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Δευτέρα, 03/07/2017 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Συνελήφθη, χθες (02-07-2017) στη Μόρια της Λέσβου, μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Μυτιλήνης,
ένας 27χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα αδικήματα της ληστείας,  της απειλής
και της πρόκλησης σωματικών βλαβών.

 
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 27χρονος, νωρίτερα την ίδια ημέρα σε χώρο παραμονής αλλοδαπών στην παραπάνω
περιοχή, επιτέθηκε με μαχαίρι σε ένα 19χρονο ομοεθνή του, τραυματίζοντας τον σε διάφορα σημεία του σώματός του, ενώ παράλληλα αφαίρεσε από
την κατοχή του τελευταίου, το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ.
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Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθείς επιτέθηκε με τα χέρια του σε έναν
ακόμη ομοεθνή του, προκαλώντας του σωματικές βλάβες, ενώ απείλησε τη σωματική ακεραιότητα
και ενός τρίτου.  
Το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δράστης βρέθηκε και κατασχέθηκε 
Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης.
 
 
Ακόμη: 
Συνελήφθη, χθες (02-07-2017) στη Μόρια της Λέσβου, μετά από άμεση κινητοποίηση των
αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Μυτιλήνης, ένας 27χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του
οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα αδικήματα της ληστείας,  της
απειλής και της πρόκλησης σωματικών βλαβών.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 27χρονος, νωρίτερα την ίδια ημέρα σε
χώρο παραμονής αλλοδαπών στην παραπάνω περιοχή, επιτέθηκε με μαχαίρι σε ένα 19χρονο
ομοεθνή του, τραυματίζοντας τον σε διάφορα σημεία του σώματός του, ενώ παράλληλα αφαίρεσε

από την κατοχή του τελευταίου, το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ.
Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθείς επιτέθηκε με τα χέρια του σε έναν ακόμη ομοεθνή του, προκαλώντας του σωματικές
βλάβες, ενώ απείλησε τη σωματική ακεραιότητα και ενός τρίτου.  
Το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δράστης βρέθηκε και κατασχέθηκε 
Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης.
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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...
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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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