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Δευτέρα, 24/07/2017 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Μεγάλη επιχείρηση αυτή την ώρα ( Δευτέρα 24/07/2017 ώρα 07:00) της αστυνομίας στη Μόρια της Μυτιλήνης για τον έλεγχο και τη σύλληψη
αλλοδαπών που έχει απορριφθεί το αίτημά του για άσυλο σε δεύτερο βαθμό.
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Οι παράτυποι μετανάστες θα οδηγηθούν στο κέντρο κράτησης του νησιού και αμέσως μετά, σύμφωνα με τη συμφωνία Τουρκίας – ΕΕ, θα
μεταφερθούν στη γείτονα χώρα. 
Σύμφωνα με πληροφορίες η επιχείρηση αναμένεται να κρατήσει μέχρι αργά το απόγευμα καθώς υπάρχουν αρκετοί αλλοδαποί που δεν έχει γίνει δεκτό
το αίτημα ασύλου τους και θα συλληφθούν και να κρατηθούν. 
Στην επιχείρηση συμμετέχουν περισσότεροι από 200 αστυνομικοί.
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Doukas-Argiris Paraskevas · Works at Greek Army
Θα τους στειλουμε πισω για να μπουν στην επομενη βαρκα και να μας ξαναερθουν ανανεωμενοι! 
Γιατι δεν τους περνατε απεναντι ...σε ¨ψυχοπνευματικο¨ επιπεδο δένοντας βαριδια στα ποδια και αδειαζοντας τους μεσοπελαγα; Θα κανατε
πολυ κοσμο χαρουμενο!!!
Like · Reply · Jul 24, 2017 3:18pm

Ηλίας Αγγελής · University of the Aegean
Εσένα να δούμε ποιος θα πετάξει με βαρίδια στη θάλασσα βλακάκο. Εγω εκεί θα ήμουν χαρούμενος. Βούλωσέ το.

Like · Reply · 1 · Jul 24, 2017 6:35pm

Doukas-Argiris Paraskevas · Works at Greek Army
Ηλίας Αγγελής OXI ΡΕ δε το βουλωνω ,ψυχοπονιαριδες του κολου μας εχουν κανει μπουρδελο και τους νταντευουμε απο πανω! 
Ισως αν παω απεναντι και γυρισω πισω μεσα σε μια βαρκα δηλωνοντας οτι με λενε Αχμετ η Κεμαλ να νιαστει καποιος και για
μενα. 
βρε ουστ Αμπελοφιλοσοφοι της δεκαρας!!!
Like · Reply · Jul 28, 2017 12:42pm
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(/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/syllipsi-19hronoy-gia-klopi-sti-mytilini)

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...

(/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/trohaio-atyhima-sto-mantamado-

traymatismos-dikyklisti)

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. ...

(/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/thliveros-apologismos-kaikan-70-stremmata-

sto-mantamado)

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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