
31/7/2017 Και με μοτοσυκλέτα η προσπάθεια διαφυγής μεταναστών από το λιμάνι της Μυτιλήνης | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/kai-me-motosykleta-i-prospatheia-diafygis-metanaston 1/3

Δευ, 31/07/2017 - 13:13 Εργαζόμενοι Αιολικών Νέων: Δικαιώση μετά από 7 χρόνια «Πάμε παρέα!» με τα παιδιά της Βρίσας - Δράση κοινωνικής προσφοράς από τους Προσκόπους

 (/sites/default/files/kcfinder/images/NEA.jpg) 4s

 (/articles/news-categories/politismos/eleni-toy-gianni-ritsoy-se-

skinothesia-dimoy-avdeliodi)

Δευτέρα, 24/07/2017 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

                
ΛΕΣΒΟΣ News Πολιτική

(/articles/news-
Κοινωνία

(/articles/news-
Οικονομία

(/articles/news-
Αθλητικά

(/articles/news-
Πολιτισμός

(/articles/news-
Αστυνομικό Ρεπορτάζ

(/articles/news-
Εκπαίδευση
(/articles/news-

Εργασία
(/articles/news-Αγροτικά - Αλιεία

(/articles/news-
Περιβάλλον
(/articles/news-

Τουρισμός
(/articles/news-

Υγεία
(/articles/new

Ναυτιλιακά - Μεταφορές
(/articles/news-categories/naytiliaka-

Βιβλίο (/articles/news-

categories/lesviako-vivlio)

Μουσείο Σίγρι - Γεωπάρκο
(/articles/news-categories/moyseio-

Και με μοτοσυκλέτα η προσπάθεια διαφυγής μεταναστών από το λιμάνι της Μυτιλήνης

http://www.lesvosnews.net/
http://tickets.public.gr/event/natassa-mpofiliou-babel-2-summer-edition-mitilini/?lang=el
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/media/ergazomenoi-aiolikon-neon-dikaiosi-meta-apo-7-hronia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/pame-parea-me-ta-paidia-tis-vrisas-drasi-koinonikis-prosforas-apo
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/NEA.jpg
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/eleni-toy-gianni-ritsoy-se-skinothesia-dimoy-avdeliodi
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/oikonomia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ekpaideysi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/agrotika-alieia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/lesviako-vivlio
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri


31/7/2017 Και με μοτοσυκλέτα η προσπάθεια διαφυγής μεταναστών από το λιμάνι της Μυτιλήνης | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/kai-me-motosykleta-i-prospatheia-diafygis-metanaston 2/3

Τέσσερις αλλοδαποί ηλικίας 34, 28, 31 και 38 ετών αντίστοιχα καθώς και ο 44χρονος αλλοδαπός διακινητής τους, συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες,
από στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών και του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης.

Συγκεκριμένα ο 44χρονος αλλοδαπός, μετέφερε με την δίκυκλη μοτοσυκλέτα του τον 34χρονο
αλλοδαπό, τον οποίο μετά την επιβίβαση τους εντός Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου με προορισμό την Χίο και τον
Πειραιά, άφησε ώστε να διαφύγει στο εσωτερικό της χώρας και στη συνέχεια στο εξωτερικό. 
Στην κατοχή του 34χρονου βρέθηκαν ακτοπλοϊκό εισιτήριο καθώς και κλεμμένη ταυτότητα Ισπανίας. 
Κατά την διενέργεια προανάκρισης συνελήφθησαν άλλοι τρεις (03) αλλοδαποί διότι διέπραξαν
παράνομη είσοδο στη χώρα στερούμενοι νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων. 
Από την οικεία Λιμενική Αρχή που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν η δίκυκλη
μοτοσυκλέτα, χίλια εξακόσια σαράντα πέντε (1645 €)  ευρώ, επτά (07) κινητά τηλέφωνα, τρία (03)
πλαστά – κλεμμένα ταξιδιωτικά έγγραφα καθώς και έξι (06) ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τα οποία
βρέθηκαν στην κατοχή των ανωτέρω αλλοδαπών.
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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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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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Θλιβερός απολογισμός: κάηκαν 70 στρέμματα στο Μανταμάδο (/articles/news-categories/astynomiko-
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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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