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Στη Βουλή το θέμα ξυλοδαρμού ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων στη Λέσβο
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Στη βουλή έρχεται το θέμα του ξυλοδαρμού ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων στη Λέσβο, (http://www.lesvosnews.net/articles/news-

categories/koinonia/mpatsoi-xylokopisan-anilikoys-prosfyges-sti-mytilini-sokarei-i) με ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο Γ. Πάλλης, προς τον
υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 
Το κείμενο της ερώτησης αναφέρει:
 
Σύμφωνα με δημόσια επιστολή τους, οι Γιατροί του Κόσμου εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό
τους σχετικά με περιστατικό άσκησης αστυνομικής βίας σε βάρος ασυνόδευτων ανηλίκων που
κρατούνται στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στη Μόρια Λέσβου.
 
Ειδικότερα, όπως υποστηρίζουν, το απόγευμα τις 24ης Ιουνίου 2016 προσήλθαν, στο ιατρείο του
ΚΥΤ, δώδεκα (12) ασυνόδευτοι ανήλικοι πακιστανικής καταγωγής συνοδευόμενοιαπό τον Διοικητή
του Κέντρου. Οι εν λόγω ανήλικοι εξετάστηκαν από την ιατρό, καθώς και από την ψυχολόγο του
κλιμακίου των Γιατρών του Κόσμου.
 
Αναφέρουν συγκεκριμένα το εξής ιστορικό: « Από τις μαρτυρίες των ασυνόδευτων ανηλίκων και τις
σχετικές αναφορές της ιατρού και της ψυχολόγου του Σωματείου προκύπτει ότι κατόπιν ενός
διαπληκτισμού μεταξύ των ασυνόδευτων ανηλίκων, μία πέτρα χτύπησε έναν από τους

αστυνομικούς βάρδιας κι εκείνος εισήλθε μαινόμενος στο εσωτερικό της πτέρυγας και γρονθοκόπησε έναν από τους ανηλίκους ενώ εκτόξευσε
παράλληλα γενικά απειλές κατά των ανηλίκων που κρατούνται στο συγκεκριμένο χώρο. Εκείνοι αντέδρασαν, με αποτέλεσμα δώδεκα από αυτούς να
μεταφερθούν με χειροπέδες στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Μυτιλήνης. Αναφέρουν ότι κρατήθηκαν εκεί από τις 3:00 π.μ. μέχρι τις 14:00
μ.μ. της επόμενης ημέρας. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό εξαναγκάστηκαν να κάθονται την περισσότερη ώρα σε στάση «καρέκλας» χαμηλά προς το
έδαφος με τα γόνατα τους να μην ακουμπούν σε αυτό. Αναφέρουν επίσης ότι κάθε φορά που κάποιος από αυτούς παρέκκλινε της στάσης αυτής είτε
λόγω κόπωσης είτε λόγω ανάγκης για ύπνο, τότε τους χτυπούσαν στα πλευρά ώστε να επανέλθουν στην προηγούμενη στάση, κατά κύριο λόγο με
γεμάτα μπουκάλια νερού.
 
Κατά την κλινική εξέταση τους από την ιατρό του κλιμακίου, ήταν προφανές ότι οι ανήλικοι βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ και σωματικής/ψυχολογικής
κατάπτωσης.
 
Κάποιοι από αυτούς έφεραν εκδορές στους καρπούς λόγω των χειροπεδών ενώ άλλοι σε άλλα σημεία τους σώματος. Κάποιοι, ανέφεραν πόνους στο
κεφάλι λόγω χτυπημάτων στα σημεία αυτά ενώ ένας από αυτούς παρουσίαζε ρινορραγία.

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/mpatsoi-xylokopisan-anilikoys-prosfyges-sti-mytilini-sokarei-i
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CCBBLAbNtWei6O8-HzAbn0rv4CqKa1_ZFruidsKABZBABIPb8_B5grYKAgKAMyAECqQJGOZdbFtqDPqgDAcgDyQSqBPYBT9BT6e-3QzoysMvE18ZKC1xUy0WMAY3GAUSNlNboiQgvf9ZrOLHDm2V9i2XSTjh2H7kw05NNrPd3ouP81Zb5reAWmDWSNCxaai8dYjG8sJw9Qf7dotsInnY9CcJFCOETv0UCmiye-wXHFGjjgWxjgr7xhZlqRCqGise2JJa0gXBiqEffy0e9isx03e0BV6qIR3EhnMYg1Yc1-sWX1Z4Ov0zAAp3Q0xo_CNfGMkjjohKk7CvtqYgnov3pmjo4vU13lqF5ypf6qCFJGpMd6dcxeLP0oUG2zaeXY7vpkmw5Tnuj4GhKsCOArBDF-_8Kfy8vxyNHcp6vkAYBoAYCgAfmyeQ0iAcBkAcCqAemvhvYBwHSCAQIABACsQkPr9sm4PbSRdgTAg&num=1&cid=CAMSeQClSFh3LyHgs1BSLKooFsaPZwFc-Pau9xBQQN2t9QspirljmvN_P58CAWD1MkXp61WCUIRJAh9QyLKh8WHCCGE0h74v7DXG8fMuoas9TzYcnMNPmUj3Z4lhcWARA6eB8sE_9Ue6cZKdz3aYoU0_hTrfz5rx67LoSJ4&sig=AOD64_1N4dI4HfJoni8PeAXxXA_mR6rjqA&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://tracker.marinsm.com/rd%3Fcid%3D6484iki26001%26mkwid%3DcZLNlifmm%26pcrid%3D42976021430%26pkw%3D%26pmt%3D%26pdv%3Dc%26lp%3Dhttp://www.ctrip.com/adredirect.asp%253Fsrc%253Dggflrmk609%2526keyword%253DFA_NBS


 
Με βάση τα παραπάνω και κατόπιν της εξέτασης και των δώδεκα ανηλίκων, η ιατρός των Γιατρών του Κόσμου τους παρέπεμψε στο Βοστάνειο
Νοσοκομείο Μυτιλήνης για περαιτέρω εκτίμησή τους από τους εκεί ειδικούς».
 
Τέλος, εφιστούν για μία ακόμα φορά την προσοχή στο φλέγον ζήτημα της κράτησης ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών εντός του
Κέντρου της Μόριας.
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 
1. Σε ποιο βαθμό ισχύει η ως άνω μαρτυρία σύμφωνα με την επίσημη πληροφόρηση του Υπουργείου;
 
2. Έχει διαταχθεί Εισαγγελική Έρευνα για τις καταγγελίες των ανηλίκων;
 
3. Έχει διενεργηθεί η απαραίτητη έρευνα της καταγγελίας από το Υπουργείο; 
 
4. Κατά τις βραδινές ώρες, εκτός των αστυνομικών, έχει προβλεφθεί η απασχόληση λοιπού προσωπικού στο χώρο του ΚΕΠΥ;
 
5. Γνωρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλονται από το Υπουργείο, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί άμεσα, ώστε να προστατεύονται τα
δικαιώματα των μεταναστών – προσφύγων και ιδίως των ευάλωτων ομάδων, όπως οι ανήλικοι, προκειμένου ο περιορισμός της προσωπικής
ελευθερίας τους να περιορίζεται σε όσο το δυνατό σύντομο χρονικό διάστημα για την καταγραφή και εν συνεχεία την παραπομπή τους σε κατάλληλες
δομές φιλοξενίας;
 
Οι ερωτώντες βουλευτές:
 
Πάλλης Γεώργιος
Βάκη Φωτεινή
Γκιόλας Ιωάννης
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ιγγλέζη Κατερίνα
Καββαδία Αννέτα
Καραγιαννίδης Χρήστος
Καρα Γιουσούφ Αϊχάν
Καράκωστα Ευαγγελία (Εύη)
Καστόρης Αστέριος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Νίκος
Παπαφιλίππου Γεώργιος
Παυλίδης Κωνσταντίνος
Ρίζος Δημήτριος
Ριζούλης Ανδρέας
Σταματάκη Ελένη
Σταμπουλή Αφροδίτη
Ψυχογιός Γεώργιος
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(/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-

voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...

(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-

gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...
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(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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