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- Το βίντεο τραβήχτηκε στα ενδότερα του πλοίου και κάνει το γύρο του διαδικτύου
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- Δείτε πως ανεβαίνουν τις σκάλες οι πρόσφυγες και οι μετανάστες...

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στις 3 Απρίλη από την ισπανική Directa και σε αυτό βλέπουμε δεκάδες
πρόσφυγες και μετανάστες να ανεβαίνουν τις σκάλες του πλοίου, που πρόκειται να τους μεταφέρει
στην Καβάλα, με πλαστικές χειροπέδες. Όπως θα δείτε οι πρόσφυγες ανεβαίνουν ανά δυάδες και σε
όλα τα ζευγάρια βλέπουμε την ίδια εικόνα. Το αριστερό χέρι του ενός, δεμένο με το δεξί χέρι του
άλλου, με πλαστικές χειροπέδες. Στα πλάνα δεν φαίνονται αστυνομικοί, ενώ είναι άγνωστο το ποιος
τράβηξε το βίντεο.

 

 Το βίντεο τραβήχτηκε στα ενδότερα του πλοίου και κάνει το γύρο του διαδικτύου - Δείτε πως
ανεβαίνουν τις σκάλες οι πρόσφυγες και οι μετανάστες... Το βίντεο δημοσιεύτηκε στις 3 Απρίλη από
την ισπανική Directa και σε αυτό βλέπουμε δεκάδες πρόσφυγες και μετανάστες να ανεβαίνουν τις
σκάλες του πλοίου, που πρόκειται να τους μεταφέρει στην Καβάλα, με πλαστικές χειροπέδες. Όπως
θα δείτε οι πρόσφυγες ανεβαίνουν ανά δυάδες και σε όλα τα ζευγάρια βλέπουμε την ίδια εικόνα. Το

αριστερό χέρι του ενός, δεμένο με το δεξί χέρι του άλλου, με πλαστικές χειροπέδες.

Στα πλάνα δεν φαίνονται αστυνομικοί, ενώ είναι άγνωστο το ποιος τράβηξε το βίντεο... Ανάλογες εικόνες είχαμε δει και στις 22 Μαρτίου στο λιμάνι του
Πειραιά. Τότε, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του συντονιστικού της κυβέρνησης για το προσφυγικό, Γιώργο Κυρίτση που επικαλέστηκε ενημέρωση από
το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι μετανάστες αυτοί δεν ταξίδεψαν με χειροπέδες. Μετανάστες πάντως επέμεναν πως φόραγαν χειροπέδες
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η χρήση χειροπέδων αποδίδεται στο γεγονός ότι πρόκειται για κρατούμενους
και σύμφωνα με τον κανονισμό η μεταφορά κρατουμένων γίνεται πάντα με χειροπέδες.

Ωστόσο διευκρινίζεται ότι ότι κατά την διάρκεια του ταξιδιού από την Μυτιλήνη οι μετανάστες δεν φορούσαν χειροπέδες αλλά ήταν υπό την επίβλεψη
αστυνομικών οι οποίοι τους φόρεσαν προσωρινά χειροπέδες, όταν το πλοίο έδεσε στο λιμάνι του Πειραιά, έως ότου φτάσουν οι κλούβες της
Αστυνομίας.

    
59

Like

0 Comments Sort by 

Facebook Comments Plugin

Newest

Add a comment...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

193

 

3

 

1

googleplus

0

 

198

 

https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FXBwzv5Yrm_1.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df28b405129f14e%26domain%3Dwww.lesvosnews.net%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lesvosnews.net%252Ff34f36fecd52ed8%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.lesvosnews.net%2Farticles%2Fnews-categories%2Fkoinonia%2Fvinteo-ntokoymentomytilini-metanastes-me-plastikes-heiropedes-mesa&locale=en_US&numposts=20&sdk=joey&skin=light&width=930
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin


(/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
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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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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.

 

Η φετινή κατασκηνωτική...
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