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ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 

Μηνυτήρια αναφορά για έξι ρατσιστικά εγκλήματα στη Λέσβο το 2018 
 

1 Ιουλίου 2018 

Με την ευκαιρία της κλήσης μου από το Τμήμα σας κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών Μυτιλήνης για να επιβεβαιώσω αύριο ένορκα το περιεχόμενο της «Μήνυσης για 

προτροπή σε ρατσιστική βία από τον αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. στη Λέσβο Δημήτρη Αλεξίου κατά 

μεταναστών/προσφύγων» που υποβάλαμε στο Τμήμα σας στις 5 Δεκεμβρίου 2017, υποβάλουμε 

σήμερα στο Τμήμα σας μηνυτήρια αναφορά για άλλα έξι (6) ρατσιστικά εγκλήματα στη Λέσβο 

κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, τα οποία έχουμε αναρτήσει στο ιστολόγιό μας «Παρατηρητήριο 

Ρατσιστικών Εγκλημάτων» (https://racistcrimeswatch.wordpress.com) το περιεχόμενο της οποίας 

αύριο θα επιβεβαιώσω ένορκα ώστε να μη χρειαστεί να ξαναστείλει η Εισαγγελία Πρωτοδικών 

Μυτιλήνης στο Τμήμα σας τη μηνυτήρια αναφορά μόνο για ένορκη επιβεβαίωση του 

περιεχομένου της.    

Τα έξι καταγγελλόμενα ρατσιστικά εγκλήματα αφορούν: 

1. Κατά συρροή ρατσιστική άρνηση ξενοδόχων της Λέσβου ατομικά και συλλογικά μέσω της 

Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου να δεχθούν πρόσφυγες. 

2. Πρόδηλα και σκόπιμα προβληθείσα ψευδής ρατσιστική «είδηση» για δήθεν σφαγή προβάτων 

στη Λέσβο από πρόσφυγες, με προφανή σκοπό να προκληθεί ρατσιστικό μίσος κατά των 

προσφύγων με την παρουσίασή τους συλλήβδην ως κακοποιών ή/και εγκληματικών ατόμων. 

3. Ρατσιστική κατηγορία κατά μεταναστών στη Λέσβο για δήθεν «κλοπή κρέατος» και 

αναπαραγωγή της «είδησης» από πολλά ΜΜΕ, πάλι με προφανή σκοπό να προκληθεί ρατσιστικό 

μίσος κατά των προσφύγων με την παρουσίασή τους συλλήβδην ως κακοποιών ή/και 

εγκληματικών ατόμων. Όλα τα αναφερόμενα ΜΜΕ πρέπει να διωχθούν.  

4. Κατά συρροή βίαιες επιθέσεις ρατσιστών και στελεχών της Χρυσής Αυγής στη Μυτιλήνη, κατά 

προσφύγων, με 35 τραυματίες. 

5. Απόπειρα παράνομης βίαιης επαναπροώθησης 35 αιτούντων άσυλο (οι 20 ανήλικοι) από την 

Frontex, στην Ευθαλού Λέσβου ενώ είχαν εισέλθει στα ελληνικά χωρικά ύδατα και με τρόπο που 

παρά λίγο να προκαλέσει απώλεια ζωών. Παρατίθενται λινκς από 4 βίντεο που τεκμηριώνουν την 

καταγγελία.  

6. Ρατσιστική και παράνομη απαίτηση επίδειξης διαβατήριου σε «πολίτες χωρών εκτός Schengen», 

στη δημοτική πλαζ Μυτιλήνης στα Τσαμάκια. 

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 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/
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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 

1. 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. 

 

The Press Project 

 

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 

http://www.eisap.gr/?q=node/111
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
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Φωτογραφία από του Γιατρούς Χωρίς Σύνορα 

Οι εικόνες που δημοσίευσε το ThePressProject από το περασμένο Σαββατοκύριακο και κάνουν το 

γύρο του 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. 

https://youtu.be/dHT_CjE8W_E  

Η έκκληση, ωστόσο, της Ύπατης Αρμοστείας, που σε συνεργασία με το υπουργείο 

Μεταναστευτικής 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 διαβιούν 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 από 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, 

https://www.thepressproject.gr/article/105332/Pnigmenoi-sto-xioni-oi-prosfuges-sti-Moria-tis-Lesbou-video
https://youtu.be/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
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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 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». 

https://twitter.com/MSFgreece/status/818460524308529152/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url

=https%3A%2F%2Fracistcrimeswatch.wordpress.com%2F2017%2F01%2F09%2F1-225%2F  

http://traveldailynews.gr/news/article/63969
https://twitter.com/MSFgreece/status/818460524308529152/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fracistcrimeswatch.wordpress.com%2F2017%2F01%2F09%2F1-225%2F
https://twitter.com/MSFgreece/status/818460524308529152/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fracistcrimeswatch.wordpress.com%2F2017%2F01%2F09%2F1-225%2F
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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. 

 

2. 20/02/2018: Ψευδής ρατσιστική είδηση για σφαγή προβάτων στη Λέσβο 

από πρόσφυγες 

Ψευδής ρατσιστική είδηση για σφαγή προβάτων στη Λέσβο από πρόσφυγες στις 20 Φεβρουαρίου 

2018, σε Facebook post γνωστού κρεοπώλη του νησιού [βλπ. παρακάτω]. Η “είδηση” 

αναπαράχθηκε και από την ηλεκτρονική εφημερίδα “LesvosNews” [βλπ. παρακάτω] παρά τη 

χρήση φωτογραφίας που είχε δημοσιευθεί σε άλλο πρόσφατο γεγονός, όπως παρατήρησε και 

δημοσιογράφος του νησιού: 

 

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/epeigon-prosklisi-filoxenias-prosfygon-se-xenodoheia-i-domatia-sti
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2018/02/20/2-94/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2018/02/20/2-94/
https://web.archive.org/web/20180222110801/https:/www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D1738333396231662%26id%3D100001650551267&width=500
https://archive.is/RxA1W
https://archive.is/2VzKh
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lesvosnews 

Σφαγή στη Μόρια… 

Τρίτη, 20/02/2018 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ 

 

https://archive.is/RxA1W
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Δυστυχώς για άλλη μια φορά προκλήθηκε αναστάτωση στη Μόρια από τη σφαγή ζωών σε 

αγροτική περιοχή. 

Είναι η συνέχεια από περιστατικά που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας.  Αν και 

έγιναν παλαιότερα συλλήψεις,  για σφαγή προβάτων που είχαν κλαπεί από περιφραγμένα 

αγροκτήματα,  το φαινόμενο δεν έχει σταματήσει. 

Σε βάρος μεταναστών έχει ασκηθεί στο παρελθόν  δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για 

ζωοκλοπή και ζωοκτονία αλλά μέχρι να οριστεί η δικάσιμος η δράση τους δεν σταματά. 

Η χθεσινή μέρα μάλλον ήταν η χειρότερη καθώς 18 ήταν τα κατακρεουργημένα ζώα  στην 

περιοχή της Μόριας. 

Σχετική φωτογραφία και σχόλιο έχει αναρτηθεί στα social media από το Μάκη Παυλέλλη. 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fperm

alink.php%3Fstory_fbid%3D1738333396231662%26id%3D100001650551267&width=500

 

Η δημοσίευση του κρεοπώλη Μάκη Παυλέλλη αποθηκευμένη: 

 

3. 18/03/2018: Ρατσιστική κατηγορία κατά μεταναστών στη Λέσβο για κλοπή 

κρέατος και αναπαραγωγή της “είδησης” από πολλά μέσα 

Ρατσιστική κατηγορία από κυνηγό κατά μεταναστών στη Λέσβο για κλοπή κρέατος (οι οποίοι 

μετανάστες μάλιστα προσφέρθηκαν να του χαρίσουν κρέας που είχαν αγοράσει…) η οποία και 

οδήγησε σε άδικη προσαγωγή τους. Η ψευδής ρατσιστική “είδηση” στην εκδοχή του κυνηγού 

δημοσιεύθηκε αρχικά στο LesvosNews (βλ. παρακάτω) που στη συνέχεια ανασκεύασε 

συνεχίζοντας να αμφισβητεί την εκδοχή των μεταναστών και χωρίς να έχει κατεβάσει το αρχικό 

δημοσίευμα και αναπαράχθηκε από πολλά μέσα ορισμένα από τα οποία αναφέρονται παρακάτω και 

απο τα “Ελληνικά Hoaxes”: thecaller.gr, iefimerida.gr, athensmagazine.gr, 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D1738333396231662%26id%3D100001650551267&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D1738333396231662%26id%3D100001650551267&width=500
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2018/03/18/2-104/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2018/03/18/2-104/
https://archive.is/vB11k
https://archive.is/ZFzTi
https://archive.is/pJ7aD
https://archive.is/3nfAZ
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triklopodia.gr, politisonline.com, thestival.gr, katohika.gr, ellhnografos, 

diaforetiko.gr, tinealarissa.gr. 

Αλλά και στα Χρυσή Αυγή (ελαφρώς αλλαγμένο), Μακελειό, Το Χωνί, monomaxoi.com, 

antipliroforisi.blogspot.gr, fanaripress.gr, oi-asimvivastoi.blogspot.gr, Το Βήμα της Ιτέας, 

NewsNowgr, Ανατολική ακτή Αττικής, granazi1.blogspot.gr, mag24.gr, Το Βήμα της Βόχας, 

neashmera.gr, sepe.gr. 

Επίσης αναρτήθηκε στο Facebook στις σελίδες Μακελείο, Politis Online, Εξέγερση Ελλήνων – 

Ελληνόψυχοι Αγωνιστές με το σχόλιο “Σήμερα τα ζώα , αύριο εσύ” και από κάποιον Δημήτριο 

Δέδε που δηλώνει λιμενικός και σχολιάζει “ΤΕΛΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΑΥΤΟΙ 

ΠΟΥ ΗΡΘΑ,ΟΙ ΛΑΘΡΟ” όπως και στα κανάλια YouTube elena1111ful και Αλήθειες και Ψέματα. 

Τέλος το Πρώτο Θέμα (βλ. τελευταίο άρθρο εδώ) ενώ καταλήγει στην αληθινή έκβαση του 

συμβάντος, διατηρεί τον ψευδή ρατσιστικό τίτλο και παραθέτει ολόκληρο το αρχικό άρθρο όπως 

και το laimitomos.com. 

Όλα αυτά τα ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να διωχθούν. 

 

Ελληνικά Hoaxes 

Τι έχει συμβεί με το βίντεο που μετανάστες σφάζουν αρνί στη Λέσβο 

Από Θοδωρής Δανιηλίδης 

19 Μαρτίου 2018 

 

Ένα βίντεο που ανέβηκε στο διαδίκτυο με τον ισχυρισμό, ότι «κτηνοτρόφος έπιασε στα πράσα 

τρεις μετανάστες να κλέβουν και να σφάζουν τα ζωντανά του», δημιούργησε σάλο στα social 

media. 

 

https://archive.is/acUkL
https://archive.is/9v72W
https://web.archive.org/web/20180319163918/http:/www.thestival.gr/society/item/371238-ktinotrofos-sti-lesbo-pianei-sta-prasa-metanastes-na-sfazoun-ta-zoa-toy-video
https://archive.is/dFnUi
https://archive.is/U1Xvr
https://archive.is/FPfc1
https://archive.is/6mKPr
https://archive.is/RSSJ0
https://archive.is/uyHEK
https://archive.is/kgzlr
https://archive.is/wRNS3
https://archive.is/Oij0u
https://archive.is/h6isC
https://archive.is/z8gIL
https://archive.is/RRvUy
https://archive.is/beSfK
https://archive.is/beSfK
https://archive.is/QXkHu
https://archive.is/S9IBg
https://archive.is/j75xO
https://archive.is/XsuTO
https://archive.is/4soUj
https://archive.is/oIaZt
https://archive.is/Sv9rB
https://archive.is/o/TyOsi/https:/www.facebook.com/EllinonEksegersi/
https://archive.is/o/TyOsi/https:/www.facebook.com/EllinonEksegersi/
https://archive.is/x4mCC#selection-923.0-923.55
https://archive.is/x4mCC#selection-923.0-923.55
https://archive.is/L9s2U#selection-1149.0-1149.12
https://archive.is/tknr5#selection-1149.0-1149.19
https://archive.is/rklPZ
https://archive.is/X8TTX
https://archive.is/bc6ME
http://ellinikahoaxes.gr/author/petroulini/
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Ψευδής είδηση.  

Το είδαμε στο lesvosnews.gr (αρχική δημοσίευση) και στα thecaller.gr, iefimerida.gr, 

athensmagazine.gr, triklopodia.gr, politisonline.com, thestival.gr, katohika.gr, ellhnografos, 

diaforetiko.gr, tinealarissa.gr και άλλες. 

 

Όπως διαβάζουμε στο παραπάνω άρθρο, «ο κτηνοτρόφος παραφύλαγε για μέρες, γιατί κάθε τόσο 

και λιγάκι έχανε τα ζωντανά του και τελικά έπιασε τους δράστες στα πράσα να σφάζουν τα 

ζωντανά του. Για να μην τον καταλάβουν τους έπιασε την κουβέντα τη στιγμή που έσφαζαν ένα 

αρνί και προσπάθησε να αγοράσει λίγο κρέας για πέντε ευρώ. Εκείνοι φάνηκαν γενναιόδωροι και 

του το έδωσαν δωρεάν». 

Όμως τα γεγονότα είναι εντελώς διαφορετικά. Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η αστυνομία 

προσήγαγε τους τρεις Ιρακινούς που φαίνονται σε αυτό.  Στην κατάθεσή τους ανέφεραν ότι είχαν 

αγοράσει το αρνί ζωντανό, από έναν κρεοπώλη – κτηνοτρόφο του νησιού. Στη συνέχεια κλήθηκε ο 

https://archive.is/qPVPQ
https://archive.is/ZFzTi
https://archive.is/pJ7aD
https://archive.is/3nfAZ
https://archive.is/acUkL
https://archive.is/9v72W
https://web.archive.org/web/20180319163918/http:/www.thestival.gr/society/item/371238-ktinotrofos-sti-lesbo-pianei-sta-prasa-metanastes-na-sfazoun-ta-zoa-toy-video
https://archive.is/dFnUi
https://archive.is/U1Xvr
https://archive.is/FPfc1
https://archive.is/6mKPr
https://i0.wp.com/ellinikahoaxes.gr/wp-content/uploads/2018/03/103001b.jpg
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κρεοπώλης για κατάθεση, ο οποίος επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό των τριών Ιρακινών. Μετά την 

επιβεβαίωση ότι όντως είχαν αγοράσει το αρνί από αυτόν, η αστυνομία τους άφησε ελεύθερους. 

Το lesvosnews.gr ανασκεύασε το αρχικό δημοσίευμα με νέο ρεπορτάζ που παρουσιάζει τα νέα 

στοιχεία. Αν και ο αρχικός ισχυρισμός, με βάση τα στοιχειά της αστυνομίας, έχει ήδη καταρριφθεί, 

προσπαθήσαμε να βρούμε πώς ακριβώς δημιουργήθηκε αυτό το hoax. Καταρχάς, επικοινωνήσαμε 

με τον δημοσιογράφο Γιάννη Σινάνη, που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα. Μας είπε ότι 

δημοσιοποίησε το βίντεο με τους ισχυρισμούς, έτσι όπως του μεταφέρθηκαν από το άτομο που 

βιντεοσκόπησε τη σκηνή, δηλαδή το ίδιο άτομο που του το έδωσε για να το δημοσιεύσει. 

Στη συνέχεια βρήκαμε και μιλήσαμε με τον Μ.Α. που βιντεοσκόπησε την σκηνή με την σφαγή του 

αρνιού. Μας ανέφερε ότι όντως το έστειλε στον δημοσιογράφο του lesvownews γιατί του φάνηκε 

«περίεργο». Επιπλέων, μας δήλωσε ότι: «Δεν είμαι κτηνοτρόφος και δεν έχω δικά μου ζώα. Τα 

μοναδικά ζώα που έχω είναι δύο σκυλιά και δύο καναρίνια. Κυνηγός είμαι, και ήμουν περαστικός 

από το σημείο. Είδα τη σκηνή, μου φάνηκε περίεργη και αποφάσισα να την βιντεοσκοπήσω. 

Τελικά αποκαλύφθηκε ότι το ζώο το είχαν αγοράσει από έναν κρεοπώλη – κτηνοτρόφο του 

νησιού». 

Επιβεβαιώσαμε το αναληθές του αρχικού δημοσιεύματος σε επικοινωνία που είχαμε με το Τμήμα 

Ασφαλείας της Λέσβου. Μας ανέφεραν ότι οι τρεις Ιρακινοί προσήχθησαν, αλλά μετά από έρευνα 

αποδείχτηκε ότι είχαν αγοράσει το ζώο από κρεοπώλη και δεν είχε κλαπεί όπως αρχικά 

αναφέρθηκε. Για το λόγο αυτό οι τρεις Ιρακινοί αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού δεν στοιχειοθετήθηκε η 

κατηγορία της ζωοκλοπής. 

Το αρχικό δημοσίευμα του lesvosnews, και οι αναπαραγωγές του, που ισχυρίζονταν ότι ο 

κτηνοτρόφος έστησε καρτέρι και έπιασε στα πράσα τους τρεις μετανάστες να του κλέβουν και να 

σφάζουν τα ζωντανά του, καταρρίπτεται. Ήδη πολλές ιστοσελίδες ανασκεύασαν το αρχικό τους 

άρθρο ή δημοσίευσαν νέο που αναφέρουν τα πραγματικά γεγονότα. 

———————————————————————————————————————— 

 

LesvosNews 

 

ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ – Κτηνοτρόφος πιάνει στα «πράσα» μετανάστες να σφάζουν τα 

ζωντανά του 

 

Μάρτιος 18, 2018 Lesvosnews.gr 

https://archive.is/vB11k
https://archive.is/qPVPQ
https://archive.is/qPVPQ
https://www.lesvosnews.gr/30256/vinteo-ntokoumento-ktinotrofos-piani-sta-prasa-metanastes-na-sfazoun-ta-zontana-tou/
https://www.lesvosnews.gr/author/nms/
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Με απύθμενο θράσος τρεις μετανάστες μπήκαν μέρα – μεσημέρι μέσα σε αγρόκτημα κτηνοτρόφου 

κοντά στο ΚΥΤ Μόριας και άρχισαν να σφάζουν τα ζωντανά του. 

Ο κτηνοτρόφος που τους παραφύλαγε επί ημέρες γιατί έχανε κάθε τόσο και λιγάκι τα ζωντανά του, 

τους έπιασε στα «πράσα» και για να εξασφαλίσει το βίντεο – ντοκουμέντο προσποιήθηκε τον φίλο 

και τους κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο. 

Για να μην τον καταλάβουν μάλιστα τους έπιασε την κουβέντα την ώρα που έσφαζαν ένα αρνί και 

τους είπε να τους δώσει πέντε ευρώ για να του δώσουν λίγο κρέας. 

Αυτοί μάλιστα φάνηκαν γενναιόδωροι και προσφέρθηκαν να του βάλουν λίγο κρέας σε μία 

σακούλα δωρεάν !!! 

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο που κάνει το γύρω του διαδικτύου μέσα από το Facebook. 

 

 

Fake news για ηλίθιους ρατσιστές στο Πρώτο Θέμα 

Μαρ 19, 2018 
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Το να διαδίδεις ψευδείς ειδήσεις είναι συνηθισμένο για μια εφημερίδα σαν το Πρώτο Θέμα. Το να 

διαδίδεις όμως ψευδείς τίτλους ειδήσεων τους οποίους διαψεύδει το ίδιο σου το «ρεπορτάζ» 

ξεπερνά κάθε προηγούμενο. 

Αναπαράγοντας ψευδή είδηση που μετέδωσε αρχικά (αλλά στη συνέχεια διόρθωσε) το 

lesvosnews.gr η εφημερίδα ανέφερε ότι «Κτηνοτρόφος στη Λέσβο πιάνει στα «πράσα» μετανάστες 

να σφάζουν τα ζώα του». Στον υπότιτλο μάλιστα διαβάζουμε πως «όταν τους ζήτησε λίγο κρέας, οι 

μετανάστες φάνηκαν «γενναιόδωροι» και προσφέρθηκαν να του βάλουν λίγο σε μία σακούλα 

δωρεάν!!!» 

Επειδή βέβαια η πληροφορία διαψεύστηκε το Σαββατοκύριακο το Πρώτο Θέμα προσέθεσε στο 

τέλος του κειμένου και την εξής φράση «Ακολούθησε, όμως, η έρευνα της αστυνομίας κατά τη 

διάρκεια της οποίας αποδείχθηκε ότι οι τρεις μετανάστες είχαν αγοράσει το ζώο από κρεοπώλη στη 

Μόρια. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν και εντόπισαν τον κρεοπώλη, ο οποίος επιβεβαίωσε τον 

ισχυρισμό των τριών μεταναστών. Τελικά οι τρεις κατηγορούμενοι μετανάστες αφέθηκαν 

ελεύθεροι». 

Κρίνοντας προφανώς εξ ιδίων τα αλλότρια οι συντάκτες του κειμένου θεώρησαν ότι κανείς δεν θα 

μπει στον κόπο να διαβάσει ολόκληρο το κείμενο. Και έτσι διατήρησαν τον ψευδή τίτλο και όλα τα 

fake news που είχαν παρουσιάσει στον πρόλογο του κειμένου. 

Όταν το πρώτο ψέμα κάνει copy paste επιλεκτικά hoax από ακροδεξιό μέσο της Λέσβου που όμως 

λίγο μετά ανασκευάζει…Η αντιπροσφυγική προπαγάνδα στο μεγαλείο της #RefugeesGr 

pic.twitter.com/4JM3vD4U4Z 

— Δρομογράφος (@dromografos) March 19, 2018  

 

 

https://archive.is/o/0PCYg/www.protothema.gr/greece/article/771164/video-ktinotrofos-sti-lesvo-pianei-sta-prasa-metanastes-na-sfazoun-ta-zoa-tou/
https://archive.is/o/0PCYg/https:/www.lesvosnews.gr/30263/agorasame-to-sfachto-apo-kreopoli-lene-i-metanastes-to-epiveveoni-o-politis/
https://archive.is/o/0PCYg/https:/twitter.com/hashtag/RefugeesGr?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://archive.is/o/0PCYg/https:/t.co/4JM3vD4U4Z
https://archive.is/o/0PCYg/https:/twitter.com/dromografos/status/975644835213402112?ref_src=twsrc%5Etfw
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4. 22 και 23/04/2018: Βίαιες επιθέσεις ρατσιστών και ΧΑ στην Μυτιλήνη, κατά 

προσφύγων, με 35 τραυματίες, παρουσία ΕΛ.ΑΣ. και Εισαγγελέα 

Βίαιες επιθέσεις ρατσιστών συμπεριλαμβανομένων και μελών της Χρυσής Αυγής, με πέτρες, 

μπουκάλια και φωτοβολίδες, στην πλατεία Σαπφους (αλλά και σποραδικά στην πόλη της 

Μυτιλήνης) κατά, ειρηνικά διαμαρτυρόμενων για τον εγκλωβισμό τους, προσφύγων αλλά και 

αλληλέγγυών και υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων (όπως η επικεφαλής της οργάνωσης 

Advocates Abroad, Ariel Ricker) τη νύχτα της 22ης προς 23ης Απριλίου 2018. Ανάμεσα στους 

πρόσφυγες υπήρχαν μωρά και μικρά παιδιά. Η επίθεση είχε σαν αποτέλεσμα τουλάχιστον 35 

τραυματίες και συνέβη με την παρουσία και την ανοχή τόσο της ΕΛ.ΑΣ. (η οποία όταν παρενέβη 

και χωρίς να κάνει άμεσα προσαγωγές από τους επιτιθέμενους, έριξε δακρυγόνα και στους 

πρόσφυγες) όσο και του Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης. Ακολουθεί και εγκωμιαστικό 

των εγκληματικών ενεργειών άρθρο από το site της Χρυσής Αυγής που χαρακτηρίζει τις 

ρατσιστικές επιθέσεις “λαϊκό ξεσηκωμό”. 

 

Ναυτεμπορική 

Νύχτα σοβαρών επεισοδίων στη Μυτιλήνη 

Πεδίο μάχης η πλατεία Σαπφούς – Συμπλοκές της Αστυνομίας με ομάδες ακροδεξιών που 

προσπάθησαν να απομακρύνουν διαμαρτυρόμενους πρόσφυγες 

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018 

 
ΑΠΕ ΜΠΕ/STR 

Επιχείρηση για την απομάκρυνση των διαμαρτυρόμενων προσφύγων και μεταναστών που από την 

περασμένη Τετάρτη το μεσημέρι είχαν καταλάβει την κεντρική πλατεία Σαπφούς στη Μυτιλήνη 

πραγματοποίησε η Αστυνομία στις 5.30 τα ξημερώματα, μετά από τα σοβαρά επεισόδια που 

σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. 

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απομάκρυναν έναν-έναν τους αλλοδαπούς, οι περισσότεροι από τους 

οποίους είναι Αφγανοί, και τους επιβίβασαν σε λεωφορεία, τα οποία τους μετέφεραν στον 

καταυλισμό της Μόριας. Οι αλλοδαποί αρνούνταν να εγκαταλείψουν την πλατεία έως την 

τελευταία στιγμή, σχηματίζοντας μια σφιχτή ανθρώπινη αλυσίδα που είχε στο κέντρο της γυναίκες 

και παιδιά. 

Στη διάρκεια της νύχτα η πλατεία Σαπφούς, η Μυτιληνιά προκυμαία, καθώς και τα σοκάκια του 

ιστορικού κέντρου της πόλης είχαν μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Ομάδες νεαρών, κυρίως 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2018/04/22/1-567/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2018/04/22/1-567/
http://archive.li/8GyqD
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ακροδεξιών, επιχειρούσαν όλη νύχτα με σχέδιο και στόχο να διασπάσουν τον κλοιό που είχαν 

αναπτύξει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις γύρω από την ομάδα των προσφύγων και των 

μεταναστών. 

LESVOSNEWS.GR/ SINANIS JOHN 

Νύχτα σοβαρών επεισοδίων στη Μυτιλήνη 

Ναυτικές φωτοβολίδες, κροτίδες, πέτρες από ξηλωμένα λιθόστρωτα και παρτέρια της πλατείας, 

μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εκσφενδονίζονταν εναντίον των αλλοδαπών, οι οποίοι μαζί με 

άλλους πρόσφυγες και μετανάστες που κατέβηκαν στην πλατεία από τον καταυλισμό της Μόριας, 

σχημάτισαν τριπλές κυκλικές ανθρώπινες αλυσίδες προκειμένου να αμυνθούν, ενώ έβαλαν στο 

κέντρο τους γυναίκες και παιδιά που συμμετέχουν στη κινητοποίηση, απλώνοντας πάνω από τα 

κεφάλια τους βρεγμένες κουβέρτες. 

Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας παρατάχθηκαν αρχικά μεταξύ των ντόπιων και των προσφύγων 

και μεταναστών, ενώ μια ακόμα διμοιρία των ΜΑΤ τους περικύκλωσε. Σε ενίσχυση των 

προσφύγων και των μεταναστών είχαν σπεύσει στο σημείο πολίτες του αριστερού και του 

αντιεξουσιαστικού χώρου, καθώς και ομάδα αλληλέγγυων. 

 
LESVOSNEWS.GR 

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 20.00 το βράδυ της Κυριακής, αμέσως μετά την καθιερωμένη από 

στρατιωτικό άγημα υποστολή της σημαίας σε παρακείμενο στην πλατεία Σαπφούς χώρο. Εκεί είχε 

συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός πολιτών σε ένδειξη συμπαράστασης στους κρατούμενους στις 

τουρκικές φυλακές Έλληνες στρατιωτικούς. Μετά το πέρας της τελετής, η μεγάλη πλειονότητα των 

συγκεντρωμένων αποχώρησε, αλλά περίπου 200 άτομα κινήθηκαν προς την πλατεία απαιτώντας 

την εκκένωση της από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. 

Γύρω στις 22.00 οι συγκεντρωμένοι που ως τότε προσπαθούσαν απλά να απωθήσουν τους 

αστυνομικούς, ενισχύθηκαν από ομάδες νεαρών από χωριά του νησιού, οι οποίοι, όπως μεταδίδει 

το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, κλήθηκαν μέσω σελίδας του ακροδεξιού χώρου, 

σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης. Οι ομάδες αυτές άναψαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων τους 

οποίους κυλούσαν προς τους αστυνομικούς, ενώ πίσω από τους κάδους εκσφενδόνιζαν 

φωτοβολίδες και βεγγαλικά με στόχο τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. 

Τα επεισόδια επεκτάθηκαν και ολόκληρη η πλατεία Σαπφούς και η προκυμαία Μυτιλήνης 

μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης. Ακροδεξιά στοιχεία εκτόξευσαν εναντίον παιδιών και γυναικών 

προσφύγων και μεταναστών φωτοβολίδες και κροτίδες, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση 

δακρυγόνων. 

Στη 01.00 τα επεισόδια μεταφέρθηκαν από την προκυμαία της Μυτιλήνης μέχρι το ιστορικό 

Δημαρχείο της πόλης και στα γύρω στενά, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία σε όλο το λιμάνι. 

http://www.naftemporiki.gr/video/1343223/nuxta-sobaron-epeisodion-sti-mutilini


 

15 

 

 
LESVOSNEWS.GR 

Περίπου στις 03.00, απωθήθηκαν από τον χώρο της πλατείας αλληλέγγυοι στους αλλοδαπούς 

πολίτες και κάποιοι ντόπιοι, που συνέχιζαν τον ιδιότυπο ανταρτοπόλεμο τους με την Αστυνομία. 

Στελέχη του Λιμενικού Σώματος καταδίωξαν ομάδα 15 ατόμων αγνώστου ταυτότητας, που 

κατευθυνόταν στο χώρο των επεισοδίων με ρόπαλα, ενώ ο καταυλισμός του Κέντρου Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης της Μόριας είχε τεθεί σε επιφυλακή για την πιθανότητα αντιπερισπασμού. 

Στις 05.20 σήμερα άρχισε η επιχείρηση της αστυνομίας για τη μεταφορά των αλλοδαπών στη 

Μόρια, η οποία και ολοκληρώθηκε στις 05.30 π.μ. 

Στη διάρκεια των επεισοδίων υπήρξαν πολλοί τραυματισμοί, κυρίως μεταναστών και προσφύγων, 

οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να τους προσφερθούν φροντίδες. 

Στην πλατεία Σαπφούς έφτασε από την πρώτη στιγμή των γεγονότων και παρέμεινε εκεί όλη τη 

διάρκεια της νύχτας ο Εισαγγελέας υπηρεσίας Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών Μυτιλήνης. 

Πηγή: ΑΜΠΕ 

 

Η Εφημερίδα των Συντακτών 

 

Δεκάδες τραυματίες στα επεισόδια από ακροδεξιούς στη Λέσβο 

 

 
Lesvos Solidarity 

http://archive.li/nyMbB
http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/plateia-sapfous-epeisodia-1.jpg
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22.04.2018, 21:36 

Τελευταία ενημέρωση: 23.04.2018, 08:01 

Συντάκτης: Γιώργος Παγούδης 

Μέχρι αργά τη νύχτα διήρκεσαν τα επεισόδια στη Μυτιλήνη αφότου ομάδα ακροδεξιών κινήθηκε 

εναντίον των προσφύγων στην πλατεία Σαπφούς. Μετά τον πετροπόλεμο με τις αστυνομικές 

δυνάμεις, οι ακροδεξιοί άρχισαν να απομακρύνονται από την πλατεία και να επιτίθενται σε 

πρόσφυγες που κινούνταν μέσα στην πόλη. 

Μετά τις 2.30 τα ξημερώματα οι επιθέσεις έγιναν πιο σποραδικές, με τους ακροδεξιούς να έχουν 

απομακρυνθεί στους γύρω δρόμους από την πλατεία. 

Ο αριθμός των τραυματιών έως αργά τη νύχτα αυξανόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες από 

αλληλέγγυους στα επεισόδια έχουν τραυματιστεί, ευτυχώς ελαφρά, 35 άνθρωποι από πέτρες, οι 

οποίοι δεν μπορούν ακόμα να πάνε στο νοσοκομείο εξαιτίας των επεισοδίων που μαίνονται στους 

δρόμους γύρω από τη πλατεία. 

Παράλληλα συνεχίζονται οι καταγγελίες για επιθέσεις εναντίον προσφύγων -κυρίως ανηλίκων- σε 

διάφορα σημεία της πόλης.  

 
Lesvos Solidarity 

Οι αλληλέγγυοι υποστηρίζουν ότι τα επεισόδια ήταν προσχεδιασμένα από φασιστικούς κύκλους, 

καθώς και ότι σε αυτά πρωταγωνίστησαν περίπου 50 άτομα, άγνωστοι στη Μυτιλήνη, ενώ υπήρξαν 

και  χούλιγκαν με διακριτικά ποδοσφαιρικής ομάδας. Μέχρι στιγμής πληροφορίες για προσαγωγές 

δεν υπάρχουν. 

Τα επεισόδια ξεκίνησαν έπειτα από την υποστολή της σημαίας, τελετή που γίνεται κάθε Κυριακή 

βράδυ στο νησί. 

Αναστάτωση επικρατεί και στη Μόρια, λόγω των επεισοδίων στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με 

πληροφορίες μεταξύ των τραυματιών είναι η δικηγόρος Άριελ Λίκερ, που συνεργάζεται με 

τις ομάδες των αλληλέγγυων. 

http://www.efsyn.gr/search/node?author=109
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Το χρονικό των επεισοδίων 

Μετά την υποστολή της σημαίας, ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους αποσπάστηκαν από το 

πλήθος με απειλητικές διαθέσεις. Στην ομάδα των ακροδεξιών μετείχαν μέλη της Πατριωτικής 

Κίνησης Λέσβου και μέλη της Χρυσής Αυγής. 

Αρχικά οι επιτιθέμενοι πέταξαν προς τους πρόσφυγες μπουκάλια με νερό και μια φωτοβολίδα στα 

οποία οι αστυνομικοί απάντησαν με ένα δακρυγόνο. 

Οι πρόσφυγες παρέμεναν ψύχραιμοι και δεν απαντούσαν στις λεκτικές και άλλες προκλήσεις. Τη 

φωτοβολίδα τη μάζεψαν και την έριξαν στη θάλασσα ώστε να αποφευχθεί φωτιά, ενώ για να 

προστατευθούν έχουν κάνει έναν κύκλο, στο εσωτερικό του οποίου βρίσκονται γυναίκες και παιδιά 

ενώ στο εξωτερικό οι άντρες. 

Ακολούθησε επιχείρηση της αστυνομίας για την απομάκρυνση των ακροδεξιών από την πλατεία. 

Για την αποκατάσταση της ηρεμίας η αστυνομία στάθηκε ανάμεσα στους πρόσφυγες και τους 

ακροδεξιούς, οι οποίοι στη συνέχεια άναψαν κάδους σκουπιδιών και συγκρούστηκαν με τους 

αστυνομικούς, πετώντας πέτρες εναντίον τους αλλά και εναντίον των προσφύγων. 

Καθώς γίνεται εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, αλλά και εξαιτίας των κάδων που καίγονται η 

κατάσταση είναι αποπνικτική και επικίνδυνη ειδικά για τα μικρά παιδιά που βρίσκονται στην 

πλατεία Σαπφούς. Για τον λόγο αυτό, συγκέντρωσαν τα γυναικόπαιδα και τα απομάκρυναν από την 

πλατεία Σαπφούς. 

 
Lesvos Solidarity 

Στην πλατεία Σαπφούς έχει κληθεί εισαγγελέας. 

 

Χρυσή Αυγή και Εθνικισμός.net 

Λαϊκός ξεσηκωμός στην Μυτιλήνη κατά του «Τσαντίρ Μαχαλά» – Τα ΜΑΤ προστατεύουν 

τους… καταληψίες! 

 

Κυριακή, 22 Απριλίου 2018 

 

http://archive.li/vxOgB
http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/wysiwyg/2018-04/plateia-sapfous-epeisodia.jpg
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Δεν άντεξαν στην κοροϊδία των λεγόμενων «αρχών» (με πρώτο-πρώτο τον ψεκασμένο δήμαρχο 

Λέσβου…), ότι τάχα θα γίνει επέμβαση της Αστυνομίας για την απομάκρυνση του Τσαντίρ-

Μαχαλά στην πλατεία Σαπφούς της Μυτιλήνης, και οι αγανακτισμένοι κάτοικοι πήραν την 

κατάσταση στα χέρια τους! 

 

Έτσι, μετά από την καθιερωμένη κυριακάτικη έπαρση της σημαίας από στρατιωτικό άγημα σε 

παρακείμενη της πλατείας Σαπφούς πλατεία, στις 8 το βράδυ, πολλοί Έλληνες που είχαν 

συγκεντρωθεί εκεί για συμπαράστασης στους κρατούμενους στις τουρκικές φυλακές Έλληνες 

στρατιωτικούς, δεν αποχώρησαν μετά τη λήξη της τελετής, αλλά κινήθηκαν προς την πλατεία 

προκειμένου να απαιτήσουν την εκκένωση της από τους καταληψίες. 

 

Μάλιστα, απόψε τα «προσφυγάκια» (Αφγανοί στην συντριπτική τους πλειοψηφία…) είναι 

περισσότερα παρά ποτέ στην πλατεία, καθότι κατέφτασαν «ενισχύσεις» από την Μόρια, ενώ 

κάτοικοι της Μυτιλήνης καταγγέλλουν ότι ανάμεσά τους βρίσκονται ομάδες εφόδου του ΚΚΕ, του 

ΣΥΡΙΖΑ και των ψεκασμένων! 

 

 
 

Οι εντονότατες διαμαρτυρίες των κατοίκων αντιμετωπίστηκαν με χρήση χημικών από τα ΜΑΤ και 

η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι τεταμένη, καθώς ούτε οι Έλληνες φεύγουν από το σημείο… 

Επίσης, στο σημείο έχει σπεύσει ο Εισαγγελέας της Μυτιλήνης, ενώ τα ΜΑΤ προστατεύουν τους 

παρανομούντες καταληψίες – κατόπιν εντολών Τσίπρα και Καμμένου! 

Για κάθε νέα εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε… 

 

5. 02/06/2018: Aπόπειρα παράνομης βίαιης επαναπροώθησης 35 αιτούντων 

άσυλο (οι 20 ανήλικοι) από την Frontex, στην Ευθαλού Λέσβου 

Απόπειρα παράνομης βίαιης επαναπροώθησης 35 αιτούντων άσυλο (20 ανήλικοι, εκ των οποίων 

τουλάχιστον 3 μωρά – 15 ενήλικοι: 11 γυναίκες και 4 άντρες) που έχουν ήδη εισέλθει στα ελληνικά 

ύδατα, από σκάφος της Frontex, που έκανε εσκεμμένους επικίνδυνους ελιγμούς παρεμπόδισης, οι 

οποίοι από καθαρή τύχη δεν ανέτρεψαν το φουσκωτό σκάφος των αιτούντων άσυλο, στην Ευθαλού 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2018/06/02/1-597/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2018/06/02/1-597/
https://archive.li/o/vxOgB/https:/ethnikismosblog.files.wordpress.com/2018/04/lesvos.jpg
https://archive.li/o/vxOgB/https:/ethnikismosblog.files.wordpress.com/2018/04/lesvos2.jpg
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Λέσβου με διακινδύνευση της ζωής τους, στις 2 Ιουνίου 2018. Στη συνέχεια, αναφέρεται και 

περιστατικό με ιδιοκτήτρια που καταγγέλλεται πως ρατσιστικά  παρεμπόδισε (αλλά και 

συστηματικά παρεμποδίζει) το πέρασμα των, συνοδευόμενων από την αστυνομία, αιτούντων 

άσυλο. 

Οι καταγγελίες είναι στα αγγλικά από δύο άτομα που κατοικούν επί χρόνια στη Λέσβο και 

σχολιάζουν τα ακόλουθα τρία videos που τεκμηριώνουν την επικίνδυνη έως εγκληματική δράση 

της Frontex:  

https://www.facebook.com/philippa.kempson.1/videos/10155871790059355/?t=0 

https://www.facebook.com/philippa.kempson.1/videos/10155871951259355/?t=0 

https://www.facebook.com/philippa.kempson.1/videos/10155871967214355/?t=0  

 

Philippa Kempson το Σάββατο ·  

Frontex aggressively trying to stop a boat of refugees landing on the beach. This tactic went on for 

over half an hour forcing the boat repeatedly away from the beach in rough seas. Welcome to 

#FortressEroupe! There were tourists on the beach watching and filming this also. This is 

what”protecting” the holiday makers looks like. It is lucky they didn’t sink them, there are six 

children and three babies on this boat.if this is the behaviour of frontex in daylight when people are 

watching what are they doing during the night? 

 

Philippa Kempson το Σάββατο · 

Disgraceful behaviour from frontex this afternoon. Tourists stood by watching and filming as 

frontex used aggressive tactics to try to stop this boat landing! How far will they go, this was 

daylight with people watching! What happens when there are no witnesses? Thankfully everyone 

was ok, just in shock and traumatized! How far will we go to”Stop”these people reaching safety? 

 

Philippa Kempson το Σάββατο · 

Yet more abuses by the authorities in Europe. Frontex almost hit this boat several times trying to 

stop it! The families were hysterical once they landed but thankfully everyone was ok. Welcome to 

#FortressEurope where it is ok to terrorise women and children just so that they don’t land on the 

beaches!!!!  

 

Aegean Boat Report 

2 Ιουνίου στις 5:19 μ.μ. · 

https://www.facebook.com/philippa.kempson.1/videos/10155871790059355/?t=0
https://www.facebook.com/philippa.kempson.1/videos/10155871951259355/?t=0
https://www.facebook.com/philippa.kempson.1/videos/10155871967214355/?t=0
https://www.facebook.com/philippa.kempson.1?hc_ref=ARRdwXFeWwvMZ97moaC8LzDZPaYPHHPSfesaDcToJmM_Grv8NR2pjXa98IhZA3Nqiyg
https://www.facebook.com/philippa.kempson.1?hc_ref=ARRNPYsiZFmdiakpQZ5WzZSL9kBTtuvuceGpzmbbinFFBsCVlIJDcuR9L9njEMHd1Oc
https://www.facebook.com/philippa.kempson.1?hc_ref=ARTiy2XJopzp2ywK-Ow3HuwYqykoWjI9obvR-APqujKY4US92lRmB-jfFZ-ArAPbTH4
https://www.facebook.com/AegeanBoatReport/?hc_ref=ARSLaLpBtAvx88pQReNON5gD8AK1m7JgSwEG-7z8LF5ZxTmIwSUwfl2_x8JPi_hclkU&fref=nf
https://archive.li/cy4F5
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Eric Kempson 

 

3 Ιουνίου · 

Yesterday the 2/06/2018 we had a boat arrive on the golden beach at 16.15. The police came and 

said that we should walk the people off the beach via the hot springs at Eftalou. The woman that 

runs the hot springs was out on the beach as normal photographing the refugees. When she saw 

them getting close to the building she rushed inside and held the door closed, to block the entrance. 

She wanted everyone to climb around the wet rocks in high seas! The policeman tried to talk to her 

and eventually she allowed only the women and very young children to go through, everyone else 

had to go around. We have had many similar incidents with this racist woman dating back to early 

2015, from screaming at young children and making them cry and making the parents very 

frightened. She has blocked the entrance many time and refused to give safe passage off the beach, 

on two occasions we has to carry wheelchairs across the rocks because she refused to let them 

through the hot springs! She was also with the group of fascists that came when we were forced to 

leave the hope centre, i have video of her hiding behind a car. If this wasn’t bad enough she has also 

been collecting money and donation to support her helping refugees!!! This is just another example 

https://www.facebook.com/eric.kempson.7
https://archive.li/d6tuX
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of what we deal with daily here, the two faces of these people, the one they present to the tourists 

and then the reality!! 

— μαζί με Philippa Kempson 

 

 

6. 14/06/2018: Ρατσιστική απαίτηση επίδειξης διαβατήριου σε “πολίτες 

χωρών εκτός Schengen”, στη δημοτική πλαζ Μυτιλήνης στα Τσαμάκια 

Ανακοίνωση ρατσιστικής άρνησης εισόδου σε πολίτες χωρών εκτός Schengen “χωρίς διαβατήριο” 

στη δημοτική πλάζ Μυτιλήνης στα Τσαμάκια, στις 14 Ιουνίου 2018. Ρατσιστικό περιστατικό είχες  

συμβεί στην ίδια παραλία και πέρυσι το καλοκαίρι. 

Σύμφωνα με την οργάνωση “Legal Centre Lesbos” αυτού του είδους οι διακρίσεις που στοχεύουν 

τους μετανάστες και τους πρόσφυγες είναι καθημερινές και όπως λένε “το ότι κάτι τέτοιο 

εμφανίζεται και γραπτώς δείχνει το επίπεδό της ατιμωρησίας που επικρατεί εδώ”. Οι ταμπέλες 

βρίσκονται στην είδοδο του κυλικείου “Plaz” που αποτελεί και τη μοναδική είσοδο της παραλίας, 

της οποίας την ευθύνη έχει η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Λέσβου, και 

αποτελούν ομολογία παρανομής διάκρισης αλλά και αντιποίησης αρχής εκ μέρους τόσο της 

ιδιοκτησίας του κυλικείου όσο και του Δήμου Λέσβου. Ευθύνη επίσης έχουν οι αστυνομικές αρχές 

του νησιού που το επιτρέπουν. 

Τέλος η μαρτυρία της Laurie Cooper (βλ. απάντησή της παρακάτω σε facebook post της Ariel 

Ricker, εκπροσώπου της οργάνωσης “Advocates Abroad”) ξεκαθαρίζει παραπάνω ποιοί 

συγκεριμένα είναι οι “πολίτες χωρών εκτός Schengen” που στοχεύει η διάκριση: “Ρώτησα αν 

επιτρέπετε να μπω. Είπα στη γυναίκα πως δεν έχω διαβατήριο πάνω μου και πως η καταγωγή μου 

είναι εκτός της ζώνης Schengen. Είπε πως δεν πειράζει. Αναρωτιέμαι αν θα έλεγε το ίδιο αν το 

δέρμα μου ήταν λίγο πιο σκούρο. Μεγάλος σεβασμός στους καθηγητές και μαθητές του νησιού που 

βγήκαν να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.”: 

 

Κάποιος Ταδόπουλος@_Wiesenthal_S_ 

#lesvos#antifa#antireport#racism 

Ξανά (όπως και πέρσι) ρατσιστικό απαρτχαιντ στη δημοτική πλάζ Μυτιλήνης στα Τσαμάκια 

cc @SpyrosGalinos 

https://twitter.com/lesboslegal/status/1007271674457346049?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5

Etweetembed%7Ctwterm%5E1007339845604335624&ref_url=https%3A%2F%2Fracistcrimeswat

ch.wordpress.com%2F2018%2F06%2F14%2F2-128%2F  

 

https://www.facebook.com/philippa.kempson.1
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2018/06/14/2-128/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2018/06/14/2-128/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/13/1-356/
https://twitter.com/hashtag/lesvos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/lesvos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/antireport?src=hash
https://twitter.com/hashtag/antireport?src=hash
https://twitter.com/SpyrosGalinos
https://twitter.com/lesboslegal/status/1007271674457346049?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1007339845604335624&ref_url=https%3A%2F%2Fracistcrimeswatch.wordpress.com%2F2018%2F06%2F14%2F2-128%2F
https://twitter.com/lesboslegal/status/1007271674457346049?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1007339845604335624&ref_url=https%3A%2F%2Fracistcrimeswatch.wordpress.com%2F2018%2F06%2F14%2F2-128%2F
https://twitter.com/lesboslegal/status/1007271674457346049?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1007339845604335624&ref_url=https%3A%2F%2Fracistcrimeswatch.wordpress.com%2F2018%2F06%2F14%2F2-128%2F
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Legal Centre Lesbos  @lesboslegal 

 

Non-schengen countries nationals are denied access to Mytilini beach. Discrimination like this 

happens everyday in #Lesvos. To put it in writing shows the level of impunity that exists here. 

#refugeesgr 

 

  

  

https://twitter.com/lesboslegal
https://twitter.com/hashtag/Lesvos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/refugeesgr?src=hash
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news.net 

 

Απίστευτο! Στην πλάζ Τσαμάκια ζητούν διαβατήριο ! 

Παρασκευή, 15/06/2018 

https://archive.li/JLTzY
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Αρνητικές εντυπώσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην είσοδο της πλαζ  

Τσαμάκια στη Μυτιλήνη  καθώς ζητά από μετανάστες εκτός της ζώνης Σένγκεν την επίδειξη 

διαβατηρίου για να τους επιτραπεί η είσοδος. 

«Face control» λοιπόν  στους αλλοδαπούς λουομένους επιβάλλει…η πλαζ  Τσαμάκια  ζητώντας 

αποδεικτικό ιθαγένειας! 

Ειδικότερα, ανακοίνωση κολλημένη στην πύλη της πλαζ , γνωστοποιεί, όπως αναφέρει το  

politikalesvos.gr , ότι η είσοδος για τις εκτός Σένγκεν εθνικότητες επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη 

διαβατηρίου. 

 

Μάλιστα αυτή η… πρωτότυπη ανακοίνωση είναι γραμμένη σε τρεις γλώσσες, στα αγγλικά, τα 

γαλλικά και τα αραβικά, για την καλύτερη κατανόησή της από τους ενδιαφερόμενους. 

 

 


