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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  

  

8 Μαϊου 2019 

 

Δέκατη τρίτη αναφορά για σειρά αδικημάτων με άμεσο ή έμμεσο ρατσιστικό χαρακτήρα  

 

Κυρία Εισαγγελέα  

 

Υποβάλλουμε σήμερα τη δέκατη τρίτη 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, ενώ στα κείμενα που 

αναδημοσιεύονται αναφέρονται οι υπερσύνδεσμοί τους.  

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 που θεωρεί συλλήβδην τους Ρομά εμπόρους ναρκωτικών, κλέφτες, ληστές, βιαστές, κτλ.: 

 

  
 

2. 13/05/2017: Ισλαμοφοβικό και συκοφαντικό tweet του Ανδρέα Ανδριανόπουλου 

 

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/2017/05/13/1-307/
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Εδώ ως αποθηκευμένο link 

 

 

3.  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 

 

https://web.archive.org/web/20170527172232/https:/twitter.com/andrianopoulos4/status/863325182148169728
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/05/15/3-22/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/05/15/3-22/
https://archive.is/EDdyW
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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 

 

4.  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 

 

 
 

 

  
5. 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 

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
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/05/27/2-52/
https://archive.is/0y2mx
https://archive.is/0y2mx
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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 

 
 

 

6.  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 

https://www.youtube.com/watch?v=MJ4hSTcWGo8
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/05/31/1-323/
https://archive.is/72wnX
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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 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 

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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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  

 

 

7. 04/06/2017: Ισλαμοφοβικό post στο facebook από στέλεχος της καμπάνιας 

“Παραιτηθείτε” 

 
 

8.  15/06/2017: Αντιπροσφυγική διαδήλωση στη Χίο 

Χίος: Διαδηλωτές ζητούν αποχώρηση των προσφύγων από το νησί 

Καθημερινή 

 

15 Ιουνίου 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=93RBzC389S4
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/04/1-321/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/04/1-321/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/16/1-319/
https://archive.is/ir4Nu
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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. 

 

 

9.  16 και 17/06/2016: Ρατσιστική αναδημοσίευση ψευδούς είδησης για “πρόσφυγες 

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

 

 

«Πρόσφυγες» απαιτούν από τις ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ να είναι σεμνές. – Καταρρίπτεται 

Θοδωρής Δανιηλίδης Ιδρυτής – Συντονιστής της ιστοσελίδας 17 Ιουνίου 2016 

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

αποδεικνύει με μια φωτογραφία.  

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/16/1-386/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/16/1-386/
https://archive.is/aKIVV
http://ellinikahoaxes.gr/author/petroulini/
http://s.kathimerini.gr/resources/2017-06/img_3232-thumb-large.jpg
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 ΨΕΥΔΕΣ 

Το [ψευδές] 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/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
https://i0.wp.com/ellinikahoaxes.gr/wp-content/uploads/2016/06/41302.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. 

 

10.  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… 

https://archive.is/FUWBR
https://archive.is/7DA2B
https://archive.is/g1x8Q
https://archive.is/cmahT
http://makpress.blogspot.gr/2016/06/gamoto.html
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://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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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 

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. 

https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/06/620ef-newego_large_t_1101_54264794.jpg


12 

  

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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11. 22/06/2017: Απαγγελία ύμνου ναζιστικής Γερμανίας από βουλευτή της ΧΑ 

στον Ασπρόπυργο 

Βοιωτία, δες, «καμάρωσε» και ανατρίχιασε 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/22/1-341/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/22/1-341/
https://archive.is/6JxtN
http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/field/image/2017-06/karakostas-aspropurgos-630_0.png
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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 

 

12.  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://www.youtube.com/watch?v=FLdHKGwYjtk&bpctr=1534853100
https://jailgoldendawn.com/
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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13.  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 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/28/1-339/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/06/28/1-339/
https://archive.is/Q7gPc
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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, 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 

http://www.mesogianews.gr/uploads/docs/2017/06/302.doc
https://www.youtube.com/watch?v=9PVbLE3yE8U
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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 

 

 Φωτογραφία αρχείου: Sooc 

 

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 

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». 

 

14.  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 

https://archive.is/8lMcO
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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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. 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! 

 

 

15.  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 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/02/1-393/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/02/1-393/
https://archive.is/RW6rR
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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.» 

 

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;» 

 

https://archive.is/kIpTi
https://archive.is/ikmNy
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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 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 

 

 

16.  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 

https://archive.is/NUWcI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=420&v=f_QwprhQJOI
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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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 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 
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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 

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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17. 08/07/2017: Τυπική αντισημιτική συνωμοσιολογία σε ομάδες του Facebook 

 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/08/1-350/


33 

  

 
 

18.  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 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/09/1-353/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/09/1-353/
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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  

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. 

 

19.  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» 

 

http://www.efsyn.gr/search/node?author=37
http://www.efsyn.gr/search/node?author=109
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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11/07/2017 

 

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». 

 

 

20.  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. 

 

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 

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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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. 

 

21. 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: 

 

  
 

Μετά τις αντιδράσεις, επανήλθε και τις συγκρίνει με τη δίωξη της Μελίνας Μερκούρη απ’ τη Χούντα. 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/17/1-362/
https://archive.is/0p2W1
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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] 

 

 
22. 27/07/2017: Ρατσισμός Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων σε βάρος ΑμεΑ 

 

https://archive.is/sIn3n
https://archive.is/Qgorl
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/07/27/2-60/
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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».  

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 

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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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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23.  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 

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. 

 

 

24.  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 

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
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/
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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. 

 

 

25. 26 και 27/12/2017: Αντισημιτικά συνομωσιολογικά άρθρα για κρυφή σχέση 

“Ρουβίκωνα”, κυβέρνησης και ισραηλινής πρεσβείας 

 
Αντισημιτικά συνομωσιολογικά άρθρα, σε διάφορα μέσα, με αφετηρία ένα άρθρο στη Χρυσή Αυγή, για 

κρυφή σχέση “Ρουβίκωνα”, κυβέρνησης και ισραηλινής πρεσβείας στις 26 και 27 Δεκεμβρίου 2017. Εκτός 

από την πηγή και τα “Αττικά Νέα” που ακολουθούν, εμπλουτισμένα με αντισημιτικό σκίτσο, το άρθρο 

αναδημοσιέυτηκε σε παραλλαγές (που περιλαμβάνουν και το σκίτσο) και στα grothia.gr (και στο 

αντίστοιχο Twitteraccount), oimaskespeftoun.blogspot.nl, aetos-apokalypsis.com (και στην αντίστοιχη 

σελίδα στο Facebook), palo.gr, e-rodios.blogspot.gr και thesecretrealtruth.blogspot.com. 

 

 
Καλλιόπη Σουφλή - Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017 

 

Η Μόσαντ σε αγαστή συνεργασία με τους συστημικούς του Ρουβίκωνα! Γιατί πολύ απλά το καθεστώς 

αφήνει τους παρακρατικούς του να προβαίνουν σε μερικές ακίνδυνες ενέργειες προκειμένου να 

συντηρείται το παραμύθι της αριστερής «αντίστασης». 

Με αυτόν τον τρόπο η αριστερά προσπαθεί να είναι ταυτόχρονα και κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Οι δε 

παρακρατικοί του «Ρουβίκωνα» επιστρατεύτηκαν όταν φάνηκε ξεκάθαρα ότι οι αποσκιρτήσεις του Σύριζα 

ήταν απλώς και μόνο γραφικοί και δεν θα μπορούσαν να κάνουν την δουλειά. Και επιπλέον, μην ξεχνάτε, 

πως τα παρακρατικά αιδοιόπανα του Ρουβίκωνα, προτίθενται να… πολιτευθούν και φτιάχνουν συνθήκες … 

“αντιστασιακών”, για να πείσουν τους μαλακες ελληνόφωνους. 

 

Η είδηση, που ενισχύει το παραμύθι που επιχειρούν να φτιάξουν τα κόκκινα παρακρατικά σκυλιά των 

λούστρων της Μέρκελ και της Σιών, είναι η εξής:  

 

«Νέα “καταδρομική” επίθεση του Ρουβίκωνα, ανήμερα Χριστούγεννα στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Ψυχικό. 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/26/1-479/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/26/1-479/
https://archive.is/0VjQH
https://archive.is/G6KDw
https://archive.is/VFTMh
https://archive.is/kacog
https://archive.is/ENEpd
https://archive.is/lFucb
https://archive.is/HznqK
https://archive.is/2JkIY
https://archive.is/Mbelv
https://archive.is/v4Yr5
https://archive.is/v4Yr5
https://archive.is/v4Yr5
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Στις 06:05 το πρωί, ομάδα περίπου δέκα ατόμων που επέβαινε σε μοτοσικλέτες πλησίασε το κτήριο, πέταξε 

μπογιές και κατόπιν εξαφανίστηκε. Λίγο αργότερα ανέβηκε το σχετικό βίντεο από τον Ρουβίκωνα στο 

διαδίκτυο»…   

Είναι κοινό μυστικό ότι, η πρεσβεία του Ισραήλ, εκτός από την ελληνική αστυνομία, φυλάσσεται και από 

την Μοσάντ. Και εσωτερικά και εξωτερικά. Κι αυτό δεν συμβαίνει μόνο με την εν Αθήναις πρεσβεία, αλλά 

με τις πρεσβείες του Ισραήλ σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ανά τον κόσμο 

αμερικανικές υπηρεσίες και την CIA. Επίσης, υπάρχουν τελευταίου τύπου κάμερες και ηλεκτρονικά μέσα 

παρακολούθησης, που «πιάνουν» κάθε ύποπτη κίνηση, όχι μόνο στα πέριξ της πρεσβείας, αλλά σε μια 

μεγάλη ακτίνα γύρω απ’ αυτήν. Με αποτέλεσμα, όποιος πλησιάσει με κακόβουλο σκοπό, είτε να 

συλλαμβάνεται ατάκα κι επιτόπου, είτε –στη χειρότερη περίπτωση- να συλλαμβάνεται σε λίγα 

δευτερόλεπτα, μετά από καταδίωξη. Στην περίπτωση του Ρουβίκωνα, δεν συνέβη ούτε το ένα, ούτε το 

άλλο! 

Γιατί; Γιατί πολύ απλά το καθεστώς αφήνει τους παρακρατικούς του να προβαίνουν σε μερικές ακίνδυνες 

ενέργειες προκειμένου να συντηρείται το παραμύθι της αριστερής «αντίστασης». Με αυτόν τον τρόπο η 

αριστερά προσπαθεί να είναι ταυτόχρονα και κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Οι δε παρακρατικοί του 

«Ρουβίκωνα» επιστρατεύτηκαν όταν φάνηκε ξεκάθαρα ότι οι αποσκιρτήσεις του Σύριζα ήταν απλώς και 

μόνο γραφικοί και δεν θα μπορούσαν να κάνουν την δουλειά. 

Πηγή 

 

 

26. 24/12/2017: Απειλητικά αντιτσιγγανικά σχόλια και στοχοποίηση μικρών παιδιών στο 

Μαρκόπουλο Αττικής, μέσω post στο Facebook 

 

Απειλητικά αντιτσιγγανικά σχόλια -τα περισσότερα με υπογραφή από εντοπίσημα επώνυμα και όχι 

ψευδώνυμα άτομα- και στοχοποίηση μικρών παιδιών σε post στο Facebook στις 24 Δεκεμβρίου 2017. 

Το post που περιλαμβάνει παράνομη δημοσιοποίηση video και φωτογραφιών από μικρά παιδάκια που 

κατηγορούνται ότι μουτζούρωσαν μία πόρτα… σε πολυκατοικία στον Μαρκόπουλο, περιλαμβάνει από 

άγριες δολοφονικές απειλές για τα συγκεκριμένα παιδάκια ως γενοκτονικά σχόλια για όλους τους Ρομά με 

αναφορές στον Χίτλερ, την “τελική λύση” κτλ. και έχει πάνω από 2.500 κοινοποιήσεις. 

http://oimaskespeftoun.blogspot.gr/2017/12/blog-post_815.html
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/24/1-480/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/24/1-480/
https://archive.is/Gpbmx
https://www.facebook.com/max.kanellias
https://i2.wp.com/grothia.gr/wp-content/uploads/2017/12/mosant-se-agasti-synergasia-tous-systimikous-tou-rouvikona4.jpg?w=778
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27. 22/12/2017: Αντισημιτικό post σε αθεϊστικό group στο Facebook 

 
Αντισημιτικό post σε αθεϊστικό group στο Facebook με πάνω απο 10.000 μέλη, στις 22 Δεκεμβρίου 
2017: 

 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/22/2-84/
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28. 22/12/2017: Αντιτσιγγανική ψευδής είδηση σε πολλά μέσα για Ρομά που 

“λήστεψαν εγκλωβισμένους οδηγούς στα χιόνια” 
 

Ακραία ρατσιστική ψευδής είδηση σε πολλά μέσα για δήθεν επεισόδιο στη Νέα Οδό με Ρομά που 

“λήστεψαν εγκλωβισμένους οδηγούς στα χιόνια” στις 22 Δεκεμβρίου 2017 και υπερεκτεταμένη 

αναδημοσίευση, χαρακτηριστική του ευρύτατα διαδεδομένου αντιτσιγγανισμού. Ακολουθεί και άρθρο για 

εισαγγελική παρέμβαση για τα αίτια του εγκλωβισμού των οδηγών όπως και ανακοίνωση της διαχειρίστριας 

εταιρείας του αυτοκινητοδρόμου, χωρίς ίχνος αναφοράς στη φανταστική αιτία που επικαλούνται τα 

δημοσιεύματα. Εκτός από το tribune.gr (που ακολουθεί) η “είδηση” αναδημοσιεύτηκε 

στα inewsgr, sinomosiologos.blogspot.gr, exeisminima.gr, taxalia.blogspot.gr, skeftomasteellhnika.blogspot.

gr, sfairika.gr, batmanews.gr, tv100.gr, paskelarcomei.blogspot.gr, mpala.gr, palo.gr, fonaklas.blogspot.nl, el

eftheroiellines.blogspot.com, ellinilatris.blogspot.gr, thepressroom.gr, elatora.wordpress.com, news.www2.g

r, myblogs.gr, και στη σελίδα στο Facebook Τι λες τώρα;. 

 

tribune.gr 

 

Ρομά επιτέθηκαν, ξυλοκόπησαν και λήστεψαν εγκλωβισμένους οδηγούς στα χιόνια 

22 Δεκεμβρίου 2017 

 
 

Στιγμές τρόμου έζησαν το βράδυ της Πέμπτης εγκλωβισμένοι οδηγοί που κατευθύνονταν προς Λιβαδειά, 

όταν δέχθηκαν επίθεση από Ρομά στο ύψος της αερογέφυρας στο Πυρί της Θήβας. Όπως αναφέρει 

το exeisminima.gr, σύμφωνα με μαρτυρία οδηγού κάποια στιγμή δημιουργήθηκε μεγάλο μποτιλιάρισμα 

πριν την αερογέφυρα του Πυριού, το οποίο υπέθεσαν ότι οφείλονταν στην έντονη χιονόπτωση. Μετά από 

λίγη ώρα, τα αυτοκίνητα επιχειρούσαν με δυσκολία να κάνουν αναστροφή και να συνεχίσουν την πορεία 

τους, από παράδρομο που περνά κάτω από τη γέφυρα του τρένου και οδηγεί στην πλατεία του Πυριού, 

χωρίς και πάλι να τα καταφέρουν. Έντρομοι οι οδηγοί είδαν Ρομά να ξυλοκοπούν άλλους οδηγούς και να 

τους αρπάζουν κινητά και τσάντες, χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν. Πολλοί από τους οδηγούς 

επέστρεψαν πίσω προς την εθνική οδό, ενώ το συμβάν επιβεβαιώνεται και από υπάλληλο των διοδίων που 

ανέφερε ότι τουλάχιστον δυο οδηγοί αυτοκινήτων πέρασαν τα διόδια αιμόφυρτοι. Το περιστατικό 

επιβεβαίωσε και αναγνώστρια στην ιστοσελίδα exeisminima.gr, η οποία έγραψε: «Ακριβώς έτσι ήταν 

τα πράγματα. Ξεκίνησα από Αθήνα για Λιβαδειά και λίγο μετά το Lidl της Θήβας, ακινητοποιηθήκαμε. Τα 

αυτοκίνητα ήταν κολλημένα μέχρι την γέφυρα της διασταύρωσης για Λιβαδειά. Αφού μας ειδοποίησαν να 

κάνουμε αναστροφή (πράγμα αδύνατο με τόσο χιόνι στο δρόμο), στρίψαμε σε ένα δρόμο που οδηγούσε 

στην πόλη. Εκεί πάλι ακινητοποιηθήκαμε γιατί δεν ήταν εύκολο για όλα τα αυτοκίνητα να ανέβουν μια 

ανηφόρα και μείναμε κολλημένοι κάτω από την γέφυρα του τρένου. Ο οδηγός του μπροστινού οχήματος 

μου εξιστορούσε σοκαρισμένος την κατάσταση με τους Ρομα. Έκανα αναστροφή στο σημείο αυτό και 

επέστρεψα Αθήνα. Η υπάλληλος των διοδίων μου έλεγε για τους 2 οδηγούς που ξυλοκοπήθηκαν από τους 

Ρομά. Αστυνομία; Περιφέρεια; Ακούει κανείςςςςςςςςςςςς; 

 Το μήνυμα της αναγνώστριας εδώ 

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

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/22/1-477/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/22/1-477/
https://archive.is/VSw4k
https://archive.is/PTwBq
https://archive.is/idQ5s
https://archive.is/Ju4JD
https://archive.is/3Cm1a
https://archive.is/3Cm1a
https://archive.is/QuYJ8
https://archive.is/N6VEo
https://archive.is/MsOuZ
https://archive.is/WTqBV
https://archive.is/i52UQ
https://archive.is/khbJa
https://archive.is/fqmAP
https://archive.is/r4MwM
https://archive.is/r4MwM
https://archive.is/I35Me
https://archive.is/TbYOO
https://archive.is/S1Jx5
https://archive.is/oU11B
https://archive.is/oU11B
https://archive.is/6AkG6
https://archive.is/EKXVP
https://archive.is/xhT5t#selection-1659.0-1710.3
https://archive.is/o/xhT5t/exeisminima.gr/blog/roma-epitethikan-se-eglovismnous-apo-to-xioni-odigous-sto-pyri-thivas/
http://exeisminima.gr/blog/roma-epitethikan-se-eglovismnous-apo-to-xioni-odigous-sto-pyri-thivas/?fb_comment_id=1805602376140511_1805619216138827#f3cad165139aa5
https://archive.is/xhT5t/f56640827f0f9066ec71d379f2fa56371e307cfd.jpg
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Εισαγγελική παρέμβαση για τον εγκλωβισμό οδηγών στο Μαρτίνο 

Στην Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας 25/12/2017 

 

Την παρέμβαση του Εισαγγελέα Λαμίας προκάλεσε η απίστευτη ταλαιπωρία που βίωσαν μέσα στο χιονιά 

το απόγευμα της Παρασκευής οι εγκλωβισμένοι στην εθνική οδό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ 

του lamiareport.gr ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας, Χάρης Λακαφώσης, διέταξε 

προκαταρκτική εξέταση για διαπιστωθεί πως και γιατί έγινε αυτός ο χαμός και να αποδοθούν ευθύνες. 

Αρχικά σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η Εισαγγελία ζητά εξηγήσεις από την εταιρεία που έχει και την 

ευθύνη αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε, καθώς επίσης και από τον επικεφαλής – υπεύθυνο των μηχανημάτων που 

είχαν την ευθύνη καθαρισμού του οδοστρώματος. Οι ουρές στην εθνική οδό μέσα στα χιόνια το απόγευμα 

της Παρασκευής (22/12) έφτασαν τα 15 χιλιόμετρα και εκατοντάδες οδηγοί με τις οικογένειές τους για ώρες 

προσπαθούσαν να καταλάβουν πως για ακόμη μια φορά με 5 εκατοστά χιόνι παρέλυσε το εθνικό δίκτυο. 

 

———————————————————————————————————————————– 

 

Νέα Οδός – Ανακοίνωση Τύπου 

 

Αρχικά θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθύτατη λύπη μας για την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι οδηγοί  και 

όλοι οι ταξιδιώτες που ακινητοποιήθηκαν εχθές και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου 

Α.Θ.Ε, πριν και μετά την περιοχή μεταξύ Μαλεσίνας και Μαρτίνου. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα 

ξεκίνησαν το βράδυ της 21
ης

 Δεκεμβρίου, με ισχυρές χιονοπτώσεις ανά διαστήματα, σε όλο το μήκος του 

αυτοκινητοδρόμου. Το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας μας και 55 εκχιονιστικά 

μηχανήματα είχαν τεθεί σε ετοιμότητα, έπειτα από σχετική ανακοίνωση της ΕΜΥ και επιχειρούσαν εξ 

αρχής όπου απαιτούνταν. Με ειδική ανακοίνωση που αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα μας ενημερώσαμε 

για τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα και την ανάγκη οι οδηγοί να διαθέτουν αντιολισθητικές αλυσίδες, ενώ 

τόσο η Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών και ο Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης όσο και οι άνθρωποι μας από 

τους σταθμούς διοδίων, παρείχαν άμεση ενημέρωση για τις συνθήκες επί του αυτοκινητοδρόμου. Στις 22 

Δεκεμβρίου στις 13:40, ξεκίνησε ισχυρότατη χιονόπτωση στην περιοχή από Μαρτίνο  (123ο χλμ) έως και 

Μαλεσίνα (130ο χλμ.). 12 εκχιονιστικά επιχειρούσαν ειδικά σε αυτή περιοχή για την αντιμετώπιση των 

φαινομένων. Λόγω των εορτών και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου η κίνηση ήταν 

ιδιαίτερα αυξημένη τόσο από ΙΧ όσο και από  βαρέα οχήματα. Στις 15:00 ανακοινώνεται από την ελληνική 

αστυνομία απαγορευτικό κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων. Στις 16:00 οι σταθμοί διοδίων σε Τραγάνα και 

Θήβα παύουν να εισπράττουν διόδια. Τα φαινόμενα παρέμεναν έντονα στην περιοχή Μαρτίνο – Μαλεσίνα 

και πολλά ΙΧ  που δεν έφεραν αντιολισθητικές αλυσίδες ακινητοποιούνταν. Στις 16:24, και ενώ βρίσκεται 

σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων, νταλίκα που κινείται στο 125ο  χλμ.,  στο ρεύμα 

προς Λαμία, χωρίς αντιολισθητικές αλυσίδες, διπλώνει. Παράλληλα, στην ίδια περιοχή και στο ρεύμα προς 

Αθήνα, ακινητοποιούνται ένα λεωφορείο και  μια ακόμα νταλίκα, επίσης χωρίς αντιολισθητικές αλυσίδες. 

Για τη διαχείριση του πρώτου συμβάντος (δίπλωμα νταλίκας) πραγματοποιείται με εντολή της τροχαίας, 

διακοπή κυκλοφορίας ( ανασχεση)  στο ρεύμα προς Λαμία.  Παράλληλα και για τη διαχείριση του δεύτερου 

συμβάντος (λεωφορείο και νταλίκα  προς Αθήνα), δίνεται εντολή για διακοπή κυκλοφορίας (ανασχεση)  και 

στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του σταθμού διοδίων Τραγάνας. 

https://archive.is/GR3qj#selection-531.0-652.3
https://archive.is/GYAf4#selection-1678.2-1863.175
https://archive.is/o/GYAf4/www.neaodos.gr/%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-2/
https://archive.is/GR3qj/0a08dc75eb4ff7bfd93c54325dd99e0e25799d00.jpg
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Συνεπώς για την αντιμετώπιση των παράλληλων συμβάντων, διεκόπη υποχρεωτικά και ταυτόχρονα η 

κυκλοφορία και στα δυο ρεύματα. Λόγω της εξόδου των Χριστουγέννων ο αριθμός των οχημάτων που 

ανέμεναν να λήξουν οι ανασχέσεις προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους, αυξάνονταν με γρήγορους 

ρυθμούς. Τα περίπολα οδικής ασφάλειας και οι Οδικές Βοήθειες Βαρέων Οχημάτων προσέγγισαν με τη 

συμβολή εκχιονιστικών και τα τρία σημεία με τις ακινητοποιημένες νταλίκες και το λεωφορείο και 

ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης.  Μετά την ολοκλήρωσή αυτών, τα εκχιονιστικά συνέχισαν να 

επιχειρούν, ώστε το τμήμα που παρέμενε κλειστό να είναι ασφαλές για να παραδοθεί εκ νέου σε 

κυκλοφορία. Στις 18:40 ξεκίνησε σταδιακά, σε μια λωρίδα, με χαμηλές ταχύτητες,  η  κίνηση  των πρώτων 

ακινητοποιημένων  οχημάτων, στο ρεύμα προς Λαμία. Στις 19:30 δόθηκε σε κυκλοφορία μια λωρίδα και 

στο ρεύμα προς Αθήνα. Λόγω του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου και των έντονων καιρικών φαινομένων 

και με στόχο την ασφαλή κίνηση των οχημάτων, ο απεγκλωβισμός και στα δυο ρεύματα 

πραγματοποιούνταν με αργούς ρυθμούς. Πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας με συνεχή ροή και στα 

δυο ρεύματα επήλθε στις 22:30. Λυπούμαστε βαθύτατα για την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι οδηγοί και 

όλοι οι ταξιδιώτες, καθώς δε συνάδει με το επίπεδο λειτουργίας αυτοκινητοδρόμου που επιθυμούμε να 

παρέχουμε. 

 

 

29. 20/12/2017: Καταγγελία κακοποίησης μετανάστη από αστυνομικούς, έξω 

από το κέντρο της Μόριας, στη Λέσβο 
 

Καταγγελία κακοποίησης μετανάστη από αστυνομικούς, έξω από το κέντρο της Μόριας στη Λέσβο, στις 20 

Δεκεμβρίου 2017. Το θύμα ήταν, όπως όλα δείχνουν, σε κατάσταση αναισθησίας ή ημι-αναισθησίας και 

δεμένος πάνω στη μηχανή του αστυνομικού που δήλωσε πως τον έχει συλλάβει και αρνήθηκε να δώσει 

εξηγήσεις στην υπεύθυνη της οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων “Advocates Abroad”: 

 

Ariel Ricker app-facebook 

I'm stopped on my way into Moria by a very stressed out cop and his only slightly lesser stressed partner. 

They're positioned front and back, behind one side of a motorcycle. 

In the near pitch black, it was about 30 seconds before my eyes adjusted and I saw what was between them - 

a man, on his knees, hands tied behind his back to the motorcycle itself. He didn't move for the 90 seconds I 

spoke with the police, or the 30 more heated seconds after where I turned back around to yell about barbaric 

police practices. 

The stressed out cop, spitting every other word in broken English, "He's not your issue, no problem, you're 

not going in!" 

There's absolutely no reason to further escalate any situation where the police apparently already operate 

with total impunity and are this panicked. I've been here for a few years now, and have seen far worse out of 

Moria than the ending stages of the riot behind us. Maybe he hadn't. 

So there's no reason to aggravate such authorities, granted. But the man hadn't moved, it was freezing cold, 

and he's tied to a motorcycle. And never once tried to move or ask for help when some help appeared. 

The officer continues, "He's under arrest, so this is fine, not your problem!" 

Greece, give me a break. You're the birthplace of democracy, the bastion of communal, deep social 

development. Don't try and tell me that tying a man up, clearly unconscious or nearly there, in a degrading 

and painful position to a damn motorbike is where you are at as a society. For the struggles in this nation 

here and now, we both know you're better than that barbaric viciousness. 

And stupidity. When has ever yelling "it's not your issue!" at a a human rights lawyer who has just found a 

man hogtied to a piece of machinery actually ever worked? 

Greece, are we to lose faith in you now, as well as the rest of the EU? Are you a nation of strength and 

conscience? Or bullies and torturers afraid of your own shadow? 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/20/3-28/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/20/3-28/
https://archive.is/CMv5E
https://www.facebook.com/ariel314159/posts/10102726993066026
https://www.facebook.com/ariel314159/posts/10102726993066026
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30. 20/12/2017: Ξενοφοβική ανάρτηση με ψευδή “είδηση” από χρυσαυγίτισσα 

αστυνομικό με χιλιάδες κοινοποιήσεις και αναδημοσιεύσεις από ηλεκτρονικά μέσα 

 
Ξενοφοβική ψευδής “είδηση” από χρυσαυγίτισσα, (κατά δήλωσή της) αστυνομική υποδιευθύντρια, στο 

Facebook, με πάνω από 2.000 κοινοποιήσεις, στις 20 Δεκεμβρίου 2017. Η “είδηση”, για την οποία 

εξηγείται αναλυτικά σε άρθρο από τα “Ελληνικά hoaxes” που ακολουθεί, το πόσα ψέμματα εμπεριέχει, 

δημοσιέυθηκε μία μέρα πριν και στα skeftomasteellinika και palo.gr όπως και στη σελίδα Επανελληνισμός 

των Ελλήνων, από την οποία είχε και άλλες κοινοποιήσεις. 

 

 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/20/2-83/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/20/2-83/
https://web.archive.org/web/20171226130500/https:/www.facebook.com/photo.php?fbid=740646202813328&set=a.100539333490688.1073741825.100006038640849&type=3&theater&ifg=1
https://archive.is/46LyC
https://archive.is/nZn5D
https://archive.is/v1W6P
https://archive.is/a8XpR
https://archive.is/a8XpR
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=854501981397414&id=753107918203488
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/20/2-83/26133466_10155454521382968_1470792068_n/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/20/2-83/26133667_10155454521367968_1134309184_o/
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Η σταύρωση της γάτας και ισλαμοφοβικό like-farming 

by Θάνος Σιτίστας Επαχτίτης – 25 Δεκεμβρίου 2017 

 

Μια εικόνα που συνοδεύεται με τον ισχυρισμό ότι απεικονίζει μουσουλμάνους που έχουν σταυρώσει μια 

γάτα, έχει γίνει viral στο ελληνικό Facebook με εκατοντάδες κοινοποιήσεις που συνοδεύονται από δεκάδες 

ισλαμοφοβικά σχόλια. Είναι όμως αλήθεια; 

 ΜΙΞΗ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

 ΨΕΥΔΗΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ 

 LIKE FARMING 
Η εικόνα ανέβηκε σε λογαριασμό ατόμου που δηλώνει αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. και συνοδεύεται από τη 

περιγραφή «ΔΗΜΑΡΧΕ ΛΕΣΒΟΥ, ΑΥΤΟΥΣ ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ & ΜΕ ΠΟΙΟΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΑ ΤΟΥΣ … ΠΑΝΤΡΕΨΕΙΣ; ; ;» 

 
Σύμφωνα με άλλους χρήστες του Facebook, η εικόνα προέρχεται από τη Μυτιλήνη. 

https://archive.is/32GCG
https://i0.wp.com/ellinikahoaxes.gr/wp-content/uploads/2017/12/17122501.jpg
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Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη εικόνα εμφανίζεται στην Ελλάδα. Τον περασμένο 

Ιανουάριο, είχε κυκλοφορήσει μέσα από μια σειρά ισλαμοφοβικών δημοσιευμάτων. 

 
 

http://archive.is/9gwKF
https://i0.wp.com/ellinikahoaxes.gr/wp-content/uploads/2017/12/101059b.jpg
https://i1.wp.com/ellinikahoaxes.gr/wp-content/uploads/2017/12/17122502.jpg
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Πηγή του ισχυρισμού είναι ξένα ισλαμοφοβικά σάιτ όπως το Jihad Watch (που πλέον έχει κατεβάσει το 

πόστ), που με τη σειρά τους αλίευσαν την ιστορία από το news2.onlinenigeria.com, με αρχική ημερομηνία 

δημοσίευσης την 16/9/2012. Ο ισχυρισμός είναι πως Νιγηριανοί μουσουλμάνοι, σταύρωσαν τη γάτα ως 

αντίδραση για τη προβολή αντιϊσλαμικής ταινίας. Το άρθρο δε δίνει καμία άλλη πληροφορία. Από αυτό το 

σημείο αναλαμβάνουν οι γνωστοί hate-spreaders να διαδώσουν την είδηση. Εκτός από το Jihad Watch, η 

γνωστή Αμερικανίδα «ακτιβίστρια» Pamela Geller (Atlas Shrugs) που είναι γνωστή για τα ισλαμοφοβικά 

της γραπτά, αναπαράγει και διαδίδει το περιστατικό που υποτίθεται πως έλαβε χώρα στη Νιγηρία από 

μουσουλμάνους. Το άρθρο της επίσης έχει κατέβει.  Στη πραγματικότητα όμως η φωτογραφία, αν και 

δυστυχώς αληθινή, δεν είναι από τη Νιγηρία. Ορισμένοι ισχυρίζονται πως είναι από τη Γκάνα, όπως 

το Ghanaweb.com και το Cat Defender, αλλά ούτε αυτό ισχύει. Αναζητώντας τα meta data της εικόνας, 

χρησιμοποιώντας το εργαλείο metapicz.com, διαπιστώνουμε πως η φωτογραφία τραβήχτηκε το 2010 στην 

Λουάντα της Αγκόλα με κινητό iPhone. 

 

https://www.jihadwatch.org/2012/09/nigeria-muslims-crucify-a-cat-to-protest-muhammad-video/
https://www.jihadwatch.org/2012/09/nigeria-muslims-crucify-a-cat-to-protest-muhammad-video/
http://archive.is/8mlxB
http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2012/09/muslims-in-nigeria-crucify-a-cat-on-the-cross-to-protest-freedom-of-speech.html
http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/artikel.php?ID=220759
http://catdefender.blogspot.gr/2011/10/cats-on-cross-crucifixions-in-ghana-and.html
http://metapicz.com/#landing
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31. 20/12/2017: Ρατσιστικές δηλώσεις Δημάρχου Ωραιόκαστρου για «ΑμεΑ 

μηχανικούς» του Δήμου 
 

voria.gr 

 

ΘΥΕΛΛΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΑΒΟΤΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 

 

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου είπε πως ο δήμος έχει εννέα μηχανικούς και οι μισοί είναι σχεδόν ΑμεΑ, στην 

πράξη και στη γνώση και στην ψυχολογία. Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η δήλωση που έκανε ο 

δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης, ο οποίος χαρακτήρισε κάποιους από τους πολιτικούς 

μηχανικούς του δήμου ΑμεΑ. Η δήλωση του έγινε κατά το δημοτικό συμβούλιο και απαντώντας στον 

δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης Ανέστη Πολυχρονίδη αναφορικά με τη λειτουργία πολεοδομικού 

γραφείου στον δήμο και τη σύγκριση που έγινε με τον δήμο Θέρμης. Ο δήμαρχος ανέφερε χαρακτηριστικά: 

«Ο δήμος Θέρμης έχει πενήντα μηχανικούς. Εμείς έχουμε εννέα και οι μισοί ξέρετε ποιοι είναι. Σχεδόν 

ΑμεΑ, στην πράξη και στη γνώση και στην ψυχολογία. Ξέρετε πολύ καλά!».Ο δήμος Θέρμης έχει πενήντα 

μηχανικούς. Τα λόγια του δημάρχουν προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του κ. Πολυχρονίδη, ο οποίος του 

ζήτησε να ανακαλέσει. Έπειτα σε ανακοίνωσή του, ο δήμαρχος προσπάθησε να τα… γυρίσει, λέγοντας: 

«Κατά τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε μια αποστροφή του λόγου μου 

χρησιμοποίησα μια αδόκιμη έκφραση προκειμένου να εκφράσω τον προβληματισμό μου σχετικά με τη 

λειτουργία πολεοδομικού γραφείου στο Δήμο μας. Σε καμία περίπτωση δεν είχα την πρόθεση να θίξω 

προσωπικά και επαγγελματικά κανέναν υπάλληλο ή στέλεχος της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία αποδίδει τα 

μέγιστα βάσει των υφιστάμενων δύσκολων συνθηκών». Παρά την ανακοίνωση του δημάρχου, η κριτική 

που δέχθηκε από την αντιπολίτευση ήταν δριμεία, όπως προκύπτει από τους διαλόγους που έφερε στο φως 

της δημοσιότητας το politesoraiokastrou.gr. 

 

ΑΝ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ «Η αναφορά του δημάρχου είναι άκρως προσβλητική για εργαζόμενους 

συναδέλφους μηχανικούς στον δήμο μας. Είναι βαθύτατα αντικοινωνική απέναντι στους εργαζόμενους 

ΑμεΑ στον δήμο μας και στην αποδεδειγμένη ικανότητα παραγωγής έργου και προσφοράς τους. Η σιωπηλή 

άρνησή του να ανακαλέσει φανερώνει την έλλειψη στοιχειώδους ευαισθησίας και την ύπαρξη υπέρμετρης 

αλαζονείας. Περιμένω τη θέση του συλλόγου εργαζομένων του δήμου και των υπευθύνων της τεχνικής 

υπηρεσίας». 

 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δύναμη Δημιουργίας): “Δεν είναι η πρώτη φορά που ο δήμαρχος 

Ωραιοκάστρου μας εκπλήσσει με τα λεγόμενά του. Δεν μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς τα όσα είπε δημόσια 

ο κ. Γαβότσης όσον αφορά τους μηχανικούς του δήμου, αλλά και την αμφισβήτηση των δυνατοτήτων των 

συνανθρώπων μας με αναπηρία να παράγουν έργο. Είναι ντροπή να βγαίνουν τέτοια λόγια από το στόμα 

ενός δημάρχου.” 

 

ΓΡ. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ (Αλληλεγγύη – Ανατροπή): “Θεωρώ πραγματικά απαράδεκτη τη δήλωση του δημάρχου η 

οποία ξεστομίστηκε ελαφρά την καρδία, προσβάλει του μηχανικούς της τεχνικής υπηρεσίας, και υποκρύπτει 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/20/1-476/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/20/1-476/
https://archive.is/FCkEn
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απαξίωση στο πρόσωπό τους. Η δήλωση αυτή δείχνει επίσης τη νοοτροπία και την οπτική που έχει για την 

κατηγορία αυτή των συνανθρώπων μας.” 

 

ΑΓΓ. ΘΕΜΕΛΗΣ (Λαϊκή Συσπείρωση): “Αυτό είναι απαράδεκτο. Ειπώθηκε σε μία στιγμή που έλεγε πως 

δε μπορεί να λειτουργήσει το αρμόδιο γραφείο στον δήμο, που έχει ο ίδιος την ευθύνη και όλοι οι άλλοι που 

δέχτηκαν τον Καλλικράτη χωρίς τις κατάλληλες υποδομές. Τώρα να χαρακτηρίζεις έτσι κάποιους 

εργαζόμενους είναι απαράδεκτο, είναι και ρατσιστικό διότι υπάρχουν ΑμεΑ στο δημόσιο οι οποίοι 

αποδίδουν καλύτερα και από τους εργαζόμενους που δεν είναι ΑμεΑ. Ποτέ στο δημόσιο δεν γίνονται 

δηλώσεις που αφορούν το προσωπικό. Είτε ατομικά είτε δημόσια. Αν θες κάτι να κάνεις, τους συγκαλείς 

και βάζεις το ζήτημα εσωτερικά.” 

 

 

32. 18/12/2017: Αντισημιτικό post στο FB από στέλεχος του κόμματος 

“Ελλήνων Συνέλευσις” 
 

Αντισημιτικό post στο FB από στέλεχος (εκπρόσωπος στον Πολύγυρο Χαλκιδικής) του κόμματος 

“Ελλήνων Συνέλευσις” στις 18 Δεκεμβρίου 2017, με περίπου 200 κοινοποιήσεις. 

 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/18/1-494/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/18/1-494/
https://archive.is/Dj7XI
https://archive.is/Bfgrt
https://www.facebook.com/tasosbarsamis/posts/515196568879353
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33. 17/12/2017: Βίντεο με βίαιη συμπεριφορά αστυνομικών μέσα στο camp της 

Μόριας, στη Λέσβο 
 

Βίντεο με βίαιη συμπεριφορά αστυνομικών μέσα στο camp της Μόριας, στη Λέσβο. Το βίντεο αναρτήθηκε 

σε tweet δημοσιογράφου στις 17 Δεκεμβρίου 2017: 

 

 Ryan Broderick ✔@broderick 

17 Dec 

Replying to @broderick 

This one taken after a recent rainstorm, shows the pathways of #MoriaCamp lined with ad hoc tents on wooden pallets. One 
person appears to be trying to use a bowl to keep their tent from flooding. pic.twitter.com/ySJUD5fbkX 

 Ryan Broderick ✔@broderick 

In this video, what appears to be two Greek police officers forcibly remove a man in distress from one of the 

main housing areas inside #MoriaCamp. pic.twitter.com/5dNvyaG0fs 

5:58 PM - Dec 17, 2017 

 

 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/17/1-484/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/17/1-484/
https://archive.is/fLZsT
https://twitter.com/broderick
https://twitter.com/broderick
https://twitter.com/broderick/status/942407955277926400
https://twitter.com/_/status/942406874393120770
https://twitter.com/hashtag/MoriaCamp?src=hash
https://t.co/ySJUD5fbkX
https://twitter.com/broderick
https://twitter.com/broderick
https://twitter.com/hashtag/MoriaCamp?src=hash
https://t.co/5dNvyaG0fs
https://twitter.com/broderick/status/942408541708734465
https://twitter.com/broderick/status/942408541708734465
https://twitter.com/broderick/status/942408541708734465
https://twitter.com/broderick
https://twitter.com/broderick
https://twitter.com/broderick/status/942408541708734465
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34. 16/12/2017: Ρατσιστική κατάχρηση εξουσίας από Εισαγγελέα για 

δικογραφία σε βάρος του DEB για χρήση όρου “τουρκική μειονότητα” 
 

Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ροδόπης Διονύσης Λαμπρίδης σχημάτισε δικογραφία για προδοσία, 

προσβολή εναντίον της διεθνούς ειρήνης της χώρας και διατάραξη της ειρήνης των πολιτών μετά από 

μηνυτήρια αναφορά της Χρυσής Αυγής (ΧΑ) σε βάρος του τουρκικού μειονοτικού Κόμματος Ισότητας, 

Ειρήνης και Φιλίας (DEB) για τη χρήση του όρου “τουρκική μειονότητα.” Ο Εισαγγελέας αυτός πρέπει να 

διωχθεί για κατάχρηση εξουσίας, παράβαση καθήκοντος, παραβίαση του αντιρατσιστικού νόμου λόγω 

δημόσιας υποκίνησης διακρίσεων και μίσους κατά των μελών της τουρκικής μειονότητας, καθώς και 

διατάραξη διεθνών σχέσεων της Ελλάδας. Η ενέργειά του αποτελεί απαράδεκτη προσβολή του 

Συντάγματος και των διεθνών συμβάσεων για τα ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα, που κατοχυρώνουν 

το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού κάθε μειονότητας, άρα και της τουρκικής μειονότητας. Η Ελλάδα έχει 

μάλιστα καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  (ΕΔΔΑ) για την 

απαγόρευση λειτουργίας μειονοτικών συλλόγων με το όνομα “τουρκικός/ή” και τώρα εκτελεί τις αποφάσεις 

αυτές ώστε να επαναπατριστεί η λειτουργία αυτών των σωματείων. Ακολουθούν αναλυτικό άρθρο 

στην Εφημερίδα των Συντακτών, ανάρτηση της ΧΑ για τη μηνυτήρια αναφορά και έγγραφο 

της ΕΛ.ΑΣ. μετά από εισαγγελική παραγγελία στα πλαίσια της προκαταρκτικής εξέτασης. 

 
 

Ωρα να σπάσει το απόστημα 

 

 
Από έναν χρυσαυγίτη αναστατώθηκε η ακαδημαϊκή κοινότητα στη Θράκη | 

ΕUROKINISSI / ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ 

16.12.2017 

 

Εφημερίδα των Συντακτών 

Συντάκτρια: Άντα Ψαρρά 

 

Η «Εφ.Συν.» δημοσιεύει σήμερα το πλήρες ντοκουμέντο της υπόθεσης με την Εισαγγελία Ροδόπης που 

επιμένει, όπως αποδεικνύεται, στο κυνήγι «μαγισσών» και επιμένει στην ποινικοποίηση της άποψης κι όλα 

αυτά με αφετηρία τις καταγγελίες «πατενταρισμένων» χρυσαυγιτών. Σύμφωνα με την «περίληψη 

συμβάντος» που καταγράφει η Διεύθυνση Ασφαλείας Κομοτηνής και οδήγησε στο απίστευτο αίτημα 

καταγραφής ονομάτων, διευθύνσεων και τηλεφώνων καθηγητών του Δημοκρίτειου, η αλληλουχία των… 

κινήσεων με αφετηρία την Εισαγγελία Ροδόπης έχει ξεκινήσει πριν από έναν χρόνο. Αφορμή για την 

εισαγγελική παραγγελία ήταν η μηνυτήρια αναφορά που κατατέθηκε στην ασφάλεια:  

«Την 19-07-2016 και ώρα 20.00 μετέβη στο Α.Τ. Κομοτηνής, ο ΑΛΑΤΖΑΣ Ελευθέριος […] κάτοικος 

Κοσμίου – Ροδόπης, αγρότης, Γραμματέας της Τ.Ο. του κόμματος Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή, 

εγχείρησε την από 19-07-2016 μηνυτήρια αναφορά του, κατά των: 

 α) ΑΛΗ ΤΣΑΒΟΥΣ (ΑΛΗ ΤΣΑΟΥΣ εις το ορθόν) Μουσταφά, πρόεδρο του κόμματος Ισότητας 

Ειρήνης και Φιλίας, 

 β) ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ Οζάν, αντιπρόεδρο του κόμματος Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας και κατά 

 γ) παντός άλλου υπευθύνου, 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/16/1-473/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/16/1-473/
https://archive.is/eD4Xf
http://www.efsyn.gr/search/node?author=103
http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/field/image/2017-12/dikastiko-megaro-komotinis_0.jpg
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για παράβαση των άρθρων του Π.Κ. αναφέροντας συγκεκριμένα ότι σε πλήθος Δημοσίων Ομιλιών και 

Παρεμβάσεών τους, έχουν αποπειραθεί με τις τοποθετήσεις και δηλώσεις τους να επιφέρουν διαταραχή στις 

διεθνείς σχέσεις της χώρας αναφορικά με τη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης την οποία οι ίδιοι 

χαρακτηρίζουν ως “Τουρκική”». 

 

Κατόπιν αυτού ο αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Ροδόπης, Διονύσης Λαμπρίδης, αποφάσισε να δώσει εντολή 

για προκαταρκτική εξέταση «για παράβαση άρθρων […] σχετικά με Προδοσία της Χώρας – Προσβολή 

εναντίον της Διεθνούς Ειρήνης της Χώρας – Διατάραξη της Ειρήνης των Πολιτών». 

 

Εισαγγελικές παραγγελίες 

 

Τέσσερις φορές διαβιβάστηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Κομοτηνής εισαγγελικές παραγγελίες για τη 

συγκεκριμένη υπόθεση, γεγονός που καταδεικνύει όχι μόνο την εισαγγελική επιμονή να σχηματιστεί 

δικογραφία και να οδηγηθεί η υπόθεση σε δικαστήριο αλλά και την υποχρέωση του διοικητή Κ.Ζ. να 

συμμορφωθεί με τις εντολές. Οσο λοιπόν, αν κι ο ίδιος μετά τις απαράδεκτες διατυπώσεις στο αστυνομικό 

έγγραφο που εστάλη στο Δημοκρίτειο έπαψε πλέον να προΐσταται του τμήματος, δεν παύει να είναι ο 

τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα όσων επαναφέρουν μέσω μηνύσεων τις γνωστές από το μαύρο παρελθόν 

μετρήσεις «εθνικοφροσύνης». 

 

● Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάστηκε στις 20/7/2016 από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης στο τμήμα 

ασφαλείας Κομοτηνής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης «προκειμένου ληφθούν ένορκες 

καταθέσεις του μηνυτή και των προτεινόμενων (δύο) μαρτύρων, επιπλέον δε, να εξετασθούν χωρίς όρκο οι 

μηνυόμενοι». 

 

● Στις 30/1/2017 διαβιβάζεται η δικογραφία από την Εισαγγελία «προκειμένου να συνεχιστεί η 

προκαταρκτική ώστε να διευκρινίσει ο μηνυτής σε ποιες συγκεκριμένες εκδηλώσεις ειπώθηκαν οι ανωτέρω 

καταγγελλόμενες δηλώσεις των μηνυόμενων προσώπων». 

 

● Στις 27/4/2017 διαβιβάζεται εκ νέου η δικογραφία στο τμήμα με τον εισαγγελέα να ζητάει συγκεκριμένα 

έγγραφα: Τη Συνθήκη της Λωζάννης και όλες τις δικαστικές αποφάσεις που αφορούσαν την υπόθεση 

διάλυσης του σωματείου με την επωνυμία «Τουρκική Ενωση Ξάνθης». 

 

Πρόκειται για τη γνωστή υπόθεση για την οποία καταδικάστηκε τελεσίδικα η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ενώ πρόσφατα με ειδική τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή 

δίνεται η δυνατότητα επανεκδίκασης (στα αστικά δικαστήρια) υπόθεσης για την οποία καταδικάστηκε η 

Ελλάδα από το ΕΔΔΑ. 

 

● Στις 14/11/2017 υποβάλλεται το επίμαχο εισαγγελικό αίτημα «παρακαλούμε όπως συνεχίσετε την 

προκαταρκτική εξέταση διερευνώντας αν υπάρχουν δημοσιευμένες μελέτες ακαδημαϊκών […] οι οποίες 

ασχολούνται με τη χρήση του όρου “τουρκική μειονότητα” και τι συνέπειες έχει τούτο στις σχέσεις του 

ελληνικού κράτους με την Τουρκία, καθώς και στο εσωτερικό της χώρας. 

Εάν είναι δυνατόν να ληφθούν ένορκες καταθέσεις τέτοιων μελετητών ή ενδεχομένως καθηγητών του ΔΠΘ 

προκειμένου να καταδειχτεί ο κίνδυνος διατάραξης των φιλικών σχέσεων Ελλάδος-Τουρκίας και ο κίνδυνος 

αμοιβαίας διχόνοιας μεταξύ των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση να ληφθεί ένορκη κατάθεση αστυνομικού για 

τα παραπάνω θέματα». Οπως γράψαμε στην «Εφ.Συν.» (14/12/2017) ο «εθνάρχης» Καραμανλής ήταν 

εκείνος που χρησιμοποίησε τον όρο «τουρκική» συνομιλώντας το 1978 με τον τότε πρωθυπουργό της 

Τουρκίας χωρίς να δημιουργηθεί καμία διατάραξη σχέσεων με τη γειτονική χώρα ούτε και διχόνοια μεταξύ 

των πολιτών! 
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«Εφ.Συν.», Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου | 

Μετά από αυτή την εντολή συντάχτηκε -όπως συντάχτηκε- το ανακληθέν πλέον αστυνομικό έγγραφο που 

δημοσιοποίησε ο καθηγητής Ι. Ληξουριώτης. 

Ευρωπαϊκό κεκτημένο 

 

Η επανεμφάνιση του «ελληνόμετρου» μετά τη μήνυση ενός χρυσαυγίτη μπορεί μεν να αφορά μία 

μεμονωμένη και ακατανόητη εισαγγελική παραγγελία, δεν παύει όμως να δημιουργεί ξανά βαριές σκιές και 

ειδικά σε ό,τι αφορά την ισονομία μεταξύ των τόσο αποκλεισμένων μέχρι πρόσφατα πολιτών της 

μειονότητας. Την ώρα που η ελληνική Βουλή προχωράει έστω και με μικρά βήματα στην κατάργηση της 

υποχρεωτικότητας του αναχρονιστικού νόμου της σαρίας, την ώρα που οι δύο χώρες συνομιλούν επίσημα, 

οι χρυσαυγίτες βρίσκουν ευήκοα εισαγγελικά ώτα για να στηρίξουν γελοίες κατηγορίες ξαναστήνοντας ένα 

σκηνικό έντασης στην πολύπαθη αυτή περιοχή, την ίδια στιγμή που ολόκληρη η ηγεσία τους δικάζεται ως 

εγκληματική οργάνωση. Η Εισαγγελία Ροδόπης, αντί να βάλει παρόμοιες και απαράδεκτες για μία ελεύθερη 

κοινωνία μηνυτήριες αναφορές στο αρχείο, ζητάει προανακριτικές «έρευνες» εθνικοφροσύνης. Η χρήση του 

οποιουδήποτε όρου ή του αυτοπροσδιορισμού ενός πολίτη με τον τρόπο που ο ίδιος επιθυμεί, ευτυχώς είναι 

ευρωπαϊκό κεκτημένο και προφανέστατα δεν αποτελεί κίνδυνο. Ασφαλώς θα θυμάται η Εισαγγελία 

Ροδόπης ότι οι εντάσεις, τα πογκρόμ και η βία προκλήθηκαν στο παρελθόν από τους ίδιους εθνικιστικούς 

και παρακρατικούς κύκλους που υπονομεύουν την ειρηνική συνύπαρξη των πολιτών της περιοχής. Η 

υπόθεση της Εισαγγελίας Ροδόπης θυμίζει τις «ένδοξες» στιγμές των πιστοποιητικών φρονημάτων. 

Ενωση Εισαγγελέων 

 

«Oι Ελληνες εισαγγελείς σέβονται και προστατεύουν τις ακαδημαϊκές ελευθερίες και είναι οι κυριότεροι 

θεματοφύλακες των δικαιωμάτων όλων των Ελλήνων πολιτών, χωρίς καμία απολύτως διάκριση […]». Θα 

επρόκειτο για μια εξαιρετικά παρήγορη ανακοίνωση αν δεν δημιουργούσε ανησυχία το ότι λίγο παρακάτω 

αναφέρεται «σε παραπληροφορημένα δημοσιεύματα, τα οποία αβασίμως έκαναν λόγο για προκαταρκτική 

έρευνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ροδόπης σε βάρος ακαδημαϊκών». Ωστόσο, η ανακοίνωση δεν λέει 

λέξη για τις δικογραφίες που σχηματίζονται εναντίον πολιτών που απλά εκφράζουν ελεύθερα την άποψή 

τους! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ 

«Προσιδιάζει σε δίωξη φρονήματος» 
Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γ. Πεταλωτής, έκανε την παρακάτω ανάρτηση: 

Η παραγγελία που δόθηκε από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ροδόπης προς την Αστυνομική Διεύθυνση, 

σαφώς εκθέτει και τον Εισαγγελέα (δεν γνωρίζω ποιος υπογράφει) που την έδωσε και μέσω αυτού τη 

http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/wysiwyg/2017-12/ef.syn_._pempti_14_dekemvrioy.jpg
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Δικαιοσύνη. Αν όντως αναζητούσε πραγματογνώμονα, όπως διαρρέεται, αντί να ερευνήσει, να ρωτήσει 

τηλεφωνικά ή διά ζώσης δικηγόρους που ασχολούνται ή διδάσκοντες του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου που 

δικηγορούν στην Κομοτηνή και να τους καλέσει μετά από συνεννόηση μαζί τους, προτίμησε μία παραγγελία 

που προσιδιάζει σε δίωξη φρονήματος με εύλογες συνέπειες. Ενδεχόμενη απειρία, σίγουρη ατολμία να τίθενται 

στο αρχείο εγκλήσεις που όζουν ρατσισμό, φασισμό και δικομανία, έλλειψη σοβαρής επεξεργασίας, οδηγούν σε 

τέτοια αποτελέσματα που αναστατώνουν, ενισχύουν την καχυποψία απέναντι στη Δικαιοσύνη και την Πολιτεία 

ως εγγυητή των ατομικών ελευθεριών […]. 

 
 

Χρυσή Αυγή 

Μήνυση Χρυσής Αυγής κατά DEB:  

Να ακυρωθεί η παράνομη πορεία των τούρκων πρακτόρων! 
Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016 

 

Χθες Τρίτη 19 Ιουλίου η Χρυσή Αυγή κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά, μέσω του γραμματέα της Τ.Ο. 

Κομοτηνής Αλατζά Ελευθέριου στο Αστυνομικό μέγαρο και στην εισαγγελία Κομοτηνής κατά του 

τουρκικού κόμματος DEB, με σκοπό  την αποτροπή της ανθελληνικής πορείας που έχει ανακοινωθεί για την 

Κυριακή 24/7, στη μνήμη του τουρκοπράκτορα Αχμέτ Σαδίκ. 

 

 

Η Χρυσή Αυγή πιστή στην πρωτοπορία του αγώνα ενάντια στην τουρκοποίηση της Θράκης είναι το 

μοναδικό κόμμα το οποίο αντιστέκεται κι αγωνίζεται έμπρακτα σε κάθε ανθελληνική  κίνηση της 

τουρκίας και των εγχώριων πρακτόρων της, που βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα της Πατρίδας μας. 

http://archive.is/DivSF
http://archive.is/DivSF
https://archive.is/o/DivSF/www.xryshaygh.com/enimerosi/view/kratos-en-kratei-oi-praktores-ths-agkuras-sthn-thrakh-poreia-diekdikhshs-di
https://archive.is/DivSF/ba1394b865cd2fc3d75068030cee36efcab791a5.jpg
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Διαβάστε επίσης: Πράκτορες του τουρκικού προξενείου καλούν σε ξεσηκωμό στις 24 Ιουλίου 

 

 
 

https://archive.is/o/DivSF/www.xryshaygh.com/enimerosi/view/praktores-tou-tourkikou-projeneiou-kaloun-se-jeshkwmo-stis-24-iouliou
https://archive.is/o/DivSF/www.xryshaygh.com/enimerosi/view/praktores-tou-tourkikou-projeneiou-kaloun-se-jeshkwmo-stis-24-iouliou
https://archive.is/DivSF/37e1e37c7d422be482c5c845606ce9099db04713.jpg
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35. 12/12/2017: Δημοτικός σύμβουλος Λέσβου καλεί σε “δραστικές, μη 

ειρηνικές ενέργειες” εναντίον προσφύγων και ΜΚΟ 
 

Ο δημοτικός σύμβουλος Λέσβου, Δημήτρης Ακριώτης, εκλεγμένος με την παράταξη της πλειοψηφίας του 

Δημάρχου Σπύρου Γαληνού, κάλεσε στις 12 Δεκεμβρίου 2017 μέσω post στο προφίλ του στο Facebook σε 

“δραστικές, μη ειρηνικές ενέργειες” εναντίον προσφύγων και ΜΚΟ: 

 

 

36.  12/12/2017: Αντισημιτικό άρθρο για μακεδονικό με “εξίσωση”: Τσίπρας = 

προδότης = “Οβριόπουλο” 
 

Αντισημιτικό άρθρο για μακεδονικό με μια χαρακτηριστική ακροδεξιάς φαντασίας εξίσωση: Τσίπρας (λόγω 

διαπραγματέυσεων για το όνομα της γειτονικής χώρας) = προδότης = “Οβριόπουλο”, δημοσιευμένο στις 12 

Δεκεμβρίου 2017. Εκτός από τα “Αττικά Νέα” παρακάτω, που είναι και η πηγή, αναδημοσιέυτηκε 

στα top10news, news.freelist.gr, deltio11.blogspot.nl και myblogs.gr. 

 

 
Καλλιόπη Σουφλή - Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/12/1-472/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/12/1-472/
https://www.facebook.com/dimitris.akriotis.39/posts/176661816256230?pnref=story
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/12/1-469/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/12/1-469/
https://archive.is/GyyC2
https://archive.is/93N0O
https://archive.is/e8DgE
https://archive.is/RACSG
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Ο Οβριόπουλος πουλάει τη Μακεδονία σε τιμή Οκαζιόν και πάει σε εκλογές για να έρθει το «αδελφό 

KOULI». Ο Νίμιτς δεν έχει «μαγική» λύση 

«Η λύση θα βρεθεί με πολιτική βούληση και καλή διπλωματία», δήλωσε ο Νίμιτς και είπε, 

προσθέτοντας ότι το ζήτημα του ονόματος θα μπορούσε λυθεί το επόμενο έτος. 

Να γιατί δεν θα πέσει ακόμα ο Τσίπρας…  

Έχει να βγάλει πολλή βρωμοδουλειά ακόμα… 

 

 

 

Ο Οινόφλυξ μεσολαβητής προέβλεψε λύση μέσα στο 2018, αλλά δεν μίλησε για νέα πρόταση μετα τη 

συνάντηση των Βρυξελών. «Μετά από τόσα χρόνια, μια νέα πρόταση για ένα νέο όνομα δεν πρόκειται 

να εμφανιστεί μαγικά», είπε ο μεσολαβητής Μάθιου Νίμιτς, μετά τη συνάντηση στις Βρυξέλλες με 

τους διαπραγματευτές της πΓΔΜ και της Ελλάδας, Βάσκο Ναουμόβσκι και Αδαμάντιο 

Βασιλάκης.  «Η λύση θα βρεθεί με πολιτική βούληση και καλή διπλωματία», δήλωσε ο Νίμιτς, και 

είπε, προσθέτοντας ότι το ζήτημα του ονόματος θα μπορούσε λυθεί το επόμενο έτος. Ο μεσολαβητής 

τόνισε ότι «έχει βελτιωθεί το κλίμα» για την επίλυση της διαφορας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 

πΓΔΜ, αλλά δεν θέλησε να μιλήσει για τις προτάσεις συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση. 

 

 Όπως σας το είπα: Ο Οβριόπουλος πουλάει τη Μακεδονία σε τιμή Οκαζιόν και πάει σε εκλογές για να 

έρθει το «αδελφό KOULI». 

 

 

https://archive.is/jrK63
https://archive.is/jrK63
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/12/bcd42-p-txt.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/12/3c122-tsipras2bmakedoniko2b3.jpeg
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37. 11/12/2017: Καταγγελία ρατσιστικού προφίλ κατά τις συλλήψεις των “35” 

στη Μόρια, στις 18/07/17, από “Πανελλαδική Δικτύωση Αντιρατσιστικών και 

Αλληλέγγυων Συλλογικοτήτων” 

 
Το Μωβ 

Λευτεριά στους 35 συλληφθέντες της Μόριας 

 

Κοινή Ανακοίνωση της Πανελλαδικής Δικτύωσης Αντιρατσιστικών και Αλληλέγγυων 

Συλλογικοτήτων 

Στις 18/7/17 πρόσφυγες και μετανάστες, θύματα πολέμων αλλά και ακραίας φτώχειας ή διώξεων στις χώρες 

τους, έκαναν διαδήλωση στη Μόρια, διαμαρτυρόμενοι για τη μη εξέταση του τεκμηριωμένου αιτήματος 

ασύλου τους, με αποτέλεσμα να παραμένουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έγκλειστοι στο διαβόητο 

hot spot της Λέσβου, όπου, ενδεικτικά, τον περασμένο χειμώνα έχασαν την ζωή τους τουλάχιστον 5 

άνθρωποι, λόγω των απαράδεκτων συνθηκών διαβίωσης, ενώ δεκάδες είναι οι απόπειρες αυτοκτονίας που 

έχουν σημειωθεί. Πολλές ώρες μετά την διαμαρτυρία των προσφύγων, τα ΜΑΤ, μαζί με άτομα που έφεραν 

πολιτική περιβολή, προχώρησαν σε επιχείρηση «σκούπα» και συνέλαβαν 35 άτομα αφρικάνικης 

καταγωγής, χωρίς κανένα στοιχείο τέλεσης εκ μέρους τους κάποιου συγκεκριμένου αδικήματος, αλλά με 

μοναδικό κριτήριο το χρώμα του δέρματος τους, καθώς στην πρωινή διαμαρτυρία είχαν συμμετάσχει άτομα 

αφρικανικής, κυρίως, καταγωγής. Τριάντα από τους συλληφθέντες προφυλακίστηκαν, καθώς τούς 

αποδόθηκαν κατηγορίες για «καταστροφή δημόσιας περιουσίας» και «τέλεση εμπρησμού κατά τρόπο 

ιδιαιτέρως επικίνδυνο για την δημόσια ασφάλεια», σε συνδυασμό με την επιβαρυντική διάταξη 187 ΠΚ 

(«εγκληματική οργάνωση»). Το κατηγορητήριο δεν περιέχει εξάλλου καμία αναλυτική αφήγηση του 

«κινδύνου» που επήλθε, ενώ, αντίθετα, βίντεο του BBC δείχνει την αγριότητα της αστυνομικής καταστολής 

και τον ξυλοδαρμό προσφύγων μακριά από τον τόπο της διαδήλωσης. Οι 30 απο τους 35 κρατούνται 

διάσπαρτοι σε Κορυδαλλό, Χίο και Αυλώνα, σε μία προσπάθεια να κρατηθεί η υπόθεσή τους «αόρατη» και 

να μειωθούν και οι δυναμικές της δικής τους αντίστασης, αλλά και της αλληλεγγύης ενώ οι υπόλοιποι 5 

ειναι «εξω» με περιοριστικους ορους. Στις 13/12/17 εξετάζεται το αίτημα της αναστολής του μέτρου 

προσωρινής κράτησής τους και της αντικατάστασής του από άλλα περιοριστικά μέτρα. Οι υπογράφουσες 

συλλογικότητες εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους διωκόμενους αφρικανούς πρόσφυγες και 

μετανάστες, και απαιτούν την άρση της προσωρινής κράτησής τους και την απαλλαγή τους από τις 

κατηγορίες που τους αποδίδονται. Παράλληλα, δηλώνουμε ότι η διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην 

Μόρια ήταν δίκαιη και επιβεβλημένη. Κανείς δεν μπορεί να απαιτεί από πρόσφυγες ή μετανάστες που 

υπέστησαν δεινά στις χώρες προέλευσής τους λόγω των πολέμων και της ακραίας φτώχειας που υπέθαλψαν 

οι ιμπεριαλιστικές πολιτικές της Δύσης, να σκύβουν το κεφάλι και να αποδέχονται αδιαμαρτύρητα τον 

άδικο μακροχρόνιο εγκλεισμό τους. Κάτω, μάλιστα, από συνθήκες εξευτελιστικής και απάνθρωπης 

μεταχείρισης, στο πλαίσιο των πολιτικών αποτροπής που έχουν υιοθετήσει από κοινού η ΕΕ και η ελληνική 

κυβέρνηση, που διατηρεί την ίδια αντιπροσφυγική/αντιμεταστευτική στάση με τις προκάτοχές της. 

Απαιτούμε: 

– Άμεση απελευθέρωση των κρατούμενων προσφύγων ή μεταναστών και απαλλαγή τους από κάθε 

κατηγορία 

– Να κλείσουν τα hot spot και να διασφαλιστούν για όλους αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής 

– Να ακυρωθεί η συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας και να σταματήσουν οι απελάσεις των προσφύγων 

– Ανοιχτά σύνορα για την ελεύθερη μετακίνηση των προσφύγων προς τις χώρες επιλογής τους. 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/11/1-563/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/11/1-563/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/11/1-563/
https://web.archive.org/web/20180415115552/https:/tomov.gr/2017/12/11/1-56/
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Συνυπογράφουν: 

 

Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία Νάουσας 

Αλληλέγγυοι/ες Χίου 

Αλληλεγγύη-Κως 

Αλληλεγγύη Λέσβου – ΠίκΠα 

Αντιπολεμική Διεθνιστική Κίνηση 

Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία Ροσινάντε 

Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης 

Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Λάρισα 

Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Πρέβεζα 

Αντιρατσιστικό Παρατηρητήριο Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Δίκτυο Κοινωνική Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών 

Δίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων Σπάρτακος 

Κίνηση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών/στριών 

Κίνηση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Αλληλεγγύη στους Πρόσφυγες-Σάμος 

Κοινωνικό Στέκι ROSSONERO – Τρίκαλα 

Kοινωνικό Στέκι – Στέκι Μεταναστών Χανίων 

Κατάληψη Στέγης Προσφύγων/Μεταναστών Νοταρά 26 

Κυριακατικό Σχολείο Μεταναστών 

ΛΑΘΡΑ; Επιτροπή Αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες Χίου 

Ομάδα αλληλεγγύης Γιαννιτσών 

Oasis – Ομάδα Αλληλεγγύης Προσφύγων Ρόδου 

Ομαδα Στήριξης Μεταναστών και Προσφύγων Καλύμνου 

Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Λαμίας 

Πίσω Θρανία – για μια Εκπαίδευση Χωρίς Διακρίσεις 

Πρωτοβουλία Ηρακλείου για τους Πρόσφυγες και Μετανάστες 

Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης ΛΑΜΙΑΣ 

Πρωτοβουλία Έμπρακτης Αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες Ρέθυμνο 

Συντονισμος για το Προσφυγικο και Μεταναστων 

Στέκι Μεταναστών – Αθήνα 

Στέκι Μεταναστών – Βόλος 

Υποστήριξη Προσφύγων Νίσυρος 

Φεμινιστικη Συλλογικότητα «Το Μωβ» (tomov.gr) 

Χώρος Στέγασης Προσφύγων City Plaza 

 

38. 11/12/2017: Ρατσιστική παρεμπόδιση εκφόρτωσης οικίσκων για αιτούντες 

άσυλο που μένουν σε σκηνές στη Μόρια, από το Δήμαρχο Λέσβου, τον 

κοινοτάρχη κ.α. 
 

 
Λέσβος: «Μπλόκο» του δήμου σε πλοίο που μετέφερε οικίσκους 

Νewsroom Aθήνα 9.84 – Γιώργος Κατσίγιαννης 
 

«Μπλόκο» της δημοτικής αρχής Μυτιλήνης σε φορτηγό πλοίο που μετέφερε στο εμπορικό λιμάνι της 

πόλης 50 οικίσκους για τον καταυλισμό προσφύγων και μεταναστών της Μόριας. 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/11/1-468/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/11/1-468/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/11/1-468/
https://archive.is/mC1qV


83 

  

Απορριμματοφόρα του δήμου απέκλεισαν την μπουκαπόρτα του πλοίου, ενώ λίγη ώρα αργότερα ο 

δήμαρχος με αντιδημάρχους και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του νησιού μαζί με τον πρόεδρο της 

Κοινότητας της Μόριας και κατοίκους του χωριού, στάθηκαν μπροστά στο πλοίο απαγορεύοντας την 

εκφόρτωση των οικίσκων. Επί τόπου έσπευσε ισχυρή δύναμη της αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. 

Ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει εκφόρτωση των 

οικίσκων αφού ο καταυλισμός δεν θα επεκτείνει τις υποδομές του ούτε κατά μία θέση, χωρίς τη σύμφωνη 

γνώμη των πολιτών του τόπου και των φορέων τους». «Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Λέσβος από 

νησί της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης, σε νησί-φυλακή» τόνισε  ο κ. Γαληνός. Νωρίτερα, ο υπουργός 

Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης, με αφορμή τον αποκλεισμό, είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον κ. 

Γαληνό, προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση και είχε εξηγήσει τους λόγους της μεταφοράς των οικίσκων οι 

οποίοι προορίζονται -όπως τόνισε- μόνο για τη στέγαση αριθμού ατόμων που διαμένουν σε σκηνές. Όπως 

τονίστηκε οι οικίσκοι δεν αποτελούν νέα δομή. Ο κ. Γαληνός σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες ζήτησε 

γραπτή ενημέρωση από τον κ. Φλαμπουράρη η οποία και απεστάλη. Σε αυτήν την επιστολή η οποία 

υπογράφεται από το διευθυντή του γραφείου του υπουργού Επικρατείας σημειώνεται ότι «έχει ξεκινήσει με 

ταχείς ρυθμούς η επιχείρηση αποσυμφόρησης των νησιών και ιδιαίτερα της νήσου Λέσβου. 

Για παρεμπόδιση τοποθέτησης οικίσκων στη Μόρια κατηγορεί τον δήμαρχο Λέσβου ο Γ. Μουζάλας 

«Αυτοί που χρησιμοποιούν σαν πρόσχημα τις κακές συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και μεταναστών 

στη Μόρια, αυτοί εμποδίζουν τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους», δήλωσε πριν από λίγο σε 

δημοσιογράφους ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννης Μουζάλας, απαντώντας σε σχετικές 

επικρίσεις του δημάρχου Λέσβου, Σπύρου Γαληνού. Ο κ. Μουζάλας κατηγόρησε τον δήμαρχο Λέσβου ότι 

για δεύτερη φορά σήμερα «παρεμπόδισε το να ξεφορτωθούν» οι 50 οικίσκοι που έστειλε το υπουργείο 

Μεταναστευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο των προσπαθειών που κάνει «για να φτιάξει καλύτερες συνθήκες 

διαβίωσης των προσφύγων και μεταναστών στο camp της Μόριας». Επίσης, ο υπουργός διευκρίνισε ότι ο 

δήμαρχος ήταν «απόλυτα ενημερωμένος ότι θα μεταφέρουμε σπιτάκια για να βελτιώσουμε τις συνθήκες στο 

υπάρχον camp» και «για τα στοιχεία από την προσπάθεια που κάνουμε να ελαττώσουμε τον πληθυσμό στο 

νησί», ενώ έστειλε το μήνυμα ότι «η κυβέρνηση θα επιμείνει και θα πετύχει το στόχο για καλύτερες 

συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων». Ο κ. Μουζάλας κάλεσε εξάλλου «το λαό των νησιών να 

βοηθήσει στην προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση και για αποσυμφόρηση των νησιών και για τη βελτίωση 

των συνθηκών διαβίωσης μέσα στα camps».  

 

 

39. 10/12/2017: Αντισημιτικά, συνομωσιολογικά, δημοσιεύματα κατά του 

Προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθήνας 
 

Αντισημιτικά συνομωσιολογικά δημοσιεύματα κατά του προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθήνας. 

Ακολουθεί δημοσίευμα του “Μακελειού” στις 10 Δεκεμβρίου 2017, η πηγή της “είδησης” που είναι “Η 

Πελασγική” (sxolianews.blogspot.nl) από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, και το blog “Κύκλωπας” που όπως και 

άλλοι προτίμησε τον τίτλο “Ο ρόλος της εβραϊκής κωλόρατσας … έτοιμοι να αρπάξουν τα σπίτια των 

Ελλήνων”. Αναδημοσιέυσεις υπάρχουν επίσης στη σελίδα FB του “”Κύκλωπα”, 

στο dionios.blogspot.nl που πρόσκειται στο ακροδεξιό κόμμα “Ελλήνων Συνέλευσις” και 

στα unpolitical.gr, linknews.gr, antipliroforisi.blogspot.nl, skeftomasteellhnika.blogspot.nl, epanastatikanea.

blogspot.nl και sakis24.blogspot.nl. 

Ακολουθεί και ανακοίνωση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος με αναφορά στην κατάθεση 

σχετικής αγωγής, στα ελληνικά και στα αγγλικά, από τις 18 Δεκεμβρίους 2017. 

10|12|2017 

 

ΣΚΛΗΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΟΡΑΚΙΩΝ» ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΚΑΙ ΜΑΣ ΤΑ ΒΟΥΤΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/10/1-470/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/10/1-470/
https://archive.is/BpCiA
https://archive.is/CVfEm
https://archive.is/q0LEK
https://archive.is/eV2op
https://archive.is/Ct2Mn
https://archive.is/SJp5u
https://archive.is/4vqht
https://archive.is/4vqht
https://archive.is/3sLgM
https://archive.is/9jhV3
https://archive.is/9jhV3
https://archive.is/9jhV3
https://archive.is/9jhV3
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Μία ἑταιρεία μέ τήν ἐπωνυμία «Ροή Ἐννιαία Εἰδική Ἐκκαθάριση Ἀνώνυμη Ἑταιρεία,Εἰδικός 

Ἐκκαθαριστής Πιστωτικῶν Ἱδρυμάτων» ἤ ἁπλῶς «Ροή Ἐννιαία Εἰδική Ἐκκαθάριση Α.Ε.», ἔχει 

ἀναλάβῃ τίς ἐκκαθαρίσεις τῶν κόκκινων δανείων τῶν φτωχοποιημένων κατοίκων τῆς ἑλλαδικῆς. 
  

 

Πρόεδρός της ἔχει ἀναλάβῃ ὁ Πρόεδρος τῆς Ἰσραηλιτικῆς Κοινότητος Ἀθηνῶν, Μωϋσῆς Ἀβραάμ 

(ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ 

Διεύθυνση: Μελιδώνη 8, 105 53 Αθήνα  

Τηλ.: 210 32 52 823 

Φαξ: 210 32 20 761 

Email: sec@athjcom.gr 

Website: www.athjcom.gr 

Πρόεδρος: ΜΩΥΣΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 

Αντιπρόεδρος: ΜΙΚΗΣ ΜΟΔΙΑΝΟ 

Γενικός Γραμματέας: ΜΙΖΑΝ ΙΩΣΗΦ 

Ταμίας: ΝΑΧΜΙΑΣ ΧΑΪΜ  
——καί δεύτερον οἱ ὑπόλοιποι τοῦ Δ.Σ. πού εἶναι ἕνας ἡλεκτρολόγος-μηχανολόγος στήν θέσιν τοῦ 

διευθύνοντος συμβούλου καί τά λοιπά μέλη κάποιοι ἰδιωτικοί ὑπάλληλοι,δύο ἕλληνες ( ὁ εἷς ἐξ’ αὐτῶν ἐκ 

Κύπρου) καί οἱ ἄλλοι δύο ἀλλοδαποί (Σουηδία καί Βέλγιον). 
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 Ὅσον ἀφορᾶ τόν κ. Μωϋσῆ πού εἶχε διατελέσῃ καί δ/νων σύμβουλος τῆς Ἐθνικῆς Ἀσφαλιστικῆς ( τῆς 

Ἐθνικῆς Τραπέζης) εἶχε κατηγορηθῆ γιά κακουργηματικές πράξεις ( πλαστογραφία) : Εκτός Εθνικής 

Ασφαλιστικής ο Διευθύνων Σύμβουλος Αβραάμ Μωυσής,δηλώνει ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας,ἔτσι ἁπλῶς… 

Θα παρακαλούσαμε βεβαίως τον κ. Μωυσή Αβραάμ, να μας ενημερώσει (για να μην γράφουμε 

ανακρίβειες) για την ποινική πορεία εκείνης της υπόθεσης και την έκβασή της, γιατί δεν θέλουμε 

επιπόλαια, να υιοθετούμε, άκριτα, απόψεις που δνε μας εκπροσωπούν. Τα υπόλοιπα, περί τραπεζών, 

καλό θα ήταν να τα ξεκαθαρίσει ο κύριος Μωυσής, για να μην δημιουργούνται περεξηγήσεις. 

  

Με πληροφορίες από την » Ἡ Πελασγική» και από το ixnos.blogspot.gr  
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

   

 

To Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος καταδικάζει κατηγορηματικά και απερίφραστα την 

κακόβουλη και χυδαία εξύβριση με έντονα ρατσιστικά και αντισημιτικά χαρακτηριστικά που 

εξαπέλυσε ο δικτυακός τόπος makeleio.gr εναντίον του προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας 

Αθηνών κ. Μίνου Μωυσή. 

Ο πηχυαίος τίτλος του δημοσιεύματος: «ΣΚΛΗΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«ΚΟΡΑΚΙΩΝ» ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΦΙΛΟ 

ΚΑΙ ΜΑΣ ΤΑ ΒΟΥΤΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ», στοχοποιεί και απαξιώνει τον κ. Μωυσή, 

γνωστό, ικανό και έμπειρο επαγγελματία και ανώτατο διοικητικό στέλεχος στην Ελληνική 

τραπεζική και ασφαλιστική αγορά επί 30 χρόνια, λόγω της Εβραϊκής του ταυτότητας και μόνον, 

καθώς και της ιδιότητάς του ως προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών. 

Πέραν των υβριστικών αναφορών, ο κακόβουλος και ρατσιστικός χαρακτήρας της  αναφοράς στο 

πρόσωπό του αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι εμφανίζεται ως ο δήθεν «σκληρός Εβραίος» που 

δήθεν έχει αναλάβει να εκκαθαρίσει τα «κόκκινα» δάνεια των φτωχών Ελλήνων. Αναπαράγεται 

έτσι κατά τρόπο απαράδεκτο, το ειδεχθές και ρατσιστικών κινήτρων στερεότυπο του κακού 

σκληρού Εβραίου. 

Ο κ. Μωϋσής θα προσφύγει στην Ελληνική δικαιοσύνη για την αποκατάσταση της τιμής και 

υπόληψής του. 

Σε μια περίοδο όμως, έξαρσης της αντισημιτικής βίας στην Ευρώπη, η άδικη, απρόκλητη και 

εντελώς ατεκμηρίωτη στοχοποίηση ενός ηγετικού στελέχους του Ελληνικού Εβραϊσμού εγκυμονεί 

κινδύνους όχι μόνο για τη δική του ασφάλεια αλλά και για την ασφαλή διαβίωση των Ελλήνων 

πολιτών Εβραϊκού θρησκεύματος. 

Είμαστε βέβαιοι ότι οι θεσμοί της Ελληνικής Πολιτείας θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα 

εναντίον όλων όσων υιοθετούν τη ρητορική μίσους ως μέσο έκφρασης της αντισημιτικής τους 

εκστρατείας. 

18 Δεκεμβρίου 2017 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

https://archive.is/o/vUKxk/https:/kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1845:2017-12-18-09-50-33&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://archive.is/o/vUKxk/https:/kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1845:2017-12-18-09-50-33&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://archive.is/o/vUKxk/https:/kis.gr/images/MAKELEIO_SITE.jpg
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40. 08/12/2017: Ρατσιστική επιθεση με αυγά κατά του Μορφωτικού 

Πολιτιστικού Συλλόγου Μουσουλμάνων Μακεδονίας – Θράκης, στη Θεσσαλονίκη 
 

Ρατσιστική επιθεση με αυγά δέχθηκαν τα γραφεία του μειονοτικού “Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου 

Μουσουλμάνων Μακεδονίας – Θράκης”, στη Θεσσαλονίκη, στις 8 Δεκεμβρίου 2017. Ακολουθεί άρθρο 

στα τουρκικά, ελλείψει ενδιαφέροντος για το γεγονός από άλλα ΜΜΕ 
 

SELANİK MÜSLÜMANLARI DERNEĞİ’NE 

YUMURTALI SALDIRI  

Cuma, 08 Aralık 2017    

 

Haberler 

 

Makedonya Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği’ne yumurtalı saldırı 

yaptılar. 

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Selanik’te bulunan Makedonya Trakya 

Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği’ne yumurtalı saldırı yapıldı. Cuma namazı 

öncesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler Derneğin önünden geçerek yumurtaları 

Derneğin camlarına atarak hızla olay yerinden uzaklaştılar. 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/08/1-467/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/08/1-467/
https://archive.is/8C1fa#selection-323.1-433.1
https://archive.is/8C1fa#selection-323.1-433.1
https://archive.is/o/8C1fa/www.birlikgazetesi.net/haberler.html
https://archive.is/8C1fa/cd99c932fc507b12fcaad3cef34eaca1bcd47ade.jpg
https://archive.is/8C1fa/158e6c2df48f9ae21f5272b9ac5d4a2173ec26c8.jpg
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41. 07/12/2017: Ρατσιστική παρενόχληση Τούρκων μειονοτικών στην 

Κομοτηνή με σταυρούς σε τοίχους σπιτιών και γραφείων και τρικάκια 
 

Ακολουθεί και άρθρο στα τουρκικά με φωτογραφίες από τους σταυρούς στα σπίτια (κατά σειρά) του 

προέδρου του τουρκικού “Κόμματος Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας”, Μουσταφά Αλή Τσαβούς και 

του νεκρού ιστορικού ηγέτη του προγενέστερου κόμματος της μειονότητας “Εμπιστοσύνη“, Σαδίκ Αχμέτ. 
 

Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2017 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

Σχημάτισαν σταυρούς σε σπίτια μουσουλμάνων στην Κομοτηνή 
 

 
Πέταξαν φυλλάδια στην τουρκική γλώσσα που γράφουν “Σκέψου, ο Ερντογάν θα φύγει, εσύ αύριο θα μείνεις εδώ…” 

Δήμητρα Συμεωνίδου 

Σε πεδίο ανάπτυξης παράνομων δράσεων αναδεικνύεται η Κομοτηνή, μετά την ανακοίνωση της επίσκεψης 

του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην πόλη μας. Ο Τούρκος Πρόεδρος βρίσκεται ήδη στην 

Αθήνα πραγματοποιώντας επίσημες συναντήσεις, όμως στην Κομοτηνή το κλίμα δυναμιτίζεται αρνητικά 

από πράξεις όπως αυτές που έλαβαν χώρα χθες το βράδυ. Συγκεκριμένα άγνωστοι πέταξαν φυλλάδια στην 

τουρκική γλώσσα που προφανώς απευθύνονται σε μέλη της μειονότητας και γράφουν “Σκέψου, ο Ερντογάν 

θα φύγει, εσύ αύριο θα μείνεις εδώ…”. 

 

Την ίδια ώρα όπως πληροφορούμαστε άγνωστοι σχημάτισαν σταυρούς με μαύρο σπρέι έξω από σπίτια και 

γραφεία μουσουλμάνων στην Κομοτηνή. Τουλάχιστον για τρεις περιπτώσεις έχει πληροφόρηση ο “Χ”, με 

τη μία να αφορά το σπίτι πρώην μουσουλμάνου βουλευτή της Ροδόπης. Για την υπόθεση με τους σταυρούς 

ενημερώθηκε η τοπική Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποιο 

καταγγελία από τους παθόντες για φθορά περιουσίας. Τα παραπάνω λαμβάνουν χώρα λιγότερο από ένα 

24ωρο πριν την προγραμματισμένη άφιξη Ερντογάν στην Κομοτηνή. 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/07/1-464/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/07/1-464/
https://archive.is/IJI4s
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DR. SADIK AHMET’İN EVİNE VE DEB PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ ÇAVUŞ’UN EVİNE DE 

HAÇ İŞARETİ YAPTILAR! 

Perşembe, 07 Aralık 2017 

Merhum Dr. Sadık Ahmet’in evine ve DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş’un evine de haç 

işareti yaptılar. Batı Trakya’da karanlık güçler tarafından evlere haç yapma işlemi tam gaz devam 

ediyor. Batı Trakya Türk’lerinin lideri Merhum Dr. Sadık Ahmet’in bulunduğu apartmanın giriş 

kapısına ve DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş’un evinin bahçe duvarına da haç işareti 

yaptılar. 

 

Gümülcine’de ve İskeçe’de başlayan haç yapma ve tehdit içerikli yazılarla birileri Batı Trakya’da barış 

ve huzuru bozmaya çalışıyor. Ancak Batı Trakya Türk toplumu bu oyuna asla gelmeyecektir ve hak 

arama mücadelesini hukuki yollardan demokrasi ve insan haklarına bağlı kalarak veremeye devam 

edecektir. Ülkemiz Yunanistan’ın ekonomik açıdan zor bir süreçten geçtiği bir dönemde, bazı karanlık 

güçlerin bölgedeki davranışlarıyla huzuru ve sükuneti bozmaya yönelik çalışmaları sonuç 

vermeyecektir. 

 

Bu bağlamda, yarın bölgemizi ziyaret edecek olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan’ı da aynen ülkemiz Yunanistan ve Türkiye’den gelen diğer devlet büyüklerini 

karşıladığı gibi misafirperverlik, saygı sevgi ve coşkuyla karşılayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

Gümülcine’ye geleceği öğle saatlerinde, Gümülcine’de bulunan kılıç anıtı önünde toplanması beklenen 

bazı grupların ortamı germesinden ve ziyaretin başarısızlıkla sonuçlanmasından endişe ediliyor. BİRLİK 

gazetesinin elde ettiği bilgilere göre, ziyareti protesto etme amaçlı Gümülcine’ye gelecek olan grupların 

arasında Dedeağaç, İskeçe, Kavala, Drama, Selanik ve Larisa’dan katılımın olacağı belirtiliyor. Bu 

sebepten dolayı çevre illerden ve Selanik’ten bölgeye takviye olarak getirilen güvenlik güçlerinin bu 

akşam saatlerinde Gümülcine’de başlayan kontrollerin tüm gece boyunca devam edeceği belirtiliyor. 

 

 

https://archive.is/bQ0se#selection-323.1-461.203
https://archive.is/bQ0se#selection-323.1-461.203
https://archive.is/bQ0se/efc95091119e06a3754136cea0583f82e6fdcdfe.jpg
https://archive.is/bQ0se/8534f733bb69a85bab86935fb9fb3a92ea948701.jpg
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42. 06/12/2017: Ρατσιστικά “μαϊμουδίσματα” από οπαδούς του Ολυμπιακού 

στο βόλεϊ, κατά του Καμερουνέζου Νέιθαν Γουνεμπάινα της γαλλικής Τουρ 
 

Ρατσιστικά “μαϊμουδίσματα” από οπαδούς του Ολυμπιακού σε αγώνα βόλεϊ, κατά του Καμερουνέζου 

Νέιθαν Γουνεμπάινα της γαλλικής Τουρ στις 6 Δεκεμβρίου 2017: 

Αυγή 

Βόλεϊ: Κατηγορούμενος για ρατσισμό ο Ολυμπιακός! 

Εντυπη εκδοση Πανταζίδης Νίκος 

Δημοσίευση: 11 Δεκεμβρίου 2017 

 

 

Μέχρι και η υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας ασχολήθηκε με τις “κραυγές” στου Ρέντη 

Η ομάδα βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού νίκησε 3-0 σετ την περασμένη Τετάρτη για τους «32» του 

Τσάλεντζ Καπ τη γαλλική Τουρ, αλλά ίσως θα προτιμούσε να… χάσει, αν μπορούσε να αποφύγει την 

αρνητική δημοσιότητα που πήρε το όνομά του στη Γαλλία, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, με την 

κατηγορία της ρατσιστικής συμπεριφοράς των οπαδών του. Ήταν το πρώτο σετ, όταν ο Κολομβιανός άσος 

της γαλλικής ομάδας Νέιθαν Γουνεμπάινα «κάρφωσε» για το 24-24 και αμέσως μετά πήγε να εκτελέσει 

σερβίς. Ξαφνικά άφησε τη θέση του και κατευθύνθηκε προς τον πάγκο της ομάδας του ενημερώνοντάς τους 

πως άκουσε ρατσιστικές «κραυγές» από την εξέδρα. Ήταν τόσο εκνευρισμένος, ώστε έφυγε για τα 

αποδυτήρια προκειμένου να ηρεμήσει. Όταν γύρισε στο γήπεδο, ο Βούλγαρος διαιτητής τον απέβαλε και 

δεν αγωνίστηκε καθόλου στη συνέχεια, επειδή πήγε χωρίς άδεια στα αποδυτήρια! Το θέμα πήρε πολύ 

μεγάλη έκταση στη Γαλλία, τόσο ώστε ασχολήθηκε ακόμη και η ίδια η υπουργός Αθλητισμού της χώρας, 

έξι φορές ολυμπιονίκης στο ξίφος μονομαχίας και σημαιοφόρος της Γαλλίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες 

του 2012 Λάουρα Φλεσέλ – Κόλοβιτς, που έγραψε στο Twitter: «Θέλω να εκφράσω την πλήρη υποστήριξή 

μου στον Nathan Wounembaina μετά τα απαράδεκτα περιστατικά που έλαβαν χώρα χθες στη διάρκεια του 

αγώνα κατά του Ολυμπιακού. Ο ρατσισμός δεν έχει θέση ούτε στον αθλητισμό ούτε πουθενά αλλού». Σε 

όλα τα γαλλικά ΜΜΕ κυριάρχησε την Πέμπτη η φωτογραφία του Καμερουνέζου ακραίου και η Τουρ 

εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας απ’ όλους να πουν «στοπ στον ρατσισμό». Η γαλλική λίγκα και η γαλλική 

ομοσπονδία εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση εκφράζοντας την υποστήριξή τους στην Τουρ και τον 

Γουνεμπάινα, ζητώντας παράλληλα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Βόλεϊ (CEV) να επιβάλει τις 

προβλεπόμενες κυρώσεις: 

«Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση προκάλεσε την εθελοντική αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο 

ακολουθούμενη από την απόφαση να αποβληθεί από τον διαιτητή. Υπό το πρίσμα των αθλητικών 

προκαταλήψεων που προκλήθηκαν στο σύλλογο και στο πρόσωπο του παίκτη, η Γαλλική Ομοσπονδία 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/06/1-474/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/06/1-474/
https://archive.is/9qTUU
http://www.avgi.gr/editor/27995
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Βόλεϊ και η Λίγκα έχουν κινήσει τη διαδικασία για να παραπέμψει το ζήτημα στην πειθαρχική επιτροπή της 

CEV, για να τιμωρήσει τέτοιες πράξεις σύμφωνα με τους κανονισμούς της». 

Η τοποθέτηση της CEV ήταν άμεση: «Είμαστε ενήμεροι για τις αναφορές σχετικά με τα όσα συνέβησαν 

στον αγώνα. Η CEV θα προχωρήσει σύμφωνα με το κανονιστικό της πλαίσιο». 

Μετά το τέλος του ματς στο Μελίνα Μερκούρη η Τουρ κατέθεσε έγγραφη καταγγελία στην οποία 

υποστήριξε ότι υπήρχαν οργανωμένα ρατσιστικά συνθήματα από την κερκίδα προς τον Γουνεμπάινα και γι’ 

αυτόν τον λόγο ο 33χρονος Καμερουνέζος αντέδρασε έτσι. Οι Βούλγαροι διαιτητές και ο Έλληνας 

κομισάριος διέψευσαν την καταγγελία και ανέφεραν ότι δεν υπέπεσε στην αντίληψή τους κάποιο 

ρατσιστικό σύνθημα. Ο ίδιος ο Γουνεμπάινα, μετά το τέλος του αγώνα, πήγε στη γραμματεία είπε στον 

Βούλγαρο διαιτητή: «Δέχθηκα ρατσιστική επίθεση και λες ότι δεν σου είπα τίποτα; Δεν ντρέπεσαι;», ενώ 

στο προφίλ του στο Instagram έδωσε τη δική του εκδοχή των γεγονότων: 

 

«Στο φινάλε του 1ου σετ (23-23 νομίζω) πήγα στο σερβίς, άκουσα ήχους της μαϊμούς. Αποφάσισα λοιπόν 

να σταματήσω να παίζω και κατευθύνθηκα στα αποδυτήρια, αφού ενημέρωσα τον διαιτητή. Λίγα λεπτά 

αργότερα με καθησύχασαν ότι η κατάσταση ηρέμησε. Επέστρεψα στη σάλα ο διαιτητής με απέβαλε γιατί 

έφυγα χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του. Αυτό συνέβη στο ματς με τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα!!! Δεν 

ψάχνομαι για να δημιουργήσω διαμάχη, απλώς διευκρινίζω τα πράγματα για όσους θέλουν να μάθουν τον 

λόγο της αποβολής μου. Ευχαριστώ». 

 

Η απάντηση του Ολυμπιακού 

 

Η διοικούντες τον Ολυμπιακό, αντιλαμβανόμενοι το αρνητικό κλίμα που δημιουργείται εις βάρος της 

ομάδας του Πειραιά, εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία αρνούνται τις κατηγορίες: 

“Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ένα αδικαιολόγητο κρεσέντο γαλλικών αναρτήσεων και δημοσιευμάτων 

κατά του Ολυμπιακού και των φιλάθλων του με αφορμή την αποβολή του αθλητή της Τουρ Νέιθαν 

Γουνεμπάινα. Η ιστορία του συλλόγου μας και η πορεία του διαχρονικά αποδεικνύουν ότι ο Ολυμπιακός 

ήταν, είναι και θα είναι κατά του ρατσισμού και οποιασδήποτε συμπεριφοράς στρέφεται κατά των αξιών 

που πρεσβεύουν ο αθλητισμός και η ευγενής άμιλλα. Τα παραπάνω έχουν αποδειχθεί κατ’ επανάληψη σε 

εκδηλώσεις όλων των τμημάτων μας, με επικεφαλής το ποδοσφαιρικό. Τα όσα ισχυρίζονται και 

καταγράφονται από μερίδα του Τύπου στη Γαλλία αποτελούν προϊόν παρεξήγησης, αφού ουδείς άλλος πλην 

του αθλητή άκουσε το παραμικρό. Το αποδεικνύει το βίντεο του αγώνα, αλλά και η στάση του προπονητή 

και των συμπαικτών του, που τον ρωτούσαν γιατί έφυγε από τη θέση του σερβίς. Στο 24-24 λοιπόν του 

πρώτου σετ, σε ένα κρίσιμο σημείο για την εξέλιξη του αγώνα, ο αθλητής της Τουρ πήγε στο σερβίς και 

μερικοί από τους οπαδούς μας τον υποδέχθηκαν με αποδοκιμασίες και σφυρίγματα, όπως συμβαίνει σε όλα 

τα γήπεδα του κόσμου σε ανάλογες περιπτώσεις. Πέραν τούτου ουδέν. Έχει τεράστια απόσταση η 

αποδοκιμασία από τα ρατσιστικά συνθήματα, τα οποία καταδικάζει απερίφραστα ο σύλλογος μας όπου κι 

αν συμβαίνουν και μάλιστα υπήρξε πρωτοπόρος στον αγώνα κατά του ρατσισμού, με επικεφαλής τον Γάλλο 

πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Κριστιάν Καρεμπέ”.

 
 

Volleyplanet 

Τουρ: «Όχι στον ρατσισμό»-Ακλόνητη στήριξη στο Νέιθαν 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:  VOLLEYPLANET TEAM 

07/12/2017 

 

https://archive.is/WCeIe
http://www.volleyplanet.gr/author/volleyplanet/
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Την ακλόνητη στήριξη στον αθλητή της, Νέιθαν Γουνεμπάινα τονίζει με κάθε τρόπο η γαλλική Τουρ που 

έβαλε την φωτογραφία του Καμερουνέζου στα social media με το #SayNoTo Racism (Λέμε όχι στο 

ρατσισμό). Μάλιστα στην αναφορά στήριξης στον Γουνεμπάινα, οι υπεύθυνοι της σελίδας έβαλαν στο 

‘κόλπο” και το Facebook της CEV, ρωτώντας τη δική τους θέση! 

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

ll%2Fposts%2F1990167261195453&width=500 

Από εκεί και πέρα, αναφορές στο χτεσινό συμβάν στο κλειστό του Ρέντη έχει και η ηλεκτρονική έκδοση της 

L’Equipe μαζί με πολλά αθλητικά σάιτ της χώρας. Μάλιστα, η ομάδα χόκει “Les Remparts de Tours” με 

ανάρτησή της στην επίσημη σελίδα της με τίτλο “Στήριξη στον Νέιθαν και την Τουρ” περνά το μήνυμα ότι 

“ο ρατσισμός δεν θα περάσει” ενώ καλεί τον κόσμο στον επαναληπτικό αγώνα στις 19/12. 

 
 

 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftoursvolleyball%2Fposts%2F1990167261195453&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftoursvolleyball%2Fposts%2F1990167261195453&width=500
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43. 05/12/2017: Καταγγελία ρατσιστικών διακρίσεων και βίας σε έκθεση της 

Generation 2.0 για τις συνθήκες στα hotspots της Λέσβου και της Σαμου 
 

Καταγγελία διακρίσεων και ρατσιστικής βίας σε έκθεση της οργάνωσης Generation 2.0 για τις συνθήκες 

στα hotspots της Λέσβου και της Σαμου στις 5 Δεκεμβρίου 2017. Μεταξύ πολλών άλλων, που μπορείτε να 

δείτε στην έκθεση την οποία παραθέτουν ολοκληρη στο συνδεσμο στο τέλος του αρθρου, διαβάζουμε: 

 

Από τη Λέσβο στη Σάμο: οι Αιτούντες Άσυλο μιλούν για τις συνθήκες διαβίωσης 
 

 
Posted: December 5, 2017 

 

«Μια φορά ρώτησα κάποιον που δούλευε στο καμπ, “Πως μπορώ να ζήσω σε αυτήν την 

κατάσταση;”. “Προσπάθησε να επιβιώσεις”, μου απάντησε.» 

 

 
 

Της Σίλβια Τζουλίνι Νοέμβριος 2017 

 

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο οργανισμός Generation 2.0 for Rights, Equality and Diversity επισκέφθηκε τη 

Λέσβο και τη Σάμο, δύο από τα νησιά του Αιγαίου που φιλοξενούν την πλειονότητα των αιτούντων άσυλο. 

Το αποτέλεσμα είναι μια έκθεση που βασίζεται στις μαρτυρίες των ανθρώπων αυτών: γι ‘αυτό το λόγο, 

αυτούσια αποσπάσματα αποτελούν βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι της. Οι τραγικές συνθήκες διαβίωσης, 

τις οποίες οι αιτούντες άσυλο είναι υποχρεωμένοι να υποστούν, διαψεύδουν την κοινή αντίληψη που 

συνδέει τον αριθμό των ατόμων που εισρέουν στα νησιά με την κατάσταση των ανθρώπων που διαμένουν 

εκεί. Στην πραγματικότητα, η απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου, ύστερα από τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, να 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/05/1-463/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/05/1-463/
https://archive.is/wBnEs
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κρατήσει στα νησιά όλα τα άτομα που έφθαναν εκεί μετά τον Μάρτιο του 2016, όχι μόνο δεν επιτρέπει 

στους αιτούντες άσυλο να φτάσουν στην ηπειρωτική χώρα, αλλά ως εκ τούτου τους εγκλωβίζει σε 

υπερπλήρη hotspots, στα οποία δεν προστατεύονται καν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Λόγω της των 

υπεράριθμων φιλοξενουμένων των hotspots, πολλά άτομα -ακόμα και οικογένειες με μωρά- αναγκάζονται 

να ζουν έξω από το στρατόπεδο, σε σκηνές που χρειάστηκε να αγοράσουν οι ίδιοι. Ακόμη και οι βασικές 

υποδομές υγιεινής εκλείπουν: σε κάποιες περιοχές εκατοντάδες άτομα ζουν χωρίς τουαλέτες και ντους. Η 

ποιότητα του φαγητού είναι πολύ κακή, με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να πετιέται. Οι αιτούντες 

άσυλο δεν έχουν καμία πληροφόρηση για το τι συμβαίνει και δεν μπορούν να κατανοήσουν γιατί δεν τους 

επιτρέπουν να μετακινηθούν στην ενδοχώρα. Ακόμη, αρκετές φορές καλούνται να υποστούν βιαιότητες και 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ζουν με τόσο μεγάλο άγχος που δεν είναι σε θέση να επενδύσουν σε 

οποιαδήποτε ασχολία, καταλήγοντας τελικά να σπαταλούν απλώς τον καιρό τους. Η έκθεση αυτή δεν 

περιγράφει την κατάσταση στη Λέσβο και τη Σάμο από μία εξωτερική οπτική γωνία, διατηρώντας μια 

ορισμένη απόσταση από τα γεγονότα, αλλά αντίθετα, οι διάλογοι έχουν τον εξέχοντα ρόλο σε αυτήν: 

μεταφέρουμε επακριβώς αυτά που μας είπαν, αυτά που οι αιτούντες άσυλο ήθελαν να μοιραστούν μαζί μας 

έτσι ώστε να γνωστοποιηθούν οι απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσής τους. Διαβάστε ολόκληρη την 

έκθεση εδώ. 

 

 

44. 04/12/2017: Ακραίο αντι-τσιγγανικό άρθρο και σχόλια στην εφημερίδα 

NotosPress της Λακωνίας 
 

Ακραίο αντι-τσιγγανικό άρθρο και σχόλια στην εφημερίδα NotosPress της Λακωνίας στις 4 Δεκεμβρίου 

2017. 

 

Η Σπάρτη στο έλεος Ρομά που τρομοκρατούν… 

 

04-12-2017 

ΣΠΑΡΤΗ. Οργή και αγανάκτηση είναι τα συναισθήματα των ανθρώπων 

που εργάζονται στη Λαϊκή Αγορά της Σπάρτης μετά τα επεισόδια που 

συνέβησαν το προηγούμενο Σάββατο. Εξαγριωμένες ομάδες Ρομά, 

ξυλοκόπησαν η μια την άλλη, καταστρέφοντας ακόμα και πάγκους των 

παραγωγών της Λαϊκής. 

«Διαφετεύοντας» και το κεντρικότερο σημείο της Σπάρτης οι «γνωστοί» Ρομά έχουν πλέον καταλύσει κάθε 

έννοια νόμου και δικαίου. Οι πολίτες έχουν φθάσει πλέον σε οριακό σημείο εφόσον βλέπουν καθημερινά να 

καταλύεται το κράτος και να «βιάζεται» η κοινωνία. Στην κυκλοφορία στους δρόμους κάνουν – ακόμα και 

σε κεντρικά σημεία – επικίνδυνους ελιγμούς. Στις ΔΕΚΟ και στις Υπηρεσίες δεν τηρούν σειρά και κανόνες 

και απειλούν ακόμα και τους υπαλλήλους. Στη Λαϊκή Αγορά δημιουργούν συνθήκες υποβαθμισμένης 

περιοχής όπου βασιλεύει η βία και η τρομοκρατία. Όταν η Αστυνομία μπορεί και προλαβαίνει να επέμβει 

εξαφανίζονται. Αυτό όμως δεν είναι εφικτό πάντα και παντού. Έτσι η ακεραιότητα των πολιτών απειλείται 

και συχνά και η ζωή τους αφού όπως λένε πολίτες οι Ρομά αφήνουν πίσω τους ακόμα και σφαίρες… Όσο 

καταγράφονται υλικές ζημιές και ψυχολογική βία, τα ανεπίτρεπτα, για μια ευνομούμενη κοινωνία, γεγονότα 

είτε ξεχνιούνται είτε αποκρύπτονται. Ωστόσο το θράσος, εκείνων των Ρομά που δεν έχουν όριο και 

συναίσθηση, ενδέχεται να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη ή κακό. Τότε θα είναι αργά να κινητοποιηθούν 

Αρχές και Εξουσίες. Ξέραμε ότι τους Αρχαιολογικούς χώρους τους «ελέγχουν»  ατίθασοι Ρομά. Ξέραμε ότι 

τα χωριά τα ρημάζουν οι «γνωστοί – άγνωστοι» ανήλικοι. Ξέραμε ότι οι κυρίαρχοι της ασφάλτου είναι οι 

θρασύτατοι ραλίστες των χρωμιωμένων αγροτικών. Ξέραμε ότι κάποιοι μπορούν να «γαζώνουν» με 

σφαίρες ακόμα και σχολεία της Σπάρτης… Δεν ξέραμε όμως  ότι ακόμα και το κέντρο και η αγορά της 

Σπάρτης εξαρτάται από τις ορέξεις και τη διάθεση ανθρώπων που ενώ έχουν ευεργετηθεί από την Πολιτεία 

εκδικούνται και τρομοκρατούν τους πολίτες… 

https://g2red.org/wp-content/uploads/2017/12/Lesvos-Samos-Report-GRr.pdf
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/04/1-465/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/04/1-465/
https://archive.is/SAmrz#selection-713.0-748.3
https://archive.is/SAmrz/3b4be3430cdf61bbc7bba720de634bcd27987f50.jpg
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45. 02/12/2017: Απόπειρα ρατσιστικού αποκλεισμού κοντέινερ για στέγαση 

ανήλικων ασυνόδευτων προσφύγων, από αυτοκίνητα του Δήμου Λέσβου 
 

Ο Δήμος Λέσβου προσπάθησε να αποκλείσει κοντέινερ για τη Μόρια 

TVXS - 03 Δεκ. 2017 

 

Αντίθετος συνεχίζει να δηλώνει ο Δήμος Λέσβου στη δημιουργία νέων δομών φιλοξενίας προσφύγων, να κι 

αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί. Στο νησί επικρατεί και πάλι ένταση. Χθες το βράδυ μετά την εκφόρτωση τους 

από εμπορικό πλοίο, οκτώ κοντέινερ που προορίζονταν για τη στέγαση προσφύγων και μεταναστών 

αποκλείστηκαν στο εμπορικό λιμάνι της Μυτιλήνης από αυτοκίνητα του Δήμου Λέσβου. Σε σχετική 

ανακοίνωση αναφέρεται ότι «κατηγορηματικά ότι ο Δήμος Λέσβου δεν έχει λάβει καμία απολύτως 

ενημέρωση για μια τέτοια ενέργεια εκ μέρους του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής», ενώ 

επαναλαμβάνεται «αυτό που αποφασίστηκε από το σύνολο του Λεσβιακού Λαού στη μεγάλη συγκέντρωση 

της 20ης Νοεμβρίου, ότι θα αντισταθούμε με κάθε τρόπο στη δημιουργία νέας δομής φιλοξενίας στη Λέσβο 

και στην πολιτική που μετατρέπει το νησί μας σε νησί – φυλακή». Σύμφωνα με πληροφορίες τα οκτώ 

κοντέινερ προορίζονταν για τη στέγαση ανήλικων κοριτσιών ασυνόδευτων προσφύγων και παιδιών 

προσφύγων ηλικίας κάτω των 12 ετών σε μια «ζώνη προστασίας», που δημιουργείται στο εποπτευόμενο 

από το Στρατό χώρο του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας. Τελικά με τη συνοδεία της 

αστυνομίας και του λιμενικού απομακρύνθηκαν τα αυτοκίνητα του Δήμου και τα κοντέινερ μεταφέρθηκαν 

στη Μόρια. Περίπου στις 11 το πρωί ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση τους στο χώρο που εποπτεύεται από το 

Στρατό. Από την πλευρά του, ο δήμος Λέσβου κατήγγειλε την ενέργεια κάνοντας λόγο για «στυγνό 

εκβιασμό προς τους κατοίκους της Λέσβου, καθώς το Υπουργείο και η Κυβέρνηση επιχειρούν για μια 

ακόμα φορά να λάβουν αποφάσεις για εμάς χωρίς εμάς». Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, 

ενισχυτικά στο κλίμα της πόλωσης λειτουργούν δημοσιεύματα ειδησεογραφικών ιστοσελίδων, σύμφωνα με 

τα οποία επίκειται η δημιουργία νέων κέντρων για μετανάστες και πρόσφυγες στην περιοχή της Αχλαδερής 

στην κεντρική Λέσβο και στο παλιό στρατόπεδο στην περιοχή Λεμονού, πολύ κοντά στον υπάρχοντα 

καταυλισμό του Καρά Τεπέ. Ο Δήμος Λέσβου σήμερα με ανακοίνωση κάλεσε «άμεσα τόσο το αρμόδιο 

υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθώς και τις επικαλούμενες πηγές που αναφέρονται στις 

ιστοσελίδες, τη Διοίκηση της 98 ΑΔΤΕ και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, να 

επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν δημόσια την πληροφορία αυτή». Ο δήμος αναφέρει ότι «σε περίπτωση μη 

επιβεβαίωσης των πληροφοριών από τις επικαλούμενες πηγές, υπάρχουν ποινικές ευθύνες των ιστοσελίδων 

οι οποίες και θα αναζητηθούν». 

 

 

46.  02/12/2017: Άλλος ένας βανδαλισμός του Μνημείου Ολοκαυτώματος 

της Αθήνας 
 

Άλλος ένας βανδαλισμός του Μνημείου Ολοκαυτώματος της Αθήνας, στις 2 Δεκεμβρίου 2017, [update: 

σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Ράμμο ο βανδαλισμός έγινε τουλάχιστον στις 30 Νοεμβρίου 2017 – βλπ. κείμενο 

στη συνέχεια] από το οποίο αφαιρέθηκαν πλάκες με μία φράση του Elie Wiesel: 

 
 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/02/2-82/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/02/2-82/
https://archive.is/mqZVo
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/02/1-461/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/12/02/1-461/
https://archive.is/fh9B7#selection-951.28-951.40
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Minos Moissis 

about 4 months ago 

Μνημείο Ολοκαυτώματος στην Αθήνα. Σήμερα 

«Pause a while as you pass by, close your eyes and remember…. Just remember. For by remembering we 

honour their death and we save them from dying again – in oblivion. 

Στάσου για λίγο, κλείσε τα μάτια σου και θυμήσου….Μόνο θυμήσου. Γιατί με τη μνήμη μας τιμούμε το 

θανατό τους και τους σώζουμε από το να πεθάνουν πάλι – στη λήθη» Η επιγραφή με τα λόγια του Elie 

Wiesel στο Μνημείο Ολοκαυτώματος της Αθήνας, ξηλώθηκε από αγνώστους, εξαφανίστηκαν τα δυο από τα 

τρία κομμάτια της με το γεμάτο νοήματα κείμενο στα Ελληνικά και τα Γαλλικά. Η έκκληση στον περαστικό 

να σταθεί, να θυμηθεί, να τιμήσει τα θύματα του Ολοκαυτώματος μετατράπηκε σε πράξη βανδαλισμού, 

ασέβειας, προσβολής. Δεν είναι η πρώτη φορά, εκτιμώ ούτε η τελευταία. Η πόλη της Αθήνας στην οποία 

ανήκει το Μνημείο, ελπίζω, θα επαναφέρει τα κομμάτια που αφαιρέθηκαν. Και θα καταδικάσει έτσι με τον 

πιο αποτελεσματικό τρόπο, σε απομόνωση και δημόσια κατακραυγή όσους βολεύονται από την 

καταστροφική ανωνυμία που ποτέ δεν θα πετύχουν να μας κάνουν να αλλοιώσουμε τη μνήμη μας. Το 

Μνημείο Ολοκαυτώματος θα μείνει ανοικτό και προσβάσιμο, θα καλεί τον περαστικό να το διαβεί, να 

σταθεί για λίγο, να θυμηθεί, να καταλάβει. Οι βάνδαλοι δεν θα νικήσουν ποτέ. Δεν το έχω κάνει ποτέ αλλά 

θα το ζητήσω τώρα. Κάνετε share για να ενώσουμε τις φωνές μας. 

 
 

Aléxandros Rámmos "Το ειδα την Πεμπτη το βραδυ. Πηγα εναν φιλο μου αρχιτεκτονα να δει το μνημειο 

απο αποψη ιερη και αρχιτεκτονικη..και οταν ειδα οτι ελειπαν οι πινακιδες ανατριχιασα. Το μονο που μπορω 

να ευχομαι, ειναι οι επιγραφες να ξηλωθηκαν για συντηρηση, γιατι δεν υπηρχε αλλη ενδειξη βανδαλισμου, 

ουτε στα μνημεια ουτε στην αγγλικη επιγραφη (σιγα βεβαια οι ουγκ μην καταλαβαιναν απο γλωσσες). 

Παντως, δεν θα κατσουμε να μοιρολογουμε. Ο Δημος μπορει να αποκαταστησει τις πλακες αμεσα." Δηλαδή 

Πέμπτη βράδυ ήταν ήδη βεβηλωμένο και επί τρεις ημέρες ο Δήμος, τα κόμματα κτλ ούτε λέξη!!!! Και μετά 

θίγονται όταν τους θυμίζουμε ότι η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό αντισημιτών στην Ευρώπη 

https://www.facebook.com/minos.mois…/posts/1646944832011340… Μόλις το απόγευμα της Κυριακής 3 

Δεκεμβρίου 2017, στις 17:25, και αφού καταγγείλαμε τη σιωπή, ο Δήμος Αθηναίων έβγαλε ανακοίνωση… 

 

 

47. 30/11/2017: Ψευδής ρατσιστική “είδηση” στο FB από απόστρατο 

αξιωματικό στη Λέσβο, και αναπαραγωγή από εφημερίδα και πάνω από 650 χρήστες 
 

Καταγγελία (από την εφημερίδα της Λέσβου Empros.net) ψευδούς ρατσιστικής “είδησης” στο FB εκ 

μέρους του (απόστρατου;) αξιωματικού Ιωάννη Ζωάκη, με κοινοποιήσεις από πάνω από 650 χρήστες, 

άπειρα ακραία ρατσιστικά σχόλια και ταύτιση μαζί της του διευθυντή της 

εφημερίδας LesvosPost.com, Γεωργίου Στεφάνου. Η αρχική ρατσιστική δημοσίευση στο facebook είναι από 

τις 30 Νοεμβρίου 2017 και αναφέρεται σε φερόμενο βανδαλισμό αυτοκινήτου, κλοπή και σύλληψη 

μετανάστη ο οποίος κρίθηκε ως ο ένοχος από τον κ. Ζωάκη και η οποία σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. δε συνέβη 

ποτέ. 

 

https://www.facebook.com/minos.moissis/posts/1646944832011340
https://www.facebook.com/minos.moissis/posts/1646944832011340?comment_id=1647827745256382&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/30/1-466/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/30/1-466/
https://archive.is/tjYsu
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1646944798678010&set=a.317025475003289.70881.100000875164068&type=3
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48. 29/11/2017: Βανδαλισμός μνημείου για τους πνιγμένους πρόσφυγες στην 

παραλία Θερμής της Λέσβου 
 

Βεβηλωσαν το μνημείο των πνιγμένων προσφύγων στη Θερμή! 
 

 
 

 

EmprosNet 

– 29|11|2017 

 

Μέσα στην ένταση, που βιώνει η τοπική κοινωνία, αλλά και οι εγκλωβισμένοι – απελπισμένοι στο νησί μας 

πρόσφυγες και μετανάστες, η πράξη βανδαλισμού του μνημείου στην Παραλία Θερμής , με τα ονόματα των 

συνανθρώπων μας που έχασαν την ζωή τους σε ναυάγια, μόνο θλίψη και αποστροφή δημιουργεί. 

Αναρωτιέται κανείς σε τι αποσκοπούσε τι επεδίωκε ο δράστης- ες, προσβάλλοντας την μνήμη των 

αδικοχαμένων αυτών ανθρώπων. Αν μη τι άλλο ασέβησαν σε πανανθρώπινες αξίες και παραδόσεις, που 

πρώτοι οι πρόγονοι μας ανέδειξαν για τον σεβασμό των νεκρών, όποιοι κι αν είναι αυτοί. Συγγενείς ή 

άγνωστοι, ομόδοξοι ή ετερόδοξοι, εχθροί ή φίλοι. Στην τραγωδία του Σοφοκλή «Αντιγόνη» που αποτελεί 

παρακαταθήκη του ελληνικού πολιτισμού και διδάσκεται σε όλα τα σχολεία του κόσμου, κυρίαρχο στοιχείο 

είναι η απότιση τιμής στον νεκρό αδελφό -συνάνθρωπό μας. Σε πολλές χώρες υπάρχουν και απολαμβάνουν 

σεβασμού και προστασίας ταφικά μνημεία ξένων που έχασαν την ζωή τους εκεί, ακόμη και εχθρών όπως 

π.χ. στα γερμανικά νεκροταφεία της Κρήτης αλλά και αλλού στην Ελλάδα. Τα μέλη της «Συνύπαρξης» 

καταδικάζουν την πράξη και καλούν όλους τους συμπολίτες μας να αποδοκιμάσουν και να απομονώσουν 

τους δράστες. 

 

 

 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/29/1-460/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/29/1-460/
https://archive.is/jalAU
http://www.emprosnet.gr/article/author/24301-emprosnet
http://www.emprosnet.gr/article/author/24301-emprosnet
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49. 28/11 ως 01/12/2017: Ρατσιστικά σχόλια υπέρ βανδαλισμού μνημείου για 

νεκρούς πρόσφυγες & αναπαραγωγή ψευδούς είδησης για “εκκλησάκι που έκαψαν” 

πρόσφυγες στη Λέσβο 
 

Ρατσιστικά σχόλια υπέρ του βανδαλισμού του μνημείου για τους νεκρούς πρόσφυγες σε δύο posts στο FΒ, 
των εφημερίδων LesvosPost και LesvosNews στις 30 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου του 2017. Στα ίδια 
σχόλια γίνεται αναφορά σε μία ψευδή είδηση για ένα “εκκλησάκι που έκαψαν πρόσφυγες στη Λέσβο”. 
Αυτή η αναφορά φαίνεται να ξεκινάει από ένά άλλο ρατσιστικό FΒ post από τις 28 Νοεμβρίου που 
ακολουθεί και αναπαράχθηκε σε πολλά προφίλ, παρά το ότι διαψεύδεται επιτόπου στα σχόλια 
από δημοσιογράφο που δηλώνει πως έχει ενημερωθεί από την εκκλησία πως η φωτιά προκλήθηκε απο 
βραχυκύκλωμα… 
 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/28/1-462/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/28/1-462/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/28/1-462/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/29/1-460/
https://www.facebook.com/LesvosPost/posts/1796965110358803
https://www.facebook.com/lesvosnews.net/posts/1630658273666632
https://archive.is/jDMOZ
https://archive.is/To0gV
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50. 26/11/2017: Βίαιη επίθεση σε θρησκευτική συγκέντρωση Πακιστανών 

μουσουλμάνων, από χούλιγκανς του ΠΑΟΚ στην Αθήνα 
 

Βίαιη επίθεση σε θρησκευτική συγκέντρωση Πακιστανών μουσουλμάνων, από χούλιγκανς του ΠΑΟΚ στην 

Αθήνα στις 26 Νοεμβρίου 2017. Ακολουθεί σχετικό άρθρο και ανακοίνωση του Ελληνικού Φόρουμ 

Μεταναστών. 

 

Επίθεση οπαδών του ΠΑΟΚ σε πορεία Πακιστανών 
 

 

26.11.2017 

Συντάκτης: efsyn.gr 

Επεισόδια ξέσπασαν το μεσημέρι για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία με πρωταγωνιστές ορισμένους οπαδούς 

του ΠΑΟΚ κοντά στην Ομόνοια, όπου ισχυρή ήταν η παρουσία δυνάμεων των ΜΑΤ. Σύμφωνα με 

πληροφορίες, στις 11 το πρωί οργανώσεις Πακιστανών θρησκευτικού χαρακτήρα πραγματοποίησαν 

διαμαρτυρία στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην πλατεία Κοτζιά). Οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν 

σε πορεία προς την Ομόνοια. Την ίδια ώρα οπαδοί του ΠΑΟΚ βρίσκονταν στην οδό Πειραιώς, όπου 

υπάρχει ένας σύνδεσμος φιλάθλων του «Δικέφαλου του Βορρά». Στη συνέχεια ομάδα οπαδών επιτέθηκαν 

και χτύπησαν Πακιστανούς, όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο. 

Greek Forum of Migrants - Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστώνadded 3 new photos. 

10 hrs · Athens, Greece ·  

Καταγγέλουμε την βίαιη ρατσιστική επίθεση που έγινε από χούλιγκανς κατά της ειρηνικής συγκέντρωσης 

συλλόγων και κοινοτήτων Πακιστανών στην Ομόνοια για τον εορτασμό του προφήτη Μοχάμεντ χθες το 

μεσημέρι 26/11/2017. Οπως μας πληροφόρησε ο αντιπρόεδρος του Ελληνο-Πακιστανικού Συλλόγου 

Ελλάδας που ήταν παρόν: "...η επίθεση ήταν ξαφνική, αδιευκρίνιστη, και εμπνέει ανησυχία σε όλους μας." 

 

 

 

   

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/26/1-459/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/26/1-459/
https://archive.is/OZRtP
https://archive.is/qVyFk
https://archive.is/o/OZRtP/https:/www.facebook.com/GreekForumOfMigrants/?hc_ref=ARSUntBmhwj-LbAnPFkM-rrYPQye5QzcRTkR0xctGZ03GZrtkndMbfuosnjYK7TQ9-c
https://archive.is/o/OZRtP/https:/www.facebook.com/GreekForumOfMigrants/posts/1627691123958080
https://archive.is/o/OZRtP/https:/www.facebook.com/GreekForumOfMigrants/posts/1627691123958080
https://archive.is/o/OZRtP/https:/www.facebook.com/pages/Athens-Greece/115504291797975
https://archive.is/o/OZRtP/https:/www.facebook.com/GreekForumOfMigrants/photos/pcb.1627691123958080/1627666913960501/?type=3
https://archive.is/o/OZRtP/https:/www.facebook.com/GreekForumOfMigrants/photos/pcb.1627691123958080/1627666913960501/?type=3
https://archive.is/o/OZRtP/https:/www.facebook.com/GreekForumOfMigrants/photos/pcb.1627691123958080/1627667003960492/?type=3
https://archive.is/o/OZRtP/https:/www.facebook.com/GreekForumOfMigrants/photos/pcb.1627691123958080/1627667003960492/?type=3
http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/field/image/2017-11/epeisdia.png
https://archive.is/o/OZRtP/https:/www.facebook.com/GreekForumOfMigrants/photos/pcb.1627691123958080/1627666913960501/?type=3
https://archive.is/o/OZRtP/https:/www.facebook.com/GreekForumOfMigrants/photos/pcb.1627691123958080/1627666950627164/?type=3
https://archive.is/o/OZRtP/https:/www.facebook.com/GreekForumOfMigrants/photos/pcb.1627691123958080/1627667003960492/?type=3
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51. 06/02/2017: Ισλαμοφοβικό σκίτσο σε tweet δικηγόρου της Βέροιας 
 

Ισλαμοφοβικό σκίτσο σε tweet του δικηγόρου της Βέροιας Λάζαρου Μαντρατζή (καρφιτσωμένο στο 

προφίλ του από τις 6 Φεβρουαρίου 2017 ως και, τουλάχιστον, τις 22 Νοεμβρίου 2017) που παρουσιάζει μια 

“Ελλάδα σε λίγα χρόνια” με στερεοτυπικούς μουσουλμάνους σε ανδρικούς ρόλους δολοφόνων, κτηνοβατών 

κακοποιητών των γυναικών και παιδόφιλων. 

 

Lazaros Mantratzis@l_mantratzis 

Η Ελλάδα σε λιγα χρόνια... 12:32 AM - Feb 7, 2017 

 

 

52. 22/11/2017: Επιθέσεις ναζιστών και ρατσιστών σε πρόσφυγες και 

δημοσιογράφο στη Λέσβο, με τη συνεργασία της ΕΛ.ΑΣ. 
 

Επιθέσεις ναζιστών και ρατσιστών σε πρόσφυγες και δημοσιογράφο με τη συνεργασία της ΕΛ.ΑΣ. στη 

Λέσβο στις 22 Νοεμβρίου 2017. Ακολουθεί Facebook post δημοσιογράφου του νησιού και σχετικό άρθρο. 
 

Θράσος Αβραάμ (24 Νοεμβρίου 2017) 

“.ΔΕΝ ΤΗΝ ΒΓΑΖΟΥΝ ΚΑΘΑΡΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΕΙΜΩΞΑΜΕ Κ ΤΟΥΣ ΔΙΩΞΑΜΕ ΜΕ ΤΙΣ 

ΣΚΟΤΣΙΕΣ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΙΑ ΣΑΠΦΟΥΣ ΕΝΩΘΗΚΑΜΕ Κ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ 

ΠΙΣΩ ...ΕΠΕΙΤΕΛΟΥΣ!!!!” 

Aυτά γράφει σε δημόσιο διάλογο και μάλιστα σε άπταιστα ελληνικά ο κύριος Γ.Κ. περιφανευόμενος για την 

δράση του εναντίον των προσφύγων στην πλατεία Σαπφούς την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου. Τι πραγματικά 

όμως συνέβη στην πλατεία την Τετάρτη; Ας περιγράψουμε καταρχήν τα γεγονότα τα οποία προκύπτουν από 

αυτόπτες μάρτυρες. Το πρωί αυτής της ημέρας μικρή ομάδα προσφύγων, οι οποίοι δεν ξεπερνούσαν τα 15 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/22/1-457/
https://archive.is/BccvU
https://archive.is/AyYT6
https://twitter.com/l_mantratzis
https://twitter.com/l_mantratzis
https://twitter.com/l_mantratzis/status/828718040812572672
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/22/3-25/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/22/3-25/
https://archive.is/ZOfp0
https://twitter.com/Dwalingen/status/828693449285185536/photo/1
https://twitter.com/l_mantratzis
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άτομα, μη ικανοποιημένοι από τις υποσχέσεις που τους δόθηκαν την προηγούμενη μέρα προσπάθησαν να 

συνεχίσουν την διαμαρτυρία τους στην πλατεία Σαπφούς. Δεν είχαν μαζί τους ούτε σκηνές, ούτε τίποτα. 

Αυτό που επιθυμούσαν ήταν να βρεθούν στην πλατεία και να διαμαρτυρηθούν. Στην περιοχή βρισκόταν 

ήδη από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Εκεί οι πρόσφυγες βρέθηκαν 

αντιμέτωποι και με ένα τσούρμο «αγανακτισμένων» που έσπευσαν πολύ γρήγορα στο σημείο και από την 

πρώτη στιγμή κινήθηκαν βίαια εναντίον τους. Παρόλο που οι πρόσφυγες διατήρησαν τη ψυχραιμία τους και 

δεν απάντησαν στη συνέχεια βρέθηκαν να χτυπιούνται τόσο από τις δυνάμεις καταστολής όσο και από το 

τσούρμο των «αγανακτισμένων» με αρκετούς πρόσφυγες να τραυματίζονται. 4 άτομα, 3 άνδρες και 1 

γυναίκα, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο.  

 

Η δράση αυτή του τσούρμου των τραμπούκων με ύβρεις, προπηλακισμούς και επιθέσεις ήταν καλά 

οργανωμένη από τα πριν και περιγράφεται ως δράση συμμορίας. Στην πρώτη φωτογραφία εικονίζεται 

ένας ¨αγανακτισμένος¨ ο οποίος τυγχάνει μάλιστα και εν ενεργεία στρατιωτικός να επιτίθεται λεκτικά σε 

γυναίκα που τους αποδοκιμάζει.Εφορμούσαν οργανωμένα και εξαφανίστηκαν όλοι μαζί, με τρόπο που 

θυμίζει τάγμα εφόδου. Μάλιστα ένας εξ αυτών μιλώντας στο κινητό τηλέφωνο φαίνεται σαν να παίρνει 

οδηγίες καθώς μάρτυρες άκουσαν να ονοματίζει ανθρώπους και να ζητάει οδηγίες για το πώς θα τους 

συμπεριφερθεί. Επίσης χαρακτηριστικό ήταν ότι δεν ήθελα να φαίνονται σε βίντεο ή φωτογραφίες τα 

πρόσωπα τους. Γι αυτό το σκοπό επιτέθηκαν με ύβρεις, προπηλακισμούς και απειλές στη δημοσιογράφο 

Ανθή Παζιάνου που κάλυπτε τα γεγονότα. Παρόλο που όλες αυτές οι παράνομες πράξεις γινόταν μπροστά 

στα μάτια των αξιωματικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου δεν υπήρξε ούτε μία σύλληψη ή 

προσαγωγή. Ας σημειωθεί ότι όταν ζητήθηκε η προστασία τους από δημοσιογράφους οι αστυνομικοί 

απάντησαν ότι ¨δεν είναι ώρα τώρα¨! 

 

Δύο μέρες έχουν περάσει από τα γεγονότα αυτά και ακόμα δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από 

δικαιοσύνη . Δύο μέρες και οι τραμπούκοι όχι μόνο κυκλοφορούν ελεύθεροι αλλά περηφανεύονται στο 

διαδίκτυο για τις παράνομες πράξεις τους. Χωρίς άλλη καθυστέρηση η Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης 

πρέπει να παρέμβει διατάσσοντας έρευνα για τα γεγονότα αυτά. Η ανοχή σε τέτοιου είδους πρακτικές 

αποθρασύνει τους δράστες. 

 

 

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

Ρατσιστές και ναζί ήταν όλοι τους εκεί 
 

 

https://archive.is/meDVQ
http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/field/image/2017-11/16-1-630x420_1.jpg
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ΑΠΕ ΜΠΕ / ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 

Εφημερίδα των Συντακτών 24.11.2017 

Συντάκτης: Γιώργος Παγούδης 

Γνωστοί και μη εξαιρετέοι ήταν ορισμένοι από τους πρωτεργάτες και υποκινητές των επεισοδίων στην 

πλατεία Σαπφούς της Μυτιλήνης, που κατέληξε στη βίαιη εκκένωση του χώρου από τους διαμαρτυρόμενους 

Αφγανούς πρόσφυγες. Μέλη της Χ.Α., επιχειρηματίες που δεν κρύβουν τη συμπάθειά τους στο ναζιστικό 

μόρφωμα, μέλη και φίλοι της ακροδεξιάς λεγόμενης «Πατριωτικής Κίνησης Μυτιλήνης» ακόμα και ο 

γνωστός… εθνοφύλακας με το τουφέκι G3 που απειλούσε να πυροβολήσει πρόσφυγες -αλλά και την πρώην 

σύζυγό του- έδωσαν το «παρών» εκεί. Φορείς όλοι τους ρατσισμού και μισαλλοδοξίας που συνέθεσαν ένα 

κράμα εσμού και αγέλης που επιζητούσε τη βία και θα την ασκούσε αν δεν είχε προλάβει να την ασκήσει 

ήδη το επίσημο όργανο της κρατικής εξουσίας. Η αρχή άλλωστε είχε γίνει νωρίτερα με γνωστό Χρυσαυγίτη 

που περιφερόταν με ντουντούκα στην προκυμαία καλώντας σε ξεσηκωμό τους γύρω καταστηματάρχες, 

ώστε να διώξουν τους «λαθρομετανάστες», όπως τους αποκαλούσε, από την πλατεία. Από κοντά και 

επιχειρηματίας υποψήφιος για τη θέση του προέδρου του Επιμελητηρίου Λέσβου που, όπως φάνηκε, 

υπολόγισε ότι εκεί θα βρει την ευκαιρία να αλιεύσει ψήφους για την υποψηφιότητά του αλλά και φίλος της 

ακροδεξιάς «Πατριωτικής Κίνησης Λέσβου». Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν διακρίνεται και άλλος 

επώνυμος επιχειρηματίας του νησιού, γνωστός στα σόσιαλ μίντια για τις ακραίες αντιπροσφυγικές απόψεις 

του. 

O πιστολέρο εθνοφύλακας 

Εκεί ήταν και ο εθνοφύλακας που μόλις στις 16 Νοεμβρίου καταδικάστηκε σε δύο μήνες φυλάκιση με 

τριετή αναστολή για ενδοοικογενειακή βία, αφού φρόντισε να επικυρώσει την ερωτική του σχέση με τις 

σφαίρες και τα όπλα, απειλώντας εμμέσως την πρώην σύζυγό του με την επίδειξή τους και με την 

υπενθύμιση ότι δεν θα διστάσει να τα χρησιμοποιήσει και εναντίον της αν χρειαστεί. Αυτοί, πλαισιωμένοι 

από άλλα ανάλογης ιδεολογίας άτομα, ήταν όσοι βρήκαν αφορμή τη διαμαρτυρία των προσφύγων για να 

ξεσπάσουν το ρατσιστικό τους μένος εναντίον προσφύγων, αλληλέγγυων και δημοσιογράφων όπως της 

Ανθής Παζιάνου, που δέχτηκε χυδαίο υβρεολόγιο απλά και μόνο επειδή βρέθηκε στον χώρο ασκώντας το 

λειτούργημά της. Η ίδια μάλιστα, όπως δήλωσε στην «Εφ.Συν.», φρόντισε να ζητήσει την προστασία της 

αστυνομίας, αλλά ματαίως όπως αποδείχθηκε. «Αυτά θα τα δούμε μετά» της απάντησε ένας αστυνομικός 

στον οποίο απευθύνθηκε, εξηγώντας της ότι εκείνη τη στιγμή «προείχαν άλλα». Οπως περιγράφει η ίδια, 

«ενώ οι αστυνομικοί απαθείς κοιτούσαν τους ούγκανους να με βρίζουν χυδαία επειδή τραβούσα 

φωτογραφίες και έκανα τη δουλειά μου, μία κυρία επενέβη να με υπερασπιστεί. Δεν τη γνωρίζω, αλλά όταν 

τη ρώτησαν “εσύ τώρα τι πετιέσαι; Κόρη σου είναι;”, εκείνη απάντησε “ναι, κόρη μου είναι, αφήστε την 

ήσυχη”. Αυτό έσπασε τη σιωπή που άκουγα εν μέσω κραυγών. Σ’ ευχαριστώ, κυρία, να ‘σαι καλά». Η 

δημοσιογράφος σκέφτεται σοβαρά να καταθέσει μήνυση εναντίον τους αφού τα πρόσωπα που 

πρωταγωνίστησαν στο συγκεκριμένο επεισόδιο είναι γνωστά. Ανακοίνωση για το θέμα αυτό εξέδωσε και η 

ΕΣΗΕΠΗΝ με την οποία καλεί «την Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης να λάβει τα δέοντα μέτρα για να 

αποτραπούν τέτοια περιστατικά στο μέλλον. Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΠΗΝ δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι 

τέτοιες τακτικές που στόχο έχουν τον εκφοβισμό και τη φίμωση του δημοσιογραφικού κόσμου δεν θα 

γίνουν ανεκτές από όπου και αν προέρχονται». Ανακοίνωση για τα γεγονότα εξέδωσε και το ΚΚΕ Λέσβου 

με την οποία καταλογίζει ευθύνες στην κυβερνητική πολιτική και στον δήμαρχο Λέσβου. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.efsyn.gr/search/node?author=109
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53. 22/11/2017: Βίαιες ρατσιστικές επιθέσεις κατα του ιμάμη Σαγιέντ Γκουλάμ 

Καμπάρ και κατά ενός μετανάστη αφρικανικής καταγωγής, στο παζάρι του Πειραιά 
 

 
Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017 - Written by  KΕΕΡΦΑ 

 

Επίθεση με σιδρογροθιά σε πακιστανό μετανάστη στον Πειραιά Ανοιχτή σύσκεψη, Κυριακή 26/11, 

6μμ, Δημαρχείο Νίκαιας 

 

 

ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Επίθεση με σιδρογροθιά σε πακιστανό μετανάστη στον ΠειραιάΑνοιχτή σύσκεψη, Κυριακή 26/11, 

6μμ, Δημαρχείο Νίκαιας 

Ομάδα φασιστών προχώρησε σε ρατσιστική επίθεση κατά του Πακιστανού μετανάστη Σαγιέντ Γκουλάμ 

Καμπάρ, ιμάμη στο τζαμί του Πειραιά, την Τετάρτη 22/11 το μεσημέρι στο παζάρι του Πειραιά. Ομάδα που 

αποτελούνταν αρχικά από δύο άτομα χτύπησε αφρικανό μετανάστη. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν άλλοι 

τρεις και χτύπησαν με σιδηρογροθιά στο πρόσωπο και στη συνέχεια με κλωτσιές στο στομάχι, στα πλευρά 

και στα πόδια τον Σαγιέντ Γκουλάμ Καμπάρ, φωνάζοντάς του “ να φύγετε από δω”. Η  δίκη της Χρυσής 

Αυγής προχωρά με τις αποκαλύψεις πλέον από τους προστατευόμενους μάρτυρες για τις οργανωμένες 

δολοφονικές επιθέσεις των ταγμάτων εφόδου της Νίκαιας και του Πειραιά κατά των μεταναστών και 

αγωνιστών των κινημάτων. Πριν από λίγες ημέρες κατά την έναρξη της 194ης συνεδρίασης της δίκης της 

Χρυσής Αυγής που διεξαγόταν στο Εφετείο, το γνωστό τάγμα εφόδου του Πειραιά με επικεφαλής τον 

Δεβελέκο επιτέθηκε σε τρεις γυναίκες, μία εκ των οποίων η δικηγόρος Ευγενία Κουνιάκη, μέλος της 

πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Είναι πρόκληση η επανεμφάνιση των ταγμάτων εφόδου 

φασιστών στις ίδιες περιοχές που δολοφόνησαν τον Παύλο Φύσσα, έδρασαν δολοφονικά κατά των 

Αιγύπτιων ψαράδων και των συνδικαλιστών της Ζώνης Περάματος.Την ώρα που οι μετανάστες 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/22/2-80/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/22/2-80/
http://www.antiracismfascism.org/index.php/2015-07-16-09-37-48/itemlist/user/64-keerfa
https://archive.is/9UVn5
https://archive.is/9UVn5
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συμμετέχουν έμπρακτα  στην αλληλεγγύη στους πλημμυροπαθείς στην Μάνδρα, οι φασίστες τους χτυπάνε 

στις γειτονιές. Είναι πρόκληση ότι ακόμη και τώρα έχουν γραφεία-ορμητήρια στο κέντρο του Πειραιά. 

Καλούμε τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους, τα δημοτικά συμβούλια των Δήμων του Πειραιά, τις 

κινήσεις υπεράσπισης των προσφύγων και των μεταναστών να κλείσουμε όλοι μαζί το δρόμο στην 

αναβίωση των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής και να απαιτήσουμε να κλείσουν τα γραφεία-

ορμητήρια του Πειραιά.Καλούμε ανοιχτή σύσκεψη την Κυριακή 26/11 στις 6μμ για να συντονίσουμε τις 

δράσεις μας. 

 

Update 28/11/2017: Ανάληψη ευθύνης από την τρομοκρατική ακροδεξιά ομάδα “Κρυπτεία”: 

 

Iefimerida 27-11-2017 

 

Ομάδα «Κρυπτεία»: Εμείς δείραμε τον ιμάμη και τον μετανάστη έμπορο ναρκωτικών σε Πειραιά και 

Πατήσια -Τηλεφώνημα στο iefimerida 
 

 

Η αυτοαποκαλούμενη «εθνική αντιστασιακή οργάνωση Κρυπτεία» ανέλαβε με τηλέφωνημά της στο 

iefimerida την ευθύνη για τον ξυλοδαρμό δύο μεταναστών, ενός ιμάμη και ενός εμπόρου ναρκωτικών, όπως 

λένε οι ίδιοι. Συγκεκριμένα άγνωστος άνδρας κάλεσε στο iefimerida.gr και είπε 

«Η ομάδα Κρυπτεία αναλαμβάνει την ευθύνη για τους άγριους ξυλοδαρμούς του ιμάμη Σαγέτ Καμπάρ στον 

Πειραιά στις 22/11 και του εμπόρου ναρκωτικών Μοχάμεντ Μαχαντί στην οδό Σταυροπούλου στα Πατήσια το 

βράδυ της περασμένης Κυριακής. Δέρνουμε, όχι μόνο οι άλλοι ακροδεξιοί, και πρώτα αυτούς που πρέπει. Να 

τα μαζέψουν οι λαθρομετανάστες και εγκληματίες και να πάρουν δρόμο από τη χώρα». 

Υπενθυμίζεται πως στις 6/11 η αυτοαποκαλούμενη «εθνική αντιστασιακή οργάνωση Κρυπτεία» ανέλαβε με 

τηλέφωνημά της στο iefimerida την ευθύνη για την επίθεση στο σπίτι του 11χρονου Αμιρ, την περασμένη 

Παρασκευή. «Θα πολεμήσουμε μέχρι να φύγει και ο τελευταίος λαθρομετανάστης, θα χρησιμοποιήσουμε 

βία, αλύπητα», σημείωναν. 

 

 

54. 20 και 21/11/2017: Ρατσιστικά σχόλια εναντίον προσφύγων στη σελίδα της 

εφημερίδας “Πολίτης” της Χίου στο FB 
 
Ρατσιστικά σχόλια σε σελίδα εφημερίδας της Χίου στο Facebook, εναντίον προσφύγων που 
διαμαρτυρήθηκαν για άψητο φαγητό: 

https://archive.is/lsQCX#selection-603.0-693.111
https://archive.is/lsQCX#selection-603.0-693.111
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/20/1-453/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/20/1-453/
https://www.facebook.com/Politischios.gr/posts/1652162198177611
https://archive.is/lsQCX/f222bda73f3696a74c41d3c629f7e5fbb0b0090f
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55. 19/11/2017: Επίθεση τάγματος εφόδου κατά του Μοχάμεντ Μαχντί στην 

πλατεία Αμερικής 
 

 

Αναβιώνουν τις ρατσιστικές επιθέσεις των ταγμάτων εφόδου στη Πλατεία Αμερικής Να τους 

σταματήσουμε! Ανοιχτή σύσκεψη, Κυριακή 26/11, 6.30μμ, Γραφεία 6ης Δημοτικής Κοινότητας 

Αθήνας, Θήρας 31 
 

 
 

ΚΕΕΡΦΑ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ 

 

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017 

Ομάδα φασιστών προχώρησε σε επίθεση κατά του Αφγανού πρόσφυγα  Μοχάμεντ Μαχντί την Κυριακή 19 

Νοέμβρη στις 9 παρά τέταρτο το βράδυ. Την ώρα που έφτανε στη πολυκατοικία της οδού Σταυροπούλου, 

όπου διαμένει στα πλαίσια του προγράμματος ενοικίασης κατοικιών για πρόσφυγες, τον πλησίασε μία 

μηχανή με δύο μαυροφορεμένους. Φόραγαν και οι δύο κράνη. Ο οδηγός της  μηχανής φώναξε “χτυπάτε 

“τώρα”. Ακολουθούσαν τέσσερις με μαύρα παντελόνια και στρατιωτικά άρβυλα, οι οποίοι επιτέθηκαν στο 

Μοχάμεντ. Ένας από αυτούς φώναξε “γαμώ τη μάνα σας που ήρθατε εδώ” και τον πλησίασε. Άλλος ένας 

τον χτύπησε με σιδηρογροθιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού, παραπάτησε και στηρίχτηκε σε αυτοκίνητο. 

Οι τέσσερις φόραγαν μαύρα παντελόνια με εξωτερικές τσέπες και μπλούζες με ψηλό λαιμό με τις οποίες 

είχαν καλύψει το πρόσωπο τους. Ήταν περίπου 19-22 ετών. Έτρεξαν και έφυγαν αμέσως. Μέλη της 

ΚΕΕΡΦΑ τον μετέφεραν στο Λαϊκό από όπου τον παρέπεμψαν στο ΚΑΤ για εξετάσεις. Του δόθηκαν οι 

πρώτες βοήθειες, του έκαναν αντιτετανικό όρο και του συνέστησαν να παραμείνει ξάγρυπνος για 24 ώρες 

για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος για την υγεία του. Ο Μοχάμεντ Μαχντί προχώρησε σε καταγγελία στο 

Τμήμα ρατσιστικής βίας από όπου τον κάλεσαν να μεταβεί στη ΓΑΔΑ για κατάθεση. Η  δίκη της Χρυσής 

Αυγής προχωρά με τις αποκαλύψεις πλέον από τους προστατευόμενους μάρτυρες για τις οργανωμένες 

δολοφονικές επιθέσεις των ταγμάτων εφόδου κατά των μεταναστών και αγωνιστών των κινημάτων. Είναι 

πρόκληση η επανεμφάνιση των ταγμάτων εφόδου φασιστών στις ίδιες περιοχές που έδρασαν δολοφονικά τα 

τάγματα εφόδου των χρυσαυγιτών, καταδικασμένων πλέον για επιθέσεις στην περιοχή, της  Σκορδέλη και 

του Παπαβασιλείου. Μάλιστα η Σκορδέλη πριν λίγες μέρες συνεχάρη τους “συναγωνιστές” της Χρυσής 

Αυγής για την επίθεση κατά της δικηγόρου της πολιτικής αγωγής  Ευγενίας Κουνιάκη. Την ώρα που οι 

μετανάστες συμμετέχουν έμπρακτα  στην αλληλεγγύη στους πλημμυροπαθείς στην Μάνδρα, οι φασίστες 

χτυπάνε τους πρόσφυγες στις γειτονιές. Είναι πρόκληση ότι ακόμη και τώρα έχουν γραφεία-ορμητήρια στην 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/19/1-455/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/19/1-455/
https://archive.is/PRW1U
https://archive.is/PRW1U
https://archive.is/PRW1U
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οδό Δεληγιάννη. Καλούμε το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας, τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς 

συλλόγους,  τις κινήσεις υπεράσπισης των προσφύγων και των μεταναστών να κλείσουμε όλοι μαζί το 

δρόμο στην αναβίωση των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής και να απαιτήσουμε να κλείσουν τα 

γραφεία-ορμητήρια.

 
 

Update 28/11/2017: Ανάληψη ευθύνης από την τρομοκρατική ακροδεξιά ομάδα “Κρυπτεία”: 

Iefimerida 27-11-2017 

 

Ομάδα «Κρυπτεία»: Εμείς δείραμε τον ιμάμη και τον μετανάστη έμπορο ναρκωτικών σε Πειραιά και 

Πατήσια -Τηλεφώνημα στο iefimerida 

 

 
 

Η αυτοαποκαλούμενη «εθνική αντιστασιακή οργάνωση Κρυπτεία» ανέλαβε με τηλέφωνημά της στο 

iefimerida την ευθύνη για τον ξυλοδαρμό δύο μεταναστών, ενός ιμάμη και ενός εμπόρου ναρκωτικών, όπως 

λένε οι ίδιοι. Συγκεκριμένα άγνωστος άνδρας κάλεσε στο iefimerida.gr και είπε: 

 

«Η ομάδα Κρυπτεία αναλαμβάνει την ευθύνη για τους άγριους ξυλοδαρμούς του ιμάμη Σαγέτ Καμπάρ στον 

Πειραιά στις 22/11 και του εμπόρου ναρκωτικών Μοχάμεντ Μαχαντί στην οδό Σταυροπούλου στα Πατήσια το 

βράδυ της περασμένης Κυριακής. Δέρνουμε, όχι μόνο οι άλλοι ακροδεξιοί, και πρώτα αυτούς που πρέπει. Να 

τα μαζέψουν οι λαθρομετανάστες και εγκληματίες και να πάρουν δρόμο από τη χώρα». 

Υπενθυμίζεται πως στις 6/11 η αυτοαποκαλούμενη «εθνική αντιστασιακή οργάνωση Κρυπτεία» ανέλαβε με 

τηλέφωνημά της στο iefimerida την ευθύνη για την επίθεση στο σπίτι του 11χρονου Αμιρ, την περασμένη 

Παρασκευή. «Θα πολεμήσουμε μέχρι να φύγει και ο τελευταίος λαθρομετανάστης, θα χρησιμοποιήσουμε 

βία, αλύπητα», σημείωναν. 

 

 

56. 17/11/2017: Αντιτσιγγανικό tweet Ανδριανόπουλου 
 

Άλλο ένα ρατσιστικό Tweet του Ανδρέα Ανδριανόπουλου με στόχο, αυτή τη φορά, τους Ρομά. Όπως 

φαίνεται και στο άρθρο που ακολουθεί αναφέρεται, με τη ρατσιστική γενίκευσή του, σε κλοπές για τις 

οποίες επιπλέον κατηγορούνται άτομα με διάφορες εθνοτικές καταγωγές και προελεύσεις και όχι μόνο 

Ρομά. 

 

 A.Andrianopoulos@andrianopoulos4 

Γυφτοι κανουν πλιατσικο σε κατερστραμενα σπιτια και μαγαζια, βιοτεχνιες. Αν πεις ομως κακο λογο, εισαι 

'ρατσιστης'! Εχουν χασει κι οι λεξεις το νοημα τους..!  

— A.Andrianopoulos (@andrianopoulos4) November 17, 2017 

 

Έως και 13 συλλήψεις για πλιάτσικο στους πλημμυροπαθείς σε Μάνδρα και Νέα Πέραμο 

 

Στην πλειονότητά του οι δράστες είναι Ρομά, Ρωσοπόντιοι και Αλβανοί που συνελήφθησαν την στιγμή που 

ρήμαζαν ότι είχε μείνει όρθιο από την περιουσία των πλημμυροπαθών 

 

News 24/7 Θοδωρής Παναγιωτίδης 20 Νοεμβρίου 2017 

https://archive.is/lsQCX#selection-603.0-693.111
https://archive.is/lsQCX#selection-603.0-693.111
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/17/1-456/
https://archive.is/qw3CH
mailto:A.Andrianopoulos@andrianopoulos4
https://twitter.com/andrianopoulos4/status/931495984693239809?ref_src=twsrc%5Etfw
https://archive.is/PvoW9
https://archive.is/lsQCX/f222bda73f3696a74c41d3c629f7e5fbb0b0090f
https://twitter.com/andrianopoulos4
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Τις 13 έφτασαν οι συλλήψεις επιτήδειων που κάνουν πλιάτσικο σε βάρος των πλημμυροπαθών της 

Μάνδρας και της Νέας Περάμου, στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 

Αττικής, για την πρόληψη κλοπών στις πληγείσες περιοχές. Ειδικότερα σύμφωνα με την Αστυνομία: 

– Απογευματινές ώρες της περασμένης Τετάρτης, την ημέρα δηλαδή της πλημμύρας στις 15 Νοεμβρίου, 

συνελήφθη από άντρες του Αστυνομικού Τμήματος Μάνδρας, ένας 24χρονος Αλβανός, ο οποίος νωρίτερα 

μαζί με συνεργό του που αναζητείται, είχε εισέλθει στο Ταχυδρομείο Μάνδρας, από σημείο του οποίου ο 

υαλοπίνακας είχε καταστραφεί από την πλημμύρα, με σκοπό την κλοπή. 

– Πρωινές ώρες της περασμένης Πέμπτης 16 Νοεμβρίου, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας 

ΔΙ.ΑΣ., τέσσερις Ρομά ηλικίας 29, 32, 38 και 41 ετών, οι οποίοι νωρίτερα είχαν μεταβεί στις εγκαταστάσεις 

εταιρείας στη Μάνδρα και εκμεταλλευόμενοι τις εκτεταμένες καταστροφές που είχαν προξενηθεί στην 

περιοχή, αφαίρεσαν εξοπλισμό (ψυγεία, παλέτες κλπ). 

– Μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 17 Νοεμβρίου, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., δύο 

Ρομά ηλικίας 27 και 51 ετών, διότι κατελήφθησαν να αφαιρούν αντικείμενα από σπίτια στη Νέα Πέραμο, 

που είχαν υποστεί ζημιές από την πλημμύρα. 

– Απογευματινές ώρες Κυριακής 19 Νοεμβρίου, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης 

Ασφάλειας Δυτικής Αττικής στη Μάνδρα, τρεις ανήλικοι Ρομά, την στιγμή που επιχειρούσαν να 

αφαιρέσουν αυτοκίνητο που είχε παρασυρθεί στο σημείο από την πλημμύρα. 

– Απογευματινές ώρες επίσης της Κυριακής, 19 Νοεμβρίου, συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. 

ένας 18χρονος Ρομά την στιγμή που αφαιρούσε αντικείμενα από ισόγεια οικία στη Μάνδρα, που είχε 

υποστεί ζημιές από την πλημμύρα και τα τοποθετούσε σε φορτηγό, έμφορτο με σιδερένια αντικείμενα και 

ηλεκτρικές συσκευές. 

– Απογευματινές ώρες της Κυριακής 19 Νοεμβρίου, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. 

δύο ομογενείς από το Καζακστάν, ηλικίας 34 και 46 ετών, την στιγμή που αποσυναρμολογούσαν και 

επιχειρούσαν να αφαιρέσουν εξαρτήματα ακινητοποιημένου οχήματος, στο ρέμα του Σαρανταπόταμου στη 

Μάνδρα, το οποίο είχε παρασυρθεί από τον χείμαρρο. Στην κατοχή τους βρέθηκε πλήθος διαρρηκτικών 

εργαλείων. 

Οι συλληφθέντες, με τις σε βάρος τους σχηματισθείσες δικογραφίες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα 

Πλημμελειοδικών Αθηνών. Σημειώνεται, ότι συνεχίζεται από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής η 

διάθεση ενισχυτικών δυνάμεων στην περιοχή της Μάνδρας – Νέας Περάμου, για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που προέκυψαν από την πρόσφατη κακοκαιρία και για όσο διάστημα απαιτηθεί. Σήμερα 

έχουν διατεθεί συνολικά 249 αστυνομικοί, που στελεχώνουν τρεις Ο.Π.Κ.Ε., 85 εποχούμενες και πεζές 

περιπολίες και έξι Ομάδες ΔΙΑΣ. Συνολικά από τις 16 Νοεμβρίου έχουν διατεθεί 1.421 αστυνομικοί με 

ανάλογο αριθμό μέσων. Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα το Γραφείο Ταυτοτήτων του Τμήματος Ασφάλειας 

Μάνδρας λειτουργεί με αυξημένο προσωπικό, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι πολίτες στην έκδοση 

Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας. Επίσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών γνωρίζεται ότι 

λειτουργούν στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας-Ειδυλλίας η τηλεφωνική γραμμή 2131521657 και στο 

Τμήμα Ασφαλείας Μάνδρας-Ειδυλλίας η τηλεφωνική γραμμή 2131521592. 

 

 

57. 15/11/2017: Ρατσιστική αναπαραγωγή παλιότερου δημοσιεύματος εναντίον 

Ρομά και μεταναστών, από τον διευθυντή της εφημερίδας “Βραδυνή” και 

πολλά μέσα 
 

Ρατσιστικό Facebook post εναντίον Ρομά και μεταναστών (και αντίστοιχα σχόλια) με χρήση (επίσης 

ρατσιστικού) δημοσιεύματος του “Πρώτου Θέματος” που είχε δημοσιευθεί το 2014, από το διευθυντή της 

εφημερίδας Βραδυνή, Γιάννη Λοβέρδο, (και υποψήφιο βουλευτή της ΝΔ) στις 15 Νοεμβρίου 2017. Η 

ψευδής αναπαραγωγή του παλιότερου δημοσιεύματος ως νέο, έγινε και από πολλές ηλεκτρονικές 

εφημερίδες και blogs όπως τα Athens Magazine, iNews.gr, NewsNowgr, diaforetiko, palo, Trelo 

Kouneli, To Gamato.gr, mikroskopio, theGreekpost, και Δίκτυο ενημέρωσης μικρής λιανικής. 
 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/15/1-458/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/15/1-458/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/15/1-458/
https://archive.is/6m1LZ
https://archive.is/w4ME8
https://archive.is/9KcWe
https://archive.is/sF0RA
https://archive.is/8HcnG
https://archive.is/MVMWK
https://archive.is/jRKqX
https://archive.is/jgiif
https://archive.is/tGUpb
https://archive.is/tGUpb
https://archive.is/ajx3Z
https://archive.is/Lp9AY
https://archive.is/GnBM1
https://archive.is/MsOBF


144 

  



145 

  



146 

  



147 

  



148 

  



149 

  



150 

  



151 

  



152 

  

 



153 

  

 

Το άρθρο από τις 22 Απριλίου 2014 όπως δημοσιεύθηκε στο Πρώτο Θέμα: 

«Σκηνίτες» και «δενδρίτες» για την «πίτα» του πρωτογενούς πλεονάσματος 

Ρομά, Πακιστανοί και Αλβανοί σπεύδουν για το κοινωνικό μέρισμα! 

Γιώργος Πετρίδης 

22/04/2014 

 

«Καμπανάκι» στο υπουργείο Οικονομικών – Ουρές σε εφορίες και λογιστικά γραφεία από επίδοξους 

δικαιούχους, που δεν κάνουν ποτέ φορολογική δήλωση ή δεν μπορεί να ελεγχθούν κανονικά από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες 

 

Σκηνές… ροκ εκτυλίσσονται από το πρωί της Τρίτης σε δεκάδες εφορίες της χώρας, καθώς και σε πολλά 

λογιστικά γραφεία. Σκηνές ανάλογες με εκείνες που ζήσαμε το Νοέμβριο του 2009, με το περίφημο επίδομα 

κοινωνικής αλληλεγγύης, ή ακόμη παλαιότερα, σε πυρόπληκτες περιοχές, με το τριχίλιαρο για όσους 

δήλωναν… πυροπαθείς. Έκπληκτοι οι υπάλληλοι των εφοριών, αλλά και εργαζόμενοι σε λογιστικά 

γραφεία, στα οποία προσφεύγουν χιλιάδες ενδιαφερόμενοι να φτιάξουν τα χαρτιά τους, για να λάβουν το 

επίδομα από το πρωτογενές πλεόνασμα, βλέπουν ότι στη συντριπτική πλειονότητά τους οι εμφανιζόμενοι 

ως δικαιούχοι είναι ρομά, αλβανικής, πακιστανικής και οποιασδήποτε άλλης ξένης καταγωγής, που, λόγω 

του «ιδιαίτερου» -ας το πούμε κομψά- εργασιακού, φορολογικού και οικονομικού καθεστώτος στο οποίο 

κινούνται -όχι κατ’ ανάγκην με επιλογή τους-, έχουν σαφές προβάδισμα σχεδόν από κάθε άλλη κοινωνική 

ομάδα. 

Οι σκηνές θυμίζουν έντονα τα όσα έγιναν με το επίδομα που μοίραζε ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου το 

Νοέμβριο του 2009 και ενώ η χώρα ήταν ήδη σε χρεοκοπία: άνθρωποι που δήλωναν ως κατοικία μία… 

σκηνή, ή ακόμη και ένα… δέντρο (εξ ου και το «σκηνίτες» και «δενδρίτες» που είχε κυκλοφορήσει τότε), 

λάμβαναν με χαρακτηριστική ευκολία την πρώτη δόση του επιδόματος. Σημειωτέον ότι τότε η δεύτερη 

δόση, εξαιτίας και του σχετικού θορύβου, καθώς δεν υπήρχε κάποια αξιόπιστη διαδικασία, αλλά και επειδή 

στο μεταξύ ξεκίνησαν τα περί οικονομικού προβλήματος της χώρας, δεν δόθηκε ποτέ. Ο κίνδυνος να συμβεί 

κάτι ανάλογο και τώρα είναι εμφανής και πολλές εφορίες ενημέρωσαν ήδη το υπουργείο Οικονομικών, το 

οποίο καλείται να βάλει κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Και αυτό, κυρίως για το λόγο ότι εμφανίζονται 

δικαιούχοι άνθρωποι, που δεν κάνουν ποτέ φορολογική δήλωση ή δεν μπορεί να ελεγχθούν κανονικά από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες και όχι για λόγους, που σχετίζονται με οτιδήποτε άλλο. Αν και ορισμένοι δεν 

αντέχουν και διαμηνύουν στο υπουργείο ότι, «αν ήταν να υποστούν τέτοιες θυσίες οι εργαζόμενοι, για να 

πάνε τα χρήματα σε καταυλισμούς ρομά, τουλάχιστον ας μας το πουν ανοιχτά». 

 

 

 

 

 

 

 

https://archive.is/w4ME8#selection-1219.0-1579.199
https://archive.is/o/w4ME8/www.protothema.gr/Images/ImageHandler.ashx?m=Fit&f=ZmlsZXMvMS8yMDE0LzA0LzIyL291cmFhcnRyMi5qcGc=&t=635337808640000000&w=1000&h=1000
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58. 09/11/2017: Καταγγελία διακριτικής μεταχείρισης κατά μέλους της 

τουρκικής μειονότητας, στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμότειχου 
 

 

Γιατρός έδιωξε από το νοσοκομείο του Διδυμοτείχου έναν Τούρκο της Δυτικής Θράκης! 

09.11.2017 

 
 

Ως ABTTF καταδικάζουμε αυστηρά αυτή τη ρατσιστική και διακριτική συμπεριφορά που είναι 

ασυμβίβαστη με την επαγγελματική τιμή και τον Ιπποκρατικό Όρκο, το κύριο καθήκον του ενός γιατρού 

είναι να θεραπεύει τους ανθρώπους, απαιτούμε να γίνεται σεβαστό ένα από τα βασικά ανθρώπινα 

δικαιώματα δηλαδή το δικαίωμα υγείας και την ιατρική περίθαλψη κάθε άτομο που ανήκει στην τουρκική 

κοινότητα της Δυτικής Θράκης που ζει στην Ελλάδα. Η Ελληνίδα γιατρός στο Κρατικό Νοσοκομείο του 

Διδυμοτείχου έδιωξε τη σύζυγο του προέδρου Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Μουσουλμάνων 

Διδυμοτείχου Έβρου, Σουλεϊμάν Ματζίρ το οποίο πήγε στο νοσοκομείο με υψηλού πυρετού. Σύμφωνα με 

το δημοσίευμα στην εφημερίδα Μπίρλίκ, η σύζυγος του Ματζίρ, αρρώστησε στο σπίτι και τη μετέφερε στο 

κρατικό νοσοκομείο του Διδυμοτείχου με υψηλό πυρετό και κρατήθηκε από τον εφημερεύων γιατρό για 

παρακολούθηση. Αργότερα μετά την αλλαγή βάρδιας ήρθε ένας άλλος μαιευτικός και λέγοντας “Ποιος σας 

δέχτηκε στο νοσοκομείο; Τώρα είναι δική μου βάρδια και δεν σας ελέγχω! Εσείς είστε πάντα έτσι, δεν 

πρέπει να είστε εδώ. Υπογράψτε αυτό το έγγραφο και φύγετε από εδώ “έδιωξε τη γυναίκα του Ματζίρ από 

το νοσοκομείο. Στη συνέχεια, ο Ματζίρ κατευθείαν πήγε στο διευθυντή του νοσοκομείου και κατήγγειλε τη 

συμπεριφορά της γιατρού. Ο διευθυντής του νοσοκομείου, ο οποίος άκουσε τον Ματζίρ προσεκτικά, 

δήλωσε ότι έχει δίκιο ο Ματζίρ και θα βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος. Αργότερα, 

πληροφορήθηκε ότι η εν λόγω γιατρός που έδιωξε από τον νοσοκομείο τη γυναίκα του Ματζίρ 

συμπεριφερόταν διαρκώς έτσι στα μέλη της τουρκικής κοινότητας της Δυτικής Θράκης. Ως Ευρωπαϊκή 

Τουρκική Ομοσπονδία Δυτικής Θράκης (ABTTF) καταδικάζουμε αυστηρά αυτή τη ρατσιστική και 

διακριτική συμπεριφορά που είναι ασυμβίβαστη με την επαγγελματική τιμή και τον Ιπποκρατικό Όρκο, το 

οποίο το κύριο καθήκον του ενός γιατρού είναι να θεραπεύει τους ανθρώπους, ευχόμαστε περαστικά στην 

αγαπημένη σύζυγο του Προέδρου Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Μουσουλμάνων Διδυμοτείχου 

Έβρου Σουλεϊμάν Ματζίρ. Μια Ελληνίδα γιατρός πρόδωσε σαφώς το επάγγελμά της, μόνο λόγω των 

εθνοτικών ριζών βρήκε το θράσος να δείξει περιφρόνηση σ’έναν ασθενή της. Ελπίζουμε να ξεκινήσει 

αμέσως την απαραίτητη έρευνα σε αυτήν την ρατσιστική γιατρό μέσα στο νομοθετικό πλαίσιο του 

Νοσοκομείου Διδυμοτείχου και επίσης, αιτούμε το σεβασμό για κάθε άτομο που ανήκει στην τουρκική 

κοινότητα της Δυτικής Θράκης που ζει στην Ελλάδα για το δικαίωμα στην υγεία και την ιατρική 

περίθαλψη, το οποίο είναι ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και οι ελληνικές αρχές πρέπει να 

δείξουν το απαραίτητο ενδιαφέρον. 

 

*Φωτογραφία: http://www.birlikgazetesi.net 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/09/1-451/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/09/1-451/
https://archive.is/8aJOl
http://www.birlikgazetesi.net/
https://www.abttf.org/images/03._Bati_Trakya_T%C3%BCrk_Azinlik_Basini/1_dimetokahastane.jpg
https://www.abttf.org/images/03._Bati_Trakya_T%C3%BCrk_Azinlik_Basini/2_dimetoka-hastane.jpg
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59. 08/11/2017: Ρατσιστικά σχόλια εναντίον του Γιάννη Αντετοκούνμπο από 

τον Ευάγγελο Μαρκόπουλο, καθηγητή στο UCL του Λονδίνου 
 

Ρατσιστικά σχόλια στο Facebook στις 8 Νοεμβρίου 2017, εναντίον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, από τον 

Ευάγγελο Μαρκόπουλο, έχοντα τιμητικό τίτλο (χωρίς να είναι καθηγητής) στο πανεπιστήμιο UCL του 

Λονδίνου και εμφανώς εθνικιστή αν όχι ακροδεξιό. 

 

 
 

Αδιανόητη επίθεση Έλληνα καθηγητή στον Αντετοκούνμπο: Μας ζάλισε ο μαύρος που το παίζει 

Έλληνας 
 

Φρίξος Δρακοντίδης 21/11/2017 

Ο καθηγητής Ευάγγελος Μαρκόπουλος από το Πανεπιστήμιο UCL στο Λονδίνο αμφισβήτησε τους λόγους 

που ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ δεν έδωσε το «παρών» με την Εθνική Ελλάδος το καλοκαίρι. Τη στιγμή που ο 

Γιάννης Αντετοκούνμπο διαφημίζει την Ελλάδα με τα κατορθώματα του στα λαμπερά παρκέ του NBA, 

τραγουδώντας σε κάθε ευκαιρία τον εθνικό μας ύμνο, ένας συμπατριώτης μας και μάλιστα διακεκριμένος 

καθηγητής ο οποίος διδάσκει σε ένα από τα γνωστά Πανεπιστήμια του Λονδίνο, το UCL, του επιτίθεται με 

απίστευτες εκφράσεις αμφισβητώντας όχι μόνο την ιθαγένεια του αλλά και τους λόγους για τους οποίους 

αναγκάστηκε να μην συμμετάσχει με την εθνική ομάδα στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ το καλοκαίρι. 

Τα σχόλια του Έλληνα καθηγητή αναρτήθηκαν δημόσια στο ανοιχτό προφίλ Ελληνίδας δημοσιογράφου, η 

οποία  πριν από λίγες μέρες είχε ποστάρει βίντεο των Milwaukee Bucks όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο 

τραγουδούσε μαζί με άλλους συμπατριώτες μας στο γήπεδο των Cleveland Cavaliers  τον εθνικό μας ύμνο. 

Το εν λόγω βίντεο που έφερε τίτλο “ Giannis meets Greeks in Cleveland” έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες 

προκαλώντας δέος και ρίγη συγκίνησης. Όμως φαίνεται ότι ο Έλληνας καθηγητής που σύμφωνα με 

δημοσιεύματα ιστοσελίδων θεωρείται παγκοσμίου εμβέλειας προσωπικότητα και διακεκριμένος 

επιστήμονας στον τομέα της τεχνολογίας, είχε αντίθετη άποψη για τον έγχρωμο σταρ του NBA. 

Συγκεκριμένα, σχολίασε: « Μας ζάλισε ο μαύρος που το παίζει Ελληνας. Εως εδω. Δεν ξεχνάμε το 

καλοκαίρι. Μας έγραψε στα @ρχιδι@ του όλους μας, την Εθνική ομάδα και την σημαία μας». Όπως ήταν 

αναμενόμενο το παραπάνω σχόλιο του προκάλεσε την αντίδραση άλλων χρηστών. « Δεν σας επιτρέπω να 

εκφράζεστε με αυτόν τον τρόπο στον τοίχο μου. Ο μαύρος που το παίζει Ελληνας;;;;;;; Και χρησιμοποιείτε 

χυδαίες λέξεις και διδάσκετε; Ειλικρινά θα ήθελα να μάθω τι ακριβώς διδάσκετε!!» απάντησε η κάτοχος της 

συγκεκριμένης σελίδας, ενώ ένας άλλος κατηγόρησε τον καθηγητή για ρατσισμό. «Στους φοιτητές σας 

διδάσκετε ρατσισμό;;;» έγραψε χαρακτηριστικά. «Θα έπρεπε να ντρέπεστε αλλα το φιλότιμο μάλλον λειπει 

απο το λεξιλόγιο σας. Η οπαδικη σας νοοτροπία σας στράβωσε» σχολίασε κάποιος άλλος. Ωστόσο ο 

καθηγητής, όχι μόνο δεν πτοήθηκε αλλά επέμεινε στην άποψη του, απαντώντας: «Αρκετα εχει προκαλεσει 

το ατομο αυτό (εννοώντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο) και ειδικά το καλοκαίρι είδαμε ολοι που μας εχει 

γραμμένους». 

Ποιος είναι ο καθηγητής 

 

Ο Καθηγητής Dr. Ευάγγελος Μαρκόπουλος σύμφωνα με τα βιογραφικά του στοιχεία που βρίσκονται 

δημοσιευμένα στο διαδίκτυο, γεννήθηκε στην Καλαμάτα αλλά μεγάλωσε, σπούδασε, και εργάστηκε στις 

ΗΠΑ όπου απέκτησε και την Αμερικανική υπηκοότητα. Ολοκλήρωσε τις πτυχιακές και μεταπτυχιακές του 

σπουδές στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Computer Science) στις ΗΠΑ. Επαγγελματικά, 

έχει εργαστεί στις ΗΠΑ ως επιστήμων πληροφορικής κυρίως στην ΙΒΜ, στην Siemens και στα ερευνητικά 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/08/1-454/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/08/1-454/
https://archive.is/vTWA0#selection-359.1-359.16
https://archive.is/iE1Wr
https://archive.is/elT52
https://archive.is/elT52
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εργαστήρια Bell Laboratories της AT&T σε διαφορές θέσεις έρευνας, διοίκησης και ανάπτυξης 

τεχνολογίας. 

Ακαδημαϊκά, έχει διδάξει και εκπονήσει ερευνητικές εργασίες ως Εντ. Καθηγητής, Επιστημονικός 

Συνεργάτης και Ερευνητής σε Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα της Ελλάδος και του Εξωτερικού (ΗΠΑ – 

Πανεπιστήμιο της Πόλης της Νέας Υόρκης), Γερμανία (Πολυτεχνείο της Βρέμης), Ιορδανία (Hashemite 

University), και Ισπανία (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Λογισμικού). Έχει δεκάδες επιστημονικές αλλά και 

πρακτικές διαλέξεις και δημοσιεύσεις σε Ελληνικό και Διεθνές επίπεδο. Είναι ειδικός στον τομέα της 

Τεχνοκρατικής Ανάπτυξης Επιχειρήσεων και Οργανισμών αναπτύσσοντας πρακτικά μοντέλα και έργα 

τεχνοκρατικής στρατηγικής και διασφάλισης τεχνοκρατικών και τεχνολογικών επενδύσεων. Ο Δρ. 

Μαρκόπουλος ως απόδημος ο ίδιος, είναι σε προσωπικό επίπεδο Τεχνικός Σύμβουλος και Επιστημονικός 

Συνεργάτης του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού υποστηρίζοντας τις τεχνολογικές και τεχνοκρατικές 

του πρωτοβουλίες, ενώ ως εταιρία είναι σήμερα και Τεχνικός Σύμβουλος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 

έχοντας αρχικά σχεδιάσει ολοκληρωτικά την Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής του Ταχυδρομικού 

Ταμιευτηρίου, αναλαμβάνοντας παράλληλα και την διαχείριση της υλοποίηση της, η οποία θα φιλοξενήσει 

τις οικονομικές συναλλαγές του απανταχού Ελληνισμού με την Ελλάδα. 

 
 

 
Ο Γιάννης με την φανέλα της Εθνικής |IntimeSports 

 

Ο μαύρος Giannis και τα «μαύρα» μυαλά 
 

Με τη διαδικτυακή του επίθεση στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ένας έλληνας καθηγητής αγγλικού 

πανεπιστημίου παρέδωσε μαθήματα χυδαιότητας και γελοιότητας. Είναι και συνεργάτης του 

Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού – τρομάρα του. Αυθεντία στην Πληροφορική. Και στη βαθιά 

άγνοια 

Sportscaster 22 Νοεμβριου 2017, 17:16 

«Μας ζάλισε ο μαύρος που το παίζει Ελληνας. Εως εδώ. Δεν ξεχνάμε το καλοκαίρι. Μας έγραψε στα 

@ρχίδι@ του όλους μας, την Εθνική ομάδα και την σημαία μας». Η διατύπωση παραπέμπει σε ουγκανισμό 

κάποιου κάφρου – από τους πολλούς που, καθημερινώς, μολύνουν το Διαδίκτυο με τους ιούς της 

μικρόνοιας, της μισαλλοδοξίας και του αντιαισθητικού τους λόγου. Θα μπορούσε, επίσης, να είναι μία 

ανάρτηση του Παναγιώταρου, ή κάποιου ομοϊδεάτη του. Αλλά, τότε, δεν θα ήταν «είδηση». Πρόκειται -τι 

δυσάρεστη έκπληξη!- για μία άποψη του Dr. Ευάγγελου Μαρκόπουλου, καθηγητή στο UCL του Λονδίνου. 

Και ο «μαύρος» είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Το σχόλιο του κυρίου καθηγητή αναρτήθηκε στο ανοιχτό 

προφίλ ελληνίδας δημοσιογράφου που, πριν από λίγες μέρες (8 Νοεμβρίου), είχε ποστάρει βίντεο των 

Μιλγουόκι Μπακς, στο οποίο ο Giannis τραγουδούσε, μαζί με άλλους συμπατριώτες μας, τον Εθνικό Υμνο 

στο γήπεδο των Κλίβελαντ Καβαλίερς. 

https://archive.is/kgJkH
http://www.protagon.gr/author/sportscaster
http://www.protagon.gr/author/sportscaster
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Τα κατορθώματα του Αντετοκούνμπο κάνουν περήφανους όλους τους Ελληνες 

«Δεν σας επιτρέπω να εκφράζεστε με αυτόν τον τρόπο στον τοίχο μου. Ο μαύρος που το παίζει Ελληνας;;;;;;; 

Και χρησιμοποιείτε χυδαίες λέξεις και διδάσκετε; Ειλικρινά θα ήθελα να μάθω τι ακριβώς διδάσκετε!!», 

απάντησε η κάτοχος της ιστοσελίδας. Σύμφωνα με τα βιογραφικά του στοιχεία που υπάρχουν στο 

Διαδίκτυο, Τεχνοκρατική Επιχειρησιακή Ανάπτυξη. Αλλά, πού και πού, ρατσισμό και χυδαιότητα. Αν και 

θεωρείται αυθεντία στην Πληροφορική, φαίνεται πως του αρέσει να καταπιάνεται και με ζητήματα στα 

οποία είναι εντελώς απληροφόρητος. Ούτε ο Γιώργος Βασιλακόπουλος, που πίσω από την απουσία του 

Αντετοκούνμπο από το Ευρωμπάσκετ είχε ανακαλύψει ολόκληρη συνωμοσία (και είχε υποσχεθεί πως θα τη 

μοιραζόταν μαζί μας) δεν τόλμησε να κατηγορήσει τον παίκτη. Επειτα από τον σάλο που ξέσπασε, ο Δρ. 

Μαρκόπουλος επιχείρησε να διορθώσει τα πράγματα – και τα ‘κανε χειρότερα. Εγραψε στον τοίχο του στο 

Facebook: «Ελληνας είναι αυτός που δείχνει την διαχρονική αγάπη του για την πατρίδα. Είχαμε και έχουμε 

πολλούς ξένους που τίμησαν την πατρίδα και έχουν θέση στην καρδιά μας όπως ο Μπατίστα, ο 

Σχορτσιανίτης και άλλοι πολλοί. Το θέμα δεν είναι με τους ξένους που γίνονται Ελληνες αλλά με αυτούς 

που δηλώνουν Ελληνες και αρνούνται να υπηρετήσουν την πατρίδα (την Εθνική ομάδα) όταν αυτή τους 

καλεί…». Να τα πάρουμε ένα – ένα, κύριε καθηγητά; 

 «Ελληνας είναι αυτός που δείχνει τη διαχρονική αγάπη του για την πατρίδα». Μα, αυτό ακριβώς δεν 

κάνει, χρόνια τώρα, ο Giannis; Οπου σταθεί κι όπου βρεθεί, διαδηλώνει την αφοσίωσή του σε μία 

χώρα που, μέχρι να γίνει «κάποιος», του έδειξε περιφρόνηση και αδιαφορία. Που τον άφησε νηστικό, 

στο περιθώριο, χωρίς ιθαγένεια. Τυλίγεται με τη σημαία της, όταν οι περισσότεροι από μάς 

ντρεπόμαστε να την κρεμάσουμε στα μπαλκόνια μας στις εθνικές εορτές. Αλλά αρνείται να την 

υπογράψει, επειδή την τιμά. Διαφημίζει την Ελλάδα, τους ανθρώπους της, τις ομορφιές της, χωρίς -

πλέον- να την έχει (την παραμικρή) ανάγκη. Επαναλαμβάνει περήφανα πως είναι Ελληνας, σε μια 

εποχή που οι περισσότεροι δεν το «φωνάζουμε» όταν βγαίνουμε στο εξωτερικό. 

 «Είχαμε και έχουμε πολλούς ξένους που τίμησαν την πατρίδα και έχουν θέση στην καρδιά μας, όπως 

ο Μπατίστα, ο Σχορτσιανίτης». Καλά ο Μπατίστα. Η ελληνική ήταν η τρίτη του ιθαγένεια, μετά την 

πορτογαλική και την ολλανδική. Αλλά ο Σχορτσιανίτης; Από πού κι ως πού «ξένος»; Μπορεί η 

μητέρα του να κατάγεται από το Καμερούν, όμως ο πατέρας του είναι Ελληνας. Ο ίδιος, στην Ελλάδα 

μεγάλωσε. Επαιζε στις Εθνικές ομάδες (Παίδων, Εφήβων και Ανδρών) από 15 ετών. Μάλλον θα 

παρασυρθήκατε από το χρώμα του, κύριε καθηγητά. Το είχε πάθει και η Χρυσή Αυγή, πριν από 

μερικά χρόνια… 

 «Το θέμα είναι με αυτούς που αρνούνται να υπηρετήσουν την πατρίδα όταν τους καλεί». Ισως δεν το 

γνωρίζετε, κύριε καθηγητά, αλλά πέρυσι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε τεράστια προσπάθεια, 

προκειμένου να εξασφαλίσει άδεια από τους Μπακς και να αγωνιστεί με την Εθνική στο 

Προολυμπιακό Τουρνουά. Εφέτος δεν τα κατάφερε, επειδή ήταν τραυματίας – και, πλέον, 

περιουσιακό στοιχείο αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων για τον σύλλογό του. Αρα, τι; Το 2016 ήταν 

Ελληνας, ενώ το 2017 δεν είναι; 

Ο Θανάσης (Αντετοκούνμπο), που ποτέ δεν απαρνήθηκε την Εθνική, είναι Ελληνας ή δεν είναι; Ολοι 

εκείνοι οι (βέροι) Ελληνες που τα τελευταία χρόνια, χωρίς κανένα πρόβλημα τραυματισμού, εγκατέλειψαν 

(διά παντός) την Εθνική σε νεαρή ηλικία ώστε να υπηρετούν πιο ξεκούραστα τους συλλόγους τους; Οσοι 

αρνήθηκαν να παίξουν με το εθνόσημο στο Λέστερ, την προσεχή Παρασκευή, επειδή προτίμησαν την 

Ευρωλίγκα; 
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Ο Giannis είναι Ελληνας, γιατί έτσι νιώθει. Γιατί, πριν φύγει για τις ΗΠΑ, δεν γνώρισε κάτι άλλο από την 

Ελλάδα. Γιατί ο Πρόεδρος Ομπάμα τον μνημόνευσε, στην ομιλία του στην Αθήνα, πλάι στον Πλάτωνα και 

τον Αριστοτέλη (εσείς, κύριε καθηγητά, ως Ελληνας του εξωτερικού, αμερικανός υπήκοος και συνεργάτης 

του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, θα έπρεπε να γνωρίζετε -καλύτερα από τον καθέναν- τι σημαίνει). 

Γιατί τα περασμένα Χριστούγεννα, που οι ιντερνετικές κάλπες στην Ελλάδα άνοιξαν για να ψηφίσουμε 

ποιούς θέλουμε στο All Star Game του ΝΒΑ, το «Giannis Antetokounmpo #NBAvote» πλημμύρισε τα 

social media. Γιατί, χρόνια τώρα, οι Ελληνες ξυπνούν τρεις τέσσερις φορές την εβδομάδα με τον καημό του 

Γιάννη. Επαιξε καλά; Νίκησε; Πόσους πόντους έβαλε; Η Ελλάδα θέλει τον Αντετοκούνμπο Ελληνα. Κι 

αυτό, κανένα τραυματισμένο γόνατο και κανένας γελοίος συλλογισμός δεν μπορεί να το αλλάξει. 

 

 

60. 07 και 08/11/2017: Ρατσιστική ψευδής είδηση στο δελτίο του ΑΝΤ1 και 

πολλά sites, για “μετανάστη στην Μυτιλήνη που έκανε άσεμνη χειρονομία σε εικόνα” 
 

Πρόσφυγας έκανε άσεμνη χειρονομία στην εικόνα του Ταξιάρχη στην Μυτιλήνη; 

Τι βλέπουμε στο βίντεο; Τα Ellinika Hoaxes το έψαξαν - Ellinika Hoaxes 

Κυκλοφορεί είδηση που αναφέρει ότι ένας μετανάστης στην Μυτιλήνη έκανε άσεμνη χειρονομία σε εικόνα 

του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, γνωστού και ως Ταξιάρχη. Ο ΑΝΤ1 παρουσίασε το βίντεο από την κάμερα 

ασφαλείας και τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη του περιπτέρου, Ηλία Μπλάνη, όπου έγινε το περιστατικό. 

Επιβεβαιώνεται όμως η είδηση; Την είδηση, εκτός από τον ΑΝΤ1, προβάλουν δεκάδες ιστοσελίδες. Μερικά 

παραδείγματα: makeleio.gr, pentapostagma.gr, nikosxeiladakis.gr, fanpage.gr, el.gr, orthodoxia.online, 

newsnowgr.com και πολλά άλλα. Αρχικά να αναφέρουμε πως το βίντεο δεν έχει ήχο, και έτσι δεν μπορούμε 

να ακούσουμε την συνομιλία. Εκτός αυτού, δεν είναι το αρχικό που έχει καταγράψει το καταγραφικό των 

καμερών ασφαλείας αλλά μια βιντεοσκόπηση από την οθόνη του καταγραφικού, με αποτέλεσμα να έχει 

μειωθεί πολύ η ποιότητα της εικόνας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε ολόκληρο το βίντεο. 

Τι βλέπουμε στο βίντεο; 

 

Αν παρατηρήσετε καλά, θα προσέξετε ότι ο άνδρας κρατάει τσιγάρο στο χέρι του και με τον παράμεσο 

δείχνει κάτι, σε αυτό που κρατάει στο άλλο χέρι. Το αντικείμενο που κρατάει με το άλλο χέρι, δεν φαίνεται 

να είναι θρησκευτική εικόνα ή οτιδήποτε άλλο. 

 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/07/1-446/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/07/1-446/
https://archive.is/7FaTk
http://www.athensvoice.gr/contributors/ellinika-hoaxes
https://archive.is/XCwMo
https://archive.is/TPc7y
https://archive.is/E3HG7
https://archive.is/LjFLh
https://archive.is/oOkn0
https://archive.is/WMWSU
https://archive.is/izMe5


159 

  

Έτσι σαν απόδειξη έχει απομείνει η μαρτυρία του ιδιοκτήτη του περιπτέρου, αφού το βίντεο δεν έχει ήχο 

για να ακούσουμε την συνομιλία. Στην είδηση που παρουσίασε ο ΑΝΤ1, ακούμε την δημοσιογράφο να λέει 

πως ο περιπτεράς «δεν μπορούσε να πάει αμέσως στην αστυνομία γιατί ήταν στο περίπτερο μαζί με το 

ανήλικο παιδί του». Επικοινωνήσαμε με τον έμπειρο δημοσιογράφο Γιάννη Συνάνη, διευθυντή του 

lesvosnews.gr και ανταποκριτή πολλών τηλεοπτικών καναλιών, ο οποίος ας δήλωσε: «Στον πρώτο που 

απευθύνθηκε ο κύριος Ηλίας Μπλάνης, για να δημοσιεύσω αυτό το “συγκλονιστικό βίντεο” όπως μου είπε, 

ήμουν εγώ. Παρατηρώντας το βίντεο προσεκτικά, δεν βρήκα τίποτα το περίεργο. Για να το πούμε στη 

γλώσσα μας, τίποτα που να συνιστά είδηση. Εγώ δεν είδα ούτε ιερή εικόνα, ούτε κάποια άσεμνη χειρονομία 

και αυτός είναι ο λόγος που δε το δημοσίευσα. Επιπλέον, όπως μου είπε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του 

περιπτέρου, δεν βρισκόταν εκεί αυτός αλλά ο γιος του, όταν συνέβη το περιστατικό». Διαβάστε τη συνέχεια 

στα Ellinika Hoaxes. 

 

 

61. 06/11/2017: Καταγγελία μη παροχής ιατρικής βοήθειας μετά από απόπειρα 

αυτοκτονίας στον κρατούμενο μετανάστη Αφτάμπ Μπέγικπου, στο Κέντρο 

Κράτησης Μεταναστών Κορίνθου 
 

 

Δευτέρα, 06 Νοεμβρίου 2017 

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΦΤΑΜΠ ΜΠΕΙΓΚ ΤΩΡΑ!! Σε κίνδυνο η ζωή 

κρατούμενου μετανάστη στο στρατόπεδο Κορίνθου που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει 
 

 
 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΦΤΑΜΠ ΜΠΕΙΓΚ ΤΩΡΑ!! 

Σε κίνδυνο η ζωή κρατούμενου μετανάστη στο στρατόπεδο Κορίνθου που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. 

Ο Αφτάμπ Μπέγικ στο κτίριο  Β5 αριθμός αριθμός κρατούμενου 8760 σήμερα στις 1.30μμ πέρασε σκοινί 

στο λαιμό και αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Ήρθαν αστυνομικοί, το έριξαν κάτω στο δάπεδο και εδώ και 

σαράντα λεπτά δεν υπάρχει φροντίδα. Τι περιμένουν; Να αφήσει την τελευταία του πνοή στο στρατόπεδο; 

Οι πανάθλιες συνθήκες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης έχουν οδηγήσει στην απόγνωση τους μετανάστες. 

Κλείστε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών τώρα. 

 

 

http://ellinikahoaxes.gr/2017/11/08/asebeia-metanasti-se-ieri-eikona/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/06/1-444/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/06/1-444/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/06/1-444/
https://archive.is/rdBee
https://archive.is/rdBee
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62. 05/11/2017: Ρατσιστική άρνηση οδηγού του ΕΚΑΒ να παραλάβει 

πρόσφυγα/ απεργό πείνας στη Λέσβο, μετά από λιποθυμία της 
 

Καταγγελία από το Θωμά Μαυροφίδη (Διδάσκει Συστημική Θεωρία καθώς και Πληροφορική στο Τμήμα 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου) ρατσιστικής διάκρισης εις βάρος 

γυναίκας πρόσφυγα (απεργού πείνας στην πλατεία Σαπφούς της Μυτιλήνης) από οδηγό του ΕΚΑΒ, στις 5 

Νοεμβρίου 2017: “Απόψε στις 18:50′, στην πλατεία Σαπφούς στη Μυτιλήνη, ο οδηγός του ΕΚΑΒ που 

κλήθηκε, αρνήθηκε να παραλάβει γυναίκα απεργό-πείνας η οποία είχε προηγουμένως λιποθυμήσει. Ο οδηγός 

έφυγε, λέγοντας στους παρόντες «γιατί δεν την ταΐζετε»; Στη συνέχεια, μετά από καταγγελία στην αστυνομία, 

στάλθηκε 2ο ασθενοφόρο, που παρέλαβε τελικά την απεργό πείνας. Άψογη η στάση της αστυνομίας.” 

 

 

63. 03/11/2017: Επίθεση με πέτρες στο σπίτι του 11χρονου Αμίρ παραλίγο 

σημαιοφόρου  και επίσης θύμα ρατσιστικών διακρίσεων από σειρά εκπαιδευτικών  
 

Επίθεση με πέτρες στο σπίτι του 11χρονου, παραλίγο σημαιοφόρου, Αμίρ, από το Αφγανιστάν, στις 3 

Νοεμβρίου 2017. Υπενθυμίζεται πως ο μικρός πρόσφυγας είχε ήδη στοχοποιηθεί από Χρυσαυγίτη πριν την 

ημέρα της παρέλασης (19/10/2017), ότι στις 28 Οκτωβρίου 2017 δεν έγινε δεκτό να σηκώσει τη σημαία από 

τον διευθυντή του σχολείου (ο οποίος είχε και τη στήριξη του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου στην 

απόφασή του) και ότι ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου του φρόντισε να δηλώσει τη στήριξή του 

(01/11/2017) στη ρατσιστική διάκριση εις βάρος του μικρού μαθητή. Τέλος στις 2 Νοεμβρίου 

2017 ανακοινώσεις συμπαράστασης στην απόφαση διάκρισης εις βάρος του, εξέδωσαν τόσο οι Διευθυντές 

και οι Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Δάφνης Υμηττού όσο και η Διδασκαλική 

Ομοσπονδία Ελλάδας (βλ. άρθρα που ακολουθούν καθώς και την, σχετική με τη βίαιη επίθεση, ανακοίνωση 

της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες). Η παρούσα μηνυτήρια αναφορά στρέφετα κατά 

όλων αυτών των εκπαιδευτικών περιλαμβανόμενης της διοίκησης της ΔΟΕ. 
 

Update 06/11/2017: Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στο σπίτι του Αμίρ από ακροδεξιούς με την 

υπογραφή “Κρυπτεία” (άρθρο στο τέλος του post) 

Επίθεση με πέτρες στο σπίτι του 11χρονου Αμίρ 

 

 

Άγνωστα άτομα επιτέθηκαν τα ξημερώματα στην οικία που διαμένει η οικογένεια 11χρονου Αφγανού, ο 

οποίος, αν και είχε κληρωθεί να είναι σημαιοφόρος για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, τελικά 

παρέλασε με την ταμπέλα του σχολείου του, στην περιοχή της Δάφνης. Σύμφωνα με την καταγγελία που 

έγινε στην αστυνομία, άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν τα ξημερώματα με πέτρες και προκάλεσαν φθορές 

στην οικία όπου διαμένει ο 11χρονος με την οικογένειά του, στη Δάφνη. Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα 

Ρατσιστικής Βίας της ΕΛ.ΑΣ. 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/05/1-442/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/05/1-442/
https://archive.is/wj8tw
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/03/1-440/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/03/1-440/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/19/1-429/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/28/2-78/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/01/1-439/
https://archive.is/u5bkM
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Συγκλονίζει η μαρτυρία της μητέρας του Αμίρ 

«Οι πέτρες έπεφταν η μια μετά την άλλη. Θα πεθάνουμε, θα μας σκοτώσουν». Αυτά είναι, μεταξύ άλλων, 

τα λόγια της μητέρας του 11χρονου Αμίρ, Αριζού, μετά την επίθεση με πέτρες που πραγματοποίησαν 

άγνωστα άτομα, τα ξημερώματα της Παρασκευής, στην οικία που διαμένει η οικογένεια. Όπως αναφέρει η 

μητέρα του Αμίρ, άγνωστοι πέταξαν πέτρες στο παράθυρο του δωματίου που κοιμούνται τα παιδιά της. Το 

δωμάτιο γέμισε γυαλιά, ενώ μαζί με τις πέτρες έπεσε και ένα χαρτόνι που προέτρεπε την οικογένεια να 

φύγει. «Την ώρα που έσπαγαν τα τζάμια, γύρω στις 3 τα ξημερώματα, φώναζα και καλούσα σε βοήθεια. Τα 

παιδιά είχαν ξυπνήσει, έκλαιγαν, ήταν πολύ φοβισμένα. Το δωμάτιο των παιδιών γέμισε γυαλιά. Βρέθηκε 

μπουκάλι μπύρας πάνω στο κρεβάτι» αναφέρει η Αριζού. «Ένιωσα πανικό και δεν ήξερα τι να κάνω. 

Ειδοποίησα την ιδιοκτήτρια του σπιτιού, η οποία κατέβηκε και κάλεσε την αστυνομία. Θα πεθάνουμε. Θα 

μας σκοτώσουν. Δεν ξέρουμε τον λόγο», τόνισε χαρακτηριστικά η μητέρα του Αμίρ. 

Το υπουργείο Παιδείας για την επίθεση 

Τον αποτροπιασμό του για την επίθεση του μικρού Αμίρ στην Δάφνη εκφράζει με ανακοίνωση του το 

Υπουργείο Παιδείας και «ζητά από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές να προβούν σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες ώστε οι υπαίτιοι, όποιοι κι αν είναι και από όπου κι αν προέρχονται, να εντοπιστούν 

και να υποστούν τις συνέπειες της πράξης τους». «Η ελληνική Πολιτεία δε δείχνει καμία ανοχή σε 

ρατσιστικές και φασιστικές πρακτικές. Ο Αμίρ και κάθε άλλος μαθητής και μαθήτρια, θα πρέπει να νιώθει 

ασφαλής και ισότιμο μέλος του σχολείου του, της πόλης του, της χώρας στην οποία ζει» αναφέρεται στην 

ανακοίνωση του υπουργειου Παιδειας. Ήδη έχει ζητηθεί και η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στο 

σχολείο που φοιτά ο μαθητής, προκειμένου να διαπιστωθεί γιατί ο 11χρονος δεν κράτησε τη σημαία κατά 

την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, παρότι είχε κληρωθεί. 

Η ανακοίνωση του Γ. Καμίνη 

Άγνωστοι επιτέθηκαν σήμερα τα ξημερώματα και προκάλεσαν ζημιές, σε σπίτι οικογένειας Αφγανών 

προσφύγων στη Δάφνη, η οποία φιλοξενείται στο πλαίσιο του προγράμματος Προσωρινής Στέγασης 

προσφύγων του δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. 

Πρόκειται για την οικογένεια του Αφγανού μαθητή, που ενώ είχε κληρωθεί ως σημαιοφόρος για την 

παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, το σχολείο, του το αρνήθηκε. Ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης 

εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την επίθεση, ζητεί από τις αρχές την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης 

και δηλώνει την αποφασιστικότητα της δημοτικής αρχής για μια ανοιχτή Αθήνα, που με τους πολίτες της 

και σε συνεργασία με τους δήμους όλης της χώρας, θέτουν στο περιθώριο, ακραίες, μισαλλόδοξες, 

ξενόφοβες και ρατσιστικές πρακτικές. Φασίζουσες τακτικές, που επιχειρούν να τρομοκρατήσουν, όχι μόνο 

δεν μας πτοούν αλλά χαλυβδώνουν την αποφασιστικότητά μας να συνεχιστεί απρόσκοπτα το πρόγραμμα 

φιλοξενίας προσφύγων και η κοινωνική ένταξής τους. Η οικογένεια των Αφγανών προσφύγων ζήτησε 

σήμερα το πρωί από στελέχη του προγράμματος Προσωρινής Στέγασης, τη μετακίνησή της σε άλλη 

κατοικία. 

Το σχόλιο της ΝΔ 

«Τα ξημερώματα κάποιοι βανδάλισαν το σπίτι ενός 11χρονου Αφγανού στη Δάφνη, επειδή είχε κληρωθεί 

ως σημαιοφόρος του σχολείου του. Κάποιοι άλλοι τον είχαν υποχρεώσει προηγουμένως να κρατά αντί 

σημαίας, μια ταμπέλα του σχολείου του. Αυτή είναι η καθημερινή ανομία που ανέδειξε σήμερα η Νέα 

Δημοκρατία και έχει συχνά, δυστυχώς, και ρατσιστικά κίνητρα. Γι’ αυτήν ο κ. Τσίπρας δεν είπε κουβέντα 

στη Βουλή, καθώς ζει στον δικό του τόπο και χρόνο».

 
 



162 

  

Οι διευθυντές/τριες των ΔΣ Δάφνης στηρίζουν Διευθυντή και Σύλλογο Διδασκόντων του 6ου ΔΣ 

Δάφνης 

 

Σάββατο, 4 Νοέμβριος, 2017 

 

Εκφράζουν την ομόφωνη συμπαράστασή τους και ζητούν να σταματήσει κάθε πειθαρχική διαδικασία 

 

Δάφνη, 2 Νοεμβρίου 2017 

 

Οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Δάφνης Υμηττού εκφράζουμε 

ομόφωνα τη συμπαράστασή μας στον Διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων του 6ου Δημοτικού 

Σχολείου Δάφνης σχετικά με την ανυπόστατη καταγγελία για άνιση μεταχείριση μαθητή, ρατσισμό και 

ξενοφοβία. Οι παραπάνω κατηγορίες δεν ευσταθούν για τους εξής λόγους: 

1. Στο σχολείο όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες αντιμετωπίζονται ισότιμα ανεξαρτήτως καταγωγής, 

χρώματος ή θρησκείας. 

2. Το σχολείο προσφέρει τις γνώσεις, την αγάπη και τη φροντίδα του σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές 

και τις μαθήτριες και ιδιαίτερα στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες (προσφύγων, μεταναστών) γεγονός που 

αποδεικνύεται από τη συνεχή προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης, διατροφής και γραφική ύλη στα παιδιά 

αυτά. 

3. Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων υλοποίησαν πλήρως το Π.Δ. 79/2017 σχετικά με την επιλογή 

σημαιοφόρων. Με την απόφαση τους να γίνει επαναληπτική κλήρωση προσπάθησαν να καλύψουν την 

έλλειψη πρόβλεψης του νομοθέτη στην περίπτωση που ο μαθητής (διαφορετικού θρησκεύματος) δεν 

επιθυμεί να παραστεί στην δοξολογία. Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι πρέπει να σταματήσει κάθε 

πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του 6 ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης. 

Οι Διευθυντές/τριες 

1 ο Δ.Σ. Δάφνης, Ευθυμία Ντάφου 

2 ο Δ.Σ. Δάφνης, Αικατερίνη Αθανασοπούλου 

4 ο Δ.Σ. Δάφνης , Βασιλική Πασχαλιώρη 

5ο Δ.Σ. Δάφνης, Νικόλαος Ευσταθίου 

7 ο Δ.Σ. Δάφνης, Ιωάννης Νούλης 

8 ο Δ.Σ. Δάφνης, Μαρία Περαχωρίτη 

9 ο Δ.Σ. Δάφνης, Δημήτρης Μπαλαφούτης 

1 ο Δ.Σ. Υμηττού, Ευαγγελία Χατζημιχαήλ 

2 ο Δ.Σ. Υμηττού, Χρήστος Βεσκούκης 

3 ο Δ.Σ. Υμηττού, Θεοδοσία Παπαδοπούλου 

4 ο Δ.Σ. Υμηττού, Δημήτριος Γιουτζής 

 
 

ΔΟΕ: Όχι στη στοχοποίηση των εκπαιδευτικών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης 

 

Πέμπτη, 2 Νοέμβριος, 2017 
 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σχετικά με τα όσα αναληθή και συκοφαντικά έχουν δει το φως της δημοσιότητας για το 

ζήτημα της επιλογής σημαιοφόρου στο 6
ο
 Δημοτικό Σχολείο Δάφνης, εκφράζει ομόφωνα τη 

συμπαράσταση και τη στήριξή του τόσο στον Σύλλογο Διδασκόντων όσο και στον Διευθυντή του 

σχολείου. Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 6
ου

 Δημοτικού Σχολείου με τις αποφάσεις που έχει λάβει και τις 

δράσεις που έχει υλοποιήσει κατά καιρούς, στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει τους αλλοδαπούς μαθητές και 

τις οικογένειές τους με ποικίλους τρόπους κάτι που πράττουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί σε όλη την 

Ελλάδα. Είναι απαράδεκτο και συκοφαντικό  να σπιλώνονται εκπαιδευτικοί για  αντιλήψεις και στάσεις που 

δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την παιδαγωγική διαδικασία που εφαρμόζουν και κυρίως με τη στάση 

ζωής που τους διακρίνει. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι κατηγορηματικά αντίθετοι 

με  κάθε είδους ρατσιστικές αντιλήψεις και νοοτροπίες και δίνουν καθημερινά τη μάχη τους, δίχως τη 

https://archive.is/UzSzp
https://archive.is/UzSzp
https://archive.is/o7MXS
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στήριξη της πολιτείας, για την ισότιμη εκπαίδευση όλων των παιδιών ενάντια σε ρατσιστικά φαινόμενα και 

στην καλλιέργεια κλίματος ξενοφοβίας. Τέτοιου είδους πρακτικές δεν μπορούν να βρουν πρόσφορο έδαφος 

στα σχολεία μας. Θεωρούμε πως η στάση του Υπουργείου Παιδείας για το θέμα, το οποίο, παρά το γεγονός 

ότι έχει πλήρη ενημέρωση για τα πραγματικά περιστατικά, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της ύπαρξης 

ευθυνών για τους εκπαιδευτικούς είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη και γι’ αυτό το λόγο την καταδικάζουμε. 

Λέμε όχι στην στοχοποίηση των εκπαιδευτικών του 6
ου

 Δημοτικού Σχολείου Δάφνης και απαιτούμε την 

άμεση παύση κάθε πειθαρχικής διαδικασίας. 

 
 

Η Υ.Α. εκφράζει την έντονη ανησυχία της για περιστατικό βίας κατά οικογένειας προσφύγων 

 

3 Νοεμβρίου 2017 

 

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

περιστατικό βίας σήμερα τα ξημερώματα σε διαμέρισμα που στεγάζεται οικογένεια προσφύγων από την 

Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), εταίρο της Υ.Α. Ο Philippe 

Leclerc, Αντιπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, καταδίκασε με 

έμφαση κάθε μορφή βίας, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή τη σοβαρή βλάβη και την 

απειλή της ασφάλειας των προσφύγων. Όπως ανέφερε, τέτοιες πρακτικές έρχονται σε αντίθεση με τον πολύ 

θετικό αντίκτυπο του προγράμματος στέγασης προσφύγων εδώ και δύο χρόνια. Πρόκειται για ένα 

πρόγραμμα που έχουν αγκαλιάσει και στηρίξει τόσο οι τοπικές κοινωνίες όσο και οι τοπικές αρχές σε όλη 

τη χώρα, αποδεικνύοντας πως οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν μαζί με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. «Μια 

τέτοια επίθεση ενάντια σε ανθρώπους που έχουν αφήσει την πατρίδα τους για να γλιτώσουν από τη βία, δεν 

μπορεί να γίνει ανεκτή και θα πρέπει να τιμωρηθεί», πρόσθεσε. Σύμφωνα με αναφορές, έγινε επίθεση με 

πέτρες στο διαμέρισμα όπου ζει η οικογένεια, η οποία έχει πρόσφατα προβληθεί ιδιαίτερα σε μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, ενώ οι δράστες άφησαν απειλητικό σημείωμα. «Είμαστε στο πλευρό της οικογένειας και σε 

συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και την ΕΑΤΑ, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε να διασφαλιστεί η 

ασφάλεια και η ευημερία των προσφύγων που εντάσσονται στο πρόγραμμα». 

 
 

Η πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα «Κρυπτεία» πίσω από την επίθεση στο σπίτι του 11χρονου Αμίρ 

 

Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017 

 

 
 

Την ευθύνη για την επίθεση που έγινε την περασμένη Παρασκευή στο σπίτι του 11χρονου μαθητή από το 

Αφγανιστάν Αμίρ, ανέλαβε με τηλέφωνημά της στο iefimerida η αυτοαποκαλούμενη εθνική αντιστασιακή 

οργάνωση «Κρυπτεία». Η τηλεφωνική ανάληψη της ευθύνης συνοδεύτηκε με γενικές απειλές εναντίον των 

μεταναστών: «Θα πολεμήσουμε μέχρι να φύγει και ο τελευταίος λαθρομετανάστης, θα χρησιμοποιήσουμε 

βία, αλύπητα». Η επίθεση στο σπίτι του 11χρονου που είχε κληρωθεί να είναι ο σημαιοφόρος του σχολείου 

του, αλλά αντ’ αυτού του δόθηκε να κρατήσει την ταμπέλα του σχολείου. είχε καταδικαστεί σχεδόν από όλο 

το πολιτικό φάσμα. Σημειωτέον ότι «Κρυπτεία» ονομαζόταν η μυστική υπηρεσία πληροφοριών της αρχαίας 

Σπάρτης. 

 

https://archive.is/AARUK
https://archive.is/FH83p
http://www.zougla.gr/assets/images/2307813.jpg
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64. 29/10/2017: Αναβολή μαθημάτων λόγω απειλών και προπηλακισμός εις 

βάρος οικογενειών Πακιστανών μαθητών, από χρυσαυγίτες στα Σεπόλια 

 

 
Χρυσαυγίτες προπηλάκισαν οικογένειες Πακιστανών μαθητών στα Σεπόλια – Παρέμβαση της 

Ανοιχτής Πόλης 

 

Μετά από απειλές της Χρυσής Αυγής αναβλήθηκε η έναρξη μαθημάτων της Πακιστανικής Κοινότητας στο 

144ο Δημοτικό Σχολείο στα Σεπόλια ενώ χρυσαυγίτες. με την απειλητική τους παρουσία. τρομοκράτησαν 

και προπηλάκισαν τις οικογένειες των Πακιστανών μαθητών που δεν πρόλαβαν να πληροφορηθούν την 

αναβολή, το πρωί της Κυριακής 29/10. Την Κυριακή 29/10 ήταν προγραμματισμένη η έναρξη μαθημάτων 

της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας στο 144ο Δημοτικό Σχολείο στα Σεπόλια, το οποίο παραχωρήθηκε 

από τον Δήμο Αθηναίων γι αυτόν τον σκοπό, με απόφαση στο ΔΣ στις 19/10/2017. Μετά από απειλές της 

Χρυσής Αυγής, τα μαθήματα αναβληθήκαν. Παρόλα αυτά, όπως καταγγέλλει η Ανοιχτή Πόλη, 

εμφανίστηκαν έξω από το Σχολείο περισσότερα από 100 άτομα που με την απειλητική τους παρουσία 

τρομοκράτησαν και προπηλάκισαν τις οικογένειες των Πακιστανών μαθητών που δεν πρόλαβαν να 

πληροφορηθούν την αναβολή. Την Κυριακή 12/11 η Πακιστανική Κοινότητα προγραμματίζει την επίσημη 

έναρξη των μαθημάτων, με την αρωγή και του Υπουργείου Παιδείας. «Μέχρι τότε καλούμαστε όλοι να 

συμβάλλουμε ώστε να προετοιμαστεί καλύτερα, με ενημέρωση και συμμετοχή σύσσωμου του 

δημοκρατικού κόσμου, η έναρξη της προσπάθειας», επισημαίνει η Ανοιχτή Πόλη καλώντας το δημοτικό 

συμβούλιο Αθήνας «να πάρει απόφαση ότι θα συνδράμει με κάθε τρόπο στην απρόσκοπτη διεξαγωγή των 

μαθημάτων, ότι θα προασπίσει την ηρεμία των μαθητών, των οικογενειών τους αλλά και ολόκληρης της 

σχολικής κοινότητας» 

Αναλυτικά η παρέμβαση της Ανοιχτής Πόλης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων: 

Την Κυριακή 29/10 ήταν προγραμματισμένη η έναρξη μαθημάτων της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας στο 

144ο Δημοτικό Σχολείο στα Σεπόλια, το οποίο παραχωρήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων γι αυτόν τον σκοπό, 

με απόφαση στο ΔΣ στις 19/10/2017.Μετά από απειλές της Χρυσής Αυγής, τα μαθήματα 

αναβληθήκαν. Παρόλα αυτά, εμφανίστηκαν έξω από το Σχολείο περισσότερα από 100 άτομα που με την 

απειλητική τους παρουσία τρομοκράτησαν και προπηλάκισαν τις οικογένειες των Πακιστανών μαθητών που 

δεν πρόλαβαν να πληροφορηθούν την αναβολή.     Την Κυριακή 12/11 η Πακιστανική Κοινότητα 

προγραμματίζει την επίσημη έναρξη των μαθημάτων, με την αρωγή και του Υπουργείου Παιδείας. Μέχρι τότε 

καλούμαστε όλοι να συμβάλλουμε ώστε να προετοιμαστεί καλύτερα, με ενημέρωση και συμμετοχή σύσσωμου 

του δημοκρατικού κόσμου, η έναρξη της προσπάθειας. Η Ανοιχτή Πόλη, έχοντας υπερασπιστεί και στο 

παρελθόν τα δικαιώματα των μεταναστών στην εκπαίδευση, καταδικάζει τα φαινόμενα αυτά ως ρατσιστικά και 

ντροπιαστικά για την κοινωνία μας. Καλούμε το ΔΣ Επιπλέον, να λάβει κάθε δυνατό μέτρο, ακόμα και με την 

αυτοπρόσωπη παρουσία των ίδιων των συμβούλων, ώστε να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου και 

να λειτουργήσει με επιτυχία και ασφάλεια το κυριακάτικο σχολείο της Πακιστανικής κοινότητας. 

 

 

65. 01/11/2017: Ανακοίνωση συμπαράστασης στον διευθυντή που αρνήθηκε τη 

σημαία στον μικρό Αμίρ, από τους γονείς του 6ου Δημοτικού Δάφνης 
 

Ανακοίνωση συμπαράστασης στο διευθυντή που αρνήθηκε τη σημαία στον μικρό Αμίρ και τάυτισης με τη 

ρατσιστική απόφασή του, από τους γονείς του 6ου Δημοτικού Δάφνης. (Ο μικρός πρόσφυγας από το 

Αφγανιστάν είχε επίσης -και για τον ίδιο λόγο-   στοχοποιηθεί και από χρυσαυγίτη σε σελίδα στο fb.) 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/01/1-436/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/01/1-436/
https://archive.is/UhKjs
https://archive.is/UhKjs
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/01/1-439/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/11/01/1-439/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/28/2-78/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/19/1-429/
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«Αμέριστη συμπαράσταση στον διευθυντή που δεν έδωσε τη σημαία στον Αμίρ», λένε οι γονείς 

του 6ου Δημοτικού Δάφνης: «Το σχολείο μας ήταν, είναι και θα είναι μια ανοιχτή αγκαλιά και όλα τα 

παιδιά του κόσμου…» 

 

02.11.2017 

 

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EUROKINISSI/ Σωτήρης Δημητρόπουλος 

 

Την «αμέριστη συμπαράστασή» τους τόσο στους δασκάλους όσο και στο διευθυντή του 6ου Δημοτικού 

Σχολείου Δάφνης που πήρε την απόφαση να μη δώσει τη σημαία στον Αμίρ εκφράζουν με ανακοίνωσή τους 

οι γονείς των μαθητών του σχολείου. Να θυμίσουμε ότι την Τετάρτη η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ είχε ζητήσει 

την απομάκρυνση του διευθυντή του 6ου Δημοτικού σχολείου Δάφνης αναφέροντας ότι αφαίρεσε τη 

σημαία από τον 11χρονο Αμίρ «επικαλούμενος δήθεν την άρνηση του παιδιού να μπει στην εκκλησία με τη 

σημαία, κάτι που ο μαθητής και η οικογένειά του διαψεύδουν κατηγορηματικά». Η ανακοίνωση: 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

6 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ 

Γυμναστηρίου 64, 172 37 Δάφνη 

Αρ. πρωτ. 2 

ΠΡΟΣ 

Μέλη μας 

Κοινοποίηση: 

– Διεύθυνση 6ου Δημοτικού Σχ. Δάφνης 

-Ένωση Γ.& Κ. Δήμου Δάφνης-Υμηττού 

-Δήμο Δάφνης-Υμηττού 

-Δ.Ο.Ε. 

-Υ.Π.Ε.Θ. 

-Μ.Μ.Ε. 

Δάφνη, 1-11-2017 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει στο σχολείο μας με την επιλογή σημαιοφόρου εκφράζουμε την στήριξή 

μας στο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου για τον τρόπο που το χειρίστηκε ο Διευθυντής και ο Σύλλογος 

Διδασκόντων. Το σχολείο μας ήταν, είναι και θα είναι μια ανοιχτή αγκαλιά και όλα τα παιδιά του κόσμου που 

φοιτούν σε αυτό, χωρίς διακρίσεις, τόσο για εμάς τους γονείς όσο και για ολόκληρη την 

σχολική μας κοινότητα. Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας τόσο στον Σύλλογο Διδασκόντων του 

σχολείου μας, όσο και στον Διευθυντή του σχολείου, ο οποίος με το ήθος και τον επαγγελματισμό που τον 

διακρίνει, χειρίστηκε το ευαίσθητο αυτό θέμα. Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων και 

Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης εξακολουθεί να στηρίζει ΟΛΑ τα παιδιά του σχολείου χωρίς 

διακρίσεις. 

 

Το Δ.Σ. 

 

https://archive.is/reWBZ
https://archive.is/reWBZ
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Ρατσισμός… «κυριλέ» 

 

 
 

TVXS - 03 Νοε. 2017 

 

Η ανακοίνωση των γονέων του 6ου Δημοτικού στη Δάφνη, σε συνδυασμό με τη στάση του σχολείου και 

την αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας, επιβεβαίωσαν πλήρως ότι η σημαία από τον 11χρονο Σαμίρ 

αφαιρέθηκε λόγω της αφγανικής καταγωγής του και ανέδειξαν μια ιδιαίτερα προβληματική συμπεριφορά. 

Τι είπαν στην ανακοίνωσή τους; Από τη μία «στηρίζουμε» την απόφαση για αφαίρεση της σημαίας. Αλλά 

από την «θέλουμε» ένα σχολείο χωρίς διακρίσεις. Είναι ενδεικτική ενός νέου, επικίνδυνου μοντέλου 

συγκαλυμμένου ρατσιστή πολίτη και κατ’ επέκταση γονέα-εκπαιδευτικού-μαθητή. Είναι αυτός που 

«ντρέπεται» να εξισωθεί με τους χρυσαυγίτες αλλά δεν διαφωνεί με το ρατσισμό τους. Είναι πολίτες που 

μεταχειρίζονται απολίτικες και ανέξοδες ρητορείες για ισότητα χωρίς διακρίσεις και άλλες «χαρούμενες» 

φράσεις αλλά  στην ουσία ανέχονται τον «ξένο» μόνο ως περιθωριακό στοιχείο και στηρίζουν ένα σχολείο 

με ισχυρές δόσεις θρησκοληψίας και εθνικισμού. Η σημαία λειτουργεί ως σύμβολο για αυτές τις ακραίες 

αντιλήψεις και η άρνηση να δοθεί στον αφγανό μαθητή ικανοποιεί τα πιο ταπεινά ένστικτα,  διαιωνίζει τη 

νοοτροπία των διακρίσεων και, κυρίως, εδραιώνει στη συνείδηση των μαθητών την καταπίεση του 

«διαφορετικού». Αυτή η παρελκυστική τακτική αρχίζει να γίνεται κρυφή ή φανερή ατζέντα μέρους της 

κυρίαρχης πολιτικής τάξης. Δεν είναι μόνο τα κόμματα που σιωπούν εκκωφαντικά αλλά και ο 

εκπαιδευτικός συνδικαλισμός που αδυνατεί να στηρίξει τις οικουμενικές αξίες της εκπαίδευσης και 

εξαντλείται στη συντεχνιακή μιζέρια. Αφοί οι παράγοντες της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι ανίκανοι να 

προστατέψουν το σχολείο, είναι καθήκον του Υπουργείου Παιδείας να επιβάλλει τις αποφάσεις του και να 

ελέγξει πειθαρχικά όσους ευθύνονται. 

 

 

66. 31/10/2017: Ρατσιστική απόρριψη από το Δήμο Σαντορίνης αιτήματος 

αποζημίωσης ΑμεΑ για σπασμένο αμαξίδιο 
 

Ρατσιστική απόρριψη από το Δήμο Σαντορίνης αιτήματος αποζημίωσης ΑμεΑ για σπασμένο αμαξίδιο 

στις 31 Οκτωβρίου 2017. 

 

Michael Damaskinos 31 Οκτωβρίου 2017 

Σήμερα επισήμως από τον την οικονομική επιτροπή του δήμου Σαντορίνης μου είπαν ότι δεν πρέπει άλλη 

φορά να κυκλοφορώ στην πόλη των φηρων! Γιατί Ειναι πλακόστρωτο και αφού έσπασε το καροτσάκι μου 

δεν ευθύνεται ο δήμος για τις λακκούβες και τα κενά που υπάρχουν στους παραδοσιακούς δρόμος! Θέλω να 

ξέρετε όλοι ότι δεν πήγα να μου χαρίσουν λεφτά ούτε πήγα να ζητιανεψω! Την άκρη και τα χρήματα... για 

να πάρω καινούργιο καροτσάκι θα τα βρω ... Η θα το φτιάξω αν φτιάχνετε! Απλά για άλλη μία φορά βίωσα 

στο πετσί μου τον ρατσισμό??? Να πω??? Το πόσο με αντιπαθούν???? Είμαι ο Μιχάλης όμως και είμαι 

καλά! Και δεν πειράζει! Σε κάποιους αρέσω σε κάποιους όχι!! Και υπήρχε μόνο ένας που με υποστήριξε 

στην επιτροπή μέσα και το είδα και τον ευχαριστώ δημόσια! Και ξέρει αυτός !!! 
 

Ρατσιστική Θήρα 2017:  

“Ας μη πήγαινες ρε από εκεί, εσύ φταις παλιοανάπηρε που μου ήθελες και βόλτες” 

 

egomiocyprus 3-11-2017 

https://archive.is/nve6O
http://tvxs.gr/news/ellada/o-syllogos-goneon-stirizei-tin-afairesi-tis-simaias-apo-ton-amir-alla-milaei-gia-sxoleio
http://tvxs.gr/news/ellada/o-syllogos-goneon-stirizei-tin-afairesi-tis-simaias-apo-ton-amir-alla-milaei-gia-sxoleio
http://tvxs.gr/news/ellada/o-syllogos-goneon-stirizei-tin-afairesi-tis-simaias-apo-ton-amir-alla-milaei-gia-sxoleio
http://tvxs.gr/news/kosmos/ereyna-apo-yp-paideias-gia-ton-amir-poy-den-toy-edosan-telika-tin-simaia
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/31/1-475/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/31/1-475/
https://archive.is/N9Jnc
https://archive.is/O3UAg
https://archive.is/O3UAg
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Πλήρης αγνόηση όλων των συμβάσεων προστασίας των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία μα και 

της κείμενης σχετικής νομοθεσίας, βαρύτατες και βαθύτατες σε βάρος των πολιτών με 

αναπηρία ρατσιστικές αντιλήψεις; Μάλιστα δε σε μια πολύ εκλεκτή περιοχή της χώρας των νεοελλήνων 

με διεθνές τουριστικό προφίλ – για τη νήσο Θήρα ο λόγος – της οποίας οι άρχοντες θα έπρεπε αν μη τι 

άλλο να έχουν μια στοιχειώδη αίσθηση των αυτονόητων περί των δικαιωμάτων των αναπήρων (τόσους, 

διάολε, υποδέχονται κάθε χρόνο) που διεθνώς ισχύουν; Αμέ! Διότι, διάολε, με την αυλαία της κάθε 

τουριστικής περιόδου οι “κοσμοπολίτες της Θήρας” επιστρέφουν δίχως την παραμικρή καθυστέρηση στις 

παραδοσιακές τους καθυστερημένες/ κυνηγετικές κοινωνικές προσλαμβάνουσες, “βγάζουν τα απωθημένα 

τους” – αν το θέλετε δοσμένο με όρους λαϊκής ψυχολογίας – έναντι της εντονότατης  καταπίεσης που 

βιώνουν παριστάνοντας πέντε-έξι μήνες τον χρόνο (όσους διαρκεί η τουριστική περίοδο) τους 

εκσυγχρονισμένους/ πολιτισμένους. Σκληρές και άδικες, οι εκφράσεις/θέσεις μας; Θα αστειεύεστε! Για να 

καταλάβετε τι είναι και τι σημαίνει πραγματική σκληρότητα και αδικία (με πολλαπλές/ αλυσιδωτές 

συνέπειες, εκκινώντας από τις ψυχολογικές και απολήγοντας στις οικονομικές) κάντε τον κόπο και 

διαβάστε – αμέσως παρακάτω – αυτή που υπέστη ο μόνιμος κάτοικος της Θήρας, χρήστης αναπηρικού 

αμαξιδίου Μιχάλης Δαμασκηνός. Ιδού εν τάχει η παραδειγματική ιστορία του, την οποία εντοπίσαμε σε 

ανακοίνωση της πρωτοπόρου Κίνησης χειραφέτησης ατόμων με αναπηρία: Δυόμισι χρόνια πριν ο κ. 

Μιχάλης Δαμασκηνός έκανε “σαν άνθρωπος” τη βόλτα του στους δρόμους του νησιού, του οποίου είναι 

μόνιμος κάτοικος. Σε έναν από αυτούς που είναι στρωμένος με καλντερίμι μισό-κατεστραμμένο έσπασε το 

αμαξίδιό του. Ως όφειλε σαν νοήμων άνθρωπος ο παθών, έκανε ότι θα έκανε ο κάθε νοήμων (με αναπηρία 

ή μη) άνθρωπος στη θέση του, δηλαδή αίτηση στο δήμο με την οποία ζητούσε αποζημίωση για την 

καταστροφή του αμαξιδίου του. Καλά ως εδώ; Καλά, κάλλιστα να λέτε. Η απάντηση άργησε δυόμισι 

χρόνια (δόθηκε τούτες τις μέρες), αλλά άξιζε διάολε η αναμονή. Είναι μα την αλήθεια απολαυστική. 

Διαπιστώστε και μόνοι σας: “Ο δήμος απορρίπτει την από 14/7/2015 αίτηση του κ. Δαμασκηνού Μιχαήλ 

του Ελευθερίου, γιατί δεν προκύπτουν ευθύνες του Δήμου για την κατάσταση του οδοστρώματος, 

απεναντίας ήταν προσωπική επιλογή του αιτούντος να μετακινηθεί με το αμαξίδιό του σε λιθόστρωτο 

παραδοσιακό πεζόδρομο που διακρίνεται από ανωμαλίες και είναι ακατάλληλος για αμαξίδια αναπήρων”. 

“Ας μη πήγαινες ρε από εκεί, εσύ φταις που μου ήθελες και βόλτες παλιό ανάπηρε”: Αυτό ορθά-κοφτά λέει 

η απάντηση, τίποτε περισσότερο τίποτε λιγότερο. Τι; Θέλετε και κάποιο πρόσθετο σχόλιο από πλευράς μας; 

Θα αστειεύεστε, τα πρόσθετα σχόλια σε θέματα όπως το συγκεκριμένο όπου ο ρατσιστικός τρόπος σκέψης 

“μιλάει από μόνος του” κακό κάνουν και όχι καλό. Ως παράσιτα λειτουργούν που εμποδίζουν τον τρόπο 

(σκέψης) που “μιλάει από μόνος του” να ακουστεί ξεκάθαρα και κατανοηθεί. 

 

 

67. 30 και 31/10/2017: Ρατσιστικά σχόλια εις βάρος προσφύγων/απεργών 

πέινας, στη FB σελίδα της εφημερίδας Lesvosnews 
 

Πολλά ρατσιστικά σχόλια εις βάρος προσφύγων/απεργών πέινας (πχ. “Αρε ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ που 

θελετε και πολυβολο.”, “Ποτε αραγε θ αρχισουν να ψοφάνε ;;;” κ.ο.κ), στη σελίδα της εφημερίδας 

Lesvosnews στο Facebook, στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2017. 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/30/1-441/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/30/1-441/
https://www.facebook.com/lesvosnews.net/posts/1596474307085029
https://www.facebook.com/lesvosnews.net/posts/1596474307085029
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68. 28/10/2017: Ακύρωση μαθητικής παρέλασης με αλβανικής καταγωγής 

σημαιοφόρο στη Σαντορίνη, λόγω τραμπουκισμού από τη Χρυσή Αυγή 
 

Ακύρωση μαθητικής παρέλασης με αλβανικής καταγωγής σημαιοφόρο στη Σαντορίνη, λόγω 

τραμπουκισμού από τη Χρυσή Αυγή στις 28 Οκτωβρίου 2017. Ακολουθεί η ανακοίνωση/ανάληψη ευθύνης 

της Χρυσής Αυγής και καταδικαστικές ανακοινώσεις από Υπ. Παιδείας, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ (στον 902) και 

Ποτάμι. 

 
Σαντορίνη: Εικόνες ντροπής και επεισόδια από Χρυσαυγίτες στην παρέλαση [vid] 

 
28 Οκτωβρίου 2017 

 

 
 

Χρυσαυγίτες αμαύρωσαν τις εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου και τελικά ματαίωσαν την παρέλαση 

στο Εμπορείο στη Σαντορίνη… 

 

Επεισόδια από μέλη της Χρυσής Αυγής αμαύρωσαν την παρέλαση για την επέτειο του ΟΧΙ, στο Εμπορείο 

στη Σαντορίνη. 

 

Τσαμπουκάδες και εθνικιστικές κορώνες 

 

Λίγο, πριν αρχίσει η παρέλαση, μια ομάδα περίπου 20 ακροδεξιών, κάποιοι εκ των οποίων φορούσαν 

μαύρες μπλούζες με το λογότυπο “Hellas Ultras”, επιχείρησαν να τη σταματήσουν. Τα μέλη της Χρυσής 

Αυγής δημιούργησαν επεισόδιο γιατί η σημαιοφόρος είναι από την Αλβανία. Η αριστούχος μαθήτρια 

ορίστηκε να φέρει την ελληνική σημαία με βάση τη βαθμολογία της, όπως γίνεται σε Γυμνάσια και Λύκεια. 

Φωνάζοντας ακατάληπτα ακροδεξιά συνθήματα και μιλώντας για προσβολή συμβόλου, τρομοκράτησαν 

τους γονείς που βρίσκονταν στο σημείο με τα παιδιά τους. Κάποιοι γονείς τους αποδοκίμασαν, ενώ κάποιοι 

άλλοι φοβούμενοι γενίκευση της σύρραξης πήραν τα παιδιά τους και αποχώρησαν. Η εκδήλωση μνήμης 

τελικά ματαιώθηκε, και η Χρυσή Αυγή πανηγύρισε για τις ντροπιαστικές εικόνες στην επίσημη σελίδα της.  

Με πληροφορίες από santonews 

 
 

Η ανάληψη ευθύνης από την Χρυσή Αυγή: 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Χρυσή Αυγή Σαντορίνης και Έλληνες πολίτες σταμάτησαν παρέλαση με αλβανίδα 

σημαιοφόρο – Βίντεο 

 

Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017 

 

Η νεολαία της Χρυσής Αυγής στην Σαντορίνη μαζί με κατοίκους του νησιού διαμαρτυρήθηκαν έντονα για 

την επιλογή Σημαιοφόρων με κλήρωση, καθώς έλαχε την Ελληνική Σημαία να την κρατά μαθήτρια από την 

αλβανία. Οι πολίτες διέκοψαν την παρέλαση, διαμαρτυρόμενοι έντονα για την προσβολή του Εθνικού 

Συμβόλου, τονίζοντας πως δεν θα επιτρέψουν τέτοια ανθελληνικά φαινόμενα στο νησί. Όπως είπαν 

χαρακτηριστικά “Έλληνες έδωσαν το αίμα τους για αυτήν την Σημαία και Έλληνες πρέπει να την 

κρατάνε ψηλά!” 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/28/1-434/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/28/1-434/
https://archive.is/s11p8
http://santonews.com/akyrothike-i-parelasi-sto-eborio.html
https://archive.is/UcujY
https://archive.is/UcujY
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28-10-17 Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τα επεισόδια 

χρυσαυγιτών στη Σαντορίνη 

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  με αφορμή τα επεισόδια που δημιούργησαν μέλη της 

Χρυσής Αυγής  κατά τη διάρκεια  της παρέλασης στο Εμπορειό  της Σαντορίνης,  δηλώνει: 

«Η σημερινή παρεμπόδιση της τελετής εορτασμού της εθνικής επετείου στο Εμπορειό Σαντορίνης που 

επιχείρησαν μέλη της Χρυσής Αυγής με πρόσχημα ότι ο σημαιοφόρος δεν ήταν ελληνικής καταγωγής 

αποτελεί μια ακόμα απόδειξη της περιφρόνησης τους για την ηρωϊκή αντίσταση της πατρίδας μας στα 

φασιστικά και ναζιστικά στρατεύματα. Οι άνθρωποι αυτού του τόπου νίκησαν το φασισμό και θα το 

ξανακάνουν όποτε χρειαστεί. Τη σημαία έχουν δικαίωμα να κρατήσουν όλα τα παιδιά που μοιράζονται στα 

σχολεία μας “την ημετέρα παιδεία”. Οι  θρασύβουλες πράξεις πατριδοκαπηλίας δεν έχουν χώρο στην 

ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση. Συγχαίρουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς 

των σχολείων του Εμπορειού για την ψύχραιμη και υπεύθυνη στάση που κράτησαν. Οι σχολικές τους 

κοινότητες έχουν την πλήρη συμπαράσταση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Δεν 

θα διστάσουμε να προχωρήσουμε σε κινήσεις προστασίας τους σε κάθε επίπεδο και με κάθε τρόπο». 

 

 

 
Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου σχετικά με την παρεμπόδιση του εορτασμού της εθνικής επετείου στη 

Σαντορίνη από τη Χρυσή Αυγή 
 

Η νεοναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, ανήμερα της επετείου μνήμης για την αντίσταση του 

ελληνικού λαού ενάντια στο φασισμό, έδειξε και πάλι το αποκρουστικό της πρόσωπο. Οι πολιτικοί 

απόγονοι εκείνων που σκόρπισαν τον τρόμο κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με τα ρατσιστικά, 

μισάνθρωπα ιδεολογήματά τους, παρεμπόδισαν τις εκδηλώσεις μνήμης στη Σαντορίνη, διότι τη σημαία 

κρατούσε μαθήτρια αλβανικής καταγωγής. Η εκπαιδευτική κοινότητα θα υπερασπιστεί τις αξίες της 

δημοκρατίας απέναντι στο δηλητήριο του φασισμού και του ρατσισμού και τους εκπροσώπους του. Οι 

εγκληματικές ιδέες της Χρυσής Αυγής δεν έχουν θέση στην ελληνική κοινωνία. 

 
 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ 

Καταγγέλλει τη θρασύδειλη επίθεση των χρυσαυγιτών στη Σαντορίνη 
 

«Η θρασύδειλη επίθεση των χρυσαυγιτών για να παρεμποδίσουν 11χρονη μαθήτρια που κρατούσε την 

ελληνική σημαία, αλλά και η δήλωσή τους ότι οι Έλληνες δεν πολέμησαν τον φασισμό και τον ναζισμό, αλλά 

απλά “τον ιταλικό στρατό”, δείχνει το πραγματικό ναζιστικό τους πρόσωπο. Είναι πολιτικοί απόγονοι αυτών 

που ηττήθηκαν το 1940-’45 με τη μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη των Λαών και θα ξαναηττηθούν από την 

οργανωμένη πάλη του λαού». 

 
 

 

 

https://archive.is/LfJ5I
https://archive.is/LfJ5I
https://archive.is/DlER9
https://archive.is/DlER9
https://archive.is/d9xkM
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Όχι σε μαθήματα μισαλλοδοξίας και πατριδοκαπηλίας 

 

Το Ποτάμι καταδικάζει με τον πιο απερίφραστο τρόπο την παρέμβαση ομάδας ακροδεξιών στοιχείων στη 

μαθητική παρέλαση στο Εμπορείο της Σαντορίνης που είχε ως αποτέλεσμα τη ματαίωσή της, επειδή η 

σημαιοφόρος δεν ήταν ελληνικής καταγωγής. Αυτό που κατάφεραν οι ανεγκέφαλοι και δήθεν «πατριώτες» 

είναι να ματαιώσουν μια εκδήλωση μνήμης και τιμής ηρωικών στιγμών του έθνους, για τις οποίες 

«κόπτονται»… Η πατριδοκαπηλία και η μισαλλοδοξία κάθε εθνικιστικής και ακροδεξιάς ομάδας εντός και 

εκτός της Βουλής, δεν έχει καμία θέση στην ελληνική κοινωνία, πόσο μάλλον στα ελληνικά σχολεία. Από 

την άλλη, η Πολιτεία πρέπει να προστατεύει το δικαίωμα όλων των παιδιών που μετέρχονται της ελληνικής 

παιδείας στα ελληνικά σχολεία, ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας και εθνικότητας να τιμούν τα σύμβολα 

της χώρας. Χωρίς ενοχή αλλά και χωρίς ανοχή. 

Τομέας Παιδείας – Το Ποτάμι 

 

 

69. 28/10/2017: Καταγγελία αποκλεισμού 11χρονου Αμίρ, από τη θέση του 

σημαιοφόρου, στην παρέλαση στη Δάφνη 
 

Καταγγελία αποκλεισμού από τη θέση του σημαιοφόρου του 11χρονου Αμίρ, με πρωτοβουλία του 

διευθυντή του σχολείου, στη μαθητική παρέλαση στη Δάφνη στις 28 Οκτωβρίου 2017. Ο μικρός 

πρόσφυγας από το Αφγανιστάν είχε ήδη στοχοποιηθεί από χρυσαυγίτη σε σελίδα στο fb. Ακολουθεί σχετική 

ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. 

 

 
Καταγγελία για τον 11χρονο Αμίρ από το Αφγανιστάν: Δεν τον άφησαν να σηκώσει την ελληνική 

σημαία 

 

Δημοσιευθηκε: 28/10/2017 19:30 

 

 
 

Μία απίστευτη καταγγελία κάνει το γύρο των social media σχετικά με τον 11χρονο Αμίρ από το 

Αφγανιστάν που είχε κληρωθεί να είναι ο σημαιοφόρος του σχολείου του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ 

του δημοσιογράφου Γιάννη Ευσταθίου ο διευθυντής του σχολείου αποφάσισε να μην “δώσει” την 

σημαία στο Αφγανόπουλο. Όπως αναφέρεται σε post του δημοσιογράφου στο facebook, «η σημαία 

δόθηκε σε άλλο μαθητή και το 11χρονο Αφγανόπουλο κράτησε την πινακίδα με τον τίτλο του 

σχολείου. Ο διευθυντής επικαλέστηκε ότι το παιδάκι από το Αφγανιστάν αρνήθηκε να μπει σε εκκλησία με 

την σημαία. Το Αφγανόπουλο δηλώνει έκπληξη και υποστηρίζει πως ουδέποτε του είπαν κάτι τέτοιο και 

πως δεν είχε πρόβλημα να μπει σε χριστιανική εκκλησία». 

 

https://archive.is/I8EBe
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/28/2-78/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/28/2-78/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/19/1-429/
https://archive.is/X1cae
https://archive.is/X1cae
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Ειδικότερα ολόκληρο το post έχει ως εξής: 

 

 

Η μητέρα του μιλούσε με χαρά για την επιλογή του Αμίρ ως σημαιοφόρου 

Πριν από κάτι μέρες η μητέρα του, η Αριζού, δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό της για την επιλογή του γιου της 

ως σημαιοφόρου. «Πολύ χάρηκα όταν με ενημέρωσαν για την επιλογή αυτή. Δεν ήξερα τι να πω ούτε τι 

να κάνω. Στο Αφγανιστάν δεν έχουμε μαθητική παρέλαση. Είναι καινούρια εμπειρία», ανέφερε. Η 

Αριζού εξήγησε ότι στη χώρα τους υπάρχουν μόνο στρατιωτικές παρελάσεις και δεν επιτρέπεται να τις 

παρακολουθούν. «Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε θεατές ή κοντά στους επισήμους και τους 

πολιτικούς», είπε, «και εδώ μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία, όχι μόνο να παρακολουθήσουμε παρέλαση, 

αλλά να συμμετέχει και ο Αμίρ και να είναι σημαιοφόρος». 

 

 
28-10-17 Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το 6ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης 

 
Το ΥΠΠΕΘ επιβεβαιώνει ότι στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης έγινε κλήρωση για τον ορισμό σημαιοφόρου 

σύμφωνα με όσα ορίζονται από τη νομοθεσία. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης δεν υλοποιήθηκε. Το ζήτημα εξετάζεται 

βάσει της σχετικής θεσμικής διαδικασίας και θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση. Η Πολιτεία εγγυάται την ισότιμη 

μεταχείριση  όλων των μαθητών. Συγχαίρουμε όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές που πανελλαδικά τίμησαν με 
άψογο τρόπο την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου. 

 

https://archive.is/jtyIM
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70. 26/10/2017: Ρατσιστική επίθεση με κατσαβίδι σε Νιγηριανό από οδηγούς 

στη Ρόδο που τον είχαν μόλις χτυπήσει και με αυτοκίνητο… 

 

 
 

Σάββατο, 28/10/2017 

 

Επίθεση με κατσαβίδι σε Νιγηριανό – θύμα τροχαίου! Απίστευτη υπόθεση 

 

 
| Δαμιανός Αθανασίου 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από χθες το πρωί έρευνα των αστυνομικών του ΑΤ Ρόδου για τον εντοπισμό 

και την σύλληψη δύο ημεδαπών, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, που φέρονται να εμπλέκονται σε μια 

απίστευτη υπόθεση σοβαρού τραυματισμού 40χρονου Νιγηριανού, τον οποίο προθυμοποιήθηκαν να 

βοηθήσουν, μεταφέροντάς τον στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες αφού πρώτα τον τραυμάτισαν σε 

τροχαίο. Ο Νιγηριανός, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί, επέβαινε σε 

ποδήλατο και οδηγούσε με κατεύθυνση από την Ιαλυσό προς την Ρόδο, όταν ξαφνικά χτυπήθηκε από 

αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι καταγγελλόμενοι. Επεσε, όπως είπε, στο οδόστρωμα και ο οδηγός 

προθυμοποιήθηκε να τον μεταφέρει για τις πρώτες βοήθειες στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Ο Νιγηριανός 

επιβιβάστηκε έτσι στο αυτοκίνητο και ο οδηγός αντί να τον μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, τον 

μετέφερε στο παλαιό νοσοκομείο της Ρόδου. Οταν ο αλλοδαπός διαπίστωσε τον εμπαιγμό που του 

επιφύλαξε ο οδηγός του αυτοκινήτου, που τον είχε τρακάρει, αντέδρασε και πήγε να φύγει από το 

αυτοκίνητο. Σύμφωνα με όσα διηγήθηκε ο ίδιος ο άνδρας, που οδηγούσε το αυτοκίνητο, του επιτέθηκε και 

με την χρήση αιχμηρού αντικειμένου, πιθανότατα κατσαβιδιού, του κατάφερε τρία χτυπήματα στην κνήμη 

κι ακόμη δύο στο γόνατο. Ο Νιγηριανός που μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για τις πρώτες 

βοήθειες κατέθεσε σχετικά στους αστυνομικούς του ΑΤ Ρόδου, που ενημερώθηκαν αρμοδίως από το 

νοσοκομείο. 

 

 

71. 22/10/2017: Πορεία ενάντια στο νομοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου από 

νεο-ναζί με ρατσιστικά συνθήματα και κάλυψη από ΕΛ.ΑΣ. 
 

Πορεία ενάντια στο νομοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου από νεο-ναζιστικές οργανώσεις στις 22 

Οκτωβρίου 2017,  με ρατσιστικά συνθήματα κατά μεταναστών.  Συγκεκριμένα στη διαδήλωση συμμετείχαν 

“η Απέλλα, η Λαϊκή Κίνηση Πολιτών, η Ανακατάληψη, οι ΑΜΕ, το Propatria, άλλες μικρότερες ομάδες του 

αυτόνομου εθνικιστικού χώρου, καθώς και μέλη της Χρυσής Αυγής” και παρά την εκφώνηση και 

αυτεπάγγελτα διωκόμενων ρατσιστικών συνθημάτων (“γουρούνι Αλβανέ”, “έξω οι ξένοι από την Ελλάδα”) 

πορεύτηκαν ανενόχλητοι από την αστυνομία που τους είχε μάλιστα παραχωρήσει και το χώρο πορείας. Και 

ενώ π.χ. για την “Απέλλα” εκκρεμούσαν κατηγορίες για την επίθεσή τους στο Athens Pride στις 

10/06/2017… Ακολουθούν κέιμενα των ιδίων: 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/26/1-432/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/26/1-432/
https://archive.is/TllN8
http://www.dimokratiki.gr/author/damianos/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/22/1-445/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/22/1-445/
https://archive.is/uy47R
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Πορεία ενάντια στο νομοσχέδιο περί αλλαγής φύλου (https://archive.is/UyBlh) 
 

23 Οκτωβρίου 2017 

Σε μια κοινωνία που οδηγείται στην παρακμή ολοένα και περισσότερο, μέρα τη μέρα, λεπτό προς λεπτό, 

σε μια κοινωνία όπου προσπαθούν να μας πείσουν πως κάθε αντίσταση είναι μάταιη και κάθε αγώνας 

χαμένος κόπος, σε μια κοινωνία που μας θέλει ζωντανούς-νεκρούς, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που 

βαθιά στις φλέβες τους ακούνε το Αίμα τους να καλεί σε δράση, ακούνε την ψυχή του Γένους τους να 

φωνάζει πως πρέπει η αρρώστια να χτυπηθεί και να ανατείλει ξανά ένας κόσμος αντάξιος της φυλής 

και της ιστορίας μας. Τέτοιας πάστας άνθρωποι ήταν αυτοί που άκουσαν το κάλεσμα του Αγώνα και 

συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στο Σύνταγμα, σε μια συμβολική μεν, υψίστης σημασιολογίας δε, 

διαμαρτυρία και αντίδραση απέναντι στους νόμους της Δημοκρατίας τους, στους νόμους που παραδίδουν 

τις ψυχές των παιδιών της φυλής μας στα χέρια ανώμαλων και άρρωστων εξουσιαστών. Αρκετές 

οργανώσεις και ομάδες του ευρύτερου εθνικιστικού χώρου, όπως η Απέλλα, η Λαϊκή Κίνηση Πολιτών, η 

Ανακατάληψη, οι ΑΜΕ, το Propatria, άλλες μικρότερες ομάδες του αυτόνομου εθνικιστικού χώρου, καθώς 

και μέλη της Χρυσής Αυγής που αψήφησαν την κοινοβουλευτική γραμμή που προστάζει την αδράνεια και 

την ανυπαρξία, έδωσαν το παρών, συγκεντρώνοντας το μίσος της Αστυνομίας, που για άλλη μια φορά, 

πιστή στο χρέος της απέναντι στην προδοτική εξουσία, προσπάθησε να αποτρέψει την παρουσία των 

εθνικιστών και να «χαρίσει» για άλλη μια φορά το κέντρο της Αθήνας στα αγαπημένα της «κακά» παιδιά, 

τους αναρχικούς και τους, αμφιβόλου φύλου, συνοδοιπόρους τους. Επειδή, όμως, κανείς δεν μπορεί να 

σταματήσει τον αποφασισμένο για δράση, οι εθνικιστικές ομάδες απλώς άλλαξαν πλάνο και αποφάσισαν να 

κερδίσουν το άλλο μισό κέντρο της Αθήνας, κάνοντας πορεία από το Ζάππειο ως τον Ευαγγελισμό. Στο 

ύψος, βέβαια, του ανδριάντα του Καραΐσκάκη, ορισμένοι από τους παρευρισκομένους αποχώρησαν, για 

λόγους που δεν γνωρίζουμε, κι έτσι έμεινε μόνο η ΑΠΕΛΛΑ να πραγματοποιεί πορεία κατά μήκος της 

Λεωφόρου Βασιλέως Κων/νου μέχρι το Χίλτον, ακολουθούμενη από 100 περίπου αυτόνομους εθνικιστές 

και εθνικοσοσιαλιστές. Ήταν η πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, όπου ένας κεντρικότατος δρόμος της 

Αθήνας έκλεισε από την παρουσία ακομμάτιστων εθνικιστών, ενώ κατά τη διάρκεια της πορείας 

ακούστηκαν συνθήματα ανάλογα του δυναμισμού που αρμόζει σε αγωνιστές, όπως άλλωστε και στο 

κλείσιμο της όλης δράσης, μπροστά από το Πολεμικό Μουσείο, όπου ψάλλαμε τον Εθνικό Ύμνο με τον 

τρόπο που πρέπει. Από την πλευρά μας, θέλουμε να συγχαρούμε όλους τους Συναγωνιστές που παρέστησαν 

χθες στην συγκέντρωση αυτή, αποδεικνύοντας πως ο δρόμος είναι ο μόνος που μπορεί να ενώσει 

ανθρώπους και ομάδες που μπορεί να διαφέρουν σε επιμέρους σημαντικά ή λιγότερο σημαντικά ζητήματα, 

δύνανται όμως να συνασπιστούν για να κερδίσουν τον δρόμο, όταν ο κοινός σκοπός το επιτάσσει. 

Επιδιώκουμε η χθεσινή μέρα να είναι μονάχα το έναυσμα για ακόμα καλύτερες δράσεις, ακόμα 

καλύτερη οργάνωση και ακόμα μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη ενότητα, που θα φέρει τους 

εθνικιστές κυρίαρχους στους δρόμους της πόλης μας, που θα φέρει τον Σκοπό μας ένα βήμα πιο κοντά 

στη Νίκη. Γιατί ξέρουμε καλά πως, αν δεν νικήσουμε Εμείς, θα νικήσει το Χάος… 
 

https://archive.is/UyBlh
http://hellenicns.gr/wp-content/uploads/2017/10/20171022_173104.jpg
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email επικοινωνίας Απέλλας: apella_ellas@in.gr 

 
Βίντεο της οργάνωσης για την συγκέντρωση στο Σύνταγμα (22/10/2017) 

 

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης για τα γεγονότα του Συντάγματος με 

φωτογραφίες, οι πολιτικοί πινόκιο (ειδικά του Διστόμου) μας είπαν ότι μας επιτέθηκαν, μέγα ψεύδος, 

αν δεν είχαν το κράτος και την αστυνομία στο πλευρό τους θα τους μάζευαν με το κουταλάκι … 
Αναρτήθηκε από Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές 

 

 

72. 20/10/2017: Ρατσιστική αναφορά Λεωνίδα Γρηγοράκου σε βάρος Ρομά 
 

Με αναφορά του στη Βουλή, “Ο Λεωνίδας Γρηγοράκος (βουλευτής Δημοκρατικής Συμπαράταξης) 

εκφράζει τη διαμαρτυρία του για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής 

Παλαιοπαναγιάς του Δήμου Σπάρτης, όσον αφορά τη συμβίωσή τους με οικογένειες αθίγγανων (ΡΟΜΑ), 

καθώς παρατηρούνται έντονα φαινόμενα παραβατικότητας και ασυδοσίας τα οποία _όπως υποστηρίζει_ 

υποθάλπονται από τις αρμόδιες αρχές και αιτείται την λήψη πρωτοβουλιών ώστε να εξαλειφθούν στο 

μέλλον τέτοια περιστατικά.” Αξιοσημείωτο πως η Βουλή αφαίρεσε το ρατσιστικό κείμενο διαμαρτυρίας 

“λόγω προσωπικών δεδομένων”: erotisi grigorakou gia roma spartis 20-10-2017 

https://archive.is/zw7QG
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/20/2-74/
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=fa0fa471-d8f3-4e7c-859e-a8120137c46d
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/10259819.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/10259819.pdf
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/10/erotisi-grigorakou-gia-roma-spartis-20-10-2017.pdf
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Διαμαρτυρία κατοίκων Παλαιοπαναγιάς: “Το χωριό μας έχει καταστεί γκέτο” 

 

Από  laconialive.gr 16 Οκτωβρίου 2017 http://archive.is/CVsv3#selection-1525.0-1581.446  

Με ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας τους, κάτοικοι της Παλαιοπαναγιάς καλούν την Πολιτεία να δράσει ώστε 

να εξαλειφθεί η εγκληματικότητα στο χωριό. Όπως αναφέρουν στο κείμενο, το οποίο απέστειλαν και στα 

ΜΜΕ, “η επιθετική συμπεριφορά των ρομά έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής (…) Ζούμε σε καθεστώς 

τρομοκρατίας στα ίδια τα σπίτια μας και είμαστε ανίκανοι να προστατέψουμε την περιουσία μας”. 

Προχώρησαν έτσι στη συλλογή υπογραφών, ζητώντας από κάθε αρμόδιο φορέα να μεριμνήσει και να λάβει τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να εφαρμόζονται για όλους τους πολίτες οι ίδιες διατάξεις και να διαφυλάσσονται τα 

ανθρώπινα δικαιώματά τους. Αναλυτικά η επιστολή: 

 

«Κυρίες και κύριοι, 

Όπως ήδη γνωρίζετε, στο δημοτικό διαμέρισμα Παλαιοπαναγιάς και των γύρω περιοχών του δήμου 

Σπάρτης, τα τελευταία δέκα έτη περίπου κατοικούν μαζί με τους γηγενείς και οικογένειες αθίγγανων 

(ρομά). Όλο αυτό το διάστημα οι κάτοικοι αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα από τη συμβίωσή μας 

με την κοινωνική αυτή ομάδα που αρνείται να αφομοιωθεί και λειτουργεί με δικούς της κανόνες και 

“νόμους”, εμφανίζοντας άκρως παραβατική συμπεριφορά σε βάρος της μικρής μας κοινωνίας, με την ανοχή 

πάντα της Πολιτείας και των οργάνων της. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα η κατάσταση είναι πλέον 

τραγική. Οι κάτοικοι είμαστε σε καθημερινή βάση θύματα κλοπών σε σπίτια, αυτοκίνητα, αγροκτήματα και 

επιχειρήσεις. Εισβάλλουν στις ιδιοκτησίες μας καταστρέφοντάς τες και καταληστεύουν οτιδήποτε ανεύρουν 

https://archive.is/o/CVsv3/laconialive.gr/author/afroditieirini/
http://archive.is/CVsv3#selection-1525.0-1581.446
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(χρήματα, συσκευές, αγροτικά μηχανήματα, οπωροκηπευτικά κ.ο.κ.). Έχουμε αναγκαστεί να 

περιφρουρούμε στην κυριολεξία τα σπίτια και τα αγροκτήματά μας για να τα προφυλάξουμε από τις 

ληστείες αυτές, τις οποίες δεν δυνάμεθα να αποτρέψουμε και να αντιμετωπίσουμε. Η επιθετική 

συμπεριφορά των αθίγγανων έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής, καθώς φοβόμαστε ακόμα και να 

κυκλοφορήσουμε ειδικά βραδινές ώρες, αλλά και όταν βρισκόμαστε στα χωράφια μας για αγροτικές 

εργασίες είναι επικίνδυνο να μας επιτεθούν και να ληστέψουν μηχανήματα και εργαλεία. Τέτοιου είδους 

περιστατικά λαμβάνουν χώρα σε καθημερινή βάση στο χωριό μας και το έχουν καταστήσει έρμαιο της 

παραβατικότητας και της ασυδοσίας των αθίγγανων, περιστατικά τα οποία υποθάλπονται από τις αρμόδιες 

αρχές. Οι κάτοικοι είμαστε ανυπεράσπιστοι και αναγκασμένοι να ερχόμαστε συνεχώς αντιμέτωποι με 

περιστατικά κλοπών. Η Πολιτεία και όλοι οι αρμόδιοι φορείς απουσιάζουν καταφανώς και δεν 

προστατεύουν ούτε στο ελάχιστο εμάς και τις περιουσίες μας, ενώ εφαρμόζουν επιλεκτικά τους 

θεσπισμένους νόμους. Οι εκκλήσεις μας για βοήθεια από τις αρμόδιες αρχές έχουν αποβεί άκαρπες, ενώ το 

χωριό μας έχει καταστεί γκέτο. Καταπατώνται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά μας, έχουμε χάσει το 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία και κινδυνεύει και η σωματική μας ακεραιότητα. Η Πολιτεία δεν λαμβάνει μέτρα 

για να μας προστατέψει από την κατάσταση που επικρατεί και οι ίδιοι είναι αδύνατον με ίδια μέσα να 

αντιμετωπίσουμε τα εκτεταμένα κρούσματα εγκληματικότητας που λαμβάνουν χώρα καθημερινά. Είναι 

επιβεβλημένο να επανέλθει η ζωή μας στους φυσιολογικούς της ρυθμούς και να αρχίσουμε ξανά να 

νιώθουμε ασφαλείς και να ζούμε σε κλίμα νομιμότητας, καθώς με την ένταση που επικρατεί η κατάσταση 

οξύνεται σε τέτοιο βαθμό που δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθεί, ειδικά σε περιόδους σαν αυτή που ζούμε, με 

τις ακραίες φωνές να έχουν, δυστυχώς, ολοένα και περισσότερη απήχηση. Επειδή έχουμε ξεπεράσει κάθε 

όριο ανοχής, Επειδή είναι αδιανόητο να διαβιούμε σε καθεστώς τρομοκρατίας στα ίδια τα σπίτια μας και να 

είμαστε ανίκανοι να προστατέψουμε την περιουσία μας, Επειδή η Πολιτεία και οι φορείς της είναι οι μόνοι 

που μπορούν να μας προστατέψουν από την κατάσταση που επικρατεί στο χωριό μας και να διαφυλάξουν 

τα ανθρώπινα δικαιώματά μας, Σας καλούμε να λάβετε επιτέλους μέτρα, πρωτοβουλίες και δράσεις ώστε να 

εξαλειφθεί η εγκληματικότητα που λαμβάνει χώρα στο δημοτικό διαμέρισμα Παλαιοπαναγιάς και να 

προστατέψετε, όπως οφείλετε ως σύγχρονο κράτος δικαίου, τους κατοίκους μας από την εγκληματική 

συμπεριφορά της κοινωνικής ομάδας των αθίγγανων. Είναι ανάγκη η Πολιτεία να μεριμνήσει και να λάβει 

τα αναγκαία μέτρα ώστε να εφαρμόζονται για όλους τους πολίτες της οι ίδιες διατάξεις». 
 

 

73. 19/10/2017: Ακραία ρατσιστικά σχόλια για μικρό πρόσφυγα που έγινε 

σημαιοφόρος, στο FB από χρυσαυγίτη 
 

Ακραία ρατσιστικά σχόλια στο FB για μικρό πρόσφυγα που έγινε σημαιοφόρος, από 

Αγρινιώτη  χρυσαυγίτη σε σελίδα της Λέσβου, στις 19 Οκτωβρίου 2017: 

 

 
 

 

74. 18/10/2017: Συγκέντρωση ακροδεξιών και π. Κλεομένη έξω από θέατρο της 

Θεσ/κης με αντισημιτική ρητορική μίσους 
 
Συγκέντρωση ακροδεξιών με επικεφαλή τον “π. Κλεομένη”, στις 18 Οκτωβρίου 2017, έξω από το θέατρο 

«Αριστοτέλειον» της Θεσσαλονίκης με αντισημιτικό λόγο και λογοκριτικές διαθέσεις απέναντι στην 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/19/1-429/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/19/1-429/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1755692481392888&id=1476796089282530
https://www.facebook.com/bill.fidias
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/18/1-424/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/18/1-424/


184 

  

παράσταση του έργου «Η ώρα του διαβόλου». Στο πρώτο βίντεο που ακολουθεί ο συνεργάτης του π. 

Κλεομένη λέει, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω συνομωσιολογικά και στο δέυτερο είναι εμφανέστερη η 

ακροδεξιά σύνθεση της ομάδας των διαμαρτυρόμενων και οι βίαιες διαθέσεις τους. “Πίσω σας είναι οι 

Εβραίοι (…) έχετε πάρει εντολή από τον Ρόθτσιλντ και τον Ροκφέλερ να προσβάλλετε τον τίμιο και 

ζωοποιό σταυρό (…) αυτή είναι τέχνη ιουδαϊκή του Χόλυγουντ δεν τα δεχομαστε στην πατριδα μας αυτά 

(…) είναι πρόγραμμα των Εβραίων”. Και ο “π. Κλεομένης”: “(Ο Φερνάντο Πεσσόα είναι) ένας σατανιστής 

Μασόνος, ένα τσιράκι των Εβραίων Σιωνιστών”. (Update 20/10/2017: 3 συλλήψεις για αντίσταση, 

διατάραξης κοινής ειρήνης, απόπειρα απρόκλητης σωματικής βλάβης σε βάρος αστυνομικών και απόπειρα 

ελευθέρωσης κρατουμένου) Στη συγκέντρωση είχαν απευθύνει κάλεσμα εθνικιστικές οργανώσεις, όπως η 

Πατριωτική Ενωση Πολιτών Ωραιοκάστρου, ο Ιερός Λόχος και οι Φίλοι της Μονής Εσφιγμένου. 

 

Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=20Uz_LoDHoU https://www.youtube.com/watch?v=cF-

xbVNS-ms https://www.youtube.com/watch?v=waUpxwqqAA8 https://www.dailymotion.com/7cacd5f1-

79f3-481b-8298-f13adf9ca81f https://www.youtube.com/watch?v=coaK3HBiogQ 

https://www.youtube.com/watch?v=TTSMUfE3OEk  

 

 
 

Με σημαίες, εικόνες και θυμιατήρια εναντίον της «Ώρας του διαβόλου» 

 

19 Οκτωβρίου 2017 

 

Ένταση σημειώθηκε έξω από το θέατρο «Αριστοτέλειον», στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν άτομα που 

κρατούσαν ελληνικές σημαίες και εικόνες, επιχείρησαν να διακόψουν την παράσταση «Ώρα του Διαβόλου», 

σε κείμενο του Φερνάντο Πεσσόα. Πενήντα περίπου άτομα, που στην πλειοψηφία τους δήλωσαν ότι είναι 

μέλη της οργάνωσης «Ιερός Λόχος», έδωσαν ραντεβού έξω από το θέατρο, απέναντι από το Λευκό Πύργο 

και άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα εναντίον της παράστασης και υπέρ του έθνους και της Ορθοδοξίας. 

Σε κάποια στιγμή επιχείρησαν να προσεγγίσουν το κτίριο, αλλά τους απώθησαν αστυνομικές δυνάμεις που 

είχαν παραταχθεί μπροστά από την είσοδο. Η κατάσταση εκτονώθηκε και στις 9.00 το βράδυ και τελικά 

ξεκίνησε η θεατρική παράσταση. Πρωτεργάτης της μάζωξης, ήταν σύμφωνα με το τοπικά μέσα, ο πατήρ 

Κλεομένης που εδώ και μέρες καλούσε σε διαμαρτυρία εναντίον της «βλάσφημης θεατρικής παράστασης 

του μασόνος σατανιστή fernando pessoa». Επιπλέον καλούσε τον κόσμο να παίρνει τηλέφωνο στο θέατρο 

για να διαμαρτυρηθεί. Το κάλεσμα από τη σελίδα στο Facebook της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου: 

«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΒΛΑΣΦΗΜΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ” Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ” ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10/2017 (Ν.Η) ΣΤΙΣ 8.30 μ.μ… 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ π.ΚΛΕΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

http://www.protagon.gr/apopseis/editorial/o-diavolos-sto-theatro-tis-thessalonikis-44341498501
http://www.protagon.gr/apopseis/editorial/o-diavolos-sto-theatro-tis-thessalonikis-44341498501
https://www.youtube.com/watch?v=20Uz_LoDHoU
https://www.youtube.com/watch?v=cF-xbVNS-ms
https://www.youtube.com/watch?v=cF-xbVNS-ms
https://www.youtube.com/watch?v=waUpxwqqAA8
https://www.dailymotion.com/7cacd5f1-79f3-481b-8298-f13adf9ca81f
https://www.dailymotion.com/7cacd5f1-79f3-481b-8298-f13adf9ca81f
https://www.youtube.com/watch?v=coaK3HBiogQ
https://www.youtube.com/watch?v=TTSMUfE3OEk
https://archive.is/7ej9s
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ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ, ΚΑΙ 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ….. ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΤΗΣ 

ΧΩΡΑΣ ΤΗΝ ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ” Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ” ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ , Η ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΚΑΙ Η 

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΟΝΟΥ ΣΑΤΑΝΙΣΤΗ 

FERNANDO PESSOA ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ…. ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΕ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ….Η 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΤΙΣ 11 ΟΚΤΩΒΡΗ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 22 ΟΚΤΩΒΡΗ…. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ». 

Πηγή: http://tvxs.gr 

———————————————————————————————— 

«Διαβολικές»… συλλήψεις Εφημερίδα των Συνατκτών 20 Οκτωβρίου 2017 

 

 

Ένταση επικράτησε (και) χθες έξω από από το θέατρο «Αριστοτέλειον» όταν μέλη εθνικιστικών ομάδων 

και παραθρησκευτικών οργανώσεων κρατώντας σταυρούς στα χέρια και μαύρες σημαίες προκάλεσαν 

ακροδεξιά «φασαρία» με αφορμή την παράσταση «Η Ώρα του Διαβόλου».Η αστυνομία προχώρησε σε 

προσαγωγές τριών ατόμων που μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι 

συλληφθέντες είναι τρεις άνδρες (ηλικίας 46, 29 και 25 ετών), ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία 

κατά περίπτωση για αντίσταση, διατάραξης κοινής ειρήνης, απόπειρα απρόκλητης σωματικής βλάβης σε 

βάρος αστυνομικών και απόπειρα ελευθέρωσης κρατουμένου. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον 

εισαγγελέα πλημμελειοδικών. 

 

 

http://tvxs.gr/
https://archive.is/EBuvE
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75. 17/10/2017: Άγρια ομοερωτοφοβική επίθεση στο Ρέθυμνο 
 

Ξαναχτύπησαν οι παλικαράδες του Ρεθύμνου 
 

 
17.10.2017 Συντάκτης: efsyn.gr 

 

Ακόμα ένα σοβαρό κρούσμα ομοφοβικής βίας καταγράφηκε στο Ρέθυμνο με την απρόκλητη επίθεση 

ομάδας νεαρών εις βάρος ανυποψίαστων πολιτών στο κέντρο της πόλης. Ένας 30χρονος βρέθηκε βαρύτατα 

χτυπημένος στο νοσοκομείο της πόλης ενώ δύο από τους τρεις νεαρούς που του επιτέθηκαν συνελήφθησαν 

και οδηγούνται στον εισαγγελέα. Οι δύο δράστες έχουν αναγνωριστεί από τα θύματα της επίθεσης ενώ οι 

ίδιοι αρνούνται κάθε εμπλοκή. Αναζητείται και ο τρίτος που συμμετείχε στην επίθεση. Όπως αναφέρεται 

στο ρεπορτάζ της Χαράς Βηλαρά στην τοπική εφημερίδα «Κρητική Επιθεώρηση», η 

επίθεση χαρακτηρίζεται δολοφονική καθώς τα χτυπήματα που δέχτηκε ο νεαρός ήταν όλα αποκλειστικά στο 

κεφάλι με ιδιαίτερο μένος. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής στην παλιά 

πόλη του Ρεθύμνου. 

 

Αναλυτικά όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ:  

Τρία άτομα με ακάλυπτα πρόσωπα επιτέθηκαν στον νεαρό και σε ένα φίλο του την ώρα που επέστρεφαν 

στο σπίτι και κατάφεραν να του προκαλέσουν σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Ο 30χρονος έχει χτυπηθεί με 

μένος στο κεφάλι και το πρόσωπο, το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου Ρεθύμνου του έκανε 

τουλάχιστον 8 ράμματα στο βλέφαρο και τα ζυγωματικά, έχει δύο μεγάλα αιματώματα και στα δύο μάτια 

και το ένα μάτι κλειστό από τις μελανιές. Αν δεν έβγαιναν στα παράθυρα κάτοικοι της περιοχής να δουν τι 

συμβαίνει και να τραπούν οι δράστες σε φυγή, ίσως τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί πολύ χειρότερα από 

έναν σοβαρό τραυματισμό. Για την απρόκλητη αυτή επίθεση διενεργείται προανάκριση από τις αστυνομικές 

αρχές, το θύμα όπως και ο φίλος του έχουν δώσει κατάθεση και περιγραφή των άγνωστων σε αυτούς 

δραστών από την πρώτη στιγμή, ενώ έχουν γίνει προσαγωγές υπόπτων και το θύμα έχει κληθεί για τη 

διαδικασία αναγνώρισης των δραστών. Ο νεαρός που δέχθηκε την επίθεση, μένει κατ’ επιλογήν τα 

τελευταία χρόνια στο Ρέθυμνο έχοντας ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και 

εργάζεται στον τομέα του τουρισμού. Ο ίδιος δηλώνει πως δεν μπορεί να γνωρίζει το λόγο για τον οποίο 

έγινε στόχος από άτομα τα οποία δεν γνωρίζει, και αν αυτό σχετίζεται με τη σεξουαλική του ταυτότητα. 

Ξέρει πάντως, όπως λέει, ότι παλαιότερα ήταν συχνά τα περιστατικά που «αν συνδεόταν η εμφάνισή σου με 

ιδεολογικές πεποιθήσεις ή σεξουαλικό προσανατολισμό, μπορούσαν να σου επιτεθούν ρεθυμνιώτες. Νόμιζα 

όμως πως αυτό έχει αλλάξει», μας είπε. Δεν είναι η πρώτη φορά που στο Ρέθυμνο συμβαίνει τέτοιο βίαιο 

και απρόκλητο περιστατικό από άτομο ή ομάδα ατόμων με «στόχο» το διαφορετικό. Αντίθετα, έχουμε 

πολλές φορές γίνει γνώστες και αποδέκτες καταγγελιών βίαιων επιθέσεων. Είτε πρόκειται για αλλοδαπούς, 

είτε για μέλη της γκέι κοινότητας, είτε για φοιτητές από τον αριστερό ή αντεξουσιαστικό χώρο. Πολλά 

περιστατικά έχουν καταγγελθεί στην αστυνομία, άλλα δεν έχουν καταγγελθεί επίσημα, γεγονός όμως 

παραμένει ότι υπάρχει μια εγκληματική δραστηριότητα με αυτό το προφίλ, κυρίως από νέους ανθρώπους, 

το οποίο αποτελεί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα και στο οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί η δέουσα 

σημασία. 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/17/1-423/
https://archive.is/S4RF8
https://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/field/image/2017-10/rethymno_foititis_xylodarmos.jpg
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ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

Σύμφωνα με την μαρτυρία του θύματος στην Κρητική Επιθεώρηση ήταν περίπου 2.30 τα ξημερώματα που 

επέστρεφαν στο σπίτι ο ίδιος μαζί με έναν φίλο του και αφού είχαν αγοράσει σάντουιτς τα οποία έτρωγαν 

στη διαδρομή. Στη γωνία Πατριάρχου Γρηγορίου και Δημακοπούλου είδαν τρία άτομα να κατευθύνονται 

προς το μέρος τους και άκουσαν κάτι σαν «να σταματήσουμε». Επιτέθηκαν και στους δύο και ο ένας 

κατέφερε να διαφύγει, όμως τον 30χρονο τον έβαλαν στην κυριολεξία κάτω και τον χτυπούσαν με μπουνιές 

και με στόχο μόνο το κεφάλι. «Επιτέθηκαν πρώτα στο φίλο μου και τον έριξαν πάνω σε ένα πεζούλι, 

χτύπησε αλλά μπόρεσε και σηκώθηκε και έτρεξε. Μου επιτέθηκαν στη συνέχεια οι δύο και με χτυπούσαν 

στο πρόσωπο, ο τρίτος κυνήγησε το φίλο μου, όταν κατάλαβε όμως ότι δεν θα τον έφτανε, γύρισε πίσω και 

μου επιτέθηκε και αυτός. Τα χτυπήματα είναι μόνο στο κεφάλι, δηλαδή η επίθεση ήταν καθαρά 

δολοφονική. Μια μόνο μπουνιά στο κεφάλι αν είναι σε λάθος σημείο μπορεί να σου κοστίσει τη ζωή. Εγώ 

προσπάθησα να καλυφθώ όπως μπορούσα, αλλά τα χτυπήματα ήταν ανελέητα», είπε ο ίδιος περιγράφοντας 

το περιστατικό. «Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν να “εκτονωθούν: εκείνη την ώρα. Μας είδαν στο 

δρόμο να περπατάμε, τρώγαμε, μπορεί να σκέφτηκαν ότι είμαστε ζευγάρι και μας επιτέθηκαν γιατί 

θεώρησαν ότι είμαστε ευάλωτοι. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη νοοτροπία που έχουν μεγαλώσει αυτά τα 

παιδιά, ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι γύρω τους οι μη κρητικοί, αυτοί που δεν είναι “δικοί” τους, οι 

διαφορετικοί, μπορούν να θεωρηθούν αντικείμενα και μπορούμε να τα κλοτσάμε, να τα χτυπάμε». Οι 

δράστες της επίθεσης σύμφωνα με τον ίδιο τού είναι παντελώς άγνωστοι, δεν έχουν συναντηθεί ποτέ. Σε 

άσχημη ψυχολογική κατάσταση ο ίδιος, δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει αυτό που του συνέβη. «Δεν 

είμαι από το Ρέθυμνο, τέλειωσα το μεταπτυχιακό μου εδώ και είναι επιλογή μου να ζήσω και να εργαστώ 

εδώ. Μάλιστα βγήκαμε 2 η ώρα τη νύχτα βόλτα στην παλιά πόλη για να δείξω στο φίλο μου που με 

επισκέφθηκε από το Ηράκλειο, την ηρεμία και την ασφάλεια που νιώθει κανείς περπατώντας στα στενά της 

παλιάς πόλης. Η κουβέντα μας στην επιστροφή ήταν ακριβώς αυτή». 

ΠΗΓΗ: Κρητική Επιθεώρηση – Goodnet 

 

 

76. 16/10/2017: Συνέχεια τρανσφοβικού παραληρήματος Βασίλη Λεβέντη: 

“είναι εγκεφαλική πάθηση” 
 

Δεν παραιτείται ο Λεβέντης και είπε πως δεν υπάρχει τρίτο φύλο, είναι εγκεφαλική πάθηση 
 

 

Ο Βασίλης Λεβέντης είχε απειλήσει με παραίτηση, μετά το πήρε πίσω και τελικά απόψε ανακοίνωσε 

οριστικά (μάλλον) πως δεν παραιτείται από βουλευτής για το ζήτημα της ταυτότητας φύλου. Ο πρόεδρος 

της Ε.Κ. Βασίλης Λεβέντης, μιλώντας σε στελέχη του κόμματος στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσe την 

πρόθεση του να καταθέσει στη Βουλή τροπολογία για την ανασκευή διατάξεων του προσφάτως 

ψηφισθέντος νόμου για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. 

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δε θα παραιτηθεί από βουλευτής, όπως είχε δηλώσει πριν την 

υπερψήφιση του νομοσχεδίου. «Κάτω από τις συνθήκες που ψήφισαν το νομοσχέδιο και για την «Τουρκική 

Ένωση Ξάνθης», αλλά και για την αλλαγή φύλλου και βλέποντας μέσα στη Βουλή μια σαπίλα, 

αηδιάζοντας, έφτασα στο σημείο να σκεφτώ την παραίτηση, για να ταρακουνήσω το τέλμα, από το αξίωμα 

του βουλευτή. Σκέφτηκα ότι η θυσία ενός ανθρώπου και μάλιστα αγωνισθέντος επί σαράντα χρόνια για να 

εισέλθει στη Βουλή, η θυσία αυτή, θα ήταν σημαντική για να ταρακουνηθεί ο βάλτος. Ήταν η πρώτη μου 

σκέψη. Μετά από ολίγον ημερών καλλιέργεια, τα μηνύματα από την Ένωση Κεντρώων είναι αντίθετα. Όλοι 

επιμένουν να μείνω εις την θέση μου» είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Κέντρου. Ο κ. Λεβέντης επικαλέστηκε 

επίσης μηνύματα που έλαβε από το χώρο της Εκκλησίας και «μια προσπάθεια που ξεκίνησε από τη 

Θεσσαλονίκη να πάρει η Ε.Κ. στις επόμενες εκλογές, όχι τέσσερα όχι πέντε, όχι έξι, αλλά πολύ παραπάνω 

τοις εκατό», αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τον αναζητούσαν για συνεντεύξεις μέσα μαζικής 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/16/1-431/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/16/1-431/
https://archive.is/sXN4d


188 

  

ενημέρωσης, που πριν δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ μαζί του, όταν ανακοίνωσε ότι σκέφτεται να παραιτηθεί. 

«Αυτός ο τρόπος κυρίως με οδήγησε να μην παραιτηθώ» είπε ο κ. Λεβέντης. «Κατόπιν αυτού, θα κάνω μια 

ύστατη προσπάθεια από την αυριανή μέρα, και θα φέρω τροπολογία, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη των 

επιστημονικών φορέων της ιατρικής, της Εκκλησίας – θα κάνω μια ύστατη προσπάθεια να δω και τη στάση 

του κ. Μητσοτάκη. Γιατί με ενόχλησε πάρα πολύ η στάση του κ. Μητσοτάκη: στην ουσία δήλωσε ότι οι 

Ευρωπαίοι είναι όσοι αντιγράφουν τα της Ευρώπης» είπε ο κ. Λεβέντης και πρόσθεσε: «Ευρώπη δεν είναι 

να αντιγράφεις ότι κάνουν οι ξένοι. Ευρώπη είναι να αντιγράφεις, οτιδήποτε χρήσιμο κάνουν οι ξένοι. Η 

Ευρώπη έχει λόγους να αντιγράψει από την Ελλάδα τις αξίες, όχι η Ελλάδα από την Ευρώπη». Ωστόσο, 

«είτε δεχθεί τη διόρθωση ο κ. Τσίπρας, είτε όχι», η Ένωση Κεντρώων κατά τον κ. Λεβέντη, θα φέρει νόμο 

«με τον οποίο θα καταργούμε αυτά που έκανε ο κ. Τσίπρας, αλλά θα παρέχουμε μεγαλύτερες εγγυήσεις και 

μεγαλύτερα δικαιώματα στις μειονότητες». Είπε επίσης και ότι η Ε.Κ. «χωρίς να είναι θεολατρικό κόμμα» 

και χωρίς να γνωρίζει την στάση της Εκκλησίας, θα πάει για το θέμα της ταυτότητας φύλου «από πόλη σε 

πόλη και από χωριό σε χωριό». «Δεν είναι γενετήσια βλάβη το τρίτο φύλλο, δεν υπάρχει τρίτο φύλο, είναι 

εγκεφαλική πάθηση. Τελεία και παύλα, Η φύση γεννά δύο φύλα. Αυτοί τρελάθηκαν… Ποια επιστήμη λέει 

αυτά τα πράγματα; …Νοσηρό πάθος είναι. Τους ανεχόμεθα, με τα δικαιώματα τους, αλλά όχι να γίνουν και 

κυρίαρχοι σε μια κοινωνία. Η ανοχή των μειονοτήτων είναι το μεγάλο ζητούμενο, όχι να γίνουν 

καθοδηγητές για τα υπόλοιπα παιδιά να ακολουθήσουν το δρόμο τους. Γιατί εκεί πάμε τώρα» είπε ο 

πρόεδρος της Ε.Κ.. Ο κ. Λεβέντης άσκησε κριτική και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που βιάστηκε όπως 

είπε να υπογράψει το διάταγμα, και τον πρόεδρο της Βουλής για την αντίδρασή του απέναντί του, 

κατηγόρησε μέλη της κυβέρνησης επειδή δεν κάνουν τον σταυρό τους, διευκρινίζοντας ότι «ο κ. 

Αμανατίδης τον κάνει» (αλλά θεωρεί ότι εξ αιτίας της στάσης των άλλων θα πρέπει να παραιτηθεί) και 

κάλεσε και τον κ. Μητσοτάκη να αποπέμψει την Μαρία Σπυράκη, γιατί είπε για το θέμα της ταυτότητας 

φύλου, πως υπάρχουν άνθρωποι που «είναι εγκλωβισμένοι σε ένα ξένο σώμα». Για το θέμα της αλλαγής 

ταυτότητας φύλου μάλιστα, δήλωσε πως επικοινώνησε και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος, τον 

παρέπεμψε στο να ακολουθήσει την οδηγία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας. «Προχώρησαν 

χωρίς να λάβουν υπόψη ούτε τον επιστημονικό κλάδο ούτε την Εκκλησία» είπε ο κ. Λεβέντης. Κατά τα 

άλλα, προδιαγράφοντας τη στάση της Ένωσης Κεντρώων το επόμενο διάστημα, ο Β. Λεβέντης τόνισε ότι 

«πρέπει να τελειώνουμε με τον δικομματισμό με τα ρουσφέτια και τα σκάνδαλα» και σημείωσε: «Ο κόσμος 

όπου γυρίζω, ζητάει πιο σφοδρά, πιο σκληρά. Δηλώνω λοιπόν στην πόλη αυτή, από σήμερα δεν θα 

καλοπεράσει το πολιτικό σύστημα με την Ένωση Κεντρώων. Τελεία και παύλα!». Επισήμανε επίσης, ότι «η 

ιδεολογία του Κέντρου πρέπει να είναι ιδεολογία σύγκρουσης και με τους δύο – και με τη ΝΔ και με τον 

ΣΥΡΙΖΑ». Για το ΠΑΣΟΚ είπε ότι «δεν γίνεται με ερείπια να φτιαχτούν όνειρα», ότι είναι «απατηλό όνειρο 

ότι μπορούν να ξαναμεγαλώσουν» και πως όποιος και να εκλεγεί στην ηγεσία της Κεντροαριστεράς θα τον 

βρει αντιμέτωπο. Ο κ. Λεβέντης διέβλεψε ότι σύντομα θα γίνουν εκλογές, όπου η Ε.Κ. θα κατακτήσει 

ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά, και ότι στο εξής θα υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας στην Ελλάδα. [Με 

πληροφορίες από ΑΠΕ/ ΜΠΕ] 

 

 

77. 10/10/2017: Αντισημιτισμός και τρανσφοβία σε ένα πανό από “π. 

Κλεομένη” και άλλους ακροδεξιούς, στη Βουλή, κατά την ψήφιση του νόμου για την 

ταυτότητα φύλου 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/10/3-21/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/10/3-21/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/10/3-21/
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78. 10/10/2017: Καταγγελίες ρατσιστικής κακομεταχείρισης και θεσμικού 

ρατσισμού από τους Γιατρούς χωρίς σύνορα 
 

Καταγγελίες αιτούντων άσυλου στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα σε έκθεση που δημοσιέυτηκε στις 10 

Οκτωβρίου 2017. Οι καταγγελίες αφορούν περιστατικά ρατσιστικής αστυνομικής βίας, κακομεταχείρισης 

και βασανισμού, ρατσιστικών διακρίσεων στην παροχή υπηρεσιών υγείας καθώς και τον ευρύτερο θεσμικό 

ρατσισμό που εκφράζεται με την πολιτική εγκλωβισμού στα νησιά και τις συνέπειες του στην ραγδαία 

επιδείνωση της ψυχικής και σωματικής υγείας των αιτούντων άσυλο. Ολόκληρη η έκθεση (χαρακτηριστικά 

αποσπάσματα ακολουθούν): https://msf.gr/sites/default/files/new_report_2017_final_gr_lowresspeads.pdf  

 

“Μας είπαν ότι θα είμαστε ασφαλείς στην Ευρώπη, όμως δεν νιώθω ασφαλής. Φοβάμαι ότι αν απορριφθεί για 

δεύτερη φορά [η αίτηση ασύλου μου], θα με συλλάβει η αστυνομία. […] Μερικές φορές οι άνθρωποι γυρίζουν 

από το αστυνομικό τμήμα με σπασμένο χέρι ή πόδι και πρησμένο πρόσωπο. Τον φίλο μου τον έριξαν στο 

πάτωμα και πάτησαν στο κεφάλι του.” 31χρονος άντρας, θύμα βασανιστηρίων από Συρία, Σάμος, 

Σεπτέμβριος 2017 

“Παραπονεθήκαμε επειδή ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι στη σκηνή μας. Βγήκα έξω και [οι αστυνομικοί] με 

πήγαν στο γραφείο τους. […] Μου έβαλαν χειροπέδες και μου πίεζαν το κεφάλι μέσα στο περιπολικό. Στο 

γραφείο τους, συνέχισαν να μου πιέζουν το κεφάλι κάτω και έσβησαν το φως. Έσφιξαν τις χειροπέδες μέχρι 

που μάτωσαν οι καρποί μου [δείχνει τα σημάδια], ύστερα πήδηξαν πάνω στην πλάτη μου κι άρχισαν να με 

κλωτσούν. Μου έσπασαν τα πλευρά, έχω ακτινογραφία που το αποδεικνύει. […] Ήρθα να ζητήσω άσυλο εδώ 

επειδή κινδύνευα στην πατρίδα μου, τώρα όμως κινδυνεύω πάλι. Οι αστυνομικοί εδώ είναι όπως στη Συρία. 

Έρχονται με γκλομπ και χτυπούν τους ανθρώπους. Αυτό είναι απάνθρωπο. Νιώθω σαν αιχμάλωτος πολέμου, 

όχι σαν πρόσφυγας.” 30χρονος άντρας από Συρία, Σάμος, Σεπτέμβριος 2017 

 

“Με βασάνιζαν σε μια φυλακή της Συρίας για μήνες. Ήρθα εδώ και πήγα στο νοσοκομείο, γιατί υπέφερα 

ψυχολογικά. Μου είπαν ότι έπρεπε να περιμένω οκτώ μήνες για να δω έναν ψυχίατρο. Όταν το άκουσα, 

ένιωσα ότι πεθαίνω.” 41χρονος άντρας από Συρία, Λέσβος, Ιούλιος 2017 

 

“Την προηγούμενη Δευτέρα υπήρχαν πολλοί αστυνομικοί [στη Μόρια]. Περπατούσα […] όταν ένας 

αστυνομικός με κράνος και σκούρα μπλε στολή με χτύπησε στο κεφάλι με το γκλομπ του. Άρχισε να μου 

περνάει χειροπέδες, όταν ήρθαν άλλοι τέσσερις αστυνομικοί. Ένας από αυτούς με κλώτσησε στην κοιλιά. 

Λιποθύμησα. Όταν συνήλθα, ήμουν στο νοσοκομείο και φορούσα άλλα ρούχα. Από τότε δυσκολεύομαι να 

ουρήσω και δεν μπορώ να κοιμηθώ τη νύχτα. […] Νιώθω ότι κινδυνεύει η ζωή μου μέσα στη Μόρια και ότι 

μπορεί να υποστώ αντίποινα.” 37χρονος άντρας θύμα βασανιστηρίων από Σενεγάλη, Λέσβος, Ιούλιος 2017. 

 

 

79. 10/10/2017: Τρανσφοβικές δηλώσεις Β. Λεβέντη για “ψυχασθένεια”, 

“ανωμαλία” και “κτήνη” στη Βουλή 
 

Ο Λεβέντης χαρακτηρίζει ψυχασθένεια την αλλαγή φύλου 
 

Ακροδεξιά ρητορική από τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων Βασίλη Λεβέντη, που κατά τη διάρκεια της 

ομιλίας του για το νομοσχέδιο αναγνώρισης ταυτότητας φύλου, χαρακτήρισε ψυχασθένεια την αλλαγή 

φύλου και έκανε λόγο για ανώμαλα πράγματα. Υπερασπίστηκε την εκκλησία η οποία «δεν δέχεται κτήνη». 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/10/1-422/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/10/1-422/
https://msf.gr/sites/default/files/new_report_2017_final_gr_lowresspeads.pdf
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/10/1-418/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/10/1-418/
https://archive.is/ZYk2s
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The Press Project - Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 – βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=bBJMYfQinTI  

Μιλώντας στη Βουλή για το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση, ο Β. Λεβέντης δήλωσε πως οι 

άνθρωποι που αλλάζουν το φύλο τους δεν μπορούν να έχουν ομαλές σχέσεις. «Εσείς αν ζείτε σε μια 

γειτονιά, πόσο εύκολα θα αποκαλέσετε έναν 15χρονο από Χρήστο, Χριστίνα; Αυτή η Χριστίνα θα μπορεί 

να κάνει ομαλές σχέσεις;». Αναφερόμενος στην εκκλησία και τις προκλητικές της τοποθετήσεις σχετικά με 

το νομοσχέδιο, ζήτησε να υπάρχει σεβασμός στις αρχές της. «Μιλάτε με απαξιωτικό ρόλο για την 

Εκκλησία. Λάθος, η Εκκλησία θέλει μόνο να σέβεστε τις αρχές της, υπάρχουν αξίες, υπάρχουν αρχές». 

 

«Ψυχασθενείς» και «Κτήνη» 

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση, υποστήριξε πως η απόφαση αλλαγής φύλου είναι 

ψυχασθένεια. «Είναι παράνοια, είναι ψυχασθένεια. Τους δίνετε κάτι που πάει κόντρα στη φύση. Ο Θεός 

καθόρισε τα φύλα σε άρρεν ή θήλυ. Είναι ανώμαλα πράγματα αυτά, να αλλάζει ο άνθρωπος μόνος του τα 

φύλα. Είναι ωραία πράγματα αυτά κ. Βούτση;». Όταν έλαβε την απάντηση «ναι, είναι ωραία», εξοργίστηκε 

και απάντησε: «Ντροπή σας. Αυτά να τα κάνετε και να τα λέτε στον περίγυρό σας». Υπεραμύνθηκε της 

εκκλησίας και υποστήριξε πως δεν θα έπρεπε να αγνοηθούν οι απόψεις της. «Τι είστε δικτάτορες; Αγνοείτε 

την Εκκλησία. Πολέμησε οι Παπαφλέσσας για να είστε εδώ και να παίρνετε τους μισθούς σας, όχι ο 

Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Η Εκκλησία θέλει μόνο σεβασμό, όχι να νομοθετεί. Ερωτήσατε την Εκκλησία 

πριν καταθέσετε το νομοσχέδιο; Αγνοήσατε τις απόψεις της». Τέλος, έκανε λόγο για κτήνη. «Η εκκλησία 

τους δέχεται όλους αλλά μετανοούντες και όχι παραμένοντας κτήνη. Ως κτήνος δεν μπορεί να σε δεχθεί η 

εκκλησία». 

 

Η υπογραφή του 2015 

 
Όπως όμως έχει σημειώσει το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, στο παρελθόν ο Βασίλης Λεβέντης και 

άλλα στελέχη της Ένωσης Κεντρώων δήλωναν την αμέριστη υποστήριξη τους στα αιτήματα των 

διεμφυλικών και υπόσχονταν ότι θα ψηφίσουν σχέδιο νόμου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας 

φύλου. «Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε, και τούτο μπορεί να επιβεβαιωθεί από δημοσιεύματα της εποχής, ότι 

ο κύριος Βασίλης Λεβέντης, συμμετείχε στο Συνέδριο της ILGA-Europe το 2015 στην Αθήνα, όπου δήλωσε 

την αποδοχή και ενεργή στήριξη του ιδίου και του κόμματός του, σε μία σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών, 

ανάμεσα σ’ αυτές και στη νομοθεσία για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Μάλιστα, όπως και 

https://www.youtube.com/watch?v=bBJMYfQinTI
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άλλοι πολιτικοί που συμμετείχαν, είχε υπογράψει και σχετικό πρωτόκολλο κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου 

αυτού» τονίζει η δελτίο. Το ΣΥΔ κοινοποίησε μάλιστα φωτογραφία με το  πρωτόκολλο που είχε υπογράψει 

ο Βασίλης Λεβέντης, με εμφανή την υπογραφή του το 2015, όπου αναφέρει ότι ο ίδιος και το κόμμα του, 

δεσμεύονται, στο σημείο 4 να υπερψηφίσουν όταν κατατεθεί στο Κοινοβούλιο νομοθεσία για τη νομική 

αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, χωρίς ιατρικές προϋποθέσεις ή διαγνώσεις, δίχως προαπαιτήσει 

ψυχιατρικών διαγνώσεων, με βάση τον αυτοπροσδιορισμό, και δίχως περιορισμούς στην ηλικία και στα 

έγγαμα πρόσωπα. 
————————————————————- 

Αναλυτικότερα οι δηλώσεις του Β.Λεβέντη από τα πρακτικά της Βουλής: “Δεν είναι ξένο σώμα αυτό που 

έδωσε ο Θεός. Ο Θεός όποιο σώμα δίνει χαρακτηρίζει το κάθε άτομο. Είναι παράνοια αυτό. Είναι 

ψυχιατρική ασθένεια αυτό που θεωρούν κάποια άτομα. Αυτό πιστεύω εγώ.  (…) Πείτε μου, κύριε Υπουργέ, 

ένας που είναι δεκαπέντε, δεκαέξι χρονών και τον λέμε Χριστίνα από Χρήστο, πιστεύετε ότι θα πείθει; Θα 

πείθει αυτή η Χριστίνα στη γειτονιά της; Θα μπορεί να κάνει ομαλές σχέσεις; (…) Εγώ θεωρώ ότι 

περισσότερο πρόβλημα θα δημιουργηθεί εάν τους δώσουμε αυτό το πράγμα, γιατί τους δίνουμε κάτι 

ψευδεπίγραφο, δίνουμε κάτι που πάει κόντρα στη φύση. Ο Θεός όταν τους έδωσε τον χαρακτηρισμό 

«άρρεν» με χρωμοσώματα και με τη βιολογική εξήγηση που εκείνος γνωρίζει ως δημιουργός, καθόρισε ότι 

είναι άντρας, άρρεν ή θήλυ. Το να αλλάζει ο άνθρωπος τη φύση του είναι ανώμαλο πράγμα. (…) Αυτή η 

φράση της κ. Σπυράκη ότι αυτά τα άτομα τα διεμφυλικά είναι εγκλωβισμένα σε ένα ξένο σώμα είναι 

αμαρτία. Να το ξέρετε. Ο Σεραφείμ δεν εννοούσε ότι δεν δέχεται, όλους τους δέχεται στην Εκκλησία, αλλά 

μετανοούντες, όχι παραμένοντας κτήνη. Κτήνος δεν μπορεί να σε δεχθεί η Εκκλησία.” 
 

 

80. 07/10/2017: Ρατσιστική απόφαση Συλλόγου Γονέων Μώλου Θερμοπυλών 

να εμποδίσουν τους μικρούς πρόσφυγες να πάνε σχολείο 
 

 
Ξενοφοβικές αντιδράσεις από το Σύλλογο Γονέων Μώλου πριν ακόμη τα προσφυγόπουλα περάσουν 

την πόρτα του σχολείου 

 

14 Οκτωβρίου 2017 

 

 
  

Τα μαθήματα  στα σχολεία ξεκίνησαν εδώ κι ένα μήνα όμως τα προσφυγόπουλα , «παιδιά ενός 

κατώτερου Θεού» για κάποιους  στενόμυαλους ,  ακόμη περιμένουν να ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές 

διαδικασίες για να υλοποιηθεί στην πράξη το δικαίωμα τους στη μόρφωση. Σύμφωνα με πληροφορίες από 

την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Στερεάς τα προσφυγόπουλα από το Κέντρο Φιλοξενίας 

Προσφύγων στις Θερμοπύλες,προγραμματίζεται εφέτος να φοιτήσουν στα  πρωινά τμήματα των 

σχολείων: 6ου, 11ου, Μώλου και Καινούριου. Σε εξέλιξη είναι η επιλογή νέου Συντονιστή Εκπαίδευσης 

και η καταγραφή των παιδιών. Και πριν ακόμη τα προσφυγόπουλα  περάσουν την πόρτα του 

σχολείου άρχισαν οι ξενοφοβικέ αντιδράσεις. Τη σκυτάλη εφέτος από το Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεμόνων  του Σχολείου Μοσχοχωρίου παίρνει ο Σύλλογος Γονέων του Σχολείου  Μώλου. Σε γενική 

συνέλευση  που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο αποφάσισαν να  μην δεχτούν προσφυγόπουλα 

στο σχολείο που φοιτούν τα δικά τους παιδιά με τις γνωστές προσχηματικές δικαιολογίες για 

εμβόλια,  ελλειπή δικαιολογητικά κλπ.  και αποφάσισαν να προσφύγουν…. στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας (!) κατά της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας . Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά για 

κάποιους συμπολίτες μας,  η ελλιπής ενημέρωση, οι προκαταλήψεις  και  ο φόβος του 

http://www.hellenicparliament.gr/Praktika/Synedriaseis-Olomeleias
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/07/3-20/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/07/3-20/
https://archive.is/SG23e
https://archive.is/SG23e
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«διαφορετικού» υπερισχύει της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. Κάποιοι πρέπει να τους ενημερώσουν 

ότι το ποιος θα φοιτήσει στο δημόσιο σχολείο αποφασίζει το Υπουργείο Παιδείας και όχι ο κάθε γονιός. 

Τα παιδιά των προσφύγων που εγκλωβίστηκαν στη χώρα μας και προστατεύονται από διεθνείς 

συμφωνίες έχουν το ίδιο δικαίωμα στη μόρφωση  όπως τα δικά τους παιδιά. Ηδη σε πολλά σχολεία σε 

όλη την Ελλάδα την περασμένη χρονιά τα προσφυγόπουλα ενταχτηκαν χωρίς προβλήματα στη σχολική 

ζωή . Ας θυμηθούμε παρόμοιες φοβικές αντιδράσεις για τα παιδιά των μεταναστών που ήρθαν στη χώρα 

μας την δεκαετία του 90 που  οι ίδιοι οι » ξένοι» μαθητές με την εξαιρετική συμπεριφορα και επίδοση τους 

στα δημόσια σχολεία απόδειξαν πόσο αβάσιμες ήταν. Ας αναλογιστούμε τέλος,   πως  στη θέση των 

προσφυγόπουλων μπορεί να  ήταν το δικό μας παιδί όπως συνέβαινε στο παρελθόν  με τα παιδιά των 

Ελλήνων μεταναστών και επαναλαμβάνεται σήμερα  με τους  νέους με τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά που 

μεταναστεύουν «όπου γης»  για να βρουν δουλειά. 

 

 

81. 07/10/2017: Άγρια επίθεση ταγμάτων εφόδου στον Ασπρόπυργο κατά των 

Ασφάκ Μαχμούντ και Βακάς Χουσείν 
 

 
Σάββατο, 07 Οκτωβρίου 2017 19:38 

 

Δολοφονική επίθεση των νεοναζί στη Γκορυτσά Ασπροπύργου κατά μεταναστών εργατών γης 
 

   
ΚΕΕΡΦΑ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ 

ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΚΟΡΥΤΣΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

 

Σε οργανωμένη δολοφονική επίθεση κατά μεταναστών εργατών γης προχώρησε σήμερα Σάββατο 7/10  στις 

5μμ ένα τάγμα εφόδου φασιστοειδών στην Γκορυτσά Ασπροπύργου. Η πενταμελής ομάδα των φασιστών 

επιτέθηκε με σιδηρογροθιές κατά δύο μεταναστών εργατών την ωρα που βρίσκονταν σε θερμοκήπια και 

δούλευαν. Οι τρεις κύκλωσαν τον Ασφάκ Μαχμούντ και άρχισαν να του καταφέρνουν δολοφονικά 

χτυπήματα στο πρόσωπο ενώ οι άλλοι δύο πλησίασαν τον Βακάς Χουσείν. Οι δράστες είναι γνωστοί στα 

θύματα. Στις διαδηλώσεις στον Ασπρόπυργο και την Γκορυτσά το περασμένο Μάη και Ιούνη είχαν 

παρουσία μαζί μετά φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής που επιτέθηκαν στους μετανάστες και τους 

αντιφασίστες. Γυρνούσαν διαρκώς με ποδήλατα στο χώρο. Μετά τα γεγονότα, οι ίδιοι πήγαν στο χώρο 

εργασίας και φωτογράφιζαν τους μετανάστες εργάτες για να τους τρομοκρατήσουν. Όπως φαίνεται δεν 

έμειναν στις απειλές αλλά προχώρησαν σε επιθέσεις. Την ώρα της επίθεσης όπως και στις προηγούμενες 

ρατσιστικές επιθέσεις έβριζαν φωνάζοντας «Βρώμικοι Πακιστανοί. Που θα τρέξετε για να φύγετε τώρα;» 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/07/1-417/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/07/1-417/
https://archive.is/sRmEk
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Αυτή η επίθεση έρχεται λίγες μέρες μετά την καταδίκη του Κασιδιάρη για την πρόσκληση σε επιθέσεις 

κατά των Ρομά στη περιοχή όταν τους είχε αποκαλέσει σκουπίδια. Η υπόθεση της φασιστικής ομάδας των 

χρυσαυγιτών της Γκορυτσά Ασπροπύργου πρέπει να πάρει τέλος με την σύλληψη όλων και την άμεση 

παραπομπή για δίκη. Η εισαγγελική έρευνα χρειάζεται να ολοκληρωθεί και να παραπεμφθούν οι φασίστες 

πριν θρηνήσουμε ένα νέο Σαχζάτ Λουκμάν. Η Χρυσή Αυγή είναι αντιμέτωπη με την δίκη όπου 

αποκαλύπτονται με τρανταχτά στοιχεία από τους μάρτυρες πως οι επιθέσεις κατά μεταναστών, αριστερών, 

συνδικαλιστών ήταν κεντρικά οργανωμένες και καθοδηγημένες από τον ηγετικό πυρήνα και είχαν 

ορμητήρια τα Γραφεία τους. Οι συλλήψεις των χρυσαυγιτών μετά τις επιθέσεις κατά της αντιφασιστικής 

διαδήλωσης στον Ασπρόπυργο έδειξε ποιοι οργανώνουν τις επιθέσεις άλλοτε με κουκούλες ως Κου Κλουξ 

Κλάν και άλλοτε χωρίς. Καλούμε τα συνδικάτα, την αριστερά, τις δημοτικές κινήσεις, τις κινήσεις 

αλληλεγγύης να καταδικάσουν τα πογκρόμ των φασιστών και να  απαιτήσουν να μπει τέλος στην ανοχή της 

δράσης και της παρουσίας τους από την Αστυνομία. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει την ευθύνη γιατί 

ένα χρόνο τώρα ξετυλίγονται οι επιθέσεις και δεν προχώρησε καμία πρωτοβουλία κάθαρσης της 

Αστυνομίας από τους χρυσαυγίτικους πυρήνες, για να συλληφθούν και να παραπεμφθούν οι δολοφόνοι της 

γνωστής φασιστικής συμμορίας της Γκορυτσά Ασπροπύργου. Στην Διεθνή Συνάντηση και στην 

Πανελλαδική Συνέλευση στις 14-15 Οκτώβρη στην Αθήνα στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του Ρούφ  θα 

παρθούν πρωτοβουλίες για να μπει τέλος στις δολοφονικές επιθέσεις στον Ασπρόπυργο και για να κλείσουν 

τα Γραφεία-ορμητήρια  των νεοναζί. 

 

 

82. 07/10/2017: Βίαιη ρατσιστική επίθεση κατά του Ουσμάν Μοχάμεντ 

στο Ν.Ηράκλειο 
 

 
Δευτέρα, 09 Οκτωβρίου 2017 

 

Ρατσιστική επίθεση φασιστοειδών κατά μετανάστη εργαζόμενου σε εστιατόριο στην Λαμπρινή 

 

 
ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΕΡΦΑ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ 
 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/07/2-71/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/07/2-71/
https://archive.is/1J7Wu
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Το Σάββατο 7/10 στις 3πμ, ο Ουσμάν Μοχάμεντ, 30 ετών, ενώ έφευγε από το εστιατόριο όπου δουλεύει και 

πήγαινε για να πάρει το λεωφορείο στην Λ.Ηρακλείου και Τραλλέων δέχτηκε επίθεση- λιντσάρισμα από 

ομάδα 10-12 ατόμων , ηλικίας 20-30 ετών. Το περικύκλωσαν και άρχισαν να το χτυπάνε και να το 

κλωτσάνε ως αγέλη. Λιποθύμησε από τα χτυπήματα και όταν συνήλθε επέστρεψε στη δουλειά του όπου τον 

μετέφεραν στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αγία Όλγα 

με τραύματα στο πρόσωπο, με σπασμένη τη μύτη και γδαρμένα τα χέρια. Ο ίδιος γνωρίζει λίγα ελληνικά 

και δεν αντιλήφθηκε τι του φώναζαν όταν τον χτυπούσαν. Τελευταία, πυκνώνουν και εξαπλώνονται οι 

ρατσιστικές επιθέσεις κατά εργατών μεταναστών στη περιοχή φτάνοντας τις τέσσερις τον τελευταίο μήνα, 

στην Ν.Ιωνία, Ν.Ηράκλειο, Αγ.Ανάργυροι, Κόκκινος Μύλος. Οι επιθέσεις φασιστών σε μετανάστες εργάτες 

γης στην Γκορυτσά συνεχίζονται εδώ και ένα χρόνο ενώ παραμένουν ασύλληπτοι παρά το ότι είναι γνωστοί 

στην Αστυνομία. Η απάντηση θα δοθεί στην Πανελλαδική Συνέλευση και την Διεθνή Συνάντηση της 

ΚΕΕΡΦΑ στις 14-15 Οκτώβρη, με έναρξη το Σάββατο 14/10 στις 1μμ στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του 

Ρούφ. 
 

 

83. 06/10/2017: Επίθεση με πέτρες στο παράρτημα Φερών του Πολιτιστικού 

και Μορφωτικού Συλλόγου Μουσουλμάνων Διδυμοτείχου μόλις άνοιξε 
 

Επίθεση με πέτρες στο παράρτημα Φερών του Πολιτιστικού Και Μορφωτικού Συλλόγου Μουσουλμάνων 

Διδυμοτείχου μία μέρα αφού άνοιξε. (Το νέο αναδημοσιέυτηκε πολύ άμεσα και από την ακροδεξιά 

εφημερίδα Hellas Now από την οποία το παρακάτω άρθρο.) 

 

 
 

ΕΣΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΤΖΑΜΑΡΙΑ ΣΤΟΝ «ΤΟΥΡΚΟ»ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΕΡΩΝ… ΜΟΛΙΣ ΑΝΟΙΞΕ 

 

7 Οκτωβρίου 2017 

 

 
 

Επίθεση με πέτρες έγινε στο παράρτημα Φερών του Πολιτιστικού Και Μορφωτικού Συλλόγου 

Μουσουλμάνων Διδυμοτείχου. Μόλις χτες άνοιξε το στο παράρτημα Φερών του Πολιτιστικού και 

Μορφωτικού Συλλόγου Μουσουλμάνων Διδυμοτείχου και σήμερα δέχτηκε επίθεση με πέτρες. Στην 

επίθεση που έγινε από άγνωστο άτομο ή άτομα την Παρασκευή το πρωί, έσπασαν τα τζάμια. Για το 

περιστατικό ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία η πρόεδρος του παραρτήματος ο Μεσούτ Ντράμαλι και 

αργότερα έδωσε και σχετική κατάθεση. Μετά από την επίθεση μιλώντας στην εφημερίδα Μπιρλίκ ο 

πρόεδρος του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Μουσουλμάνων Διδυμοτείχου Σουλεϊμάν Ματζούρ, 

είπε τα εξής: ¨Ούτε η πρώτη φορά είναι ούτε η τελευταία. Παλιότερα επιθέσεις έγιναν και στα κεντρικά μας 

γραφεία στο Διδυμότειχο. Δεν μπορώ να κατανοήσω αυτές τις επιθέσεις. Δεν υπάρχει άλλος σκοπός παρά η 

εκμάθηση του Κορανίου από τα παιδιά μας, όπως ακριβώς εντέλει η θρησκεία μας. Δε καταλαβαίνω γιατί 

και ποιόν μπορεί να ενοχλεί αυτό γράφει η εφημερίδα birlikgazetesi.net. 

 

 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/06/1-427/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/06/1-427/
https://archive.is/Dz526
https://archive.is/zxOQF/b8121935957625cf15c510971cbff26ed6c7dbfb.jpg
https://archive.is/o/zxOQF/https:/www.linknews.gr/wp-content/uploads/2017/10/fere-sube-1.jpg
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84. 04/10/2017: Ομοερωτοφοβικό απειλητικό μήνυμα κατά gay αστυνομικού 
 

Ομοερωτοφοβικό απειλητικό και ρατσιστικό μήνυμα κατά του gay αστυνομικού Μιχάλη Λώλη στο 

Facebook, στις 4 Οκτωβρίου 2017 από fake προφίλ με το όνομα Νατασα ζωγραφου. Το προφίλ αυτό είναι 

ένα εναλλακτικο προφίλ της Αναστασίας Μαμωνά η οποία ήταν και υποψήφια με τη Χρυσή Αυγή στα 

Χανιά. Ακουλουθούν, επίσης, πρωτοσέλιδο της Ελευθερης Ώρας και άρθρο της Χρυσής Αυγής την ίδια 

ημέρα ως ενδεικτικά και του ευρύτερου κλίματος στοχοποίησής του.  

 

 

 
 

 

 
  

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/04/1-452/
https://archive.is/a8xrc
https://archive.is/25Yp0
https://archive.is/Aa4Sb#selection-3787.7-3787.17
https://archive.is/Aa4Sb#selection-3787.7-3787.17
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Υπέρ «σλαβομακεδόνων» και «τουρκικής μειονότητας» στην Θράκη ο «αντιρατσιστής» αστυνόμος 

Λώλης 
 

Χρυσή Αυγή 4 Οκτωβρίου 2017 

 

 
 

Γνωστή η περίπτωση του αστυνομικού Μιχάλη Λώλη, υπεύθυνου για το «Τμήμα Αντιμετώπισης 

Ρατσιστικής Δράσης» της ΕΛ.ΑΣ, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός για την δημοσιοποίηση της 

σεξουαλικής του ταυτότητας ως ομοφυλοφίλου. Αφού πριν από λίγο καιρό προκάλεσε την αγανάκτηση και 

την οργή σε αρκετούς συναδέλφους του, με την περιβόητη δήλωσή του περί… 9.000 ομοφυλοφίλων 

αστυνομικών, αυτήν την φορά φρόντισε να προκαλέσει αναφερόμενος στα Εθνικά μας θέματα. 

Συγκεκριμένα, υιοθετώντας πλήρως τα λεγόμενα κάποιων που στηρίζουν την ύπαρξη «μακεδονικής» 

και «τουρκικής» μειονότητας στην Ελλάδα, φέρεται να αναδημοσίευσε ένα κείμενο, μέσω του 

λογαριασμού του στο Facebook, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Το Δικαίωμα της Αυτοδιάθεσης είναι 

Ένα, όπως αυτό της εθνοτικής των Καταλανών, της εθνογενετικής των Σλαβομακεδόνων, της μειονοτικής 

των Τούρκων της Θράκης κ.α.. Δε σας βλέπω όμως να έχετε ίδια στάση απέναντι στο Δικαίωμα αυτό. Να 

γνωρίζετε ότι “a la carte” Αυτοδιάθεση δεν υπάρχει, τουλάχιστον στο Διεθνές Δίκαιο που την ορίζει 

περίφημα. Όποιος τάσσεται υπέρ των Καταλανών, τάσσεται υπέρ και των Μακεδόνων των Σκοπίων και της 

Τουρκικής μειονότητας της Θράκης. Και καλά κάνει, ειδάλλως μιλάμε για Εθνικισμό και τα παράγωγά του». 

Το πρώτο ερώτημα είναι σαφές και συγκεκριμένο: Έγραψε (ή καλύτερα αναπαρήγαγε) ο Λώλης τα 

προαναφερθέντα; Το δεύτερο ερώτημα είναι, κι αυτό, σαφές και συγκεκριμένο: Εάν όντως το αναπαρήγαγε 

ο Λώλης, έχει κινηθεί κάποια διαδικασία Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τα γραφόμενά 

του; Είναι δυνατόν να εξακολουθεί να υπηρετεί στην ΕΛΑΣ αστυνομικός ο οποίος παίρνει σαφέστατα 

ανθελληνικές θέσεις, που (επίσημα τουλάχιστον) καταδικάζονται και από τα κόμματα του «Συνταγματικού 

τόξου»; Επειδή μέχρι στιγμής ΕΔΕ δημιουργούνται για μια σειρά άλλων περιπτώσεων, όπου συνάδελφοι 

του Λώλη καλούνται να αποδείξουν ότι δεν είναι… ελέφαντες, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην τόσο 

κραυγαλέα περίπτωσή του. Και ας μην αρχίσει το παραμυθάκι για την στοχοποίηση ή την ενδεχόμενη δίωξη 

του Λώλη ως ομοφυλόφιλου. Είναι συγκεκριμένο το ατόπημα του εν λόγω αστυνομικού, καθώς έχει να 

κάνει με την απαράδεκτη τοποθέτησή του απέναντι σε φλέγοντα Εθνικά ζητήματα. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, 

υιοθετεί θέσει υπέρ της «εθνογενετικής των Σλαβομακεδόνων, της μειονοτικής των tούρκων της 

Θράκης κτλ.»! Κάτι, βεβαίως, που ως επόμενο στάδιο θα έχει την επιθυμία «αυτοδιάθεσης» και την 

επιχείρηση κοσσοβοποίησης της Ελληνικής Μακεδονίας και Θράκης. Μπορεί, λοιπόν, εφόσον όντως 

υιοθέτησε αυτές τις θέσεις, να συνεχίσει να υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ  

 

 

85. 03 και 04/10/2017: Τρανσφοβικά και ομοερωτοφοβικά σχόλια του 

ποδοσφαιριστή Β.Τσιάρτα στο Facebook 
 

Τρανσφοβικά και ομοερωτοφοβικά σχόλια του ποδοσφαιριστή Β.Τσιάρτα στο Facebook 

στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2017: 

 

Vasilis Tsiartas 
Εύχομαι οι πρώτες αλλαγές φύλου να γίνουν στα παιδιά αυτών που ψήφισαν αυτό το αίσχος. Να δω με τι 

καμάρι θα κυκλοφορήσουν.  

Υ. Γ. Νομιμοποιήστε κ τους παιδόφιλους να ολοκληρώσετε τα εγκλήματα. 😡 😡 😡 

 

https://archive.is/4l9H2#selection-687.0-815.17
https://archive.is/4l9H2#selection-687.0-815.17
https://archive.is/o/4l9H2/www.xryshaygh.com/enimerosi/view/tmhmatarchhs-antiratsistikhs-uphresias-sunergazomaste-me-tous-parakratikous
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/03/1-414/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/03/1-414/
https://archive.is/rOxSG
https://archive.is/3dSt1
https://archive.is/o/rOxSG/https:/www.facebook.com/profile.php?id=100009809239358&hc_ref=ARSryrhn9Mca6zpxgwIDyftdfWlg0QjwZN-aFLgQkEzJIIy_IvMQl4pX4dfAX4TUmK8&fref=nf
https://archive.is/4l9H2/53db9f90cf5f276eb811a3d45e8a3266d0df0837.jpg
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Vasilis Tsiartas 

Σχετικά με κάποιους που μου στέλνουν μηνύματα στο inbox μου χωρίς να είναι φίλοι μου κ μου λένε τι 

πρόβλημα εχω με τους gay κ τα ομόφυλα ζευγάρια εχω να τους πω το εξής: Ο καθένας μπορεί να εχει τις 

προτιμήσεις του είτε άντρας είτε γυναίκα κ το σέβομαι απόλυτα. Για μένα ομως ζευγάρι είναι μόνο ένας 

άντρας κ μια γυναίκα , οι υπόλοιποι είναι ΑΠΛΑ ΜΑΖΙ. Όσους γάμους όσες παρελάσεις κ οτιδήποτε αλλο 

κάνουν δε πρόκειται να το δεχθώ ως φυσιολογικό. Με ξεπερνάει βέβαια το οτι θέλουν να εχουν κ παιδιά 

οπως επισης κ το να βγαίνουν δημόσια να το επιδεικνύουν . Στο σπίτι του ο καθένας μπορεί να κάνει ο,τι 

θέλει. Κ αυτα τα οτι όποιος δε συμφωνεί ειναι ρατσιστής κ διάφορες τέτοιες αηδίες να πάνε να τα πούνε 

αλλού. Υπάρχει πέρα απ´την αισθητική του καθε ανθρώπου κ η αξιοπρέπεια. Ο θεός έπλασε τον Αδάμ κ την 

Εύα. Τα υπόλοιπα κατασκευάστηκαν για κατανάλωση. 

 

Μια απάντηση στον ανίδεο Βασίλη Τσιάρτα 

Ο ποδοσφαιριστής κατακεραύνωσε τις “αλλαγές φύλου” χωρίς να ξέρει καν για τι μιλάει  

 
Από τον ΑΡΗ ΔΗΜΟΚΙΔΗ - 4.10.2017 

“Εύχομαι οι πρώτες αλλαγές φύλλου να γίνουν στα παιδιά αυτών που ψήφισαν αυτό το αίσχος. Να δω με τι 

καμάρι θα κυκλοφορήσουν. Υ.Γ. Νομιμοποιήστε κ τους παιδόφιλους να ολοκληρώσετε τα εγκλήματα. 

😡😡😡” έγραψε αρχικά και μετά πρόσθεσε: “Για μένα ζευγάρι είναι μόνο ένας άντρας κ μια γυναίκα , οι 

υπόλοιποι είναι ΑΠΛΑ ΜΑΖΙ. […] Στο σπίτι του ο καθένας μπορεί να κάνει ο,τι θέλει. Κ αυτα τα οτι 

όποιος δε συμφωνεί ειναι ρατσιστής κ διάφορες τέτοιες αηδίες να πάνε να τα πούνε αλλού. Υπάρχει πέρα 

απ´την αισθητική του καθε ανθρώπου κ η αξιοπρέπεια. Ο θεός έπλασε τον Αδάμ κ την Εύα. Τα υπόλοιπα 

κατασκευάστηκαν για κατανάλωση”. Ναι, έγραψε “φύλλου” 

 
Ο ποδοσφαιριστής καταρχάς φαίνεται πως δεν έχει ιδέα για το τι ψηφίστηκε στη Βουλή. Παρόλα αυτά θέλει 

να πει δημόσια την αποψάρα του, σκορπώντας μίσος και δυσκολευοντας ακόμα περισσότερο τις ζωές τρανς 

ατόμων (τα ποσοστά απόπειρας αυτοκτονίας στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι ανέκαθεν τεράστια εξαιτίας 

του bullying που δέχονται). Το θράσος του να συγκρίνει τα ανθρώπινα δικαιώματα με το έγκλημα της 

παιδοφιλίας είναι σχεδόν κατανοητό: στο μυαλό του είναι όλα ίδια γιατί προφανώς ποτέ δεν ενημερώθηκε. 

Εννοείται πως η σύγκριση λέει περισσότερα για τον ίδιο παρά για τα τρανς άτομα. Για τα ότι ο Θεός 

έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα δεν υπάρχει καμία απολύτως απόδειξη, πόσω μάλλον ότι για αυτό θα πρέπει 

να επιτρέπονται μόνο τα ετερόφυλα ζευγάρια. Η ομοφυλοφιλία πάντως που χώνει στα γραπτά του (έτσι για 

“κατανάλωση”) δεν έχει σχέση με τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων. Ο κύριος Τσιαρτας μπορεί να μην 

το γνωρίζει, αλλά στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι τρανς γυναίκες είναι ετεροφυλόφιλες και δεν 

κοιμούνται με γκέι άντρες αλλά με στρέιτ όπως αυτός. Οι γκέι άντρες προτιμούν τους γκέι άντρες και 

φυσικά όχι τις τρανς γυναίκες. Άτομα που γεννήθηκαν με΄λάθος’ φύλο, επαναπροσδιορίζουν το φύλο τους 

όχι επειδή λατρεύουν την όλη φάση -ξέρουν ότι θα περάσουν δύσκολα, εξαιτίας ανθρώπων γεμάτων μίσος 

και κακία-, αλλά επειδή δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. (Ή μάλλον “μπορούν”. Να το κρύψουν, να 

συνεχίσουν να ζουν μια ψεύτικη ζωή, να παντρευονται κοροϊδεύοντας συζύγους παιδιά και κοινωνία. Παρά 

πολλοί το κάνουν και ζουν ένα ακόμα μεγαλύτερο μαρτυριο – πράγμα τοξικό, για όλους.) Το χειρότερο 

είναι πως μοιάζει να πιστεύει ο ποδοσφαιριστής ότι με την ψήφιση του νόμου επιτρέπονται οι “αλλαγές 

φύλου”. (“Οι πρώτες αλλαγές φύλου να γίνουν στα παιδιά τους…”) Ποιες πρώτες αλλαγές φύλου;Αλήθεια, 

https://archive.is/o/3dSt1/https:/www.facebook.com/profile.php?id=100009809239358&hc_ref=ARTkIDgHRDWV647MkPBfvGGt4itMWIbJNBn8vTkacUOVbJ6SYcyahMT_COHLU335lxQ&fref=nf
https://archive.is/gqzal
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δεν ήξερε ότι επιτρέπονται εδώ και δεκαετίες και πως το θέμα που συζητάμε είναι καθαρά νομικό και 

αφορά μόνο στα τρανς άτομα που δεν έχουν κάνει ιατρικό επαναπροσδιορισμό φύλου; Και όταν κάποτε 

κατάλαβε -δεν μπορεί να μην το κατάλαβε από χτες- πόσο ανίδεος ήταν, γιατί συνέχισε να επιμένει αντί να 

ζητήσει συγγνώμη για την παρεξήγηση; Λοιπόν, ας μάθει ο κύριος Τσιαρτας ότι η Βουλή δεν ψηφίζει για 

καμιά αλλαγή φύλου, αλλά για να επιτραπεί σε άτομα που είναι ήδη τρανς και ζουν ήδη έτσι ανοιχτά να 

έχουν, επιτέλους, και τα ανάλογα χαρτιά. Επιπλέον, το ότι κακόψυχα καταριεται τους βουλευτές και τα 

παιδιά τους πάλι λέει περισσότερα γι’ αυτόν και το ήθος του. Και στην τελική, εφόσον το παιδί κάποιου 

βουλευτή είναι τρανς, ακόμα κι αν αυτό στεναχωρησει αρχικά τον βουλευτή, θα ξέρει πως έχει ψηφίσει κάτι 

καλό για το παιδί του, κάτι που θα το βοηθήσει στη ζωή του. Αυτός ο οποίος βουλευτής θα είναι σαφώς πιο 

αξιόλογος απ’ όσους στιγματιζουν ανθρώπους επειδή είναι διαφορετικοί και θα έκαναν τη ζωή 

δυσκολοτερη ακόμα και για τα δικά τους παιδιά. Και πιο αξιοπρεπής, ειδικά απ’ αυτούς που υποκριτικά 

επικαλούνται Θεούς και Αδάμ και Εύες αλλά κηρύττουν το μίσος με τον πιο αντιχριαστιανικό τρόπο. 

 

 

86. 02/10/2017: Ρατσιστική στοχοποίηση εις βάρος των μελών του Δ.Σ. της 

Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης 
 

Ρατσιστικη στοχοποίηση στις 2 Οκτωβρίου 2017 εις βάρος  των μελών του διοικητικού συμβουλίου της 

μειονοτικής “Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης” (κάποιοι εκ των οποίων ειναι και στελέχη του Κόμματος 

Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας – DEB). Η συγκυρία έχει να κάνει με την πρόσφατη επικαιρότητα και την 

ανάγκη εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Υπογράφεται από την ακροδεξιά “Ομάδα Υψηλής Αστυνόμευσης” η 

οποία, επι της ουσίας αυτοπροδιορίζεται ως παρακρατική, αφού “ισχυρίζεται ότι δρα ουσιαστικά 

“παράλληλα” με την Ελληνική Αστυνομία” και τα μέλη της δηλώνουν πως “συνεργαζόμαστε με 

αστυνομικούς σχεδόν από όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις τους οποίους ευχαριστούμε.”. Η ομάδα που 

δημοσιέυει και στο policenet έστειλε/δημοσίευσε την παρακάτω “επικύρηξη” εκτός από το triklopodia,gr 

(βλ. τη ρατσιστική δημοσίευση που ακολουθεί) επίσης στα ακροδεξιά HellasForce και Μακελειό και 

παραπέμπει σε παλιότερη επίθεση κατά των γραφείων του DEB από οργάνωση που υπέγραφε ως “Φρουροί 

της Θράκης”: 

 

 
ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ :  

Προς οργάνωση «Φρουροί της Θράκης» Ενεργοποιηθείτε Θα σας συνδράμουμε σύντομα 

 

2 Οκτωβρίου 2017 

 

To έλλειμμα εθνικής στρατηγικής είναι υπερβολικό , οι «εθνικά επιπόλαιες» κινήσεις σε ζωτικά εθνικά 

συμφέροντα , επικίνδυνες Η απόπειρα αναγνώρισης της «Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης» , με ¨δούρειο Ίππο ¨ 

τα ανθρώπινα δικαιώματα , ανοίγει την κερκόπορτα σε μια γεωγραφική περιοχή της χώρας μας με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και τεράστια γεωπολιτική σημασία. Πολλοί σύλλογοι της μουσουλμανικής μειονότητας 

ετοιμάζουν ήδη αιτήσεις προς τα Πρωτοδικεία σε όλη την Θράκη ( αλλά , σε Κω και Ρόδο ) και φυσικά νέα 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/02/1-413/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/10/02/1-413/
https://archive.is/FSoYc
https://archive.is/FSoYc
https://archive.is/FSoYc
https://archive.is/i6xhr
https://archive.is/G5Kxo
http://www.makeleio.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%AC%CE%B3%CF%89%CF%83%CE%B5-%CF%8C/
https://archive.is/R53jW
https://archive.is/R53jW
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καταστατικά, προκειμένου να μετονομαστούν σε «Τουρκικά» όταν ο νόμος πλέον θα τους δίνει αυτό το 

δικαίωμα. Θα ακολουθήσουν το ιδιοκτησιακό και οι διεκδικήσεις γης ! Η προσπάθεια αυτή πρέπει να ¨ 

τραπεί σε άταχτη υποχώρηση ¨, προς παραδειγματισμό !! Αφήστε τους πολιτικούς μας να ¨παίζουν 

διπλωματία ¨ και τους δημοσιογράφους να υπηρετούν την δική τους ¨σκοπιμότητα¨ Το τι συμβαίνει στην 

Θράκη , το τι σχεδιάζεται , το τι επιδιώκεται και ποιοι λειτουργούν προδοτικά σε βάρος της πατρίδας μας , 

όλοι το γνωρίζουμε πλέον. Στις επόμενες εκλογές θα λάβουν το μήνυμα !! Ήρθε η ώρα να δράσουν οι 

ΦΥΛΑΚΕΣ . Όταν την 28/1/2016 ο ιμάμης Χουσεΐν Τζιχάν κατά την διάρκεια επίσκεψης του στο σπίτι του 

μουφτή Ξάνθης Αχμέτ Μέτε ¨ έλαβε το μήνυμα ( που ήταν για τον Μέτε ) ¨ ο βουλευτής Ξάνθης Χουσεΐν 

Ζεϊμπέκ, πήρε τηλέφωνο τον διοικητή της αστυνομίας και ζήτησε να συλληφθούν οι απαγωγείς του Ιμάμη 

και να τιμωρηθούν παραδειγματικά . Στο τέλος , όλη η επιχείρηση ¨σκόνταψε ¨ πάνω μας . Ήσασταν υπό 

την ¨προστασία μας ¨ ήδη από το τέλος του 2015 (χωρίς να μας το ζητήσετε ) όταν δώσατε πάλι το μήνυμα 

μέσα από τα νέα κεντρικά γραφεία του DEB (του «Τούρκικου εξτρεμιστικού» Κόμματος Ισότητας, Ειρήνης 

και Φιλίας (ΚΙΕΦ) στην Κομοτηνή ) Όπως και τότε , έτσι και σήμερα , περισσότερο από ποτέ , όχι μόνο θα 

σταθούμε δίπλα σας , αλλά σύντομα μέλη μας , θα σας συνδράμουν εμπράκτως . Όλος ο Ελληνικός λαός θα 

είναι μαζί σας ! Περιμένουμε την απόφαση του ¨Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας ¨ που πρόσφατα σύστησαν 

νόμιμα με την μορφή σωματείου , φίλοι μας με ελληνική συνείδηση. Ετοιμαστείτε να ¨δώσουμε το μήνυμα ¨ 

στους παρακάτω ( προς το παρόν ) κυρίους … εάν χρειαστεί.  

Μουσταφά Τσολάκ 

Ρασίμ Χιντ 

Οζάν Αχμέτογλου 

Ισμέτ Τουτζάρ 

Ελτσίν Χατζηιμπράμ 

Γκιουλσούμ Ζεϊμπέκ 

Αλή Σαλίχογλου 

Σεβάλ Οσμάνογλου 

Καντρί Αμπντουλχαλίμ 

Ριντβάν Τοπτσού 

Χανιφέ Χουσείν 

Ζεϊνούρ Μπαργκάν 

 

 
 

Επίσης: Το προξενείο Κομοτηνής (συντονιστής) και την Τουρκική τράπεζα Ziraat που επιδίδεται σε 

πλειστηριασμούς ακίνητης περιουσίας κατοίκων της περιοχής και χορηγεί δάνεια μόνο σε τουρκόφιλους και 

τουρκογενείς πολίτες της Θράκης. Δέον είναι να σας επισημάνουμε ότι στόχος δεν πρέπει να είναι σε καμία 

περίπτωση η ειρηνική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων στη Δυτική Θράκη αλλά όσοι συνιστούν 

αποδεδειγμένα «δούρειο ίππο». Οι μουσουλμάνοι λόγω της γκετοποίησης αποτελούσαν και αποτελούν 

εύκολο στόχο για την τουρκική προπαγάνδα και ήταν ευεπίφοροι στα κελεύσματα της Τουρκίας. Δεν φταίνε 

αυτοί. Το έλλειμμα εθνικής στρατηγικής κύριοι θα γεννά τέτοιες δράσεις όλο και πιο έντονα όσο επιμένετε 

να το καλύπτετε τάχα μου με πολιτική και διπλωματική (όπως αποδεικνύεται) αναποτελεσματικότητα. 

 

ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ - omada.h.policing@gmail.com 

 

 

http://www.triklopodia.gr/?s=%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91+%CE%A5%CE%A8%CE%97%CE%9B%CE%97%CE%A3+%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3
mailto:omada.h.policing@gmail.com
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87. 30/09/2017: Άλλη μία ρατσιστική προσβολή εκ μέρους του Αλ. Κούγια εις 

βάρος παίκτη της ομάδας του 
 

Άλλη μία ρατσιστική προσβολή εκ μέρους του Αλ. Κούγια εις βάρος παίκτη της ομάδας του. Η 

προηγούμενη είχε καταγραφεί εδώ (βλ. παρακάτω) και έχει πλέον σχηματιστεί δικογραφία από την 

Εισαγγελία Ρατσιστικής Βίας στην Αθήνα η οποία και παραπέμφθηκε στην Εισαγγελία της Λάρισας. 

 

«Γκέλα» για ΠΑΟΚ, ντροπή για Κούγια (video https://www.youtube.com/watch?v=cdlAJOPCbXo) 

Ο πρόεδρος της ΑΕΛ έφτυσε τον Ελ Καντουρί, στο τέλος του 1-1 στη Λάρισα (01.10.2017) 

 

Για μια ακόμη φορά ο ΠΑΟΚ απέτυχε να πάρει νίκη μακριά από το γήπεδό του. Το Σάββατο το βράδυ 

άφησε δύο βαθμούς στη Λάρισα, καθώς η τοπική ΑΕΛ κατάφερε να ισοφαρίσει στο 89’ με μια 

στραβοκλωτσιά του Κριζμάν, ο οποίος έφερε στα ίσια το ματς που κράταγαν στα χέρια τους οι 

Θεσσαλονικείς, χάρη σε γκολ του Μάτος στο πρώτο μέρος. Δυστυχώς στο τέλος της αναμέτρησης, είδαμε 

και κάτι ακόμα στα πολύπαθα ελληνικά γήπεδα. Ο πρόεδρος της Λάρισας, Αλέξης Κούγιας, έφτυσε στο 

πρόσωπο τον μέσο του ΠΑΟΚ, Ελ Καντουρί, ο οποίος είχε λογομαχία με μέλος του τεχνικού τιμ των 

γηπεδούχων. Μια ακόμη μαύρη στιγμή στη γενική κατρακύλα του σπορ.  
——————————————————————————————————————————————– 

 
11/09/2016: Απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση με ρατσιστικό κίνητρο… 

 

 
 

Έκρινε ότι το «λάθος» δεν ήταν λάθος. Χαστούκισε τον τερματοφύλακά του σε κοινή θέα και τον έδιωξε 

από τη Λάρισα. Έχει στοιχεία, γι’ αυτόν τον δημόσιο εξευτελισμό ενός επαγγελματία; Να τα παρουσιάσει. 

Αν έχει μόνον υπόνοιες, χάραξε έναν δρόμο πολύ επικίνδυνο. 

Πηγη: http://www.protagon.gr/epikairotita/o-stigmiaios-dikastis-aleksis-kougias-44341226843 

 

 

88. 29/09 και 07/10/2017: Ρατσισμός και απειλές για “τουφεκιές” και “αίμα” 

από πρόεδρο Μυτιληνιών Γ. Ελευθερόγλου και “Κίνηση SOS” στη Σάμο 
 

Ξενοφοβικό παραλήρημα με «καραμπίνες» και «αίμα» 
 

Συντάκτης: Δημήτρης Αγγελίδης Εφημερίδα των Συντακτών 19.10.2017 

 

Οτι «θα χυθεί αίμα» ή «ίσως χρησιμοποιηθούν και καραμπίνες» ονειρεύονται ορισμένοι στη Σάμο, που 

βρίσκουν πρόθυμο βήμα σε συγκεκριμένα τοπικά ΜΜΕ για να διασπείρουν το ρατσιστικό μίσος, 

εκμεταλλευόμενοι την άγνοια των πολιτών για τον τρόπο που διαχειρίζεται η πολιτεία το προσφυγικό. Αυτή 

τη φορά, η ομιλία του προέδρου της κοινότητας Μυτιληνιών ενεργοποίησε τα ανακλαστικά της πολιτείας 

προκειμένου να εφαρμοστεί ο νόμος και να αποφευχθούν τα χειρότερα για το νησί, ενόψει μάλιστα της 

διαδήλωσης που έχει αναγγείλει για την Κυριακή η ομάδα «SOS Samos», γνωστή για τις ακραίες 

ξενοφοβικές θέσεις της. Σύμφωνα με αναφορά του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, 

την οποία έθεσε υπόψη της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, του ΕΣΡ και του τμήματος Αντιμετώπισης 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/30/1-412/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/30/1-412/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/09/11/1-135/
https://www.youtube.com/watch?v=cdlAJOPCbXo
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/09/11/1-135/
http://www.protagon.gr/epikairotita/o-stigmiaios-dikastis-aleksis-kougias-44341226843
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/29/2-73/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/29/2-73/
https://archive.is/Z9thw
https://www.efsyn.gr/search/node?author=37
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Ρατσισμού της Κρατικής Ασφάλειας η γενική γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Γιαννακάκη, 

στην εκπομπή γνωστού στο νησί ραδιοφωνικού παραγωγού στον τοπικό σταθμό 2000 FM στις 29 

Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος της κοινότητας Μυτιληνιών Γ. Ελευθερόγλου ανέφερε ότι έχει δημιουργηθεί 

ομάδα κρούσης στο χωριό και ότι «θα χυθεί αίμα» αν πατήσει οικογένεια μεταναστών. 

 

  
 

Σε… άπταιστα ελληνικά 

Τα ίδια επανέλαβε και σε δημόσια συζήτηση στο χωριό στις 7 Οκτωβρίου: «Αν λοιπόν έρθουν εδώ και 

αρχίσουν και αλληλοσφάζονται μεταξύ τους, θα προσκολληθούν μαζί τους και οι συμπαθούντες (και από 

ό,τι διαφαίνεται υπάρχουν συμπαθούντες) και θα πιαστούν αναμεταξύ τους, εμείς που δεν τους συμπαθούμε 

με αυτούς που τους συμπαθούν και τους μετανάστες. Δεν θα χυθεί αίμα; Αν γίνει μια τέτοια σύρραξη, μια 

εμπλοκή μεταξύ τους, πρέπει να την καταστείλουμε. Εδώ στο χωριό μας δεν έχουμε τα μέσα καταστολής, 

δεν έχουμε αστυνομία, δεν έχουμε πυροσβεστική να πάμε κ.λπ. Πώς θα την καταστείλουμε; Δεν θα 

χρειαστεί να πέσουν 2-3 τουφεκιές στον αέρα με την καραμπίνα μας, που ονόμασαν, προκειμένου να, για 

εκφοβισμό ώστε να καταστείλεις μέχρι που να έρθεις να ζητήσεις ενισχύσεις από την αστυνομία, για να 

γλιτώσεις τη σφαγή μεταξύ των πολιτών; Αυτοί οι άνθρωποι, με λίγα λόγια, ήρθαν στην πατρίδα μας, ήρθαν 

στη Σάμο», ανέφερε μεταξύ άλλων (έχει κρατηθεί η σύνταξη του ομιλητή). Η συζήτηση κατέληξε σε 

ψήφισμα της κοινότητας, που επικαλείται «κινδύνους εγκληματικότητας, αλλοίωσης και αφομοίωσης του 

τοπικού πληθυσμού από αλλοεθνείς και αλλόθρησκους, μη καταγεγραμμένων και ταυτοποιημένων πολλές 

φορές αλλά και παρανόμως εισελθόντων» (φυσικά, όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα φιλοξενίας σε 

διαμερίσματα που λειτουργεί με επιτυχία σε άλλες περιοχές στο νησί έχουν καταγραφεί και ταυτοποιηθεί, 

ενώ έχουν ζητήσει άσυλο και βρίσκονται απολύτως νόμιμα στη χώρα) αλλά και «ισλαμοποίηση[ς] της 

τοπικής κοινωνίας για λόγους εθνικής ασφάλειας αλλά και παραμεθορίου περιοχής». 

Επίθεση στους διαφωνούντες 

Εκπρόσωπος της «SOS Samos» ανακοίνωσε εξάλλου το ψήφισμα που ετοιμάζει να διαβαστεί στη 

συγκέντρωση της Κυριακής, μεταξύ των οποίων αναφέρει ότι δεν δέχεται την ενσωμάτωση των 

προσφύγων, αλλά μόνο την προώθησή τους. Ολα αυτά συμβαίνουν ενώ στις 27 Σεπτεμβρίου δύο 

εκπρόσωποι της οργάνωσης Αρσις, που επιχείρησαν να μιλήσουν στο δημοτικό συμβούλιο Παλαιοκάστρου 

για να εξηγήσουν το πρόγραμμα φιλοξενίας σε διαμερίσματα, εκδιώχθηκαν με τη βία και στη συνέχεια 

δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση 20 ατόμων. «Το Δίκτυο έχει τεκμηριώσει με βάση τις καταγραφές του τη 

διασύνδεση του ρατσιστικού λόγου με τη ρατσιστική βία μέσω της δημιουργίας ενός εμπρηστικού κλίματος 

που πυροδοτεί, παρακινεί και εν τέλει καταλήγει στην τέλεση ρατσιστικών εγκλημάτων. Το σύνθετο ζήτημα 

της υποδοχής προσφύγων και μεταναστών στα νησιά του Αιγαίου δεν πρέπει να αποτελέσει αφορμή για 

καλλιέργεια ενός κλίματος ατιμωρησίας έναντι της ρατσιστικής βίας με εξαιρετικά δυσάρεστες επιπτώσεις 

για τους στοχοποιούμενους πληθυσμούς και τις τοπικές κοινωνίες», σημειώνει στην αναφορά του το Δίκτυο 

Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας. 

 

 
Κήρυγμα μίσους στη Σάμο εναντίον μεταναστών: ‘Θα χυθεί αίμα’ 

 

Χρήστος Δεμέτης 19 Οκτωβρίου 2017 

 

Καταγγελίες για εκφοβισμούς από ομάδα που φέρει το όνομα “Σάμος SOS” εναντίον μεταναστών και 

αλληλέγγυων. Συγκεντρώσεις την Κυριακή και νέα ένταση στο νησί. Κήρυγμα μίσους στη Σάμο εναντίον 

μεταναστών με την ομάδα “Σάμος SOS” να καλεί σε δράσεις εναντίον των μεταναστών και των προσφύγων 

που βρίσκονται στο νησί. Σύμφωνα με αναφορά του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, 

https://archive.is/bCKo9
http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/field/image/2017-10/prosfyges-samos.jpg
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την οποία έθεσε υπόψη της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, του ΕΣΡ και του τμήματος Αντιμετώπισης 

Ρατσισμού της Κρατικής Ασφάλειας η γενική γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Γιαννακάκη, 

σε εκπομπή στον τοπικό σταθμό “2000 FM” στις 29 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος της κοινότητας Μυτιληνιών 

ανέφερε ότι έχει δημιουργηθεί ομάδα κρούσης στο συγκεκριμένο χωριό και ότι “θα χυθεί αίμα” αν πατήσει 

οικογένεια μεταναστών. Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε δε στο Πνευματικό Κέντρο Μυτιληνιών 

το περασμένο Σάββατο, ο πρόεδρος της  Δημοτικής Κοινότητας είπε χαρακτηριστικά: “Στην 

περίπτωση που πιαστούν(στα χέρια) μεταξύ τους αυτοί οι άνθρωποι δεν θα χυθεί αίμα ; θα γίνει μία σύρραξη! 

θα πρέπει να την καταστείλουμε. Εδώ στο χωριό μας δεν έχουμε τα μέσα καταστολής, δεν έχουμε αστυνομία 

,δεν έχουμε πυροσβεστική πως θα την καταστείλουμε ;δεν θα χρειαστεί να πέσουν δύο τρεις τουφεκιές στον 

αέρα με την καραμπίνα μας για εκφοβισμό ; για να κατασταλεί, μέχρι που να έρθουν οι ενισχύσεις από το 

Βαθύ”. Όπως ανέφερε και η Εφημερίδα των Συντακτών, η κοινότητα κατόπιν διαβούλευσης κατέληξε σε 

ψήφισμα στο οποίο επικαλείται “κινδύνους εγκληματικότητας, αλλοίωσης και αφομοίωσης του τοπικού 

πληθυσμού από αλλοεθνείς και αλλόθρησκους, μη καταγεγραμμένων και ταυτοποιημένων πολλές φορές 

αλλά και παρανόμως εισελθόντων” (φυσικά, όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα φιλοξενίας σε διαμερίσματα 

που λειτουργεί με επιτυχία σε άλλες περιοχές στο νησί έχουν καταγραφεί και ταυτοποιηθεί, ενώ έχουν 

ζητήσει άσυλο και βρίσκονται απολύτως νόμιμα στη χώρα) αλλά και “ισλαμοποίηση[ς] της τοπικής 

κοινωνίας για λόγους εθνικής ασφάλειας αλλά και παραμεθορίου περιοχής”. Εκπρόσωπος της “SOS 

Samos” ανακοίνωσε εξάλλου το ψήφισμα που ετοιμάζει να διαβαστεί στη συγκέντρωση της Κυριακής, 

μεταξύ των οποίων αναφέρει ότι δεν δέχεται την ενσωμάτωση των προσφύγων, αλλά μόνο την προώθησή 

τους. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ στις 27 Σεπτεμβρίου δύο εκπρόσωποι της οργάνωσης Άρσις, που 

επιχείρησαν να μιλήσουν στο δημοτικό συμβούλιο Παλαιοκάστρου για να εξηγήσουν το πρόγραμμα 

φιλοξενίας σε διαμερίσματα, εκδιώχθηκαν με τη βία και στη συνέχεια δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση 20 

ατόμων.  

Τη δράση της Κίνησης Πολιτών Σάμου SOS καταγγέλλουν με κοινή δήλωση τους η Δημοκρατική 

Συμπαράταξη και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα δύο κόμματα καλούν σε συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί με 

θέμα το μεταναστευτικό την Κυριακή 22 Οκτωβρίου στην Πλατεία Πυθαγόρα Σάμου. Από κοινού 

κατηγορούν την “Κίνηση SOS” για ρατσιστική και ακραία συμπεριφορά. Αναλυτικά η ανακοίνωση 

αναφέρει: “Εν μέσω οικονομικής κρίσης και της έως τώρα προβληματικής διαχείρισης του μεταναστευτικού 

από τους ιθύνοντες, κάποιοι με προκάλυμμα τον «πατριωτισμό» τους και με την ανοχή κύκλων 

συγκεκριμένων συμφερόντων, προσπαθούν να μας πείσουν πως για ότι συμβαίνει σ’ αυτό τον τόπο φταίνε 

οι μετανάστες. Παίρνοντας «το νόμο στα χέρια τους», θεωρούν ότι πουλάνε δήθεν στήριξη και προστασία 

στους «καλούς και γνήσιους Έλληνες» ενώ στην πραγματικότητα είναι το μακρύ χέρι ενός συστήματος που 

δρα σαν ατιμώρητο παρακράτος σπέρνοντας το φόβο και την ανασφάλεια, ώστε κάποιοι στο όνομα της 

ματαιοδοξίας και των προσωπικών συμφερόντων να αποδομούν κάθε δημοκρατική φωνή. Αυτή η 

κατάσταση δε μπορεί να συνεχιστεί άλλο, αν θέλουμε να υπάρχουμε ως κοινωνία, και αν πιστεύουμε ότι η 

δημοκρατία μας πρέπει να προστατευθεί. Καλούμε , όλους τους φορείς και τις συλλογικότητες  του νησιού, 

τη νεολαία, τις αυτοδιοικητικές κινήσεις, τον τοπικό τύπο, τις επαγγελματικές ενώσεις και συλλόγους, 

όλους τους δημοκράτες, να πάρουν μέρος με όλες τους τις δυνάμεις στον αγώνα για την απόκρουση της 

νεοφασιστικής απειλής στο νησί μας πριν οδηγηθούμε σε επικίνδυνα αδιέξοδα. Πριν συμβούν γεγονότα 

τραγικά που θα στιγματίσουν βαθιά την κοινωνία μας. Η ρατσιστική, ακραία εθνικιστική οργάνωση Σάμος 

SOS, έχει πάρει σβάρνα τα χωριά χρησιμοποιώντας χωρίς ντροπή τερατώδη ψέματα, καλλιεργεί τον φόβο 

και σπέρνει το μίσος ευτελίζοντας τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης λειτουργώντας σαν παρακράτος 

και θυμίζοντας πολύ σκοτεινές εποχές της πρόσφατης ιστορίας. Οι συγκεντρώσεις που διοργανώνουν είναι 

μια απόπειρα πατριδοκαπηλίας. Είμαστε όλοι το ίδιο πατριώτες. Καταγγέλλουμε κάθε πράξη βίας από όπου 

και αν προέρχεται. Καλούμε όλους τους κατοίκους του νησιού να πουν ένα μεγάλο ΟΧΙ στον επιχειρούμενο 

διχασμό της κοινωνίας. Υπερασπιζόμαστε την ανθρωπιά και τη δημοκρατία. Δηλώνουμε πιστοί στα ήθη και 

έθιμα μας αποδεχόμενοι με χριστιανικό πανανθρώπινο πνεύμα ως καθήκον μιας πολιτισμένης κοινωνίας τον 

αλφαβητισμό των παιδιών μεταναστών σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες αλλά και τους νόμους του 

κράτους. Καταδικάζουμε τις βραχνές φωνές που μιλούν για απόπειρα αλλοίωσης της πληθυσμιακής 

σύνθεσης των νησιών μας, αφού όλοι γνωρίζουμε ότι κανείς από τους μετανάστες δεν θέλει να μείνει εδώ 

και δεν μένει. Όσοι δε, φιλοξενούνται σε σπίτια είναι οικογένειες ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, 

δικαιούχοι ασύλου με πολύ σύντομο χρόνο παραμονής στο νησί. Όλοι ενωμένοι στηρίζουμε το αυτονόητο: 

Άμεση αποσυμφόρηση των νησιών μας, ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης στους μετανάστες. Γυρίστε την 

πλάτη στο περιφερόμενο θίασο των ρατσιστών που σας καλούν στη συγκέντρωση της 22/10”. 
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ΚΚΕ Σάμου: Εθνικιστική, ρατσιστική κίνηση η “Σάμος SOS” 

Ανακοίνωση εξέδωσε και το ΚΚΕ Σάμου για το κήρυγμα μίσους στο νησί. “Τον τελευταίο καιρό έχει 

εξαπολύσει εκστρατεία μισαλλοδοξίας, ρατσισμού και τρομοκράτησης του λαού και της νεολαίας με στόχο 

τη δημιουργία έντασης εναντίον των προσφύγων και όσων διαφωνούν με τους στόχους και τις πρακτικές 

της” καταγγέλλει το ΚΚΕ Σάμου για την εν λόγω ομάδα. Αναλυτικά η ανακοίνωση: “Καταγγέλλουμε στο 

σαμιώτικο λαό για μια ακόμα φορά την πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ που ευθύνεται για την όξυνση της 

κατάστασης του προσφυγικού – μεταναστευτικού στο νησί μας με συνέπεια απ’ τη μια χιλιάδες άνθρωποι 

να ζουν σε άθλιες συνθήκες κι απ’ την άλλη να υπάρχει εύλογη ανησυχία των κατοίκων της πόλης. Αυτή η 

κατάσταση αναδεικνύει ακόμη πιο έντονα τις τεράστιες ευθύνες που έχει κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και η 

ΕΕ. Με την πολιτική τους κρατούν φυλακισμένους – επί της ουσίας – χιλιάδες κόσμου που θέλουν να 

φύγουν από το νησί και τη χώρα μας, σε ακατάλληλους χώρους και συνθήκες επικίνδυνες για την υγεία τους 

(υπερπληθυσμός, κρύο, τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, έλλειψη σταθερής υδροδότησης) αλλά και για τη 

δημόσια υγεία. Ο λαός του νησιού μας δεν πρέπει ούτε στιγμή να ξεχνά ποιός είναι ο ένοχος γι’αυτή την 

κατάσταση: είναι η ίδια πολιτική που ετοιμάζεται να αυξήσει το ΦΠΑ για τα νησιά. Καθημερινά 

χαρατσώνει το λαό προκειμένου να πετύχει τους στόχους των μνημονίων, δηλαδή κέρδη για τους 

μεγαλοεπιχειρηματίες και θυσίες χωρίς τέλος για την εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Είναι η 

ίδια πολιτική που έχει καταπατήσει κάθε δικαίωμα των εργαζομένων κι ετοιμάζεται να δωσει ακόμα ένα 

χτύπημα με το νέο συνδικαλιστικό νόμο.  Που αφήνει ακάλυπτο το νησί μας απέναντι στον κίνδυνο 

πυρκαγιάς. Είναι η ίδια πολιτική που φέρνει το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο δήθεν για την αποτροπή των 

προσφυγικών ροών. Ωστόσο, είναι γνωστό οτι για το ΝΑΤΟ δεν υπάρχουν σύνορα και κυριαρχικά 

δικαιώματα μεταξύ των χωρών – μελών του όπως μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας και μάλιστα εμπλέκει όλο 

και περισσότερο τη χώρα μας σε επικίνδυνους για το λαό μας σχεδιασμόυς των ιμπεριαλιστών. Η 

εθνικιστική  – ρατσιστική κίνηση «Σάμος SOS», παρά τις πατριωτικές κορώνες της, δε λέει κουβέντα για 

όλα αυτά. Αντί να αντιπαλεύουν την πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ, τον πραγματικό ένοχο, κυνηγούν 

τα θύματα αυτής της πολιτικής, τους πρόσφυγες και μετανάστες αθωώνοντας έτσι την πολιτική τους και 

βοηθώντας να πάρουν κεφάλι φασιστικές και εθνικιστικές δυνάμεις. 

Τον τελευταίο καιρό έχει εξαπολύσει εκστρατεία μισαλλοδοξίας, ρατσισμού και τρομοκράτησης του λαού 

και της νεολαίας με στόχο τη δημιουργία έντασης εναντίον των προσφύγων και όσων διαφωνούν με τους 

στόχους και τις πρακτικές της. Στην επιχείρηση αυτή χρησιμοποιεί κάποιους προέδρους Τοπικών 

Συμβουλίων οι οποίοι συγκαλούν μαζώξεις που ονομάζουν Λαϊκές Συνελεύσεις. Στην ουσία είναι 

συγκεντρώσεις της SOS. Κάποιοι μάλιστα μιλούν και για «ομάδες κρούσης» εναντίον προσφύγων, 

εργαζομένων σε ΜΚΟ ή όποιον έχει αντίθετη άποψη με αυτούς. Στις τοποθετήσεις τους στελέχη της 

κίνησης αυτής, επιδίδονται σε ένα όργιο παραπληροφόρησης με τερατώδη ψέματα και απίθανες ιστορίες για 

βιασμούς, μαχαιρώματα, βεβηλώσεις εκκλησιών και πολλά άλλα. Ο λαός να τους γυρίσει την πλάτη. Όχι 

μόνο αφήνουν στο απυρόβλητο την κυβέρνηση και την πολιτική της. Δηλητηριάζουν το λαό του νησιού με 

το μίσος σήμερα απέναντι στο μετανάστη, αύριο απέναντι στο συνάδελφό του, στο συγχωριανό του. Είναι 

γελασμένοι αν θεωρούν ότι με φθηνούς λαϊκισμούς που χρησιμοποιούν (ανάλογα με το κοινό στο οποίο 

απευθύνονται) μπορούν να κρύψουν το ρατσισμό τους και να ξεγελάσουν το λαό. Καλούμε το σαμιώτικο 

λαό να παλέψει ενάντια στην πολιτική κυβέρνησης και η ΕΕ που του κάνει όλο και πιο δύσκολη τη ζωή και 

για τον άμεσο απεγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών. Το προσφυγικό δε θα λυθεί όσο συνεχίζονται οι 

πόλεμοι απ΄τη μια και από την άλλη η πολιτική που θέλει τους εργάτες φτωχούς κι εξαθλιωμένους ώστε 

ανεξαρτήτως χρώματος και εθνικότητας να είναι όσο το δυνατόν πιο φθηνοί κι υποταγμένοι στην 

εκμετάλλευση των αφεντικών. Καλούμε το λαό κι ιδιαίτερα τη νεολαία να παλέψει οργανωμένα για τη ζωή 

και τα όνειρά της μέσα από τα σωματεία, το ταξικό εργατικό κίνημα. Μόνο σε μια τέτοια κατεύθυνση 

μπορεί η πάλη και για τον απεγκλωβισμό των προσφύγων και μεταναστών να είναι αποτελεσματική”. 

 

 

89. 29/09/2017: Αντιτσιγγανικό FB post Χρυσαυγίτισσας της Λέσβου 

Αντιτσιγγανικό FB post με αντίστοιχα σχόλια (και κοινοποιήσεις) στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2017

από “κάτοικο” Λέσβου (βλ. και παρακάτω) στις 29 Σεπτεμβρίου 2017: 
 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/29/1-415/
https://archive.is/0XKc3
https://www.facebook.com/athanasia.mjt/posts/1337463179697585
https://archive.is/SqrnG
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90. 28/09/2017: Ρητορική μίσους για μετανάστες από τον πρώην Πρωθυπουργό 

και στέλεχος της Ν.Δ. Αντώνη Σαμαρά 
 

Ρατσιστικές δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού και στελέχους της Ν.Δ. Αντώνη Σαμαρά στις 28 

Σεπτεμβρίου 2017: «οι αληθινοί πρόσφυγες που εξακολουθούν να έρχονται είναι το 20% του συνόλου ή και 

λιγότεροι (…) Έρχονται στην Ευρώπη αναζητώντας “ευκαιρίες”, αλλά δεν δέχονται καμιά από τις ευθύνες 

μιας ανοικτής δημοκρατίας. Συνήθως ασκούν κάθε είδους λαθρεμπόριο: Ναρκωτικά, σωματεμπορία, ακόμα 

και και “τζιχάντ”. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό!». Επ’ευκαιρία υπενθυμίζουμε παλιότερη 

καταδικαστική δήλωση του Νιλς Μούιζνιεκς Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου για δηλώσεις τότε Πρωθυπουργού: 

«Ο Επίτροπος λυπάται πολύ που στην ελληνική πολιτική έχει χρησιμοποιηθεί συχνά γλώσσα που στιγματίζει 

μετανάστες, ακόμη και από πολιτικούς υψηλού επιπέδου. Για παράδειγμα, τον Νοέμβριο 2012 ο 

Πρωθυπουργός μίλησε δημόσια για μια «ανακατάληψη» που είναι σε εξέλιξη από τις ελληνικές αρχές των 

κέντρων των πόλεων που είχαν «καταληφθεί» από παράνομους μετανάστες και είχαν παραδοθεί στις 

«παράνομες δραστηριότητές» τους.15 Νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο 2012, αναφέρθηκε ευρύτατα ότι με 

πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού θα υπάρξει ένας νέος νόμος που θα αναγνωρίζει το καθεστώς της 

παράνομης μετανάστευσης ως επιβαρυντική περίσταση στη διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Ο Επίτροπος 

τονίζει ότι, εάν ψηφιστεί, θα πρόκειται για μια διάταξη που προωθεί προφανώς τις διακρίσεις κατά παράβαση 

διεθνών και εθνικών προτύπων για τα δικαιώματα του ανθρώπου.» 

 

Σαμαράς: Οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες κινδυνεύουν από το «τσουνάμι» μετανάστευσης 
 

Καθημερινή 30 Σεπτεμβρίου 2017 

 

 
 

«Πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι Ευρωπαϊκές δημοκρατίες στη Μεσόγειο, κινδυνεύουν να σαρωθούν από 

ένα “τσουνάμι” ανεξέλεγκτης μετανάστευσης» υπογράμμισε ο πρ. Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, σε 

ομιλία του με θέμα «κοινή πολιτική ασφάλειας και σταθερότητας στη Μεσόγειο», στο πλαίσιο των 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/28/1-409/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/28/1-409/
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2275537&SecMode=1&DocId=2004246&Usage=2
https://archive.is/bh4Xb
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/29/1-415/8gnsynyc-jpg-large/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/29/1-415/x8d9zpeo-jpg-large/
http://s.kathimerini.gr/resources/2017-09/samaras1-thumb-large-thumb-large.jpg
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εργασιών του συνεδρίου του European Ideas Network (ENI) επίσημου think tank των Ευρωβουλετών του 

Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο διεξάγεται στη Ρώμη. Ο κ. Σαμαράς, αφού υπερασπίστηκε την 

πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνησή του εξηγώντας ότι είχαν περιοριστεί οι ροές εξ ανατολών, εκτίμησε 

πως στην Ευρώπη «οι αληθινοί πρόσφυγες που εξακολουθούν να έρχονται είναι το 20% του συνόλου ή και 

λιγότεροι». Με αυτό το σκεπτικό, υποστήριξε ότι πρέπει να υπάρξει ένας κρίσιμος και αυστηρός 

διαχωρισμός των δύο ομάδων. «Πρόσφυγες είναι άνθρωποι που έρχονται από εμπόλεμες ζώνες, από κράτη 

διαλυμένα, από εμφυλίους πολέμους ή από τυραννικά καθεστώτα. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να τους 

γυρίσουμε την πλάτη. Και ασφαλώς δεν μπορούμε να τους γυρίσουμε πίσω, απ’ όπου μας ήλθαν! Μια 

τέτοια απάνθρωπη στάση εκ μέρους μας θα ήταν μοιραία για τους ίδιους, αλλά και ντροπιαστική για την 

Ευρώπη», πριν εκφραστεί, με σκληρή γλώσσα, για τους οικονομικούς μετανάστες: «Έρχονται στην Ευρώπη 

αναζητώντας “ευκαιρίες”, αλλά δεν δέχονται καμιά από τις ευθύνες μιας ανοικτής δημοκρατίας. Συνήθως 

ασκούν κάθε είδους λαθρεμπόριο: Ναρκωτικά, σωματεμπορία, ακόμα και και “τζιχάντ”. Δεν μπορούμε να 

το επιτρέψουμε αυτό! Η Ελευθερία και ο ανοικτός χαρακτήρας των κοινωνιών μας συνεπάγονται και 

ευθύνες!». Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι απαιτείται μία κοινή ευρωπαϊκή στάση στον άξονα 

φιλοξενίας και στήριξης των πραγματικών προσφύγων και αποθάρρυνσης των μεταναστών, υποστηρίζοντας 

ότι αυτό το στόχο δεν μπορεί να υπηρετήσει ούτε η «η Άκρα Δεξιά καθώς δεν δέχεται τους πρόσφυγες και 

είναι ξενοφοβική» ούτε όμως και η Αριστερά που «δεν μπορεί να δει το δεύτερο σημείο: Δεν αποθαρρύνει 

τους παράνομους μετανάστες». Στην παρέμβασή του, ο κ. Σαμαράς ζήτησε το διαχωρισμό των δύο 

κατηγοριών τόσο ως προς τις διαδικασίες («οι πρόσφυγες περιμένουν κανονικό Άσυλο και μετεγκατάσταση 

σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη, οι παράνομοι μετανάστες πρέπει να ελεγχθούν καλά και να κρατούνται σε 

φυλασσόμενους χώρους, περιμένοντας τον επαναπατρισμό τους») ενώ υποστήριξε ότι αυτό το έργο «δεν 

μπορεί να ανατεθεί σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, σε πάσης φύσεως «Οργανώσεις»…  μόνο εθνικές 

και Ευρωπαϊκές αρχές μπορούν να κρατήσουν τους πρόσφυγες απόλυτα ασφαλείς και τους παράνομους 

μετανάστες καλά φυλασσόμενους». Κλείνοντας, ο πρώην Πρωθυπουργός, προέβλεψε ότι  «αν δεν 

εφαρμόσουμε τέτοια πολιτική, οι ανεξέλεγκτες ροές θα καταστρέψουν χώρες στα σύνορα της Ευρώπης, 

όπως η Ελλάδα… Και θα αποσταθεροποιήσουν τις χώρες του ίδιου του Ευρωπαϊκού «πυρήνα», όπως 

δείχνουν τελευταία τα εκλογικά αποτελέσματα σε ολόκληρη της Ευρωπαϊκή Ένωση» ενώ υποστήριξε ότι η 

δράση της Ευρ. Ένωσης δεν μπορεί να περιοριστεί στη διαχείριση αλλά οφείλει να επεκταθεί σε δράσεις 

που θα υποστηρίζουν τη μεταρρύθμιση και ανάπτυξη των χωρών προέλευσης των μεταναστών. «Μια 

ελεύθερη, σταθερή και ευημερούσα Ενωμένη Ευρώπη, χρειάζεται μια Ελεύθερη, σταθερή και ευημερούσα 

«περιφέρεια» να την περιβάλει» κατέληξε ο κ. Σαμαράς, καλώντας τους ευρωπαίους να επενδύσουν σε ένα 

αντίστοιχο «σχέδιο Μάρσαλ» προς τις χώρες της Αφρικής. 

 

 

91. 25/09/2017: Επίθεση κατά εργαζομένων της Άρσις, συζήτηση ακροδεξιών 

συμμετέχοντων και άρνηση ενοικίασης σε πρόσφυγες στη Σάμο 
 

Έμμεσα ρατσιστική, λεκτική και βίαιη, επίθεση κατά εργαζομένων στην ΜΚΟ Άρσις, στο Τοπικό 

Συμβούλιο Παλαιοκάστρου Σάμου στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 και συζητήσεις ακροδεξιών συμμετέχοντων 

και θαυμαστών τους στη σελίδα “Σαμιώτες Ακρίτες Έλληνες Πολίτες” στο Facebook, στη δέυτερη από τις 

οποίες ανακοινώνουν και συλλογική απόφαση άρνησης ενοικίασης για στέγαση προσφύγων (βλ. και 

παρακάτω): 

 
Δελτίο Τύπου: Απέναντι στη βία προτάσσουμε τη συνύπαρξη 

 

Αθήνα 26/09/2017 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/25/1-408/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/25/1-408/
https://www.facebook.com/groups/1330544103623671/permalink/1667040806640664/
https://www.facebook.com/groups/1330544103623671/permalink/1667154999962578/
https://archive.is/YG5F7
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Χθες, 25 Σεπτεμβρίου στο Παλαιόκαστρο Σάμου, εργαζόμενοι της ΑΡΣΙΣ έπεσαν θύματα απρόκλητης 

επίθεσης που περιλάμβανε τη χρήση λεκτικής αλλά και σωματικής βίας σε βάρος τους. Το περιστατικό 

συνέβη κατά την Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Παλαιοκάστρου Σάμου. Κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίασης οι εργαζόμενοι της ΑΡΣΙΣ, οι οποίοι προσήλθαν ώστε να ενημερώσουν το συμβούλιο για το 

πρόγραμμα στέγασης που υλοποιούμε σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

πρόσφυγες. προπηλακίστηκαν και αποδοκιμάστηκαν, ενώ η σε βάρος τους εριστική συμπεριφορά 

κλιμακώθηκε εκτός του χώρου της συνεδρίασης με επίθεση σε βάρος τους από ομάδα κατοίκων, με χρήση 

σωματικής βίας (χτυπήματα και απωθήσεις) και ρίψη καπνογόνων. Αυτονόητα καταδικάζουμε την επίθεση 

σε βάρος των εργαζομένων μας, τους οποίους θα συνδράμουμε με κάθε τρόπο για την υπεράσπιση της 

ασφάλειάς τους και για τον εντοπισμό και την δίωξη σε βάρος των υπαίτιων της επίθεσης. Το δυσάρεστο 

αυτό συμβάν μας υποχρεώνει ωστόσο να τοποθετηθούμε συνολικά πάνω στην κατάσταση που έχει 

δημιουργηθεί στην Σάμο και στα υπόλοιπα ακριτικά νησιά. Η ΑΡΣΙΣ αναγνωρίζει την πολύ δύσκολη 

κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών. Θεωρεί ότι οι τοπικές κοινωνίες των 

ακριτικών νησιών έδειξαν στην μεγάλη τους πλειοψηφία έμπρακτη αλληλεγγύη προς τους χιλιάδες 

συνανθρώπους μας, τους πρόσφυγες που κατέφυγαν στην χώρα μας κυνηγημένοι από τον πόλεμο, ή τις 

κάθε είδους διώξεις στις χώρες καταγωγής τους. Γνωρίζουμε ότι οι τυχόν ακραίες αντιδράσεις προέρχονται 

από μικρές ομάδες που πυροδοτούν την ένταση με κινδυνολογίες και ανακρίβειες. Επισημαίνουμε επίσης, 

ότι η επιλογή της συγκέντρωσης και της παραμονής της πλειοψηφίας του προσφυγικού πληθυσμού στα 

νησιά δεν είναι επιλογή ούτε της ΑΡΣΙΣ, ούτε καμίας άλλης ανθρωπιστικής οργάνωσης. Αντιθέτως, αυτή η 

επιλογή, που αποτελεί απόρροια της κοινής δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας έχει δεχθεί σοβαρή κριτική από τις 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Αποτελεί πολιτική επιλογή για την οποία αυτονόητα δεν έχουμε 

οποιαδήποτε ευθύνη. Το πρόγραμμα στέγασης προσφύγων που επιμελείται η Οργάνωσή μας σε συνεργασία 

με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εκτιμούμε ότι έχει μια θετική και επικουρική 

λειτουργία τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για την τοπική κοινωνία. Αποτρέπει την απομόνωση και τον 

αποκλεισμό του προσφυγικού πληθυσμού. Επιτρέπει στους πρόσφυγες να ζήσουν σε μια πιο ανθρώπινη και 

αξιοπρεπή συνθήκη, πράγμα που αναμφίβολα έχει μια θετική επίδραση στην ψυχική τους υγεία και στην 

κοινωνική συμπεριφορά τους. Αυτό αναμφίβολα αποβαίνει πολλαπλώς σε όφελος και της τοπικής 

κοινότητας, ενώ δημιουργεί τις δυνατότητες ώστε η τοπική κοινωνία να ευημερήσει μαζί με τους 

πρόσφυγες. Κατανοούμε ότι – παρά την προφανή για εμάς χρησιμότητά του – μπορεί κανείς να έχει 

αντιρρήσεις για αυτό το πρόγραμμα. Ωστόσο, η αντίρρηση αυτή, θα πρέπει να έχει ως όριο την μη χρήση 

βίας ή μεθόδων εκφοβισμού. Δυστυχώς οι εργαζόμενοί μας στην Σάμο τον τελευταίο καιρό έχουν υπάρξει 

θύματα και των δύο αυτών απαράδεκτων πρακτικών. Θα λέγαμε επίσης ότι όριο θα έπρεπε να είναι και η 

αποφυγή της συκοφαντίας και της διαστρέβλωσης της αλήθειας. Επισημαίνουμε ότι – αντίθετα προς όσα 

ανακριβή διακινούνται – η Οργάνωσή μας επιμελείται έως σήμερα την ενοικίαση 16 διαμερισμάτων, στην 

συντριπτική πλειοψηφία των οποίων έχουν στεγαστεί προσφυγικές οικογένειες από την Συρία. 

Επισημαίνουμε τέλος, ότι η ΑΡΣΙΣ είναι μια οργάνωση με ιστορία προσφοράς πλέον των 25 ετών και κάθε 

αβάσιμο υπονοούμενο σε βάρος της περί δήθεν αδιαφάνειας στην λειτουργία της, θα έχει την δέουσα 

αντιμετώπιση. Επιδιώκουμε τον διάλογο με την τοπική κοινωνία. Αυτή εξάλλου ήταν και η πρόθεση των 

εργαζομένων μας που συμμετείχαν στην Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Παλαιοκάστρου, όπου όμως 

δεν τους δόθηκε καν ο λόγος. Πρόθεσή μας ήταν και παραμένει η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τη 

μείζονα προσφυγική κρίση, η καταπολέμηση των στερεοτύπων, η προώθηση της συνύπαρξης για όσο χρόνο 

χρειαστεί να παραμείνει ο προσφυγικός πληθυσμός στα νησιά, πριν μετακινηθεί είτε προς την ενδοχώρα 

είτε προς άλλες χώρες. Θα πρέπει όλοι οι θεσμοί (Δικαιοσύνη, Αστυνομία, Κεντρική Διοίκηση, Τοπική 

Αυτοδιοίκηση) να διασφαλίσουν ότι αυτός ο διάλογος θα διεξαχθεί με πλήρη σεβασμό προς τις ευαισθησίες 

και τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας, αλλά και με πλήρη προστασία των βασικών έννομων αγαθών της 

σωματικής ακεραιότητας και της ασφάλειας, τόσο για τους εργαζόμενούς μας όσο και για κάθε άνθρωπο, 

Έλληνα, πρόσφυγα ή μετανάστη. Τέλος, η ΑΡΣΙΣ δηλώνει ότι θα πράξει ο,τιδήποτε χρειαστεί για την 

προστασία των εργαζομένων της. Η σωματική ακεραιότητα και εν γένει η ασφάλεια κάθε εργαζομένου δεν 

είναι δυνατό σε μια ευνομούμενη πολιτεία να βρίσκεται υπό την απειλή μειοψηφικών ακραίων κύκλων. 

Αυτό δεν είναι ανεκτό σε μία δημοκρατία ούτε ταιριάζει στα δημοκρατικά αισθήματα της μεγάλης 

πλειοψηφίας των κατοίκων της Σάμου. 

ΑΡΣΙΣ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ - Κατεβάστε το δελτίο τύπου εδώ. 

 

http://arsis.gr/wp-content/uploads/2017/09/%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F-%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5-%CE%A3%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A3-26.09.17.doc
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92. 22/09/2017: Άρθρο στοχοποίησης των Ρομά ως “υγειονομικού 

προβλήματος” από γιατρό και στέλεχος Ν.Δ., στο Liberal.gr 
 

Κι όμως δεν φταίει το αντι-εμβολιαστικό κίνημα για την Ιλαρά 
 

Liberal.gr Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 

Του Γιώργου Παππά* 
 

Δέκα ερωτήματα για την επιδημική έξαρση της ιλαράς στην Ελλάδα και οι απαντήσεις που πρέπει να 

γνωρίζουν όλοι. Ο ρόλος του αντι-εμβολιαστικού κινήματος, οι κίνδυνοι για τα παιδιά και τα ανεπαρκή 

μέτρα για μία κατά τα άλλα «συνηθισμένη» ασθένεια. Απαιτείται εστίαση στην εμβολιαστική κάλυψη των 

επαγγελματιών υγείας. 

1. Γιατί δεν φταίει το αντι-εμβολιαστικό κίνημα για την πρόσφατη έξαρση κρουσμάτων ιλαράς; Γιατί με βάση 

την τελευταία έκθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ, η συντριπτική πλειοψηφία των κρουσμάτων ήταν παιδιά Ρομά. Τα 

κρούσματα είναι απότοκα της αδυναμίας (ή της μη επιθυμίας) ενσωμάτωσης της κοινότητας των Ρομά. Το 

φαινόμενο δεν είναι ελληνικό: το ίδιο παρατηρήθηκε πανευρωπαϊκά τα τελευταία χρόνια. 

2. Είναι δηλαδή αθώο το αντι-εμβολιαστικό κίνημα; Το αντίθετο, είναι βασισμένο σε ψεύδη, δυνητικά 

ποινικά κολάσιμο ως επικίνδυνο για την δημόσια υγεία. Απλά η επίδρασή του τώρα άρχισε να 

αναδεικνύεται: οι πρόσφατες επιδημίες σε Ιταλία (με περισσότερα από 4.000 κρούσματα το 2017), Αυστρία, 

και Βέλγιο, είναι άμεσα συνδεδεμένες με το αντι-εμβολιαστικό κίνημα. 

3. Και γιατί να αγχωθούμε για την ιλαρά; Τόσος κόσμος την πέρασε μικρός. Σε κάθε 1000 παιδιά με ιλαρά, 

δύο πεθαίνουν, 50 παθαίνουν πνευμονία, 2-4 παθαίνουν εγκεφαλίτιδα. Επαναλαμβάνω, 2 στα 1000 παιδιά 

με ιλαρά πεθαίνουν. Από νόσο για την οποία υπάρχει εμβόλιο. 

4. Ναι, αλλά δεν είναι επικίνδυνο αυτό το εμβόλιο; Δεν προκαλεί αυτισμό; H διαβόητη μελέτη του 1998 που 

συσχέτιζε αυτισμό με το εμβόλιο αποδείχθηκε, με μαρτυρίες γονέων των παιδιών που αφορούσε, ότι ήταν 

ψευδής, κατασκευασμένη. Το εμβόλιο ΔΕΝ προκαλεί αυτισμό. Μία στο εκατομμύριο να προκαλέσει 

σοβαρή αλλεργική αντίδραση, μία στα πέντε εκατομμύρια να προκαλέσει εγκεφαλίτιδα. 

5. Αν κάνουν εμβόλιο τα παιδιά όλων των υπολοίπων, δεν θα ελαττωθεί η ιλαρά που κυκλοφορεί; Οπότε γιατί 

να κάνουν τα παιδιά μου; Θα είναι ασφαλή. Για να εξαφανιστεί η ιλαρά από την κοινότητα, πρέπει η 

εμβολιαστική κάλυψη να ξεπερνά το 95%. Στην Ελλάδα είμαστε στο 92%. Στην Ιταλία περίπου 86% και 

ιδού η τεράστια φετινή επιδημία. 

6. Έχουν σχέση με τα κρούσματα ιλαράς οι προσφυγικές ροές; Σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ, ο εμβολιασμός 

των προσφύγων για ιλαρά είναι επαρκέστατος. Μόνο σε μικρή έξαρση περιστατικών ιλαράς στο Βερολίνο 

ενοχοποιήθηκαν πρόσφυγες. 

7. Και αφού φταίει η μη-ενσωμάτωση των Ρομά, γιατί δεν κάνουμε κάτι γι’ αυτό; Προφανώς για τον ίδιο λόγο 

που δεν κάνουμε κάτι για τα ανήλικα ζητιανάκια που σέρνουν οι μανάδες (;) τους στους δρόμους, για τον 

ίδιο λόγο που θρηνήσαμε ένα παιδί θύμα αδέσποτης σφαίρας στο σχολείο των Αχαρνών: η ενσωμάτωση 

προϋποθέτει αμφίδρομη επιθυμία και ενέχει υποχρεώσεις απέναντι στην ευρεία και στενότερη κοινότητα. 

8. Ποιος πρέπει να κάνει εμβόλιο; Όποιος δεν έχει κάνει μικρός, και όποιος δεν έχει νοσήσει, καλό θα ήταν. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ πρέπει να εμβολιαστούν οι επαγγελματίες υγείας: στις πρόσφατες Ευρωπαϊκές επιδημίες 

αποτελούν τουλάχιστον το 5% των κρουσμάτων, και ταυτόχρονα είναι υπεύθυνοι για ενδονοσοκομειακή 

μετάδοση σε ευάλωτους πληθυσμούς. Κάποιος πρέπει να το πει και στο ΚΕΕΛΠΝΟ αυτό. 

9. Ποιος δεν πρέπει να κάνει το εμβόλιο; Άνθρωποι με συγκεκριμένες αλλεργίες, ανοσοκατασταλμένοι, 

εγκυμονούσες, άνθρωποι με πρόσφατη λοίμωξη. Ρωτήστε και τον γιατρό σας. 

10. Είναι επαρκή τα μέτρα στην χώρα μας; Οι αρμόδιες αρχές έχουν αναγνωρίσει πού εστιάζεται το 

πρόβλημα και προχωρούν σε στοχευμένες δράσεις. Απαιτούνται όμως και δραστικά μέτρα ενάντια στην 

παραπληροφόρηση του αντι-εμβολιαστικού κινήματος. Τέλος απαιτείται εστίαση στην εμβολιαστική 

κάλυψη των επαγγελματιών υγείας, το λένε τα τρέχοντα στοιχεία από την υπόλοιπη Ευρώπη, αν 

ενημερώνεται κανείς βέβαια. 

*Ο Γιώργος Παππάς (gpele@otenet.gr) είναι Παθολόγος, πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που 

έχει περάσει από τη διαδικασία του Μητρώου Πολιτικών Στελεχών. 

 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/22/1-406/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/22/1-406/
https://archive.is/FbFUL
mailto:gpele@otenet.gr
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93. 19/09/2017: Καταγγελία ρατσιστικής επίθεσης αστυνομικών κατά 

μουσικού δρόμου στο Μοναστηράκι, από την ΚΕΕΡΦΑ 

 
Αστυνομικοί χτύπησαν μετανάστη μουσικό δρόμου στο Μοναστηράκι και μέσα στο Α.Τ. Ομονοίας 

  

ΚΕΕΡΦΑ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ 

 
19 Σεπτεμβρίου 2017  

 

 
 

Με το χυδαίο πρόσωπο του ρατσισμού της ΕΛΑΣ βρέθηκε ο Καμαρά Μοχάμεντ, μουσικός δρόμου και 

μετανάστης από την Γουϊνέα. Δύο αστυνομικοί στο Μοναστηράκι, λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της 18ης 

Σεπτέμβρη, συνέλαβαν το μουσικό παρεμβαίνοντας σε ένα παντελώς ασήμαντο συμβάν. Ένα μπουκάλι 

άδειο κύλισε από τα ξύλινα παγκάκια στη πλατεία και έσπασε! Ένας αστυνομικός πλησίασε τον Καμαρά 

και άρχισε να τον βρίζει ενώ βρίσκονταν εκεί με τη γυναίκα του, η οποία μιλάει άπταιστα ελληνικά. Του 

πέρασαν τις χειροπέδες αφού του έβαλαν τα χέρια στη πλάτη. Του άφησαν σημάδια στα χέρια. Ο 

αστυνομικός δεν του ζήτησε τα χαρτιά του αλλά ο Καμαρά είπε “έχω χαρτιά, γυναίκα και παιδί εδώ, δεν 

έκανα κάτι παράνομο, θα φωνάξω τη δικηγόρο μου. Γιατί με σπρώχνεις.” Τότε ο αστυνομικός, ο οποίος τον 

γνώριζε από καιρό ως μουσικό δρόμου του είπε: “Γαμώ και εσένα, και τη γυναίκα σου και τη δικηγόρο 

μαζί. Σήκω φύγε και μην ξαναπατήσεις στο Μοναστηράκι.” . “Όταν είμαι εγώ στο Μοναστηράκι, ούτε 

μουσική θα παίζεις, ούτε θα έρχεσαι εδώ.” Ο Καμαρά τον ρώτησε “γιατί τα κάνεις αυτά; Επειδή είμαι 

μαύρος;” Του πέρασε χειροπέδες και μαζί με δεύτερο αστυνομικό τον απομάκρυναν και τον στρίμωξαν στο 

σημείο όπου υπάρχει η κατασκευή στην πλατεία. Ο ένας τον κρατούσε πιέζοντας τον στο σβέρκο και ο 

άλλος τον χτυπούσε στο πρόσωπο. Άλλοι δεκαπέντε αστυνομικοί κοιτούσαν το συμβάν. Η ρατσιστική βία 

είχε τη συνέχεια της εντός του διαβόητου για τα κατορθώματα του ΑΤ Ομονοίας όπου τον χτύπησαν οι ίδιοι 

δύο αστυνομικοί μπροστά στον αξιωματικό υπηρεσίας! Να θυμίσουμε στους ρατσιστές ράμπο της ΕΛΑΣ 

ότι ο Δήμος της Αθήνας έχει δώσει τη δυνατότητα στους μουσικούς δρόμου να εκφράζονται ελεύθερα μετά 

από πολύμηνες συζητήσεις. H Αθήνα είναι και θα παραμείνει πόλη ανοιχτή στοςυ μετανάστες, 

πολυπολιτισμική και φιλόξενη για τους μουσικούς δρόμους. Απαιτούμε να τιμωρηθούν οι ρατσιστές 

αστυνομικοί και να σταματήσει η εκδικητική δίωξη που του άσκησαν φορτώνοντας του απίθανες 

κατηγορίες. 

 

Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας 

 

 

 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/19/1-402/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/19/1-402/
https://archive.is/lg6OJ
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94. 19/09/2017: Επίθεση με σιδηρογροθιά στον Καουάρ Αμπάς στον 

Ασπρόπυργο και προκλητική αδιαφορία ΕΛ.ΑΣ. 
 

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 

Νέες επιθέσεις της φασιστικής συμμορίας στη Γκορυτσά Ασπροπύργου με την Αστυνομία απρόθυμη να 

ασχοληθεί 

 

 
 

ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΕΡΦΑ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΚΟΡΥΤΣΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

 

Νέες επιθέσεις της φασιστικής συμμορίας στη Γκορυτσά Ασπροπύργου με την Αστυνομία απρόθυμη να 

ασχοληθεί. Μία μέρα μετά τις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων της 

δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, τα φασιστοειδή της συμμορίας της Γκορυτσά χτύπησαν ξανά μετά από 

τετράμηνη παύση των ρατσιστικών επιθέσεων. Σήμερα το πρωί στις 7πμ,ο μετανάστης εργάτης  Καουάρ 

Αμπάς έβγαινε από το σπίτι του για να πάει για τα χαρτιά του στην Π.Ράλλη. Ομάδα δύο φασιστοειδών του 

επιτέθηκε με ιδιαίτερη αγριότητα. Τον πλησίασαν από πίσω. Ο ένας τον έπιασε από το λαιμό ενώ ο άλλος 

άρχισε να τον χτυπά με σιδηρογροθιά στο πρόσωπο και το κεφάλι. Τον έριξαν κάτω και συνέχισαν να τον 

κλωτσάνε μέχρι που έβαλαν τις φωνές γείτονες και τους σταμάτησαν. Έφτασαν μηχανές της Αστυνομίας 

μετά από μία ώρα, στις 8πμ, με πολλαπλές προσπάθειες για ειδοποίηση στην ΕΛΑΣ από ντόπιους και 

μετανάστες. Πρώτα έλγαν δεν καταλάβαιναν τους μετανάστες που ειδοποιούσαν και μετα είχαν την ίδια 

δυσκολία όταν ντόπιοι ειδοποιούσαν… Όταν έφτασε η Αστυνομία, ένα από τα θύματα προηγούμενων 

ρατσιστικών επιθέσεων,  κατήγγειλε ότι αναγνώρισε αυτούς που χτύπησαν  τον Καουάρ Αμπάς, αφού 

ήταν  οι ίδιοι που χτύπησαν ξανά και εκείνη την περίοδο. Η φασιστική ομάδα της Γκορυτσά πριν από δύο 

βδομάδες είχε κάνει ξανά την εμφάνιση της μετά από τέσσερις μήνες αδράνειας μετά τις αντιφασιστικές 

διαδηλώσεις στην περιοχή και την έναρξη έρευνας από την Εισαγγελία Εφετών. Εμφανίστηκαν έξω από το 

σπίτι ενός μετανάστη φορώντας όλοι κουκούλες και απειλώντας ότι ξεκινάμε ξανά τις επιθέσεις. Η 

ΕΛΑΣ  συνεχίζει να “αγνοεί” την ύπαρξη της ομάδας φασιστοειδών παρά την προσαγωγή αρκετών μελών 

της ξανά και ξανά. Είναι αδιανόητο ότι ξανά  Αστυνομία τους αφήνει να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να 

οργανώνουν νέα πογκρόμ και επιθέσεις. 

 

 

 

 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/19/2-68/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/19/2-68/
https://archive.is/hB2mX
https://archive.is/hB2mX
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95. 18/09/2017: Βίαιη ρατσιστική επίθεση στη Νέα Ιωνία κατά μέλους της 

Πακιστανικής Κοινότητας και του ΚΕΕΡΦΑ 
 

 
Όχι ρατσιστικές επιθέσεις στη Νέα Ιωνία 

 

19 Σεπτεμβρίου 2017 

 
Καταγγέλουμε τη ρατσιστική επίθεση σε βάρος του Βαρές Τ., μέλους της ΚΕΕΡΦΑ και της Πακιστανικής 

Κοινότητας, το απόγευμα της Δευτέρας 18 Σεπτέμβρη, στη Νέα Ιωνία. Ο Βαρές γρονθοκοπήθηκε από 

φασιστοειδές στην Αγ.Κωνσταντίνου, αφού είχε προηγηθεί τραμπουκισμός του κι απειλές. Ο Βαρές 

επικοινώνησε αμέσως με τους συντρόφους του από την ΚΕΕΡΦΑ Ν.Ιωνίας και την Πακιστανική 

Κοινότητα, όπου έφτασαν στο σημείο. Αστυνομικοί που έφτασαν στο μέρος της επίθεσης οδήγησαν στο 

Α.Τ Νέας Ιωνίας και τους δύο. Ο ρατσιστής τραμπούκος συνέχισε να έχει προκλητική συμπεριφορά 

απέναντι στο Βαρές και τους συντρόφους του. Περισσότεροι από 30 άτομα, μέλη της ΚΕΕΡΦΑ, της 

Πακιστανικής Κοινότητας και τοπικών φορέων συγκεντρώθηκαν έξω από το Α.Τ, σε συμπαράσταση στο 

Βαρές. Μέτα από λίγη ώρα, ο Βαρές συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Πακιστανικής Κοινότητας 

Τζαβέντ Ασλάμ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγ.Όλγα, για τις πρώτες βοήθειες. Είναι μια πρόκληση που 

δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη. Και μόνο η μέρα που πραγματοποιήθηκε – ανήμερα της συμπλήρωσης 4 

χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα – είναι εξοργιστική. Αλλά όποτε και να συνέβαινε η 

πρόκληση δεν θα ήταν μικρότερη. Ο Βαρές είναι γνωστός στη γειτονιά για την αντιρατσιστική του δράση 

και συχνά ηγείται της τοπικής πολυπληθούς πακιστανικής κοινότητας, στους αγώνες της ενάντια στο 

ρατσισμό και τους φασίστες. Η προσπάθεια τρομοκράτησης δεν θα περάσει. Η Νέα Ιωνία είναι μια 

προσφυγογειτονιά με μεγάλες εμπειρίες από αντιρατσιστικούς κι αντιφασιστικούς αγώνες. Κάθε 

προηγούμενη ρατσιστική πρόκληση βρήκε απέναντί της όλο τον κόσμο της Νέας Ιωνίας ντόπιους και 

μετανάστες, τα σωματεία, τους μαζικούς φορείς, τις συλλογικότητες που έδωσαν απάντηση με μαζικές 

κινητοποιήσεις. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Η ΚΕΕΡΦΑ Ν.Ιωνίας σε συνεργασία με την Πακιστανική 

Κοινότητα, θα καλέσει άμεσα σε σύσκεψη μέσα στη βδομάδα, προκειμένου να οργανωθεί μαζική 

κινηματική απάντηση στη ρατσιστική επίθεση. 

 

 

96. 14/09/2017: Αναπηροφοβικό σχόλιο Τζήμερου και απάντηση Εθνικής 

Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία 
 

Αναπηροφοβικό σχόλιο του Προέδρου της Δημιουργίας ξανά Θάνου Τζήμερου και απάντηση Εθνικής 

Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία που θεωρεί το σχόλιο ρατσιστικό, στις 14 και 18 Σεπτεμβρίου 

2017 αντίστοιχα: 

  

 Thanos Tzimeros 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/18/1-403/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/18/1-403/
https://archive.is/GnxaL
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/14/1-401/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/14/1-401/
https://archive.is/YXaY1
http://www.esaea.gr/pressoffice/press-releases?task=download&collection=press_filegroup&xi=0&file=press_file&id=3709
https://www.facebook.com/thanos.tzimeros?fref=nf
https://www.facebook.com/thanos.tzimeros?fref=nf
https://www.facebook.com/thanos.tzimeros?fref=nf
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Να το ξεκαθαρίσω: σεβόμαστε την αναπηρία κάθε ανθρώπου. Σε ανθρώπινο επίπεδο έχουμε κάθε διάθεση 

να του συμπαρασταθούμε με τον καλύτερο τρόπο, σε όποιο κόμμα κι αν ανήκει. Όμως, μού είναι αδύνατον 

να αντιληφθώ πώς ένας τυφλός κάνει αυτοψία. Αυτόπτης σημαίνει κυριολεκτικά "αυτός που βλέπει με τα 

ίδια του τα μάτια" (από το θέμα οπ- του ορώ). Άρα δύο τινά ισχύουν. Ή ο Κουρουμπλής δεν είναι τυφλός, 

εκδοχή που ευχόμαστε να αληθεύει μολονότι εγείρει άλλα θέματα διότι ως τυφλός έκανε πολιτική καριέρα 

ή είναι και τυφλός και χαζός. Οπότε πρέπει να επιληφθούν οι προνοιακές δομές, διότι πρόκειται για πολύ 

επιβαρυμένη περίπτωση. 
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97. 13/09/2017 (και μετά): Αναπαραγωγή αντιτσιγγανικού άρθρου από 

Μακελειό κ.α. 
 

Αναπαραγωγή αντιτσιγγανικού άρθρου του skeftomasteellhnika από Μακελειό (15/9 – βλ. παρακάτω) και 

από Hellas Now, Police Voice, Nikos13galanis blog και skeftomasteellhnika.blogspot (Πηγή – 13/9): 

 
Θέλεις να γίνεις πολύκτεκνη (οικογένεια) χωρίς ΚΑΝ να γεννήσεις και να αρπάζεις επιδόματα; Ρώτα 

τους γύφτους, ΑΥΤΟΙ ξέρουν!!! 
 

 

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

ξέρετε για τους «καημένους» τους γύφτους… Ξεκινάμε λοιπόν με το πιο εύκολο… Ένας γύφτος ή καλύτερα 

μια γύφτισσα 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 γύφτων 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 γύφτος στο δικό του? Σε πόσα φανάρια έχεις δει 4-5 χρόνον παιδί γύφτων να πουλάει χαρτομάντιλα 

χωρίς παπούτσια και βρώμικο ? Προσωπικά βλέπω κάθε μέρα. Πόσες φορές έχουμε δει πατέρα γύφτο 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 γύφτο? Η απάντηση είναι ΟΧΙ. Οι γύφτοι 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 γύφτοι εισέπρατταν παρανόμως οικογενειακά επιδόματα ύψους 211.000 ευρώ. Είναι 

κοινό μυστικό, άλλωστε, ότι ο αριθμός των παιδιών που δηλώνονται από τη δεκαετία του 1980 μέχρι 

σήμερα στους κόλπους των γύφτων 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 γύφτους, καθώς πάρα πολλοί εξ αυτών 

εμφανίζονται να πληρούν τα κριτήρια. Είναι σύνηθες φαινόμενο, μας λένε εκπαιδευτικοί, να εγγράφονται 

στα δημόσια σχολεία παιδιά των γύφτων 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 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/13/1-416/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/13/1-416/
https://archive.is/Q4tKt
https://archive.is/FBcCQ
https://archive.is/XDaSZ
https://archive.is/OfdMK
https://archive.is/5YsYx#selection-1145.0-1449.19
https://archive.is/5YsYx#selection-1145.0-1449.19
https://archive.is/5YsYx/bcdaa61c9c0c13aa2d8a75f5dd15dd08e2b75fae.jpg
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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 γύφτος 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 γύφτων «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 γύγτων, «καλείται να αντιμετωπίσει 

την ακραία φτώχεια και τη βελτίωση συνθηκών διαβίωσης των γύφτων». 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 γύφτων και Ευπαθών Ομάδων» κατά το δεύτερο 

εξάμηνο του 2016. Τελειώνουμε μόνο με μία πρόταση… Θες να περάσεις και εσύ καλά σε αυτή τη 

ριμαδοχώρα ? Δήλωσε ότι είσαι ΓΥΦΤΟΣ … Τα επιδόματα κ.λ.π. καλούδια σε περιμένουν. ΑΛΛΟΙ τα 

πληρώνουν!! 

skeftomasteellhnika 

 

 

98. 12/09/2017: Καταγγελία μη μετάφρασης εγγράφων απέλασης και σωρείας 

παραβάσεων με ρατσιστικό κίνητρο της ΕΛ.ΑΣ., στο Ηράκλειο 
 

Καταγγελία μη μετάφρασης εγγράφων απέλασης, σωρείας παραβάσεων με ρατσιστικό κίνητρο της ΕΛ.ΑΣ. 

(μέχρι και πραράνομη απέλαση) καθώς και ρατσιστικού λόγου και σχετικού lobbying του 

αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Κρήτης στις 12 Σεπτεμβρίου 2017: 

 

Ένταση στο λιμάνι Ηρακλείου – Απελαύνουν άρον άρον τους πρόσφυγες  
 

 
 

Συντάκτης: Μάριος Διονέλλης Εφημερίδα των Συντακτών 12.09.2017 

 

Το σκληρό πρόσωπο της Κρήτης βλέπουν οι 74 εναπομείναντες πρόσφυγες στο λιμάνι του Ηρακλείου οι 

οποίοι εν μία νυκτί μετατράπηκαν από φιλοξενούμενοι σε κρατούμενους. Ήδη η αστυνομική δύναμη στο 

κτίριο των λιμενεργατών έχει αρχίσει να μεγαλώνει ενώ σύμφωνα με καταγγελίες των μελών της 

Πρωτοβουλίας Ηρακλείου για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες, τους επιδόθηκαν χαρτιά απέλασης 

αλλά αποκρύπτοντας το περιεχόμενό τους. Στο χώρο βρίσκονται διαδηλωτές και η επιτροπή δικαιωμάτων 

του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση (22:15) ζήτησαν να μπουν μέσα 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/12/1-400/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/12/1-400/
https://archive.is/nD9iR
http://www.efsyn.gr/search/node?author=106
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στο χώρο “φιλοξενίας” να ενημερώσουν τους πρόσφυγες για τα δικαιώματά τους δικηγόρος της Ύπατης 

Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, εκπρόσωπος του Γραφείου Ασύλου Ηρακλείου και δικηγόροι – 

μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Η αστυνομία ΔΕΝ επέτρεψε σε 

κανέναν την είσοδο.  Στην ουσία η αίθουσα των λιμενεργατών στο λιμάνι του Ηρακλείου πλέον από χώρος 

φιλοξενίας έχει μετατραπεί σε κρατητήριο. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.» η αστυνομία ζήτησε το 

μεσημέρι από εθελοντή μεταφραστή (και εκείνος αρνήθηκε) να επιδώσει τα έγγραφα απέλασης στους 

πρόσφυγες (μεταξύ των οποίων και περίπου 20 παιδιά και βρέφη) χωρίς όμως να τους μεταφράσει το 

ακριβές περιεχόμενό τους. Τα έγγραφα (ένα εκ των οποίων δημοσιεύεται παρακάτω) τελικά επιδόθηκαν 

χωρίς να μεταφραστούν. 

 
Τα έγγραφα απέλασης τα οποία επιδόθηκαν χωρίς να μεταφραστεί το περιεχόμενό του στους πρόσφυγες  
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Από τα έγγραφα γίνεται σαφές πως οι πρόσφυγες μαζί με τα παιδιά τους είναι πλέον κρατούμενοι μέχρι να 

απελαθούν. Τα βέλη των αλληλέγγυων στρέφονται κυρίως κατά του αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου 

Ευριπίδη Κουκιαδάκη, ο οποίος επιδιώκει να σταλεί μήνυμα πως η Κρήτη δεν είναι φιλικός τόπος για το 

πέρασμα των «καραβιών» μεταναστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την πρωϊνή σύσκεψη φορέων στο 

λιμάνι ο ίδιος ανέφερε πως υπάρχει οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης για να μπει και η Κρήτη στα 

δρομολόγια για τις «καραβιές» ώστε να  αποφορτιστεί η κατάσταση στα νησιά του Αιγαίου. Ο ίδιος πάντως 

σε σχετική ερώτηση της «Εφ.Συν.» δεν επιβεβαιώνει τις δηλώσεις του αυτές τονίζοντας όμως πως δεν 

προτίθεται να συναινέσει στη μετατροπή του λιμανιού του Ηρακλείου σε… hot spot. 

Αγκάθι οι αιτούντες άσυλο 
Στο νησί “τρέχει” πρόγραμμα φιλοξενίας για πρόσφυγες αιτούντες άσυλο από την Ύπατη Αρμοστεία σε 

συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, ο σχεδιασμός του οποίου προβλέπει μέχρι και 2.000 θέσεις 

φιλοξενίας. Ήδη έχει ξεκινήσει η πρώτη φάση εγκατάστασης με στέγαση κυρίως οικογενειών και ήδη 

φιλοξενούνται περίπου 240 πρόσφυγες. Από τους πρόσφυγες που έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στο λιμάνι 

του Ηρακλείου, 28 άτομα έχουν εκδηλώσει την πρόθεση να ζητήσουν άσυλο και συνεπώς θα μπορούσαν να 

ενταχθούν στο ήδη υπάρχον πρόγραμμα. Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου έχει ήδη εξασφαλίσει σπίτια για τη 

στέγαση των συγκεκριμένων προσφύγων ωστόσο, όπως καταγγέλλεται, ασκήθηκαν υπόγειες πιέσεις ώστε 

να μην τους δοθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήματος ασύλου και τελικά να οδηγηθούν και αυτοί σε 

απέλαση. «Τη διαδικασία μπλοκάρει με τις ενέργειές της η Περιφέρεια Κρήτης με πρόσχημα ότι θα δοθεί το 

μήνυμα ότι η Κρήτη μπορεί να αποτελέσει προορισμό για νέες καραβιές προσφύγων», λέει στην 

«Εφ.Συν.»  η Ηλέκτρα Τρουλλινού, μέλος της Πρωτοβουλίας Ηρακλείου για τους Πρόσφυγες, 

καταγγέλλοντας ταυτόχρονα ότι «τηρήθηκαν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε σχέση με την πρώτη φουρνιά 

των 103 προσφύγων. Ενώ τουλάχιστον 28 άτομα έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να ζητήσουν άσυλο, 

τις τελευταίες ώρες ασκήθηκαν τρομερές πιέσεις ώστε πάση θυσία να μην τους επιτραπεί η παραμονή στην 

Κρήτη» αναφέρει η ίδια. Από την πλευρά του πάντως ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ευριπίδης 

Κουκιαδάκης τονίζει στην «Εφ.Συν.» πως συμφωνεί να μεταφερθούν στις δομές της Αναπτυξιακής 
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Ηρακλείου όσοι πρόσφυγες αιτηθούν άσυλο και πως θα ήταν παράλογο να μεταφερθούν στον Πειραιά και 

από εκεί να ξαναγυρίσουν στην Κρήτη. Ωστόσο ο ίδιος αναφέρει πως επί του θέματος αυτού δεν έχει 

αρμοδιότητα καθώς οι πρόσφυγες που παραμένουν στο Ηράκλειο είναι πλέον στη δικαιοδοσία της 

αστυνομίας. Στο χώρο του λιμανιού πάντως από τις 7.30 το απόγευμα άρχισαν να συγκεντρώνονται 

αλληλέγγυοι πραγματοποιώντας διαμαρτυρία για τις μεθοδευόμενες εξελίξεις ενώ στο σημείο σπεύδει και 

ομάδα δικηγόρων της επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων του δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. 

Πληροφορίες αναφέρουν πως ενδεχομένως να επιχειρηθεί και εσπευσμένη μεταγωγή των προσφύγων για 

κέντρο κράτησης της Αθήνας (πιθανώς Αμυγδαλέζα) σήμερα το βράδυ ή το πρωί της Τετάρτης. Άλλο 

σενάριο αναφέρει πως πιθανώς θα μεταφερθούν με ναυλωμένο πλοίο σε νησί ώστε κατόπιν να προωθηθούν 

προς την Τουρκία με βάση της συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας.

 
 

Ηράκλειο: Απέλασαν τους πρόσφυγες – Καταγγελία στο Συνήγορο του Πολίτη 

  

 

 

Από την επιχείρηση απέλασης των προσφύγων από το Ηράκλειο 

Συντάκτης: Μάριος Διονέλλης Εφημερίδα των Συντακτών 13.09.2017 

Με την καταστρατήγηση στοιχειωδών δικαιωμάτων των προσφύγων που βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες 

στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης  η διαδικασία απέλασής τους. Οι 69 από τους 

72 πρόσφυγες επιβιβάστηκαν υπό κράτηση και με τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης σε πλοίο που 

τους μετέφερε αρχικά στη Σύρο και από εκεί μεταφέρονται στην Κω σε προαναχωρησιακό κέντρο και όχι 

σε camp φιλοξενίας όπως δηλώνουν οι αρμόδιοι φορείς στο Ηράκλειο. Οι πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων 

γυναίκες και παιδιά, τελούν υπό απέλαση, και επιστροφή πιθανότατα στην Τουρκία, παρά το γεγονός ότι 

κάποιοι από αυτούς έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής αίτησης ασύλου ενώ τους δόθηκαν να 

υπογράψουν χαρτιά στα ελληνικά αποκρύπτοντάς τους το πραγματικό τους περιεχόμενο. Μέχρι αργά χθες 

https://archive.is/Ss1iA
http://www.efsyn.gr/search/node?author=106
http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/field/image/2017-09/apelasi_prosfyges_hrakleio.jpg
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το βράδυ γινόταν προσπάθεια από δικηγόρους της Ύπατης Αρμοστείας και της Επιτροπής Δικαιωμάτων του 

Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου να ενημερώσουν τους πρόσφυγες χωρίς όμως η αστυνομία να επιτρέπει 

την πρόσβαση επικαλούμενη «εντολές άνωθεν». Για το θέμα έχει ήδη υποβληθεί αναφορά προς τον 

Συνήγορο του Πολίτη από την Πρωτοβουλία Ηρακλείου για τους μετανάστες/πρόσφυγες η οποία 

καταγγέλλει αφενός τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Κρήτης για αφόρητες πιέσεις προς την κυβέρνηση 

αλλά και την κυβέρνηση ότι υπέκυψε στις πιέσεις αυτές. Μείζον θέμα έχει δημιουργηθεί μεταξύ των 

εκπροσώπων των υπηρεσιών στην Κρήτη καθώς τόσο από το Γραφείο Ασύλου, όσο και από την 

Αναπτυξιακή Ηρακλείου εκφράζεται έντονη δυσαρέσκεια για τους τελικούς χειρισμούς της υπόθεσης και 

για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των προσφύγων. Τα βέλη των αλληλέγγυων συγκεντρώνει κυρίως ο 

αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ευριπίδης Κουκιαδάκης ο οποίος ήδη από χθες κατήγγειλε «οργανωμένο 

σχέδιο της κυβέρνησης να βάλει την Κρήτη στο χάρτη που ακολουθούν οι καραβιές των μεταναστών». (σ.σ. 

Ο ίδιος πάντως μιλώντας στην «Εφ.Συν.» αρνήθηκε πως έκανε τέτοια δήλωση). Ωστόσο, σύμφωνα με 

πληροφορίες, όλη την ημέρα χθες στις συσκέψεις για τη διαχείριση του θέματος ακούστηκαν αρκετές 

φοβικές φωνές (ακόμα και περί ενδεχόμενων “Τζιχαντιστών” μεταξύ των προσφύγων) οι οποίες τελικά 

φαίνεται πως υπερίσχυσαν. Για το θέμα αναμένεται αναλυτική ανακοίνωση από την Πρωτοβουλία 

Ηρακλείου για τους πρόσφυγες εντός της ημέρας. Δείτε παρακάτω την αναφορά που έχει υποβληθεί από 

χθες στον Συνήγορο του Πολίτη για όσα διαδραματίστηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου. 

 

Αναφορά 

Για την ενημέρωση του Συνηγόρου του Πολίτη 

Από την Πρωτοβουλία για τους Πρόσφυγες και Μετανάστες / Αλληλέγγυους-ες 
Σε συνέχεια των εξελίξεων των τελευταίων ημερών, όσων αφορά τους πρόσφυγες που βρέθηκαν μέσα σε 

δύο διαδοχικές βάρκες βόρεια του Ηρακλείου, την προηγούμενη εβδομάδα, σας αναφέρουμε τα παρακάτω: 

Στην πρώτη περίπτωση έφτασαν 5/9 στην πρώτη βάρκα αφού αυτή εξέπεμψε ΣΟΣ και ο αριθμός των 

μεταναστών ήταν 105 περίπου. Μετά την πρώτη καταγραφή, ενημερώθηκαν για τη διαδικασία ασύλου από 

δικηγόρο της Ύπατης Αρμοστείας, κατά την οποία κανείς δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον να κάνει αίτηση 

ασύλου και τους επιδόθηκε το χαρτί της απέλασής τους από τη χώρα μετά από εξάμηνη παραμονή. Τους 

ενημέρωσαν για την αγορά ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, τα οποία πλήρωσαν οι ίδιοι έτσι ώστε  να μεταβούν 

άμεσα στον Πειραιά, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί οργανωμένη αποστολή προς το πλησιέστερο καμπ 

φιλοξενίας είτε από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής είτε από κλιμάκιο της Ύπατης Αρμοστείας. 

Τα υπηρεσιακά σημειώματα που έλαβαν δεν ανέφεραν πουθενά τις οικογενειακές τους σχέσεις με υπαρκτό 

το ενδεχόμενο να χάσουν οι γονείς τα παιδιά. Στην δεύτερη περίπτωση η βάρκα έφτασε την Πέμπτη 7/9, την 

ίδια μέρα που έφευγαν οι πρώτοι πρόσφυγες που αφέθηκαν ελεύθεροι και η διαδικασία που ακολουθήθηκε 

ήταν διαφοροποιημένη. Δικηγόρος της Ύπατης Αρμοστείας με συνοδεία εξουσιοδοτημένου μεταφραστή, 

ενημέρωσε τα 70 περίπου άτομα για την διαδικασία ασύλου, και σε πρώτη φάση εκδήλωσαν ενδιαφέρον 18 

από αυτούς. Το νούμερο μεγάλωσε σταδιακά με τους ενδιαφερόμενους να ξεπερνάν τους 24. Η δικηγόρος 

της Ύπατης ενημέρωσε ως όφειλε με τη σειρά της την αρμόδια αστυνομική αρχή για να προχωρήσει τη 

διαδικασία. Και να κληθεί το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Κρήτης να έρθει να τους καταγράψει και να 

γίνουν στο χώρο του τα ραντεβού. Επίσης η εκπρόσωπος της Ύπατης σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή 

Ηρακλείου που είναι ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος Στέγασης στην Κρήτη της Ύπατης, βρήκε 

αμέσως διαμερίσματα, τα οποία εξοπλίστηκαν αμέσως ώστε οι αιτούντες άσυλο να μπουν κατευθείαν σε 

αυτά άμα τη απελευθέρωσή τους από το χώρο του Ο.Λ.Η. όπου κρατούνταν. Ενώ ετοιμάστηκαν άμεσα τα 

σπίτια του προγράμματος, δεν είχε προχωρήσει η έκδοση των εγγράφων για να κινηθούν οι διαδικασίες 

ασύλου, αλλά ούτε και η ενημέρωση του τοπικού εν λειτουργία γραφείο ασύλου. Και φτάνουμε σήμερα 

ημέρα Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι, που παρά τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις, οι 70 περίπου 

πρόσφυγες που κρατούνται σε αίθουσα στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, υπέγραψαν ουσιαστικά την 

απέλασή τους.  Αστυνομικοί υπηρεσίας προχώρησαν στην επίδοση των εγγράφων και όταν ο επίσημος 

μεταφραστής προσπάθησε να τα διαβάσει, ώστε να τα μεταφράσει στους ανθρώπους τον απέτρεψαν και του 

είπαν να τα δώσει απλά προς υπογραφή χωρίς να τους πει τίποτα. Ο Μεταφραστής αρνήθηκε και 

αποχώρησε από το χώρο. Έπειτα η Αστυνομία έφερε στο χώρο δικό της μεταφραστή, ο οποίος όμως, ούτε 

πιστοποιημένος είναι, ούτε ελληνικά μπορεί να διαβάσει και του ζήτησαν να κάνει το ίδιο: να τα επιδώσει η 

Αστυνομία στους πρόσφυγες παρουσία του «μεταφραστή» χωρίς να τους πει τι είναι τα χαρτιά (δεν 

μπορούσε να ξέρει έτσι κι αλλιώς). Οι πρόσφυγες λοιπόν τα υπέγραψαν χωρίς να γνωρίζουν τι αναφέρεται 

σε αυτά. (συνημμένα σας στέλνουμε ένα δείγμα των εγγράφων αυτών). Κατόπιν ενημέρωσης ομάδας 
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δικηγόρων και της Ύπατης Αρμοστείας, προσπάθησε να γίνει εκ νέου ενημέρωση για τα χαρτιά που 

υπέγραψαν αλλά και για το άσυλο, κάτι που με άνωθεν εντολές απαγορεύτηκε, μιας και δεν άφηναν 

αστυνομικοί την είσοδο σε κανέναν στο χώρο κράτησης. Μετά κόπων και βασάνων άφησαν εκπρόσωπο της 

Ύπατης να μπει με διερμηνέα. Από πληροφορίες γνωρίζουμε ότι υπάρχει ναυλωμένο πλοίο (το επιβεβαίωσε 

η  ακτοπλοϊκή εταιρεία ΑΝΕΚ) που θα οδηγήσει στα κρυφά ουσιαστικά τους ανθρώπους σε 

προαναχωρησιακό κέντρο στην Κω. Επειδή κρατούνται σε χώρο ακατάλληλο και μη θεσμικό, που δεν 

πληροί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των ίδιων και των παιδιών τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως δεν 

υπάρχουν ντουζιέρες, ότι έχουν πλημμυρίσει οι τουαλέτες, ότι κυκλοφορεί γαστρεντερίτιδα ενώ στην αρχή 

οι άνθρωποι ήταν υγιείς και ότι 3 μωρά έχουν τσιμπήματα που φαίνεται να είναι από ψύλλους, πιθανά από 

τα στρώματα που υπάρχουν χύμα στο χώρο. Επειδή παράτυπα και χωρίς ενημέρωση των ενδιαφερομένων 

προωθείται η αναγκαστική απέλασή τους από τη χώρα, μετά από 6 μήνες αναγκαστικής κράτησης. Επειδή 

παρεμποδίζεται η επικοινωνία με τους δικηγόρους για την άμεση ενημέρωση των δικαιωμάτων τους. Επειδή 

παρακωλύεται επίσης παράτυπα η παρουσία της εκπροσώπου της Ύπατης Αρμοστείας για την ενημέρωσή 

τους και την άσκηση των δικαιωμάτων τους (μία ώρα περίμενε να της επιτραπεί η είσοδος). Επειδή 

ανάμεσα στους αιτούντες άσυλο υπάρχει 30χρονη με λευχαιμία ή θρομβοκυττάρωση που έχει χάσει την 

όρασή της από το αριστερό μάτι (δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι έχει) που μετέβη 2 ή 3 φορές στα 

εφημερεύοντα και όπου έχασε τον ιατρικό της φάκελο που τον είχε μαζί της σε όλο το ταξίδι (κάποιος 

Αστυνομικός τον πήρε μάλλον ως υπόπτου περιεχομένου καθότι γραμμένος στη δική της γλώσσα και η 

Αστυνομία το αρνείται!) και πολλές οικογένειες με μωρά παιδιά. Επειδή ουσιαστικά παραβιάζεται η 

ενάσκηση των δικαιωμάτων τους για αναζήτηση ασύλου και κάθε σχετικό με την υπεράσπισή τους. Για 

τους λόγους αυτούς ζητούμε: 

– την άμεση παρέμβασή σας σχετικά με την διαπίστωση παρατυπιών 

– την άμεση ενημέρωση μας σχετικά με το τι διενέργειες πρέπει να κάνουμε 

– την άμεση πληροφόρηση των προσώπων αυτών για τα δικαιώματά τους και για τις ενέργειες τις οποίες 

οφείλουν να ακολουθήσουν. 

Ηράκλειο, 12 Σεπτέμβρη 2017 – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

/ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ/ΕΣ 

 

 

99. 04/09/2017: Αντισημιτικό και ρατσιστικό παραλήρημα σε άρθρο 

για πλειστηριασμούς 
Αττικά Νέα 

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017 

 

Από το «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», από σήμερα όλα τα «σπίτια στα χέρια τραπεζίτη» 

 

Ήδη υπάρχουν κινήσεις ενδιαφερόμενων αγοραστών, ακόμα και επιχειρηματικών σχημάτων, που ψάχνουν 

ευκαιρίες στα κατασχεμένα σπίτια, αλλά και πιέσεις προς δανειολήπτες από τράπεζες να κλείσουν τις 

υποχρεώσεις τους για να μην υπάρξουν χειρότερες εξελίξεις.  Σημαντικό στοιχείο επίσης στην όλη 

διαδικασία είναι ότι ο ηλεκτρονικός χαρακτήρας των πλειστηριασμών θα διευκολύνει όσους δεν θέλουν να 

έρθουν αντιμέτωποι με ομάδες και συλλογικότητες πολιτών που αντιδρούν, άρα η όλη κατάσταση θα είναι 

απρόσωπη και σαφώς λιγότερο επικίνδυνη για την κυβέρνηση και όσους θελήσουν να αγοράσουν 

κατασχεμένο ακίνητο.  
 

 

 
 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/04/3-26/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/04/3-26/
https://archive.is/v8PSi
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/09/18f2d-25ce25a025ce259b25ce259525ce259925ce25a325ce25a425ce259725ce25a125ce259925ce259125ce25a325ce259c25ce259f25ce25a32b25ce259925ce259725ce25a1screenshot_1.png
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Δυστυχώς, τα έγραφαν τα ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ, πριν από τον Γενάρη του 2015: 

“Ο ΤΣΙΠΡΑΣ, ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΣΠΙΤΙΑ, ΘΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΘΑ 

ΞΕΠΟΥΛΗΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΡΦΙ ΣΤΗΝ ΚΑΣΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” 

Δυστυχώς, λίγοι κατάλαβαν περί ποιάς ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΕΒΡΑΙΩΝ, επρόκειτο. Λυπάμαι για τα σπίτια 

των ΕΛΛΗΝΩΝ, που θα χαθούν και θα περάσουν σε εχθρικά χέρια (εβραίοι, τούρκοι, γερμανοί, 

λαθρομεταναστες), αν δεν υπάρξουν άμεσες αντιδράσεις. ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΑΝ 

ΧΑΣΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ, ΟΣΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΚΑΙ ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΑΝ ΤΣΙΠΡΑ. ΑΥΤΟΙ, ΕΙΝΑΙ 

ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ, ΤΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ 

ΤΟΥΣ,  ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΩΝ. 

Καλλιόπη Σουφλή 

Υ.Γ. ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ… ΟΥΤΕ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ!  

 

 
 

Διπλές βάρδιες κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή και διευρυμένο ωράριο από νωρίς το πρωί έως το 

απόγευμα ξεκινούν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ακινήτωνπροκαλώντας μεγάλο πονοκέφαλο στην 

κυβέρνηση. Πρόκειται για μια εντελώς νέα και δύσκολη κοινωνικά πραγματικότητα, καθώς μέχρι τώρα 

ακούγαμε ότι επρόκειτο απλώς για «πιλοτικό πρόγραμμα πλειστηριασμών». Να όμως που ήρθε η ώρα της 

πραγματικής αποτύπωσης ενός δύσκολου μέτρου, το οποίο η κυβέρνηση επί μήνες απέφευγε, όχι όμως με 

την ψήφιση νομοσχεδίου που θα απέτρεπε πλήρως τις κατασχέσεις σπιτιών. Εξάλλου, όσο κι αν το 

υπουργείο Οικονομικών  καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους επικοινωνούσε ότι «κανένα σπίτι δεν θα χαθεί», να 

που τώρα το όλο σύστημα είναι έτοιμο και ξεκινά μια εντελώς καινούρια συνθήκη. Ήδη οι 

συμβολαιογραφικοί σύλλογοι της χώρας έχουν ενημερωθεί, ενώ το σύστημα είναι 100% έτοιμο μετά από 

μια σειρά τεστ που εξελίχθηκαν εντός του Αυγούστου και συνολικά το φετινό καλοκαίρι. Από την πλευρά 

των δανειστών, η διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων θεωρείται ότι θα αποτελέσει 

σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και στην αλλαγή του 

κλίματος ως προς τη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας. Για τον λόγο αυτό έχουν 

ζητηθεί διαδικασίες-εξπρές, γρήγορες εκτελέσεις και καμία χρονοτριβή. Βασικός στόχος είναι οι 

πλειστηριασμοί να διεξαχθούν σε φουλ ρυθμούς μέχρι και τα Χριστούγεννα, αν και πλέον το πλαίσιο είναι 

ήδη έτοιμο, με τις διαδικασίες να ξεκινούν ακόμη και εντός του Σεπτεμβρίου. 

 

 
 

Ενδιαφέρον είναι το στοιχείο που αναδεικνύει η γνωστή δικηγόρος, ειδική σε θέματα κόκκινων δανείων, 

Αριάδνη Νούκα: «Πλέον μ’ ένα απλό κουμπί, με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, θα συμμετέχουν στη διαδικασία 

πλειστηριασμών και πολλοί ενδιαφερόμενοι από το εξωτερικό αλλάζοντας όλα όσα γνωρίζαμε». Όπως 

ορίζει η καινούρια αυτή διαδικασία, θα πρέπει εντός 15 ημερών από την κατάσχεση να δρομολογείται χωρίς 

άλλη χρονοτριβή ο πλειστηριασμός και μόλις πέντε ημέρες μετά από αυτόν θα πρέπει με κάθε τυπικότητα 

https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/09/0febf-1-40.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/09/63750-25ce25ba25ce25b125cf258425ce25b125cf258325cf258725ce25b525cf258325ce25b525ce25b925cf258311760177_975224239195148_2013182447748247684_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/09/c98cd-25ce25ba25ce25b125cf2584screenshot_1.png
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να αποδίδεται το περιουσιακό στοιχείο στον υπερθεματιστή. Αυτό στην περίπτωση που πρόκειται για 

κινητό περιουσιακό στοιχείο. Εάν πάλι πρόκειται για ακίνητο, τότε η προθεσμία αυξάνεται στις 12 ημέρες. 

Όπως όμως και να έχει, το νέο αυτό σύστημα δεν επιτρέπει να περνάει ο καιρός δίχως να χάνεται το 

ακίνητο. Η «βιασύνη» του πράγματος φαίνεται ακόμη και σε άλλα πράγματα και κατευθύνσεις. Όπως 

υπογραμμίζει η κυρία Νούκα, «οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί θα διενεργούνται αντί για μία ημέρα που 

μέχρι σήμερα οριζόταν (κάθε Τετάρτη), τρεις ημέρες την εβδομάδα. Δηλαδή και Τετάρτη, και Πέμπτη, και 

Παρασκευή. Παράλληλα, είναι τέτοια η βιασύνη να βγάλουν τα σπίτια στο σφυρί ώστε θα υπάρχει και 

διευρυμένο ωράριο.  Δηλαδή δεν θα γίνονται πλειστηριασμοί μόνο σε ώρες Δημοσίου, το πρωί, αλλά θα 

ξεκινούν από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. ή εναλλακτικά από τις 2 μ.μ. έως τις 6 μ.μ.». Όπως 

πληροφορούμαστε από τα τεστ που γίνονταν όλο το καλοκαίρι, η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι η 

ακόλουθη: κάθε υποψήφιος πλειοδότης θα πρέπει να δηλώσει τη συμμετοχή του στον  πλειστηριασμό που 

τον ενδιαφέρει αφού προηγουμένως αποδώσει ένα μικρό ποσό ως εγγύηση. Και λέμε «μικρό», καθώς τα 

χρήματα αυτά δεν θα είναι ανάλογα με το σύνολο της προσφοράς του, αλλά η εγγύηση θα ισούται μόλις με 

το 1/3 της τιμής της πρώτης προσφοράς. Επίσης, θα υπάρχει ένα πάγιο τέλος «χρήσης των συστημάτων». 

Τα συστήματα αυτά για τα οποία έγινε μεγάλη συζήτηση προ ημερών θα τα διαχειρίζεται συγκεκριμένη 

εταιρεία την οποία επέβαλε το υπουργείο Δικαιοσύνης με κατάτμηση των ποσών. Ωστόσο η κυριότητα των 

συστημάτων, η διοίκηση και η διαχείριση θα ανήκουν στους κατά τόπους αρμόδιους συμβολαιογραφικούς 

συλλόγους, οι οποίοι, αν και αντιδρούν (να θυμίσουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις τους που απέτρεψαν 

τους πλειστηριασμούς τον χειμώνα), δεν έχουν πλέον δυνατότητα για μεγαλύτερη παρέμβαση. Σημαντικό 

στοιχείο επίσης στην όλη διαδικασία είναι ότι ο ηλεκτρονικός χαρακτήρας των πλειστηριασμών θα 

διευκολύνει όσους δεν θέλουν να έρθουν αντιμέτωποι με ομάδες και συλλογικότητες πολιτών που 

αντιδρούν, άρα η όλη κατάσταση θα είναι απρόσωπη και σαφώς λιγότερο επικίνδυνη για την κυβέρνηση και 

όσους θελήσουν να αγοράσουν κατασχεμένο ακίνητο.  Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός θα είναι ανοικτού 

τύπου, κατά τη διάρκεια του οποίου θα υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές, σε μια διαδικασία 

«μπινταρίσματος», όπως λέγεται στην αγορά. Πάντως, η ευρισκόμενη σε προφανή δυσκολία αριστερή 

κυβέρνηση επιδιώκει τις τελευταίες ημέρες να θολώσει εκ νέου τα νερά και να δημιουργήσει μια προσδοκία 

ότι ενδεχομένως θα υπάρξει εκ νέου αποφυγή του μέτρου, το οποίο όμως η ίδια έχει προωθήσει. Δεν είναι 

τυχαίο ότι από το υπουργείο Δικαιοσύνης και την πλευρά του υπουργού Σταύρου Κοντονή διαρρέεται 

τελευταία ότι ενδεχομένως και έως τον Δεκέμβριο η κυβέρνηση θα επανεξετάσει την επέκταση της 

προστασίας της πρώτης κατοικίας για όσους έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, η οποία λήγει στο τέλος 

του έτους, και ότι γενικά θα βρεθεί ένας τρόπος να προστατευτεί η κατοικία. Όσο όμως κι αν για προφανώς 

επικοινωνιακούς λόγους η κυβέρνηση επιδιώκει να απεγκλωβιστεί, την ίδια στιγμή το σύστημα 

κατασχέσεων και τελικών πλειστηριασμών έχει προχωρήσει και σε πρώτη φάση αφορά πλήθος ακινήτων, 

κυρίως εξοχικών και πατρικών σπιτιών, πολλών κόκκινων δανειοληπτών. Η ετοιμότητα του μηχανισμού 

φάνηκε και από την ανακοίνωση που δόθηκε και διαβεβαιώνει ότι αναφορικά με τους ηλεκτρονικούς 

πλειστηριασμούς «η Πολιτεία, συνεργαζόμενη στενά με τους συμβολαιογράφους προς τη διαμόρφωση του 

νέου αυτού συστήματος, διασφαλίζει μέσω της διενέργειας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών 

αποκλειστικά από τον συμβολαιογράφο τον δημόσιο χαρακτήρα της αναγκαστικής εκτέλεσης, τη διαφάνεια 

της διαδικασίας και την προστασία των δικαιωμάτων των οφειλετών (δικονομική και οικονομική)». 

«Δυστυχώς, τίποτα δεν σταματά τους πλειστηριασμούς και πολύ φοβάμαι ότι θα δούμε φαινόμενα 

αντίστοιχα με της Ισπανίας, όπου χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους, ή της Ιρλανδίας, στην οποία για 

να σταματήσει ο κατήφορος τέθηκε έως και πλαφόν στα ενοίκια των σπιτιών λόγω του μεγάλου κύματος 

φυγής που υπήρξε από τις ιδιόκτητες κατοικίες», αναφέρει η κυρία Νούκα. Όπως τονίζουν καλά 

ενημερωμένοι ακτιβιστές, η προστασία της στέγης κατοχυρώνεται μόνο μέσω της ένταξης στον νόμο 

Κατσέλη, όμως μετά το 2018 αυτή η δυνατότητα δεν θα υφίσταται. Ήδη υπάρχουν κινήσεις 

ενδιαφερόμενων αγοραστών, ακόμα και επιχειρηματικών σχημάτων, που ψάχνουν ευκαιρίες στα 

κατασχεμένα σπίτια, αλλά και πιέσεις προς δανειολήπτες από τράπεζες να κλείσουν τις υποχρεώσεις τους 

για να μην υπάρξουν χειρότερες εξελίξεις. Πάντως, σημαντικό στοιχείο στην όλη υπόθεση είναι οι 

καταγγελίες από οργανώσεις υπέρ των δανειοληπτών ότι δεν διασφαλίζεται ούτε η πρώτη κατοικία και ότι 

θα δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα. Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει εκφράσει 

φόβους και αμφιβολίες για το θέμα. Σε κάθε περίπτωση, για αμιγώς πολιτικούς λόγους η κατεύθυνση που 

έχει δοθεί πάλι είναι να μην υπάρξει προτεραιότητα στην πρώτη κατοικία (να υπάρξει ελαστική 

αντιμετώπιση) και οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί να επικεντρωθούν αρχικά σε πλήθος εξοχικών ή 

ακριβών σπιτιών, για να δοθεί μια αίσθηση «κοινωνικής δικαιοσύνης» και αυτοματισμού. Μάλιστα 
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πρόσφατα ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης, σε δηλώσεις του και 

για να κατευνάσει τα πνεύματα τόνιζε ότι «το 97% όσων έχουν κόκκινο δάνειο που αφορά πρώτη κατοικία 

προστατεύονται και θα συνεχίσουν να προστατεύονται», προσθέτοντας ότι τα περισσότερα ακίνητα που θα 

βγουν σε πλειστηριασμό πιθανότατα θα αφορούν εμπορικά καταστήματα. Και σε αυτή την περίπτωση 

υπάρχει μείζον πρόβλημα για ανθρώπους που θα χάσουν κόπους μιας ολόκληρης ζωής. Για να 

κατανοήσουμε το μέγεθος του προβλήματος, πρέπει να τονίσουμε ότι τα κόκκινα δάνεια ξεπερνούν το 1 

εκατομμύριο και, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότερα από 100.000 αφορούν πρώτη κατοικία. 

Πηγή ΠΟΠΗ ΣΟΥΦΛΗ στις 3:31 μ.μ. 

 

 

100. 04 ως 06/09/2017: Εθνοτικό προφίλ από πολλά μέσα σε βάρος των Ρομά 
 

Εθνοτικό προφίλ στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 σε δελτίο του Star και σε δημοσιέυματα των HuffPost και Newsit 

(ακολουθούν ενδεικτικά παρακάτω) καθώς και των Espresso,  News247, Patratora, Onalert, Ελευθερία,  

eretikos.gr, Σοφοκλέουςin, με προφανή πρόθεση να στοχοποιήσουν τους Ρομά, παρά το γεγονός ότι η 

ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει καμία σχετική αναφορά: 
 

 
 

https://youtu.be/0EhaAddF54M 

 
Έφοδος της Ασφάλειας σε «στέκια» Ρομά που πουλούσαν ηρωίνη στη δυτική Αττική 

HuffPost Greece  |  Αλέξανδρος Καλαφάτης 

04/09/2017 

 

 
 

https://web.archive.org/web/20171026191912/http:/www.crashonline.gr/%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%87%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%AF/
https://www.blogger.com/profile/16232780376917091112
http://attikanea.blogspot.gr/2017/09/blog-post_47.html?m=1
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/04/2-65/
https://archive.is/OKKoD
https://archive.is/2MjSJ
https://archive.is/MNUaS
https://archive.is/jiEM6
https://archive.is/bw3na
https://archive.is/aCR96
https://archive.is/FtvCV
https://youtu.be/0EhaAddF54M
https://archive.is/Om4sQ
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Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Ασφάλειας Αττικής σε 

περιοχές της δυτικής Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ηρωίνη. Μέχρι 

στιγμής έχουν συλληφθεί τρία μέλη του κυκλώματος και έχουν προσαχθεί δέκα άτομα. Μεταξύ άλλων, 

έρευνες έγιναν σε καταυλισμό, όπου έμπαιναν και έβγαιναν καθημερινά μεγάλες ποσότητες ηρωίνης. Οι 

συλληφθέντες και οι προσαχθέντες είναι Ρομά με έδρα περιοχές της δυτικής Αττικής. Η οργάνωση νόθευε 

τα ναρκωτικά για να μεγιστοποιεί στις ποσότητες προς πώληση, τα επανατυποποιούσε και τα αποθήκευε 

μέχρι τη διακίνησή τους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν κατασχεθεί μεγάλες ποσότητες ηρωίνης, ενώ 

ακόμα δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. 

 
  

«Ντου» της Ασφάλειας σε καταυλισμό Ρομά στην Αττική – Εξαρθρώθηκε σπείρα ναρκωτικών 

Δημοσιευθηκε: 04.09.2017 | 11:28 

 

 
 

Με μια συντονισμένη επιχείρηση η Ασφάλεια το πρωί εξάρθρωσε μια μεγάλη ομάδα νόθευσης και 

διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του newsit.gr η επιχείρηση διεξάγεται ως και αυτή 

την ώρα σε καταυλισμό της Δυτικής Αττικής. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει μεγάλη ποσότητα ηρωϊνης, η 

οποία και κατασχέθηκε, ενώ προχώρησαν και σε δέκα προσαγωγές αλλά και 3 συλλήψεις. Όλα δείχνουν ότι 

η συγκεκριμένη ομάδα διακινούσε μεγάλες ποσότητες στις “πιάτσες” ναρκωτικών της Αθήνας και η δομή 

της βασιζόταν στους οικογενειακούς δεσμούς που είχαν μεταξύ τους τα μέλη. 

 

 

101. 04/09/2017: Ρατσιστική επίθεση ακροδεξιών -με σπασμένο μπουκάλι και 

σιδερογροθιά- κατά μεταναστών στο Ν. Ηράκλειο 

 

 
 

Φασιστική-ρατσιστική επίθεση κατά μεταναστών στο Ηράκλειο Αττικής 

 

Press Publica 5 Σεπτεμβρίου 2017 

 

Επίθεση ομάδας θρασύδειλων ρατσιστών εναντίον τριών μεταναστών από το Πακιστάν το βράδυ της 

Δευτέρας στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου Αττικής καταγγέλλει η Οργάνωση μελών ΣΥΡΙΖΑ 

Ηρακλείου Αττικής. Όπως σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ:  «Οι φασίστες χτύπησαν εντελώς απρόκλητα τους 

ανθρώπους αφού τους ρώτησαν από πού είναι. Οι οπαδοί του μίσους και της βίας χρησιμοποίησαν 

σιδερογροθιά και σπασμένο μπουκάλι. Οι άτυχοι μετανάστες μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο 

αιμόφυρτοι όπου ο ένας νοσηλεύτηκε. Οι τραμπούκοι τράπηκαν σε φυγή μέσα σε ελάχιστο χρόνο». «Η 

πόλη μας έχει δημοκρατικές παραδόσεις και οι μετανάστες είναι ενταγμένοι αρμονικά στην τοπική 

κοινωνία. Οι απόπειρες διχασμού και καλλιέργειας του φόβου θα αποτύχουν. Είμαστε πάντα απέναντι στον 

ρατσισμό και στα κηρύγματα μίσους. Είμαστε πάντα απέναντι στον φασισμό και στους εκφραστές του. 

Καλούμε όλο τον δημοκρατικό κόσμο του Ηρακλείου να καταδικάσει και να απομονώσει τα φασιστικά 

στοιχεία» τονίζει η Οργάνωση μελών ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Αττικής. 

https://archive.is/2N5lP
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/04/1-396/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/04/1-396/
https://archive.is/rFT8E
https://i1.wp.com/www.presspublica.gr/wp-content/uploads/2017/08/%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B2-%CE%BD%CF%85%CF%87%CF%84%CE%B1.jpg?fit=800,600
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102. 02/09/2017: Ρατσιστικός βανδαλισμός με υπογραφή “Χρυσής Αυγής” του 

graffiti για το Γιάννη Αντετοκούνμπο 
 

[Σημείωση Παρατηρητηρίου Ρατσιστικών Εγκλημάτων στην Ελλάδα: Μέχρι την ώρα της παρούσας 

ανάρτησης (3 Σεπτεμβρίου 2017) η “λαλίστατη” Χρυσή Αυγή δεν έχει αποστασιοποιηθεί ούτε φυσικά 

καταδικάσει τη ρατσιστική βεβήλωση] 

 
 

Gazetta.gr Σάββατο, 02 Σεπτεμβρίου 2017 

 

Τραγικό: Χρυσαυγίτες βανδάλισαν το γκραφίτι του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα Σεπόλια (pics) 

 

Τραγική εικόνα! Το εντυπωσιακό γκράφιτι του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα Σεπόλια γέμισε με σύμβολα της 

Χρυσής Αυγής! 

 

  
 

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κατάφερε να βρεθεί στο Eurobasket 2017, ωστόσο κάθε στιγμή κι όποτε 

μπορεί λέει τα καλύτερα για την χώρα μας και για την Εθνική ομάδα: «Η εθνική ομάδα είναι η αγαπημένη 

μου ομάδα και στο μέλλον θα αποδείξω πως μαζί με τους συμπαίκτες μου μπορούμε να την πάμε ψηλά και 

να κάνουμε χαρούμενους όλους τους Έλληνες». Παρόλα αυτά μάλλον δεν είναι όλοι και τόσο σύμφωνοι και 

άγνωστοι βανδάλισαν το επιβλητικό γκράφιτι στα Σεπόλια. Έγραψαν «Χρυσή Αυγή» και ζωγράφισαν 

σύμβολα πάνω στο γκραφίτι του Γιάννη Αντετοκούνμπο με το οποίο τον τίμησαν στο πρώτο μπασκετάκι 

που έπαιξε στα Σεπόλια. Τις φωτογραφίες τις έστειλε φίλος της σελίδας του Luben.tv: 
 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/02/2-64/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/09/02/2-64/
https://archive.is/D9CYI
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Πηγή: luben.tv 
  

 

 
 

 

103. 31/08/2017: Βασανισμός ψυχικά ασθενή μετανάστη κρατούμενου στο 

Δρομοκαΐτειο από αστυνομικούς σε ρόλο “προϊσταμένων” των γιατρών 

 
Αυτόκλητοι ψυχίατροι με… στολή 

 

 
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Δρομοκαΐτειο | EUROKINISSI / ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Εφημερίδα των Συντακτών 31.08.2017 Συντάκτης: Δημήτρης Αγγελίδης 

 

Για ευθεία παρεμπόδιση του ιατρικού έργου, προκλητική και απαξιωτική στάση απέναντι σε γιατρούς και 

νοσηλευτές και συμπεριφορά που δεν σέβεται τους χώρους ενός νοσοκομείου καταγγέλλονται δύο 

αστυνομικοί του Τμήματος Ομονοίας, οι οποίοι συνόδευαν τη Δευτέρα στο Δρομοκαΐτειο αλλοδαπό 

κρατούμενο που χρειάστηκε να νοσηλευτεί με συμπτώματα ψυχικής ασθένειας. Το πρωτοφανές επεισόδιο, 

που αναστάτωσε για ώρες τη ζωή του νοσοκομείου το απόγευμα της Δευτέρας, αναδεικνύει πολύ σοβαρά 

http://luben.tv/stream/126259
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/31/2-63/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/31/2-63/
https://archive.is/gvlHw
http://www.efsyn.gr/search/node?author=37
http://www.gazzetta.gr/sites/default/files/4214716.jpg
http://www.gazzetta.gr/sites/default/files/4214718.jpg
http://www.gazzetta.gr/sites/default/files/4214734.jpg
http://www.gazzetta.gr/sites/default/files/4214753.jpg
http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/field/image/2017-08/dromokaitieio_nosokomeio.jpg
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ζητήματα υπέρβασης εξουσίας και αυθαιρεσίας από αστυνομικούς, οι οποίοι φαίνεται να πιστεύουν πως η 

στολή τούς δίνει απόλυτη εξουσία ακόμα και στον χώρο ενός νοσοκομείου. Αναδεικνύει επίσης τον 

εξαιρετικά αμφιλεγόμενο τρόπο που συχνά μεταχειρίζονται οι αστυνομικοί τους κρατουμένους με 

προβλήματα υγείας, καταφεύγοντας σε μεθόδους δικής τους έμπνευσης που όχι μόνο έρχονται σε αντίθεση 

με την ιατρική πρακτική, αλλά και συνιστούν βασανιστήριο. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην «Εφ.Συν.» η 

Στέλλα Γαλιανού, ψυχολόγος της εφημερίας, και ο Στέφανος Γαλάρας, ειδικευόμενος γιατρός, ο 

κρατούμενος μπήκε στο νοσοκομείο συνοδευόμενος από τους δύο αστυνομικούς. Παρουσίαζε έντονα 

συμπτώματα ψυχικής διαταραχής και οι γιατροί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε «προστατευτικό 

κλινοστατισμό», όπως είναι ο ιατρικός όρος για τη λεγόμενη «καθήλωση», το δέσιμο του νοσηλευόμενου 

με ιμάντες στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Η πρακτική, η οποία μπορεί να επιφέρει οργανική βλάβη στον 

ασθενή, εφαρμόζεται σε ιδιαίτερες περιστάσεις και με συνεχή έλεγχο της κατάστασης του ασθενούς, 

προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενος αυτοτραυματισμός του ή βλάβη σε άλλους. Η διευθύντρια έδωσε 

οδηγία να εξεταστεί ξανά το απόγευμα ο νοσηλευόμενος και, αν το επιτρέπει η κατάστασή του, να 

σταματήσει η καθήλωση. 

 

Εφραξε την είσοδο 

Πράγματι, ο κ. Γαλάρας εξέτασε το απόγευμα τον ασθενή, παρουσία μάλιστα των αστυνομικών, κάτι που 

δεν προβλέπεται, βρήκε την κατάστασή του σαφώς βελτιωμένη και του ανακοίνωσε ότι θα τον λύσει. 

Ωστόσο οι αστυνομικοί είχαν διαφορετική γνώμη. «Δεν πρόκειται να λυθεί όσο είμαστε εμείς εδώ», 

ανακοίνωσαν στον γιατρό. Και όταν η νοσηλεύτρια επιχείρησε να μπει στον θάλαμο για να λύσει τους 

ιμάντες, ο ένας αστυνομικός τής έφραξε την είσοδο και δεν την άφησε να προχωρήσει. «Ποιος θα έχει την 

ευθύνη αν φύγει; Δεν ξέρετε τι έχει κάνει ο κρατούμενος. Μπορεί να επιτεθεί. Εμείς έχουμε την ευθύνη, εμείς 

ξέρουμε. Είναι κρατούμενος και ισχύει γι’ αυτόν ό,τι ισχύει για τους κρατούμενους στη φυλακή. Αμα βγάλετε 

τους ιμάντες, θα τον δέσουμε με χειροπέδες στο κρεβάτι. Διαφορετικά, εξασφαλίστε μου θάλαμο που 

κλειδώνει», είπαν στον γιατρό. Ο γιατρός αντέταξε ότι η καθήλωση συνιστά ιατρική πρακτική που 

εφαρμόζεται αποκλειστικά με ευθύνη του γιατρού και δεν αποτελεί μέσο φρούρησης, ενώ μπορεί να είναι 

επικίνδυνη για τον άνθρωπο που είναι δεμένος. «Αν διαπιστώσω ότι πάθει κάτι η υγεία του όσο είναι δεμένος 

θα αποφασίσετε εσείς αν πρέπει να λυθεί;», ρώτησε εύλογα. Οι αστυνομικοί τον ρώτησαν περιπαιχτικά αν 

έχει πτυχίο, ενώ η αστυνομικός είπε στη νοσηλεύτρια, μια γυναίκα με εμπειρία δεκαετιών στο νοσοκομείο, 

πως δεν ξέρει τη δουλειά της. Οταν μια γιατρός χαρακτήρισε την αστυνομικό «άσχετη», αυτή την απείλησε 

με σύλληψη για εξύβριση αρχής και σημείωσε ότι πρέπει να της φέρονται με σεβασμό. 

 

Βασανιστήριο 

Υστερα από περίπου δύο ώρες, ο γιατρός μίλησε στο τηλέφωνο με τον διοικητή του Τμήματος Ομονοίας, ο 

οποίος ισχυρίστηκε και αυτός ότι βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια των αστυνομικών αν θα λυθούν οι 

ιμάντες. Τελικά αργά το βράδυ φαίνεται ότι οι αστυνομικοί συμφώνησαν να βγουν οι ιμάντες και ο 

νοσηλευόμενος μπόρεσε επιτέλους να γλιτώσει από ένα βασανιστήριο που παρατάθηκε για ώρες. Η 

καθήλωση των ψυχικά ασθενών κρατουμένων φαίνεται πως αποτελεί αποδεκτή πρακτική για την 

αστυνομία. Εχουν αναφερθεί πολλά περιστατικά πρόσδεσης των ασθενών με χειροπέδες σε πάγκους σε 

διαδρόμους τμημάτων για ολόκληρα εικοσιτετράωρα ή και εβδομάδες, προκειμένου τάχα να προστατευτούν 

οι ίδιοι και οι συγκρατούμενοί τους, ωστόσο η πρακτική αυτή ισοδυναμεί με βασανιστήριο, σύμφωνα με 

οργανώσεις δικαιωμάτων. Γιατροί του Δρομοκαΐτειου εξετάζουν το ενδεχόμενο να στείλουν γραπτή 

αναφορά στα υπουργεία Υγείας, Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη για το περιστατικό. 
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104. 31/08/2017: (Άλλο ένα) αντισημιτικό και ρατσιστικό πρωτοσέλιδο της 

“Ελεύθερης Ώρας” 
 

 

 

105. 31/08/2017: Καταγγελία παρεμπόδισης εγκυμονούσας πρόσφυγα από 

λιμενικούς, αστυνομία και εκπρόσωπο UNHCR 
 

Άφησαν γυναίκα να γεννήσει στο δρόμο - 31.08.2017 - Συντάκτης: efsyn.gr 
 

 
Facebook / Philippa Kempson 

 

Στο δρόμο αναγκάστηκε να γεννήσει μία γυναίκα πρόσφυγας στη Μυτιλήνη, αφού το ασθενοφόρο έφτασε 

με καθυστέρηση δύο ωρών, όπως καταγγέλλει η Φιλίππα Κέμπσον, η οποία δραστηριοποιείται στο Μόλυβο 

και έχει βοηθήσει εκατοντάδες πρόσφυγες από την πρώτη στιγμή της κρίσης. Σε ανάρτησή της στο 

Facebook η κ. Κέμπσον τονίζει ότι γιατρός της εθελοντικής οργάνωσης IsraAID έφτασε στο σημείο και 

επιβεβαίωσε ότι τα νερά της εγκύου έσπασαν και έπρεπε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ωστόσο, «μας 

είπαν αργότερα ότι η αστυνομία είχε ακυρώσει την αποστολή ασθενοφόρου, επειδή η γυναίκα “αισθάνθηκε 

καλύτερα”», αψηφώντας την ιατρική εκτίμηση ότι η γυναίκα επρόκειτο να γεννήσει. Μάλιστα, παρά τις 

επανειλημμένες διαμαρτυρίες και τα αιτήματα αλληλέγγυων και γιατρών «η αστυνομία και εκπρόσωπος της 

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες επέμειναν ότι η γυναίκα θα πρέπει να πάει με λεωφορείο 

στο καμπ της Μόρια. »Όταν οι γιατροί επέμειναν ότι χρειάζεται ασθενοφόρο η λιμενική αστυνομία είπε στη 

νοσοκόμα, που ήταν στο σημείο, ότι θα είναι υπεύθυνη εάν η γυναίκα δεν γεννήσει!», όπως γράφει η κ. 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/31/1-391/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/31/1-391/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/31/3-19/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/31/3-19/
https://archive.is/roZDb
https://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/field/image/2017-08/prosfigas_0.png
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Κέμπσον. Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα πήγε στην άκρη του δρόμου, με την λιμενική αστυνομία 

να μην επιτρέπει στους γιατρούς να την οδηγήσουν στο αυτοκίνητο για να κατευθυνθούν στο ασθενοφόρο. 

Ρώτησαν δε τον γιατρό: «Είστε γιατρός; Τότε βγάλτε το μωρό έξω! Ύστερα ενώ ο γιατρός εργαζόταν η 

αστυνομία του ζήτησε χαρτιά που να αποδεικνύουν» την ιδιότητά του.  

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

mpson.1%2Fvideos%2F10155190833214355%2F&show_text=0&width=560 

https://www.facebook.com/philippa.kempson.1/posts/10155190881299355 

 

 

106. 30/08/2017 (και 11/04/2015): Αναπαραγωγή ισλαμοφοβικής ψευδούς 

είδησης για “άντρες που τρώνε τις γυναίκες τους” στη Σαουδική Αραβία 
 

 

 

Επιτρέπεται δια νόμου στους άνδρες να φάνε τις γυναίκες τους στη Σαουδική Αραβία; 

Ελληνικά hoaxes by Θάνος Σ. Επαχτίτης 31 Αυγούστου 2017 

  

Αποτελεί πραγματικότητα πως τα γυναικεία δικαιώματα στη Σαουδική Αραβία, απέχουν έτη φωτός από το 

να χαρακτηριστούν ιδανικά. Πρόσφατα διαβάσαμε πως βάση νόμου, επιτρέπεται στους άνδρες να φάνε τις 

γυναίκες τους σε περίπτωση που πεινάσουν. Είναι αλήθεια; Στο edaily.gr (http://www.e-

daily.gr/viral/89914/o-eksorgistikos-nomos-sth-saoydikh-aravia-poy-kseshkwse-tis-

gynaikes?utm_content=bufferfc9ac&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buf

fer) και στο e-radio.gr (http://www.e-radio.gr/post/89914/o-eksorgistikos-nomos-sth-saoydikh-aravia-poy-

kseshkwse-tis-gynaikes) πρόσφατα (30/8/2017) και 

στο news247.gr (http://news247.gr/eidiseis/kosmos/news/saoydikh-aravia-epitrepetai-dia-nomoy-stoys-

andres-na-fane-tis-gynaikes-toys-an-einai-peinasmenoi.3408121.html) παλιότερα (11/4/2015), διαβάζουμε: 

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fphilippa.kempson.1%2Fvideos%2F10155190833214355%2F&show_text=0&width=560
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fphilippa.kempson.1%2Fvideos%2F10155190833214355%2F&show_text=0&width=560
https://www.facebook.com/philippa.kempson.1/posts/10155190881299355
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/30/1-394/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/30/1-394/
https://archive.is/ie4og
http://archive.is/SJ7ve
http://www.e-daily.gr/viral/89914/o-eksorgistikos-nomos-sth-saoydikh-aravia-poy-kseshkwse-tis-gynaikes?utm_content=bufferfc9ac&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.e-daily.gr/viral/89914/o-eksorgistikos-nomos-sth-saoydikh-aravia-poy-kseshkwse-tis-gynaikes?utm_content=bufferfc9ac&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.e-daily.gr/viral/89914/o-eksorgistikos-nomos-sth-saoydikh-aravia-poy-kseshkwse-tis-gynaikes?utm_content=bufferfc9ac&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.e-daily.gr/viral/89914/o-eksorgistikos-nomos-sth-saoydikh-aravia-poy-kseshkwse-tis-gynaikes?utm_content=bufferfc9ac&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://archive.is/J56lk
http://www.e-radio.gr/post/89914/o-eksorgistikos-nomos-sth-saoydikh-aravia-poy-kseshkwse-tis-gynaikes
http://www.e-radio.gr/post/89914/o-eksorgistikos-nomos-sth-saoydikh-aravia-poy-kseshkwse-tis-gynaikes
http://archive.is/Ql4pu
http://news247.gr/eidiseis/kosmos/news/saoydikh-aravia-epitrepetai-dia-nomoy-stoys-andres-na-fane-tis-gynaikes-toys-an-einai-peinasmenoi.3408121.html
http://news247.gr/eidiseis/kosmos/news/saoydikh-aravia-epitrepetai-dia-nomoy-stoys-andres-na-fane-tis-gynaikes-toys-an-einai-peinasmenoi.3408121.html
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Ποια είναι η αλήθεια; 
Πρόκειται για είδηση που κυκλοφόρησε το 2015 μέσω ξένων tabloid και υποστήριζε πως ο μουφτής Abdul-

Aziz ibn Abdullah Al ash-Sheikh, εξέδωσε μια φετφά, κάτι σαν γνωμοδότηση θρησκευτικού δικαστή, που 

επιτρέπει στους άνδρες να τρώνε τις γυναίκες τους σε περίπτωση ακραίας πείνας. Η ιστορία 

όμως ξεκίνησε από ένα ασήμαντο κατά τα άλλα, σατιρικό μαροκινό μπλογκ και κατόπιν πέρασε σαν 

αληθινή είδηση σε δεκάδες αραβικά και αγγλόφωνα ΜΜΕ.  

 

 

http://archive.is/9igjn
https://en.wikipedia.org/wiki/Abdul-Aziz_ibn_Abdullah_Al_ash-Sheikh
https://en.wikipedia.org/wiki/Abdul-Aziz_ibn_Abdullah_Al_ash-Sheikh
https://en.wikipedia.org/wiki/Fatwa
http://archive.is/Yi2Ac
http://archive.is/eYktk
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Το θέμα όμως είχε ήδη πάρει μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα ο Abdul-Aziz ibn Abdullah Al ash-Sheikh, 

να αναγκαστεί να διαψεύσει δημόσια τον ισχυρισμό στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής 

Αραβίας. Η ιστορία του κατά τα άλλα αμφιλεγόμενου Abdul-Aziz ibn Abdullah Al ash-Sheikh και της 

φετφά που επιτρέπει στους άνδρες να τρώνε τις γυναίκες τους, είναι προϊόν σάτιρας και καταρρίπτεται. 

Θάνος Σ. Επαχτίτης Διαχειριστής – Συντονιστής της ιστοσελίδας 

 

 

107. 29/08/2017: Ρατσιστικές αντιδράσεις σε μετεγκατάσταση καταυλισμού 

Ρομά στις περιοχές Τσαΐρι – Ασγούρου στη Ρόδο 
 

 
Κηρύσσουν τον «πόλεμο» κατά της δημοτικής αρχής σε Ασγούρου και Τσαΐρι για τους τσιγγάνους 

 

 
 

29 Αυγούστου 2017 8:09 πμ | Πέγκυ Ντόκου 

 

«Έτοιμοι για όλα» δηλώνουν οι κάτοικοι στις περιοχές Τσαΐρι και Ασγούρου καθώς αντιδρούν σε 

οποιοδήποτε ενδεχόμενο είτε προσπάθεια μετεγκατάστασης των ΡΟΜΑ στην περιοχή τους. 

Παρά το γεγονός πως ο ίδιος ο δήμαρχος Ρόδου, έχει διαβεβαιώσει επανειλημμένα ότι ο χώρος για την 

προσωρινή μετεγκατάσταση των ΡΟΜΑ είναι ο ενδεδειγμένος –έχοντας και την σύμφωνη γνώμη του 

δημοτικού συμβουλίου- οι κάτοικοι είναι ακόμη έξαλλοι. Μάλιστα μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του κ. 

Χατζηδιάκου και τις σχετικές ανακοινώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας με τις συναντήσεις που είχε 

τόσο στην Αθήνα με την ΕΤΑΔ όσο και στην Ρόδο με τον γ.γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. 

Νίκο Θεοδωρίδη, είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις με κάθε τρόπο. 

Θυμίζουμε ότι το 2016 είχαν σημειωθεί ανάλογες αντιδράσεις από τους κατοίκους ενώ είχαν 

διαδραματιστεί σκηνές απείρου κάλλους έξω από το δημαρχιακό μέγαρο, τον Ιανουάριο του 2016 όταν το 

θέμα ήρθε προς συζήτηση στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Έκτοτε, το… θρίλερ δεν έχει βάλει 

τίτλους τέλους. «Εμείς έχουμε ειδοποιήσει τον κύριο δήμαρχο πως έτσι και κάνει την παραμικρή κίνηση και 

έρθει προς τα μέρη μας, ανοίγεται πόλεμος! Όλοι μας είμαστε αντίθετοι στην μετεγκατάσταση των ΡΟΜΑ. 

Εάν νομίζει ο κ. δήμαρχος και η αντιδήμαρχος κα Ξεπαπαδάκη ότι θα μας κοροϊδέψουν για να 

διαχειριστούν τα χρήματα του ΕΣΠΑ, είναι γελασμένοι. Τους προειδοποιούμε ότι δεν πρόκειται να 

περάσουν ούτε απ’ έξω! Μιλάμε για την περιοχή στ’ Ασγούρου εκεί που ήταν τα παλιά σκουπίδια. Έχουμε 

μαζέψει υπογραφές και συνεχίζουμε την μάχη. Μην διανοηθεί κανένας ούτε να πλησιάσει. Είμαστε 

αποφασισμένοι για όλα. Υπάρχει και ο Σύλλογος Τσαΐρι – Ασγούρου, που ετοιμάζεται για κινητοποιήσεις. 

Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν να πλησιάσει στην περιοχή μας. Αν θέλει ο δήμαρχος ας τους 

http://archive.is/RaXdg
http://ellinikahoaxes.gr/author/thanos80w/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/29/1-392/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/29/1-392/
https://archive.is/iEf8K
http://www.dimokratiki.gr/author/pegy/
http://ellinikahoaxes.gr/author/thanos80w/
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πάρει στ’ Απόλλωνα. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε χαρακώματα με μπουλντόζες και οχήματα σε 

περίπτωση που κάποιος εμφανιστεί εκεί!» δήλωσε στην «δημοκρατική», ο εκ των κατοίκων της περιοχής 

και μέλος του Συλλόγου Τσαΐρι – Ασγούρου κ. Νιώτης Γορανίτης. Από την πλευρά του, μιλώντας στην 

«δημοκρατική» ο πρόεδρος του δημοτικού διαμερίσματος Κοσκινού κ. Νίκος Μανωλάγκας, υπογράμμισε 

τα εξής: «Να ξέρει ο κύριος δήμαρχος ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής για την 

μετεγκατάσταση των ΡΟΜΑ. Μιλάμε για την περιοχή που είναι στ’ Ασγούρου (περιοχή Αγίας Βαρβάρας) 

όπου υπάρχουν 75 νοικοκυριά και τα σπίτια απέχουν λιγότερο από 50 μέτρα. Την περιοχή Τσαϊρι την 

αποκλείσαμε. Εκεί που θέλουν να μας φέρουν τους ΡΟΜΑ στ Ασγούρου, υπάρχουν ακόμη αντιδράσεις. Ο 

δήμαρχος θέλει να λύσει το θέμα και καλά κάνει. Όμως πρέπει να λάβει υπόψη τους κατοίκους. Δεν τους 

θέλουν εκεί….» Να σημειωθεί πάντως, ότι εντός των ημερών αναμένονται εξελίξεις αφενός διότι οι 

κάτοικοι σε Τσαΐρι – Ασγούρου συντονίζουν τις επόμενες κινήσεις τους και αφετέρου, δεν αποκλείεται να 

σημειωθούν σύντομα αντιδράσεις, καθώς τα ‘βέλη’ στρέφονται ευθέως κατά του δημάρχου και της 

δημοτικής αρχής Ρόδου. Υπενθυμίζεται πως σε δηλώσεις που έκανε την περασμένη εβδομάδα, η 

αντιδήμαρχος κα Ξεπαπαδάκη, τόνισε πως προς το τέλος του μηνός Αυγούστου αναμένεται να γίνει από την 

ΕΤΑΔ (και επισήμως) η παραχώρηση της περιοχής στο Τσαΐρι η οποία, έχει ψηφιστεί από το δημοτικό 

συμβούλιο και έχει εγκριθεί και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Εκ παραλλήλου, ετοιμάζονται οι 

σχετικές μελέτες για τις υποδομές που πρέπει να γίνουν για τις οικογένειες που θα μετεγκατασταθούν 

προσωρινά εκεί και παράλληλα με τη δομή που έχουν δημιουργήσει και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, το 

Κέντρο Κοινότητας. Η σχετική καταγραφή έχει ολοκληρωθεί και από εκεί και πέρα, θα προχωρήσει η 

κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος το οποίο θα αφορά σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για 

κάθε οικογένεια ΡΟΜΑ ξεχωριστά για την κοινωνική τους ένταξη. Μάλιστα, η κάθε οικογένεια ΡΟΜΑ από 

το Κορακόνερο, θα πρέπει να αποφασίσει είτε να πάει σε ενοικίαση σπιτιού είτε στον προσωρινό 

καταυλισμό που θα δημιουργηθεί εκεί, με τον Δήμο Ρόδου να έχει την υποχρέωση να εκπονήσει 

εξατομικευμένα επιχειρησιακά σχέδια για την κάθε οικογένεια ξεχωριστά. 

 

 

108. 26/08/2017: Βίαιη επίθεση κατά ΑμεΑ που διεκδίκησε αναπηρική θέση 

parking στο Ηράκλειο Κρήτης 
 

Κρήτη: Γυναίκα χτύπησε ΑμΕΑ για μια θέση πάρκινγκ 

 

 
Newsroom , CNN Greece 11:50 Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017 

 

Μόνο θλίψη προκαλεί το επεισόδιο που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, στο Ηράκλειο της 

Κρήτης, μεταξύ ενός ατόμου που δικαιούται θέση πάρκινγκ για ΑμΕΑ και μιας γυναίκας οδηγού, η οποία 

αφού πάρκαρε παράνομα το όχημά της, στη συνέχεια τον ειρωνεύτηκε και τον… χειροδίκησε. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι όλα αυτά έγιναν μπροστά στα παιδιά του άνδρα, τα οποία όταν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί 

ξέσπασαν σε κλάματα. Σύμφωνα με το Flashnews.gr, το θύμα αυτής της απίστευτης ιστορίας, πήγε να 

παρκάρει σε θέση ΑμΕΑ που βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ στην Λεωφόρο Ικάρου. Εκεί, είδε ότι 

γυναίκα οδηγός, είχε κάνει κατάληψη στο χώρο και όταν της είπε ευγενικά ότι δεν δικαιούται τη θέση, 

εκείνη αρνήθηκε να αποχωρήσει ως όφειλε, ενώ με ειρωνικό ύφος του απάντησε ότι και η ίδια είναι 

ΑμΕΑ, κάτι που δεν ισχύει. Συνέχισε μάλιστα την κακοήθεια μέχρι σε σημείο που χειροδίκησε σε βάρος 

του όταν εκείνος επέμεινε για το αυτονόητο. Ο καταγγέλλων, αναζήτησε το δίκιο του στο αστυνομικό 

τμήμα όπου μετέβη προκειμένου να υποβάλει μήνυση, κάτι που δεν έγινε αφού υπό το φόβο της 

αστυνομικής επέμβασης, η οδηγός προσήλθε και εκείνη στο αστυνομικό μέγαρο και δήλωσε μετανιωμένη 

ζητώντας συγνώμη από το θύμα. Οι φωτογραφίες που απέστειλε ο καταγγέλλων, για του λόγου το 

ασφαλές, δείχνουν τα σημάδια του ξυλοδαρμού. 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/26/1-387/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/26/1-387/
https://archive.is/i0Esy
https://archive.is/i0Esy
http://www.cnn.gr/eidhseis/tag/7077/amea
http://flashnews.gr/post/322983/apisteyto-en-eth-2017-deite-giati-tsakwnontai-akoma-sthn-krhth-fwto


234 

  

 

 

 

109. 25/08/2017: Παράνομη άρνηση εισόδου σε λεωφορείο σε τυφλή με σκύλο 

οδηγό, από οδηγό του ΚΤΕΛ στη Σητεία 

 
Οδηγός Κ.Τ.Ε.Λ. στη Σητεία απαγόρευσε σε σκύλο – οδηγό τυφλού ατόμου να ταξιδέψει με το 

λεωφορείο 

 

25 Αυγούστου 2017 11:00| Καταγγελίες zoosos.gr 

 
Ένας οδηγός λεωφορείου του Κ.Τ.Ε.Λ. Λασιθίου – Ηρακλείου σήμερα το πρωί στις 08:00 απαγόρευσε στη 

Σητεία σε μια γυναίκα να ταξιδέψει με τον σκύλο – οδηγό τυφλού ατόμου, τον οποίο συνόδευε καθώς 

βρίσκεται στο στάδιο της κοινωνικοποίησης και της εκπαίδευσης.Ο οδηγός ανένδοτος παρά το γεγονός ότι 

κλήθηκε η Αστυνομία και του έγινε σαφές πως παρανομεί απαιτούσε το ζώο να μπει σε κλουβί μεταφοράς 

ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τους σκύλους – οδηγούς τυφλών ατόμων. Τελικά για να μην 

πραγματοποιήσει το δρομολόγιο ο οδηγός του Κ.Τ.Ε.Λ. επικαλέστηκε βλάβη, κατέβασε όλους τους 

επιβάτες από το όχημα μαζί με τα πράγματα τους και το δρομολόγιο πραγματοποιήθηκε με άλλο λεωφορείο 

και οδηγό, ο οποίος άφησε ως όφειλε, να επιβιβαστούν στο όχημα και η γυναίκα και ο σκύλος της. Για όλα 

αυτά που συνέβησαν σήμερα το πρωί επικοινώνησε  στο www.zoosos.gr η Δέσποινα Λαντζανάκη μέλος του 

Φιλοζωικού Συλλόγου Σητείας η οποία πήγε επί τόπου μόλις την ενημέρωσε η γυναίκα που συνόδευε τον 

σκύλο ο οποίος εκπαιδεύεται από το «Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Σκύλων Οδηγών και 

Κινητικότητας Τυφλών και Σκύλων Βοηθών για Άτομα με Αναπηρίες – «ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ». 

Η κα Λαντζανάκη μας εξήγησε ότι ένας ηλικιωμένος άνδρας επιβάτης στο συγκεκριμένο λεωφορείο την 

ώρα της αντιπαράθεσης μεταξύ της γυναίκας που είχε τον σκύλο και του οδηγού φώναζε για τον 

υποστηρίξει «μπράβο παλικάρι μου» με αποτέλεσμα μια γυναίκα υπάλληλος του Κ.Τ.Ε.Λ. Λασιθίου – 

Ηρακλείου να παρέμβει και να του κάνει παρατήρηση λέγοντας πως πρέπει να ζητήσει συγνώμη και ότι θα 

έπρεπε να ντρέπεται γι’ αυτά που λέει, καθώς οι άνθρωποι που εκπαιδεύουν αυτούς τους σκύλους επιτελούν 

λειτούργημα. 

 

Τι ορίζει η νομοθεσία για τους σκύλους – οδηγούς τυφλών ατόμων 

 

Από τις 3 Αυγούστου του 2010 ισχύει ο νόμος 3868/2010, που στο άρθρο 16, παρ.7 αναφέρει ότι 

επιτρέπεται σε ΟΛΑ ΤΑ Μέσα Μαζικής Μεταφοράς καθώς και σε ΟΛΟΥΣ τους δημόσιους και ιδιωτικούς 

χώρους η είσοδος σκύλων οδηγών τυφλών ατόμων. Μάλιστα υπάρχει και σχετική εγκύκλιος που 

εκδόθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2014 από το Υπουργείο Υγείας στην οποία ξεκάθαρα αναφέρεται ότι «Οι 

αναφερόμενες κατηγορίες ζώων θεωρούνται ως ισότιμοι με τους πολίτες που εξυπηρετούν και για αυτό το 

σκοπό προστατεύονται από τις διατάξεις της Πολιτείας» και «επιτρέπεται η είσοδος σκύλων βοηθείας για 

τυφλά άτομα και άλλα άτομα με αναπηρίες, σε αίθουσες πελατών των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών». 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/25/1-388/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/25/1-388/
https://archive.is/o/XYPp6/https:/www.zoosos.gr/katigoria/kataggelies/
https://archive.is/o/XYPp6/www.zoosos.gr/
https://archive.is/o/XYPp6/https:/static2.zoosos.gr/wp-content/uploads/others/EgkykliosSkyloiSynodoiTyflon.pdf
https://archive.is/o/XYPp6/https:/static2.zoosos.gr/wp-content/uploads/others/EgkykliosSkyloiSynodoiTyflon.pdf
https://archive.is/XYPp6/822f6897783aad457b4a706f3d7e362fb2e6efa0.jpg
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110. 25/08/2017: Καταγγελία ρατσιστικής απομάκρυνσης από τη θάλασσα 

γυναικών που κολυμπούσαν με “χασέμα” στον Ίμερο Ροδόπης, από αστυνομικούς 
 

Φωνή της Ροδόπης - 28 Αυγούστου 2017 

 

Σάλος στους μουσουλμάνους της περιοχής –  

Καταδικάζουν το συμβάν βουλευτές και μειονοτικός Τύπος- Διετάχθη έρευνα από την Αστυνομία 
 

Σάλος προκλήθηκε τις τελευταίες μέρες στην τοπική κοινωνία της Κομοτηνής και ιδιαίτερα στη 

μουσουλμανική κοινότητα από μια είδηση που διέρρευσε και στην οποία αναφέρονταν ότι αστυνομικοί 

απαγόρευσαν σε μουσουλμάνες που φορούσαν φερετζέ να κάνουν μπάνιο σε παραλία της Ροδόπης. 

Συγκεκριμένα, την είδηση μετέδωσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο facebook ο μειονοτικός 

δημοσιογράφος Μουσταφά Τσολάκ, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Μας πληροφορεί ένας φίλος 

πως οι άνδρες της ΕλΑσ σήμερα έβγαλαν έξω με το ζόρι τις μουσουλμάνες που κολυμπούσαν με χασέμα 

(φόρεμα που φορούν οι πιστές μουσουλμάνες στη θάλασσα) στην παραλία Ίμερου. Δεν μπορεί κανένας και 

κανένα κράτος να μας απαγορεύει να κολυμπάμε με όποιο είδους μαγιό θέλουμε να κολυμπάμε, όπως επίσης 

και με τα ζώα μας. Όχι στην ισλαμοφοβία». 

 

 
 

Το συγκεκριμένο σχόλιο όπως ήταν φυσικό δεν άργησε να διαδοθεί μεταξύ των μουσουλμάνων και όχι 

μόνο, με αποτέλεσμα να προκληθεί η συνεπακόλουθη αναστάτωση ενώ θέση για το γεγονός πήρε τόσο ο 

βουλευτής Ροδόπης κ. Ιλχάν Αχμέτ όσο και μερίδα του τουρκόφωνου Τύπου οι οποίοι καταδίκασαν με τη 

σειρά τους τη στάση της Αστυνομίας. Η ΦΩΝΗ προκειμένου να ενημερωθεί για το συμβάν επικοινώνησε 

με την Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης η οποία το διέψευσε με κατηγορηματικό τρόπο. «Σαφώς και δεν 

ισχύει, δεν έχει καταγραφεί ποτέ τέτοιο περιστατικό» ήταν η επίσημη ενημέρωση. Τέλος, να σημειώσουμε ότι 

για την υπόθεση έχει διαταχθεί έρευνα από πλευράς Αστυνομίας ενώ ο δημοσιογράφος κ. Τσολάκ εμμένει 

στην αρχική του τοποθέτηση επικαλούμενος και ενδεχόμενη κατάθεση, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, από 

αυτόπτες μάρτυρες. [Σημείωση ΕΠΣΕ: Πρέπει να κληθούν να καταθέσουν οι αυτόπτες μάρτυρες και ο Μ. 

Τσολάκ]. 

 

 

111.  23/08/2017: Ισλαμοφοβικό πρωτοσέλιδο “Ελευθερίας του Τύπου” 
 

Σπέρνει τρόμο η «Ελευθερία του Τύπου» 

 

Εφημερίδα των Συντακτών - Συντάκτης: Α.Ψ. 23-8-2017 

 

Έσπασε το κοντέρ της μισαλλοδοξίας και της προσπάθειας πρόκλησης πανικού στους πολίτες το σημερινό 

πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Ελευθερία του Τύπου» του Β. Μαρινάκη. Δίκαια αναρωτήθηκε ο καθένας 

βλέποντάς το πρωτοσέλιδο αυτό κρεμασμένο στα περίπτερα αν εκφράζει όντως η εφημερίδα τον 

«κεντροδεξιό» αρχηγό της ΝΔ ή κάποιο ακροδεξιό έντυπο. Πολύ περισσότερο όταν σήμερα η Αθήνα μόνη 

ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που ακόμα δεν έχει χώρο λατρείας για τους μουσουλμάνους πολίτες προχώρησε με 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας στον ορισμό διοικούσας επιτροπής για το τζαμί που κατασκευάζεται στον 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/25/1-390/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/25/1-390/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/23/1-384/
https://archive.is/zOTkr
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Ελαιώνα. Το γεγονός ότι η ανυπαρξία επίσημου τεμένους δημιούργησε εξ ανάγκης δεκάδες «παράνομα» 

τζαμιά όπου σε κάποιες περιπτώσεις -σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας- ακούγονται ακραία λόγια 

και ήδη είναι αντικείμενο αστυνομικής έρευνας, δεν μπορεί να είναι λόγος για ένα τόσο τρομοκρατικό και 

γενικευμένο πηχυαίο τίτλο στο πρωτοσέλιδο. 

 

 
 

Ειδικά όταν εξ αιτίας των αλλεπάλληλων τρομοκρατικών χτυπημάτων φανατικών και ακραίων κινδυνεύει 

να γενικευτεί η παράλογη και μισαλλόδοξη ισλαμοφοβία πράγμα που απεύχεται κάθε πολιτισμένη 

ευρωπαική χώρα. Σκεφτείτε αν μετά από ένα από τα συνηθισμένα ακραία κηρύγματα του Αμβρόσιου 

κάποια εφημερίδα έβγαινε με τίτλο «Ναοί μίσους στην Ελλάδα» και απέδιδε στη χριστιανική θρησκεία τα 

όποια φανατικά και μισαλλόδοξα κηρύγματα.! 
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112. 22/08/2017: Ισλαμοφοβικό άρθρο Χρυσής Αυγής για το τζαμί 

του Βοτανικού 
 

 
 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/22/1-385/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/22/1-385/
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113. 17/08/2017: Απειλητικό σχόλιο στο FB για πρόσφυγες και υπερασπιστές 

τους από έφεδρο λοχαγό των ειδικών δυνάμεων 
 

Απειλητικό σχόλιο στο FB για πρόσφυγες και υπερασπιστές τους από έφεδρο λοχαγό των Ειδικών 

δυνάμεων στις 17 Αυγούστου 2017: 

 

 
 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/17/1-383/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/17/1-383/
https://www.facebook.com/warrantgeo/posts/1278702998905839
https://www.facebook.com/warrantgeo?lst=739569772%3A100002984537525%3A1503426048
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114. 17/08/2017: “Κτήνη” όλοι οι μουσουλμάνοι κατά τον “φιλελεύθερο” 

Ανδριανόπουλο 
  

 

 
TVXS 18 Αυγούστου 2017 

Ξύπνησε ο Τραμπ μέσα στον Ανδριανόπουλο: Ισλαμικά κτήνη όλοι οι μουσουλμάνοι 

 

«Ισλαμικά κτήνη» χαρακτήρισε όλους τους μουσουλμάνους, ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας 

Ανδρέας Ανδριανόπουλος και «ανεξάρτητος» βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2004, 

με αφορμή τη διπλή επίθεση στην Καταλονία. «Τα ισλαμικά κτήνη εκτέλεσαν κι άλλους αθώους στη 

Βαρκελώνη» σημειώνει και προσθέτει: «Προσέξτε, μήπως δεν υποδεχθείτε με τιμές μερικές ακόμη 100δες 

μουσουλμάνους». Στις επικίνδυνες γενικεύσεις, που η ιστορία δείχνει πως τροφοδοτούν αντί να 

αποδυναμώνουν τη βία και την τρομοκρατία,   αντέδρασαν οι χρήστες του Twitter, για να λάβουν την 

απάντηση: «Δεν κατάλαβα. Κατα τη γνωμη σας φιλ ειναι καποιος ηλιθιος που αφηνει εισρεοντες 

μουσουλμανους να αλωνιζουν;» Η λύση στο σκεπτικό του Ανδρέα Ανδριανόπουλου για το σύνθετο 

πρόβλημα που απασχολεί το σύγχρονο κόσμο είναι απλή: «Απλα, να μεινουν στις χωρες τους. Τιποτα 

παραπανω…». 

 

A.Andrianopoulos @andrianopoulos4 17 Aug 2017  

Τα ισλαμικα κτηνη εκτελεσαν κι' αλλους αθωους στη Βαρκελωνη. Προσεξτε, μηπως δεν υποδεχθειτε με 

τιμες μερικες ακομη 100δες μουσουλμανους.. 

  

A.Andrianopoulos @andrianopoulos4 17 Aug 2017 

Δεν κατάλάβά. Κατα τη γνωμη σας φιλ ειναι καποιος ηλιθιος που αφηνει εισρεοντες μουσουλμανους να 

αλωνιζουν; 

 

 A.Andrianopoulos @andrianopoulos4 17 Aug 2017 

Απλα, να μεινουν στις χωρες τους. Τιποτα παραπανω... 

 

 A.Andrianopoulos @andrianopoulos4 17 Aug 2017 

Θαυμαστε εικονες ολες εσεις οι 'κλαμμενες ψυχες' που θεωρειτε φασισμο την αυτοπροστασια απο αυτα τα 

κτηνη... 

 

 
 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/17/1-381/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/17/1-381/
https://archive.is/o/oWr5q/tvxs.gr/news/ellada/ksypnise-o-tramp-mesa-ston-andrianopoylo-islamika-ktini-oloi-oi-moysoylmanoi
https://twitter.com/andrianopoulos4
https://twitter.com/andrianopoulos4/status/898232619858571264
https://twitter.com/andrianopoulos4
https://twitter.com/andrianopoulos4
https://twitter.com/lambofnoise/status/898272746534125569
https://twitter.com/lambofnoise/status/898272746534125569
https://twitter.com/andrianopoulos4
https://twitter.com/andrianopoulos4
https://twitter.com/andrianopoulos4
https://twitter.com/andrianopoulos4
https://twitter.com/presshub_gr/status/898277979565858816
https://twitter.com/presshub_gr/status/898277979565858816
https://twitter.com/andrianopoulos4
https://twitter.com/andrianopoulos4
https://twitter.com/andrianopoulos4
https://twitter.com/andrianopoulos4
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115. 15/08/2017: Ακροδεξιό, ισλαμοφοβικό και αντιπροσφυγικό παραλήρημα 

του Μητροπολίτη Κορίνθου Διονύσιου 
 

Ακροδεξιό ισλαμοφοβικό και αντιπροσφυγικό παραλήρημα του Μητροπολίτη Κορίνθου Διονύσιου 

στις 15 Αυγούστου 2017 

 

Το βίντεο είναι εδώ: https://www.facebook.com/Paraxenogreece/videos/1935265016741958/  

 

Στο 0:58: “Αυτοί που πάντοτε θυσίαζαν το λαό μας για να μην πώ τον εσφαγίασαν, αυτοί τελικά θα 

επικρατήσουν και εμείς όταν μιλάμε και λέμε “γιατί μας σφάζετε”, θα είμαστε ρατσιστές; Θα είμαστε 

φονταμενταλιστές; Τι θα είμαστε και δε θα μπορούμε να πούμε “γιατί μας σφάζετε, γιατί μας πολεμάτε”; 

Γιατί φύγατε από τις πατρογονικές σας εστίες και βρεθήκατε εδώ; Ποιος σας έφερε και γιατί σας έφερε; Και 

με τι σκοπό; Τι διακονείτε τελικά όλοι εσείς; Και που θα πάμε τελικά όλοι εμείς; Αυτό δεν είναι κήρυγμα 

μίσους. Είναι κήρυγμα προβληματισμού. Γιατί ακριβώς εμείς μάθαμε να αγαπάμε και τους εχθρούς μας. 

Ναι! Αυτούς που σαν αυτές τις ημέρες, πριν από 80, 90 χρόνια μας έδιωξαν από τις πατρογονικές μας 

εστίες …μέσω του συνωστισμού. Αυτοί μας έδιωξαν! Ανήμερα της Παναγίας, έκλεισαν τα μοναστήρια μας. 

Και οδηγήθηκε ένα εκατομμύριο ορθόδοξος ελληνικός λαός στην προσφυγια και στην κρίση και στην πείνα 

και στη δίψα και στην εκμετάλλευση. Ένα εκατομμύριο και πλέον άνθρωποι. Και τώρα φέυγουν και από τη 

Συρία και από την Αίγυπτο και από την Αντιόχεια και από την Αίγυπτο και από τη Νιγηρία και από το 

πακιστάν και από το Μπανγκλαντες να έρθουν εδώ να τους σώσουμε. και αφού τοους σώσουμε, εν τέλει να 

μας πουν …περαστικά σας (κίνηση που παραπέμεπι σε αποκεφαλισμό – ακολουθούν χειροκροτήματα του 

κοινού).” 

 

 

116. 12/08/2017: Καταγγελόμενη ρατσιστική δήλωση κατά των Α.με.Α. από τον 

Αντιδήμαρχο Λιβαδειάς Κ. Καπλάνη 
 

Καταγγελόμενη ρατσιστική δήλωση κατά των Α.με.Α. από τον Αντιδήμαρχο Λιβαδειάς Κ. Καπλάνη στις 12 

Αυγούστου 2017: «Αν είναι άτομο με ειδικές ανάγκες [sic], να μείνει σπίτι του και να μην πηγαίνει στο 

βουνό». 

 
16 Αυγούστου 2017 

https://www.facebook.com/mideniki.anoxi/posts/1589519434441727:0 

«Αν είναι άτομο με ειδικές ανάγκες [sic], να μείνει σπίτι του και να μην πηγαίνει στο βουνό». 
 

Η κυρία Ειρήνη Σταματέλου είναι ανάπηρη, μητέρα τριών παιδιών και ζει στο Δήμο Λεβαδέων. Εδώ και 15 

χρόνια παραθερίζει λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο διαμονής της, σε κατασκηνωτικό χώρο, μέσα στα 

έλατα, στις κατασκηνώσεις Λαπαθιά στη Δαύλεια. Εκεί, υπάρχει σε συγκεκριμένο σημείο εγκατάσταση 

παροχής ρεύματος όπου οι παραθεριστές συνηθίζουν να φορτίζουν μικροσυσκευές, π.χ. κινητά κ.λπ. ενώ η 

ίδια φορτίζει το μηχάνημα του οξυγόνου. Υπήρχε δηλαδή αυτή η εγκατάσταση, μέχρι πρόσφατα, που πήγε 

συνεργείο, και με απόφαση του Αντιδήμαρχου, κ. Κωνσταντίνου Καπλάνη, προχώρησε σε διακοπή της 

ηλεκτροδότησης.  Ο πρόεδρος του χωριού εξήγησε στους τεχνικούς την αναγκαιότητα ύπαρξης της παροχής 

για λόγους υγείας αλλά δεν εισακούσθηκε. Αργότερα, άλλος δημοτικός σύμβουλος επισκέφθηκε το χώρο 

και συζήτησε με τον σύζυγο της κυρίας Σταματέλου, Σωτήρη, ο οποίος προσπάθησε να του εξηγήσει πόσο 

ζωτικής σημασίας είναι η ύπαρξη της εν λόγω παροχής ρεύματος. Ο δημοτικός σύμβουλος τηλεφώνησε επί 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/15/1-379/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/15/1-379/
https://www.facebook.com/Paraxenogreece/videos/1935265016741958/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/12/2-62/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/12/2-62/
https://archive.is/HMvMk#selection-1355.280-1355.317
https://www.facebook.com/mideniki.anoxi/posts/1589519434441727:0
https://www.facebook.com/mideniki.anoxi/?ref=nf&__tn__=<-R&eid=ARDCRGsu1HwxuXjsqY72x3U0g0m4jK3s5kCa08sam1SgM99qIxdYVmnKHaowXiTVRIAq8uaewhEZvV7O&hc_ref=ARReAHhRTE8vYgX5utZByjv_5ziyuwLFykyGT2ewqMkDoferK_F_NhGHOnQjO5RQyzE&__xts__[0]=68.ARAovVpqAiEXGWrslrCC32p2pRDswRyGGJO_TThsh2GCe9muJzdVExhzpM6NcwuElL4cIwq5rwanVzB5qm3KMofuHQjiyIyYvQ7HT49pGWNgQRzBuU9eBf-VkK28KeeoS_jUDkgJUsiJaeyPRxRNfeAChvV_CYH6FKxebqtLzb2UXLE22sRaJd0K25DbBqOWoRvGhfL0YL1tfmt7I__njFCZBqvVRb3zaeb8NET1RxHkCSoGMPAMphtkZOWpQoz3jwds0Y6vUyY439GZ5N-GKtBaZ1Nx68MMUznWMCp1tYtPHG8AaMFnaw_s2Muh_hJrGkMYpkoo81nF70g1ewTPLzj4Ow
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τόπου στον Αντιδήμαρχο κ. Καπλάνη για να πάρει την απάντηση από τον Αντιδήμαρχο πως αφενός δεν 

υπάρχει λόγος ο δήμος να παρέχει ρεύμα στους παραθεριστές και αφετέρου, σε ό,τι αφορούσε το θέμα 

υγείας της ανάπηρης κ. Eirini Stamatelou: «Αν είναι άτομο με ειδικές ανάγκες να μείνει σπίτι του και να 

μην πηγαίνει στο βουνό!» Να σημειωθεί πως η «επικίνδυνη» εγκατάσταση λειτούργησε κανονικά στις 11 

Ιουνίου κατά τη διάρκεια του 30ου Ανταμώματος Συλλόγου Σαρακατσαναίων Ν. Βοιωτίας με 

περισσότερους από 2.000 επισκέπτες. Είναι ξεκάθαρη η διάθεση της δημοτικής αρχής να στρέψει το 

ενδιαφέρον και να αποδώσει την ευθύνη της στην ακατάλληλη και επικίνδυνη εγκατάσταση, που όμως 

λειτούργησε για τις ανάγκες του συλλόγου Σαρακατσαναίων αλλά ΟΧΙ για την απορρόφηση κοινωνικού 

δικαιώματος της ανάπηρης κυρίας Σταματέλου. Το να είσαι βουλευτής, δήμαρχος ή αντιδήμαρχος σημαίνει 

πως οφείλεις να δρας αποκλειστικά και μόνο προς όφελος των συνανθρώπων σου. Μάλλον αυτά είναι ψιλά 

γράμματα για τον αντιδήμαρχο Λεβαδέων κύριο Κωνσταντίνο Καπλάνη, ο οποίος έδωσε εντολή να κοπεί το 

ρεύμα στις κατασκηνώσεις Λαπαθιά στη Δαύλεια, σε καλοκαιρινή περίοδο και προέβη σε αυτό το 

ρατσιστικό σχόλιο προς τους ανάπηρους/ες. Κατά τη γνώμη του δεν πρέπει να βγαίνουμε από τα σπίτια μας! 

Τι δουλειά έχουμε να πηγαίνουμε διακοπές οι ανάπηροι/ες; Να υπενθυμίσουμε στον Αντιδήμαρχο ότι ως 

εκλεγμένος αντιπρόσωπος των κατοίκων της περιοχής οφείλει να συμβάλει στη μείωση των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν καθώς και να τηρεί τους νόμους του ελληνικού κράτους όπως για παράδειγμα το άρθρο 21, 

εδάφιο 6 του Συντάγματος: «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που 

εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, 

οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», καθώς και των περί διακρίσεων αντιρατσιστικό νόμο. Την άκρως 

ρατσιστική και μισαναπηρική δήλωση του αντιδημάρχου κ. Καπλάνη επιχείρησε να καλύψει άκομψα και σε 

επιθετικό πανικό ο Δήμος Λεβαδέων-Μunicipality of Levadia στοχοποιώντας την ανάπηρη Ειρήνη 

Σταματέλου. Αξιώνουμε δικαιοσύνη για τη συνανάπηρή μας, Ειρήνη, και αποκατάσταση της αλήθειας. 

ΚΑΛΟΥΜΕ τη δήμαρχο Λειβαδιάς, κ. Γιώτα Πούλου, να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια, ώστε να 

διαπιστώσει τους ισχυρισμούς της κ. Σταματέλου με άρση του απορρήτου της συνομιλίας μεταξύ του 

Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Μουστρούφα, του κ. Σωτήρη Σταματέλου και του αντιδήμαρχού της, στις 

12 Αυγούστου 2017 και ώρα 19:28 μμ από το κινητό 693*****67. Η άμεση αποκατάσταση της 

ηλεκτροδότησης είναι αποτέλεσμα της άρσης της σιωπής από μεριάς της ανάπηρης Ειρήνης Σταματέλου, 

καθώς και της ενεργοποίησης πολιτών και εργαζομένων και όχι της δήθεν ευαισθησίας του δήμου. Τέλος, 

διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα 

των ανάπηρων πολιτών απέναντι σε κάθε ρατσιστή, που επιδιώκει την κοινωνική μας περιθωριοποίηση 

μέσω των επιβολών της κοινωνικής κατασκευής της αναπηρίας. ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ στο μισαναπηρισμό 

και το ρατσισμό ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ για ΟΛΕΣ και ΟΛΟΥΣ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/sotosexalos?__tn__=K-R&eid=ARDHn8WkCQ905iCujALfrBfuJFr-tL4rB6WD1jvK0KTMUgxv056pTLILGMIpJ7G9bufUOV1MnuICoqWi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAovVpqAiEXGWrslrCC32p2pRDswRyGGJO_TThsh2GCe9muJzdVExhzpM6NcwuElL4cIwq5rwanVzB5qm3KMofuHQjiyIyYvQ7HT49pGWNgQRzBuU9eBf-VkK28KeeoS_jUDkgJUsiJaeyPRxRNfeAChvV_CYH6FKxebqtLzb2UXLE22sRaJd0K25DbBqOWoRvGhfL0YL1tfmt7I__njFCZBqvVRb3zaeb8NET1RxHkCSoGMPAMphtkZOWpQoz3jwds0Y6vUyY439GZ5N-GKtBaZ1Nx68MMUznWMCp1tYtPHG8AaMFnaw_s2Muh_hJrGkMYpkoo81nF70g1ewTPLzj4Ow
https://www.facebook.com/dimoslivadias/?__tn__=K-R&eid=ARDiFnG3h_MDzkA8ndVpqhMM_D3mtmNvTY_o-744a0yzz3uJg7AuWOGcvqV_JspedCf_NSLL39oaCejd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAovVpqAiEXGWrslrCC32p2pRDswRyGGJO_TThsh2GCe9muJzdVExhzpM6NcwuElL4cIwq5rwanVzB5qm3KMofuHQjiyIyYvQ7HT49pGWNgQRzBuU9eBf-VkK28KeeoS_jUDkgJUsiJaeyPRxRNfeAChvV_CYH6FKxebqtLzb2UXLE22sRaJd0K25DbBqOWoRvGhfL0YL1tfmt7I__njFCZBqvVRb3zaeb8NET1RxHkCSoGMPAMphtkZOWpQoz3jwds0Y6vUyY439GZ5N-GKtBaZ1Nx68MMUznWMCp1tYtPHG8AaMFnaw_s2Muh_hJrGkMYpkoo81nF70g1ewTPLzj4Ow
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001613541623&__tn__=K-R&eid=ARDyPVjejvRhPjmdhsdrH_xJShcCCwM2bOu-27j7xLl8_bTPfRs88qAW3Vsg77i4SViAudelFe6CnhYd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAovVpqAiEXGWrslrCC32p2pRDswRyGGJO_TThsh2GCe9muJzdVExhzpM6NcwuElL4cIwq5rwanVzB5qm3KMofuHQjiyIyYvQ7HT49pGWNgQRzBuU9eBf-VkK28KeeoS_jUDkgJUsiJaeyPRxRNfeAChvV_CYH6FKxebqtLzb2UXLE22sRaJd0K25DbBqOWoRvGhfL0YL1tfmt7I__njFCZBqvVRb3zaeb8NET1RxHkCSoGMPAMphtkZOWpQoz3jwds0Y6vUyY439GZ5N-GKtBaZ1Nx68MMUznWMCp1tYtPHG8AaMFnaw_s2Muh_hJrGkMYpkoo81nF70g1ewTPLzj4Ow
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117. 12/08/2017: Άρνηση Ολοκαυτώματος από Κ. Πλέυρη και “Ελεύθερη Ώρα” 
  

Πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης ώρας στις 12 Αυγούστου 2017 με την παρακάτω αναφορά σε άρθρο: Κ. 

Πλέυρης: “Ο Μύθος για το ολοκάυτωμα των Εβραίων” 

 
 

 

118. 08/08/2017: Αντισημιτική, συνωμοσιολογική ανάρτηση της Ραχήλ Μακρή 

στο Facebook 
 

Αντισημιτική, συνωμοσιολογική ανάρτηση της Ραχήλ Μακρή στο Facebook 

 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/12/1-378/
https://archive.is/u3Hnx
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/08/1-377/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/08/1-377/
https://archive.is/KEAwH
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119. 02/08/2017: Ανάληψη ευθύνης επίθεσης σε πρόσφυγα και επιπλέον 

στοχοποίηση του από ακροδεξιά σελίδα της Λέσβου στο FB 
 

02/08/2017: Ανάληψη ευθύνης επίθεσης σε πρόσφυγα από το Γιώργο Τσαμάκο (εικονίζετια με μπλουζάκι 

της Χρυσής Αυγής) και επιπλέον στοχοποίηση του πρόσφυγα από ακροδεξιά σελίδα της Λέσβου στο FB:  

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/02/1-376/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/08/02/1-376/
https://www.facebook.com/orspxf?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/1476796089282530/photos/a.1476916925937113.1073741828.1476796089282530/1731503010478502/?type=3&theater
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Με τιμή 

  
Παναγιώτης Δημητράς                                        

Εκπρόσωπος ΕΠΣΕ 

 
 


