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 Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι εθελοντές

Μετά 12 ώρες ανάκρισης

 (/article/author/13392-pazianouold) pazianouold (/article/author/13392-pazianouold)
 - 17|01|2016 03:24

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις 11 το βράδυ του Σαββάτου μετά την ολοκλήρωση της 12ωρης
σχεδόν απολογίας τους στον ανακριτή - είχε ξεκινήσει στις 10 το πρωί - οι πέντε συλληφθέντες που απασχόλησαν
ελληνικά και ξένα δίκτυα. 

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις 11 το βράδυ του Σαββάτου μετά την ολοκλήρωση της 12ωρης σχεδόν απολογίας τους στον
ανακριτή οι πέντε συλληφθέντες, τρεις Ισπανοί και δύο Δανοί, εθελοντές που συνελήφθησαν τα ξημερώματα της
περασμένης Πέμπτης και κατηγορούνται, μεταξύ άλλων σε βαθμό κακουργήματος από την Εισαγγελία Πρωτοδικών
Μυτιλήνης για απόπειρα διευκόλυνσης παράνομης εισόδου προσφύγων στην Ελλάδα. 

Με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα οι τέσσερις από τους κατηγορουμένους αφέθηκαν ελεύθεροι με τον όρο
της χρηματικής εγγύησης των 5.000 ευρώ ο καθένας. Στον πέμπτο από τους κατηγορουμένους, το έναν από τους δυο
Δανούς, ο οποίος είναι και ο ιδιοκτήτης του σκάφους με το οποίο επιχειρούσαν απαγορεύθηκε η έξοδος από τη χώρα,
υποχρεούται να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της Μυτιλήνης κάθε εβδομάδα ενώ του επιβλήθηκε και η καταβολή
εγγύησης 10.000 ευρώ. 

Ουσιαστικά στον κάτοχο του διασωστικού σκάφους επιβλήθηκε εγγύηση 10.000 ευρώ και περιοριστικά μέτρα. Στους
υπόλοιπους τέσσερις χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.

Οι παραπάνω είναι μέλη σε δύο μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Συγκεκριμένα οι δύο από αυτούς υπήκοοι Δανίας είναι από
τη ΜΚΟ «Team Humanity» και οι τρεις Ισπανοί από τη ΜΚΟ «Proemaid». Τρεις από τους πέντε κατηγορούνται για
παράνομη οπλοκατοχή, καθώς στο σκάφος τους εντοπίστηκαν από το Λιμενικό τρία μαχαίρια.

Όλο το ρεπορτάζ του Ε εδώ (http://emprosnet.gr/article/80117-arhisan-ta-organa-na-syllamvanoyn-nea-dedomena-gia-tis-
katigories) και φωτορεπορτάζ με τη σημερινή παράσταση αλληλεγγύης στο δικαστικό Μέγαρο Μυτιλήνης και στη Σεβίλη
εδώ (http://emprosnet.gr/article/80184-enteka-ores-apologias-ston-anakriti-pics)

 

(/koinonia/sto-
evropaiko-

(/paideia/adedy-
kai-elme-

(/paideia/i-
mytilinia-

(/paideia/ana-
pedio-kai-

(/paideia/apofasi-
gia-tin-

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



http://www.emprosnet.gr/
https://www.facebook.com/emprosnet/
https://twitter.com/emprosnet
https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-D_ID-ILOI15QOVg
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/article/author/13392-pazianouold
http://www.emprosnet.gr/article/author/13392-pazianouold
http://emprosnet.gr/article/80117-arhisan-ta-organa-na-syllamvanoyn-nea-dedomena-gia-tis-katigories
http://emprosnet.gr/article/80184-enteka-ores-apologias-ston-anakriti-pics
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/paideia/ana-pedio-kai-omada-prosanatolismoy
http://www.emprosnet.gr/paideia/apofasi-gia-tin-prosorini-stegasi-tou-sxoleiou-vrisas


17/7/2017 Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι εθελοντές - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/80185-eleytheroi-me-perioristikoys-oroys-oi-ethelontes 2/3

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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1 comment • ένας μήνας πριν•

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

Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.

55.447 Τούρκοι τουρίστες στο βόρειο Αιγαίο - EmprosNet.gr
1 comment • 6 μέρες πριν•

Βογιατζής Βασίλης — επειδή δυστυχώς κάποια πράγματα φαίνονται μεγάλα
αλλά δεν είναι, θα επισημάνω τούτο..7236 αφίξεις με μια …
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