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Σάββατο, 14/11/2015 | Ελλάδα

Ένα τρίχρονο παιδάκι που επέβαινε σε πλαστική βάρκα, πνίγηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Χίο, συγκεκριμένα στην περιοχή του Καταρράκτη.

 

 

Σύμφωνα με τις πρώτες επιβεβαιωμένες πληροφορίες, βάρκα με περίπου 20 πρόσφυγες, στην οποία
επέβαινε και ο διακινητής, προσέγγισε την ακτή. Αντιλαμβανόμενος ότι καταδιώκονταν από σκάφος του
Λιμενικού Σώματος που είχε σπεύσει στην περιοχή, ο Τούρκος διακινητής άρχισε κυριολεκτικά να πετά
έναν-έναν τους επιβαίνοντες στη θάλασσα ώστε να διαφύγει.
 
Αποτέλεσμα ήταν, ένα παιδί περίπου τριών ετών να πνιγεί ελάχιστα μέτρα από την ακτή.
 
Ο Τούρκος διακινητής τελικά συνελήφθη και αναμένεται η αναγνώριση του από τους διασωθέντες. Οι
τελευταίοι περιθάλπονται από εθελοντές της περιοχής του Καταρράκτη.
 
πηγή: huffingtonpost.gr
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«3 ΛΑΛΟΥΝ ΚΑΙ 2 ΧΟΡΕΥΟΥΝ» - Αναλυτικά το πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα (/articles/news-

categories/ellada/3-laloyn-kai-2-horeyoyn-analytika-programma-se-oli-tin-ellada)

Για τους φίλους της ιστοσελίδας που ίσως βρεθούν σε κάποιους από τους σταθμούς της περιοδείας της
θεατρικής παράστασης. Δυστυχώς δεν θα την απολαύσουμε στη Μυτιλήνη.
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Εγκρίθηκε δόση 8,5 δισ. ευρώ και μία «δεύτερη καλύτερη λύση» για το χρέος (/articles/news-
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Σε συμφωνία για την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, που ανοίγει το δρόμο για
εκταμίευση δόσης ύψους 8,5 δισ. ευρώ, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο.
Για το χρέος, βάση παραμένει η συμφωνία του Μαΐου 2016, ενώ υιοθετήθηκε και ρήτρα ανάπτυξης.
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Λίστα με τζιχαντιστές έδωσε η Αμερική στις ελληνικές αρχές (/articles/news-categories/ellada/lista-me-
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Σημαντική βάση δεδομένων με υπόπτους για τζιχαντ παρέδωσε η Αμερική στις ελληνικές Αρχές, με σκοπό
η χώρα μας να ενισχύσει το επίπεδο των ελέγχων στα σύνορα για τον εντοπισμό εξτρεμιστών. 
Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ζήτησε από αρμόδιους Αμερικανούς...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

0

 

0

 

0

googleplus

0

 

New

 

(/articles/news-categories/politiki/vradines-ptiseis-exi-toyrkikon-mahitikon-pano-apo-lesvo)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100018982389793
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ellada/3-laloyn-kai-2-horeyoyn-analytika-programma-se-oli-tin-ellada
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ellada/3-laloyn-kai-2-horeyoyn-analytika-programma-se-oli-tin-ellada
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ellada/egkrithike-dosi-85-dis-eyro-kai-mia-deyteri-kalyteri-lysi-gia-hreos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ellada/egkrithike-dosi-85-dis-eyro-kai-mia-deyteri-kalyteri-lysi-gia-hreos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ellada/lista-me-tzihantistes-edose-i-ameriki-stis-ellinikes-arhes
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ellada/lista-me-tzihantistes-edose-i-ameriki-stis-ellinikes-arhes
http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/vradines-ptiseis-exi-toyrkikon-mahitikon-pano-apo-lesvo

