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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ (ΕΠΣΕ) 

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

email: panayotedimitras@gmail.com ιστοσελίδα: https://greekhelsinki.wordpress.com  

 

Εισαγγελέα για τα ρατσιστικά εγκλήματα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών  

 

   [αρ. πρ. ΕισΠρΑθ 32020/27-8-2018] 27 Αυγούστου 2018 

 

Δωδέκατη αναφορά για σειρά αδικημάτων με άμεσο ή έμμεσο ρατσιστικό χαρακτήρα  

 

Κυρία Εισαγγελέα  

 

Υποβάλλουμε σήμερα τη δωδέκατη 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 

 

Για κάθε υπόθεση, στον τίτλο αναφέρεται ο υπερσύνδεσμος του ιστολογίου Παρατηρητήριο 

Ρατσιστικών Εγκλημάτων όπου καταγράφονται όλες οι σχετικές υποθέσεις. 

mailto:panayotedimitras@gmail.com
https://greekhelsinki.wordpress.com/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/
http://www.eisap.gr/?q=node/111
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/
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1. 18/04/2017: Αντιτσιγγανική ρητορική μίσους του Χρυσαυγίτη Χρήστου Παππά  

Αντιτσιγγανική ρητορική μίσους του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Χρήστου Παππά στο Twitter στις 18 Απριλίου 

2017: 

 

  
 

 

2. 20/04/2017: Ακραίες ξενοφοβικές αντιδράσεις στη Χίο για ιατρείο για μετανάστες, 

από “κατοίκους” με επικεφαλή ιερέα και από Δημοτικό Συμβούλιο 

 
20 Απριλίου 2017 

ΒΙΝΤΕΟ – “Δεν θέλουμε άλλους μετανάστες στην περιοχή μας” 

Οργανωμένες αντιδράσεις από κατοίκους της Αγίας Άννας για τη λειτουργία ιατρείου για μετανάστες στην 

πρώην Κλινική Αυγουστή. Στις πρώτες οργανωμένες αντιδράσεις των κατοίκων της Αγίας Άννας Καπέλας 

προσκρούει προς το παρόν το εγχείρημα της ισπανικής Μ.Κ.Ο. «SMH» να ενοικιάσει τμήμα του κτιρίου 

της πρώην Κλινικής Αυγουστή με σκοπό να το χρησιμοποιήσει ως χώρο παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε 

πρόσφυγες- μετανάστες αλλά και Χιώτες. Την ώρα που ο επικεφαλής της «SMH» Inigo Mijangos ανέλυε 

τον σχεδιασμό της ομάδας του για το κτίριο ομάδα κατοίκων του κέντρου της πόλης με επικεφαλής τον π. 

Ν, Μακρή διαδήλωνε την αντίθεσή του έξω από το κτίριο.«Εγώ ήμουν εκείνος που μαγείρευα στα συσσίτια 

της Μητρόπολης. Έδειξαν τον χειρότερο εαυτό τους ήταν γύφτοι. Τους είπαμε να μην πετάνε τα φαγητά 

έξω από τους κάδους. Τους πηγαίναμε ρούχα και τρόφιμα και τα πετούσαν. Δεν σεβάστηκαν κανέναν. Ο 

καθένας από το υστέρημά του προσέφερε ότι είχε. Δεν τους έχω εμπιστοσύνη σε τίποτα. Απέναντι από την 

εκκλησία έσπασαν ένα σπίτι με λοστό ενώ η ιδιοκτήτρια έλειπε στην Αθήνα. Σπάνε μαγαζιά, σπίτια, 

αυτοκίνητα, την περιουσάι τους καθενός μας. Αλληλοσφάζονται μεταξύ τους. Είναι τετρακοσμικοί, όχι 

απλά τριτοκοσμικοί», ανέφεραν. Οι κάτοικοι μάλιστα δηλώνουν έτοιμοι και πάλι να βγουν στους δρόμους 

διεκδικώντας την ακύρωση του σχεδιασμού της S.M.H.. Σε αυτό το πλαίσιο το απόγευμα της Πέμπτης μετά 

τις 18:00, θα συναντηθούν στο πάρκο Θελούδη και λίγο αργότερα θα πραγματοποιήσουν πορεία 

διαμαρτυρίας που θα καταλήξει στο Δημαρχείο, όπου εκείνη την ώρα θα συνεδριάζει το Δημοτικό 

Συμβούλιο Χίου. Video: https://www.youtube.com/watch?v=_bv1A7podF0  
 

3. 27/04/2017: Ρατσιστική αστυνομική επιδρομή κατά των Ρομά Περαίας 

 (Θεσσαλονίκης) 

Panagiotis Gkaragkounis (πρόεδρος κοινότητας Ρομά Περαίας στο λογαριασμό του στο facebook): 

Μεγάλος σαματάς μπροστά στα παιδιά, αστυνομικοί από Μουδανιά έχουν έρθει και έψαχναν για 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/04/18/1-337/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/04/18/1-337/
https://archive.is/LxANT
https://archive.is/LxANT
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/04/20/1-288/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/04/20/1-288/
https://archive.is/wdvCF
https://archive.is/wdvCF
https://www.youtube.com/watch?v=_bv1A7podF0
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/04/27/1-291/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/04/27/1-291/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005548698257&fref=nf
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ανθρώπους με τα πιστόλια στα χέρια μπροστά στα παιδιά στον καταυλισμό Περαία Ρομά. Και ένας από τα 

Ρομά ήτανε για τουαλέτα στη φύση και το παρέδωσαν με τα πιστόλια. 

 

Το λινκ “https://www.facebook.com/100005548698257/videos/630221673839450/&#8221 

 

Παρατήρηση ΕΠΣΕ: Η χρήση βίας στην αστυνομική επιχείρηση ήταν καταχρηστική, παράνομη και 

προδήλως ρατσιστική, αφού έγινε σε καταυλισμό Ρομά με τρόπο που δεν θα γινόταν σε άλλη ανάλογη 

επιχείρηση που δεν θα αφορούσε Ρομά. 

 

4. 01/05/2017: Ξυλοδαρμός 17χρονου από το Μπαχρέιν από πορτιέρηδες στο Γκάζι 

[Αθήνα - λίγες ημέρες πριν τη 1/5/2017] 

Ακολουθεί video των ειδήσεων του Ant1 με δηλώσεις και του Κυριάκου Ζαρκάδα, συγγενούς του 

θύματος  https://www.youtube.com/watch?v=3yq7WfFxty4 

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε 17χρονος σε μπαρ στο Γκάζι 

Zougla.gr  

Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017 

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 17χρονος από το Μπαχρέιν ο οποίος διασκέδαζε μαζί πέντε φίλους 

του πριν από λίγες ημέρες σε νυχτερινό μαγαζί στο Γκάζι. Όπως κατήγγειλαν συγγενείς του στον ΑΝΤ1 ο 

17χρονος δέχθηκε επίθεση από τους μπράβους γνωστού νυχτερινού κέντρου της περιοχής επειδή, όπως τους 

είπε, πίστεψαν ότι ένας από την παρέα του προσπάθησε να φέρει στο μαγαζί φαγητό. «Βγήκε με φίλους του 

να γιορτάσει το τέλος του ακαδημαϊκού έτους και ξυλοκοπήθηκε άγρια. Έχει σπασμένα κόκαλα στο 

πρόσωπο και περιμένει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση» είπε συγγενής του θύματος [ο Κυριάκος 

Ζαρκάδας]. Οι διπλωματικές αρχές του Μπαχρέιν έχουν ήδη ξεκινήσει τις απαιτούμενες για το συμβάν 

έρευνες και αναμένουν και το αποτέλεσμα της έρευνας των αστυνομικών του ΑΤ Πετραλώνων που έχουν 

επιληφθεί της υπόθεσης. 

 
Φωτογραφία του θύματος 

 

5. 02 έως 04/05/2017: Περισσότερες από 14 βίαιες επιθέσεις σε πρόσφυγες στη Λέρο 

Επιπλέον στοιχεία για την επίθεση σε ένα από τα θύματα της 3ης Μάη 2017 είναι στη διάθεση του ΕΠΣΕ. 

https://www.facebook.com/100005548698257/videos/630221673839450/&#8221
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/05/01/1-294/
https://www.youtube.com/watch?v=3yq7WfFxty4
https://archive.is/a3h5M
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/05/02/1-296/
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Επιθέσεις σε πρόσφυγες καταγγέλλει το Δίκτυο Ομάδων Αλληλεγγύης Δωδεκανήσου 

Εφημερίδα των Συντακτών 
03.05.2017 

Δύο «φασιστικές επιθέσεις» στις 2 και 3 Μαΐου στη Λέρο, σε βάρος προσφύγων καταγγέλλει το Δίκτυο 

Ομάδων Αλληλεγγύης Δωδεκανήσου. Το Δίκτυο καλεί τους νησιώτες «να απομονώσουν τις ρατσιστικές 

ξενοφοβικές φασιστικές χρυσαυγίτικες φωνές που επιδιώκουν να δηλητηριάζουν συνειδήσεις». 

Ολόκληρη η καταγγελία: 

Την Τρίτη 2 Μαΐου το βράδυ, την ώρα που πρόσφυγες επέστρεφαν πεζοί στο χοτ-σποτ της Λέρου, δέχτηκαν 

επίθεση από φασίστες κινούμενοι με μηχανάκια με καλυμμένες πινακίδες σα συμμορία. Οι φασίστες 

χτύπησαν άσχημα με ρόπαλα και μαχαίρια τους αβοήθητους πρόσφυγες και έστειλαν 14 από αυτούς στο 

νοσοκομείο της Λέρου. Οι 4 από αυτούς παραμένουν για νοσηλεία. Σα να μην έφτανε αυτό, σήμερα 

Τετάρτη 3 Μαΐου, οι φασίστες πραγματοποίησαν στο Λακκί και δεύτερη επίθεση! 

ΠΟΙΟΣ ΟΠΛΙΖΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΩΝ ΦΑΣΙΣΤΩΝ; 

Πρόκειται για τα ίδια χέρια που χτύπησαν πέρσι τον Ιούλιο στη Λέρο, που στοχοποίησαν αλληλέγγυους, 

που έσπειραν το ρατσιστικό τους μίσος και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου. Δηλώνουμε απερίφραστα, ως 

Δίκτυο Ομάδων Αλληλεγγύης Δωδεκανήσου, ότι τέτοιες ενέργειες δε θα γίνουν ανεκτές.Καλούμε τους 

νησιώτες να απομονώσουν τις ρατσιστικές ξενοφοβικές φασιστικές χρυσαυγίτικες φωνές που επιδιώκουν να 

δηλητηριάζουν συνειδήσεις και να μπολιάζουν ιδιαίτερα τη νέα γενιά με άγρια ένστικτα ανθρωποφαγίας και 

βαρβαρότητας. 

Να σταματήσουν οι φασιστικές επιθέσεις! Η αλληλεγγύη θα νικήσει! Με τους πρόσφυγες θα ζήσουμε μαζί! 

—————————————————————————- 

 

Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και στις 4 Μάιου: 

 

 
 

6. 09/05/2017: Απειλή σε μετανάστες από ένοπλους, για χρωστούμενα ενοίκια, με 

προτροπή της σπιτονοικοκυράς, στην οδό Πέτρου Ράλλη [Αθήνα] 

 

https://archive.is/cMIIj
https://archive.is/20yzQ
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/05/09/1-332/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/05/09/1-332/


5 

  

Επεισόδιο στην Πέτρου Ράλλη: Ο μπράβος βρέθηκε στο πατάρι 

Στο πατάρι του διαμερίσματος της ιδιοκτήτριας βρέθηκε ο ένοπλος στην Πέτρου Ράλλη. Είναι ο άνθρωπος 

που το 2009 είχε σκοτώσει γνωστό επιχειρηματία 

 

Θοδωρής Παναγιωτίδης 

Μαΐου 09 2017 

Απίστευτη εξέλιξη είχε το επεισόδιο στο διαμέρισμα επί της οδού Πέτρου Ράλλη 392. Ο ένοπλος που 

αναζητείτο εντοπίστηκε τελικά και συνελήφθη στο πατάρι του διαμερίσματος της σπιτονοικοκυράς που 

πήγε νωρίτερα το μεσημέρι με αυτόν και άλλον έναν μπράβο σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας της, στο οποίο 

μένουν δύο Πακιστανοί, δήθεν για να τους δείξει το διαμέρισμα, όμως αυτοί άρχισαν να απειλούν τους 

Πακιστανούς για τα νοίκια που χρωστούσαν. Συγκεκριμένα, μισή ώρα μετά τις 3 το μεσημέρι δύο 

Πακιστανοί που μένουν σε διαμέρισμα επί της οδού Πέτρου Ράλλη 392, κάλεσαν την Άμεση Δράση και 

ζήτησαν βοήθεια για δέχονται απειλές από οπλισμένο άντρα. Στο σημείο έφτασαν σύντομα περιπολικά και 

αστυνομικοί εντόπισαν έναν άντρα που τον δέσμευσαν μέχρι να διαπιστώσουν την εμπλοκή του ή όχι η 

οποία στη συνέχεια διαπιστώθηκε. Η ιδιοκτήτρια αρχικά αρνήθηκε το περιστατικό και αρνήθηκε ότι έκρυψε 

οπλισμένο άντρα στο σπίτι της, αρνήθηκε όμως και να δώσει την άδεια στους αστυνομικούς να μπουν στο 

σπίτι της και να ψάξουν και έτσι οι αστυνομικοί περίμεναν την άδεια εισαγγελέα. Τελικά, εισήλθαν στο 

διαμέρισμα της οι αστυνομικοί και εντόπισαν στο πατάρι κρυμμένο τον θηριώδη μπράβο Σ. Μ., πασίγνωστο 

μπράβο στον κόσμο της νύχτας, οποίος είχε σκοτώσει χτυπώντας μέχρι θανάτου τον επιχειρηματία Μιχάλη 

Γιαννουσάκη και πρώην σύζυγο της Αλέκας Κανελλίδου το 2009, στο «Mike’s Irish Bar», στους 

Αμπελοκήπους. Μάλιστα το 2011 είχε πέσει και εκείνος θύμα απόπειρας ανθρωποκτονίας στην Λ. 

Αλεξάνδρας. Το όπλο του Σόλωνα, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς σε άλλο σημείο που το είχε 

πετάξει, ενώ συνελήφθησαν οι δύο μπράβοι και η σπιτονοικοκυρά και οδηγούνται στην Ασφάλεια. 

 

7. 11/05/2017: Άγρια ομοερωτοφοβική επίθεση στο Ηράκλειο Κρήτης 

 

Καταγγελία για ομοφοβική επίθεση στο Ηράκλειο 

 

 
Εικόνα που έστειλε ο ίδιος ο καταγγέλλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

12.05.2017 

Επίθεση από ομάδα ανδρών με ομοφοβικά κίνητρα καταγγέλλει πως δέχτηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 

ένας νεαρός κομμωτής από το Ηράκλειο. Ο νεαρός κατήγγειλε πως του επιτέθηκαν, του έκλεψαν όλα του τα 

χρήματα και το κινητό του τηλέφωνο ενώ του έκοψαν με μαχαίρι τα μαλλιά. Ο ίδιος απευθύνθηκε στην 

Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ηρακλείου ζητώντας να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο και 

μετέφερε την καταγγελία του αυτή σε κοινωνικά δίκτυα και οργανώσεις σχετικά με τα δικαιώματα της 

ταυτότητας του φύλου. Το θύμα, σε κατάσταση σοκ, περιέγραψε την επίθεση που δέχτηκε από τη 

συγκεκριμένη ομάδα ατόμων. «Τον έσυραν από τα μαλλιά, τον χτύπησαν σε όλο το σώμα με μπουνιές και 

https://archive.is/SsHZ2
http://news247.gr/eidiseis/koinonia/se-ekseliksh-epeisodio-se-diamerisma-sthn-petroy-rallh-kataggelies-gia-oplismeno-antra.4664231.html
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/05/11/1-331/
https://archive.is/3DBBa
http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/field/image/2017-05/omofoviki_epithesi_hrakleio.jpg
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κλωτσιές, του έκοψαν τα μαλλιά με μαχαίρι, καθώς τα είχε πιάσει κότσο, και του ζητούσαν επίμονα να τους 

κάνει στοματικό σεξ ενώ τον έβριζαν χυδαία με ομοφοβικές εκφράσεις», αναφέρεται στον ιστότοπο 

lesbian.gr, όπου δημοσιεύθηκε αρχικά η καταγγελία του. Όπως ανέφερε ο ίδιος, προχώρησε σε καταγγελία 

και στην αστυνομία και οι δράστες βρέθηκαν και πέρασαν διαδικασία αυτοφώρου, ενώ σύμφωνα με 

πληροφορίες από την αστυνομία τα τρία από τα τέσσερα άτομα που τον χτύπησαν κρατούνται. Μιλώντας 

στην «Εφ.Συν.» ο διευθυντής του Τμήματος Επιδομάτων της Πρόνοιας του Ηρακλείου, Αντώνης 

Πασπαλιάρης, επιβεβαιώνει πως ο νεαρός έφτασε στην υπηρεσία εμφανώς χτυπημένος στο μάτι, ζητώντας 

να κάνει χρήση του τηλεφώνου. Ωστόσο, όπως τονίζει ο ίδιος, δεν υπεβλήθη επίσημα καταγγελία στην 

Πρόνοια: «Ο νεαρός, ο οποίος είναι δικαιούχος επιδομάτων της υπηρεσίας μας, δεν έκανε κάποια επίσημη 

καταγγελία, την οποία θα μπορούσαμε να προωθήσουμε αρμοδίως στον εισαγγελέα. Ζήτησε μόνο να 

χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο, κάτι που φυσικά του επετράπη» αναφέρει ο κ. Πασπαλιάρης. Σύμφωνα με 

πληροφορίες ο νεαρός πήγε κατόπιν στο νοσοκομείο, όπου του είπαν ότι πρέπει να κάνει επέμβαση στο μάτι 

για το αιμάτωμα που έχει δημιουργηθεί από το χτύπημα αλλά θα πρέπει να μπει σε λίστα αναμονής, ενώ 

απευθυνόμενος σε ιδιώτη γιατρό τού ζήτησε 40 ευρώ για να πραγματοποιήσει την επέμβαση. Ο ίδιος κάνει 

έκκληση για βοήθεια. Είναι κομμωτής στο επάγγελμα αλλά ανασφάλιστος και σημειώνει ότι με το μάτι του 

σε αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να εργαστεί. 

 

8. 13/05/2017: Επιτυχημένη ρατσιστική παρεμπόδιση εγκατάστασης προσφύγων σε 

διαμερίσματα στα Γιαννιτσά 

Οι πρόσφυγες δεν θα μείνουν στα Γιαννιτσά 

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

13 Μαΐου 2017 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Τον Μάρτιο του 2016, κάτοικοι των Γιαννιτσών είχαν στρατοπεδεύσει και οργώσει με τρακτέρ τον χώρο 

όπου επρόκειτο να δημιουργηθεί κέντρο προσφύγων. Η αναλογία είχε ως εξής: στα Γιαννιτσά, στην πόλη 

των 30.000 κατοίκων, θα μισθώνονταν μέσω προγράμματος της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 

πρόσφυγες 14 διαμερίσματα για να φιλοξενήσουν 60 ανθρώπους – στις περισσότερες περιπτώσεις 

οικογένειες με παιδιά. Οι νέοι ένοικοι όμως δεν πρόλαβαν να συμπληρώσουν πάνω από ένα μήνα στα 

διαμερίσματά τους. Λόγω αντιδράσεων, οι μισοί μεταφέρθηκαν ήδη στην Κατερίνη και μέχρι τα τέλη 

Μαΐου θα τους ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. «Υπάρχει πάντα μια διαδικασία ενημέρωσης των δήμων 

για να αποφεύγονται παρεξηγήσεις και στα Γιαννιτσά έγιναν συναντήσεις με τη δημοτική αρχή», λέει στην 

«Κ» ο Βασίλης Μίγκος, εκπρόσωπος της Υπατης Αρμοστείας στη Βόρεια Ελλάδα. «Δεχόμαστε ότι ο 

κόσμος μπορεί να μην είναι πάντα έτοιμος ή ότι μπορεί να υπάρξουν αντιδράσεις. Στόχος μας είναι η ομαλή 

συνύπαρξη και επ’ ουδενί δεν θα φέρναμε τους πρόσφυγες σε αντιπαράθεση με κάποια τοπική κοινωνία».  

Αυτές οι αντιδράσεις εκφράστηκαν στις 25 Απριλίου, σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πέλλας. 

Στην τοποθέτησή του ο δήμαρχος Γρηγόρης Στάμκος ενημέρωσε τους συναδέλφους του για το ζήτημα και 

υποστήριξε ότι είναι «αντίθετος να λειτουργήσουν διαμερίσματα ως κέντρα διερχομένων», λέγοντας ότι θα 

διαταραχθεί η ηρεμία της πόλης. Ακόμη ανέφερε ότι ο δήμος έβαλε πλάτη τόσο καιρό βοηθώντας, αλλά και 

ότι «δεν είμαστε εμείς που θα λύσουμε το προσφυγικό ζήτημα». Ακολούθησαν παρόμοιες τοποθετήσεις από 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/05/13/1-335/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/05/13/1-335/
https://archive.is/vnhZu
http://www.kathimerini.gr/authors?id=177
http://s.kathimerini.gr/resources/2017-05/13s7prsf-thumb-large.jpg
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δημοτικούς συμβούλους. Κάποιος αναρωτήθηκε «πώς επιτρέπεται από την πολιτεία να μπουν μαζικά στις 

πόλεις» και άλλος μίλησε για «σχέδιο αφομοίωσης πληθυσμού και όχι προσωρινής τοποθέτησης». Μια 

δημοτική σύμβουλος, ωστόσο, υπενθύμισε ότι αυτό το πρόγραμμα πραγματοποιείται εδώ και καιρό σε 

άλλες πόλεις. «Με αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε», είπε. Η προσωρινή στέγαση 

προσφύγων σε μισθωμένα διαμερίσματα αποτελεί δέσμευση της Ελλάδας και της Υπατης Αρμοστείας 

απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 25 Οκτωβρίου 2015. Τότε είχε συμφωνηθεί να διατεθούν 

20.000 θέσεις υποδοχής σε όλη τη χώρα για αιτούντες άσυλο και υποψηφίους για μετεγκατάσταση ή 

οικογενειακή επανένωση. Οπως εξηγεί ο κ. Μίγκος, σε άλλες περιοχές υπάρχει ανταπόκριση. Δεκάδες 

διαμερίσματα μισθώνονται στο Κιλκίς και την Κατερίνη και τουλάχιστον 200 στη Θεσσαλονίκη. Σε κάποιες 

περιπτώσεις οι δήμοι και σε άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν το 

πρόγραμμα. 

«Ταλαιπωρημένο μέρος» 

«Εχουμε δοκιμάσει όλες τις λύσεις. Και hotspot κάναμε και ξενοδοχεία νοικιάστηκαν», λέει στην «Κ» ο 

δήμαρχος Πέλλας Γρηγόρης Στάμκος. «Είμαστε μικρό και ταλαιπωρημένο, λόγω της κρίσης, μέρος. Δεν 

μπορούν να γίνουν οι οικοδομές κέντρα διερχομένων». Στο παρελθόν οι αντιδράσεις των ντόπιων ήταν 

έντονες στο ενδεχόμενο εγκατάστασης προσφύγων. Τον Μάρτιο του 2016 όργωσαν με τρακτέρ χώρο όπου 

θα δημιουργούνταν κέντρο προσφύγων και μεταναστών. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε ξεσπάσει φωτιά σε 

πρώην στρατόπεδο που επρόκειτο να αξιοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό. Τελικά, στήθηκε και λειτούργησε το 

κέντρο στα παλιά σφαγεία της περιοχής. Πριν από λίγους μήνες, λόγω ακαταλληλότητας, οι πρόσφυγες 

μεταφέρθηκαν προσωρινά σε ξενοδοχείο της Πέλλας και άλλες δομές. Σε άλλες πόλεις, πάντως, προχωράει 

το πρόγραμμα της μίσθωσης διαμερισμάτων. Πρόσφατα το δημοτικό συμβούλιο Λάρισας υπερψήφισε την 

εισήγηση του δημάρχου. Θετικό ήταν και το δημοτικό συμβούλιο Τρικάλων. 

 

9. 13/05/2017: Ισλαμοφοβικό και συκοφαντικό tweet του Ανδρέα Ανδριανόπουλου 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/05/13/1-307/
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Εδώ ως αποθηκευμένο link 

 

10.  14/05/2017: Άγριες ρατσιστικές επιθέσεις με πέτρες και απειλές σε μετανάστες 

στα σπίτια τους στον Ασπρόπυργο 

Τι καταγγέλλουν θύματα ρατσιστικών επιθέσεων στον Ασπρόπυργο και τι απαντά ο υπουργός 

Προστασίας του Πολίτη. 

Η «Κου Κλουξ Κλαν» του Ασπροπύργου Δρα Ανενόχλητη τη Νύχτα 

Μελπομένη Μαραγκίδου 

Vice 

16 Μαΐου 2017 

Το είχαμε γράψει ήδη από το καλοκαίρι ότι οι ρατσιστικές, βίαιες επιθέσεις από ακροδεξιούς σε μετανάστες 

έχουν επιστρέψει. Συγκεκριμένα, στην περιοχή του Ασπροπύργου τους τελευταίους μήνες εντείνεται ολοένα 

και περισσότερο η ακραία βία φασιστών απέναντι σε Πακιστανούς εργάτες γης, ειδικά όταν νυχτώνει. Aλλά 

όχι μόνο. Αποκορύφωμα των επιθέσεων ήταν το οργανωμένο πογκρόμ τη νύχτα της περασμένης Κυριακής 

από ομάδα 30 ατόμων που επιτέθηκε σε μετανάστες και στα σπίτια τους, στέλνοντας έναν στο νοσοκομείο. 

https://web.archive.org/web/20170527172232/https:/twitter.com/andrianopoulos4/status/863325182148169728
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/05/14/1-428/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/05/14/1-428/
https://www.vice.com/gr/article/bmwp3m/h-koy-kloy3-klan-toy-aspropyrgoy-dra-anenoxlhth-th-nyxta
https://www.vice.com/gr/article/bmwp3m/h-koy-kloy3-klan-toy-aspropyrgoy-dra-anenoxlhth-th-nyxta
https://www.vice.com/gr/contributor/melpomenh-maragkidoy
https://www.vice.com/gr/article/ratsistiki-epithesi-se-varos-pakistanwn-mesa-sto-spiti-tous
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Οι επιθέσεις φαίνεται να ήταν «αντίποινα», για την αντιφασιστική πορεία 1.000 ατόμων που έγινε στην 

περιοχή, με αφορμή τα κρούσματα των τελευταίων μηνών, στην οποία καταγγέλλεται κάλυψη της 

Αστυνομίας στους ακροδεξιούς. Την ίδια ώρα, σε ερώτηση του VICE, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, 

Νίκος Τόσκας, σχολιάζει πως «δεν είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε την παραμικρή περίπτωση 

βιαιοπραγίας από ακραία στοιχεία σε οποιονδήποτε μετανάστη». 

To χρονικό των ρατσιστικών επιθέσεων τη νύχτα της Κυριακής 

 
O μετανάστης που δέχτηκε την επίθεση στο εργοστάσιο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. 

Ήταν η συνέχεια των ρατσιστικών επιθέσεων που σημειώνονται στην περιοχή τους τελευταίους μήνες, 

όπως καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή 

(ΚΕΕΡΦΑ): «Η γνωστή στην Αστυνομία φασιστική ομάδα, που δρα ανοιχτά στη Γκορυτσά Ασπροπύργου 

προχώρησε σε πογκρόμ κατά των μεταναστών εργατών γης οι οποίοι διαμένουν στη περιοχή. Το πρωί 

περιπολούσε φορώντας κουκούλες στα χωράφια ως Κου Κλουξ Κλαν, για να τρομοκρατήσει τους 

μετανάστες εργάτες. Το βράδυ οι φασίστες προχώρησαν σε μία “νύχτα κρυστάλλων” με επιθέσεις σε σπίτια, 

μιμούμενοι τους Ναζί του Χίτλερ, όταν κατέστρεφαν τα μαγαζιά των εβραίων». Σύμφωνα με την 

Αστυνομία, τρεις ρατσιστικές επιθέσεις σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής, στη θέση Γκορυτσά 

Ασπροπύργου. Η πρώτη καταγράφηκε στις 10:55 στην οδό Τραπεζούντος 31, όπου, σύμφωνα με την 

Αστυνομία, ομάδα ατόμων έσπασε τα τζάμια σπιτιού που διαμένουν Πακιστανοί. Αμέσως μετά επιτέθηκαν 

σε δεύτερο σπίτι Πακιστανών, ενώ στη 01:00 τα ξημερώματα επιτέθηκαν σε Πακιστανό που διέμενε σε 

εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο της περιοχής – ο άνδρας μεταφέρθηκε με βαριά τραύματα στο Θριάσιο. 

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην ομάδα των ακροδεξιών συμμετείχαν και άτομα που δεν διαμένουν 

στον Ασπρόπυργο, αλλά είχαν έρθει από άλλες περιοχές της Αττικής. Την έρευνα για την υπόθεση έχει 

αναλάβει το τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά το ρατσιστικό κίνητρο 

των επιθέσεων. 

Τι λένε τα θύματα των επιθέσεων 

 
Ο Gulfam, ένα από τα θύματα που επιτέθηκαν στο σπίτι τους. 
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Ο Gulfam είναι ένα από τα θύματα των επιθέσεων στα σπίτια. Όπως περιγράφει, «Ήταν 10:30 και 

ακούσαμε πέτρες να πέφτουν στα παράθυρα. Ήταν πάνω από 35 άτομα. Μας έλεγαν να φύγουμε από εδώ 

και μας έβριζαν. Μας φώναζαν ότι έχουμε τέσσερις-πέντε μέρες περιθώριο, για να φύγουμε. Φοβόμαστε να 

μη μας σκοτώσουν και θέλουμε να ζούμε με ασφάλεια». Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της 

Πακιστανικής Κοινότητας, Javed Aslam σχολίασε πως δεν έχει γίνει ακόμα καμία σύλληψη, αν και έχουν 

κάνει εδώ και έξι μήνες περίπου δέκα μηνύσεις. Παράλληλα, λέει ότι ενώ η Αστυνομία αναφέρει ζημιές σε 

δύο σπίτια, οι Πακιστανοί εργάτες μιλούν για τουλάχιστον πέντε σπίτια που δέχτηκαν επίθεση: «Δεν 

μπορούμε να το πιστέψουμε. Τα παιδιά μας φοβούνται. Δεν θέλουμε να γίνει δολοφονία, για να γίνει κάποια 

σύλληψη. Οι Πακιστανοί δεν μπορούμε να φύγουμε από εκεί. Τα παιδιά δουλεύουν σε αυτά τα χωράφια. 

Γίνεται πάλι το ίδιο, ακριβώς όπως το 2010-2011, όταν ξεκίνησαν οι φασίστες από τον Άγιο Παντελεήμονα 

και το Πέραμα τις επιθέσεις και τρία χρόνια δεν υπήρχε καμία σύλληψη, μέχρι τη δολοφονία του Sahzat 

Lukman και του Παύλου Φύσσα», σχολιάζει ο πρόεδρος, ενώ προσθέτει πως «τα παιδιά μας είπαν ανοιχτά 

ότι έδειξαν στην Αστυνομία ποιοι τους χτύπησαν (σ.σ. μετά τις δύο πρώτες επιθέσεις στα σπίτια), αλλά δεν 

έγινε καμία σύλληψη». Το περιστατικό της υπόδειξης των δραστών, σύμφωνα με τα θύματα, έγινε περίπου 

στις 12:00 τα μεσάνυχτα, δηλαδή πριν από την τελευταία αιματηρή επίθεση στον μετανάστη που βρισκόταν 

στο εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο, η οποία σημειώθηκε σύμφωνα με την Αστυνομία στη 01:00. «Έχουμε 

καταδείξει σε συνεντεύξεις τύπου τη δράση μίας ρατσιστικής ομάδας, που είναι σταθερή στη δομή της, 

πέντε-δέκα ατόμων, νεαρών στην ηλικία και ντόπιων στην περιοχή, που χτυπούν Πακιστανούς εργάτες γης. 

Η δράση της συγκεκριμένης ομάδας είναι γνωστή στις Αρχές εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες. Παρόλο που 

είναι γνωστές αυτές οι επιθέσεις, συνεχίζονται. Αυτό το οποίο έχουμε είναι η διαρκής, ανεμπόδιστη και με 

πλήρη ασυλία δράση της συγκεκριμένης ομάδας, που αποδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ότι έχει σχέση 

με τη Χρυσή Αυγή», σχολιάζει ο Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος της ομάδας jailgoldendawn και 

πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής για τους Αιγύπτιους ψαράδες που είχαν δεχτεί δολοφονική 

επίθεση από τάγμα εφόδου μέσα στο σπίτι τους στο Πέραμα, ενώ κοιμούνταν. Όπως συμπληρώνει μάλιστα 

ο κ. Καμπαγιάννης, «Οι επιθέσεις όχι μονάχα δεν εμποδίστηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις, αλλά 

αντιφασίστες που προσήλθαν στην περιοχή, για να διαδηλώσουν σε αλληλεγγύη με τα θύματα, χτυπήθηκαν 

από τα ΜΑΤ. Τα ερωτήματα για τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Τόσκα, είναι αμείλικτα. Τίνος η 

τάξη υπάρχει στην περιοχή, όταν βραδιάζει; Της Ελληνικής Δημοκρατίας ή μίας τοπικής Κου Κλουξ Κλαν; 

Τι πρόκειται να κάνει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη; Πρόκειται να είναι υπουργός Προστασίας του 

Πολίτη μέχρι τις 20:00 το βράδυ, μέχρι την ώρα που βραδιάζει; Και πρόκειται να υποκρινόμαστε ότι 

υπάρχει προστασία του πολίτη και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτήν τη χώρα;» 

Η αντιφασιστική διαδήλωση του Σαββάτου που δέχτηκε επίθεση από ακροδεξιούς και αστυνομικούς 

 
Ο Παντελής και η Στέλλα διαδήλωναν στον Ασπρόπυργο ειρηνικά όταν δέχτηκαν την αστυνομική βία των 

ΜΑΤ, προκαλώντας τους εμφανείς τραυματισμούς. 

Για την αντιφασιστική συγκέντρωση που προηγήθηκε του πογκρόμ, η ΚΕΕΡΦΑ καταγγέλλει κάλυψη της 

Αστυνομίας στους ακροδεξιούς και υποστηρίζει: «Οι επιθέσεις των φασιστών κατά της αντιφασιστικής 

συγκέντρωσης στον Ασπρόπυργο Γκορυτσά πήγαν χέρι-χέρι με την κάλυψη από την Αστυνομία. Τα ΜΑΤ 

επιτέθηκαν τρεις φορές με γκλομπ, χημικά και χειροβομβίδες κρότου κατά της αντιφασιστικής διαδήλωσης. 

Τα ΜΑΤ τραυμάτισαν με χτυπήματα γκλομπ τέσσερις διαδηλωτές, οι οποίοι κατέληξαν στον Ευαγγελισμό 

και το Αττικό Νοσοκομείο, με σπασμένα χέρια και ανοιγμένα κεφάλια». Μάλιστα, η ανακοίνωση σημειώνει 

πως «Η αντιμετώπιση της διμοιρίας των ΜΑΤ παραπέμπει σε λειτουργία χρυσαυγίτικη, όπως την έχουμε 

ζήσει ξανά στο παρελθόν: απείλησαν ανοιχτά τους διαδηλωτές με την κραυγή: “τώρα θα δείτε τι θα 

πάθετε”, ενώ κραύγαζαν ρυθμικά “εν δυο, εν δυο”». 

https://www.vice.com/gr/article/oi-dikhgoroi-poy-doyleyoyn-amis8i-gia-na-baloyn-th-xrysh-aygh-sth-fylakh
https://www.vice.com/gr/article/oi-dikhgoroi-poy-doyleyoyn-amis8i-gia-na-baloyn-th-xrysh-aygh-sth-fylakh
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Η ομάδα που επιτέθηκε στην αντιφασιστική διαδήλωση: 

Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε ως ένδειξη διαμαρτυρίας μπροστά από τη ΓΑΔΑ, μέλη της ΚΕΕΡΦΑ, 

θύματα της αστυνομικής βίας κατά τη διάρκεια της αντιφασιστικής πορείας, αλλά και μετανάστες-θύματα 

των φασιστικών επιθέσεων μίλησαν για όσα συμβαίνουν πάνω από μισό χρόνο τώρα στον Ασπρόπυργο. Ο 

Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η Αστυνομία του ΑΤ 

Ασπρόπυργου καλύπτει και συνεργάζεται με τη φασιστική ομάδα. Εμφανίζεται στους τόπους των 

εγκλημάτων και προσαγάγει μετανάστες χωρίς χαρτιά, ενώ οι φασίστες αφήνονται ελεύθεροι, όταν 

συλλαμβάνονται προσωρινά από την Αστυνομία. Αυτό συνέβη τρεις φορές μέχρι τώρα. Χθες, μετά την 

επίθεση των φασιστών στο σπίτι στην οδό Τραπεζούντιος 31, τα θύματα τα οποία μεταφέρθηκαν σε 

Αστυνομικό Τμήμα για κατάθεση υπέδειξαν τους φασίστες που επιτέθηκαν. Η Αστυνομία δεν συνέλαβε 

ούτε έναν». Οι καταγγελίες για σχέση της Αστυνομίας με τους ακροδεξιούς στον Ασπρόπυργο, ήρθαν την 

ίδια ημέρα που γινόταν λόγος για τη σχέση Χρυσής Αυγής και ΕΛ.ΑΣ. για άλλο περιστατικό. Πράγματι, 

ενώ δεν έχει συλληφθεί μέχρι στιγμής κανείς για τις επιθέσεις, στον αντίποδα συνελήφθησαν οι μετανάστες-

θύματα των επιθέσεων, επειδή δεν είχαν χαρτιά, και αφέθηκαν ελεύθεροι το μεσημέρι της Δευτέρας, με τις 

Αρχές να ενεργοποιούν τη διαδικασία αίτησης ασύλου, όπως προβλέπει η αντιρατσιστική νομοθεσία για τα 

θύματα ρατσιστικών επιθέσεων. Οι καταγγελίες για σχέση της Αστυνομίας με τους ακροδεξιούς στον 

Ασπρόπυργο, ήρθαν την ίδια ημέρα που γινόταν λόγος για τη σχέση Χρυσής Αυγής και ΕΛ.ΑΣ. για άλλο 

περιστατικό. Αφορμή της συζήτησης είχε σταθεί το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Εφημερίδας των 

Συντακτών για τον ηγετικό ρόλο στη Χρυσή Αυγή του εν ενεργεία αστυνομικού Βασίλη Αθανασόπουλου ή 

«Χάρου» ή «Αντίοχου», ο οποίος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εδώ και 15 χρόνια αρθρογραφεί στην 

επίσημη εφημερίδα της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα, είχε καταδικαστεί για τον άγριο τραυματισμό της 

Μέλπως Κορωναίου το’95, ενώ ήταν εκτός υπηρεσίας. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, τα επόμενα χρόνια 

προήχθη σε διοικητή Αστυνομικού Τμήματος και το 2012 βρέθηκε στην προσωπική φρουρά του 

Μιχαλολιάκου. Μάλιστα, η πολιτική αγωγή για το Αντιφασιστικό Κίνημα στη δίκη της Χρυσής Αυγής, 

έπειτα από τη δημοσιογραφική αποκάλυψη, επανέφερε το ζήτημα του «σκανδαλωδούς ψευδούς», όπως το 

χαρακτηρίζει, πορίσματος από το 2013, του πρώην υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Νίκου Δένδια για τη 

διασύνδεση ΕΛ.ΑΣ.-Χρυσής Αυγής, σύμφωνα με το οποίο είχε προκύψει ότι δέκα αστυνομικοί είχαν άμεση 

ή έμμεση διασύνδεση με εγκληματικές δράσεις της Χρυσής Αυγής. 

Η απάντηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη 

Στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου με αφορμή τη συνάντηση του Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών 

Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημήτρη Αβραμόπουλου, του υπουργού 

Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα και του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη, 

Νίκου Τόσκα, σε ερωτήσεις του VICE για τα όσα καταγγέλλονται στον Ασπρόπυργο, αλλά και για το τι 

μέλλει γενέσθαι με την υπόθεση του εν ενεργεία αστυνομικού που είναι ο «Χάρος» της Χρυσής Αυγής, 

όπως αποκαλύπτει το δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών και γενικότερα της αντιμετώπισης 

φασιστικών θυλάκων εντός της Αστυνομίας, ο υπουργός, κ. Τόσκας αρκέστηκε να απαντήσει και για τις δύο 

ερωτήσεις: «Ξέρετε ποια ήταν η κατάσταση παλιά και ξέρετε ποια είναι η κατάσταση τώρα. Επομένως, ο 

κάθε Έλληνας πολίτης μπορεί να κάνει σύγκριση. Από εκεί και πέρα, δεν είμαστε διατεθειμένοι να 

αφήσουμε την παραμικρή περίπτωση βιαιοπραγίας από ακραία στοιχεία σε οποιονδήποτε μετανάστη. Σε 

αυτήν τη χώρα πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος και θα εφαρμοστεί ο νόμος και θα είναι σκληρός ο νόμος και 

η αντιμετώπιση αυτών οι οποίοι τυχόν προβαίνουν σε βιαιοπραγίες. Το ίδιο ισχύει και για το οποιοδήποτε 

ακροδεξιό στοιχείο εμφανίζεται με νομιμοφανή εμφάνιση ή όχι». 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.efsyn.gr/arthro/o-haros-tis-hrysis-aygis-vgike-pagania-stin-elas
http://www.efsyn.gr/arthro/o-haros-tis-hrysis-aygis-vgike-pagania-stin-elas
https://jailgoldendawn.com/2013/11/27/η-απάτη-της-έρευνας-δένδια-για-τη-διασύ/
https://jailgoldendawn.com/2013/11/27/η-απάτη-της-έρευνας-δένδια-για-τη-διασύ/
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11.  15/05/2017: Ατιμώρητος έμμεσος ομοερωτοφοβικός λόγος Ηλία Κασιδιάρη μετά 

από επίθεση κατά του Δένδια 

Κασιδιάρης: «Γ@μ@σ@ μια αδερφή τώρα μέσα» [vid] 

 

 
15.05.2017 

 

Εκτός από την συμπεριφορά που δεν ταιριάζει σε χώρο ολομέλειας κοινοβουλίου ο Ηλίας Κασιδιάρης 

συνέχισε και βγαίνοντας από την αίθουσα τα “γαλλικα”. Με χυδαίες, σεξιστικές και εκφράσεις που δεν 

ταιριάζουν όχι μόνο σε βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου αλλά και σε οποιονδήποτε θέλει να 

αποκαλείται πολιτισμένος άνθρωπος ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, βγαίνοντας από την ολομέλεια της 

Βουλής θριαμβολόγησε λέγοντας: «Καλά την άρπαξε. Γ@μ@σ@ μια αδερφή τώρα μέσα και γι’ αυτό τον 

λόγο αποχωρώ. Αηδιασμένος γι’ αυτό το αίσχος του Μνημονίου που έχει καταστρέψει την Ελλάδα. 

Γ@μ@σ@ μια αδερφή». Λεπτομέρεια: Ο κ. Κασιδιάρης δεν αποχώρησε αλλά αποβλήθηκε από την 

αίθουσα της Βουλής. Video: https://www.youtube.com/watch?v=8R2e825ZSCI 

 

12.  21/05/2017: Αντισημιτική συγκέντρωση ενάντια και στην ανέγερση τζαμιού από 

χριστιανούς φονταμενταλιστές 

Διαδήλωση χριστιανών φονταμενταλιστών (“Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοι”) από τα Προπύλαια στο 

Σύνταγμα στις 21 Μαΐου 2017, με συνθήματα κατά της θρησκευτικής ελευθερίας όπως “Ελλάδα σημαίνει 

ορθοδοξία”, πλακάτ “Ορθόδοξη εκκλησία στη Μέκκα – Έξω το Ισλάμ” και κυρίως  κορώνες αντισημιτικού 

μίσους, συνομωσιολογίας και ισλαμοφοβίας: “και θα πάτε στην κόλαση. Αντισταθείτε στα σχέδια των 

εβραίων σιωνιστών. Διώχτε πίσω το ΑΜΚΑ. Διώχτε πίσω το ΑΦΜ. Διώχτε τις ηλεκτρονικές κάρτες 

τραπέζης. Οι εβραίοι σιωνιστές σας θέλουνε δούλους στην κοσμοκρατορία του Αντιχρίστου. Ελάτε να 

κάνουμε αγώνα εναντίον τους. Συ Κύριος ο Θεός. Όχι τέμενος στην Ελλάδα.” (…) “δε θέλουμε να γίνει η 

αναθεώρηση του Συντάγματος διότι τότε ως Έλληνες θα χάσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματά μας και θα 

παραδοθούμε στο εβραϊκό κράτος που κυβερνάει παγκοσμίως τον κόσμο.”, “Αρνούμαστε και δε θέλουμε να 

γίνει μουσουλμανικό τέμενος στην Ελλάδα.”, Εμέις θα αντιδράσουμε μέχρις εσχάτων και είμαστε πρόθυμοι 

με τη χάρη του Θεού και με την ευλογία των προγόνων μας να βάλουμε μπροστά τα σώματα μας 

προκειμένου να μην μπουν οι μουσουλμάνοι να κάνουνε μουσουλμανική τελετή στην Ιερά Οδό 114″. 

Ολόκληρο το βίντεο που ανάρτησε ξένος χρήστης: https://www.youtube.com/watch?v=zKW3pTtsNPo 

 

 

  

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/05/15/3-22/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/05/15/3-22/
https://archive.is/EDdyW
https://www.youtube.com/watch?v=8R2e825ZSCI
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/05/21/1-306/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/05/21/1-306/
https://www.youtube.com/watch?v=zKW3pTtsNPo
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13.  27/05/2017: Ομοερωτοφοβία μέλους ΠΕ της ΝΔ 

 
Ο Κωστας Μητσοπουλος, Μέλος Πολιτικης Επιτροπης της ΝΔ:  

είναι φασισμός να μην δέχεσαι την ανωμαλία! 
 

 

«Το Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και τέως Αντιπρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, 

Κώστας Μητσόπουλος, χθες σε δημόσια ανάρτησή του στo προφίλ του στο facebook αναφέρθηκε στο 

επεισόδιο που συνέβει στην πορεία Υπερηφάνειας του 1ου αυτο-οργανωμένου Pride της 

Θεσσαλονίκης, όπου περαστικός επιτέθηκε λεκτικά στους διαδηλωτές και τον απομάκρυνε η αστυνομία. 

Στην ανάρτησή του αυτή χαρακτήρισε την ομοφυλοφιλία “αφύσικο” και “ανωμαλία” ενώ για το 

περιστατικό υποστήριξε ότι οι διαδηλωτές έβριζαν τις μάνες σε όσους δεν τους αποδέχονται. Συγκεκριμένα 

έγραψε: “Γέμισε Δημοκρατία η Θεσσαλονίκη σήμερα με τον αποκλεισμό των δρόμων και τις πορείες των 

ομοφυλόφιλων, αμφί και τρανς. Φώναζαν φασίστες και τους έβριζαν τις μάνες σε όσους δεν τους αποδέχονται. 

Σωστά, είναι φασισμός να μην αποδέχεσαι την ανωμαλία και το αφύσικο”.» 

 

Παρακολουθήστε στην συνέχεια το περιστατικό όπου ακούγονται ξεκάθαρα οι χαρακτηρισμοί και η 

αναφορά σε “μάνες”… Video: https://www.youtube.com/watch?v=MJ4hSTcWGo8 

 
 

 

 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/05/27/2-52/
https://archive.is/0y2mx
https://archive.is/0y2mx
https://www.youtube.com/watch?v=MJ4hSTcWGo8
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14.  31/05/2017: Ομοερωτοφοβική και τρανσφοβική ημερίδα στην Τρίπολη 
 

Επαναστάτησε η Τρίπολη εναντίον των έμφυλων ταυτοτήτων (pics,vid) 

arcadiaportal.gr  

31 Μαΐου 2017 

Πλήθος κόσμου είπε «όχι» στη σεξουαλική χειραγώγηση των παιδιών 

 
Στην είσοδο του Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου στην Τρίπολη άνδρες και γυναίκες, γονείς και 

όχι, στέκονταν στη σειρά, προκειμένου να υπογράψουν το ψήφισμα το οποίο έχει ήδη υπογράψει η 

Δημοτική Κοινότητα Τρίπολης και ο Δήμος Τρίπολης και, κυρίως, εκατοντάδες γονείς και κηδεμόνες στην 

Αρκαδία. Το ψήφισμα καταδικάζει την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας βάσει της οποίας καθιερώνεται η 

Θεματική Εβδομάδα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει μια υποενότητα για τις 

έμφυλες ταυτότητες και το λεγόμενο κοινωνικό φύλο. Όπως ακούστηκε, η Θεματική Εβδομάδα εισάγει 

«καινά δαιμόνια, και όχι με την καλή έννοια». Η αίθουσα γέμισε ασφυκτικά. Οικογένειες, μητέρες με 

μωρά και παιδιά, έφηβοι, αλλά κυρίως γονείς, έδωσαν ένα ηχηρό «παρών» στην ημερίδα «Τι δρομολογείται 

στην Παιδεία;», η  οποία είχε προαναγγελθεί από τους Συλλόγους Γονέων της Αρκαδίας πριν από περίπου 

έναν μήνα. Παρόντες, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, αντιδήμαρχοι, περιφερειακοί και 

δημοτικοί σύμβουλοι και πολλοί ιερείς. Οι παρευρισκόμενοι είχαν ζωηρές συζητήσεις μεταξύ τους, ώσπου 

στην αίθουσα κατέφθασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Αλέξανδρος, 

οι κουβέντες έπαυσαν, όλοι σηκώθηκαν όρθιοι και ξεκίνησε η ημερίδα. Η φιλόλογος κυρία Λένα 

Καλοπίση, η οποία είχε αναλάβει τον συντονισμό της συζήτησης, αφού διαπίστωσε ότι «η ελληνική 

κοινωνία σε αλλοτριωμένες ατραπούς», κάλεσε στο βήμα τον δήμαρχο Τρίπολης Δημήτρη Παυλή, ο οποίος 

απηύθυνε χαιρετισμό: «Η θέση σας θα είναι αξιόπιστη», είπε ο κ. Παυλής, απευθυνόμενος στους δύο 

ομιλητές, την κυρία Μαρία Μαντουβάλου, καθηγήτρια στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τον κ.Απόστολο Χατζητόλιο, καθηγητήτης Παθολογίας στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.«Εμείς αυτό που έχουμε να καταθέσουμε, είναι ότι με ιδιαίτερο 

προβληματισμό και στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε πού πηγαίνει αυτή η 

κατάσταση. Ο κ. Παυλής, τελειώνοντας τον χαιρετισμό του, προσέφερε στους δύο καθηγητές δύο 

αναμνηστικά για την παρουσία τους στην Τρίπολη. Ακολούθως, ο κ. Κατσίρης, περιφερειακός σύμβουλος 

και υπεύθυνος για θέματα Διά Βίου Μάθησης, απηύθυνε χαιρετισμό: «Ως εκπαιδευτικός και πολύτεκνος 

πατέρας, έχω παιδιά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. »Η χώρα βουλιάζει σε έναν απόλυτο οικονομικό 

και κοινωνικό βούρκο, και η κυβέρνηση ασχολείται με τις σχέσεις μεταξύ ομοφύλων. Μετά το σύμφωνο 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/05/31/1-323/
https://archive.is/72wnX
http://www.arcadiaportal.gr/sites/default/files/field/image/emfles17_11.jpg
http://www.arcadiaportal.gr/sites/default/files/field/image/emfles17_4.jpg
http://www.arcadiaportal.gr/sites/default/files/field/image/emfles17_1.jpg
http://www.arcadiaportal.gr/sites/default/files/field/image/emfles17_7.jpg
http://www.arcadiaportal.gr/sites/default/files/field/image/emfles17_23.jpg
http://www.arcadiaportal.gr/sites/default/files/field/image/emfles17_24.jpg
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συμβίωσης με το οποίο διαλύουν κάθε κανονικότητα, φέρνουν μια εγκύκλιο με την οποία θέλουν να 

επιβάλλουν άλλα ήθη στην ελληνική κοινωνία. Η χώρα μας σιγά-σιγά υποδουλώνεται σε ξένα συμφέροντα. 

Ερωτήματα: Ποιοι θα διδάξουν τις έμφυλες ταυτότητες και με ποια προετοιμασία; Τι είδους πειράματα είναι 

αυτά, εις βάρος ανηλίκων και μαθητών; Από πότε μια θεωρία περί διαφοράς μεταξύ βιολογικού και 

κοινωνικού φύλου είναι αποδεδειγμένη ώστε να την διδάσκεται ο μαθητής; Τι συνέπειες θα έχει μια τέτοια 

αποδόμηση στην ψυχή των παιδιών; Πού είναι οι αρμόδιοι επιστήμονες να πιστοποιήσουν τον τρόπο που θα 

γίνει αυτό; Είναι σύμφωνοι οι Σύλλογοι Γονέων με το περιεχόμενο της Θεματικής Ενότητας; Έχουμε 

συμπληρώσει δηλώσεις για μη σημαντικά ζητήματα. Αν κάποιο παιδί έχει ειδικό πρόβλημα, μπορεί να 

συναντήσει τον οικογενειακό γιατρό και να πληροφορηθεί τα πάντα με ακρίβεια. Η κυρία Μαρία 

Μαντουβάλου, με λόγο μεστό, ανέπτυξε την επιχειρηματολογία της και υποστήριξε ότι στην ουσία η 

ελληνική κυβέρνηση είναι όργανο των διεθνών κύκλων που θέλουν να καταστρέψουν τη χώρα, ξεκινώντας 

ωστόσο, με ένα αισιόδοξο μήνυμα: «Η ελπίδα υπάρχει, όσα χτυπήματα κι αν δώσουν στην Ελλάδα». 

Ακολούθως, η κυρία Μαντουβάλου υπήρξε λάβρα εναντίον των κυβερνώντων, όχι μόνο των τωρινών: 

«Είναι κοινοί επίορκοι και λιποτάκτες των καθηκόντων τους οι πνευματικές και πολιτικές ηγεσίες που 

κωφεύουν αντί να φρυκτωρούν, αφήνοντας το ένα κάστρο μετά το άλλο να πέφτουν από μέσα, ως μια άλλη 

κερκόπορτα. Άφησαν τα περιπλανώμενα πρόβατα να τα κατασπαράξει ο λύκος. Η διεθνής μηχανορραφία 

ενθρόνιζε και ενθρονίζει τους εγχώριους επίορκους εντολοδόχους οι οποίοι προσδοκούν την αμοιβή τους, 

βαυκαλιζόμενοι ότι κυβερνούν, αλλά απλώς συναγελάζονται με τους ‘’διαφωτισμένους ιλουμινάτους 

χρηματιστές’’. Αφαιρείται έντεχνα κάθε γνώση Θεού και αξιών, και αυτή η γνώση υποκαθίσταται από τη 

νέα τάξη. «Τα τελευταία χρόνια στο υπουργείο Παιδείας εργάζονται για να διαφθείρουν τα ελληνόπουλα, 

προτρέποντάς τα στην ακολασία και στην αισχρότητα από το Νηπιαγωγείο. Οι ΜΚΟ διδάσκουν καλυμμένα 

την ανυπακοή στους γονείς. Καταστρέφεται με νόμους η ιερότητα της οικογένειας. Τα σεξουαλικά 

αφηγήματα και η εισαγόμενη έντεχνα πορνογραφία στα σχολεία αναιρεί τον χριστιανικό κώδικα και 

συμπορεύεται με τα τσιτάτα των μαρξιστών και των κωμικών, μάλλον, σημερινών διαδόχων του. «Ως 

απάντηση στον εξορκισμό του εθνικισμού από τους διεθνιστές, παραπέμπω στον Παπαδιαμάντη, Στους 

ανθρώπους του υπουργείου, τους συστήνω να μελετήσουν του Ροΐδη τον ‘’Όνο καθηγητή‘’», είπε, τέλος, η 

κυρία Μαντουβάλου. Ο καθηγητής κ. Χατζητόλιος, αφού ευχαρίστησε την οργανωτική επιτροπή, 

απευθύνθηκε, όπως είπε, στο ακροατήριο, στους άμεσους απογόνους του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ο 

οποίος είχε πει: «Αυτό που φοβήθηκα δεν ήταν ούτε οι Τούρκοι ούτε τα σπαθιά τους, αλλά οι 

προσκυνημένοι». «Και δυστυχώς, υπάρχουν πολλοί προσκυνημένοι, αλλιώς δεν θα βρισκόμασταν εδώ», 

όπως διαπίστωσε. «Στα σχολικά προγράμματα αποψιλώνονται η Γλώσσα, η Ιστορία και τα Θρησκευτικά. 

Όλες οι παρατάξεις υπερψήφισαν. Και οι δεξιές, κατ’ όνομα, και οι αριστερές, πάλι κατ’ όνομα. Το 

σύμφωνο συμβίωσης έτρεξε η συντηρητική παράταξη να το υπερψηφίσει. Είμαι αντίθετος με το σύμφωνο 

συμβίωσης επειδή είναι ρατσιστικό. Επειδή δεν προβλέπει την περίπτωσή μου: Συζώ με δυο γυναίκες, δυο 

άντρες και πέντε σκύλους», είπε, ζητώντας την κατανόηση του Σεβασμιωτάτου. «Βαφτίζουμε οποιαδήποτε 

διαφορετική γνώμη ως ρατσισμό. Αν αυτό δεν είναι φασισμός, αν αυτό δεν είναι αντιδημοκρατική 

συμπεριφορά, αν η διάλυση των αντιδιαδηλώσεων δεν είναι φασισμός, τι είναι; Αν μιλήσετε για την 

ομοφυλοφιλία, είστε ρατσιστής. Μα, να μην μιλήσω για την ομοφυλοφιλία; Αφού είμαι γιατρός. Η 

ομοφυλοφιλία είναι πάθηση.» Όπως είπε, τα μηνύματα πρέπει να περάσουν με πλύση εγκεφάλου στα 

παιδιά. Ο κ. Χατζητόλιος υπογράμμισε ότι σήμερα η κοινωνία επιδιώκει την άρρωστη κατάσταση. «Ο 

άρρωστος έχει την ανάγκη του γιατρού του. Οι σεξουαλικές παρεκκλίσεις είναι διαταραχές 

προσωπικότητας», ανέφερε, και ανέπτυξε και τα προβλήματα εντός της οικογένειας που λειτουργούν 

αποτρεπτικά στο παιδί ώστε να σχηματίζει υγιή πρότυπα. Η κουβέντα σε νεαρή ηλικία για αυτά τα 

ζητήματα δεν ωφελεί, είπε ο γιατρός. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Μητρόπολης 

Μαντινείας και Κυνουρίας και του Δήμου Τρίπολης, και συνδιοργανωτές τον Σύλλογο Πολυτέκνων 

Αρκαδίας, τον Σύλλογο Τριτέκνων Αρκαδίας, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Μουσικού Σχολείου 

Τρίπολης, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Γυμνασίου Τρίπολης, τον Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεμόνων Γυμνασίου Λεβιδίου, τον Εμπορικό Σύλλογο Τρίπολης και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο 

Νομού Αρκαδίας. Video: https://www.youtube.com/watch?v=93RBzC389S4  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=93RBzC389S4
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15.  03/06/2017: Άγρια ρατσιστική επίθεση με τσάπα εις βάρος 24χρονου από το 

Μπανγκλαντές, στη Λάππα Αχαΐας 

Αντί να τού πληρώσουν τα μεροκάματα του άνοιξαν με την τσάπα το κεφάλι 

 
Σκηνές «Μανωλάδας» στη Δυτική Αχαΐα,  

όπου 24χρονος εργάτης ζήτησε δεδουλευμένα και εισέπραξε χτύπημα στο κεφάλι 

 

Εφημερίδα των Συντακτών 

16.06.2017 Συντάκτης: Δημήτρης Τερζής 

Πήγε να ζητήσει τα ημερομίσθια που του χρωστούσε ο εργοδότης του και εισέπραξε ένα χτύπημα στο 

κεφάλι από τσάπα που παραλίγο να τον αφήσει στον τόπο. Το περιστατικό συνέβη στις 3 Ιουνίου στον 

κάμπο της Αχαΐας, κοντά στο χωριό Λάππα, και αφορά έναν 24χρονο εργάτη γης από το Μπανγκλαντές. 

Δεν είναι η πρώτη φορά και, όπως φαίνεται, δεν θα είναι η τελευταία που τέτοια περιστατικά συμβαίνουν 

στον μαρτυρικό -για τους αλλοδαπούς εργάτες γης- κάμπο της Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με όσα ανέφερε 

στην «Εφ.Συν.» ο Νίκος Παπαγεωργίου, μέλος της Κίνησης Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων και 

Μεταναστών, o 24χρονος πήγε να ζητήσει κάποια χρωστούμενα από τον ιδιοκτήτη των καρπουζοχώραφων 

στα οποία εργαζόταν, ο τελευταίος αρνήθηκε να τα δώσει και στην εξέλιξη της αντιδικίας ο επιστάτης του 

ιδιοκτήτη -επίσης Μπανγκλαντεσιανός- επιτέθηκε στον ομοεθνή του με την τσάπα και του κατάφερε ένα 

σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι. Ο τραυματίας βρέθηκε στο Κέντρο Υγείας της Κάτω Αχαγιάς, εκεί του 

παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια ένας γιατρός, μέλος της Κίνησης, τον μετέφερε στο 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο για αξονική τομογραφία. Ο 24χρονος με τη βοήθεια μελών της 

Κίνησης ετοιμάζει προσφυγή στη Δικαιοσύνη, την ώρα που έγινε ήδη ερώτημα προς την Επιθεώρηση 

Εργασίας της Πάτρας για την κατάσταση που επικρατεί στα χωράφια της περιοχής όπου απασχολούνται 

εποχικοί αλλοδαποί εργάτες. Το ερώτημα αφορά το αν γίνονται έλεγχοι και αν -το βασικότερο όλων- 

τηρείται το εργόσημο, με το οποίο οι εργάτες γης ασφαλίζονται. «Δυστυχώς», όπως αναφέρει ο κ. 

Παπαγεωργίου, «υπάρχουν και περιπτώσεις ιδιοκτητών γης που επιθυμούν να είναι σύννομοι, αλλά οι 

γραφειοκρατικές διαδικασίες της αποκεντρωμένης διοίκησης για την εφαρμογή του εργόσημου τους 

εμποδίζουν. Είναι πολύ σημαντικό γι’ αυτούς τους ανθρώπους το εργόσημο και πρέπει να γίνει κάτι». 

 

 

16.  04/06/2017: Ισλαμοφοβικό post στο facebook από στέλεχος της καμπάνιας 

“Παραιτηθείτε” 

 
 

 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/03/2-54/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/03/2-54/
https://archive.is/K4dlA
http://www.efsyn.gr/search/node?author=111
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/04/1-321/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/04/1-321/
http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/field/image/2017-06/epithesi.jpg
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17.  15/06/2017: Αντιπροσφυγική διαδήλωση στη Χίο 

Χίος: Διαδηλωτές ζητούν αποχώρηση των προσφύγων από το νησί 

Καθημερινή 

 

15 Ιουνίου 2017 

 

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στην εκδήλωση διαμαρτυρίας στην κεντρική πλατεία της πόλης της 

Χίου που βρίσκεται η Παγχιακή Επιτροπή, ζητώντας την άμεση αποχώρηση όλων των προσφύγων – 

μεταναστών από το νησί. Υπενθυμίζεται πως ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί το σημείο χωροθέτησης 

προαναχωρησιακού κέντρου (ΠΡΟΚΕΚΑ) στη Χίο παρά το γεγονός ότι το υπουργείο Προστασίας του 

Πολίτη έχει εδώ και καιρό καταστήσει σαφές ότι θα προχωρήσει στη δημιουργία του κέντρου άμεσα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μετανάστες που συλλαμβάνονται στη Χίο μεταφέρονται στη Λέσβο –όπου 

λειτουργεί κλειστό κέντρο εντός του hotspot στη Μόρια– προκειμένου να κρατηθούν έως ότου 

προγραμματιστεί η απέλασή τους, καθώς ούτε τα αστυνομικά τμήματα στη Χίο διαθέτουν χώρο. Η 

κατάσταση στο νησί είναι εξαιρετικά έκρυθμη, ειδικά στον καταυλισμό της Σούδας, ο οποίος λειτουργεί 

άτυπα από τον δήμο σε συνεργασία με την Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και βρίσκεται στις παρυφές της 

πόλης. Οι συνθήκες διαμονής είναι δύσκολες, αλλά ο αριθμός των «φιλοξενουμένων» καθημερινά 

αυξάνεται, εφόσον οι ροές μεταναστών δεν έχουν σταματήσει εντελώς, με αποτέλεσμα οι σκηνές των 

μεταναστών να έχουν φτάσει στη θάλασσα. 

 

 

18.  16 και 17/06/2017: Ρατσιστική αναδημοσίευση ψευδούς είδησης για “πρόσφυγες 

που απαιτούν από τις Ελληνίδες να είναι σεμνές” με τεκμηριωμένη διάψευση 

 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/16/1-319/
https://archive.is/ir4Nu
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/16/1-386/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/16/1-386/
http://s.kathimerini.gr/resources/2017-06/img_3232-thumb-large.jpg
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«Πρόσφυγες» απαιτούν από τις ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ να είναι σεμνές. – Καταρρίπτεται 

Θοδωρής Δανιηλίδης 

17 Ιουνίου 2016 

Κυκλοφορεί άρθρο που ισχυρίζεται πως πρόσφυγες απαιτούν από τις Ελληνίδες να είναι σεμνές και το 

αποδεικνύει με μια φωτογραφία.  

 ΨΕΥΔΕΣ 

Το είδαμε στο voicenews.gr, pronews.gr, cretablog.gr και to-gamato.gr 

Το δημοσίευμα αναφέρει: 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ! «Πρόσφυγες» απαιτούν από τις ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ να είναι σεμνές… 

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ) 

Όχι μόνο έχουν έρθει στη χώρα μας και τα έχουν κάνει όλα άνω κάτω (χειρότερα απ’ότι είναι), προσπαθούν 

κιόλας να επιβάλλουν τα έθιμα τους. 

Τελευταίο κρούσμα έγινε στη Νάξο, όπου πρόσφυγες που μένουν εκεί είχαν το θράσος να ζητήσουν από τις 

γυναίκες να είναι σεμνές γιατί είναι περίοδος ραμαζανίου. 

Μάλιστα, έχουν πάει και σε μια παραλία και έχουν αναρτήσει πανό στο οποίο αναγράφουν «Σεβασμός στο 

ραμαζάνι, όχι μπικίνι». 

 
 

Μάλλον έχουν ξεχάσει ότι εδώ είναι απλώς φιλοξενούμενοι… 

Αλλά με τις τόσες ανέχειες και τις τόσες ευκολίες που τους προσφέρει κατά καιρούς η ελληνική κυβέρνηση, 

οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να νιώθουν σαν στο σπίτι τους… 

Το έχουμε αναφέρει πολλές φορές και σίγουρα θα το ξαναγράψουμε περισσότερες στο μέλλον. Ένας τρόπος 

να κατασκευάσεις μια είδηση είναι να πάρεις μια άσχετη αλλά εντυπωσιακή φωτογραφία και να γράψεις 

από κάτω τη δική σου φανταστική ιστορία που θα ταιριάζει με την εικόνα. 

Η φωτογραφία δεν είναι από την Νάξο, αλλά ούτε από κάποιο άλλο μέρος τις Ελλάδας. Η φωτογραφία μας 

έρχεται από το Μαρόκο, το περιστατικό συνέβη τον Ιουν 2015 και δημοσιεύτηκε από τη σελίδα Morocco 

World News στις 20 Ιουν. 2015. Στο δημοσίευμα του Morocco World News, διαβάζουμε πως πολλοί 

κάτοικοι δεν συμφωνούν με αυτή την κίνηση γιατί βλάπτει τον τουρισμό του Μαρόκου. 

https://archive.is/aKIVV
https://archive.is/rbTKe
https://archive.is/sZy4E
https://archive.is/cKbLx
https://archive.is/xT83L
https://i2.wp.com/ellinikahoaxes.gr/wp-content/uploads/2016/06/41301.jpg
https://i2.wp.com/ellinikahoaxes.gr/wp-content/uploads/2016/06/41301.jpg
https://i2.wp.com/ellinikahoaxes.gr/wp-content/uploads/2016/06/41301.jpg
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Δημοσιεύματα με την εικόνα από το Μαρόκο: 

https://archive.is/FUWBR     https://archive.is/7DA2B    https://archive.is/g1x8Q 

Όσο για το #PLAKA που υπάρχει κάτω αριστερά στο πανό και θυμίζει Ελληνική περιοχή, υπάρχει παραλία 

με το όνομα Plaka στο Μαρόκο, γνωστή για τα μεγάλα κύματα. Αν προσέξετε στη φωτογραφία, φαίνονται 

και οι σανίδες του σερφ. https://archive.is/cmahT 

Το blog makpress.blogspot.gr, έχει βρει άλλες 2 φωτογραφίες, που αποδεικνύουν πως το πανό αναρτήθηκε 

στη παραλία Plaka της Anza στο Μαρόκο. Η ομάδα των surfers, με το πανό: 

 

Κι άλλη μια φώτο με το πανό,  από την παραλία Plaka της Anza στο Μαρόκο: 

 

Ο ισχυρισμός πως το παραπάνω περιστατικό με το πανό συνέβη στη Νάξο, καταρρίπτεται. 

Θοδωρής Δανιηλίδης Ιδρυτής – Συντονιστής της ιστοσελίδας 

 

https://archive.is/FUWBR
https://archive.is/7DA2B
https://archive.is/g1x8Q
https://archive.is/cmahT
http://makpress.blogspot.gr/2016/06/gamoto.html
http://ellinikahoaxes.gr/author/petroulini/
https://i0.wp.com/ellinikahoaxes.gr/wp-content/uploads/2016/06/41302.jpg
https://i1.wp.com/ellinikahoaxes.gr/wp-content/uploads/2016/06/41303.jpg
https://i2.wp.com/ellinikahoaxes.gr/wp-content/uploads/2016/06/41304.jpg
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19.  19 ως 26/06/2017: Αντιτσιγγάνικο άρθρο σε πολλά ιστολόγια 

Το παρακάτω άρθρο με μια παραλλαγή στον τίτλο (σε ορισμένα γράφει το ρατσιστικό “γύφτους” αντί για 

Ρομά) αναδημοσιεύτηκε εκτός από την “πηγή” Dem-News παρακάτω, επίσης στα F-news, kentripotideas, 

secret real truth, myblogs, diaforetiko, αερικές εποχές και στο pinterest, hellas now και τη σελίδα του στο 

Facebook και τέλος στη σελίδα στο Facebook με την ονομασία Ελλάνια Πύλη από όπου και πολλά ακραία 

σχόλια που παρατίθενται μετά το άρθρο. 

Όσα δεν ξέρεις για τους Ρομά, αλλά πρέπει να μάθεις… 

 

Η ώρα της αλήθεια έφτασε. Μετά από αρκετή έρευνα και αρκετά στοιχεία θα σας παρουσιάσουμε όσα δεν 

ξέρετε για τους “καημένους” τους Ρομά… 

Ξεκινάμε λοιπόν με το πιο εύκολο… Ένας Ρομά ή καλύτερα μια Ρομά μπορεί να γίνει πολύτεκνη μέσα σε 3 

χρόνια χωρίς καν να γεννήσει παιδί. Πως? Απλά με 2 μάρτυρες, πηγαίνει σε ένα αστυνομικό τμήμα και 

δηλώνει οτι…γέννησε κάτω απο ένα δέντρο. Γιατί αυτό? Πάμε να δούμε τι λέει το τρίτο δικαιολογητικό για 

να γίνει η ληξιαρχική πράξη γέννησης 

Δελτίο Γέννησης – Πιστοποιητικό από τον γυναικολόγο-μαιευτήρα ο οποίος δηλώνει πότε και που έγινε ο 

τοκετός.Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης του παρόντος πιστοποιητικού χρειάζεται υπεύθυνη 

δήλωση τρίτου ατόμου που παραστάθηκε στον τοκετό. Και κάπου εδώ εμφανίζονται οι 2 μάρτυρες και 

δηλώνουν οτι όντως το παιδί γεννήθηκε κάτω απο ένα δέντρο. Η οικογένεια Ρομά παίρνει το χαρτί και έχει 

ληξιαρχική πράξη γέννησης και έχει ένα εικονικό παιδί. Και θέλετε να μάθετε το καλύτερο ? Το παιδί που 

δηλώνουν είναι ΠΑΝΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙ… Γιατί ??? Γιατί αν δηλώσουν αγόρι κάποια στιγμή θα τους έρθει χαρτί 

για στρατό. Οπότε δηλώνουν ψεύτικο παιδί κορίτσι και από εκείνη τη μέρα κανείς δεν ασχολείται. Αν 

ζητηθεί από την αστυνομία να δουν το παιδί (πράγμα αδύνατον) παίρνουν ενα μωρό απο άλλον Ρομά. 

Είπατε τιποτα ???? 

Δεύτερον, έχεις ποτέ αναρωτηθεί τι θα γινόταν αν συμπεριφερόσουν στο παιδί σου όπως συμπεριφέρεται 

ένας Ρομα στο δικό του? Σε πόσα φανάρια έχεις δει 4-5 χρόνον παιδί Ρομά να πουλάει χαρτομάντιλα χωρίς 

παπούτσια και βρώμικο ? Προσωπικά βλέπω κάθε μέρα. Πόσες φορές έχουμε δει πατέρα Ρομά να βαράει το 

παιδί του και τη γυναίκα του ? Πααααρα πολλές φορές. Αν εσύ έκανες αυτά στο παιδί σου ξέρεις τι θα 

γινόταν ? Θα έχανες την επιμέλεια του παιδιού σου και το παιδί σου θα πήγαινε σε ίδρυμα μέχρι να 

μεγαλώσει, έχει συμβεί ποτέ αυτό σε κάποιον Ρομα? Η απάντηση είναι ΟΧΙ. 

Οι Ρομά αποτελούν μια πληθυσμιακή ομάδα που λαμβάνει πολλά προνοιακά επιδόματα. Πολλές 

οικογένειες, μάλιστα, ζουν ουσιαστικά από αυτά. Επίδομα φτώχειας, πολυτέκνου αλλά και για ατυχήματα 

που παθαίνουν συχνά λόγω του τρόπου ζωής τους και χρόνιες ασθένειες. Μετά από έρευνα μόνο στην 

περιοχή του Βόλου, αποκαλύφθηκε ότι 14 Ρομά εισέπρατταν παρανόμως οικογενειακά επιδόματα ύψους 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/19/1-352/
https://archive.is/PsnKt
https://archive.is/4e1pN
https://archive.is/yMVOg
https://archive.is/G8dTO
https://archive.is/RyP0K
https://archive.is/vNqzO
https://archive.is/jRa66
https://au.pinterest.com/pin/696721004824555018/
https://archive.is/fx3gH
https://archive.is/U71UO
https://archive.is/U71UO
https://archive.is/O0xEh
https://archive.is/PsnKt
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/06/620ef-newego_large_t_1101_54264794.jpg
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211.000 ευρώ. Είναι κοινό μυστικό, άλλωστε, ότι ο αριθμός των παιδιών που δηλώνονται από τη δεκαετία 

του 1980 μέχρι σήμερα στους κόλπους των Ρομά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

Η Κάρτα Αλληλεγγύης, που θεσμοθετήθηκε από το υπουργείο Εργασίας για να ανακουφίσει πολλές 

οικογένειες που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, καταλήγει σε δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό σε Ρομά, 

καθώς πάρα πολλοί εξ αυτών εμφανίζονται να πληρούν τα κριτήρια. Είναι σύνηθες φαινόμενο, μας λένε 

εκπαιδευτικοί, να εγγράφονται στα δημόσια σχολεία παιδιά των Ρομά χωρίς, όμως, να παρακολουθούν τα 

μαθήματα. Αυτό συμβαίνει επειδή για να λαμβάνουν οι γονείς το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 

προϋπόθεση είναι τα παιδιά τους να είναι ενταγμένα στο σύστημα υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Κάποιοι από αυτούς, μάλιστα, εισπράττουν επιδόματα κάθε είδους παρότι είναι εύποροι. Τα εισοδήματά 

τους, όμως, είναι κατά κανόνα αδήλωτα. Με τον τρόπο αυτό στερούν επιδόματα από πραγματικά άπορες 

οικογένειες, οι οποίες ουδέποτε έτυχαν κάποιας ιδιαίτερης μεταχείρισης. 

Καλά το άλλο σίγουρα το διαβάσατε… Ετοιμάζει ο Σύριζα να τους βάζει στα ΤΕΙ μόνο με απολυτήριο 

λυκείου. Διαβάστε το εδώ. Και ενώ το δικό σου παιδί φίλε μου θα διαβάζει ολη μέρα, θα χρεώνεσαι εσύ σε 

φροντιστήρια, θα έρχεται ο Ρομά και θα παίρνει μια θέση σε ΤΕΙ χωρίς εξετάσεις ακόμα και αν πέρασε με 

9.5. 

Ο δήμαρχος Μενιδίου και αρκετοί κάτοικοι δήλωσαν «Οταν προσπαθούσαμε να γκρεμίσουμε τους 

αυθαίρετους καταυλισμούς, οι άνθρωποι που σήμερα κυβερνούν και τότε ήταν εν δυνάμει κυβερνώντες μάς 

εμπόδιζαν συστηματικά. Μας έλεγαν ρατσιστές και έφτασαν μέχρι και να μας καταγγείλουν στην Υπατη 

Αρμοστεία». 

Πράγματι, δεν έχει περάσει και τόσος καιρός από τότε που όλοι εκείνοι που σήμερα καταγγέλλουν το άβατο 

των καταυλισμών της Δυτικής Αττικής, το υπερασπίζονταν μετά μανίας. Λειτουργώντας σαν αυτόκλητοι 

σωτήρες συνέβαλαν στην εδραίωση του καθεστώτος ανομίας. Το Τμήμα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ είχε 

από το 2013 ταχθεί ενάντια στην εκκένωση των αυθαίρετων καταυλισμών, χαρακτηρίζοντας τη μεταφορά 

των Ρομά «εκπατρισμό και διωγμό από την οικία τους». Δεν δίσταζαν, μάλιστα, να καλέσουν κάθε κρατικό 

όργανο «να απέχει από κατασταλτικές ενέργειες». Κατά πολλούς, εκεί οφείλεται η τωρινή αμηχανία της 

κυβέρνησης και η τάση της να υποβαθμίσει το τραγικό περιστατικό. Επίσης, η Ειδική Γραμματεία 

Κοινωνικής Ενταξης των Ρομά, «καλείται να αντιμετωπίσει την ακραία φτώχεια και τη βελτίωση συνθηκών 

διαβίωσης των Ρομά». Αξιοσημείωτο, όμως, είναι ότι ενώ στην Ελλάδα έχουν διοχετευτεί εκατομμύρια 

ευρώ από κοινοτικά κονδύλια είναι η πρώτη φορά που για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται και εθνικά 

κονδύλια. Ενώ, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό Νίκο Τόσκα, δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια ούτε καν 

για ραντάρ ελέγχου στις εθνικές οδούς, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη 

εγκρίθηκε η καταβολή ποσού συνολικού ύψους 838.094,74 ευρώ, μεταξύ άλλων, και για χρηματοδότηση 

«Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016. 

Στηρίξτε τη προσπάθεια μας. Κάντε μας ένα like στη σελίδα μας στο Facebook πατώντας εδώ ή 

στο https://www.facebook.com/Dhmokraths86 

Τελειώνουμε μόνο με μία πρόταση… Θες να περάσεις και εσύ καλά σε αυτή τη ριμαδοχώρα ? Δήλωσε ότι 

είσαι Ρομά… Τα επιδόματα σε περιμένουν. 

----------------------------------------- 

http://dimokratikanea.blogspot.gr/2017/06/blog-post_16.html
https://www.facebook.com/Dhmokraths86
https://www.facebook.com/Dhmokraths86
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20.  20/06/2017: Καταγγελία ρατσιστικών τραμπουκισμών κατά Ρομά, μεταναστών 

και τοξικοεξαρτημένων σε λεωφορεία προς Μενίδι 

Φασιστοειδή σε ρόλο αυτόκλητου «προστάτη» 

 

Σε σοβαρές καταγγελίες για τη δράση ομάδων φασιστοειδών στο Μενίδι προχώρησαν χτες εκπρόσωποι 

σωματείων και συνδικάτων της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, ομάδες φασιστοειδών ντυμένοι στα μαύρα, 

χωρίς διακριτικά, τις τελευταίες μέρες ανεβαίνουν σε λεωφορεία που εκτελούν δρομολόγια και κυρίως αυτό 

της γραμμής Κάτω Πατήσια – Μενίδι (755), ελέγχουν τους επιβάτες και κατεβάζουν κάτω όποιον θεωρούν 

ότι είναι τοξικομανής ή μετανάστης και προχωρούν ακόμα και σε τραμπουκισμούς των ανθρώπων! Αυτές οι 

ομάδες τραμπούκων, που φτάνουν μέχρι και τα 20 άτομα, λένε στους επιβάτες ότι «επειδή ο νόμος δεν 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/20/1-330/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/20/1-330/
https://archive.is/deB4N
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εφαρμόζεται, θα τον εφαρμόσουμε εμείς». Μάλιστα, έγιναν συγκεκριμένες καταγγελίες από εργαζόμενους 

που γύριζαν από τις δουλειές τους, οι οποίοι έπεσαν θύματα αυτής της δράσης. Φαίνεται πως κάποιοι 

αξιοποιούν το γεγονός του θανάτου του μικρού μαθητή πριν δυο βδομάδες από αδέσποτη σφαίρα, με σκοπό 

να επιβάλουν ένα ιδιότυπο καθεστώς φόβου, που βεβαίως δεν έχει στο στόχαστρο την αντιμετώπιση της 

εγκληματικότητας και των ναρκωτικών, αλλά να κατοχυρωθούν ως αυτόκλητοι «προστάτες», να 

τρομοκρατήσουν εργαζόμενους, νέους και μετανάστες που, κατά τη γνώμη τους, είναι λίγο πιο σκούροι απ’ 

το κανονικό ή δεν τους «γεμίζουν το μάτι». 

Χτες, σωματεία της περιοχής προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας, καταγγέλλοντας το γεγονός στο 

Αστυνομικό Τμήμα του Ολυμπιακού Χωριού που καλύπτει όλες τις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Πιο 

συγκεκριμένα, συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Σωματείο Συνταξιούχων Μενιδίου, το Σύλλογο 

Εκπαιδευτικών «Ο Σωκράτης», το Παράρτημα Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Μενιδίου – Φυλής, το 

Συνδικάτο Επισιτισμού Παράρτημα Δυτικής Αττικής, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Μενιδίου, το 

Συνδικάτο Οικοδόμων Παράρτημα Μενιδίου. Οι εκπρόσωποι των σωματείων και φορέων ξεκαθάρισαν ότι 

δεν θα ανεχθούν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, κάποιοι να παίζουν ρόλο αυτόκλητου «προστάτη» και να 

τρομοκρατούν εργαζόμενους, νέους και μετανάστες της περιοχής, ότι η προσπάθεια να επιβληθεί καθεστώς 

φόβου και τρομοκρατίας δεν θα περάσει. 

Ναζιστικό πογκρόμ κατά Ρομά Μενιδίου 

Οι ναζί πίσω από τις κουκούλες 

 
Φωτογραφίες με σβάστικες, κέλτικους σταυρούς, ρατσιστικά συνθήματα και την υπογραφή των ΑΜΕ σε 

τοίχους 

Συντάκτης: Γιάννης Μπασκάκης Εφημερίδα των Συντακτών 20.06.2017 

Είχε κανείς καμιά αμφιβολία ότι οι κουκουλοφόροι που δραστηριοποιήθηκαν στις πρόσφατες ρατσιστικές 

επιθέσεις που εξαπολύθηκαν κατά των Ρομά στο Μενίδι με αφορμή τον φόνο του 11χρονου μαθητή από 

αδέσποτη σφαίρα ήταν οργανωμένοι ναζιστές; 

Σήμερα πάντως διαθέτουμε και μια ανάληψη ευθύνης για τη συγκεκριμένη εγκληματική δράση. Η ανάληψη 

προέρχεται από τους Ανένταχτους Μαιάνδριους Εθνικιστές (ΑΜΕ), μια μικρή αλλά σκληρή ναζιστική 

οργάνωση, η οποία επιχειρεί να εκμεταλλευτεί την απουσία από το πεζοδρόμιο των ταγμάτων εφόδου τα 

οποία η Χρυσή Αυγή υποχρεώθηκε να αποσύρει λόγω της δίκης της. 

Πριν από λίγες μέρες, στις 14 Ιουνίου, οι ΑΜΕ καυχιόνταν στο μπλογκ τους ότι «οι συναγωνιστές της 

οργάνωσης είναι για έκτη μέρα και πολεμούν δίπλα δίπλα με τους ηρωικούς κατοίκους του Μενιδίου. [...] 

Φυσικά ο ‘’χώρος’’ μας έχει χαθεί κάπου στο πληκτρολόγιο σε γραφεία, οι ΑΜΕ/C18 είναι οι μόνοι που 

είναι δίπλα στους κατοίκους εξάλλου δεν χρειαζόμαστε και άλλους [τα] καταφέρνουμε μια χαρά... οι 

πρεζέμπορες γύφτοι και η αστυνομία μας έχουν κηρύξει τον πόλεμο, εμείς τους απαντάμε δεν φεύγουμε εάν 

δεν καταστρέψουμε και το τελευταίο σπίτι μεγαλοπρεζέμπορα που είναι φτιαγμένο από Θάνατο». 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/20/2-55/
http://www.efsyn.gr/arthro/oi-nazi-piso-apo-tis-koykoyles
http://www.efsyn.gr/search/node?author=46
http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/field/image/2017-06/ame-menidi_0.jpg
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Ρατσιστικά συνθήματα σε τοίχους |  

Την ανάληψη αυτή για τα τυφλά ρατσιστικά χτυπήματα συνόδευαν και φωτογραφίες με σβάστικες, 

κέλτικους σταυρούς, ρατσιστικά συνθήματα -όπως «έξω οι γύφτοι»- και την υπογραφή των ΑΜΕ σε 

τοίχους. 

Το Σάββατο 17 Ιουνίου οι ΑΜΕ αναδημοσίευσαν και την ανάρτηση στο facebook ομοϊδεατών τους από την 

Κύπρο, οι οποίοι επευφημούσαν την εγκληματική δράση των Ανένταχτων Μαιάνδριων Εθνικιστών στο 

Μενίδι, δημοσιοποιώντας και φωτογραφία από τη δράση αυτή, στην οποία απεικονίζονται οι 

κουκουλοφόροι να επιτίθενται με μολότοφ σε σπίτι Ρομά. 

 
Η ανάρτηση στο facebook των ομοϊδεατών των ΑΜΕ από την Κύπρο |  

Φυσικά οι Μαιάνδριοι δεν εμφανίστηκαν σήμερα. Αυτοί και το παρακλάδι τους, η Combat 18 Hellas -εάν 

δεν είναι απλώς ένα άλλο όνομα για την ίδια ακριβώς οργάνωση- έχουν αναλάβει την ευθύνη για μια σειρά 

από επιθέσεις σε γραφεία αντιρατσιστικών οργανώσεων, σε στέκια κ.λπ. 

Αυτό όμως που είναι σαφές είναι ότι οι Μαιάνδριοι, είτε προέρχονται είτε όχι από τους κόλπους της Χρυσής 

Αυγής, προσπαθούν να τη μιμηθούν. Πέραν της εμφανούς οικειοποίησης του συμβόλου της, του μαιάνδρου, 

και η δομή των ΑΜΕ, όπως την παρουσιάζουν οι ίδιοι, είναι πιστή αντιγραφή της δομής της Χρυσής Αυγής. 

«Μία ριζοσπαστική οργάνωση με ιεραρχική δομή, όπως η δική μας, αποτελεί αντανάκλαση του ηγήτορός 

της. Ο ηγήτωρ είναι αυτός που πυροδοτεί τον εμπρηστικό μηχανισμό που έχει κάθε μέλος της οργανώσεως 

στο νου του. Ανευ αντιλογίας διαταγές μεταβιβάζονται προς εκτέλεση από τους δύο υπαρχηγούς στους 

ομόκεντρους κύκλους των μελών και των εκτελεστικών οργάνων. Οι δύο υπαρχηγοί τελούν υπό τας 

http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/wysiwyg/2017-06/ame-menidi2_0.jpg
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διαταγάς του ηγήτορος. Τα μέλη δεν τους γνωρίζουν ως φυσικά πρόσωπα. Κάτωθεν αυτών υπάρχουν 

ομαδάρχες που αποτελούν δόκιμους υπαρχηγούς, οι οποίοι τελούν υπό τις διαταγές των δύο υπαρχηγών 

παρά τω αρχηγώ. Κάθε αγωνιστής που ανήκει ψυχή και σώματι στους Ανένταχτους Μαιάνδριους 

Εθνικιστές έχει υποταχθεί στον σκοπό της οργανώσεως». 

Ολα αυτά τα λέει ο ανώνυμος αρχηγός των ΑΜΕ σε συνέντευξή του στον εθνικοσοσιαλιστικό ιστότοπο 

Hellenic NS (31/10/2016), λέγοντας ακόμα ότι «οι Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές επιχειρούμε ως 

στρατιωτικό σώμα». 

Με λίγα λόγια, οι Μαιάνδριοι αντιγράφουν πιστά από τη Χρυσή Αυγή τη ναζιστική της συγκρότηση. Την 

Αρχή του Αρχηγού (Führerprinzip), την ιεραρχική δομή, την απόλυτη πειθαρχία («άνευ αντιλογίας 

διαταγές») και την παραστρατιωτική δράση. Αντιγράφουν δηλαδή όλα εκείνα τα στοιχεία που 

περιγράφονται αναλυτικά στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, το οποίο εξηγεί γιατί η Χρυσή Αυγή 

είναι εγκληματική οργάνωση και παραπέμπει τα ηγετικά της στελέχη στη μεγάλη δίκη. 

 
Η δομή των ΑΜΕ, όπως την παρουσιάζουν οι ίδιοι, είναι πιστή αντιγραφή της δομής της Χ.Α. |  

Mε τον Περίανδρο 

Σε αντίθεση βέβαια με τη Χρυσή Αυγή, που αρνείται τη ναζιστική της ιδεολογία, οι ΑΜΕ δεν νιώθουν την 

ανάγκη να κρύψουν ότι είναι ναζιστές, ενώ όπου σταθούν και όπου βρεθούν εξυμνούν τον Περίανδρο (κατά 

κόσμον Αντώνιο Ανδρουτσόπουλο) και διαλαλούν ότι ταυτίζονται με τον παλιό υπαρχηγό της Χρυσής 

Αυγής, τον οποίο ο Μιχαλολιάκος άφησε ξεκρέμαστο μετά την αμετάκλητη καταδίκη του για την απόπειρα 

ανθρωποκτονίας σε βάρος του Δημήτρη Κουσουρή. Σήμερα ο Περίανδρος εγκαλεί τη Χρυσή Αυγή γιατί 

αρνείται την ιδεολογία της, αλλά και τα μέλη της, όπως τον Ρουπακιά. 

Οι ΑΜΕ όμως είναι ξεκάθαροι σε σχέση με τις επιδιώξεις τους: «Βρισκόμαστε σε αδιάκοπο πόλεμο με την 

Δημοκρατία και όσους την αποτελούν», λένε, ενώ εκτοξεύουν και ευθείες απειλές σε βάρος όσων θεωρούν 

εχθρούς: 

«Με την οργάνωσή μας κάναμε πράξη το ‘‘Ηρθε ο καιρός να φοβηθούν’’. Και φοβήθηκαν, και φοβούνται 

και θα φοβηθούν πάρα πολύ στο μέλλον. Ο φόβος των εχθρών μας δεν αρκεί, ούτε είναι αφροδισιακό. Ο 

φόβος είναι μονάχα η τελευταία ελπίδα για να μετανοήσουν. Διαφορετικά, ο πήχης θα ανέβει πολύ ψηλά 

και τότε θα έχουν την απόλυτη ευθύνη και ‘‘ό,τι ήθελε προκύψει’’». 

Οι Μαιάνδριοι λένε, τέλος, στην ίδια συνέντευξη ότι «σε πολιτικό-στρατιωτικό-επιχειρησιακό επίπεδο, 

αντικειμενικός σκοπός είναι η κλιμάκωση της εντάσεως και η αναβάθμιση της δράσεώς μας». Να εννοούν 

και εδώ την εγκληματική δράση των κουκουλοφόρων που είδαμε στο Μενίδι; 

 

http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/wysiwyg/2017-06/ame-menidi5_0.jpg
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21. 22/06/2017: Απαγγελία ύμνου ναζιστικής Γερμανίας από βουλευτή της ΧΑ 

στον Ασπρόπυργο 

Βοιωτία, δες, «καμάρωσε» και ανατρίχιασε 

 
 

28.06.2017 Συντάκτης: efsyn.gr video εδώ 

https://www.youtube.com/watch?v=FLdHKGwYjtk&bpctr=1534853100  

Η Αντιφασιστική Αντιρατσιστική Κίνηση Πολιτών Λιβαδειάς καλεί τους κατοίκους της Βοιωτίας να δουν 

το βίντεο με τον χρυσαυγίτη βουλευτή του νομού τους, Ευάγγελο Καρακώστα, να απαγγέλλει την 

αυθεντική εκδοχή του ύμνου της ναζιστικής Γερμανίας σε συγκέντρωση της Χ.Α. στον Ασπρόπυργο 

(22/06/2017) και να αναλογιστούν την ευθύνη τους όσοι τον ψήφισαν. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κίνησης, που έχει τίτλο «Δες, Βοιωτία, και “καμάρωσε”», το 

ποίημα «Die Fahne hoch» («Ορθό το λάβαρο») που έγινε γνωστό ως «Horst Wessel Lied» αποτέλεσε 

δεύτερο ύμνο της ναζιστικής Γερμανίας, μαζί με τη πρώτη στροφή του γερμανικού εθνικού ύμνου από το 

1933 έως το 1945 και το έγραψε ο Χορστ Βέσελ (Horst Ludwig Wessel), αξιωματικός της 

παραστρατιωτικής οργάνωσης SA. 

«Το παράδοξο είναι ότι στη Γερμανία το “Die Fahne hoch” είναι παράνομο να απαγγέλλεται δημόσια, όταν 

στη χώρα μας, στους τόπους που η ναζιστική θηριωδία πέρασε σαν μαύρη καταιγίδα με πληγές που είναι 

ακόμα ορατές, οι επίγονοι των ναζιστών μπορούν δημόσια να απαγγέλλουν τους ύμνους των δολοφόνων 

ιδεολογικών συγγενών τους», σημειώνεται επίσης. 

Θυμίζουμε ότι τα Δημοτικά Συμβούλια Λιβαδειάς, Λάρισας, Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας με 

ομόφωνες αποφάσεις τους αποτελούν τις πρώτες πόλεις που αποφάσισαν να κηρύξουν ανεπιθύμητους τους 

πολιτικούς εκπρόσωπους της Χ.Α. -συμπεριλαμβανομένων και των αιρετών τους- στις πολύπαθες από τον 

ναζισμό περιοχές τους. 

Πηγή βίντεο: jailgoldendawn.com 

 

22.  23/06/2017: Καταγγελία επίθεσης με μολότωφ σε κατάστημα μεταναστών 

στα Πατήσια 

 
[Πατήσια] Επίθεση φασιστών 

από @neyzan 23/06/2017 3:28 πμ. 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/22/1-341/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/22/1-341/
https://archive.is/6JxtN
https://www.youtube.com/watch?v=FLdHKGwYjtk&bpctr=1534853100
https://jailgoldendawn.com/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/23/1-342/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/23/1-342/
https://archive.is/w3Jor
http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/field/image/2017-06/karakostas-aspropurgos-630_0.png
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Μόλις τώρα, στις 03:15, έγινε επίθεση με μια μολότοφ σε κατάστημα Αφρικανών στα Πατήσια, στην οδό Γαλβάνη 
μεταξύ Πατησίων και Δροσοπούλου. Η μολότοφ ρίφθηκε από διερχόμενο όχημα χωρίς όμως να προκαλέσει ζημιά και 

οι άγνωστοι (προφανώς φασίστες) εξαφανίστηκαν. 

 

23.  25 και 26/06/2017: Χρυσαυγίτισσα λιμενικός σε τρανσφοβικά και 

ομοερωτοφοβικά posts και σχόλια στο facebook 

Στοχοποίηση (με πολλά ευθέως απειλητικά σχόλια) non-binary ακτιβιστή: 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/26/1-336/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/26/1-336/
https://www.facebook.com/katerina.plakida.9/posts/1978283719070159
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Εκθειασμός της ομοερωτοφοβικής και τρανσφοβικής αστυνομικής βίας στην Τουρκία: 

 

Και ποζάρισμα με το βιβλίο του Ηλία Κασιδιάρη: 

 

https://www.facebook.com/katerina.plakida.9/posts/1978683502363514
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1977802662451598&set=a.1384014371830433.1073741829.100006656496780&type=3&theater
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24.  28/06/2017: Η Νέα Χρυσή Αυγή Εκκολάπτεται στο Μενίδι 

Κείμενο Θοδωρής Χονδρόγιαννος Vice jun 28 2017, 11:35am 

Η Νέα Χρυσή Αυγή Εκκολάπτεται στο Μενίδι - Η Ακροδεξιά στην Ελλάδα 

Οι Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές και οι Combat 18 Hellas είναι δύο ακροδεξιές οργανώσεις που 

δρουν εδώ και καιρό ανενόχλητες. 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/28/3-17/
https://www.vice.com/gr/contributor/8odwrhs-xondrogiannos
https://www.vice.com/gr/article/pay73y/h-nea-xrysh-aygh-ekkolaptetai-sto-menidi
https://www.vice.com/gr/article/pay73y/h-nea-xrysh-aygh-ekkolaptetai-sto-menidi
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Φωτογραφία: Δημήτρης Ραπακούσης, από το άρθρο του VICE  

«Τι μου Έμαθε μια 70χρονη Αυστραλέζα στην Πορεία Κατά της Χρυσής Αυγής» 

 

Στις γειτονιές του Μενιδίου, το αυγό του φιδιού εκκολάπτεται ανενόχλητο - «Γύφτοι, γουρούνια, 

δολοφόνοι», «Γύφτοι, μουνιά, των μπάτσων μαγαζιά». Φωνάζοντας ρατσιστικά συνθήματα, μέλη των 

ακροδεξιών οργανώσεων Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές και Combat 18 Hellas κάνουν πορεία σε 

δρόμους του Μενιδίου και προβαίνουν σε εμπρηστικές επιθέσεις κατά δύο σπιτιών του Ρομά που 

συνελήφθη ως ύποπτος για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου. Προκαλούν εκτεταμένες ζημιές με βόμβες 

μολότοφ και απειλούν ότι θα ακολουθήσει ακόμη μεγαλύτερη βία κατά των Ρομά: «Αν ο δράστης δεν 

πιαστεί, όλα αυτά θα μοιάζουν σαν παραμύθι μπροστά σε αυτό που θα έρθει», αναφέρεται σε βίντεο, όπου 

οι ίδιοι παρουσιάζουν με υπερηφάνεια την εγκληματική τους δράση στους δρόμους του καταυλισμού. 

Κανένα μέλος των εξτρεμιστικών οργανώσεων δεν συλλαμβάνεται για τα όσα εξελίσσονται στο βίντεο που 

ακολουθεί: 

 

Πέντε χρόνια μετά την είσοδο της Χρυσής Αυγής στη Βουλή, ξέρουμε αρκετά καλά ότι ο εθνικισμός και ο 

ναζισμός αναπτύσσονται εκεί όπου η Πολιτεία είναι απούσα. Η εγκληματικότητα, τα ναρκωτικά, η 

οπλοφορία και η ανομία είναι τα χρόνια προβλήματα που σοβούν πάνω από γκετοποιημένες περιοχές του 

Μενιδίου, οι οποίες εδώ και καιρό έχουν εγκαταλειφθεί από τις τοπικές Αρχές και τους κρατικούς θεσμούς. 

Ο θάνατος ενός 11χρονου μαθητή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι του θυμού - και ο θυμός είναι το 

καλύτερο έδαφος, για να δράσουν οι ακροδεξιοί. Όπως ανέφεραν οι Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές σε 

συνέντευξη που παραχώρησαν την περασμένη Κυριακή στον Ελεύθερο Τύπο, «ο μικρός Μάριος, που τόσο 

άδικα έφυγε από τη ζωή, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Στο Μενίδι είμαστε από τις 9/5/17 όπου 

[…] επιτεθήκαμε όχι στο ένα, αλλά και στα δύο σπίτια που ανήκουν σε αυτόν (σ.σ.: τον ύποπτο Ρομά) και 

στην οικογένειά του. Το γιατί είναι απλό, είναι μεγαλέμποροι ναρκωτικών. […] Από τους Ρομά πήραμε 

εμπορία βρεφών, εμπορία ναρκωτικών, εμπορία όπλων, παιδική ζητιανιά». 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το προηγούμενο της Χρυσής Αυγής, ενός εκπροσωπούμενου στο κοινοβούλιο 

ναζιστικού μορφώματος που κατηγορείται μεταξύ άλλων κακουργημάτων για σύσταση εγκληματικής 

οργάνωσης και ανθρωποκτονία, είναι άξιο απορίας -και ανησυχίας- το γεγονός ότι σήμερα ακροδεξιές 

οργανώσεις όπως οι Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές και Combat 18 Hellas μπορούν να 

υπερηφανεύονται για τις «ακτιβιστικές» εγκληματικές δράσεις τους, με πιο πρόσφατο παράδειγμα το 

πογκρόμ κατά των Ρομά. 

 

Οι ακροδεξιές οργανώσεις Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές και Combat 18 Hellas -ο αριθμός 18 

παραπέμπει στα γράμματα Α-Η, δηλαδή Adolf Hitler- δεν είναι καινούριες και άγνωστες στις Αρχές. 

 

Οι Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές -ομάδα που θεωρεί ιδεολογικό μέντορά της τον πρώην χρυσαυγίτη 

και καταδικασθέντα για απόπειρα ανθρωποκτονίας Αντώνη Ανδρουτσόπουλο, γνωστό ως «Περίανδρο»- και 

η Combat 18 Hellas -ο αριθμός 18 παραπέμπει στα γράμματα Α-Η, δηλαδή Adolf Hitler- δεν είναι 

καινούριες και άγνωστες ακροδεξιές οργανώσεις για τις Αρχές. Είτε αυτόνομα είτε συνεργαζόμενες, έχουν 

προβεί σε πάνω από 20 επιθέσεις τα τελευταία δύο χρόνια. Με αναρτήσεις τους στο Διαδίκτυο, έχουν 

αναλάβει την ευθύνη για τη βεβήλωση του Εβραϊκού Νεκροταφείου στη Νίκαια, του Μνημείου της Εθνικής 

Αντίστασης στην Κεφαλονιά, του Μνημείου Ολοκαυτώματος στη Ρόδο, καθώς και τις εμπρηστικές 

http://www.iefimerida.gr/news/74073/%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9-%CE%B2%CE%B5%CE%B2%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF
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επιθέσεις σε χώρο αναρχικών στα Εξάρχεια, στο αυτοδιαχειριζόμενο στέκι «Αγρός» στο πάρκο Τρίτση, στο 

στέκι «Αντίπερα Όχθη» στο Παλαιό Φάληρο και στο στέκι «Αντίπνοια» στα Πετράλωνα. Ακόμη, έχουν 

κάνει επίθεση σε γραφεία της ΝΔ στον Πειραιά, ενώ έχουν προβεί και σε βεβήλωση του μνημείου για τον 

Παύλο Φύσσα.  

 

«Παρά τις μηνύσεις, οι δικαστικές αρχές δεν κινητοποιήθηκαν, με τη δικαιολογία ότι οι οργανώσεις 

δεν έχουν γραφεία και άρα οι δράστες είναι άγνωστοι» 
 

Το ερώτημα που γεννιέται είναι πώς μετά από τόσες επιθέσεις οι εν λόγω ναζιστικές οργανώσεις συνεχίζουν 

να δρουν ανενόχλητες, χωρίς να έχει συλληφθεί και καταδικασθεί ούτε ένα μέλος τους. «Οι Ανένταχτοι 

Μαιάνδριοι Εθνικιστές και Combat 18 Hellas έχουν αναλάβει την ευθύνη δεκάδων επιθέσεων και ασκούν 

εδώ και πολλά χρόνια βία σε όλη την Ελλάδα», λέει στο VICE ο Παναγιώτης Δημητράς από το Ελληνικό 

Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι. «Τον Οκτώβριο του 2015, υποβάλαμε στη δικαιοσύνη 

αναφορά για αυτές τις δύο οργανώσεις, σχετικά με την ανάληψη επιθέσεων σε εβραϊκά μνημεία και 

αυτοδιαχειριζόμενα στέκια. Επανήλθαμε με δεύτερη αναφορά τον Απρίλιο του 2016, λέγοντας ότι η δράση 

τους συνεχίζεται ανενόχλητη. Παρά τις μηνύσεις, οι δικαστικές αρχές δεν κινητοποιήθηκαν. με τη 

δικαιολογία ότι οι οργανώσεις δεν έχουν γραφεία και άρα οι δράστες είναι άγνωστοι». 

 

 
Φωτογραφία: Αλέξανδρος Αβραμίδης, από το άρθρο του VICE 

 

«Η Γιορτή των Χρυσαυγιτών στη Θεσσαλονίκη για τα "Γενέθλια" του Μεγάλου Αλεξάνδρου» 

 

Για τη δράση των Ανένταχτων Μαιάνδριων Εθνικιστών και της Combat 18 Hellas έχουν σχηματιστεί μέχρι 

τώρα δύο δικογραφίες. Η πρώτη για κατ' εξακολούθηση παραβίαση των διατάξεων του αντιρατσιστικού 

νόμου και η δεύτερη για διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων και συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση 

τρομοκρατικής οργάνωσης - και οι δύο υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο αγνώστων δραστών. «Είναι θλιβερό 

το γεγονός ότι εδώ και τόσα χρόνια δεν έχουν αναζητηθεί οι "άγνωστοι" δράστες που υπογράφουν τις 

πράξεις τους με αναρτήσεις στο Ίντερνετ, που έχουν δική τους ιστοσελίδα, όπου ανεβάζουν βίντεο και 

φωτογραφίες από τα πογκρόμ τους και οι οποίοι δίνουν συνεντεύξεις σε εφημερίδες σχετικά με την 

εγκληματική δράση τους», λέει ο κ. Δημητράς. «Η δικαιοσύνη αδρανεί. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, 

μετά τη βεβήλωση του Εβραϊκού Κοιμητηρίου στη Νίκαια από την Combat 18 Hellas, η Υποδιεύθυνση 

Ασφαλείας Πειραιά ζήτησε την άσκηση ποινικής δίωξεις για φθορά και ρατσιστική βία, η οποία δεν 

ασκήθηκε ποτέ από τη δικαιοσύνη». 

 

Μετά από νέα στοιχεία που προσκόμισαν στη δικαιοσύνη ο Παναγιώτης Δημητράς και ο πρώην Γενικός 

Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κωστής Παπαϊωάννου, η δικογραφία για την παραβίαση του 

ρατσιστικού νόμου επέστρεψε στον εισαγγελέα, ώστε να κριθεί η ανάσυρσή της από το αρχείο αγνώστων 

δραστών. «Η δικογραφία για τις παραβιάσεις του αντιρατσιστικού νόμου βρίσκεται στο συρτάρι του 

προϊστάμενου εισαγγελέα από τον περασμένο Σεπτέμβρη, όμως αμφιβάλλω αν την εξετάζει πραγματικά», 

σημειώνει ο κ. Δημητράς. 

http://www.iefimerida.gr/news/194722/ayti-einai-i-neonazistiki-organosi-poy-anelave-eythyni-gia-tin-vevilosi-toy-mnimeio-toy
http://www.iefimerida.gr/news/194722/ayti-einai-i-neonazistiki-organosi-poy-anelave-eythyni-gia-tin-vevilosi-toy-mnimeio-toy
https://www.vice.com/gr/article/8x9zqa/h-giorth-twn-xrysavgitwn-sth-8essalonikh-gia-ta-gene8lia-toy-megaloy-ale3androy
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«Αν μια τέτοια οργάνωση δεν αντιμετωπιστεί από τα πρώτα βήματά της με τον κατάλληλο τρόπο, 

δηλαδή συλλήψεις, προσαγωγές και απόδοση δικαιοσύνης, τότε θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα 

γίνει ισχυρότερη» 
 

Το αποτέλεσμα της ατιμωρησίας όσων εδώ και χρόνια δρουν πάνω από το νόμο είναι ότι σήμερα οι 

Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές και Combat 18 Hellas δρουν σαν τάγματα εφόδου στο Μενίδι και 

απειλούν ότι θα ασκήσουν και άλλη βία κατά των Ρομά. Σχετικά με τα γεγονότα του Μενιδίου, ο κ. 

Δημητράς λέει ότι, «δεν πιστεύουμε πως ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα από τις δικαστικές αρχές για τα 

όσα συνέβησαν στην περιοχή. Γι' αυτό, στις 16 Ιουνίου κάναμε καταγγελία στην υπηρεσία της Ελληνικής 

Αστυνομίας για την Καταπολέμηση της Ρατσιστικής Βίας, μετά από την οποία ξεκίνησε η ποινική έρευνα». 

Μετά από σχετικό αίτημα του VICE προς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο Αστυνομικός 

Υποδιευθυντής και Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Θοδωρής Χρονόπουλος, είπε σχετικά με τη δράση 

κατά των Ρομά στο Μενίδι: «Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής έχει ξεκινήσει 

αυτεπάγγελτη έρευνα για τις ενέργειες κατά των Ρομά στην περιοχή. Η καταγγελία που έγινε από το 

Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι έχει σταλεί στις αρμόδιες αρχές για να συσχετιστεί 

με την έρευνα». 

 

Σχετικά την ανάγκη γρήγορης αντιμετώπισης της ναζιστικής δράσης από τη δικαιοσύνη, ο Κωστής 

Παπαϊωάννου λέει στο VICE: «Αν και έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την καλύτερη εφαρμογή της 

αντιρατσιστικής νομοθεσίας, έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι η ελληνική δικαιοσύνη έχει δείξει αργά 

αντανακλαστικά απέναντι σε κρούσματα ρατσιστικής βίας. Τέτοιου είδους ακροδεξιές οργανώσεις 

ενισχύονται, όταν λειτουργούν σε ένα περιβάλλον έλλειψης λογοδοσίας και ελέγχου, αφού κατά τεκμήριο 

αναπτύσσουν δραστηριότητες με ποινικό ενδιαφέρον. Είναι συνυφασμένες με έκνομες και βίαιες 

δραστηριότητες, διαφορετικά δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Οι βίαιες εξτρεμιστικές οργανώσεις αναπτύσσονται 

εκεί όπου το κράτος και οι κοινωνικές οργανώσεις αποτυγχάνουν να δώσουν λύσεις, εκεί όπου απουσιάζει η 

ασφάλεια, η εκπαίδευση και η κοινωνία πολιτών», λέει ο κ. Παπαϊωάννου. 

 

«Ρομά δεν σημαίνει καταυλισμός, τσαντίρι, όπλα και ναρκωτικά, όπως πιστεύει μέρος της κοινωνίας 

και των θεσμών. Μεγάλο μέρος των Ρομά, περίπου το 70-80%, έχει ενσωματωθεί πλήρως» 
 

Όμως οι Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές και η Combat 18 Hellas δεν θα υπήρχαν, αν εξέλειπε η 

δεκτικότητα ή η ανοχή μέρους της κοινωνίας και των θεσμών απέναντι στον ρατσιστικό λόγο, ειδικά στην 

περίπτωση των Ρομά, που ίσως προκαλεί και σε έναν βαθμό τη «χρονοκαθυστέρηση» της δικαιοσύνης. 

Όπως αναφέρει στο VICE ο Γιάννης Καραμαγκάλης, δημοσιογράφος με καταγωγή Ρομά, «κάποιοι Ρομά 

επιλέγουν να λειτουργήσουν με βάση φατρίες, δηλαδή με βάση την οικογένειά τους και δεν θέλουν πολλά-

πολλά με εμάς, τους λεγόμενους "μπαλαμούς". Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή δημιουργήθηκαν σχολεία για να 

πάνε παιδιά Ρομά και οι γονείς ξεσηκώθηκαν, για να μην πάνε τα παιδιά τους και μάθουν γράμματα. Όμως 

Ρομά δεν σημαίνει καταυλισμός, τσαντίρι, όπλα και ναρκωτικά, όπως πιστεύει μέρος της κοινωνίας και των 

θεσμών. Μεγάλο μέρος των Ρομά, περίπου το 70-80%, έχει ενσωματωθεί πλήρως. Παρόλα αυτά, το 

στερεότυπο που αναπαράγεται στις πλατείες, το σχολείο και τα ΜΜΕ έχει δημιουργήσει τον κοινωνικό 

αυτοματισμό τού "άντε, ρε γύφτο". Θυμάμαι να λέω σε άλλους ότι έχω καταγωγή Ρομά και να με κοιτούν 

με μισό μάτι. Αυτό με ενοχλεί πολύ, αφού δείχνεις ότι δεν ξέρεις τι σημαίνει Ρομά». 

 

Μέχρι να καταφέρουμε μέσω της εκπαίδευσης και της κοινωνίας πολιτών να αντιδράσουμε και να 

περιορίσουμε τη διάχυση ρατσιστικών και ναζιστικών ιδεών στην κοινωνία, η δικαιοσύνη παραμένει ο πιο 

άχαρος μεν, αποτελεσματικός δε, τρόπος αντιμετώπισης ακροδεξιών ομάδων, όπως οι Ανένταχτοι 

Μαιάνδριοι Εθνικιστές και οι Combat 18 Hellas. «Όταν βλέπουμε ποινικές συμπεριφορές από ακροδεξιές 

ομάδες, τότε σημαίνει ότι έχουμε επανάληψη της ιστορίας της Χρυσής Αυγής. Αν μια τέτοια οργάνωση δεν 

αντιμετωπιστεί από τα πρώτα βήματά της με τον κατάλληλο τρόπο, δηλαδή συλλήψεις, προσαγωγές και 

απόδοση δικαιοσύνης, τότε θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει ισχυρότερη. Τα αντανακλαστικά της 

δικαιοσύνης και των κρατικών μηχανισμών δείχνουν, άλλωστε και το πόσο πραγματικά είμαστε ένα κράτος 

δικαίου», λέει ο κ. Παπαϊωάννου. 
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25.  28/06/2017: Αντιτσιγγανική συγκέντρωση στο Α.Τ. Κορωπίου με συμμετοχή 

Δημάρχου και συνδικαλιστή αστυνομικού (και εγκωμιαστικά άρθρα) 

Αντιτσιγγανική συγκέντρωση στο Α.Τ. Κορωπίου και ψήφισμα που στοχοποιούν συνολικά τους Ρομά ως 

εγκληματίες με συμμετοχή του Δημάρχου Κρωπίας Δημήτρη Κιούση και του προέδρου της Ένωσης 

Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής Γιώργου Καλλιακμάνη στις 28 Ιουνίου 2017 και 

εγκωμιαστικά άρθρα στο mesogianews.gr και (προγενέστερο) στο liberal.gr. 

 
Έξω από το Α.Τ. Κορωπίου για τους Ρομά 

 

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 

Την άμεση στελέχωση του Αστυνομικού Τμήματος Κορωπίου για την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων 

παραβατικής συμπεριφοράς από τη δράση ομάδων Ρομά, ζήτησαν οι κάτοικοι αλλά και ο Δήμος Κρωπίας, 

με μπροστάρη τον Δήμαρχο Δημήτρη Κιούση, στη σημερινή διαμαρτυρία τους έξω από το αστυνομικό 

τμήμα. 

Ο Δήμαρχος παραδεχόμενος ότι οι Ρομά που κατοικούν στην περιοχή Κούπι Κορωπίου πωλούν ναρκωτικά, 

επιδίδονται σε κάθε είδους παράνομη πράξη και έχουν άμεση συνεργασία με τους Ρομά που κατοικούν στο 

Μενίδι, απαίτησε μαζί με τους παρευρισκόμενους πολίτες την άμεση και πλήρη στελέχωση του 

αστυνομικού τμήματος Κορωπίου, σύμφωνα με την οργανική δύναμη που προβλέπεται και όχι μόνο το 25% 

της δύναμης που υπάρχει τώρα. 

Επίσης ο κ. Κιούσης επισήμανε ότι παρά την με κάθε τρόπο ενημέρωση των πολιτών για τη σημερινή 

συγκέντρωση, θα έπρεπε να είχαν παραστεί τουλάχιστον 3.000 άτομα καθώς στην πόλη κατοικούν 25.000 

άτομα και 12.000 στις υπόλοιπες περιοχές, τονίζοντας ότι «διαμαρτύρονται για την κατάσταση αλλά όταν 

ζητάμε συμπαράσταση για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα δεν σηκώνονται από τον καναπέ» … 

Μετά την ομιλία του Δημάρχου, η δημοτική σύμβουλος και γραμματέας του προεδρείου του δημοτικού 

συμβουλίου Αγγελική Λειβαδίτου, διάβασε το ψήφισμα που επιδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Επίσης, 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/28/1-339/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/28/1-339/
https://archive.is/Q7gPc
http://www.mesogianews.gr/uploads/docs/2017/06/302.doc
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παραβρέθηκε και ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής Γιώργος 

Καλλιακμάνης, ο οποίος και προσυπογράφει το ψήφισμα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των ενεργειών του Δήμου Κρωπίας για το φλέγον ζήτημα έχει 

κανονιστεί η πρώτη συνάντηση με τον γενικό γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Αναγνωστάκη και 

εκπροσώπους ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ, την Τετάρτη 5 Ιουλίου. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=9PVbLE3yE8U     

                                                                                          Κορωπί, 28 Ιουνίου 2017 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

«Σήμερα, Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017, συγκεντρωθήκαμε στην Οδό Αντωνίου Κιούση για να απαιτήσουμε την 

άμεση ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος Κορωπίου με το προσωπικό που προβλέπεται ώστε να 

μπορέσει να ασκήσει τις αρμοδιότητές του στο Δήμο Κρωπίας που τα τελευταία χρόνια υφίσταται τις 

συνέπειες μιας έκρηξης παραβατικότητας και εγκληματικότητας. Συγκεκριμένες μορφές ακραίας 

παραβατικότητας  ζούμε  σε πολλές περιοχές του Δήμου μας από περιφερόμενες και μετακινούμενες ομάδες 

ρομά καθώς και από ομάδες ρομά που βρίσκονται στον αυθαίρετο οικισμό στην περιοχή Κούπι και 

πλήττουν την κοινωνική ειρήνη, γαλήνη και ασφάλεια  στο Δήμο μας. Απαιτούμε ίσα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις για όλους τους έλληνες πολίτες και όσους νόμιμα διαμένουν ή φιλοξενούνται στη χώρα μας 

όπως το Ελληνικό Σύνταγμα και οι ευρωπαϊκοί νόμοι προβλέπουν. Ζητάμε άμεση συνάντηση με την 

πολιτική ηγεσία της Κυβέρνησης , με την πολιτική και φυσική ηγεσία του Υπ. Προστασίας του Πολίτη 

καθώς και την πολιτική ηγεσία του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την 

αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών με συγκεκριμένες ενέργειες, νομοθετικές, πρόληψης αλλά και 

καταστολής στη βάση των  προτάσεων που έχει καταθέσει ο Δήμος μας το 2015, 2016 και 2017. Ζητάμε 

επίσης, την πλήρη στελέχωση του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Ασφαλείας σύμφωνα με την 

οργανική  δύναμη που προβλέπεται (και όχι μόνο το 25% της δύναμης) για την καλύτερη αστυνόμευση και 

προστασία των πολιτών». 

 
Κινητοποίηση κατοίκων στο Κορωπί για την παραβατικότητα των Ρομά 

Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 

 

 

Με βασικό αίτημα τη στελέχωση του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής για την αντιμετώπιση ακραίων 

φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς στον αυθαίρετο οικισμό Κούπι Κορωπίου, από «τη δράση 

https://www.youtube.com/watch?v=9PVbLE3yE8U
https://archive.is/8lMcO


43 

  

μετακινούμενων ομάδων Ρομά», κάτοικοι, σύλλογοι και δήμος Κρωπίας, θα πραγματοποιήσουν την πρώτη 

κινητοποίηση, μεθαύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα έξω από το Τμήμα Ασφαλείας Κορωπίου. 

Οι κάτοικοι σε πρώτη φάση ζητούν την άμεση στελέχωση του ΑΤ κατ΄εφαρμογή του οργανισμού 

υπηρεσίας, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Η 

κινητοποίηση εντάσσεται στον προγραμματισμό δράσεων διαμαρτυρίας ύστερα από συνέλευση κατοίκων 

που συγκάλεσε ο δήμος Κρωπίας τη Δευτέρα. 

Ο δήμαρχος, Δημήτρης Κιούσης επισημαίνει ότι «μόνο με μαζική κινητοποίηση μπορούμε να έχουμε 

κάποια αποτελέσματα. Σκοπός μας είναι να εδραιωθεί το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή και να δοθεί το 

μήνυμα στην πολιτική ηγεσία με αποτελεσματική κοινή δράση για την αντιμετώπιση των μορφών ακραίας 

παραβατικότητας στις περιοχές μας από τη δράση μετακινούμενων Ρομά». 

Φωτογραφία αρχείου: Sooc 

 

26.  28/06/2017: Αντιτσιγγανισμός του τομεάρχη Εσωτερικών της ΝΔ, Μάκη Βορίδη, 

σε κοινοβουλευτική ερώτηση 

Αντιτσιγγανισμός του τομεάρχη Εσωτερικών της ΝΔ, Μάκη Βορίδη, σε κοινοβουλευτική ερώτηση που 

στοχοποιεί συνολικά τους Ρομά ως εγκληματίες -και της τοπικής εφημερίδας notianatolika.gr που το 

αναδημοσιεύει επαινετικά- στις 28 Ιουνίου 2017: 

Στη Βουλή η ογκούμενη εγκληματικότητα και παραβατικότητα σε καταυλισμούς Ρομά στο Κορωπί! 

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017 

 

Την επισήμανση ότι οι κάτοικοι του Κορωπίου είναι “θύματα ογκούμενης εγκληματικότητας” κάνει 

σε ερώτηση που κατέθεσε το πρωί της Τετάρτης, ο τομεάρχης Εσωτερικών και βουλευτής Αττικής 

της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορίδης. 

Απευθυνόμενος προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και τον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας 

του Πολίτη, ο κ. Βορίδης τους ενημερώνει ότι “οι κάτοικοι της περιοχής Δεξαμενή βιώνουν κάθε μέρα την 

παραβατικότητα Ρομά του παρακείμενου καταυλισμού στην περιοχή Κούπι με αποτέλεσμα να υποφέρουν 

από την αφόρητη ηχορύπανση αλλά και να γίνονται μάρτυρες διακίνησης ναρκωτικών και όπλων”! 

Μάλιστα για τους λόγους αυτούς διοργανώθηκε, με πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής, λαϊκή συνέλευση 

προκειμένου να συζητηθούν τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/28/1-338/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/28/1-338/
https://archive.is/ush3r
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Ο κ. Βορίδης στάθηκε στη δημόσια καταγγελία του δημάρχου Κρωπίας Δημήτρη Κιούση “ότι η 

καταυλισμός στο Κούπι και οι καταυλισμοί του Μενιδίου αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία 

εγκληματικότητας”. 

Παράλληλα ο βουλευτής κάνει σαφές ότι “οι κάτοικοι του Κορωπίου ζουν με τον διαρκή φόβο να μην 

πέσουν θύματα των παραβατικών συμπεριφορών ομάδων Ρομά οι οποίοι, επιπροσθέτως, κάνουν αλόγιστη 

χρήση όπλων” προσθέτοντας μάλιστα ότι “ιδιοκτήτες κτημάτων στις παρυφές της πόλης βλέπουν την 

περιουσία τους να καταλαμβάνεται από περιφερόμενες ομάδες Ρομά οι οποίοι την μετατρέπουν σε άτυπες 

χωματερές ενώ εάν προσπαθήσουν να παρέμβουν για να την υπερασπιστούν δέχονται απειλές και ύβρεις”! 

Τέλος ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην ερώτησή του ο Μάκης Βορίδης στο γεγονός ότι “το τοπικό Αστυνομικό 

Τμήμα και το Τμήμα Ασφαλείας έχουν πλήρως αποδυναμωθεί με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 

αντιμετωπίσουν ούτε στοιχειωδώς την έκρηξη παραβατικότητας στην περιοχή”. 

Με την ερώτησή του ζητά να μάθει από τους αρμόδιους υπουργούς πώς σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν τη 

διαρκώς ογκούμενη παραβατικότητα των συγκεκριμένων ομάδων Ρομά σε βάρος των κατοίκων της πόλης 

του Κορωπίου, εάν προτίθενται να ενισχύσουν τη δύναμη του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος 

Ασφαλείας Κορωπίου προκειμένου οι αστυνομικοί να είναι σε θέση να προστατεύσουν τους πολίτες αλλά 

και τί απαντούν στα αλλεπάλληλα υπομνήματα και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας του Δήμου Κρωπίας ο οποίος 

εκφράζει την ανησυχία του για την ασφάλεια των πολιτών αλλά και τον φόβο τους για νέο Μενίδι στην 

περιοχή! 

 

 

27.  29/06/2017: Μαχαίρωμα του Μωχάμεντ Αβζέλ από φασίστες στο Μενίδι 
 

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017 

Φασίστες μαχαίρωσαν μετανάστη εργάτη γης στο Μενίδι  

 

ΚΕΕΡΦΑ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ 

ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 

Φασίστες μαχαίρωσαν μετανάστη εργάτη γης στο Μενίδι 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/29/1-340/
https://archive.is/g6vHf
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Την Πέμπτη 29 Ιούνη το πρωί , τρεις φασίστες επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν τον μετανάστη εργάτη γης 

Μωχάμεντ Αβζέλ, ετών 46. Τον καταδίωξαν την ώρα που κατέβηκε από το λεωφορείο 724  για να πάει στη 

δουλειά του. Κοντά στη Λεωφόρο Καραμανλή, τρία άτομα έφτασαν στο σημείο με μαύρο αυτοκίνητο. 

Φορούσαν μαύρες μπλούζες. 

Οι δύο από αυτούς ήταν αρκετά γεροδεμένοι. Κατέβηκαν από το αυτοκίνητο. Έτρεξαν προς το μέρος του 

και τον έριξαν κάτω σπρώχνοντας τον από πίσω. Τον χτύπησαν με γροθιές. Όταν σηκώθηκε το έριξαν ξανά 

κάτω και τον χτύπησαν. Την τρίτη φορά που σηκώθηκε,  ένας έβγαλε μαχαίρι και τον χτύπησε στο πόδι. 

Σταμάτησαν μόνο με την επέμβαση άλλων εργατών από την περιοχή. Το ΕΚΑΒ μετέφερε τον Μωχάμεντ 

στο ΚΑΤ. 

Υπάρχουν αναφορές και για άλλες επιθέσεις στην περιοχή. Χρονικά συμπίπτει με το σταμάτημα των 

επιθέσεων στην περιοχή Γκορυτσά Ασπροπύργου μετά τις αντιφασιστικές διαδηλώσεις και τις συλλήψεις 

των χρυσαυγιτών στον Ασπρόπυργο. 

 

 

28.  02 και 07/07/2017: Ακραίες ομοερωτοφοβικές αντιδράσεις αστυνομικών σε 

δηλώσεις ανοιχτά gay συναδέλφου τους 

 

 

Τα μπλουζάκια αστυνομικών της ΓΑΔΑ που «δείχνουν» ότι δεν είναι gay 

01/09/2017 

Αστυνομικοί της ΓΑΔΑ θέλησαν να δηλώσουν και να διαδηλώσουν την αντίθεση τους σε όλα όσα είχε 

υποστήριξε ο κ. Μιχάλης Λώλης, ως ομιλητής σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

 

Στο policenet.gr διαβάζουμε σχετικά: 

«Θραύση κάνουν τις τελευταίες ημέρες τα t-shirt όπως αυτό που βλέπεται στην φωτογραφία που παρουσιάζει 

το bloko.gr και προέρχεται από αστυνομικό της ΓΑΔΑ -ένας μεταξύ των πολλών- που θέλησαν να δηλώσουν 

και να διαδηλώσουν την αντίθεση τους σε όλα όσα πολύ πρόσφατα υποστήριξε ο κ. Μιχάλης Λώλης, ως 

ομιλητής σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Θυμίζουμε ότι κατά τη τοποθέτηση του ο αξιωματικός του τμήματος της ρατσιστικής βίας αποφάνθηκε ότι 

σύμφωνα με εκτιμήσεις, «στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας των 45.000 αστυνομικών, υπάρχουν 9.000 

ΛΟΑΤ άτομα τα οποία φοβούνται και κρύβονται». 

Είναι και αυτός, όπως τα μπλουζάκια, ένας ευρηματικός τρόπος σιωπηρής έκφρασης αποδοκιμασίας όλων 

όσα διέρρευσαν από το έρκος των οδόντων του αξιωματικού.» 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/02/1-393/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/02/1-393/
https://archive.is/RW6rR
https://archive.is/kIpTi
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Νωρίτερα, ο Αβέλλας Μιχάλης, Αστυνομικός – Αν. Δημ. Σύμβουλος Δ. Τεμπών έγραψε σε ιστότοπο τα 

εξής σχετικά με το θέμα: 

«Ένα όνειδος και μια ντροπή, ένας αστυνομικός κατήφορος που δεν έχει τέλος με μία τρομακτική σιωπή σε 

προθέσεις που πλέον αρχίζουν να προσωποποιούνται και να περνούν σχήμα. Ένα όνειδος να ασχολούμαστε 

συνεχώς μαζί σου, για να περάσεις μια νέα ατζέντα πραγμάτων που δεν συνάδουν με την ελληνική 

πραγματικότητα και να βαφτιστούν οι διαφωνούντες φασίστες ή ζηλωτές χριστιανοί. 

Στην Ελληνική Αστυνομία δεν πρέπει απλά να έχεις τα τυπικά προσόντα ενός καλού και εργατικού υπαλλήλου 

με τα κατάλληλα σωματικά προσόντα που θα σου επιτρέπουν να προασπίσεις τον εαυτό σου και το δημόσιο 

συμφέρον, αλλά να εμφορείσαι και από βαθιά ριζωμένη πατριωτική και εθνική πίστη ώστε να υπερασπιστείς 

την χώρα σου μέχρι τελευταίας ρανίδας του αίματος. 

Και είναι άκρως επικίνδυνο να υποστηρίζεις ότι 9000 άτομα στην Αστυνομία είναι γκέι, γιατί έτσι είναι στο 

εξωτερικό. 

 

Απόδειξέ το ειδάλλως συκοφαντείς και προσβάλλεις βάναυσα το κύρος του Σώματος. Τον χάρτη της Ελλάδας 

τον παρατηρείς καμία φορά και τις χώρες που δορυφορείται; Μπορείς να αντιληφθείς ότι είμαστε λίκνο της 

Δημοκρατίας; Μπορείς να αντιληφθείς ότι εδώ είναι Ελλάδα, σταυροδρόμι και κοιτίδα δύο κόσμων, Ανατολής 

και Δύσης;  

ΕΡΩΤΆΤΑΙ: Ακούει κανείς;;;; 

Οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Αστυνομικών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία και οι εκλεγμένοι θα σπάσουν την 

εκκωφαντική τους σιωπή, διότι σε καιρούς κρίσης το σιωπείν εστίν συναινείν;» 

 

Η είδηση που κάνει το γύρω του διαδικτύου, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από την ΕΛ.ΑΣ., όπως 

διαβάσαμε στο lesbian.gr είναι η εξής: 

«Εσωτερική έρευνα για να μετρήσει τους ομοφυλόφιλους αστυνομικούς πραγματοποιεί η ΕΛ.ΑΣ, μετά τον 

σάλο που προκάλεσε δήλωση αξιωματικού ότι στο Σώμα υπηρετούν 9.000 Λ.Ο.Α.Τ άτομα (λεσβίες, 

ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι κλπ) τα οποία φοβούνται και κρύβονται.  

Όλα ξεκίνησαν στις 6 Ιουλίου όταν – με αφορμή το νομοσχέδιο για την «νομική αναγνώριση φύλου» 

πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης εκδήλωση του Τμήματος Δικαιωμάτων στον ΣΥΡΙΖΑ με τον 

τίτλο «Σεβόμαστε και κατοχυρώνουμε τα δικαιώματα των όλων – Έμφυλες και ερωτικές ταυτότητες» – ο 

αξιωματικός στην ομιλία του σημείωσε ότι «σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας 

των 45.000 αστυνομικών υπάρχουν 9.000 Λ.Ο.Α.Τ άτομα (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι κλπ) τα 

https://archive.is/ikmNy
https://archive.is/NUWcI
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οποία φοβούνται και κρύβονται». Σύμφωνα με τα Παραπολιτικά, ο συγκεκριμένος αξιωματικός του Τμήματος 

Αντιμετώπισης της Ρατσιστικής Βίας, έχει δηλώσει ότι είναι ομοφυλόφιλος και έχει προχωρήσει σε σχετικές 

κινητοποιήσεις στο εσωτερικό της ΕΛ.ΑΣ. ενώ – ως επικεφαλής ομάδας αστυνομικών με τις ίδιες ερωτικές 

επιλογές – προσπάθησε να συμμετάσχει στο πρόσφατο Gay Pride της Αθήνας. 

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε αρνητικά σχόλια από αρκετούς αστυνομικούς και εντός του κτιρίου της 

ΓΑΔΑ υπήρξαν αστυνομικοί που φόρεσαν μπλούζα που έγραφε «δεν είμαι από τους 9.000». Πριν μερικές 

βδομάδες έφτασαν στην ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. έγγραφες διαμαρτυρίες στελεχών της ΕΛΑΣ για τη συγκεκριμένη 

δήλωση-εκτίμηση του αξιωματικού τους Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας. Οι διαμαρτυρόμενοι 

ζητούσαν να πληροφορηθούν από πού προκύπτει κι αν υιοθετείται ο συγκεκριμένος αριθμός ομοφυλόφιλων 

αστυνομικών και γιατί δεν υπήρξε παρέμβαση ανώτατων αξιωματικών. Έτσι μετά τις επιστολές διαμαρτυρίας 

διατάχθηκε έρευνα από την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η έρευνα ανατέθηκε σε 

αξιωματικούς της Κρατικής Ασφάλειας που έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο των αναρχικών». 

Η συγκεκριμένη είδηση αναφέρεται στον γνωστό μας, πλέον, Μιχάλη Λώλη, Αξιωματικό της Ελληνικής 

Αστυνομίας του Τμήματος Αντιρατσιτικής Βίας και πρώτο Έλληνα Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας που 

δήλωσε δημόσια της σεξουαλική του ταυτότητα ως ομοφυλόφιλος. 

Κρατάμε κάθε επιφύλαξη για την εγκυρότητα της είδησης καθώς, ήδη σε αυτά που αναπαράγονται βρίσκουμε 

ανακρίβειες. Συγκεκριμένα ο Μιχάλης Λώλης φέρεται να δήλωσε ότι «σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στο Σώμα 

της Ελληνικής Αστυνομίας των 45.000 αστυνομικών υπάρχουν 9.000 Λ.Ο.Α.Τ άτομα» ενώ στην 

πραγματικότητα έκανε μια προσωπική, αυθαίρετη ποσόστωση, αναφερόμενος γενικά σε έρευνες του 

εξωτερικού για τον αριθμό των ομοφυλόφιλων Ελλήνων αστυνομικών, που δεν συγκεκριμενοποίησε. Για του 

λόγου το αληθές παραθέτουμε και την συγκεκριμένη του τοποθέτηση στην εκδήλωση του Τμήματος 

Δικαιωμάτων στον ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο της ομιλίας του θα το ακούσετε 

στο 7:00 του βίντεο.» Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=420&v=f_QwprhQJOI 

 

29.  07/07/2017: Ρατσιστική δολοφονία του 22χρονου Αφροαμερικάνου Bakari 

Henderson στη Ζάκυνθο 

Εξαιτίας μίας selfie έχασε τη ζωή του ο 22χρονος Αμερικανός τουρίστας στο Λαγανά 

Τα βίντεο αποκαλύπτουν όλη την αλήθεια 

[το απόσπασμα από το δελτίο του Star εδώ] 

 

Τα βίντεο μέσα και έξω από το γνωστό μπαρ του Λαγάνα μίλησαν… Είπαν πολλά και έδειξαν ακόμα 

περισσότερα με αποτέλεσμα να συλληφθούν μέχρι τώρα 8 άτομα. Όλα τους κατηγορούνται ότι 

σκότωσαν ένα παιδί μόλις 22 ετών. 

«Αμερικανός πτυχιούχος χτυπήθηκε μέχρι θανάτου στην Ελλάδα», έγραψε το αμερικανικό 

ειδησεογραφικό δίκτυο CNN, καθώς η τραγική είδηση γρήγορα πέρασε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=420&v=f_QwprhQJOI
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/07/1-344/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/07/1-344/
https://archive.is/FsJUX
http://www.star.gr/ellada/377523/eksaitias-mia-selfie-exase-th-zwh-toy-o-22xronos-amerikanos-toyristas-sto-lagana
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Μάλιστα από την πρώτη στιγμή στη Ζάκυνθο βρέθηκε και άνθρωπος της αμερικανικής πρεσβείας ο 

οποίος ενημερώνεται για την εξέλιξη της υπόθεσης. 

«Ήταν ένας μεγάλος καβγάς, πρέπει να σας πω. Πολύς κόσμος, δεν ξέραμε ποιος ήταν εναντίον τίνος», 

δήλωσε στην κάμερα του Star, Αμερικανός τουρίστας. 

Μάλιστα το πιο τραγικό από όλα ήταν ότι η Πέμπτη ήταν η τελευταία μέρα του 22χρόνου στο νησί, 

καθώς την επομένη θα επέστρεφε στην πατρίδα του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες ο καυγάς στο κλαμπ της Ζακύνθου ξεκίνησε από μια selfie που έβγαλε ο 

22χρονος με υπάλληλο του νυχτερινού μαγαζιού. Αυτό δεν άρεσε στον πορτιέρη του κλαμπ με 

αποτέλεσμα να τον χαστουκίσει και ο Αμερικανός τουρίστας να του ρίξει μια γροθιά. Η συνέχεια είναι 

γνωστή. 

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ζάκυνθου αλλά και της Πάτρας, που πήγαν για να βοηθήσουν στην 

σύλληψη των δραστών, είδαν και ξαναείδαν το βίντεο από το εσωτερικό του μπαρ αλλά και από τα 

γύρω καταστήματα.  

Σε ξενοδοχείο του Λαγάνα εντόπισαν ακόμα 6 Σέρβους τουρίστες που φέρονται να συμμετείχαν στον 

ξυλοδαρμό και τελικά τους ταυτοποίησαν. Το βίντεο που τους… έκαψε ήταν μόλις λίγων δευτερολέπτων 

και δείχνει τους Σέρβους να κλωτσούν τον 22χρονο Μπακάρι Χέντερσον. 

Η Ζάκυνθος είναι δημοφιλής στους τουρίστες για τις εκπληκτικές παραλίες της και την άγρια 

νυχτερινή ζωή, η οποία επικεντρώνεται γύρω από την κύρια οδό του Λαγανά.  

Σύμφωνα με πληροφορίες την ώρα του επεισοδίου σε μικρή απόσταση ήταν και μια ομάδα 

αστυνομικών της ΟΠΚΕ που όμως δεν πρόλαβε να αντιδράσει. 

Το 2011 όχι εξαιτίας μιας σέλφι αλλά για ασήμαντη αφορμή, ένας νεαρός οδηγός ταξί σκότωσε και 

πάλι στο Λαγανά της Ζακύνθου έναν 19χρονο Βρετανό και τραυμάτισε με μαχαίρι άλλους τέσσερις 

συνομήλικους συμπατριώτες του. Τότε είχε υποστηρίξει ότι η παρέα των τουριστών τον παρενοχλούσε 

καθώς τον σημάδευε με λέιζερ και τον έβριζαν. 

 

 

30.  07/07/2017: Βανδαλισμός Μνημείου Ολοκαυτώματος Αθήνας με τη φράση 

“Γεια, με λένε Θάνατο”… 

 

 
 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/07/1-346/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/07/1-346/
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31.  07/07/2017: Διάκριση κατά ατόμων με αναπηρία από την Aegean 
 

 Stathis Zachariadis is at Aegean Airlines. 

 

July 15, 2017 · Fiumicino, Italy · Εδώ η ανάρτηση σαν λινκ 

 

Ευθυνοφοβία ή ωμός ρατσισμός;… 

 

Στις 7/7/2017 προσπάθησα να κλείσω εισιτήρια τηλεφωνικά με την Aegean Airlines ώστε να ταξιδέψουμε 

εγώ, η σύζυγός μου, το 16 μηνών παιδί μας και οι 2 σκύλοι οδηγοί μας για Θεσσαλονίκη μετ’ επιστροφής. 

Τότε δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί η κράτηση, διότι έπρεπε να ελέγξουν τι ισχύει, για τους σκύλους 

οδηγούς -και όπως μου είπαν- και για το παιδί, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό της εταιρείας. Επειδή ήταν 

Παρασκευή απόγευμα έπρεπε να περιμένω μέχρι την Δευτέρα που θα ανοίξει το αρμόδιο τμήμα. 

 

Πέρασε το Σαββατοκύριακο, ήρθε η Δευτέρα, πέρασε η Τρίτη και έφτασε η Τετάρτη. 5 μέρες μετά με 

κάλεσαν, μετά από επαναλαμβανόμενες οχλήσεις μου, να μου επιβεβαιώσουν ότι σύμφωνα με τον νέο 

κανονισμό δεν μπορούν να δεχθούν πέραν του ενός σκύλου οδηγού σε κάθε πτήση (και αυτό ισχύει για όλες 

τις πτήσεις) και μου πρότειναν να ταξιδέψουμε χωριστά με διαφορετικές πτήσεις. Δεν δέχτηκα κάτι τέτοιο, 

διότι επειδή μεταφέρουμε το παιδί σε μάρσιπο, πρέπει να είμαστε και οι δύο μαζί ώστε να ξεκουράζει ο 

ένας τον άλλο. Σε ερώτησή μου ώστε να επιβεβαιώσω αν η σύζυγός μου μπορεί να ταξιδέψει με το παιδί και 

το σκυλί, μου απάντησαν πως αυτό δεν γίνεται για λόγους ασφαλείας. «Σε περίπτωση προσθαλάσσωσης» 

μου είπαν κατά λέξη «ποιόν θα κρατάει αγκαλιά η σύζυγός σας, το παιδί ή το σκυλί». Δηλαδή, Θα πρέπει να 

επιλέξει μεταξύ του παιδιού ή του σκύλου οδηγού της. «Αυτό που μπορούμε να κάνουμε», μας πρότειναν 

«είναι να ταξιδέψει η σύζυγός σας με τον σκύλο οδηγό της σε χωριστή πτήση από εσάς και εφόσον το παιδί 

είναι μικρότερο των 2 ετών να πληρώσετε το εισιτήριο σε τρίτο άνθρωπο του περιβάλλοντός σας, ώστε να 

ταξιδέψει το παιδί μαζί του. Όταν το παιδί συμπληρώσει το 2ο έτος της ηλικίας του, τότε εσείς θα 

ταξιδεύετε με τον ίδιο τρόπο και αντί του δικού σας ανθρώπου, το παιδί μπορεί να συνοδεύεται από 

αεροσυνοδό με δικά σας έξοδα». Ρώτησα τι γίνεται αν μπορεί το παιδί που είναι μικρότερο των 2 ετών να 

ταξιδέψει με αεροσυνοδό, διότι δεν έχουμε κάποιον δικό μας κοντά. Η απάντηση ήταν ότι δεν γίνεται, διότι 

το παιδί δεν θα κάτσει με την αεροσυνοδό και αν δεν έχουμε κάποιον δικό μας, δεν μπορούμε να 

ταξιδέψουμε. 

 

Όπως ήταν φυσικό, και εφόσον δεν αναγράφεται τίποτε από αυτά που μου ειπώθηκαν τηλεφωνικά στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας, ζήτησα να μου σταλεί ο κανονισμός στο e-mail μου, πράγμα το οποίο ζητούσα 

από την Δευτέρα που άρχισαν να τον επικαλούνται. 

 

Μου ξανά τηλεφώνησαν μισή ώρα μετά, και αφού είχα ζητήσει τον κανονισμό γραπτώς, να μας κάνουν μια 

εξαίρεση όσον αφορά την αποδοχή των 2 σκύλων οδηγών σε μια πτήση και αντί του ανθρώπου του 

περιβάλλοντός μας, το παιδί να ταξιδέψει με μια αεροσυνοδό. Δεν το δέχτηκα, διότι η εξαίρεση δεν λύνει το 

πρόβλημα. Σε άμεσα μελλοντικό ταξίδι μας, ποίος μπορεί να μου εγγυηθεί ότι θα ξανά γίνει εξαίρεση και 

δεν θα αντιμετωπίσουμε εκ νέου την απόρριψη; 

 

Σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι πέρσι ταξιδέψαμε τρεις φορές και οι 5 μαζί με την Aegean δίχως κανένα 

πρόβλημα. 

 

Την Πέμπτη 13/7/17 έλαβα ένα e-mail το οποίο αντί του κανονισμού, ανέγραφε άλλα απ’ αυτά που μου 

ειπώθηκαν δια τηλεφώνου. Δηλαδή, το πόσοι σκύλοι οδηγοί επιτρέπονται σε κάθε πτήση εξαρτάται από τον 

τύπο του αεροσκάφους και ότι η σύζυγός μου δεν μπορεί να έχει το παιδί μαζί της για λόγους ασφαλείας σε 

περίπτωση προσθαλάσσωσης του αεροσκάφους. Εφόσον το παιδί συμπληρώσει το 2ο έτος της ηλικίας του, 

τότε μπορεί να ταξιδέψει μαζί μας δίχως αεροσυνοδό ή δικό μας άνθρωπο. Απάντησα άμεσα στο e-mail 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/07/2-57/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003285028812&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAYcs9eYTtansoSSCnYnmkVPW3AojHrE5RT6ewG6qn_cdwP68xstkvfIzfnCB77eBmsPfrhN9hUg4OPGqGRWCdc9HA-atEr7eM4hfym99vDNANCebHS2gJPivHskmlhGqHgDdU&__tn__=m-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003285028812&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAYcs9eYTtansoSSCnYnmkVPW3AojHrE5RT6ewG6qn_cdwP68xstkvfIzfnCB77eBmsPfrhN9hUg4OPGqGRWCdc9HA-atEr7eM4hfym99vDNANCebHS2gJPivHskmlhGqHgDdU&__tn__=m-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003285028812&hc_ref=ARQLMaDyRPJi4xwnCnZcq-lz57QESajmmb8b3gsFs6uy8tFIcSFBNa6jJ56aM3aaUBU&__xts__%5B0%5D=68.ARAYcs9eYTtansoSSCnYnmkVPW3AojHrE5RT6ewG6qn_cdwP68xstkvfIzfnCB77eBmsPfrhN9hUg4OPGqGRWCdc9HA-atEr7eM4hfym99vDNANCebHS2gJPivHskmlhGqHgDdU&__tn__=lC-R
https://www.facebook.com/pages/Aegean-Airlines/194904603887216?hc_ref=ARQLMaDyRPJi4xwnCnZcq-lz57QESajmmb8b3gsFs6uy8tFIcSFBNa6jJ56aM3aaUBU&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARAYcs9eYTtansoSSCnYnmkVPW3AojHrE5RT6ewG6qn_cdwP68xstkvfIzfnCB77eBmsPfrhN9hUg4OPGqGRWCdc9HA-atEr7eM4hfym99vDNANCebHS2gJPivHskmlhGqHgDdU&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1413325438786943&id=100003285028812&__xts__%5B0%5D=68.ARAYcs9eYTtansoSSCnYnmkVPW3AojHrE5RT6ewG6qn_cdwP68xstkvfIzfnCB77eBmsPfrhN9hUg4OPGqGRWCdc9HA-atEr7eM4hfym99vDNANCebHS2gJPivHskmlhGqHgDdU&__tn__=-R
https://www.facebook.com/pages/Fiumicino-Italy/106262869413084?__xts__%5B0%5D=68.ARAYcs9eYTtansoSSCnYnmkVPW3AojHrE5RT6ewG6qn_cdwP68xstkvfIzfnCB77eBmsPfrhN9hUg4OPGqGRWCdc9HA-atEr7eM4hfym99vDNANCebHS2gJPivHskmlhGqHgDdU&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1413325438786943&id=100003285028812
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003285028812&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAYcs9eYTtansoSSCnYnmkVPW3AojHrE5RT6ewG6qn_cdwP68xstkvfIzfnCB77eBmsPfrhN9hUg4OPGqGRWCdc9HA-atEr7eM4hfym99vDNANCebHS2gJPivHskmlhGqHgDdU&__tn__=m-R
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ζητώντας απάντηση επί συγκεκριμένων ερωτήσεων, διότι άλλος κανονισμός μου ειπώθηκε στο τηλέφωνο 

και άλλος αναγραφόταν στο e-mail. Το πότε και αν θα πάρω απάντηση είναι άγνωστο. Ευτυχώς για 

διασφάλιση δική μας και για λόγους ποιότητας οι κλήσεις καταγράφονται. 

 

Και μετά από όλο αυτό αναρωτιέμαι: 

 

Ποιοι είναι αυτοί που δίχως να μας γνωρίζουν και με μόνο κριτήριο την τσουβαλοποίηση λόγω της 

αναπηρίας κρίνουν την ικανότητά μας ως γονιούς και όχι μόνο; Είμαστε δύο άνθρωποι οι οποίοι ζούμε 

εντελώς ανεξάρτητοι από μικρή ηλικία και μακριά από τις οικογένειες μας από επιλογή, εργαζόμαστε και 

φροντίζουμε τους εαυτούς μας, το παιδί μας, το σπίτι, τους σκύλους οδηγούς μας και ότι άλλο επιβάλει η 

καθημερινότητα χωρίς καμία βοήθεια από τρίτους. 

 

Ποιοι είναι αυτοί που βάζουν το παιδί μας σε ειδικό καθεστώς λόγω της αναπηρίας των γονιών του; Δεν 

επιτρέπουμε σε κανέναν να στερεί από το παιδί μας ότι απολαμβάνουν τα υπόλοιπα παιδιά. 

Ποιοι είναι αυτοί που με ρατσιστικούς κανονισμούς βασισμένους σε εξαιρετικά σπάνιες καταστάσεις μας 

στερούν το δικαίωμα στην μετακίνηση; Επικαλούνται την προσθαλάσσωση όταν η περίπτωση αυτή είναι 

1/1000. Στις υπόλοιπες 999… Ούτως ή άλλως, ακόμη και αν επιλέξουμε οι Α.μεΑ. ί μέσω του 

ηλεκτρονικού check-in θέσεις που βρίσκονται σε εξόδους κινδύνου, μπαίνοντας στο αεροπλάνου μας τις 

αλλάζουν, διότι προφανώς σε περίπτωση ατυχήματος, λόγω της αναπηρίας, θεωρούμαστε η λιγότερο 

σημαντική απώλεια. Με την λογική τους, ούτε οι πολύτεκνες οικογένειες με ανήλικα παιδιά θα πρέπει να 

ταξιδεύουν όλοι μαζί, διότι στην σπάνια περίπτωση της προσθαλάσσωσης, ποίο απ’ όλα τα παιδιά θα 

φροντίσουν οι γονείς; Πώς δέχονται να μεταφέρουν ασθενείς σε φορείο όταν στην περίπτωση του 

ατυχήματος ο ασθενείς δεν μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του; Με την ίδια λογική, και δεδομένου ότι στις 

χερσαίες μετακινήσεις τα ατυχήματα είναι συχνότερα, οι Α.μεΑ. δεν πρέπει να χρησιμοποιούν λεωφορεία, 

τρένα κ.τ.λ.; 

 

Γιατί όταν όλες οι τουλάχιστον γνωστές αεροπορικές εταιρείες έχουν αναρτημένο τον κανονισμό τους στην 

ιστοσελίδα τους η συγκεκριμένη εταιρεία δεν τον εμφανίζει πουθενά και αποφεύγει να τον στείλει όταν της 

ζητηθεί; 

 

Γιατί δεν μπορούν να επιβιβάσουν πέραν του ενός σκύλου οδηγού όταν στην εκπαίδευση του έχει μάθει και 

μένει ακίνητος κατά την διάρκεια του ταξιδιού κάτω από τα πόδια του χειριστή του μεταξύ του μπροστινού 

καθίσματος και του καθίσματος του χειριστή; Οι υπόλοιπες αεροπορικές εταιρείες δέχονται δύο σκύλους 

οδηγούς, και κάποιες μέχρι και τέσσερεις. 

 

Εφόσον οι Α.μεΑ., σύμφωνα με την λογική της Aegean, αποτελούν κίνδυνο εξαιτίας της εμφανούς 

αναπηρίας τους, τι μέτρα παίρνει η εταιρεία για τις μη εμφανείς αναπηρίες; 

 

Ποίος είναι πιο επικίνδυνος σε καταστάσεις κινδύνου, ο ψύχραιμος ανάπηρος ή ο «φυσιολογικός» επιβάτης 

με κρίση πανικού; Μήπως το επόμενο βήμα είναι να ζητούν πιστοποιητικό ψυχιάτρου/ψυχολόγου απ’ όλους 

τους επιβάτες; Μην ανησυχείτε, ποτέ δεν θα γίνει κάτι τέτοιο γιατί τα λεφτά είναι πολλά Είναι πιο εύκολο 

να εξαντλήσουν όλον τον ρατσισμό τους σε μειονότητες και δη στους αναπήρους με τους οποίους δεν θα 

ασχοληθεί και κανένας...  

 

Εν κατακλείδι, κάποιοι ευθυνόφοβοι στην Aegean Airlines με δικαιολογίες αποφάσισαν να στερήσουν στην 

οικογένεια μας το πολύτιμο αγαθό της μετακίνησης. Δυστυχώς είναι δύσκολο να καθηλώσεις 16 μηνών 

παιδί για 6 και πλέον ώρες που διαρκεί το ταξίδι με λεωφορείο ή τρένο. 

  

Επιφυλάσσομε για κάθε νόμιμο δικαίωμα, δικό μου και της οικογένειας μου, για όλα τα παραπάνω και για 

τις πραγματικά δύσκολες μέρες γεμάτες αγονία και εξευτελισμό που περάσαμε. Έχουμε αποφασίσει να 

ζήσουμε τη ζωή μας με αξιοπρέπεια και δεν θα κάνουμε καμιά έκπτωση. 

 

Στάθης Ζαχαριάδης φυσικοθεραπευτής 
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Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία  

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία 

21.07.2017 Αρ. Πρωτ.: 1030 

Απαράδεκτη άρνηση μεταφοράς ατόμων με αναπηρία από την AEGEAN 

Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε η ΕΣΑμεΑ στην AEGEAN AIR, εξαιτίας της άρνησης της δεύτερης της 

μεταφοράς σε πτήση οικογένειας ατόμων με προβλήματα όρασης. Η επιστολή κοινοποιείται στο υπουργείο 

Υποδομών και Μεταφορών, στον γενικό γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και στη 

Διεύθυνση Αεροπορικής Εκμετάλλευσης της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Για το ίδιο θέμα η ΕΣΑμεΑ 

απηύθυνε επιστολή και προς την ηγεσία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 

Η άρνηση μεταφοράς της οικογένειας με το 16 μηνών τέκνο και τους δύο σκύλους – οδηγούς αποτελεί 

κατάφωρη παραβίαση του Κανονισμού ΕΚ 1107/2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 

και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς, όσο και του Ν.4074/2012 

«Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου 

στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες» και αυτού του ίδιου του Συντάγματος της 

χώρας. 

 

Ιδιαίτερα μάλιστα όταν προ ενός έτους η εν λόγω εταιρεία είχε αποδεχθεί και υλοποιήσει χωρίς πρόβλημα 

παρόμοια μεταφορά της οικογένειας τρεις φορές χωρίς επίκληση λόγων ασφαλείας ή παράβασης των 

ισχυόντων ευρωπαϊκών και διεθνών κανονισμών ασφαλείας. 

Τονίζεται παράλληλα ότι ούτε οι Κανονισμοί της ΙΑΤΑ ούτε οι Οδηγίες της Υπηρεσίας Πολιτικής 

Αεροπορίας (ΥΠΑ) θέτουν προϋποθέσεις εξυπηρέτησης παρόμοιες με αυτές που επικαλείται η εταιρεία, 

πολύ δε περισσότερο η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Η αβάσιμη άρνηση της εταιρείας να μεταφέρει την προαναφερθείσα οικογένεια με τους δύο σκύλους 

οδηγούς παραπέμπει σε αναχρονιστικές αντιλήψεις και ανεπίτρεπτες συμπεριφορές παρελθουσών 

δεκαετιών, που καθόλου δε συνάδουν με το σύγχρονο πρόσωπο που η εταιρεία προβάλει στα ΜΜΕ και το 

καταναλωτικό κοινό, αλλά ούτε βέβαια και με αυτό μιας σύγχρονης και βραβευμένης πρόσφατα για 

πολλοστή φορά ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρίας.Τα άτομα με αναπηρία είναι πολίτες και καταναλωτές με 

ίσα δικαιώματα, οι δε σκύλοι οδηγοί ουδεμία σχέση έχουν με τα κατοικίδια συντροφιάς. 

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. απαιτεί την άμεση εξεύρεση λύσης για την έγκαιρη μεταφορά της παραπάνω οικογενείας 

χωρίς πρόσθετο κόστος για κανένα μέλος της με βάση την εθνική και διεθνή νομοθεσία για τα δικαιώματα 

των ατόμων με αναπηρία, τονίζοντας ότι θα προωθήσει το θέμα τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, 

μέχρι την οριστική και καθολική διευθέτησή του. 

Ζητά επίσης την πραγματοποίηση συνάντησης εκπροσώπων των φορέων της από κοινού με την Υπηρεσία 

Πολιτικής Αεροπορίας και το Κέντρο ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ για την οριστική αντιμετώπιση 

παρόμοιων θεμάτων εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία. 

Οι επιστολές επισυνάπτονται: προς την AEGEAN και προς την ΥΠΑ. 

Το δελτίο Τύπου σε μορφή MS Word (136.98 KB)  

 

 

https://archive.is/cykTn
http://esamea.gr/component/content/article/53-our-actions/rest-actions/3520-diamartyria-gia-tin-arnisi-metaforas-oikogeneias-atomon-me-problimata-orasis-me-ptisi-tis-aegean
http://esamea.gr/component/content/article/53-our-actions/rest-actions/3519-themata-metaforas-atomon-me-problimata-orasis-kai-skylon-odigon-otan-taxideyoyn-aeroporikos
http://esamea.gr/pressoffice/press-releases?task=download&collection=press_filegroup&xi=0&file=press_file&id=3650
http://esamea.gr/pressoffice/press-releases?task=download&collection=press_filegroup&xi=0&file=press_file&id=3650
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32. 08/07/2017: Τυπική αντισημιτική συνωμοσιολογία σε ομάδες του Facebook 
 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/08/1-350/
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33.  09/07/2017:Ρατσιστικός τραμπουκισμός πρόσφυγα από τον Αντιδήμαρχο Λέσβου 

Αντιδήμαρχος καθαριότητας εναντίον… «σκουπιδιού» 

 
Οπως αναφέρει στην «Εφ.Συν.» η Αριελ Ρίκερ, στις 6 τα ξημερώματα της Κυριακής, ο αντιδήμαρχος έφτασε με ένα 

κόκκινο φορτηγάκι στην πλατεία, της έδωσε την κάρτα του δημάρχου και, όταν είδε τη δική της κάρτα, εξοργίστηκε 

και ξέσπασε σε ύβρεις | ARIEL RICKER, ADVOCATES ABROAD  

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/09/1-353/
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Εφημερίδα των Συντακτών 14.07.2017 Συντάκτης: Δημήτρης Αγγελίδης, Γιώργος Παγούδης 

«Μέχρι και ο αντιδήμαρχος ήρθε να με κοροϊδέψει, να μου σκίσει τις φωτογραφίες του φυλακισμένου αδελφού 

μου και των φίλων μου, να μου πει ότι δεν είμαι επιθυμητός εδώ και ότι πρέπει να φύγω». 

Την υβριστική και πλήρως ανάρμοστη συμπεριφορά αντιδημάρχου της Λέσβου καταγγέλλει με άρθρο του 

στη βρετανική εφημερίδα The Independent ο Ιρανός Αρ. Αμ., που κάνει απεργία πείνας από τα τέλη Ιουνίου 

στην πλατεία Σαπφούς στη Μυτιλήνη, σε ένδειξη συμπαράστασης στον 25χρονο αδελφό του, Αμ., επίσης 

απεργό πείνας, που κρατείται στη Μόρια. 

Υβριστική συμπεριφορά του αντιδημάρχου καταγγέλλει και η Αριελ Ρίκερ, εκπρόσωπος της οργάνωσης 

νομικής υποστήριξης Advocates Abroad, η οποία βρέθηκε στο πλευρό του απεργού πείνας. 

Οπως αναφέρει στην «Εφ.Συν.», στις 6 τα ξημερώματα της Κυριακής, ο αντιδήμαρχος έφτασε με ένα 

κόκκινο φορτηγάκι στην πλατεία, της έδωσε την κάρτα του δημάρχου και, όταν είδε τη δική της κάρτα, 

εξοργίστηκε και ξέσπασε σε ύβρεις. 

«Μου είπε να πάω να γ…θώ έξι-επτά φορές και επέμενε να μετακινήσω αλλού τον Αρ. Εμεινα έκπληκτη, αλλά 

παρέμεινα ήρεμη, κράτησα χαμηλά τη φωνή μου και τον ρώτησα τρεις φορές πού μπορεί να κάνει απεργία 

πείνας ο Αρ. Είπε στη Μόρια, στο Καρά Τεπέ, στο αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια θύμωσε ακόμη 

περισσότερο και ήρθε πολύ κοντά σε μένα και απαίτησε: “τσακίσου πάρε τον Αρ. από την πόλη μου”». 

Σύμφωνα με την ίδια, όταν ο αντιδήμαρχος άκουσε ότι η κ. Ρίκερ έχει αμερικανική καταγωγή, της είπε: 

«Αντε γ…σου από δω και πάρε πίσω στις ΗΠΑ αυτό το σκουπίδι. Μπορεί να κάνει εκεί απεργία πείνας». 

Η θέση του αντιδημάρχου 

Η «Εφ.Συν.» επικοινώνησε με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας Λέσβου, Γιώργο Κατσανό, ο οποίος 

επιβεβαιώνει ότι έχει ζητήσει, παρουσία του Λιμενικού, από τον πρόσφυγα να κατεβάσει τα πλακάτ που 

έχει αναρτήσει, ισχυρίζεται όμως ότι η συμπεριφορά του ήταν κόσμια και ότι ο ίδιος δεν μιλά αγγλικά. 

Στο άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα, ο Αρ. καταγγέλλει την κράτηση του αδελφού του προς απέλαση, 

ύστερα από την απόρριψη του αιτήματός του για άσυλο σε δεύτερο βαθμό, παρόλο που ο ίδιος 

αναγνωρίστηκε πρόσφυγας. Οπως ισχυρίζεται, και οι δύο διώκονται στο Ιράν λόγω της πολιτικής τους 

δραστηριότητας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Ο Αμ. είχε κατέβει την τελευταία στιγμή από το πλοίο της απέλασης μετά από παρέμβαση αλληλέγγυων και 

του Συνηγόρου του Πολίτη, καθώς είχε καταθέσει αίτηση προσωρινής διαταγής αναστολής της απέλασης 

στο Διοικητικό Εφετείο. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της απέλασης που κατέθεσε ο Αμ. στο 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου έγινε δεκτή, ωστόσο ο ίδιος συμπληρώνει δύο 

μήνες κράτησης προς απέλαση. Μαζί με τα δύο αδέλφια απεργούν στο κέντρο κράτησης της Μόριας άλλοι 

τρεις πρόσφυγες, δύο Ιρακινοί και ένας Σύρος, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την απόρριψη του αιτήματός 

τους για άσυλο σε δεύτερο βαθμό. 

«Οταν έκανα απεργία πείνας στη φυλακή Εβίν στο Ιράν, επιτρεπόταν σε φίλους και στην οικογένειά μας να 

μας φέρουν αλάτι και νερό […]. Αυτά τα βασικά δικαιώματα τα αρνούνται σε όσους κάνουν απεργία πείνας 

στη φυλακή της Μόριας», γράφει ο Αρ. Καταγγέλλει ότι τους κρατούμενους απεργούς πείνας δεν τους έχει 

δει γιατρός, ενώ ο ίδιος δέχεται συνεχή παρενόχληση από την αστυνομία. 

 

 

 

http://www.efsyn.gr/search/node?author=37
http://www.efsyn.gr/search/node?author=109
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34.  10/07/2017: Απειλητικά και ρατσιστικά σχολιά σε Facebook posts για τους 

πρόσφυγες στη Λέσβο 

 
Λίγα ενδεικτικά (ακολουθούν ολόκληροι οι διάλογοι): 

 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/10/1-349/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/10/1-349/
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Εδώ το λινκ 
 

https://www.facebook.com/giannis.papoukas/posts/1693432097335217
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Εδώ το λινκ με δύο επιπλέον ρατσιστικά posts 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1722957361333067&id=1476796089282530
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Εδώ το λινκ 

 

 

35.  11/07/2017: Αντιτσιγγανικό άρθρο στο Βήμα για «εγκληματικότητα των Ρομά» 

Λαμπρόπουλος Βασίλης Γ. 

Σεμινάρια στην αστυνομία για τα «δικαιώματα των Ρομά» 

Μετά τις καταγγελίες για ανοχή της ΕΛ.ΑΣ. σε εγκληματική δράση στο «άβατο του Μενιδίου» 

 

11/07/2017 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1723019247993545&id=1476796089282530
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/11/1-359/
http://www.tovima.gr/editors/editor/?edid=1226
https://archive.is/c5nvp
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Την ώρα που η ΕΛ.ΑΣ. προσπαθεί να σπάσει το «άβατο» στο Μενίδι, να βρει τους δράστες του θανάτου 

του 11χρονου και να εξαρθρώσει πολλές ανεξέλεγκτες μαφίες Ρομά που λυμαίνονται την Αττική και την 

υπόλοιπη χώρα διοργανώνει ξαφνικά σεμινάριο και εκπαίδευση μεγάλης κλίμακας για τα «δικαιώματα των 

Ρομά». 

Σε πλήρη επιχειρησιακή και εκπαιδευτική αντίφαση σε σχέση τουλάχιστον με τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει το τελευταίο χρονικό διάστημα η ΕΛ.ΑΣ. από την εγκληματική ασυδοσία πολλών Ρομά. 

Με την ΕΛ.ΑΣ. να καταγγέλλεται για αδιαφορία, για ύποπτες σχέσεις με πολλούς Ρομά και για υπερβολική 

ανοχή στην εγκληματική δράση τους που είχε σαν αποτέλεσμα και τον θάνατο του άτυχου μαθητή από 

άσκοπους πυροβολισμούς. Και αυτό σε γλέντι για μη προφυλάκιση εμπόρων ναρκωτικών από τον 

καταυλισμό των Ρομά. 

Το σεμινάριο για την «προστασία των δικαιωμάτων των Ρομά» – σε αντίθετη κατεύθυνση από τα δεδομένα 

της επικαιρότητας – θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου και για ένα τριήμερο στη Σχολή Μετεκπαίδευσης 

και Επιμόρφωσης με τη συμμετοχή τουλάχιστον 30 αστυνομικών από αστυνομικά τμήματα της Δυτικής 

Αττικής, από την Κρατική Ασφάλεια και άλλες υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης και άλλων περιοχών της 

χώρας. 

Μάλιστα αυτοί οι 30 αστυνομικοί θα κληθούν να εκπαιδεύσουν και άλλους αστυνομικούς προκειμένου να 

μη θίγονται από κανέναν ένστολο τα δικαιώματα των Ρομά. Και όλα αυτά ενώ το κύριο ζητούμενο είναι οι 

αρμόδιοι αστυνομικοί να περιορίσουν τις συνέπειες από την αίσθηση ατιμωρησίας που έχουν πολλοί 

Ρομά… 

Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. με τους οποίους επικοινώνησε «Το Βήμα» μιλούν για «σεμινάρια 

που γίνονται στο πλαίσιο σχετικών προγραμμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης». Και προσθέτουν ότι «τα δικαιώματα όλων των πολιτών πρέπει να είναι σεβαστά. Κι ούτε πρέπει να 

υπάρχει στοχοποίηση όλων των Ρομά και λανθασμένες γενικεύσεις». 

 

 

36.  13/07/2017: Καταγγελία περιστατικών ρατσιστικής βίας από “κατοίκους” και 

αστυνομικούς καθώς και διακρίσεων σε πλαζ στη Λέσβο κατά προσφύγων 

Απόσπασμα από την αναφορά (εδώ ολόκληρη) για το μήνα Ιούλιο του 2017 της οργάνωσης Legal Centre 

Lesbos. 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/13/1-356/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/13/1-356/
https://archive.is/zscho
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Concerns about rise in hate crimes and discrimination 

In the past week, the Legal Centre has been informed of at least three attacks by Greek nationals and the 

Greek police against refugees. The Legal Centre helped one refugee file a complaint with the police 

department after he was beaten by three Greek individuals who stopped him on the street and insulted him 

for being an “African bastard.” Another individual from Iran was also beaten by three Greek individuals. 

When he began to defend himself, the police arrived and arrested the Iranian refugee but not the Greek 

individuals. The Iranian national was taken to the Mytilene police station where he was beaten by the police, 

and charged with having assaulted the Greek nationals. In the past few weeks we have also been informed of 

an increase in discrimination against refugees by both Greek civilians and police officers, particularly racism 

against black individuals. In one reported incident, employees of Tsamakia beach, the main beach in 

Mytilene, refused entry to a group of black refugees, who were preparing to pay. The individuals were given 

no explanation for the refused entry, and believe the refusal was racially motivated. It should go without 

saying that discrimination based on race or national origin violates basic rights guaranteed by Greek, EU and 

international law. 

 

 

37.  16/07/2017: Επίθεση με μαχαίρι κατά 19χρονου Αφγανού έξω από το camp του 

Σχιστού από τάγμα εφόδου 

 
Ρατσιστική επίθεση έξω από το καμπ στο Σχιστό 

 
Όταν έβαλε τα χέρια του στον κεφάλι για να προστατευθεί, του τα χάραξαν με μαχαίρι | efsyn.gr  

 

Εφημερίδα των Συντακτών 17.07.2017 Συντάκτης: Δημήτρης Αγγελίδης 

Ρατσιστική επίθεση από οκτώ άτομα που επέβαιναν σε τέσσερις μοτοσικλέτες σημειώθηκε γύρω στις 10 το 

βράδυ της Κυριακής κατά 19ου Αφγανού πρόσφυγα, λίγο έξω από το καμπ του Σχιστού. 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/16/1-355/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/16/1-355/
https://archive.is/W7gxK
http://www.efsyn.gr/search/node?author=37
http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/field/image/2017-07/epithesi-afganos.jpg
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Όπως είπε ο ίδιος στην «efsyn.gr» από το νοσοκομείο Αττικόν που μεταφέρθηκε μέσω ΕΚΑΒ, οι δράστες 

τον σταμάτησαν ενώ περπατούσε στον δρόμο, άρχισαν να τον βρίζουν και τον χτύπησαν με ξύλο στο 

κεφάλι. Όταν έβαλε τα χέρια του στον κεφάλι για να προστατευθεί, του τα χάραξαν με μαχαίρι. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δράστες φορούσαν μαύρα τισερτ με σύμβολο στο πάνω αριστερό μέρος, 

κοντά παντελόνια και κράνη στο κεφάλι. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, τους τελευταίους μήνες γίνονται επιθέσεις με πέτρες από μοτοσικλετιστές 

εναντίον προσφύγων που περιμένουν στη στάση του λεωφορείου έξω από το καμπ. 

«Τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής κάνουν ξανά περιπολίες τρόμου και δεν κρύβουν την ταυτότητά τους. 

Μαχαιρώνουν πρόσφυγες στις γειτονιές του Παύλου Φύσσα. Είναι ώρα να κλείσουν τα γραφεία-ορμητήρια 

πριν θρηνήσουμε νεκρούς», σημειώνει ο συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ Πέτρος Κωνσταντίνου, ο οποίος 

βρέθηκε στο νοσοκομείο Αττικόν, στο πλευρό του νεαρού πρόσφυγα. 

 

38.  17 και 20/07/2017: Ομοερωτοφοβικό παραλήρημα από γιατρό στο facebook 

«Πρέπει να κάνετε θεραπεία ή να πάτε στη Σπιναλόγκα… ΝΑΙ, ΠΡΕΠΕΙ!!!»  

Η “ιατρός Ασπασία Μιχέλη Μπουλταδάκη ειδική Παθολόγος ειδική Καρδιολόγος ιδιώτης ερευνήτρια” έχει 

κάποιες εξαιρετικά αντιεπιστημονικές απόψεις 

 

 
 

Από τον ΑΡΗ ΔΗΜΟΚΙΔΗ Lifo 20 Ιουλίου 2017 

 

Τρέμω στην ιδέα πως υπάρχουν γονείς που διαβάζοντας όσα γράφει η κ. Μιχελή-Μπουλταδάκη θα πάρουν 

την πρωτοβουλία να της πάνε το έφηβο παιδί τους για «θεραπεία» ομοφυλοφιλίας (ή και εγκλεισμό στη… 

Σπιναλόγκα). Χτες, χωρίς να παραθέτει επιστημονικά στοιχεία ή αποδείξεις έγραψε αυτό: 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/17/1-362/
https://archive.is/0p2W1


65 

  

 
 

Μετά τις αντιδράσεις, επανήλθε και τις συγκρίνει με τη δίωξη της Μελίνας Μερκούρη απ’ τη Χούντα. 
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Λέει λοιπόν ξεκάθαρα πως αν οι γκέι θέλουν να αλλάξουν σεξουαλικό προσανατολισμό, και «ΕΓΩ 

ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ προσπαθήσω για τη ζωή και την υγεία τους…». Για να μην αναφέρει πως θα 

το κάνει αφιλοκερδώς, εικάζουμε πως εννοεί επί χρήμασι. Η αλλαγή σεξουαλικού προσανατολισμού είναι 

κάτι που δεν βρίσκεται σε καμία περίπτωση στις αρμοδιότητές ενός Παθολόγου ή/και Καρδιολόγου – αλλά 

και γενικά κανενός γιατρού. Είναι γνωστό πως η σεξουαλικότητα ΔΕΝ αλλάζει. Είναι καταγεγραμμένο πως 

πολλοί που το προσπάθησαν απέτυχαν, αφού πρώτα είχαν βασανίσει ψυχικά και σωματικά τους «ασθενείς» 

τους. 

 

Εδώ αποθηκευμένο το post της 17ης 07/2017 και εδώ της 20ης 07/2017 

 

https://archive.is/sIn3n
https://archive.is/Qgorl
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39.  21/07/2017: Ομοερωτοφοβική επίθεση στην Πάρο για ένα ζευγάρι κάλτσες και 

αδιαφορία της ΕΛ.ΑΣ. 

Travel Stories by Costis Statheros 

#the_virginer 

 

Ο ξυλοδαρμός μου στην Πάρο 

“Και το περιπολικό που δεν ήρθε ποτέ” 

 

Αυτήν την περίοδο βρίσκομαι στην Πάρο, το νησί που μεγάλωσα, και όπου εργάζομαι καθημερινά 12 ώρες. 

Προχθές, Παρασκευή βράδυ, αφού τελειώνω από τη δουλειά αποφασίζω να βγω με την παρέα μου σε 

κλαμπ. Χορεύουμε και περνάμε ωραία μέχρι που αποφασίζουμε να επιστρέψουμε σπίτι. Στο δρόμο 

συναντάμε μια παρέα τριών Ιταλών: δυο αγόρια που έκαναν φασαρία και ρωτούσαν περαστικούς που 

μπορούν να βρουν χόρτο και μια κοπέλα που φαινόταν ξενερωμενη με τη συμπεριφορά τους. Όταν μας 

είδαν άρχισαν να γελάνε μαζί μου και να μας βρίζουν στα ιταλικά. Δεν δώσαμε σημασία. Τότε τους άκουσα 

να με βρίζουν προσωπικά και στα αγγλικά όπου και κατάλαβα οτι με έκραζαν για το ντύσιμο μου. Εγώ 

συνέχισα να περπατάω αδιάφορος , οι φίλες μου είχαν νευριάσει αλλά πάντως κανείς μας δεν τους 

απάντησε. Ξέραμε και οι τρεις οτι δεν αξίζει. 

 
Το ντύσιμο που ενοχλεί. 

Είμαι τόσο συνηθισμένος σε σχόλια για την εμφάνιση μου που μου δεν μου έκανε αίσθηση. Περπατάμε 

φυσιολογικά παρόλα αυτά ενώ εκείνοι πλέον είχαν χαθεί από το δρόμο μας, εμείς αποχαιρετάμε τη φίλη μας 

και συνεχίζουμε οι δυο μας από τον συνηθισμένο δρόμο. 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/21/1-364/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/21/1-364/
https://archive.is/o/74DYd/https:/thevirginer.com/
https://archive.is/74DYd
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Κατόπιν όμως, εμφανίζονται στη στροφή πίσω μας και αρχίζουν με μεγαλύτερη ένταση και … μίσος θα 

έλεγα να με βρίζουν. Συνεχίζουμε να περπατάμε χωρίς να απαντάμε ενώ μας ακολουθούσαν. Μετά από 

καμιά εικοσαριά μέτρα τους νιώθουμε πλέον ακριβώς πίσω μας και για αυτό επιταχύνουμε. Το σπίτι της 

φίλης μου ήταν πολύ κοντά. Πίστευα οτι θα βρισκόμασταν σπίτι σε 3 λεπτά και ακόμη ένα bullying θα 

τελείωνε. Αν και αυτή τη φορά ήταν ομολογουμένως πολύ χειρότερο. Έκανα όμως λάθος. 

Ο Ξυλοδαρμός 

Ξαφνικά δέχομαι μπουνιά στο πλάι και δύο χέρια πισώπλατα με πετάνε στον τοίχο. Πάγωσα. Αμέσως 

γυρίζω και τους βλέπω να έρχονται κατά πάνω μου. “Μαλάκα τρέξεεε” φωνάζω στη φίλη μου και γυρίζω 

και ρίχνω ένα μπουκέτο σε αυτόν που με χτύπησε και φεύγει ένα δυο βήματα πίσω. Και εκεί αρχίζει το 

ξύλο. Μου επιτέθηκαν και οι δύο: παίζω μπουνιές με τον έναν ενώ ο άλλος πιάνει το backpack μου, με 

τραβάει από αυτό και με ρίχνει κάτω. Ορμάνε και οι δυο από πάνω μου. Δεν μπορώ να ακούσω τι συμβαίνει 

γύρω μου, το μόνο που νιώθω είναι το σώμα μου να ξυλοκοπείται. Δεν βλέπω τη φίλη μου πουθενά. 

 

Ξαφνικά αισθάνομαι ένα σώμα να πέφτει πάνω μου. Ήταν η φίλη των Ιταλών, που βασικά υποθέτω οτί 

πρέπει να πήραν η αδερφή του ενός εκ των δυο και η οποία είχε μείνει πιο πίσω. Προσπαθεί να με καλύψει 

και να τους σταματήσει, αλλά το κεφάλι μου ειναι ακάλυπτο και δέχομαι χτυπήματα. Η μπλούζα μου έχει 

σκίσει ή μου την βγάζουν εντελώς. Δεν μπορώ να καταλάβω. Το πρόσωπό μου εχει ήδη ματώσει αλλά δεν 

το έχω καταλάβει. Συνεχίζουν να με βαράνε. Καταφέρνω να ξεφορτωθώ την τσάντα μου στην οποία έχω 

μπλεχτεί και σηκώνομαι. Ορμάω σε αυτόν που μου χτυπούσε το κεφάλι, τον έχω σχεδόν ρίξει κάτω αλλά ο 

άλλος με γρονθοκοπεί ανενόχλητος καθώς και τα δυο μου χέρια ήταν απασχολημένα. Αφήνω στιγμίαια τον 

έναν με το αριστερό μου χέρι του και του πιέζω το κεφάλι προς τα κάτω για να τον κρατήσω σκυμμένο. Με 

το δεξί μου προσπαθώ να αμυνθώ από τις γροθιές του άλλου. Ήταν το καλύτερο που μπορούσα να κάνω για 

να με προστατέψω από το μίσος δύο μεθυσμένων κομπλεξικών. 

Συνέχιζα να μην νιώθω τι συμβαίνει γύρω μου. Σε όλα αυτά τα λεπτά δεν θυμάμαι καμιά φωνή, απολύτως 

κανέναν ήχο. 
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Φωτογραφία που είχα ανεβάσει στο Instagram Story μου πριν δεχτώ την επίθεση. Αυτές οι κάλτσες 

ενόχλησαν… 

Δεν είχα αίσθηση του χρόνου, αλλά καποια στιγμή βλέπω δύο άντρες να πιάνουν τους Ιταλούς και να τους 

απομακρύνουν από εμένα. Η φίλη μου είχε τρέξει σε ένα φούρνο πιο διπλά και είχε φωνάξει για βοήθεια, 

όπως έμαθα κατόπιν. Εκείνη την στιγμή βλέπω τι συμβαίνει διπλα μου. Όλη η γειτονιά είχε ξυπνήσει, οι 

άντρες είχαν βγει από τα σπίτια τους και οι γυναίκες με τις νυχτικές τους κοιτούσαν από το κατώφλι της 

πόρτας τους. Επικρατούσε ακόμη πανικός. Νέοι που γύριζαν από τα μπαρ κοιτούσαν σαστισμένοι. 

Μόλις είχα αρχίσει να βρίσκω ξανά την αναπνοή μου και ήμουν ήρεμος. Οι Ιταλοί όμως ήταν ακόμα 

εξοργισμένοι και μετά το πρώτο σοκ των αντρών που μας χώρισαν άρχιζαν να με ξανά βρίζουν. Ούρλιαζαν. 

Ωρίοταν χωρίς υπερβολή και συνέχιζαν να με βρίζουν στα ιταλικά και στα αγγλικά. “Κάτσο, πουτάνα, 

fucking gay”, ητάν μερικές λέξεις που έπιανα. Οι άντρες συνέχιζαν να τους κρατάνε μακριά μου. Ο ένας 

τους ξεφεύγει και έρχεται προς τα εμένα απειλητικά. Σηκώνω το δάχτυλο μου. “Don’t dare to touch me”, 

του λέω. Συνεχίζει να με βρίζει. Θέλει να μου ξαναορμήσει αλλά κάνει ένα βήμα πίσω και κλωτσάει την 

τσάντα μου που βρίσκεται ακόμα κάτω. Πιάνει το καπέλο μου το σχίζει, το φτύνει, και το πετάει βρίζοντάς 

με. Δεν μπορούσα να πιστέψω το μίσος που έβλεπα. 
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Επιτέλους βλέπω τη φίλη μου. Ευτυχώς είναι καλά και αυτή ήταν η μεγαλύτερη μου έγνοια. Εκείνη τη 

στιγμή φτάνει και η φίλη που είχαμε αποχαιρετήσει και μολις με βλέπει ξεσπάει σε κλάμματα. Μόνο τότε 

από την αντιδράση της κατάλαβα οτι αιμορραγούσα. ” Σου έχει σκίσει το φρύδι”, ακούω ένα παιδάκι να 

μου λέει. Δεν απαντάω. Βλέπω την Ιταλίδα σοκαρισμένη να κλαίει και να παρακαλάει να μην καλέσουμε 

την αστυνομία. Εγώ λέω στις φίλες μου να την καλέσουν. Μια γειτόνισσα, γνωστή μου, μου φωνάζει ότι 

την έχει καλέσει ήδη από την αρχή και οτι της είπαν οτι θα στείλουν περιπολικό. Με οδηγούν στον κοντινό 

φούρνο για να μου βάλουν πάγο και να μου καθαρίσουν τα αίματα. Οι Ιταλοί δεν έχουν ηρεμήσει αλλά οι 

άντρες τους κρατάνε πίσω… 

Στο φούρνο μου έβαλαν πάγο και αλόη.. Είχα ένα βαθύ σκίσιμο πάνω από το φρύδι και όπως μου είπε η 

φαρμακοποιός γλύτωσα τα ράμματα επειδή δράσαμε έγκαιρα, διαφορετικά αν είχα πάει στο κέντρο υγείας 

θα μου το είχαν ράψει σίγουρα. 

Ακόμα και τώρα, νίωθω το σώμα μου να πονάει ειδικά στην πλάτη, στα χέρια και στο σβέρκο μου. Παρόλα 

αυτά αισθάνομαι σχετικά καλά σωματικά αλλά δεν μπορεί το μυαλό μου να χωρέσει την αιτία της επίθεσης. 

Είμαι σοκαρισμένος. 

Εκείνη τη στιγμή, έπαψα να αισθάνομαι ελεύθερος. Εκείνη τη στιγμή, ένιωσα ότι κάποιοι προσπάθησαν να 

μου στερήσουν το αυτονόητο δικαίωμα να ειμαι αυτός που θέλω να είμαι, να ντύνομαι όπως θέλω. Να 

βγαίνω με την παρέα μου, να περνάω καλά και να επιστρέφω ασφαλής σπίτι μου. Εκείνη τη στιγμή η 

ελευθερία μου δεν ήταν αυτονόητη, εκείνη τη στιγμή έπρεπε να παλέψω και να ματώσω για να συνεχίσω να 

μπορώ να έχω κάτι αυτονόητο. 

Κάποιοι μου είπαν να μην το πάρω προσωπικά, οτι ήταν απλά δυο “μικροί” μεθυσμένοι άνθρωποι και ότι 

απλά είναι ένα τυχαίο γεγονός αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ ως τέτοιο. 

Έχω δεχτεί αμέτρητες φορές bullying για την εμφάνιση μου από άτομα σαν και αυτούς. Σπάνια αντιδράω 

πλέον σε τέτοιες συμπεριφορές γιατί πλέον το έχω συνηθίσει. Θυμάμαι την τελευταία φορά που βγήκα 

βράδυ στην Αθήνα οπού είχα ντυθεί παρόμοια, δέχτηκα φραστικές επιθέσεις, αλλά η μοναδική κίνηση μου 

ήταν να δυναμώσω τη μουσική στα ακουστικά μου. 

Αυτοί που με τραμπούκισαν τότε ήταν νημφάλιοι. Δηλαδή αν ήταν και αυτοί υπό επήρεια αλκοόλ θα 

μπορούσε η λεκτική επίθεση να γίνει σωματική; 

Και αυτό ειναι το χειρότερο που αισθάνομαι, οτι πλέον μπορεί να κινδυνεύω μόνο και μόνο επειδή μπορεί 

να τύχει να μην αρέσω ξανά σε κάτι μεθυσμένους κομπλεξικούς. Μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν 

ανασφαλή ανθρωπάκια που φοβούνται. Και ναι φοβούνται. 

Το έχω δει στα μάτια τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα; Μια φορά περπατούσα προς μια στάση 

λεωφορείου και τρεις 18άρηδες αρχίζουν να με κοροϊδεύουν και να με δείχνουν. Από τη συζήτηση 

καταλαβαίνω οτι περιμένουμε το ίδιο λεωφορείο. Όταν εμφανίστηκε το λεωφορείο τους άφησα να ανέβουν 

πρώτοι και μετά πήγα και στάθηκα ακριβώς δίπλα τους. Σταμάτησαν να μιλάνε μεταξύ τους, 

αισθανόντουσαν άβολα και απέφευγαν το βλέμμα μου. Δεν είναι αυτό φόβος; 

Η αδιαφορία της Αστυνομίας 

Όσον αφορά την αστυνομία, καθίσαμε στο φούρνο πάνω απο μισή ώρα μέχρι να σταματήσω να ζαλίζομαι 

και περιμέναμε το περιπολικό να εμφανιστεί. Θα πρέπει να είχε περάσει πάνω από μια ώρα από τότε που 

την είχαν καλέσει. Εν τέλει; Κανένα περιπολικό δεν εμφανίστηκε ποτέ!!! 

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας κάλεσα το αστυνομικό τμήμα. Περιέγραψα το περιστατικό και ο 

αστυνομικός, ο οποίος αρχικά μου είπε δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να κάνεις, μου είπε οτι θα χρειαστεί 

παράβολο 100€ για να κάνω μήνυση προς αγνώστους. Δηλαδη να πληρώσω μια υπηρεσία η οποία δεν με 

εξυπηρετεί; που δεν με προστατεύει; Να πληρώσω 100€ για να κάνω μήνυση σε αγνώστους όταν θα 
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μπορούσαν να έρθουν και να τους οδηγήσουν στο τμήμα την ίδια κιόλας στιγμή; Γιατί δεν πρόκειται για 

ακόμη ένα περιστατικό που ξεκίνησε απο λεκτικό τσακωμό και κατέληξε σε ξύλο όποτε και αναρωτιέσαι 

ποιος πραγματικά φταίει. Αλλά για ένα περιστατικό που σε χτυπάω επειδή έτσι θέλω, επειδή δεν μου 

αρέσεις. 

Και όλα αυτά σε ένα νησί που το καλοκαίρι του 2012 ένας συμπολίτης μου έπεσε νεκρός από πυρά ληστή 

και που μια κοπέλα, η μικρή Μυρτώ, κακοποιήθηκε από εναν ανώμαλο και τώρα δεν μπορεί να μιλήσει; 

Είναι δυνατόν να έχουν συμβεί τέτοια γεγονότα και όχι απλά να αδιαφορούν αλλά να στη λένε και από 

πάνω; Του είπα οτι ξυλοκοπηθήκα και μου απάντησε “γιατί πήγες στο κέντρο υγείας;”. Δηλαδή έπρεπε να 

με αφήσουν αναπήρο για να έχει σημασία το περιστατικό μου ; Του ανέφερα επίσης οτι μια γνωστή μου 

τους κάλεσε την ώρα που με χτυπούσαν και δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Ξέρετε τι μου απάντησε; Ότι δεν 

κάλεσα εγώ ο ίδιος(!) Του ειπα να σοβαρευτεί (πώς ειναι δυνατόν να τηλεφωνήσω στην κατάσταση που 

βρισκόμουν;) και άρχιζε να μου φώναζει. Του το έκλεισα στη μούρη. 

Ένας αστυνομικός, ένας δημόσιος υπάλληλος δηλαδή που πληρώνεται με χρήματα μου και δικά σας, τον 

καλείς για να σε προστάτεψει, για να κάνει το καθήκον του και εκείνος σου την μπαίνει. Για εμένα αυτός ο 

ανθρωπάκος με την απραγία του είναι συνένοχος. Γιατί τύποι σαν αυτούς που μένουν ατιμώρητοι λόγω της 

βαρεμάρας σας (κύριοι αστυνομικοί) στο επόμενο νησί, στο επόμενο περιστατικό θα καταστρέψουν τη ζωή 

κάποιου επειδή απλά δεν τους αρέσει. Και θα φταίτε εσείς. Και όλα αυτά σε ένα νησί που το καλοκαίρι του 

2012 ένας συμπολίτης μου έπεσε νεκρός από πυρά ληστή και που μια κοπέλα, η μικρή Μυρτώ, 

κακοποιήθηκε από εναν ανώμαλο και τώρα δεν μπορεί καν να μιλήσει. Και μόνο τότε, κατόπιν εορτής, 

αφού πρέπει να έχει καταστραφεί η ζωή σου θα δράσει η αστυνομία. Και απορώ… είναι δυνατόν να έχουν 

συμβεί τέτοια γεγονότα στο νησί και όχι απλά να συνεχίζουν αδιαφορούν αλλά να στη λένε και από πάνω; 

Και ξανά καταλήγω, ότι τέτοιου είδους αστυνομικοί είστε συνένοχοι και θα είμαι εκεί να σας κατηγορώ για 

την απραγία σας όταν ένας ακόμη συμπολίτης μου θα χάσει τη ζωή του ενώ τα κανάλια θα σας δίνουν 

παράσημα επειδή απλά πιάσατε τον δράστη. 

Μπράβο σας Αστυνομικοί της Πάρου. 

Μπράβο σας Κομπλεξικοί του Κόσμου. 

Note: Έγραφα αυτό το κείμενο σε μια αγαπημένη μου καφετέρια όταν βλέπω να περνάει μια κοπέλα που το 

t-shirt της έγραφε το εξής quote του Oscar Wilde (τον οποίο θαυμάζω): “Be yourself everyone else is 

taken”. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. 
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40. 23/07/2017: Καταγγελία ξυλοδαρμού μετανάστη από το Πακιστάν, από 

φασιστοειδή στο Μενίδι 

 
Κυριακή 23/07/2017 

ΜΕΝΙΔΙ 

Ξυλοδαρμός μετανάστη από φασιστοειδή 

 

Ένα ακόμα περιστατικό βίας από φασιστοειδή σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Μενίδι. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετανάστης εργάτης από το Πακιστάν έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού την ώρα 

που επέστρεφε στο σπίτι του. 

Καταγγέλλεται πως φασιστοειδή του επιτέθηκαν και τον τραυμάτισαν στο πρόσωπο και σε άλλα μέρη του 

σώματος, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο πλησιέστερο νοσοκομείο. 

Επίσης παρόμοια επίθεση σημειώθηκε και το βράδυ της Παρασκευής 21 Ιουλίου. 

 

 

41.  24/07/2017: Ρατσιστική βία και κακομεταχείριση νεαρών αιτούντων άσυλο από 

τη Γουινέα, από αστυνομικούς στην Ομόνοια 

 
«Δεν έχω ξαναζήσει τέτοια βία και βαρβαρότητα από αστυνομικούς» 

 
Δομή φιλοξενίας προσφύγων | EUROKINISSI / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ 

 

Εφημερίδα των Συντακτών 28.08.2017 Συντάκτης: Δημήτρης Αγγελίδης 

Το μεσημέρι της 24ης Ιουλίου, λίγες ώρες πριν από τη δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της 

Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, στην οδό Μενάνδρου, πίσω από την πλατεία Ομονοίας, ένα 

περιπολικό σταμάτησε μπροστά σε δύο νεαρούς πρόσφυγες από τη Γουινέα που περίμεναν στη στάση του 

λεωφορείου. Τέσσερις ένοπλοι μαυροντυμένοι αστυνομικοί βγήκαν από το περιπολικό κι έτρεξαν προς το 

μέρος τους. 

Αυτά που ακολούθησαν, όπως τα περιγράφουν οι δύο πρόσφυγες στην «Εφ.Συν.», ξεσπώντας κατά τη 

διάρκεια της αφήγησης σε αναφιλητά, γεννούν ερωτήματα σε κάθε δημοκρατικό πολίτη σχετικά με τις 

πρακτικές που φαίνεται ότι εφαρμόζει η ΕΛ.ΑΣ., πρακτικές που δεν έχουν θέση σε δημοκρατικό κράτος 

δικαίου αλλά παραπέμπουν σε άλλες, σκοτεινές περιόδους της ελληνικής ιστορίας. 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/23/1-365/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/23/1-365/
https://archive.is/VmmB3
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/24/1-389/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/24/1-389/
https://archive.is/YD7C3
http://www.efsyn.gr/search/node?author=37
http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/field/image/2017-08/domi_filoxenias_metanastes.jpg
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Στο πλευρό των δύο προσφύγων, του 19χρονου Μοχάμεντ Καμπά και του 20χρονου Σουλεϊμάν Μανέ, ιδίως 

του πρώτου, που ήρθε πρώτη φορά στη ζωή του αντιμέτωπος με τη βία της αστυνομίας και βρέθηκε αίφνης 

να κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών, αυτός, ένας έφηβος προσηλωμένος στο ποδόσφαιρο και στην 

αθλητική ζωή, βρίσκονται όχι μόνον οι φίλοι και οι συμπατριώτες τους στο καμπ του Ελαιώνα, όπου ζουν 

για περισσότερο από ενάμιση χρόνο, από τότε που ήρθαν στην Ελλάδα, αλλά και άνθρωποι που εργάζονται 

και δραστηριοποιούνται στο καμπ, που γνωρίζουν τους δύο πρόσφυγες και παρακολουθούν συγκλονισμένοι 

την υπόθεση. 

Το πρωί εκείνης της ημέρας, ο Καμπά και ο Μανέ, όπως τους αποκαλούν για συντομία στον Ελαιώνα, 

ξεκίνησαν από το καμπ για να πάνε στην πλατεία Βικτωρίας προκειμένου να επικοινωνήσουν μέσω skype 

με δικηγόρους οργανώσεων για να συζητήσουν το ενδεχόμενο να εξεταστεί εκ νέου το αίτημά τους για 

άσυλο. 

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Καμπά είχε μάθει πως απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό το αίτημά του για 

άσυλο και είχε ήδη πάρει στα χέρια του το «φεύγα», όπως το αποκαλούν οι πρόσφυγες στο καμπ το χαρτί 

της αστυνομίας που τους δίνει περιθώριο δύο μηνών για να φύγουν από την Ελλάδα. 

Ο Μανέ είχε περάσει πρόσφατα την ίδια διαδικασία και παρακίνησε τον Καμπά να πάνε στο κέντρο της 

Αθηνάς για να δει πώς έπρεπε να κινηθεί. Το όνειρό του από παιδί είναι άλλωστε μια μέρα να παίξει στην 

αγαπημένη του ομάδα, τον Ολυμπιακό. 

Οπως διηγούνται οι δύο φίλοι, τελείωσαν γρήγορα τη δουλειά τους και πήγαν στην Ομόνοια για να πάρουν 

το λεωφορείο της επιστροφής στον Ελαιώνα. 

Στη 1.15 το μεσημέρι, βρίσκονταν στη στάση του 813 στη Μενάνδρου μαζί με πολύ κόσμο, ο Καμπά 

ακούγοντας μουσική με τα ακουστικά του και ο Μανέ τσεκάροντας στο κινητό την εφαρμογή που 

ενημερώνει για τον πραγματικό χρόνο άφιξης των λεωφορείων. «Ερχεται σε δύο λεπτά», είπε στον Καμπά, 

δείχνοντάς του την οθόνη. 

Πριν περάσουν δύο λεπτά, είδαν ένα περιπολικό να σταματά μπροστά στη στάση και τέσσερις 

μαυροντυμένους ένοπλους αστυνομικούς να τρέχουν προς το μέρος τους. 

Πριν συνειδητοποιήσουν οι δυο φίλοι τι συμβαίνει, ο πιο μεγαλόσωμος αστυνομικός είχε πάει πίσω από τον 

Καμπά και τον είχε αρπάξει από τον λαιμό, σηκώνοντάς τον στον αέρα. 

«Δεν μπορούσα να αναπνεύσω» 

 
Αριστερά ο Μοχάμεντ Καμπά και δεξιά ο Σουλεϊμάν Μανέ | 

«Με κρατούσε σφιχτά από τον λαιμό, κι έτσι σηκωμένο στον αέρα, με πήγε μερικά μέτρα πιο πέρα κι άρχισε να 

με χτυπά, ενώ ένας άλλος με έψαχνε σε όλο μου το σώμα. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, ένιωσα ότι αν μείνω 

έτσι λίγα δευτερόλεπτα ακόμα θα πέθαινα.  
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»“Μη με σκοτώσεις” του είπα κι ένιωσα να πέφτω στο έδαφος. Πήγα να σηκώσω λίγο το κεφάλι μου για να 

πάρω αέρα κι ένιωσα ένα δυνατό χτύπημα πίσω, δεν ξέρω αν ήταν κλομπ ή κλοτσιά. Πρέπει να έχασα τις 

αισθήσεις μου. 

»Συνήλθα όταν κάποιος μου πέταξε νερό. Βρισκόμουν μέσα στο περιπολικό, στο πίσω κάθισμα, ανάμεσα σε 

δύο αστυνομικούς, με τα χέρια μου δεμένα με χειροπέδες πίσω από την πλάτη. Τους ρώτησα “γιατί” και 

άρχισαν να με χτυπούν μια ο ένας από αριστερά, μια ο άλλος από δεξιά, και να βρίζουν. Καταλάβαινα τις 

λέξεις “μαύρο”, “μαλάκα”», λέει ο Καμπά. 

Το περιπολικό σταμάτησε έξω από το τμήμα της Ομονοίας. Ο Καμπά άκουγε τους αστυνομικούς να 

συζητούν για περίπου δέκα λεπτά, χωρίς να καταλαβαίνει τη γλώσσα, ενώ δυσκολευόταν να ανοίξει τα 

μάτια του από τον πόνο. 

Τον οδήγησαν στο τμήμα, ξυπόλητο, γιατί είχαν βγει τα σανδάλια του όσο τον χτυπούσαν στη Μενάνδρου, 

τον έβαλαν στο ασανσέρ, όπου συνέχισαν να τον χτυπούν, και τον πήγαν σ’ έναν χώρο, όπου τον έγδυσαν 

και τον έψαξαν, πριν από το γραφείο. 

Πάνω στο γραφείο ήταν τα χαρτιά του και δίπλα κάτι που δεν είχε ξαναδεί, ένα σακουλάκι. «Με ρώτησαν 

για ποιον προορίζονται τα πράγματα που βρίσκονται στο τραπέζι. Είπα: “υπάρχουν πολλά πράγματα πάνω στο 

τραπέζι. Τα χαρτιά μου προορίζονται για μένα”. Μου έδειξαν το σακουλάκι. Δεν κατάλαβα. “Αυτό είναι για 

σας”, τους είπα». 

«Αρχισα να κλαίω» 

Οπως λέει, τον ρώτησαν αν κατάπιε κάτι, ώστε να φωνάξουν τον γιατρό. Τους είπε ότι είναι μουσουλμάνος 

και, από τα 18 του, νηστεύει κάθε Δευτέρα, δεν βάζει τίποτα στο στόμα του πριν από τις 8 το βράδυ. 

Εγραψαν κάτι, του ζήτησαν να υπογράψει, αρνήθηκε, αλλά είδε τον αστυνομικό να κινείται απειλητικά και 

αναγκάστηκε να υπογράψει. 

Τον οδήγησαν στο κρατητήριο. «Δεν καταλάβαινα, δεν ήξερα για τι με κατηγορούσαν. Ζήτησα μόνο 

παπούτσια, γιατί το πάτωμα ήταν πολύ βρόμικο. Ο αστυνομικός απλά με έσπρωξε στο κρατητήριο. Μέσα 

υπήρχαν πολλοί, αλλά ήμουν ο μόνος Αφρικανός. Αρχισα να κλαίω. 

»Ζήτησα νερό, δεν μου έδωσαν. Φαγητό έβαλα στο στόμα μου το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, όταν με 

πήγαν για δακτυλικά αποτυπώματα. Υπήρχε ένας Βλαντιμίρ που δεν θα τον ξεχάσω ποτέ – μου έδωσε τα 

παπούτσια του για να πάω στην τουαλέτα, με πίεσε να φάω, μου διηγήθηκε την ιστορία του. Με ρώτησε γιατί 

είμαι μέσα. Του είπα ότι δεν έχω ιδέα», λέει. 

Εμαθε για τι κατηγορείται από τον Μανέ, ύστερα από τρεις μέρες. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου στη 

Μενάνδρου, ο Μανέ είχε μείνει ακίνητος από τον φόβο του και παρακολουθούσε. 

Ενας αστυνομικός ήρθε προς το μέρος του και άρχισε να τον βρίζει, αλλά αυτό ήταν όλο. Οταν έφυγε το 

περιπολικό με τον Καμπά, ο Μανέ μάζεψε τα σανδάλια του φίλου του από τον δρόμο και γύρισε στον 

Ελαιώνα για να ζητήσει βοήθεια. 

Ενας καθηγητής που κάνει μαθήματα γλώσσας και μια άλλη εθελόντρια επικοινώνησαν με την αστυνομία, 

που επιβεβαίωσε την κράτηση του Καμπά, αλλά δεν είπε τον λόγο, παρά σε μετέπειτα τηλεφωνική 

επικοινωνία: βρέθηκαν πάνω του, είπαν οι αστυνομικοί, δέκα γραμμάρια κοκαΐνη και ηρωίνη, όπως και 

ναρκωτικά στο στόμα. 

Ο Μανέ χρειάστηκε να θυμίσει στον καθηγητή του ότι ο Καμπά δεν πίνει αλκοόλ ούτε καφέ, δεν καπνίζει, 

αποφεύγει τα φάρμακα, δεν ξενυχτά και σπάνια βγαίνει από το καμπ, και πως δεν είχαν δημιουργήσει 

ιστορίες όσο καιρό ζουν στον Ελαιώνα. 
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«Ισως τον μπέρδεψαν με άλλον. Γιατί δεν ζήτησαν τα χαρτιά του; Γιατί δεν έδειξαν τα ναρκωτικά εκεί, 

μπροστά σ’ όλο τον κόσμο;» είπε στον καθηγητή του. 

Τρεις μέρες μετά, ο Μανέ επισκέφτηκε στο κρατητήριο τον Καμπά και τον ενημέρωσε για τις κατηγορίες. 

Τον ρώτησα τρεις φορές: «Εγώ; Ποτέ δεν θα έχτιζα τη ζωή μου καταστρέφοντας τη ζωή των άλλων. Κάτι 

άλλο θα το καταλάβαινα, αλλά αυτό με ξεπερνά. Μέχρι σήμερα, αναρωτιέμαι τι συνέβη», λέει ο Καμπά. 

«Τον έβλεπα στον ύπνο μου» 

Την ημέρα που οδηγήθηκε από το κρατητήριο στην Εισαγγελία, το πρώτο που τον ρώτησε η ανακρίτρια 

είναι γιατί κυκλοφορεί ξυπόλυτος. Της είπε ότι πρέπει να ρωτήσει τους αστυνομικούς. 

Στο τέλος της ανάκρισης, η ανακρίτρια τον ρώτησε αν επιθυμεί να κάνει μήνυση στους αστυνομικούς, 

σημείωσε τη θετική του απάντηση και διέταξε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικά μέτρα. Ο Καμπά πρέπει 

να δίνει το «παρών» στην αστυνομία δύο φορές τον μήνα, μέχρι να γίνει το δικαστήριο που θα αποφασίσει 

αν είναι ένοχος ή αθώος. 

«Δεν κοιμάμαι τη νύχτα. Σκέφτομαι ότι αυτό που μου συνέβη μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή στους φίλους 

μου. Είναι και οι σωματικοί πόνοι. Πονάω στην παραμικρή κίνηση που πάω να κάνω στο κρεββάτι. Στο 

νοσοκομείο δεν βρήκαν τραύματα από τα χτυπήματα, αλλά προφανώς οι αστυνομικοί ξέρουν πώς να 

χτυπήσουν, έτσι που να πονάς αλλά να μην υπάρχουν ίχνη. Στη χώρα μου έχω συγκρουστεί με την αστυνομία 

κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων και απεργιών. Ομως τέτοια βία από αστυνομικούς δεν την έχω ξαναζήσει. 

»Ο τρόπος που σε κοιτούσαν και σου μιλούσαν ήταν σαν να μην είχες γεννηθεί. Ενα ζώο είχε γι’ αυτούς 

μεγαλύτερη αξία. Υπάρχει ένας που δεν θα τον ξεχάσω ποτέ, αυτός που με χτύπησε περισσότερο. Χθες το 

βράδυ τον έβλεπα στον ύπνο μου. Το βλέμμα του είχε κάτι που δεν μπορώ να περιγράψω, κάτι παραπάνω από 

μίσος. Βρισκόμαστε σε μια χώρα πολιτισμού και δικαιοσύνης, στον 21ο αιώνα. Αλλά αυτό ήταν 

βαρβαρότητα», λέει ο Καμπά. 

Συνεχίζει: «Το θετικό είναι ότι βρήκα ανθρώπους που με στήριξαν, έγιναν για μένα η οικογένειά μου στην 

Ελλάδα. Δεν θα τους ξεχάσω ποτέ. Φοβάμαι όμως πολύ. Αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο εμένα. Αφορά τους 

φίλους μου, όσους με περιστοιχίζουν. Ολοι θέλουν να ξέρουν το τέλος αυτής της ιστορίας.  

»Θα ήθελα να γίνω μια μεγάλη προσωπικότητα, ένας άνθρωπος με ευθύνες, χωρίς τέτοιες σκιές στο παρελθόν 

του. Θα ήθελα, αν φύγω ποτέ από την Ελλάδα, να μπορώ να γυρίσω και να μπορώ να κυκλοφορώ ελεύθερος, 

χωρίς περιορισμούς. Παρακαλώ τον Θεό να βοηθήσει να τελειώσει αυτή η ιστορία και να μου πουν 

“συγγνώμη, δεν είσαι ένοχος”». 
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42. 27/07/2017: Ρατσισμός Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων σε βάρος ΑμεΑ 

 

 

Vasilis Sotiropoulos Η επίμαχη φράση από το Υπόμνημα του Συνδέσμου Ιδιωτικών 

Σχολείων είναι: “Τέλος, σε όλη αυτήν την σοβιετικού τύπου νομοθέτηση δεν μπορούσε 

να λείψει και μια αμφίβολης σκοπιμότητας επίδειξη ανθρωπισμού. Στην παρ. 2 του 

ίδιου άρθρου 71 προβλέπεται ότι «στα ιδιωτικά σχολεία δύνανται να εγγράφονται και 

να φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με τους ίδιους 

όρους, προϋποθέσεις και προσαρμογές που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία[…]» και ότι 

«απαγορεύεται η άρνηση εγγραφής μαθητών εξ αιτίας της αναπηρίας ή των ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών τους.»” Το πλήρες κείμενο του υπομνήματος:  

 
Αθήνα 26 Ιουλίου 2017 

 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

Για το Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις  για την Έρευνα και 
άλλες διατάξεις» 

(άρθρα 70 παρ. 1 α και β και 71 παρ. 2 α, β και 3)  

Στο Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις  για την Έρευνα και άλλες 
διατάξεις» που θα εισαχθεί στην Ολομέλεια προς συζήτηση την 31η Ιουλίου, ο υπουργός Παιδείας, με το 
δυσερμήνευτο και αδικαιολόγητο ιδεοληπτικό μένος του κατά των ιδιωτικών σχολείων, περιλαμβάνει και θέματα 
που τα αφορούν.  

Με μία δικονομικά αμφισβητήσιμη και ηθικά έωλη νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 71 παρ. 3) και προκειμένου να 
προκαταλάβει αποφάσεις των τακτικών δικαστηρίων, δίνει αναδρομική ισχύ (από 6-9-2016) σε αποφάσεις 
υπηρεσιακών συμβουλίων του Δημοσίου, που στήθηκαν ή θα στηθούν για να απορρίψουν προγενέστερες 
καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Η αντισυνταγματική αυτή διάταξη διατυπώθηκε 
αρχικά στην εν λόγω ρύθμιση ως «αληθής έννοια των διατάξεων[…]», βιάζοντας βάναυσα κάθε έννοια λογικής 
και δικαίου. Στην παρούσα εκδοχή, όμως, η διατύπωση άλλαξε και στις προγενέστερες αυτές αποφάσεις 
αποδίδεται αναδρομικά «απόλυτη ακυρότητα».  

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/27/2-60/
https://www.facebook.com/vsotiropoulos?fref=ufi
http://www.privateschools.gr/gr/announcements-greek/item/530-ypomnima-tou-syndesmou-idiotikon-sxoleion-gia-to-sxedio-nomou
http://www.privateschools.gr/gr/announcements-greek/item/530-ypomnima-tou-syndesmou-idiotikon-sxoleion-gia-to-sxedio-nomou
http://www.privateschools.gr/gr/announcements-greek/item/530-ypomnima-tou-syndesmou-idiotikon-sxoleion-gia-to-sxedio-nomou
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Φυσικά η ρύθμιση αυτή είναι το έλασσον, όταν έχει ήδη νομοθετηθεί (παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 682/1977, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 56 του ν. 4472/2017 και ισχύει) η σύσταση κατ’ όνομα 
«ανεξάρτητης επιτροπής», αποτελούμενης από τακτικούς δικαστές (Πρωτοδίκες) και αρμοδιότητα τον έλεγχο 
νομιμότητας και καταχρηστικότητας καταγγελιών συμβάσεων εργασίας.  

Η επιτροπή αυτή ήδη συστάθηκε με την ΥΑ υπ’ αριθμ. 101482/Ν1/16-6-2017 και παρά την επίφαση 
αντικειμενικότητας στη σύστασή της, αφήνει πολλά ερωτήματα να πλανώνται αναπάντητα. Ενδεικτικώς 
αναφέρουμε: Προς τι η θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού «παρα-Δικαιοσύνης», αφού τα αρμόδια τακτικά 
δικαστήρια υπάρχουν και λειτουργούν σωστά (εκτός αν υπάρχει αμφισβήτηση επ’ αυτού από τον υπουργό 
Παιδείας); Τι περισσότερο θα εισφέρουν στην απόδοση δικαιοσύνης τα μέλη της επιτροπής με τις αποφάσεις 
τους πλην του a priori επηρεασμού της τακτικής Δικαιοσύνης και της αποθάρρυνσης προσφυγής σε αυτήν;  

Τέλος, σε όλη αυτήν την σοβιετικού τύπου νομοθέτηση δεν μπορούσε να λείψει και μια αμφίβολης σκοπιμότητας 
επίδειξη ανθρωπισμού. Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου 71 προβλέπεται ότι «στα ιδιωτικά σχολεία δύνανται να 
εγγράφονται και να φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με τους ίδιους όρους, 
προϋποθέσεις και προσαρμογές που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία[…]» και ότι «απαγορεύεται η άρνηση 
εγγραφής μαθητών εξ αιτίας της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους.»  

Ας μας πληροφορήσει ο κύριος υπουργός πόσους κτηριολογικούς ελέγχους διεξήγαγε ο ΕΟΠΠΕΠ στα δημόσια 
σχολεία σχετικώς με την ευκολία πρόσβασης σε αυτά μαθητών με αναπηρία, ποια είναι τα ευρήματά του και 
πώς προτίθενται οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου του να τα αντιμετωπίσουν. 

Έχει, επίσης, αντιληφθεί ο κύριος Υπουργός ότι το ισχύον εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αναλυτικό και ωρολόγιο, και 
η συγκρότηση των τμημάτων τάξεων, έτσι όπως είναι αυστηρά υπερ-ρυθμισμένα και άκαμπτα, δεν βοηθούν 
παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις την ομαλή ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; Αντί, λοιπόν, 
να εισάγονται νομοθετικές ρυθμίσεις που δεν επιλύουν πραγματικά προβλήματα, ας προχωρήσει ο κύριος 
Υπουργός σε τέτοιες αλλαγές που να επιτρέπουν στα σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, να οργανώνουν τα 
προγράμματά τους και τις τάξεις τους με τρόπο ευέλικτο, παιδαγωγικά ορθό και, εν τέλει, αποτελεσματικό για τη 
σωστή ένταξη όλων των παιδιών στη σχολική ζωή και την ανάδειξη της δημιουργικότητάς τους.  

Τέλος, σχετικώς με το ζήτημα του χαρακτηρισμού της διαγωγής των μαθητών (άρθρο 70 παρ. 1 α και β) θα 
συμφωνούσαμε ότι πρόκειται για αναχρονιστικό κατάλοιπο που έχει χάσει τη σημασία του. Ωστόσο, επειδή 
μιλούμε για την διαπαιδαγώγηση ανήλικων μαθητών, επισημαίνουμε ότι η κατάργησή της διαγωγής οφείλει να 
αντικατασταθεί από Κανονισμό Λειτουργίας, όπου η κάθε σχολική μονάδα, δημόσια ή ιδιωτική, θα ορίζει το 
πλαίσιο αρχών και κανόνων που θα διέπουν τη λειτουργία της σχολικής κοινότητας, ώστε να τους γνωρίζουν οι 
μαθητές και οι γονείς τους.   
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43.  28/07/2017: Οδηγός κατεβάζει πρόσφυγα με το μωρό της από λεωφορείο 

στο Ρέντη 

Καταγγελία για ρατσιστική συμπεριφορά οδηγού του ΟΑΣΑ-Κατέβασε από το λεωφορείο μητέρα 

πρόσφυγα με το μωρό της 

Ο οδηγός υποστήριξε πως απαγορεύονται δυο καροτσάκια με παιδιά μέσα στο όχημα 

Lifo 28.7.2017 

 
Φωτογραφία που τράβηξε μέσα στο λεωφορείο ο καταγγέλλων 

  

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/28/1-367/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/28/1-367/
https://archive.is/bKT8w
https://archive.is/bKT8w
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Οδηγός αστικού λεωφορείου καταγγέλλεται για ρατσιστική συμπεριφορά, καθώς κατέβασε από το 

λεωφορείο αλλοδαπή γυναίκα μαζί με το παιδί της. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας όταν συνέβη το περιστατικό 

κατέβηκαν, από το λεωφορείο όλοι οι επιβάτες. 

Σύμφωνα με την καταγγελία η οποία έγινε επωνύμως από τον δημοσιογράφο Γιάννη Παργινό, ο οδηγός 

απαίτησε να κατέβει από λεωφορείο η γυναίκα η οποία είχε μπει στο όχημα με το παιδί της σε καροτσάκι. 

Το περιστατικό συνέβη χθες στην περιοχή του Ρέντη στη γραμμή Αθήνα-Πέραμα. 

Η γυναίκα ήταν πρόσφυγας αναφέρει ο κος Παργινός και λέει πως ο οδηγός υποστήριξε πως απαγορεύονται 

δύο καροτσάκια με παιδιά στο λεωφορείο. Ωστόσο όπως υποστήριξε ο κος Παργινός στο δελτίο του Alpha 

δεν υπήρχε άλλο καροτσάκι μέσα στο λεωφορείο και υπήρχε αρκετός χώρος. 

O καταγγέλων κάνει λόγο για ρατσιστική συμπεριφορά και αναφέρει πως όλοι οι επιβάτες υποστήριξαν την 

γυναίκα, αλλά επειδή ο οδηγός ήταν ανένδοτος κατέβηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας από το λεωφορείο. Ο 

ΟΑΣΑ έχει ενημερωθεί προφορικώς για το συμβάν ενώ αναμένεται να γίνει και επώνυμη καταγγελία.  

 

44.  29/07/2017: Βίαιη ρατσιστική επίθεση σε μικροπωλητές από το Μπανγκλαντές 

στη Ρόδο με δράστες εφήβους 

 
Σοκ στη Ρόδο: Δύο 14χρονα ξυλοκόπησαν μετανάστες μικροπωλητές 

Κατηγορούμενοι για το νόμο περί ρατσισμού και ξενοφοβίας είναι τέσσερις ανήλικοι στην Ρόδο που 

ξυλοκόπησαν δύο μικροπωλητές από το Μπαγκλαντές. 

 
 

02 Αυγ. 17 www.thetoc.gr 

Κατηγορούμενοι για το νόμο περί ρατσισμού και ξενοφοβίας είναι οι τέσσερις ανήλικοι ( ηλικίας 14,15,15, 

και 17 ετών), κάτοικοι Ρόδου, οι οποίοι φέρονται να χτύπησαν δύο μικροπωλητές (υπήκοοι Μπαγκλαντές) 

στην παλιά πόλη της Ρόδου. Τα περιστατικά σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Αρχικά 

ομάδα έξι ατόμων επιτέθηκε σε 30χρονο μετανάστη την ώρα που πουλούσε την πραμάτεια του στην παλιά 

πόλη. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι ανήλικοι τον χαστούκισαν στο πρόσωπο, του άρπαξαν το κινητό 

τηλέφωνο και του φώναξαν: «Γ… τους Πακιστανούς». Από το χτύπημα προκλήθηκε εσωτερικό τραύμα στο 

στόμα. Μετά από μία ώρα πέντε ανήλικοι επιτέθηκαν σε 24χρονο υπήκοο Μπαγκλαντές, επίσης 

μικροπωλητή στην παλιά πόλη. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι ανήλικοι του είπαν ότι είναι «Χρυσή 

Αυγή», τον έριξαν κάτω, τον χτύπησαν και του πήραν 270 ευρώ και το κινητό του τηλέφωνο. 

Η Αστυνομία προχώρησε σε έρευνες και σχημάτισε δικογραφία για τέσσερις ανήλικους. Οι τρεις από 

αυτούς αναγνωρίστηκαν ως δράστες και από τα δύο θύματα, ενώ ο τέταρτος αναγνωρίστηκε από τον έναν 

από τους δύο. Η Αστυνομία αναζητά ακόμα δύο ανήλικους που φέρονται να εμπλέκονται στα ίδια 

περιστατικά, που έχουν προκαλέσει προβληματισμό στο νησί. 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/29/1-373/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/29/1-373/
https://archive.is/YNMzU
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45.  29/07/2017: Καταστροφές σε οικίσκους της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 

τους Πρόσφυγες στις Οινούσσες 

 

 
 

Οινούσσες: Έκαναν γυαλιά- καρφιά τους οικίσκους μεταναστών 

 

Σημαντικές φθορές στους 6 οικίσκους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών που είναι τοποθετημένοι στο 

νέο λιμάνι των Οινουσσών, προξένησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου άγνωστοι δράστες. Με τη χρήση 

αιχμηρών αντικειμένων έσκισαν τους προκάτ οικίσκους που είχε μεταφέρει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 

στο νησί έπειτα από αίτημα του Δήμου Χίου καταστρέφοντάς τους σχεδόν ολοσχερώς. «Μέσα στους 

οικίσκους είχαμε ρούχα και άλλα είδη τα οποία είχαμε συγκεντρώσει ρούχα, παπούτσια και άλλα είδη για 

να τα δίνουμε στους ανθρώπους που έφθαναν στις Οινούσσες μέσα στον χειμώνα. Παρέμεναν μέσα 

στους οικίσκους για λίγες ώρες μέχρι να τους μεταφέρουν στο λιμάνι της Χίου. Αυτά τα είδη δεν τα 

άγγιξαν καθόλου. Οι ζημιές όμως στα προκάτ είναι μεγάλες», ανέφερε στον «π» ο Γιώργος Δανιήλ. 

https://www.facebook.com/v2.8/plugins/post.php?app_id=240605899350780&channel=http%3A%2F%2Fstaticxx.fac

ebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FXBwzv5Yrm_1.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df34fb5e3d2497ea%

26domain%3Dwww.politischios.gr%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.politischios.gr%252Ff23fc271e9f9
922%26relation%3Dparent.parent&container_width=618&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmaria.nti

niakoudaki%2Fposts%2F10155462674229647&locale=el_GR&sdk=joey&show_text=true&width=655 

 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/29/1-368/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/29/1-368/
https://web.archive.org/web/20170729170910/http:/www.politischios.gr/horia/oinoysses-ekanan-gyalia-karfia-toys-oikiskoys-metanaston
https://www.facebook.com/v2.8/plugins/post.php?app_id=240605899350780&channel=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FXBwzv5Yrm_1.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df34fb5e3d2497ea%26domain%3Dwww.politischios.gr%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.politischios.gr%252Ff23fc271e9f9922%26relation%3Dparent.parent&container_width=618&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmaria.ntiniakoudaki%2Fposts%2F10155462674229647&locale=el_GR&sdk=joey&show_text=true&width=655
https://www.facebook.com/v2.8/plugins/post.php?app_id=240605899350780&channel=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FXBwzv5Yrm_1.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df34fb5e3d2497ea%26domain%3Dwww.politischios.gr%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.politischios.gr%252Ff23fc271e9f9922%26relation%3Dparent.parent&container_width=618&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmaria.ntiniakoudaki%2Fposts%2F10155462674229647&locale=el_GR&sdk=joey&show_text=true&width=655
https://www.facebook.com/v2.8/plugins/post.php?app_id=240605899350780&channel=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FXBwzv5Yrm_1.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df34fb5e3d2497ea%26domain%3Dwww.politischios.gr%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.politischios.gr%252Ff23fc271e9f9922%26relation%3Dparent.parent&container_width=618&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmaria.ntiniakoudaki%2Fposts%2F10155462674229647&locale=el_GR&sdk=joey&show_text=true&width=655
https://www.facebook.com/v2.8/plugins/post.php?app_id=240605899350780&channel=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FXBwzv5Yrm_1.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df34fb5e3d2497ea%26domain%3Dwww.politischios.gr%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.politischios.gr%252Ff23fc271e9f9922%26relation%3Dparent.parent&container_width=618&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmaria.ntiniakoudaki%2Fposts%2F10155462674229647&locale=el_GR&sdk=joey&show_text=true&width=655
https://www.facebook.com/v2.8/plugins/post.php?app_id=240605899350780&channel=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FXBwzv5Yrm_1.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df34fb5e3d2497ea%26domain%3Dwww.politischios.gr%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.politischios.gr%252Ff23fc271e9f9922%26relation%3Dparent.parent&container_width=618&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmaria.ntiniakoudaki%2Fposts%2F10155462674229647&locale=el_GR&sdk=joey&show_text=true&width=655
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46.  30/07/2017 (περίπου): Πέταγμα νερών πάνω σε μικρή Ρομνί μέσα από εκκλησία 

στην Κοζάνη 

 
Και δεύτερη μαρτυρία για το “μπουγέλωμα” ανήλικης ζητιάνας εξω από τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου 

στην Κοζάνη: “Το κοριτσάκι φώναζε και η όλη εικόνα με έκανε να κλάψω, σαν μάνα που είμαι…” 

Παναγιώτης • 5 Αυγούστου 2017 

 

Και δεύτερη μαρτυρία για το “μπουγέλωμα” ανήλικης ζητιάνας εξω από τον ιερό μητροπολιτικό ναό του. 

Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη φερνει στο “φως” το Kozanimedia. Η αναγνώστρια του site Ι.Π. (τα στοιχεία 

της στη διάθεση μας) σε τηλεφωνική της επικοινωνία επιβεβαίωσε πλήρως το εν λόγω περιστατικό που 

δημοσίευσε χθεσ το voria.gr, τονίζοντας πως και η ίδια ήταν αυτόπτης μάρτυρας στα όσα συνέβησαν. 

Σύμφωνα με την ίδια το περιστατικό, που ήδη έχει προκαλέσει πολλά σχόλια, συνέβη την περασμένη 

εβδομάδα, τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου, με την ανήλικη επαίτη να γίνεται…μούσκεμα από την 

ποσότητα νερού που ρίχτηκε μέσα από τον μητροπολιτικό ναό. “Πραγματικά ξαφνιάστηκα…αρχικά η 

έκπληξη μου ήταν μεγάλη. Το κοριτσάκι, Ρομά νομίζω, φώναζε και η όλη εικόνα με έκανε να κλάψω, σαν 

μάνα που είμαι κι εγώ”, αναφέρει στο Kozanimedia η Ι.Π., προσθέτοντας πως “υπήρχε κάποιος κύριος που 

διαμαρτυρύθηκε εντονότατα, ενώ και εγώ και άλλα 1-2 άτομα είπαμε πως αυτό που συνέβη ήταν 

απαράδεκτο. Ο νεωκόρος άκουγε τις διαμαρτυρίες χωρίς να πει λέξη και σκύβοντας το κεφάλι…” 

Σύμφωνα με την ίδια, ενημερώθηκε σχετικά και η Αστυνομία για το εν λόγω περιστατικό. 

 

 

47.  31/07/2017: Άγρια ρατσιστική επίθεση εργοδότη σε Αιγύπτιους εργάτες γης που 

ζήτησαν το μισθό τους, στη Γαστούνη Ηλείας 

 
PRESS PUBLICA 

 

Ηλεία: Εργάτης γης ζήτησε τα μεροκάματά του και του έσπασαν το σαγόνι 

 

Αύγουστος 5, 2017 

Αλλο ένα κρούσμα βάναυσης εργασιακής εκμετάλλευσης με θύματα τέσσερις μετανάστες-εργάτες γης 

σημειώθηκε στη Γαστούνη Ηλείας. Οι Αιγύπτιοι δούλευαν σε χωράφια και όταν την περασμένη 

Δευτέρα ζήτησαν από το αφεντικό τους τα μεροκάματα που τους χρωστούσε, συνολικά 350 ευρώ, 

χτυπήθηκαν σκληρά. 

Ο νεαρός Αττια, όπως αναφέρει το the best, οδηγήθηκε σοβαρά τραυματισμένος, στο Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο Πατρών. Ένας ακόμα εργάτης γης, τραυματίστηκε πιο ελαφριά, αφού έχασε μόνο ένα δόντι και 

απέκτησε ένα σκισμένο χείλος. Ο Άττια, σύμφωνα με τους γιατρούς που τον ανέλαβαν, φέρει κάταγμα κάτω 

γνάθου, χειρουργήθηκε, νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο μέχρι την Παρασκευή κι μαζί με το εξιτήριο πήρε κι 

ένα… χαράτσι 1.553 ευρώ. Και τούτο γιατί δεν διαθέτει κάποιο νομιμοποιητικό στοιχείο. 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/30/1-374/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/30/1-374/
https://archive.is/mFB9r
https://archive.is/mFB9r
https://kozanimedia.gr/author/panos/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/31/2-61/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/31/2-61/
https://archive.is/ak28S
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Για το θέμα παρενέβη η Κίνηση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών Πάτρας, μέλη 

της οποίας εξήγησαν την ιδιαιτερότητα του συμβάντος, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα. 

Μιλώντας στο thebest.gr με αφορμή την περιπέτεια του Αιγύπτιου εργάτη γη και των συμπατριωτών του, το 

μέλος της Κίνησης Νίκος Παπαγεωργίου, επισημαίνει μεταξύ άλλων: 

«Η απίστευτη αυθαιρεσία της στυγνής εκμετάλλευσης αυτών των ανθρώπων είναι καθεστώς. Η απουσία 

κάθε έλεγχου για την επιβολή τού εργόσημου, σκανδαλώδης. Χιλιάδες ξένοι εργάτες βιώνουν συνθήκες 

μιας δολοφονικά καταναγκαστικής εργασίας, μαύρης κι απλήρωτης, με την διεκδίκηση τού μεροκάματου να 

είναι ρίσκο ζωής. Το συνολικό ποσό των 350 ευρώ που διεκδικούσαν οι 4, δείχνει ότι δουλεύουν για 

ψίχουλα. Τους δέρνουν, τους απειλούν, τους βρίζουν». 

Πλέον τα μέλη της Κίνησης αναζητούν τα στοιχεία του εργοδότη με απώτερο στόχο να μηνυθεί ο δράστης 

για το χτύπημα που κατέφερε στον Αιγύπτιο εργάτη και να χρεωθεί τα νοσήλια. 

 

 

Με τιμή 

              

Παναγιώτης Δημητράς                                          

Εκπρόσωπος ΕΠΣΕ 

 

 

 

  


