
31/7/2017 Ο απολογισμός της Πυροσβεστικής για τη χθεσινή "καυτή" μέρα στη Μόρια | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/o-apologismos-tis-pyrosvestikis-gia-ti-hthesini-kayti 1/2

Δευ, 31/07/2017 - 13:43Εργαζόμενοι Αιολικών Νέων: Δικαιώση μετά από επτά χρόνια «Πάμε παρέα!» με τα παιδιά της Βρίσας - Δράση κοινωνικής προσφοράς από τους Προσκόπους Ανοιχτό και πάλι το Κάστρο του Μολύβου

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

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

skinothesia-dimoy-avdeliodi)

Τρίτη, 11/07/2017 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Την 10-07-2017 και ώρα 15:40΄ εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών στην Μόρια Λέσβου. Από την πυρκαγιά
κάηκαν έξι (6) κοντέινερ, μια (1) μεγάλη σκηνή συνάθροισης (40x10) και μια μικρή σκηνή .

Στο συμβάν έλαβαν μέρος επτά (7) οχήματα με είκοσι (20) άνδρες. Ώρα λήξης του συμβάντος 19:20 της ίδιας ημέρας.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.
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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. ...
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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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