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Για την υπόθεση αναμένεται να οριστεί δικάσιμος
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UPDATE

Ελεύθεροι με εντολή της Εισαγγελικής Αρχής Μυτιλήνης αφέθηκαν πριν λίγη ώρα και οι 35 πρόσφυγες και αλληλέγγυοι οι
οποίοι είχαν συλληφθεί σήμερα, Παρασκευή το πρωί μετά από αστυνομική επιχείρηση στις εγκαταστάσεις του πρώην
ΣΤΕΠ, όπως μετέδωσε η ΕΡα Αιγαίου. 

Για την υπόθεση αναμένεται να οριστεί δικάσιμος, ενώ η δικογραφία αναμένεται να παραδοθεί στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Μυτιλήνης τις επόμενες ημέρες. Ειδικότερα, σύμφωνα με τo ρεπορτάζ του Ηλία Μαραβά για την ΕΡΤ, σήμερα
το πρωί ισχυρή αστυνομική δύναμη εισέβαλε στο χώρο που ανήκει στην τράπεζα Alpha BANK δίπλα από το Σταθμό
Παραγωγής της ΔΕΗ και συνέλαβε 23 πρόσφυγες και 12 αλληλέγγυους που βρίσκονταν εκεί. Κατά τη διάρκεια των
συλλήψεων δεν δημιουργήθηκε κάποια ένταση με τους συλληφθέντες αλληλέγγυους να διατείνονται πως κανείς δεν τους
είχε προειδοποιήσει, ώστε να εγκαταλείψουν το χώρο. 

Οι κατηγορίες της σύλληψης ήταν η παράνομη εισβολή σε ξένη ιδιοκτησία, η διατάραξη οικιακής ειρήνης και η φθορά σε
ξένη ιδιοκτησία.   
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο δικηγόρος των συλληφθέντων ενημέρωσε τις εισαγγελικές αρχές πως δεν υπάρχει
βανδαλισμός του χώρου αφού επρόκειτο για εγκαταλελειμμένα κτίρια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη στέγαση
προσφύγων. Επιπλέον τα μέλη της συλλογικότητας δεν ειδοποιήθηκαν προκειμένου να εγκαταλείψουν το χώρο. Μάλιστα
διατείνονται πως έχουν ζητήσει από την ιδιοκτήτρια τράπεζα να μισθώσουν το χώρο, ο οποίος παραμένει χωρίς χρήση. 
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Επιχείρηση της Αστυνομίας σήμερα στις 7 το πρωί, σε παλιό βιομηχανικό κτίριο ιδιοκτησίας της ALPHA BANK όπου
ομάδες αλληλέγγυων το χρησιμοποιούσαν ως δομή φιλοξενίας προσφύγων.

Συγκεκριμένα, η επιχείρηση έγινε στο κτίριο πρώην ΣΤΕΠ, πριν τον Καρά- Τεπέ, δίπλα από το εργοστάσιο παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ.

Συνελήφθησαν 23 πρόσφυγες και μετανάστες, 15 υπήκοοι Ιράν, 4 υπήκοοι Αφγανιστάν, 3 υπήκοοι Ιράκ και ένας υπήκοος
Πακιστάν. Επίσης, συνελήφθησαν 12 αλληλέγγυοι της συλλογικότητας «No Border», έξι Γερμανοί, δυο υπήκοοι ΗΠΑ, και
από ένας υπήκοοι Αυστρίας, Ισπανίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας.

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ έγινε παρουσία εισαγγελέα μετά από υποβολή έγκλισης από την ιδιοκτήτρια του κτιρίου, τράπεζα,
για διατάραξη οικιακής ειρήνης και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
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Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;

Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.

«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

Avatarjim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

Ανασύρθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα στη Βρίσα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

AvatarAngela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια
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 • Reply •

Βασιλης • 3 μήνες πριν

φυσικα και θα εφευγαν ελευθεροι .... αφου τα πρεζονια των ΜΚΟ και οι τρομοκρατες του ISIS με την προβεια λαθρομεταναστη , εχουνε το ιδιο αφεντικο
με την ψευδοκυβερνηση ΤΣΥΡΙΖΑ ...
 1△ ▽

 • Reply •

Gregory Kleidaras • 3 μήνες πριν

Σιγουρα ηταν προσφυγες; ή μηπως ειχαν απλα αιτηθει να τους χορηγηθει Διεθνη προστασια, οπως το 99% των αλλοδαπων που εισερχονται παρανομα
τα συνορα μας; 
 1△ ▽

 • Reply •

Αντωνης Πορφυριου  • 3 μήνες πριν> Gregory Kleidaras

Και φυσικα το 99% ειναι ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ Απο Αφρκικη και Ασια οπου δεν υπαρχουν πολεμοι Ακομη και οι Συριοι που εχει αμολυσει η
Τουρκια απο τα στρατοπαιδα χανουν τον ορισμο του ΠΡΟΣΦΥΓΑ Μοναχα για τον τσυριζα και τις ιδεολιπτικες του αγγυλωσεις ειναι ( προσφυγες
)!!!!
△ ▽

 • Reply •

Zouzaki Sem • 2 μήνες πριν

Τα ίδια κάνανε και στο ΑΠΘ και ακόμα χειρότερα....αυτοί όπου πάνε νομίζουν είναι τσιφλίκι τους ο χώρος να κάνουν ο,τι τους καπνίζει!
△ ▽
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