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Δυο άτομα που ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο συνελήφθησαν και οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα, κατηγορούμενοι
για επιθέσεις σε βάρος μεταναστών και προσφύγων στον περιβάλλοντα χώρο του καταυλισμού στη Σούδα της Χίου.

Οι δυο αυτοί Χιώτες αναγνωρίσθηκαν από τα θύματά τους ενώ ένα από αυτά μεταφέρθηκε για την παροχή πρώτων
βοηθειών στο νοσοκομείο του νησιού.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χίου κατηγορούμενοι, εκτός της απρόκλητης
επίθεσης και της σωματικής βλάβης, ο ένας για αντιποίηση Αρχής αφού δήλωνε αστυνομικός ο δε άλλος για αντίσταση
κατά της Αρχής, εξύβριση και απειλή για τα όσα έπραξε κατά τη σύλληψη του. Οι παραπάνω μαζί με άλλους γνωστούς
ακροδεξιούς είχαν πραγματοποιήσει και επιθέσεις με πέτρες κατά του καταυλισμού στη Σούδα. Νωρίτερα είχαν
παρεισφρήσει σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατοίκων της περιοχής Αγίας Άννας Καπέλα, στο δημαρχιακό κατάστημα της
Χίου, εναντίον της δραστηριότητας ισπανικής μη Κυβερνητικής Οργάνωσης στο νησί.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Σταθμό Αιγαίου της ΕΡΤ, το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Χίου ψήφισε, χθες Πέμπτη το
βράδυ, κατά πλειοψηφία, πρόταση του δημάρχου με την οποία εκφράζει την αντίθεσή του στην ενοικίαση χώρου της
πρώην Κλινικής Αυγουστή, που βρίσκεται κοντά στον καταυλισμό της Σούδας, από την ισπανική ΜΚΟ Salvamento
Maritimo Humanitario (SMH). Σημειώνεται ότι η SMH έχει σαν στόχο τη δημιουργία Κέντρου πληροφόρησης και παροχής
υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας.

Κάτοικοι της περιοχής, συγκεντρώθηκαν στο Δημαρχείο την ώρα του Δημοτικού Συμβουλίου καταθέτοντας ψήφισμα, με το
οποίο εξέφραζαν την αντίθεσή τους «στη λειτουργία μιας πρόσθετης δομής, οποιασδήποτε μορφής και μάλιστα από
ΜΚΟ». Παρά την παρουσία της αστυνομίας, κατά τη συνεδρίαση δεν έλειψαν οι εντάσεις.

Όπως κατήγγειλε στο δημοτικό συμβούλιο ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Χίου της ΑΔΕΔΥ και στέλεχος του ΚΚΕ
Γιώργος Αμπαζής, προπηλακίστηκε την ώρα που προσπαθούσε να εισέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα.

Οι τοποθετήσεις των συμβούλων συνοδεύονταν με χειροκροτήματα από το ακροατήριο, αλλά και με γιουχαΐσματα όταν
δεν άρεσαν αυτά που λέγονταν, όπως η τοποθέτηση της δημοτικής συμβούλου της «Χιακής Συμπολιτείας», Δέσποινας
Τσαρδάκα, που έθεσε θέμα νομιμότητας της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για μια ιδιωτική απόφαση εκμίσθωσης

ακινήτου. Μάλιστα, μια γυναίκα από τους συγκεντρωμένους πήρε αυθαίρετα τον λόγο για να καταλήξει σε «ντροπή» και
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ακινήτου. Μάλιστα, μια γυναίκα από τους συγκεντρωμένους πήρε αυθαίρετα τον λόγο για να καταλήξει σε «ντροπή» και
«φτου σας» προς τους συμβούλους.

Πηγή:ΑΠΕ – ΜΠΕ/ Στρατής Μπαλάσκας

 

 

 

(/prosfyges/epideinonontai-
dramatika-oi-
synthikes-gia-

tous-
prosfyges)

«Επιδεινώνονται
δραματικά οι

συνθήκες για τους
πρόσφυγες»

(/prosfyges/epideinonontai-
dramatika-oi-

synthikes-gia-tous-
prosfyges)

(/prosfyges/afksimenes-
ksana-roes-

kai-mono-sti-
lesvo)

Αυξημένες ξανά ροές
και μόνο στη Λέσβο!

(/prosfyges/afksimenes-
ksana-roes-kai-mono-

sti-lesvo)

(/prosfyges/ksefyge-
i-katastasi-sti-

moria)
Ξέφυγε η κατάσταση

στη Μόρια
(/prosfyges/ksefyge-i-

katastasi-sti-moria)

(/moria/hot-
spot-morias-

pics-vid)
Hot...Spot Μόριας

[PICS-VID]
(/moria/hot-spot-
morias-pics-vid)

(/prosfyges/6-
48-ekat-evro-
gia-kara-tepe-

kai-soyda-
xiou)

6,48 εκατ. ευρώ για
Καρά Τεπέ και Σούδα -
Χίου (/prosfyges/6-48-

ekat-evro-gia-kara-
tepe-kai-soyda-xiou)

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



http://www.emprosnet.gr/article/tag/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fmetamorfothike-i-plaz-tsamakia-vid%3A4Ko3EvjAx78z6yNEEXHpH5_1RaY&imp=7q3tl7enujg5&prev_imp=7q3jqko7camp&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5746235422&thread=5846562774&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5846562774
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fmetamorfothike-i-plaz-tsamakia-vid%3A4Ko3EvjAx78z6yNEEXHpH5_1RaY&imp=7q3tl7enujg5&prev_imp=7q3jqko7camp&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5746235422&thread=5846562774&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5846562774
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fstiles%2Fb3ad03cb-afd9-450c-b972-52e8cdd6c1f9%3AWrVKhpNqBICbwX-32exM1J6AuG4&imp=7q3tl7enujg5&prev_imp=7q3jqko7camp&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5746235422&thread=5959808130&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5959808130
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fstiles%2Fb3ad03cb-afd9-450c-b972-52e8cdd6c1f9%3AWrVKhpNqBICbwX-32exM1J6AuG4&imp=7q3tl7enujg5&prev_imp=7q3jqko7camp&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5746235422&thread=5959808130&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5959808130
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fanavoli-mexri-neoteras%3Al3JZ3ykVoaFsXL6V0ySLYij_6yg&imp=7q3tl7enujg5&prev_imp=7q3jqko7camp&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5746235422&thread=5910195798&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5910195798
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fanavoli-mexri-neoteras%3Al3JZ3ykVoaFsXL6V0ySLYij_6yg&imp=7q3tl7enujg5&prev_imp=7q3jqko7camp&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5746235422&thread=5910195798&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5910195798
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Foikonomia%2Fotan-vgoyme-apo-tin-epitropeia-tha-to-epaneksetasoume%3AHVcRFv_YwmwpAWKm0Fcb-Y-OCIY&imp=7q3tl7enujg5&prev_imp=7q3jqko7camp&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5746235422&thread=5873216814&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5873216814
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Foikonomia%2Fotan-vgoyme-apo-tin-epitropeia-tha-to-epaneksetasoume%3AHVcRFv_YwmwpAWKm0Fcb-Y-OCIY&imp=7q3tl7enujg5&prev_imp=7q3jqko7camp&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5746235422&thread=5873216814&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5873216814
https://disqus.com/home/forums/emprosnet/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=emprosnet&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://www.emprosnet.gr/prosfyges/epideinonontai-dramatika-oi-synthikes-gia-tous-prosfyges
http://www.emprosnet.gr/prosfyges/epideinonontai-dramatika-oi-synthikes-gia-tous-prosfyges
http://www.emprosnet.gr/prosfyges/afksimenes-ksana-roes-kai-mono-sti-lesvo
http://www.emprosnet.gr/prosfyges/afksimenes-ksana-roes-kai-mono-sti-lesvo
http://www.emprosnet.gr/prosfyges/ksefyge-i-katastasi-sti-moria
http://www.emprosnet.gr/prosfyges/ksefyge-i-katastasi-sti-moria
http://www.emprosnet.gr/moria/hot-spot-morias-pics-vid
http://www.emprosnet.gr/moria/hot-spot-morias-pics-vid
http://www.emprosnet.gr/prosfyges/6-48-ekat-evro-gia-kara-tepe-kai-soyda-xiou
http://www.emprosnet.gr/prosfyges/6-48-ekat-evro-gia-kara-tepe-kai-soyda-xiou


17/7/2017 Συλλήψεις ακροδεξιών για επιθέσεις κατά προσφύγων - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/prosfyges/syllipseis-akrodeksion-gia-epitheseis-kata-prosfygon 3/3

 (/component/banners/click/40)

« (/index.php?
option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1391)

Δευ Τρί Τετ

     

3 (/article/date/2017/7/3)
4

(/article/date/2017/7/4)
5

(/article/date/2017/7/5)

10 (/article/date/2017/7/10)
11

(/article/date/2017/7/11)
12

(/article/date/2017/7/12)

17 (/article/date/2017/7/17) 18 19

24 25 26

31    

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 13:23

«Μπαμπά… μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή» (/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-
paraskevi)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 12:21

Με το «Πόλιον» (/politismos/me-to-polion)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
16|07|2017 19:26

Βιβλιοπαρουσίαση (/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (/KOINONIA)
16|07|2017 16:41

Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο προσέφυγε ο Στρ… (/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-
prosefyge-o-str-balaskas)

ΥΓΕΙΑ (/YGEIA)

(/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi)

(/politismos/me-to-polion)

(/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

(/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas)

(/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ



http://www.emprosnet.gr/component/banners/click/40
http://www.emprosnet.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1391
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/3
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/4
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/5
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/10
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/11
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/12
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/17
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/ygeia
http://www.emprosnet.gr/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017

