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 Έβγαλαν μαχαίρι σε Αστυνομικούς στη Μόρια

Τα νεύρα είναι ιδιαίτερα τεντωμένα το τελευταίο διάστημα στο hot spot της Μόριας

 (/article/author/16101-marinos) marinos (/article/author/16101-marinos)
 - 16|12|2016 19:24

Σύμφωνα με την Αστυνομία λοιπόν, την Πέμπτη το απόγευμα ένας 44χρονος Σύριος και ένας 18χρονος Ιρακινός,
αρνήθηκαν να συμμορφωθούν στις υποδείξεις αστυνομικών, με δεδομένο ότι εκείνη την ημέρα γινόταν και μία νέα
προσπάθεια καταγραφής του αριθμού των μεταναστών και προσφύγων που βρίσκονται στο κέντρο της Μόριας και
έβγαλαν μαχαίρι στους αστυνομικούς. Οι δύο μετανάστες τελικά συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς που κατέσχεσαν
και το μαχαίρι και οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης με τις κατηγορίες –κατά περίπτωση- της
απείθειας, απειλής, αντίστασης και παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Τα νεύρα είναι ιδιαίτερα τεντωμένα το τελευταίο διάστημα στο hot spot της Μόριας και τούτο αποδεικνύεται εύκολα και
από το ίδιο το Αστυνομικό δελτίο των τελευταίων ημερών. Κατά το οποίο την Πέμπτη το απόγευμα δύο μετανάστες
κατηγορούνται ότι έβγαλαν μαχαίρι σε αστυνομικούς και ένας 33χρονος Έλληνας μπήκε ανενόχλητος μέσα στο κέντρο και
μοίρασε… φυλλάδια ενημέρωσης προς τους πρόσφυγες, χωρίς βέβαια να υπάρχει αρμόδια επιβεβαίωση για το αν εκείνα
τα φυλλάδια, ήταν και αυτά που διέδωσαν την γνωστή φήμη πως… ανοίγουν σύντομα τα σύνορα στην Ευρώπη.

Το μαχαίρι στους αστυνομικούς

Σύμφωνα με την Αστυνομία λοιπόν, την Πέμπτη το απόγευμα ένας 44χρονος Σύριος και ένας 18χρονος Ιρακινός,
αρνήθηκαν να συμμορφωθούν στις υποδείξεις αστυνομικών, με δεδομένο ότι εκείνη την ημέρα γινόταν και μία νέα
προσπάθεια καταγραφής του αριθμού των μεταναστών και προσφύγων που βρίσκονται στο κέντρο της Μόριας και
έβγαλαν μαχαίρι στους αστυνομικούς. Οι δύο μετανάστες τελικά συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς που κατέσχεσαν
και το μαχαίρι και οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης με τις κατηγορίες –κατά περίπτωση- της
απείθειας, απειλής, αντίστασης και παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Και τα… φυλλάδια

Την ίδια ημέρα συνελήφθη όμως και ένας 33χρονος ο οποίος εισήλθε ανενόχλητος μέσα στο κέντρο της Μόριας και
μοίρασε διάφορα ενημερωτικά φυλλάδια στους πρόσφυγες. Τα οποία ενδεχομένως –χωρίς πάντως να υπάρχει αρμόδια
διαβεβαίωση- να σχετίζονται με την… φήμη που διαδόθηκε την Πέμπτη στους πρόσφυγες ότι δήθεν ανοίγουν τα σύνορα
στην Ευρώπη, προκαλώντας ευφορία σε εκατοντάδες ανθρώπων που είναι εγκλωβισμένοι στη Μυτιλήνη για μήνες! Ο
33χρονος όταν τελικά έγινε αντιληπτός συνελήφθη και κατηγορείται για το αδίκημα της διατάραξης της… οικιακής
ειρήνης!

Και τα δύο περιστατικά ωστόσο, καταδεικνύουν το εκρηκτικό κλίμα που επικρατεί τελευταία στη Μόρια. 

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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