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Τα χθεσινά μικρής έκτασης επεισόδια στη Μυτιλήνη είχαν και συνέχεια σήμερα στη διαδήλωση των κατοίκων της Μόριας, προς το δημαρχείο της
πόλης. Χρυσαυγίτες που είχε παρεισφρήσει στην πορεία (ήταν εμφανής η παρουσία τους στην «ουρά» της) επιτέθηκαν σε τέσσερις γυναίκες
(αλληλέγγυες) που εκείνη την ώρα είχαν την ατυχία να περνούν από εκεί. Ταραχές ξέσπασαν το μεσημέρι  και στη Μόρια.

 
Περίπου 600 άτομα συμμετείχαν στην κινητοποίηση των κατοίκων της Μόριας που με πορεία από τα
γραφεία του ΙΚΑ κατέληξαν στο δημαρχείου της Μυτιλήνης προκειμένου να καταθέσουν ψήφισμα με
τα αιτήματά τους.
 
Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του τοπικού συμβουλίου της Μόριας και ως
αίτημα είχε την μερική εκκένωση της περιοχής από χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν
έξω από το hot spot, να ληφθούν μέτρα προστασίας της αγροτικής παραγωγής και του ζωικού
κεφαλαίου και να φτιαχτεί άμεσα το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με το δίκτυο της αποχέτευσης
στην περιοχή.
 
Στην πορεία που διέσχισε την κεντρική αγορά της Μυτιλήνης συμμετείχαν και Χρυσαυγίτες και ενώ
αρχικά όλα κυλούσαν ομαλά, την ώρα που η πορεία έφθασε στο δημαρχείο δεν αποφεύχθηκαν τα
έκτροπα.
 

Την ώρα που εκπρόσωποι του τοπικού συμβουλίου της Μόριας ανέβηκαν στο δημαρχείο για να αποδώσουν το ψήφισμά οι Χρυσαυγίτες
«καπέλωσαν» τη συγκέντρωση και άρχισαν να ακούγονται εθνικιστικά συνθήματα «Ελλάς, Ελλήνων, Χριστιανών» και «Ελλάς, Σταυρός, Ορθοδοξία»
αλλά και συνθήματα κατά του δημάρχου και του πρωθυπουργού που τους καλούσαν «να βγάλουν τη μαντήλα».
 
Για κακή τους τύχη, εκείνη την ώρα πέρναγαν μπροστά από το δημαρχείο τέσσερις κοπέλες, αλληλέγγυες, που αναγνωρίστηκαν από μέλη της Χρυσής
Αυγής καθώς ήταν παρούσες στα χθεσινά μικροεπεισόδια. Αρχικά, οι τέσσερις κοπέλες δέχθηκαν επίθεση με αντικείμενα ενώ μια εξ αυτών δέχθηκε
επίθεση στο πόδι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με πιθανή ρήξη χιαστού.
 
Στο μεταξύ, ένταση ξέσπασε στη Μόρια, αρχικά έξω από το κέντρο κράτησης. Σύμφωνα με μαρτυρίες κάτοικος της περιοχής επιτέθηκε σε μία
πρόσφυγα με τέσσερα παιδιά ενώ η κατάσταση παραμένει τεταμένη.
 
Τρεις μικροεστίες φωτιάς δύο εκτός του χοτ σποτ και μία εντός εκδηλώθηκαν το μεσημέρι από αδιευκρίνιστους λόγους. Πυροσβεστικές δυνάμεις
βρίσκονται στην περιοχή και οι φωτιές είναι ελεγχόμενες. Λίγο αργότερα υπήρξαν επεισόδια εντός του κέντρου κράτησης. Ομάδα Αφγανών
διαπληκτίστηκε με ομάδα Αφρικανών, με αποτέλεσμα να επέμβει η αστυνομία (ΜΑΤ), χρησιμοποιώντας χημικά και επιχειρώντας να σταματήσει τα
επεισόδια. 
 
 
Γιώργος Παγούδης / efsyn.gr Εφημερίδα των Συντακτών
 
-----------------------------------------------------------
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Επεισόδια μέσα στο hot spot της Μόριας
 
Επεισόδια για μια ακόμα μέρα σήμερα, στο hot spot της Μόριας, με αφορμή τη φήμη που κυκλοφόρησε μέσα στον καταυλισμό, περί
ομαδικής επαναπροώθησης στην Τουρκία.
 
Περίπου 300 μετανάστες διέφυγαν από το hot spot και επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας στην πόλη, αλλά ισχυρές αστυνομικές
δυνάμεις τους σταμάτησαν και τους υποχρέωσαν να επιστρέψουν στον καταυλισμό. Με την επιστροφή τους ξέσπασαν μεγάλες πυρκαγιές σε
ελαιοκτήματα, νότια και βόρεια του καταυλισμού, τις οποίες προσπαθεί να θέσει υπό έλεγχο η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 
Μέσα στον καταυλισμό αυτή την ώρα η κατάσταση είναι ήρεμη, ενώ κάποιοι εξ όσων μένουν εκεί, αρνήθηκαν να λάβουν φαγητό, διαμαρτυρόμενοι για
τις συνθήκες διαμονής.
 
 
 
 
 
up date 2 - Επίθεση σε  δημοσιογράφο 
 
Επίθεση δέχτηκε και η  δημοσιογράφος της τοπικής εφημερίδας «Εμπρός» Ανθή Παζιάνου αλλά και τρεις γυναίκες από τη Συρία. Ειδικότερα όπως
μεταδίδει η ίδια η δημοσιογράφος ενώ αποχωρούσε με το αυτοκίνητο από το hot spot της Μόριας, όπου βρισκόταν για να καλύψει το ρεπορτάζ με τα
σημερινά γεγονότα, είδε έναν άνδρα περίπου 65 ετών να σηκώνει το χέρι του σε τρεις γυναίκες από τη Συρία που ήταν μαζί με τα τέσσερα παιδιά
τους.
 
Ο άνδρας τις έβριζε και τις έλεγε να φύγουν από τη χώρα. Η δημοσιογράφος αντιδρώντας στην επίθεση του άνδρα τον κάλεσε να σταματήσει. Ωστόσο
ο δράστης πλησίασε το αυτοκίνητο και την τράβηξε από τα μαλλιά. Η δημοσιογράφος για να τον απωθήσει άνοιξε την πόρτα για να τον απωθήσει και
έκανε νόημα στις γυναίκες αν μπουν στο αμάξι με τα παιδιά τους για να μπορέσουν να ξεφύγουν, όπως και συνέβη με τη δημοσιογράφο να τους
μεταφέρει σε ασφαλές σημείο.

 

βίντεο από την ένταση στη Μόρια σήμερα το μεσημέρι
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Θέμης Βουσβούνης · Το παιδι για όλες τις δουλειες at Super Market Βουσβούνης
οι τεσσεροις γυναικες χθες γιατι το εμαθα..βριζανε και πετουσανε καφεδες και δεν δεχτηκαν επιθεση! ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ... τις γυναικες τις σπροξανε να φυγουν...αν και την θαλασσα την ψαχνουν απεγνωσμενα ολοι αυτοι τις τελευταιες
μερες... δν ξερω πως υπαρχουν ελληνες οι οποιοι υποστηριζουν αυτους που κατεστρεψαν το νησι..την οικονομια του για φετος το
καλοκαιρι..και τον τουρισμο μας....στη θαλασσα μαζι με τα βρωμοπακιστανια που τα βαφτηζουν προσφυγες και θα μεινουν για παντα
εδω...
Like · Reply · Sep 19, 2016 10:26pm

John Vavouras
ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΑΚΟΜΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΧΑΔΙΑ ΣΤΑ ΜΠΡΑΤΣΑ..ΠΗΡΕΣ ΠΟΛΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΞΕΧΑΣΕΣ...
Like · Reply · Sep 19, 2016 8:11am

Thodwris Pafliotellis · O.Α.Ε.Δ.
Για τις αλληλεγγυες στα χθεσινα επεισοδια που εβριζαν πετουσαν μπουκαλια νερου προς τον στρατό κ προς τους πολιτες την ωρα που
περνουσε το αγημα της σημαιας δεν γραψατε ουτε λεξη , οτι οι αλληλεγγυες μαζι με ενα τσουρμο ακομα χαζοεπαναστατων δεν
σεβαστηκαν την τελετη της υποστολης της σημαιας ουτε λογος εεεε?? Ντροπη να υποστηριζεται τετοιες καταστασεις κ να μην γραφετε την
αληθεια.. ακου εκει περνουσαν τυχαια κ για κακη τους τυχη ... αρα τυχαια ηταν κ εχθες κ πετουσαν κ εβριζαν τους πολιτες ..... αυτο δεν
ειναι δημοσιογραφια... αισχος ειναι....

Like · Reply · 10 · Sep 19, 2016 7:34am

Panos Xatzopoulos · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
βλάκα χρυσαυγίτη, τα βάλατε με 4 γυναίκες? ρε δεν έχετε πάτο λεμε...
Like · Reply · Sep 19, 2016 12:44pm
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(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

ydrodotisis-se-4-periohes)

17/07/17 - 17:18
Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.

...

(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sta-loytra)

17/07/17 - 16:58
Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ

 
...

(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

16/07/17 - 21:31
Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 

 

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ
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