροι στα Τσόνια,
στο βόρειο και ανατολικό τμήμα του νησιού, οπότε και εγκλωβίσθηκαν στο νησί.
 
Μην μπορώντας να επιστρέψουν στην Τουρκία, μετακινήθηκαν προς τη Μυτιλήνη όπου και έφθασαν
την Κυριακή.
 
Εγκαταστάθηκαν σε ξενοδοχείο στην Προκυμαία, στο κέντρο της πόλης, λίγες εκατοντάδες μέτρα
από το Λιμεναρχείο, και άρχισαν να αναζητούν τρόπο για να φύγουν.
Παράλληλα έκαναν και μεγάλη ζωή, σύχναζαν σε μπαρ, έπιναν και έτρωγαν σε ταβέρνες,
πολλές φορές ενοχλώντας συνδαιτυμόνες με δυνατή μουσική που έβαζαν στο κινητό
τηλέφωνο που χρησιμοποιούσαν στο τραπέζι τους!
Δεδομένων όλων των παραπάνω συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.
Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι ήρθαν στη Μυτιλήνη ως μετανάστες, στην κατοχή όμως του ενός από
τους δυο βρέθηκαν τα κλειδιά του ταχύπλοου που βρίσκεται προσαραγμένο στα Τσόνια.
 

πηγη: ΑΠΕ  - ΜΠΕ
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(/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/28hronos-prospathise-na-fygei-apo-ti-lesvo-

para-toys)

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...

(/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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