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Νεκρός εντοπίστηκε Σύρος πρόσφυγας σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή της Θερμής Λέσβου. Σύμφωνα με πληροφορίες τα ξημερώματα
σήμερα το σκάφος της νορβηγικής ακτοφυλακής εντόπισε 15 Σύρους να βρίσκονται στο νερό μετά από ανατροπή της βάρκας στην οποία επέβαιναν.

Πριν από λίγα λεπτά το νορβηγικό σκάφος μετέφερε τους ναυαγούς και τη σορό του άτυχου Σύρου στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν υπάρχουν αγνοούμενοι.

 

Ηλίας Μαραβάς /ΕΡΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

up date Ανακοίνωση από τη Λιμενική Αρχή 

 Στον εντοπισμό και τη διάσωση δεκαπέντε (15) παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών και την ανάσυρση μίας σορού άνδρα προέβη, πρώτες πρωινές
ώρες σήμερα, σκάφος δύναμης FRONTEX, το οποίο ευρίσκετο σε περιπολία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης θαλάσσια σύνορα ''ΠΟΣΕΙΔΩΝ
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2015”.
Συγκεκριμένα, το σκάφος δύναμης FRONTEX, εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή Θέρμης ν. Λέσβου,
άτομα στη θάλασσα, από λέμβο που είχε ανατραπεί.
Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το πλήρωμα του
ανωτέρω σκάφους προέβη στη διάσωση δεκατριών (13) εκ των ανωτέρω παράτυπα εισελθόντων
αλλοδαπών, ενώ περισυνέλεξε και μία σορό άνδρα, σαράντα περίπου ετών. Δύο (02) ακόμη
παράτυπα εισελθόντες αλλοδαποί, κατόπιν διεξαγωγής ερευνών στις οποίες συμμετείχε και έτερο
σκάφος δύναμης FRONTEX καθώς και ελικόπτερο δύναμης FRONTEX, διεσώθησαν από το
επαγγελματικό Α/Κ σκάφος “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ” Λ.Μ. 1254.
Άπαντες οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν στο λιμένα Μυτιλήνης και παρεδόθησαν σε στελέχη της οικείας
Λιμενικής Αρχής, ενώ η σορός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό
Νοσοκομείο Μυτιλήνης “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ”, προς διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.
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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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Κλοπή στο Ναυτικό Όμιλο Μυτιλήνης από 13χρονο... (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-sto-
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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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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.
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