
Ταξίδια Σικελία
από 495€

Πανόραμα Σικελίας & Ελληνόφωνα
Χωριά Καλαβρίας 7 Ημέρες με
Ημιδιατροφή. Δείτε Προσφορά!

Δευ, 17/07/2017 - 15:05 Ημερίδα με θέμα «Κόκκινα Δάνεια» από το Επιμελητήριο Λέσβου Ο Δημήτρης Μπάσης στο "Κτήμα Οινοφόρος" - Παρασκευή 21 Ιουλίου "Με ένα σφυρί και μια λούπα" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

 (/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg) 

Τετάρτη, 20/01/2016 | Κοινωνία

Την περασμένη εβδομάδα, οι αστυνομικές αρχές στη Μυτιλήνη συνέλαβαν πέντε εργαζόμενους σε δυο μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που επιχειρούν
στη Λέσβο, με την κατηγορία της διευκόλυνσης της παράνομης εισόδου στη χώρα αλλοδαπών και συγκεκριμένα προσφύγων και μεταναστών.

Πρόκειται για δύο μουσουλμάνους αραβικής καταγωγής με υπηκοότητα Δανίας και τρεις Ισπανούς πυροσβέστες, τους Manuel Blanco, Julio Latorre
και José Enrique Rodríguez.

Ο δεύτερος, Julio Latorre, μίλησε στην ισπανική εφημερίδα El Pais για την περιπέτεια της σύλληψης τους στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο εφιάλτης των τριών αντρών ξεκίνησε στις 3 το πρωί της Πέμπτης όταν ο Latorre, την ώρα που βοηθούσε τους
μετανάστες μίας βάρκας που είχε προσαράξει κοντά σε ακτή της Λέσβου, ενημερώθηκε από έναν συνάδελφο του πως ένα άλλο σκάφος με
πρόσφυγες βυθιζόταν μεσοπέλαγα.
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«Κατευθυνθήκαμε με τη βάρκα μας στην περιοχή, αλλά δεν μπορέσαμε να το βρούμε (σ.σ. το
σκάφος με τους πρόσφυγες). Ψάξαμε αρκετή ώρα για το σκάφος με τη βοήθεια δύο
προβολέων, αλλά δεν τα καταφέραμε», ισχυρίστηκε στην εφημερίδα ο 32χρονος Latorre και
πρόσθεσε πως κατά τη διάρκεια της αναζήτησης του σκάφους «είχαν απομακρυνθεί αρκετά
μακριά από την ακτή».

Κάποια στιγμή, γράφει η εφημερίδα, ο Manuel Blanco, προειδοποίησε τους συναδέλφους του ότι
πλησίαζαν στα τουρκικά χωρικά ύδατα. «Τότε ήταν που αποφασίσαμε να γυρίσουμε πίσω, αλλά
μέσα σε πέντε λεπτά εμφανίστηκε το λιμενικό», είπε ο Latorre.

Σύμφωνα με την El Pais, αφού πέρασαν τρεις νύχτες στη φυλακή, ο Julio και οι δύο σύντροφοι του
από την ΜΚO «Proem - aid», αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση ύψους 15.000 ευρώ, και ενώ τους
απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διακίνηση και σωματεμπορία ανθρώπων (human trafficking). Ωσότου
ολοκληρωθεί η έρευνα, οι τρεις τους δεν πρόκειται να μάθουν αν οι κατηγορίες θα αποσυρθούν ή θα
παραπεμφθούν σε δίκη. Σε περίπτωση που καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης
τεσσάρων ετών.

Σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με την El Pais o Latorre περιέγραψε τη δοκιμασία που πέρασαν αυτός και οι φίλοι του τις τελευταίες μέρες. Από την
αρχή, εξήγησε ο Latorre, οι αστυνομικοί επέμειναν να τους ακολουθήσουν, παρά το γεγονός πως τους έλεγαν ότι δεν είχαν κάνει κάτι κακό. «Πήραν
στοιχεία, αποτυπώματα και φωτογραφίες. Σε κανένα σημείο όμως δεν μας ενημέρωσαν ότι έχουμε τεθεί υπό κράτηση».

Γύρω στις 11 το πρωί, η συμπεριφορά των αστυνομικών άλλαξε, τόνισε ο Latorre στην ισπανική εφημερίδα. «Έγιναν επιθετικοί. Μας έριξαν σε ένα
βρώμικο κελί, τριών τετραγωνικών μέτρων. Είχε μόνο μία τουαλέτα, ήταν πολύ απάνθρωπο», ισχυρίστηκε ο 32χρονος. «Είναι απίστευτο ότι
υπάρχουν ακόμη τέτοια κελιά στην Ευρώπη του 21ου αιώνα».

Ο Latorre, ο Blanco και ο José Enrique Rodríguez παρέμειναν στο κελί για ώρες μαζί τους άλλους δύο Δανούς - μέλη ΜΚΟ. «Τότε μας είπαν πως θα
μας πάνε στο δικαστή με τις κατηγορίες της παράνομης διακίνησης ανθρώπων. Μας πέρασαν χειροπέδες και μας μετέφεραν λες και
ήμασταν τρομοκράτες», θυμάται ο ίδιος.

Οι δικηγόροι τους ζήτησαν 48ωρη προθεσμία προκειμένου να εξετάσουν τα αποδεικτικά στοιχεία. Και οι πέντε πέρασαν τρεις μέρες στο κελί της
φυλακής. «Χρειάστηκε να περάσουμε τρεις νύχτες στη φυλακή. Ψυχολογικά ήταν πολύ δύσκολο. Βιώσαμε μία τρομερή εναλλαγή
συναισθημάτων». Κανείς από τους τρεις δεν γνώριζε μέχρι εκείνη τη στιγμή για τις προσπάθειες που κατέβαλλε η ισπανική κυβέρνηση και
η μη - κυβερνητική οργάνωση «Proem - Aid» προκειμένου να εξασφαλίσει την άμεση αποφυλάκιση τους. Μόλις άκουσε τις απολογίες τους, ο
εισαγγελέας Πρωτοδικών Μυτιλήνης, όρισε την εγγύηση στις 9 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου. «Όπως και να χει, οι ελληνικέ αρχές συνεχίζουν την
έρευνα τους. Η εγγύηση ορίστηκε στα €15.000 ως εξασφάλιση πως θα παρουσιαστούν ξανά σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο», τόνισε
εκπρόσωπος της Proem - aid.

Την ώρα που οι τρεις πυροσβέστες επιστρέφουν στη Σεβίλλη, τρεις άλλοι εθελοντές της οργάνωσης θα πάρουν τη θέση τους στη Μυτιλήνη. Την
μετάφραση του άρθρου για την αγγλική έκδοση της εφημερίδας «El Pais» έκανε ο Martin Delfín.

 

Δείτε το δημοσίευμα εδώ. (http://elpais.com/elpais/2016/01/18/inenglish/1453131017_476612.html)
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Maria Kontatou Olsson · University of Copenhagen
Αν η Frontex η η Ευρώπη τωρα πιέζουν για να μη γίνονται διασώσεις στην Ελλάδα, με το αποτέλεσμα, οτι άνθρωποι πεθαίνουν, τότε η
Ευρώπη πρέπει να αναθεωρήσει την εικόνα της, απο διεθνή προστάτη της ειρήνης, σε στυγερό δολοφόνο.
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(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

16/07/17 - 21:31
Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 

 

(/articles/news-categories/koinonia/i-kataskinotiki-

periodos-ton-proskopon-tis-lesvoy)

16/07/17 - 19:53
Η κατασκηνωτική περίοδος των Προσκόπων της Λέσβου (/articles/news-categories/koinonia/i-kataskinotiki-

periodos-ton-proskopon-tis-lesvoy)

Άλλο ένα όμορφο αλλιώτικο καλοκαίρι ζουν τα Λυκόπουλα (παιδιά ηλικίας έξη έως 11 ετών), οι Πρόσκοποι
(νέοι έφηβοι ηλικίας 12 έως 15 ετών) και οι Ανιχνευτές (μεγάλη έφηβοι ηλικίας 16 έως 18 ετών) των
Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Λέσβου.
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(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sto-ippeios-2)

15/07/17 - 07:34
Εθελοντική Αιμοδοσία στο Ίππειος (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sto-ippeios-2)

Γνωρίζεις, ότι για να σωθεί ένας βαριά τραυματισμένος από τροχαίο ατύχημα χρειάζονται 20,30 ή ακόμη
και 50 αιμοδότες;

Γνωρίζεις ότι για να γίνει καρδιοχειρουργική επέμβαση χρειάζονται 10 έως 12 αιμοδότες;

Επειδή όλοι είμαστε ίσοι στην ανάγκη για αίμα σε καλούμε να λάβεις μέρος στην...

Το Θαύμα του 2017

Δες Εδώ

Όχι πια λίπος. Αυτή είναι η καλύτερη λύση
στο αδυνάτισμα που δεν ήξερες μέχρι τώρα!

Slim Shop

Το Θαύμα του 2017

Δες Εδώ

Όχι πια λίπος. Αυτή είναι η καλύτερη λύση
στο αδυνάτισμα που δεν ήξερες μέχρι τώρα!

Slim Shop

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/politismos/kalokairi-2017-sto-mesotopo-lesvoy)

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sto-ippeios-2
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sto-ippeios-2
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CaZG0G6hsWd3JLJTYtgfXz5wg79SCykqg7NvKywW_4R4QASD2_PweYK2CgICgDKABjsSSngPIAQmpAj6CPj03N7M-qAMByANAqgT1AU_Q-CA6iyPrfOisBKSeaFDEjehwgvZ3NlIvJItGFoZDHd7esLiVhshLNa4oA8gaKCQnFJIfLBc9rf5AOI2zQ5eEKGouu2EC0OycNGSJ05jtuzXXp0B012pG-dhfZOgXNDHvFgoJAyU5-0vhFW2gGe7hd9aAqPIWL_NmCDFiL1lv634rq-aHFGvuP42waysDjjMgYcCARqxNdpceOim9crOym0k4LEL7AQ_WpJ1bPLFmXCSknNxnDuLC-MHXOmd24fPjwhmq5oO9DblM9EmRUmp7uQp1_ZwhDFtOE1RfITkToYWS3EeXN1bZ82fLkf7fuWss7yHekAYBoAYugAfau-1hiAcBkAcCqAemvhvYBwDSCAQIABACsQl_7qrbgNjMh9gTDA&num=1&cid=CAMSeQClSFh3Hol2AWyeFl-KdBEgj_6YOTh0V2NuVjc0mEU9ZqDs4NRgHQudsOV2CRXJfqvmoaGwEUh5tl09aZMcZAmqHCePXnng8PxyjiREO3riHZompjAQeBL_4cxYKlvS0ts35mLdXILZxvR94jH57mvA_LUAWwlwT-w&sig=AOD64_2yaCCRlKx68YZJgLJxj3dG7kgsSg&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https%3A%2F%2Fonlineslimshop.eu%2Fmultislim%2F%3Fcreative%3D200557169891%26device%3Dc%26source%3Dd%26keyword%3D%26placement%3Dwww.lesvosnews.net
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CRPk8HKhsWebEMeeZtgep1YnYC-_UgspKoOzbyssFv-EeEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAY7Ekp4DyAEJqQI-gj49NzezPqgDAcgDQKoE9QFP0NOKXo8t8slZ8VTJGEKKDO0ECt_lO40ziR1yTjZ1iKYKOD1RDKWILw3BZ_MMxiUUc2t23D5I1jGuX6eBb_iKiXJ1VPSUsMgLkhCSLKOBsRX-CR5zw5e6J70Hujqsly-YHCvBEPo0CrYj1ou3doItYpt5s30Gl8b6bb14vjirg8lGuM75qvqsov-umJYgTJCSTS8FnkOat4npwAHqxrPuI1sW4Z2DLMqlvbL6k-P9pwW-2DMPj3Do8nLAKko_CWIuRh-9Ge-KgALL7oJCytZSZBnEDpuCajTI0vHeLKDoHJlQcnr1ml_5yiXGyETV8hzzMqQtJJAGAaAGLoAH2rvtYYgHAZAHAqgHpr4b2AcA0ggECAAQArEJf-6q24DYzIfYEww&num=1&cid=CAMSeQClSFh3jkm_14URHUajAty4rHK_ui44X0irb3Q7et_xE3F1aKjVw02dCAv-wOf5tEtK0KxjHZFy3FyZZC0Xanh4DuaoJ35CtWwSEJ4pJaAcFF0OaFmfbg8kzRIVKYD5yXEmws3buwxibXc6qC3R4uQORwqZbDwqNp8&sig=AOD64_2qiQPUN9EYul46ojfffNsrET2Gkw&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https%3A%2F%2Fonlineslimshop.eu%2Fmultislim%2F%3Fcreative%3D200557169891%26device%3Dc%26source%3Dd%26keyword%3D%26placement%3Dwww.lesvosnews.net
http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/kalokairi-2017-sto-mesotopo-lesvoy

