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Δευτέρα, 06/07/2015 | Κοινωνία

Τα μέλη της  «Συνύπαρξης» κατέθεσαν το Σάββατο (4.7.15) έγγραφη έκκληση προς τον Εισαγγελέα Μυτιλήνης, ζητώντας  να αφεθεί ελεύθερη η
εθελόντρια   Δάφνη Βλουμίδη – Τρουμπούνη, η οποία συνελήφθη  από αστυνομικά όργανα, επειδή βοήθησε, μεταφέροντας με το ΙΧ αυτοκίνητό της 
εξαντλημένους απ την πεζοπορία πρόσφυγες, που συνάντησε στο δρόμο της .  

Δυστυχώς και την επόμενη ημέρα (Κυριακή 5.5.15) συνέβη ανάλογο περιστατικό με τη σύλληψη από Λιμενικούς  μεταπτυχιακής φοιτήτριας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου,  για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Η «Συνύπαρξη» απευθύνει έκκληση στις Αρχές να σταματήσουν να συλλαμβάνουν  κοινωνικά
ευαίσθητους ανθρώπους, μπροστά στο δράμα με τους πρόσφυγες – μετανάστες, που καθημερινά εξελίσσεται στο νησί μας. Νομίζουμε ότι δεν είναι
δύσκολο να διαχωριστεί ο  ανθρωπιστής - εθελοντής,   από  τους «πονηρούς» εκμεταλλευτές του ανθρώπινου πόνου, δεδομένου ότι   έχουν
αναφερθεί και τέτοια συμβάντα και πρέπει να παταχθούν. Άλλωστε, όπως δηλώνουν οι αρμόδιοι,  σε λίγες ημέρες επίκειται και αλλαγή του σχετικού
νόμου, για να μην έχουν την ίδια αντιμετώπιση οι εκμεταλλευτές και οι ενεργούντες από ανθρωπισμό και μόνο .

Ακολουθεί η σχετική προς τον Εισαγγελέα Μυτιλήνης , έκκληση της «Συνύπαρξης».   
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Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα,

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε σήμερα το πρωί, πως αστυνομικά όργανα συνέλαβαν την κα Δάφνη
Βλουμίδη,   σύζυγο του επιχειρηματία του τουριστικού κλάδου (Ξενοδοχείο «ΒΟΤΣΑΛΑ» στη Θερμή)
Ιωάννη Τρουμπούνη, με την κατηγορία , ότι μετέφερε  με το Ι.Χ. αυτοκίνητό τους  πρόσφυγες , που
πορεύονταν  στην πόλη της Μυτιλήνης, προκειμένου να παραδοθούν στις Αρχές.

Είναι στους πάντες γνωστό,  ιδιαίτερα κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι  το νησί της  Λέσβου
κατακλύζεται καθημερινά από πρόσφυγες και μετανάστες, που αποβιβάζονται  χωρίς ταξιδιωτικά
έγγραφα, στη προσπάθειά τους να φτάσουν στην Δύση για να γλυτώσουν απ τα δεινά του πολέμου
που μαστίζουν τις χώρες τους (Συρία, Αφγανιστάν κ.α.). Είναι επίσης  καθημερινή πια εικόνα στην
ύπαιθρο του νησιού οι πορείες των ταλαίπωρων και εξαντλημένων απ τις κακουχίες αυτών
συνανθρώπων μας, στη προσπάθεια τους περπατώντας πολλά χιλιόμετρα απ το σημείο
αποβίβασής τους  να φθάσουν στην Μυτιλήνη και να παραδοθούν στις αρχές, ακολουθώντας στην

συνέχεια ο, τι η νομοθεσία μας προβλέπει σχετικά.

 Όπως ενημερωθήκαμε  η κα Τρουμπούνη, όπως και εκατοντάδες άλλοι κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι συμπολίτες μας , από ανθρωπισμό και μόνο
προσφέρθηκε να μεταφέρει στην πόλη (Καρά τεπέ) αποκαμωμένους απ τον ποδαρόδρομο πρόσφυγες, τους οποίους συνάντησε , ενώ πήγαινε στην
δουλειά της.   Η οργάνωσή μας απ το 1998 συνεχώς δραστηριοποιείται σε ζητήματα προσφύγων και μεταναστών, ενάντια στην μισαλλοδοξία και την
ξενοφοβία. Είμαστε γνωστοί στις Αρχές και πολλές φορές συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε μαζί τους  για την αντιμετώπιση οξυμένων
καταστάσεων , που έχουν να κάνουν  με το μεταναστευτικό.

Χρόνια τώρα η  κα Τρουμπούνη  κατά την θερινή περίοδο, που λόγω της εργασίας της μένει στην Λέσβο δραστηριοποιείται ενεργά στην
«ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ» αλλά και σε άλλες κοινωνικές ανθρωπιστικές οργανώσεις, το ίδιο δε κάνει και τον χειμώνα στην Αθήνα, όπου ως εθελόντρια, 
ανυστερόβουλα προσπαθεί να ανακουφίζει κάθε αναγκεμένο συνάνθρωπό μας έλληνα η ξένο.

Πραγματικά θεωρούμε λυπηρό  και αδιανόητο το γεγονός ότι ένα τέτοιο συμπολίτη μας, πασίγνωστο για την κοινωνική του δράση, επέλεξαν να
συλλάβουν τα αστυνομικά όργανα, στην προσπάθειά τους  να πατάξουν ( και σωστά κάνουν ) την προσπόριση χρημάτων από επιτήδειους που
εκμεταλλεύονται τους πορευόμενους προς την πόλη της Μυτιλήνης προσφυγές – μετανάστες.     

κ. Εισαγγελέα, Απευθυνόμενοι στην ορθή κρίση σας και στην κοινωνική σας ευαισθησία, παρακαλούμε  θερμά να διατάξετε την άμεση απελευθέρωσή
της. Η δίωξη εθελοντών όπως η κα Δάφνη Βλουμίδη - Τρουμπούνη , κατά τη γνώμη μας όχι μόνο  στρέφεται κατά συλλογικών φορέων , όπως και η
ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ,που πασχίζουν να συνδράμουν συνανθρώπους μας   και να αμβλύνουν  το πρόβλημα που εκδηλώνεται στο νησί μας, αλλά νομίζουμε
ότι αποθαρρύνει και άλλους συμπολίτες μας να προσφέρουν εθελοντικά  στη όλη υπόθεση .

Με τιμή

 

Απ το Δ.Σ. της Συνύπαρξης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Στρατής Πόθας                         Στελλα Καλαϊτζόγλου    

Το ΧΩΡΙΟ του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ αναφέρει: 

Δεύτερη Σύλληψη χθες για Αλληλέγγυα Μεταφορά προσφύγων. 
Εχθές το απόγευμα ειδοποιηθήκαμε να πάμε στην Ασφάλεια του λιμενικού αυτή την φορά για να γίνει διερμηνεία από τα φαρσί σε 2 οικογένειες με
μικρά παιδιά που μετέφερε μια νεαρή πολίτης της Μυτιλήνης από την περιοχή της Μόριας στην πόλη. 
Η κοπέλα συνελλήφθει ύστερα από καταγγελία πολίτη και μεταφέρθηκε στην ασφάλεια. Ενώ δεν προέκυψε από πουθενά ότι πήρε χρήματα ο
εισαγγελέας διέταξε την κράτησή της στην Ασφάλεια του λιμενικού και την παραπομπή της σήμερα (δεν ξέρω ακριβώς την ώρα θα ειδοποιήσω μόλις
μάθω-γύρω στις 12.00 μμ λένε) στο αυτόφωρο. 
Η κοπέλα που είναι από την Μυτιλήνη εργάζεται και σπουδάζει στο Μεταπτυχιακό της Κοιν. Ανθρωπολογίας ήταν ψύχραιμη και συνειδητή για την
πράξη ανθρωπιάς που έκανε. 
Δήλωσε ότι το έκανε για να βοηθήσει τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να προχωρήσουν για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους. 
Σταμάτησε στην πυροσβεστική μάλιστα για να ρωτήσει που να τους παραδώσει. 
'Ηθελε να τους πάει στην αστυνομία όπως απελπισμένα της ζητούσαν οι ίδιοι οι άνθρωποι. 
Οι δυο οικογένειες Αφγανικής καταγωγής που μετέφερε είχαν 3 μικρά παιδιά και η μια γυναίκα ήταν έγκυος 6 μηνών. Όλοι ήταν φανερά εξαντλημένοι. 
Τους βρήκα να κοιμούνται στο πάτωμα του λιμεναρχείου πεινασμένοι και σε απόλυτη εξάντληση και πήγα την έγκυο στο νοσοκομείο ώστε να
διαπιστωθεί η εγκυμοσύνη και να εξετασθεί η κατάστασή της και μετά μετέφερα όλη την οικογένεια στο ΠΙΚΠΑ μια που η εναλλακτική ήταν να τους
πάνε στο Καρά Τεπέ όπου την ίδια ώρα γίνονταν συγκρούσεις ανάμεσα στους πρόσφυγες και επενέβει το λιμενικό με τις ειδικές δυνάμεις. 
Εντωμεταξύ λίγο μετά στο Καρά Τεπέ έγινε τροχαίο όπου ευτυχώς τραυματίστηκε μόνο ελαφρά μετανάστης μητέρα 3 παιδιών -που έτρεχε μέσα στον
δρόμο - από διερχόμενο αυτοκίνητο. Από το νοσοκομείο μας ενημέρωσαν ότι η υγεία της γυναίκας είναι καλή αλλά ότι περιμένουν πολλά τέτοια
περιστατικά αφού εκατοντάδες πρόσφυγες κοιμούνται στην μέση του δρόμου!!!Για αυτό ο εισαγγελέας και οι αρχές δεν πήραν μέτρα?????Η
αλληλεγγύη ενοχλεί και μόνο αυτή ?? 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΌΛΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΦΩΡΟ. 
11:00 μμ ανεβάζουν την κοπέλα στον Εισαγγελέα. 
Αν πάει σε δίκη θα είναι γύρω στις 12:00μμ 
ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ.         

 

 

Σχετικός σύνδεσμος:
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(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

ydrodotisis-se-4-periohes)

17/07/17 - 17:18
Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.

...

(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sta-loytra)

17/07/17 - 16:58
Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ

 
...

(/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: 
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