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Πέμπτη, 22/09/2016 | Πολιτική

Θα παρθούν όλα τα μέτρα που προβλέπει ο νόμος για την πάταξη όλων των προβοκατόρικων στοιχείων. Οι φασίστες δε θα τα καταφέρουν και
σύντομα στη δημοκρατική Λέσβο θα γυρίσουν στο καβούκι τους» δήλωσε, μιλώντας σήμερα στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο βουλευτής Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ,
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Γιώργος Πάλλης, σχολιάζοντας τις καταγγελίες που πληθαίνουν καθημερινά και μιλάνε για ένα καλά οργανωμένο σχέδιο στη Λέσβο, με στόχο να
δημιουργηθούν επεισόδια και να στραφούν οι κάτοικοι εναντίον προσφύγων και μεταναστών, αλλά και όλων εκείνων των πολιτών που υπήρξαν
αλληλέγγυοι.

Σημαντικό ρόλο, σύμφωνα με υπηρεσιακούς παράγοντες που παρακολουθούν την εξέλιξη, έπαιξαν
αναρτήσεις σε ιστοσελίδες και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που αναπαρήγαγαν ανυπόστατες
φήμες. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, αναφέρει η ιστοσελίδα του ραδιοσταθμού Αιγαίου της ΕΡΤ,
την είδηση σχετικά με την «παρεμπόδιση» της υποστολής της σημαίας στη Μυτιλήνη, η οποία
διαψεύστηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού! Η μετάδοση όμως και η αναπαραγωγή της ψευδούς
αυτής είδησης οδήγησε στα όσα συνέβησαν το απόγευμα της περασμένης Κυριακής στην
προκυμαία της Μυτιλήνης. 

Η φήμη όμως, και μάλιστα την ώρα που γινόταν στην πόλη της Μυτιλήνης η πορεία των κατοίκων
της Μόριας περί δήθεν μαζικών απελάσεων Αφρικανών μεταναστών στην Τουρκία, προκάλεσε τις
πρώτες αψιμαχίες και τις συγκρούσεις, το βράδυ της ίδια μέρας, που είχαν ως αποτέλεσμα να καεί
μεγάλο μέρος του hot spot της Μόριας. 
Το ίδιο βράδυ, η φυγή των προσφύγων και των μεταναστών από το καιόμενο hot spot, μετατράπηκε
σε φήμες περί ξεσηκωμού και κίνησης «να καταληφθεί η Μυτιλήνη». 

Ακολούθησε σειρά δημοσιευμάτων με δήθεν ξεσηκωμό χιλιάδων προσφύγων, οι οποίοι ξεκίνησαν για να «καταλάβουν» τη Μυτιλήνη. Όπως
αναφέρεται και στη σελίδα της Χρυσής Αυγής Λέσβου, μέλη της οργάνωσης συμμετείχαν στα μπλόκα περιφρούρησης. «Σύμφωνα με πληροφορίες
που μας έρχονται αυτή τη στιγμή (ώρα 02.13) αν και τα επεισόδια έχουν λήξει και οι μετανάστες επιστρέφουν στο καμένο hot spot, οι κάτοικοι της
Μόριας, αλλά και των άλλων μικρών γειτονικών χωριών, αποφάσισαν να μην κοιμηθούν (όπως τους προηγούμενους μήνες). Σύμφωνα με τις
πληροφορίες αυτές, όλοι οι κάτοικοι βρίσκονται στις εισόδους του χωριού και δηλώνουν έτοιμοι να υπερασπιστούν το χωριό τους. Στην ενημέρωση της
αστυνομίας περί της λήξης των επεισοδίων δήλωσαν ότι δεν εμπιστεύονται το κράτος και θα λάβουν μόνοι τους μέτρα προστασίας της ακεραιότητας
τους και της περιουσίας τους!» έγραφε η ιστοσελίδα της οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» στη Λέσβο. 

Την ίδια μέρα, μέλη της οργάνωσης είχαν παρεισφρήσει στη διαδήλωση διαμαρτυρίας των κατοίκων της Μόριας. Στην κάμερα της ΕΡΤ, τόσο οι
κάτοικοι όσο και ο πρόεδρος του χωριού Νίκος Τρακέλλης, είχαν δηλώσει πως στάθηκαν στο πλευρό των προσφύγων από την πρώτη στιγμή και το
χωριό τους απέχει από οποιαδήποτε ρατσιστική συμπεριφορά. Αυτό που ζητούν μάλιστα είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων
που διαμένουν στο πρώην στρατόπεδο και να σταματήσει η εξαθλίωση αυτών των ανθρώπων που οδηγεί σε παραβατικές συμπεριφορές. Επίσης
προέβαλαν το βασικό και δίκαιο αίτημα των κατοίκων της Μόριας για αποζημίωση από το κράτος σχετικά με τις ζημιές στις περιουσίες τους. Όλα αυτά
όμως πνίγηκαν από τα αντικυβερνητικά συνθήματα και τα επεισόδια έξω από το δημαρχείο με πρωταγωνιστές μέλη της «Χρυσής Αυγής».
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Χατζηκλειδαρας Γιωργος · Pappádos, Lesvos, Greece
ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΑ ΑΡΑΓΕ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ?

Like · Reply · 1 · Sep 23, 2016 10:31am

Macedonian Cummulus
Η αντιτουριστική σου φάτσα είναι ο ορισμός τού φασίστα που κρύβεται στον αντιφασισμό.

Like · Reply · 2 · Sep 22, 2016 3:58pm

Γιωργος Κέρκυρα · Corfu, Kerkira, Greece
Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν τον κόσμο κυβερνούν κάποιοι έξυπνοι που μας δουλεύουν ή κάποιοι ηλίθιοι που μιλάνε σοβαρά. 
Mark Twain

Like · Reply · 2 · Sep 22, 2016 12:55pm

Μυτιληνη Γιαννης · Works at Κυνήγι - Κυνηγός - Κυνηγόσκυλα
ΕΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΗΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΗΤΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΓΜΝΩΜΗ ΣΤΟΝ ΛΕΣΒΙΑΚΟ ΛΑΟ .ΔΙΟΤΙ ΜΑΖΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΑΜΕ ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΠΦΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΓΑΤΕ ΟΧΙ ΣΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ,ΟΧΙ ΣΕ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙ ????????? Ν Α Ι ΣΕ ΟΛΑ .ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΟΛΟ
Ο ΝΗΣΙ ΕΧΕΙ ΠΑΘΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΜΟΛΥΒΟ ,ΠΕΤΡΑ.ΠΛΩΜΑΡΙ ΚΑΙ ΠΕΣ ΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΦΑΣΙΣΤΕΣ .ΤΟ ΝΗΣΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΣΚΑΡΑΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΠΗΓΕ 70 ΤΙΣ 100 ΚΑΤΩ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Η Χ,Α ΦΤΕΕΙ ??????? Η Ν.Δ
ΦΤΕΕΙ ??? ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΦΤΕΕΙ ???? Η Ο ΣΥΡΙΖΑ ???? ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΖΕΤΕ ΦΟΡΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ .ΑΛΛΑ ΤΑ ΨΩΜΑΚΙΑ ΣΑΣ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ . ΜΑΘΑΜΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΚΑΡΑΜΕΛΑ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑ ΕΙΝΑΙ ΦΑΣΙΣΤΑΣ .

Like · Reply · 10 · Sep 22, 2016 12:16pm
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(/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-

voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...

(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-

gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...

(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...
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