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<>Κι όμως ήταν Τούρκος διακινητής και όχι ναυαγός πρόσφυγας. 

 
Ένα απίθανο περιστατικό που έγινε σήμερα στη Σκάλα Συκαμιάς αποκαλύπτει το Lesvosnews.net 
 

Σύμφωνα με μαρτυρίες η "περιπέτεια" του συγκεκριμένου Τούρκου διακινητή ξεκίνησε όταν 2
Ισπανοί διασώστες στην προσπάθειά τους να εμποδίσουν το Τούρκο διακινητή  να ξεφύγει του
έσκισαν τις σαμπρέλες της βάρκας. Δυστυχώς όμως δεν μπόρεσαν να τον συλλάβουν καθώς δεν το
επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες.

2 ώρες αργότερα, μέλη της ίδιας ομάδας σε περιπολία με τα τζετ σκι, τον μάζεψαν νομίζοντας πως
είναι ναυαγός...
 
Μόλις όμως έφθασαν στην ακτή, η πρώτη ομάδα που είχε σκίσει τη βάρκα του, τον αναγνώρισαν...
Ευτυχώς οι ψυχραιμότεροι εμπόδισαν το λιντσάρισμα του και δεν κράτησε για αρκετή ώρα η
"περιποίηση" του....
 

Επάνω του εκτός από μαχαίρια βρέθηκε μεγάλη ποσότητα χρυσαφικών που είχε κλέψει από τους επιβαίνοντες για χαρτζιλίκι.
 
Ο διακινητής παραδόθηκε τελικά στο Α.Τ. Μολύβου για ανάκριση. 
 
 
μαρτυρία by FeRaL_FauNo
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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...

(/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-

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...

(/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/37hroni-me-pano-apo-ena-kilo-hasis-sti-

mytilini-foto)

13/07/17 - 16:15
37χρονη με πάνω από ένα κιλό χασίς στη Μυτιλήνη (φωτο) (/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/37hroni-me-pano-apo-ena-kilo-hasis-sti-mytilini-foto)

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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