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Κυριακή, 02/07/2017 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

  Στον εντοπισμό και τη διάσωση πενήντα επτά (57) αλλοδαπών καθώς και στη σύλληψη του αλλοδαπού διακινητή τους προέβησαν, πρώτες πρωινές
ώρες σήμερα, στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Συγκεκριμένα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή “ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ”  Μυτιλήνης πνευστή μηχανοκίνητη λέμβο, με
ικανό αριθμό αλλοδαπών επιβαινόντων.
    Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, πλήρωμα ανωτέρω σκάφους προέβη στην ασφαλή περισυλλογή και
διάσωση των ανωτέρω, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμένα Μυτιλήνης. 
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Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.
Επίσης:
    Στον εντοπισμό και τη διάσωση είκοσι δύο (22) αλλοδαπών καθώς και στη σύλληψη του
αλλοδαπού διακινητή τους προέβησαν, πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Συγκεκριμένα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή Μυτιλήνης,
πνευστή μηχανοκίνητη λέμβο, με ικανό αριθμό αλλοδαπών επιβαινόντων.
    Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, πλήρωμα
ανωτέρω σκάφους προέβη στην ασφαλή περισυλλογή και διάσωση των ανωτέρω, οι οποίοι
μεταφέρθηκαν στο λιμένα Μυτιλήνης. 
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.
 #MonosToSpiti: Ήρθε από τα Praktiker για να

ανανεώσει τον κήπο σου με έξυπνες ιδέες!
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29/07/17 - 12:30
Σύλληψη 19χρονου για κλοπή στη Μυτιλήνη (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/syllipsi-19hronoy-gia-

klopi-sti-mytilini)

Από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 19χρονου για
κλοπή.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με καταγγελία, την 27-07-2017, ο 19χρονος, βρισκόμενος σε κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος στη...
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27/07/17 - 16:23
Τροχαίο ατύχημα στο Μανταμάδο - Τραυματισμός δικυκλιστή (/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/trohaio-atyhima-sto-mantamado-traymatismos-dikyklisti)

Χθες (26-07-2017), σε επαρχιακό οδικό δίκτυο στο Μανταμάδο της Λέσβου, δίκυκλη μοτοσικλέτα με οδηγό
έναν 44χρονο ημεδαπό, εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε στο οδόστρωμα, με συνέπεια τον
τραυματισμό του δικυκλιστή.  

Ο τραυματισθείς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης. ...
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27/07/17 - 10:42
Θλιβερός απολογισμός: κάηκαν 70 στρέμματα στο Μανταμάδο (/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/thliveros-apologismos-kaikan-70-stremmata-sto-mantamado)

Την 25-07-2017 και ώρα 16:45΄ εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή «Καράβα» Μανταμάδου. Από την
πυρκαγιά κάηκαν πενήντα (50) στρέμματα γεωργικής έκτασης, δέκα (10) στρέμματα δασικής έκτασης και
δέκα (10) στρέμματα δάσους.

Στο συμβάν έλαβαν μέρος έντεκα (11) υδροφόρα οχήματα με είκοσι έξι (26...
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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