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Από το πρωί έως το βράδυ του Σαββάτου- Εθελοντές ντόπιοι και ξένοι στο πλευρό Δανών και Ισπανών

 (/article/author/13392-pazianouold) pazianouold (/article/author/13392-pazianouold)
 - 17|01|2016 01:07

Διαμαρτυρία και στη Σεβίλλή -Ευρωπαϊκές διαστάσεις έλαβε η σύλληψη των πέντε εθελοντών που κατηγορούνται για
απόπειρα διευκόλυνσης παράνομης εισόδου στη χώρα προσφύγων και μεταναστών και παράνομη οπλοκατοχή

Διαμαρτυρία και στη Σεβίλλή -Ευρωπαϊκές διαστάσεις έλαβε η σύλληψη των πέντε εθελοντών που κατηγορούνται για
απόπειρα διευκόλυνσης παράνομης εισόδου στη χώρα προσφύγων και μεταναστών και παράνομη οπλοκατοχή
(http://emprosnet.gr/article/80117-arhisan-ta-organa-na-syllamvanoyn-nea-dedomena-gia-tis-katigories)

Από τις 10 το πρωί βρίσκονται στο Δικαστικό Μέγαρο όπου απολογούνται οι τρεις Ισπανοί και δύο Δανοί διασώστες
κλείνοντας 11ωρο ενώπιον του ανακριτή. Εθελοντές ντόπιοι και ξένοι βρίσκονται στο πλευρό τους, και τους υποδέχτηκαν
με συνθήματα.

Χαρακτηριστικά, μάς έλεγαν αλληλέγγυοι που βρίσκονταν απ' έξω ότι η πρώτη απολογία που αναμένετο να ξεκινήσει στις
10 το πρωί, ολοκληρώθηκε στη 1 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Στο πλευρό των Ισπανών και των Δανών ο ΣΥΡΙΖΑ:

«Βρεθήκαμε σήμερα στα δικαστήρια Μυτιλήνης  οι βουλευτές Γιώργος Πάλλης και Βασιλική Κατριβανού  και ο Πάνος
Λάμπρου, μέλος της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ, για να καταθέσουμε υπέρ των πέντε εθελοντών που διώκονταν για παράνομη
διακίνηση  προσφύγων. Δεν είναι δυνατόν η αλληλεγγύη  και η διάσωση ανθρωπίνων ζώων να βαφτίζεται tra�cking  και
κακουργηματική πράξη. Αποτελεί διακριτό ζήτημα να μπει σε πλαίσιο η δράση των ΜΚΟ, απο την αυθαίρετη καταστολή  Ο
ΣΥΡΙΖΑ στέκεται πλευρό των κατηγορουμένων και των αλληλέγγυων των οποίων τη συνεισφορά θεωρεί σημαντική και υπό
τις παρούσες συνθήκες απαραίτητη». 

Διαμαρτυρία αλληλεγγύης για την απελευθέρωση των Ισπανών πραγματοποιήθηκε και στη Σεβίλλη
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Η ανακοίνωση της Συνύπαρξης:

Τα μέλη της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ» απ το περασμένο καλοκαίρι, που πύκνωσαν οι ροές προσφύγων και μεταναστών στο νησί μας,
σχεδόν καθημερινά, πρόσφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στους συνανθρώπους μας αυτούς, επικεντρώνοντας το
ενδιαφέρον τους  στον παραλιακό δρόμο Μυτιλήνης – Κρατήγου.

 Ιδιαίτερα απ τον Νοέμβριο  ’15 και μετά, που πολλαπλασιάστηκαν οι  αφίξεις  στην περιοχή, ενώ μειώθηκαν σε άλλα
σημεία , όπως Μόλυβος, Εφταλού και Σκαμνιά, μαζί  μας πρόσφεραν υπηρεσίες και εφόδια και  πολλοί  ξένοι και έλληνες
εθελοντές, μέλη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που  ως τότε δρούσαν στο βόρειο τμήμα της Λέσβου.  Ανάμεσα τους
υπήρχαν και  ομάδες διασωστών,  που επιχειρούσαν  κοντά στις ακτές για την ασφαλή αποβίβαση προσφύγων  -
μεταναστών ή   και μέσα στην θάλασσα, όταν λόγω  βλάβης ή απειρίας πλοήγησης  ή καιρού οι υπερφορτωμένες βάρκες
(συνήθως φουσκωτά) αντιμετώπιζαν πρόβλημα. Ασφαλώς και οι υπηρεσίες, που πρόσφεραν – προσφέρουν οι διασώστες
αυτοί, είναι πολύτιμες , αφού προλάμβαναν δυσάρεστες και επώδυνες καταστάσεις, ακόμη και ναυάγια. Η παρουσία τους 
μάλιστα σε ώρες, που δεν ήταν δυνατόν να βρίσκονται κοντά στις βάρκες με τους πρόσφυγες σκάφη του Λιμενικού ή της
FRONDEX, ήταν ακόμη  πιο ουσιαστική και σημαντική.

Με τους ανθρώπους αυτούς (διασώστες) πολλά μέλη μας, που πρόσφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στην ακτή, έρχονταν σε
καθημερινή επαφή, κάποιους  μάλιστα τους γνωρίζαμε και τους χαιρετούσαμε. Η  είδηση ότι συνελήφθησαν ξένοι
διασώστες και τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα διακίνησης προσφύγων – μεταναστών, πραγματικά  μας
εξέπληξε, δεδομένου ότι γνωρίζαμε, θα έλεγε κανείς βλέπαμε «με τα μάτια μας»  καθημερινά πως εκδηλωνόταν η 
ανθρωπιστική τους δράση. 

Ασφαλώς και δεν έχουμε λόγο ούτε πρόθεση να παρεμβαίνουμε στο έργο και στις αρμοδιότητες των διωκτικών και
ανακριτικών αρχών, αλλά μας ξενίζει το γεγονός, πως  οι διασώστες αυτοί ενώ δρούσαν εδώ και μήνες στο  νησί , ήταν
πιστοποιημένη καθώς πληροφορούμαστε η παρουσία τους στις Αρχές, ήταν γνωστοί στους Λιμενικούς και στα στελέχη
των κλιμακίων της FRONDEX, πως ξαφνικά συνελήφθησαν!  

Τα μέλη της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ» ενώνοντας την φωνή τους με χιλιάδες άλλους ανθρώπους , σ όλο τον κόσμο, εθελοντές, στο
σύγχρονο κοινωνικό ζήτημα  το  προσφυγικό – μεταναστευτικό, στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο πλευρό των συλληφθέντων
και περιμένουμε απ την Ελληνική Πολιτεία και Δικαιοσύνη αξιολογώντας τη συμβολή τους στην διάσωση της ανθρώπινης
ζωής, να τους απαλλάξει  των κατηγοριών, για να αφεθούν ελεύθεροι να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Η φωτογραφία είναι του Σπύρου Παυλή
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To Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης προσφύγων και μεταναστών

 

 Το γεγονός ότι η Ελλάδα μετατράπηκε σε χώρα υπό σιδηρούν έλεγχο και έχει απωλέσει το αυτεξούσιο της, δένει
χειροπόδαρα την κυβέρνηση στην υπαναχώρηση θεμελιωδών προεκλογικών θέσεών της και για το προσφυγικό και της
αναθέτει ξανά τη βρόμικη δουλειά ξεκαθαρίσματος προσφύγων και μεταναστών και απέλασης του μεγάλου όγκου των
ικετών. Με τη σειρά της η Ελλάδα προσπαθεί να σπρώξει την πίεση της αναχαίτισης, στην Τουρκία.

 

Η στριμωγμένη κυβέρνηση προσπαθεί να στριμώξει την αλληλεγγύη: Τα βάζει με τους αλληλέγγυους και σκαρφίζεται γελοία διαπιστευτήρια εγκυρότητας για το ποιοι

δικαιούνται να υπερασπίζονται τους πρόσφυγες. Ας θυμηθεί, ότι είναι χάρη στην πρωτοφανή και αξιοθαύμαστη αλληλεγγύη που επιδεικνύει τόσο ο μαστιζόμενος από

την κρίση ντόπιος πληθυσμός όσο και οι έλληνες και ευρωπαίοι αλληλέγγυοι, που διατηρείται ακόμα μια κάποια κοινωνική συνοχή στα νησιά. Τους χρωστάει, δεν της

χρωστούν!

Απαιτούμε:

Να τερματιστούν άμεσα οι διώξεις των αλληλέγγυων.

Να φύγει η Frontex.

Να πέσει ο φράχτης του Έβρου και να εξασφαλιστούν ασφαλή περάσματα για όλους και όλες.

Να δημιουργηθούν ανοιχτές και αξιοπρεπείς δομές φιλοξενείας.

Να δοθεί πολιτικό άσυλο σε όσους έχουν αίτημα.

Να νομιμοποιηθούν οι μετανάστες και οι μετανάστριες.

Την Παρασκευή το βράδυ το υπουργείο Ναυτιλίας παρεμβαίνει με σχόλιο- ανακοίνωση:

"Η συνεργασία των ΜΚΟ και των εθελοντών με το Λιμενικό Σώμα και τις άλλες αρχές της ελληνικής πολιτείας, για την ανθρωπιστική στήριξη των προσφύγων, ήταν, είναι

και θα παραμείνει αναγκαία και επιθυμητή και αυτό καθημερινά επιβεβαιώνεται.

Το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, με απόλυτη επιτυχία, έχει τον πρώτο και κύριο ρόλο ευθύνης στα λεπτά και
κρίσιμα ζητήματα των επιχειρήσεων διάσωσης και αυτό είναι λογικό και αναγκαίο. Τα λίγα μεμονωμένα περιστατικά
υπέρβασης, αυτών των απολύτως αναγκαίων και συμφωνημένων κανόνων, που δε συνιστούν, κατ’ ανάγκη πάντα,
αξιόποινη πράξη, αξιολογούνται από τη δικαιοσύνη.

Είναι δεδομένες οι δύσκολες και πιεστικές συνθήκες, υπό τις οποίες ενεργούν οι υπηρεσίες πρώτης γραμμής του
ελληνικού κράτους. Ζητάμε κατανόηση από όποιους πολίτες-αλληλέγγυους υπέστησαν ταλαιπωρία, λόγω της εμπλοκής
τους σε συμβάντα, που για κανένα μας, δεν είναι ευχάριστα. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή των κοινά συμφωνηθέντων
επιχειρησιακών κανόνων είναι ο μόνος τρόπος προστασίας."

Η Δικογραφία

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Ανθή Παζιάνου και την "Εφημερίδα των Συντακτών": Για την πρόθεσή τους να
διευκολύνουν παράνομη είσοδο προσφύγων στη χώρα και όχι για τη διευκόλυνση αυτή καθαυτή προκύπτει από τη
δικογραφία ότι κατηγορούνται μεταξύ άλλων οι πέντε συλληφθέντες, τρεις Ισπανοί και δύο Δανοί, που κρατούνται από το
Λιμενικό και απολογούνται το πρωί του Σαββάτου ενώπιον του ανακριτή.

Ειδικότερα από τη δικογραφία προκύπτει ότι οι συλληφθέντες δεν κατηγορούνται για διευκόλυνση παράνομης εισόδου
στη χώρα προσφύγων και μεταναστών, όπως διέρρευσε, αλλά για την απόπειρα (!) διευκόλυνσής τους.

Συνελήφθησαν δηλαδή με βάση την πρόθεσή τους. Παράλληλα, κι ενώ είχε διαρρεύσει ότι οι κατηγορούμενοι βρίσκονταν
στα όρια μεταξύ ελληνικών και τουρκικών υδάτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, οι διασώστες που στη
συνέχεια συνελήφθησαν βρίσκονταν κοντά σε βάρκες με επιβαίνοντες πρόσφυγες, «ευρισκόμενοι εντός τουρκικών
χωρικών υδάτων στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά του αεροδρομίου ν. Λέσβου, χωρίς προς τούτο άδεια».
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Ο Θεός να βάλει το χέρι του! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

jim — Η εκπρόσωποι της Εκκλησίας κωλυσιεργούν εσκεμμένα για να
κρύψουν τις οικονομικές ατασθαλίες που έχουν κάνει. …

Μεταμορφώθηκε η πλαζ Τσαμάκια! [VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

fuage — Ομως με 1€ εισιτηριο(οπως φημολογειται),ακουσον ακουσον ΚΑΙ
στους δημοτες Λεσβου,θα κανει ο κ.Δημαρχος …

Ρεσιτάλ εικαστικών και μουσικής! - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.
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