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Δευτέρα, 24/08/2015 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Το ταξίδι προς την ελευθερία κατέληξε σε τραγωδία για δύο πρόσφυγες.  Ήταν δύο από τους πρόσφυγες που θέλησαν να περάσουν από την Τουρκία
στη Μυτιλήνη. Όμως μεσοπέλαγα τους περίμενε ο θάνατος. 
Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν οι πρόσφυγες  μαζί με άλλους 12 πρόσφυγες αναποδογύρισε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή Σκάλα
Μυστεγνών.

Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση του λιμενικού και της Frontex στα ανατολικά της θαλάσσιας περιοχής. Πλωτό του λιμενικού και ένα αλιευτικό έσωσαν
οκτώ ανθρώπους και σύμφωνα με δικές τους μαρτυρίες έγινε γνωστό πως 14 άνθρωποι βρίσκονταν στη βάρκα που αναποδογύρισε. 

Τις σορούς  των άτυχων προσφύγων  εντόπισε ελικόπτερο Super Puma και πλωτό του λιμενικού.

Μέχρι αργά το μεσημέρι δεν είχε βρεθεί κανένα ίχνος από τα 4 άτομα που αγνοούνται. 

 

up date Ανακοίνωση από τη Λιμενική Αρχή: 

Στον εντοπισμό και τη διάσωση οκτώ (08) παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών καθώς και την ανάσυρση δύο (02) σορών προέβησαν,
πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.. 
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Συγκεκριμένα, ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης για την ύπαρξη ατόμων σε
κίνδυνο στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή «ΜΕΣΤΕΓΝΩΝ» ν. Λέσβου .
Άμεσα και υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, ξεκίνησε
επιχείρηση διάσωσης και στην περιοχή έσπευσαν ελικόπτερο δύναμης FRONTEX, δύο περιπολικά
σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πλοίο του Π.Ν. και περιπολικά οχήματα από ξηράς.
Το πλήρωμα περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε συνεργασία με το ελικόπτερο δύναμης
FRONTEX εντόπισαν και διέσωσαν στη θαλάσσια περιοχή «ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ» έξι (06) παράτυπα
εισελθόντες αλλοδαπούς, ενώ στην περιοχή «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Θέρμης Λέσβου
εντοπίστηκαν από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δύο (02) ακόμη άτομα οι οποίοι κολύμπησαν και
βγήκαν στην ακτή. Στη συνέχεια στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν από
περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δύο (02) σοροί ανδρών, οι οποίοι αργότερα
αναγνωρίσθηκαν από τους διασωθέντες. 
 
Όλοι οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν στο λιμένα Μυτιλήνης και παρεδόθησαν σε στελέχη της οικείας
Λιμενικής Αρχής, ενώ οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ”,

προς διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
Κατά δήλωση διασωθέντων επέβαιναν δεκατέσσερα (14) άτομα, εκ των οποίων και ο αλλοδαπός διακινητής τους, σε λέμβο η οποία βυθίστηκε λόγω
των δυσμενών συνθηκών. 
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.
Οι έρευνες προς εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται και τυχόν εξελίξεις θα αναφερθούν με νεότερο δελτίο τύπου.
 
 
up date 25/08/2015
Ανασύρθηκε, βραδινές ώρες χθες, από τη θαλάσσια περιοχή «ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ» ν. Λέσβου, σορός άνδρα αγνώστων λοιπών στοιχείων,
ηλικίας περίπου 30 ετών, ύψους 1,80μ. . 
Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. 
Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Μήθυμνας .
 
Σύμφωνα με πληροφορίες  της ΕΡΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ο άτυχος άντρας πιθανόν να επέβαινε στη βάρκα που ανατράπηκε την προηγούμενη
εβδομάδα κοντά στα τουρκικά παράλια και δε σχετίζεται με το ναυάγιο στα την περιοχή των Μυστεγνών. 
 

 

------------

Διαβάστε επίσης 21/08/2015: Τραγωδία. Πνιγμός πρόσφυγα στη Θερμή Λέσβου (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/tragodia-pnigmos-prosfyga-sti-thermi-lesvoy)
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17/07/17 - 18:53
28χρονος προσπάθησε να φύγει από τη Λέσβο παρά τους περιοριστικούς όρους για τη μη
απομάκρυνση του από το νησί (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/28hronos-prospathise-na-fygei-apo-ti-

lesvo-para-toys)

Συνελήφθη, χθες (16-07-2017) στον αερολιμένα της Μυτιλήνης, από αστυνομικούς του Τμήματος
Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου, ένας  28χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε
δικογραφία  για πλαστογραφία πιστοποιητικού και για απόπειρα παραβίασης...
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sto-naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono)

16/07/17 - 21:23
Κλοπή στο Ναυτικό Όμιλο Μυτιλήνης από 13χρονο... (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-sto-

naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono)

Συνελήφθη, χθες (15-07-2017) στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Μυτιλήνης, ένας ημεδαπός ηλικίας 13 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 13χρονος, κατά το...
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37χρονη με πάνω από ένα κιλό χασίς στη Μυτιλήνη (φωτο) (/articles/news-categories/astynomiko-
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Συνελήφθη, χθες (12-07-2017) στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Μυτιλήνης, μία (1) αλλοδαπή ηλικίας 37 ετών, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία
κακουργηματικού χαρακτήρα, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

 
Ειδικότερα, μετά από...
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