
Τρί, 18/07/2017 - 15:20γεύση 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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Δευτέρα, 24/04/2017 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Σε τραγωδία εξελίσσεται το σημερινό ναυάγιο, ανοικτά της Μήθυμνας (Μόλυβου), όταν νωρίς το πρωί ανατράπηκε πλαστική βάρκα με περίπου 25
επιβαίνοντες πρόσφυγες και μετανάστες διαφόρων εθνικοτήτων.

 
Μέχρι στιγμής έχουν περισυλλεγεί ζωντανές δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Επίσης, έχουν περισυλλεγεί, από τις
ελληνικές λιμενικές Αρχές και σκάφη της Frontex, εννέα σοροί. Άλλοι επτά σοροί έχουν περισυλλεγεί από την τουρκική ακτοφυλακή.
 
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έδωσε η μία γυναίκα ναυαγός (η έγκυος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης σε κατάσταση σοκ), η
βάρκα ξεκίνησε νωρίς το πρωί από παραλία στην ακτή απέναντι από τη Λέσβο και ανατράπηκε για άγνωστους λόγους. Η διασωθείσα γυναίκα
ανέφερε τον πιθανό αριθμό των επιβαινόντων. Πάντως, στην περιοχή έπνεαν άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοι, σχετικά πολύ μικρής έντασης, και στελέχη
του Λιμενικού Σώματος εκτιμούσαν ότι η ανατροπή δεν μπορεί να έγινε εξαιτίας της θαλασσοταραχής.
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Ναυάγιο με 16 νεκρούς πρόσφυγες και μετανάστες στη Λέσβο
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Στις έρευνες από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ένα πλοίο του
Πολεμικού Ναυτικού, ιδιωτικά σκάφη και ένα σκάφος και ένα ελικόπτερο της Frontex. Πριν
εντοπιστούν οι σοροί, είχε περιέλθει πληροφορία στον θάλαμο επιχειρήσεων του υπουργείου
Ναυτιλίας για την ύπαρξη σκάφους με μετανάστες, που βρίσκεται σε δυσχερή θέση στη
συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.
 
Πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Στρατής Μπαλάσκας
 
----------
 
up date ενημερώση από τη Λιμενική Αρχή:
 
Ενημερώθηκε, πρωινές ώρες σήμερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για τον εντοπισμό και την περισυλλογή πέντε (05)

σορών από σκάφος δύναμης Frontex το οποίο βρισκόταν σε περιπολία στη θαλάσσια περιοχή Μολύβου Λέσβου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
επιχείρησης «ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2017».
Άμεσα ξεκίνησε ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και σε αυτή
συμμετέχουν πλωτό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σκάφος δύναμης Frontex, τορπιλάκατος του Πολεμικού Ναυτικού, ιδιωτικά σκάφη, ελικόπτερο Super Puma της
Πολεμικής Αεροπορίας, εναλλάξ με ελικόπτερο δύναμης Frontex, ενώ από ξηράς όχημα Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και όχημα δύναμης Frontex.
Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εντοπιστεί και περισυλλεγεί εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, συνολικά εννέα (09) σοροί (έξι (06) γυναίκες,
δύο (02) άνδρες και ένα (01) παιδί) ενώ έχουν επίσης περισυλλεγεί σώες δύο (02) γυναίκες, η μία (01) εκ των οποίων έγκυος η οποία και
μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν περιέλθει στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από τις
τουρκικές Αρχές, έχουν περισυλλεγεί εντός τουρκικών χωρικών υδάτων επτά (07) σοροί (έξι (06) άνδρες και ένα (01) παιδί).
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Μυτιληνη Γιαννης · Works at Κυνήγι - Κυνηγός - Κυνηγόσκυλα
ΚΑΛΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΛΕΟΣ ΤΙ ΣΚΑΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΣΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΠΛΕΟΥΝ ΕΚΕΙ?? ΚΑΛΑ ΚΟΤΖΑΜ ΟΗΕ ΚΟΤΣΑΜ UNISEF ΔΕΝ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΑΥΤΟ ??? ΤΙ ΔΙΟΛΟ ΑΡΧΗΣΑΜΕ ΠΑΛΙ.
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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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