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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ (ΕΠΣΕ) 

Τ.Θ. 60820, 15304 Γλυκά Νερά, Tηλ. 2103472259 Fax: 2106018760 

email: helsinki@otenet.gr ιστοσελίδα: https://greekhelsinki.wordpress.com  

 

Εισαγγελέα για τα ρατσιστικά εγκλήματα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών  

 

 2 Νοεμβρίου 2017 

 

Δέκατη αναφορά για σειρά αδικημάτων με άμεσο ή έμμεσο ρατσιστικό χαρακτήρα  

 

Η παρούσα αναφορά-έγκληση υποβάλλεται και σε δύο επισυναπτόμενα DVD για τη διευκόλυνση 

αναπαραγωγής ή άλλης επεξεργασίας της από τις εισαγγελικές αρχές.  

 

Κυρία Εισαγγελέα  

 

Υποβάλλουμε σήμερα τη δέκατη αναφορά μας για αδικήματα με άμεσο ή έμμεσο ρατσιστικό χαρακτήρα, 

για τα οποία κάναμε αναρτήσεις στο Παρατηρητήριο Ρατσιστικών Εγκλημάτων αιτούμενοι το 

σχηματισμό δικογραφιών για τα αναφερόμενα φερόμενα αδικήματα.  

 

Παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη οι επιβαρυντικές συνθήκες των άρθρων 2.2 (αν οι φερόμενοι/ες 

δράστες/στριες είναι δημόσιοι λειτουργοί όπως Μητροπολίτες, αστυνομικοί, βουλευτές/υπουργοί, 

δήμαρχοι, κτλ) και 4 (αν οι φερόμενοι δράστες αποτελούν νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων όπως 

Πολιτικά Κόμματα, Δήμαρχοι/Δημοτικά Συμβούλια, Σύλλογοι Γονέων, MKO, κτλ) του Ν. 927/79. 

Επίσης η Γνωμοδότηση της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου 9/2009 (που επαναλήφθηκε με τη 

Γνωμοδότηση με αριθμό 12/2009) με θέμα «Το διαδίκτυο (INTERNET) δεν υπάγεται στο απόρρητο 

των τηλεπικοινωνιών που προβλέπει το Σύνταγμα» (http://www.eisap.gr/?q=node/111) καταλήγει ως 

εξής: 

 

ΣΤ. Απ' όλα τα μέχρι τούδε εκτεθέντα συνάγονται αβιάστως τα ακόλουθα: 

 

1. Το απόρρητο των επικοινωνιών δεν καλύπτει: α) την επικοινωνία μέσω του διαδικτύου (Internet) και β) 

τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας (ονοματεπώνυμα και λοιπά στοιχεία συνδρομητών, αριθμοί 

τηλεφώνων, χρόνος και τόπος κλήσεως, διάρκεια συνδιάλεξης κ.λπ.) 

 

2. Οι εισαγγελικές, ανακριτικές και προανακριτικές Αρχές, πολύ δε περισσότερο τα Δικαστικά Συμβούλια 

και τα Δικαστήρια, δικαιούνται να ζητούν από τους παρόχους των υπηρεσιών Επικοινωνίας, μέσω του 

διαδικτύου (Internet) τα ηλεκτρονικά ίχνη μιας εγκληματικής πράξεως, την ημεροχρονολογία και τα 

στοιχεία του προσώπου στο οποίο αντιστοιχεί το ηλεκτρονικό ίχνος, από τους λοιπούς δε παρόχους των 

υπηρεσιών επικοινωνίας τα «εξωτερικά στοιχεία» της επικοινωνίας και ο πάροχος υποχρεούται να τα 

παραδίδει χωρίς να είναι αναγκαίο να προηγηθεί άδεια κάποιας Αρχής και ιδία της Αρχής Διασφάλισης του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών. 

 

3. Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών αλλά και οποιαδήποτε άλλη Ανεξάρτητη Αρχή 

ούτε νομιμοποιείται ούτε δικαιούται να ελέγξει με οποιονδήποτε τρόπο, αμέσως ή εμμέσως, το εάν η περί 

άρσεως ή μη του απορρήτου απόφαση των οργάνων της Δικαιοσύνης είναι σύννομη ή όχι. Αυτό κρίνεται 

από τα ίδια τα όργανα της Δικαιοσύνης. Ούτε όμως περαιτέρω η ρηθείσα Αρχή μπορεί να ελέγξει τους 

παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας για τη, σε κάθε περίπτωση, συμμόρφωσή τους προς τις αποφάσεις των 

οργάνων της Δικαιοσύνης. Εάν πράξει τούτο ενεργεί καθ' υπέρβαση της δικαιοδοσίας της. 

 

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, 

 

Γεώργιος Σανιδάς 

 

mailto:helsinki@otenet.gr
https://greekhelsinki.wordpress.com/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/
http://www.eisap.gr/?q=node/111
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Για κάθε υπόθεση, στον τίτλο αναφέρεται ο υπερσύνδεσμος του ιστολογίου Παρατηρητήριο 

Ρατσιστικών Εγκλημάτων όπου καταγράφονται όλες οι σχετικές υποθέσεις, ενώ στα κείμενα που 

αναδημοσιεύονται αναφέρονται οι υπερσύνδεσμοί τους, ώστε να είναι εύκολη η αναζήτηση με κλικ 

στην αναφορά στα DVD.  

 

1. 02/11/2016: Ρατσιστική παρενόχληση του Κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και 

Φιλίας από τη Χρυσή Αυγή (Κομοτηνή)  

 
Στις 2 Νοεμβρίου 2016, μέλη της Χρυσής Αυγής έριξαν τρικάκια με ρατσιστικό περιεχόμενο στην είσοδο 

των κεντρικών γραφείων του μειονοτικού  Κ.Ι.Ε.Φ./ D.E.B. (Κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας) 

στην Κομοτηνή, με προφανή σκοπό την παρενόχληση και την απειλή εις βάρος τους. Υπενθυμίζεται ότι τα 

συγκεκριμένα γραφεία είχαν γίνει στόχος βανδαλισμού ακροδεξιών το Δεκέμβρη του 2015… 

 

 
 

 

2. 03/11/2016: Κακοποίηση τροφίμου στο Άσυλο Ανιάτων Πατρών 
 

Στις 3 Νοεμβρίου 2016 καταγγέλθηκε κακοποίηση τροφίμου με σύνδρομο Down στο Άσυλο Ανιάτων 

Πατρών από εργαζόμενο εκεί. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων προσπάθησε να στιγματίσει επιπλέον το 

θύμα ως εξαιρετικά επικίνδυνο, ενώ παραδέχθηκε πως εκεί “περιορίζεται απο το πρωι μεχρι το βραδυ” χωρίς 

κάποια προσπάθεια μεταφοράς του σε ποιο κατάλληλο χώρο. 

 

Πάτρα: Τι εντόπισε η ιατροδικαστής στον τρόφιμο που βρέθηκε κακοποιημένος 

 

03/11/2016 

 

Στην Εισαγγελία της Πάτρας προσήλθε ο Διονύσιος Τσεκουράς, πρόεδρος του φιλανθρωπικού σωματείου 

«Αγία Ευφροσύνη» του Ασυλο Ανιάτων Πατρών, προκειμένου να καταθέσει μήνυση κατά αγνώστου για το 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/11/02/1-197/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/11/02/1-197/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2015/12/08/1-16/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/11/03/2-26/
http://archive.is/H0gIZ
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πρόσφατο περιστατικό της κακοποίησης τροφίμου, στο οποίο φέρεται ότι υπάρχει αρνητικός 

πρωταγωνιστής μεταξύ του προσωπικού του ιδρύματος. Το θέμα που αποκάλυψε αποκλειστικά η εφημερίδα 

«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» αφορά 50χρονο, ο οποίος πάσχει από σοβαρό γενετήσιο νόσημα (σύνδρομο Down) 

και βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης με σημάδια έντονης κακοποίησης στο δεξιό τμήμα του προσώπου του. 

 

«Ενημερωθήκαμε από την πρώτη στιγμή, από την πρωινή βάρδια και τον διευθυντή του ιδρύματος, για το 

περιστατικό και επειδή έλειπα εκτός Πατρών, έδωσα εντολή σε δύο γιατρούς μας να καταγράψουν 

επακριβώς την εικόνα του ασθενούς. Με τις δύο διαγνώσεις αυτές και την ενημέρωση της οικογένειας του 

τροφίμου αλλά και του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος πράξαμε τα δέοντα προκειμένου να 

διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω απο τις οποίες έγινε το περιστατικό» τόνισε στην «Π» ο πρόεδρος του 

Συλλόγου που βρέθηκε στον χώρο της Εισαγγελίας, μαζί με τον νομικό εκπρόσωπο Ξενοφώντα Νικολάου. 

«Σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να συμβεί εύκολα κάποιο ατυχές περιστατικό. Ομως, θεωρήσαμε 

ότι θα πρέπει να επιληφθεί η δικαιοσύνη που θα λάβει γνώση όλων των στοιχείων και θα αποφασίσει ποιος 

μπορεί να εμπλέκεται, στα πλαίσια της ανάκρισης» αναφέρει ο κ. Τσεκουράς. 

 

Οι νομικές κινήσεις οριστικοποιήθηκαν πριν από λίγα 24ωρα μετά από την ιατροδικαστική εξέταση 

(κατόπιν εισαγγελικής εντολής), όπου και διαπιστώθηκε ρήξη σιαγόνας, γεγονός που οδήγησε στο 

συμπέρασμα για βίαιη συμπεριφορά προς τον τρόφιμο του ιδρύματος. Σύμφωνα με την ιατροδικαστή 

Αγγελική Τζιόλα, η οποία μίλησε στην εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», κατά την εξέταση του ασθενή, 

εντοπίστηκε βλάβη στο πρόσωπο η οποία κατά πάσα πιθανότητα προήλθε από εξωτερική βία. Για την 

ολοκλήρωση της εξέτασης και προκειμένου να βγει το πρόρισμα για την επίθεση που δέχθηκε ο τρόφιμος 

στο πρόσωπο, ζητήθηκε και η εξέταση απο γναθοχειρουργό. 

 

Κατά πάσα πιθανότητα, η τελική εκτίμηση θα είναι ότι ο τρόφιμος του Ασύλου κτυπήθηκε με βιαιότητα στο 

πρόσωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, ο εμπλεκόμενος αρνείται ότι υπήρξε βιαιοπραγία. 

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι το πρόσωπο που εμπλέκεται έχει και κατά το παρελθόν απασχολήσει τη 

διοίκηση και τα όργανα του Ασύλου με πειθαρχικής φύσεως παραπτώματα αλλά λόγω της σοβαρότητας του 

περιστατικού αυτού κρίθηκε σκόπιμο να αναζητηθούν ευθύνες μέσω της δικαιοσύνης. 

 

Το Ασυλο Ανιάτων αποτελεί μια δομή με μεγάλη ιστορία στην πόλη και το ΔΣ έχουν κοσμήσει πρόσωπα 

που έχουν τιμηθεί πολλαπλώς για την εθελοντική και κοινωνική τους προσφορά και δράση από την τοπική 

κοινωνία γι αυτό και η διοίκηση αποφάσισε ότι πρέπει να φωτιστεί αυτή η υπόθεση καθώς και κάθε πιθανή 

διάστασή της. «Το Ασυλο Ανιάτων είναι και θα παραμείνει ανοικτό σε όσους θέλουν να προσφέρουν μαζί 

μας στο έργο ζωής που επιτελείται εδώ, τόσο σε επίπεδο φροντίδας ασθενών που είχαν την ατυχία στη ζωή 

τους να παρουσιάσουν κάποια γενετική ανωμαλία όσο και σε επίπεδο χρηστής διοίκησης και διαχείρισης» 

αναφέρει ο πρόεδρος του ΔΣ. 

 

Πάνος Σακελλαρόπουλος 

———————————————————————– 
Ηξεις-αφήξεις για την κακοποίηση 

 

 
 

22.11.2016 

Δημήτρης Τερζής 

 

Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική έρευνα για την υπόθεση της κακοποίησης του 50χρονου 

τροφίμου με σύνδρομο Ντάουν στο Ασυλο Ανιάτων της Πάτρας («Συγκεκριμένο υπάλληλο κατηγορούν 

οι συγγενείς», «Εφ.Συν.» 16/11/2016), οι εργαζόμενοι σ’ αυτό προχώρησαν χθες σε παράσταση 

http://archive.is/IrtAY
http://www.efsyn.gr/search/node?author=111
http://www.efsyn.gr/arthro/sygkekrimeno-ypallilo-katigoroyn-oi-syggeneis
http://www.efsyn.gr/arthro/sygkekrimeno-ypallilo-katigoroyn-oi-syggeneis
http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/field/image/asylo_aniaton_patron.png


4 

 

διαμαρτυρίας, επειδή, όπως αναφέρουν, έχουν στοχοποιηθεί τόσο οι ίδιοι όσο και το ίδρυμα με αφορμή το 

περιστατικό. 

 

«Για την υπόθεση θα αποφανθεί η Δικαιοσύνη. Δεν μπορεί όμως κανείς να συκοφαντεί το άσυλο και τους 

εργαζομένους σ’ αυτό», λέει στην «Εφ.Συν.» ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων, Θ. 

Παπαγεωργόπουλος. 

 

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, άτομα του «αντιεξουσιαστικού χώρου», όπως τα χαρακτηρίζει, απειλούν 

εργαζομένους με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να νιώθουν εκτεθειμένοι σε κίνδυνο, παρά το γεγονός ότι 

κάνουν σωστά τη δουλειά τους. 

 

Κατά την εκτίμησή του, ο τραυματισμός του 50χρονου δεν είναι αποτέλεσμα κακοποίησης αλλά 

τραυματισμού, μια και ο συγκεκριμένος τρόφιμος είναι ένα άτομο «που βρίσκεται σε καθεστώς 

συνεχόμενης ψυχικής διέγερσης». 

 

Εδώ βέβαια, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση που βρίσκεται στα χέρια του 

εισαγγελέα και κάνει λόγο για «κακοποίηση» και όχι για «τραυματισμό». 

 

Ωστόσο, ενδιαφέρον έχουν τα υπόλοιπα που αναφέρει στην εφημερίδα μας ο κ. Παπαγεωργόπουλος. 

 

«Ο συγκεκριμένος τρόφιμος βρίσκεται δύο χρόνια στο ίδρυμα και λόγω της κατάστασής του έχει τραυματιστεί 

πολλές φορές και τον έχουμε πάει στο νοσοκομείο. Ο γιατρός του ιδρύματος δεν τον παρακολουθεί και έχει 

εισηγηθεί να μεταφερθεί αλλού, γιατί η περίπτωσή του είναι διαφορετική, πιο βαριά. Ερχεται και τον βλέπει 

γιατρός απέξω. Κι εμείς ως υπάλληλοι έχουμε κάνει σχετικές εισηγήσεις». 

 

 
 

Διοίκηση τριών μηνών 

 

Στην ερώτησή μας γιατί η διοίκηση δεν έχει ανταποκριθεί στα ανωτέρω αιτήματα, η απάντηση του κ. 

Παπαγεωργόπουλου είναι πως «η διοίκηση είναι καινούργια, τρεις μήνες έχει αναλάβει τα ηνία του 

ιδρύματος. Με την προηγούμενη είχαμε διάφορα προβλήματα». 

 

Ωστόσο, προκαλούν προβληματισμό και στον πλέον καλόπιστο οι τελευταίες ανακοινώσεις του συλλόγου 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Διαβάζει κανείς (η ορθογραφία είναι του συντάκτη του κειμένου): 

 

«Λίγα λόγια για την “Κακοποίηση” τροφημου. Ενα ευαίσθητο θέμα με πολλες προεκτάσεις… και οταν 

υπάρχουν συμφέροντα πισω απο αυτο το γεγονός το μονο που μπορει να γίνει ειναι να παραποιηθεί η αληθεια. 

Αληθεια ο Χ.Κ τρόφιμος του ασύλου ανιάτων «κακοποιημένος» απο τι πάσχει… εχω δει δημοσιεύματα που 

των αναφέρουν ως παράλυτο με σύνδρομο down. 

 

»Αληθεια πως ο συγκεκριμένος παράλυτος περπατάει στα μπαλκόνια πετάει γλάστρες, ποτήρια, πιάτα χτυπάει 

εργαζόμενους, τροφίμους και πολλες φορές λόγο ψυχικής διέγερσης εχει χτυπήσει μεταφέροντας τον στο 

http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/wysiwyg/efsyn-asylo_aniaton.jpg
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νοσοκομειο… ειναι ενας διεγερτικος τρόφιμος οπου περιορίζεται απο το πρωι μεχρι το βραδυ για να μην 

υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών λόγο του οτι εγκυμονεί κινδύνους τοσο για τους περιθαλπόμενους του 

ιδρυματος, τοσο για τους εργαζόμενους, οσο και για την δίκη του σωματική ακεραιότητα. οι καθημερινές 

αναφορές σελίδων των εργαζομένων στη λογοδοσία δείχνουν το ευρος της επικινδυνότητας του συγκεκριμένου 

τροφίμου». 

 

Με επιστημονικούς και όχι μόνο όρους, η ανακοίνωση αυτή είναι απαράδεκτη. 

Αφ’ ενός γιατί τοποθετεί τη λέξη «κακοποίηση» σε εισαγωγικά, αμφισβητώντας ακόμα και την ιατρική 

έκθεση, αφ’ ετέρου γιατί -και αυτό είναι σοβαρότερο- στοχοποιεί το ίδιο το θύμα της επίθεσης, 

παρουσιάζοντας την επικίνδυνη συμπεριφορά του ως αντίβαρο (;) στο περιστατικό που ακολούθησε. 

 

Οι γνωματεύσεις 

 

Θα είχε ενδιαφέρον βέβαια να παρουσιάσει το σωματείο τις ιατρικές γνωματεύσεις που κατατέθηκαν για 

τον συγκεκριμένο τρόφιμο στα νοσοκομεία όπου τον μετέφεραν όταν τραυματιζόταν. 

 

Θα είχε επίσης ενδιαφέρον να δοθούν κάποιες ουσιαστικές εξηγήσεις από τη διοίκηση του ιδρύματος στη 

Δικαιοσύνη, για ποιους λόγους δεν μερίμνησε για τη μεταφορά του σε άλλο ίδρυμα που θα μπορούσε να 

αντιμετωπίσει με σωστό τρόπο την περίπτωσή του. 

 

Χθες, το σωματείο στην εκδήλωση διαμαρτυρίας, καλούσε «τη διοίκηση του ιδρύματος να προστατεύσει 

τους εργαζομένους και τη φήμη του». 

 

Για ποια φήμη όμως μιλάμε όταν το ίδιο το σωματείο παραδέχεται ότι επί δύο χρόνια το ίδρυμα αδυνατεί να 

αντιμετωπίσει ένα σοβαρό περιστατικό, αγνοεί την εισήγηση του γιατρού του και βρίσκεται πλέον 

αντιμέτωπο με επιβεβαιωμένο περιστατικό κακοποίησης τροφίμου; 
 

 

 

3. 03/11/2016: Ρατσιστικές αντιδράσεις για προσφυγόπουλα σε σχολεία του 

Μοσχοχωρίου και της Λαμίας 
 

Στις 3 Νοεμβρίου 2016 ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας 

συνεδρίασε, εν μέσω ρατσιστικών εκρήξεων μελών του, για να αποφασίσει την κατάληψη του σχολείου, 

ώστε να παρεμποδιστούν τα προσφυγόπουλα να κάνουν μάθημα εκεί. Παράλληλα ο αντίστοιχος σύλλογος 

του Δημοτικού και Γυμνασίου του Μοσχοχωρίου κινητοποιείται για τον ίδιο λόγο. Ακολουθούν άρθρα, το 

δέυτερο από τα οποία είναι υποστηρικτικό από το site της Χρυσής Αυγής: 

 

Λαμία: Κατάληψη σε σχολείο προκειμένου να μην πάνε εκεί προσφυγόπουλα (pics&vids) 

 

   
 

Αντιδρούν οι γονείς των μαθητών στα σχολεία της Λαμίας, τα οποία έχουν επιλεγεί για να 

παρακολουθήσουν εκεί μαθήματα προσφυγόπουλα, τα οποία φιλοξενούνται στις Θερμοπύλες. 

 

Το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο Μοσχοχωρίου καθώς και το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας, είναι 

αυτά τα οποία έχουν επιλεγεί για να ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου μαθήματα, τα 90 

προσφυγόπουλα. Υπενθυμίζεται ότι φέτος τα παιδιά είναι προγραμματισμένο να πηγαίνουν στο σχολείο 

ξεχωριστά από τους άλλους μαθητές, από τις 14:00 έως τις 18:00. 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/11/03/1-195/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/11/03/1-195/
http://archive.is/t2gOf#selection-807.0-3569.43
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/11/03/1-195/1-196/


6 

 

Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους γονείς οι οποίοι υποστηρίζουν ότι βρέθηκαν προ 

τετελεσμένων γεγονότων χωρίς να ερωτηθούν. Στο 6ο Δημοτικό Σχολείο, μάλιστα αποφάσισαν την 

κατάληψη του κτηρίου, την ερχόμενη Δευτέρα ώστε να μην μπορέσει κανείς να κάνει μάθημα. Όπως 

αναφέρει το lamiareport.gr, χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκεΓενική Συνέλευση των γονέων, στο εν 

λόγω σχολείο, όπου κλήθηκαν οι αρμόδιοι παράγοντες της εκπαίδευσης. Σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, 

οι γονείς επιτέθηκαν φραστικά στο Διευθυντή του σχολείου, αλλά και τον Διευθυντή της 

περιφερειακής Εκπαίδευσης. Aκολουθεί βίνετο από το YouTube. ‘LamiaReport.gr: Αντιδράσεις για τα 

προσφυγόπουλα στη Λαμία’ https://www.youtube.com/watch?v=-qzD6H4BkPU 

 

Τελικά οι γονείς του 6ου Δημοτικού Λαμίας αποφάσισαν να κάνουν κατάληψη στο σχολείο τη Δευτέρα, 

ενώ την Κυριακή το απόγευμα έχουν συνέλευση οι γονείς στο Μοσχοχώρι, οι οποίοι είναι επίσης ανάστατοι 

για να πάρουν αποφάσεις. Ακολουθεί βίντεο από το YouTube: ‘LamiaReport.gr: Οι γονείς του 6ου 

δημοτικού για τα προσφυγόπουλα’ https://www.youtube.com/watch?v=AdDY1Iyk4Nw 

 

Οι αρμόδιοι του Κέντρου Φιλοξενίας των Θερμοπυλών ενημερώνουν τα παιδιά έχουν εμβολιαστεί στο 

σύνολό τους, δεν έχει διαπιστωθεί καθ’ όλο το χρόνο της παραμονής τους κάποια ασθένεια, ενώ τονίζουν 

ότι «η δουλειά που έχει γίνει με δασκάλους και καθηγητές από τον περασμένο Φεβρουάριο που 

λειτουργεί το κέντρο έχει προσαρμόσει πολλούς μαθητές στο κλίμα του σχολείου, καθώς στη μεγάλη τους 

πλειοψηφία μιλούν άνετα την ελληνική γλώσσα». Μάλιστα σημειώνουν με έμφαση ότι «ορισμένα παιδιά 

προσφύγων είναι έτοιμα να ενταχθούν σε κανονικές τάξεις και σε και όχι σε τάξεις προσαρμογής». 

Δείτε στη gallery του Newsbomb.gr φωτογραφίες από την επεισοδιακή συνεδρίαση. 
—————————————————– 

 

“Ωραιόκαστρα παντού”! Κατάληψη αποφάσισαν οι Έλληνες γονείς στην Λαμία ενάντια στην 

ενσωμάτωση “προσφυγόπουλων” στα σχολεία 

 

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016 – 14:32 

 
 

Και στην Λαμία έφτασε το κύμα αγανάκτησης γονέων και μαθητών που αντιδρούν στην υποχρεωτική 

γειτνίαση με τα «προσφυγόπουλα». Έτσι, λοιπόν, κατάληψη στα σχολεία, όπου πρόκειται από την 

ερχόμενη Δευτέρα να ξεκινήσουν μαθήματα τα 90 παιδιά «προσφύγων» που φιλοξενούνται στις 

Θερμοπύλες, αποφάσισαν γονείς μαθητών των σχολείων που έχουν επιλεγεί για τη φιλοξενία των 

«προσφυγόπουλων», καθώς δηλώνουν αιφνιδιασμένοι από αυτές τις αποφάσεις και σημειώνουν πως δεν 

υπήρξε ουσιαστικός διάλογος από τους επιτελείς της εκπαίδευσης. 

 

Τα «προσφυγόπουλα» για φέτος θα πηγαίνουν σχολείο ξεχωριστά από τις 14:00 το μεσημέρι μέχρι τις 18:00 

το απόγευμα. Ωστόσο, στα σχολεία που έχει προγραμματίσει η αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευσης να πάνε τα 

«προσφυγόπουλα» υπάρχει κλίμα αναστάτωσης και αντιδράσεις, παρά την αρχική συναίνεση, με συνέπεια 

να είναι αμφίβολο αν θα ξεκινήσουν την επόμενη Δευτέρα ή αν θα υπάρξει κάποια αναβολή. 

 

Τα σχολεία που έχουν επιλέγει είναι το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο Μοσχοχωρίου και το 6o 

Δημοτικό σχολείο της Λαμίας. Στα σχολεία οι γονείς είναι ανάστατοι και υποστηρίζουν ότι βρέθηκαν προ 

τετελεσμένων γεγονότων χωρίς να ερωτηθούν. Το απόγευμα της Πέμπτης έγινε Γενική Συνέλευση των 

γονέων στο 6o Δημοτικό σχολείο της Λαμίας, όπου κλήθηκαν οι αρμόδιοι παράγοντες της εκπαίδευσης και 

επικράτησε αναστάτωση, αφού οι γονείς επιτέθηκαν φραστικά στον Διευθυντή του σχολείου, αλλά και 

τον Διευθυντή της περιφερειακής Εκπαίδευσης.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-qzD6H4BkPU
https://www.youtube.com/watch?v=AdDY1Iyk4Nw
https://archive.is/o/t2gOf/www.newsbomb.gr/ellada
http://archive.is/Ws5Ie
http://archive.is/Ws5Ie
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Τελικά οι γονείς του 6ου Δημοτικού Λαμίας αποφάσισαν να κάνουν κατάληψη στο σχολείο τη Δευτέρα, 

ενώ την Κυριακή το απόγευμα έχουν συνέλευση οι γονείς στο Μοσχοχώρι, οι οποίοι είναι επίσης ανάστατοι 

για να πάρουν αποφάσεις. Χωρίς, δηλαδή, να ερωτηθούν οι γονείς των μαθητών για ένα τόσο σοβαρό 

ζήτημα που αφορά αυτούς και τα παιδιά τους βρέθηκαν προ τετελεσμένων γεγονότων, όπως υποστηρίζουν 

οι ίδιοι. Βεβαίως, οι «αντιρατσιστές», οι «αλληλέγγυοι» και όλο το φάσμα των οπαδών της «πολιτικής 

ορθότητας» δεν χρειάζεται να ανησυχεί. Η κρατική καταστολή στην περιοχή του Βοτανικού δείχνει τον 

δρόμο που μπορεί να ακολουθηθεί και σ΄αυτή την περίπτωση. Αν οι γονείς και οι μαθητές συνεχίζουν να 

αντιδρούν, τότε με μια αστυνομική παρέμβαση «το πρόβλημα» θα λυθεί και οι «δημοκράτες» θα 

θριαμβεύσουν και πάλι… 

 

Ακολουθει σχετικο YouTube βιντεο. ‘LamiaReport.gr: Αντιδράσεις για τα προσφυγόπουλα στη Λαμία’: 
https://www.youtube.com/watch?v=-qzD6H4BkPU 

 

 

4. 04/11/2016: Καταγγελία ρατσιστικής σύλληψης ασθενή στο Ασκληπιείο Βούλας 
 

Σε καταγγελία προέβη το Σωματείο Εργαζομένων Ασκληπιείου Βούλας, στις 4 Νοέμβρη 2016, κατά της 

διοίκησης του νοσοκομέιου και της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη Πακιστανού ασθενή. Ακολουθεί άρθρο: 

 

Ρατσιστική σύλληψη ασθενή στο Ασκληπιείο Βούλας 

Σωματείο εργαζομένων Ασκληπιείου Βούλας – 5μελής ΕΙΝΑΠ | 04.11.2016 

 

Καταγγέλλουμε την σύλληψη από την αστυνομία και την κράτησή του, στο Τμήμα Αλλοδαπών της Πέτρου 

Ράλλη, του ασθενή Imran Muhammad, 26 ετών από το Πακιστάν, ο οποίος νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο 

μας από τις 23/10 μέχρι τις 31/10/2016. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από το Νοσοκομείο,  επειδή ο ασθενής 

δεν είχε να πληρώσει. Προφανώς, αμφoτεροι παρανόμησαν. 

 

Πρόκειται για μια απαράδεκτη, ανήθικη και ρατσιστική  ενέργεια απέναντι σε ένα νέο άνθρωπο που πάσχει 

από σοβαρό νόσημα απειλητικό για την ζωή του, αλλά και για μια πρόδηλα παράνομη πράξη, καθώς οι 

πάσχοντες από σοβαρά νοσήματα δικαιούνται δωρεάν νοσηλείας, ανεξάρτητα αν έχουν νομιμοποιητικά 

έγγραφα ή όχι. Επιπλέον ο ασθενής, είχε μαζί του έγγραφο από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης  και 

εισιτήρια για  την επιστροφή του στο Πακιστάν στις 27/10, ημερομηνία που θα μεταφερόταν αργότερα 

λόγω της νοσηλείας του. 

 

Μετά από την παρέμβαση των Θεράποντων Ιατρών, που πίεσαν την Διοίκηση του Νοσοκομείου να 

παρέμβει στο Αλλοδαπών, την παρέμβαση από την ΟΕΝΓΕ (Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών), 

την Κίνηση Απελάστε τον Ρατσισμό και το Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, το 

Αλλοδαπών μας πληροφόρησε ότι ο Muhammad Imran θα αφεθεί ελεύθερος.  

 

Επειδή τέτοιες συμπεριφορές, ενάντια στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας (σήμερα ήταν πρόσφυγας, χθες 

ήταν ανασφάλιστος ή φτωχός), δεν είναι η πρώτη φορά που μας καταγγέλλονται… Επειδή γύρω μας η 

φτώχεια κι η απελπισία μεγαλώνουν, την ώρα που οι φτωχοί και οι απελπισμένοι αρρωσταίνουν 

περισσότερο και χτυπούν την πόρτα του Δημόσιου Νοσοκομείου… Επειδή η προστασία της Δημόσιας 

Υγείας δεν εξυπηρετείται με τη δημιουργία κλίματος φόβου ανάμεσα στους πιο κατατρεγμένους… 

Απαιτούμε από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου να ενημερώσει πλήρως όλους τους εμπλεκόμενους στη 

νοσηλεία των ασθενών μας συναδέλφους, για τα δικαιώματα των ασθενών, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων 

ομάδων – θα έπρεπε να το έχει κάνει ΧΘΕΣ. 

 

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αλλά και του Υπ. Δημόσιας Τάξης, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-

ΑΝΕΛ, φέρουν μεγάλη ευθύνη, αφού δεν έχουν άρει πλήρως για όλους και όλες τα εμπόδια στην ελεύθερη 

πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας, δίνοντας έτσι το άλλοθι σε συμπεριφορές σαδιστικές και 

απάνθρωπες. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-qzD6H4BkPU
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/11/04/1-199/
https://rproject.gr/article/ratsistiki-syllipsi-astheni-sto-asklipieio-voylas
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5. 06/11/2016: Αντισημιτικό πλακάτ σε συγκέντρωση του κόμματος “Ελλήνων 

Συνέλευσις”(Αθήνα)  
 

Αντισημιτικό πλακάτ σε συγκέντρωση του κόμματος “Ελλήνων Συνέλευσις” στο Σύνταγμα στις 6 

Νοεμβρίου 2016. Ακολουθεί σχετικό άρθρο: 

 
Αντισημιτικό πλακάτ στην πλατεία Συντάγματος 

 

Οπαδοί του Αρτέμη Σώρρα με ολόσωμα πλακάτ συγκεντρώθηκαν χθες Κυριακή στην πλατεία Συντάγματος 

καλώντας τους πολίτες να “υπογράψουν για την ελευθερία” τους. Ένα από τα πλακάτ είχε σαφές 

αντισημιτικό περιεχόμενο καθώς αναφερόταν σε “κάθε σιωνιστικό ιδεολόγημα” που εναντιώνεται στις 

“ελληνικές αξίες”. Ο Δήμος Αθηναίων που συμμετέχει σε διεθνή κίνηση κατά του αντισημιτισμού, πότε θα 

επέμβει; 

 

 
 

 

6. 09/11/2016: Επίθεση ακροδεξιών σε πρόσφυγες στη Σάμο 
 

Κουκουλοφόροι ακροδεξιοί επιτέθηκαν στις 9 Νοέμβρη με ξύλα σε πρόσφυγες στο Βαθύ της Σάμου. 

Ακολουθεί άρθρο: 

 

Κουκουλοφόροι σε μηχανάκια χτύπησαν με ξύλα πρόσφυγες στην Σάμο 

 

 
 

Κουκουλοφόροι πάνω σε μηχανάκια χτύπησαν πρόσφυγες στο δημοτικό κήπου στο Bαθύ της Σάμου. Η 

ομάδα των ακροδεξιών καρτούσε ξύλα και φόραγε κράνη ενώ νωρίτερα είχαν περάσει με τα μηχανάκια 

τους από την πόλη της Σάμου. Οι πρόσφυγες ύστερα από την επίθεση που δέχτηκαν κατευθύνθηκαν  προς 

το κέντρο της πόλης όπου εκεί τους σταμάτησε ένα περιπολικό της αστυνομίας. Οι πρόσφυγες στη συνέχεια 

παρέμειναν στο σημείο του κόμβου πάνω απο το νεκροταφείο της πόλης και μπροστά απο το Κέντρο 

Υποδοχής. 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/11/06/1-201/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/11/06/1-201/
http://archive.is/UoEFb
http://www.iefimerida.gr/news/299419/opadoi-toy-sorra-stin-plateia-syntagmatos-kaloysan-toys-polites-na-ypograpsoyn-gia-tin
http://www.aftodioikisi.gr/ota/dimoi/ti-diakirixi-ton-dimarxon-kata-tou-antisimitismou-ipegrapse-o-dimarxos-athinaion-giorgos-kaminis/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/11/09/3-7/
http://archive.is/KI079#selection-1045.0-1109.127
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7. 09/11/2016: Ρατσιστική παρενόχληση από οδηγό στην Αλεξανδρούπολη 
 

Ρατσιστική παρενόχληση από οδηγό στο μειονοτικό μαχαλά (μουσουλμάνων) της οδού Άβαντος, 

Αλεξανδρούπολης στις 9 Δεκεμβρίου 2016. Ο ρατσιστής οδηγός φρόντισε και να περηφανευτεί, σε 

ομοϊδεάτες φίλους του στο facebook, για το ότι έβρεξε εσκεμμένα με λασπόνερα, μικρά παιδιά (Ρομά – 

“Κατσίβελων” κατά τη δήλωση του)  περνώντας από εκεί και αρκετοί με σχόλια επικρότησαν την ενέργεια: 

 

 
 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/11/09/1-198/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/11/09/1-198/natsaridhs1/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/11/09/1-198/natsaridhs2/
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8. 09/11/2016: Ρατσιστική έξωση Ρομά στον Πειραιά 
 

Παράνομη και ρατσιστική έξωση Ρομά στην περιοχή του Κηφισού, πραγματοποίησε ο Δήμος Πειραιά σε 

συνεργασία με το Δήμο  Αγ.Ιωάννη Ρέντη, τα ΜΑΤ και -κατά το Δ.Τ.- παρουσία εισαγγελέα. Η έξωση 

είναι παράνομη καθώς δεν έχει προβλεφθεί μετεγκατάσταση και πιθανά δεν προηγήθηκε καν η νόμιμη 

διαδικασία (πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής). Επιπλέον έγινε από αναρμόδιο όργανο γιατί σε 

ιδιωτικό οικόπεδο δεν παρεμβαίνει ο Δήμος αλλά η Πολεοδομία, με συνεργείο που συνήθως 

εκμισθώνει. Ακολουθεί το δελτίο τύπου του Δήμου Πειραιά και η δήλωση του Δημάρχου Γιάννη 

Μώραλη καθώς και φωτογραφίες τραβηγμένες στις 17/11/16 που δείχνουν τα μπάζα ακόμα εκεί, 

καταρρίπτοντας και το υποτιθέμενο επιχείρημα της “δημόσιας υγείας”: 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Δελτία Τύπου 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιχείρηση εκκαθάρισης οικοπέδου παραπλεύρως του Κηφισού στην Γ΄ Δημοτική Κοινότητα 

πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμος Πειραιά, με τη συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας, παρουσία 

Εισαγγελικής Αρχής. 

 

Στο σημείο είχε δημιουργηθεί παράνομος οικισμός από Ρομά και αποτελούσε εστία μόλυνσης. Στην 

επιχείρηση εκκαθάρισης, η οποία θα συνεχιστεί και αύριο, συνεργάστηκε και ο Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη. 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Οδοποιίας, Αποχέτευσης, Πολιτικής 

Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Αλέξανδρο Αργουδέλη, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης κ. Παναγιώτη Καλογερόγιαννη, τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου κ. Σταύρο Βοιδονικόλα και τον Πρόεδρο της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας κ. Χαράλαμπο 

Λιακόσταυρο, βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στο σημείο, όπου συντόνισαν τις εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων και μπαζών, από τις υπηρεσίες Καθαριότητας του Δήμου Πειραιά. 

 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, δήλωσε: 

 

«Ο Δήμος Πειραιά συντόνισε σήμερα επιχείρηση εκκαθάρισης παράνομου οικισμού από Ρομά στην Γ΄ 

Δημοτική Κοινότητα, σε ένα ιδιωτικό οικόπεδο, που θύμιζε χωματερή και έθετε σε άμεσο κίνδυνο τη 

δημόσια υγεία. Θέλω να ξεκαθαρίσω προς πάσα κατεύθυνση, πως στο μέτρο των αρμοδιοτήτων μας, δεν θα 

επιτρέψουμε την υποβάθμιση της πόλης μας, πολλώ δε μάλλον όταν έχουν παρατηρηθεί κατ΄ επανάληψη 

παραβατικές συμπεριφορές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελληνική Αστυνομία που χωρίς τη συνδρομή 

της δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή η επιχείρηση, τον Δήμαρχο Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη κ. Γιώργο 

Ιωακειμίδη για την αγαστή συνεργασία, τους αρμόδιους αιρετούς συνεργάτες μου και τις υπηρεσίες του 

Δήμου, που έκαναν τη δουλειά τους κάτω από αντίξοες συνθήκες. Οφείλουμε όλοι οι φορείς ενωμένοι να 

συνδράμουμε στο έργο των Αρχών, προκειμένου να εξαλειφθούν οι παραβατικές ενέργειες στην πόλη μας». 

 

Οκτώ ημέρες μετά τα σκουπίδια/χαλάσματα ήταν ακόμα εκεί αφού στόχος ήταν προφανώς η «εκκαθάριση» 

Ρομά και όχι η εκκαθάριση οικοπέδου (φωτογραφίες στο αρχείο του ΕΠΣΕ): 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/11/09/2-23/
http://archive.is/o70k2#selection-3529.0-3630.9


11 

 

 
 

 

9. 10/11/2016: Αντισημιτική αφίσα στη Θεσσαλονίκη 
 

Αντισημιτική, συνωμοσιολογική αφίσα, με φωτογραφία του συγγραφέα της, τοιχοκολλήθηκε στην οδό 

Συγγρού στη Θεσσαλονίκη, που βρίσκεται κοντά στη Συναγωγή Μοναστηριωτών, στις 10 Νοεμβρίου 

2016 ή νωρίτερα. Ακολουθεί άρθρο: 

 

Αντισημιτισμός από τα κάτω 

 

Ο αντισημίτης χρειάζεται ελάχιστα πράγματα. Μια πέτρα, ένας δρόμος, μια ανάπλαση αρκούν για να 

διεγείρουν τη μετάθεση ευθύνης και τη μνησικακία. Όλα συνδέονται μεταξύ τους: τα πρόστιμα που έκοψε ο 

δήμος Θεσσαλονίκης το 2015 με το State Department και ο εμπρησμός της Συναγωγής των Χανίων με την 

παγκοσμιοποίηση.  

 

Κοντά στη Συναγωγή των Μοναστηριωτών έχει τοιχοκολληθεί το παρακάτω σημείωμα που αποδίδει την 

επικείμενη ανάπλαση της οδού Συγγρού στην πρόθεση του “μυστικιστή” δημάρχου Θεσσαλονίκης “να 

ανταμείψει τους Εβραίους για τον πατριωτισμό τους”. 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/11/10/1-200/
https://enantiastonantisimitismo.wordpress.com/2016/11/11/antisimitismos-apo-ta-kato/
https://abravanel.wordpress.com/2010/01/16/second-arson-in-hania-synagogue/
http://makthes.gr/%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%8C%CF%88%CE%B7-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BE-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA/
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_______________________________________________________________________________________ 

 

10. 13 και 14/11/2016: Πανό υπέρ γενοκτονίας και βία κατά Βόσνιου φιλάθλου σε 

αγώνα της Εθνικής στον Πειραιά – post άρνησης γενοκτονίας στο facebook 
 

Στις 13 Νοεμβρίου 2016, στη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα των εθνικών ομάδων Ελλάδας και 

Βοσνίας, ναζιστές οπαδοί της ελληνικής ομάδας σήκωσαν πανό με το σύνθημα “Nož, žica, Srebrenica” που 

μεταφράζεται ως “Μαχαίρι, σύρμα, Σρεμπρένιτσα” και εγκωμιάζει τη μεγαλύτερη γενοκτονία στην Ευρώπη 

μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.  Παρά την έντονη παρουσία αστυνομικής δύναμης στο γήπεδο, όπως και 

του Υφυπουργού Αθλητισμού και του ίδιου του Πρωθυπουργού, δεν υπήρξε έγκαιρη αντίδραση. Οι 

αστυνομικές αρχές είναι διοικητικά και ποινικά υπεύθυνες για το ότι δεν προχώρησαν στο άμεσο 

κατέβασμα του πανό ρατσιστικού – γενοκτονικού λόγου και στη σύλληψη και παραπομπή των υπευθύνων 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/11/13/1-202/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/11/13/1-202/
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στο αυτόφωρο, για παράβαση του άρθρου 2 του νόμου 927/79 και ενδεχομένως άλλων ποινικών διατάξεων. 

Μετά τις αντιδράσεις και ενόψει της πιθανής κλήσης της Εθνικής από τη FIFA, ο Υφυπουργός Αθλητισμού 

Γιώργος Βασιλειάδης κάλεσε την ΕΛ.ΑΣ. να παρέμβει, με επιστολή του στον αρχηγό της. Ακολούθησαν 

δημοσιέυματα για ταυτοποίηση ενός προσώπου, μετά τη λήξη του αυτοφώρου. Τελικά αποδείχτηκαν 

διασπορά ψευδούς είδησης αφού το πρόσωπο που απασχόλησε τις αρχές δεν ήταν από αυτούς που σήκωσαν 

το γενοκτονικό πανό αλλά κάποιος που φέρεται να έκαψε την ελληνική σημαία… 

 

Παράλληλα υπήρξε -σύμφωνα με δημοσιεύματα- τραυματισμός, με εμφανές ρατσιστικό κίνητρο, στο 

κεφάλι και το πρόσωπο, Βόσνιου οπαδού, από οπαδούς της Εθνικής που φώναζαν “Το Κόσοβο είναι 

Σερβία”, πράξη για την οποία δεν είναι -ως και τις 17/11/2016- γνωστή κάποια δικαστική συνέχεια. 

 

Τέλος στις 14 Νοεμβρίου 2016, ο ακροδεξιός δικηγόρος Γιώργος Μακρής, μέχρι πρόσφατα μέλος της 

Νέας Δεξιάς του Φαήλου Κρανιδιώτη, κοινοποίησε, με αφετηρία όλα τα προηγούμενα, post στη σελίδα του 

στο facebook, τόσο υπεράσπισης του πανό όσο και άρνησης της γενοκτονίας στη Βοσνία. Ακολουθεί 

αρθρογραφία: 

______________________________________ 

 

ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΒΟΣΝΙΑ 

Οργή για το εμετικό πανό στο «Καραϊσκάκης» -Τι είχε γίνει στη Σρεμπρένιτσα το 1995 
 

 
 

14|11|2016 14:34 

 

Εντονες αντιδράσεις, εντός και εκτός Ελλάδας, έχει προκαλέσει το εμετικό πανό για τη Σρεμπρένιτσα που 

κρεμάστηκε χθες στο «Γ. Καραϊσκάκης», στον αγώνα Ελλάδας-Βοσνίας. Τι είχε συμβεί όμως τότε; Το πανό 

με το προκλητικό σύνθημα, που παραπέμπει στη σφαγή άμαχων Βοσνίων στη Σρεμπρένιτσα από Σέρβους 

εθνικιστές παραστρατιωτικούς το 1995, σηκώθηκε στο πέταλο του «Γ. Καραϊσκάκης» από Ελληνες 

οπαδούς και έγραφε στα σέρβικα «Noz, zica, Srebrenica», δηλαδή «μαχαίρι, σύρμα, Σρεμπρένιτσα». 

 

Στις 11 Ιουλίου 1995, λίγους μήνες μετά τον εμφύλιο της Βοσνίας, ο σερβο-βοσνιακός στρατός είχε 

καταλάβει τη Σρεμπρένιτσα, μια μουσουλμανική περιοχή της ανατολικής Βοσνίας (ανακηρύχθηκε 

«προστατευόμενη ζώνη» από τον ΟΗΕ το 1993). Περίπου 8.000 Βόσνιοι, άνδρες και έφηβοι, σκοτώθηκαν 

σε λίγες ημέρες. Αυτή η μαζική δολοφονία χαρακτηρίστηκε γενοκτονία από το Διεθνές Δικαστήριο. 

 

Η πόλη είχε κηρυχθεί ασφαλής περιοχή από τα στρατεύματα του ΟΗΕ δυο χρόνια νωρίτερα και 

φυλασσόταν από Ολλανδούς στρατιώτες. Όταν οι Σέρβοι την κατέλαβαν, οι πολύ λιγότεροι σε αριθμό 

Ολλανδοί δεν έριξαν ούτε μια τουφεκιά για να υπερασπίσουν την πόλη. Πολλοί Βόσνιοι πήγαν στο 

στρατόπεδο του ΟΗΕ για να ζητήσουν προστασία και αρκετοί δεν έγιναν δεκτοί. Οι στρατιώτες του ΟΗΕ 

ζήτησαν απεγνωσμένα υποστήριξη, η οποία δεν τους δόθηκε ποτέ. Οι Σέρβοι ξεχώρισαν τους άνδρες και 

αγόρια από τις γυναίκες και τους σκότωσαν, περίπου 8.000 ανθρώπους, ρίχνοντας τα πτώματά τους σε 

ομαδικούς τάφους. Η σφαγή αυτή ήταν η μεγαλύτερη της Ευρώπης μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. 

Μετά από την εξέταση των όσων συνέβησαν, η Ολλανδική κυβέρνηση παραιτήθηκε. 

 

Στις 26 Φεβρουαρίου 2007, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εξέδωσε την απόφασή του στην υπόθεση 

της Βοσνίας Ερζεγοβίνης κατά της πρώην Γιουγκοσλαβίας σχετικά με τη σφαγή στη Σρεμπρένιτσα το 1995. 

Σύμφωνα με την απόφαση, η σφαγή συνιστά μενγενοκτονία, δεν μπορεί όμως να αποδοθεί στα εναγόμενα 

κρατικά όργανα της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Το δικαστήριο έκρινε, επιπλέον, ότι η Σερβία, ως μόνη 

http://www.agmlaw.eu/agmlaw-8/
https://archive.is/M87QV#selection-567.222-567.238
https://archive.is/S04Jz
https://archive.is/S04Jz
http://archive.is/uE7d6
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διάδοχος της πρώην Γιουγκοσλαβίας μετά την αποχώρηση του Μαυροβουνίου από την ομοσπονδία, 

παραβίασε το διεθνές δίκαιο, καθώς δεν έλαβε κανένα μέτρο για να εμποδίσει τη γενοκτονία. Στη σφαγή 

της Σρεμπρένιτσα θεωρείται πιθανή η συμμετοχή και 10-12 Ελλήνων, μελών της Ελληνικής Εθελοντικής 

Φρουράς οι οποίοι ανάρτησαν την Ελληνική, την Βυζαντινή και την σημαία της Βεργίνας δίπλα 

στη σερβική σημαία. Τέσσερις από τους οποίους φωτογραφήθηκαν με Σέρβους αξιωματικούς στα ερείπια 

ορθόδοξου ναού. Από τον Ιούλιο του 2006, με εντολή του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης Αναστάσιου 

Παπαληγούρα, βρίσκεται υπό εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για τη συμμετοχή των ατόμων αυτών στη 

σφαγή. Με πληροφορίες από wikipedia 

 

Βασιλειάδης: Θα βρεθούν και θα τιμωρηθούν οι δράστες 

 

Με αφορμή την ανάρτηση του πανό, ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Γιώργος Βασιλειάδης 

εκ μέρους του συνόλου της Ελληνικής Κυβέρνησης εκφράζει την απερίφραστη καταδίκη και αποτροπιασμό 

του για τα όσα έλαβαν χώρα χθες στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», κατά τον ποδοσφαιρικό αγώνα 

Ελλάδας – Βοσνίας. Ο κ. Βασιλειάδης χαρακτηρίζει την ανάρτηση του φασιστικού πανό, εναντίον των 

Βοσνίων, που αφορούσε τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα, από ελάχιστο αριθμό θεατών, απαράδεκτο 

περιστατικό, το οποίο δεν συνάδει με τις Αρχές και τις Αξίες της Ελληνικής Δημοκρατίας και σε καμία 

περίπτωση δεν εκφράζει τον Ελληνικό Λαό. 

 

Ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού υπογραμμίζει ότι τέτοιου είδους ανθρωπόμορφα φασιστοειδή 

δεν έχουν καμία θέση στα ελληνικά γήπεδα, ιδίως στους αγώνες της Εθνικής μας ομάδας και βρίσκεται ήδη 

σε συνεννόηση με την Ελληνική Αστυνομία για να εντοπιστούν οι δράστες και να τιμωρηθούν, 

εκφράζοντας ταυτόχρονα και την πρόθεση να τους απαγορευθεί, διά βίου, η είσοδος στα γήπεδα». 

 

Διαμαρτυρία στη FIFA από τους Βόσνιους 

 

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βοσνίας αναμένεται να κάνει αναφορά-διαμαρτυρία στη FIFA για το 

πανό. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία σε τέτοια ζητήματα είναι αμείλικτη και δεν αποκλείεται η 

κλήση της ελληνικής πλευράς σε απολογία και η τιμωρία της. 

________________________________________ 

 

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016 

 

Ντροπή. Ελληνικά αμόρφωτα χουλιγκάνια ξυλοκόπησαν Βόσνιο φίλαθλο για το Κόσοβο 

 

 
 

Δείτε τον άτυχο Βόσνιο οπαδό, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από Έλληνες οπαδούς έξω από το “Γ. 

Καραϊσκάκης”, λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βοσνία. 

 

Ο Βόσνιος οπαδός έχει χτυπήσει στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Όπως υποστηρίζουν τα βοσνιακά Μέσα, 

πριν την επίθεση οι Έλληνες οπαδοί φώναζαν “Το Κόσοβο είναι Σερβία”. 

 

Τι δουλειά έχει η Βοσνία με το Κόσοβο (που και να είχε τέτοιες πράξεις δεν έχουν καμία δικαιολογία) 

μόνο έλληνας ούγκανος θα έβρισκε! ΝΤΡΟΠΗ! 

_________________________________________ 

 

http://archive.is/YIhOo
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2016/11/462ac-1.jpg


15 

 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ 

 

Ταυτοποιήθηκε ο κάτοχος του πανό με τη Βοσνία 
 

 
 

Ένα άτομο ταυτοποιήθηκε, ως ο κάτοχος του πανό με φασιστικό περιεχόμενο, που αναρτήθηκε την 

Κυριακή 13 Νοεμβρίου στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στον αγώνα της εθνικής μας ομάδας 

εναντίον της αντίστοιχης της Βοσνίας για τα προκριματικά του επόμενου παγκοσμίου πρωταθλήματος 

ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, για την υπόθεση που δεν υπήρξε σύλληψη λόγω παρέλευσης 

της διαδικασίας του αυτοφώρου, έχει ήδη σχηματισθεί δικογραφία που αναμένεται να αποσταλεί στην 

εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά. Σημειώνεται ότι το θέμα είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του νέου 

υφυπουργού Αθλητισμού Γιώργου Βασιλειάδη, ο οποίος με σχετική επιστολή του προς τον αρχηγό της 

ΕΛ.ΑΣ. ζητούσε τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. 

 

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ (Πάρης Τσιριγώτης) 

________________________________________ 

 

Στο ματς με τη Βοσνία 

 

Ταυτοποιήθηκε οπαδός που έκαψε την ελληνική σημαία 
 

 
 

Αθήνα 

 

Με την κατηγορία του καψίματος της Ελληνικής σημαίας κατά την διάρκεια του αγώνα της Εθνικής 

Ελλάδος με την αντίστοιχη της Βοσνίας, βαρύνεται ο δράστης που ταυτοποιήθηκε από τις αρχές, σύμφωνα 

με την σχηματισθείσα δικογραφία. Διευκρινίζεται, ότι δεν πρόκειται για το άτομο που κρατούσε το πανό με 

το φασιστικό περιεχόμενο. Η δικογραφία για το συγκεκριμένο άτομο, αναμένεται να αποσταλεί στην 

εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, ενώ αναμένεται από τις αρχές η ταυτοποίηση των ατόμων που είχαν 

αναρτήσει πανό στο αγώνα της Εθνικής με τη Βοσνία στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», που έγραφε 

στα σέρβικα «μαχαίρι, σύρμα, Σρεμπρένιτσα». 

 

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 

___________________________________________ 

  

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=30031&subid=2&pubid=130594361
http://archive.is/bGxZK
http://content-mcdn.imerisia.gr/filesystem/images/20161115/low/pegasus_LARGE_t_1301_107200741.JPG
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` 

11. 17 και 18/11/2016: Εμπρησμός καταυλισμού στη Χίο από νεοναζί και επιθέσεις σε 

πρόσφυγες και αλληλέγγυους 
 

Στις 17 και 18 Νοεμβρίου 2016 ομάδες νεοναζί επιτέθηκαν με πέτρες, σιδηρολοστούς και μολότωφ κατά 

του καταυλισμού προσφύγων στη Σούδα της Χίου, καίγοντάς και καταστρέφοντας περίπου 100 σκηνές και 

στέλνοντας πολλούς στο νοσοκομείο, συμπεριλαμβανομένης μιας εγκύου γυναίκας και ενός άντρα με 

σοβαρό τράυμα στο κεφάλι .Η αστυνομία, σύμφωνα με τις καταγγελίες, έμεινε στις περισσότερες 

περιπτώσεις αδρανής και δε συνέλαβε κανέναν από τους δράστες ενώ προσήγαγε 50 πρόσφυγες, 

αλληλέγγυους και ακτιβιστές για τα επεισόδια που ξέσπασαν ως αντίδραση στη δολοφονική επίθεση στον 

καταυλισμό  Αρκετές καταγγελίες και η έμμεση “ανάληψη ευθύνης” από τον Ν.Μιχαλολιάκο συγκλίνουν 

στο ότι τα επεισόδια ήταν ενορχηστρωμένα από τη Χρυσή Αυγή.  Ακολουθούν άρθρα, βίντεο.. 

 

Σπέρνουν το μίσος στη Χίο. Φωνές ακόμη και για θαλάσσιο φραγμό 

 

 
 

Άθλιες συνθήκες διαβίωσης, αδυναμία της πολιτείας να επέμβει, ακροδεξιές και νεοφασιστικές δυνάμεις 

που προσπαθούν να καπηλευτούν την ανησυχία των κατοίκων και μια Χίος που “βράζει”. Ποιοι είναι οι 

υποκινητές των επεισοδίων. Οι καταγγελίες για προβοκάτσια και μια κατάσταση που δεν μπορεί να 

συνεχιστεί για όσους ζουν στις δομές φιλοξενίας και όχι μόνο (Vids) 

 

Χρήστος Δεμέτης 

 

Νοέμβριος 18 2016 13:18 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/11/17/1-204/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/11/17/1-204/
http://archive.is/FubhS
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“Και Άγιος να έμπαινε εκεί μέσα θα γινόταν διάβολος”, καταγγέλλει ο δημοσιογράφος, διευθυντής του 

astraparis.gr, Γιάννης Στεβής, μιλώντας στο NEWS 247. Ο κ. Στεβής που ζει και εργάζεται στη Χίο, δίνει 

τη δική του οπτική για όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες στο νησί, αναδεικνύοντας τις ελλιπείς 

συνθήκες υποδομών και διαβίωσης στη δομή της Σούδας αλλά και την προσπάθεια ακροδεξιών στοιχείων 

να καπηλευτούν την ανησυχία των πολιτών, δρώντας στο περιθώριο της πολιτειακής απραξίας. 

 

Πριν τρεις μέρες άλλωστε (15/11) πραγματοποιήθηκε ομιλία σε ξενοδοχείο του νησιού από τον Ηλία 

Κασιδιάρη και τον Γιάννη Λαγό, λίγο πριν ξεκινήσουν τα επεισόδια. Οι ίδιοι, προχθές (16/11) βρέθηκαν για 

ομιλίες και στη Λέσβο. Όπως μας λέει ο κ. Στεβής, οι βουλευτές της Χ.Α. “έκαναν την Τρίτη μια 

συγκέντρωση στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο και άφησαν τους συναδέλφους δημοσιογράφους να 

φωτογραφίσουν μόνο τους ομιλητές. Προσωπικά δεν δέχομαι τέτοιου είδους υποδείξεις από κανέναν, πόσω 

μάλλον από τη Χρυσή Αυγή. Ταυτόχρονα υπήρξε συγκέντρωση από διάφορους φορείς και οργανώσεις που 

δραστηριοποιούνται στη Χίο και προσπάθησαν να κινηθούν με πορεία προς το ξενοδοχείο, η οποία 

απετράπη από την αστυνομία που είχε κλείσει τον δρόμο”. 

 

 
_________________________________________ 

 
Πώς ξεκίνησε το χάος της Τετάρτης 

 

“Την Τετάρτη είχαμε τα γνωστά επεισόδια με χρήση βεγγαλικών και με επιθέσεις στον καταυλισμό με 

πέτρες και σιδερολοστούς”, συνεχίζει ο κ. Στεβής που κατέγραψε τα γεγονότα για το site Αστραπαρής. 

 

Οι άνδρες της αστυνομίας τους έβλεπαν οπλισμένους με σιδερολοστούς και δεν έκαναν τίποτα 

 

“Πριν γίνει η καταγγελία από το ΚΚΕ για επίθεση ακροδεξιών στη Σούδα, υπήρξαν σχετικές πληροφορίες 

που είχαν έρθει σε εμάς. Οι πληροφορίες αυτές ανέφεραν πως έγιναν προκλήσεις σε βάρος προσφύγων και 

μεταναστών από αγνώστους και ότι τους πέταγαν πέτρες. Στη συνέχεια οι μετανάστες έσπασαν ένα 

κατάστημα, πήραν βεγγαλικά και έγινε χρήση βεγγαλικών σε μια παρακείμενη πλατεία και μέσα από τον 

καταυλισμό και τους γύρω χώρους. Αμέσως υπήρξε κινητοποίηση ακροδεξιών που βρέθηκαν στον δρόμο 

με ρόπαλα. Να διευκρινίσω πως δεν αναφέρομαι στους κατοίκους της περιοχής οι οποίοι έχουν μια 

δικαιολογημένη ανησυχία. Αναφέρομαι σε ακροδεξιούς οι οποίοι κινητοποιήθηκαν από διάφορα σημεία της 

πόλης και ευρίσκονταν εκεί, κατά πληροφορίες δίπλα στις δυνάμεις της αστυνομίας. Οι άνδρες της 

αστυνομίας τους έβλεπαν οπλισμένους με σιδερολοστούς και δεν έκαναν τίποτα. Αυτά αναφέρονται από 

συναδέλφους δημοσιογράφους και μάρτυρες που ήταν στο σημείο”. 

 

Ο κ. Στεβής μας επιβεβαιώνει ξεκάθαρα πως την Τετάρτη, λίγο μετά τις ταραχές στην πόλη, υπήρξε τυφλή 

επίθεση ακροδεξιών στη Σούδα. “Επιτέθηκαν από χώρο που είναι πάνω από τον καταυλισμό, ρίχνοντας 

πέτρες κάθε μεγέθους. Έσπασαν στέγες οικίσκων που είναι πλαστικοί και τρύπησαν στέγες”. 

_____________________________ 
 

Μολότοφ και τυφλή βία την Πέμπτη 

 

Φτάνοντας στα επεισόδια της Πέμπτης, γίνεται λόγος για φλεγόμενα αντικείμενα, πιθανότατα βόμβες 

μολότοφ. “Υπήρξαν φλεγόμενα αντικείμενα και γινόταν ρίψη για αρκετή ώρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν 

ότι συνολικά έπαθαν ζημιές τρεις σκηνές. Επίσης, περί τους 150 πρόσφυγες και μετανάστες βγήκαν από τον 

https://www.google.gr/search?q=astraparis&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=1MouWOa6FIKQUc_Rs_AF
http://news247.gr/eidiseis/koinonia/nea-epeisodia-sth-souda-ths-xioy.4377606.html
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καταυλισμό με τις κουβέρτες τους και κατευθύνθηκαν στον χώρο της ιχθυόσκαλας για μεγαλύτερη 

ασφάλεια, αφού εκεί στρατοπεδεύουν οι δυνάμεις των ΜΑΤ”. 

 

Ακολουθεί σχετικό YouTube video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ob9xodXICZs 

 

“Αργότερα και ενώ ολοκληρωνόταν η πορεία για τη 17 Νοεμβρίου και κινήθηκε προς τον καταυλισμό, 

έγινε νέα επίθεση επί της οδού Καλουτά που είναι δίπλα στη δομή, παρουσία των αστυνομικών, όταν 

ακροδεξιοί χτύπησαν έναν άνδρα και μία γυναίκα, των οποίων τα ονόματα γνωρίζω αλλά δεν θα ήθελα να 

τα αναφέρω. Η αστυνομία ήταν παρούσα. Ουσιαστικά, τα θύματα τα πήραν άνδρες της αστυνομίας με 

πολιτικά, μέσα από τα χέρια των ακροδεξιών. Τον άνδρα ειδικά τον είχαν χτυπήσει πάρα πολύ, τον 

κλωτσούσαν παντού”. 

 

“Η επίθεση έγινε πολύ αιφνίδια και στο σκοτάδι, ο άνδρας δεν μπόρεσε να μου πει πως αναγνώρισε 

κάποιον”, αναφέρει ο δημοσιογράφος του astraparis.gr. 

 

Ερωτηθείς για την κατάσταση στον καταυλισμό της Σούδας, μας λέει: 

 

“Η κατάσταση έχει ενταθεί μετά τα τελευταία γεγονότα. Οι συνθήκες διαβίωσης είναι άθλιες και κυρίως για 

αυτούς που ζουν σε μικρές σκηνές εκτός καταυλισμού, γιατί δεν χωρούν εντός του. Φανταστείτε πώς είναι 

τα πράγματα τώρα τον χειμώνα. Εκτός από τους οικίσκους που έχει στήσει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, 

υπάρχουν και εκδρομικές σκηνές εκτός που ζουν μετανάστες. Αλλά και εντός, είναι ελλιπείς οι παροχές. 

Και Άγιος να είσαι όταν θα μπεις εκεί μέσα θα γίνεις διάβολος. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μεταφερθούν 

σε έναν χώρο που θα εξασφαλίζει στοιχειωδώς κάποιες συνθήκες ανθρώπινης διαβίωσης. Μιλάμε για τα 

στοιχειώδη. Δεν γίνεται να είσαι πάνω στο κύμα τον χειμώνα. Δεν μπορείς να ζεις χωρίς καλές συνθήκες 

υγιεινής. Υπάρχουν δομές φιλοξενίας που είναι υπερφοτωμένες, οι υφιστάμενες δομές δεν χωράνε τον 

κόσμο, μιλώντας για τους 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες που είναι τώρα στη Σούδα. Επίσης να τονίσουμε 

πως αυτές οι δομές δεν κατασκευάστηκαν για τέτοιες συνθήκες. Κατασκευάστηκαν και οι δύο δομές, σε 

Σούδα και ΒΙΑΛ για να δέχονται ανθρώπους για δυο τρεις μέρες, όχι για επτά μήνες. Μωρά, γυναίκες, 

ηλικιωμένοι μένουν σε άθλιες συνθήκες που γεννούν εκρηκτικές καταστάσεις”. 

 

Οι επιθέσεις με μολότοφ και πέτρες έγιναν από συγκεκριμένα σημεία, πάνω από τρεις φορές. Έγινε 

μια, έγινε δύο, έγινε τρεις, δεν τους έβλεπαν; 

 

Ο κ. Στεβής διευκρινίζει πως κατανοεί την ανησυχία των περιοίκων. “Φυσικά και οι περίοικοι και οι 

κάτοικοι της περιοχής έχουν τα δίκια τους. Κακά τα ψέματα, όλοι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δεν 

έχουν τις ίδιες αρχές. Υπάρχουν από μωρομάνες και οικογένειες μέχρι άτομα 18 και 20 ετών που το αίμα 

τους βράζει. Όμως, όλα αυτά που δημιουργούνται είναι και σε βάρος όσων εκφράζουν μια παραβατική 

συμπεριφορά λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν εδώ, αλλά και σε βάρος των οικογενειών των 

προσφύγων, αλλά και των ντόπιων. Το κακό είναι πως όταν υπάρχει ένα κενό, αυτό το κενό θα καλυφθεί 

από κάποιους. Εν προκειμένω “καλύπτεται” από τη Χρυσή Αυγή, από ακροδεξιά στοιχεία και άλλους που 

έχουν συντηρητικές αντιλήψεις. Όταν η πολιτεία απουσιάζει, κάποιοι μπαίνουν και το εκμεταλλεύονται”. 

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flane.atmore

%2Fvideos%2F10209546145344364%2F&show_text=0&width=660  

 

Σημειώνεται πως ο καταυλισμός της Σούδας δεν είναι στην αρμοδιότητα του υπουργείου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής. Από το καλοκαίρι η Υ.Α. έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ που 

βοηθούν εκεί, μετά από παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, οι πόροι είναι περιορισμένοι. 

 

“Ο καταυλισμός ελέγχεται από την Υ.Α. του ΟΗΕ και τον Δήμο Χίου, με την Ύπατη Αρμοστεία να παρέχει 

κάποιες υπηρεσίες με τη συνεργασία ΜΚΟ. Και στη ΒΙΑΛ και στη Σούδα όμως που είναι σε κρατική 

δικαιοδοσία, οι παροχές είναι ελλιπείς. Από εκεί και πέρα η απουσία του κράτους φαίνεται στο πώς δρα η 

αστυνομία. Οι επιθέσεις με μολότοφ και πέτρες έγιναν από συγκεκριμένα σημεία, πάνω από τρεις φορές. 

Έγινε μια, έγινε δύο, έγινε τρεις, δεν τους έβλεπαν; Γιατί δεν υπήρξε επέμβαση”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ob9xodXICZs
http://astraparis.gr/
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flane.atmore%2Fvideos%2F10209546145344364%2F&show_text=0&width=660
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flane.atmore%2Fvideos%2F10209546145344364%2F&show_text=0&width=660
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“Η Χίος δεν είχε ρατσιστικά φαινόμενα από τότε που άρχισαν να έρχονται οι πρόσφυγες με το μεγάλο 

ρεύμα ροών. Τα φαινόμενα ρατσιστικής βίας άρχισαν από τον Απρίλιο, καθώς παραμένουν διαρκώς όλο και 

περισσότεροι στο νησί και για περισσότερο χρόνο. Συνάμα έχουν πάρει το πάνω χέρι στην τοπική πολιτική 

ζωή, δυνάμεις που είναι πλέον συντηρητικές, έως ακροδεξιές και ρατσιστικές. Δυνάμεις που είναι εν τέλει 

επικίνδυνες γιατί όταν βγαίνει παράγοντας και λέει “να κάνουμε αποτροπή στα θαλάσσια σύνορα”, 

παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και τις συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας, πέραν του απάνθρωπου 

του όλου πράγματος. Είναι σαν να καλεί να πνιγούν άνθρωποι, η Ελλάδα δεν νοείται να κάνει κάτι τέτοιο”. 

 

Η ακτιβίστρια Gabrielle Tan του action from switzerland, καταγγέλλει και εκείνη από τη δική της 

μεριά πως τα επεισόδια της Τετάρτης ξεκίνησαν από προκλήσεις ακροδεξιών στη Σούδα. “Περίπου 60 

φασίστες έριξαν βεγγαλικά και πέτρες τρομάζοντας τους μετανάστες”, καταγράφει η ίδια. “Έγινε επέμβαση 

της αστυνομίας και προσήγαγαν 50 μετανάστες και 2 εθελοντές. Ακολούθησαν ακόμη τρεις προσαγωγές 

εθελοντών”, σημειώνει για όσα ακολούθησαν των επεισοδίων που γενικεύτηκαν στην πόλη. Δεν υπήρξε 

προσαγωγή ή σύλληψη ακροδεξιού. 

To video που παρατίθεται στο άρθρο απο το facebook 

___________________________________________ 

 
Προς νέο χώρο υποδοχής και χώρο κράτησης παραβατικών 

 

Να αναφέρουμε εδώ ότι όπως σημείωσε ο Γ. Μουζάλας την περασμένη εβδομάδα, τον τελευταίο ενάμιση 

μήνα έχουν μεταφερθεί 2.000 άτομα από το νησί προς την ενδοχώρα, ενώ στις δομές παραμένουν άλλοι 

2.000 άνθρωποι, ενώ για την εκτόνωση της έντασης έχει προταθεί η διάλυση της Σούδας και η δημιουργία 

νέου κέντρου φιλοξενίας δίπλα από τον ΧΑΔΑ, χωρητικότητας 1.000 ατόμων, σε χώρο που υπέδειξε ο 

δήμαρχος Χίου. Σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχει εξασφαλιστεί 

χρηματοδότηση 3.150.000 ευρώ για τη δημιουργία του νέου κέντρου. Εξάλλου, ως τα μέσα Δεκεμβρίου θα 

ενισχυθεί η υπηρεσία ασύλου στο νησί και οι υπάλληλοι θα φτάσουν τους 40. Το να αλλάξει η χωροθέτηση 

του κέντρου φιλοξενίας, καθώς υπάρχουν αντιδράσεις, σημαίνει “ότι θα χαθούν τα χρήματα από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή” διευκρίνισε ο υπουργός. “Ο νέος χώρος προοπτικά θα είναι ο μοναδικός στο νησί 

εφόσον οι συνθήκες δεν αλλάξουν” συνέχισε ο κ. Μουζάλας και πρόσθεσε ότι πρόθεση του υπουργείου 

είναι η ΒΙΑΛ να παραμείνει μόνο ως κέντρο καταγραφής. “Απαιτείται ένας χώρος κράτησης για να 

κρατούνται οι παραβατικοί και αυτοί που έχουν αρνητική απόφαση ασύλου μέχρι να επιστραφούν. Αυτό 

εμποδίστηκε από μια απόφαση των εκκλησιαστικών αρχών στο νησί. Καλώ όλους να βοηθήσουν για να 

υπάρξουν λύσεις απομάκρυνσης προσφύγων από το νησί, μεταφοράς σύμφωνα με τη Συμφωνία και 

δημιουργία κλίματος ηρεμίας που απαιτούν οι κάτοικοι του νησιού”, είπε από τη δική του μεριά ο κ. 

Τόσκας. 

 

Από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ο Τζοβάνι Λέπρι εξήγησε ότι ο διεθνής 

οργανισμός έχει τρεις άξονες παρέμβασης στο νησί: τη χρηματοδότηση εναλλακτικών χώρων στέγασης 

των ευάλωτων αιτούντων άσυλο, τη διευκόλυνση στον εντοπισμό και τη μεταφορά των αιτούντων άσυλο 

στην ενδοχώρα και τη συνεργασία στη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας στο χώρο που έχει υποδειχθεί στον 

ΧΑΔΑ. Όλα τα παραπάνω θα οδηγήσουν σε σταδιακή αποκλιμάκωση των φαινομένων βίας, που 

αναφέρθηκαν και ως “προβοκάτσια”. 

 

Για οργανωμένη προβοκάτσια σε βάρος προσφύγων / μεταναστών και κατοίκων από φασίστες και 

άλλες αντιδραστικές δυνάμεις στην περιοχή συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών στην Σούδα, 

έκανε λόγο συγκεκριμένα η τοπική επιτροπή Χίου του ΚΚΕ, αναφερόμενη στα επεισόδια που σημειώθηκαν 

το βράδυ της Τετάρτης, για τα οποία αναφερθήκαμε και παραπάνω. Στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι των 

συμπλοκών των μεταναστών, λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης, προηγήθηκαν άλλα γεγονότα και 

συγκεκριμένα τονίζει ότι “ύστερα από την πρώτη επίθεση ακροδεξιών με πέτρες, ακολούθησε απάντηση και 

συμπλοκές με ζημιές στη γύρω περιοχή, ενώ υπήρξε και εισβολή των ΜΑΤ στον καταυλισμό. Από τις 

συμπλοκές υπήρξαν τραυματισμοί και προσαγωγές προσφύγων”. Διατυπώνει δε το ΚΚΕ το ερώτημα “γιατί 

οι δυνάμεις καταστολής δεν σταμάτησαν τους φασίστες”. 

_____________________________________________ 

https://www.facebook.com/gabrielle.tan?fref=nf
https://actionfromswitzerland.ch/
http://archive.is/lMkpe
http://news247.gr/eidiseis/Prosfyges
http://news247.gr/eidiseis/metanastes
http://news247.gr/eidiseis/kke
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Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΚΕ 

 

“Η ΤΕ Χίου του ΚΚΕ καταγγέλλει τη χθεσινή οργανωμένη προβοκάτσια σε βάρος προσφύγων και 

κατοίκων από φασίστες και άλλες αντιδραστικές δυνάμεις στην περιοχή συγκέντρωσης προσφύγων και 

μεταναστών στη Σούδα. Ύστερα από την πρώτη επίθεση ακροδεξιών με πέτρες, ακολούθησε απάντηση και 

συμπλοκές με ζημιές στη γύρω περιοχή, ενώ υπήρξε και εισβολή των ΜΑΤ στον καταυλισμό. Από τις 

συμπλοκές υπήρξαν τραυματισμοί και προσαγωγές προσφύγων. Αποτελεί ερώτημα το γιατί οι δυνάμεις 

καταστολής δεν σταμάτησαν τους φασίστες. Τα νέα επεισόδια αποκαλύπτουν και πάλι τις τεράστιες ευθύνες 

που έχει η κυβέρνηση, που με την πολιτική της κρατά εγκλωβισμένους αυτούς τους ανθρώπους στο νησί 

και τη χώρα, σε απαράδεκτες συνθήκες κράτησης. Ευθύνες, που προκύπτουν από τις επίσημες συμφωνίες 

της ελληνικής κυβέρνησης με την ΕΕ και την Τουρκία. Είναι τυχαίο που τα επεισόδια εξελίχτηκαν μόλις 

μια μέρα μετά την άφιξη των υπόδικων Χρυσαυγιτών, Κασιδιάρη και Λαγού, στο νησί; 

 

 
 

Τέτοιες ενέργειες, είναι βούτυρο στο ψωμί της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και άλλων 

αντιδραστικών δυνάμεων, που εκμεταλλεύονται τα θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων – πρόσφυγες – 

για να χύσουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο στο λαό μας, για να κρύψουν τους πραγματικούς υπαίτιους. 

Δηλαδή, το σύστημα που υπηρετεί με συνέπεια και η ελληνική κυβέρνηση της “αριστεράς”. Η κυβέρνηση 

καλεί το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, καλεί το μακελάρη Ομπάμα, πανηγυρίζει ότι όλοι αυτοί θα μας 

προστατέψουν.  Βάζει τη χώρα ακόμα πιο βαθιά στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, με ορατό το 

ενδεχόμενο ενός πιο γενικευμένο πολέμου. Μπροστά στη σημερινή συγκέντρωση στις 5:30 στο 

Πανεπιστήμιο (οδός Μιχάλων) για την επέτειο από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, καλούμε το λαό σε 

μαζική συμμετοχή και καταδίκη των φασιστικών ενεργειών. Να απαιτήσουμε: 

 

– Άμεση μετακίνηση προσφύγων και μεταναστών από το νησί και απεγκλωβισμός τους από τη χώρα. 

 

– Ανοικτά κέντρα προσωρινής φιλοξενία για τους πρόσφυγες με ανθρώπινες συνθήκες διαμονής. Να κλείσει 

η Σούδα και όλα τα hot spots, να μη δημιουργηθούν νέα. 

 

– Άμεση αποκατάσταση των ζημιών στην περιοχή με αποκλειστικά κρατική ευθύνη και ευθύνη του Δήμου. 

 

– Να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Απεγκλωβισμός από την ΕΕ, το 

ΝΑΤΟ”. 

 

Μετά τη συγκέντρωση του ΚΚΕ και άλλων φορέων, ξέσπασαν τα επεισόδια του βραδιού της Πέμπτης 

που είχαν και σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, στο περιθώριο των συγκρούσεων. 

 

Οι θρασύδειλοι οπαδοί της ναζιστικής συμμορίας επιχείρησαν να κάψουν ζωντανούς πρόσφυγες 

 

Τις επιθέσεις της 17ης Νοεμβρίου, εναντίον των μεταναστών, τις οποίες χαρακτηρίζει οργανωμένες από 

ακροδεξιές ομάδες που δρουν ως σύγχρονα τάγματα ασφαλείας, καταδικάζει με ανακοίνωση της η 

ΑΝΤΑΡΣΥΑ Χίου. 

 

http://news247.gr/eidiseis/koinonia/xios-akrodeksioi-ksylokophsan-duo-atoma.4377717.html
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“Η φετινή επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στη Χίο συνέπεσε με το οργανωμένο σχέδιο 

ακροκινούμενων φασιστικών ομάδων να εξαπολύσουν συντεταγμένη επίθεση εναντίον του προσφυγικού 

καταυλισμού της Σούδας. Υποκινούμενοι από την επίσκεψη στο νησί των σεσημασμένων εγκληματιών 

Λαγού και Κασιδιάρη και με την παροιμιώδη κάλυψη – ανοχή της ΕΛ.ΑΣ., οι θρασύδειλοι οπαδοί της 

ναζιστικής συμμορίας επιχείρησαν να κάψουν ζωντανούς πρόσφυγες, εργαζομένους και αλληλέγγυους που 

έσπευσαν στο σημείο με βόμβες μολότοφ και εκρηκτικούς μηχανισμούς. Τη στιγμή που πνίγει στην 

καταστολή ή και απαγορεύει διαδηλώσεις, η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. ανέχεται τη δράση μιας 

ακραίας μειοψηφίας γνωστών και μη εξαιρετέων ακροδεξιών μειονοτήτων, το χέρι των οποίων οπλίζεται 

από τις μισάνθρωπες πολιτικές ΝΑΤΟ – Ε.Ε. που διαλύουν τις ζωές και την προοπτική χιλιάδων ανθρώπων. 

Η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α Χίου καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον μεταναστών και προσφύγων από τα σύγχρονα 

τάγματα ασφαλείας και καλεί το σύνολο της τοπικής κοινωνίας σε διαρκή επιφυλακή προκειμένου να 

απομονώσει, τσακίζοντας στην πράξη, κάθε τέτοια πρακτική. 43 χρόνια μετά το μήνυμα της Εξέγερσης 

παραμένει αναγκαίο και επίκαιρο: ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ για όλους!”, 

αναφέρει η ανακοίνωση. 

______________________________________________ 

 
Επίσκεψη κυβερνητικών στελεχών και της αντιπολίτευσης 

 

Σε μια προσπάθεια εκτόνωσης του κλίματος που έχει διαμορφωθεί στο νησί, επισκέπτονται το 

Σαββατοκύριακο τη Χίο, κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Ήδη, στη Χίο βρίσκεται ο υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννης Μπαλάφας, ενώ από το 

μεσημέρι της Κυριακής, στη Χίο θα βρίσκεται και ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος την Παρασκευή 

τοποθετήθηκε τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. 

Ο κ. Βαρβιτσιώτης θα συναντηθεί με το δήμαρχο Χίου, Μανόλη Βουρνού, τον αντιπεριφερειάρχη, Σταμάτη 

Κάρμαντζη και θα επισκεφθεί καταυλισμούς μεταναστών και προσφύγων στο νησί. 

_____________________________________________ 

 
Ύπατη Αρμοστεία: έκκληση να στεγαστούν σε ξενοδοχεία ευάλωτοι πρόσφυγες στη Σάμο 

 

Στο μεταξύ μέσα στο σαββατοκύριακο η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) απηύθυνε 

έκκληση για επείγουσα δράση προς όλες τις αρμόδιες αρχές να δράσουν γρήγορα για να διασφαλίσουν 

επαρκή στέγαση για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στο νησί. Η Υ.Α. απευθύνει έκκληση να 

διατεθούν άμεσα ξενοδοχεία ή άλλου είδους καταλύματα στους πλέον ευάλωτους ανθρώπους που έχει 

εντοπίσει, δεδομένου ότι το Κέντρο Καταγραφής και Ταυτοποίησης στο Βαθύ είναι υπερπλήρες, ενώ οι 

έντονες βροχοπτώσεις της 9ης Νοεμβρίου προκάλεσαν την καταστροφή των λιγοστών περιουσιακών 

στοιχείων δεκάδων προσφύγων. 

 
  

18 ΝΟΕ 2016 

Οι ακροδεξιοί χτυπούν, η αστυνομία παρατηρεί 

 

Επίθεση από τη συμμορία που εδώ και δύο βράδια αλωνίζει στους δρόμους γύρω από τη Σούδα δέχτηκαν 

δύο αλληλέγγυοι πολίτες την Πέμπτη, την ίδια ώρα που δεκάδες πρόσφυγες εγκατέλειψαν προσωρινά τον 

καταυλισμό από τον φόβο των επιθέσεων 

 

 
Οικογένειες με παιδιά στα χέρια βρίσκουν προσωρινό καταφύγιο μες στο κρύο, έξω από την Ιχθυόσκαλα 

(Πέμπτη 17/11/2016, βράδυ) 

http://archive.is/5At2j
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Συνεχίζει τη δράση της η ακροδεξιά συμμορία στη Χίο, αυτή τη φορά χτυπώντας αλληλέγγυους πολίτες. Το 

βράδυ της Πέμπτης οι ακροδεξιοί ξεκίνησαν επιθέσεις, ρίχνοντας εμπρηστικούς μηχανισμούς προς τις 

σκηνές των προσφύγων στον καταυλισμό της Σούδας (κάηκαν τουλάχιστον δύο), με αποτέλεσμα 

εκατοντάδες πρόσφυγες να αναγκαστούν να βγουν από τον καταυλισμό και να βρουν προσωρινό καταφύγιο 

έξω από το κοντινό κτίριο της Ιχθυόσκαλας, με τα παιδιά τους τυλιγμένα σε κουβέρτες προσπαθώντας να τα 

προφυλάξουν από το κρύο. Στο χώρο βρέθηκαν αλληλέγγυοι προσπαθώντας να παρέχουν βοήθεια, ενώ η 

είσοδος προς τον καταυλισμό ήταν αποκλεισμένη μεν από την αστυνομία, αφήνοντας όμως όλο τον 

παρακείμενο δρόμο ελεύθερο για τη δράση ακροδεξιών που ανά μπουλούκια πέταγαν σποραδικά πέτρες ή 

άλλα αντικείμενα από ψηλά προς τον καταυλισμό. Οταν δύο αλληλέγγυοι βγήκαν σε αυτό το δρόμο, 

ανέφεραν πρώτα στους αστυνομικούς (υπήρχε αστυνομικός φραγμός με δύο περιπολικά) ότι σκοπεύουν να 

διασχίσουν τον δρόμο για να φέρουν αυτοκίνητο και  να μεταφέρουν μερικές γυναίκες και παιδιά σε 

ασφαλέστερο χώρο. Ούτε 100 μέτρα παρακάτω, όμως, συνάντησαν ένα μπουλούκι 30-40 ακροδεξιών που 

άρχισαν να τους βρίζουν χυδαία, παρουσία μάλιστα τουλάχιστον ενός ένστολου αστυνομικού. 

 

Αμέσως μετά, οι περισσότεροι εξ αυτών επιτέθηκαν στους δύο αλληλέγγυους, τους έριξαν στο έδαφος και 

άρχισαν να τους κλωτσούν, μέχρι να εμφανιστούν αστυνομικοί με πολιτικά που απομάκρυναν τα θύματα 

από τον όχλο. Οι ακροδεξιοί απομακρύνθηκαν όταν έφτασε διμοιρία των ΜΑΤ, οπότε οι τραμπούκοι απλώς 

μετακινήθηκαν λίγο παραπέρα. Ουδεμία σύλληψη ή προσαγωγή δεν έγινε από την αστυνομία. Οι δύο 

αλληλέγγυοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκαν τα χτυπήματα και τους 

παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σήμερα αναμένεται η κατάθεση μήνυσης. Αργότερα στο νοσοκομείο 

μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο και πρόσφυγας χτυπημένος από ακροδεξιούς. Πίσω στη Σούδα, και αρκετή 

ώρα αργότερα από το συμβάν, η αστυνομία καθυστερημένα προσπάθησε να ελέγξει κάποια από τα στενά 

που «κατοπτεύουν» τον καταυλισμό, ενώ το λιμενικό ζήτησε από τους πρόσφυγες που είχαν βρει 

προσωρινό καταφύγιο μπροστά από το κτίριο της ιχθυόσκαλας να μεταφερθούν παραπέρα «για να μην 

εμποδίζουν τη λειτουργία της». 

 

Φωτογραφίες με τις καμμένες σκηνές 

 
 

Ακολουθεί σχετικό YouTube video: 

https://www.youtube.com/watch?v=V_9Vp8B-SWY 

___________________________________________ 
 

Ναζιστική φιέστα για τη Χίο 

 

 
EUROKINISSI 

19.11.2016 

https://www.youtube.com/watch?v=V_9Vp8B-SWY
http://archive.is/wU6Zp
http://www.aplotaria.gr/wp-content/uploads/2016/11/1-1.jpg
http://www.aplotaria.gr/wp-content/uploads/2016/11/CxhxwFSWEAYN-Pe.jpg
http://www.aplotaria.gr/wp-content/uploads/2016/11/2-1.jpg
http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/field/image/mixaloliakos-nikos-xrisi-augi.jpg
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Συντάκτης: 

Γιάννης Μπασκάκης 

 

Μετά και τις χθεσινές (Παρασκευή) δηλώσεις του αρχηγού της Χρυσής Αυγής δεν θα πρέπει να υπάρχει 

καμία αμφιβολία ότι οι πρόσφατες εγκληματικές επιθέσεις σε βάρος προσφύγων και αλληλέγγυων στη Χίο, 

αποτελούν μέρος του οργανωμένου σχεδίου της ναζιστικής οργάνωσης. Αυτό που παρακολουθήσαμε χθες 

στους τηλεοπτικούς δέκτες δεν ήταν παρά μία ακόμα ναζιστική φιέστα που παρουσιάστηκε με τη μορφή 

«κοινοβουλευτικής συνεδρίασης» της Χρυσής Αυγής και η οποία προβλήθηκε για άλλη μια φορά από την 

ΕΡΤ που δυστυχώς εξακολουθεί να αναμεταδίδει τις φιέστες αυτές.  

 

Εκεί ο Μιχαλολιάκος δεν παρέλειψε φυσικά να αναφερθεί στα γεγονότα της Χίου, λέγοντας τα εξής: 

«Αμέσως οι προοδευτικοί δημοσιογράφοι αυτής της χώρας πήγαν να ρίξουν όλη την ευθύνη για τα 

επεισόδια σε ακροδεξιά στοιχεία, σε Χρυσαυγίτες. Ε λοιπόν, ναι! Γι αυτούς όποιος Έλληνας αντιστέκεται, 

είναι Χρυσαυγίτης. Αυτό για μας αποτελεί τίτλο τιμής! Η Χρυσή Αυγή είναι η εθνική αντίσταση της 

Ελλάδος!». Από τη μία δηλαδή προσπάθησε να μας πείσει ότι οι δράστες των επιθέσεων δεν ήταν 

Χρυσαυγίτες, αλλά κάποιοι… «Έλληνες», και από την άλλη παρείχε πλήρη πολιτική κάλυψη στους 

επιτιθέμενους, επιδοκιμάζοντας και τελικά προχωρώντας σε οικειοποίηση των εγκληματικών πράξεων τους. 

Φυσικά τη δράση των Χρυσαυγιτών τα τελευταία 24ωρα στη Χίο έχει περιγράψει αναλυτικά στο 

αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του ο ανταποκριτής της «Εφ.Συν.» Γιώργος Παγούδης, ενώ δεν είναι βέβαια τυχαίο 

ότι τη δράση αυτή την είδαμε αμέσως μετά την επίσκεψη του Κασιδιάρη και του Λαγού στο νησί. Όπως δεν 

είναι τυχαίο ότι ο Αρχηγός της Χρυσής Αυγής κατά την ομιλία του επιλέγει να τοποθετήσει αυτά ακριβώς 

τα δύο ηγετικά στελέχη εξ αριστερών και εκ δεξιών του στο τηλεοπτικό κάδρο. 

 

Πρόκειται βέβαια για επαναφορά της γνωστής συνταγής των «αγανακτισμένων κατοίκων» που εφάρμοζε η 

Χρυσή Αυγή κυρίως στο κέντρο της Αθήνας πριν από την είσοδό της στο Κοινοβούλιο. Την περίοδο 

δηλαδή που ως «αγανακτισμένοι κάτοικοι» επιχειρούσαν να εμφανιστούν στελέχη της που τότε δεν ήταν 

γνωστά όσο σήμερα, όπως η Θέμις Σκορδέλη, επικεφαλής του τάγματος εφόδου του Αγ. Παντελεήμονα, ή 

ακόμα και ο ιεραρχικά ανώτερός της, Ηλίας Παναγιώταρος. Τη συνταγή αυτή λοιπόν επιχειρεί να 

εφαρμόσει και τώρα η Χρυσή Αυγή, έχοντας υποχρεωθεί να αποσύρει τα τάγματα εφόδου από τους 

δρόμους μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος των ηγετικών στελεχών της και κυρίως μετά την 

έναρξη της δίκης. Αλλά γιατί ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής σπεύδει δημοσίως να απλώσει την ομπρέλα της 

οργάνωσής του πάνω από τις εγκληματικές αυτές πράξεις των βίαιων και των εμπρηστικών επιθέσεων; Μα 

για τον ίδιο λόγο που τα τάγματα εφόδου πραγματοποιούσαν τις επιθέσεις τους φορώντας μπλούζες της 

Χρυσής Αυγής και διαλαλώντας ότι επρόκειτο για ενέργειες της ναζιστικής οργάνωσης. Γιατί για τη Χρυσή 

Αυγή η εγκληματική της δράση δεν είναι απλώς ένα μέσο. Είναι το ίδιο το πολιτικό της μήνυμα. Και το 

γεγονός ότι η δίκη που είναι σε εξέλιξη, την εμποδίζει να το στέλνει, την αποδυναμώνει και εσωτερικά και 

σε σχέση με το ακροατήριο της. Όμως αυτή ακριβώς είναι και η Αχίλλειος πτέρνα της. 

___________________________________________ 

 
«Βράζει» η Χίος. Δεύτερη ημέρα επεισοδίων στον καταυλισμό της Σούδας. Ανησυχία μεταξύ των 

κατοίκων και διεθνών οργανώσεων 

 

Σε μείζoν πρόβλημα εξελίσσεται το προσφυγικό για τη Χίο αλλά και για τη χώρα μας έπειτα από τις 

επαναλαμβανόμενες επιθέσεις αγνώστων κατά προσφύγων και μεταναστών στον καταυλισμό της Σούδας, 

με τη Διεθνή Αμνηστία να καταγγέλλει τα περιστατικά και να καλεί την ελληνική πολιτεία να λάβει μέτρα, 

τον δήμαρχο του νησιού να ζητεί την άμεση εκκένωση του καταυλισμού και την τοπική κοινωνία να είναι 

πλέον διχασμένη. Παράλληλα σε μια προσπάθεια εκτόνωσης του κλίματος που έχει διαμορφωθεί στο 

νησί, επισκέπτονται το Σαββατοκύριακο τη Χίο, κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης και της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης. Το βράδυ της Πέμπτης ξέσπασαν, για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, σοβαρά επεισόδια στον 

καταυλισμό της Σούδας στην πόλη της Χίου. Έπεσαν μολότοφ μέσα στον καταυλισμό, υπήρξαν 

ξυλοδαρμοί, ενώ κάηκε άλλο ένα μέρος του κέντρου φιλοξενίας. 

 

http://www.efsyn.gr/search/node?author=46
http://archive.is/UBBa0
http://archive.is/UBBa0
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Για τις επιθέσεις η αναπληρώτρια διευθύντρια του ευρωπαϊκού τμήματος της Διεθνής Αμνηστίας, η  Gauri 

van Gulik, εξέφρασε την πεποίθηση ότι πίσω από αυτές κρύβονται ακροδεξιές ομάδες. «Αυτές οι 

σοκαριστικές επιθέσεις εναντίον των προσφύγων δεν επιτρέπεται να συνεχιστούν χωρίς να υπάρξει τιμωρία 

των δραστών. Για δύο συνεχόμενες νύχτες, φερόμενα ακροδεξιά στοιχεία πέταξαν, από τα τείχη του 

κάστρου, βόμβες μολότοφ και πέτρες στον καταυλισμό προκαλώντας τραυματισμούς και πανικό. 

Τουλάχιστον ένας πρόσφυγες τραυματίσθηκε. Η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές πρέπει όχι μόνο να 

πάρουν μέτρα για τη σύλληψη και την τιμωρία των δραστών αλλά πρέπει να διαφυλάξουν, καθώς ακόμη 

μια νύχτα έρχεται, την ακεραιότητα των προσφύγων που βρίσκονται στο νησί» γράφει στην ανακοίνωσή 

του ο Gauri van Gulik και υπενθυμίζει ότι σε συγκέντρωση βουλευτών της Χρυσής Αυγής που έγινε στις 13 

Νοεμβρίου ζητήθηκε η απέλαση των προσφύγων. 

 

 
 

«Σήμερα Παρασκευή δεν έχει συλληφθεί κανείς από αυτούς που επιτέθηκε στον καταυλισμό που βρίσκεται 

κοντά στο λιμάνι. Όπως είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας στη Διεθνή Αμνηστία: “Δεν ξέρω τι θα συμβεί απόψε 

εάν προκύψει ακόμη μια επίθεση και η αστυνομία δεν είναι παρούσα» καταλήγει η ανακοίνωση. 

Σημειώνεται ότι συνέχεια στα επεισόδια των τελευταίων δυο ημερών δίνει ο τραυματισμός Σύρου 

πρόσφυγα στο κεφάλι σήμερα το μεσημέρι στη Χίο. Όπως καταγγέλλεται, ο Σύρος τραυματίσθηκε από 

πέτρα που ρίχτηκε από τα τείχη του καταυλισμού της Σούδας που είναι υπερκείμενα του καταυλισμού. Ο 

πρόσφυγας, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών από τους «Γιατρούς του κόσμου» μεταφέρθηκε και 

νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο της Χίου. 

 

Ας σημειωθεί ότι χθες από την ίδια πλευρά ρίχτηκαν στον καταυλισμό μολότωφ και κροτίδες, ενώ, όπως 

καταγγέλλεται, ομάδες εξοπλισμένων με σιδηρολοστούς ακροδεξιών επιχειρούν στην περιοχή. 

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών ο Βέλγος υφυπουργός Μετανάστευσης και στέλεχος του ακροδεξιού 

κόμματος N-VA, Tέο Φράνκεν δήλωσε ότι θα ζητήσει την άμεση απόσυρση των Βέλγων εμπειρογνωμόνων 

που έχουν σταλεί στα ελληνικά νησιά για να βοηθήσουν στην καταγραφή και ταυτοποίηση των προσφύγων 

με το αιτιολογικό ότι κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα. 

 

Στελέχη της κυβέρνησης πάνε στο νησί 

 

Ήδη, στη Χίο βρίσκεται ο υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννης Μπαλάφας, ενώ από το 

μεσημέρι της Κυριακής, στη Χίο θα βρίσκεται και ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος σήμερα 

τοποθετήθηκε τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Βαρβιτσιώτης θα 

συναντηθεί με το δήμαρχο Χίου, Μανόλη Βουρνού, τον αντιπεριφερειάρχη, Σταμάτη Κάρμαντζη και 

θα επισκεφθεί καταυλισμούς μεταναστών και προσφύγων στο νησί. 

Ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ 

 

http://www.huffingtonpost.gr/2016/11/16/metanasteutiko-brussels_n_13009136.html
http://www.huffingtonpost.gr/2016/11/16/metanasteutiko-brussels_n_13009136.html
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«Δύσκολη και σύνθετη» χαρακτηρίζει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο νησί με ανακοίνωση της, 

η Νομαρχιακή Επιτροπή Χίου του ΣΥΡΙΖΑ, αφού όπως υποστηρίζει «σειρά γεγονότων πυροδοτούν την 

κατάσταση με μοναδικό στόχο να μην βρεθεί καμία λύση». Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην 

ανακοίνωση, «χωρίς να αναφερθούμε συγκεκριμένα και ονομαστικά έχουμε πια καταλήξει ότι ακροδεξιοί 

μαζί με χρυσαυγίτες και δήθεν αλληλέγγυους, ξεκινώντας από διαφορετική αφετηρία και με διαφορετικό 

σκεπτικό, καταλήγουν σε αγαστή συνεργασία, τορπιλίζουν την κατάσταση με μόνο στόχο να μην εξευρεθεί 

καμία λύση και να μείνουν τα πράγματα όπως έχουν ή και να χειροτερεύσουν». 

 

Στην ίδια ανακοίνωση ζητείται «να αδειάσει η Σούδα και να δημιουργηθεί νέος καταυλισμός. Υπάρχει 

η περίπτωση του ΧΑΔΑ όπου υπάρχουν οι εγγυήσεις και τα χρήματα. Επίσης, η δημιουργία κέντρου 

κράτησης παραβατικών είναι πια επιβεβλημένη επειδή η κατάσταση με την συμβολή-ανοχή-συνεργασία 

πολλών, είναι άκρως επικίνδυνη και αυτό πια πρέπει να σταματήσει». Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Όσοι 

θέλουν να παίζουν στις πλάτες των Χιωτών και των προσφύγων να βγουν και να το πουν δημόσια. Τα 

ψέματα και οι προβοκάτσιες έχουν όρια και δεν θα επιτρέψουμε να συνεχίζονται. Στην συλλογική 

προσπάθεια των λογικών ανθρώπων προσβλέπουμε και στην αποφασιστική παρέμβαση των αστυνομικών 

αρχών». 

 

Ο αστυνομικός διευθυντής στο νοσοκομείο 

 

Στο μεταξύ στο νοσοκομείο της Χίου εισήχθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα, ο αστυνομικός διευθυντής 

Χίου, Παναγιώτης Καλέλης. Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Καλέλης αντιμετώπισε πρόβλημα με την καρδιά του 

εξαιτίας της πίεσης των τελευταίων ημερών. Ο κ. Καλέλης νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική του 

νοσοκομείου της Χίου, με την υγεία του, σύμφωνα με τους γιατρούς, να μη διατρέχει κίνδυνο. 

 

Η στάση της Ύπατης Αρμοστείας 

 

Στο δράμα 100 άστεγων, μετά τις δυο δύσκολες νύχτες στη Σουδα, προσφύγων εστιάζει η Ύπατη 

Αρμοστεία σε ανακοίνωσή της. Σ’ αυτήν εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τα πρόσφατα περιστατικά 

που σημειώθηκαν με αποτέλεσμα να καούν σκηνές και σοβαρές ζημιές να προκληθούν στα καταλύματα 

πολλών ανδρών, γυναικών και παιδιών που έχουν διαφύγει από χώρες οι οποίες πλήττονται από πολέμους. 

Συνολικά, περίπου 100 άνθρωποι –κυρίως οικογένειες– έχασαν το κατάλυμά τους. Όπως ανέφεραν στην 

ομάδα της Υ.Α., φοβούνται να επιστρέψουν στο χώρο φιλοξενίας και να κοιμηθούν εκεί. «Καταδικάζω με 

έμφαση κάθε μορφή βίας, που έχει ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό τόσο κατοίκων της Χίου όσο 

και προσφύγων», δήλωσε ο Philippe Leclerc, Αντιπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες στην Ελλάδα. «Όλοι όσοι διαπράττουν τέτοιες πράξεις πρέπει να εντοπιστούν και να 

τιμωρηθούν», πρόσθεσε. 

 

 
 

Η Υ.Α. καλεί τις αρχές να αποτρέψουν παρόμοια περιστατικά βίας στο μέλλον ενισχύοντας την ασφάλεια 

εντός και γύρω από το χώρο φιλοξενίας. Θα πρέπει επίσης να ενταθούν οι προσπάθειες εξεύρεσης 

εναλλακτικής στέγασης, προκειμένου να μπορέσει να κλείσει ο χώρος της Σούδας. Μέχρι στιγμής, η Υ.Α. 

παρέχει διαμονή σε ξενοδοχεία και διαμερίσματα, για πάνω από 300 ιδιαίτερα ευάλωτους άνδρες, γυναίκες 

και παιδιά, για τους οποίους η διαδικασία ασύλου βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Η Υ.Α. συνεχίζει να παρέχει 

βοήθεια στις αρχές για τη μεταφορά στην ηπειρωτική Ελλάδα αιτούντων άσυλο, οι οποίοι έχουν εφοδιαστεί 

με το σχετικό δελτίο. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου, η Υ.Α. έχει βοηθήσει στον εντοπισμό, την ενημέρωση και 

τη μεταφορά περίπου 400 ανθρώπων από τη Χίο προς την ενδοχώρα, σε στενή συνεργασία με τις αρχές. 
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Προκειμένου να παράσχει προστασία στους σχεδόν 100 πρόσφυγες και μετανάστες, οι σκηνές των οποίων 

καταστράφηκαν στη Σούδα τις τελευταίες δύο μέρες, η Υ.Α. έχει ήδη ξεκινήσει να τοποθετεί οικογενειακές 

σκηνές με ξύλινο πάτωμα. Παράλληλα, όσοι έπεσαν θύματα των επιθέσεων δέχθηκαν ιατρική και 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη μέσω εταίρων της Υ.Α., καθώς και κουβέρτες, υπνόσακους, υποστρώματα και 

είδη προσωπικής υγιεινής. 

 

Το ιστορικό των επεισοδίων 

 

Η κατάσταση είναι τεταμένη εδώ και καιρό. Όμως την Τετάρτη επεισόδια σημειώθηκαν στον καταυλισμό 

των προσφύγων και των μεταναστών στη Σούδα, μέσα στην τάφρο του κάστρου της πόλης, από ομάδες 

κυρίως Αφρικανών, όπως μετέδιδε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, με αποτέλεσμα να καούν σκηνές και να 

καταστραφεί μεγάλο μέρος του καταυλισμού. Οι ομάδες αυτές, σύμφωνα με την ίδια πηγή, έσπασαν τζάμια 

αυτοκινήτων και βιτρίνες καταστημάτων. 

 

 
 

Όπως μετέδωσε ο Σταθμός Αιγαίου της ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν όταν άρχισαν να πέφτουν βεγγαλικά. Σύμφωνα 

με πληροφορίες, ομάδα προσφύγων και μεταναστών έσπασε βιτρίνα σε κατάστημα με βεγγαλικά, έκλεψε 

μεγάλο αριθμό βεγγαλικών και άρχισαν την εκτόξευσή τους ακόμα και προς τα σπίτια των περιοίκων. 

Επίσης, πέταξαν πέτρες σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Άμεση ήταν η αντίδραση της Αστυνομίας που 

απέκλεισε τους γύρω δρόμους, ενώ έγινε και χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου – λάμψης. 

 

Ακολουθεί σχετικό YouTube video: 

https://www.youtube.com/watch?v=yaL3YGziap4 

 

Σύμφωνα πάντα με το Σταθμό Αιγαίου της ΕΡΤ, μέσα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης άτομα από τον χώρο 

της Χρυσής Αυγής άρχισαν να καλούν σε συγκέντρωση στην περιοχή. Με την εμφάνισή τους, αρκετοί από 

τους οποίους κρατούσαν και σιδηρολοστούς, τα επεισόδια επεκτάθηκαν σε μεγαλύτερη ακτίνα, ενώ 

αναφέρεται ότι προπηλακίστηκαν ακόμα και συλληφθέντες μετανάστες μέσα σε κλούβα της Αστυνομίας. 

Τα επεισόδια σταμάτησαν περίπου στις 3 τα χαράματα, Πέμπτης. 

 

Ακολουθεί σχετικό YouTube video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ob9xodXICZs 

 

Ο δεύτερος γύρος των επεισοδίων 

 

Δεν πρόλαβε να περάσει δεύτερο 24ωρο και ξέσπασαν για δεύτερη φορά σοβαρά στον καταυλισμό της 

Σούδας στην πόλη της Χίου. Όλα ξεκίνησαν όταν, περίπου στις 8 το βράδυ της Πέμπτης, έπεσαν δυο 

μολότοφ μέσα στον καταυλισμό. Από τις αστυνομικές Αρχές πιθανολογείται πως οι μολότοφ έπεσαν από τα 

υπερκείμενα του καταυλισμού τείχη του κάστρου κι αυτό γιατί ο καταυλισμός λειτουργεί μέσα στην τάφρο 

του βυζαντινού οχυρωματικού έργου. Αποτέλεσμα της ρίψης των μολότοφ ήταν να καούν ολοσχερώς δυο 

σκηνές. Λίγη ώρα μετά, η είδηση της ρίψης των μολότοφ προκάλεσε τη διαμαρτυρία ομάδας 30 περίπου 

αλληλέγγυων πολιτών που έπαιρναν μέρος εκείνη την ώρα στην πορεία για το Πολυτεχνείο και οι οποίοι 

συνέχισαν να πορεύονται προς τον καταυλισμό. Λίγα μέτρα πριν από την είσοδο όμως σε αυτόν, τους 

σταμάτησαν άνδρες των ΜΑΤ που επιχειρούσαν στην περιοχή. 

https://www.youtube.com/watch?v=yaL3YGziap4
https://www.youtube.com/watch?v=Ob9xodXICZs


27 

 

 
 

Ακολούθησε η αποχώρηση των αλληλέγγυων περί τις 10.30 το βράδυ, ενώ, σύμφωνα με τον σταθμό 

Αιγαίου της ΕΡΤ, κατά την παραμονή τους εκεί υπήρξαν φραστικοί διαπληκτισμοί με άτομα που κινούνται 

στον ακροδεξιό χώρο και οι οποίοι είχαν στο μεταξύ συγκεντρωθεί. Περίπου στις 11 το βράδυ, έπεσαν κι 

άλλες μολότοφ αλλά και κροτίδες μέσα στον καταυλισμό, που και πάλι πιθανολογείται ότι έγιναν από τα 

υπερκείμενα τείχη του κάστρου. Αποτέλεσμα 150 περίπου πρόσφυγες, κυρίως οικογένειες με παιδιά να 

εγκαταλείψουν τις σκηνές και να ζητήσουν προστασία στο κοντινό κτήριο της Ιχθυόσκαλας. Γύρω στα 

μεσάνυχτα, δυο αλληλέγγυοι που βρίσκονταν με τις οικογένειες των προσφύγων ενώ αποχωρούσαν 

δέχθηκαν την επίθεση 30 περίπου ατόμων, οι οποίοι και τους ξυλοκόπησαν. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο 

στο νοσοκομείου της Χίου όπου και παρέμειναν έως τις 2 τα ξημερώματα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με 

ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ένας πρόσφυγας, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από αγνώστους στο κέντρο της 

πόλης, κοντά στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. 

 

Δήμαρχος Χίου: Να φύγουν οι πρόσφυγες 

 

Αμέσως μετά τα πρώτα επεισόδια ο δήμαρχος του νησιού Μανώλης Βουρνούς υπογράμμισε την ανάγκη 

«σήμερα κιόλας να αδειάσει ο καταυλισμός στη Σούδα της Χίου». «Μετά τα επεισόδια το βράδυ που 

πέρασε, έχει γίνει καθαρό ότι η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Αν δεν μπορεί να 

κυβερνήσει, αυτό είναι πρόβλημα δικό της και όχι του δήμου. Δεν είναι δουλειά του δήμου να εξασφαλίσει 

την ασφάλεια των δημοτών αλλά και των προσφύγων–μεταναστών» τόνισε ο κ. Βουρνούς. Ο δήμαρχος 

Χίου έκανε γνωστό ότι επικοινώνησε σήμερα με τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη 

Μουζάλα, από τον οποίο και ζήτησε να αδειάσει άμεσα ο καταυλισμός της Σούδας. «Στο ερώτημά του “πού 

να τους πάω”, του απάντησα αυτό είναι θέμα δικό σας και όχι δικό μου», είπε ο δήμαρχος. 

Εν τω μεταξύ, η οργάνωση Χίου του ΚΚΕ καταγγέλλει τα επεισόδια ως οργανωμένη προβοκάτσια σε βάρος 

προσφύγων και κατοίκων από «φασίστες και άλλες αντιδραστικές δυνάμεις». 

 

Το ΚΚΕ, ζητά «άμεση μετακίνηση προσφύγων και μεταναστών από το νησί και απεγκλωβισμό τους από τη 

χώρα, ανοικτά κέντρα προσωρινής φιλοξενίας για τους πρόσφυγες με ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, να 

κλείσει η Σούδα και όλα τα hot spot και να μη δημιουργηθούν νέα», καθώς και «άμεση αποκατάσταση των 

ζημιών στην περιοχή, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους και του δήμου». Οι αντιδράσεις των κατοίκων 

ομάδα κατοίκων συνέστησε Επιτροπή αγώνα με σύνθημα «Εναντιωνόμαστε στις πολιτικές, όχι στους 

ανθρώπους» και διαμαρτύρεται για την επικίνδυνη τροπή που έχει λάβει η κατάσταση με το προσφυγικό 

πρόβλημα του νησιού, ζητώντας άμεσες και ουσιαστικές επεμβάσεις από τις τοπικές αρχές προς την 

κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ δεν είναι λίγοι αυτοί που αντιδρούν στη δημιουργία κέντρου φύλαξης για 

μετανάστες και πρόσφυγες με παραβατική συμπεριφορά. 

 

Την κατάσταση που επικρατεί στην τοπική κοινωνία αποτυπώνει η εφημερίδα Πολίτης της Χίου 

λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σε χαρακίρι διαρκείας επιδίδεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο δημόσιος 

διάλογος στη Χίο. Ενώ: ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται και ανθρώπινες ψυχές βιώνουν μια δεύτερη 

πολεμική σύρραξη, εννοείται σε εδαφική επιφάνεια εν ειρήνη μια πόλη βιώνει την αστάθεια μιας βίαιης 

κοινωνικής μετάλλαξης, από την καθημερινή γαλήνη στην απρόβλεπτη βιαιοπραγία ένα νησί δυσφημείται 

και διασύρεται παγκόσμια, με την τηλεοπτική εικόνα να σμπαραλιάζει και τις τελευταίες πιθανότητες του 

να διασωθεί απ’ την οικονομική κατάρρευση ανοίγοντας παράθυρο στην αγορά του τουρισμού». 

 

Την ίδια ακριβώς ώρα, όσοι διαθέτουν τη δύναμη του επηρεασμού της κοινής γνώμης (κόμματα, φορείς, 

αιρετοί, δημοσιογράφοι) επιδίδονται σε μια φρενήρη κούρσα απόδειξης ποιος ευθύνεται για το ημερήσιο 

http://www.politischios.gr/koinonia/problima-einai-poios-prokalei-i-i-idia-i-proklisi
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πρόβλημα. Προκαλούν οι πρόσφυγες πετώντας βεγγαλικά ή οι ακροδεξιοί ρίχνοντας μολότοφ; Εκεί 

εστιάζεται και εξαντλείται όλη η συζήτηση…Την πραγματική πρόκληση, τη δέσμευση σε υψηλότατο 

πολιτικό επίπεδο, οι πρόσφυγες να κρατούνται στα νησιά, όλοι παριστάνουν ότι δεν τη βλέπουν. Τα media 

της Αθήνας και της Ευρώπης εστιάζουν στις ημερήσιες εικόνες καταστροφής, ο δήμαρχος βρήκε ξανά το 

χώρο του στις τηλεοπτικές οθόνες…Μιλήστε μας καθαρά για να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να 

συμβάλλουμε στην εκτόνωση της κατάστασης. Να καταθέσουμε προτάσεις ρεαλιστικές, με διπλό γνώμονα: 

την παράλληλη υπεράσπιση του ανθρώπου μα και του τόπου μας» υπογραμμίζει η εφημερίδα. 

 

 
 

Δημοκρατική Συμπαράταξη: Τα νησιά δεν πρέπει να θυσιαστούν 

 

Παράλληλα με αυτές τις εξελίξεις η Δημοκρατική Συμπαράταξη εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας ότι «τα 

νησιά δεν πρέπει να θυσιαστούν για μικροκομματικά συμφέροντα». 

 

Ειδικότερα η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: 

 

«Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου βυθίζονται κάθε μέρα ακόμα περισσότερο στην απελπισία και την 

απόγνωση. Ανθρώπινες ζωές κινδυνεύουν. Η αστυνομία είναι αδύναμη να αντιμετωπίσει την κατάσταση και 

να προστατέψει τους πρόσφυγες και τους δημοκρατικούς πολίτες της Χίου. Ακροδεξιοί προβοκάτορες 

έκαναν για άλλη μια φορά την εμφάνιση τους. Ο Πρωθυπουργός αντί για συντονισμό της διαχείρισης των 

προσφυγικών ροών επέλεξε την επικοινωνιακή αναβάθμιση του Υπουργείου Μετανάστευσης. Τα 

επικοινωνιακά τεχνάσματα δεν πείθουν γιατί δεν λύνουν τα υπαρκτά προβλήματα. Δημιουργούν όμως 

επιπρόσθετες διοικητικές καθυστερήσεις. Οι δήθεν συντονισμένες διπλωματικές προσπάθειες ώστε να 

πειστούν οι εταίροι για την ανάγκη αποσυμφόρησης των νησιών έπεσαν στο κενό. 

 

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός γύρισε πάλι με μεγάλα λόγια και άδεια χέρια από την Σύνοδο Κορυφής 

του Οκτωβρίου. Δεν ασχολήθηκε ποτέ πραγματικά και ουσιαστικά με την τραγική κατάσταση στα νησιά. 

Έχει αναθέσει το θέμα σε μια επιτροπή που εξαπατά τους νησιώτες και δεν λύνει το πρόβλημα. Τα νησιά 

δεν πρέπει να θυσιαστούν για μικροκομματικά συμφέροντα. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Η 

κυβέρνηση οφείλει να λάβει, σήμερα, αποφάσεις για την αποσυμφόρηση των νησιών. Να σταματήσει να 

εμπαίζει τους νησιώτες. Οι ευθύνες για όσα συμβαίνουν βαραίνουν τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Να 

σταματήσει να κρύβεται.» 

 

 
 

Η Ύπατη Αρμοστεία εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τα περιστατικά βίας στη Χίο 

 

18 November 2016 

 
© UNHCR/Onofrio D’Amato 

 

http://archive.is/0HjYr
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Εμφανή τα σημάδια από τα πρόσφατα περιστατικά βίας στο χώρο φιλοξενίας της Σούδας 

 

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τα 

πρόσφατα περιστατικά που σημειώθηκαν εναντίον προσφύγων και μεταναστών στο χώρο φιλοξενίας της 

Σούδας που διαχειρίζεται ο δήμος Χίου. Ύστερα από μια επίθεση, την Πέμπτη το βράδυ, με μολότοφ και 

μεγάλες πέτρες εναντίον όσων διαμένουν στη Σούδα, καθώς και άλλα βίαια περιστατικά που σημειώθηκαν 

νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αρκετές σκηνές κάηκαν και σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν στα καταλύματα 

πολλών ανδρών, γυναικών και παιδιών που έχουν διαφύγει από χώρες οι οποίες πλήττονται από πολέμους. 

 

Συνολικά, περίπου 100 άνθρωποι -κυρίως οικογένειες- έχασαν το κατάλυμά τους. Όπως ανέφεραν στην 

ομάδα της Υ.Α., φοβούνται να επιστρέψουν στο χώρο φιλοξενίας και να κοιμηθούν εκεί. “Καταδικάζω με 

έμφαση κάθε μορφή βίας, που έχει ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό τόσο κατοίκων της Χίου όσο 

και προσφύγων”, δήλωσε ο Philippe Leclerc, Αντιπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες στην Ελλάδα. “Όλοι όσοι διαπράττουν τέτοιες πράξεις πρέπει να εντοπιστούν και να 

τιμωρηθούν”, πρόσθεσε. 

 

Η Υ.Α. καλεί τις αρχές να αποτρέψουν παρόμοια περιστατικά βίας στο μέλλον ενισχύοντας την ασφάλεια 

εντός και γύρω από το χώρο φιλοξενίας. Θα πρέπει επίσης να ενταθούν οι προσπάθειες εξεύρεσης 

εναλλακτικής στέγασης, προκειμένου να μπορέσει να κλείσει ο χώρος της Σούδας. Μέχρι στιγμής, η Υ.Α. 

παρέχει διαμονή σε ξενοδοχεία και διαμερίσματα, για πάνω από 300 ιδιαίτερα ευάλωτους άνδρες, γυναίκες 

και παιδιά, για τους οποίους η διαδικασία ασύλου βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Η Υ.Α. συνεχίζει να παρέχει 

βοήθεια στις αρχές για τη μεταφορά στην ηπειρωτική Ελλάδα αιτούντων άσυλο, οι οποίοι έχουν εφοδιαστεί 

με το σχετικό δελτίο. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου, η Υ.Α. έχει βοηθήσει στον εντοπισμό, την ενημέρωση και 

τη μεταφορά περίπου 400 ανθρώπων από τη Χίο προς την ενδοχώρα, σε στενή συνεργασία με τις αρχές. 

 

Προκειμένου να παράσχει προστασία στους σχεδόν 100 πρόσφυγες και μετανάστες, οι σκηνές των οποίων 

καταστράφηκαν στη Σούδα τις τελευταίες δύο μέρες, η Υ.Α. έχει ήδη ξεκινήσει να τοποθετεί οικογενειακές 

σκηνές με ξύλινο πάτωμα. Παράλληλα, όσοι έπεσαν θύματα των επιθέσεων δέχθηκαν ιατρική και 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη μέσω εταίρων της Υ.Α., καθώς και κουβέρτες, υπνόσακους, υποστρώματα και 

είδη προσωπικής υγιεινής. 

 

 

12. 18/11/2016: Ακραία αντισημιτικά σχόλια σε διαφήμιση μυθιστορήματος 
 

Ακραία αντισημιτικά σχόλια, στις 18 Νοεμβρίου 2016,  σε διαφημιστικό βίντεο μυθιστορήματος για το 

Ολοκαύτωμα στο facebook από τις Εκδόσεις Πατάκη που φέρει την ευθύνη τους αφού δεν τα έσβησε. 

 

Aκολουθεί σχετικό video: https://www.facebook.com/EkdoseisPataki/videos/10155481184133852/ 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/11/18/1-211/
http://archive.is/bQkWM
https://www.facebook.com/EkdoseisPataki/videos/10155481184133852/
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_______________________________________________________________________________________ 

 

13. 23/11/2016: Κοινοβουλευτική ερώτηση για μισαλλόδοξη και απειλητική ανάρτηση 

από μέλος της Εθνοφυλακής Λέσβου 
 

Στις 23 Νοεμβρίου2016 κατατέθηκε από βουλευτές του Σύριζα κοινοβουλευτική ερώτηση για μισαλλόδοξη 

και απειλητική ανάρτηση στο Facebook από τον, φερόμενο ως μέλος της Εθνοφυλακής Λέσβου, χρήστη 

Nikos Mpoutakis. Παρότι το θέμα έφτασε στη Βουλή δεν είναι γνωστή κάποια δικαστική συνέχεια. 

 

“Θα αδειάσω G3 στις κωλ…. σας” – Στη Βουλή η απειλητική ανάρτηση από μέλος της Εθνοφυλακής 

Λέσβου 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Θέμα: Μισαλλόδοξη και απειλητική ανάρτηση από μέλος της Εθνοφυλακής Λέσβου 

 

Σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης υπήρξε ανάρτηση από κάτοικο της Λέσβου που δηλώνει μέλος της 

Εθνοφυλακής Λέσβου και ο οποίος, αφού εξαπολύει γενικές απειλές προς μετανάστες, πρόσφυγες, 

αλληλέγγυους και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται πιο συγκεκριμένος και δηλώνει ότι διαθέτει ένα G3 και θα το 

χρησιμοποιήσει, μαζί με μερικές χιλιάδες σφαίρες, εναντίων όλων των προαναφερθέντων. Η ανάρτηση 

εγείρει ερωτήματα για την Εθνοφυλακή Λέσβου ειδικά αλλά και για τα Τάγματα Εθνοφυλακής ανά την 

επικράτεια και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται οι πολίτες που μετέχουν σε αυτά γενικότερα. Ενόψει και 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/11/23/3-9/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/11/23/3-9/
http://archive.is/KUi7d
http://archive.is/0L0ux
http://archive.is/0L0ux
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της πρόσκλησης της Εθνοφυλακής Φαρσάλων για πρόσληψη εθνοφυλάκων αλλά και των εξαγγελθέντων 

νέων προσλήψεων εθνοφυλάκων έως το τέλος του 2016, 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

 

1.    Ποιοί είναι οι έλεγχοι που γίνονται προκειμένου να δοθούν όπλα σε πολίτες που μετέχουν στα τάγματα 

Εθνοφυλακής; Οι έλεγχοι επαναλαμβάνονται ή είναι άπαξ; 

 

2.    Ποια είναι η δομή ιεραρχίας στα τάγματα Εθνοφυλακής; Υπάρχει διοίκηση στο τάγμα της Λέσβου και 

αν ναι, γνωρίζει ότι κάποιοι από τη δύναμή του απειλούν, δημοσίως, συμπολίτες μας; 

 

3.    Το ΓΕΣ και η Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής είναι γνώστες αυτών των γεγονότων; Πώς προτίθενται 

να αντιμετωπίσουν την διοίκηση του ΤΕ Λέσβου; 

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές 

 

Καραγιαννίδης Χρήστος 

Ακριώτης Γεώργιος 

Θελερίτη Μαρία 

Ιγγλέζη Κατερίνα 

Καββαδία Ιωαννέτα-Αννέτα 

Καρακώστα Ευαγγελία-Εύη 

Κυρίτσης Γεώργιος 

Μπαλαούρας Γεράσιμος 

Πάλλης Γεώργιος 

Παπαδόπουλος Χριστόφορος 

Σκουφά Ελισσάβετ-Μπέττυ 

Τζούφη Μερόπη 

Ψυχογιός Γεώργιος 

 

 
____________________________________________________________________________________ 
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14. 23/11/2016: Παρκάρισμα οχήματος ΥΠ.ΠΟ. σε οδηγό όδευσης τυφλών (Αθήνα) 
 

Στις 23 Νοεμβρίου 2016 καταγγέλθηκε (μέσω της παρακάτω φωτογραφίας που κυκλοφόρησε στο 

facebook) παράνομο, προκλητικό παρκάρισμα πάνω στο οδηγό ύδεσης των τυφλών στην οδό Βουλής 

(μεταξύ Μητροπόλεως και Απόλλωνος), ενός από τα οχήματα του Υπουργείου Πολιτισμού με αριθμό 1… 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

15. 25/11/2016: Δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες από πυρκαγιά στη Μόρια 

Λέσβου. Οι ποινικές ευθύνες των αρχών. 
 

Στις 25 Νοεμβρίου 2016 εξερράγη φιάλη υγραερίου προκαλώντας εκτεταμένη πυρκαγιά στο Κέντρο 

Πρώτης Υποδοχής στη Μόρια της Λέσβου με αποτέλεσμα δύο νεκρούς, μία 60χρονη περίπου γυναίκα και 

το 5χρονο εγγόνι της (Κούρδους πρόσφυγες από το Ιράκ), και πάνω από δέκα τραυματίες, τέσσερις από 

τους οποίους με πολύ σοβαρά τράυματα. Παρά το ότι ο κανονισμός για τα ΚΕΠΥ προβλέπει 

συγκεκριμέναυς χώρους για την παρασκευή φαγητού και απαγορέυει αυτές τις δραστηριότητες στους 

χώρους στέγασης και ψυχαγωγιας, καθώς και προβλέπει αυστηρούς κανονισμούς ασφαλείας για την 

αποφυγή πυρκαγιάς, μέχρι και τις 27/11/16 δεν έχει γίνει γνωστή καμιά προκαταρκτική εξέταση απο 

κάποια Εισαγγελία για τον καταμερισμό των ευθυνών των αρμοδίων. Ακολουθεί δήλωση του Δημήτρη 

Χριστόπουλου (προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου), 

αρθρογραφία, ο κανονισμός από το σχετικό ΦΕΚ, ανακοίνωση της Human Rights Watch και κοινή 

ανακοίνωση 20 οργανώσεων και φορέων: 

 

Μόρια: Γιαγιά και εγγόνι κάηκαν ζωντανοί 
 

 
 

Δύο άνθρωποι, μια 60χρονη περίπου γυναίκα και το 5χρονο εγγόνι της, Κούρδοι πρόσφυγες από το Ιράκ, 

εγκλωβισμένοι στη Λέσβο εδώ και τέσσερις μήνες, είναι τα θύματα της μεγάλης φωτιάς που κατέκαψε τα 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/11/23/2-25/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/11/25/1-208/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/11/25/1-208/
http://archive.is/SsYdJ
http://www.nooz.gr/image.ashx?fid=773419
http://www.nooz.gr/greece/moria-giagia-kai-eggoni-kaikan-zontanoi
http://www.nooz.gr/greece/moria-giagia-kai-eggoni-kaikan-zontanoi
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μεσάνυχτα μεγάλο μέρος του hot spot της Μόριας. Δύο ομοεθνείς τους, μια νέα γυναίκα με το ανήλικό της 

παιδί, και οι δύο με σοβαρά εγκαύματα, μεταφέρθηκαν με αεροδιακομιδή στην Αθήνα προκειμένου οι 

περιπτώσεις τους να αντιμετωπισθούν από εξειδικευμένους γιατρούς.Μαζί με τους παραπάνω στο 

Νοσοκομείο της Μυτιλήνης μεταφέρθηκαν και περίπου 10 ακόμα μετανάστες και πρόσφυγες με ελαφρά 

εγκαύματα, και άλλοι με αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας των πυκνών καπνών που σκέπασαν το χώρο. 

 

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 11 το βράδυ όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων που μίλησαν 

στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξερράγη φιάλη υγραερίου την ώρα που μέσα στη σκηνή της μαγείρευε η 60χρονη και το 

εγγόνι της κοιμόταν δίπλα της. Και οι δυο εγκλωβίστηκαν μέσα στην καιόμενη πλαστική σκηνή και κάηκαν 

ζωντανοί. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στις διπλανές σκηνές, δεδομένου του ότι στο hot spot επικρατεί 

κυριολεκτικά το αδιαχώρητο. Σε καλοκαιρινές σκηνές οι περισσότεροι, διαμένουν συνολικά περισσότεροι 

από 4.500 μετανάστες και πρόσφυγες κάθε ηλικίας και από δεκάδες εθνικότητες της Ασίας και της 

Αφρικής. Έντρομες γυναίκες και παιδιά, στην πλειοψηφία τους Κούρδοι από το Ιράκ, μια και η 

συγκεκριμένη φωτιά εκδηλώθηκε στο τμήμα όπου κατοικούν κυρίως πρόσφυγες αυτής της εθνικής ομάδας, 

άρχισαν να τρέχουν για να σωθούν από τη φωτιά που επεκτείνονταν γρήγορα. Κάποιοι πρόσφυγες μαζί με 

αστυνομικούς προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά. 

 

Την ίδια ώρα όμως υπήρξαν εξεγέρσεις σε διάφορα τμήματα του καταυλισμού, ενώ ταυτόχρονα άρχισαν 

να μπαίνουν και φωτιές από τους εξεγερμένους σε σκηνές και κοντέινερ. Προς στιγμή η πυρκαγιά απείλησε 

να κάψει όλους τους χώρους, πράγμα που αποφεύχθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από ισχυρές 

δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχείρησαν σε όλη την έκταση κατά μικρές ομάδες. Η κατάσταση που 

είχε διαμορφωθεί οδήγησε στην εκκένωση των χώρων, κυρίως από τα γυναικόπαιδα που σκόρπισαν στα 

γύρω χωράφια. Εκκενώθηκε επίσης και η δομή των ανηλίκων προσφύγων που λειτουργεί μέσα στο hot spot, 

ενώ δεν αποφεύχθηκαν και μικρής έκτασης επεισόδια ανάμεσα σε Αφρικανούς κυρίως μετανάστες και 

δυνάμεις των ΜΑΤ που μπήκαν μέσα στον καταυλισμό. Τελικά, περίπου στις 3 τα χαράματα οι φωτιές 

έσβησαν, ένας μεγάλος όμως αριθμός ανθρώπων θα περάσει τη νύχτα στην ύπαιθρο, αφού οι σκηνές τους 

με όλα τους τα υπάρχοντα κάηκαν. 

—————————————————— 

 

Νέα έκκληση Μουζάλα στους νησιώτες να βοηθήσουν τους πρόσφυγες 

 

Τη λύπη του για το τραγικό γεγονός που έγινε χθες στη Μόρια εξέφρασε από το βήμα της Βουλής ο 

υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

 

 
Alexandros Michailidis / SOOC 

 

Τη λύπη του για το τραγικό γεγονός που έγινε χθες στη Μόρια εξέφρασε από το βήμα της Βουλής ο 

υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας.     25.11.2016 Λέσβος: Μια 60χρονη και το 

5χρονο εγγόνι της οι νεκροί στη Μόρια «Θέλω να εκφράσω τη λύπη μου για το τραγικό γεγονός το οποίο 

έγινε χθες στη Μόρια» σημείωσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Μεταναστευτικής πολιτικής Γιάννης 

Μουζάλας.     «Ήταν ένα τυχαίο γεγονός που θα μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε. Συμβαίνει. Δεν συνέβη 

όμως οπουδήποτε, συνέβη στη Μόρια» πρόσθεσε ο κ. Μουζάλας.   «Και αυτό το επιβαρύνει, μας κάνει να 

είμαστε πολύ πιο στεναχωρημένοι, πολύ πιο λυπημένοι, να αισθανθούμε πολύ περισσότερο τις ευθύνες μας 

και να ξανααπευθύνω από αυτό το βήμα έκκληση στους νησιώτες να βοηθήσουν ώστε να δημιουργήσουμε 

καλύτερες συνθήκες για αυτούς τους ανθρώπους εκεί» τόνισε ο υπουργός Μεταναστευτικής 

πολιτικής.   «Αυτό κάνει καλό και στους νησιώτες. Και συγχρόνως αρχίζουμε τον “απεγκλωβισμό” σε 

εισαγωγικά, αυτών που μπορούν να έρθουν στην ενδοχώρα χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τη συμφωνία» 

κατέληξε ο κ. Μουζάλας. 

http://archive.is/AW9G0
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Το μόνο ατυχές περιστατικό είναι ότι είστε εσείς στην κυβέρνηση 

 

 
Της Αφροδίτης Αλ Σάλεχ 

 

Ο υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής κ. Μουζάλας χαρακτήρισε δίχως να ντρέπεται “ατυχές περιστατικό” 

τους θανάτους δύο προσφύγων στη Μόρια της Λέσβου και τον τραυματισμό πολλών ακόμη από έκρηξη, 

μάλλον, φιάλης υγραερίου. Ο δε εκπρόσωπος τύπου του Συντονιστικού για το προσφυγικό, κ. Κυρίτσης το 

πήγε ένα βήμα παραπέρα λέγοντας πως “θα μπορούσε να συμβεί παντού” συμπληρώνοντας τη βαρύγδουπη 

φράση με την παροιμία “όπου φτωχός και η μοίρα του”! Ενώ ο Πρωθυπουργός, κ Τσίπρας έσπευσε να 

αποποιηθεί των πολιτικών ευθυνών του και ταυτιζόμενος με τον ελληνικό λαό δήλωσε πως νιώθει και αυτός 

“συγκλονισμένος”! 

 

Προφανώς δεν τους περνάει από το μυαλό ότι οι πολιτικές ηγεσίες υπάρχουν για να κάνουν ότι είναι δυνατό 

προκειμένου να αποφεύγονται τα “ατυχή περιστατικά” και πως φέρουν ακέραια την ευθύνη για τις ζωές των 

ανθρώπων που βρίσκονται στην επικράτεια την οποία κυβερνούν και οπωσδήποτε αυτών των ανθρώπων 

που βρίσκονται σε κρατικές δομές όπως τα κέντρα κράτησης, τα ιδρύματα, οι φυλακές, τα σχολεία, τα 

νοσοκομεία κτλ. “Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση 

της Πολιτείας” γράφει το Σύνταγμα στο άρθρο 2 παρ 1. 

 

Πριν δύο μήνες ακριβώς, από τη στήλη αυτή είχα γράψει (εδώ) για την κατάσταση στη Μόρια και εν γένει 

για τη διαχείριση του προσφυγικού από την κυβέρνηση χαρακτηρίζοντας την “ώρα μηδέν για την Ελλάδα”. 

Το τραγικό συμβάν στη Μόρια μόνο “τυχαίο περιστατικό” δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί. Και αυτό γίνεται 

εύκολα αντιληπτό με μια πρόχειρη ανάγνωση του Κανονισμού λειτουργίας των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής 

(εδώ) όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το 2012, σε αντιπαραβολή με την κατάσταση 

που επικρατεί με ευθύνη της κυβέρνησης στη Μόρια αλλά και σε όλα τα ΚΕΠΥ στην επικράτεια. 

 

Στον Κανονισμό λειτουργίας των ΚΕΠΥ προβλέπεται μεταξύ άλλων, γραφείο ασφαλείας “για την 

εσωτερική τάξη, την κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίου ασφαλείας των εγκαταστάσεων και γενικά την 

εύρυθμη λειτουργία αυτών” και διακριτοί χώροι εστιατορίου – μαγειρείου. Σύμφωνα με τον Κανονισμό οι 

υπήκοοι τρίτων χωρών που παραμένουν στα ΚΕΠΥ θα πρέπει “να τελούν υπό αξιοπρεπείς συνθήκες 

διαβίωσης”, και θα πρέπει να τους “παρέχεται σίτιση και κατάλληλος χώρος για τη στέγασή τους”. 

Επιπλέον, όσον αφορά στους χώρους διαμονής, σύμφωνα πάντα με τον Κανονισμό, θα πρέπει να είναι 

“ενότητα στεγασμένων χώρων πτερύγων παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών που περιλαμβάνει κυρίως τους 

χώρους για την παραμονή (θάλαμοι), την ψυχαγωγία, την εστίαση, τη θρησκευτική λατρεία, και την 

προσωπική φροντίδα” ενώ οι θάλαμοι παραμονής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 τ.μ. και συγκεκριμένα 

“κάθε θάλαμος φιλοξενεί από τέσσερα (4) έως έξι (6) άτομα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να 

φιλοξενεί έως και δώδεκα (12) άτομα. Διαθέτει ανάλογο αριθμό κρεβατιών και τους ανάλογους χώρους 

υγιεινής (W.C., ντους, νιπτήρες, τουλάχιστον από ένα είδος υγιεινής ανά έξι άτομα)” ενώ τονίζεται ότι 

στους χώρους εστίασης ή ψυχαγωγίας δεν προβλέπεται η δυνατότητα “παρασκευής φαγητού”. Αυτά είναι 

λίγα από όσα οφείλει να παρέχει η πολιτεία στους πολίτες τρίτων χωρών στα ΚΕΠΥ. 

 

Ποιες από αυτές τις προδιαγραφές ικανοποιούνται στη Μόρια; Καμία. Πού προβλέπεται ότι σε ένα ΚΕΠΥ 

στεγάζονται 3000 άνθρωποι ο ένας πάνω στον άλλο; Πουθενά. Που προβλέπεται η χρήση σκηνών εκτός 

των θαλάμων; Πουθενά. Ποιοι κανόνες ασφάλειας και πυρασφάλειας ικανοποιούνται; Κανένας. Τι κάνει η 

πολιτεία για να προστατεύσει τους ανθρώπους αυτούς που εκ των διεθνών συνθηκών οφείλει να 

προστατεύει; Τίποτα. Όλα αφημένα στην τύχη τους ή μάλλον στην ατυχία μας να τους έχουμε στην 

κυβέρνηση. 

http://archive.is/QdoVC
http://www.capital.gr/tax/3156729
https://users/afroditealsalech/Downloads/document.pdf
http://www.capital.gr/Content/ImagesDatabase/32/32fbf8195b754aee880a932a619a6a3c.png
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Ο λαλίστατος κ. Μουζάλας είχε πει προ κάποιων μηνών, ήταν Μάρτιος του 2016, ότι “φροντίδα μας είναι 

να μην πεθάνει κάποιο παιδάκι στον καταυλισμό” ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτό “είναι κάτι το οποίο 

κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν θα μπορούσε να το εγγυηθεί”. Έτσι ο υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα- 

Καμμένου φρόντισε να αυτο-απαλλάξει τον εαυτό του από όποιες ευθύνες δίχως βέβαια να φροντίσει να 

δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε να μην έχουμε νεκρό παιδί στους “καταυλισμούς”. Και κάπως έτσι η 

αυτοχειροκροτούμενη κυβέρνησή μας, η πάντα όμως λυπημένη για τα δεινά των πολιτών της, συνεχίζει το 

“έργο” της ώστε να παραδώσει κάποια στιγμή μια κυριολεκτικά καμμένη γη. Θα περιμένουμε να 

ολοκληρώσει την καταστροφή ή θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν ώστε να τους σταματήσουμε πριν να είναι 

πάρα πολύ αργά; Αυτό είναι μια απάντηση που καλούμαστε όλοι να δώσουμε, η κοινωνία πρωτίστως. 

____________________________________________ 

 

Κοινή δήλωση 20 οργανώσεων και φορέων 
  

Χρειάζονται κι άλλοι νεκροί για να δοθούν εγγυήσεις ασφάλειας στους καταυλισμούς; 

  

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016 

  

Το πρόσφατο δυστύχημα στη Μόρια που κόστισε ζωές προσφύγων δεν έγινε την κακιά στιγμή που μπορεί 

να συμβεί στον καθένα. Αφορά τις συνθήκες διαβίωσης σε χώρο ευθύνης του κράτους το οποίο οφείλει να 

τηρεί συγκεκριμένους κανόνες ασφαλείας. Πώς όμως να θέσει τέτοιους κανόνες, όταν το Υπουργείο 

Μεταναστευτικής Πολιτικής δεν ενδιαφέρθηκε να καταρτίσει σε κανέναν καταυλισμό, στα νησιά και την 

ενδοχώρα, κανονισμό λειτουργίας ο οποίος μεταξύ άλλων θα προέβλεπε τα σχετικά με την ασφάλεια και 

την πυρασφάλεια του χώρου; Εξάλλου, στους χώρους αυτούς, κλειστούς και ανοιχτούς, προΐστανται 

διοικητές που έχουν διοριστεί από το υπουργείο με ad hoc διαδικασίες, χωρίς διαγωνισμό, χωρίς να 

υπάρχουν απαιτητά προσόντα και σαφείς αρμοδιότητες, και χωρίς βέβαια οι διευθυντές να έχουν στα χέρια 

τους κάποιον κανονισμό να ακολουθήσουν. 

  

Στους προσφυγικούς καταυλισμούς ήδη έχουν εξαντληθεί τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Σε αυτούς, η 

ασφάλεια αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση διαβίωσης. Θα έπρεπε να αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο της 

μεταναστευτικής πολιτικής, μεγάλης σημασίας και για την ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Στο συγκεκριμένο 

θλιβερό γεγονός, αλλά και σε άλλα παρόμοια που προηγήθηκαν αλλού (βλ. εμπρηστικές επιθέσεις στη Χίο), 

οι ευθύνες είναι καταλογιστέες στους διοικητές και την κυβέρνηση. Ας τις αναλάβουν οι πολιτικά και 

διοικητικά υπεύθυνοι για να διορθώσουν έστω και εκ των υστέρων τις ελλείψεις. Η απόδοση ποινικών 

ευθυνών, την οποία αναμένουμε, ασφαλώς θα προσδώσει μια νέα διάσταση στο ζήτημα αυτό. 

 

Οι συνυπογράφοντες φορείς: 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – SOLIDARITY NOW 

ASANTE 

GENERATION 2.0 FOR RIGHTS EQUALITY & DIVERSITY 

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΙ + HIV 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – MED.IN 

ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΜΕ HIV/AIDS 

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΒΑΒΕΛ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ LGBTQ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 

ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΑ 

MELISSA-NETWORK OF MIGRANT WOMEN IN GREECE 

ΟΜΑΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ. 

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΗ ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΟΛΚΕ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – PRASKIS 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (ΣΕΜ)  – ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ 

ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
_________________________________________________________________________________________  

 

16. 28/11/2016: Καταγγελία βασανισμού κρατούμενου, αιτούντα άσυλο, στο 

Α.Τ. Σάμου 
 

 
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες καταγγέλλει απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες 

κράτησης στην Αστυνομική Διεύθυνση Σάμου . 

 

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016 

 

Στις 24 Νοεμβρίου το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) κλήθηκε να προσφέρει νομική 

συνδρομή σε ιδιαίτερα ευάλωτο 25χρονο αιτούντα άσυλο από το Ιράκ , ο οποίος έχει υποστεί βασανιστήρια 

από μέλη του ISIS, διασώθηκε από ναυάγιο και βρίσκεται στη Σάμο για διάστημα περίπου τεσσάρων 

μηνών. Ο εν λόγω τραυματίστηκε όταν βρέθηκε τυχαία παρών σε συμπλοκή μεταξύ της αστυνομίας και 

ομάδας διαμενόντων στον καταυλισμό , οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες που επικρατούν εκεί , 

ειδικά μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν προ 20ημερου . Συνεπεία του τραυματισμού 

του μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου . Την επόμενη μέρα έλαβε εξιτήριο, 

παραμένει δε τραυματισμένος στο χέρι και στο πόδι. Αμέσως μετά το πέρας της νοσηλείας του μετήχθη, 

συνοδεία αστυνομικών, στο μέγαρο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου και έκτοτε κρατείται για διάστημα 

19 ημερών δεμένος συνεχώς με χειροπέδες τις πρώτες 5 ημέρες και με κάποια «διαλείμματα» στη συνέχεια, 

σε πάγκο αναμονής στον κεντρικό διάδρομο του χώρου εισόδου, όντας εκτεθειμένος σε κοινή θέα. 

 

Καθ’ όλο το διάστημα της κράτησής του είναι αναγκασμένος να ζητάει να μεταφερθεί στην τουαλέτα , 

χωρίς το αίτημά του να ικανοποιείται πάντα. Κοιμάται στο πάτωμα δεμένος από το χέρι στον πάγκο . Το 

φαγητό που του χορηγείται είναι ακατάλληλο δεδομένων των προβλημάτων υγείας του (τυγχάνει 

χειρουργημένος σε σπλήνα και χολή), με αποτέλεσμα να υποσιτίζεται και να είναι ιδιαιτέρως εξαντλημένος 

και για αυτόν τον λόγο . Επιπλέον, τις τελευταίες 5 ημέρες δε λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για την πίεση 

επειδή τελείωσαν τα φάρμακα που είχε μαζί του . Τέλος, δεν του έχει δοθεί η δυνατότητα να κάνει μπάνιο 

και να αλλάξει ρούχα , παρά τις επίμονες σχετικές εκκλήσεις του. Ευρισκόμενος σε απόγνωση και σε 

ψυχική και σωματική κατάρρευση εξαιτίας των συνθηκών κράτησής του , μας ενημέρωσε ότι σκέφτεται να 

παραιτηθεί από το αίτημά του για χορήγηση ασύλου και έχει επικοινωνήσει με εκπρόσωπο του Διεθνούς 

Οργανισμού Μετανάστευσης προκειμένου να ενημερωθεί για τη δυνατότητα υπαγωγής του σε πρόγραμμα 

εθελούσιας επιστροφής . 

 

Κατόπιν σχετικής διερεύνησης, διαπιστώθηκε αφ ‘ενός ότι δεν εκκρεμεί καμία ποινική διαδικασία εις βάρος 

του και αφετέρου ότι η εκδοθείσα κατά την είσοδό του στη χώρα απόφαση κράτησης έχει ανασταλεί . Σε 

κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι νόμος απαγορεύει ρητά την επιβολή του μέτρου της διοικητικής 

κράτησης σε εν ελευθερία άτομα που έχουν ήδη ζητήσει άσυλο . Κατ’ επέκταση η κράτηση του ανωτέρω 

είναι παράνομη. Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες υπογραμμίζει ότι η κράτηση υπό τις ανωτέρω 

συνθήκες συνιστά βασανιστήριο και εκφράζει τον αποτροπιασμό του , αλλά και τη βαθιά του ανησυχία 

σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής που η Ελληνική Πολιτεία επιφυλάσσει για τους νεοαφικνούμενους 

πληθυσμούς. Το παρόν κοινοποιείται στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής προς ενημέρωσή του 

καθώς και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου και στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ. 

Παραμένουμε στη διάθεση των αρμοδίων αρχών για κάθε αναγκαία διευκρίνιση. 

______________________________________________________________________________________ 

https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2016/11/wp-1480371625776.jpg
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17. 01/12/2016: Ομοερωτοφοβικό – τρανσφοβικό παραλήρημα ΑΝ.ΕΛ. – Χ.Α. 

στη Βουλή 
 

Ακραίος ομοερωτοφοβικός και τρανσφοβικός λόγος στη Βουλή στις 1 Δεκεμβρίου 2016, από τους 

ακροδεξιούς βουλευτές Κώστα Κατσίκη (ΑΝ.ΕΛ.) και Ι. Σαχινίδη (Χ.Α.). Ακολουθεί αρθρογραφία. 

 

Ομιλία ντροπή. Ομοφοβικό παραλήρημα του βουλευτή Κατσίκη στη Βουλή 

 

 
Ο βουλευτής των ΑΝΕΛ, διερωτήθηκε αν ένας γκέι μπορεί να κάνει baby-sitting και αν ένας τρανσέξουαλ 

μπορεί να είναι παιδαγωγός. Τάχθηκε υπέρ της «οριοθέτησης» της σεξουαλικής ελευθερίας (Vid) 

 

Μιχάλης Χατζηκωνσταντίνου 

Δεκεμβρίου 01 2016 15:09 

 
Σε νέες ομοφοβικές δηλώσεις που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις προέβη ο βουλευτής των ΑΝΕΛ, 

Κώστας Κατσίκης, κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης για την εφαρμογή της 

αρχής της ισότητας. «Μπορεί ένας τρανσέξουαλ να είναι παιδαγωγός; Μπορεί ένας γκέι να είναι μπέιμπι-

σιτερ;» διερωτήθηκε ο κ. Κατσίκης προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στην Ολομέλεια της Βουλής. 

Κάλεσε, μάλιστα, προκλητικά τους συντάκτες του νομοσχεδίου που αποτελεί ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας «να φανταστούν τι θα συμβεί στην ψυχολογία ενός μικρού παιδιού αν η δασκάλα της Α’ 

δημοτικού, με προστατευμένο το δικαίωμα της αυτοδιάθεσής της, προβεί σε αλλαγή φύλου και την επόμενη 

σχολική χρονιά εμφανιστεί ενώπιόν τους ως δάσκαλος. «Έχει το δικαίωμα να το κάνει; Το έχει» τόνισε στο 

ίδιο πλαίσιο. Ο κ. Κατσίκης προκάλεσε, όμως, και νέα αρνητική αίσθηση όταν ζήτησε να τεθούν όρια στη 

σεξουαλική ελευθερία. «Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναφέρεται στην ελευθερία των σχέσεων και 

στην προστασία της ανθρώπινης αξίας ως ατομικής εσωτερικής λειτουργίας και του απαραβίαστου 

δικαιώματος της αυτοδιάθεσης. Όμως, θα πρέπει και αυτή η ελευθερία ως δικαίωμα, να υπόκειται σε 

οριοθετήσεις. Όλα οριοθετούνται. Τίποτε δεν είναι ανοριοθέτητο και δεν πρέπει να είναι» υποστήριξε. 

____________________________________________ 

 
Καταδίκη Κατσίκη από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρώων 

 

Στις προκλητικές αναφορές του βουλευτή των ΑΝΕΛ αντέδρασαν βουλευτές από τις περισσότερες πλευρές 

του κοινοβουλίου. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Καραγιαννίδης ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να 

επιλέγονται οι άνθρωποι για baby sitter ή courier σε σχέση με την σεξουαλική τους ταυτότητα. 

«Καυτηριάζω αυτά που ειπώθηκαν» είπε ο κ. Καραγιαννίδης και τόνισε: «είναι υποκρισία το πρωί να το 

παίζεις αρσενικός με κοστούμι και γραβάτα και το βράδυ να κάνεις άλλα». «Αυτό λέγεται Ερνστ Ρεμ ο 

επικεφαλής των ταγμάτων ασφαλείας» των ναζί είπε ο κ. Καραγιαννίδης. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ο 

Βασίλης Κεγκέρογλου καταλόγισε στον κ. Κατσίκη ότι δεν σέβεται την διαφορετικότητα ενώ ο Θανάσης 

Θεοχαρόπουλος ζήτησε να καταδικαστούν οι απόψεις του βουλευτή των ΑΝΕΛ. Αντιδράσεις υπήρξαν και 

από το Ποτάμι το οποίο με πρωτοβουλία του βουλευτή Γιώργου Αμυρά κατέθεσε αίτημα διεξαγωγής 

ονομαστικής ψηφοφορίας για τα άρθρα του νομοσχεδίου στα οποία εγείρουν ενστάσεις οι Ανεξάρτητοι 

Έλληνες. «Ο κ. Κατσίκης έχει μείνει στον μεσαιωνικό σκοταδισμό» τόνισε εκ μέρους της Ένωσης 

Κεντρώων ο Μάριος Γεωργιάδης. Η ονομαστική ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου θα διεξαχθεί το απόγευμα 

στη Βουλή. 

____________________________________________ 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/12/01/1-213/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/12/01/1-213/
http://archive.is/SUnmc
http://adserver.adtech.de/?adlink/1444/4590804/0/1825/AdId=-3;BnId=0;itime=849921306;key=key1+key2+key3+key4;
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Κατσίκης: «Μπορεί ένας γκέι να είναι μπέιμπι – σιτερ;» 

 ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ  

 

 
 

Φραστικές συγκρούσεις πολιτικού και παραπολιτικού χαρακτήρα προκαλεί σήμερα στην Ολομέλεια της 

Βουλής, η προαναγγελθείσα και γι’ αυτό αναμενόμενη δημοσιοποίση της απόφασης των συγκυβερνώντων 

ΑΝΕΛ να καταψηφίσουν νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εξαιτίας ρυθμίσεων που περιλαμβάνει 

και αφορούν ομόφυλα ζευγάρια και δικαιώματα πολιτών ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού. 

Τόσο η συγκεκριμένη απόφαση, όσο και τα λόγια που επέλεξε ο εισηγητής του κόμματος Κ. Κατσίκης για 

να την τεκμηριώσει, πυροδότησαν πολλά σχόλια στο Περιστύλιο και ανέβασαν το πολιτικό θερμόμετρο 

πολλές φορές από το πρωί. Ο κ. Κατσίκης, υπενθυμίζοντας πως οι ΑΝΕΛ είχαν καταψηφίσει και το 

Σύμφωνο Συμβίωσης, υποστήριξε ότι το τωρινό νομοθέτημα ουσιαστικά ενισχύει το περί Συμφώνου νόμο. 

«Αδυνατώ να κατανοήσω αναγκαιότητα συγκεκριμένης νομοθέτησης» είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας 

μεταξύ άλλων: «Μπορεί ένας τρανσέξουαλ να είναι παιδαγωγός; Μπορεί ένας γκέι να είναι μπέιμπι-σιτερ; 

Παραμένοντας πιστοί στις χριστιανικές και κοινωνικές μας αντιλήψεις ως Έλληνες πατριώτες και 

χριστιανοί, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας στη βάση των αξιών, των αρχών και των πιστεύω μας». 

 

Η τοποθέτηση αυτή παρέμεινε για πολλή ώρα ασχολίαστη από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός το οποίο 

δεν πέρασε απαρατήρητο από τμήμα της αντιπολίτευσης. Υπό το πρίσμα αυτό ερμηνεύθηκε και η 

πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και του Ποταμιού να ζητήσουν επί των συγκεκριμένων 

διατάξεων την διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας,  οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο: στόχος, όπως 

ελέχθη από παρατηρητές της συνεδρίασης, είναι να αναδειχθεί η διαφωνία μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επί 

θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. (Θέμα καταψήφισης, εξαιτίας της διαφοροποίησης των ΑΝΕΛ δεν 

τίθεται, καθώς τις επίμαχες διατάξεις ψηφίζουν ΝΔ, Δημ.Συμπαράταξη και Ποτάμι). «Από τον Φιντέλ 

στους ΑΝΕΛ», σχολίασε με καυστική διάθεση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής 

Συμπαράταξης Αθ. Θεοχαρόπουλος και πρόσθεσε: «Ντροπή για την κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ είναι το 

ομοφοβικό και ρατσιστικό παραλήρημα του εταίρου και συγκυβερνήτη ΑΝΕΛ». 

 

Ο πρώτος που αποφάσισε εκ μέρους της πλειοψηφίας να τοποθετηθεί ήταν, με αρκετή ώρα καθυστέρηση, ο 

κ. Χρ. Καραγιαννίδης. Ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο έκανε λόγο για 

υποκρισία «το πρωί να φοράμε κουστούμια και το βράδυ να κάνουμε κάτι άλλο». Για να προσθέσει: «Η 

πραγματικότητα λέει ότι και στην Ελλάδα και παντού υπάρχουν ομόφυλα ζευγάρια με παιδιά: ‘Η θα 

κλείνετε τα μάτια, ή θα ζείτε με το μίσος σας». Λίγο μετά η κυρία Αννέτα Καββαδία χαρακτήριζε την 

τοποθέτηση Κατσίκη –δίχως να τον κατονομάσει, όμως- «ακαία και επικίνδυνη». Σε εντελώς διαφορετικό 

τόνο, ο υπουργός Δικαιοσύνης Στ.Κοντονής περιορίστηκε να πει: «Είναι καλό να υπάρχουν και να 

διατυπώνονται ελεύθερα οι διαφορές μας: ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς και οι 

ΑΝΕΛ κόμμα συντηρητικών αρχών». 

 

Στο ίδιο κλίμα με το περιεχόμενο της τοποθέτησης του εκπροσώπου των συγκυβερνώντων ΑΝΕΛ, 

κινήθηκαν μόνο οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Χαρακτηριστική είναι η αποστροφή του λόγου του Ι. 

Σαχινίδης: «Για οποιονδήποτε έχει μια σεξουαλική διαστροφή, θα πρέπει εμείς εδώ να ερχόμαστε και να 

νομοθετούμε υπέρ του. Τι περιμένουμε στο άμεσο μέλλον; Θα μας φέρετε νομοσχέδια να ψηφίσουμε για 

τους κτηνοβάτες και για παιδεραστές»; Για να καταλήξει ο εισηγητής της ΧΑ: «Εμείς, ως Έλληνες 

εθνικιστές θα αντιδράσουμε με κάθε τρόπο για το καλό της πατρίδας μας και του λαού μας. Όταν θα έρθει 

το πρόβλημα μπροστά στην πόρτα σας, όταν θα βιάσουν τις γυναίκες σας, τα παιδιά σας και εσάς τους 

ίδιους, όταν θα έρθετε να παραπονεθείτε, θα σας πούμε εμείς, «Μην παραπονιέστε, δεν είναι βιαστές, είναι 

παράτυποι εραστές». 

_______________________________________________ 

http://archive.is/gTAB9
http://www.kathimerini.gr/authors?id=37
http://s.kathimerini.gr/resources/2016-12/voylh--syzh_28-thumb-large.jpg
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Χρ. Καραγιαννίδης: Ο λόγος του Κατσίκη και της Χ.Α. ανήκει στην εποχή που καίγανε τις 

μάγισσες (βίντεο) 

 

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρ. Καραγιαννίδης είπε πως άνθρωποι της κλειστής κοινωνίας κοσμικοποιούν το 

δικό τους πρότυπο και όσοι δεν εντάσσονται σε αυτό, τους θεωρούν ανώμαλους και τότε περνάς στον κύκλο 

του μίσους, του ρατσισμού και της δικαιολόγησης επιθέσεων συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. 

 

 
 

Κατά τη συζητηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για την ίση μεταχείριση προσώπων, ασχέτως φυλετικής και 

εθνοτικής καταγωγής, κυρίως στον χώρο εργασίας, ο εισηγητής του συγκυβερνώντος κόμματος, Κ. 

Κατσίκης, αναπτύσσοντας το σκεπτικό με βάση το οποίο οι ΑΝΕΛ καταψηφίζουν τρία άρθρα του 

νομοσχεδίου, διερωτήθηκε «αν μπορεί ένας γκέι να είναι μπέιμπι σίτερ ή ένας τρανσέξουαλ να είναι 

παιδαγωγός». Η αναφορά αυτή, προκάλεσε αντιδράσεις, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο 

Καραγιαννίδη, να «καυτηριάζει τα όσα ειπώθηκαν» και να τονίζει πως «προφανώς δεν επιλέγονται οι 

άνθρωποι για μπέιμπι σίτερ ή για κούριερ σε σχέση με την σεξουαλική τους ταυτότητα». Με αναφορά δε, 

τα όσα ακούστηκαν από τους εκπρόσωπους της ΧΑ, οι οποίοι καταψηφίζουν το νομοσχέδιο και σε όσους 

θεωρούν «μη κανονικούς» ή «ανώμαλους» με βάση τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, ο κ. 

Καραγιαννίδης είπε πως άνθρωποι της κλειστής κοινωνίας κανονικοποιούν το δικό τους πρότυπο και όσοι 

δεν εντάσσονται σε αυτό, τους θεωρούν ανώμαλους και τότε περνάς στον κύκλο του μίσους, του ρατσισμού 

και της δικαιολόγησης επιθέσεων συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Ο κ. Καραγιαννίδης έκανε λόγο για 

«σύγκρουση δύο κόσμων», αναφέροντας ότι, δυστυχώς, στην ελληνική Κοινωνία επικρατεί η αντίληψη του 

«λευκού θρησκευόμενου ανθρώπου», μια αντίληψη εθνικισμού που δεν έχει κάνει πολλά βήματα από την 

εποχή που έκαιγαν τις μάγισσες. Μια αντίληψη που περιορίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελεί τον 

πυρήνα στοχοποίησης κοινωνικών ομάδων. 

 

Aκολουθεί σχετικό video: https://www.youtube.com/watch?v=4xLj-v_ZQ6o 

 

Μίλησε για την υποκρισία που υπάρχει σε όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες και, όπως είπε, έχει όνομα 

«λέγεται Έρνστ Ρεμ, κάνοντας ιστορική αναφορά στον ομοφυλόφιλο αρχηγό των ταγμάτων εφόδου των 

Ναζί, που εξόντωσε ο Χίτλερ. Ο κ. Καραγιαννίδης συνέχισε κάνοντας λόγο για ανθρώπους που «το πρωί 

φορούν το κουστούμι και το βράδυ ζουν αυτό που δεν μπορούν να ομολογήσουν δημοσίως». «Ή θα 

συνεχίσεις να υποκρίνεσαι ή θα δηλώνεις την ταυτότητά σου, να βγεις από την ντουλάπα» συμπλήρωσε 

υπογραμμίζοντας την υποκρισία της ελληνικής Κοινωνίας από ανθρώπους που υιοθετούν την αντίληψη ότι 

η κανονικότητα είναι οι ετεροφυλόφιλοι. 

 

Ολόκληρη η ομιλία του Χρ. Καραγιαννίδη 

 

«Μια κοινωνία στην οποία το πρότυπο είναι ο λευκός, θρησκευόμενος αρσενικός είναι μια κοινωνία 

που περιορίζει κατά πολύ τα ανθρώπινα δικαιώματα.»  

 

«Κάθε φορά που θα έρχονται νομοσχέδια που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα θα συγκρούονται δύο 

αντιλήψεις: Η μια αντίληψη μιλάει για μια κοινωνία ανοικτή, όπου κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να 

επιλέγει το φύλο του, τη γλώσσα που θα μιλάει, τη θρησκεία που θέλει να πιστεύει, τα πολιτικά του ιδεώδη. 

Αυτή η αντίληψη δυστυχώς στη χώρα μας ηττάται, δεν κερδίζει μέχρι στιγμής. Και βαριά ευθύνη για αυτό 

φέρουν και η Βουλή και η Παιδεία και ο εθνικισμός που κερδίζει σε όλα τα επίπεδα. Η άλλη αντίληψη 

λοιπόν μιλάει – και δεν έχει κάνει πολλά βήματα από το Μεσαίωνα που έκαιγαν τις γυναίκες για 

μάγισσες  ή τις έδερναν ή τις είχαν στα υπόγεια – η αντίληψη λοιπόν αυτή μιλάει για μια κλειστή κοινωνία. 

http://archive.is/IrZMa
http://archive.is/IrZMa
https://www.youtube.com/watch?v=4xLj-v_ZQ6
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Μια κοινωνία στην οποία το πρότυπο είναι ο λευκός, θρησκευόμενος αρσενικός. Αυτή η κοινωνία 

περιορίζει κατά πολύ τα ανθρώπινα δικαιώματα.» Στην παρέμβασή του στη συζήτηση του νομοσχεδίου του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών περί εφαρμογής της αρχής της 

ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής και για τη διαμόρφωση 

γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, ο βουλευτής Δράμας, 

Χρήστος Καραγιαννίδης έκανε λόγο για τα θέματα που πρέπει να ανοίξουν στην κοινωνία και στην Βουλή, 

με σύνεση όμως και κουβέντες που δεν εξάρουν τα πάθη. «Σ’ αυτό το πλαίσιο αυτό το νομοσχέδιο – και όχι 

ότι τα κάνει όλα σωστά, αλλά συμπληρώνει πολλά κενά που υπήρχαν στο παρελθόν – και εδώ είμαστε να 

συζητήσουμε και να ξεκινήσουμε και μια συζήτηση για την ταυτότητα φύλου και για την παιδοθεσία και 

για τον γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε». Ο κ. Καραγιαννίδης είπε ότι 

αισθάνεται υποχρεωμένος να καυτηριάσει αυτά που ακουστηκαν στην Ολομέλεια, αναφερόμενος στην 

ομιλία του κ. Κατσίκη. «Προφανώς οι άνθρωποι δεν επιλέγονται για baby-sitter ή courier ή δάσκαλοι αν 

έχουν ένα συγκεκριμένο σεξουαλικό προσανατολισμό, γιατί αυτό υπονοεί ότι εξ αρχής υπάρχει μια 

κακότητα σε αυτούς τους ανθρώπους εξαιτίας μιας επιλογής που κάνουν. Αυτό είναι ο πυρήνας 

στοχοποίησης κοινωνικών ομάδων. Δηλαδή οι άνθρωποι που είναι της αντίληψης της κλειστής κοινωνίας 

κανονικοποιούν το δικό τους πρότυπο. Αυτό δεν είναι ούτε δημοκρατία ούτε υπεράσπιση ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Όταν κανονικοποιείς ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο και όσοι δεν εντάσσονται σε αυτό το 

πλαίσιο είτε είναι εχθροί σου είτε, ακόμα χειρότερα, τους θεωρείς ανώμαλους ή οτιδήποτε άλλο, τότε 

περνάς σε άλλο κύκλο. Περνάς στον κύκλο του μίσους, περνάς στον κύκλο του ρατσισμού, περνάς στον 

κύκλο της δικαιολόγησης της επίθεσης εναντίων συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων.» Κλείνοντας την 

παρέμβασή του ο κ. Καραγιαννίδης στηλίτευσε την υποκρισία της ελληνικής κοινωνίας. «…υιοθετούμε την 

εικόνα μιας κοινωνίας όπου η «κανονικότητα» είναι οι ετεροφυλόφιλοι. Όχι λοιπόν. Η κανονικότητα είναι 

όλοι οι άνθρωποι που επιλέγουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα να κάνουν στη ζωή τους και έχουν το 

δικαίωμα να το κάνουν. Όπως έχουν το δικαίωμα να έχουν και οικογένειες. Κι αν θέλετε να κλείνετε τα 

μάτια, κλείστε τα αλλά ομόφυλα ζευγάρια με παιδιά υπάρχουν στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Αυτό ή 

θα το παραδεχτείτε ή θα ζείτε με το μίσος σας, που κυρίως τρώει τον εαυτό σας και μετά τους υπολοίπους ή 

θα κλείνετε τα μάτια και απλώς δεν θα το παραδέχεστε.» 

___________________________________________________________________________________ 

 

18. 6/12/2016: Ρατσιστική προπαγάνδα από τις Ενώσεις Ξενοδόχων Λέσβου, 

Σάμου, Χίου 

 
Διαγωνισμός της Ύπατης Αρμοστείας - Αντιδρούν οι ξενοδόχοι στο Αιγαίο στη μίσθωση δωματίων σε 

πρόσφυγες 

 

 
Εικόνα από hotspot στη Λέσβο   (Φωτογραφία:  ΑΠΕ) 

 

Σε αναβρασμό βρίσκονται οι τουριστικοί φορείς των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, με αφορμή 

τον διαγωνισμό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τη μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία για τους 

πρόσφυγες. Όπως αναφέρει το «Έθνος», οι Ενώσεις Ξενοδόχων διαφωνούν σφόδρα και προσπαθούν να 

αποτρέψουν τα μέλη τους από την κατάθεση προσφορών, θεωρώντας πως αυτό θα πλήξει τον τουριστικό 

χαρακτήρα των νησιών. Η Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου είχε καλέσει τα μέλη της να κλείσουν τα αυτιά τους 

στις «σειρήνες». «Είμαστε και θα παραμείνουμε τουριστικός προορισμός. Δεν θα γίνουμε προσφυγικός» 

τόνισε στο «Έθνος» ο πρόεδρός της, Περικλής Αντωνίου. Ανάλογη σύσταση έχει απευθύνει στα μέλη της 

και η Ένωση Ξενοδόχων Χίου, όπου δύο ξενοδοχεία φιλοξενούν ήδη πρόσφυγες. Στη Σάμο, η Ένωση 

Ξενοδόχων έχει ζητήσει επίσης από τα μέλη της σε αυστηρό τόνο να μην καταθέσουν προσφορές. «Η 

Σάμος είναι τουριστικός προορισμός. Δεν έχουμε καμία σχέση με την Ύπατη Αρμοστεία» είπε ο πρόεδρός 

της, Κωνσταντίνος Κυριαζής. - Newsroom ΔΟΛ 

____________________________________________________________________________________ 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/12/06/1-214/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/12/06/1-214/
http://archive.is/kVGHF
http://archive.is/kVGHF
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19. 10/12/2016: Χειροπέδες σε νοσηλευόμενο μετανάστη στη Λέσβο 
 

ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΛΕΣΒΟΥ 

 

 
 

Δελτίο Τύπου για νοσηλευόμενο μετανάστη 

 

Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη, απάνθρωπη και ρατσιστική συμπεριφορά της Ελληνικής Αστυνομίας, 

απέναντι στον νοσηλευόμενο ασθενή – μετανάστη Γ.Μ. Ο ασθενής Γ.Μ. όντας κρατούμενος, εισήχθη στις 

10 Δεκέμβρη στην Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου Μυτιλήνης και παρέμεινε φρουρούμενος 

φορώντας διαρκώς χειροπέδες και στα δύο του χέρια, ως το μεσημέρι της επομένης μέρας. Μετά από 

παρέμβαση γιατρού του νοσοκομείου, οι χειροπέδες αφαιρέθηκαν προκειμένου να μπορέσει να φάει. Οι 

χειροπέδες τοποθετήθηκαν εκ νέου στο ένα χέρι του ασθενή και στο στατώ του ορού το πρωί της 14ης 

Δεκέμβρη. Χρειάστηκε παρέμβαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου στην Διοίκηση της Αστυνομίας, για 

να αφαιρεθούν οι χειροπέδες. Ο ασθενής είναι πρόσφυγας από το Πακιστάν, που κρατείται από την 

αστυνομία μετά την απόρριψη του αιτήματος ασύλου που είχε υποβάλει. Παρόμοιο περιστατικό 

αστυνομικής αυθαιρεσίας, είχε συμβεί προ μηνών στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου και είχε 

καταγγελθεί στους υπεύθυνους από γιατρούς του νοσοκομείου. 

 

Η συμπεριφορά αυτή προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και συνιστά βασανισμό κρατουμένου. Είναι 

από όλες τις απόψεις καταδικαστέα καθώς δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση μέτρο ασφαλείας απέναντι σε 

επικίνδυνο εγκληματία αλλά στρέφεται ενάντια σε πρόσφυγες που έφτασαν στην χώρα μας προκειμένου να 

γλυτώσουν από τον πόλεμο και την έσχατη φτώχεια. Οι κρατούμενοι για όσο διάστημα νοσηλεύονται ή 

έχουν ανάγκη ιατρικής περίθαλψης στον χώρο του νοσοκομείου ή σε δομή Π.Φ.Υ., έχουν το δικαίωμα να 

περιθάλπονται σε συνθήκες αξιοπρέπειας, χωρίς χειροπέδες και να δέχονται επισκεπτήριο, όπως όλοι οι 

ασθενείς. Καλούμε την Διοίκηση του νοσοκομείου και την ηγεσία της Αστυνομίας να διασφαλίσουν το 

σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τα δικαιώματα των ασθενών και των κρατουμένων, όπως είναι 

υποχρεωμένοι να κάνουν. 

 

Μυτιλήνη, 16 Δεκέμβρη 2016 

 

ο Πρόεδρος                                          ο Γραμματέας 

Στρατής Παυλής                                   Νίκος Χρυσαφίδης 

  

 

20. 14/12/2016: Ρατσιστική “Ιδρυτική Διακήρυξη της Πολιτικής Κινήσεως του 

Κωνσταντίνου Πλεύρη” 
 

Στις 14 Δεκεμβρίου 2016 ανακοινώθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα “Ελέυθερος Κόσμος” η ρατσιστική 

“Ιδρυτική Διακήρυξη της Πολιτικής Κινήσεως του Κωνσταντίνου Πλεύρη” με την ονομασία “Ε.Μ.Ε.Ι.Σ” 

(Ενωτικό Μέτωπο Ελληνικής Ιδεολογίας Συμπατριωτών). Μεταξύ άλλων ρατσιστικών υποσχέσεων για 

“αντιμετώπισις των προβλημάτων που μαστίζουν την κοινωνίαν, όπως τα ναρκωτικά, το λαθρο-

μεταναστευτικό” και μεγαλοϊδεατικών φαντασιώσεων, η διακήρυξη προτείνει την απέλαση όσων στη 

Θράκη αυτοπροσδιορίζονται ως Τούρκοι: “Η αντιμετώπισις του μουσουλμανικού στοιχείου μπορεί να 

αντιμετωπισθή με τον διαχωρισμόν των Πομάκων με επιλεκτικήν ενίσχυσίν των από το κράτος, την 

απέλασιν όσων δηλώνουν ότι είναι Τούρκοι και την χωροταξικήν κατανομήν της περιοχής ώστε πάντοτε να 

υπερτερή το Χριστιανικόν στοιχείον”. 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/12/10/1-216/
https://archive.is/o/5RnsZ/https:/eiesylesvou.wordpress.com/
http://archive.is/5RnsZ#selection-55.0-74.2
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/12/14/1-215/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/12/14/1-215/
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Αποκλειστικό: Ολόκληρο το κείμενο της Ιδρυτικής Διακήρυξης της Πολιτικής Κινήσεως του 

Κωνσταντίνου Πλεύρη 

 

 
Διεκδικούμε “Ό,τι Ιστορικώς, Φυλετικώς, Εθνολογικώς, Γλωσσικώς και Πολιτιστικώς ανήκει στην 

Ελλάδα” 

 

Σκοπός του παρόντος είναι να προσδιορίση τον δημόσιον λόγον της πολιτικής κινήσεως ‘‘Ε.Μ.Ε.Ι.Σ’’ 

(Ενωτικό Μέτωπο Ελληνικής Ιδεολογίας Συμπατριωτών). Ο πολιτικός λόγος, κατά τον Αριστοτέλη, ο 

οποίος πρώτος περιέγραψε την διάκρισι των λόγων, (πανηγυρικός, δικανικός, πολιτικός), αναφέρεται στο 

μέλλον και οφείλει να καθορίζη τρόπους και μέσα δια των οποίων οικοδομείται η ιδανική Πολιτεία. 

Κραυγαί, ύβρεις και συνθήματα δεν επιλύουν προβλήματα. Λύσεις των προβλημάτων επιτυγχάνονται μόνον 

με ορθάς εκτιμήσεις των υπαρχουσών ενδείξεων και με επικαίρους αποφάσεις, ώστε και πρόληψις να 

υπάρχη, αλλά και αποτελεσματική θεραπεία να πραγματοποιήται. Ένδειξις δε είναι, συμφώνως πρός έναν 

παλαιόν ορισμόν, ΄΄η σκιά των επερχομένων γεγονότων΄΄. Με στόχον να τεθή τέρμα στο τέλμα της Εθνικής 

και κοινωνικής παρακμής της Πατρίδος μας, θέτομεν ως βάσιν των επιδιώξεών μας: 

 

ΕΘΝΙΚΑ: Η κίνησίς μας ξεκινά από την πίστιν της εις την Μεγάλην Ιδέαν του Έθνους των Ελλήνων, η 

οποία εκφράζεται με δυο τρόπους. Πρώτον με την αρχαίαν θέσιν ότι ο Ελληνισμός οφείλει να ενισχύεται 

και να αναπτύσσεται εκεί όπου ευρίσκεται, που συνέπιπτε με την θέσιν του Ιωάννου Μεταξά και Δεύτερον 

με την Βυζαντινήν θέσιν της εδαφικής ολοκληρώσεως του Έθνους, που επιτυγχάνεται με την 

απελευθέρωσιν Ελληνικών Εδαφών που ακόμη ευρίσκονται υπό κατοχήν. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ: Άμεσος αντιμετώπισις των προβλημάτων που μαστίζουν την κοινωνίαν ,όπως τα ναρκωτικά, 

το λαθρομεταναστευτικόν, η εγκληματικότης, η υπογεννητικότης, η ανεργία, ο ηθικός ξεπεσμός, η 

διαφθορά κ.τ.λ. 

 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΑ: Δημιουργία ισχυρού κράτους, που να επιβάλη την θέλησίν του ώστε να επιτυγχάνεται 

ωφέλεια του συνόλου των πολιτών και όχι πελατειακής ικανοποιήσεως. ΄΄Νόμος και τάξις΄΄ είναι δια την 

κίνησίν μας κυριαρχική επιδίωξις της πολιτείας. Η αντιμετώπισις των κινδύνων που απειλούν την Πατρίδα 

μας, αποτελεί πρωταρχικόν καθήκον και υποχρέωσις, διότι υπερτάτη αξία, για μας, είναι το Έθνος, δηλαδή 

η φυσική κοινότης των Ελλήνων, κοινότης ψυχική-πνευματική-φυλετική-ιστορική-γλωσσική και 

πολιτιστική. Γενικώς προσβλέπομε εις την οικοδόμησιν πολιτείας, της οποίας η πολιτική θα είναι Εθνική, 

Εργατική, Λαϊκή και Κοινωνική. Θεωρούμε ότι μόνο με την συγκρότησιν μιας τοιαύτης Πολιτείας 

αξιοκρατικής δομής είναι δύνατη η επιβίωσις, η κυριαρχία και η ανάπτυξις του Ελληνικού Έθνους.6 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ 

 

α. Λειτουργία του πολιτεύματος 

 

Το πολίτευμα πρέπει να υπηρετῆ την Πατρίδα και το Έθνος και όχι το Έθνος να υπηρετή το Πολίτευμα. Αν 

το οιονδήποτε πολίτευμα βλάπτη την Πατρίδα και το Έθνος, είναι απορριπτέο. Δια να επιτύχωμεν ώστε το 

πολίτευμα να ωφελῆ την Πατρίδα και το Έθνος απαιτούνται: 

 

/1/.Ο ανώτατος Άρχων να μην αποτελή αντικείμενον συναλλαγής προσώπων ή κομμάτων. Η εκλογή του 

απ’ευθείας από τον λαό, αποτελεί ψευδεπίγραφον αντικειμενικότητα, διότι δια να εκλεγή θα πρέπει να 

υποστηριχθή από πολιτικό κόμμα ή κόμματα, διαφορετικά δεν δύναται να εκλεγή. Και εις την περίπτωσιν 

http://archive.is/URCHb#selection-2033.0-2539.156
http://archive.is/URCHb#selection-2033.0-2539.156
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αυτήν θα είναι δέσμιος των εκλογέων του. Η κληρονομική διαδοχή, (όπως εις την Βασιλείαν), αποκλείει 

μεν την συναλλαγήν προσώπων ή κομμάτων, αλλά σήμερον δεν έχομεν και δεν προβλέπεται, τουλάχιστον 

εις το άμεσο μέλλον, να έχωμεν κληρονομικήν διαδοχήν Ανωτάτου Άρχοντος. Το πρόβλημα επιλύεται 

μόνον όταν ο Ανώτατος Άρχων κληρούται μεταξύ 4-5 κορυφών του δημοσίου βίου ,όπως Προέδρου του 

Αρείου Πάγου, Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Προέδρου Συμβουλίου Επικρατείας, 

ενδεχομένως και άλλων, τροποποιουμένου προς τούτο του σχετικού άρθρου του καταστατικού χάρτου της 

Χώρας, νομιμοποιημένου δια δημοψηφίσματος. Μόνον κατ ’αυτόν τον τρόπον θα αποφύγωμεν πάσαν 

συναλλαγήν προσώπων ή κομμάτων, εις την ανάδειξιν του Ανωτάτου Άρχοντος. 

 

/2/. Καθιέρωσις Σωματειακού Συμβουλίου, εις το οποίον θα εκπροσωπούνται όλα τα επαγγέλματα με 

αιρετούς εκπροσώπους των και το οποίον θα αποτελεί Συμβουλευτικόν Όργανον της Κυβερνήσεως, κυρίως 

δι’ οικονομικά και λειτουργικά θέματα. Το οποιοδήποτε συνδικαλιστικόν όργανον θα απευθύνεται εις το 

Συμβούλιον αυτό, προς επίλυσιν οιασδήποτε διεκδικήσεως. 

 

/3/. Θέσπισις Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίον θα εξετάζει την συνταγματικότητα οιουδήποτε 

Νομοσχεδίου, πριν αυτό κατατεθεί προς ψήφισιν, ώστε να αποφεύγεται κάθε αμφισβήτησις του 

ψηφιζομένου νόμου, ως προς την αντισυνταγματικότητά του. 

 

/4/. Τα πολιτικά κόμματα να γίνουν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ), με διαφανή την 

οικονομικήν λειτουργίαν των. Κάλυψις από το κράτος μόνον των υπό του εκάστοτε εκλογικού νόμου 

επιβαλλομένων δαπανών, εφ΄όσον τα κόμματα μετέχουν στο 100% των εκλογικών περιφερειών και με 

ελάχιστον αριθμόν υποψηφίων όχι μικρότερον του 50% των εκλεγομένων. 

 

/5/. Ο αριθμός των εκλεγομένων βουλευτών, θα πρέπει να τεθή ως ερώτημα εις τον Ελληνικόν λαόν δια να 

αποφανθή. Ο αριθμός δεν επιλύει προβλήματα. Τα προβλήματα επιλύονται μόνον από την ικανότητα και 

τας γνώσεις των βουλευτών δι΄ έκαστον θέμα. 

 

/6/. Οι βουλευταί, πέραν των δυο τετραετιών να μην έχουν δικαίωμα επανεκλογής. Ο χρόνος θητείας των 

όμως να υπολογίζεται ως χρόνος συντάξιμος εις τον συνταξιοδοτικόν των φορέα. Βουλευτική σύνταξις δεν 

υπάρχει. 

 

/7/. Βουλευταί εκλεγόμενοι υπό την σημαίαν ενός κόμματος, δεν έχουν δικαίωμα να μεταγραφούν είς άλλο 

κόμμα, ή να αποχωρήσουν από το κόμμα τους, εάν δεν παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Το κόμμα 

έχει δικαίωμα να διαγράψη Βουλευτήν από την δύναμιν της κοινοβουλευτικής του ομάδος, εφ΄ όσον κρίνει 

τούτο απαραίτητον δια την συνοχήν της ομάδος του. Στην περίπτωσιν αυτήν ο Βουλευτής δεν υποχρεούται 

να παραδώσει την έδραν εις το κόμμα υπό το οποίον εξελέγη. 

 

β. Παιδεία 

 

Η Παιδεία πρέπει να είναι καθαρώς Ελληνική και να βασίζεται, πέρα από τας τεχνολογικάς εξελίξεις, εις 

την πραγματικήν ιστορίαν της Ελλάδος, την πολεμικήν, την επιστημονικήν και την πολιτικήν, διότι εκεί 

ευρίσκεται ο θησαυρός και το φως που φωτίζει το μέλλον της. Αντιγραφαί ξένων προτύπων, απλώς 

αποπροσανατολίζουν του νέους μας και δεν δημιουργούν Έλληνας υπερηφάνους δια την καταγωγήν των. 

Σκοπός της παιδείας δεν πρέπει να είναι μόνον η μάθησις, αλλά και η διάπλασις χαρακτήρος. Γι’αυτό 

ιδιαιτέρα προσοχή πρέπει να δοθή εις την βασικήν εκπαίδευσιν, εις την πρωτοβάθμιον παιδείαν. Δια τον 

λόγον αυτόν απαιτούνται: 

 

/1/. Απόλυτος εξελληνισμός της διδασκομένης ύλης. 

 

/2/. Διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσης από την Δημοτική μέχρι και την Αρχαία από τα πρώτα στάδια της 

εκπαιδεύσεως. 

 

/3/. Άμεσος επίλυσις, ακόμη και δι’ έπιτάξεως, καταλλήλων κτιρίων, του κτιριακού προβλήματος των 

Σχολείων. 
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/4/. Διδασκαλία του Ελληνικού πολιτισμού είς όλας τας βαθμίδας της εκπαιδεύσεως. 

 

/5/. Κατάργησις του θεσμού της συνδιοικήσεως των Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. 

 

/6/. Αποκατάστασις των Εθνικών ιδανικών στα διδακτικά βιβλία και αποκάθαρσίς των από τα στοιχεία 

ξένων προς την Ελλάδα επιρροών. Επανέκδοσις όλων των σχολικών βιβλίων, τα οποία, πέραν των τεχνικών 

επιτευγμάτων, θα τείνουν εις την δημιουργίαν Ελληνικής συνειδήσεως. 

 

/7/. Κατάργησις του θεσμού ψήφου των μαθητών και των μαθητικών Συμβουλίων και δραστηριοποίησις 

των Συμβουλίων Γονέων και Κηδεμόνων. Εφ’ όσον, νομικώς, οι μαθηταί ως ανήλικοι δεν ευθύνονται δια 

τας πράξεις των, αλλ’ευθύνονται οι γονείς και κηδεμόνες, δεν νοείται να υφίστανται μαθητικά συμβούλια, 

τα οποία ρυθμίζουν την ζωήν των Σχολείων. 

 

/8/. Ανάπτυξις Σχολικού Αθλητισμού. 

 

/9/. Θεσμοθέτησις φροντιστηρίου καταρτισμού ικανών Εκπαιδευτικών. 

 

/10/. Θεσμοθέτησις της ιδιωτικής Ανωτάτης Παιδείας και λειτουργία ιδιωτικών Ανωτάτων Σχολών υπό 

μορφήν ιδρυμάτων. 

 

/11/. Καθιέρωσις του μαθήματος της Ιστορίας ως πρωτεύοντος μαθήματος είς όλας τας κατευθύνσεις 

εκπαιδεύσεως, θεωρητικάς ή πρακτικάς. Η Ελληνική ιστορία είναι καύχημα των Ελλήνων και είναι 

εγκληματικόν να αγνοήται από τους Έλληνας. 

 

/12/. Aναδιάταξις της Ακαδημίας Αθηνών και ίδρυσις Ακαδημιών, Αιγαίου, Κνωσού, Μυκηνών, Πέλλης, 

Δελφών, αι οποίαι θα προάγουν και προβάλουν τους αντιστοίχους πολιτισμούς και θα αναδείξουν την 

τεραστίαν πολιτιστικήν προσφοράν του Ελληνισμού εις τον κόσμον ολόκληρον. 

 

/13/. Επαναφορά της Αριστείας. Τα φωτεινά μυαλά δεν επιτρέπεται να καθηλώνωνται. Πρέπει να 

αφήνωνται ελεύθερα να αναπτύσσουν τας δυνατότητάς των. 

 

γ. Δικαιοσύνη 

 

Είναι πρωταρχικόν καθήκον της Δικαστικής Λειτουργίας να συντομεύση τον χρόνον απονομής της 

δικαιοσύνης. Αν αυτό απαιτή εκ βάθρων αναδιάταξίν της να την πραγματοποιήση, διότι είναι απαράδεκτον 

να χρονίζη η απονομή δικαιοσύνης επί δεκαετίας ακόμη, διότι χάνεται ο σκοπός της. Πιστεύομεν ότι τα 

παρακάτω θα συμβάλλουν εν μέρει προς αυτήν την κατεύθυνσιν. 

 

/1/. Περιστολή της πολυνομίας δια της αμέσου καταργήσεως πλήθους διατάξεων και νόμων γεννημάτων της 

ευθυνοφοβίας των δημοσίων λειτουργών. 

 

/2/. Διορισμοί, κρίσεις, προαγωγαί, μεταθέσεις, τοποθετήσεις, να διενεργούνται αποκλειστικώς από το ίδιον 

το Δικαστικόν Σώμα. 

 

/3/. Ενίσχυσις των εξουσιών των Δικαστών με ειδικήν νομοθεσίαν. 

 

/4/. Καθιέρωσις Δικαστικής Αστυνομίας. 

 

/5/. Κατάργησις των Ορκωτών Δικαστηρίων, ως αντεπιστημονικού θεσμού. 

 

/6/. Αύξησις των αιθουσών συνεδριάσεως των Δικαστών. 

 

δ. Εξωτερική Πολιτική 
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Πρέπει να ανασκευασθή το υφ’ όλων των πολιτικών ηγεσιών διακηρυχθέν ότι η Ελλάς΄΄ δεν διεκδικεί 

τίποτε και από κανέναν΄΄, διότι η Ελλάς οφείλει να διεκδικεί ό,τι ιστορικώς, φυλετικώς, εθνολογικώς, 

γλωσσικώς και πολιτιστικώς της ανήκει. Απεδείχθη ότι παρά τας τόσας προσπαθείας της Ευρώπης δια την 

δημιουργίαν του Ευρωπαίου Πολίτου δεν ευδοκίμησεν και τούτο διότι έκαστον Έθνος της Ευρώπης 

ακολουθείται από μακρόχρονον αυτόνομον βίον, ο οποίος δεν δύναται να διαγραφή. Οφείλομεν, λοιπόν, να 

στραφώμεν προς την Ένωσιν Εθνών Ευρώπης και όχι πολιτών. Προς τούτο: 

 

/1/. Ελευθεροεπικοινωνία των ατόμων εις την Ευρώπην επιτρέπεται μόνον είς τα άτομα τα οποία ανήκουν 

εις τα κράτη-μέλη της Ευρώπης. 

 

/2/. Η Ευρώπη οφείλει να έχη κοινήν Εξωτερικήν πολιτικήν, κοινήν Οικονομικήν πολιτικήν, κοινήν 

Ευρωπαικήν Άμυναν και κοινήν εσωτερικήν ασφάλειαν. 

 

/3/. Δια να επιβάλη η Ευρώπη αυτήν την κοινήν πολιτικήν, απαιτείται ισχύς και όχι ευχολόγια. Και η ισχύς 

επιβάλλεται μόνον δια του Στρατού. Συνεπώς το ΝΑΤΟ πρέπει να διαλυθή, διότι άλλωστε ο σκοπός 

ιδρύσεως του έχει προ πολλού εκλείψει και να δημιουργηθή Ευρωπαϊκός Στρατός, ο οποίος θα αποτελείται 

από τους Στρατούς των Κρατών-Μελών της και μόνον. 

 

/4/. Η φύλαξις των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης, θα πρέπει να ανατεθή εις ειδικώς προς τούτο 

συγκροτηθησομένου Στρατιωτικού Σώματος Συνόρων, τα έξοδα εξοπλισμού του οποίου θα αναλαμβάνει η 

Ευρώπη. 

 

/5/. Καθιέρωσις Μονίμου Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής, εις την οποίαν θα μετέχουν μόνιμοι 

Υφυπουργοί Εξωτερικών των Κρατών-Μελών. 

 

/6/. Η Ελλάς οφείλει να επιδιώξη να καθιερωθή ως μόνιμος πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης η Αθήνα, 

θέσις η οποία της ανήκει από την ιστορίαν. 

 

/7/. Ενιαία αντιμετώπισις του μεταναστευτικού προβλήματος δια της καθιερώσεως αντικινήτρων. 

 

/8/. Ενιαία αντιμετώπισις της τρομοκρατίας και της εσωτερικής ασφαλείας δια της στενής συνεργασίας των 

δυνάμεων ασφαλείας των Κρατών-Μελών. 

 

ε. Εθνική Άμυνα 

 

Είναι γεγονός ότι η Εθνική Άμυνα και η Εξωτερική πολιτική είναι αδελφαί δίδυμοι, που όταν η μια πάσχει, 

πάσχει και η άλλη και αντιθέτως. Συνεπώς, εφ’όσον η εξωτερική πολιτική πρέπει να είναι ενιαία δια την 

Ευρωπαϊκήν Ένωσιν, έτσι και η Εθνική Άμυνα θα πρέπει να αναπτύσσεται και να λειτουργῆ στο πλαίσιο 

της Ευρώπης. Προς τούτο πρέπει να επιδιωχθή: 

 

/1/. Δημιουργία Ευρωπαϊκού Στρατού αποτελουμένου από τους Στρατούς των Κρατών – Μελών της 

Ευρώπης και μόνον. Ο Στρατός αυτός θα εξοπλίζεται και εκπαιδεύεται με Ευρωπαϊκά όπλα και μέσα και αν 

απαιτηθή οποιαδήποτε προμήθεια, να πραγματοποιῆται από την Ευρώπη και όχι από το κάθε Κράτος 

ξεχωριστά. 

 

/2/. Το ΝΑΤΟ κατέστη αναγκαίον την εποχή κατά την οποίαν ο σοβιετικός επεκτατισμός και η 

κομμουνιστικοποίησις των χωρών ευρίσκετο εν εξελίξει. Σήμερον δεν υφίσταται αυτός ο άμεσος κίνδυνος, 

όχι διότι έπαψε να υπάρχη, αφού, ως μικρόβιο, ο κομμουνισμός μεταλλάσσεται, αλλά δύναται να 

αντιμετωπισθή καλύτερον δια της εσωτερικής λειτουργίας των Κρατών-Μελών, της Ευρώπης κυρίως. Το 

ΝΑΤΟ δεν απέτρεψεν ούτε την εισβολήν και κατοχήν της Κύπρου από την την Τουρκίαν, ούτε τα σύνορα 

της Ευρώπης, τα Ανατολικά τουλάχιστον, κατώρθωσεν να ασφαλίση. Απλώς και μόνον εξυπηρετούνται τα 

Αμερικανικά συμφέροντα, περιφερειακής αμύνης. 
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/3/. Ο Στρατός της Ευρώπης, ως ενιαία οντότης, θα εξυπηρετεί τας ανάγκας ασφαλείας των Κρατών-Μελών 

της και μόνον. Αν απαιτηθή οιαδήποτε συνεγασία με το ΝΑΤΟ, ή με οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό ή 

Κράτος, αυτή θα πραγματοποιείται από την Ευρώπη, ως σύνολον. 

 

/4/. Η Εθνική Άμυνα των Κρατών-Μελών της Ευρώπης δύναται να ενισχυθή σημαντικώς δια της 

χρησιμοποιήσεως των αποστράτων Αξιωματικών εις την εσωτερικήν οργάνωσιν και λειτουργίαν των 

Κρατών, ως επιθεωρητών εις τα Υπουργεία Εθνικής Αμύνης και Σωμάτων Ασφαλείας. Ακόμη δύνανται να 

χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευταί εις την προπαίδευσιν των νέων εις την στρατιωτικήν ζωήν, την ατομικήν 

ευθύνην και εις την συγκρότησιν και λειτουργίαν ομάδος ατόμων προς εκπλήρωσιν συγκεκριμένου σκοπού, 

ή και ως Επίτροποι Διοικήσεως. 

 

στ. Δημοσία Διοίκησις 

 

Η Δημοσία Διοίκησις και η λειτουργία εκάστου Κράτους της Ευρώπης είναι υπόθεσις του Κράτους και δεν 

επεμβαίνει η Ευρώπη σε αυτό. Εις τον τόπον μας, όλοι ομολογούν ότι η Δημοσία Διοίκησις νοσεί. Η νόσος 

αυτή προέρχεται από την μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων και από την ευθυνοφοβίαν των που 

προκαλεί την τεραστίαν γραφειοκρατίαν. Ακόμη η αποδοτικότης των Δημοσίων Υπαλλήλων είναι ένα άλλο 

θέμα, το οποίον πρέπει να αντιμετωπισθή ,καθώς και η οργάνωσις της Δημοσίας Διοικήσεως. Προς τούτο: 

 

/1/. Τα Υπουργεία του Κράτους πρέπει να μετατραπούν εις Επιτελεία και η Τοπική αυτοδιοίκησις εις 

Εκτελεστικόν Όργανο. 

 

/2/. Ο πρώτος βαθμός της τοπικής Αυτοδιοίκησεως θα διοικήται από αιρετούς άρχοντας, (Δήμαρχοι, 

Δημοτικά Συμβούλια). Ο Δεύτερος βαθμός τοπικής Αυτοδιοικήσεως δεν μπορεί να είναι αιρετός διότι, ως 

εκτελεστκόν όργανον, θα πρέπει να εφαρμόζη το κυβερνητικόν πρόγραμμα. 

 

/3/. Άρσις μονιμότητος Δημοσίων Υπαλλήλων και καθορισμός υπευθυνότητος εκάστου. Κάλυψις 

κενουμένων θέσεων Δημοσίων Υπαλλήλων μόνον από επιτυχόντας εις ειδικόν διαγωνισμόν και ολιγομήνου 

φοιτήσεως εις ειδικόν σχολείον. 

 

/4/. Καθορισμός θεσμού Επιτρόπου Διοικήσεως, ώστε να ελεγχθή η γραφειοκρατία και η διαφθορά. 

 

/5/. Κρίσεις κατ’ έτος όλων των υπαλλήλων του Κράτους ,υπό των προϊσταμένων των, βάσει 

καθορισθησομένων κριτηρίων ικανότητος και αξιολογική προαγωγή εις την ιεραρχίαν. 

 

/6/. Σύστασις τμήματος μελετών στο Υπουργείο των Εσωτερικών δια την μελέτην αυξήσεως 

αποδοτικότητος των Υπηρεσιών όλων των Υπουργείων και των Οργανισμών του Δημοσίου. 

 

/7/. Καθορισμός κινήτρων παραγωγικότητος των υπαλλήλων. 

 

/8/. Κριτήριον αξιολογήσεως των υπαλλήλων θα είναι και η συμπεριφορά και ο σεβασμός των προς τους 

πολίτας με τους οποίους συναλάσσονται εις την εκτέλεσιν των καθηκόντων των. 

 

ζ. Κοινωνική Πρόνοια 

 

Το κράτος οφείλει να έχη την κύρια ευθύνην δια την προστασίαν της υγιείας του λαού, την περίθαλψιν των 

αναξιοπαθούντων Ελλήνων και την συνταξιοδότησιν όλων των Ελλήνων μετά από ωρισμένην ηλικίαν. 

Πρωταρχικόν όμως καθήκον της Πολιτείας είναι ο προγραμματισμός της χωροταξίας, των κινήτρων, των 

όρων λειτουργίας και των προδιαγραφών λειτουργίας και εξοπλισμού, τόσον δια τα κοινωφελή ιδρύματα 

(Γηροκομεία, κ.τ.λ.), όσον και δια τα Νοσοκομεία και τας Κλινικάς. 

 

Δια να καταστεί αποτελεσματική η Κοινωνική Πρόνοια θα πρέπει: 
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/1/. Η ιδιωτική πρωτοβάθμια πρωτοβουλία να αφεθή ελευθέρα να λειτουργῆ ιδρύματα και Κλινικάς, με τας 

προδιαγραφάς που έχει καθιερώσει το κράτος. 

 

/2/. Να υπάρξη διαχωρισμός πρωτοβαθμίου και δευτεροβαθμίου νοσηλείας, δια της ιδρύσεως Κέντρων 

Διαλογής και Διαχωρισμού ασθενών αναλόγως προς την ανάγκην νοσηλείας του ασθενούς. 

 

/3/. Να αυξηθή ο στόλος των νοσοκομειακών αυτοκινήτων με πλήρη εξοπλισμόν. 

 

/4/. Να ενισχυθή ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού. 

 

/5/. Να καλυφθούν όλοι οι Έλληνες, όσοι δεν καλύπτονται από κάποιον ασφαλιστικόν φορέα, μετά από 

κάποια ηλικία με προνοιακή σύνταξιν γήρατος και υγειονομικής περιθάλψεως. 

 

/6/. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί να λειτουργούν μόνο ως Ταμεία. 

 

η. Εθνικά θέματα-Εθνικές διεκδικήσεις 

 

Εμείς διεκδικούμε ό,τι ιστορικώς, φυλετικώς, γλωσσικώς, εθνολογικώς και πολιτιστικώς ανήκει στην 

Ελλάδα και ουδείς έχει δικαίωμα να τροποποιή, μεταβάλη, αλλοιώνη ή καταργή εθνικάς διεκδικήσεις. 

Συγκεκριμένως: 

 

/1/. Δημογραφικόν Πρόβλημα 

Το δημογραφικόν πρόβλημα της Χώρας καθίσταται το υπ.αριθμόν ένα Εθνικόν θέμα που πρέπει άμεσα να 

αντιμετωπισθή. Προς τούτο απαιτούνται: 

/α/. Ίδρυσις Υπουργείου Δημογραφίας. 

/β/. Διαφώτησις υπέρ του Οικογενειακού θεσμού και επιδότησις τεκνοποιίας. 

/γ/. Ασφάλισις και συνταξιοδότησις της Ελληνίδος Μητέρας ως οικοκυράς και ειδική κρατική μέριμνα της 

εργαζομένης Μητέρας. 

/δ/. Πλήρης κάλυψις ιατρικής παρακολουθήσεως της μελλούσης Μητέρας, καθώς και των εξόδων τοκετού. 

/ε/. Προνομιακή μεταχείρησις πολυτέκνων εις τας σχέσεις των με το Δημόσιον, (διορισμοί, κ.τ.λ.), καθώς 

και ειδική φορολογική υποχρέωσις, αναλόγως του αριθμού των τέκνων μέχρι πλήρους απαλλαγής από 4 

τέκνα και άνω. 

/στ/. Χορήγησις ατόκων δανείων προς σύναψιν γάμων. 

/ζ/. Απαγόρευσις των εκτρώσεων πλην των νομίμων (π.χ. υγεία, βιασμός, κ.τ.λ.). 

 

/2/. Μεγάλη Ιδέα του Έθνους 

Η Μεγάλη Ιδέα του Έθνους ,κατά την παρούσαν χρονικήν περίοδον, πρέπει να επιδιωχθή όχι με την 

Βυζαντινήν της ερμηνείαν, αλλά με την Μεταξικήν. Δηλαδή ο Ελληνισμός να αναπτυχθή εκεί όπου ευ-

ρίσκεται. Προς τούτο πρέπει: 

/α/. Δια την Κύπρον να απαιτηθή από την Ευρωπαϊκήν Ένωσιν και όχι από τα Ηνωμένα Έθνη, η εφαρμογή 

των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών περί αποχωρήσεως των τουρκικών 

δυνάμεων κατοχής, διότι τα Ηνωμένα Έθνη μόνον ευχολόγια εκδίδουν. 

/β/. Αμυντική θωράκισις της Κύπρου, σε συνδυασμό με την Ελλάδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δεν νοείται να μην δύναται η Ελλάς, με την τεραστίαν παράδοσιν της Ναυτικής της υπεροχής να καλύψη 

την κυριαρχίαν εις την Ανατολικήν λεκάνην της Μεσογείου. 

/γ/. Ο ‘‘φάκελος της Κύπρου’’ πρέπει επιτέλους να ανοίξη δια να πληροφορηθή ο λαός περί της Κυπριακής 

τραγωδίας και να διορθωθούν αδυναμίαι συμβιώσεως Ελλάδος-Κύπρου. Το πρόβλημα επιλύεται σήμερον 

ευκολώτερον εις τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 

/δ/. Δια την Βόρειον Ήπειρον η διατήρησις της Ελληνικότητός της είναι πρωταρχικόν μέλημα της 

Ελληνικής Πολιτείας και θα επιτευχθεί δια της ενισχύσεως της λειτουργίας Σχολείων, της στηρίξεως των 

Εκκλησιαστικών Ενοριών και δια της οικονομικής αναπτύξεως. Η παροχή κινήτρων οικονομικής 

δραστηριότητος και επιδότησις βορειοηπειρωτών προς ανάπτυξίν των εις τον τόπον όπου ευρίσκονται, 

αποτελεί υποχρέωσιν της Ελληνικής Πολιτείας. 
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/ε/. Δια την Βόρειον Ήπειρον εκκρεμεί ακόμη η προσφυγή εις το Συμβόυλιον Υπουργών Εξωτερικών των 

τεσσάρων, (ΗΠΑ, Ρωσίας, Αγγλίας, Γαλλίας), από την Συνθήκην ειρήνης των Παρισίων το 1946. 

/στ/. Η αυτονομία δια την Βόρειον Ήπειρον και η Ένωσις με την Ελλάδα, συμφώνως προς την αρχήν της 

αυτοδιαθέσεως των λαών ,δεν πρέπει να διαγραφή από τας Εθνικάς διεκδικήσεις της Ελλάδος. 

/ζ/. Δια τα Σκόπια η Ελλάς οφείλει, σεβομένη τον εαυτόν της και την ιστορίαν της να μην αποδεχθή ποτέ 

την ονομασίαν ‘‘Μακεδονία’’ είτε χωρίς, είτε με οιονδήποτε πρόσημον. Διότι η Μακεδονία είναι μία και 

είναι αναπόσπαστον τμήμα του κορμού της Ελλάδος, είναι οι ώμοι της Ελλάδος, που κρατούν το βάρος της 

ενδοχώρας εις τα βόρεια σύνορά της. Δια τον λόγον αυτόν απαιτείται να ενταθή η ενημέρωσις του κόσμου 

ολοκλήρου δια τα ιστορικά, εθνολογικά, πολιτισμικά δικαιώματα της Ελλάδος εις την περιοχήν αυτήν. Το 

όνομα που χρησιμοποιούν τα Σκόπια είναι προϊόν κλεπταποδοχής και δεν δικαιούνται νομίμως να το 

χρησιμοποιούν, εκτός και αν το επιτρέψη η Ελλάς. 

/η/. Το Θρακικόν θέμα, της συμβιώσεως εκεί Ελλήνων και Μουσουλμάνων-Μουσουλμανική μειονότητα 

αναγνωρίζει η Συνθήκη της Λωζάνης και όχι Τουρκική-αποτελεί τελευταίως το όριον της καρδιάς του 

Τούρκου προέδρου Ερντογάν, ο οποίος ξεχνά ότι έχει καταπατήσει τα όρια της Ελληνικής καρδιάς και 

εξακολουθεί να κατέχη εδάφη που ήσαν πάντα Ελληνικά, (Πόντος, Μ. Ασία). Η ευαισθησία της καρδιάς 

του, την οποία επικαλείται έχει επιλεκτικήν κατεύθυνσιν. Η αντιμετώπισις του μουσουλμανικού στοιχείου 

μπορεί να αντιμετωπισθή με τον διαχωρισμόν των Πομάκων με επιλεκτικήν ενίσχυσίν των από το κράτος, 

την απέλασιν όσων δηλώνουν ότι είναι Τούρκοι και την χωροταξικήν κατανομήν της περιοχής ώστε 

πάντοτε να υπερτερή το Χριστιανικόν στοιχείον. Επί πλέον το κράτος πρέπει να παραχωρήση δωρεάν εις 

ακτήμονας Έλληνας Χριστιανούς δημοσίας εκτάσεις και να επιδοτήση την εκεί εγκατάστασίν των, ώστε να 

αυξηθή η αναλογία Χριστιανών προς τους μουσουλμάνους που δηλώνουν Τουρκογενείς. 

/θ/. Διά το Αιγαίον – Ιωνία πρέπει να ενισχυθή η προσπάθεια κυριαρχίας της Ελλάδος εις το Αιγαίον. Προς 

τούτο να καταργηθή η φορολογία των μικρών ιδιωτικών σκαφών και να επιδοτηθή η απόκτησίς των από 

τους Έλληνας, ώστε το Αιγαίο να πλημμυρίση από Ελληνικά σκάφη, να εφαρμοσθή το δικαίωμα της 

Ελλάδος δια την επέκτασιν των χωρικών υδάτων εις τα 12 μίλια, να εξοπλισθούν τα νησιά του Αιγαίου και 

να αναπτυχθή η παραθεριστική και οικονομική ευρωστία όλων των νήσων και ειδικώτερον των 

Ανατολικών, ακόμη και εκμετάλλευσις των ακατοικήτων βραχονησίδων. Επί πλέον πρέπει να ληφθή 

μέριμνα δια την διδασκαλίαν εις τα Δημοτικά σχολεία του παναρχαίου Αιγαίου πολιτισμού και της 

Ελληνικής Μικράς Ασίας, ώστε να μεγιστοποιηθή το εθνικό φρόνημα από την νεαράν ηλικίαν των 

Ελλήνων. Η ισχύς της Τουρκίας, η οποία επιστείεται ως φόβητρον δια κάθε απόφασιν εθνικής 

διεκδικήσεως, πρέπει να απομυθοποιηθή. 

 

/3/. Οικονομία 

Απαραίτητος παράγων αναπτύξεως της οικονομίας είναι η εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών προς το 

κράτος. Όταν αυτή εξαφανισθή ουδεμία ανάπτυξις μπορεί να ευδοκιμήση, όπως βιώνομε σήμερον. Πλέον 

αυτού, το κράτος απεδείχθη κακός εργοδότης, διότι ουδείς οργανισμός του δημοσίου είναι κερδοφόρος. 

Συνεπώς δια την ανάπτυξιν της οικονομίας απαιτούνται: 

 

/1/. Επέμβασις του κράτους στην οικονομία μόνο με κίνητρα, τα οποία δεν θα αίρωνται ή θα 

τροποποιούνται χωρίς την σύμφωνον γνώμην των φορέων της παραγωγής. 

 

/2/. Απομάκρυνσις του κράτους από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, εκτός των επιχειρήσεων 

αμυντικού χαρακτήρος και κοινής ωφελείας. 

 

/3/.Αποκατάστασις της πίστεως και της εμπιστοσύνης των πολιτών και των επενδυτών στο σοβαρό κράτος. 

 

/4/. Εκμετάλλευσις του ορυκτού πλούτου, ή των πηγών ενέργειας υπό εθνικών συμφερόντων επιχειρήσεων. 

Το κράτος καθορίζει τας προϋποθέσεις. 

 

/5/. Εισαγωγή όλων των κεφαλαίων των Ελλήνων τα οποία ευρίσκονται εις το εξωτερικόν, αφορολογήτως, 

ασχέτως ‘‘πόθεν έσχες’’, εφ’ όσον επενδυθούν αμέσως εις επιχειρηματικάς δραστηριότητάς και λει-

τουργήσουν αι επιχειρήσεις με Ελληνικόν προσωπικόν. Αι επιχειρήσεις βεβαίως θα φορολογούνται με το 

καθεστώς που θα ισχύη δι’ όλους.28 
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/6/. Πρέπει να σταματήσουμε να δαιμονοποιούμε την απόκτησιν του πλούτου, αλλά να φροντίσωμεν να 

εκμεταλλευθώμεν την ύπαρξίν του. Τα έσοδα του κράτους θα προκύψουν από την φορολογίαν των 

λειτουργουσών επιχειρήσεων και επί πλέον θα δημιουργηθούν πολλαί θέσεις εργασίας. Ένας ξένος 

επιχειρηματίας ερωτάται «πόθεν έσχε» τα κεφάλαιά του τα οποία θα επενδύση εις την χώραν; Όχι, βεβαίως, 

διότι θέλομεν την εκμετάλλευσίν του. Διατί λοιπόν αυτό να αποτελή ανασταλτικόν παράγοντα εισαγωγής 

Ελληνικών κεφαλαίων λιμναζόντων εις τραπέζας του εξωτερικού; Αρκεί αυτή η ενέργεια να αποτελέση 

θέσιν σοβαρού κράτους. 

 

/7/. Ιδιαιτέρα φροντίς του κράτους θα πρέπει να δοθή εις την πρωτογενή παραγωγήν και την εκμετάλλευσιν 

των πλουσίων φυσικών πηγών της Χώρας μας, της ηλιοφανείας, του κλίματος και των ακτών μας. Έχομεν 

την μεγαλυτέραν ακτογραμμήν, συμπεριλαμβανομένων και των νησιών μας, από όλα σχεδόν τα κράτη του 

κόσμου. Αυτό, σε συνδιασμό με το υπέροχον κλίμα μας, δύναται να αποτελέση την βάσιν οικονομικής 

αναπτύξεως της οικονομίας μας. Το κράτος δύναται να συμβάλη με την ανάπτυξιν των απαιτουμένων 

υποδομών. 

 

/8/. Ομοίως ιδιαιτέρα φροντίς πρέπει να δοθή εις το θέμα των αρχαιοτήτων. Το αρχείον γης της Ελλάδος 

παραμένει ακόμη ανεκμετάλλευτον και δίδεται ούτως η ευκαιρία εις επιτηδείους να κλέπτουν τους 

θησαυρούς αυτούς της ιδιοκτησίας των Ελληνικών γενεών. 

 

/9/. Τέλος ένα θέμα που μπορεί να συμβάλη αποτελεσματικώς εις την ανάπτυξιν της οικονομίας, στην 

παρούσα περίοδο της Ευρωπαϊκής ολοκληρώσεως είναι να εξασφαλίση, μία σοβαρά κυβέρνησις, μίαν 

περίοδον χάριτος δια την αποπληρωμήν του χρέους της, ώστε να ανακάμψη η οικονομία και τότε να αρχίση 

η αποπληρωμή του. 

 

Με αυτάς τας θέσεις ΕΜΕΙΣ δραστηριοποιούμεθα στον πολιτικόν στίβον και παρουσιάζομεν στον 

Ελληνικό λαό πώς αυτός ο τόπος μπορεί να βρή τον δρόμο της προκοπής και της προόδου. Όραμά μας 

είναι η Επανελλήνισις και η ισχυροποίησις του Ελληνικού Έθνους ώστε να καταστή σεβαστό σε 

φίλους και εχθρούς και να λάβη την κυρίαρχον πνευματικήν θέσιν που ιστορικώς του ανήκει μέσα 

στην Ευρώπη των Πατρίδων και των Εθνών. 

 

Η εθνική προοπτική παρουσιάζεται σήμερα παρά ποτέ επείγουσα και επιτακτική. Είναι μια 

προοπτική εθνικής ευθύνης δια κάθε Έλληνα. 

 

Καλούμε όλους τους Έλληνας που αισθάνονται ότι η Ελλάς μας ενώνει, να συστρατευθούν μαζί μας 

δια την επιβίωσιν του Ελληνισμού και της προκοπής του Έθνους. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

21. 17/12/2016: Ρατσιστές βεβήλωσαν εκκλησία για να το ρίξουν στους πρόσφυγες 
(Ηρακλειο Κρήτης) 

 

Προβοκατόρικη βεβήλωση (με εμπρησμό, κλοπή και σύνθημα σε κακά αραβικά) στην εκκλησία του 

Μιχαήλ Αρχάγγελου κοντά στο χωριό Λαγολιό της Κρήτης από ρατσιστές, με προφανή στόχο τους 

μουσουλμάνους και τους πρόσφυγες και πολλά ψευδή δημοσιεύματα αναπαραγωγής της σχετικής 

ρατσιστικής/ισλαμοφοβικής “είδησης”, στις 17 Δεκεμβρίου 2016. Ακολουθεί άρθρο της Εφ.Συν.  

 

Εδώ τα links των μέσων και των blogs που αναπαρήγαγαν, χωρίς δημοσιογραφική έρευνα, τη ρατσιστική 

είδηση και χωρίς καν αναφορά στο ενδεχόμενο προβοκάτσιας που η ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να είχε αφήσει 

ανοιχτό (βλ. π.χ. Newpost, Σκάι κ.α.): 

e-mesara (αρχική πηγή), Το Ποντίκι, Μακελείο, Αντ1, Huffington Post, Newsbomb, Πρώτο Θέμα, Liberal, 

EL, Ρομφαία, Crash, Real Fresh, Αδιάκριτος, Madata, Makedones News, Patras Events. Veteranos, 

Μικρομέτοχος, Newsbeast, Multi-news, Enallaxnews, Crete News. 

__________________________________________ 

 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/12/17/1-219/
http://archive.is/MMSdh
http://archive.is/VgD6s
http://archive.is/Dwteo
http://archive.is/qjii6
http://archive.is/d8kXc
http://archive.is/96aH3
http://archive.is/n897o
http://archive.is/ZakxY
http://archive.is/5f3lp
http://archive.is/j8g6n
http://archive.is/X38A5
http://archive.is/A6EFy
http://archive.is/0SsSx
http://archive.is/0Gr8I
http://archive.is/eYZd4
http://archive.is/Ibvxu
http://archive.is/cJpVX
http://archive.is/r4B10
http://archive.is/eEuGC
http://archive.is/1w6pA
http://archive.is/a3xjs
http://archive.is/CtsFQ
http://archive.is/xHmum
http://archive.is/swcbF
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Νέα προβοκάτσια κατά μεταναστών στην Κρήτη με… βεβήλωση εκκλησίας 

 

 
Πάνω η αραβική γραφή της φράσης «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος». Κάτω η κακότεχνη προσπάθεια του δράστη της 

νέας υπόθεσης «βεβήλωσης» εκκλησίας στην Κρήτη 

19.12.2016 

Μάριος Διονέλλης 

  

Ακόμα μία περίεργη είδηση για καταστροφές σε εκκλησία από… αλλόθρησκους έκανε την εμφάνισή της σε 

μέσα ενημέρωσης της Κρήτης και αναπαράχθηκε δεόντως σε πανελλαδική κλίμακα. Την είδηση για 

καταστροφές και απόπειρα εμπρησμού στην εκκλησία του Μιχαήλ Αρχάγγελου κοντά στο χωριό 

Λαγολιό μετέδωσε πρώτο το site e-mesara, ανεβάζοντας και φωτογραφίες από τα αποτελέσματα του 

βανδαλισμού. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, άγνωστοι έβαλαν φωτιά στον Ιερό Ναό του Μιχαήλ Αρχαγγέλου 

που βρίσκεται στο δρόμο Λαγολιού – Κλήματος και έκαψαν μέρος του τέμπλου μαζί με εικόνες. Μάλιστα, 

όπως ανέφερε το site, οι ιερόσυλοι έγραψαν συνθήματα στους τοίχους στα αραβικά και συγκεκριμένα «Ο 

Αλλάχ είναι μεγάλος»… 

 

Βέβαια ο συντάκτης που έκανε τη μετάφραση δεν μπήκε καν στον κόπο να διαπιστώσει αν αυτό που έβλεπε 

γραμμένο ήταν και σωστά γραμμένο, ενώ ακόμα και για τους μη γνώστες αραβικών είναι εμφανές ότι 

περισσότερο μοιάζει κάποιος να είχε τη φράση τυπωμένη μπροστά του και να προσπάθησε (χωρίς σπουδαία 

αποτελέσματα) να την αντιγράψει παρά να γράφτηκε από εκ γενετής γνώστη της αραβικής γλώσσας. Η 

κακοτεχνία είναι τόσο χτυπητή ακόμα και από το γεγονός ότι η γραφή έχει γίνει εμφανώς από αριστερά 

προς τα δεξιά (όπως γράφουμε τα ελληνικά), με το σπρέι να στάζει στην αρχή και να εξασθενεί στο τέλος 

όλων των γραμμάτων, ενώ είναι παγκοίνως γνωστό ότι τα αραβικά γράφονται με αντίστροφη κατεύθυνση. 

  

Μικρή σημασία είχαν βέβαια όλα αυτά για τη δημοσιογραφία που προτιμά να ανακαλύψει ακόμη ένα 

περιστατικό κατά της ορθοδοξίας και μάλιστα από τους αλλόθρησκους εργάτες γης που ζουν εδώ και 

χρόνια στην περιοχή. 

 

 
Εικόνα από τις καταστροφές στο ιερό και τον χώρο του ναού | Φωτ: e-mesara.gr 

 

Η είδηση αναπαράχθηκε σε δεκάδες ιστοσελίδες στην Κρήτη αλλά και πανελλαδικά. Περισσότερες από 

αυτές είναι εθνικιστικού περιεχομένου, χωρίς να λείπουν και μεγάλα ειδησεογραφικά site όπως το 

protothema, το newsbomb, το thetoc, το iefimerida ακόμα και το site της εφημερίδας «Το ποντίκι». Φυσικά, 

μία από τις πρώτες αναδημοσιεύσεις ήταν στο επίσημο site της Χρυσής Αυγής, όπου μάλιστα ο 

«μεταφραστής» απέδωσε ακόμα πιο ευφάνταστα το σύνθημα ως «Η εκκλησία σας πέθανε – Ο Αλλάχ είναι 

http://archive.is/6i3TX
http://www.efsyn.gr/search/node?author=106
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μεγάλος» ενώ στην αναπαραγωγή του ρεπορτάζ προστέθηκε και μια σημαντική (ανώνυμη πάντα) μαρτυρία 

κατοίκων ότι «στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες εργαζόταν ομάδα λαθρομεταναστών αραβικής 

καταγωγής» (!) 

 

Έδεσε το… γλυκό 

 

Το γλυκό της προβοκάτσιας έδεσε με αστραπιαία ταχύτητα ενώ κανείς δεν έδωσε σημασία στα υπόλοιπα 

στοιχεία του αρχικού ρεπορτάζ. Όπως διαβάζουμε στο site της αρχικής δημοσίευση, στο περιστατικό δεν 

ενεπλάκη καθόλου η Πυροσβεστική αφού «ευτυχώς εκείνη την ώρα περνούσε περαστικός που είδε τη 

φωτιά, κάλεσε βοήθεια από το χωριό και την έσβησαν». Σε ερώτηση της «Εφ.Συν.» στο Συντονιστικό 

Περιφερειακό Κέντρο (ΣΠΕΚ) της Πυροσβεστικής λάβαμε την απάντηση πως την επίμαχη ημέρα (Σάββατο 

17 Δεκεμβρίου), δεν υπήρξε καμία κλήση για φωτιά σε εκκλησία και δεν υπήρξε καμία επιτόπου παρουσία 

της Υπηρεσίας. Επίσης, το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρει πως η φωτιά «εκδηλώθηκε κατά το 

διάστημα 3 με 5 το μεσημέρι του Σαββάτου». 

 

Δηλαδή η φωτιά στο ιερό του ναού μπήκε υπό το φως της ημέρας και αν και μικρής έκτασης, εντούτοις 

έγινε ορατή απ’ έξω, από τον «περαστικό» που έσπευσε να ειδοποιήσει τους κατοίκους του χωριού πριν 

αυτή πάρει μεγάλες διαστάσεις. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η φωτιά ήταν στην αρχή της, ο 

παρατηρητικός περαστικός δεν κατάφερε να δει τον δράστη του εμπρησμού. Θα έλεγε κανείς πως το όλο 

περιστατικό, το σύνθημα που γράφτηκε και η ζημιά που προκλήθηκε ήταν τόση όση αρκούσε για να δώσει 

την αφορμή που χρειαζόταν. 

 

Δεύτερος γύρος 

 

Η δημιουργία «κλίματος» στην περιοχή συνεχίστηκε και την Κυριακή. Η είδηση έκανε δεύτερο κύκλο 

στο e-mesara.gr με πανηγυρισμούς για τις συνεχείς αναδημοσιεύσεις σε όλα τα «μεγάλα» μέσα 

ενημέρωσης. Μάλιστα «κούμπωσε» με ακόμη μία δημοσίευση από το ίδιο site για την… αναστάτωση που 

προκλήθηκε την επόμενη μέρα, λόγω της συγκέντρωσης περίπου 100 Πακιστανών μεταναστών στο 

Τυμπάκι με αφορμή τον εορτασμό της γέννησης του προφήτη τους Μωάμεθ. Οι Πακιστανοί, σύμφωνα με 

την «είδηση», τρόμαξαν τους κατοίκους καθώς βγήκαν από τζαμί που υπάρχει στην περιοχή, με πανό, 

σημαίες και φωνές. «Βλέπετε τα τελευταία γεγονότα έχουν κρατήσει σε εγρήγορση τους κατοίκους που 

ανησυχούν!» σημειώνει με νόημα ο ανώνυμος συντάκτης. Στο κείμενο μάλιστα υπάρχει και μια περίεργη 

σύνδεση με την είδηση της προηγούμενης ημέρας, αφού αναφέρεται πως οι Πακιστανοί μετά τη 

συγκέντρωσή τους «τράβηξαν το δρόμο προς Λαγολιό…» (σ.σ. την περιοχή του εμπρησμού) με τα 

αποσιωπητικά να δημιουργούν προφανή συνειρμό για το ποιος προκάλεσε τις φθορές του Σαββάτου. 

Για την αποφυγή κάθε υπόνοιας σκοπιμότητας πάντως, το ίδιο site αναφερόμενο στις δεκάδες 

αναδημοσιεύσεις της είδησης τονίζει πως «Προσπαθήσαμε με υπευθυνότητα και χωρίς ακρότητες να 

δώσουμε το ρεπορτάζ γι΄ αυτό το δύσκολο θέμα και νομίζουμε ότι τα καταφέραμε… Σας ευχαριστούμε για την 

εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλετε το “e-mesara.gr”!» 

 

Το περίεργο φέιγ βολάν 

 

Μια αντίστοιχου είδους προβοκάτσια είχε λάβει χώρα στη γειτονική περιοχή του Τυμπακίου τον 

Σεπτέμβριο του 2016. Τότε είχαν μοιραστεί στην κεντρική πλατεία φέιγ βολάν με σύμβολα του Μωάμεθ και 

μεταφρασμένα αποσπάσματα από το Κοράνι, που αμφισβητούσαν υποτίθεται, την ιδιοκτησία των ντόπιων 

στη γη τους ενώ το υλικό έφερε την υπογραφή της «Μουσουλμανικής Κοινότητας Κρήτης». Την είδηση 

μετέδωσε και τότε πρώτο το e-mesara.gr και επίσης αναπαράχθηκε σε όλη την Ελλάδα και μάλιστα σε μία 

περίοδο που ήταν σε έξαρση στην περιοχή οι συζητήσεις για το προσφυγικό. Τότε, ομάδα κατοίκων 

διοργάνωνε λαϊκές συνελεύσεις με αίτημα την κήρυξη του Τυμπακίου ως περιοχή «υπερκορεσμένη από 

λαθρομετανάστες». Η χρονική συγκυρία εκείνου του περιστατικού έκανε την Αστυνομία από την πρώτη 

στιγμή να ερευνά το ενδεχόμενο της προβοκάτσιας. Ο εκτελών χρέη Ιμάμη για τους μουσουλμάνους της 

περιοχής κ. Μπιτζαρέτ μίλησε στο Ράδιο ΚΡΗΤΗ και ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανενός είδους 

«μουσουλμανική αδελφότητα Κρήτης» ενώ καταδίκασε το περιεχόμενο των φυλλαδίων, κάνοντας λόγο για 

«αμαρτία». 
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Το… μουσουλμανικό φέιγ βολάν που είχε μοιραστεί στο Τυμπάκι τον περασμένο Σεπτέμβριο | Φωτ. e-

mesara.gr 

  

Σήμερα, τρεις μήνες μετά το περιστατικό με τα φέιγ βολάν, η έρευνα της Αστυνομίας έχει επικεντρωθεί στο 

υλικό από τις κάμερες καταστημάτων στο κέντρο του Τυμπακίου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της 

«Εφ.Συν.» από το υλικό αυτό φαίνεται άτομο που επιβαίνει σε μηχανή και πετά φυλλάδια σε τουλάχιστον 

δύο σημεία της πόλης. Αν και δεν έχει γίνει ακόμα επίσημη ταυτοποίηση, οι υποψίες από τα 

χαρακτηριστικά του και από τον τύπο της μηχανής στρέφονται σε συγκεκριμένο άτομο, με καταγωγή… 

ελληνική. Η δικογραφία έχει ήδη παραπεμφθεί στην Εισαγγελία Ηρακλείου η οποία, με βάση τα στοιχεία, 

θα διατάξει περαιτέρω προανάκριση. Όπως είναι φυσικό, ούτε η διάψευση του Ιμάμη, ούτε πολύ 

περισσότερο οι πληροφορίες για τον “διανομέα” των φυλλαδίων έχουν βρει τον αντίστοιχο χώρο στην 

τοπική επικαιρότητα. 

 

Τακτικές προβοκάτσιας 

 

Το τελευταίο διάστημα αντίστοιχου είδους περιστατικά αναστατώνουν τους κατοίκους της Κρήτης. Η 

αστυνομία στο νησί πάντως είναι ιδιαίτερα προσεκτική στον χαρακτηρισμό των υποθέσεων αυτών ενώ κάθε 

φορά ζητείται έστω και άτυπα από έμπιστους ανθρώπους που γνωρίζουν αραβικά να πιστοποιήσουν την 

«μουσουλμανική» προέλευση τέτοιου είδους γραφών, σε τοίχους, εκκλησίες, φυλλάδια κτλ. Κάθε φορά 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν έχουν γραφτεί από γνώστες της αραβικής γραφής κάτι το οποίο 

συμβαίνει και με το τελευταίο περιστατικό στο Λαγολιό, όπως λέει στην «Εφ.Συν.» στέλεχος της τοπικής 

ΕΛΑΣ. Ένα πάντως από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται πολύ σοβαρά από την αστυνομία είναι και αυτό της 

«προβοκάτσιας μέσω καραμπόλας». Σε περιοχές όπου εργάζονται πολλές εθνικότητες μεταναστών 

παρατηρείται μεταξύ τους αντιπαράθεση για τα μεροκάματα. Δεν αποκλείεται μια ομάδα, γνωρίζοντας την 

ευαισθησία των ντόπιων, να προχωρά σε βεβήλωση ναών γράφοντας συνθήματα στη γλώσσα άλλης 

εθνικότητας προκειμένου να στρέψει εναντίον της τους κατοίκους, όπως αναφέρουν στελέχη της 

αστυνομίας με πείρα σε παρόμοια περιστατικά. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η πηγή των αντίστοιχων 

γεγονότων φαίνεται να είναι πολύ διαφορετική από την εύκολη εξήγηση του «μίσους κατά των χριστιανών 

και της ορθοδοξίας». Ωστόσο, τέτοιες ειδήσεις πουλάνε πάντα περισσότερο… 

_____________________________________________________________________________________ 
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22. 19/12/2016: Ρατσιστική στοχοποίηση στη Χίο με αφορμή κλοπή από άγνωστο 
 

Ρατσιστική καταγγελία κλοπής στις 19 Δεκεμβρίου 2016 στη Χίο, όπου οι καταγγέλοντες συμπέραναν ότι 

πρόκειται για “λαθρομετανάστη” παρά το ότι παραδέχονται ότι δεν είδαν καν τον κλέφτη και (βλ. βίντεο) 

δηλώνουν μεταξύ άλλων πως “πρέπει να γίνει φονικό και να πάρουμε όλοι τα όπλα και να τους 

πυροβολούμε”. Ακολουθεί ρατσιστικό άρθρο, βίντεο και σχόλιο στο βίντεο. 

 

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΕΠΙΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΛΕΨΕ ΤΗΝ ΤΣΑΝΤΑ 

(ΒΙΝΤΕΟ) 

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016 19:54 

 

 
 

Πριν από λίγα λεπτά ένας λαθρομετανάστης επιτέθηκε σε μια γυναίκα που κινούταν στον δρόμο και 

πήγαινε σπίτι της στην Περιοχή της Σούδας από την πλευρά των Φαναριών του Βαξάλη. Ο αδίστακτος 

λαθρομετανάστης έσπρωξε από πίσω τη γυναίκα, την έριξε στο έδαφος και της άρπαξε την τσάντα, η οποία 

περιείχε 120 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα. Σε βοήθεια της γυναίκας έσπευσαν περαστικοί, ωστόσο ο 

λαθρομετανάστης χάθηκε μέσα στη Σούδα. Η κατάσταση με τους λαθρομετανάστες έχε ξεφύγει εδώ και 

μήνες από κάθε έλεγχο, καθώς πλέον οι Χιώτες και οι Χιώτισσες δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν ελευθέρα 

στον δρόμο όπως παλιά, ενώ η ευρύτερη περιοχή έχει μετατραπεί σε γκέτο παραβατικότητας. Στην κάμερα 

της ChiosPress μίλησε η παθούσα και ο γιος της. 

 

Aκολουθεί σχετικό video: 

https://www.youtube.com/watch?v=PectojD-oNg 

 

 
 

_____________________________________________________________________________________t 

 

 

 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/12/19/1-223/
http://archive.is/rNzi0#selection-809.1-881.59
http://archive.is/rNzi0#selection-809.1-881.59
https://www.youtube.com/watch?v=PectojD-oNg
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/category/%cf%81%ce%b1%cf%84%cf%83%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf%cf%82-racist-speech/
https://archive.is/o/rNzi0/tinypic.com/?ref=161badj
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23. 25/12/2016: Ρατσιστική άρνηση προσφυγόπουλων σε σχολεία της Ν. 

Ιωνίας Μαγνησίας 
 

Την Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου και του  9ου Δημοτικού 

Σχολείου της Νέας Ιωνίας στη Μαγνησία, εξέδωσαν την παρακάτω ρατσιστική ανακοίνωση: 

 

ΒΟΛΟΣ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

 

 
Προς κάθε αρμόδιο Φορέα                                                                                               

 

Αξιότιμοι κύριοι. 

 

Μετά την συγκλιθείσα «ενημέρωση» στα τέλη Νοεμβρίου 2016 στη αίθουσα γυμναστικής των 3ου & 

9ουΔημοτικών Σχολείων Νέας Ιωνίας με θέμα την φοίτηση ή όχι των παιδιών προσφύγων – 

μεταναστών και τις επακολουθείσες συνελεύσεις των δύο Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων θα 

θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής. 

1. Και στην «ενημέρωση» αλλά και στις συνελεύσεις που ακολούθησαν και των δύο Συλλόγων Γονέων 

εκφράστηκε δημοκρατικά με επώνυμη και ονομαστική φανερή ψηφοφορία (υπάρχουν τα ανάλογα 

πρακτικά των Συλλόγων μας) πως η συντριπτική πλειοψηφίατων γονέων ΔΕΝεπιθυμούν την φοίτηση 

των παιδιών προσφύγων – μεταναστών παρόλο τον σχεδιασμό που έγινε ερήμην μας και την 

κινητοποίηση με στόχο την αλλοίωση της γνώμης των πολλών με διανομές φυλλαδίων από κομματικούς 

στρατούς που μας προπηλάκιζαν. 

2. Οι γονείς που εναντιώνονται στην φοίτηση των παιδιών των προσφύγων – μεταναστών έχουν 

εκφράσει σωρεία λόγων και επιχειρημάτων που έμειναναναπάντηταστην λεγόμενη «ενημέρωση» από 

τους… ενημερωτές διότι η κύρια αντίρρηση των πολλών δεν είχε να κάνει μόνο το θέμα του 

εμβολιασμού όπως αφήνονταν να διαρρεύσει στον τοπικό τύπο αλλά και με πολλά άλλα σημαντικά 

θέματα – ερωτήματα (όπως π.χ. το πως επιλέχθηκε ένα σχολικό συγκρότημα με 400! περίπου μαθητές 

σύν 2 νηπιάγωγεία που δεν έχει την καταλληλη υπόδομη και οι ήδη υπάρχοντες μαθητές φοιτούν σε 5 

κοντέινερ!!) και όλα αυτά εκφράστηκαν στις συνελεύσεις μας δημόσια και επώνυμα και φυσικά δεν 

ήταν κάποιες μεμονωμένες φωνές όπως ειπώθηκε. Άλλωστε οι αριθμοί το αποδεικνύουν ! 

3. Ο Δήμος Βόλου μέσω του ιδίου του Δημάρχου προβλέποντας πως μια μονομερής ενέργεια όπως 

δρομολογήθηκε από την Πρωτοβάθμια Διεύθυνση, την διεύθυνση του σχολείου, αλλά και άλλους 

άσχετους με την σχολική κοινότητα φορείς όπως δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο πρότεινε την 

παραχώρηση άλλου καταλληλότερου χώρου για το σκοπό αυτό ώστε να μην δημιουργούνται 

προβλήματα μεταξύ των γονέων. Την ίδια πρόταση κάναμε και εμείς σε όλες τις συνελεύσεις επειδή 

είναι γνωστό πως το σχολείο μας δεν πληρεί καμία από τις προϋποθέσεις για τον σκοπό που επιλέχθηκε. 

Εγείρονται άρα πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο και το πώς επιλέχθηκε το σχολείο μας. 

4. Επειδή βλέπουμε μια κωλυσιεργία εκ μέρους των υπευθύνων να σεβαστούν τις αποφάσεις μας (της 

συντριπτικής πλειοψηφίας δηλαδή)και μια απαξίωση ακόμη και στα ερωτήματα των γονέων για το τι 

μέλλει γενέσθαι τελικά καλούμε δημόσια όλοι μαζί εμείς οι γονείς που ψηφίσαμε ΟΧΙστην φοίτηση των 

παιδιών των προσφύγων – μεταναστών όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους Φορείς να αρθούν στο 

ύψος των περιστάσεων και να σεβαστούν την δημοκρατικά εκπεφρασμένη απόφαση της πλειοψηφίας 

των γονέων και να δώσουν την δημοκρατική λύση στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε σημειώνοντας πως 

δεν θα δεχτούμε σε καμία περίπτωση άνωθεν αποφάσεις φασιστικού τύπου «αποφασίζουμε και 

διατάσσουμε» που αφορούν τα παιδιά μας και εμάς επιφυλασσόμενοι για κάθε νόμιμη ενέργεια. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/12/25/1-222/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/12/25/1-222/
https://web.archive.org/web/20170106184737/http:/voliotaki.blogspot.gr/2016/12/blog-post_1164.html
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24. 31/12/2016: Ατεκμηρίωτη απόδοση ευθύνης σε πρόσφυγες στη Χίο για το 

κατέβασμα σημαίας (τόσο από τον καταγγέλλοντα όσο και από τα ΜΜΕ που 

το δημοσίευσαν) 
 

Τους ενόχλησε η σημαία! [ΒΙΝΤΕΟ] 

ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΚΑΤΕΒΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 

ΠΟΛΗΣ 

 

 

Την παρέμβαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου προκάλεσε η καταγγελία ιδιοκτήτη πρατηρίου υγρών 

καυσίμων στο κέντρο της πόλης, ότι άγνωστοι, κατά δήλωσή του μετανάστες, κατέβασαν και στη συνέχεια 

έσκισαν την Ελληνική Σημαία που είχε αναρτημένη έξω από το κατάστημά του επί της οδού Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό που προσκόμισε στις αρχές, απεικονίζεται αρχικά ένας άνδρας να επιχειρεί να 

κατεβάσει ανενόχλητος τη σημαία που βρίσκεται πάνω στον ιστό. Παρά τις προσπάθειές του δεν τα 

καταφέρνει κι έτσι λίγη ώρα αργότερα επιστρέφει μαζί με ακόμα έναν φίλο του, που έπειτα από λίγη 

προσπάθεια κατάφεραν να την κατεβάσουν και να την πάρουν μαζί τους. 

 

«Το περιμέναμε ότι αυτό θα συμβεί αργά ή γρήγορα. Παραμονή Πρωτοχρονιάς, μία ώρα αφού κλείσαμε, 

ήρθαν αυτοί οι «φιλοξενούμενοί» μας και έκαναν αυτό που έκαναν. Προσπαθούσαν να τη σκίσουν. 

Τελικά την πήρανε και λογικά ή την κάψανε ή την πετάξανε. Γι’ αυτό το σύμβολο έχουν σκοτωθεί τόσοι 

άνθρωποι και έχει χυθεί τόσο αίμα και φθάσαμε σε αυτό το σημείο», ανέφερε στον «π» ο υπάλληλος του 

πρατηρίου, Δημήτρης Λοϊζος. 

 

Μάλιστα το συμβάν καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των 

δραστών, παρότι πριν από περίπου 15 ημέρες ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είχε δημόσια 

τοποθετηθεί λέγοντας ότι : «Η σημαία που αγοράζουμε ως ιδιώτες δεν μπορεί να θεωρείται εθνικό 

σύμβολο», εξοργίζοντας τους πάντες. 

Καλό θα είναι η Αστυνομική Διεύθυνση να ρίξει σύντομα φως στην υπόθεση ώστε να απομονωθούν 

γρήγορα όσοι έχουν στόχο να προκαλούν τις λεπτές ισορροπίες στη βεβαρημένη τοπική κοινωνία του 

νησιού μας. 

 

Aκολουθεί σχετικό video: 

https://www.youtube.com/watch?v=kX4emKDwivQ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

25. 05/01/2017: Σύσκεψη ρατσιστικής στοχοποίησης των Ρομά στον Πύργο 
 

Σύσκεψη με στόχο την απροκάλυπτη ρατσιστική στοχοποίηση ολόκληρης της τοπικής κοινότητας Ρομά 

πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιανουαρίου του 2017 στον Πύργο Ηλείας, με συμμετέχοντες φορείς του Δήμου, 

της ΕΛ.ΑΣ. και του Γενικό Νοσοκομείου Ηλείας. Ακολουθεί ρατσιστικό άρθρο υποστήριξης της. 
 

Πύργος: Μπαίνει τέλος στην παραβατικότητα των ΡΟΜΑ 

05/01/2017 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/12/31/1-293/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/12/31/1-293/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/12/31/1-293/
https://archive.is/TPd9t
https://www.youtube.com/watch?v=kX4emKDwivQ
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/01/05/1-226/
http://archive.is/O2Tqh
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Ευρεία σύσκεψη χθες στο Λάτσειο – Μπροστάρης ο Δήμος Πύργου στις δράσεις απομάκρυνσης επαιτών 

και σκηνιτών 

 

Αποφασισμένοι να δώσουν ένα «τέλος» στην παραβατικότητα των αθιγγάνων στον Πύργο, που είτε 

επαιτούν στα φανάρια της Φιλοθέης, είτε έχουν δημιουργήσει πρόχειρα παραπήγματα απέναντι από το 

Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, προκαλώντας καθημερινά προβλήματα στο προσωπικό και τους συνοδούς 

των ασθενών, εμφανίστηκαν χθες όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο 

Λάτσειο μεταξύ του Δημάρχου Πύργου Γαβρίλη Λιατσή, του Διοικητή του Γ.Ν. Ηλείας Κώστας 

Διαμαντόπουλου και του Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου Χαράλαμπου Πατσούρη και τη 

συμμετοχή των αντιδημάρχων Α. Σκαρτσιάρη και Δ. Μπέλτσου, του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Χ. 

Αντύπα, της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών Σ. Γούργουρα, του υπαλλήλου της Πολεοδομίας Π. 

Θεοδωρόπουλου αλλά και του προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του Γ.Ν. Ηλείας Κ. Μαχαίρα και του 

μέλους του Δ.Σ. Α. Βγενόπουλου, συζητήθηκε εκτενώς το σοβαρό αυτό ζήτημα, κατατέθηκαν προτάσεις 

ενώ αποφασίστηκαν ουσιαστικές δράσεις από κοινού, που στόχο θα έχουν την εξάλειψη του σοβαρού αυτού 

προβλήματος. Μεταξύ αυτών, εξετάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός χώρου φιλοξενίας σκηνιτών 

αθιγγάνων, η περιφρούρηση της εισόδου της πόλης από τη Δημοτική Αστυνομία αλλά και η απομάκρυνση 

των σκηνιτών από τις αποθήκες της ΣΚΟΣ και κυρίως από το οικόπεδο που βρίσκεται απέναντι από το 

Νοσοκομείο Πύργου.Τονίζεται ότι μόνον τις δυο τελευταίες εβδομάδες, προπηλακίστηκαν τρεις γιατροί του 

Νοσοκομείου από αθιγγάνους ενώ δεκάδες είναι καθημερινά οι αναφορές από εργαζόμενους και συνοδούς 

ασθενών για την πρόκληση διαφόρων προβλημάτων από αθιγγάνους. 

 

Ο κ. Λιατσής μίλησε για τις ενέργειες τόσο του δήμου όσο της αστυνομίας και της διοίκησης του 

νοσοκομείου Πύργου για την αντιμετώπιση του προβλήματος αλλά και για την αγανάκτηση του συνόλου 

των συμπολιτών μας που καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με την παραβατικότητα των αθιγγάνων, όχι 

μόνο στα φανάρια και τη νοσηλευτική μονάδα αλλά σε δρόμους και πλατείες της πόλης. «Σκεφτόμαστε με 

ποιο τρόπο θα διευκολύνουμε και τις υπερκείμενες αρχές που δεν είναι άλλες από τα δύο υπουργεία το 

Εσωτερικών και το Κοινωνικών Υπηρεσιών μήπως και μας δώσουν την δυνατότητα και τα μέσα ούτως 

ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κι έναν χώρο φιλοξενίας αν θέλετε, ένα κάμπινγκ για τους 

διερχόμενους τσιγγάνους από την πόλη μας, μιας και το φαινόμενο των τσιγγάνων είναι Πανελλήνιο και 

Παγκόσμιο θα έλεγα. Ενημερώσαμε και τον πρόεδρο της ΣΚΟΣ τον κ. Θανάση Σωτηρόπουλο ο οποίος έχει 

στην δικαιοδοσία του το πολύ μεγάλο κομμάτι δεξιά στην είσοδο της πόλης όπου υπάρχουν εγκαταλειμμένα 

παραπήγματα που χρησιμοποιούσαν για τη στέγαση τους αθίγγανοι και συμφωνεί απολύτως να κλειστούν, 

γεγονός που διευκολύνει και το έργο της Αστυνομίας. Εκείνο όμως που απασχολεί περισσότερο τη 

δεδομένη στιγμή είναι ο καταυλισμός που έχει δημιουργηθεί έξω από το Νοσοκομείο. 

Τις επόμενες ημέρες θα κοιτάξουμε πως θα παρέμβουμε και με ποιους τρόπους για να μπορέσουμε να 

αποφύγουμε και αρρώστιες και διάφορα που μπορεί να συμβούν και έχω την εντύπωση ότι το θέμα αυτό 

που ανοίγουμε σήμερα δεν θα το κλείσουμε αν δεν το λύσουμε. Είμαστε αποφασισμένοι δηλαδή να το πάμε 

μέχρι τέρμα. Δεν μπορεί η πόλη να περνά από τα «διόδια» των τσιγγάνων στην είσοδο και δεν μπορούν οι 

ασθενείς που πηγαίνουν στο νοσοκομείο και έχουν τον πόνο τους να σκέφτονται ότι ποιος θα τους σπάσει 

το αυτοκίνητο και πως θα περιφρουρήσουν την σωματική τους ακεραιότητα από επιθέσεις ανθρώπων που 

δεν έχουν την λογική που θα έπρεπε να έχουν αν ήταν ταγμένοι σωστά στην κοινωνία μας. Ο δήμος δεν θα 

είναι απλά αρωγός ούτε μπορεί να είναι αρωγός στο νοσοκομείο αλλά θα είναι μπροστάρης σε αυτή την 

διαδικασία και χαίρομαι που και η αστυνομία δια του εκπροσώπου της δήλωσε πως και από εκεί θα γίνουν 

τα πιο πολλά. Πιστεύω πως όλοι μαζί αυτή την φορά θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο από ότι 

έγινε στο παρελθόν». 

 

https://www.ilialive.gr/media/zoo/images/siskepsi_roma1a_8c073bf5790e5d9d77e2df0c21172067.jpg
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«Επιζητούμε την ασφάλεια» 

 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ηλείας κ. Διαμαντόπουλος χαρακτήρισε την σύσκεψη πολύ σημαντική 

καθώς αφορά τον έλεγχο της παραβατικότητας εντός και εκτός νοσοκομείου. Μάλιστα, επισήμανε ότι 

παραμονές Χριστουγέννων, βίωσαν μια όξυνση της παραβατικότητας στο χώρο του Νοσοκομείου με 

προπηλακισμούς γιατρών και υλικές ζημιές. «Η επίσκεψη μου στο νοσοκομείου μου επιφύλαξε δυσάρεστες 

εκπλήξεις όταν είδα στα πρόσωπα του προσωπικού και των συνοδών ασθενών το φόβο και την ανασφάλεια. 

Δε στοχοποιούμε καμία κοινωνική ομάδα, στοχοποιούμε μόνο τους ανθρώπους εκείνους που προβαίνουν σε 

αξιόποινες πράξεις. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με κανέναν εκείνο που θέλουμε ως νοσοκομείο είναι 

να υλοποιούμε το ρόλο μας με ασφάλεια. Ασφάλεια για το προσωπικό, ασφάλεια για τους ασθενείς και τους 

συνοδούς, ασφάλεια για το υλικό, είτε πρόκειται για αυτοκίνητα δικά μας, των συνοδών ή των ασθενών, 

είτε για τζάμια και πόρτες. Θα κριθούμε όμως όλοι μας από τις πράξεις στο βαθμό που στον καθένα 

αναλογεί. Είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα υπάρξουν στέρεα βήματα προς την κατεύθυνση της 

αποκατάστασης της ηρεμίας του προσωπικού και των συνοδών και των ασθενών. Δήμαρχε να ξέρεις ότι θα 

τα λέμε καθημερινά για το συγκεκριμένο θέμα». 

 

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Πύργου κ. Μαχαίρας, 

αναφέρθηκε αναλυτικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά από την παρουσία αθιγγάνων στο 

χώρο της νοσηλευτικής μονάδας και κυρίως από τον καταυλισμό που έχουν δημιουργήσει έξω από αυτήν 

ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι μετά την σύσκεψη αυτή βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο για να βρεθεί μια 

σωστή και τελική λύση.  «Πιστεύω ότι θα υπάρξει μια συνεργασία και θα οριστικοποιηθεί η επίλυση του 

σοβαρού αυτού προβλήματος» είπε. 

 

Κική Κολοβέρου 

kkoloverou@yahoo.gr 

______________________________________________________________________________________ 

 

26. 09/01/2017: Έμπρακτη ρατσιστική άρνηση των ξενοδόχων της Λέσβου να 

δεχθούν πρόσφυγες 
 

Έμπρακτη ρατσιστική άρνηση των ξενοδόχων της Λέσβου να δεχθούν πρόσφυγες και να συνεργαστούν με 

την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ εν μέσω παγετώνα, στις 9 Ιανουαρίου του 2016, επικαλούμενοι σύσταση 

της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου. Για προηγούμενες δηλώσεις βλ. και εδώ. 
 

Στο έλεος του ψύχους και των ξενοδόχων οι πρόσφυγες στη Λέσβο 

 

Την ώρα που οι καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να είναι πρωτοφανείς, και ειδικά στα νησιά του Βορείου 

Αιγαίου, ενώ όλο και περισσότερες είναι αναφορές για τις άθλιες συνθήκες στις οποίες αναγκάζονται να 

ζουν οι πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν σε νησιά όπως της Λέσβου. Οι ξενοδόχοι του νησιού 

αρνούνται να δεχθούν τη μίσθωση των μονάδων τους στην Ύπατη Αρμοστεία, πετώντας το μπαλάκι στην -

έτσι κι αλλιώς, εξίσου υπαίτια για την κατάσταση- ηγεσία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, και 

ζητώντας νέα συνάντηση μαζί της. 

 

Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 

 
Φωτογραφία από του Γιατρούς Χωρίς Σύνορα 

 

Οι εικόνες που δημοσίευσε το ThePressProject από το περασμένο Σαββατοκύριακο και κάνουν το γύρο του 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/01/09/1-225/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/01/09/1-225/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/12/06/1-214/
http://archive.is/Wxr1u
https://www.thepressproject.gr/article/105332/Pnigmenoi-sto-xioni-oi-prosfuges-sti-Moria-tis-Lesbou-video
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διαδικτύου είναι αποτρόπαιες, ενώ αποδεικνύουν με τον πιο απόλυτο τρόπο πως τα ελάχιστα μέτρα που 

έχουν ληφθεί για την προστασία των προσφύγων και μεταναστών είναι κάτι παραπάνω από ανεπαρκή. 

Aκολουθεί σχετικό video: 

https://www.youtube.com/watch?v=dHT_CjE8W_E 

 

Η έκκληση, ωστόσο, της Ύπατης Αρμοστείας, που σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταναστετικής 

Πολιτικής απευθύνθηκαν στους ξενοδόχους με σκοπό να βρεθούν κλειστοί χώροι φιλοξενίας για να 

καταλύσουν οι οικογένειες των προσφύγων, συνάντησε τη σθεναρή άρνηση των ξενοδόχων, που κάνουν 

λόγο για «ηθική δέσμευση» να μην δεχθούν να δώσουν λύση στο δράμα που ζουν εκατοντάδες άνθρωποι, 

που διαβίουν σε απάνθρωπες συνθήκες. Σύμφωνα με το Newsit, ο πρόεδρος των ξενοδόχων της Μυτιλήνης, 

Περικλής Αντωνίου, επιβεβαίωσε την αρνητική τους στάση, υποστηρίζοντας πως «Καταλαβαίνουμε το 

ανθρωπιστικό κομμάτι, ειδικά αυτές τις κρύες ημέρες, αλλά δεσμευόμαστε ηθικά από αυτή τη σύσταση, δεν 

μπορούμε να δώσουμε εμείς τη λύση», αφήνοντας αιχμές κατά της Ύπατης Αρμοστείας για ολιγωρία. 

 

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, εκτεθειμένο από τις συνθήκες στις οποίες ακόμη 

ζουν χιλιάδες άνθρωποι σε αρκετά κέντρα φιλοξενίας και κράτησης, στρέφει τα βέλη του κατά των 

ξενοδόχων. Έκκληση απεύθυνε την Δευτέρα και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Πάλλης,  κατά την 

έκτακτη συνάντηση που είχε μαζί τους το μεσημέρι της Δευτέρας, η οποία έπεσε στο κενό. Όπως αναφέρει 

το emprosnet, η Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου, υλοποιώντας απόφαση της γενικής  της συνέλευσης, έχει 

συστήσει στα μέλη της να μην ενοικιάζουν τις μονάδες τους, προκειμένου να στεγάζονται, προσωρινά, 

πρόσφυγες και μετανάστες. Η απόφαση αυτή, έχει εμποδίσει την πορεία υλοποίησης του προγράμματος 

ενοικίασης ξενοδοχείων για την προσωρινή διαμονή προσφύγων και μεταναστών, ειδικότερα των ευάλωτων 

ομάδων, που υλοποιεί το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής σε συνεργασία με την Υπάτη Αρμοστεία 

του ΟΗΕ. 

______________________________________________ 

 

Συνάντηση «χωρίς αποκλεισμούς» ζητούν απο το υπουργείο οι ξενοδόχοι 

 

 
 

Την ίδια ώρα, και ενώ το νησί της Λέσβου πλήττεται για τέταρτη συνεχή ημέρα από το εκτεταμένο ψύχος, 

οι ξενοδόχοι ζητούν από το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και τον υπουργό, Γιάννη Μουζάλα, 

ακόμα μία συνάντηση με τη συμμετοχή βουλευτών, αυτοδιοίκησης, υπηρεσιών, φορέων και άλλων, με 

σκοπό να εξετάσουν όλες τις πτυχές του προβλήματος και να συναποφασίσουν για το τι μέλει γενέσθαι, 

προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποκατάσταση ποιοτικής επιβίωσης/συνύπαρξης ντόπιων και 

«φιλοξενούμενων», καθώς και να διατηρηθεί ο τουριστικός χαρακτήρας και η εικόνα του προορισμού. 

Μάλιστα, στην ανακοίνωσή της εξαπολύει πυρά, τόσο κατά της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την Τουρκία, όσο και στην ελληνική κυβέρνηση για την παραμονή προσφύγων και μεταναστών στα νησιά, 

και τη μη μεταφορά τους στην ηπειρωτική Ελλάδα, «προς τέρψιν συμφερόντων» άλλων τουριστικών 

προορισμών. 

 

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο traveldailynews: 

 

«Κύριε υπουργέ, 

 

Τα μέλη, το Δ.Σ. και ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσής μας, σας εύχονται Καλή Χρονιά και Χρόνια Πολλά. 

Με αφορμή πρόσφατη συνέντευξή σας στον Τύπο, σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και της ολοένα 

επιδεινούμενης, προς το χειρότερο, κατάστασης, με τις δραματικές συνέπειές της, που βιώνουμε τόσο εμείς, 

όσο και οι κατ’ευφημισμόν “φιλοξενούμενοι” – όντες εγκλωβισμένοι και δεινοπαθούντες – καθώς και τα 

αρνητικά μηνύματα και προβλέψεις για τη νέα τουριστική περίοδο, σας προσκαλούμε εδώ στο νησί μας, 

προκειμένου όλοι μαζί (δίχως αποκλεισμούς), βουλευτές, αυτοδιοίκηση, υπηρεσίες, φορείς κ.ά., μέσα στα 

https://www.youtube.com/watch?v=dHT_CjE8W_E
http://www.newsit.gr/topikes-eidhseis/Lesvos-Oi-ksenodoxoi-arnoyntai-na-filoksenisoyn-toys-ksepagiasmenoys-prosfyges/690787
http://www.emprosnet.gr/article/90071-ekklisi-palli-pros-toys-xenodohoys-tis-lesvoy
http://traveldailynews.gr/news/article/63969
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πλαίσια των δυνατοτήτων και αντοχών της φέρουσάς μας ικανότητας, να εξετάσουμε όλες τις πτυχές του 

προβλήματος και να συναποφασίσουμε, εμείς ως οικοδεσπότες, εσείς ως υπεύθυνη πολιτική ηγεσία, για το 

τι μέλει γενέσθαι από δω και πέρα, προκειμένου να εξασφαλισθεί η προοπτική εξόδου μας από τη σημερινή 

αρνητική συγκυρία και η αποκατάσταση ποιοτικής επιβίωσης / συνύπαρξης ντόπιων και ‘φιλοξενούμενων’, 

καθώς και να διατηρηθεί ο τουριστικός χαρακτήρας και η εικόνα του προορισμού μας, αποκλείοντας 

οριστικά τη μετάλλαξή του σε προσφυγικό ή ακόμα και πολύ χειρότερα σε… μεταναστευτικό (με 

μετανάστες απ’όλο τον κόσμο, ακόμα και από τη Νότια Αμερική). 

 

Άλλωστε, αν η απόφαση των κρατών-μελών της Ε.Ε., να κλείσουν τα σύνορά τους στις προσφυγικές / 

μεταναστευτικές ροές, εγκλωβίζοντάς τες στην Ελλάδα, ήταν και είναι άστοχη και μη συμβατή με το 

ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αξίες που αντιπροσωπεύει, πρακτική που καταδικάσθηκε τόσο από την 

ελληνική κυβέρνηση, όσο και από Ευρωπαίους αξιωματούχους, η εμμονή της χώρας – μάνας μας, να τους 

‘εγκλωβίσει’ εδώ στα νησιά – παιδιά της, μην επιμερίζοντάς τους, ως όφειλε, αναλογικά σε όλη τη χώρα – 

βάσει του εθνικού ποσοστού (~0,5%) κατανομής τους – μέχρι να ανοίξουν τα ευρωπαϊκά σύνορα (και 

επιμερισθούν με το ευρωπαϊκό ποσοστό)  – μήπως και ‘δυσαρεστήσει’ άλλους τουριστικότερους και… 

πληθυσμιακά, οικονομικά και πολιτικά ‘ισχυρότερους’ προορισμούς – επιεικώς κρίνεται ως απαράδεκτη και 

ίσως… ‘εθνικά επικίνδυνη’. 

 

Κατανοώντας τις ‘ανυπέρβλητες’ δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στην άσκηση των καθηκόντων σας, ίσως 

και τις ‘άνωθεν’ και ‘έξωθεν’ πιέσεις που υφίστασθε, είμαστε βέβαιοι ότι συμμερίζεσθε τις αιτιάσεις και 

τους φόβους μας, συναντιλαμβανόμενος και τους επαπειλούμενους κινδύνους σε βάρος της εθνικής μας 

υπόστασης και κυριαρχίας, στον ευαίσθητο γαιοπολιτικά χώρο μας και θα ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή 

μας, αναμένοντας να ορίσετε ημερομηνία συνάντησής εδώ στη Μυτιλήνη, με το σύνολο των τοπικών 

Παραγόντων, φορέων και εκπροσώπων της Λέσβου». 

  _____________________________________________ 

 

Πρόσκληση φιλοξενίας προσφύγων σε ξενοδοχεία ή δωμάτια στη Λέσβο 

 

 
 

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το lesvosnews, η ΜΚΟ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προκηρύττει ανοιχτή πρόσκληση 

ενδιαφέροντος βραχυπρόθεσμης φιλοξενίας προσφύγων για δύο βδομάδες σε ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα 

δωμάτια. Λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε 

συνεργασία με την ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ επιθυμεί να μεταφέρει άμεσα ωφελούμενους σε ξενοδοχεία ή 

ενοικιαζόμενα δωμάτια που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν πρόσφυγες ή μετανάστες. Οι ενδιαφερόμενοι 

θα πρέπει να αποστείλουν οικονομική πρόταση φιλοξενίας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

s.pavlis@iliaktida-amea.gr ή με φαξ στο 2251045577. Στην οικονομική πρόταση θα πρέπει να αναφέρεται 

το κόστος φιλοξενίας ανά άτομο με τρία γεύματα την ημέρα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν 

επίσης αριθμό διαθέσιμων δωματίων καθώς και αριθμό κλινών ανά δωμάτιο. Η επιλογή ξενοδοχείων θα 

γίνει με κριτήριο τόσο την τιμή όσο και την αμεσότητα διαθεσιμότητας σε συνάρτηση με τις ανάγκες 

φιλοξενίας ωφελούμενων με σειρά προτεραιότητας (first come first served), ενώ σημειώνεται πως οι 

ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους το συντομότερο δυνατόν. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/epeigon-prosklisi-filoxenias-prosfygon-se-xenodoheia-i-domatia-sti
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27. 11/01/2017: Άρνηση εισόδου σε παιδιά Ρομά στο Νοσοκομείο του Πύργου 
 

Καταγγελία δήλωσης γενικής άρνησης εισόδου σε παιδιά Ρομά στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου Ηλείας στο 

facebook στις 11 Ιανουαρίου 2017.  Λίγες μέρες πριν τοπικοί παραγοντες του Πύργου, περιλαμβανομένου 

του Δημάρχου της αστυνομίας και της διοίκησης του νοσοκομείου είχαν αποφασίσει σε σύσκεψη (βλ. εδώ 

για περισσότερα) άλλη μία τοπική αντιτσιγγανική εκστρατεία. Ακολουθεί η ανάρτηση/καταγγελία με 

πλήθος ρατσιστικών σχολίων χρηστών και σχετικό άρθρο. 

 

 
 

Εικόνες σοκ στον Πύργο Ηλείας με ξυπόλητα ανήλικα παιδιά μέσα στο κρύο ! 

11 Ιανουαρίου 2017 

 

 

 

Του Μάκη Νοδάρου 

 

Την «ευυπόληπτη» κοινωνία του Πύργου Ηλείας , τους κάθε λογής τοπικούς παραγοντίσκους , τα ΜΜΕ 

των τοπικών εκδοτών – επιχειρηματιών και τους ανθρώπους της εκκλησίας , δεν τους ενοχλεί η σημερινή 

εικόνα ενός 7χρονου ξυπόλητου παιδιού , να περιφέρεται μέσα στο χιόνι και την βροχή με θερμοκρασίες 

κάτω του μηδενός , έξω από το νοσοκομείο της πόλης αναζητώντας τροφή , στέγη και ζεστασιά. Τους 

ενοχλεί η παρουσία του στα φανάρια της εισόδου του Πύργου . Εκεί όπου ζητιανεύει από τους οδηγούς 

μερικά ψιλά για να αγοράσει να φάει κάτι. Για τον λόγο αυτό, σε ευρεία σύσκεψη που έκαναν προ ημερών, 

την οποία φρόντισαν και να διαφημίσουν μέσω των εκδοτών φίλων τους , αποφάσισαν ότι «η μάστιγα» των 

Τσιγγάνων του Πύργου πρέπει να τελειώσει και παταχθεί η παρανομία! Η θέα ενός ξυπόλητου 7χρονου 

παιδιού μέσα στο κρύο και το χιόνι , δεν αγγίζει την ψυχή τους και δεν απασχολεί τους «καθώς πρέπει 

κυρίους» του Πύργου της Ηλείας . Δεν προβληματίζει ούτε τον λαλίστατο τοπικό μητροπολίτη , ούτε τις 

κοινωνικές υπηρεσίες την Πρόνοια κλπ. Ακόμη και η τοπική εισαγγελέας δεν ενοχλείται από την εικόνα 

ενός ανήλικου ξυπόλυτου «φτωχοδιάβολου» που περιφέρεται αυτές τις μέρες σε άθλια κατάσταση λίγα 

μέτρα έξω από το ζεστό της γραφείο.  

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/01/11/2-29/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/01/05/1-226/
http://archive.is/McrrT
http://archive.is/G7Cb3


61 

 

Γιατί το επτάχρονο παιδάκι είναι Τσιγγάνος. Και γι αυτό πρέπει να μείνει στο περιθώριο και να ξεπαγιάσει 

μέσα στο χιόνι και στη βροχή. Προφανώς για να τιμωρηθεί για τις μικροκλοπές που έχουν διαπράξει οι 

συγγενείς του, η οι γονείς του και τα αδέρφια του . Αλλά και για να πληρώσει την γενικότερη παραβατική 

συμπεριφορά των Τσιγγάνων που ζουν στις παρυφές της πόλης κάτω από άθλιες συνθήκες. Αλήθεια πότε η 

«ευυπόληπτη» κοινωνία του Πύργου Ηλείας και η τοπική εισαγγελέας ενδιαφέρθηκαν πραγματικά για την 

κοινωνική ένταξη αυτών των ανθρώπων και την μόρφωση των παιδιών τους που ζητιανεύουν στα φανάρια 

και σπάζουν αυτοκίνητα έξω από το νοσοκομείου του Πύργου; Πότε τους προσέγγισαν με ειδικό τρόπο , 

πραγματική αγάπη και ενδιαφέρον για να εφαρμόσουν μερικά από τα δεκάδες Ευρωπαϊκά προγράμματα 

που υπάρχουν για την ένταξή τους στην κοινωνία; Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε από την 

εισαγγελία του Πύργου Ηλείας , αν κατά το παρελθόν εφαρμόστηκαν τέτοια προγράμματα για την 

κοινωνική ένταξη των Τσιγγάνων της πόλης , από ποιους , με ποιο τρόπο , αν συμμετείχαν σε αυτά 

πραγματικά Τσιγγάνοι και ποίοι πήραν στο τέλος τα χρήματα … 

_____________________________________________________________________________________ 

 

28. 11/01/2017: Επίθεση με ρόπαλο με θύμα τον Μοχάμεντ Γιουσούφ στην Ελευσίνα 

και …σύλληψη του 
 

Βίαιη ρατσιστική επίθεση με ρόπαλο στην Ελευσίνα στις 11 Ιανουαρίου 2017, από ακροδεξιούς κατά του 

Μοχάμετ Γιουσούφ, πακιστανικής καταγωγής, και σύλληψη του θύματος μαζί με το βασικό θύτη… 
 

Ρατσιστική επίθεση στην Ελευσίνα καταγγέλλει η ΚΕΕΡΦΑ 

 

 
φωτό αρχείου | EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ 

 

11.01.2017 

 

Θύμα ρατσιστικής επίθεσης έπεσε ένας εργάτης από το Πακιστάν στην Ελευσίνα το πρωί της Τετάρτης, 

σύμφωνα με καταγγελία της Κίνησης Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή 

(ΚΕΕΡΦΑ) και την Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος «Η Ενότητα». «Ο Μοχάμετ Γιουσούφ, νυχτοφύλακας 

σε εργοστάσιο μαρμάρων είχε τελειώσει τη βάρδια του και πήγαινε προς το σπίτι του όταν τον πλησίασε 

ομάδα φασιστοειδών με 10-12 άτομα κοντά σε σχολείο της περιοχής. Αποσπάστηκε ένας με ένα ρόπαλο και 

του κατάφερε δύο χτυπήματα στο κεφάλι και τρία στην πλάτη και άρχισε να αιμορραγεί» αναφέρει η κοινή 

ανακοίνωση που εκδόθηκε. Ο Μ. Γιουσούφ «έτρεξε σε κοντινό κατάστημα, όπου οι άνθρωποι ειδοποίησαν 

την αστυνομία». Ο άτυχος Πακιστανός, μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο όπου του έγιναν ράμματα 

στο κεφάλι, οδηγήθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, όπου και αναγνώρισε το δράστη, ο οποίος είχε 

συλληφθεί, ύστερα από υπόδειξη των κατοίκων. Για άγνωστη αιτία, εκτός του δράστη συνελήφθη και το 

θύμα. Η ΚΕΕΡΦΑ και «Η Ενότητα», ζητούν την άμεση απελευθέρωση του Μοχάμεντ Γιουσούφ και να 

τιμωρηθεί ο δράστης της ρατσιστικής επίθεσης. 

____________________________________________ 
 

Δικάζεται και ο ρατσιστής… και το θύμα ρατσισμού 

 
13.01.2017 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/01/11/2-40/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/01/11/2-40/
http://archive.is/R4Mbw
http://www.antiracismfascism.org/index.php/2015-07-16-09-39-50/item/1993-ratsistiki-epithesi-stin-elefsina-kai-sygkalypsi-apo-at-elefsinas-me-syllipsi-tou-thymatos
http://www.antiracismfascism.org/index.php/2015-07-16-09-39-50/item/1993-ratsistiki-epithesi-stin-elefsina-kai-sygkalypsi-apo-at-elefsinas-me-syllipsi-tou-thymatos
http://archive.is/dFWlJ
http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/field/image/peripoliko_14.jpg
http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/field/image/2017-01/astynomia_2.jpg
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Συντάκτης: Γιάννης Μπασκάκης 

 

Ενώπιον του δικαστηρίου οδηγήθηκε ο δράστης του νέου περιστατικού ρατσιστικής βίας που σημειώθηκε 

προχθές στην Ελευσίνα. Μόνο που σε αυτή τη δίκη, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Αυτοφώρου, δεν 

δικάζεται μόνο ο θύτης, αλλά και το ίδιο το θύμα. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Οπως 

κατήγγειλαν η ΚΕΕΡΦΑ και η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος, το πρωί της Τετάρτης ο Μοχάμεντ 

Γιουσούφ, υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος εργαζόταν ως νυχτοφύλακας σε εργοστάσιο μαρμάρων, περνούσε 

έξω από ΕΠΑΛ της Ελευσίνας, όταν δέχτηκε ρατσιστικές ύβρεις και σχόλια όπως «εσείς όλοι οι 

Πακιστανοί είστε βρόμικοι», τα οποία προέρχονταν από ομάδα ατόμων που βρίσκονταν εκεί. Μάλιστα το 

άτομο που τον έβριζε του επιτέθηκε με ξύλινο ρόπαλο, χτυπώντας τον στο κεφάλι και το σώμα. Οπως 

εξηγεί στην «Εφ.Συν.» ο συνήγορος του Μοχάμεντ Γιουσούφ, Γιάννης Αγγελάκης, ο αστυνομικός της 

ΔΙΑΣ που κατέφτασε στο σημείο είδε τον μετανάστη να είναι αιμόφυρτος και να του υποδεικνύει τον 

δράστη, ενώ και ο ίδιος ο θύτης ομολόγησε ότι χτύπησε το θύμα, παραδίδοντας στον αστυνομικό το ξύλινο 

ρόπαλο. Στη συνέχεια ο Μοχάμεντ Γιουσούφ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έπειτα στο Α.Τ. Ελευσίνας 

προκειμένου να κάνει μήνυση στον δράστη. 

 

Ομως έπειτα από ώρες και ο θύτης αποφάσισε να υποβάλει μήνυση στο θύμα, αντιστρέφοντας τους ρόλους. 

Ειδικότερα, ισχυρίστηκε ότι ο Πακιστανός μετανάστης απείλησε την παρέα του, ότι χτύπησε με σφαλιάρα 

μια κοπέλα και ότι ήταν αυτός που κρατούσε το ξύλο, παρ’ όλο που δεν το χρησιμοποίησε για να χτυπήσει 

την κοπέλα. Για «όψιμη μήνυση που πραγματοποιήθηκε για αντιπερισπασμό», κάνει λόγο ο Γ. Αγγελάκης, 

η οποία οδηγεί στο εδώλιο μαζί με τον θύτη και το θύμα, την ώρα που και οι δύο βρίσκονται υπό κράτηση. 

Μόνο που ο Γιουσούφ κρατείται διοικητικά γιατί δεν έχει νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως συχνά συμβαίνει 

με τα θύματα ρατσιστικής βίας που δεν έχουν χαρτιά, όταν παίρνουν τη σημαντική απόφαση να 

καταγγείλουν το περιστατικό στις αρχές. Την «άμεση απελευθέρωση του Μοχάμεντ Γιουσούφ και την 

τιμωρία του δράστη» ζητά η ΚΕΕΡΦΑ, η οποία παράλληλα καλεί σε ανοιχτή σύσκεψη σήμερα στις 5 μ.μ. 

στην ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 3ος όροφος) για τη διοργάνωση των κινητοποιήσεων στις 18 Μαρτίου, 

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού. 

 

* Η δίκη αναβλήθηκε για τις 27 Ιανουαρίου 

_______________________________________________________________________________________ 

 

29. 12/01/2017: Στέλεχος των ΑΝΕΛ για πρόσφυγες: “Να ψοφήσουν μέσα στις σκηνές!” 
 

 
12 Ιανουαρίου 2017 

 
Στέλεχος των ΑΝΕΛ για πρόσφυγες: Να ψοφήσουν μέσα στις σκηνές! 

12 Ιανουαρίου 2017 

 

Την ώρα που η Διεθνής Αμνηστία κάνει λόγο για τον κίνδυνο οι πρόσφυγες που βρίσκονται στα ελληνικά 

νησιά να παγώσουν μέχρι θανάτου, κατηγορώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση για «απάνθρωπες πολιτικές», και 

ενώ η κυβέρνηση παραδέχεται καθαρά ότι πιάστηκε απροετοίμαστη για την έκταση των φαινομένων, με 

αποτέλεσμα εκατοντάδες πρόσφυγες να ξεπαγιάζουν σε σκηνές καλυμμένες από χιόνι, το θράσος – που 

φτάνει στα όρια της αλητείας -, ενός στελέχους των ΑΝΕΛ προκαλεί τουλάχιστον οργή. 

http://www.efsyn.gr/search/node?author=46
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/01/12/2-33/
http://archive.is/C0kKg
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Ο λόγος για τον απόστρατο αξιωματικό του Ελληνικού Στρατού, Σταύρο Γατή – υπήρξε υποψήφιος με 

τους ΑΝΕΛ και είναι στέλεχος του κόμματος -, ο οποίος σε ανάρτησή του στον προσωπικό του 

λογαριασμό στο facebook, παραθέτοντας την είδηση ότι οι πρόσφυγες στη Λέσβο αρνούνται να 

μεταφερθούν στο αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού που εστάλη στο νησί προκειμένου να 

προστατευθούν από τον χιονιά, σχολίασε ότι τότε «να ψοφήσουν μέσα στις σκηνές»! 

 

 
 

Για την… Ιστορία, να αναφέρουμε ότι ο λόγος που οι πρόσφυγες αρνούνται να επιβιβαστούν στο 

αρματαγωγό είναι ο φόβος ότι μπορεί να τους μεταφέρουν παρά τη θέλησή τους σε άλλον, άγνωστο 

προορισμό. 

 

 
 

Αποτροπιασμός από το σχόλιο Γάτη ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα 

 

Το παραπάνω σχόλιο προκαλεί αποτροπιασμό από οποιαδήποτε «χείλη» και αν προέρχεται, πόσο μάλλον 

από τα χείλη ενός ανθρώπου που φιλοδοξούσε να εκπροσωπήσει τον ελληνικό λαό στη Βουλή, και είναι 

στέλεχος ενός εκ των κομμάτων της συγκυβέρνησης. 
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Η δήλωση του Σταύρου Γατή προκαλεί έκπληξη και για τον λόγο ότι έρχεται τη στιγμή που η κυβέρνηση 

προσπαθεί να τηρήσει μια απολογητική στάση, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, υπεύθυνο Συντονιστικού 

για το προσφυγικό, Γιώργο Κυρίτση, να παραδέχεται εχθές στο ραδιόφωνο του Alpha 98,9 και το 

δημοσιογράφο Πέτρο Κουσουλό, τα αργά αντανακλαστικά στην αντιμετώπιση των καιρικών 

φαινομένων, λέγοντας συγκεκριμένα για τη Λέσβο ότι υπήρχε μεν προετοιμασία, αλλά όχι για τόσο 

σφοδρή κακοκαιρία, ενώ η προσοχή είχε στραφεί στη βόρεια Ελλάδα, όπου σύμφωνα και με τις 

προβλέψεις θα υπήρχε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Την ίδια ώρα, οι εικόνες ντροπής από τη Μόρια, στις 

οποίες οι σκηνές προσφύγων και μεταναστών είναι θαμμένες κάτω από το χιόνι, κάνουν το γύρο του 

κόσμου. 

 

Διεθνής Αμνηστία: Το ανθρώπινο κόστος της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας 

 

Να μεταφέρουν στην ηπειρωτική χώρα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες τους πρόσφυγες από τα ελληνικά 

νησιά, καλεί Αθήνα και Βρυξέλλες η Διεθνής Αμνηστία. Οι πρόσφυγες, «παγιδευμένοι από τις απάνθρωπες 

πολιτικές της ΕΕ», κινδυνεύουν να παγώσουν μέχρι θανάτου στα ελληνικά νησιά εν μέσω του χιονιά, 

αναφέρει σε ανακοίνωσή της. Από την υιοθέτηση της συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας τον περασμένο Μάρτιο 

έως και σήμερα, υποστηρίζει η οργάνωση, «οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ‘’αποθηκεύσει’’ τους αιτούντες 

άσυλο στα ελληνικά νησιά, με σκοπό να τους στείλουν πίσω στην Τουρκία, θεωρώντας εσφαλμένα ότι τα 

δικαιώματα αυτών των ανθρώπων θα γίνουν σεβαστά στην γειτονική χώρα. Όμως, οι επιστροφές δεν 

συνέβησαν με τον τρόπο που οι ηγέτες ανέμεναν, με αποτέλεσμα υπερπληθυσμό, αυξανόμενη αγωνία και 

χαμένες ελπίδες». 

 

 
 

«Οι σοκαριστικές εικόνες ανδρών, γυναικών και παιδιών που επιβιώνουν σε σκηνές σκεπασμένες από χιόνι, 

σε θερμοκρασίες υπό του μηδενός, αποτελούν μαύρη κηλίδα στη συλλογική μας συνείδηση και 

αποτυπώνουν το ανθρώπινο κόστος της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας. Η αποστολή της 

Διεθνούς Αμνηστίας στα ελληνικά νησιά τον Δεκέμβριο, έδειξε ότι οι σημερινές άθλιες συνθήκες θα έπρεπε 

να είχαν προβλεφθεί και να είχαν ληφθεί μέτρα για την αποφυγή τους», επισημαίνει στην ανακοίνωση η 

ερευνήτρια της Διεθνούς Αμνηστίας στην Ελλάδα, Λία Γώγου. 

______________________________________________________________________________________ 

 

30. 13/01/2017: Αντισημιτικό παραλήρημα Στέφανου Χίου 
 

ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΟΥ-ΘΕ-ΝΑ!!! Δείτε ΠΟΙΟΙ μας ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ και θα 

ΜΕΙΝΕΤΕ με το ΣΤΟΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ! ΠΡΩΤΗ ΜΟΥΡΗ στο ΚΑΒΟΥΡΙ στη ΓΙΟΡΤΗ 

ΜΙΣΟΥΣ των ΨΥΧΟΠΑΘΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ κατά του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ! Τι ΖΟΥΜΕ ΘΕΕ ΜΟΥ 

με τους ΑΧΡΗΣΤΟΥΣ και ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ που μας ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΣΙΚΩΘΕΙ στο 

ΣΒΕΡΚΟ!!! ΠΟΤΕ θα ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ;;; (ΦΩΑΥΤΑ ΔΕΝ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΟΥ-ΘΕ-ΝΑ!!! 

Δείτε ΠΟΙΟΙ μας ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ και θα ΜΕΙΝΕΤΕ με το ΣΤΟΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ! ΠΡΩΤΗ 

ΜΟΥΡΗ στο ΚΑΒΟΥΡΙ στη ΓΙΟΡΤΗ ΜΙΣΟΥΣ των ΨΥΧΟΠΑΘΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ κατά του 

http://www.ereportaz.gr/kiritsis-den-perimename-toso-sfodri-kakokeria-sta-nisia-ichitiko/
http://www.ereportaz.gr/kiritsis-den-perimename-toso-sfodri-kakokeria-sta-nisia-ichitiko/
http://www.ereportaz.gr/kiritsis-den-perimename-toso-sfodri-kakokeria-sta-nisia-ichitiko/
http://www.ereportaz.gr/kiritsis-den-perimename-toso-sfodri-kakokeria-sta-nisia-ichitiko/
http://www.ereportaz.gr/kiritsis-den-perimename-toso-sfodri-kakokeria-sta-nisia-ichitiko/
http://www.ereportaz.gr/kiritsis-den-perimename-toso-sfodri-kakokeria-sta-nisia-ichitiko/
http://www.ereportaz.gr/dite-pos-zoun-i-prosfiges-stin-ellada-to-video-apo-ti-moria-pou-kani-ton-giro-tou-kosmou/
http://www.ereportaz.gr/dite-pos-zoun-i-prosfiges-stin-ellada-to-video-apo-ti-moria-pou-kani-ton-giro-tou-kosmou/
http://www.ereportaz.gr/dite-pos-zoun-i-prosfiges-stin-ellada-to-video-apo-ti-moria-pou-kani-ton-giro-tou-kosmou/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/01/13/1-231/
https://archive.is/vgE8D
https://archive.is/vgE8D
https://archive.is/vgE8D
https://archive.is/vgE8D
https://archive.is/vgE8D
https://archive.is/vgE8D
https://archive.is/vgE8D
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ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ! Τι ΖΟΥΜΕ ΘΕΕ ΜΟΥ με τους ΑΧΡΗΣΤΟΥΣ και ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ που 

μας ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΣΙΚΩΘΕΙ στο ΣΒΕΡΚΟ!!! ΠΟΤΕ θα ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ;;; (ΦΩΑΥΤΑ ΔΕΝ 

ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΟΥ-ΘΕ-ΝΑ!!! Δείτε ΠΟΙΟΙ μας ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ και θα ΜΕΙΝΕΤΕ με το 

ΣΤΟΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ! ΠΡΩΤΗ ΜΟΥΡΗ στο ΚΑΒΟΥΡΙ στη ΓΙΟΡΤΗ ΜΙΣΟΥΣ των 

ΨΥΧΟΠΑΘΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ κατά του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ! Τι ΖΟΥΜΕ ΘΕΕ ΜΟΥ με τους 

ΑΧΡΗΣΤΟΥΣ και ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ που μας ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΣΙΚΩΘΕΙ στο ΣΒΕΡΚΟ!!! 

ΠΟΤΕ θα ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ;;; (ΦΩΤΟ) 
 

 
 

Που πάει ο κύριος υπουργός; Λέτε να ήταν «περαστικός» από το σημείο ή να είδε φως και σου λέει δεν 

μπαίνω μωρέ; Σιγά τα λάχανα… Πως βρέθηκε στην Εβραική Συναγωγή των Αθηνών ο κ.Γαβρόγλου, 

υπουργός Παιδείας; Την ακούσατε πουθενά την είδηση; Όχι! Την διαβάσατε; ΟΧΙ! Όπως 

αντιλαμβάνεστε  αυτά δεν γράφονται πουθενά!!! 

 

 
 

Μόνο ένας τρόπος υπάρχει να ψυλλιαστείτε… Αν ρίξετε μια ματιά στις ανακοινώσεις του «Κεντρικού 

Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος» Ρίξαμε ένα βλέφαρο και τι είδαμε λέτε; Στις 28/12/2016, ο 

φρεσκοδιορισμένος υπουργός Παιδείας(;) ο κ.Κων/νος Γαβρόγλου, που δηλώνει ειρήσθω εν παρόδω 

και ΑΘΕΟΣ, παρέστη λέει, στο άναμμα των 5 κεριών της ‘ΧΑΝΟΥΚΑ’, που έγινε στην ιερή 

Συναγωγή του Κεραμεικού, στο Θησείο… 

 

 
 

Και αυτό έγινε, όπως γράφει η ανακοίνωση «κατόπιν προσκλήσεως της ισραηλιτικής κοινότητος Αθηνών», 

όπου και αντήλλαξε ευχές με τους εν πρωτευούση Εβραίους…Το κείμενο του Κ.Ι.Σ.Ε. συνεχίζει, ότι «το 

άναμμα των 5 κεριών της ‘ΧΑΝΟΥΚΑ’, συμβολίζει την ελπίδα(;) να υπάρχει παντού το φώς της αγάπης 

για όλους». ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΕΤΣΙ; ΟΧΙ. 

https://archive.is/vgE8D
https://archive.is/vgE8D
https://archive.is/vgE8D
https://archive.is/vgE8D
https://archive.is/vgE8D
https://archive.is/vgE8D
https://archive.is/vgE8D
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Μας αποκρύπτουν επιμελώς, αφού η άγνοια στο Τσιπριστάν και στους …ιθαγενείς του, ήταν και είναι 

ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, πώς η εορτή τους αυτή, που διεξάγεται παγκοσμίως, στις 25 του εβραϊκού μηνός 

Κισλέβ, με διάρκεια 8 ημερών, όπως αναγράφουν και οι εγκυρότερες εγκυκλοπαίδειες, συμβολίζει την 

νίκη του «φωτός», ήτοι του εβραϊσμού, επί του …»σκότους», ΕΝΝΟΩΝΤΑΣ εμάς τους Έλληνες!!! 

Γιατί; Μα, η «νίκη» αφορά το ιστορικό γεγονός, βάσει των βιβλίων των Μακκαβαίων, της νίκης των 

Εβραίων, επί των στρατευμάτων του επιγόνου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αντιόχου του Επιφανούς, αλλά 

και της ΣΦΑΓΗΣ των Ελλήνων που κατοικούσαν τότε στα εδάφη της Παλαιστίνης! 

 

 
 

«Λησμονούν» ακόμα να μας πούν, στις άκρως «αγαπησιάρικες» ανακοινώσεις τους, πώς την εορτή 

τους αυτή, της ‘ΧΑΝΟΥΚΑ’, την ονομάζουν σαν την ‘αγάπη για την Σιών’! Εν συντομία, εορτάζουν 

ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΗΜΟΤΗΤΑ επί 8ήμερον κάθε χρόνο, όπου και αν βρίσκονται, το (τότε) δικό μας …Ξ Ε Π 

Α Σ Τ Ρ Ε Μ Α !!! 

 

 
 

ΤΟΛΜΟΥΝ ΚΑΙ ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΓΙΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, ΟΤΑΝ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΕΝΝΙΑΗΜΕΡΟ 

ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΙΑΣΜΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ. ΑΥΤΗ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΜΙΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ΣΑΝ…. «ΦΩΤΙΣΗ 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ» — ΑΥΤΗ Η ΓΙΟΡΤΗ ΜΙΣΟΥΣ ΤΗ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ 

ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ, ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 8ΗΜΕΡΗ ΣΦΑΓΗ, ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΥΝ ΜΕ 

ΕΝΝΙΑΦΩΤΗ ΛΥΧΝΙΑ, ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ 8 ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΦΑΓΗΣ ΚΑΙ Η ΜΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗ…. ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ!!!!! ΚΑΙ ΕΠΕΛΕΞΑΝ Ο κ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ 

Ο κ.ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΕΡΕΝΤΙΟΣ, ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ…Ε Κ Τ Α Κ Τ Α ! 
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Τι ζούμε,  με τους άχρηστους και ανθέλληνες που μας έχουν κατσικωθεί για καλά στο σβέρκο μας, και που 

αυτός ο ίδιος μας ο λαός τους το επέτρεψε και συνεχίζει να τους το επιτρέπει; 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΑΝΟΥΚΑ  

 

Η ανθελληνική γιορτή των εβραίων που δε γνωρίζαμε 

 

Τι γιορτάζουν οι εβραίοι με τη Χάνουκα; Για να θυμόσαστε τι “εορτάζουν” και οι ελληνόφωνοι πολιτικοί 

μας μαζί με τους ιουδαίους… Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι σε όλες τις “αμερικάνικες” 

σειρές/ταινίες η πιο πολυδιαφημιζόμενη γιορτή των εβραίων είναι η “Χάνουκα”… Κατά την ιουδαϊκή εορτή 

Χανουκά (αντίστοιχη των Χριστιανικών «Φώτων») η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 του Εβραϊκού 

μήνα Κισλέβ και διαρκεί οκτώ ημέρες, εορτάζεται (σύμφωνα με τα βιβλία των Μακκαβαίων) η νίκη των 

εβραίων επί των στρατευμάτων του επίγονου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αντίοχου του Επιφανούς (και η 

σφαγή των Ελλήνων που κατοικούσαν στην Παλαιστίνη) Ακολουθεί απόσπασμα από το βιβλίο του ραβίνου 

Ahron Lopiansky, με τον τίτλο «Timepieces». Αναφέρεται στην μάχη Ελληνισμού-ιουδαϊσμού, υπό την 

οπτική ενός ραβίνου. Βρίσκεται γραμμένο στα αγγλικά στην εβραϊκή ιστοσελίδα Aish.com (και 

συγκεκριμένα στην σελίδα όπου ταξινομούταν στην κατηγορία «Εορτολόγιο» (Holidays) και συγκεκριμένα 

στην ιουδαϊκή εορτή Χανουκά, κατά την οποία οι εβραίοι σύμφωνα με το βιβλίο των Μακκαβαίων, νίκησαν 

τα στρατεύματα του Επίγονου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αντίοχου του Επιφανούς και κατέσφαξαν τους 

Έλληνες που κατοικούσαν στην Παλαιστίνη. 

 

 
 

Στην ίδια κατηγορία, βρίσκονται και κείμενα με τίτλο «Ελλάς, η Σκοτεινή Πλευρά», «Βλέποντας μέσα από 

το Σκότος», «Φωτίζοντας τις Ημέρες του Σκότους», «Η Δόξα του Ισραήλ εναντίον του Ελληνικού 

Κάλλους» κλπ… όπου παρουσιάζεται η «ένδοξη» κι «ανεπανάληπτη νίκη», του ιουδαϊσμού επί του 

Ελληνισμού, η οποία παρουσιάζεται θρησκευτικά από τους εβραίους σαν την επικράτηση του «φωτός 

σοφίας» από τον «εκλεκτό λαό»-Ισραήλ επί των «ανόητων», «βλαβερών» κι «άχρηστων» Ελλήνων, οι 

οποίοι σε κάθε τομέα (το συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται στην φιλοσοφία ως τρόπος ζωής), 

αντιπροσωπεύουν το …«σκότος». Πέραν του γνωστού και διάχυτου φαρισαϊσμού που εξέρχεται από τα 

γραμμένα ενός ραβίνου το κείμενο αυτό είναι ενδιαφέρον, κυρίως διότι αποτυπώνει την θεμελιακή 

αντίληψη ενός εβραίου έναντι της Ελλάδας και του Ελληνισμού. Ως εκ τούτου, το κείμενο αυτό είναι απλά 

αντιπροσωπευτικό των όσων κατ’ ουσίαν ένας ραβίνος κηρύττει σε μια συναγωγή την ημέρα που οι εβραίοι 

εορτάζουν την Χανουκά. Ο υπουργός Παιδείας  Κώστας Γαβρόγλου, κατόπιν πρόσκλησης της 
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Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, παρέστη στις 28 Δεκεμβρίου, στο άναμμα των πέντε κεριών της 

Χανουκά. 

 

 
 

Είναι δυνατόν, υπουργός Παιδείας της Χώρας μας  να πηγαίνει να γιορτάζει και να προσκυνά 

εβραίικη γιορτή και μάλιστα για την ήττα των Ελλήνων; Φαντάζεστε τον Ερντογάν να έρχεται στην 

Ελλάδα στον εορτασμό μας της 25ης Μαρτίου 1821, να γιορτάσει την ήττα των Τούρκων; ΠΟΤΕ ΘΑ 

ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ;;; 

 

 

31. 14/01/2017: (Άλλο ένα) τηλεποτικό ρατσιστικό παραλήρημα Αρτέμη Σώρρα 
 

Ρατσιστικές συνομωσιολογικές δηλώσεις του Αρτέμη Σώρρα, εις βάρος των προσφύγων, στις 14 

Ιανουαρίου 2017, σε συνέντευξη στη Real News: 

 

«Έχουμε μια λίστα με 97 διαφορετικές φυλές. Δεν έρχονται μόνοι τους, τους φέρνουνε. Έχουν όλοι 

χρήματα. Έχουμε ένα περίπτερο που έχουμε τραβήξει τουλάχιστον 160′ βίντεο, στο οποίο όλοι οι 

λαθρομετανάστες είναι φορτωμένοι με 500άρικα. Έχουμε ένα περίπτερο που ο καθένας μπαίνει μόνο με 

πεντακοσάρικο και παίρνει πράγματα. Έχουμε πιάσει μετανάστες που έχουν 150 χιλιάρικα. Έχουμε από ένα 

νοσοκομείο τουλάχιστον 15 βίντεο, που μετανάστες έχουν 150.000, 60.000, 70.000, 80.000 ευρώ πάνω 

τους, χρήματα που ο Έλληνας ποτέ δεν θα τα είχε. Η Ελλήνων Πολιτεία θα ψάξει όλα τα στοιχεία. Από που 

έρχεσαι, γιατί ήρθες…». Ακολουθεί ολόκληρο το άρθρο: 

 
Προκλητικός Σώρρας: Πριν ένα μήνα ήμασταν στο 35%-  

Θα βάλω τα καθίκια να γονατίσουν απέναντι στον λαό 

 

Φωτογραφία: Αρχείου 

14|01|2017 

 

Για την δολοφονία της Θώμης Κουμπούρα από πρώην μέλος της οργάνωσης, για τις κατηγορίες περί 

υπεξαίρεσης χρημάτων, χρέη και αρχαιοκαπηλία και για τις επιθέσεις στα γραφεία του μίλησε ο Αρτέμης 

Σώρρας στην εφημερίδα Real News. Μεταξύ άλλων, ο Αρτέμης Σώρρας, αναφέρει σχετικά με τα απίθανα 

ποσά που ισχυρίζεται πως έχει ότι «ο κόσμος ξεχρεώνει με δικά του λεφτά. Από το 2012 τα εξακόσια 

δισεκατομμύρια έχουν μπει στον κυρίαρχο ελληνικό λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας και ανήκουν 

σε κάθε Έλληνα. Γίνεται μια εντολή εξουσιοδότησης, με την οποία ο πολίτης πληρώνει». Όσο για τα 

χρήματα, που αναγκάζονται να πληρώσουν οι πολίτες που τον ακολουθούν, υποστηρίζει ότι πηγαίνουν 

στους δικαστικούς επιμελητές, ενώ παρότι – κατά δήλωσή του- τρισεκατομμυριούχος, δεν θα έδινε δανεικά 

σε κάποιον που θα του ζητούσε κι αυτό γιατί: «Δεν υπάρχει περίπτωση να του δώσω λεφτά, θα τον πάρω 

στη δουλειά. Αν κάποιος πεινάει και του δώσεις να φάει ψάρι, την άλλη μέρα θα ξαναπεινάσει. Πρέπει να 

τον μάθεις να ψαρεύει». 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/01/14/1-235/
http://archive.is/BHjCH
http://archive.is/BHjCH
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Στις κατηγορίες πρώην συνεργατών του για υπεξαίρεση χρημάτων ο Αρτέμης Σώρρας απαντά επιτιθέμενος 

και χρησιμοποιώντας απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Για τον πρώην δικογόρο και κουμπάρο του, λέει 

χαρακτηριστικά: «Οι προδοσίες είναι μέσα από τον κύκλο σου. Οι μεγάλοι άσπονδοι εχθροί μου δεν 

μπορούν να μου κάνουν τίποτα, μόνο με σέβονται. Αυτός που θα με προδώσει θα είναι κοντά σε μένα. Ο 

γυφτοκούμπαρος, έτσι τον λέω εγώ – ξέρεις η ψείρα και η βλαχιά είναι στον γιακά, δεν βγαίνει ποτέ – είναι 

30 χρόνια δικηγόρος μου και κουμπάρος μου. Όταν τον γνώρισα, ο πατέρας μου ήταν εργολάβος, αυτός ένα 

φτωχόπαιδο από την Ακολη. Ήμουν 18 ετών και είχα εργολαβική εταιρεία δική μου. Αυτός ο κουμπάρος 

ήρθε στην οικογένεια Σώρρα και πήρε μεγάλες δουλειές». Ερωτώμενος για τις καταγγελίες σε βάρος του για 

χρέη και αρχαιοκαπηλία, αρνείται πεισματικά να απαντήσει, μένοντας στο: «Να ασχοληθούμε με τίποτα 

σοβαρό. Εσείς οι δημοσιογράφοι στέκεστε σε ό,τι λέει ο κάθε κερατάς». 

 

Για το θέμα, της δολοφονίας της Θώμης Κουμπούρα, από πρώην μέλος της οργάνωσης, ο επικεφαλής της 

«Ελλήνων Συνέλευσις», αναφέρει: «Η δολοφονία ήταν μια αφορμή να χρεώσουν την “Ελλήνων 

Συνέλευσις”. Αν έρθουν 10 μασόνοι που μας μισούν να ανοίξουν γραφείο, δεν μπορούμε να τους πούμε 

“όχι”. Αυτόν (σ.σ. τον Μπαλαντίνα) τον στείλαμε στον διάολο, τον διώξαμε. Για τη Θώμη λυπάμαι πάρα 

πολύ. Και για τους δύο λυπάμαι, γιατί ο ένας είναι στη φυλακή και ο άλλος στο χώμα, αν και δεν ξέρουμε τι 

έγινε γιατί δεν έχει βρεθεί το όπλο. Άρα όταν δεν έχεις όπλο και βρεθεί ένας τρελός να πει “τη σκότωσα”, 

δεν σημαίνει ότι το έκανε. Μπορεί και να μην είναι αυτός. Είναι μια τρελή ομολογία, η οποία είτε κάποιον 

έτσι βολεύει, είτε τελικά είναι ποτισμένος με τόσα χάπια και φάρμακα, που μπορεί να λέει ό,τι θέλει. 

Είμαστε σαν τα σπίτια με τα κόκκινα φωτάκια. Όλοι έρχονται να μας πούνε και να διαβάλλουν». Οσον 

αφορά το αν θα κατέβει στις εκλογές ο Αρτέμης Σώρρας υποστηρίζει ότι θα το κάνει και προεξοφλεί, 

μάλιστα, ότι θα… σκίσει. «Όχι μόνο θα κατέβω, αλλά θα πάρω την Ελλάδα με κάθετη κυριαρχία. Οι 

επόμενες εκλογές είναι των Ελλήνων. Τα ποσοστά μας είναι τεράστια, πριν από ενάμιση μήνα ήμασταν στο 

35%. Μεγάλη πολυτέλεια για μένα θα είναι η απελευθέρωση της Ελλάδας. Όλα τα καθίκια απέναντι στον 

ελληνικό λαό θα τα βάλω να γονατίσουν. Αυτό είναι τεράστια ικανοποίηση. Θα σπαταλήσω τη 

μεγαλοπρέπειά μου γι αυτούς, θα το κάνω». 

 

Οι εξωφρενικοί ισχυρισμοί Σώρρα όμως, δεν σταματούν ούτε στο πόσο χρήματα διαθέτει, ούτε στο 

ποσοστό που θα καταγράψει η “Ελλήνων Συνέλευσις”. Φυλάει έναν ακόμα, για τους πρόσφυγες με τα 

χιλιάδες ευρώ στην κατοχή τους (που όμως επιλέγουν να μένουν σε καταυλισμούς;) «Έχουμε μια λίστα με 

97 διαφορετικές φυλές. Δεν έρχονται μόνοι τους, τους φέρνουνε. Έχουν όλοι χρήματα. Έχουμε ένα 

περίπτερο που έχουμε τραβήξει τουλάχιστον 160′ βίντεο, στο οποίο όλοι οι λαθρομετανάστες είναι 

φορτωμένοι με 500άρικα. Έχουμε ένα περίπτερο που ο καθένας μπαίνει μόνο με πεντακοσάρικο και παίρνει 

πράγματα. Έχουμε πιάσει μετανάστες που έχουν 150 χιλιάρικα. Έχουμε από ένα νοσοκομείο τουλάχιστον 

15 βίντεο, που μετανάστες έχουν 150.000, 60.000, 70.000, 80.000 ευρώ πάνω τους, χρήματα που ο Έλληνας 

ποτέ δεν θα τα είχε. Η Ελλήνων Πολιτεία θα ψάξει όλα τα στοιχεία. Από που έρχεσαι, γιατί ήρθες…». 

ΠΗΓΗ: Real News 

_____________________________________________________________________________________ 

 

32. 15/01/2017: Η απροκάλυπτη στοχοποίηση ανηλίκων προέχει της ρητορικής μίσους 

και της διασποράς ψευδών ειδήσεων - από τον “Μαίανδρο”, τεύχος 14 
 

Επίσημη ιδεολογική θέση του εντύπου ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ (τεύχος 14, 27.12.2016) γίνεται η στοχοποίηση 

ανηλίκων. Η ρητορική μίσους (“λαθρομετανάστες”) και η διασπορά ψευδών ειδήσεων (υποσιτισμός 

ελληνόπουλων, ευημερία προσφύγων κλπ.) περνούν σε δεύτερη μοίρα. Η εικονογράφηση του εξωφύλλου 

(εμπρός και πίσω) είναι ενδεικτική. Τα επεξηγηματικά κείμενα στο οπισθόφυλλο έρχονται να την 

ενισχύσουν: το πάνω κείμενο γράφει για το ελληνόπουλο που κινδυνεύει από την ύπαρξη του 

προσφυγόπουλου ενώ το κάτω κείμενο, αφενός, με την επιφωνηματική χρήση του σύνδεσμου “λοιπόν” και, 

αφετέρου, την επίκληση (δήθεν) γνωμικού του Ι. Δραγούμη προτρέπει σε ηρωϊκές πράξεις για τη διάσωση 

του γένους – και ο νοών νοείτω. 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/01/15/1-227/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/01/15/1-227/
https://archive.is/35ORo
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______________________________________________________________________________________ 
 

33. 16/01/2017: Τέλος σε ρατσιστική κατάληψη σχολείου με παρέμβαση 

Δημάρχου και Υφυπουργού (Κυλλήνη) 

 

 
 

Ηχηρό «ΟΧΙ» του δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης στον ρατσισμό και στην ξενοφοβία 

 

«Αγανακτισμένος πολίτης» ζητούσε τα δελτία υγείας των παιδιών των Σύρων προσφύγων που φοιτούν στο 

δημοτικό σχολείο Νεοχωρίου. 

 

Του Μάκη Νοδάρου 

 

Αίσιο τέλος, χάρη στην άμεση παρέμβαση του Ηλείου υφυπουργού Παιδείας Δημήτρη Μπαξεβανάκη και 

του δημάρχου του δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης Ναμπίλ Μοράντ, αλλά και των υπηρεσιακών 

παραγόντων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, είχε η «κατάληψη» του δημοτικού σχολείου 

Νεοχωρίου από ομάδα «αγανακτισμένων» πολιτών με το αιτιολογικό ότι στο σχολικό συγκρότημα φοιτούν 

40 περίπου προσφυγόπουλα από την Συρία που φιλοξενούνται στο κέντρο φιλοξενίας LM της Μυρσίνης 

Ηλείας. Κατά την άποψη των «αγανακτισμένων» αυτά θα έπρεπε να μοιραστούν σε όλα τα σχολεία της 

περιοχής. Τα προσφυγόπουλα από προχθές μεταφέρονται με λεωφορεία στο εν λόγο σχολικό συγκρότημα 

κάθε μεσημέρι και παρακολουθούν μαθήματα 2-6 το απόγευμα μετά από σχετική εντολή του Υπουργείου 

Παιδείας. 

 

Πηγές του δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης κατήγγειλαν στο www.apokalypseis.com ότι πίσω από την 

αντίδραση των «αγανακτισμένων» του Νεοχωρίου, κρύβονται άτομα με φασιστική νοοτροπία που τρέφουν 

αβυσσαλέο μίσος κατά των Σύρων προσφύγων και όσων τους υποστηρίζουν. Τα συγκεκριμένα άτομα είχαν 

δημιουργήσει προβλήματα από την ημέρα που οι Σύροι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στο LM της Μυρσίνης. 

Όπως κατήγγειλε στο http://www.apokalypseis.com ο δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης Ναμπίλ Μοράντ, 

πρόσωπο το οποίο δεν είναι γονέας και κατάγεται από άλλη περιοχή παρέστη στην σημερινή σύσκεψη και 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/01/16/1-228/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/01/16/1-228/
http://archive.is/KwD2R
http://apokalypseis.com/?p=7898
http://www.apokalypseis.com/
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ζήτησε δημόσια τα δελτία υγείας των παιδιών των Σύρων προσφύγων προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις 

των παρευρισκομένων. Τελικά μετά από διαβουλεύσεις και διάλογο το θέμα λύθηκε και το σχολείο 

παραδόθηκε στους εκπαιδευτικούς. «Η τοπική κοινωνία θα πρέπει να μην εμπιστεύεται εκείνους που με 

μίσος και με ρατσισμό επιχειρούν να προκαλέσουν προβλήματα σε τόσο ευαίσθητα ζητήματα όπως είναι η 

φοίτηση των παιδιών των προσφύγων στο σχολείο. Είναι γνωστά πρόσωπα ο ρόλος των οποίων φαίνεται 

μέσα από τις απόψεις τους στις δεκάδες αναρτήσεις που κάνουν στα κοινωνικά δίκτυα επιχειρώντας να 

περάσουν μηνύματα μίσους και διχασμού της τοπικής κοινωνίας» – ανέφερε στο www.apokalypseis.com ο 

κ. Ναμπίλ Μοράντ. 

 

 

34. 17/01/2017: Πέρα(σ)μα στην πράξη (κατά της ένταξης προσφυγόπουλων) 
 

Ο υπόδικος βουλευτής Γ. Λαγός πρωτοστάτησε στα βίαια επεισόδια που έγιναν σε βάρος εκπαιδευτικών 

του Δημοτικού Σχολείου Νέου Ικονίου Περάματος (παρουσία των μαθητών). Στις 17.1.2013, ημερολογιακά 

ακριβώς τέσσερα χρόνια πριν, οι Διονύσης Λιακόπουλος και Χρήστος Στεργιόπουλος δολοφονούσαν τον 

Σαχσάτ Λουκμάν. Η σημερινή θα ήταν άλλη μία ρατσιστική επίθεση αν δεν είχε προηγηθεί η στοχοποίηση 

μικρών παιδιών από το ελεύθερα διακινούμενο έντυπο Μαίανδρος στις 27.12.2016 (τεύχος 14). Για το 

ρεπορτάζ, την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και τις ανακοινώσεις των κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ, 

Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ) Χρήστος Δεμέτης (news247): 

 

Πέραμα: Ο υπόδικος Λαγός και μέλη Χ.Α. προπηλάκισαν δασκάλους που δέχθηκαν 

προσφυγόπουλα 

 
Προπηλακισμούς, τραμπουκισμούς και απειλές σε βάρος εκπαιδευτικών στο Δημοτικό Σχολείο Νέου 

Ικονίου Περάματος, παρουσία των μαθητών, από ομάδα Χρυσαυγιτών με επικεφαλής τον υπόδικο βουλευτή 

Γιάννη Λαγό,  καταγγέλλει το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με σημερινή ανακοίνωση 

του. Σύμφωνα με επώνυμες καταγγελίες στην “Εφημερίδα των Συντακτών”, γρονθοκοπήθηκαν δάσκαλοι 

και γονείς στον χώρο του σχολείου, ενώ έξω από αυτό βρίσκονταν αστυνομικοί που παρέμειναν αμέτοχοι. 

Όπως αναφέρουν από τη ΓΑΔΑ, “δεν ζητήθηκε επέμβαση”, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί κάποια 

μήνυση. Αφορμή για τις προσχεδιασμένες βιαιότητες ήταν η απόφαση να φοιτήσουν στο συγκεκριμένο 

σχολείο και προσφυγόπουλα από το Σχιστό. Με αφορμή τη συνεδρίαση του συλλόγου γονέων και 

κηδεμόνων, όπου επρόκειτο να συζητηθεί το εν λόγω θέμα, τα μέλη της Χ.Α. έσπευσαν να υπερασπιστούν 

τους γονείς οι οποίοι ήταν ενάντιοι στη φοίτηση παιδιών προσφύγων. Ακολούθησε έντονο φραστικό 

επεισόδιο και προπηλακισμοί. Στο σημείο βρέθηκε και ο Δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκης, ο 

οποίος διαπληκτίστηκε έντονα με τον Γιάννη Λαγό. Το περιστατικό έγινε μάλιστα ανήμερα της δολοφονίας 

του 27χρονου μετανάστη Σαχσάτ Λουκμάν στα Πετράλωνα στις 17 Ιανουαρίου 2013 από τους χρυσαυγίτες 

Διονύση Λιακόπουλο και Χρήστο Στεργιόπουλο, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη χωρίς να 

τους αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. 

 
Η ανακοίνωση του υπουργείου που καταδικάζει το περιστατικό 

 

“To υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο 

τους προπηλακισμούς και τις απειλές που υπέστησαν η διευθύντρια και εκπαιδευτικοί στο Δημοτικό 

Σχολείο Νέου Ικονίου Περάματος, και μάλιστα παρουσία των μαθητών, από ομάδα Χρυσαυγιτών, με 

επικεφαλής τον βουλευτή Γιάννη Λαγό. Το σχολείο, που έχει επιλεγεί για την εκπαίδευση των 

προσφυγόπουλων, δέχθηκε την εισβολή, ενώ ξεκινούσε η συνεδρίαση του Συλλόγου Γονέων. Η ομάδα των 

Χρυσαυγιτών εισέβαλε στο σχολείο, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, επιχειρώντας να μεταβάλει τον 

εκπαιδευτικό χώρο σε αρένα πολιτικής αντιπαράθεσης και σύγκρουσης. Ο Γενικός Γραμματέας του 

υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παντής δήλωσε: Η σημερινή εμφάνιση των Χρυσαυγιτών, με επικεφαλής τον 

υπόδικο Γιάννη Λαγό, δεν θα ματαιώσει τη λειτουργία του σχολείου για τα προσφυγόπουλα. Η υποχρέωση 

της Πολιτείας – που απορρέει τόσο από τον αξιακό, ηθικό κώδικα όσο και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει 

υπογράψει η χώρα μας – να παρέχει εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά των προσφύγων, θα τηρηθεί αταλάντευτα. 

http://apokalypseis.com/?p=7898
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/01/17/2-30/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/01/15/1-227/
http://archive.is/n4bZI
http://adserver.adtech.de/?adlink/1370/5924106/0/170/AdId=-3;BnId=0;itime=669776846;key=key1+key2+key3+key4;
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Παράλληλα το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχει την υποχρέωση να θωρακίσει τις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες από παρεμβάσεις εξωσχολικών, όποιοι κι αν είναι αυτοί, όποιους σκοπούς κι αν 

επιδιώκουν. Για το λόγο αυτό δεν έχει δοθεί σε κανέναν εξωσχολικό άδεια εισόδου στα σχολεία. Τα 

φαινόμενα βίας και ρατσιστικών εκδηλώσεων δεν έχουν θέση στο σχολείο”. 

 

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν θα αφήσουν τους υπόδικους εγκληματίες να στάξουν το δηλητήριο τους 

σε νεανικές ψυχές 
 

“Οι  προπηλακισμοί και η επίθεση εναντίον εκπαιδευτικών, και μάλιστα παρουσία των μαθητών τους,  στο 

Δημοτικό Σχολείο Νέου Ικονίου Περάματος, από μέλη της ΧΑ υπό τις διαταγές και την καθοδήγηση του 

υπόδικου βουλευτή  Λαγού,  δείχνουν ότι η ΧΑ προσπαθεί να ξανασηκώσει κεφάλι” σημειώνει με 

ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και συμπληρώνει: “Τέτοια φαινόμενα οφείλουν να 

καταδικαστούν από κάθε δημοκρατικό πολίτη.  Να είναι σίγουροι οι υπόδικοι εγκληματίες νεοναζιστές ότι 

ούτε η Πολιτεία, ούτε  το συγκροτημένο δημοκρατικό, αντιφασιστικό κίνημα δεν θα τους αφήσει να 

στάξουν το δηλητήριό τους σε νεανικές ψυχές. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης προσφυγόπουλων,  στο οποίο 

έχει ενταχθεί και το συγκεκριμένο σχολείο,  οφείλει να  συνεχιστεί απρόσκοπτα, όπως επιτάσσουν οι αξίες 

και οι αρχές του ανθρωπισμού  μιας   ευνομούμενης και δημοκρατικής χώρας”. 

 

Από τη δική της μεριά, η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: 

 

“Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει την τραμπούκικη επίθεση που επιχείρησε τάγμα εφόδου της Χρυσής 

Αυγής υπό την ηγεσία του υπόδικου Βουλευτή Γ. Λαγού στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ικονίου Περάματος. 

Στεκόμαστε στο πλάι των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων και θα υπερασπιστούμε το 

δικαίωμα των νέων ανθρώπων στη μόρφωση και την παιδεία. Το μίσος, ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία 

δεν χωράνε στον τόπο μας. Κανένας φασίστας δεν είναι ευπρόσδεκτος στις γειτονιές μας. Η αλληλεγγύη 

του ελληνικού λαού στους πρόσφυγες και τα παιδιά τους παραμένει φωτεινός σηματοδότης απέναντι στη 

ρητορική και τις πρακτικές μίσους. Η βία δεν χωράει στα σχολεία, τα σχολεία να παραμείνουν ανοικτά για 

όλους, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας και χρώματος. Αυτοί που επιδιώκουν να κλείσουν τις πόρτες 

των σχολείων αντιστρατεύονται τη γνώση και την παιδεία και σίγουρα επενδύουν στην ημιμάθεια και την 

ιστορική λήθη. Αποτελεί πρόκληση για το δημόσιο, κοινό, αίσθημα το γεγονός ότι η τραμπούκικες 

ενέργειές τους λαμβάνουν χώρα, σήμερα, ημέρα συμπλήρωσης 4 χρόνων από τη δολοφονία του Σαχζάτ 

Λουκμάν από μέλη της Χρυσής Αυγής. Η προοδευτική νεολαία του περάματος, ο λαός του Πειραιά και η 

εκπαιδευτική κοινότητα να απομονώσουν τις κραυγές μίσους και τα σχέδια αποσταθεροποίησης στα οποία 

επενδύουν οι Νεοναζί”. 

 

ΠΑΣΟΚ: Η εγκληματική συμμορία επανεμφανίζεται 

 

“Οι υπόδικοι νεοναζί επιστρέφουν για μια ακόμη φορά στον τόπο του εγκλήματος, στις ίδιες γειτονιές που 

δολοφόνησαν τον Παύλο Φύσσα. Σήμερα, ακριβώς τέσσερα χρόνια μετά την δολοφονία του Σαχτζάτ 

Λουκμάν συνεχίζουν αμετανόητοι να χύνουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο στις γειτονιές του 

Πειραιά.  Καταδικάζουμε την ρατσιστική επίθεση της Χρυσής Αυγής σε δημοτικό σχολείο του Περάματος” 

αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και υπογραμμίζει: “Το αποκρουστικό πρόσωπο της εγκληματικής συμμορίας 

επανεμφανίζεται. Στόχος αυτή την φορά το αυτονόητο δικαίωμα μικρών παιδιών στην εκπαίδευση. Η 

τρομοκρατία τους δεν θα περάσει. Οι δημοκρατικοί πολίτες θα σταθούν δίπλα στα παιδιά των προσφύγων. 

Ελπίζουμε οι κρατικές αρχές να πράξουν το καθήκον τους”. 

 
Μαυρωτάς: Έξω από τις πύλες των σχολείων η Χρυσή Αυγή 

 

“Η εισβολή στο Δημοτικό Σχολείο Ικονίου Περάματος και τα επεισόδια που προκάλεσαν υποστηρικτές της 

Χρυσής Αυγής με επικεφαλής μάλιστα βουλευτή του κόμματος, έρχεται να μας θυμίσει τι εκφράζει αυτός ο 

χώρος. Αρκετά έχει ταλαιπωρηθεί η κοινωνία μας από τη ρητορική μίσους και τους τραμπουκισμούς” 

ανέφερε ο βουλευτής Γιώργος Μαυρωτάς, εκ μέρους του Ποταμιού. 
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35. 21/01/2017: Ρατσισμός για προσφυγόπουλα και απειλές για διευθύντρια σχολείου 

της Λάρισας 

 
Στις 21 Ιανουαρίου 2017, ο Σύλλογος Γονέων 26ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας ανακοίνωσε μέσω της 

σελίδας του στο facebook τη ρατσιστική και παράνομη απόφαση άρνησής του στη φοίτηση 

προσφυγόπουλων στο σχολείο. Τις επόμενες μέρες, η διευθύντρια του σχολείου κατήγγειλε το μοίρασμα 

ρατσιστικού φυλλαδίου και την ανάρτηση ανάλογου βίντεο από τον πρόεδρο του συλλόγου, με αποτέλεσμα 

να δεχτεί απειλές για τη ζωή της από έναν από τους πολλούς ρατσιστές σχολιαστές της ίδιας σελίδας. 

 

Μαίνεται ο πόλεμος στο 26ο Δημοτικό Λάρισας για τα προσφυγόπουλα 

 

 
23.01.2017 

 

Ακόμα ένα σχολείο πρωταγωνιστεί στο σήριαλ ξενοφοβίας που παίζεται στον χώρο της εκπαίδευσης 

από την στιγμή που έγινε γνωστό από το υπουργείο Παιδείας ότι προσφυγόπουλα θα φοιτήσουν σε 

ελληνικά σχολεία. Παρά το γεγονός ότι από το ΚΕΕΛΠΝΟ υπάρχει διεβεβαίωση ότι σχεδόν το σύνολο 

των προσφυγόπουλων αλλά και των γονέων τους είναι εμβολιασμένοι, οι αντιδράσεις συνεχίζοντας 

δίνοντας έτσι πρόσφορο έδαφος σε εκείνους που τρέφονται και γιγαντώνονται από το μίσος εναντίον 

οτιδήποτε ξένου. 

 

Στο 26ο Δημοτικό Σχολείο της Λάρισας έχει παιχτεί το τελευταίο επεισόδιο αυτού του δυσάρεστου 

σήριαλ με την διευθύντρια του σχολείου να προσπαθεί να πείσει κάποιους από τους γονείς ότι δεν υπάρχει 

κανένας λόγος ανησυχίας και με κάποιους συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου του Συλλόγου Γονέων 

και Κηδεμόνων να είναι όχι μόνο αμετάπειστοι αλλά να προβάλλουν ως επιχείρημα ότι η διευθύντρια του 

σχολείου είναι διορισμένη(!) ενώ εκείνος είναι εκλεγμένος! Το newsit.gr επικοινώνησε και με τις δυο 

πλευρές. Η διευθύντρια είπε ότι μοιράστηκε μέχρι και φυλλάδιο με ξενοφοβικό περιεχόμενο έξω από το 

σχολείο και ότι εμμένει στην θέση της ότι τα προσφυγόπουλα θα πάνε στο σχολείο της και ο Πρόεδρος του 

Συλλόγου Γονέων επίσης εμμένει στην θέση του ότι δεν έχουν ενηεμρωθεί οι γονείς και πως δεν είναι θέμα 

εμβολιασμού αλλά…ενημέρωσης…. 

 

«Με ένα σώμα και μια ψυχή θα δεχτούμε τα προσφυγόπουλα. Θεωρούμε ευλογία που θα έχουμε 40 

προσφυγόπουλα». Αυτό είπε μιλώντας στο newsit.gr η διευθύντρια του 26ου δημοτικού σχολείου Λάρισας, 

Κατερίνα Σταγιάννη, μετά το σάλο που προκλήθηκε απο τις κατηγορίες της πως ο Πρόεδρος του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, κ. Στέφανος Χαχάμης, ζητούσε απο τα παιδιά να δουν αναρτημένα 

ρατσιστικά βίντεο κατά των προσφύγων. Η ίδια υποστηρίζει ότι μοιράστηκε…φυλλάδιο έξω απο το σχολείο 

από τον ίδιο τον Πρόεδρο, στο οποίο γονείς και μαθητές καλούνταν να δουν το κακό που μπορούν να 

προξενήσουν τα προσφυγοπουλα στο σχολείο και να το…διαλύσουν. «Με την έλευση των 

προσφυγοπουλων στο σχολείο μας για την εκπαίδευσή τους δημιουργήθηκε μία ενταση με τον 

σύλλογο των γονέων και κηδεμόνων. Αυτές οι απόψεις που εκφράστηκαν δεν ηταν απόψεις των 

γονέων αλλα απόψεις του προέδρου», λέει χαρακτηριστικά μιλώντας στο Newsit.gr, η διευθύντρια. 

«Ζήτησε από τους γονείς να βρίσκονται σε ετοιμότητα και εφόσον η Πολιτεία δεν σεβάστηκε την απόφαση 

να μην δεχτούμε προσφυγόπουλα θα είμαστε ενάντια σε αυτή τη θέση. Παραιτήθηκε το ΔΣ και βρέθηκαν 

γονείς διαθέσιμοι να τραβήξουν μπροστά. Υπήρξε ένα φυλλάδιο προς τους γονείς. Οταν απαγορεύθηκε να 

δοθει εντός σχολείου, δόθηκε στα παιδιά την ώρα που σχολάσανε. Καλούσε γονείς και παιδιά να 

επισκέπτονται μία ιστοσελίδα στο facebook. Είχε αναρτηθεί βιντεο που είχε ρατσιστικό περιεχόμενο. 

Έδειχνε μια χώρα υποδοχής που τα υποδέχθηκε και οτι τα προσφυγοπουλα δημιουργούσαν προβλήματα και 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/01/21/1-247/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/01/21/1-247/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1186651178109824&id=1170461993062076
http://archive.is/yZDjK
http://archive.is/WHSYr
http://archive.is/BzG9j
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διέλυσαν το σχολείο», συνεχίζει. Προσθέτει μάλιστα, «Δεν θεωρώ πως είναι μέλος της Χρυσής Αυγής. Εγώ 

αυτό που έχω να δηλώσω είναι πως αμαυρώνεται η εικόνα του σχολείου και αδικεί τους περισσότερους 

γονείς και το σύνολο των μαθητών μας. Σε ό,τι καινούριο, διαφορετικό ο κόσμος εχει ενστάσεις και φοβίες. 

Οφείλει η Πολιτεία να ενημερώσει για οτιδήποτε υπάρχει. Για να σταματήσουν οι επιφυλάξεις. Κάναμε 

πρόσκληση στον κ. Χαχάμη να παρευρεθεί σε σύσκεψη για τα προσφυγόπουλα και αρνήθηκε. Αυτό το 

γνωρίζουμε πως όλα είναι εμβολιασμενα. Θα διασφαλίσω και θα ελέγξω όλα τα χαρτιά των παιδιών. Αυτα 

που μας διαβεβαιώνουν οι γιατροί του κόσμου θα τα ελέγξουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά η κ. Σταγιάννη. 

 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Aκολουθεί video. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=UT-3gzeT444 

 

Στο newsit.gr μίλησε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 26ου Δημοτικού Σχολείου 

Λάρισας. Υποστήριξε ότι κανένα βίντεο με ρατσιστικό περιεχόμενο κατά των προσφυγόπουλων δεν 

ανέβηκε στο facebook. «Μπείτε στη σελίδα δεν υπάρχει κάτι ρατσιστικό. Εγω δεν έχω δει κάποιο βίντεο. 

Έγιναν εκλογές και ψήφισε η μεγάλη πλειοψηφία οχι. Στη συνεχεια παραιτήθηκαν και προκήρυξαν εκλογές. 

Οι γονείς εχουν ενδοιασμούς. Δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση απο κανεναν. Πόσα άτομα θα έρθουν. 

Ποιάς ηλικία θα είναι», μας λέει. Υποστηρίζει επίσης ότι δεν αρνήθηκε να πάει για ενημέρωση. «Δεν 

αρνήθηκα να πάω για ενημέρωση. Η διευθύντρια με ενημέρωσε οτι κάποια στιγμή η περιφερειακή 

διευθύντρια θα μας καλούσε. Της έχουμε “περάσει” σαν σύλλογος την απόφαση. Ομόφωνη απόφαση για 

γραπτή επικοινωνία. Σαν επίσημη πρόσκληση δεν είχαμε θέμα ενημέρωσης. Για το θέμα της υγείας των 

παιδιών. Δεν διαφωνώ με το ΚΕΕΛΠΝΟ και με κανέναν. Γνωρίζουμε πως είναι εμβολιασμένα. Δεν θα 

έπρεπε να μας ενημερώσει κάποιος;», είπε ο ίδιος. Και συνέχισε: «Η διευθύντρια μας ειπε πως θα 

ενημερώσει τους γονείς και μέχρι τώρα δεν υπάρχει ενημέρωση. Ο περιφερειακός διευθυντής μας κάλεσε 

να μιλήσουμε την Πέμπτη. Δεν είναι προσωπική μου απόφαση τι θα συμβεί. Δεν αποφασίζει ο Πρόεδρος. 

Δεν μπορώ να εκφράσω προσωπική άποψη. Απο τη στιγμή που εκπροσωπώ τον σύλλογο θα σεβαστώ 

οποιαδήποτε θέση». Ερωτηθείς για ξενοφοβικές και ρατσιστικές αναρτήσεις στο Facebook, ο πρόεδρος του 

συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 26ου δημοτικού σχολείου στη Λάρισα απάντησε: «Σας είπα πως θέλω 

να ενημερωθούμε και το ξανασυζητάμε. Γιατί να έχουμε προβλημα; Δεν είμαστε ξενοφοβικοί. Δεν βάζουμε 

τα παιδάκια μπροστά. Εχουμε βγάλει ανακοίνωση και δεν είμαστε σύμφωνοι ουτε με τη Χρυσή Αυγή ουτε 

με κανεναν. Αφορά το σχολείο και δεν θελουμε να μπερδεύουμε τα πράγματα. Την προσωπική μου άποψη 

θα την εκφράσω στο σχολείο». 

 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ Aκολουθεί video. 

https://www.youtube.com/watch?v=TwleU7iYaIk 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 

 
 

Ρατσιστικό παραλήρημα 

 Απειλές δέχεται η διευθύντρια του 26ου Δημοτικού Λάρισας 

 

 
   

Λάρισα 

Εκτός ελέγχου φαίνεται πως βρίσκεται η κατάσταση στο 26ο Δημοτικό Σχολείο της Λάρισας, στο οποίο 

ομάδα γονέων αρνούνται να δεχθούν τα προσφυγόπουλα. Τις τελευταίες ώρες τα γεγονότα έχουν πάρει νέα 

τροπή, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα νέο πογκρόμ ρατσιστικής ρητορικής, 

απέναντι σε όποιον υπερασπίζεται τα προσφυγόπουλα, αλλά κυρίως κατά της διευθύντριας του σχολείου 

Κατερίνας Σταγιάννη, όπου υπάρχουν ευθείες απειλές, ακόμα και κατά της ζωής της. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=UT-3gzeT444
https://www.youtube.com/watch?v=TwleU7iYaIk
http://archive.is/lnQMo
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Σημειώνεται πως οι απειλές αυτές, αλλά και άλλες ύβρεις ρατσιστικού και ξενοφοβικού περιεχομένου, 

καταγράφονται δημόσια ακόμα και σήμερα στην επίσημη σελίδα με την επωνυμία του συλλόγου γονέων 

του 26ου δημοτικού σχολείου Λάρισας στο Facebook, από μεγάλο αριθμό χρηστών. 

Έτσι λοιπόν χρήστης του διαδικτύου γράφει, μεταξύ άλλων, για την κ. Σταγιάννη στη σελίδα του Συλλόγου 

γονέων στο facebook: «Ας ενημερώσει κάποιος την κυρία ΣΤΑΓΙΑΝΗ …ότι τα λόγια και οι πραξεις της 

συνιστούν ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ η οποία σε καιρό κατοχής (μετά την ανακοίνωση στη Βουλή ΕΣΧΑΤΗΣ 

ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ από 24/11/11, και την απόκρυψη και μη ΕΚΔΙΚΑΣΗ της), η ΧΩΡΑ θεωρείται σε κατάσταση 

πολέμου ..και η υποστήριξη των εισβολέων ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ κατά το ΣΥΝΤΑΓΜΑ ( άρθρο 7 παράγραφος 3 

και την ΠΟΙΝΙΚΗ νομοθεσία για την ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ σε καιρό πολέμου) …ΜΕ ΘΑΝΑΤΟ!!! Αρα ή 

με τα ΦΑΣΙΣΤΕΡΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ της θα είναι ή με την Ελλάδα και τους ΕΛΛΗΝΕΣ!!! Η απόφαση είναι 

δική της….όπως και οι συνέπειες αυτής!!» 

 

Κατέθεσε στην αστυνομία 

 

Κλήση από την αστυνομική διεύθυνση Λάρισας δέχτηκε χτες, Τρίτη, σύμφωνα με πληροφορίες, η 

διευθύντρια του 26ου δημοτικού σχολείου Λάρισας Κατερίνα Σταγιάννη, ώστε να καταθέσει για όσα 

συμβαίνουν στο σχολείο της, αλλά και για τις δημόσιες καταγγελίες της που σχετίζονται με τα φαινόμενα 

ρατσιστικής ρητορικής και απειλών εναντίον της στην επίσημη σελίδα του συλλόγου γονέων του σχολείου 

στο διαδίκτυο. Η διευθύντρια, όπως έγινε γνωστό στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, βρέθηκε χθες στην Ασφάλεια της 

Λάρισας και προχώρησε σε κατάθεση, ενώ στα χέρια της η αστυνομία φαίνεται να  έχει έναν ολοκληρωμένο 

φάκελο με στοιχεία που υπάρχουν εδώ και καιρό. Μεταξύ άλλων, οι αρχές μελετούν φωτογραφίες, βίντεο 

σχόλια σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσωπικές απειλές αλλά και άλλες πληροφορίες που αφορούν την 

ρατσιστική δράση προσώπων στο διαδίκτυο. Σημειώνεται πως η ένταση του ρατσιστικής ρητορικής 

εναντίον και της κ. Σταγιάννη πήρε μεγάλες διαστάσεις και οδήγησε την αστυνομία να παρέμβει, μετά την 

επίσημη καταγγελία της ίδιας της διευθύντριας, που έστειλε στα ΜΜΕ και στην οποία ανέφερε, μεταξύ 

άλλων, πως βρίσκεται σε λειτουργία η ιστοσελίδα με την επωνυμία του συλλόγου γονέων, όπου 

αναρτώνται, μεταξύ άλλων, και βίντεο ρατσιστικού περιεχομένου αγνώστου προελεύσεως. 

 

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 

 

 

36. 24/01/2017: Νέο ομοερωτοφοβικό ξέσπασμα Κώστα Πλεύρη στη δίκη του 

για ομοερωτοφοβία 

 

 
Συντάκτης: Δημήτρης Αγγελίδης 

 

Την ίδια υπερασπιστική γραμμή που είχε οδηγήσει στην καταδίκη του για ομοφοβική εξύβριση της ΛΟΑΤ 

ακτιβίστριας Αντρεα Γκίλμπερτ στο ποινικό δικαστήριο ακολούθησε και χτες στο Ειρηνοδικείο Αθηνών ο 

γνωστός Κώστας Πλεύρης, κατά την εκδίκαση της αγωγής που του άσκησε η κ. Γκίλμπερτ για την ίδια 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/01/24/2-32/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/01/24/2-32/
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υπόθεση, που αφορά τους υβριστικούς χαρακτηρισμούς που είχε χρησιμοποιήσει ο κ. Πλεύρης σε εξώδικη 

δήλωσή του προς τον εισαγγελέα άλλης δίκης, στην οποία είχε κληθεί ως μάρτυρας κατηγορίας η κ. 

Γκίλμπερτ. Ο κατηγορούμενος εξέφρασε την αντίρρησή του για την κλήση της μάρτυρα, την οποία 

χαρακτήρισε ψυχανώμαλο και γενετησίως διεστραμμένο πρόσωπο, επειδή υπερασπίζεται τις λεσβίες, καθώς 

και ότι δεν σέβεται την αλήθεια, επειδή δεν σέβεται τη γυναικεία της φύση, όντας λεσβία η ίδια. Ο 

κατηγορούμενος, που την προηγουμένη είχε ζητήσει συγγνώμη από την κ. Γκίλμπερτ, χωρίς να γίνει δεκτή, 

επιχείρησε να μετατρέψει την εξέταση των μαρτύρων σε διαδικασία αγόρευσης, ξεφεύγοντας συχνά σε ένα 

προκλητικό και παραληρηματικό ομοφοβικό ξέσπασμα. 

 

Εν είδει τεκμηρίωσης, επιχείρησε να παραθέσει βιβλιογραφία κυρίως από τα δικά του ομοφοβικά πονήματα, 

επικαλέστηκε ακόμα και τον Σωκράτη και χρησιμοποίησε τα ίδια ομοφοβικά επιχειρήματα και την ίδια 

φρασεολογία για τα οποία καταδικάστηκε στο ποινικό δικαστήριο, στην πρώτη γνωστή υπόθεση καταδίκης 

για ομοφοβικό λόγο στην Ελλάδα. Η στάση του προκάλεσε πολλές φορές την παρέμβαση της έδρας, που 

του ζήτησε να περιοριστεί σε ερωτήσεις, όπως προβλέπει η διαδικασία, και να σταματήσει τους 

προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Μάταια. «Δεν σέβεται τη γυναικεία φύση, άρα δεν σέβεται την αλήθεια, 

είναι η γνώμη μου», είπε για την ενάγουσα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης του μάρτυρα κατηγορίας 

Παναγιώτη Δημητρά, εκπροσώπου του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι, παλιό 

μέλος του οποίου είναι η κ. Γκίλμπερτ. «Είναι εξύβριση, δεν είναι γνώμη», απάντησε ο κ. Δημητράς. 

 

«Αμα είναι ομαλοί οι ομοφυλόφιλοι όταν κάνουν, τρόπος του λέγειν, έρωτα, τότε οι ετεροφυλόφιλοι είναι 

ανώμαλοι. Δεν μπορεί να είναι και τα δύο», επέμεινε ο κ. Πλεύρης. «Ο κόσμος δεν λέει ομοερωτικά, λέει 

πούστικα» και «έρχονται οι ομοφυλόφιλοι τώρα να μας δικάσουν; Ποιος θέλει το παιδί του να είναι 

ομοφυλόφιλος;», ήταν άλλες φράσεις που ακούστηκαν στο δικαστήριο, προκαλώντας την αντίδραση της 

έδρας. Ο μάρτυρας υπεράσπισης, παλιός φίλος του κατηγορούμενου και απόστρατος αξιωματικός του 

στρατού, κατέθεσε ότι οι υποψήφιοι προς στράτευση «δεν κατατάσσονται λόγω της ιδιορρυθμίας που είχαν 

από τα σπίτια τους. Θεωρούνται ανίκανοι προς στράτευση» και ισχυρίστηκε ότι στα βιβλία του ο κ. 

Πλεύρης δεν στρέφεται κατά προσώπων, αλλά κατά των πράξεών τους. «Σε ποια πράξη της ενάγουσας 

αναφέρθηκε ο κ. Πλεύρης; Ποια είναι η πράξη; Ποιος ο στόχος; Οτι ήταν ομοφυλόφιλη. Αναφέρθηκε σε 

συγκεκριμένη πράξη;», τον ρώτησε ο συνήγορος της ενάγουσας, Χρήστος Γραμματίδης. «Στις πράξεις που 

κάνουν οι ομοφυλόφιλοι», απάντησε ο μάρτυρας, που έδειξε να αιφνιδιάζεται. «Δεν ενδιαφέρουν το 

δικαστήριο οι προσωπικές απόψεις του κατηγορούμενου, δεν δικάζεται για τις απόψεις του για την 

ομοφυλοφιλία, αλλά για συγκεκριμένη πράξη εξύβρισης», επισήμανε ο κ. Γραμματίδης. Η απόφαση 

αναμένεται να βγει σε μερικούς μήνες. 

 

 

37. 26/01/2017: Ακροδεξιό ισλαμοφοβικό βίντεο, με στόχο τα προσφυγόπουλα 
 

Στις 26 Ιανουαρίου 2017, το ακροδεξιό κανάλι του youtube “Ίαμβος” (που αναπαράγει συχνά βίντεο 

χρυσαυγιτών και του Κων. Πλέυρη), ανέβασε το παρακάτω βίντεο που, κατά τη γνώμη τους, παρωδεί το 

βίντεο για το καλωσόρισμα των προσφυγόπουλων στα σχολεία που ανέβασε το Κέντρο Ερευνών για 

Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), με την ιδιότητα του μέλους του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της 

Μισαλλοδοξίας. Το βίντεο του Ίαμβου στοχοποιεί ανοιχτά τους μαθητές σαν μελλοντικούς τρομοκράτες. 

Το ρατσιστικό βίντεο προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Γ.Γ. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

κυρίας Μαρίας Γιαννακάκη, η οποία υπέβαλε σήμερα αναφορά στις αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές 

αρχές για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών αδικημάτων, σχετικά με την απαράδεκτη και μισάνθρωπη 

παραποίηση του τηλεοπτικού κοινωνικού μηνύματος για την ένταξη των προσφυγοπαίδων στην 

εκπαίδευση. 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/01/26/3-11/
https://www.youtube.com/channel/UCeJYHA2lwUsvJmobR_YncWg
https://www.youtube.com/watch?v=Ia0X_vj3Zc4
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Δήλωση για τη ρατσιστική παραποίηση του τηλεοπτικού σποτ για την ένταξη των προσφυγόπουλων 

στα σχολεία 

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 02 Φεβρουαρίου 2017 12:24 

 

Η Γενική Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κα Μαρία Γιαννακάκη, υπέβαλε σήμερα 

αναφορά στις αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών αδικημάτων, 

σχετικά με την απαράδεκτη και μισάνθρωπη παραποίηση του τηλεοπτικού κοινωνικού μηνύματος για την 

ένταξη των προσφυγοπαίδων στην εκπαίδευση.Η Πολιτεία επιδεικνύει μηδενική ανοχή στο ρατσισμό, τη 

μισαλλοδοξία και τη ρητορική μίσους, ιδιαίτερα όταν αυτή στρέφεται κατά παιδιών. Κάθε ρατσιστική 

ενέργεια προσβάλλει βάναυσα τις θεμελιώδεις Αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος και τις αξίες του 

Ανθρωπισμού και θα βρίσκει απέναντί της την άμεση και συντεταγμένη απάντηση της Πολιτείας. 

  

 
 

Το video εδώ: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WFvsWzMLztw  

 

 

38. 26/01/2017: Ρατσιστική, ισλαμοφοβική παράκρουση Αμβρόσιου (Αίγιο)  

Παραλήρημα του Αμβρόσιου: Απεσταλμένοι κατακτητές οι δήθεν μετανάστες 

26/01/2017 

http://archive.is/05z0K
http://archive.is/05z0K
http://archive.is/05z0K
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WFvsWzMLztw
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/01/26/2-34/
http://archive.is/KCyp7
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Νέο παραλήρημα του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιου, ο οποίος μέσω της 

προσωπικής του ιστοσελίδας κάνει λόγο για «δήθεν μετανάστες» που είναι «στην ουσία όμως απεσταλμένοι 

κατακτητές». «Το Κράτος προσπαθεί να εντάξει τα παιδιά των μεταναστών-κατακτητών μας στα Δημόσια 

Σχολεία. Άλλοι Έλληνες γονείς αρνούνται να το αποδεχθούν και άλλοι το αποδέχονται! Τα δεινά άρχισαν 

ήδη. Εν τω μεταξύ οι δήθεν μετανάστες, στην ουσία όμως απεσταλμένοι κατακτητές, άρχισαν ήδη την 

εγκληματική δράση τους! Επιτίθενται, κλέβουν, τραυματίζουν ή και φονεύουν αθώους Έλληνες πολίτες» 

γράφει ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος. Παράλληλα ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας εξαπολύει 

επίθεση εναντίον του υφυπουργού Παιδείας Κώστα Ζουράρι σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Στο Υπουργείο 

Παιδείας καί Θρησκευμάτων μετά τον άθεο κ. Φίλη Υφυπουργός τοποθετήθηκε ένας ακόμη πιο επικίνδυνος 

άνθρωπος, ο κ. Κ Ζουράρις».Ολόκληρη η ανάρτηση: 

 

“Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ, Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ, ΧΑΝΕΤΑΙ! 

Η ΑΛΩΣΙΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ 

ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ! 

Κάποτε ο Τοργκούτ  Οζάλ, πάλαι ποτέ Πρόεδρος της Τουρκίας, είπε τα εξής πολύ βαρυσήμαντα 

λόγια: «Εμείς θα κατακτήσουμε την Ευρώπη δια των γεννήσεων»! 

Τα  προφητικά αυτά λόγια βρήκαν επαλήθευση και εφαρμογή πολύ ενωρίτερα από όσο φανταζόμασταν!  Η 

Ευρώπη έχει ήδη κατακτηθεί! Στη Ρουμανία για πρώτη φορά εξελέγη τις τελευταίες αυτές ημέρες Πρόεδρος 

της Χώρας μία γυναίκα, που ασπάζεται τον Μωαμεθανισμό. Είναι Μουσουλμάνα! 

Η Ευρώπη υποφέρει ήδη από τα στίφη των Ισλαμιστών, τα οποία καταφθάνουν με κάθε τρόπο. Κάποια 

Χώρα αποφάσισε να υψώσει τείχη, για να προασπίσει τα σύνορά της! 

Η κατάσταση όμως είναι εξόχως  τραγική, προκειμένου για την Ελλάδα μας.  Μυριάδες «προσφύγων ή 

μετανα-στών» καταφθάνουν  καθημερινώς στη Χώρα μας με μύρια όσα μέσα! Κάποιες εκατοντάδες τελικά 

δεν το κατορθώνουν! Πνίγονται στα νερά του Αιγαίου! 

Η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών, το άφθονο χιόνι και το πολύ κρύο, ανέδειξαν πολύ έντονα το 

υφιστάμενο κοινωνικό πρόβλημα. Είδαμε τους καταυλισμούς  και την τραγική κατάσταση, που επικρατεί 

εκεί. 

Από την άλλη πλευρά άρχισε ήδη ο διχασμός του Λαού μας. Το Κράτος προσπαθεί να εντάξει τα παιδιά των 

μεταναστών-κατακτητών μας στα Δημόσια Σχολεία. Άλλοι Έλληνες γονείς αρνούνται να το αποδεχθούν και 

άλλοι το αποδέχονται! Τα δεινά άρχισαν ήδη. 

Εν τω μεταξύ οι δήθεν μετανάστες, στην ουσία όμως απεσταλμένοι κατακτητές, άρχισαν ήδη την 

εγκληματική δράση τους! Επιτίθενται, κλέβουν, τραυματίζουν ή και φονεύουν αθώους Έλληνες πολίτες. 

Παράλληλα το άθεο Κράτος και η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απροκάλυπτα πλέον προωθεί την αθεΐα, 

ετοιμάζει πυρετωδώς το μεγάλο Τζαμί στην περιοχή του Βοτανικού! Κτίζεται με χρήματα του Έλληνας 

φορολογουμένου!  Τι και εάν ο Λαός αντιδρά; Η Χριστιανική Ορθόδοξος Εκκλησία βάλλεται, αλλ’ ο 

Ισλαμισμός ενισχύεται! 

Το γεγονός ετόνισε πολύ εμφαντικά ο νέος Πρόεδρος  την Η.Π.Α. κ. Donald Trump. Στον ενθρονιστήριο 

λόγο του είπε τα εξής σημαντικά: «Θα εξαλείψουμε την ισλαμική τρομοκρατία τελείως από το πρόσωπο της 

Γης» (βλ. ΕΣΤΙΑ, 21-22 Ιανουαρίου 2017, σελ. 5). 

Η κατάσταση είναι τραγική! Η Ελλάδα μας από-χριστιανίζεται!  Ο Χριστός διώκεται! Ο 

Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός αφανίζεται! Αντιθέτως οι Μουσουλμάνοι ισχυρο- ποιούνται!  Και όχι 

μόνον αυτό, αλλά και άρχισαν πια να βεβηλώνουν τους ιερούς Ναούς μας! Ληστεύουν ή και κατακαίουν – 

καταστρέφουν ναούς των Ορθοδόξων. 

Το Ελληνικό Κράτος βλέπει απαθώς τα τεκταινόμενα! Και έτσι η Ελλάδα μας χάνεται! 

http://www.enikos.gr/tags/%CE%91%CE%9C%CE%92%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A3
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Την τραγική κατάσταση με γλαφυρό τρόπο περιγράφει ένας καλός φίλος μας, ο κύριος Παν. Παπ. Από τον 

Πειραιά. Παρακάτω σας παραθέτουμε την αγωνία της ψυχής του. Εμείς προσυπογράφουμε τις απόψεις του. 

Σεβασμιώτατε, 

Εν συνεχεία των προηγουμένων επιστολών μου επιθυμώ να Σας εκφράσω την ζωηράν ανησυχία μου εκ του 

γεγονότος ότι υπό το πρόσχημα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε στίφη ανθρώπων 

αλλογενών και αλλοθρήσκων, οι οποίοι λαθραία και παρανόμως εισέβαλλαν εις την Ελλάδα, χωρίς καν 

ταξιδιωτικά έγγραφα που επιβεβαιώνουν την ταυτότητα τους- χωρίς την έγκριση του Ελληνικού λαού, ο 

οποίος συντριπτικά διαφωνεί σ’ αυτές τις μεθοδεύσεις- προσπαθούν να αλλοιώσουν την φυλετική σύνθεση 

του Ελληνικού γένους, να του υφαρπάξουν την περιουσία του, δια της δήθεν προστασίας των δικαιωμάτων 

των παρανόμων εισβολέων, οι οποίοι εισβάλουν, κλέβουν και εγκληματούν κατά συρροήν εις βάρος των 

Ελλήνων πολιτών, των οποίων τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα ομοιάζει να ωχριούν. 

Αυτοί οι πένητες αλλοδαποί και αλλόθρησκοι εισβολείς προσβλέπουν εις την υφαρπαγή του Ελληνικού 

πλούτου και εις την αλλοίωση των θρησκευτικών πεποιθήσεων και εθίμων, που συνθέτουν την συνοχή του 

ελληνικού λαού. 

Προσέτι, η προωθουμένη δια των ανωτέρω μεθοδεύσεων πολυ-πολιτισμική νέα ταυτότητα των 

«μοντέρνων» κρατών, τα οποία θα απαρτίζονται από πολίτες πολυμόρφου φυλετικού και θρησκευτικού 

συνονθυλεύματος, «προαπαιτεί» την επιβολή των θρησκευτικών ελευθεριών και δικαιωμάτων ασκήσεως 

αυτών εις όλες τις νέες θρησκείες, που θα απαρτίζουν την νέα Ελληνική κοινωνία ανεξαρτήτως της 

αριθμητικής και αναλογικής συνθέσεως αυτών. 

Αυτές οι μεθοδεύσεις κατατείνουν εις την εισαγωγή και ένταξη των Σατανιστικών θεωριών και του 

Σατανισμού ως νομίμου θρησκείας στα πλαίσια των «νομίμων» θρησκευτικών ελευθεριών των πολιτών, 

όπως ήδη εφαρμόζονται σε Πολιτείες των Η.Π.Α. 

Από τη στιγμή, που ο Σατανισμός, ο οποίος στηρίζει την διαβολήν, την συκοφαντίαν και την ανηθικότητα 

υπό διαφόρους μορφάς και προσχήματα υπεισέλθη ως θρησκεία εις ένα κράτος, τότε αρχίζει σταδιακά η 

κατάλυσις των ηθικών αξιών επί των οποίων έχει δομηθεί ο φωτεινός Ελληνικός Πολιτισμός και Κράτος 

Δικαίου του Ελληνικού κράτους. 

Θέλω να πιστεύω ότι η Ελληνορθόδοξος Εκκλησία θέλει αντιταχθεί πάσει δυνάμει εις τα σκοτεινά αυτά 

σχέδια και αντιτάξει το ηθικόν και θρησκευτικόν της υψηλό ανάστημα. 

Διατελώ 

Μετά πάσης Ευλαβίας και Τιμής 

Παν. Δ. ΠΑΠ. 

Πειραιεύς, 21.01.2017 

Αγαπητοί μου Αδελφοί, 

Θα το επαναλάβω: Ξυπνήστε!  Συνέλθετε! Στοχασθείτε! Σηκωθείτε από τον καναπέ της ραστώνης! 

Αναλάβετε τις ευθύνες σας!  Σε λίγα χρόνια θα είμαστε ξένοι στον τόπο μας! Άλλοι θα κυβερνούν τον τόπο 

μας! Η Ελληνοχριστιανική Αγωγή θα είναι αντικείμενο των ερευνητών της ιστορίας! Η Ελλάδα θα αποτελεί 

παρελθόν! 

Το δέχεσθε; Τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας! Εάν όχι, ελάτε να αναλάβουμε όλοι μαζί τον αγώνα για την 

σωτηρία της Πατρίδος μας. Να αγωνισθούμε με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο για τη απελευθέρωση 

της Πατρίδος μας. Δηλ. ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΜΕ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ, ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΊ 

ΜΑΣ, ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΜΑΣ, ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ Η 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ! ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ! ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η 

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ! ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΑΣ! 

Στο Υπουργείο Παιδείας καί Θρησκευμάτων μετά τον άθεο κ. Φίλη Υφυπουργός τοποθετήθηκε ένας ακόμη 

πιο επικίνδυνος άνθρωπος, ο κ. Κ Ζουράρις! Να τί έγραψε μια εφημερίδα για το …σπουδαίο αυτό 

πρόσωπο: «Ο Ζουράρις είναι η χαρακτηριστικότερη έκφραση της παρακμής, που βιώνει σήμερα ο 

Ελληνισμός. Ένας υποτίθεται  “πνευματικός άνδρας”, ο οποίος δίνει το …..αντι-παράδειγμα, δηλ. το 

πρότυπο προς αποφυγή, όχι πρός μίμηση ! ‘Ενας τύπος, που ντύνεται και συμπεριφέρεται σαν λέτσος, κάτι 

το τελείως ανάρμοστο για το αξίωμα που κατέχει. Ένας (σημ. δική μας, ΝΕΟΣ!) 77χρονος, ο οποίος αντί να 

λειτουργεί ως “Νέστωρ ” για την ελληνική Κοινωνία, άγει και φέρεται ως έφηβος και μαθητής του 

λυκείου….Ντροπή και αίσχος. Θλίψη και οργή. ΑΙΔΩΣ ΑΜΦΙ…ΡΙΕ ΖΟΥΡΑΡΙ!» (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, 

21.01.2017, σελ. 32). Αυτό το ΑΜΦΙ….ΡΙΕ παραπέμπει σε πρόσφατες δηλώσεις του κ. Ζουράρι για τήν 

επαφή του με κάποια πόρνη γυναίκα (μιάμιση φορά!) στο Παρίσι καί εν συνεχεία για τη συμμετοχή του σε 
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παρέλαση Gays, επίσης στο Παρίσι κατά την διάρκεια των σπουδών του εκεί, όπου δέχθηκε τις εκδηλώσεις 

ένος γιγντόσωμου άνδρα των ….250 κιλών! Αυτά, λοιπόν, συμβαίνουν στην Χριστιανική Ελλάδα του 21ου 

αιώνος κάτω από την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλ. «ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΆ ΑΡΙΣΤΕΡΑ»! 

Αντιθέτως, στα Δημόσια Σχολεία της Ρωσσίας η Ελληνική καθιερώθηκε ως υποχρεωτική δεύτερη γλώσσα, 

ώστε οι μαθητές εκεί θα διδάσκωνται πλέον τον Ελληνοχριστιανικό Πολιτισμό! 

Ας ξαναγυρίσουμε στην Ελλάδα μας. Στα Σχολεία της Πατρίδος μας οι μαθητές μαθαίνουν όχι πως να 

τιμούν τους Αγίους της Πίστεώς μας, αλλά πως να τους ….περιφρονούν!  Να ένα παράδειγμα περί του πως 

γελοιοποιείται η Ορθόδοξη Πίστη και Διδασκαλία:  Σε διδακτικό βιβλίο της Δ’ Δημοτικού γίνεται λόγος όχι 

για τι μεγαλείο του Μεγάλου Βασιλείου, αλλά για την ……«μπουγάδα του Αϊ Βασίλη»! Να ένα 

απόσπασμα: 

«Μετά από λίγο βγαίνει (ενν. ο Άγιος Βασίλειος),  στην αυλή ν’ απλώσει την μπουγάδα του. Πρώτα 

κρεμάει τις κάλτσες του, ύστερα τη φανέλα, το μακρύ του σώβρακο, το σκούφο του, το πουκάμισο και 

τελευταία το σακάκι του και το παντελόνι του» (βλ. Γλώσσα Δ΄Δημοτικού, β΄τεύχος, σελ. 52). 

Σας ερωτώ: ακόμη δεν αγανακτήσατε; Τότε είσθε άξιοι της τύχης σας!  Είσθε ήδη υποδουλωμένοι, σήμερα 

μεν στον αριστερό ΣΥΡΙΖΑ, αύριο δε στους Μουσουλμάνους Κατακτητές!    Έλληνες με ακούτε; Ακόμη 

και οι εφημερίδες άρχισαν να το τονίζουν! «Δυό χρόνια καθολικής παρακμής», γράφει η ΕΣΤΙΑ (ενθ. ανωτ. 

σελ 1). Καί συμπληρώνει: «Η παρακμή είναι καθολική και, σε ορισμένα σημεία, ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΜΗ 

ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ»! 

Μιά άλλη εφημερίδα έγραψε: «Ο Τσίπρας πούλησε τη χώρα του. Οι Έλληνες έγιναν όλοι σκλάβοι» Και 

συμπληρωνει: «Ένας Πρωθυπουργός που δεν φοράει  γραβάτα έκανε όλα όσα του είπαν η Ε.Ε. και το 

Δ.Ν.Τ., πούλησε την Ελλάδα. Να σας το πώ καθαρά. Σήμερα οι Έλληνες  πολίτες δεν υπάρχουν, είναι όλοι 

σκλάβοι» Αυτά τα φοβερά λόγια τα είπε ένας Σύμβουλος του κ. Ερντογκάν, ο Γιγίτ Μπουλούκ! (βλ. 

εφημερίδα Μακελειό, 21-22.01.2017, σελ. 5). 

Έλληνες Αδελφοί: «Εγώ είπα και ελάλησα!  Αμαρ- τίαν ουκ έχω!»Από εδώ και πέρα το κρίμα θα είναι δικό 

σας. 

Αίγιον, 23 Ιανουαρίου 2017 

+Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ”  

 

 
39. 27/01/2017: Ναζιστικό άρθρο για θεματική εβδομάδα στα σχολεία για τις 

έμφυλες ταυτότητες 
 

Στις 27 Ιανουαρίου 2017, η ναζιστική ιστοσελίδα Hellenic NS δημοσίευσε το παρακάτω ρατσιστικό και 

ομοερωτοφοβικό άρθρο, σχετικά με τη θεματική εβδομάδα στα σχολεία για τις έμφυλες ταυτότητες. Το 

άρθρο “αντιπροτείνει” πως: “Αυτό με το οποίο πρέπει άμεσα να εξοικειωθούν οι Έλληνες μαθητές, είναι η 

ελληνική ιστορία και ποίος είναι ο διαχρονικός τρόπος τιμωρίας των προδοτών της Ράτσας μας.” 

 

 
 

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας στοχεύει στην εξοικείωση των παιδιών με την ομοφυλοφιλία! 

27 Ιανουαρίου 2017 

 

Το Υπουργείο Ομοφυλοφιλίας και Αθεΐας του ΤΣΥΡΙΖΑ, μετά την αφαίρεση των εικόνων και της 

απαγόρευση της πρωινής προσευχής, την ένταξη αλλόφυλων λαθρομεταναστών στις τάξεις και της έκδοσης 

νέων βιβλίων ιστορίας (κομουνιστικής), ολοκληρώνει τώρα το σχέδιο που προστάζει η μαρξιστική του 

ατζέντα με την ένταξη θεματικής εβδομάδας στο πρόγραμμα διδασκαλίας για την εξοικείωση των μαθητών 

του γυμνασίου με την ομοφυλοφιλία! Για να μάθουν δηλαδή να είναι ανεκτικοί έναντι σ’ αυτή την 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/01/27/2-38/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/01/27/2-38/
http://archive.is/CGmXj
http://hellenicns.gr/2017/01/27/%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84/
http://hellenicns.gr/wp-content/uploads/2017/01/20161202170230_img_731214806896151481967866.jpg
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σεξουαλική και ψυχική διαταραχή, ανεκτικοί κατ’ ουσίαν στους ίδιους τους κυβερνώντες μιας και η βουλή 

μόνο από αρρενωπότητα δεν σφύζει… Αυτό με το οποίο πρέπει άμεσα να εξοικειωθούν οι Έλληνες 

μαθητές, είναι η ελληνική ιστορία και ποίος είναι ο διαχρονικός τρόπος τιμωρίας των προδοτών της 

Ράτσας μας. Καλούμε τους Έλληνες μαθητές να αντιδράσουν σθεναρά στα σχέδια κράτους και καθηγητών, 

με όποιο τρόπο μπορούν, ώστε να μην γίνει εφικτή η διδασκαλία αυτών των μαθημάτων. Είναι αυτονόητο 

δε, ότι καλούμε όλους τους καθηγητές με στοιχειώδη εθνική συνείδηση να αρνηθούν να διδάξουν αυτή την 

θεματική εβδομάδα και αντ’ αυτού να μιλήσουν στους μαθητές για το σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα που 

υφίσταται η Ελλάδα σήμερα και για την εθνική υποχρέωση που έχουμε όλοι στην δημιουργία οικογένειας 

και απογόνων. Ακολουθεί η εγκύκλιος που έστειλε το Υπουργείο «Παιδείας» για θεματική  εβδομάδα που 

θα εφαρμοστεί στους μαθητές του Γυμνασίου, ηλικίας 13-15 ετών σχετικά με τις «Έμφυλες 

Ταυτοτ́ητες». 

 

 

40.  31/12/2016: Ημερολόγιο ναζιστικών δράσεων “Αυτόνομων Εθνικιστών”  

Ημερολόγιο ανάληψης ευθυνης δράσεων των ΑΜΕ (Αυτόνομοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές) / Combat 18, 

για το δέυτερο εξάμηνο του 2016. Ανάμεσά τους εμπρησμοί και επιθέσεις σε στέκια αριστερών και 

αντεξουσιαστών αλλά και ρατσιστικές συγκεντρώσεις. 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/01/31/1-246/
https://www.scribd.com/document/337925807/%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CE%A1%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%9D%CE%BF-4


82 

 



83 

 



84 

 



85 

 



86 

 



87 

 



88 

 



89 

 

 
 

Εδώ σε αρχείο pdf 

 

 

41. 31/01/2017: Ένα τυχαίο άρθρο στο ναζιστικό “Άρμα” 
 

Ακραία προσβλητικό ρατσιστικό και σεξιστικό αρθρο (μεταξύ και πολλών άλλων) στις 31 Ιανουααρίου 

2017, στο ναζιστικό site του “Συνδέσμου εθνοφυλετικής αναπλάσεως – Άρμα”: 

 

https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/02/337925807-ceb7cebcceb5cf81cebfcebbcf8cceb3ceb9cebf-cf81ceb9ceb6cebfcf83cf80ceb1cf83cf84ceb9cebacf8ecebd-ceb5ceb8cebdceb9cebaceb9cf83cf84.pdf
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/01/31/1-253/
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Αἰσχρὴ καὶ ἐμετικὴ προπαγάνδα. 

Χριστιανισμός-Μαρξισμός 

Οὐψάλα: Ἕνας ἀκόμη βιασμὸς λευκῆς. 

 

 
 

Προσφάτως ἐπληροφορήθημεν ὅτι ὁμὰς τριῶν κοπροχρόων ἀνθρωπιδῶν (ἡλικίας 18, 20 καὶ 14) ἀφγανικῆς 

καταγωγῆς συνελήφθη εἰς τὴν Σουηδίαν κατόπιν ἐπιδεικτικῆς σατυρικῆς  σαχλοπαραστάσεως μαϊμούδων, 

ἐπικεντρουμένης πέριξ διαπραττομένου ὁμαδικοῦ βιασμοῦ νεαρᾶς λευκῆς καὶ μεταδοθείσης ἐν πραγματικῷ 

χρόνῳ (πρωὶ Κυριακῆς 22/1/2017) μέσῳ facebook, πρὸς ἀπιστεύτως θρασυτάτην δημοσίαν ἐπίδειξιν τῶν 

αἰσχρῶν τους “κατορθωμάτων”. Ἄνω τῶν 200 παρηκολούθουν τὰ ἀναίσχυντα πιθηκώδη «κατορθώματα» 

τῶν … «ἀφωμοιωμένων Σουηδῶν» μεσανατολικῆς ἰδιοσυστασίας, ἐν τούτοις μόνον 2 ἐξ ὅλων αὐτῶν 

εἰδοποίησαν τὴν ἀστυνομίαν, ἡ ὁποία καὶ τοὺς συνέλαβε… Κάποιοι ἐκ τῶν θεατῶν παρέδωσαν 

φωτογραφικὰ στιγμιότυπα, οὐδεὶς ὅμως ὁλόκληρον τὴν μετάδοσιν εἰς τὴν ἀστυνομίαν, ποὺ τώρα 

ἀποτείνεται εἰς τὰς ἀρχὰς τῶν ΗΠΑ ὅπου ἑδρεύει τὸ facebook, προκειμένου νὰ τὴν ἀποκτήσῃ δι᾿ αὐτῆς τῆς 

ὁδοῦ. Κατόπιν τῶν ἀνακρίσεων κρατοῦνται μόνον οἱ 2 ἐξ αὐτῶν ὡς δρᾶσται, ἐν ᾧ ὁ τρίτος, ὁ 24-ετὴς 

Emil Khodagholi, κατηγορεῖται ΜΟΝΟΝ ἐπειδὴ δὲν τὸ κατήγγειλε στὴν ἀστυνομία, ὢν ὅμως πράγματι 

συνεργός! Σημειωτέον ὅτι ἀκριβῶς αὐτὸς ὁ τρίτος τὸ 2012 εἶχε καταδικασθῆ ἐπειδὴ μαζὶ μὲ ὁμάδα 

ὁμοειδῶν του εἶχε βιάσει 16-χρονη Σουηδή, μεταξὺ ἄλλων καὶ μέ … σιδηροσωλῆνα! Ἡ μία ἐκ τῶν 2 ποὺ 

κατήγγειλαν τὸ τηλεμεταδιδόμενον ἔγκλημα εἰς τὴν ἀστυνομίαν, ἡ Josefin Lundgren ἐκ τοῦ Jönköping, 

ἔγραψε εἰς τὴν σελίδα της τοῦ facebook ὅτι ἄλλη φίλη της τὴν ἐπληροφόρησε ὅτι πρὸ 1,5 ἔτους ἐβιάσθη 

ὑπὸ τοῦ ἑνὸς ἐκ τῶν ἰδίων τούτων τριῶν ὑπανθρώπων, προφανῶς ὅμως παρῃτήθη ἐκ τῆς προσπαθείας νὰ 

στραφῇ κατὰ τοῦ δράστου εἰς τὸ «οὑμανιστικὸν» δικαστικὸν σύστημα τῆς τόσον οἰκτρῶς εὐνουχισμένης, 

διεστραμμένης καὶ ἐσωτερικῶς κατεστραμμένης Σουηδίας. 

 

Παρατηρήσατε τὰς ἀρρώστους, πλήρεις ἐπιθετικοῦ φυλετικοῦ μίσους πιθηκώδεις φυσιογνωμίας των εἰς τὰς 

παρατιθεμένας φωτογραφίας των. 

http://www.dailystormer.com/meanwhile-in-sweden-2/  ,  https://www.rt.com/news/374710-sweden-rape-

streamed-facebook/ 

 

Περισσότερες φφίες τῶν ἀνθρωπιδῶν ἐδῶ https://imgur.com/a/Aqz8i  καὶ εἰς τὸν ἰδεολογικῶς συναφῆ μας 

ἱστότοπον τῆς Κινήσεως NORDFRONT («Βόρειον Μέτωπον»): https://www.nordfront.se/invandrare-

livesande-nar-de-valdtog-utslagen-kvinna.smr    καὶ 

https://www.nordfront.se/hela-uppsalatrion-haktades-facebookvaldtakten.smr 

 

http://www.armahellas.com/?p=20807
http://www.armahellas.com/?p=20764
http://archive.is/6EqOx
http://www.dailystormer.com/meanwhile-in-sweden-2/
https://www.rt.com/news/374710-sweden-rape-streamed-facebook/
https://www.rt.com/news/374710-sweden-rape-streamed-facebook/
https://imgur.com/a/Aqz8i
https://www.nordfront.se/invandrare-livesande-nar-de-valdtog-utslagen-kvinna.smr
https://www.nordfront.se/invandrare-livesande-nar-de-valdtog-utslagen-kvinna.smr
https://www.nordfront.se/hela-uppsalatrion-haktades-facebookvaldtakten.smr
http://www.armahellas.com/wp-content/uploads/2017/01/UppsalaVoldt%C3%A6gtsaber-1.jpg
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Ἰδιαιτέρου ένδιαφέροντος εἶναι καὶ τὰ σχόλια ἐκεῖ, δι᾿ ὅσους κατανοοῦν σουηδικά. 

 

 
 

Ὡστόσο, δυστυχῶς πλέον τὸ περιστατικὸν τοῦτο μᾶλλον ἐλάχιστα ἐκπλήσσει ὅποιον παρακολουθεῖ τὸ νῆμα 

εἰδήσεων τῆς σελίδος μας καθὼς, ὡς καταδεικνύουμε ἀδιακόπως διὰ ἐνδεικτικῶν παραπομπῶν (δίκην 

σταγόνων ἐκ τοῦ ὠκεανοῦ…), οἱ βιασμοὶ λευκῶν γυναικῶν ὑπὸ λαθρεισβολέων εἶναι σύνηθες φαινόμενον, 

ὄχι δὲ μόνον ἐν Σουηδίᾳ ἀλλὰ καὶ καθ᾿ ὅλην τὴν Εὐρώπην. Ἐν τούτοις, ὅμως, περὶ τοῦ ὡς ἄνω φρικαλέου 

γεγονότος καὶ ἀναριθμήτων παρομοίων δὲν πρόκειται νὰ ἐνημερωθῆτε ὑπὸ τῶν συστημικῶν ΜΜΕ ἐφ᾿ 

όσον, ὡς γνωστόν, τηροῦν σιγὴν ἰχθύος ἐν σχέσει πρὸς τὰ καθημερινῶς διαπραττόμενα ὑπὸ τῶν 

ἀχαλινώτως μαινομένων ἀλλοφύλων ἐγκλήματα. Ἡ ὑποκρισία των εἶναι κι ἐν προκειμένῳ ἐξώφθαλμος: ἐν 

ᾧ ἀδιακόπως κόπτονται καὶ ὀρύονται περὶ τῆς ὑποτιθεμένης «ἀνισότητος», ἀδικίας κ.ο.κ. εἰς βάρος τῆς 

γυναικὸς ὡς πρὸς τὰ ἐργασιακὰ ἢ καὶ διὰ πλεῖστα φαιδρὰ καὶ ἀνύπαρκτα «ζητήματα» ποὺ ἐφευρίσκουν, 

ἀποφεύγουν ἐν τούτοις «ἐκπληκτικῶς» νὰ δείξουν στοιχειῶδες ἔστω ἐνδιαφέρον, ἂν ὄχι καὶ ἀνάλογον 

εὐαισθησίαν, εἰς τὸ ζήτημα τῶν ὑπὸ τῶν προστατευομένων τους ὀρδῶν ἀλλοφύλων διαπραττομένων 

προσβολῶν καὶ βιασμῶν – ἀπεναντίας: Ὅποτε τύχῃ, παρὰ τὴν ἐπιμελῆ των συνωμοσίαν ἀποσιωπήσεως, νὰ 

διαρρεύσῃ σχετικὴ εἴδησις, καταβάλλουν πᾶσαν «φιλότιμον» προσπάθειαν νὰ τὴν ἀλλοιώσουν, 

παραχώσουν, ὑποβαθμίσουν, «ἑρμηνεύσουν», δικαιολογήσουν… 

 

 
 

http://www.armahellas.com/wp-content/uploads/2016/09/14080027_1351449368367324_223387852813203569_n.jpg
http://www.armahellas.com/wp-content/uploads/2017/01/German-feminist.jpg
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Οὔτε θὰ δεῖτε ποτὲ κάποιαν ἐκ τῶν ἀρρώστων νεομαινάδων φεμινιστριῶν νὰ διαμαρτύρεται διὰ τὰ 

ἐγκλήματα τῶν ἀγαπημένων τους “προσφύγων” κατὰ τῶν γυναικῶν· ἔχουν βλέπετε ἄλλες σημαντικώτερες 

προτεραιότητες, ὅπως τὴν ὑπεράσπισιν ἐκείνων ἐκ τοῦ «ρατσισμοῦ» καὶ τῆς «ξενοφοβίας», τὸν σεβασμὸν 

τῶν «δικαιωμάτων» τῶν λαθρεισβολέων, τὸ δικαίωμα εἰς τὰς ὑπὸ τοῦ κράτους χρηματοδοτουμένας 

ἐκτρώσεις κ.ο.κ., καθὼς ὡς ἀντιλαμβάνεσθε ἡ μητρότης συγκρούεται μὲ τὰς ὑψηλὰς περὶ γυναικείας 

“καριέρας” ἀπόψεις καὶ βλέψεις των. 

 

 
 

Ὁ μαιναδισμὸς εὐθύνεται πρωταρχικῶς διὰ τὴν σημερινὴν κατρακύλαν τῶν γυναικῶν, τὰς ὁποίας ὁδηγεῖ εἰς 

πλήρη παρακμὴν καὶ ἐκφυλισμὸν, μετατρέποντάς τες εἰς ἄβουλα ἀλλ᾿ ἐν ταὐτῷ παραδόξως ἐπηρμένα ὄντα, 

τὰ ὁποῖα ἐπιδιώκουν αὐταπατώμενα τὴν “κοινωνικὴν ἀπελευθέρωσιν” ὑποδουλούμενα πλήρως εἰς τὸν 

συστημικὸν μοντερνισμὸν καὶ καθιστάμενα πρόθυμα ἐμπαθῆ ἀνδράποδά του – ἀλλὰ τελικῶς συχνὰ 

καταλήγοντα καὶ ὡς τὰ πρῶτα θύματα τῶν αἱμοδιψῶν λαθρεποίκων, ὅπως προσφάτως συνέβη καὶ μέ τινα 

νεαρὰν προστάτιδά των ἐν Freiburg (βλ. http://www.armahellas.com/?p=20379) – τῆς ὁποίας μάλιστα ὁ 

ψυχονοητικῶς εὐνοῦχος πατὴρ ἐζήτησε ἀντὶ στεφάνων πρὸς τιμὴν τῆς οἰκτρότατα βιασθείσης καὶ 

δολοφονηθεῖσης θυγατρός του νὰ … κατατίθενται ἐνισχύσεις ὑπέρ τῶν λαθρεποίκων!!! 

 

 
 

Οὕτω συνεπῶς ὁ λευκὸς μαζάνθρωπος κρατεῖται εἰς αὐτοκτονικὸν λήθαργον, ψυχοπνευματικῶς 

διαλυόμενος καὶ ἀποπροσανατολιζόμενος ὑπὸ τῶν ἀτομιστικῶν καὶ μικροπρεπῶν του παθῶν καὶ 

ἐπιδιώξεων (βλ. “κυνῆγι τῆς εὐτυχίας” καὶ λοιπὰ ὑπὸ τῆς ΝΠΤΠ προωθούμενα φληναφήματα), ὑπηρετῶν ἐν 

τέλει ἀκουσίως τοὺς σκοποὺς τοῦ Συστήματος, ποὺ τὸν θέλει ἄνευρον, συγκεχυμένον, «λίγο ἀπ᾿ ὅλα καὶ 

τίποτε στὰ σοβαρά» καὶ νωχελικὸν, ἀνάρχως πλανώμενον ὑπὸ τὸ κράτος μίας περιωρισμένης διαρκείας 

ἰδιορρύθμου νιρβάνα, τῆς ὁποίας τὸ τέλος θὰ συμπέσῃ μὲ τὴν τελικὴν βιολογικήν του ἐξαφάνισιν. 

 

Σημειολογικῶς, ἀποκαλυπτικὸς εἶναι καὶ ὁ ἐν προκειμένῳ ῥόλος τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ τῶν χριστιανικῶν 

ἐκκλησιῶν, πρᾶγμα ἐπανειλημμένως ἐξετασθὲν ἐδῶ γενικῶς ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ ἀμέσως προηγουμένῃ τῆς 

παρούσης ἀναρτήσει μας, ἐπιτεινόμενος  δὲ συνεχῶς περαιτέρω κατὰ τὴν ἀναπόφευκτον πόλωσιν καὶ 

ἀντιπαράθεσιν, ὁδηγοῦσαν καὶ εἰς τὴν τελικὴν κρίσιν, ξεκαθάρισμα καὶ Σύγκρουσιν· λίαν προσφάτως 

μάλιστα ὁ Πάπας, ἀπευθυνόμενος εἰς ὁμάδα προτεσταντῶν καὶ καθολικῶν Γερμανῶν «προσκυνητῶν», 

ξεκαθάρισε (ἂν τυχὸν κάποιοι ἀμφέβαλλαν!) ὅτι ὅποιος δὲν ὑποδέχεται καὶ ἐναγκαλίζεται τοὺς 

«πρόσφυγας» δὲν δύναται νὰ εἶναι χριστιανός! [βλ. http://www.newsit.gr/kosmos/Papas-Fragkiskos-Opoios-

den-thelei-toys-prosfyges-den-einai-Xristianos/695939 καὶ http://usuncut.com/news/pope-francis-cannot-

reject-refugees-call-christian/] 

http://www.armahellas.com/?p=20379
http://www.newsit.gr/kosmos/Papas-Fragkiskos-Opoios-den-thelei-toys-prosfyges-den-einai-Xristianos/695939
http://www.newsit.gr/kosmos/Papas-Fragkiskos-Opoios-den-thelei-toys-prosfyges-den-einai-Xristianos/695939
http://usuncut.com/news/pope-francis-cannot-reject-refugees-call-christian/
http://usuncut.com/news/pope-francis-cannot-reject-refugees-call-christian/
http://www.armahellas.com/wp-content/uploads/2017/01/Feminists-Idiots.jpg
http://www.armahellas.com/wp-content/uploads/2017/01/l5ZLE04d_SuM9jnSKP9kZ_BdS7F2Zy0qQoCqC9QreBk.jpg
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Πολὺ καλὰ λοιπόν, κ. Πάπα – μιὰ ἀκόμη ἐξαιρετικὴ διευκρίνισις ἐξ ὑψίστης βαθμίδος! Δεδομένου δὲ ὅτι 

οὐδεὶς πατριώτης δύναται νὰ παρακολουθῇ ἀπαθῶς τὴν Πατρίδα του κατακλυζομένην ὑπὸ τῶν 

ἀποκρουστικῶν τούτων «ἐκπροσώπων τοῦ Ἰησοῦ» (κατὰ Πάπαν) μεσανατολιτῶν, τὸ ἀναγκαἰως προκῦπτον 

λογικὸν συμπέρασμα εἶναι προφανές!!! Μὴ ἀφήνοντας πλέον καθόλου περιθώρια καὶ εἰς οἵους 

ὀνειροβατοῦντας έθελοτύφλους «ἑλληνοχριστιανούς»! 

 

 

42. 01/02/2017: Δολοφονική ρατσιστική επίθεση κατά του Ζισάν Ελάχι 

στον Ασπρόπυργο 
 

 
 

Ρατσιστική επίθεση σε μετανάστη στον Ασπρόπυργο 

02 Feb, 2017 

 

«Νέα δολοφονική  ρατσιστική επίθεση φασιστοειδών κατά Πακιστανού εργάτη γης στον Ασπρόπυργο», 

καταγγέλουν ότι έγινε, η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας «Η Ενότητα» και η ΚΕΕΡΦΑ. Σύμφωνα με την 

ανακοίνωσή τους: «Ο Πακιστανός εργάτης γης Ζισάν Ελάχι δέχτηκε δολοφονική ρατσιστική επίθεση από την 

ίδια ομάδα φασιστών που επιτέθηκαν συστηματικά από το περασμένο Αύγουστο σε πολλούς μετανάστες στην 

ίδια περιοχή του Ασπροπύργου. Την Τετάρτη 1 Φλεβάρη επέστρεφε από τη δουλειά του στο χωράφι και στον 

δρόμο προς το σπίτι του βρέθηκε αντιμέτωπος με τους φασίστες, κοντά στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας.Το 

πλησίασαν από πίσω, τον προσπέρασαν έχοντας τα χέρια μέσα σε μπουφάν και τον σταμάτησαν 

φωνάζοντας: “Φύγε από την χώρα μας. Θα σε χτυπάμε όπου σε βρίσκουμε.” Αμέσως άρχισαν να τον χτυπάνε 

με λύσσα με σιδηρογροθιά καταφέρνοντας του βαριά χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι. Τον παρέλαβε 

αιμόφυρτο το ΕΚΑΒ και τώρα νοσηλεύεται σε νευροχειρογειρουργικό τμήμα νοσοκομείου». Ακολούθως 

σημειώνουν πως: «Η περιγραφή του θύματος για τον δράστη των δολοφονικών χτυπημάτων είναι 

πανομοιότυπη με τις μαρτυρίες των προηγούμενων θυμάτων. Άραγε που έφτασαν οι έρευνες της Αστυνομίας 

στην περιοχή όταν την προηγούμενη βδομάδα έχουν αναφερθεί και άλλα δύο παρόμοια περιστατικά; 

Περιμένουν το επόμενο νεκρό για να κινηθούν;Η Αστυνομία φυλάκισε τελευταία στην ίδια περιοχή θύμα 

ρατσιστικής επίθεσης το οποίο μηνύθηκε από τα φασιστοειδή αφού δέχτηκε επίθεση! Οι ρατσιστικές επιθέσεις 

ξανάρχονται σε μια περίοδο που οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής ξαναβγάζουν τα τάγμα εφόδου οργανώνοντας 

εισβολές σε σχολεία με επικεφαλής υπόδικους βουλευτές. Καλούμε τα συνδικάτα, τους φορείς και τις 

συλλογικότητες να βάλουμε φρένο στις ρατσιστικές επιθέσεις και να απαιτήσουμε την νομιμοποίηση όλων των 

μεταναστών χωρίς χαρτιά. Θα υπάρξει άμεση κινητοποίηση για να μπει τέλος στις φασιστικές προκλήσεις και 

την ανοχή της Αστυνομίας». 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/02/01/1-248/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/02/01/1-248/
http://archive.is/paOBf
http://www.armahellas.com/wp-content/uploads/2017/01/pope-francis-jrs-italy-2013.jpg
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43. 02/02/2017: 86 αιτήσεις μεταγραφής σε σχολείο και νηπιαγωγείο στο Πέραμα από 

καθαρό ρατσισμό 
 

Δημοτικό Περάματος: Οι μισοί γονείς ζητούν μεταγραφή λόγω προσφυγόπουλων 

 
Νικολέτα Παπάζογλου , CNN Greece 

Πέμπτη, 02 Φεβρουαρίου 2017 

video εδώ. https://www.youtube.com/watch?v=pH4u-5A9DKo 

 

Πρωτοφανείς εικόνες ρατσισμού και διακρίσεων σημειώθηκαν στο δημοτικό σχολείο Νέου Ικονίου στο 

Πέραμα με θύματα προσφυγόπουλα που ξεκίνησαν να παρακολουθούν μαθήματα από σήμερα. Την ώρα 

που τα παιδιά περνούσαν την πόρτα του σχολικού ιδρύματος για να παρακολουθήσουν τις τάξεις τους, 

γονείς μαθητών έκαναν σωρηδόν αιτήσεις μεταγραφής των παιδιών τους από το δημοτικό. Ο αριθμός 

των αιτήσεων μεταγραφής που δέχθηκε το σχολείο έφτασαν τις 70, δηλαδή περίπου οι μισοί γονείς των 

130 συνολικά μαθητών αποφάσισαν να πάρουν τα παιδιά τους από το δημοτικό. Υπήρξαν και 16 αιτήσεις 

μεταγραφής για τα 30 νηπίων που φοιτούν στο νηπιαγωγείο. Μόλις 10 παιδιά πήγαν στο σχολείο. Στον 

αντίποδα ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τα προσφυγόπουλα στο σχολείο πήγαν μαθητές και 

τα υποδέχθηκαν με ανοιχτές αγκάλες. Μάλιστα είχαν διάφορα σχολικά είδη για να τους προσφέρουν. 

 

 
 

Λίγα λεπτά μετά τις 2 καταχειροκροτούμενα, έφτασαν τα περίπου 21 προσφυγόπουλα στο Α’ Δημοτικό 

Νέου Ικονίου. Τα παιδιά, ηλικίας από 6- 8 χρονών, με τις σάκες τους στην πλάτη και ένα τεράστιο 

χαμόγελο στα πρόσωπα τους από τη θερμή υποδοχή των κατοίκων του Περάματος, συνοδεύτηκαν στο 

εσωτερικό του σχολείου όπου τους υποδέχθηκαν καθηγητές άλλα και μαθητές του 2ου Λυκείου Νέου 

Ικονίου. Με μπαλόνια, χειροκροτήματα και χαμόγελα λοιπόν αρχίζει σήμερα η σχολική περίοδος για τα 

21 προσφυγόπουλα του Σχιστού στο Α’ Δημοτικό σχολείο Νέου Ικονίου. Υπενθυμίζουμε πως στις 17 

Ιανουαρίου ομάδα χρυσαυγιτών με επικεφαλής των υπόδικο βουλευτή Γιάννη Λαγό είχε εισβάλει στο 

σχολείο και επιτέθηκε σε δασκάλους και γονείς. 

 

 
 

Για την αποφυγή νέων επεισοδίων και για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των μαθητών του δημοτικού 

σχολείου, οι αρχές τοποθέτησαν κορδέλες υποδεικνύοντας τα σημεία στα οποία θα στήνονταν οι 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/02/02/2-37/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/02/02/2-37/
http://archive.is/Qelaf
http://www.cnn.gr/profiles/nikoletta-papazogloy
https://www.youtube.com/watch?v=pH4u-5A9DKo
http://www.cnn.gr/eidhseis/tag/17632/perama
http://www.cnn.gr/news/ellada/story/63389/vinteo-ntokoymento-h-epithesi-ton-xrysaygiton-sto-perama
http://www.cnn.gr/news/ellada/story/63389/vinteo-ntokoymento-h-epithesi-ton-xrysaygiton-sto-perama
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δημοσιογράφοι και το σημείο που θα στήνονταν οι συγκεντρωμένοι για την υποδοχή των 

προσφυγόπουλων. Ασφαλώς, υπήρχαν φωνές που έλεγαν πως δεν γίνεται οι δημοσιογράφοι να είναι 

μπροστά από τους συγκεντρωμένους, με την αστυνομία να απαντά πως όλα είναι όπως πρέπει. Έξω από το 

δημοτικό σχολείο πραγματοποίησε συγκέντρωση αλληλεγγύης για την υποδοχή των προσφυγόπουλων η 

Λαϊκή Επιτροπή Περάματος και η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Περάματος αλλά και αλληλέγγυες 

οργανώσεις. 

 

 
 

Εντύπωση έκανε μια ομάδα ατόμων οι οποίοι παρατηρούσαν από ψηλά τα γεγονότα έξω από το Α’ 

Δημοτικό. Ασφαλώς αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές και τους απομάκρυναν ειρηνικά. Αρκετοί ήταν οι 

γονείς που αιτήθηκαν για μεταγραφή των παιδιών τους σε άλλα δημοτικά σχολεία της περιοχής, όμως 

υπήρξαν και οι πιο ψύχραιμες φωνές που τόνισαν πως όλα τα παιδιά θα πρέπει να μορφωθούν άλλα θα 

πρώτα θα πρέπει να υπάρξουν διασφαλίσεις για την υγεία των προσφυγόπουλων. 

  

 
 

H Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας σε χθεσινή της ανακοίνωση εξέφρασε την στήριξή της στον 

«ερχομό των παιδιών στα σχολεία μας», τονίζοντας πως τα σχολεία λειτουργούν ως «μεγάλη και ζεστή 

αγκαλιά αλληλεγγύης». «Εκπαιδευτικοί και γονείς, από την πρώτη στιγμή γυρίσαμε την πλάτη στις 

φοβικές κι επικίνδυνες φωνές του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του παιδικού απομονωτισμού. Για το 

εκπαιδευτικό κίνημα, χρόνια τώρα είναι αυτονόητη η θέση μας για την ομαλή ένταξη των παιδιών αυτών 

στο σχολικό περιβάλλον, υπερασπιζόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των παιδιών ανεξάρτητα από 

θρησκεία, πατρίδα, χρώμα», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι σύλλογοι εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά, 

Κερατσινίου, Περάματος «Νίκος Πλουμπίδης» , Σαλαμίνας, Α΄ Πειραιά «Ρήγας Φεραίος», Νίκαιας, 

Κορυδαλλού, Αγίας Βαρβάρας, Αργοσαρωνικού. 
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«Στο σχολείο, στη γειτονιά, στην κοινωνία, ο διάλογος των πολιτισμών, είναι αναγκαία πολιτική και 

πολιτισμική συνθήκη». 

 

 
 

 

44. 06/02/2017: Ισλαμοφοβικό ντελίριο σε ντοκιμαντέρ του Vice για το τζαμί 
 

 
 

Ντοκιμαντέρ του Vice που δημοσιοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2017, για την περιπέτεια της ανέγερσης 

τζαμιού στον Βοτανικό, με πλήθος ισλαμοφοβικών και ρατσιστικών δηλώσεων από τον Γιάννη Ιωαννίδη, 

πρόεδρο του “Κινήματος εφέδρων πολιτών-οπλιτών” και επικεφαλής των ακροδεξιών καταληψιών του 

χώρου. Την κατάληψη μόνο για Έλληνες άστεγους (που δεν φιλοξενήθηκαν ποτέ), συνυπέγραφαν με το 

“Κίνημα εφέδρων πολιτών-οπλιτών” -το οποίο συμμετέχει στο κόμμα Λευκό (Λαϊκές Ενώσεις 

Υπερκομματικών κοινωνικών ομάδων)- ο Σύλλογος Βοτανικού “Αθηνά”, ο οποίος και είχε προσφύγει στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της ανέγερσης, και η ανύπαρκτη “Ένωση φτωχών και αστέγων”. 

 

 

45. 06/02/2017: Νεκρός κρατούμενος μετανάστης από αδιαφορία για την υγεία του 
 

Νεκρός κρατούμενος Αλγερινός στα κρατητήρια της Πέτρου Ράλλη στις 6 Φεβρουαρίου 2017 λόγω της μη 

έγκαιρης ενημέρωσης των γιατρών για το πρόβλημα υγείας του από τους αστυνομικούς. 

 

Πεθαίνοντας σε κελί της Πέτρου Ράλλη 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/02/06/1-270/
https://video.vice.com/gr/embed/58a1d561841ef40f3f2b66c4
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/02/06/1-252/
http://archive.is/5CV4G
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Ο θάνατος 45χρονου μετανάστη στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αλλοδαπών εγείρει σοβαρά 

ερωτήματα για πιθανές ευθύνες της ΕΛ.ΑΣ 

16.02.2017 

Δημήτρης Αγγελίδης 

 

Πολύ σοβαρά ερωτήματα για τυχόν ευθύνες της αστυνομίας εγείρει ο θάνατος του 45χρονου μετανάστη 

S.Α. (τα στοιχεία του βρίσκονται στη διάθεση της «Εφ.Συν.») στις 6 Φεβρουαρίου στα κρατητήρια της 

Διεύθυνσης Αλλοδαπών στην Πέτρου Ράλλη. Σύμφωνα με όσα διοχέτευαν πηγές της αστυνομίας στον Τύπο 

(βλ. «Θάνατος 45χρονου στο Αλλοδαπών», efsyn.gr, 7/2), ο κρατούμενος, που είχε συλληφθεί στις 2 

Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη, επειδή δεν είχε χαρτιά, «στους γιατρούς τού Αλλοδαπών είχε δηλώσει ότι 

ήταν χρήστης ναρκωτικών και ότι έπασχε από ηπατίτιδα». Σύμφωνα όμως με αξιόπιστες πληροφορίες της 

«Εφ.Συν.», το ιατρικό κλιμάκιο του ΚΕΕΛΠΝΟ που βρίσκεται στον χώρο δεν ενημερώθηκε για την ιατρική 

κατάσταση του κρατούμενου παρά μόνο τέσσερις ημέρες μετά, τη Δευτέρα, όταν κλήθηκε από τους 

αστυνομικούς στο κελί του, όπου και διαπίστωσε τον θάνατό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 

κρατούμενος ενημέρωσε για την κατάστασή του τους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν και αυτοί 

ενημέρωσαν τους αστυνομικούς του κρατητηρίου της Πέτρου Ράλλη. Ωστόσο οι τελευταίοι δεν 

ενημέρωσαν τους αρμόδιους γιατρούς, παρ’ όλο που είναι σαφής η πρόβλεψη του νόμου: «Στους υπό 

κράτηση υπηκόους τρίτων χωρών παρέχεται επείγουσα υγειονομική περίθαλψη και η απαραίτητη 

θεραπευτική αγωγή. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται στις περιπτώσεις ευάλωτων ατόμων» (3907/11). 

 

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας 

 
Τα ακριβή αίτια και η ακριβής ώρα του θανάτου του κρατούμενου δεν έχουν γίνει γνωστά καθώς, δύο 

εβδομάδες μετά, δεν έχει ολοκληρωθεί η νεκροψία ή δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα αποτελέσματά της. Σε 

κάθε περίπτωση παραμένει το ερώτημα γιατί, σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες της 

«Εφ.Συν», δεν ειδοποίησαν οι αστυνομικοί της Πέτρου Ράλλη τους γιατρούς του ΚΕΕΛΠΝΟ για την 

κατάσταση της υγείας του κρατούμενου, όπως είχαν υποχρέωση, και τον άφησαν τουλάχιστον τέσσερις 

ημέρες, πιθανότατα κρίσιμες, χωρίς ιατροφαρμακευτική φροντίδα. Αν μάλιστα διαπιστωθεί ότι θα 

μπορούσε να είχε καθυστερήσει ή αποφευχθεί ο θάνατος με την έγκαιρη παρέμβαση των γιατρών, είναι 

αυτονόητο ότι πρέπει να διερευνηθούν τυχόν εγκληματικές ευθύνες της αστυνομίας. Εγείρονται επίσης 

σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες κράτησης στην Πέτρου Ράλλη. Η αυτοψία της Επιτροπής κατά των 

Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης τον Απρίλιο του 2015, που δημοσιοποιήθηκε τον περασμένο 

Μάρτιο, αναφέρει σοβαρές ελλείψεις υγιεινής στα κρατητήρια της Πέτρου Ράλλη, με τα κελιά βρόμικα και 

γεμάτα κατσαρίδες, όπως και ανεπαρκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Προληπτικές εξετάσεις κατά την 

εισαγωγή δεν γίνονταν, γιατροί δεν υπήρχαν το Σαββατοκύριακο, ενώ οι κρατούμενοι έπρεπε να περιμένουν 

πολλές μέρες πριν καταφέρουν να εξεταστούν, παρ’ όλο που ανάμεσά τους υπήρχαν σοβαρές περιπτώσεις 

επιληψίας, φυματίωσης και ηπατίτιδας. Τόσον καιρό μετά έχουν άραγε εφαρμοστεί οι συστάσεις της 

Επιτροπής για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης; Με τον θάνατο του κρατούμενου στην Πέτρου Ράλλη 

ανέρχονται σε πέντε τα περιστατικά θανάτου πρόσφυγα ή μετανάστη υπό κράτηση ή υπό περιορισμό σε 

διάστημα λίγων εβδομάδων μόνο. Ενας 20χρονος Πακιστανός, ένας 45χρονος Σύρος και ένας 22χρονος 

Αιγύπτιος πέθαναν μέσα σε μία εβδομάδα στα τέλη Ιανουαρίου στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης 

στη Μόρια της Λέσβου, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα τα αίτια του θανάτου τους. Αλλος ένας 

41χρονος Κούρδος από το Ιράκ πέθανε στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Σάμου από 

παθολογικά αίτια, γεγονός που αναδεικνύει τις τραγικές ελλείψεις στη διαδικασία εντοπισμού των 

ευάλωτων ατόμων και στην παροχή της κατάλληλης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

 

http://www.efsyn.gr/search/node?author=37
http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/field/image/2017-02/metanastes_prosfyges_0.jpg
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46. 09/02/2017: Συγκεντρωτικό πολύπλευρο ομοερωτοφοβικό παραλήρημα κληρικών, 

πανεπιστημιακών κτλ. 
 

Συγκεντρωτικό πολύπλευρο ομοερωτοφοβικό παραλήρημα κληρικών, πανεπιστημιακών και άλλων, 

αρμοδιότητας των Εισαγγελέων και των Αστυνομικών υπηρεσιών κατά του Ρατσισμού στις 9 Φεβρουαρίου 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/02/09/1-263/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/02/09/1-263/
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2017. [Προσοχή δεν είναι μόνο αυτά του Ν. Αλιμπράντη και του Σεραφείμ αλλά και όλα τα links που 

τα ακολουθούν]: 

 
  

9 Φεβ 2017 

Επιστολή του καθηγητή Ν. Αλιμπραντή στον υπ. Παιδείας κ. Γαβρόγλου, για τη θεματική εβδομάδα 

 

 

Ο καθηγητής 

κοινωνιολογίας 

 κ. Νικήτας Αλιμπράντης 

  ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 

Πρός τον υπουργό παιδείας έρευνας 

καί θρησκευμάτων 

Κύριο 

Κωνσταντίνο Γαβρόγλου 

 

Αίτηση ανάκλησης της υπουργικής εγκυκλίου (αρ. πρωτ. Φ20.1/220482/Δ2, 23-12-2016) με θέμα 

Υλοποίηση στα γυμνάσια Θεματικής Εβδομάδας με τίτλο ‘Σώμα και ταυτότητα‘ ως προς τον άξονα 

‘Έμφυλες ταυτότητες‘. 

 

Oι υπογράφοντες καθηγητές Πανεπιστημίων, άνθρωποι των γραμμάτων και γονείς λάβαμε γνώση της 

εγκυκλίου του Υπουργού Παιδείας που περιλαμβάνει και ‘διαφωτιστικά‘ μαθήματα για την 

σεξουαλικότητα. Έχοντας γνωρίσει τον «Διαφωτισμό» της Δύσης και το σημερινό υπαρξιακό κενό της που 

παίρνει οποιεσδήποτε κατευθύνσεις γιατί δεν έχει πυξίδα, διαμαρτυρόμαστε για το δήθεν προοδευτικό 

κείμενο που ουδετεροποιεί την διάκριση των φύλων, με γνωστά αλλ’ εκπληκτικά αίολα ‘συνθήματα’, 

όπως «βιολογικό και κοινωνικό φύλο» [βλ. της Simone de Beauvoir «η γυναίκα δεν γεννιέται, γίνεται» 

(κοινωνικά)], «αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα» (!), «Φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός και 

ανθρώπινα δικαιώματα», «Ομοφοβία και τρανσφοβία στην κοινωνία και το σχολείο»! Επειδή υπάρχει 

κίνδυνος να προωθηθούν διαστροφικές τάσεις στα νεαρά άτομα, ζητούμε επειγόντως να ανακληθεί η 

εγκύκλιος και επομένως να αποσυρθεί από την διακίνησή της στα σχολεία. 

 

Επίσης θεωρούμε πώς ο διαχρονικός συνολικός ελληνικός πολιτισμός αναδεικνύει το απερίγραπτο κάλλος 

και την μοναδικής σημασίας σχέση ανδρός και γυναικός ως έρως προσώπων και όχι ως βιολογικών 

σεξιστικών αντικειμένων. Ο άνδρας και η γυναίκα αποτελούν τα δύο ήμισυ της καθόλου ανθρωπίνης 

φύσεως και μόνον η καθολική, σωματική, ψυχική, πνευματική, ένωση τού ανδρός και της γυναικός καθιστά 

ολόκληρο τον άνθρωπο και δημιουργεί κοινωνία προσώπων και πολιτών ελευθέρων. Οι ομοφυλικές σχέσεις 

όσο και αν υποχρεούμεθα να τις σεβαστούμε ως ελεύθερη επιλογή συμπολιτών μας, όμως ως επιστήμονες 

γνωρίζουμε πώς αδυνατούν να πραγματοποιήσουν την ανθρώπινη φύση στην πληρότητα τής προσωπικής 

ετερότητας και εγκλωβίζουν κυριολεκτικώς την ανθρώπινη ψυχή στήν πραγματική “ομοφοβία”, 

“ρατσισμό”, ανδρών η γυναικών πού επιλέγουν νά περιοριστούν στην μισή ανθρώπινη φύση. Γι’ αυτό 

αρνούμεθα τα παιδιά μας νά γίνονται αντικείμενο ομοφυλοφιλικής προπαγάνδας από την νεαρή τους ηλικία 

αντίθετα με την φυσιολογική τους πνευματική και  ψυχοσωματική ανάπτυξη.  Κανείς δεν δικαιούται να 

επεμβαίνει με πρόσφατα ιδεολογήματα στον χώρο της παιδικής ψυχής και ψυχολογίας ερήμην μάλιστα των 

γονέων. 

 

http://archive.is/54v1W
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Συμπερασματικά, ως γονείς, δεν δεχόμαστε την ισοπέδωση των σεξουαλικών επιλογών και επικαλούμεθα 

την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) που, αναγνωρίζοντας την ελευθερία της 

εκπαίδευσης, δίνει το δικαίωμα στους γονείς να εξασφαλίζουν την εκπαίδευση και την διδασκαλία των 

παιδιών τους σύμφωνα με τις πεποιθήσεις τους, δηλαδή με τις βιοθεωρητικές αντιλήψεις τους, που ανήκουν 

στο πεδίο των φιλοσοφικών πεποιθήσεων (άρθρο 2 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ). Κατά συνέπεια, 

δηλώνουμε ότι, αν δεν ανακληθεί άμεσα το αναφερθέν τρίτο τμήμα της εγκυκλίου, θα απαιτήσουμε, 

σύμφωνα με την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιωμάτων του ανθρώπου (ΕΔΔΑ) (π.χ. 

υπόθεση Folgero), έγκαιρη απαλλαγή των παιδιών μας από την σχετική διδασκαλία της θεματικής 

εβδομάδας και ελπίζουμε να μην υπάρξει από τους εκπαιδευτικούς αντίρρηση στο αίτημα απαλλαγής· σε 

αντίθετη περίπτωση, θα αναγκασθούμε να καταφύγουμε στην δικαιοσύνη, ζητώντας την άμεση αναστολή 

εφαρμογής του κειμένου, επικαλούμενοι την άμεση εφαρμοστικότητα (self executing) των αποφάσεων του 

ΕΔΔΑ. 

 

Νικήτας Αλιμπράντης, καθηγητής κοινωνιολογίας ΔΠΘ 

Πηγή: infognomonpolitics 

 
  

9 Μαρ 2017 

Ο Σοδομισμός εισβάλλει στα σχολεία (Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς) 

 

 
 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 

Εν Πειραιεί τη 9η Μαρτίου 2017. 

Ο ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΕΙΣΒΑΛΛΕΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 

Έχουμε γράψει επανειλημμένως για τη σύγχρονη ιλιγγιώδη προώθηση της ομοφυλοφιλίας παγκοσμίως και 

την νομική θεσμοθέτησή της από πολλές κυβερνήσεις κρατών, δυστυχώς και από την πατρίδα μας, ως ένα 

φαινόμενο, το οποίο δεν είναι δυνατόν να εξηγηθεί διαφορετικά παρά μόνον ως ένα «σημείο των καιρών» 

και ως μια σαφέστατη ένδειξη ότι η ανθρωπότητα μπήκε πλέον στην τελική ευθεία της ιστορικής της 

πορείας. 

 

Έχει ήδη επισημανθεί από πολλούς και είναι πλέον κοινός τόπος, ότι η προώθηση της ομοφυλοφιλίας και 

των άλλων συναφών σεξουαλικών παρεκκλίσεων εντάσσεται στους στόχους και στον τρόπο δράσεως της 

Νέας Εποχής και της «Νέας Τάξεως Πραγμάτων». Όπως επισημαίνουν ειδικοί ερευνητές, η προβολή της 

ομοφυλοφιλίας συμβαδίζει άριστα με την προβολή του αποκρυφισμού και της μαγείας, που αποτελούν την 

πνευματική μήτρα της Νέας Εποχής.  Η εξήγηση της παράλληλης προβολής και διαφήμισης είναι εύκολη, 

αφού και τα δύο αυτά μεγέθη, (ομοφυλοφιλία και Νέα Εποχή), στοχεύουν στην ανατροπή της χριστιανικής 

ηθικής και στην ανοικοδόμηση του νέου μοντέλου, της αντίστροφης ηθικής, που αποτελεί την ηθική της 

Νέας Εποχής. Όπως είναι γνωστό οι σχεδιαστές της επιδιώκουν εδώ και αιώνες τώρα να δημιουργήσουν 

όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, που απαιτούνται για την ανάδειξη μιας παγκόσμιας κυβερνήσεως με ένα 

παγκόσμιο ηγέτη, ενός πλανητάρχη, που θα λύσει όλα τα προβλήματα της ανθρωπότητας. Για να επιτύχουν 

αυτό τον στόχο, δεν θέλουν κοινωνία ρωμαλέα με κοινωνική συνοχή, κοινωνία που θα διαπνέεται από τις 

ηθικές αρχές και αξίες του ευαγγελίου και από την αγάπη προς την πατρίδα, αξίες, που μας κράτησαν 

όρθιους ως Γένος επί τρεις χιλιάδες χρόνια. Δεν θέλουν ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες, αλλά άβουλα 

όντα, ανθρώπους ρομπότ, απογυμνωμένους από κάθε έννοια αρετής, ανδρείας και ηρωισμού, ανθρώπους 

που θα εκτελούν πειθήνια και χωρίς αντιρρήσεις τις εντολές, που θα δέχονται άνωθεν. Θέλουν να 

διαμορφώσουν μια κοινωνία ανθρώπων υποδουλωμένων στο χρήμα, στις ηδονές, και σε κάθε είδους 

σεξουαλική διαστροφή. Και αυτό το κάνουν διότι γνωρίζουν πολύ καλά, ότι άνθρωποι χωρίς ρίζες, χωρίς 

http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2017/02/blog-post_256.html
http://archive.is/MyFS7
http://aktines.blogspot.gr/
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αξίες και ιδανικά, χωρίς ηθική προσωπικότητα και ηθικές αντιστάσεις απέναντι στο πολύμορφο κακό, είναι 

μια μάζα εύκολα χειραγωγήσιμη και διαχειρίσιμη από τους πονηρούς συνωμότες της Νέας Εποχής. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο οίστρος προώθησης των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων μπήκε δυστυχώς και 

στον χώρο της παιδείας μας. Το Υπουργείο Παιδείας με  πρόσφατη εγκύκλιό του προωθεί σε όλα τα 

Γυμνάσια της πατρίδας μας την υλοποίηση Θεματικής Εβδομάδας με θέμα «Σώμα και Ταυτότητα». Οι 

θεματικοί άξονες του συγκεκριμένου προγράμματος είναι: α) διατροφή και ποιότητα ζωής, β) πρόληψη του 

εθισμού και των εξαρτήσεων, και γ) έμφυλες ταυτότητες. Σε αντίθεση με τους δύο πρώτους άξονες, ο τρίτος 

έχει προκαλέσει θύελλα διαμαρτυριών και αντιδράσεων, διότι προβλέπει την εκπαίδευση των μαθητών σε 

μια καινοφανή θεωρία την θεωρία περί «Βιολογικού και κοινωνικού φύλου». Σύμφωνα μ’ αυτήν, (και με 

βάση το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό που έχει ετοιμαστεί και διατίθεται από τον ιστότοπο του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής),  ο κάθε άνθρωπος εκτός από το βιολογικό του φύλο έχει και ένα άλλο φύλο, το 

«κοινωνικό», το οποίο δικαιούται να προσδιορίσει σύμφωνα με την επιθυμία του. Μάλιστα κατά τον 

προσδιορισμό του κοινωνικού του φύλου ο έφηβος πρέπει να γνωρίζει, ότι δεν περιορίζεται από το 

βιολογικό του φύλο. Έτσι π.χ. ένα αγόρι που αντιλαμβάνεται ξεκάθαρα πως το βιολογικό του φύλο είναι 

εκείνο του άνδρα, έχει κάθε δικαίωμα να επιλέξει ως κοινωνικό του φύλο εκείνο της γυναίκας. Άλλωστε 

όσα η κοινωνία μας αναγνωρίζει ως συμπεριφορές, η ρόλους των φύλων αποτελούν στερεότυπα και για το 

λόγο αυτό πρέπει να αποδομηθούν. 

 

 Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Σεραφείμ, σχετικά με το φλέγον αυτό θέμα, λίαν επιτυχώς 

πρώτος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στον εκκλησιαστικό χώρο και  απέστειλε επιστολή -καταπέλτη 

στον Υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου, στην οποία διαμαρτύρεται για την άστοχη και απαράδεκτη αυτή 

ενεργεία του Υπουργείου. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι  «η ενότης ‘Έμφυλες ταυτότητες’ και η δι’ αυτής 

επιδιωκομένη στοχοθεσία αλλοτριώσεως της οντολογίας και φυσιολογίας των εφήβων εισάγεται δια 

πρώτην φοράν εις την εκπαιδευτικήν διαδικασίαν της χώρας μας και μάλιστα άνευ της γνώμης των 

γονέων και κηδεμόνων οι οποίοι αντιδημοκρατικώς και αυταρχικώς δεν ηρωτήθησαν, εάν επιθυμούν, η 

ανέχονται μίαν τοιαύτην στρέβλωσιν της φυσιολογίας των τέκνων των. Η μεθοδευμένη διαφήμισις της 

ανατροπής της ανθρωπίνης οντολογίας και φυσιολογίας εις αώρους και ευαισθήτους εφήβους αποτελεί 

και εκζητώ την Υμετέρανσυγγνώμην δια τον βαρύν όρον ‘έγκλημα καθοσιώσεως’ και διαπορώ 

ειλικρινώς πως Υμείς ως πανεπιστημιακός και παιδαγωγός επετρέψατε μίαν προδήλως 

αντιεπιστημονικήν και αντιανθρωπίνην μεθοδείαν εις βάρος των αώρων και σχηματιζομένων 

πνευματικώς και σωματικώς νέων Ελλήνων». Τέλος προειδοποιεί ότι «δεν θα επιτρέψωμεν εκ προσώπου 

των γονέων και κηδεμόνων, οι οποίοι με συγκεκριμένον σκοπόν εμπιστεύονται τα τέκνα των εις την 

εκπαιδευτικήν προσπάθειαν της Μητρός Εκκλησίας, τοιαύτας δαιμονιώδεις, αντιεπιστημονικάς, ως 

έχομεν καταδείξει εις το ημέτερον πόνημα: ‘Κόσμος: Εξέλιξις η Δημιουργία; Τυχαιότης η πάνσοφος 

σκοπιμότης; Φυσική επιλογή, η απερινόητος Θεία πρόνοια;’, (Πειραιεύς 2012) και ανερματίστους 

στρεβλώσεις του ανθρώπου που θίγουν βαναύσως εν ταυτώ και το συνταγματικώς προστατευόμενον 

έννομον δικαίωμά μας του άρθρου 13 της ελευθερίας της θρησκευτικής μας συνειδήσεως, η οποία 

προσβάλλεται καταφώρως από την καταναγκαστικήν επιβολήν της ανατροπής της ανθρωπίνης 

οντολογίας και του Θείου Νόμου ‘άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς’ (Γεν. 1,27) και της απενοχοποιήσεως 

και προωθήσεως των παρά φύσιν ασελγειών αι οποίαι κατά τον Ευαγγελικόν Νόμον επιφέρουν την 

σχάσιν από τας ακτίστους ενεργείας του εν Τριάδι Τρισαγίου Θεού (Α΄Κορ. 6, 9-10) και οδηγούν εις τον 

πνευματικόν θάνατον…».  

 

Σε Εγκύκλιό του που εξέδωσε στις 24 Ιανουαρίου ε. ε., διευκρίνισε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία σέβεται την 

προσωπική και ιδιωτική ζωή κάθε προσώπου, ως υπεύθυνη ελεύθερη επιλογή και ότι «δεν έχει πρόθεση 

ούτε να επέμβει ρατσιστικά, ούτε να αναστείλει δικαιώματα και ελευθερίες». Ωστόσο όμως ετόνισε ότι «η 

απενοχοποίηση, του εγκλήματος της ανατροπής της ανθρωπίνης οντολογίας και φυσιολογίας, με την 

θεσμική αναγνώριση των αισχίστων παθών της ομοφυλοφιλίας σήμερα, της παιδοφιλίας αύριο (βλ. 

Ολλανδία) και της κτηνοβασίας μεθαύριο (βλ. Γερμανία), αποτελεί ασύγγνωστο και τερατώδες 

κακούργημα εις βάρος του αιωνίου Θεού και του ανθρωπίνου προσώπου, το οποίο εξισώνεται πλήρως 

με την ύβρη των Σοδόμων και Γομόρων. Η αθώωση, υποστήριξη και παρουσίαση των αισχρών και 

ατίμων παθών ως φυσιολογικής καταστάσεως και ως απλής διαφορετικότητος προσκρούει στην 

πανανθρώπινη συνείδηση, η οποία ανά τους αιώνες γνωρίζει ως φυσιολογική σεξουαλική συμπεριφορά 

τις σχέσεις ανάμεσα στον άνδρα και την γυναίκα, στο άρσεν και το θήλυ. Αυτή είναι η ανθρώπινη 
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φυσιολογία και οντολογία. Κάθε άλλη σχέση ανατρέπει την ανθρώπινη οντολογία, ως παρά φύσιν 

εκτροπή, η οποία δεν παρατηρείται ούτε και στα ζώα, παρά τα κατασκευασθέντα ‘ντοκυμαντέρς’ του 

Σιωνιστικού συστήματος….. Ιδιαίτερα η Αγία Γραφή, που εκφράζει το θέλημα του Θεού, του 

Δημιουργού του ανθρώπου και σοφού Γνώστη της ανθρωπίνης φύσεως, καταδικάζει την ομοφυλοφιλία 

ως πάθος, ατιμία και ασχημοσύνη, το οποίο τιμωρήθηκε αυστηρά με φωτιά και θειάφι στην πόλη των 

Σοδόμων και Γομόρρων. Για το σύνολο των Αγίων Πατέρων η ομοφυλοφιλία είναι το πιο σιχαμερό και 

ακάθαρτο αμάρτημα και αποτελεί μεγάλη ασέβεια προς τον Θεό – Δημιουργό του ανθρώπου σε άρσεν 

και θήλυ και βλάσφημη κατάργηση του Ευαγγελίου. Η δημόσια προβολή της ομοφυλοφιλίας, εκτός του 

ότι προσβάλλει την δημόσια αιδώ και την θρησκευτική μας συνείδηση, στέλνει προς τους νέους 

μηνύματα ανώμαλης σεξουαλικής συμπεριφοράς και αποτελεί τορπίλη στα θεμέλια της ελληνικής 

οικογένειας και της κοινωνίας με το οξύ δημογραφικό πρόβλημα, αλλά και αιτία ψυχοπαθολογικών 

διαταραχών στα παιδιά, που θα ανατραφούν από ομοφυλοφιλικά ζεύγη, όπως επιδιώκεται». Τέλος καλεί 

τους γονείς της μητροπολιτικής του περιφερείας να δηλώσουν γραπτώς, συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο, 

την άρνησή τους να επιτρέψουν στα παιδιά τους να διδαχθούν την εν λόγω θεματική ενότητα. 

 

Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας σε ψήφισμα κληρικών της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι 

«σαφέστατα και απροκάλυπτα το Υπουργείο Παιδείας προωθεί στα παιδιά έναν Σοδομισμό πολύ 

χειροτέρου τύπου από τη γνωστή ομοφυλοφιλία. …Δηλαδή, έκφυλη αποδόμηση κάθε τελευταίου ίχνους 

υγείας, ψυχικής και σωματικής. Γκρέμισμα όχι μόνο των αξιών, αλλά και αυτών των φυσικών νόμων, 

που ισχύουν ανέκαθεν στο ανθρώπινο γένος»!   

 

Ομάδα Ορθοδόξων Χριστιανικών Συλλόγων σε πρόσφατο δημοσίευμά τους πολύ εύστοχα παρατηρούν 

σχετικά με το εν λόγω θέμα: «Αλήθεια, με τέτοια μαθήματα εκπληρώνει η παιδεία τη Συνταγματική της 

αποστολή για ηθική αγωγή των Ελλήνων; Η μήπως η εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων οδηγεί τη 

νεολαία μας στην ηθική εξαχρείωση; Αν στην κρίσιμη ηλικία της προεφηβείας και εφηβείας, καθώς το 

παιδί αρχίζει να συνειδητοποιεί την ταυτότητά του, του ενσπείρουμε την αμφιβολία, για το ποια είναι η 

ταυτότητά του αυτή, μπορούμε άραγε να κατανοήσουμε το μέγεθος του υπαρξιακού κλονισμού, που του 

προκαλούμε; Και σε περίπτωση που κάποιος έφηβος μέσα στην ανωριμότητα της ηλικίας του επιλέξει να 

αυτοπροσδιορίζεται με το αντίθετο από το βιολογικό του φύλο, μπορούμε να νοιώσουμε το διχασμό 

προσωπικότητας που στο εξής βιώνει; Αλήθεια, ποια μεγάλη πρόκληση είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 

στη ζωή του ένας άνθρωπος, που αδυνατεί να βασιστεί εσωτερικά σε μια στερεή ταυτότητα του ‘εγώ’ 

του; Έτσι διαπλάθουμε ‘ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες’, όπως επιτάσσει το εθνικό μας Σύνταγμα, η 

μήπως με τον τρόπο αυτό παράγουμε χειραγωγήσιμα ανδράποδα; Μήπως από τέτοια προτιμούν κάποιοι 

να συγκροτείται στο μέλλον η κοινωνία μας;… Οι θεωρίες περί κοινωνικού φύλου και έμφυλων 

στερεοτύπων είναι παντελώς ξένες προς την παράδοσή μας, την πίστη μας, τα ήθη και τα έθιμα του 

λαού μας, τους θησαυρούς αυτούς, στους οποίους στηρίζεται το Έθνος μας και στους οποίους οφείλει να 

επιστρέψει η Παιδεία μας, αν θέλουμε ο τόπος αυτός να επανέλθει σε πορεία προόδου αντάξια της 

Ιστορίας του».  

 

Πέραν αυτών δεν θα πρέπει να παραθεωρείται και η ιατρική πλευρά του θέματος. Έγκυρες επιστημονικές 

μελέτες ψυχιάτρων δηλώνουν ξεκάθαρα σε ψυχιατρικά εγχειρίδιά τους, ότι οι ομοφυλόφιλοι παρουσιάζουν 

πολύ συχνότερα κατάθλιψη, απόπειρες αυτοκτονίας, γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, διαταραχή διαγωγής, 

χρήση ουσιών και αλκοολισμό. Επίσης οι ομοφυλόφιλοι άνδρες παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για 

μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως σύφιλη, γονόρροια, ηπατίτιδα B και C,  έρπητα γεννητικών οργάνων  και 

AIDS, καθώς και ορισμένους τύπους καρκινωμάτων. Η  διάσημη ελληνίδα ψυχίατρος κ. Καλλιόπη 

Προκοπάκη σε σχετική μελέτη της αναφέρει ότι «η ομοφυλοφιλία συμπεριλήφθηκε ως ψυχιατρική 

διαταραχή, (κοινωνιοπαθητική διαταραχή προσωπικότητας), στην πρώτη έκδοση του Διαγνωστικού και 

Στατιστικού Εγχειριδίου των Ψυχιατρικών Διαταραχών της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, το 

1952». 

 

Μια άλλη σημαντική παράμετρος του θέματος, που δεν πρέπει να μας διαφεύγει, είναι το γεγονός ότι ο 

φορέας που σχεδίασε το όλο Πρόγραμμα είναι η Μη Κυβερνητική Οργάνωση με τον τίτλο «ΑΝΤΙΓΟΝΗ», 

που αυτοχαρακτηρίζεται ως «Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, 
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την Ειρήνη και τη Μη Βία». Οι δε διασυνδέσεις της συγκεκριμένης Οργανώσεως με αυτές των ΛΟΑΤ 

φανερώνουν τον προσανατολισμό της. 

 

Από ό, τι πληροφορηθήκαμε, μετά τις θυελλώδεις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από Ιερές Μητροπόλεις, 

Ορθοδόξους Συλλόγους, εκπαιδευτικούς, Συλλόγους Γονέων και κηδεμόνων, γονείς και μαθητές, το 

Υπουργείο αναγκάσθηκε τελικά να τροποποιήσει το περιεχόμενο του τρίτου θεματικού άξονα και να 

δηλώσει ότι αυτό θα εστιασθεί στις σχέσεις των δύο φύλων. Ωστόσο πιστεύουμε ότι υποχώρηση του 

Υπουργείου είναι προσωρινή, γι’ αυτό και θα πρέπει οι πάντες να επαγρυπνούμε. 

 

Οι μέχρι τώρα γενόμενες σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις πιστεύουμε ότι καλύπτουν από όλες τις 

πλευρές το θέμα και επομένως δεν θεωρούμε σκόπιμο να προσθέσουμε τίποτε περισσότερο. 

 

Κλείνοντας, επιθυμούμε να ενώσουμε και εμείς με όλους τους παρά πάνω φορείς και πρόσωπα την ιδική 

μας πενιχρή φωνή, ως μια ελάχιστη συμβολή στον συνεχή, πολύπλευρο και κατά πάντα αξιέπαινο αγώνα 

που διεξάγουν, όσοι ασχολούνται με τα θέματα της παιδείας και παίζουν κάποιο ενεργό ρόλο σ’ αυτά. 

Κάνουμε δραματική έκκληση προς την Διοικούσα Εκκλησία, να λάβει επίσημη θέση στο εν λόγω θέμα. Με 

αγωνία περιμένει ο πιστός λαός του Θεού την δυναμική παρέμβασή της στο Υπουργείο για την ολοσχερή, 

οριστική και αμετάκλητη απόσυρση του τρίτου θεματικού άξονα για τις «Έμφυλες Ταυτότητες».  Καλούμε 

τους καθηγητές Γυμνασίου, να αντιδράσουν συλλογικά και να μη δεχθούν να διδάξουν τον συγκεκριμένο 

θεματικό άξονα, επικαλούμενοι τα άρθρα του Συντάγματος, που καθορίζουν τους στόχους της παιδείας, 

προς τους οποίους είναι τελείως ξένος ο ως άνω θεματικός άξονας. Καλούμε τους γονείς των μαθητών 

Γυμνασίου να εκφράσουν στον Διευθυντή του σχολείου των παιδιών τους την αντίθεσή τους στη 

διδασκαλία για τις «Έμφυλες Ταυτότητες», να κινητοποιήσουν τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων σε 

κοινή αντίδραση, καθώς επίσης να καταθέσουν στο σχολείο Δήλωση Απαλλαγής των παιδιών τους από την 

παρακολούθηση του συγκεκριμένου άξονα, ασκώντας το δικαίωμά τους που προβλέπεται από την 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Τη Δήλωση Απαλλαγής μπορούν οι 

γονείς να την αναζητήσουν στο Διαδίκτυο. Κάνουμε τέλος έκκληση σε κάθε πιστό, να κάνει θερμή 

προσευχή, αυτή την ιερή περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής προς το Θεό, να γίνει ίλεως, προς 

τη σύγχρονη αποστατημένη ανθρωπότητα, η οποία με την πνευματική και ηθική της αποστασία, αναβίωσε 

τις «ημέρες του Νώε» και την κοινωνία των «Σοδόμων και Γομόρρων», ως ανησυχητικά φαινόμενα των 

εσχάτων καιρών! Επί αυτού ο νεοφανής άγιος Παΐσιος είχε προειδοποιήσει: «Μία είναι η αξία της ζωής, 

η οικογένεια. Μόλις σβήσει η οικογένεια θα σβήσει και ο κόσμος»! 

 

Εκ του Γραφείου επί των Αιρέσεων και των Παραθρησκειών 

 

--------------------------------------------------------- 

Δείτε σχετικά και:  

–Κορινθία: Επιστολή διαμαρτυρίας μαθητών Λυκείου και Γυμνασίου στον υπουργό για τις έμφυλες 

ταυτότητες 

–Καλαβρύτων Αμβρόσιος: – Έκκληση προς την Δ.Ι.Σ για την λεγόμενη «θεματική εβδομάδα» στα 

σχολεία 

–Σχολείο: Δάσκαλος διαφθοράς; (Χριστιανική Ἕνωση Καλαμάτας) 

–Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά σωματεία Θεσσαλονίκης για τη θεματική εβδομάδα που θα 

πραγματοποιηθεί στα Γυμνάσια της χώρας 

–Χιλιάδες μαθητές στο Οντάριο έμειναν σπίτι ως διαμαρτυρία για το νέο πρόγραμμα σεξουαλικής 

αγωγής 

–Ὥρα κρίσης γιά τήν Παιδεία 

–Αρχιμ. Αυγουστίνος Μύρου, «Έμφυλες ταυτότητες» αποδόμηση και υποκρισία 

–Το παράδειγμα της Αντιγόνης του Σοφοκλέους, υπόδειγμα στάσης στη θεματική επιβολή για τις 

‘’έμφυλες ταυτότητες’’ 

–Δημήτρης Νατσιός, Λαοί που θέλουν να ζήσουν διοργανώνουν “Θεματική Εβδομάδα”, Εθνικής και 

όχι Έμφυλης Ταυτότητας… 

–π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης, Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας. 

–Αυτά συμβαίνουν όταν δεν μιλάμε ως Εκκλησία 

http://aktines.blogspot.gr/
http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_8.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_8.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_20.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_20.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_96.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_14.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_14.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_48.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_48.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_19.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_23.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_7.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_7.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_38.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_38.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_0.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_5.html
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–Επιχειρούν με το θράσος της εξουσίας να αλλάξουν τον εθνικό, πολιτισμικό, θεολογικό και γενετήσιο 

προσανατολισμό των μαθητών στα σχολεία της χώρας 

–Κάτω τα χέρια από την αθωότητα των παιδιών 

–Ο Κώστας Γαβρόγλου για τα Θρησκευτικά και τις “έμφυλες ταυτότητες” της Θεματικής Εβδομάδας 

–Εμμονή του Υπουργείο Παιδείας για τα σεμινάρια των έμφυλων ταυτοτήτων 

–Η θεματολογία για τις «έμφυλες ταυτότητες», δικαιολογεί απόλυτα τη στάση που τηρεί η Εκκλησία 

μας 

–Δηλητήριο για το Γένος η μετάλλαξη της Παιδείας 

–Ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ στήν κοπή τῆς Βασιλόπιττας γιά τούς Ἐκπαιδευτικούς ὁμιλεῖ 

γιά τίς “ἔμφυλες ταυτότητες” τῶν μαθητῶν. 

–Επιστολή μαθητή Γυμνασίου προς τον Υπουργό Παιδείας για τις έμφυλες ταυτότητες 

–Ψήφισμα Ἱερατικῆς Συνάξεως Ι.Μητροπόλεως Κυθήρων γιά την «Θεματική Εβδομάδα Ενημέρωσης 

και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής,Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων» 

–Νίκος Νικολόπουλος: Απαράδεκτη η εγκύκλιος μύησης μαθητών στο ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ με 

πειθαναγκασμό! 

–Το βδέλυγμα της ερημώσεως 

–Υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου: Προφανώς και θα γίνει η Θεματική Εβδομάδα. Είναι 

υποχρεωτική. 

–Η νεοταξική εκπαίδευση 

–Διευκρινίσεις από το ΙΕΠ σχετικά με την Θεματική Εβδομάδα 

–Ο πόλεμος εναντίον των παιδιών. 

–Υπουργείο Παιδείας : Προαιρετική η παρουσία των μαθητών στις εκδηλώσεις για τους Τρεις 

Ιεράρχες, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΟΜΩΣ στην θεματική εβδομάδα: «αποδόμηση των εμφύλων 

στερεοτύπων» 

–Γράμμα μητέρας από Νέα Υόρκη: Προστατέψτε τα παιδιά από το μάθημα ταυτότητας φύλου 

–Ο Μητροπολίτης Σιατίστης Παύλος για τις «Έμφυλες Ταυτότητες» 

–Sodom – Σόδομα. Ρωσικό ντοκιμαντέρ σχετικά με την προπαγάνδα της ομοφυλοφιλίας στις μέρες 

μας (με Ελληνικούς υπότιτλους) 

–Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας για την θεματική εβδομάδα 

–Αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα στα σχολεία (Βˊ) 

–Έμφυλες (ή μήπως έκφυλες;) ταυτότητες 

–Διαμαρτυρία της Ι. Μητροπόλεως Γλυφάδας, για την προώθηση της ομοφυλοφιλίας στα σχολεία 

–Ο Πειραιῶς Σεραφείμ καλεί γονεῖς καί κηδεμόνες μαθητῶν Γυμνασίου νά ὑποβάλουν δηλώσεις 

ἀπαλλαγῆς τῶν παιδιῶν τους ἀπό τήν θεματική ἑβδομάδα γιά τήν «ἀποδόμηση τῶν ἐμφύλων 

στερεοτύπων» 

–Οι Μάσκες Έπεσαν: «Έμφυλες Ταυτότητες» στα Γυμνάσια, αντί για Πλάτωνα, Μακρυγιάννη, 

Παπαδιαμάντη. 

–Υπερ gay και τρανσέξουαλ. Σάλος στην εκπαίδευση με εγκύκλιο του υπ. Παιδείας για υποχρεωτικά 

σεμινάρια χωρίς την έγκριση γονέων! 

–Δήλωση ἁπαλλαγὴς ἀπὸ τὴ θεματικὴ ἑβδομάδα 

–Έχουμε τελείως παραφρονήσει; [Θεματικὴ ἑβδομάδα] 

–Αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα στα σχολεία 

–Επιστολή διαμαρτυρίας του Πειραιώς Σεραφείμ στον Υπ. Παιδείας Γαβρόγλου με αφορμή Εγκύκλιό 

του στα Γυμνάσια της Χώρας «περί εμφύλων ταυτοτήτων και αποδόμησης εμφύλων στερεοτύπων». 

–Δεν θα αφήσουμε να περάσει ο Σοδομισμός στα σχολεία [Πανελλήνια Διαμαρτυρία] 

–π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης, Να αρνηθούμε τη μετατροπή του σχολείου σε διαφθορείο 

–Ὥρα τῆς κρίσης γιά τήν Παιδεία καί τούς ἐκπαιδευτικούς μας 

–«Και πού το ξέρεις Γιωργάκη πως είσαι αγόρι;» 

–Δημήτριος Νατσιός, Ομοφοβία και τρανσφοβία στο Δημοτικό σχολείο; «Θε μου τι λέπομεν στις 

μέρες μας»!! 

–Αναφορές στην “ομοφοβία”, την “τρανσφοβία” και τα “έμφυλα στερεότυπα” στη Θεματική 

Εβδομάδα που θα υλοποιήσουν τα Γυμνάσια 

  

 

http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_3.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_3.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_92.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_52.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_80.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_12.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_12.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_37.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_1.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_1.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_480.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_480.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_943.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_943.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_771.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_400.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_400.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_392.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_936.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_714.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_189.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_189.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_189.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_898.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_797.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/sodom.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/sodom.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_761.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_636.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_741.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_180.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_350.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_350.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_350.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_564.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_564.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/gay.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/gay.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_105.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_692.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_707.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_117.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_117.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_59.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_47.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_69.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_30.html
http://aktines.blogspot.gr/2014/05/blog-post_8761.html
http://aktines.blogspot.gr/2014/05/blog-post_8761.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_79.html
http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_79.html


105 

 

47. 10/02/2017: Αντισημιτικό ακροδεξιό άρθρο για τη συγγνώμη Ιμάμη Γλάυκης από 

Έλληνες Εβραίους  (Ξάνθη) 
 

Αντισημιτικό άρθρο στην ακροδεξιά εφημερίδα της Θράκης Μαχητής στις 10 Φεβρουαρίου 2017, όπου η 

συγγνώμη του Ιμάμη Γλάυκης Ερκάν Αζίζογλου για αντισημιτικές δηλώσεις του, παρουσιάζεται και ως 

αποτέλεσμα υποχωρητικότητας απέναντι στους Έλληνες Εβραίους: 

 

Γονυπετής συγνώμη απο τους Εβραίους, ζήτησε απο το fb ο Ανθέλληνας Ιμάμης της Γλαύκης Ερκάν 

Αζίζογλου! 

 

 
 

Πριν αλέκτωρ λαλήσει και μετά την έντονη διαμαρτυρία και οργή του Κεντρικού Ισραηλιτικού 

Συμβουλίου Ελλάδος για το μίσος και τον αντισημιτισμό του, ο γνωστός Ανθέλληνας Ιμάμης της 

Γλαύκης Ερκάν Αζίζογλου, ζήτησε “γονυπετής” σχεδόν….ΣΥΓΝΩΜΗ απο τους Εβραίους για τις 

ύβρεις του σε βάρος του λαού του Ισραήλ. Το ωραίο της υπόθεσης; Συνήγορος του Ιμάμη της 

Γλαύκης εμφανίστηκε ο γνωστός….Δημητράς των Σκοπίων!!! Ο άνθρωπος δηλαδή που ουκ ολίγες 

φορές έχει λειτουργήσει προδοτικά σε βάρος της χώρας μας, υποστηρίζοντας τα συμφέροντα των 

Σκοπιανών και των εχθρών της πατρίδας μας. Γεγονός που αποδεικνύει για μια ακόμη φορά τον 

επικίνδυνο ρόλο που παίζει στη Θράκη ο συγκεκριμένος Ιμάμης της Γλαύκης, γνωστός και για τα 

επεισόδια στη Γλαύκη για την κηδεία του αδικοχαμένου στρατιώτη!  

 

Χαρακτηριστική μάλιστα είναι η ανάρτηση στο fb του γνωστού Δημητρά, που συγχαίρει κι απο πάνω τον 

Ιμάμη της Γλαύκης…για τη στάση του για την συγώμη του, που για όλους όσους γνωρίζουν βέβαια απο 

πρόσωπα και καταστάσεις, ξείναι “υποκριτική…” και επιβλήθηκε στον Ερκάν Αζίζογλου απο το Τουρκικό 

Προξενείο Κομοτηνής. Άλλωστε συγνώμη ζήτησε απο τους Εβραίους, αφού προηγουμένως δικαίωνε 

τον…Χίτλερ (!) για τα όσα έκανε σε βάρος τους και ο “μέντορας του Ιμάμη της Γλαύκης και 

“Ψευτομουφτής” Ξάνθης κ.Μετέ.. Ιδού και η ανάρτηση Δημητρά ταυτόχρονα με την συγνώμη του Ιμάμη 

της Γλαύκης που μιλάει μόνη της!. 

 

  

…. 

ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ “Μ” ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΊΧΕ ΓΡΑΨΕΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ 

ΕΒΡΑΙΩΝ Ο ΙΜΑΜΗΣ ΤΗΣ ΓΛΑΥΚΗΣ ΣΤΙΣ 4/12/2016, ΞΕΣΗΚΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥΣ 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/02/10/1-254/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/02/10/1-254/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/12/04/1-220/comment-page-1/#comment-65
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/12/04/1-220/
http://archive.is/gX73h#selection-315.1-567.45
http://archive.is/gX73h#selection-315.1-567.45
https://archive.is/o/gX73h/https:/3.bp.blogspot.com/-gu65zLpA3RM/WHVSxCH089I/AAAAAAACZco/Xd-ixGgy8DUHWYVIv_DyFIZ9-WXPGpP0ACLcB/s1600/%25CE%25B9%25CE%25BC%25CE%25B1%25CE%25BC%25CE%25B7%25CF%2582.jpg
https://archive.is/o/gX73h/https:/3.bp.blogspot.com/-K6N5Vjz0e8s/WHVTiCksg7I/AAAAAAACZc0/arvQgNMbcS8pbjK5LNUyDP5-Pz1h9LAuwCLcB/s1600/11.jpg
https://archive.is/o/gX73h/https:/2.bp.blogspot.com/-v-oSADb_RNw/WHVTjqOqZtI/AAAAAAACZc4/FESStu0Y6p81u4VjrIkw966qiRdygFESgCLcB/s1600/12.jpg
https://archive.is/o/gX73h/https:/3.bp.blogspot.com/-gu65zLpA3RM/WHVSxCH089I/AAAAAAACZco/Xd-ixGgy8DUHWYVIv_DyFIZ9-WXPGpP0ACLcB/s1600/%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CF%82.jpg
https://archive.is/o/gX73h/https:/1.bp.blogspot.com/-Fs9NuIOgNQc/WHVTg5E9o8I/AAAAAAACZcw/rFTCuUIEI8g90Hj2nimJr5v1wBS9E8-BgCLcB/s1600/10.jpg
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ. Πρωτοφανής ανάρτηση ρατσισμού και μίσους σε βάρος του Ισραήλ από τον 

περιβόητο Ιμάμη της Γλαύκης! Δείτε τι έγραψε! 

*Δεύτερος απο αριστερά ανάμεσα στον Τούρκο Πρόξενο και τους Χουσειν Ζεϊμπέκ-Μετέ, ο Ιμάμης του 

Μίσους κατά του Ισραήλ, ο Ιμάμης της Γλαύκης… 

 

 
*”Φίρμα” στον Τουρκόφωνο Τύπο, δεν…φοβάται και δεν υπολογίζει ούτε τους Νόμους! 

 

 
Φώτο απο τις φοβερές πυρκαγιές στο Ισραήλ που ξεσπίτωσαν 80.000 ανθρώπους 

 

 
Έχει «ξεφύγει» εντελώς ο Ιμάμης της Γλαύκης Ερκάν Αζίζογλου κι έχει γίνει δυστυχώς επικίνδυνος 

και για την ενότητα του λαού στην περιοχή μας με εμπρηστικά μηνύματα στο face book που 

ξεπερνούν σε τέτοιο βαθμό τα μίση και τα πάθη, ώστε μουσουλμάνοι να αναγκάζονται να τον καλούν 

στην τάξη για τον ρατσισμό του. 

 

Αυτή τη φορά λοιπόν ο Ιμάμης της Γλαύκης, γνωστός για τα ανδραγαθήματά του και με την κηδεία του 

άτυχου στρατιώτη αλλά και τον βιασμό της 5χρονης Πομακούλας στον οικισμό από ανήλικους στους 

οποίους έκανε μαθήματα στο τζαμί, ξεπερνώντας τον εαυτό του, εύχεται η φωτιά που πριν λίγες μέρες 

ξέσπασε στο Ισραήλ, να…μη σβήσει ποτέ!!! Όπως είναι γνωστό, 80.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να 

εγκαταλείψουν άρον-άρον τα σπίτια τους την περασμένη εβδομάδα από τρομερή πυρκαγιά που ξέσπασε στο 

https://archive.is/o/gX73h/https:/3.bp.blogspot.com/-jCpGDqnfjuw/WEQZnT4gJRI/AAAAAAACXGE/9McecaC-iAEgkQzBmiB0ulrH3qUhX_S7QCEw/s1600/10.jpg
https://archive.is/o/gX73h/https:/1.bp.blogspot.com/-dpnYZGrgYgI/WEQZpFoGmtI/AAAAAAACXGI/ZthBGPezqGkofiqKLWzqecRnA-9V6BnTwCEw/s1600/11.jpeg
https://archive.is/o/gX73h/https:/4.bp.blogspot.com/-KsLFmqVggNg/WEQZpV6dU5I/AAAAAAACXGM/Om2LHK53Z8s06pYW08ZP_HBdgxxtDHnOwCEw/s1600/12.jpg
https://archive.is/o/gX73h/https:/4.bp.blogspot.com/-YAYK579nF9U/WEQZqbfxLYI/AAAAAAACXGQ/LzyGos2IjQ4mdg4d03cDVEt6k7b_eWbHwCEw/s1600/13.jpg
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Ισραήλ –οι Ισραηλικοί κατηγορούν ως εμπρηστές τους Παλαιστίνιους-καθώς οι πυρκαϊές έφθασαν στη 

Χάιφα, τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Ισραήλ. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή και η δίμηνη 

ξηρασία που προηγήθηκε ενισχύουν μάλιστα τα πύρινα μέτωπα βόρεια της πόλης και πυρκαϊές απειλούν και 

σπίτια κοντά στην Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη. Με αφορμή λοιπόν αυτήν την πυρκαγιά, ο Ιμάμης της 

Γλαύκης που πρόσφατα τον επισκέφθηκαν για να τον….συμπαρασταθούν ο Τούρκος Πρόξενος Κομοτηνής, 

ο «Ψευτομουφτής» Ξάνθης κ.Μετέ και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης Χουσεϊν Ζεϊμπέκ λόγω των 

γεγονότων στον οικισμό στη κηδεία του αδικοχαμένου στρατιώτη αφού ήταν ο άνθρωπος που 

πρωτοστάτησε και στα επεισόδια σε βάρος του Μουφτή Ξάνθης κ.Σινίκογλου, με σχόλιό του στο Face book 

εύχεται αυτή η φωτιά (στο Ισραήλ)…να μη σβήσει ποτέ! Διαβάστε αυτούσια την ανάρτηση-ΜΙΣΟΥΣ και 

ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ  του Ιμάμη της Γλαύκης στο fb. 

 

Η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ FACEBOOK TOY IMAMH ΤΗΣ ΓΛΑΥΚΗΣ 

Posted on Δεκεμβρίου 4th, 2016 

 
Ερκάν Αζίζογλου 

Είμαστε πολύ ενοχλημένοι και ανήσυχοι από την πυρκαγιά στο Ισραήλ 

Μήπως σβήσει ! 

Aykut Kdrgl : Χότζα μου δεν συνάδουν σε εσάς τέτοιες κοινοποιήσεις γεμάτες μίσος. Να μην ξεχνάμε πως 

άλλο το κράτος  και  άλλο οι ζωές που ζούνε σε αυτό. 

Ερκάν Αζίζογλου :  Φίλε μου αυτοί όλοι το ίδιο είναι. Όλοι είναι σαν ένα τέρας που θρέφεται με αίμα. 

Μέχρι σήμερα αμέτρητες χώρες τις βούλιαξαν, δεν θα απαριθμήσω εδώ μία-μία τις σκληρότητες τους, όμως 

αυτοί που ζούσαν σε αυτό το κράτος τι έπραξαν ; Παρακολουθούσαν με τα σάλια τους να τρέχουν. 

Παρακαλώ μην υπερασπίζεσαι σε μένα το Ισραήλ. 

(σ.σ. Η μετάφραση είναι απο τα Τουρκικά Νέα) 

 

 

48. 15/02/2017: Εμπρησμός αυτοκινήτου του μειονοτικού δημοσιογράφου Ιλχάν Ταχσίν  
(Κομοτηνή) 

 

Εμπρησμός στο αυτοκίνητο του δημοσιογράφου Ιλχάν Ταχσίν 

 

 
16.02.2017 

Το περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Κομοτηνή 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/02/17/1-249/
http://archive.is/QHWUZ
https://archive.is/o/gX73h/tourkikanea.gr/wp-content/uploads/2016/12/%CE%95%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%BD-1.png
http://paratiritis-news.gr/photos/emprismos21487235155.jpg
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Φωτιά έβαλαν τα ξημερώματα της Τετάρτης 15 Φεβρουαρίου άγνωστοι στο αυτοκίνητο του συμπολίτη μας 

δημοσιογράφου του ενημερωτικού site “Birlik” και ανταποκριτή του τουρκικού τηλεοπτικού καναλιού 

“ΤΕΚ RUMELI” κ. Ιλχάν Ταχσίν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία λίγο μετά τις 3 το ξημέρωμα, 

άγνωστος ή άγνωστοι έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου, μάρκας Opel και αφού περιέλουσαν το εσωτερικό 

του αμαξιού με εύφλεκτο υλικό, έριξαν μία βόμβα μολότοφ, που πυροδότησε την φωτιά. Αυτόπτης 

μάρτυρας ειδοποίησε την πυροσβεστική η οποία και κατέφθασε άμεσα στο σημείο, για να κατασβήσει την 

φωτιά, οι οποία προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στο όχημα, ενώ στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικοί οι 

οποίοι πήραν δαχτυλικά αποτυπώματα και συνέλεξαν στοιχεία από το σημείο. Ο κ. Ταχσίν μετέβη στο 

αστυνομικό τμήμα Κομοτηνής για να του πάρουν κατάθεση, ενώ οι έρευνες από πλευράς της αστυνομίας 

βρίσκονται εν εξελίξει. Η είδηση του εμπρησμού φιλοξενήθηκε αμέσως τόσο στα τοπικά ΜΜΕ, όσο και σε 

μέσα της γειτονικής μας χώρας, μεταξύ των οποίων οι ηλεκτρονικές εφημερίδες Haberler  και  Son Adika 

της Τουρκίας, με τίτλο «Σαμποτάζ στο αυτοκίνητο Τούρκου δημοσιογράφου στη Θράκη», καθώς και στις 

τοπικές Millet και Gündem. 

——————– 
 

ANAKOINΩΣΗ ΤΟΥ NEΤΣΜΕΤΤΙΝ ΧΟΥΣΕΪΝ -ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ BTTDD ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΥΡΠΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 

  

Η επίθεση κατά του Ιλχάν Ταχσίν είναι επίθεση κατά της τουρκικής μειονότητας δυτικής Θράκης¨ 

 

O Γενικός Πρόεδρος του Συλλόγου Αλληλεγγύης Τούρκων Δυτικής Θράκης –Τουρκίας δικηγόρος 

Νετσμεττίν Χουσεΐν, δημοσίευσε μια ανακοίνωση καταγγελίας σχετικά με το ότι το πρωί της 15/2/2017 το 

παρκαρισμένο αυτοκίνητο του Ιλχάν Ταχσίν-ιδιοκτήτη και αρχισυντάκτη της εφημερίδας Μπιρλικ (μιας από 

τις ελεύθερες φωνές της τουρκικής μειονότητας δυτικής Θράκης) το έσπασαν και ακολούθως το 

πυρπόλησαν ρίχνοντας μέσα μια βόμβα μολότοφ. Ο Χουσεΐν αναφέρει πως : Ως Τούρκοι της Δυτικής 

Θράκης και ενώ περιμένουμε την απόδοση των δικαιωμάτων μας που πηγάζουν από την συνθήκη της 

Λωζάννης, δεν περνά μέρα που να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με νέες αφαιρέσεις δικαιωμάτων. Στον 21ο 

αιώνα, στην πατρίδα μας Ελλάδα όπου λέγεται πως γεννήθηκε η δημοκρατία, την ώρα που η τουρκική 

μειονότητα δυτικής Θράκης διεξάγει αγώνα διεκδίκησης των δικαιωμάτων της, σήμερα αφήνοντας στην 

άκρη τα μειονοτικά δικαιώματα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα περιστατικό που απειλεί ακόμη και το 

δικαίωμα μας στην ζωή. Ενημερωθήκαμε πως πυρπολήθηκε το αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη και αρχισυντάκτη 

της εφημερίδας Μπιρλίκ-Ιλχάν Ταχσίν, που είναι μια από τις ελεύθερες πένες του τύπου της τουρκικής 

μειονότητας δυτικής Θράκης και συνεχίζει τον αγώνα του για την ανάκτηση των μειονοτικών δικαιωμάτων. 

Μεταφέρω τις ευχές μου για περαστικά και επιθυμώ να μοιραστώ μαζί σας την προσδοκία μας, το 

συντομότερο να βρεθούν και να προσαχθούν στην δικαιοσύνη, αυτά τα κακέκτυπα ανθρώπων που 

πραγματοποίησαν αυτή την θλιβερή επίθεση, αλλά και να παραχθούν μόνιμες λύσεις  για την αποτροπή των 

αναζωπυρωμένων επιθέσεων κατά μελών της μειονότητας στην δυτική Θράκη. Πρέπει να γίνει γνωστό πως 

οι ελεύθερες πένες των Τούρκων της δυτικής Θράκης, αποτελούν κέρδος όχι μόνο για τα μέλη της 

μειονότητας αλλά και για το κράτος της Ελλάδας και έτσι πρέπει να αξιολογηθεί αυτό περιστατικό από τις 

αρμόδιες αρχές. Μεταφέρω τις ευχές μου για περαστικά σε όλα τα μέλη της μειονότητας μας, ενώ 

ευχόμαστε να μην πρόκειται για ένα νέο μέσο της πολιτικής εκφοβισμού που στρέφεται κατά του τύπου¨. 

http://www.bttdd.org.tr/haberler/genel-merkezden-haberler/ilhan-tahsine-yapilan-saldiri-bati-trakya-turk-

azinligina-yapilmistir.html 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ DEB ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΠΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΙΛΧΑΝ ΤΑΧΣΙΝ 

16/2/2017 

http://archive.is/FD7cf
http://archive.is/FD7cf
http://www.bttdd.org.tr/haberler/genel-merkezden-haberler/ilhan-tahsine-yapilan-saldiri-bati-trakya-turk-azinligina-yapilmistir.html
http://www.bttdd.org.tr/haberler/genel-merkezden-haberler/ilhan-tahsine-yapilan-saldiri-bati-trakya-turk-azinligina-yapilmistir.html
http://tourkikanea.gr/2017/02/deb-308/
http://tourkikanea.gr/2017/02/deb-308/
http://tourkikanea.gr/2017/02/deb-308/
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Kαταγγέλλουμε την φρικτή επίθεση που έγινε στον δημοσιογράφο Ιλχάν Ταχσίν 

 

Στις 15/2/2017 άγνωστο άτομο ή άτομα έσπασαν το τζάμι και πυρπόλησαν το παρκαρισμένο αυτοκίνητο 

του ιδιοκτήτη και αρχισυντάκτη της εφημερίδας Μπιρλίκ Ιλχάν Ταχσιν που έχει συμβάλει σημαντικά στην 

ενημέρωση της τουρκικής μειονότητας δυτικής Θράκης. Καταγγέλλουμε αυτή την φρικτή επίθεση για την 

οποία πιστεύουμε πως επιδιώκει την φίμωση της εφημερίδας Μπιρλίκ και τον περιορισμό της ενημέρωσης 

της μειονότητας μας. Ο στόχος των αυξανόμενων τον τελευταίο καιρό επιθέσεων που γίνονται κατά της 

τουρκικής μειονότητας δυτικής Θράκης, είναι η φίμωση, ο εκφοβισμός και το τρόμαγμα των μειονοτικών 

ανθρώπων. Οι μάταιες αυτές επιθέσεις δεν θα μπορέσουν ποτέ να σταματήσουν αυτόν τον δίκαιο αγώνα της 

μειονότητας. Για να μην υποστεί ζημία η ειρήνη μεταξύ των πολιτισμών στην περιοχή μας και για να μην 

διαταραχθεί η γαλήνη της κοινότητας μας, είναι επείγον να σταματήσουν αυτές οι επιθέσεις. Ως κόμμα 

DEB ευχόμαστε να διαφωτισθεί αυτή η φρικτή επίθεση και ο δράστης ή δράστες να προσαχθούν στην 

δικαιοσύνη το συντομότερο. 

 

Κόμμα DEB 

[http://debpartisi.org/haberler.php?s=detay&id=4942] 

[μετάφραση στα ελληνικά από http://tourkikanea.gr/2017/02/deb-308/] 

 
ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΕΚΑΨΑΝ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 

Αποδίδει τον εμπρησμό σε όσους αντιμάχονται την δημοσιογραφική του πορεία 

 

 
Την δική του ερμηνεία, αλλά και την εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία και δικαιοσύνη, διατύπωσε 

μέσα από τη συχνότητα του ράδιο Χρόνος 87.5 fm ο δημοσιογράφος Ιλχάν Ταχσίν 

Δήμος Μπακιρτζάκης 

 

Την δική του ερμηνεία, αλλά και την εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία και δικαιοσύνη, διατύπωσε 

μέσα από τη συχνότητα του ράδιο Χρόνος 87.5 fm ο δημοσιογράφος Ιλχάν Ταχσίν, το αυτοκίνητο του 

οποίου έγινε στόχος εμπρηστών τα ξημερώματα της Τετάρτης 15 Φεβρουαρίου. Ο Ιλχάν Ταχσίν που είναι 

ιδιοκτήτης της ηλεκτρονικής εφημερίδας Μπιρλίκ και ανταποκριτής του τουρκικού τηλεοπτικού σταθμού 

TEKRUMELI, περιέγραψε το χρονικό του εμπρησμού: “Τρεις η ώρα τα ξημερώματα μια απρόοπτη στιγμή 

που δεν περίμενα, ποιος θα περίμενε; Με ένα κουδούνι που χτυπούσε, ξύπνησα και είδα το αυτοκίνητό μου 

στην Μεγάλου Αλεξάνδρου. Συγχρόνως με την πυροσβεστική ήρθε και η αστυνομία. Η πυροσβεστική ήρθε 

πολύ γρήγορα και έσβησε τη φωτιά προτού καταστραφεί όλο το αυτοκίνητο, ήρθε και η αστυνομία, πήραν 

αποτυπώματα, πήραν τη μολότοφ και την πέτρα γιατί έσπασαν την αριστερή πόρτα με μια μεγάλη πέτρα, 

έσπασαν το τζάμι και έριξαν εύφλεκτο υλικό στο πίσω κάθισμα έριξαν και μια μολότοφ αρκετά μεγάλο 

μπουκάλι, αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση εμένα ήταν ότι η μολότοφ ήταν τόσο επαγγελματική, ήταν 

από κετσέ ένα ειδικό υλικό το οποίο αργοκαίγεται, δηλαδή την ώρα που κάνουν τη ζημιά να μην εκραγεί η 

μολότοφ και πάθουν και οι ίδιοι ζημιά. Ευτυχώς η πυροσβεστική πρόλαβε και η φωτιά δεν επεκτάθηκε” 

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από κάτοικο της περιοχής ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές και έτσι 

αποφεύχθηκαν και τα χειρότερα, ενώ το γεγονός ότι το αυτοκίνητο δεν καταστράφηκε ολοσχερώς 

ενδεχομένως να διευκολύνει τις έρευνες των αρχών. Ο Ιλχάν Ταχσίν πάντως είπε και στο παρελθόν είχε 

δεχθεί απειλές, αλλά ποτέ ως τώρα δεν είχε δεχθεί τόσο μεγάλη επίθεση, όσο ο εμπρησμός του αυτοκινήτου 

του: «Εγώ κατέθεσα στην αστυνομία όλα όσα συνέβησαν στο παρελθόν και τώρα, όλα τα κατέθεσα και οι 

αρχές ξεκίνησαν έρευνες. Αυτό το αποδίδω στην δημοσιογραφική μου ιδιότητα γιατί στο παρελθόν είχα 

άτομα απέναντί μου που με φωτογράφιζαν έλεγαν «να αυτός είναι ο τουρκοπράκτορας.» κτλ. Τέτοια έχω 

ζήσει πολλά, γι’ αυτό το λόγο το μυαλό μου πάει εκεί. Κάτι προσωπικό αποκλείεται να υπάρχει, γιατί δεν 

έχω με κανέναν διαφορά, είμαι μέσα στον κόσμο είμαι με τους συμπολίτες μου, δεν έχω πρόβλημα με 

κανέναν. Συνθήματα κατά καιρούς γράφουν στους τοίχους, τα οποία δεν ξέρω αν απευθύνονται προς εμένα 

http://archive.is/ptlAz
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ή σε άλλους, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό”. Καταλήγοντας εκφράζει την εμπιστοσύνη του στην ελληνική 

αστυνομία και αναμένει τα αποτελέσματα της έρευνας. 

 

 

 
 

49. 17/02/2017: Ατιμωρησία για τους “αλυσοδεμένους” ακροδεξιούς στο Ωραιόκαστρο 
 

Στις 17 Φεβρουαρίου 2017, ομάδα ακροδεξιών αλυσοδέθηκε στα κάγκελα σχολίου στο Ωραιόκαστρο για να 

εμποδίσει την είσοδο μικρών προσφύγων μαθητών τους οποίους αποκαλούσαν “λαθραίους” χωρίς η 

παρούσα αστυνομία να επέμβει παρά κατ’ά συγκεντρωμένων αντιφασιστών. Τελικά ένας από τους 

ακροδεξιούς που σκαρφάλωσε στα κάγκελα προσήχθη χωρίς να συλληφθεί και η είσοδων των μαθητών 

επιτράπηκε. 

 

 
 

Φασίστες αλυσοδέθηκαν στην καγκελόπορτα Δημοτικού στο Ωραιόκαστρο για να εμποδίσουν τα 

προσφυγόπουλα 

 

Φασιστικές οργανώσεις συγκεντρώθηκαν έξω από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου, προσπαθώντας 

να εμποδίσουν την ένταξη 9 προσφυγόπουλων. Με ρατσιστικά πανό και συνθήματα πρωτοστάτησαν οι 

ακροδεξιοί έναντι ανήλικων παιδιών, με κάποιους απ’ αυτούς να αλυσοδένονται στην καγκελόπορτα του 

σχολείου ενόσω η Αστυνομία τους παρατηρούσε. Συγκεκριμένα, λίγη ώρα πριν φτάσουν στο σχολικό 

συγκρότημα τα 9 προσφυγόπουλα, που διαμένουν στην Δομή φιλοξενίας Δερβενίου- Αλεξίλ, σημειώθηκε 

ένταση όταν 15 άτομα, επιχείρησαν να αλυσοδεθούν μπροστά από την αυλόπορτα του σχολείου και να 

αποτρέψουν την είσοδο των παιδιών. 

 
 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/02/17/2-41/
http://archive.is/A9n1n
http://archive.is/A9n1n
http://img.koutipandoras.gr/unsafe/smart/http:/assets.koutipandoras.gr/kouti/imagegrid/2017/02/17/58a712251dc524172e8b4636.jpg
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Οι νεοφασίστες αποκαλούσαν τα προσφυγόπουλα «λαθραία», ενώ, από την άλλη πλευρά, εκπαιδευτικοί, 

γονείς και αντιφασιστικές οργανώσεις που βρίσκονταν στο σημείο είχαν προετοιμάσει υποδοχή για τα 

παιδιά από τη δομή φιλοξενίας Δερβενίου- Αλεξίλ. 

 

 
 

Άξιο αναφοράς πως οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο όση ώρα οι ακροδεξιοί φώναζαν τα 

ρατσιστικά τους συνθήματα και έβαλαν το λουκέτο, δεν επενέβησαν. Στη συνέχεια, επικράτησε 

ένταση μεταξύ της αστυνομίας και των αντιφασιστών, οι οποίοι ζητούσαν να διωχθούν οι ακροδεξιοί από το 

σημείο και να κατέβουν τα ρατσιστικά πανό. 

 

 
 

Ο γενικός γραμματέας του υπ. Παιδείας έκανε λόγο για μεμονωμένη αντίδραση, που προσπεράστηκε 

γρήγορα. Δεν γνωρίζω αν αυτά τα άτομα ήταν γονείς ή κάτοικοι, αλλά πρόκειται για μεμονωμένη 

αντίδραση. Το πρόγραμμα προχωράει κανονικά, τα παιδιά μπήκαν στις αίθουσες, έγινε μία ωραία γιορτή, 

δώσανε στα παιδιά δώρα. Κάθε μέρα ανοίγει ένα ή και περισσότερα σχολεία. Μέχρι το τέλος του μήνα το 

πρόγραμμα θα έχει ολοκληρωθεί και όλα τα παιδιά των προσφύγων θα έχουν ενταχθεί στο εκπαιδευτικό 

σύστημα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι μία νίκη της ελληνικής κοινωνίας απέναντι σε φασιστικές και 

ακραίες αντιλήψεις» δήλωσε ο κ. Παντής στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

 
 

ΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 

Ωραιόκαστρο: Αλυσοδέθηκαν για να αποτρέψουν την είσοδο προσφυγόπουλων στο σχολείο [vids] 

 

Μία μεγάλη αγκαλιά άνοιξαν οι μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου για να υποδεχθούν 

εννέα προσφυγόπουλα, σήμερα στο σχολείο τους, δίνοντας με αυτό τον τρόπο τη δική τους απάντηση στις 

ακραίες φωνές που επιχείρησαν να δημιουργήσουν ένταση και εντυπώσεις. 

http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20170217/low/newego_LARGE_t_1101_55271278.JPG 

 

Συγκεκριμένα, περίπου 15 άτομα, μέλη της αυτοπροσδιοριζόμενης ως «Πατριωτικής Ένωσης Ελλήνων 

Πολιτών Ωραιοκάστρου» προσπάθησαν να αλυσοδεθούν μπροστά από την αυλόπορτα του σχολείου ώστε 

να αποτρέψουν την είσοδο των προσφυγόπουλων, κάτι που δεν κατάφεραν τελικά, καθώς στο σημείο 

υπήρχε και διμοιρία των ΜΑΤ.  

Video εδώ https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=duEFBWslWSU 

 

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στην προσαγωγή ενός άνδρα, που επιχείρησε να ανέβει την 

καγκελόπορτα του σχολείου, όπως αναφέρει το oraiokastro24.gr. 

Video εδώ https://www.youtube.com/watch?v=4d8DSL9BYu0 

 

http://archive.is/BI4GZ
http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20170217/low/newego_LARGE_t_1101_55271278.JPG
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=duEFBWslWSU
https://www.youtube.com/watch?v=4d8DSL9BYu0
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Αντίθετα, οι μικροί μαθητές και οι δάσκαλοι υποδέχτηκαν με τραγούδια και βίντεο τα εννέα 

προσφυγόπουλα, που διαμένουν στην Δομή φιλοξενίας Δερβενίου- Αλεξίλ, σε μία εκδήλωση που έγινε 

παρουσία του γενικού γραμματέα του υπουργείου Παιδείας Γιάννη Παντή και του Περιφερειακού 

Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτη Ανανιάδη. 

 

Αναφερόμενος στο περιστατικό της διαμαρτυρίας, ο κ. Παντής έκανε λόγο για «μεμονωμένη αντίδραση» 

και πρόσθεσε: «Δεν γνωρίζω αν αυτά τα άτομα ήταν γονείς ή κάτοικοι, αλλά πρόκειται για μεμονωμένη 

αντίδραση. Το πρόγραμμα προχωράει κανονικά, τα παιδιά μπήκαν στις αίθουσες, έγινε μία ωραία γιορτή, 

δώσανε στα παιδιά δώρα. Κάθε μέρα ανοίγει ένα ή και περισσότερα σχολεία. Μέχρι το τέλος του μήνα το 

πρόγραμμα θα έχει ολοκληρωθεί και όλα τα παιδιά των προσφύγων θα έχουν ενταχθεί στο εκπαιδευτικό 

σύστημα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι μία νίκη της ελληνικής κοινωνίας απέναντι σε φασιστικές και 

ακραίες αντιλήψεις». 

 

Από την πλευρά του, ο κ. Ανανιάδης σημείωσε ότι κάποιοι γονείς του συγκεκριμένου σχολείου ήταν 

αντίθετοι και στην τελετή υποδοχής και στη λειτουργία της ΔΥΕΠ. Υπενθύμισε δε ότι και σε άλλα σχολεία 

είχαν υπάρξει αντίστοιχες αντιδράσεις, που αντιμετωπίστηκαν στη συνέχεια και όταν κρίθηκε αναγκαίο 

υπήρξε και παρέμβαση εισαγγελέα. 

 

 

50. 20/02/2017: Τραυματισμός ΑμεΑ στην Πάτρα από ιδιοκτήτη αυτοκινήτου 

παρκαρισμένου σε ειδική θέση 
 

Στις 20 Φεβρουαρίου 2017 στην Πάτρα, 45χρονος με κινητικά προβλήματα γρονθοκοπήθηκε και 

απειλήθηκε σπό 54χρονο του οποίου φωτογράφιζε το αμάξι που ήταν παρκαρισμένο παράνομα σε θέση 

ΑμεΑ, στερώντας την, τη συγκεκριμένη στιγμή, και από το ίδιο το θύμα. Ο 45χρονος άσκησε μήνυση. 
 

Πάτρα: Άγνωστος χτύπησε ανάπηρο για να παρκάρει σε θέση ΑμεΑ (video) 

Τελικά ο 45χρονος με το κινητικό πρόβλημα πάρκαρε παράνομα 

 

 

 

 

Καβγάς χωρίς προηγούμενο στην Πάτρα για μια θέση πάρκινγκ. Άτομο με κινητικά προβλήματα έπεσε 

θύμα ξυλοδαρμού από άγνωστο ιδιοκτήτη ΙΧ, ο οποίος ήθελε να παρκάρει σε θέση ΑμεΑ. 

Video εδώ https://www.youtube.com/watch?v=wieSYIGa5vI 

 

Το θύμα δήλωσε στο patrastv ότι είδε στη θέση πάρκινγκ που είναι ειδικά για ΑμεΑ παρκαρισμένα δύο 

άσχετα αυτοκίνητα. Έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο για να τα βγάλει φωτογραφία. Τότε όπως λέει ο ίδιος, 

βγήκε από ένα καφέ – μπαρ ο ιδιοκτήτης του ενός αυτοκινήτου και άρχισε να τον βρίζει. Μάλιστα, 

σύμφωνα με το θύμα, ο οδηγός δε δίστασε να του ρίξει μπουνιά και ο ανάπηρος να βρεθεί στο έδαφος 

τραυματισμένος. 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/02/20/1-250/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/02/20/1-250/
http://archive.is/mkw9w
https://www.youtube.com/watch?v=wieSYIGa5vI
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51. 28/02/2017: Ακραία ρατσιστική προσβολή και χειροδικία σε λεωφορείο στην Αθήνα 
 

Ακραία ρατσιστική επίθεση σε λεωφορείο του ΟΑΣΑ 
Κέλλυ Ιωάννου 

 

Θύμα μιας άνευ προηγουμένου ρατσιστικής επιθεσης έπεσε μία αλλοδαπή γυναίκα, την Τρίτη 28 

Φεβρουαρίου, στο λεωφορείο 421, που εκτελεί το δρομολογιο Αγία Παρασκευη προς Νέα Φιλαδέλφεια. 

Συγκεκριμένα, περίπου στις 4 το μεσημέρι δύο γυναίκες που επέβαιναν στο λεωφορείο ήρθαν σε έντονη 

λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ τους, η οποία κατέληξε μέχρι και σε χειροδικίες. Όπως περιέγραψε στη 

HuffPost Greece αυτόπτης μάρτυρας, ολα άρχισαν όταν μια Ελληνίδα επιβατιδα ξεκίνησε να φταρνίζεται με 

άκομψο και αδιάκριτο τρόπο μπροστα σε μια αλλοδαπή. Τοτε η αλλοδαπή επιβατιδα, φανερά ενοχλημένη 

της είπε χαρακτηριστικά: «Κυρία μου μπορείτε να μην φτερνιζεστε μπροστα μου;» Και εκείνη της 

απάντησε: «Εδώ στην Ελλάδα τους ξένους και τους παράνομους τους φτύνουμε». Στη συνέχεια, η 

αλλοδαπή προσπάθησε να αλλάξει θεση στο λεωφορείο και τότε η συνεπιβατιδα της συνέχισε να της 

επιτίθεται, κατηγορώντας την αυτήν τη φορά ότι την έκλεψε και χειροδικωντας μάλιστα εναντίον της. Οι 

υπόλοιποι επιβάτες του λεωφορείου που παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα αυτή την ακραία 

ρατσιστική και ξενοφοβικη επίθεση κάλεσαν την αστυνομία. Λίγο αργότερα στο σημείο βρέθηκαν άνδρες 

της αστυνομίας που οδήγησαν τις δύο εμπλεκόμενες στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. 

 
 

 

52. 02 και 24/03/2017: Μισαλλόδοξα αντι-μειονοτικά δημοσιεύματα της “Ελεύθερης 

Θράκης” (Αλεξανδρούπολη) 
 

Ρατσιστικά αντι-μειονοτικά δημοσιέυματα της “Ελέυθερης Θράκης” που στοχοποιούν το μοναδικό 

μειονοτικό σύλλογο της Θράκης που κατάφερε να πάρει άδεια, παρότι έχει τη λέξη “τουρκική” στην 

ονομασία του και που η Ελλάδα υπερήφανα προβάλλει διεθνώς. 

 

ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ 

  

 

 

 

 

  

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/02/28/1-256/
http://archive.is/DOieF
http://www.huffingtonpost.gr/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/02/1-397/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/02/1-397/
https://archive.is/9qc9e
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/02/1-397/%ce%bc1/
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Η πιο ύπουλη μεθόδευση διείσδυσης της Άγκυρας στην Ελληνική Θράκη – Πως εγκρίθηκαν αυτά τα 

Καταστατικά; – Η Συνεδρίαση που ετοιμάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης – Έχουμε 

στην πόλη μας “ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ”; κ. Δήμαρχε; 

 

Οι προκλήσεις συνεχίζονται στη Θράκη! Φέτος για πρώτη χρονιά και με την ανοχή της Πολιτείας, 

διοργανώθηκε γιορτή για την «Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας», της τουρκικής φυσικά, στην 

Κομοτηνή! Η εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε η ΠΕΚΕΜ (Πολιτιστική και Εκπαιδευτική Εταιρία 

Μειονότητας Δυτικής Θράκης) πραγματοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου και φυσικά το «παρών» έδωσαν 

πολλοί εκ των ανθελλήνων «παικτών» της Τουρκίας, που προωθούν σχέδια για ανεξαρτητοποίηση της 

Θράκης. Μεταξύ άλλων, μετείχαν ο υποπρόξενος Οσμάν Σαχίν, ο πρόεδρος της ΠΕΚΕΜ Γκαλίπ Γκαλίπ, ο 

ψευδομουφτής Κομοτηνής Ιμπραήμ Σερίφ, ο πρόεδρος του κόμματος «Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας» DEB 

Μουσταφά Αλή Τσαβούς, ο πρόεδρος του Συλλόγου Θρησκευτικών Λειτουργών Τζαμιών Δυτικής Θράκης 

Σαδίκ Σαδίκ και ο πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης Ερτζάν Αχμέτ. 

Ο υποπρόξενος Σαχίν στην ομιλία του τόνισε ότι «τα τουρκικά είναι μεταξύ των εκλεκτών γλωσσών του 

κόσμου. Η γλώσσα είναι η ταυτότητά μας, ο λόγος της ύπαρξής μας, τα πάντα μας, μάλιστα ακόμη και τη 

θρησκεία μας μπορούμε να την μάθουμε κατά τον καλύτερο τρόπο μέσω της γλώσσας μας. Tα τουρκικά 

είναι η τιμή μας». Όπως ήταν φυσικό, η εκδήλωση έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις στη Θράκη, καθώς 

πατριωτικοί φορείς υποστηρίζουν ότι με τέτοιες δράσεις γίνεται εμφανής η προσπάθεια κοσσοβοποίησης 

της Θράκης. 

 

Εν τω μεταξύ ο Σύλλογος “ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ” Αθλητικό και πολιτιστικό Σωματείο Ελλήνων 

Πολιτών, Μουσουλμάνων το Θρήσκευμα με Μητρική γλώσσα στα τουρκικά, στον Δήμο Αλεξανδρούπολης 

“(αυτός είναι ολόκληρος ο τίτλος) σε ανακοίνωση που εξέδωσε (στα ελληνικά και στα τουρκικά) 

ανακοινώνει τα εξής: 

*** 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ο Σύλλογος μας κατάφερε κάτι πρωτοπόρο. Στις 4 Μαρτίου 2017 ο Δήμος Αλεξανδρούπ 

ολης θα πραγματοποιήσει ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Το θέμα συζήτησης θα είναι η Μειονότητα της 

Αλεξανδρούπολης και τα προβλήματα που την απασχολούν. Σε αυτό το Συμβούλιο θα είναι 

προσκεκλημένοι από τον Δήμο και θα πάρουν θέση για όσα συζητηθούν οι Βουλευτές του Νομού, ο 

Αντιπεριφερειάρχης, ο Μουφτής Εβρου, ο Μητροπολίτης, το Εμπορικό Επιμελητήριο, Α/βάθμια και 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και όλοι οι επίσημοι οργανισμοί. Στο συμβούλιο αυτό είναι καλεσμένο από τον 

Δήμο Αλεξανδρούπολης και μπορεί να κάνει παρέμβαση το σύνολο της Μειονότητας , ανεξάρτητα από το 

αν είναι μέλη του Συλλόγου μας μπορούν και οφείλουν να παραβρεθούν όλοι. Αυτό ήταν ένα αίτημα του 

Συλλόγου μας ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη το δυνατόν συναίνεση για τις αποφάσεις που θα παρθούν κάι 

να μην ακολουθήσει διχασμός όπως έχει γίνει πολλές φορές παλιότερα. Για μας , η πραγματοποίηση αυτού 

του Συμβουλίου είναι από μόνη της μια μεγάλη επιτυχία και είναι πλέον στο χέρι μας να αξιοποιήσουμε 

αυτή την ευκαιρία και να γράψουμε ιστορία ανοίγοντας νέους δρόμους για ένα καλύτερο μέλλον της 

Μειονότητας. 

 

Ευχόμαστε το καλύτερο για όλους 

*** 

Σημείωση Ε. Θ.: Τι νόημα έχει η επισήμανση για τους έχοντες ΜΗΤΡΙΚΗ γλώσσα την Τουρκική; Πως 

εγκρίθηκαν αυτά τα καταστατικά; Ασφαλώς έχουμε να Κάνουμε με την πιο ύπουλη μεθόδευση, διείσδυσης 

της Άγκυρας στην Ελληνική Θράκη. Πέραν των ανωτέρω. Τί νόημα έχει η συζήτηση που συμφωνήθηκε 

(και που αποτελεί “μεγάλη επιτυχία” κατά την ανακοίνωση του Συλλόγου) για τα προβλήματα της… 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/02/1-397/%ce%bc2/
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ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΟΣ της Αλεξανδρούπολης; Έχουμε μειονότητα στην Αλεξανδρούπολη κ. Δήμαρχε ή πάμε να 

την δημιουργήσουμε; Ο κ. Ευάγγελος Λαμπάκης ας προσέξει περισσότερο αυτό το θέμα. 

Σ. Κ. 

 

 
Ο ΚΥΡΙΟΣ Ε. ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ …“ΝΤΕΝΤΕ ΑΓΑΤΣ”; 

Παραμένουν τα ερωτήματα της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΡΑΚΗΣ: – Έχουμε Μειονότητα στην Αλεξ/πολη και 

την επισημοποιούμε όπως και την Τουρκική ονομασία της πόλεώς μας;  – Απαράδεκτα παιχνίδια – 

Πόθεν εκπορεύονται; 

  

 
  

Στο φύλλο της Πέμπτης 2 Μαρτίου 2017 η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ είχε δημοσιεύσει κύριο άρθρο με τον 

τίτλο “ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ”. Στο άρθρο αυτό γράφαμε μεταξύ άλλων 

και τα εξής: “Η πιο ύπουλη μεθόδευση διείσδυσης της Άγκυρας στην Ελληνική Θράκη – Πως εγκρίθηκαν 

αυτά τα Καταστατικά – Η Συνεδρίαση που ετοιμάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης στις 4 

Μαρτίου 2017”. Και ερωτούμε: “Έχουμε στην πόλη μας Μειονότητα κ. Δήμαρχε; Βεβαίως ο Δήμαρχος 

Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης ετήρησε σιγήν ιχθύος στις αναφορές της εφημερίδος μας, και 

ουδεμία απάντηση πήραμε. Τώρα όμως πρέπει να μιλήσει. Γιατί σε νέα Ανακοίνωσή του ο Σύλλογος με την 

επωνυμία “Αλληλεγγύη Ανάπτυξη Ελλήνων Πολιτών, Μουσουλμάνων στο Θρήσκευμα, με Μητρική 

Γλώσσα τα Τουρκικά στον Δήμο Αλεξανδρούπολης” ανακοινώνει ότι: 

*** 

Μειονοτικός Σύλλογος Δεδέ Αγάτς-Γιασάρ Δαγλή 

Στη συνάντηση που είχαμε με τον Δήμαρχό μας, σχετικά με τον ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Σύλλογο ΔΕΔΕ-ΑΓΑΤΣ, 

μας ενημερώνει ότι η σύσκεψη σχετικά με τον ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Σύλλογο, θα πραγματοποιηθεί στις 29 

Μαρτίου. 

*** 

Τί καινούργιο έχουμε σ’ αυτή την ανακοίνωση; Ότι πέραν του όρους ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΣ έχουμε το Τουρκικό 

όνομα της Αλεξανδρούπολης, το όνομα ΔΕΔΕ-ΑΓΑΤΣ. Ο κύριος Ευάγγελος Λαμπάκης είναι Δήμαρχος του 

…Ντεντέ Αγάτς; Και έχουμε “Μειονότητα” στην πόλη μας; Ο κ. Γιασάρ Δαγλή κάνει την δουλειά του. Εσύ 

κύριε Δημαρχε; 

Σ. Κ. 

 
  

Ρατσιστικές διακρίσεις στο μικροσκόπιο του ΟΗΕ: Δ. Το μόνο νόμιμο τουρκικό σωματείο 

στην Ελλάδα 

  

 
Το μοναδικό νόμιμο τουρκικό μειονοτικό σωματείο και ο πρόεδρός του Dagli Yasar 

https://archive.is/vTM3p
https://greekhelsinki.wordpress.com/2016/08/12/%cf%81%ce%b1%cf%84%cf%83%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c/
https://greekhelsinki.wordpress.com/2016/08/12/%cf%81%ce%b1%cf%84%cf%83%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/02/1-397/%ce%bc4/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/02/1-397/%ce%bc5/
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Κατά την εξέτασή της από την Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (CERD) στις 4 

Αυγούστου 2016, η Ελλάδα μεταξύ άλλων δήλωσε: 

 

«Στη Θράκη η κοινωνία των πολιτών είναι δυναμική, με πολλά σωματεία, συμπεριλαμβανομένων των 

σωματείων που εκπροσωπούν τις μειονότητες, η αντιπροσωπεία συνέχισε. Οι αρχές δεν έχουν επιβάλει 

περιορισμούς όσον αφορά την ονομασία αυτών των σωματείων, διαβεβαίωσε η αντιπροσωπεία προβάλλοντας 

την περίπτωση ενός σωματείου που δημιουργήθηκε πρόσφατα για να εκπροσωπεί τους τουρκόφωνους και ήταν 

σε θέση να χρησιμοποιήσει ελεύθερα τη λέξη «τουρκική» στην ονομασία του όταν καταγράφηκε.» 

 

Το σωματείο που φωτογράφιζε η Ελλάδα είναι το «Αθλητικό, πολιτιστικό σωματείο “Αλληλεγγύη – 

Ανάπτυξη” Ελλήνων πολιτών, Μουσουλμάνων στο θρήσκευμα, με μητρική γλώσσα τα τουρκικά, στο 

δήμο Αλεξανδρούπολης». Είναι προφανές πως χρειάστηκε αυτός ο ευρηματικός τίτλος για να μην 

απορριφθεί το σωματείο αυτό από τη δικαιοσύνη, όπως έχουν απορριφθεί σύλλογοι με το επίθετο 

«τουρκικός» (όπως και «μακεδονικός») στον τίτλο με αποτέλεσμα να καταδικαστεί η Ελλάδα πολλάκις από 

το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Το θέμα των σωματείων αυτών και 

των αντίστοιχων μειονοτήτων συζητήθηκε επίσης στη συνεδρίαση της CERD, όπως θα αναλύσουμε σε 

άλλο άρθρο. 

 

Τα μέλη του αναγνωρισμένου τουρκικού μειονοτικού σωματείου της Αλεξανδρούπολης ξέρουν καλά πόσα 

εμπόδια συνάντησαν μέχρι να πετύχουν την αναγνώριση που επιδίωκαν από τον Ιανουάριο 2014 αλλά 

πέτυχαν μόλις τον Ιούνιο 2015, όπως φαίνεται από τη σελίδα τους στο Facebook με ονομασία Dedeağaç 

Azınlık Derneği (και την ανακοίνωση συνάντησης μετά την ίδρυσή του με αναφορά σε Σύλλογο 

Μειονότητας Αλεξανδρούπολης, μετάφραση στα ελληνικά του Dedeağaç Azınlık Derneği). Οι σελίδες 

αυτές υποδηλώνει επίσης πώς οραματίζονταν να ονοματίσουν το σύλλογό τους αλλά αποτράπηκαν… 

 

Ο σύλλογος αυτός και ο Πρόεδρός του Dagli Yasar (δάσκαλος στο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο 

Αλεξανδρούπολης) είχαν δεχθεί πολλές επιθέσεις που εκφράζουν το «βαθύ κράτος» όταν 

πρωτοεμφανίστηκαν, όπως φαίνεται και από τα επισυναπτόμενα δημοσιεύματα που έπρεπε να είχαν 

οδηγηθεί αυτεπάγγελτα στη δικαιοσύνη με τον αντιρατσιστικό νόμο. 

 

Αυτές δεν πτόησαν όμως το Γιώργο Παπανδρέου που περιέλαβε το Dagli Yasar μαζί με άλλα μειονοτικά 

άτομα στα όργανα του Κινήματος Σοσιαλιστών Δημοκρατών, όπως είχαμε επισημάνει σε παλιότερο 

άρθρο μας.  

 

Τώρα όμως που ο σύλλογος αυτός προβάλλεται με καμάρι από το επίσημο ελληνικό κράτος διεθνώς, 

ελπίζεται πως οι καλ(κ)οθελητές αμφισβητίες του θα σιγήσουν και οι όποιες ενδεχόμενες παρενοχλήσεις 

από τη διοίκηση θα εξαλειφθούν. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της CERD που αναφέρθηκαν στην αρχή 

αποτελούν την καλύτερη «ασπίδα» για τα μέλη του, μειονοτικά άτομα με προφανή τουρκική ταυτότητα 

στην Αλεξναδρούπολη… 

 
Οι παλαιότερες μισαλλόδοξες ρατσιστικές επιθέσεις κατά του Dagli Yasar 

 

«Το γνωστό αλισβερίσι που γίνεται για να προσελκύσουν μειονοτικούς υποψηφίους, είναι μία πραγματικότητα 

που την γνωρίζουμε βέβαια χρόνια σε Ροδόπη και Ξάνθη. Φαίνεται όμως ότι αυτό το φαινόμενο άρχισε να 

αγγίζει τελευταία και τον νομό Έβρου. -Όπου εκεί πολιτεύεται ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την 

παράταξη του Απόστολου Φωτιάδη, ένας διαχειριστής ενός γκρουπ σε ιστολόγιο ονόματι Δαγλή Γιασάρ. Στο 

ιστολόγιο βέβαια αυτό ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, αναφέρει την Αλεξανδρούπολη ως «Δεδέαγατς» και 

μάλιστα δηλώνει ότι είναι απόγονος της οθωμανικής αυτοκρατορίας… Αλλά στην δίνη φαίνεται των 

προεκλογικών ζυμώσεων και της υφαρπαγής των μειονοτικών ψήφων της σκληροπυρηνικής μειονότητας, 

άρχισαν να μπαίνουν στο τρυπάκι της αλλοίωσης της ιστορίας και της προξενικής προπαγάνδας και οι 

μουσουλμάνοι του Έβρου. Μήπως ασπάζεται τις απόψεις του και ο επικεφαλής της παράταξης;» [Χρόνος 15 

Μαρτίου 2014] 

http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20341&LangID=F
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20341&LangID=F
https://www.facebook.com/groups/446060635495854/
https://www.facebook.com/events/389400277927575/
https://www.facebook.com/events/389400277927575/
http://booksjournal.gr/blog/item/1953-%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82,-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82,-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82
http://booksjournal.gr/blog/item/1953-%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82,-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82,-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82
http://www.xronos.gr/detail.php?ID=92183
http://www.xronos.gr/detail.php?ID=92183
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«Ο Απόστολος Φωτιάδης, πρώην υφυπουργός Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ … κατεβαίνει στις Δημοτικές 

εκλογές για δήμαρχος στον Δήμο Αλεξανδρούπολης… με υποψήφιο Δημοτικό σύμβουλο τον Δαγκλή Γιασάρ 

(δάσκαλος στο μουσουλμανικό σχολείο Αλεξανδρούπολης) ο οποίος στην εκδήλωση της παράταξης ΕΙΠΕ ΟΤΙ 

Η ΜΗΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΟΝ ΦΩΤΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 

ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΝ ΚΑΡΠΟΥΣ… σσ Η μητρική σας γλώσσα εάν 

είναι η Τουρκική κύριε Δαγκλή να πάτε στην μητέρα πατρίδα σας. Εδώ είναι μια χριστιανική χώρα και η 

μητρική μας γλώσσα είναι η Ελληνική. Σεβαστείτε όσα υπέφεραν οι πρόγονοί μας, από όσους μιλούν την 

μητρική σας γλώσσα… Και φερθείτε τουλάχιστον ως ευγνώμων πολίτης αυτής της Χώρας όπου γεννηθήκατε.» 

[Κείμενο στο ιστολόγιο «Άγιος Εύπλους» στις 3 Δεκεμβρίου 2013 και ανάλογο σχόλιο στο Google+ επίσης 

στις 3 Δεκεμβρίου 2013] 

 
 

53. 03/03/2017: Ομοερωτοφοβικό τρικάκι της “Ορθόδοξης Χριστιανικής 

Νεολαίας Αθηνών” 
 

Στις 3 Μαρτίου 2017, η “Ορθόδοξη Χριστιανική Νεολαία Αθηνών” πέταξε στο κέντρο της Αθήνας το 

παρακάτω ομοερωτοφοβικό τρικάκι. 

 

 
 

Για παλιότερες δράσεις της ίδιας οργάνωσης βλ. και την παρακάτω αφίσα όπως και το άρθρο του Άρη 

Δημοκίδη: 

 

 

http://web.archive.org/web/20140110084123/http:/agios-euplous.blogspot.gr/2013/12/blog-post_3.html
https://plus.google.com/114510342643317520638/posts/KeTf5T8EX1t
https://plus.google.com/114510342643317520638/posts/KeTf5T8EX1t
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/03/2-42/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/03/2-42/
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Ελληνίδες, να τι λέει για σας η Ορθόδοξη Χριστιανική Νεολαία Αθηνών  

Τα λόγια (;) του Αγίου Εφραίμ του Σύρου γίνονται viral και σοκάρουν… 

7.4.2016 

 

Τα λόγια που αποδίδονται στον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο δεν είναι σίγουρο ότι τα είπε αυτός. Κάποιοι λένε ότι 

το κείμενο δεν είναι δικό του αλλά μεταγενέστερο, αλλά και ότι, ρε παιδί μου, ακόμα και δικό του να ήταν 

καλά τα είπε και σταματήστε να διαστρεβλώνετε τα (μη) λεγόμενά του. Μπορεί λοιπόν να μην είναι του 

“Αγίου”, όμως η “Ορθόδοξη Χριστιανική Νεολαία Αθηνών” του τα χρεώνει με περηφάνια και τα αποκόβει 

κι απ’ το γενικότερο πλαίσιο, με σκοπό να μειώσει τις γυναίκες. Απολαύστε υπεύθυνα: 

 

 
 

Όπως σχολίασε δηκτικά η Κορίνα στην οποία είδα την εικόνα: «Ευτυχώς δεν είμαστε μουσουλμάνοι. Αυτοί 

δε σέβονται τις γυναίκες!» Και ναι, προφανώς, πολλές μουσουλμανικές χώρες σέβονται -μαζικά και 

θεσμικά και επίσημα- ΠΟΛΥ λιγότερο τις γυναίκες απ’ ό,τι η χριστιανική θρησκεία, αλλά βλέπω και δικούς 

μας -το διαδίκτυο είναι γεμάτο με τα λόγια του Άγιου Εφραίμ- και αναρωτιέμαι: Θεωρούν τόσο πρόβατα τις 

γυναίκες – πιστούς (που άλλωστε αποτελούν και το 90% των υπερβολικά πιστών Χριστιανών); Βρίζεις τόσο 

χυδαία και στρεψόδικα το target audience σου -δαγκώνοντας το χέρι που σε ταϊζει- και περιμένεις αυτό να 

συνεχίσει να σε στηρίζει; Και, τελικά, μήπως αυτές είναι στ’ αλήθεια τόσο πρόβατα που να δεν ενοχλούνται 

καθόλου απ’ όλα αυτά; Η κάθε θρησκεία έχει τους πιστούς που της αξίζουν – και με την καλή και με την 

κακή έννοια. Τυχαίο; 

 

 
 

http://archive.is/dBrAD
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Τυχαίο; “Ορθόδοξη Χριστιανική Νεολαία Αθηνών”έχει απασχολήσει αρκετές φορές την κοινή γνώμη με τις 

αφίσες της. (UPDATE: Όπως γράφει αναγνώστεις: Η ΟΧΝΑ έχει δηλώσει, οτι οι έγχρωμες εικόνες που 

υπογράφονται με βυζαντινου τύπου γραμματοσειρά, είναι fake. Διαθέτω φωτογραφία με την εν λόγο 

ανάρτηση την οποία ανακάλυψα σε στάση λεωφορείου (!) αλλα το κείμενο της έχει ως εξής: «Προσοχή! 

Κυκλοφορούν στο διαδίκτυο διαφορα έγχρωμα έντυπα ως δήθεν έντυπα της “Ορθόδοξης Χριστιανικής 

Νεολαίας Αθηνών”! Το χαρακτηριστικό τους, είναι πως η υπογραφή είναι με βυζαντινά γράμματα. Τα 

έντυπα αυτά, είναι μάλλον δημιουργήματα των άθεων, επειδή εδώ και χρόνια ξεσκεπάζονται τα εγκλήματα 

και οι απάτες τους.») Πρώτη φορά συζητήθηκε (και πέρα απ’ τους κύκλους της Εκκλησίας, στους οποίους 

δεν χαίρει μεγάλης εκτίμησης λόγω της ακρότητάς της) όταν είχε γεμίσει την Αθήνα με αφίσες που είχαν τα 

λόγια του Μητροπολίτη Σεραφείμ: «Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ για τις προσεχείς 

εκλογές: Οι πραγματικοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν ψηφίζουν κανένα από τα δεδηλωμένα αθεϊστικά 

κόμματα, ΚΚΕ και παρακλάδια, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκρατική Αριστερά κλπ. Ορθόδοξη Χριστιανική Νεολαία 

Αθηνών.» 

 

 
 

Όπως θα είδατε δεν αναφερόταν η Χρυσή Αυγή, γιατί ίσως τότε ακόμα ο Σεβασμιότατος Σεραφείμ τη 

θεωρούσε χριστιανικό κόμμα και τα είχε καλά μαζί της. Όταν όμως ο Πειραιώς την αποκήρυξε ως 

δωδεκαθεϊστική οργάνωση, η Χριστιανική Νεολαία Αθηνών γέμισε την πόλη με νέες αφίσες που 

υποστήριζαν το εξής: 

 

 
 

Ο δε Ριζοσπάστης είχε αφιερώσει τα παρακάτω στην εν λόγω νεολαία, πριν χρόνια: Κοινές αγωνίες με το 

μεγάλο κεφάλαιο, που τρέμει μπροστά στην οργάνωση των εργατών κόντρα στην εξουσία και την αρπαγή 

του πλούτου που τους ανήκει, μοιράζονται οι δυνάμεις της «Ορθόδοξης Χριστιανικής Νεολαίας Αθηνών», 

η οποία ανακάλυψε πως «ο κομμουνισμός δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία, περιορίζει την ελευθερία 

σε ασύλληπτο βαθμό». Και πώς το τεκμηριώνει αυτό; Παραθέτοντας διαπιστώσεις «μαρξιστών» πρώτων… 

στον αντικομμουνισμό, διαπιστώνοντας πως «ο Χίτλερ με όλη του τη μανία, ούτε τα μισά δεν έκανε», 

καταγγέλλοντας τη «θρησκεία του υλισμού» και συνολικά με έναν οχετό προσβλητικών για το λαό 

«συμπερασμάτων» (αφού ούτε λίγο ούτε πολύ παρουσιάζουν όσους ακούν την πρόταση του ΚΚΕ ως… 
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χαζούς).Μεταξύ άλλων εκφράζει την έγνοια της επειδή «ο μπολσεβικισμός τα τελευταία χρόνια μέσω της 

ΚΝΕ απλώνει με ιδιάζουσα βουλιμία τα δίκτυα του επί της απληροφόρητης νεολαίας, χρησιμοποιώντας και 

τα γνωστά αντιπολεμικά – φιλεργατικά συλλαλητήρια μέσω του ΠΑΜΕ στου οποίου το όνομα και τις 

αφίσες δεν αναφέρεται ότι είναι κομμουνιστικό! (αυτό από μόνο του δείχνει τον ύπουλο χαρακτήρα τους)». 

Τέλος, η Χριστιανική Νεολαία (της Μεσσηνίας αυτή τη φορά) είχε πάρει θέση για το Δημοψήφισμα και 

είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για την αφίσα που είχε κυκλοφορήσει. 

 

 
 

 

54. 03/03/2017: Καταγγελία ομοερωτοφοβικής παρενόχλησης σε παραλία της Ζακύνθου 
 

ΣΤΟ ΒΡΟΝΤΟΝΕΡΟ – ΚΑΛΑΜΑΚΙ 
Ομοφοβικός σκορπίζει τον τρόμο στους γυμνιστές 

Παρασκευή 3/3/2017 Συντάκτης: Βιβή Κωνσταντινίδου 

 

Η Ζάκυνθος του πολιτισμού «χτύπησε» και πάλι και αυτή τη φορά έβαλε στο στόχαστρο τη gay κοινότητα 

και τους γυμνιστές. Με επιστολή του που έστειλε στην εφημερίδα μας ανώνυμος αναγνώστης, καταγγέλλει 

μια σειρά περιστατικών από το περασμένο καλοκαίρι που συνέβησαν στην παραλία του Βροντόνερου. Η 

γνωστή παραλία, απομονωμένη και απόμερη, συγκεντρώνει γυμνιστές και πολύ συχνά gay ζευγάρια που 

την επιλέγουν για λόγους διακριτικότητας, αφού η τοπική κοινωνία ακόμη δεν είναι… έτοιμη να δεχτεί 

οτιδήποτε έξω από τα «καθορισμένα πρωτόκολλα». Φαίνεται όμως ότι ούτε σε αυτές τις απομονωμένες 

περιοχές βρίσκουν ησυχία οι gays αφού δέχονται λεκτικές -και όχι μόνο- επιθέσεις, από ζηλωτές της 

ορθότητας, όπως την έχουν τουλάχιστον ορίσει στο μυαλό τους. 

 

 
 

Ο αναγνώστης μας λοιπόν, καταγγέλλει πως το περασμένο καλοκαίρι και ενώ βρισκόταν με το φίλο του στο 

Βροντόνερο, κάποιος ή κάποιοι, τους πετούσαν πέτρες και έβριζαν τους λουόμενους. Ολόκληρο το τρίμηνο 

του καλοκαιριού η ίδια ιστορία επαναλαμβανόταν, με βρισιές και πέτρες. Ετσι, πολλά ομόφυλα και μη 

ζευγάρια γυμνιστών, δεν διακινδύνευσαν να επιστρέψουν στην παραλία αυτή. Ο αναγνώστης μας 

επισκέφτηκε ξανά το Βροντόνερο πριν από λίγες ημέρες και ανηφόρισε προς το σημείο από όπου γίνονταν 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/03/3-13/
http://archive.is/VIFXE
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οι επιθέσεις. Όπως γράφει στην επιστολή του προς την εφημερίδα μας, αυτό που αντίκρισε «ξεπέρασε κάθε 

φαντασία […] Ένα ολόκληρο παρατηρητήριο στη μέση του πουθενά, χτισμένο και κρυμμένο πίσω από τους 

θάμνους, με πανοραμική θέα σε όλη την παραλία». Φαίνεται πως ο ζηλωτής της «ορθής σεξουαλικής 

συμπεριφοράς» ήταν και μερακλής, αφού απολάμβανε το οφθαλμόλουτρο με την άνεσή του, πριν ξεκινήσει 

τον πόλεμο εναντίον γυμνιστών και gays. Αυτό δεν τον εμπόδισε ωστόσο να γράψει ρατσιστικά (αν και 

ασύντακτα) μηνύματα στα βράχια της παραλίας με κόκκινο σπρέι: «not gay beach». Όπως επισημαίνει ο 

αναγνώστης μας, «όλες οι ομοφοβικές κινήσεις από το συγκεκριμένο άτομο, υποδεικνύουν την έλλειψη 

παιδείας και σεβασμού προς τους ομοφυλόφιλους και ίσως υποβόσκουν καταπιεσμένα ένστικτα. Και 

βέβαια, κατ’ επέκταση, δημιουργεί κακή εικόνα στους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται σε ένα 

μεγάλο ποσοστό τη συγκεκριμένη παραλία». Ο αναγνώστης μάλιστα συμπληρώνει πως «δυστυχώς, λόγω 

της λεπτότητας της κατάστασης, κανένας από εμάς δεν πάει στην αστυνομία να καταγγείλει το 

γεγονός με αποτέλεσμα να συνεχίζεται το γεγονός αυτό μέχρι και σήμερα».  

 

 
 

 

55. 03 ως 07/03/2017: Βασανισμός ανήλικου Αλγερινού από την ΕΛ.ΑΣ. στη Σάμο,  

μετά από την απόπειρα αυτοκτονίας του 
 

Βασανισμός ανήλικου Αλγερινού από την ΕΛ.ΑΣ. στη Σάμο, μετά από την απόπειρα αυτοκτονίας του, από 

τις 3 ως τις 7 Μαρτίου 2017. Ακολουθεί η αναφορά στα αγγλικά στο facebook της οργάνωσης Advocates 

Abroad και σχετικό άρθρο. 

 

 

 
 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/03/4-5/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/03/4-5/
http://archive.is/YtFtF
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Πήγες να αυτοκτονήσεις; Συλλαμβάνεσαι και βασανίζεσαι 

 

 

 

Οι μώλωπες από τα χτυπήματα των αστυνομικών είναι εμφανείς στο σώμα του ασυνόδευτου ανήλικου 

πρόσφυγα – Εφημερίδα των Συντακτών - 09.03.2017 - Συντάκτης: Δημήτρης Αγγελίδης 

 

Σοβαρές ενδείξεις ότι η αστυνομική βία εναντίον προσφύγων και μεταναστών στη Σάμο αποτελεί 

συστηματική και εκτεταμένη πρακτική, και μάλιστα ανεκτή από σχεδόν το σύνολο των κρατικών φορέων 

και των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, φέρνει στο φως η 

αναφορά όσων έζησε και είδε ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας στο Αστυνομικό Τμήμα στο Βαθύ, όπου, 

έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, κρατήθηκε μέρες 

δεμένος με χειροπέδες σε καρέκλα και χτυπήθηκε βάναυσα και κατ’ εξακολούθηση από αστυνομικούς. Η 

συγκλονιστική μαρτυρία του -το πλήρες κείμενο δημοσιοποιεί εξ ολοκλήρου σήμερα η «Εφ.Συν.» σε 

πρόχειρη μετάφραση από τα αγγλικά- εμπεριέχεται σε αναφορά της οργάνωσης Advocates Abroad προς τον 

Συνήγορο του Πολίτη, την αρμόδια αρχή για τη διερεύνηση των καταγγελιών αστυνομικής βίας. Η αναφορά 

συμπληρώνεται με φωτογραφίες από τα τραύματα και τις ουλές του πρόσφυγα και από τη μαρτυρία της 

δικηγόρου της οργάνωσης, Τζένιφερ Χόλιγκαν. 

 

Σε επίσκεψή της στο Τμήμα στο Βαθύ το πρωί της 6ης Φεβρουαρίου, η κ. Χόλιγκαν είδε τον ανήλικο 

δεμένο με χειροπέδες σε καρέκλα στην αίθουσα αναμονής του Τμήματος και τον πλησίασε για να 

πληροφορηθεί την αιτία της σύλληψης. «Ηταν φανερό ότι βρισκόταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. 

Το πόδι του έτρεμε. Τη μια στιγμή γελούσε, την άλλη βρισκόταν σε αγωνία», σημειώνει. 

 

Της είπε ότι τον κρατούσαν έτσι από την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου και ότι τον είχαν χτυπήσει οι 

αστυνομικοί, όπως και άλλους τρεις ασυνόδευτους ανηλίκους το προηγούμενο βράδυ. Τον ξαναείδε την 

επομένη, έξω από το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Τον είχαν αφήσει το πρωί, ύστερα από τέσσερις 

μέρες και πέντε νύχτες κράτηση. Στις 10 Φεβρουαρίου το απόγευμα συναντήθηκαν ξανά στην είσοδο του 

Κέντρου, για να γίνει η καταγραφή της μαρτυρίας του. 

 

Είναι πολλά τα περιστατικά 

 
Αυτό που σοκάρει στην καταγγελία δεν είναι μόνο οι πρακτικές της αστυνομίας, που φέρνουν στον νου τις 

παλιές αποκαλύψεις για το Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας, συνώνυμο έκτοτε βασανιστηρίων και 

αστυνομικής βίας. Αλλωστε, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες είχε καταγγείλει τον Δεκέμβριο 

ότι Ιρακινός, θύμα βασανιστηρίων είχε κρατηθεί 19 μέρες δεμένος με χειροπέδες σε πάγκο του διαδρόμου 

του Τμήματος της Σάμου, χωρίς δυνατότητα για μπάνιο, καθαρά ρούχα, κατάλληλη σίτιση και 

φαρμακευτική αγωγή. Το κλίμα ατιμωρησίας που φαίνεται ότι καλλιεργείται από την απροθυμία ή την 

αδυναμία της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας να παρέμβει, δείχνει να έχει οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη έξαρση 

της αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας στα νησιά. Συνολικά οκτώ αναφορές υπέβαλαν τον τελευταίο 

ενάμιση μήνα στον Συνήγορο οι Advocates Abroad, ενώ άλλες καταγγελίες βρίσκονται στο στάδιο της 

τελικής διερεύνησης. Η κατάσταση προξενεί ιδιαίτερη ανησυχία καθώς βρίσκονται στο τελικό στάδιο τα 

σχέδια της κυβέρνησης να κατασκευάσει κέντρα κράτησης στη Σάμο και την Κω και να επεκτείνει τη 

χωρητικότητα του κέντρου κράτησης στη Λέσβο, τη στιγμή που δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι τηρούνται 

από την αστυνομία οι στοιχειώδεις νόμιμες διαδικασίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

http://www.efsyn.gr/arthro/piges-na-aytoktoniseis-syllamvanesai-kai-vasanizesai
http://www.efsyn.gr/search/node?author=37
http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/field/image/2017-03/prosfugas-samos-kakopoiisi_0.jpg
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Εξίσου όμως σοκάρει το κλίμα αποσιώπησης, αν όχι συγκάλυψης, που φαίνεται ότι έχει επιβληθεί στο 

Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης του νησιού, δίνοντας την εντύπωση γενικευμένης συναίνεσης σε 

πρακτικές που προσκρούουν μετωπικά στην αποστολή ανθρωπιστικών και ιατρικών οργανώσεων. Δεν 

μπορεί παρά να δημιουργεί πολύ σοβαρά ερωτήματα η κατάληξη της ιστορίας του ανήλικου πρόσφυγα, ο 

οποίος, με νωπές τις ουλές από την απόπειρα αυτοκτονίας, με εμφανή τα τραύματα από την κακοποίηση και 

με εμφανή επιδείνωση της ψυχικής του κατάστασης, αφέθηκε τουλάχιστον άλλες δύο εβδομάδες να ζει στο 

Κέντρο χωρίς ενδεδειγμένη υποστήριξη, στο ίδιο περιβάλλον που τον οδήγησε να προσπαθήσει να βάλει 

τέλος στη ζωή του. 

 

Συγκλονιστική μαρτυρία 

 

 
 

Οι μώλωπες από τα χτυπήματα των αστυνομικών στη μέση είναι εμφανείς στο σώμα του ασυνόδευτου 

ανήλικου πρόσφυγα, που είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει κόβοντας με μαχαίρι το μπράτσο του. Η 

μαρτυρία του, όπως την κατέγραψε μέσω διερμηνέα η κ. Χόλιγκαν, έχει ως εξής: 

 

«Αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες στον καταυλισμό. Εχω διαβήτη και ψυχολογικά προβλήματα και δεν 

λαμβάνω κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση από την Ιατρική Παρέμβαση. Από τότε που καταγράφηκα στον 

καταυλισμό τον Ιανουάριο, επισκέπτομαι τακτικά το ιατρείο της οργάνωσης να ζητήσω αγωγή, αλλά οι γιατροί 

μού λένε κάθε φορά να ξαναέρθω την επομένη. Εχω κουραστεί και έχω αναστατωθεί από όλο αυτό, όπως και 

από την αναμονή για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας ασύλου. Δεν έχω οικογένεια στη χώρα μου ούτε στην 

Ευρώπη, δεν ξέρω τι θα γίνει στη ζωή μου. Οσο περιμένω, ζω δίπλα σε ενήλικους στο καμπ που μας 

ενθαρρύνουν [τους ανήλικους] να κάνουμε ναρκωτικά και να πίνουμε αλκοόλ, σαν αυτούς. Υπάρχει πολλή βία 

μεταξύ των διαφορετικών εθνικών ομάδων, γιατί κάθε ομάδα έχει διαφορετική αντιμετώπιση από το γραφείο 

ασύλου, την αστυνομία και την Ιατρική Παρέμβαση. Η δική μας εθνική ομάδα αντιμετωπίζει συνεχώς 

διακρίσεις και κατηγορείται για τα προβλήματα του καταυλισμού. Είναι άσχημη η κατάσταση. Την Παρασκευή 

3 Φεβρουαρίου 2017, πήγα ξανά στο λυόμενο της Ιατρικής Παρέμβασης να ζητήσω αγωγή και με έδιωξαν, 

όπως πάντα. Τα λόγια τους με έφεραν σε κατάσταση απελπισίας. Πήγα πίσω στη σκηνή μου και άρχισα να 

κόβομαι με μαχαίρι στο μπράτσο. Το μόνο που θυμάμαι στη συνέχεια είναι να με κρατά από τον ώμο ο φίλος 

μου και να με οδηγεί στο ιατρείο. Οσο μου έκαναν ράμματα, ένας άντρας δίπλα μου φαινόταν σαν να πεθαίνει. 

Οι γιατροί τού έκαναν μαλάξεις στην καρδιά. Ενιωσα να με πλημμυρίζει η αγωνία και άρχισα να χτυπώ το 

κεφάλι μου στον τοίχο του ιατρείου. Εφτασε η αστυνομία και μου πέρασαν χειροπέδες. Οταν έφτασα στο 

Τμήμα, με έδεσαν με τις χειροπέδες σε μια καρέκλα δίπλα στην είσοδο και με άφησαν εκεί τρεις νύχτες. Την 

επομένη, με πλησίασαν αστυνομικοί και φώναξαν, “Γαμώ την Αλγερία”. Αναστατώθηκα και τους φώναξα, 

“Γαμώ την Ελλάδα”. Τότε μου έβγαλαν τις χειροπέδες και με τράβηξαν σ’ ένα δωμάτιο με άλλους 

αξιωματικούς. Με χτύπησαν με κλομπ, γροθιές και κλοτσιές. Υπήρχε επίσης ένα τέιζερ και μου έριξαν. 

Πονούσα πολύ στα πλευρά, την πλάτη και τους ώμους. Μετά από μιάμιση ώρα, σταμάτησαν να χτυπούν. 

Με πήγαν στον κοινόχρηστο χώρο και με ξανάδεσαν στην καρέκλα. Την επομένη, Κυριακή, δεν άντεχα στην 

ιδέα ότι θα περάσω τρίτη νύχτα δεμένος στην καρέκλα και φοβόμουν μήπως με χτυπήσουν πάλι οι 

αστυνομικοί. Ανοιξα την κλειδαριά στις χειροπέδες και κατάφερα να διαφύγω. Ηταν ωραία να είμαι 

ελεύθερος, μακριά από την αστυνομία. Κρύφτηκα σ’ ένα άδειο κτίριο στην πόλη για να περιμένω μια-δυο ώρες 

μέχρι να γυρίσω στον καταυλισμό. Κάποιος από τη γειτονιά πρέπει να με είδε και φώναξε την αστυνομία, που 

ήρθε να με συλλάβει. Με τράβηξαν στο αυτοκίνητο και άρχισαν να με χτυπούν στη διαδρομή προς το Τμήμα. 

Ενιωθα τρομαγμένος και αβοήθητος». 
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Ξανά τέιζερ 

 

 
Οι ουλές στο μπράτσο του ασυνόδευτου ανήλικου που είχε μόλις αποπειραθεί να δώσει τέρμα στη ζωή του δεν 

εμπόδισαν τους αστυνομικούς, που τον κράτησαν μέρες δεμένο σε καρέκλα και τον χτυπούσαν 

κατ’εξακολούθηση με κλομπ, γροθιές και κλοτσιές, ενώ του έκαναν και ηλεκτροσόκ με τέιζερ 

 

«Οταν έφτασα, η αστυνομία με οδήγησε στο ίδιο δωμάτιο και με χτύπησε πολύ δυνατά με γροθιές, κλοτσιές και 

κλομπ. Μου έκαναν και πάλι ηλεκτροσόκ με το τέιζερ. Πονούσε όλο μου το σώμα. Αυτή τη φορά, μερικοί 

αξιωματικοί κάλυψαν τα πρόσωπά τους με μάσκες, ωστόσο ξέρω ποιοι είναι. Μετά τα χτυπήματα, με έδεσαν 

στην καρέκλα περνώντας χειροπέδες στους αστραγάλους και στους καρπούς. Πεινούσα και δεν μου έδωσαν 

φαγητό εκείνη τη μέρα. Το βράδυ είδα τρεις ανήλικους από τον καταυλισμό να τους φέρνουν στο Τμήμα. 

Τους πήγαν σ’ ένα δωμάτιο, όλη τη νύχτα άκουγα τον ήχο από τα χτυπήματα, μέχρι το πρωί. Τη Δευτέρα με 

επισκέφτηκε ψυχίατρος και μου έδωσε φάρμακα. Μου είπε ότι θα αφεθώ ελεύθερος να γυρίσω στον 

καταυλισμό αργότερα μέσα στην ημέρα. Η αστυνομία με κράτησε άλλη μία νύχτα και με χτύπησαν ξανά στο 

ίδιο δωμάτιο, μέχρι που με άφησαν ελεύθερο την Τρίτη». 

 

Εισαγγελική παρέμβαση για παρόμοιο περιστατικό 

 

Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σάμου προκάλεσε το ρεπορτάζ για το περιστατικό αστυνομικής βίας με 

θύμα τρεις Αλγερινούς, που δημοσίευσε η «Εφ.Συν.», ύστερα από αναφορά της οργάνωσης Advocates 

Abroad στον Συνήγορο του Πολίτη. Οι δύο Αλγερινοί καταγγέλλουν βίαια χτυπήματα αλλά και 

πυροβολισμούς που δέχτηκαν οι ίδιοι και ένας συμπατριώτης τους από αστυνομικούς στις 6 το απόγευμα 

του Σαββάτου, την ώρα που περπατούσαν σε ερημικό σημείο κοντά στο σουπερμάρκετ-μπαζάρ Βαρελά. Ο 

εισαγγελέας διέταξε χθες κατεπείγουσα προανακριτική εξέταση για το περιστατικό, το οποίο όμως δεν 

αποτελεί εξαίρεση. Oι Advocates Abroad έχουν υποβάλει συνολικά οκτώ αναφορές τον τελευταίο ενάμιση 

μήνα για περιστατικά αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας από τα τέλη Ιανουαρίου στα νησιά, ενώ βρίσκονται 

στο τελικό στάδιο της διερεύνησης και άλλες. Φαίνεται ότι το κλίμα ατιμωρησίας που επικρατεί στην 

ΕΛ.ΑΣ. έχει επιφέρει έξαρση των κρουσμάτων. 

 

 

56. 05/03/2017: Ρατσιστική επίθεση αστυνομικών σε Αλγερινούς στη Σάμο 
 

Καταγγελία σαδιστικής βίαιης επίθεσης αστυνομικών σε 3 Αλγερινούς, με μόνη αιτία την καταγωγή τους, 

στη Σάμο, στις 5 Μαρτίου 2017. Ακολουθεί η αναφορά στα αγγλικά στο facebook της οργάνωσης 

Advocates Abroad και σχετικό άρθρο. 

http://www.efsyn.gr/arthro/mas-htypisan-mas-erixan-ston-gkremo-kai-mas-pyrovolisan
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/05/1-262/
http://archive.is/YtFtF
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«Μας χτύπησαν, μας έριξαν στον γκρεμό και μας πυροβόλησαν!» 

 
Οι κλοτσιές των αστυνομικών στο κεφάλι άφησαν μώλωπες, καθώς ο ένας από τους δύο Αλγερινούς δεν 

πρόλαβε να προστατέψει το πρόσωπό του με τα χέρια 

Εφημερίδα των Συντακτών 07.03.2017 

Συντάκτης: Δημήτρης Αγγελίδης 

 

Σοβαρά ερωτήματα για τις πρακτικές που εφαρμόζει η αστυνομία της Σάμου απέναντι στους 

εγκλωβισμένους πρόσφυγες και μετανάστες, όπως και για τον τρόπο που ερευνά η φυσική και πολιτική 

ηγεσία τα καταγγελλόμενα περιστατικά αστυνομικής βίας εγείρει η αναφορά δύο Αλγερινών για βίαια 

χτυπήματα αλλά και πυροβολισμούς που δέχτηκαν οι ίδιοι και ένας συμπατριώτης τους από αστυνομικούς 

στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου, την ώρα που περπατούσαν σε ερημικό σημείο κοντά στο σουπερμάρκετ-

μπαζάρ Βαρελά. Και οι τρεις φιλοξενούνται από καιρό στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Βαθύ 

και είναι φυσικά ελεύθεροι να κυκλοφορούν στο νησί. «Μας πλησίασε ένα περιπολικό. Πέντε αστυνομικοί 

μάς ζήτησαν τα χαρτιά μας και μας ρώτησαν από ποια χώρα είμαστε. Τους είπαμε ότι είμαστε Αλγερινοί. 

Κοίταξαν να δουν αν βρίσκεται κοντά κανένας περαστικός και άρχισαν να μας χτυπούν. Μας ανάγκασαν να 

πέσουμε και οι τρεις στο έδαφος μπρούμυτα και άρχισαν να μας κλοτσάνε. Στη συνέχεια μας ανασήκωσαν και 

μας κλοτσούσαν στο πρόσωπο» αναφέρουν οι δύο Αλγερινοί, 19 και 22 χρόνων, στην οργάνωση νομικής 

υποστήριξης Advocates Abroad που δημοσιοποίησε την καταγγελία (τα ονόματά τους βρίσκονται στη 

διάθεση της οργάνωσης). 

http://archive.is/PPEjL
http://www.efsyn.gr/search/node?author=37
http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/field/image/2017-03/traymatismenos_metanastis.jpg
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Ο ένας έβαλε τα χέρια του στο πρόσωπο για να προστατευτεί από τις κλοτσιές, ο άλλος δεν πρόλαβε και 

έχει μώλωπες στον αριστερό κρόταφο και στο μάτι, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν 

την επομένη. «Αφού μας χτύπησαν, μας άρπαξαν και μας έριξαν από έναν διπλανό γκρεμό. Οταν σταματήσαμε 

να κυλάμε, σηκωθήκαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε μέσα από τα βάτα και τους θάμνους. Οι αστυνομικοί 

πυροβόλησαν δύο φορές εναντίον μας. Δεν μας πέτυχαν και αρχίσαμε να τρέχουμε όσο πιο γρήγορα 

μπορούσαμε» σημειώνουν. Ο ένας έχει γρατζουνιές στα πόδια από τα αγκάθια των θάμνων την ώρα που 

έτρεχε να απομακρυνθεί από τους αστυνομικούς. Ο άλλος σημειώνει ότι γύρισε στο Κέντρο και 

επισκέφτηκε το ιατρείο, όπου ανέφερε το περιστατικό. 

 

 
Οι γρατζουνιές από τους θάμνους την ώρα που έτρεχαν για να ξεφύγουν από τη βία των αστυνομικών είναι 

εμφανείς στα πόδια των δύο Αλγερινών  

 

«Κούνησαν το κεφάλι τους και μου έδωσαν παυσίπονο και αλοιφή για τους μώλωπες στο πρόσωπο» αναφέρει. 

Και οι δύο σημειώνουν ότι φοβούνται να κυκλοφορήσουν ξανά έξω από το Κέντρο. Οπως επισημαίνουν 

στην «Εφ.Συν.» οι Advocates Abroad, συντάσσουν πια σε εβδομαδιαία βάση αναφορές για κατάχρηση 

εξουσίας και κακομεταχείριση εκ μέρους της αστυνομίας στη Σάμο, τη Λέσβο και τη Χίο. «Οι πρόσφυγες 

δεν είναι εγκληματίες, αλλά άνθρωποι που δικαιούνται εκ του νόμου συγκεκριμένα δικαιώματα και προστασία 

όσο διαρκεί η διαδικασία ασύλου» σημειώνει η οργάνωση. 

 

Αρνείται η ΕΛ.ΑΣ. αλλά… 
 

Πηγές του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. ισχυρίζονται στην «Εφ.Συν.» ότι δεν συνέβη το περιστατικό. Επειδή 

όμως είναι συγκεκριμένη η αναφορά των προσφύγων και δυσκολεύεται να δεχτεί κανείς ότι φαντάστηκαν 

αυτά που προσήλθαν να καταγγείλουν, παραμένει το ερώτημα αν το συμπέρασμα της αστυνομίας βασίζεται 

σε ενδεδειγμένη έρευνα, καθώς δεν υπήρξε ενημέρωση ότι ενεργοποιήθηκε επίσημη ερευνητική διαδικασία, 

ή σε άτυπη προφορική διερεύνηση. Στην τελευταία περίπτωση δικαιούται να υποθέσει κανείς ότι 

επιχειρείται συγκάλυψη, και μάλιστα εγκληματική, στον βαθμό που δεν μπορεί παρά να ερμηνευτεί από 

τους αστυνομικούς σαν «πράσινο φως» για να συνεχίσουν να κάνουν τα ίδια και χειρότερα. Δεν είναι 

άλλωστε η πρώτη φορά που απασχολούν τη δημοσιότητα οι πρακτικές της αστυνομίας της Σάμου, ακόμα 

και μετά την αλλαγή αστυνομικής διεύθυνσης στο νησί. Τον Νοέμβριο, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους 

Πρόσφυγες κατήγγειλε την κράτηση ενός εικοσιπεντάχρονου Ιρακινού, θύματος βασανιστηρίων, στην 

Αστυνομική Διεύθυνση Σάμου σε συνθήκες που συνιστούν και αυτές βασανιστήριο: κρατούνταν χωρίς 

απόφαση 19 μέρες δεμένος με χειροπέδες σε πάγκο αναμονής στον κεντρικό διάδρομο, χωρίς τη 

δυνατότητα να κάνει μπάνιο, να αλλάξει ρούχα, να έχει κατάλληλη για τα προβλήματα της υγείας του 

σίτιση και φαρμακευτική αγωγή. 

 

 

57. 06/03/2017: Συλλογή υπογραφών στην Κηφισιά για μη φιλοξενία 

ανήλικων προσφύγων 
 

«Απειλή» από δεκάχρονα προσφυγόπουλα στην Κηφισιά 

Kifisianews.gr Μάρτιος 10, 2017 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/06/1-264/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/06/1-264/
http://archive.is/FuWSd
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Απειλή από ορφανά παιδάκια ένιωσε η Κηφισιά, έτσι  πολίτες και εκπρόσωποι συνεργαζόμενων συλλόγων, 

κατόπιν της πρόσκλησης του Συλλόγου Πολιτείας συναντήθηκαν σε καφέ της περιοχής τη Δευτέρα 6 

Μαρτίου το απόγευμα, προκειμένου να εκδώσουν ψήφισμα αποστροφής προς τα παιδιά αυτά. Η συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε μετά τη φήμη που έχει κυκλοφορήσει ότι πρόκειται να φιλοξενηθούν 15 ή 100 ορφανοί 

ανήλικοι μετανάστες, η φήμη δεν έχει ξεκαθαρίσει τον αριθμό, στο ερείπιο κτίριο που είναι ή δεν είναι, ούτε 

αυτό ξεκαθαρίζεται του Ερυθρού Σταυρού, στην οδό Γεωργαντά, στο Κεφαλάρι. 50 υπογραφές 

συγκεντρώθηκαν ώστε να μπορέσει το θέμα να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο από πολίτες που διέγνωσαν 

να απειλείται και να υποβαθμίζεται η περιουσία τους από την πρόσβαση των μεταναστών στο Κεφαλάρι. 

Απειλή επίσης θεωρούν και προς τα παιδιά της περιοχής ότι υπάρχει περίπτωση να συνυπάρξουν σε σχολείο 

με τα παιδιά αυτά, τα οποία επειδή έχουν ζήσει πόλεμο, έχουν γίνει άγρια και κακά.  Εκφράστηκε επίσης 

και ο κίνδυνος ότι τα παιδιά αυτά θα τριγυρίζουν κλέβοντας στα μαγαζιά της Κηφισιάς. Το πιο σωστό 

λοιπόν είναι τα παιδιά αυτά να πάνε οπουδήποτε αλλού, σε ήδη υποβαθμισμένες περιοχές που δε θα έχουν 

τίποτα να χάσουν, παρά σε κάποια όμορφη και αξιοπρεπή περιοχή όπως το Κεφαλάρι ή άλλα ακριβά μέρη 

της Κηφισιάς. 

 

Τώρα αν βέβαια κοιτάξουμε το ημερήσιο δελτίο της αστυνομίας, θα διαπιστώσουμε ότι οι κλοπές είναι σε 

ημερήσια διάταξη, ενώ γονείς μας έχουν καταγγείλει το γεγονός ότι σε κεντρικές περιοχές της Κηφισιάς, 

όπου συχνάζουν νεαρά άτομα, οι κλοπές κινητών τηλεφώνων, χρημάτων και τρομοκρατίας είναι κάτι 

συνηθισμένο. Κι ας μην ζουν ορφανοί μετανάστες στην πόλη μας. Όσον αφορά για την υποβάθμιση των 

περιουσιών, για αυτό έχουν ήδη φροντίσει οι Κυβερνήσεις μας. Ας προσπαθήσει κάποιος να πουλήσει το 

σπίτι του, έστω και στη μισή αξία από όσο το είχε αγοράσει. Ας καταφέρει έστω να το πουλήσει σε 

οποιαδήποτε αξία.Αν εξετάσουμε την πιθανότητα παραχώρησης του συγκεκριμένου κτιρίου, πιο πιθανό 

είναι να φιλοξενηθούν τα εγγόνια των σημερινών ορφανών μεταναστών παρά οι ίδιοι. Το κτίριο είναι 

πραγματικό ερείπιο και η πιθανότητα να φιλοξενήσει οποιονδήποτε μας θυμίζει το ανέκδοτο με τον 

σεισμοπαθή πιτσιρικά. Για όποιον δεν το θυμάται το αναφέρουμε.  Ρωτάει ο πολιτικός παράγοντας τον 

πεντάχρονο πιτσιρικά τι νούμερο παπούτσια φοράει και ο μικρός απαντάει «45». Όταν αναρωτιέται ο 

πολιτικός πώς και φοράει τέτοιο νούμερο τόσο μικρός, ο μικρός απαντάει «Μέχρι να μου τα φέρετε τόσο θα 

φοράω». 

 

Όπως και να έχει, αν βρεθεί ένας τρόπος να φτιαχτεί το όμορφο κτίριο και να μη ρημάζει, ό,τι και να 

φιλοξενήσει, ακόμα και αρκούδες, θα ήταν προτιμότερο και ομορφότερο για την πόλη.  Το κτίριο αποτελεί 

κληροδότημα προς τον Ερυθρό Σταυρό με σκοπό να γίνει ξενώνας για αδελφές νοσοκόμες που βγαίνουν 

στη σύνταξη, κάτι όμως που ποτέ δεν έγινε και μια και δεν εκπληρώθηκε ο σκοπός του, φαίνεται να έχει 

περιέλθει στη δικαιοδοσία του Δήμου Κηφισιάς. Έτσι οι πολίτες της Κηφισιάς σκέφτονται ότι θα έπρεπε να 

χρησιμοποιηθεί προς όφελος των ιδίων. Όφελος βέβαια θα είναι και μάλιστα σημαντικό για κάποιους, αν 

δοθούν χρήματα για ανακατασκευή του κτιρίου. Σε περίπτωση πάντως που ο Δήμος θελήσει να είναι 

φιλόξενος θα βρει πραγματικά φιλόξενες δομές για τα παιδιά αυτά. Κάποιοι εκ των παρισταμένων στη 

συγκέντρωση φοβήθηκαν ότι το επόμενο που θα γίνει μετά την αποδοχή των ορφανών θα είναι να ζητήσουν 

και τζαμί, προοπτική που συνέβαλε στο να ανάψουν τα αίματα και στους πιο ήπιους. Άλλοι πάλι δέχονταν 

τα παιδιά αν ήταν Σύριοι όχι όμως αν ήταν Πακιστανοί.  Δεν ξέρουμε αν αυτό οφείλεται σε κάποια 

γνωμοδότηση για DNA γονιδίων ή σε κάποια άλλη έρευνα, που καθιστά τα μεν παιδιά καλά τα άλλα όχι. 
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Με αφορμή επίσκεψή μας  σε ελληνικό σχολείο στο Βουκουρέστι, όπου φοιτούν παιδιά κυρίως μικτών 

γάμων με ένα γονιό Έλληνα, εντύπωση μάς έκανε ότι φοιτούν και κάποια παιδιά χωρίς ελληνική 

καταγωγή.  Οι γονείς τους επέλεξαν το συγκεκριμένο σχολείο, όπως μάθαμε, προκειμένου να πάρουν τα 

παιδιά τους την ελληνική παιδεία που θαυμάζουν. Αυτό που δε βλέπουμε στα παιδιά των μεταναστών που 

μπορούμε να τα φιλοξενήσουμε στα σχολεία μας είναι ότι μας δίνεται μια ευκαιρία να μεταλαμπαδεύσουμε 

και πάλι το ελληνικό πνεύμα στην Ανατολή. Να γίνει και πάλι η ελληνική γλώσσα διεθνής γλώσσα. Όλοι 

αυτοί οι άνθρωποι που φτάνουν στην Ελλάδα, μπορούν να μάθουν να λένε κάτι παραπάνω από «καλημέρα» 

και «πεινάω», μπορούμε να τους μάθουμε τη δική μας προοπτική στην ιστορία. Και πώς το 

εκμεταλλευόμαστε; Οργανώνοντας συγκεντρώσεις για να απαγορεύσουμε την είσοδο των παιδιών αυτών 

στα σχολεία μας; Αποκλείοντάς τους από την κουλτούρα μας; Αφήνοντας άλλους να τους μάθουν ποιος 

είναι ο Μέγα Αλέξανδρος και σε ποια χώρα βρίσκεται η Μακεδονία; Παρόντες στη συνάντηση της 

Δευτέρας από δημοτικούς συμβούλους ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος από το συνδυασμό «Σίγουρα 

Βήματα» και ο Γιάννης Καπάτσος από την «Ελληνική Αυγή»  και οι περισσότεροι παριστάμενοι υπέγραψαν 

για το ανεπιθύμητο των μεταναστών. Κάποιοι ζήτησαν πληρέστερη ενημέρωση και όχι φήμες όπως η 

Ολυμπία Καλού από τους «Τροβαδούρους» και ο Φραντέσκο Βιανέλλο, ως εκπρόσωπος του συλλόγου 

Φίλων της Μουσικής αρνήθηκε να υπογράψει. 

 

 

58. 07 και 08/03/2017: Ρατσιστικές αντιδράσεις κατά της εκμάθησης τουρκικών σε 

νηπιαγωγεία της Θράκης 
 

Ρατσισμός και μισαλλοδοξία σε τρία άρθρα και σε δηλώσεις εκπαιδευτικών στο δεύτερο και τρίτο άρθρο: 
 

Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι για τα «γενιτσαράκια» που φτιάχνει το Υπουργείο Παιδείας στη Θράκη 

Tribune.gr  7 Μαρτίου 2017 

 

 
 

Πανηγυρίζουν στην Τουρκία που το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας διδάσκει στα ελληνόπουλα 

μουσουλμανάκια «τουρκικά» από το νηπιαγωγείο. Η μειονότητα στη Θράκη δεν είναι τουρκική. Είναι 

Έλληνες μουσουλμάνοι, διότι γνωρίζουμε με ακλόνητες ιστορικές αποδείξεις ότι πρόκειται για πληθυσμό 

εξισλαμισμένο και «τουρκεμένο» επί οθωμανικής κατοχής. Επίσης το 1/3 της μουσουλμανικής μειονότητας 

αποτελείται από Πομάκους, δηλαδή τους αρχαίους Αγριάνες (θρακικό φύλο) και το άλλο 1/3 είναι 

τσιγγάνοι, Ρομά. Ότι υπάρχουν κάποιοι «οθωμανικής καταγωγής» που έρμαια της τουρκικής προπαγάνδας 

νομίζουν ότι είναι «Τούρκοι», αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και «φυλετικά» Τούρκοι. Αυτά όμως είναι 

«λεπτομέρειες» για την πολιτική συστηματικού εκτουρκισμού που ακολουθούν οι ηγεσίες του υπουργείου 

Παιδείας και μάλιστα σε μειονότητα που η Ελλάδα αρνείται ότι είναι «τουρκική». 

 

Εμμέσως πλην σαφώς το Υπουργείο Παιδείας «αναγνωρίζει» την ύπαρξη τουρκικής μειονότητας, σε μια 

επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα πολιτική που εφαρμόζει, που θα περίμενε κάποιος από τις 

πατριωτικές δυνάμεις της συγκυβέρνησης να φρενάρουν. Για την απόφαση του Ελληνικού Υπουργείου 

Παιδείας να ξεκινήσει πιλοτικό πρόγραμμα εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας σε 6 νηπιαγωγεία στη 

Δυτική Θράκη γράφει ο Ισμαήλ Σαχίν στη Mıllıyet (με τον τίτλο «Τουρκική γλώσσα στα παιδιά της Δυτικής 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/07/1-265/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/07/1-265/
http://archive.is/3GBDj
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Θράκης»). Ενώ κλιμακώνεται τις τελευταίες ημέρες η πολιτική ένταση μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας, μια 

καλή είδηση ήλθε για την «τουρκική μειονότητα» που ζει στη Δυτική Θράκη σχολιάζει αρχικά το 

δημοσίευμα. Οι εκπαιδευτικοί που επελέγησαν είναι Έλληνες που γεννήθηκαν στη Δυτική Θράκη. Το εν 

λόγω πρότζεκτ, προϋπολογισμού 401.594 ευρώ, αναμένεται εντός του έτους να εφαρμοσθεί σε όλη την 

περιοχή, σημειώνει η τουρκική εφημερίδα.  

 

Όπως δήλωσε στην εφημερίδα ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Γεράσιμος 

Κουζέλης, το εν λόγω πρόγραμμα θα εξασφαλίσει την καλύτερη επικοινωνία στις μειονότητες που μιλούν 

δυο γλώσσες. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει κατηγορηθεί επανειλημμένως για 

«ανθελληνισμό» και εχθρότητα ακόμα και προς την ελληνική κλασική Παιδεία, ανεξάρτητα εάν πάντα μετά 

τις αντιδράσεις προσπαθούν να «μαζέψουν» από το υπουργείο Παιδείας. Ο βουλευτής Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ 

Χουσεΐν Ζειμπέκ σχολίασε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που το ζητούσε εδώ και μεγάλο χρονικό 

διάστημα η μειονότητα και προσέθεσε: «Είμαστε υποχρεωμένοι να διδαχθούμε την τουρκική γλώσσα για να 

μην ξεχάσουμε την κουλτούρα μας (sic). Για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στην ανώτατη 

εκπαίδευση εδώ πρέπει να γνωρίζουμε καλά και την ελληνική γλώσσα. Ελπίζω χάρη στο έργο αυτό να 

μάθουν να χρησιμοποιούν τα παιδιά μας με τον καλύτερο τρόπο και τις δυο γλώσσες». 

 

Τέλος, με τον υπότιτλο «Ισότιμες ευκαιρίες στην εκπαίδευση» γίνεται λόγος στη σχετική ανακοίνωση του 

γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης ότι χάρη στο νέο πρόγραμμα τα παιδιά που πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο, 

έχοντας τη δυνατότητα να διαβάζουν και να γράφουν καλύτερα και στην ελληνική και στην τουρκική 

γλώσσα, θα έχουν ισότιμες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Στο υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε όλοι να 

ντρέπεστε… Πρώτος και καλύτερος ο Ζουράρις, ο μέγας πατριώτης. Άλλο σχόλιο για αυτή την ξεφτίλα δεν 

υπάρχει. Ίσως ο Αλέξης Τσίπρας επιτέλους πρέπει να τοποθετήσει μια πατριωτική πολιτική ηγεσία στο 

υπουργείο Παιδείας, διότι οι κύριοι του υπουργείου Παιδείας τον ίδιο τον πρωθυπουργό υπονομεύουν 

εφαρμόζοντας τις πιο αντεθνικές και εθνοδιαλυτικές ιδεοληψίες τους. 

 
Ξεσηκώθηκαν οι δάσκαλοι στη Θράκη: «Όχι η τούρκικη γλώσσα στα νηπιαγωγεία» 

Tribune.gr 8 Μαρτίου 2017 

 

 

 

Σάλος έχει ξεσπάσει με τα δίγλωσσα νηπιαγωγεία στη Θράκη, όπου θα διδάσκονται τουρκικά, γράφει η 

εφημερίδα «Δημοκρατία». Το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της 

«Δημοκρατίας», συσκέφθηκαν τα αρμόδια όργανα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ξάνθη και Κομοτηνή 

και εκφράστηκαν δριμείες αντιδράσεις αναφορικά με τις εξελίξεις. Αφορμή αποτελεί το νέο πρόγραμμα του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και εισάγει πιλοτικά 

την τουρκική «μητρική» γλώσσα όπως τη χαρακτηρίζει (!) σε έξι νηπιαγωγεία της Θράκης (τρία στη 

Ροδόπη και τρία στην Ξάνθη). Πρόκειται για μεσοβέζικες λύσεις, που εξυπηρετούν σκοπιμότητες, ανέφερε 

με νόημα στην εφημερίδα ο πρόεδρος του διδασκαλικού συλλόγου Ξάνθης Δημήτρης Ντούμος. Σύμφωνα 

με τον ίδιο, το ζήτημα έχει εκτός από παιδαγωγική και εθνική, πολιτική διάσταση. «Υπάρχουν τεράστια 

κενά, αμέτρητα ερωτήματα για το πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα, τις συνέπειες που μπορεί να έχει» 

τόνισε ο κ. Ντούμος. Την επόμενη εβδομάδα θα συγκληθεί νέα σύσκεψη, όπου οι δάσκαλοι θα λάβουν 

επίσημη απόφαση και θα εκφράσουν την αντίθεσή τους στη λειτουργία των έξι νηπιαγωγείων, την οποία θα 

κοινοποιήσουν στο υπουργείο Παιδείας. Κοινό μυστικό της λειτουργίας των δίγλωσσων νηπιαγωγείων 

αποτελεί το γεγονός ότι διάφοροι μηχανισμοί που εξυπηρετούν τουρκικά συμφέροντα πιέζουν την 

κυβέρνηση προς αυτήν την κατεύθυνση. «Υπάρχουν βουλευτές και πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Θράκη που 

πανηγυρίζουν με τις εξελίξεις» σημείωσε με νόημα πρώην στρατιωτικός στη «δημοκρατία». Οι φωνές που 

αντιτίθενται στη λειτουργία των εν λόγω νηπιαγωγείων αναφέρουν ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα είχε λογική 

μόνο εφόσον σαν δεύτερη γλώσσα διδάσκονταν πομακικά ή ρομανί και όχι τουρκικά. 

http://archive.is/A10wp
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Εκπαιδευτικοί της Ροδόπης κατά ΙΕΠ και Υπουργείου για την πιλοτική εφαρμογή της τουρκικής ως 

γλώσσας στήριξης σε νηπιαγωγεία της Θράκης 

 

 
Παρατηρητής της Θράκης 14.03.2017 

Νατάσσα Βαφειάδου 

Παναγιώτα Βενετοπούλου, πρόεδρος Συλλόγου «Οι Τρεις Ιεράρχες» «Εάν θέλουμε να παράγουμε έργο, και 

μάλιστα έργο ποιότητας, θα πρέπει η ελληνική πολιτεία να ακούσει τα αιτήματα των εκπαιδευτικών» 

 

Την αντίθεσή του στα όσα προβλέπει η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την προσχολική αγωγή των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στον 

νομό Ροδόπης εκφράζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Ροδόπης «Οι Τρεις 

Ιεράρχες». Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης «Οι Τρεις Ιεράρχες» 

εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την απόφαση του ΙΕΠ για την τοποθέτηση συνεργάτη/τριας  μέλους 

της μειονότητας, πτυχιούχου ελληνικού ΑΕΙ, σε νηπιαγωγεία που λειτουργούν σε αμιγώς μειονοτικούς 

οικισμούς της Θράκης,  με στόχο την αρμονική κοινωνικοποίηση των νηπίων της μειονότητας στον θεσμό 

του νηπιαγωγείου, υπογραμμίζοντας ότι σε κανένα σημείο της απόφασης του ΙΕΠ «δεν διευκρινίζεται από 

πού απορρέει επιστημονικά η ανάγκη ειδικά για έναν τέτοιο συνεργάτη και ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος 

του», τονίζοντας μεταξύ άλλων πως η χρησιμοποιούμενη φρασεολογία «επιρρίπτει την ευθύνη στις 

νηπιαγωγούς για τη σημερινή πραγματικότητα μη φοίτησης των νηπίων της μειονότητας στο δημόσιο 

νηπιαγωγείο, αφού θεωρείται απαραίτητη η συμμετοχή συνεργάτη». 

 

Παναγιώτα Βενετοπούλου «Αρνούμαστε την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος στα 

δημόσια νηπιαγωγεία» 

 

Μιλώντας στο «Ράδιο Παρατηρητής 94 fm» η πρόεδρος του Συλλόγου κ. Παναγιώτα Βενετοπούλου 

δήλωσε την έκπληξη της εκπαιδευτικής κοινότητας της Ροδόπης στην ανακοίνωση της πιλοτικής εφαρμογής 

του προγράμματος στη Θράκη, αρχής γενομένης από τη φετινή χρονιά, χωρίς όπως επεσήμανε να υπάρξει 

οποιαδήποτε ενημέρωση ή συζήτηση με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής από πλευράς 

του Υπουργείου. Μάλιστα η ίδια τόνισε πως η ανακοίνωση αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα τεσσάρων 

συσκέψεων με τους νηπιαγωγούς της Ροδόπης, οι οποίοι όπως τόνισε «είμαστε κάθετα αντίθετοι με την 

απόφαση και αρνούμαστε την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος στα δημόσια νηπιαγωγεία». 

Αναλύοντας περαιτέρω το σκεπτικό του Συλλόγου η ίδια επεσήμανε τις ασάφειες της σχετικής 

ανακοίνωσης από πλευράς του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σημειώνοντας πως αρχικά «δεν 

διευκρινίζεται αν ο συνεργάτης αυτός θα είναι εκπαιδευτικός». «Αναφέρει ότι θα είναι πτυχιούχος ΑΕΙ, 

προερχόμενος από τη μειονότητα. Τι σημαίνει αυτό; Οποιοσδήποτε έχει τελειώσει, για παράδειγμα 

πολιτικός μηχανικός, αρχιτέκτονας, κλπ, μπορεί να ασκήσει εκπαιδευτικό έργο;  Έχει εκπαιδευτική 

επάρκεια; Μέσα στο Προεδρικό Διάταγμα 398 αναφέρει ότι μέσα στο νηπιαγωγείο η νηπιαγωγός είναι αυτή 

που ασχολείται με το παιδαγωγικό του τμήματός της, και η μόνη η οποία μπορεί να εκφέρει άποψη για 

διάφορα προβλήματα είναι η/ο σύμβουλος των νηπιαγωγών. Άρα λοιπόν τι γίνεται; Πάμε κατά των 

Προεδρικών Διαταγμάτων; Κι όταν λέμε συνεργάτης, τι συνεργάτης είναι αυτός και για ποιο λόγο να μπει 

μέσα συνεργάτης; Με  ποιον τρόπο θα εισάγουν κάποιον μη εκπαιδευτικό, αγνώστου προελεύσεως 

πτυχίων,  που δεν θα έχει παιδαγωγική επάρκεια, για να ‘ρθει να δει το έργο μου; Και σε ό,τι αφορά τις 

αξιολογήσεις που θα υπάρξουν και θα πάνε και στο Υπουργείο, ποιος θα αξιολογήσει ποιους και για ποιόν 

λόγο;» διερωτήθη. Η κ. Βενετοπούλου έκανε σαφές ότι η αντίδραση ξεκινά από την απουσία επικοινωνίας 

με την εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής αλλά και από την αμφισβήτηση της αναγκαιότητας ενός 

τέτοιου προγράμματος. «Θέλουμε πολύ να δούμε από πού απορρέει η ανάγκη για την υλοποίηση ενός 

http://archive.is/HaBh0
http://archive.is/HaBh0
http://paratiritis-news.gr/photos/venetopoulou1473404118.jpg
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τέτοιου προγράμματος εδώ. Τα παιδιά, επειδή τα ζούμε, όταν υποχρεωτικά φοιτούν στο δημόσιο 

νηπιαγωγείο μαθαίνουν μια χαρά να επικοινωνούν από το πρώτο τετράμηνο και μετά» τόνισε, 

υπογραμμίζοντας πως η δουλειά που γίνεται από το σύνολο των νηπιαγωγών είναι εξαιρετική και 

βασισμένη πάνω σε προγράμματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας  για την ένταξη, την 

κοινωνικοποίηση και την  επαφή του νηπίου με τη νηπιαγωγό και το περιβάλλον. «Εάν θέλουμε να 

παράγουμε έργο, και μάλιστα έργο ποιότητας, θα πρέπει η ελληνική πολιτεία να ακούσει τα αιτήματα των 

εκπαιδευτικών» επεσήμανε η ίδια κλείνοντας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαλόγου «με άτομα που ζουν 

το πρόβλημα και το γνωρίζουν και όχι από όλους τους υπολοίπου που απλά το έχουν ακουστά». «Θα ήταν 

καλύτερο, οποιαδήποτε κίνηση κάνει είτε το ΙΕΠ  είτε το υπουργείο παιδείας είτε οποιοσδήποτε άλλος 

φορέας να έρχεται πρώτα σε επαφή με την εκπαιδευτική κοινότητα για να μπορέσει να πάρει τα καλά, όχι 

αυτά που νομίζει ότι πρέπει να προσφέρει» κατέληξε.Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση από τον 

Σύλλογο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης «Οι Τρεις Ιεράρχες» εδώ 

 

 

59. 08/03/2017: Άγριες ρατσιστικές αντιδράσεις για πιθανό “κέντρο φιλοξενίας” 

προσφύγων στο Πελόπιο Ηλείας 
 

Ρατσιστικό λυντσάρισμα εκπροσώπου του Μητροπολίτη Ηλείας κ.κ Γερμανού στις 8 Μαρτίου 2017, κατά 

τη διάρκεια “λαϊκής συνέλευσης”, με στόχο την ενημέρωση σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κέντρου 

φιλοξενίας προσφύγων στο χωριό, για το οποίο ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι θα φιλοξενεί “κυρίως 

Χριστιανούς”… Ακολουθεί βίντεο και άρθρο τοπικής εφημερίδας: 

https://www.youtube.com/watch?v=R_70aUmrwc8 

 

——————————————— 
 

Πελόπιο: Στα χέρια… για τους πρόσφυγες – Ένταση για το θέμα του κέντρου φιλοξενίας 

(VIDEO – PHOTOS)  
Πατρίς 9 Μαρτίου 2017 

 

 
 

Κάθετα αντίθετοι στη δημιουργία Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγωνστον χώρο του πρώην Γηροκομείου 

Πελοπίου, δήλωσαν δια βοής οι κάτοικοι του χωριού, πεπεισμένοι ότι οι αυστηροί όροι σχετικά με τη 

φιλοξενία ευπαθών ομάδων, που επικαλέστηκε ο Αργύρης Σαλπέας, δηλώνοντας μάλιστα εκπρόσωπος του 

Μητροπολίτη Ηλείας κ.κ Γερμανού, αποτελούν ασύστολα ψεύδη που καμία σχέση δεν έχουν με την 

πραγματικότητα. Τα λεγόμενά του, κατά την τοποθέτηση του στη Λαϊκή Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε 

χθες το απόγευμα στο Μπαντούνειο Πολιτιστικό Κέντρο, σε συνδυασμό με μια υβριστική προς τους 

κατοίκους φράση – στο ήδη οξυμένο κλίμα της συνέλευσης – εξόργισε μερίδα κατοίκων που κινήθηκαν 

απειλητικά εναντίον του, αλλά χάρη στην παρέμβαση των ψυχραιμότερων, απετράπησαν τα χειρότερα. 

Τις τελευταίες ημέρες επικρατεί αναβρασμός στο χωριό μετά τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν σχετικά 

με τη δημιουργία Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων στο πρώην Γηροκομείο Πελοπίου. Χθες, ο πρόεδρος 

της Τ.Κ Πελοπίου Δημήτρης Στασινόπουλος, συγκάλεσε Λαϊκή Συνέλευση, προκειμένου να ενημερωθούν 

οι πολίτες σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας Κέντρου Φιλοξενίας στο χωριό, μετά και την συνάντηση 

που είχε το μεσημέρι της Δευτέρας με τον Μητροπολίτη Ηλείας κ.κ Γερμανό, στον οποίο και μετέφερε – 

όπως ο ίδιος είπε – την ανησυχία των κατοίκων για το ενδεχόμενο στέγασης ανθρώπων με παραβατικές 

συμπεριφορές που μόνο προβλήματα και φόβο θα δημιουργήσουν στην τοπική κοινωνία. Την ενημέρωση, 

κλήθηκε να κάνει ο Αργύρης Σαλπέας, δηλώνοντας εκπρόσωπος του Μητροπολίτη και διαβεβαιώνοντας 

πως πρόκειται για πρόταση προς το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Διαχείρισης Προσφυγικής κρίσης 

http://archive.is/hcMlc
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/08/08032017-%ce%ac%ce%b3%cf%81%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%81%ce%b1%cf%84%cf%83%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/08/08032017-%ce%ac%ce%b3%cf%81%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%81%ce%b1%cf%84%cf%83%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9/
https://www.youtube.com/watch?v=R_70aUmrwc8
http://archive.is/Aw707
http://archive.is/Aw707
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και όχι για ειλημμένη απόφαση. Παρουσιάζοντας μάλιστα τους περιοριστικούς όρους που έθεσε η 

Μητρόπολη για την «αξιοποίηση» του χώρου, έκανε λόγο για φιλοξενία μόνο ευπαθών ομάδων (οικογένειες 

μικρών παιδιών και ασυνόδευτα παιδιά) κυρίως Χριστιανών, πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών από την τοπική κοινωνία και αγορά των προμηθειών που απαιτούνται επίσης από το 

χωριό καθώς και ότι τον έλεγχο θα έχει η Μητρόπολη. 

 
 

Άναψαν τα αίματα 

 

Τα λεγόμενά του, δεν έπεισαν τους κατοίκους, κατηγορώντας τον για παρουσίαση ψευδών στοιχείων και 

τον καλούσαν να τους ενημερώσει για τις οικονομικές απολαβές που θα υπάρχουν από αυτό, σημειώνοντας 

ότι το κίνητρο της Μητρόπολης είναι καθαρά κερδοσκοπικό και όχι ανθρωπιστικό. Ο ίδιος αρνήθηκε κάθε 

σχέση με οικονομικά οφέλη, κάτι που όμως διέψευσε λίγη ώρα αργότερα τόσο ο επικεφαλής της 

αντιπολίτευσης Γιώργος Αηδόνης όσο και ο Δημ. Σύμβουλος της παράταξής του Δημήτρης 

Δημητρόπουλος, σημειώνοντας πως ο κ.κ Γερμανός, κατά την συνάντηση της Δευτέρας, τους ενημέρωσε 

ότι έχει παραχωρήσει το εν λόγω κτίριο σε στενό συγγενικό πρόσωπο του κ.Σαλπέα, με ενοίκιο 1.500 ευρώ 

το μήνα. Ο κ.Αηδόνης μάλιστα σημείωσε ότι τα «πράγματα είναι προχωρημένα», γνωστοποιώντας ότι 

έφτασε στην ΔΕΥΑ Α.Ο έγγραφο από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για την αύξηση των 

παρεχόμενων ποσοτήτων νερού στο συγκεκριμένο χώρο. Ο κ.Σαλπέας αποχώρησε από τον χώρο 

ουσιαστικά «διωγμένος» από το πλήθος, που αρνούνταν – όπως είπαν – να ακούν άλλα ψέματα, ενώ η 

υβριστική του φράση σε βάρος τους, πυροδότησε το κλίμα εναντίον του και στην αίθουσα προκλήθηκε 

αναστάτωση, με τον ίδιο να αποχωρεί ουσιαστικά «φυγαδευμένος» από τους ψυχραιμότερους. 

 

Η Επιτροπή 

 

Ο Δήμαρχος κ.Κοτζιάς, από νωρίς έκανε απέλπιδες προσπάθειες να ηρεμήσει τα πνεύματα και κάλεσε τους 

κατοίκους να δείξουν ψυχραιμία ώστε να αναπτυχθεί διάλογος και να ενημερωθούν για τα σχέδια της 

Μητρόπολης. Αυτό επιτεύχθηκε μόνο μετά την αποχώρηση του κ.Σαλπέα και με τη συζήτηση να 

συνεχίζεται σε πιο ήρεμο κλίμα, χωρίς ωστόσο να λείπουν και οι φωνές διαμαρτυρίας από τους κατοίκους. 

Ο κ. Κοτζιάς, πρότεινε – όπως και ο κ.Αηδόνης – να δημιουργηθεί μια Επιτροπή, με τη συμμετοχή των 

αιρετών του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπροσώπων φορέων και συλλόγων του χωριού καθώς και 

αντιπροσωπείας κατοίκων, να μεταβούν στον Μητροπολίτη για επίσημη ενημέρωση από τον ίδιο τον κ.κ 

Γερμανό. Σήμερα, θα προηγηθεί έκτακτη συνεδρίαση αυτής της Επιτροπής, ενώ θα πραγματοποιηθεί – μετά 

την επίσκεψη στον Μητροπολίτη, και συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Αρχαίας Ολυμπίας. 

 

Δεν είμαστε ξενοφοβικοί και απάνθρωποι 

 

Εκείνο που αξίζει να σημειωθεί πάντως – και το οποίο τονίστηκε από τον Δήμαρχο, τον κ.Αηδόνη, τον 

κ.Στασινόπουλο, τους κυρίους Δημητρόπουλο και Παναγιωτόπουλο, είναι πως, οι κάτοικοι του Πελοπίου 

δεν είναι ξενοφοβικοί και απάνθρωποι, και στο παρελθόν έχουν δώσει δείγματα γραφής φιλοξενώντας 

παιδιά μέσα στα ίδια τους τα σπίτια. Αλλά, δεν μπορούν να δεχθούν μεθοδεύσεις και ψέματα σε βάρος των 

κατοίκων, με μοναδικό κίνητρο την κερδοσκοπία. 
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60. 11/03/2017: Διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού σε συνέντευξη εργασίας 

στη Μύκονο 
 

Χυδαίο περιστατικό στην Ελλάδα του 2017: εργοδότης ρώτησε υποψήφια υπάλληλο αν είναι γκέι 

Η ιστορία της Λίνας, μια πικρή υπενθύμιση της εικόνας μας το 2017 

ΕΛΙΖΑ ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ  

Athens voice 13.03.2017 – 17:39 

 

Χυδαίο περιστατικό στην Ελλάδα του 2017: εργοδότης ρώτησε υποψήφια υπάλληλο αν είναι γκέι. Η 

ιστορία αυτή έχει παιχτεί εκατοντάδες φορές σε επανάληψη. Απλώς αυτή τη φορά το επεισόδιο βγήκε στην 

επιφάνεια γιατί η παθούσα, η Λίνα, είχε το θάρρος να το μοιραστεί δημόσια στο facebook. Η Λίνα δουλεύει 

ως φωτογράφος. Προσφάτως πέρασε από μία συνέντευξη, η οποία πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο 

ξενοδοχείο της Αθήνας, για μια προσφερόμενη δουλειά το καλοκαίρι στη Μύκονο. Η συνέντευξη δεν έγινε 

με κάποιον μάνατζερ αλλά με τον ίδιο τον ιδιοκτήτη.  Όπως μας είπε η ίδια, όταν αποχώρησε η συζήτηση 

είχε μείνει στο ότι θα σκεφτόταν και θα επικοινωνούσε η ίδια μαζί του. Έτσι και έγινε. Μόνο που ο 

ιδιοκτήτης είχε κάποιες ερωτήσεις, με κατάληξη την πολύ απογοητευτική συνομιλία που ακολουθεί. Η Λίνα 

ανεβασε ένα μέρος αυτής στο facebook: τη ρωτήσαμε αν μπορούμε να αναδημοσιεύσουμε την ιστορία με το 

όνομα της. «Δεν έχω να κρύψω τίποτα», είπε. «Θέλω να ξυπνήσω όσο περισσότερο κόσμο μπορώ». 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flina.provi%2

Fposts%2F10212515674876360&width=500 

 

Η συζήτηση είχε και συνέχεια: 

 

 
 

«Κάποιοι αισθάνονται καλύτερα να βλέπουν συγκεκριμένες τάσεις σε σημεία που πάνε να ρωτήσουν για 

παροχές υπηρεσιών». 

 

Mια απέραντη θλίψη. 

 

 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/11/1-267/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/11/1-267/
http://archive.is/WKZwd
http://www.athensvoice.gr/contributors/eliza-synadinoy
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flina.provi%2Fposts%2F10212515674876360&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flina.provi%2Fposts%2F10212515674876360&width=500
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61. 19/03/2017: Τρανσφοβική και ομοερωτοφοβική ημερίδα του Δήμου και ψήφισμα 

συλλόγων στην Κόρινθο 
 

Μήνυμα των Κορινθίων στο Υπ.Παιδείας: «Ανακαλέστε την απόφαση για τις έμφυλες ταυτότητες» 

 

 
 

Ισχυρό μήνυμα προς το Υπουργείο Παιδείας για τις έμφυλες ταυτότητες στα σχολεία έστειλαν 

σύλλογοι και σωματεία της Κορινθίας σε ημερίδα που διοργάνωσαν την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017. 

 

Η Κόρινθος από την αρχή έχει να δείξει ανοικτά την αντίθεσή της στο σχέδιο του Υπουργείο με τον Δήμο 

της πόλης να παίρνει ξεκάθαρα από την αρχή θέση, και στην ημερίδα που διοργανώθηκε πολλοί σύλλογοι 

και ομάδες πολιτών ένωσαν τις φωνές τους. Στο ψήφισμα που εξέδωσαν αναφέρουν συγκεκριμένα: 

 

«Η Θεματική Εβδομάδα, η οποία εφαρμόζεται στα Γυμνάσια της χώρας με Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Παιδείας (υπ. αρ. Πρωτ.: Φ20.1/220482/Δ2/23-12-2016), διακόπτει το Αναλυτικό Πρόγραμμα των παιδιών 

μας και τα εισάγει υποχρεωτικά σε διδακτικά αντικείμενα για τα οποία δεν ενημερωθήκαμε από κανέναν 

επίσημο φορέα μέχρι σήμερα και δεν ερωτηθήκαμε αν είναι σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες (άρθρο 9 

της ΕΣΔΑ και άρθρο 2 του Α΄Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Ν.Δ. 53/1974 – ΦΕΚ 256/Α ́), με τις οποίες έχουμε 

διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά μας. Ως γονείς θέλουμε να έχουμε λόγο στο τι διδάσκονται τα παιδιά μας, ποιος 

θα τους το διδάξει και με τι επιστημονικά προσόντα. Εφαρμόστηκε πιλοτικά κατ΄αρχάς περιορισμένα και 

ελεγχόμενα τέτοιο πρόγραμμα ώστε να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα και να διορθωθουν τυχόν λάθη ή 

πειραματιζόμαστε μαζικά στη βιολογική και ψυχική ισσοροπία των παιδιών μας και ότι προκύψει; 

 

Η παράλειψη αυτή του Υπουργείου να μας ενημερώσει υπεύθυνα αλλά και να μας ρωτήσει αν συναινούμε 

στη νέα αυτή άποψη αγωγής των παιδιών μας, μας δημιουργεί την εντύπωση ότι αμφισβητούνται τα γονικά 

μας δικαιώματα, τα οποία έχουμε από τους νόμους, το Ελληνικό Σύνταγμα και το διεθνές δίκαιο. Σε μια 

Δημοκρατία οι πολίτες-γονείς έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά τους, τα οποία δεν 

είναι δυνατόν να αφαιρούνται με μια Εγκύκλιο του Υπουργείου. Παράλληλα, ο «εξαιρετικά επείγον» 

χαρακτήρας της Εγκυκλίου, δημιουργεί ερωτηματικά για τους λόγους που επιβάλλεται μια τέτοια θεματική 

εβδομάδα στα Γυμνάσια, και ποιά αντίληψη σεξουαλικής χειραγώγησης υποκρύπτει για το εγγύς μέλλον. 

 

Ποιος θα διδάξει στα παιδιά μας; Με τι είδους προσόντα ένας εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης θα τους 

μιλήσει για θέματα διατροφής-εξαρτήσεων και έμφυλων ταυτοτήτων; Ποιος είναι ο τελικός σκοπός αυτής 

της δράσης; Γιατί η Εγκύκλιος αναφέρει ότι σκοπός δεν είναι μόνο να πάρουν γνώσεις τα παιδιά αλλά και 

να αλλάξουν στάσεις και συμπεριφορές στο πλαίσιο μιας ολιστικής αντιμετώπισης των ενοτήτων. Δεν 

είμαστε ενήμεροι για τις συμπεριφορές αυτές που πρέπει να αλλάξουν τα παιδιά και ούτε μας ζητήθηκε η 

άδεια. Ιδιαίτερα μάλιστα, ο τρίτος άξονας των έμφυλων ταυτοτήτων καλεί τα παιδιά να αποδομήσουν τα 

έμφυλα στερεότυπα και παράλληλα διαχωρίζει το Βιολογικό από το Κοινωνικό φύλο. Ως βιολογικοί τους 

γονείς έχουμε δομήσει στα παιδιά μας την έμφυλη ταυτότητά τους (αγόρι ή κορίτσι) και τα έχουμε 

διαπαιδαγωγήσει σε σχέση με το βιολογικό τους φύλο. Δεν έχουμε δώσει ακόμα (ως γονείς) σε κανέναν την 

άδεια και το δικαίωμα να αποδομήσει κάτι που εμείς τους έχουμε δομήσει. Κάθε περίπτωση απόκλισης 

αφορά προσωπικά το κάθε παιδί και την οικογένειά του, και όχι όλη τη σχολική κοινότητα. Είμαστε ενάντια 

στο ρατσισμό και τις διακρίσεις. Όλα τα παιδιά είναι άξια σεβασμού. Αυτό είναι αυτονόητη αρχή και θα την 

υπερασπιζόμαστε πάση θυσία. 

 

Διαβάστε εδώ:  Μητροπολίτης Κορίνθου: «Η ανθρώπινη φύση αμφισβητείται και από τις έμφυλες 

ταυτότητες» (ΦΩΤΟ) 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/19/2-45/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/19/2-45/
https://archive.is/M6PRE
http://www.vimaorthodoxias.gr/tags/tag/%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82
http://www.vimaorthodoxias.gr/tags/tag/emfiles-taftotites
http://www.vimaorthodoxias.gr/tags/tag/%ce%ba%cf%8c%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%b8%ce%bf%cf%82
http://www.vimaorthodoxias.gr/tags/tag/%ce%ba%cf%8c%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%b8%ce%bf%cf%82
http://www.vimaorthodoxias.gr/tags/tag/%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82
http://www.vimaorthodoxias.gr/tags/tag/%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83
http://www.vimaorthodoxias.gr/tags/tag/%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b5%ce%b9%cf%83
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Όπως όμως πληροφορηθήκαμε από τους έγκριτους ομιλητές μας μια τέτοια έκθεση ενός ηλικιακά ανώριμου 

παιδιού, σε αμφισβητούμενες (τουλάχιστον) επιστημονικές θεωρίες σχετικά με το ευαίσθητο θέμα του 

φύλου σ’αυτή την ηλικία, αντί να το βοηθήσει πραγματικά σε προσωπικό επίπεδο, ενδέχεται να το 

στοχοποιήσει τελικά σε όλο το σχολείο. Μετά το πέρας της θεματικής εβδομάδας ποιος θα αντιμετωπίσει 

τυχόν αστοχίες και παρενέργειες που θα έχουν προκληθεί εξαιτίας της; Ποιος μπορεί να διαχειριστεί τα 

αποτελέσματα στις ψυχές των παιδιών μας και ποιος θα είναι εκεί να τα λύσει, αφού μετά το πέρας της 

Θεματικής Εβδομάδας, σύμφωνα με την Εγκύκλιο, δεν προβλέπεται καμία ψυχολογική υποστήριξη και 

βοήθεια στα παιδιά; Οι γονείς και η οικογένεια θα «τραβιέται» πάλι. Τότε γιατί δεν τους ρωτάτε τους γονείς 

αν μπορούν να διαχειριστούν τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν, ψυχολογικά, οικονομικά, ηθικά κ.λ.π. 

Τελικά μήπως αντί να λύνουμε προβλήματα μεμονωμένα δημιουργούμε προβλήματα γενικευμένα; …. 

 

Για όλους αυτούς τους λόγους: 

 

Ζητάμε από τον Υπουργό Παιδείας, 

 

εμείς οι πολίτες της Κορινθίας που μαζευτήκαμε σήμερα 19/3/2017 εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 

μαζί με τον Δήμαρχο Κορινθίων και πολλά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όλων των πολιτικών χώρων 

πλήν ενός), λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το από 7/3/2017 σχεδόν ομόφωνο Ψηφισμα του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων την «κατάργηση, ανάκληση ή απόσυρση της εγκυκλίου» ή τουλάχιστον 

την άρση της υποχρεωτικότητας για εκπαιδευτικούς και μαθητές και την αναγνώριση του δικαιώματος (από 

τον νόμο και το διεθνές δίκαιο) της απαλλαγής των παιδιών μας χωρίς συνέπειες, κατόπιν αιτήσεως των 

γονιών εκείνων που δεν συμφωνούν. 

 

Οι φορείς: 

1. Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων του 1ου, 2ου και 4ου Γυμνασίων Κορίνθου 

2. Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων Γυμνασίου Χιλιομοδίου 

3. Παράρτημα της Παννελήνιας Ένωσης Θεολόγων Ν. Κορινθίας 

4. Αλληλοβοηθητικός Σύλλογος Πολυτέκνων Κορινθίας 

5. Σύλλογος Γονέων με τρία παιδιά Ν. Κορινθίας 

6. Kορινθιακή Εστία Ιστορικών και Λαογραφικών Ερευνών 

7. Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου 

8. Αγροτικός Σύλλογος Σικυωνίων Κορινθίας 

9. Ο Πρόεδρος Δ.Δ. Άσσου Κορίνθου, Ναπολέων Γιαννακουλόπουλος 

10. Χριστιανικοί Συλλογοι : «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» και «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΩΜΑΣ» 

 
 

Δήμος Κορίνθου και Εκκλησία Διοργανώνουν Ομοφοβική και Τρανσφοβική Ημερίδα 

 
Μελπομένη Μαραγκίδου 

Vice Mar 15 2017 

 

Μετά τα προσφυγόπουλα, οι LGBTQ. 
 

Update 15/3/17, 1.30 μμ: Μετά τις αντιδράσεις και αφού έλαβε γνώση όσων συμμετείχαν στην ημερίδα, ο κ. 

Πατέλης ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τη συμμετοχή του μέσω της σελίδας του στο facebook. 

 
 

Μετά τον κύκλο ρατσισμού και βίας κατά της ένταξης των παιδιών προσφύγων στα σχολεία, ξεκινάει νέος 

κύκλος αντιδράσεων κατά των μαθημάτων που αφορούν LGBTQ ζητήματα. 

 

Με μία παραληρηματική αφίσα, προπαγανδίζεται ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί αυτήν την Κυριακή 

στην Κόρινθο κατά των έμφυλων ταυτοτήτων, με τη σφραγίδα μάλιστα του Δήμου. Αφορμή είναι η 

http://www.vimaorthodoxias.gr/tags/tag/%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1
https://archive.is/R51al
https://www.vice.com/gr/contributor/melpomenh-maragkidoy
https://www.facebook.com/dimitrios.patelis.9/posts/1517707538274294
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εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για πραγματοποίηση στα σχολεία θεματικής εβδομάδας που θα αφορά 

και τις έμφυλες ταυτότητες και θα καταπιάνεται και με ζητήματα φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, 

ομοφοβίας και τρανσφοβίας. Την 1η Μαρτίου είχε υπερψηφιστεί στο δημοτικό συμβούλιο ψήφισμα που 

ζητούσε να αποσυρθεί η εν λόγω εγκύκλιος από το Υπουργείο. 

 

 
Η αφίσα της εκδήλωσης 

 

Η αφίσα της ημερίδας με τίτλο «Από την αποδόμηση του βιολογικού φύλου των εφήβων, στη χειραγώγηση 

μιας άβουλης κοινωνίας», αναγράφει πως οι έμφυλες ταυτότητες οδηγούν στις έκφυλες οντότητες που 

ισούνται με μία άβουλη κοινωνία. Μάλιστα, η ημερίδα έχει τη στήριξη της Εκκλησίας και, 

συγκεκριμένα, συνδιοργανώνεται από την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (παράρτημα Κορινθίας) αλλά και 

από Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων της περιοχής. 

 

Όσο για τους ομιλητές, ο καθηγητής Παύλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσικών Επιστημών & 

Φιλοσοφίας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ Θράκης, έχει στο βιογραφκό του πόρισμα Ένορκης 

Διοικητικής Εξέτασης που διενεργήθηκε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης που ανέφερε μεταξύ 

άλλων ότι προωθούσε τις ιδιαίτερες πολιτικές του απόψεις μέσα στο μάθημα, αφού είχε προηγηθεί 

καταγγελία φοιτητών υποστήριζε ακροδεξιές απόψεις μέσα στο μάθημα. Ο Δημήτρης Πατέλης, 

Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο Πολυτεχνείο Κρήτης είχε γίνει γνωστός μέσα από 

βίντεο με τρανσοφοβική ρητορική εντός του Πανεπιστημίου. Ο δε Αλέξανδρος Γκουργιώτης μιλούσε σε 

ημερίδα μαζί με τον πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Στάθη Μπούκουρα, η οποία ακυρώθηκε από 

αντιφασίστες. Ήδη υπάρχουν αντιφασιστικά καλέσματα για την ερχόμενη Κυριακή ενάντια στην 

πραγματοποίηση της ημερίδας. 

 

 

62. 21/03/2017: Ακραία αντισημιτικά σχόλια και ρατσιστικό κατά Παλαιστίνιων, σε 

post στο facebook της ActionAid 

Ακραία αντισημιτικά σχόλια, μεταξύ άλλων και εκθειασμός του Ολοκαυτώματος και ρατσιστικό κατά 

Παλαιστίνιων (και εμμέσως και Ρομά), όλα μαζεμένα σε ένα post στο facebook της ActionAid στις 21 

Μαρτίου 2017. 

https://www.minedu.gov.gr/dimofili/26253-23-12-16-thematiki-evdomada-me-titlo-soma-kai-taftotita-sto-gymnasio
http://www.korinthos.gr/Portals/0/Docs/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%91%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CE%BC%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%82%20%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82.pdf
http://unfollow.com.gr/web-only/politexniki-xanthis-porisma-ede-gia-anaxioprepi-i-anarmosti-simperifora/
https://www.youtube.com/watch?v=Jh_iGIxc9oc
https://athens.indymedia.org/post/1565856/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/21/1-271/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/21/1-271/
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63. 21/03/2017: Πυρκαγιά στο Διδυμότειχο: “Α. Λιάκος: Ο παχύς αγράμματος 

εθνικισμός καταστρέφει μνημεία σαν το τζαμί του Βαγιαζήτ” 

 
  

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της φωτιάς στο τέμενος Βαγιαζήτ 

 

Δεν κατασβέστηκε πλήρως η φωτιά της Τρίτης με αποτέλεσμα να υπάρξει κάποιου είδους αναζωπύρωση; 

Το ενδεδόμενο που ερευνάται για το Τέμενος Βαγιαζήτ. 

 

 
 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/21/1-272/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/21/1-272/
https://archive.is/Yu830
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Νέα εξέλιξη γύρω από την πυρκαγιά που κατέστρεψε σε μεγάλο βαθμό το Τέμενος Βαγιαζήτ στο 

Διδυμότειχο. Σύμφωνα με πληροφορίες του TheTOC, η έρευνα αναζητά αν υπάρχουν ευθύνες στους 

πυροσβέστες που έσπευσαν να κατασβήσουν φωτιά από εργασίες οξυγονοκόλλησης την Τρίτη στο ιστορικό 

Τέμενος. Συγκεκριμένα, διερευνάται το ενδεχόμενο να μην κατασβέστηκε πλήρως η εστία της Τρίτης με 

αποτέλεσμα να υπάρξει κάποιου είδους αναζωπύρωση η οποία εξελίχθηκε στην καταστροφική πυρκαγιά 

που κατέκαψε το τζαμί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι πυροσβέστες προσπαθούν να ψύξουν το εσωτερικό 

του Τεμένους για να σωθεί ότι περισσότερο γίνεται, ενώ στο Διδυμότειχο έχουν μετέβη αναστηλωτές, 

αρχαιολόγοι και κλιμάκιο του υπουργείου Πολιτισμού προκειμένου να εκτιμήσουν  την κατάσταση και 

βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες του TheTOC, συνεχώς σε συσκέψεις. Το μνημείο, στο οποίο 

εκτελούνταν εργασίες συντήρησης- αποκατάστασης (που είχαν καθιυστερήσει) φέρεται να 

έμεινε αφύλακτο κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως και κάθε νύχτα…Σημειωτέον, πρόκειται για ένα από 

τα σημαντικότερα ισλαμικά μνημεία  του κόσμου.  

 
  

Διδυμότειχο: Κλιμάκιο της ΕΥΠ κάνει έρευνα για τη φωτιά στο τέμενος 

 

 
 

22 Μαρτίου 2017 

 

Η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 3 τα ξημερώματα στο τέμενος Βαγιαζήτ, στο Διδυμότειχο, άφησε πίσω της 

τεράστιες ζημιές… Οι πληροφορίες μέχρι τώρα λένε ότι προκλήθκε μετά από οξυγονοκόλληση, στο πλαίσιο 

των εργασιών αναστύλωσης που γίνονταν στο τέμενος. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 κλιμάκιο της ΕΥΠ 

βρίσκεται ήδη στο τέμενος Βαγιαζήτ για να κάνει έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική 

πυρκαγιά.Παράλληλα επιτόπια έρευνα κάνει και επιτελείο του υπουργείου Πολιτισμού, ύστερα από εντολή 

της υπουργού, Λυδίας Κονιόρδου, που βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ.Σημειώνεται πως η φυσική φθορά του 

τεμένους, η ανέγερση του οποίου άρχισε το 1389 επί σουλτάνου Βαγιαζήτ Α΄, με την πάροδο των ετών ήταν 

σημαντική με την ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ξύλινη στέγη του να τελεί υπό κατάρρευση, αφήνοντας το 

εσωτερικό του εκτεθειμένο στα καιρικά φαινόμενα.Ήδη, από τα τέλη της δεκαετίας του ΄90 το υπουργείο 

Πολιτισμού προχώρησε σε πρώτες ενέργειες προστασίας του μνημείου, ενώ το 2010 αποφασίστηκε η 

αναστήλωσή του, οι εργασίες της οποίας επρόκειτο να ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα 

με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από σπίθα οξυγονοκόλλησης κατά τη 

διάρκεια των εργασιών αναστήλωσης του τεμένους που πραγματοποιούνται με χρηματοδότηση του 

υπουργείου Πολιτισμού και επρόκειτο να ολοκληρωθούν εντός του έτους.Το Τέμενος Βαγιαζήτ που έχει 

κτιστεί κατά τον 14ο αιώνα έχει τεράστια πολιτισμική αξία. Το Μεγάλο Τέμενος του Διδυμοτείχου 

(Τέμενος Βαγιαζήτ) σύμφωνα με την παράδοση άρχισε να κτίζεται στο κέντρο του Διδυμότειχου στα τέλη 

του 14ου αιώνα (1389-1402), αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί λόγω της επέλασης των Μογγόλων στην 

Μικρά Ασία, από το σουλτάνο Βαγιαζήτ Α’ τον Γιλντιρίμ (Κεραυνό), για το λόγο αυτό ονομάζεται τόσο 

από τους ντόπιους όσο και τους Οθωμανούς περιηγητές «Βαγιαζήτ Τζαμισί».Ολοκληρώθηκε με εντολή του 

σουλτάνου Μωάμεθ Α’ (1420-1421) από τον αρχιτέκτονα Ιβάζ πασά, από τους πιο φημισμένους 

αρχιτέκτονες της εποχής του. Είναι το μεγαλύτερο τέμενος των Βαλκανίων και το πρώτο που 

κατασκευάστηκε από τους Οθωμανούς σε Ευρωπαϊκό έδαφος και θεωρείται το σημαντικότερο οθωμανικό 

μνημείο της περιοχής και ένα από τα αρχαιότερα, μεγαλύτερα και πλέον αξιόλογα μωαμεθανικά κτίσματα 

στην Ευρώπη. Video εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=dhfxOFzVSP0 

 

http://www.thetoc.gr/koinwnia/article/fwtia-sto-temenos-bogiazit-sto-didumoteixo
http://www.thetoc.gr/politismos/article/anastilwtes-ki-arxaiologoi-speudoun-sto-temenos-bagiazit
http://www.thetoc.gr/politismos/article/anastilwtes-ki-arxaiologoi-speudoun-sto-temenos-bagiazit
https://archive.is/m0v3n
https://www.youtube.com/watch?v=dhfxOFzVSP0
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ΝΕΑ 23/03/2017  

Τέμενος Βαγιαζήτ 

Το «μαύρο κουτί» της καταστροφής 

 

Η αδιαφορία της πολιτείας άφησε ένα από τα σπουδαιότερα ισλαμικά μνημεία στην Ευρώπη να παραδοθεί 

στις φλόγες 

 

Της Μαίρης Αδαμοπούλου 

 

Παρελθόν αποτελεί η εντυπωσιακή στέγη του (λεγόμενου) Τεμένους Βαγιαζήτ, ενός από τα σημαντικότερα 

και μεγαλύτερα μουσουλμανικά τεμένη της Ευρώπης. Τολμηρή ως προς τον σχεδιασμό της (ήταν μεγάλων 

διαστάσεων δρύινη και πυραμιδοειδής κι όχι θολωτή όπως ήταν ο κανόνας) και ως προς την τεχνική της 

κατασκευής της (αποτελείται από μικρές σανίδες, κατάλληλα προσαρμοσμένες μεταξύ τους οι οποίες στο 

σύνολό τους αναρτώνται από το κεντρικό τμήμα του ξύλινου σκελετού της οροφής) – η στέγη που ήδη είχε 

καταρρεύσει εν μέρει – και για τον λόγο αυτό είχαν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης, πλέον θα πρέπει να 

ανακατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από νέο υλικό. «Ευτυχώς έχει γίνει πλήρης αποτύπωση της στέγης και θα 

μπορέσουμε να την αποκαταστήσουμε», εξήγησε στα «ΝΕΑ» η γενική γραμματέας του υπουργείου 

Πολιτισμού Μαρία Βλαζάκη, η οποία ηγήθηκε επιστημονικής ομάδας που έσπευσε για αυτοψία χθες. 

Παραδέχθηκε ότι πολλά σημεία του κτιρίου, η επιφάνεια του οποίου ξεπερνά τα 900 τ.μ., έχουν καλυφθεί 

από αιθάλη, όπως και ο μιναρές, αλλά εκτιμά ότι πρόκειται για επιφανειακές και αντιμετωπίσιμες φθορές. 

Οι πληγές. Η φωτιά είναι ένας ακόμη εχθρός στο τέμενος το οποίο εγκαινιάστηκε το 1420 

από τον σουλτάνο Μωάμεθ Α’, γιο του Βαγιαζήτ του Γιλντιρίμ. Εκτός από τον χρόνο και την εγκατάλειψη, 

το μνημείο έχει στο παρελθόν πληγεί και από την υγρασία, η οποία έγινε αιτία να χαθεί η ζωγραφική 

παράσταση μιας γυναίκας που προσεύχεται. Χωρίς νυχτοφύλακα καθώς «δεν υπήρχε τίποτα που θα 

μπορούσε να κλαπεί», με μία φύλακα μόνο για τις πρωινές ώρες, το μη επισκέψιμο Τέμενος Βαγιαζήτ τον 

τελευταίο καιρό είχε αποκτήσει ένα προσωρινό στέγαστρο ώστε να προστατεύεται από τα νερά της βροχής 

αλλά και για να διευκολύνει την πρόσβαση των ειδικών που ήθελαν να μελετήσουν την κατάσταση των 

ξύλων ενόψει των εργασιών αναστήλωσης που είχαν προγραμματιστεί με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 

ύψους 5 εκατ. ευρώ. 

 

Αμέλεια ή δολιοφθορά; 

Της Λίας Νεσφυγέ 

 

Απαντήσεις στα ερωτήματα που εγείρονται για την αιτία που προκάλεσε την καταστροφική πυρκαγιά στο 

ιστορικό τέμενος Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο προσπαθούν να δώσουν οι αρμόδιοι της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας. Κλιμάκια εμπειρογνωμόνων και ειδικοί του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας αναμένεται να μεταβούν στο Διδυμότειχο προκειμένου να αποκτήσουν πλήρη εικόνα και να μη 

μείνει η παραμικρή σκιά για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η μεγάλη φωτιά. Η έρευνα των 

αρμοδίων της Πυροσβεστικής για το ιστορικό τέμενος αποτελεί προτεραιότητα ώστε να διελευκανθούν 

πλήρως και όσο το δυνατόν συντομότερα τα αίτια της φωτιάς και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες. Ηταν τέτοια 

η ένταση και η έκταση της καταστροφικής φωτιάς, ώστε μέχρι χθες το απόγευμα δεν είχε ολοκληρωθεί το 

έργο της αποκάθαρσης για να μπορέσουν να εισέλθουν οι αρμόδιοι του ανακριτικού για τις έρευνες. Ισχυρές 

δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας θα παραμείνουν στον χώρο μέχρι τα ξημερώματα για την 

περιφρούρησή του και για να προλάβουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Οι έρευνες των αρμοδίων έχουν ξεκινήσει 

από μηδενική βάση με όλα τα ενδεχόμενα, όπως η αμέλεια, ακόμα και η δολιοφθορά, να παραμένουν 

ανοιχτά. Η φωτιά ξέσπασε στις 3 τα ξημερώματα στο εσωτερικό του τεμένους και έλαβε ταχύτατα 

διαστάσεις λόγω της μεγάλης ποσότητας ξυλείας που υπήρχε στον χώρο. Φλόγες που έφθαναν σε μεγάλο 

ύψος ξεπηδούσαν από το τέμενος, ενώ υπήρχε κίνδυνος επέκτασης σε γύρω κτίρια και σπίτια τα οποία 

εκκενώθηκαν προληπτικά. Παρά το γεγονός ότι το φλεγόμενο κτίριο «πολιορκήθηκε» από τις 

πυροσβεστικές δυνάμεις, η φωτιά περιορίστηκε στις οκτώ το πρωί. Οι ζημιές. Από την πρώτη αποτίμηση 

των ζημιών, έχει καταστραφεί η ξύλινη στέγη και έχει αλλοιωθεί η κατασκευή που είχε γίνει για την 

προστασία του κτιρίου κατά την αναστήλωση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι Αρχές της Πυροσβεστικής στις 

εργασίες οι οποίες γίνονταν στο κτίριο. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, άλλωστε, είχε προκληθεί από 
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εργασίες οξυγονοκόλλησης μια μικρή φωτιά, η οποία κατασβέσθηκε από εργαζομένους πριν ακόμα 

φθάσουν οι πυροσβέστες. Μια πρώτη σκέψη που ερευνάται είναι η φωτιά να μην έσβησε πλήρως και να 

έμεινε μια πολύ μικρή εστία που εξελίχθηκε στη μεγάλη πυρκαγιά. Ειδικοί πάντως δεν θεωρούν πιθανή 

αυτή την εκδοχή της αναζωπύρωσης, καθώς το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε είναι πολύ μεγάλο. 

Θεωρούν πιθανότερο να συνέβη κάτι άλλο. Από την πρώτη εικόνα, πάντως, δεν φαίνονται ενδείξεις 

δολιοφθοράς καθώς δεν υπήρχαν εμφανή ίχνη παραβίασης. Για την αποκατάσταση της καταστροφής έχει 

προκληθεί μεγάλη κινητοποίηση, ενώ ο υπουργός Παιδείας σε ανακοίνωσή του επισήμανε ότι ήδη έχει 

επικοινωνήσει με τους πρυτάνεις του Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και τον κοσμήτορα 

της Πολυτεχνικής του Δημοκρίτειου για να συνδράμουν στο έργο του υπουργείου Πολιτισμού. 

 

Η απώλεια και το μοιραίο λάθος της αποκατάστασης 

Του Ειδικού Συνεργάτη 

 

Επί της παλαιάς οδού Τραϊανούπολης – Αδριανούπολης, το Μπουγιούκ Τζαμί, το Μεγάλο Τέμενος, 

ξεκίνησε να κατασκευάζεται στα τέλη του 14ου αιώνα από τον Βαγιαζήτ Α’ Γιλντιρίμ, δηλαδή τον 

Κεραυνό, για να ολοκληρωθεί το 1420 από τον Μωάμεθ Α’. Εμβαδού περίπου 1.000 τ.μ., είναι το 

μεγαλύτερο μουσουλμανικό τέμενος των Βαλκανίων, το σπουδαιότερο ισλαμικό μνημείο της Ευρώπης 

λόγω της μοναδικότητας της ξυλοκατασκευής της στέγης και του ξύλινου δρύινου θόλου, που μαζί με τον 

ζωγραφικό διακόσμο – την ουράνια πόλη πάνω από το μιχράμπ και τα θρησκευτικά κείμενα σε 

καλλιγραφική γραφή στους πεσσούς και τους τοίχους – κοσμούν εσωτερικά το μνημείο. Σήμερα, στην 

κεντρική πλατεία του Διδυμότειχου, αποτελεί τοπόσημο για την πόλη και ολόκληρη τη Θράκη. Το τέμενος, 

κηρυγμένο μνημείο το 1946, προστατεύεται αυτοδικαίως από τον αρχαιολογικό νόμο 3028/2002. Οι 

εργασίες αποκατάστασής του – έργο σύνθετο, που ανέλαβαν οι υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού – 

εντατικοποιήθηκαν την περίοδο 2013-2014, καθώς το έργο είχε ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013. Στο πλαίσιο του έργου κατασκευάστηκε το 

εξωτερικό μεταλλικό στέγαστρο προστασίας του μνημείου, ενώ πραγματοποιήθηκαν και άλλες εργασίες, 

όπως η ανασκαφική διερεύνηση του περιβάλλοντος χώρου, ο καθαρισμός των σανιδωμάτων, η συντήρηση 

του τοιχογραφικού διακόσμου. Οι εργασίες αποκατάστασης της στέγης και του μιναρέ είχαν 

προγραμματιστεί να υλοποιηθούν από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 

Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού με το σύστημα μελέτης – κατασκευής. Η θετική γνωμοδότηση του 

αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου του υπουργείου Υποδομών, που εξασφαλίστηκε τον Δεκέμβριο 2014, δεν 

πήρε ποτέ τη μορφή υπουργικής απόφασης μετά την κυβερνητική αλλαγή τον Ιανουάριο 2015. Ενώ η 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εξασφαλίζει τον Δεκέμβριο 2015 τη συνέχεια της 

χρηματοδότησης των εργασιών από το ΕΣΠΑ 2014-2020, το υπουργείο Πολιτισμού καθυστερεί δραματικά, 

με αέναες συζητήσεις, για την αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης του έργου. Αποτέλεσμα, το υπουργείο να 

υποβάλει πρόταση συνέχισης των εργασιών τον Φεβρουάριο 2017, δηλαδή με καθυστέρηση 15 μηνών. 

Ανακατασκευή, η λύση. Η χθεσινή πυρκαγιά προκάλεσε ανήκεστη βλάβη στο μνημείο. Οι αρμόδιοι 

δηλώνουν έτοιμοι να προχωρήσουν στην αποκατάσταση του τεμένους. Να αποκαταστήσουν τι; Τις 

ξυλοκατασκευές που καταστράφηκαν ολοσχερώς; Μόνο η ανακατασκευή του απολεσθέντος μέρους του 

μνημείου είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι η πυρκαγιά δεν προκάλεσε σοβαρά στατικά προβλήματα 

στο οικοδόμημα. Η απώλεια για τον πολιτιστικό απόθεμα της Ευρώπης είναι τεράστια. Το ποιους βαραίνει 

η ευθύνη αυτής της απώλειας χρήζει άμεσης και δίκαιης διερεύνησης. 

 

 

64.  23/03/2017: Καταγγελία αποκλεισμού 70 παιδιών μεταναστών και προσφύγων από 

την εκπαίδευση στη Φιλιππιάδα 
 

«Σχολεία μόνο για Έλληνες» στη Φιλιππιάδα:  

Περισσότερα από 70 παιδιά προσφύγων εκτός τυπικής εκπαίδευσης με το «έτσι θέλω» 

Δημοσιεύτηκε: alfavita.gr  Πέμπτη, 23 Μάρτιος, 2017 – 14:27 

 

Του Ηλία Μαυροματίδη 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/23/1-273/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/23/1-273/
https://archive.is/JkceG
https://archive.is/JkceG
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Συχνά ακούγεται από επίσημα χείλη ότι τα παιδιά όλου του κόσμου έχουν δικαίωμα για ελεύθερη πρόσβαση 

στην εκπαίδευση. Ίσως η Φιλιππιάδα δεν λογίζεται ως μέρος αυτού του κόσμου. Στη Φιλιππιάδα υπάρχουν 

πάνω από 70 παιδιά σχολικής ηλικίας τα οποία δεν γίνονται δεκτά στα εν λειτουργία σχολεία επειδή κάποιοι 

γονείς δεν τα θέλουν. Η κατάσταση με τα ανεκπαίδευτα παιδιά των προσφύγων και των μεταναστών είναι 

τραγική καθώς υπολείπονται σε βασικές γνώσεις και κοινωνικές δεξιότητες αφού έχουν μείνει εκτός 

σχολικής εκπαίδευσης λόγω του πολέμου και των κακουχιών που πέρασαν. Τα παιδιά πήγαν στο ελληνικό 

σχολείο μόλις για μία ημέρα. Τα τμήματα που υποδέχονται τα παιδιά των προσφύγων και των μεταναστών 

παραμένουν κλειστά από τις 22 Νοεμβρίου 2016 χωρίς κανέναν λόγο που να δικαιολογεί τέτοιον πολύμηνο 

αποκλεισμό. Οι 12 εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν προσληφθεί για την εκπαίδευση αυτών των παιδιών 

παραμένουν άπραγοι εδώ και μήνες χωρίς κανείς να τους εξηγεί το λόγο που δεν τους αφήνουν να διδάξουν. 

Οι ξενοφοβικοί πανηγυρίζουν χαιρέκακα το ότι δεν άφησαν τα προσφυγόπουλα να έρθουν στο σχολείο. Οι 

τοπικοί άρχοντες της Φιλιππιάδας ελκύονται από τις ψήφους των συμπολιτών τους. Οι πρόσφυγες βλέπετε 

δεν έχουν δικαίωμα ψήφου… Ένας τοπογράφος δήμαρχος δίνει συμβουλές στο ΥΠΠΕΘ προτρέποντας σε 

γκετοποίηση των παιδιών σε σχολεία μόνο για ξένους. Αύριο ξεκινάει η 121η ημέρα χωρίς σχολείο για τα 

προσφυγόπουλα της Φιλιππιάδας τα οποία ρωτάνε καθημερινά «tomorrow school?» από το φθινόπωρο 

ακόμα. Αδυνατώντας να τους απαντήσω ειλικρινά για το πότε θα μπορέσουν να ξαναέρθουν στο σχολείο, 

νοιώθω μια ξεφτίλα που στη ζωή μου δεν έχω ξανανιώσει, απέναντι σε μικρά παιδιά που απλά θέλουν να 

έρθουν στο σχολείο. Η εκπαίδευση των παιδιών δεν αποτελεί θέμα καλής διάθεσης. Είναι υποχρέωση. 

Κανείς δεν μπορεί να κάνει πως δεν κατάλαβε. Ο παράνομος αποκλεισμός των παιδιών των προσφύγων από 

τα σχολεία της Φιλιππιάδας δεν θα τελειώσει αν δεν αναλάβουμε όλοι τις ηθικές ευθύνες που μας 

αναλογούν ως πολίτες. Υπενθυμίζω πως μένουν μόλις 10 εβδομάδες μαθήματος μέχρι το τέλος της χρονιάς. 

Μια χαμένη χρονιά για εκπαιδευτικούς και πρόσφυγες. Ας δείξουμε ότι έχουμε αρχές που μπαίνουν πάνω 

από τοπικά μικροπολιτικά οφέλη, έστω και στο παρά πέντε. 

 

Ηλίας Μαυροματίδης          

Πολίτης και συντονιστής εκπαίδευσης προσφύγων Φιλιππιάδας 

 

 

65. 24/03/2017: Ομοερωτοφοβικός τραμπουκισμός γυναίκας στο Γκάζι, 

από φασιστοειδή (Αθήνα) 

 
Θύμα ομοφοβικής επίθεσης μια γυναίκα στο Γκάζι 

 

 
  

Για την ομοφοβική επίθεση που δέχθηκε μια γυναίκα στο Γκάζι μας ενημερώνει η ομάδα LGBTQI+ 

ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Σύμφωνα με την ανάρτηση που έγινε στη σελίδα της ομάδας στο Facebook: Τα ξημερώματα 

της Παρασκευής 24 Μαρτίου λίγο μετά τις 12.30 τα μεσάνυχτα έγινε τραμπούκικη επίθεση σε γυναίκα στο 

Γκάζι. Πιο συγκεκριμένα, καθώς η Χ. έβγαινε από ένα μπαρ επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως, αμάξι με 3 

επιβαίνοντες τη σταμάτησε και με πρόσχημα ότι ψάχνουν κάποιο μπαρ άρχισαν να της επιτίθενται φραστικά 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/24/1-276/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/24/1-276/
https://archive.is/BYu6D
https://archive.is/bLt1F
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με ατάκες όπως: «Στρέιτ μπαρ ψάχνουμε, εσύ τι είσαι λεσβία;» ακολουθούμενες από χυδαία σεξιστικές και 

ομοφοβικές εκφράσεις στην απάντησή της πως είναι λεσβία. Λίγο πιο πέρα, ομάδα περίπου 20 αντρών, 

μαυροντυμένων χωρίς κάποια διακριτικά παρακολουθούσε το συμβάν, οι δράστες απείλησαν την Χ. «αυτοί 

είναι δικοί μας και ξέρουμε ότι μαζεύεστε σε γκέι μπαρ στην περιοχή», έκαναν νεύμα στην υπόλοιπη παρέα 

και όλοι μαζί περικύκλωσαν τη γυναίκα ξεστομίζοντας απειλές. Η επίθεση έληξε με την Χ. να επιβαίνει σε 

ταξί προς το σπίτι της. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει τέτοιο περιστατικό στην περιοχή του Γκαζιού 

όπου λειτουργούν πολλά μαγαζιά φιλικά προς τους ΛΟΑΤΚΙ+. Πριν μερικούς μήνες επίθεση με τον ίδιο 

τρόπο είχε γίνει σε νεαρό όπου κατέληξε στον ξυλοδαρμό του.Έξω οι φασίστες από τις γειτονιές!! Είναι 

προφανές πως τον τελευταίο καιρό ομάδες χρυσαυγιτών και άλλων φασιστοειδών, παίρνουν αέρα από την 

ρατσιστική πολιτική της Ευρώπης φρούριο και την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, για να ξεμυτίσουν 

και να οργανώσουν τραμπούκικες επιθέσεις σε μετανάστες εργάτες, σε αγωνιστές της αριστεράς, σε 

γυναίκες και ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Αυτό μας δείχνει καθαρά πως οι επιτυχίες του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος το 

προηγούμενο διάστημα, κερδίζοντας την επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια και η 

συζήτηση για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, δεν αρκούν από μόνα τους για να σταματήσουν 

τις επιθέσεις, να μπλοκάρουν την ομοφοβία και το σεξισμό, αλλά χρειάζεται παράλληλα να δυναμώσουμε 

το κίνημά μας, παλεύοντας συλλογικά. Δεν τρομοκρατούμαστε, συνεχίζουμε την πάλη ενάντια στην 

ομοφοβία και το ρατσισμό, ενάντια στους φασίστες. Το πολύχρωμο ποτάμι που πλημμύρισε τους δρόμους 

της Αθήνας το Σάββατο 18 Μάρτη, βγήκε σε δεκάδες πόλεις της Ελλάδας και σε πάνω από 50 πόλεις σε όλο 

τον κόσμο, ενώνοντας νεολαία, εργαζόμενους, γυναίκες, πρόσφυγες είναι η δύναμη για να τους στείλουμε 

στις τρύπες τους. Απέναντι σε τέτοιες επιθέσεις, ασπίδα για όλες και όλους μας είναι ο κόσμος που παλεύει. 

Από τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους μέσα στους χώρους δουλειάς, από τη νεολαία στις σχολές και 

τα σχολεία, από το κίνημα των γυναικών που βγαίνει ξανά δυναμικά στους δρόμους σε όλο τον κόσμο. Το 

αντιφασιστικό κι αντιρατσιστικό κίνημα στις γειτονιές και στους χώρους. Ενωμένες/οι με όλο τον κόσμο 

που παλεύει, μπορούμε να τσακίσουμε τη φασιστική απειλή και να ανοίξουμε το δρόμο για μια άλλη 

κοινωνία χωρίς διακρίσεις και σεξισμό, χωρίς ομοφοβία. 

 
 

 

66.  28 και 30/03/2017: Διπλός βανδαλισμός των μνημείων του Ολοκαυτώματος  

στην Άρτα και στην Καβάλα 
 

Διπλός βανδαλισμός των μνημείων του Ολοκαυτώματος στην Άρτα και στην Καβάλα. Για τον πρώτο που 

συνέβη στις 28 Μαρτίου 2017 έβγαλε ανακοίνωση μόνο το ΚΙΣΕ στις 29 Μαρτίου 2017 (βλ. παρακάτω). 

Ο δεύτερος συνέβη στις 30 Μαρτίου 2017, προκαλώντας μεγάλων διαστάσεων καταστροφή στο μνημείο 

και καταδικάστηκε και από την κυβέρνηση δια στόματος του Υπουργείου Εξωτερικών, αφού διαχρονικά 

και σταθερά το ελληνικό κράτος επιλέγει αυτόν τον, έμμεσο πλην σαφή,  τρόπο να δείξει πως θεωρεί τους 

Έλληνες Εβραίους ξένους… Υπενθυμίζεται πως το μνημείο είχε συναντήσει αντιδράσεις ήδη πριν την 

ανέγερση του το 2015, αφού η Δήμαρχος Καβάλας ήθελε να αφαιρέσει το άστρο του Δαυίδ από την 

πρόσοψή του. Λίγες μέρες μετά την ανέγερσή του γράφτηκαν επίσης συνθήματα στον τοίχο του Εβραϊκού 

νεκροταφείου και μετά από λίγες ακόμα μέρες βανδαλίστηκε ήδη για πρώτη φορά και το μνημείο. 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/28/1-280/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/28/1-280/
https://archive.is/neY3S
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2015/06/07/1-10/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2015/06/21/1-11/
https://archive.is/8w0zD
https://archive.is/8w0zD
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Λίγες μόνο μέρες μετά τις εκδηλώσεις μνήμης που οργάνωσε ο Δήμος Αρταίων για τον εκτοπισμό και τον 

θάνατο των Εβραίων της πόλης στα Ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, κάποιοι βανδάλισαν το μνημείο 

Ολοκαυτώματος στην Αρτα. Είναι φανερό ότι κάποιοι ενοχλούνται ακόμη και από τους νεκρούς Εβραίους 

συμπολίτες τους. Τους ενοχλεί και η θύμισή τους! Είμαστε βέβαιοι, ότι τόσο ο Δήμος, όσο και η μεγάλη 

πλειοψηφία των Δημοτών της Αρτας δεν θα επιτρέψουν τη βεβήλωση της μνήμης από λίγους νοσταλγούς 

του σκοταδισμού που επιχειρούν να αμαυρώσουν με τον πλέον χυδαίο τρόπο την εικόνα της πόλης και 

σύντομα το μνημείο θα αποκτήσει ξανά την αξία του: Να θυμίζει στους επισκέπτες του την βαρβαρότητα 

που οδήγησε στο θάνατο τους Εβραίους της Αρτας μόνο και μόνο επειδή ήταν Εβραίοι και να αφυπνίζει την 

κοινωνία ότι το απόλυτο κακό μπορεί να ξανασυμβεί, εάν δεν θωρακίσουμε τις αρχές της δημοκρατίας μας 

και του ανθρωπισμού μας. 

 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2017 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 
 

Σήμερα (Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017) νωρίς το πρωί άγνωστοι κατέστρεψαν με βαρύ εργαλείο το Μνημείο 

του Ολοκαυτώματος των Ελλήνων Εβραίων της Καβάλας που εκτοπίστηκαν και εξοντώθηκαν από τους 

Ναζί στο στρατόπεδο της Τρεμπλίνκα στην Πολωνία. Η πόλη της Καβάλας μόλις τον Μάιο του 2015 έκανε 

τα αποκαλυπτήρια του μνημείου και αποκατέστησε με αυτόν τον συμβολικό τρόπο τη μνήμη των 1.484 

Εβραίων της πόλης. Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει τον αποτροπιασμό του 

Ελληνικού Εβραϊσμού  για τον βανδαλισμό του Μνημείου της Καβάλας, λίγες μάλιστα μέρες μετά από τη 

βεβήλωση του Μνημείου της Άρτας. Χαιρετίζει όμως με ικανοποίηση την άμεση αντίδραση της Δημάρχου 

κ. Δήμητρας Τσανάκα η οποία με ανακοίνωση του Δήμου Καβάλας εκφράζει την καταδίκη του θλιβερού 

αυτού γεγονότος και δεσμεύεται για την «άμεση αποκατάσταση του μνημείου ώστε να το παραδώσει και 

πάλι στην κοινωνία για να συνεχίσει να συμβολίζει την ενότητα μεταξύ των λαών στέλνοντας ηχηρό 

μήνυμα κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας αλλά και θυμίζοντας μαύρες σελίδες του παρελθόντος 

που δεν πρέπει να ζήσει ποτέ ξανά η ανθρωπότητα». Εκφράζουμε ταυτόχρονα την έντονη ανησυχία μας 

διότι οι βεβηλώσεις αυτές δείχνουν με τρόπο καταφανή ότι ο αντισημιτισμός -ένας αντισημιτισμός σχεδόν 

χωρίς Εβραίους- ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία επιβιώνουν και ελλοχεύουν πάντα και παντού. Κάθε 

ηθική, πολιτική ή άλλη κίνηση νομιμοποίησης των νοσταλγών του Ναζισμού επιτείνει τον κίνδυνο της 

αναβίωσης του αντισημιτισμού και της επέκτασης τέτοιων επεισοδίων που αμαυρώνουν τις αξίες μιας 

σύγχρονης και δημοκρατικής κοινωνίας και το κύρος της χώρας μας. Οι διωκτικές αρχές οφείλουν να 

λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σύλληψη των υπευθύνων και την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη. 

Το ΚΙΣΕ καλεί τις τοπικές Αρχές, τους κοινωνικούς φορείς  και  τους πολίτες της Καβάλας να εναντιωθούν 

σθεναρά σε τέτοιου είδους πράξεις και πρακτικές που στο παρελθόν οδήγησαν στην κατάλυση της 

https://archive.is/Pt8LT
https://archive.is/Pt8LT
http://www.kavala.gov.gr/web/guest/pressrelease?p_p_id=bs_news&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=6&_bs_news_struts_action=%2Fext%2Fnews%2Fload&_bs_news_mainid=7719&_bs_news_loadaction=view&_bs_news_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome
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Δημοκρατίας και στην επικράτηση του Ναζισμού, και να προστατεύσουν τη συλλογική μνήμη της πόλης 

για ένα κομμάτι του πληθυσμού της που θανατώθηκε στα Ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

 

 
 

«Επίθεση» στο μνημείο των Εβραίων της Καβάλας τα ξημερώματα 

Άγνωστοι έσπασαν τη μαρμάρινη πλάκα της πρόσοψης του μνημείου 

30|03|2017 | 08:04 

 

Λίγο μετά τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 30 Μαρτίου 2017, άγνωστοι πραγματοποίησαν «επίθεση» στο 

μνημείο του Ολοκαυτώματος των Εβραίων της Καβάλας επί της οδού Ερυθρού Σταυρού και με τη βοήθεια 

εργαλείου έσπασαν το μεγαλύτερο μέρος του μαρμάρου που καλύπτει την πρόσοψή του. Οι δράστες δεν 

έγιναν αντιληπτοί από την Αστυνομία η οποία έσπευσε στο σημείο αργότερα. Για το συμβάν διενεργείται 

προανάκριση. Υπενθυμίζεται ότι το μνημείο του Ολοκαυτώματος στη μνήμη των 1.484 Ελλήνων Εβραίων 

της Καβάλας που θανατώθηκαν από τους ναζί στο στρατόπεδο της Τρεμπλίνκα στην Πολωνία 

τοποθετήθηκε στη θέση του (μπροστά από τα Bodyline, εκεί όπου κάποτε βρίσκονταν οι καπναποθήκες της 

Commercial) τον Μάιο του 2015, με τα αποκαλυπτήριά του να πραγματοποιούνται ενάμιση μήνα μετά λόγω 

των αντιδράσεων. Το μνημείο είχε πέσει «θύμα» βανδαλισμού και στο παρελθόν (όταν άγνωστοι είχαν 

πετάξει επάνω του μπογιές), ωστόσο αυτήν τη φορά η καταστροφή που του έχουν «καταφέρει» είναι 

μάλλον μόνιμη, αφού τυχόν αποκατάστασή του απαιτεί πλήρη αντικατάσταση της μπροστινής του πλάκας. 

 
 

Καταδίκη και από το υπουργείο Εξωτερικών του βανδαλισμού του μνημείου των Εβραίων της 

Καβάλας 

 

 

 

«Η ελληνική κοινωνία, η οποία έχει αποδείξει ότι σέβεται και τιμά την ιστορία και τη δημοκρατία», 

τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ 

 30|03|2017 | 19:53  

 

Σχετικά με τον βανδαλισμό του μνημείου του Ολοκαυτώματος των 1.484 Εβραίων της Καβάλας τα 

ξημερώματα της Πέμπτης 30 Μαρτίου 2016 (διαβάστε το σχετικό ρεπορτάζ εδώ), ανακοίνωση καταδίκης 

https://archive.is/g54R6
https://archive.is/hrZkN
https://archive.is/hrZkN
http://www.kavalapost.gr/174345/epithesi-sto-mnimio-ton-evreon-tis-kavalas-ta-ximeromata/
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της πράξης εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας τα εξής: «Tο Υπουργείο Εξωτερικών 

καταδικάζει απερίφραστα τον βανδαλισμό που διεπράχθη από αγνώστους, χθες, στην Καβάλα, εις βάρος 

του μνημείου των Καβαλιωτών εβραϊκής καταγωγής που χάθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα 

συγκέντρωσης. Παρόμοια κρούσματα βανδαλισμού ιστορικών μνημείων, ρατσισμού και μισαλλοδοξίας 

απορρίπτονται διαρρήδην από την ελληνική κοινωνία, η οποία έχει αποδείξει ότι σέβεται και τιμά την 

ιστορία και τη δημοκρατία, αναγνωρίζοντας τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και την προσφορά 

των Ελλήνων Εβραίων». 

 

 

 
 

Σε βίντεο η επίθεση στο μνημείο! 

 

 

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες οι αστυνομικές αρχές έχουν στα χέρια τους βίντεο από την 

πρόσφατη επίθεση αγνώστων στο μνημείο των Καβαλιωτών Εβραίων. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό 

προέρχεται από κάμερα που βρίσκεται στην ίδια περιοχή. Το υλικό είναι υπό επεξεργασία. Και μόνο αυτό 

το στοιχείο δημιουργεί ελπίδες για την ανακάλυψη της ταυτότητας των δραστών που φέρονται να είναι 2 ή 

3. 

https://archive.is/nQWvo
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67.  28/03/2017: Απειλητική ρατσιστική επίθεση “Μακελειού” σε ανύπαρκτο 

“Πακιστανικό Ισλαμικό Κόμμα Ελλάδας” 
 

Άλλο ένα ακραίο ισλαμοφοβικό, ρατσιστικό και υβριστικό άρθρο με απειλή/παρότρυνση σε βία κατά των 

μουσουλμάνων και των Πακιστανών της Ελλάδας, στο Μακελειό, στις 28 Μαρτίου 2017. Το δημοσίευμα 

εμφανίζεται ως οργισμένη απάντηση σε υποτιθέμενο facebook post της σελίδας Πακιστανικό Ισλαμικό 

Κόμμα Ελλάδας/  پارٹی اسالمک پاکستانی που τουλάχιστον τώρα (1/4/2017) εμφανίζεται άδεια και είναι 

οφθαλμοφανώς (βλ. και περιγραφή της και δεύτερο δημοσίευμα εδώ) κατασκεύασμα ρατσιστών με 

πιθανότατο στόχο την παραγωγή ισλαμοφοβικών και ξενοφοβικών σχολίων. 
 

Βρωμο – Πάκια απολειφάδια μιλάνε για Χριστιανοφασίστες! ΔΕΙΤΕ την ανάρτηση του πακιστανικού 

ισλαμικού κόμματος για την σημαιοφόρο μουσουλμάνα μαθήτρια με την μαντίλα! «Είναι να μην 

πάρεις τουφέκι…;;;»(ΦΩΤΟ) 

 
 

 

Δείτε την ανάρτηση που έκαναν στο facebook και τη λεζάντα πάνω από την ειδηση 

 

 

 
 

Το κόμμα της Πακιστανικής Ισλαμικής Νεολαίας Ελλάδας, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τραμπ και το facebook 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/28/2-46/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/28/2-46/
https://www.facebook.com/%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%B9%DB%8C-343426332696003/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%B9%DB%8C-343426332696003/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%B9%DB%8C-343426332696003/
https://archive.is/KA88X
https://archive.is/gGsmi
https://archive.is/gGsmi
https://archive.is/gGsmi
https://archive.is/EB8F3
https://archive.is/EB8F3
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 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 

ανακοινώσουμε την δημιουργία του κόμματος μας. 

Η ΠΑΚΙΣΝΕΛ έχει πλέον στις ταξεις της πολλά διακεκριμένα ονόματα διανοουμένων Πακιστανών. 

Στις επόμενες μέρες θα ποστάρουμε την διακήρυξη δημιουργίας της ‘” ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ ΑΥΓΗ” 

Ενα κόμμα αγνά Πακιστανικό που αντιπροσωπεύει την εργατική τάξη της Πακιστανικής μειονότητας στην 

Ελλάδα. 

Το Πακιστανικό προλεταριάτο χρειάζεται τη δική του φωνή στην ελληνική βουλή 

Μακριά από απλυτους φιλοινδούς προδότες ανθπακιστανούς το κόμμα μας ξεκινάει με μότο 

ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΝΑ ΞΕΒΡΩΜΙΣΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ 

δικός σας  

Ιμπραχήμ 

 

Αυτό το μήνυμα διαβάζει όποιος μπαίνει στη σελίδα της Πακιστανικής Ισλαμικής Νεολαίας Ελλάδας, 

μιας εμφανέστατα ψεύτικης σελίδας, μιας “τρολιάς”, που σκοπό έχει να κάνει πραγματικότητα όλους τους 

φόβους, όλες τις πλαστές ειδήσεις που σπέρνουν φασιστικές ιστοσελίδες. Πρόεδρος του υποτιθέμενου 

κόμματος είναι ο Ιbrahim Abakabu Bibahabi ο οποίος  λέει “φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους”, 

γιατί “Πακιστανός σημαίνει φως” ενώ σε άλλο σημείο ευχαριστει τον ελληνικό λαό που θα δώσει 

800.000.000 ευρώ για τη δημιουργία τζαμιού. 

 

Το ανησυχητικό βεβαίως δεν είναι όσα γράφονται που είναι πασιφανέστατα χονδροειδέστατα ψέμματα στο 

μοτίβο του Γέροντα Παστίτσιου, αλλά το πλήθος των ανθρώπων που δεν έχουν την ικανότητα ή τη θέληση 

να αντιληφθούν ότι δεν πρόκειται για αληθινό κόμμα και απαντούν με οργή, φόβο και απειλές. Κι έτσι 

γράφει ένας χρήστης: ΤΙ ΦΩΣ ΡΕ ΜΟΓΓΟΛΙΑ ,ΜΕς ΣΤΗ ΜΑΥΡΙΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΛΥΣΙΑ ΕΙΣΤΑΙ!!! 

Ενώ άλλος στην ανάρτηση για τα υποτιθέμενα χρήματα που δίνονται για το τζαμί γράφει: ΣΕ ΕΝΑ 

ΚΡΑΤΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΕ ΤΟ 

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ 

ΙΕΡΕΩΝ….ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΣΣΟΙ… ΟΠΟΤΕ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΑΣ 

ΡΛΤΟ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ….ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΧΕΙ ΕΜΕΝΑ ΑΝΑΓΚΗ Η 

ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΓΚΡΙΝΙΑΖΕΙ. ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΟΛΟΥΣ ΑΝΑΓΚΗ….ΚΑΙ 

ΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ Ένας τρίτος μοιράζεται μια ανάρτηση στον τοίχο του και με αγωνία 

αναρωτιέται: ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΝΕ ΟΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ;;;; Και μια άλλη κυρία 

διαπιστώνει: Δεν μπορω να κανω καποιο σχολιο, δεν εχω λογια! Με ανησυχία κάποιος άλλος μοιράζεται το 

κείμενο της είδησης περί δημιουργίας πακιστανικού κόμματος με τα εξής λόγια:  ας κοιμηθη λιγο ακομα ο 

νεοελληνας…εδω τα πακιστανικα μαημουνια ερχοντε..ο σκατο τσιπρας αυτο θα αφηση παρακαταθηκη…με 

της αριστερες καινοτομες ιδεες τους… Και ακόμα ένας διαπιστώνει τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ: Έρχεται 

πακιστανικό κόμμα.. Συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ? Ξαναλέμε, ότι το πιο ανησυχητικό είναι ότι τόσοι πολλοί 

άνθρωποι τόσο γρήγορα αναπαρήγαγαν ένα ψεύδος δίχως την ικανότητα να αντιληφθούν το 

κατασκευασμένο της όλης σελίδας και δίχως την επιθυμία να τεκμηριώσουν το αληθές των ισχυρισμών, λες 

και μόνο η δημιουργία μίας σελίδας στο facebook αρκεί για να υπάρχει, για να είναι αληθινό και για να 

αναπαραχθεί. Λες και το μόνο κριτήριο αυτού που είναι αληθινό είναι το κατά πόσο  “κάνει εντύπωση”. 

 

 

https://www.facebook.com/prpakiislami/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://agonaskritis.gr/wp-content/uploads/2016/11/10514462_243839765809355_5461842068313613027_o.png
http://agonaskritis.gr/wp-content/uploads/2016/11/10513395_243727329153932_8047075671131179757_n.jpg
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Mε τον ίδιο τρόπο, οι ίδιοι άνθρωποι και με ίδια κριτήρια – όπως αναπαράγουν τώρα την τρολιά περί 

δημιουργίας πακιστανικού κόμματος – αναπαράγουν μαζικά πλαστές ειδήσεις από ιστοσελίδες χαμηλής 

στάθμης συνήθως με φασιστικά χαρακτηριστικά μόνο και μόνο επειδή φαντάζουν εντυπωσιακές και 

ενδυναμώνουν ήδη διαδεδομένα πιστεύω, φοβίες και κτίζουν σε κινδυνολογίες. Σε αυτό, σημαντικό ρόλο 

παίζει και το facebook αφού είναι ένα μέσο όπου ο ρόλος του viral στη λειτουργία του είναι κυρίαρχη και 

ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων ενημερώνεται μέσω αυτού. Έτσι, στο facebook όπου αυτό που 

μετράει είναι ο αριθμός των likes, οι πλαστές ειδήσεις μαζεύουν πολλά shares και likes. Όχι επειδή 

τεκμηριώνονται. Όχι επειδή έχουν στοιχεία και ενημερώνουν. Απλά, επειδή είναι εντυπωσιακές και 

μπορούν να γίνουν viral. Το viral σήμερα θεωρείται το κριτήριο της επιτυχίας. Eφόσον μία είδηση γίνεται 

viral είναι αλήθεια. Το viral, κατά ένα τρόπο, είναι η αλήθεια. Κι αυτό είναι ένας μεγάλος και πραγματικός 

κίνδυνος. 

Δεν είναι τυχαίο ότι και στις αμερικάνικες εκλογές, σύμφωνα με έρευνα του BuzzFeed News οι ψεύτικες 

ειδήσεις κυριάρχησαν στο κοινωνικό μέσο, όπως γράφει ο Independent. Σύμφωνα με την έρευνα οι 20 πιο 

δημοφιλείς πλαστές ειδήσεις σχετικά με τις εκλογές, από κομματικά site και site που «ειδικεύονται» στην 

παραπλάνηση, τους τελευταίους τρεις μήνες πριν από τις εκλογές κυριάρχησαν και δέχθηκαν περισσότερες 

από 8.7 εκατ. κοινοποιήσεις, αντιδράσεις και σχόλια. Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος, την ίδια περίοδο 

σύμφωνα με την έρευνα, τα πιο δημοφιλή εκλογικά θέματα των New York Times, The Washington Post και 

της Huffington Post, μοιράστηκαν 7,4 εκατ. κοινοποιήσεις, αντιδράσεις και σχόλια στο Facebook. Mε απλά 

λόγια: Οι πλαστές ειδήσεις, με ευθύνη και των χρηστών του facebook που τις ανηπαρήγαγαν άκριτα, έγιναν 

viral και διαμόρφωσαν το εκλογικό αποτέλεσμα. Το έχουμε ξαναπεί. Πλέον, ο χρήστης των κοινωνικών 

μέσων πρέπει να μάθει να λειτουργεί υπεύθυνα, γιατί κάθε στιγμή αποτελεί και αυτός ένα μέσο ενημέρωσης 

που είτε συντελεί στην αναπαραγωγή και την κυριαρχία του ψέμματος ή στη φανέρωση της αλήθειας. Και η 

αλήθεια, πολλές φορές, δεν είναι αυτή που φαντάζει εντυπωσιακή ή που ενδυναμώνει πεποιθήσεις, συνήθως 

λανθασμένες. Η αλήθεια δεν είναι το viral. 

 

 

68. 29/03, 02 και 03/04/2017: Καταγγελίες συνεχόμενων βίαιων και ατιμώρητων 

ρατσιστικών επιθέσεων στον Ασπρόπυργο 
 

Νέες επιθέσεις εναντίον μεταναστών στον Ασπρόπυργο 

 

 
 

Καταγγελία για σειρά επιθέσεων σε βάρος μεταναστών στην περιοχή Γκοριτσά στον Ασπρόπυργο, έδωσαν 

στη δημοσιότητα η Ένωση Μεταναστών Εργατών, η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας και η 

ΚΕΕΡΦΑ. Καταγγέλλουν εισβολές στα σπίτια των παθόντων και απειλές του τύπου «θα σας κάψουμε 

ζωντανούς». 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/29/1-282/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/29/1-282/
https://archive.is/TItvO
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Στην κοινή τους ανακοίνωση αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι: «Από τις 29 Μάρτη, ομάδα φασιστών 

προχώρησε σε οργανωμένες επιθέσεις κατά εργατών γης στη περιοχή Γκοριτσά Ασπροπύργου. Πρόκειται για 

σειρά ρατσιστικών επιθέσεων που ξεκίνησαν από το περασμένο Αύγουστο και ξεπερνάνε τις σαράντα, με την 

Αστυνομία τότε να συλλαμβάνει τα θύματα και να αφήνονται ελεύθερα μόνο κατόπιν παρεμβάσεων της 

Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος και της ΚΕΕΡΦΑ.  

 

1.Στις 29 Μάρτη την ώρα της δουλειάς στα χωράφια, ομάδα τριών ατόμων επιτέθηκε τραυματίζοντας ένα 

εργάτη. Παρενέβη το αφεντικό του και υπήρξε συμπλοκή. Έφτασε περιπολικό της Αστυνομίας το οποίο 

“κράτησε” τους τρεις φασίστες στο χωράφι, στο τόπο της επίθεσης, αλλά τους άφησε ελεύθερους αφού 

παρενέβησαν συγγενείς τους! Αυτή την τριάδα την γνωρίζουν ένας στους δύο εργάτες από τις προηγούμενες 

επιθέσεις. Μήπως δεν τους γνωρίζει ούτε τώρα η Αστυνομία; Το Τμήμα Ρατσιστικής Βίας αναζήτησε αυτά τα 

στοιχεία; 

 

2.Στις 2 Απρίλη ΟΙ ΙΔΙΟΙ εισέβαλαν στο σπίτι του Αμπντούλ Λατίφ και τον ξυλοκόπησαν άγρια. Φώναζαν: 

“Φύγετε από τη χώρα μας. Αν σας ξαναδούμε εδώ θα σας κάψουμε ζωντανούς.” Το βράδυ βρέθηκε στο 

Τζάνειο νοσοκομείο και το πρωί η Αστυνομία του Ασπρόπυργου τον κράταγε σε ένα κελί βρόμικο, με τον ίδιο 

να κάνει εμετό. Τον κρατάνε ακόμη ενώ έχει καταθέσει χαρτιά για να πάρει άδεια παραμονής για εξαιρετικούς 

λόγους. Οι φασίστες αναζητήθηκαν άραγε; 

 

 
 

3. Στις 3 Απρίλη ομάδα περίπου 15 φασιστοειδών εισέβαλαν στο σπίτι όπου διέμεναν τέσσερις εργάτες γης. 

Τους χτύπησαν άγρια με ξύλα στο κεφάλι και το πρόσωπο ενώ κάποιοι φώναζαν: “Αν δεν φύγετε για τη χώρα 

σας θα σας κάψουμε ζωντανούς. Θα έρθουμε ξανά”. Η Αστυνομία κράτησε τον Μοχάμεντ Αβζέλ!!!». 
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Οι φορείς που συνυπογράφουν την καταγγελία, συσχετίζουν ως προς τον πολιτικό χρόνο, τις επιθέσεις 

αυτές με την πρόσφατη επίθεση στο σπουδαστή στους Αμπελόκηπους, εκτιμώντας ότι πρόκειται για 

συνολική στρατηγική κλιμάκωσης της βίας και αναφέρουν: 

 

 
 

«Οι Αντνάν Αβζέλ, Ζία Ουλ Χλακ και Μοχάμεντ Αβζέλ κατέθεσαν μήνυση. Όμως, η Αστυνομία σε μια περιοχή 

όπου έχουν αναφερθεί δεκάδες ρατσιστικές επιθέσεις μιας συγκεκριμένης ομάδας, δεν αναζητά το ρατσιστικό 

κίνητρο, ακόμη και όταν τα ίδια τα θύματα το καταγγέλλουν. Όμως είναι πλέον αδιανόητο, η Αστυνομία να 

μην γνωρίζει αυτή την ομάδα. Γιατί τους αφήνει να επιτίθενται ξανά και ξανά ενώ η ίδια φροντίζει να 

συλλαμβάνει τα θύματα; Έχουν διαλυθεί οι χρυσαυγίτικοι πυρήνες μέσα στα Αστυνομικά Τμήματα; 

 

 
 

Τα φασιστοειδή έχουν αποθρασυνθεί διότι η Αστυνομία κάνει τα στραβά μάτια για την απροκάλυπτα 

ρατσιστική δράση στην περιοχή. Στη πραγματικότητα εξελίσσεται οργανωμένο προγκρόμ κατά των εργατών 

γης στην περιοχή. Οι φασίστες μάλιστα έχουν απειλήσει εργοδότες με κάψιμο των σπιτιών αν δεν διώξουν τους 

τους εργάτες γης. Ανάλογες επιθέσεις είχαν γίνει στη περιοχή το 2012, με δεκάδες τραυματίες και σπίτια που 

είχαν καταστραφεί σε να πογκρόμ που οργάνωσε τότε η Χρυσή Αυγή. Φαίνεται ότι ενεργοποιούνται ξανά». 

Tέλος διατυπώνουν τα αιτήματα: «Απαιτούμε να διαλυθεί το τάγμα εφόδου των φασιστοειδών στη Γκορτιτσά 

Ασπροπύργου και να πάνε φυλακή. Να αναγνωριστεί το ρατσιστικό κίνητρο στις επιθέσεις. Να αφεθούν 

ελεύθεροι οι Αμπντούλ Λατίφ και Μοχάμεντ Αφζάαλ». 

 

 

69.  31/03/2017: Ακραίες ρατσιστικές αντιδράσεις και απειλές βίας για πρόσφυγες 

στη Στυλίδα 
 

Σάββατο, 01 Απριλίου 2017 
 

Δημοψήφισμα για πρόσφυγες κι ατάκες ντροπή στη Στυλίδα: «Να τους πνίξουμε στο Αιγαίο» (vid) 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/31/1-281/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/03/31/1-281/
https://archive.is/ycEaH
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Εκτός ορίων οι αντιδράσεις των κάτοικων της περιοχής! Ζήτησαν από τον δήμαρχο Στυλίδας να κρατήσει 

μακριά τους την… σαβούρα. “Καζάνι που βράζει” είναι η η ανατολική Φθιώτιδα για το κέντρο φιλοξενίας 

των προσφύγων στον Καραβόμυλο και οι αντιδράσεις των κατοίκων βγήκαν ήδη εκτός ορίων.Στη χθεσινή 

ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε ο Δήμος Στυλίδας για να τους ενημερώσει για τους πρόσφυγες, οι 

απόψεις που εκφράστηκαν ήταν κάτι παραπάνω από ακραίες, καθώς δεν ήταν λίγοι αυτοί που με έντονο 

ύφος ζητούσαν από τον Απόστολο Γκλέτσο να κρατήσει τους μετανάστες μακριά από την Φθιώτιδα. Όταν ο 

Απόστολος Γκλέτσος τους ζήτησε εξηγήσεις και τους σημείωσε ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό 

είναι… «να τους πνίξουμε στο Αιγαίο», τότε η απάντηση που έλαβε ήταν απλά σοκαριστική: «Ναι, να τους 

πνίξουμε στο Αιγαίο». Άλλος κάτοικος της περιοχής κατηγόρησε τον Απόστολο Γκλέτσο ότι όταν θα λήξει 

η θητεία του στον Δήμο αυτός θα φύγει από την περιοχή, ενώ οι κάτοικοι θα είναι αναγκασμένοι να ζήσουν 

με την … σαβούρα!!!Οι ξενοφοβικές αντιδράσεις δεν σταμάτησαν εκεί καθώς δεν έλειψαν και οι φωνές που 

μιλούσαν για τον κίνδυνο να αυξηθούν οι κλοπές, οι βιασμοί και οι ληστείες. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα 

αυτά ειπώθηκαν σε μια συνάντηση που ήταν παρόντες και όλοι οι βουλευτές του νομού. Ο Απόστολος 

Γκλέτσος, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων, είπε ότι με τη φιλοξενία των προσφύγων στις 

εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου στον Καραβόμυλο η κατάσταση θα είναι ελεγχόμενη, διαφορετικά 

οι πρόσφυγες μπορεί να διασκορπιστούν μέσα στον αστικό ιστό, νοικιάζοντας σπίτια ή ξενοδοχεία της 

περιοχής.Ωστόσο, πολλοί από τους κατοίκους της ανατολικής Φθιώτιδας ήταν ανένδοτοι με τις 

διαβεβαιώσεις του δημάρχου και ζήτησαν δημοψήφισμα, το οποίο έγινε δεκτό από τη δημοτική αρχή! 

Πηγή: protothema.gr video εδώ https://www.youtube.com/watch?v=zNYde4iuqAU 

 

 

70. 08 έως 22/04/2017: Άγριες ρατσιστικές επιθέσεις κατά των Ασέκ Αλί, Ραντζά 

Ανσέρ, Ζία Ουλ Χλακ και Αζίμ Ανουέρ στον Ασπρόπυργο 

 
Τρόμος στον δρόμο για τον Ασπρόπυργο 

 
Από αριστερά, Ασέκ Αλί, Ραντζά Ανσέρ, Ζία Ουλ Χλακ, Αζίμ Ανουέρ 

26.04.2017 

Συντάκτης: 

Δημήτρης Αγγελίδης 

 

Αλλα τέσσερα ονόματα Πακιστανών εργατών προστέθηκαν το τελευταίο δεκαπενθήμερο στον μακρύ 

κατάλογο των θυμάτων της ρατσιστικής βίας στον Ασπρόπυργο, με επίκεντρο την περιοχή Γκορυτσά, όπου 

φαίνεται ότι εδώ και καιρό δραστηριοποιείται ανενόχλητη μια ομάδα που εντοπίζει τα θύματά της την ώρα 

που δουλεύουν ανυποψίαστα στο χωράφι ή περπατούν στον δρόμο, τους επιτίθεται με άγρια χτυπήματα και 

τους αφήνει αιμόφυρτους, αφού κάποιες φορές τους παίρνει το κινητό ή και το πορτοφόλι. Η τελευταία 

γνωστή άγρια ρατσιστική επίθεση στην περιοχή έγινε το Σάββατο, μέρα μεσημέρι όπως και οι υπόλοιπες. 

Δεν είχε προλάβει καλά καλά ο Ασέκ Αλί να κατεβεί από το λεωφορείο 855 στο τέρμα της γραμμής γύρω 

στις 3.30 το απόγευμα και, όπως περπατούσε για το σπίτι του, δέχτηκε την επίθεση τριών ατόμων, ηλικίας 

γύρω στα 20, το πολύ 25 χρόνων. Οπως είπε στον εκπρόσωπο της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας που 

https://archive.is/WNjzm
https://www.youtube.com/watch?v=zNYde4iuqAU
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/04/08/1-433/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/04/08/1-433/
https://archive.is/ha4mI
http://www.efsyn.gr/search/node?author=37
http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/field/image/2017-04/aspropirgos-thumata_0.jpg
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τον επισκέφθηκε στο «Τζάνειο», όπου νοσηλεύεται με το κεφάλι παραμορφωμένο από χτυπήματα με 

γροθιές, κλοτσιές, σιδηρογροθιές ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα, ένας τον κρατούσε από πίσω και οι άλλοι 

δύο τον χτυπούσαν από μπροστά για αρκετά λεπτά, μέχρι να τον παρατήσουν και να φύγουν ανενόχλητοι. 

Τα ίδια συνέβησαν την περασμένη Πέμπτη, στον 22χρονο Αζίμ Ανουέρ, βράδυ αυτή τη φορά, γύρω στις 

9.30, την ώρα που είχε κατεβεί από το 855 και προχωρούσε στην οδό Τραπεζούντος για να επιστρέψει στο 

σπίτι του. 

 

 
[Βάναυσες επιθέσεις κατά μεταναστών] Ασέκ Αλί, Ραντζά Ανσέρ, Ζία Ουλ Χλακ, Αζμί Ανουέρ | 

 

Στα γραφεία της ΚΕΕΡΦΑ στην Αθήνα, όπου πήγε για να καταγγείλει την επίθεση, δείχνει στον 

δορυφορικό χάρτη της Google το σημείο μπροστά από την παιδική χαρά και το εκκλησάκι της 

Τραπεζούντος, εκεί όπου είδε ξαφνικά να σηκώνονται και να κινούνται απειλητικά προς το μέρος του 

τέσσερα νεαρά άτομα. Εκανε να φύγει προς τα πίσω, είδε να του κλείνουν τον δρόμο άλλοι δύο, που 

συνειδητοποίησε ότι ήταν κι αυτοί επιβάτες του λεωφορείου και είχαν κατεβεί στην ίδια στάση. Αρχισε να 

τρέχει, αλλά τον πρόλαβαν και τον στρίμωξαν στον απέναντι μαντρότοιχο, όπου τον χτυπούσαν για αρκετά 

λεπτά, μεταξύ άλλων με γροθιές και μεταλλικό αντικείμενο, ενώ του πήραν από την τσέπη το κινητό και το 

πορτοφόλι. Δέκα μέρες πριν, ο Ραντζά Ανσέρ προχωρούσε στον δρόμο όταν σταμάτησε δίπλα του ένα 

κόκκινο «Σέατ», από το οποίο βγήκαν τέσσερα-πέντε άτομα που του επιτέθηκαν με γροθιές και κλοτσιές 

και στη συνέχεια ξαναμπήκαν στο αυτοκίνητο και έφυγαν. Αυτόπτες μάρτυρες πρόλαβαν πάντως να 

συγκρατήσουν την πινακίδα του αυτοκινήτου. Τέλος, στις 8 Απριλίου, ο 44χρονος Ιμπραάν Σεχζάντ 

επέστρεφε σπίτι του από τη λαϊκή, κρατώντας σακούλες με ψώνια, όταν δέχτηκε επίθεση από δύο άτομα 

από πίσω και άλλα δύο από μπροστά, που τον έριξαν κάτω και άρχισαν να τον χτυπούν με κλοτσιές και 

γροθιές στο πρόσωπο, την κοιλιά και στη μέση. 

 

Ο ρόλος της αστυνομίας 

 

Αλλες σαράντα επιθέσεις σε Πακιστανούς εργάτες έχουν σημειωθεί στον Ασπρόπυργο από τον Αύγουστο, 

όπως έγραφε η «Εφ.Συν.» στις 6 Απριλίου, δημοσιοποιώντας τις καταγγελίες των πολυάριθμων θυμάτων 

άλλων τριών επιθέσεων στις 29 Μαρτίου και στις 2 και 3 Απριλίου. Σύμφωνα μάλιστα με την καταγγελία 

της ΚΕΕΡΦΑ, η αστυνομία είχε φτάσει επιτόπου λίγο μετά την επίθεση της 29ης Μαρτίου στο χωράφι όπου 

εργάζονταν τα θύματα και είχε εντοπίσει και κρατήσει για λίγο τους τρεις δράστες, αλλά δεν προχώρησε σε 

σύλληψη και ύστερα από παρέμβαση φίλων και οικείων τους τούς άφησε να φύγουν. Σύμφωνα με 

πληροφορίες της «Εφ.Συν.» από κτηματίες της περιοχής, οι επιθέσεις εναντίον Πακιστανών σημειώνονται 

τον τελευταίο ενάμιση χρόνο στον Ασπρόπυργο, με ιδιαίτερη ένταση το τελευταίο διάστημα και συνδέονται 

με ακροδεξιά στοιχεία της περιοχής, που βρίσκονταν πίσω και από τις ρατσιστικές κινητοποιήσεις του 

περσινού Μαΐου, με στόχο να εμποδιστεί η δημιουργία κέντρου φιλοξενίας προσφύγων στην περιοχή, όπως 

και με τις ρατσιστικές ημερίδες που είχε διοργανώσει η δημοτική αρχή, όπου στοχοποιούνταν οι νομάδες 

Ρομά του Ασπροπύργου και είχε ζητηθεί η εκδίωξή τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αστυνομία 

και η δημοτική αρχή δείχνουν μάλλον να αδιαφορούν για το κύμα των ρατσιστικών επιθέσεων, αδιαφορία 

που γεννά πολύ σοβαρά ερωτήματα για την ασυλία που φαίνεται ότι απολαμβάνουν οι δράστες. 

 

 

Με τιμή 

 

Παναγιώτης Δημητράς 

Εκπρόσωπος ΕΠΣΕ 


