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Παρασκευή, 21/07/2017 | Κοινωνία

 

Από την Δευτέρα 17-07 είχε ανακοινωθεί από μερίδα μεταναστών, κυρίως αφρικανικής καταγωγής, ότι θα ξεκινούσαν επαναλαμβανόμενες
διαμαρτυρίες λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου τους, αλλά και για τις κάκιστες συνθήκες στις οποίες
εξαναγκάζονται να διαβιούν στο κέντρο κράτησης της Μόριας. Τη Δευτέρα οι διαμαρτυρίες είχαν τη μορφή καθιστικής διαμαρτυρίας αποκλείοντας τα
γραφεία της ευρωπαϊκής υπηρεσίας ασύλου (EASO). Την Τρίτη και ενώ η διαμαρτυρία είχε ξεκινήσει ξανά ως καθιστική έξω πάλι από τα γραφεία της
EASO, οδηγώντας τους υπαλλήλους της να εγκαταλείψουν τα γραφεία τους, οι αρχές υπέδειξαν τους-τις διαμαρτυρόμενους/ες μετανάστες/ριες στους/
ις υπόλοιπους/ες ως υπαίτιους για τις καθυστερήσεις στρέφοντάς τους εναντίον τους. Οι μεταξύ τους αντεγκλήσεις οδήγησαν σε κορύφωση της
έντασης και οι διαμαρτυρόμενοι/ες μετανάστες προχώρησαν έξω από το κέντρο κράτησης αποκλείοντας τον δρόμο. Κατά τη διαμαρτυρία τους αυτή,
δέχθηκαν για ακόμα μία φορά την βία των αστυνομικών δυνάμεων που προσπάθησαν να τους απομακρύνουν κυνηγώντας τους στο εσωτερικό του
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κέντρου και κάνοντας χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Από μέρους τους, οι μετανάστες/ριες απάντησαν στην επίθεση που
δέχθηκαν με πετροπόλεμο, οδηγώντας τις αστυνομικές δυνάμεις στην αναδίπλωσή τους αρχικά, αλλά και σε μερικές φθορές σε παρκαρισμένα
οχήματα περιμετρικά του κέντρου. Παράλληλα μπήκαν φωτιές για τη δημιουργία οδοφραγμάτων κάποιες από τις οποίες ξέφυγαν στα γειτονικά
ελαιοκτήματα. Οι αστυνομικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με περισσότερες διμοιρίες ΜΑΤ και πραγματοποίησαν επέμβαση στο εσωτερικό ενώ την ίδια ώρα
δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα τύπου Petzetel πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού στα σημεία που εκδηλωνόντουσαν οι φωτιές. 

Μετά την ολοκλήρωση των συγκρούσεων οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την είσοδο στο κέντρο κράτησης και πραγματοποίησαν επιχείρηση
“σκούπα” στο εσωτερικό. Οι μετανάστες/ριες που είχαν εγκλωβιστεί δέχθηκαν την μανία των ΜΑΤ που εισέβαλαν ακόμα και στο εσωτερικό των
κοντέινερ ξυλοκοπώντας αδιακρίτως όποιους έβρισκαν μπροστά τους και συλλαμβάνοντας εν τέλει 35 άτομα στο σωρό, με μοναδικό κριτήριο το
χρώμα του δέρματος, αφού είχαν στοχοποιηθεί αφρικανοί μετανάστες. Πολύ μετανάστες είναι χτυπημένοι, ενώ μεταξύ τους υπάρχουν
τραυματίες από ευθείες βολές δακρυγόνων, με έναν μετανάστη να φέρει τραύμα στο στήθος και ακόμα έναν στο πόδι. Όλοι οι συλληφθέντες
οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου όπου κρατήθηκαν και σύμφωνα με τις καταγγελίες τους συνέχισαν να δέχονται χτυπήματα από
τους αστυνομικούς. Ενώ οι περισσότεροι ήταν τραυματισμένοι, μόνο ένας από αυτούς οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλήνης όπου και κρίθηκε
αναγκαία η νοσηλεία του. 

Το μεσημέρι της 19 Ιουλίου, οι 34 από αυτούς, πλην του νοσηλευόμενου, οδηγήθηκαν στον ανακριτή με την απειλή να τους απαγγελθούν
σοβαρότατες κατηγορίες. Οι περισσότεροι ήταν ξυπόλητοι με εμφανή τα σημάδια από τα χτυπήματα των αστυνομικών. Καθ’ όλη τη διάρκεια
παραμονής τους στο δικαστήριο υπήρχαν συνεχόμενες πιέσεις από τους αστυνομικούς που τους συνόδευαν, να αλληλοκατηγορηθούν, με υποσχέσεις
για απαλλαγή από τις κατηγορίες, ακόμα και άρσης των περιοριστικών όρων παραμονής στο νησί. Όλοι οι μετανάστες αρνήθηκαν τις κατηγορίες αλλά
και να υποδείξουν τον οποιοδήποτε ως υπαίτιο. Την υπεράσπισή τους έχουν αναλάβει δικηγόροι από το Legal Center Lesvos, αλλά λόγω του
πλήθους των διωκόμενων και του μεγέθους της δικογραφίας κρίνεται αναγκαία η υποστήριξή τους από παραπάνω δικηγόρους. Μοναδικοί
μάρτυρες κατηγορίας που εμφανίστηκαν ήταν οι αστυνομικοί από τις μονάδες που τους επιτέθηκαν. Οι κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν
είναι καρμπόν για όλους και αφορούν: α) αντίσταση, β) στάση, γ) διατάραξη κοινής ειρήνης των πολιτών, δ) εμπρησμός, ε) Απόπειρα βαριάς
σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία σε βάρος αστυνομικών και στ) διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς. Η προανάκριση θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή και το Σάββατο, 21 και 22 Ιουλίου αντίστοιχα. 

Τα κέντρα κράτησης δεν ομορφαίνουν με υποσχέσεις, 
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Doukas-Argiris Paraskevas · Works at Greek Army
ΜΑΣΑΤΕ ΜΑΓΚΕΣ !!!!!!!!!!!! 
Φτου σας καθικια! 
Ξεπουλατε καθε ιερο και οσιο για την κονομα! 
Υποστηριζετε καθε σκυλαραπα που εχει κανε μπουρδελο τον τοπο μας !
Like · Reply · Jul 24, 2017 4:08pm

Chachalios Giorgos · Λεσβος at ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
βρε αρχιμαλακα...λαθρομεταναστες ειναι ....παρανομοι και τιποτα αλλο,,,εσωκλειστοι σε κεντρα πρεπει ναναι και να τους γυριζουν
πισω,,,οχι να γυριζουν ολη μερα ανενοχλητοι θαρρεις και κανουν διακοπες

Like · Reply · 1 · Jul 22, 2017 10:57pm

Dimitrios George Hatzinikolaou · Mytilene, Lesvos, Greece
Ρε μαλακα ποσα μασας ....και κατηγορεις τους αστυνομικους χασαμε τον τοπο μας αλλα καλα μασατε καρ....

Like · Reply · 1 · Jul 22, 2017 10:14pm

Σοφία Σίψα
Βρε αρχιμαλάκα κατηγορεις τους αστυνομικούς που δυό χρονια τωρα κινδυνευουν καθημερινα απο τους λαθροεγκληματιες και
υπερασπιζεσαι τους παρανομους φονιαδες ; Υπαρχει βιντεο που δειχνει ξεκαθαρα σκυλαραπα να βαζει φωτια σε ελαιοκτημα και θα μας
στραβωσετε ; Αλλα βεβαια πληρωμενο ανθρωπισμο επιδεικνυεται ποιους θα υπερασπισετε ; Ετσι και ξεκουμπιστουν θα ψωμολυσαξετε
παλι.Ουστ κοπριτες εσεις και αυτοι μαζι

Like · Reply · 1 · Jul 22, 2017 3:49pm

Μυτιληνη Γιαννης · Works at Κυνήγι - Κυνηγός - Κυνηγόσκυλα
δεν ειναι μεταναστες δεν εινα προσφυγες ειναι λαθρομεταναστες μαθετε να γραφετε καλα την ελληνικη διαλεκτο αν δεν ξερετε να σας πω τι
ειναι προσφυγας αν θελετε .

Like · Reply · 1 · Jul 22, 2017 3:32pm
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«Πάμε παρέα!» με τα παιδιά της Βρίσας - Δράση κοινωνικής προσφοράς από τους Προσκόπους
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Τα παιδιά από ένα μικρό χωριό της Κέρκυρας, τη Στρογγυλή, αισθάνονται δίπλα στα παιδιά από ένα
επίσης μικρό χωριό της Λέσβου, τη Βρίσα, που όμως έζησαν την καταστροφή του χωριού τους κατά τον
πρόσφατο σεισμό της 12ης Ιουνίου.

Μετά από έναν αιώνα, το ιστορικό Δημοτικό Σχολείο της Βρίσας...
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Το απίστευτο μπουζούκι της Λέσβου! (φωτογραφία) (/articles/news-categories/koinonia/apisteyto-mpoyzoyki-tis-

lesvoy-fotografia)

Μπουζούκι από πλανόδιο μουσικό Ρομ.

Η επιτομή της εφευρετικότητας.

Κάποιος που παίζει για βιοπορισμό μουσική στο δρόμο μέσα σε πολύ κόσμο και φασαρία χρειάζεται είναι
σίγουρος πως η μουσική του ακούγεται καλά δίχως εκείνος να καταβάλλει μεγάλο κόπο. Το βλέπουμε
στους street artists...
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29/07/17 - 11:08
Εθελοντική Αιμοδοσία στο Μανταμάδο (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sto-mantamado)

Όπως σε όλα τα μεγάλα χωριά του Νησιού μας, έτσι και στον Μανταμάδο υπάρχει κοινωνική ανάγκη για
μια αυτοδύναμη και πολυπρόσωπη ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών, ώστε να προστατεύουμε ζωές
συγγενών, φίλων, συγχωριανών, συνανθρώπων.
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