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 Κατηγορείται εθελοντής του «Πλατάνου», για αντίσταση και

φθορές
Αναβλήθηκε λόγω αποχής των δικηγόρων, η δίκη

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 29|03|2016 15:00

Αναβλήθηκε για τον Ιούνιο, η δίκη με κατηγορούμενο τον 33χρονο εθελοντή, μέλος της αυτο-οργανωμένης δομής
«Πλάτανος», λόγω της αποχής των δικηγόρων.

Αναβλήθηκε για τον Ιούνιο, η δίκη με κατηγορούμενο τον 33χρονο εθελοντή, μέλος της αυτο-οργανωμένης δομής
«Πλάτανος», λόγω της αποχής των δικηγόρων.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 24 Μαρτίου, κατά τη διαδήλωση που πραγματοποιούνταν έξω από το Κέντρο της Μόριας
ενάντια στην κράτηση των προσφύγων, ο 33χρονος συνελήφθη επειδή έβαψε με σπρέι, κλούβα των ΜΑΤ. Εκ των υστέρων,
ανακοίνωση της Αστυνομίας ανέφερε ότι σχηματίσθηκε δικογραφία για αντίσταση, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής
βλάβης και πρόκληση διακεκριμένης φθοράς.

Πιο συγκεκριμένα, τόνιζε ότι «ο 33χρονος προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένο όχημα της Ελληνικής Αστυνομίας, βάφοντας
το με σπρέι (μπογιάς). Ακολούθως όταν εντοπίστηκε από αστυνομικό και προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, επιτέθηκε
σε βάρος του τελευταίου, ρίχνοντας του μπογιά με το ίδιο σπρέι στο πρόσωπο και στα μάτια και χτυπώντας τον με τα
χέρια στο κεφάλι.

Δικογραφία σχηματίσθηκε και σε βάρος ενός ακόμη ατόμου, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ο οποίος συνέδραμε στην
προσπάθεια του 33χρονου να αποφύγει τη σύλληψη».

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Ανακριτή το πρωί του Σαββάτου, όπου τού απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες για αντίσταση,
πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και πρόκληση διακεκριμένης φθοράς και στη συνέχεια στο Αυτόφωρο Τριμελές
Πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης, όπου τού δόθηκε αναβολή έως χτες και αφέθηκε ελεύθερος.

Ο δικηγόρος του, Δημήτρης Κουζινόγλου, ζήτησε άδεια από το Δικηγορικό Σύλλογο Μυτιλήνης για να δικάσει την
υπόθεση, όμως αυτή δεν έγινε δεκτή λόγω της αποχής των δικηγόρων και δεδομένου ότι ο κατηγορούμενος δεν κρατείται,
αλλά είναι ελεύθερος. 
Το «Ε» μίλησε με τον 33χρονο εθελοντή, ο οποίος αποδέχεται την κατηγορία ότι έβαψε με σπρέι, «καθώς θέλησα να
περάσω το μήνυμα ότι η κλούβα είναι εργαλείο καταστολής», όχι όμως και τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Μάλιστα, άλλοι εθελοντές που ήταν παρόντες στο συγκεκριμένο περιστατικό, τόνιζαν στην εφημερίδα μας ότι οι άλλες
κατηγορίες «φορτώθηκαν εκ των υστέρων».
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«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

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

«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …

Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.
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