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Τρίτη, 07/07/2015 | Κοινωνία

Αίσιο τέλος είχε σήμερα το μεσημέρι η περιπέτεια της Δάφνης Βλουμίδη, ή οποία είχε συληφθή το περασμένο Σάββατο, όταν προσπάθησε να
βοηθήσει δύο οικογένειες μεταναστών μεταφέροντάς τους από τη Θερμή στο κέντρο υποδοχής στον Καρά Τεπέ. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο
Μυτιλήνης με αιτιολογία ότι δεν υπήρχε δόλος στην πράξη έκρινε αθώα την κατηγορουμένη, η οποία αντιμετώπιζε την κατηγορία της παροχής
διευκολύνσεως σε παράνομους μετανάστες.

 

Στο πλευρό της Δάφνης Βλουμίδη κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας βρέθηκαν πάνω από 50 μέλη εθελοντικών οργανώσεων και πολίτες
οι οποίοι υποδέχτηκαν την ανακοίνωση της απόφασης με χειροκρότημα. Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο το πρωί η κ. Βλουμίδη είχε συλληφθεί
αστυνομικούς στον Καρά Τεπέ την ώρα που μετέφερε εννιά συνολικά μετανάστες, ανάμεσά τους δύο έγκυες γυναίκες από το Αφγανιστάν μαζί με τα
παιδιά τους. «Έκανα αυτό που μου έμαθαν οι γονείς μου και οι δάσκαλοί μου και ήθελα μόνο να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους. Πως θα
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μπορούσα να κοιτάξω τα εγγόνια στα μάτια αν είχα εγκαταλείψει αβοήθητα μικρά παιδιά και έγκυες
γυναίκες. Το δικαστήριο αναγνώρισε τα κίνητρα της πράξεως μου και δε μου επέβαλε τιμωρία. Θέλω
να ευχαριστήσω όλους όσους βρέθηκαν στο πλευρό μου από τη στιγμή της σύλληψής μου μέχρι
σήμερα. Η απόφαση αυτή είναι δικαίωση που ανήκει σε όλους όσους στέκονται αλληλέγγυοι στο
πλευρό των πλευρό των προσφύγων όλα αυτά τα χρόνια στο νησί μας» δήλωσε στην ΕΡΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
η Δάφνη Βλουμίδη. Ως μάρτυρες υπεράσπισης κατέθεσαν ο Βουλευτής Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης
Ζερδελής, η Σοφία Κουφοπούλου, η δικηγόρος Τουλίνα Δέμελη και η Έφη Λατσούδη. Ο Γιάννης
Ζερδελής δήλωσε: «Πρόκειται για μία πράξη ανθρωπισμού και έμπρακτης αλληλεγγύης και σύντομα
θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα σταματήσει την ποινικοποίηση τέτοιων ενεργειών».

Η Έφη Λατσούδη τόνισε: «Είναι μια νίκη όλων όσων στέκονται αλληλέγγυοι σε ανθρώπους που
έχουν ανάγκη. Μιλάμε για ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν πραγματικά και σε καμία
περίπτωση δε θα πρέπει να τους συγχέουμε με περιπτώσεις που οι πρόσφυγες πέφτουν θύματα
εκμετάλλευσης και εκεί εξυπακούεται ότι η πολιτεία πρέπει να είναι πολύ αυστηρή».

 

Ηλίας Μαραβάς / ΕΡΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Γιώργος Παπαδόπουλος
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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.
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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
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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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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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