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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α  ( / A S T Y N O M I A )  
 Προσήχθη για σπρέι και κατηγορείται για πρόκληση βαριάς

σωματικής βλάβης
Διαδηλωτής από τη διαμαρτυρία έξω από τη Μόρια- Έκκληση Πλάτανου για φωτογραφίες

 (/article/author/13392-pazianouold) pazianouold (/article/author/13392-pazianouold)
 - 26|03|2016 00:38

Με την προσαγωγή ενός 33χρονου διαδηλωτή στιγματίστηκε η πορεία ενάντια στη μετατροπή του Κέντρου της Μόριας σε
Κλειστού τύπου, μετά τη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, ο οποίος κατηγορείται από την Αστυνομία για αντίσταση,
πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και πρόκληση φθορών

Με την προσαγωγή ενός 33χρονου διαδηλωτή στιγματίστηκε η πορεία ενάντια στη μετατροπή του Κέντρου της Μόριας σε
Κέντρο Κλειστού τύπου (http://emprosnet.gr/article/82222-me-palmo-i-diamartyria-enantia-sto-kentro-kratisis-sti-moria-
fotoreportaz), μετά τη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, ο οποίος κατηγορείται από την Αστυνομία για αντίσταση,
πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και πρόκληση φθορών

Για ψευδείς και κατασκευασμένες πληροφορίες από πλευράς Αστυνομίας κάνει λόγο η δομή "Πλάτανος" που κάνει έκκληση
για συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού για τη διάψευσή της. Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας και του Πλάτανου

Η ανακοίνωση του Πλάτανου

Επείγον! 
Παρακαλούμε όσους ήταν παρόντες στη χθεσινή διαδήλωση και έχουν φωτογραφικό υλικό να μας το στείλουν. Το μέλος
του Πλατάνου κατηγορείται ψευδώς για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και είναι σημαντικό να βρεθούν
φωτογραφίες του αστυνομικού που διατύπωσε την κατηγορία για να φανεί ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ψάχνουμε
φωτογραφίες που να φαίνεται είτε το πρόσωπό του, είτε η πλάτη του. 
Urgent! 
We ask anyone present at the demonstration yesterday to share any photos they have taken with us. A member of Platanos
is falsely accused of a serious injury and we need photos of the accusing police o�cer to show that this is not true. We're
looking for photos that show his face or his back.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Χθες (24-03-2016) το απόγευμα, συνελήφθη στη Μόρια της Λέσβου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Μυτιλήνης, ένας 33χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για αντίσταση, πρόκληση
επικίνδυνης σωματικής βλάβης και πρόκληση διακεκριμένης φθοράς. 
Πιο συγκεκριμένα, ο 33χρονος χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Μόριας, 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
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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 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης.
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