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Παρασκευή, 25/09/2015 | Κοινωνία

Δεν είναι η πρώτη φορά που στην οδό Κομνηνάκη της Μυτιλήνης, στην οποία κάποια βράδια συγκεντρώνονται νέοι, πίνοντας σε διάφορα μαγαζιά, δεν
ξέρουν τι κάνουν. Το βράδυ της Τρίτης συγκλόνισε η συμπεριφορά 5-6 τέτοιων ατόμων – ο μεγαλύτερος δεν ήταν ούτε 18 ετών – όταν
ξέσπασαν πάνω σε μετανάστες που λόγω της βροχής είχαν στριμωχτεί κάτω από τα υπόστεγα. Άνδρες αλλά και γυναίκες, μάνες που
κρατούσαν στο χέρι βρέφη δέχτηκαν την επίθεση των ανεγκέφαλων που έβριζαν με χυδαίους χαρακτηρισμούς και κλοτσούσαν όποιον
αλλοδαπό έβρισκαν μπροστά τους!

 
Κάποιοι περαστικοί σχολίαζαν ότι είναι παιδιά διαλυμένων οικογενειών και άλλοι  αναρωτιόνταν φωναχτά πού οδηγείται  η νεολαία και αν μπορεί να
λέγεται άνθρωπος κάποιος που απλώνει χέρι και χτυπά μια μάνα την ώρα που προσπαθεί να προστατεύσει από τη βροχή το ούτε ενός έτους βρέφος
της.
 
Μία κάτοικος της περιοχής κατευθυνόταν τη συγκεκριμένη ώρα για να παραδώσει μια τσάντα με τρόφιμα στους μετανάστες, δέχτηκε όμως και η ίδια το
μένος και τις απίστευτες ύβρεις των νεαρών που την απείλησαν. Η γυναίκα απευθύνθηκε στην Αστυνομία παίρνοντας την απάντηση ότι δεν μπορεί να
γίνει τίποτα, καθώς όμως η ίδια υποπτεύεται ότι τα άτομα αυτά είναι μαθητές κοντινού σχολείου, σκοπεύει να «το ψάξει» και να απευθυνθεί στους
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διευθυντές τους.
 
Εκτός από την απανθρωπιά και την επικίνδυνη στάση των νέων που είναι δεδομένη, από το
παραπάνω περιστατικό προκύπτουν δύο ερωτήματα:
 
Το πρώτο έχει να κάνει με το ποιος προστατεύει, είτε τους αλλοδαπούς που κινούνται στους
δρόμους της Μυτιλήνης, είτε τους απλούς πολίτες και αν υπάρχουν «εκπτώσεις» στην ασφάλεια και
των δύο. Το δεύτερο αφορά την οδό Κομνηνάκη  που δεν απασχολεί πρώτη φορά, καθώς στο
συγκεκριμένο δρόμο πριν από μερικούς μήνες έπεσαν και μαχαιριές και οδηγήθηκε επιχειρηματίας
στο Νοσοκομείο, από τον οποίο έγινε αφαίρεση σπλήνας, όπως είχαν αναδείξει πρωτοσέλιδα τότε
τα «Νέα της Λέσβου». Είναι αδιανόητο να εκτυλίσσονται τέτοιες επικίνδυνες καταστάσεις στην
πρωτεύουσα του νησιού μας και όχι σε ένα απομακρυσμένο χωριό, καθώς στη Μυτιλήνη δόξα τω
Θεώ και Αστυνομία υπάρχει και πολύ περισσότερο, το Λιμεναρχείο βρίσκεται σε απόσταση λίγων
μόλις μέτρων.
 

Και κάτι επιπλέον. Το γεγονός ότι στη Μυτιλήνη έχουν συγκεντρωθεί κάποιες εκατοντάδες μετανάστες που περιμένουν να εγκαταλείψουν το νησί μας
και που πολλούς μπορεί να τους ενοχλεί η παρουσία τους, τα σκουπίδια που δημιουργούνται ενδεχομένως και η συμπεριφορά ορισμένων εξ αυτών,
αυτό δεν σημαίνει πως θα πρέπει η κοινωνία μας να επιτρέψει στον καθένα τον πιο ακραίο ή ανεγκέφαλο ή μεθυσμένο να τους μετατρέψει σε σάκους
του μποξ. Πολύ, δε, περισσότερο η Αστυνομία και το Λιμεναρχείο, η αποστολή των οποίων είναι η διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Σε διαφορετική
περίπτωση προτείνουμε την μετονομασία της οδού Κομνηνάκη σε οδό… Άγριας Δύσης…
 
 
Στρατής Σαμιώτης / εφημερίδα Τα ΝΕΑ της Λέσβου

    
310

Like

9 Comments Sort by 

Tasos Chav
zn koufales
Like · Reply · Mar 17, 2017 11:56am

Χρήστος Πατσέλλης
Afistee ta psemataaa reee asxolithite me tipota alloo dimosoiografoi ths poutsas...  
olaa auta einai psemata to mono alhthino se authn thn katastasi einai oti enas epitethike stous nearous me siderenio klomb  
Gt den ta grafete auta re dimosiografoi ths poutsas???
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Мариос Митрофанис · Residential Assistant at CTY Greece at Anatolia College
νταξει μπασταρδακο σε πιστεψαμε
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Kostas Tzatzopoulos · ΝΑΥΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
μαζευτε τα μουλικα γιατι θα πεσει ξυλο
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Stratos Ch · Διοικητικό μέλος at Σωματείο Εστίασης Πανεργατικού Κέντρου
Ειτε ψεμματα,ειτε αληθεια,να παρακαλαει οποιοσδηποτε μπασταρδας να μην τον δω να κλωτσαρει ΕΙΔΙΚΑ μικρα παιδια,ή μανες με μικρα
παιδια,γιατι δεν θελω να πω ποσο δεκαπλασια τιμωρια θα εχει.
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Γιάννης Κυρίκης · Manager at D 12
Λιγο ψεματα..
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Anna Papatheodorou · Co-Founder at Happy People
Το άρθρο έχει ανακρίβιες, αλλά σαν περιστατικό δεν είναι καθόλου ψευτικό.
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Fabio Musollari · Mytilene, Lesvos, Greece
Anna Papatheodorou κανενας δν χτυπησε βρεφοι ουτε ανεκατευτικε καμια οικογενεια μεταναστων στο περιστατικο .. ημουν
μπροστα και ειναι ολα μαλακιες !!ΟΛΑ
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το άρθρο είναι εντελώς αναξιόπιστο.
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Mia agria poutsa 8eloun na staniaroun
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Ρος Πυ · 1o epal mitilinis
Fabio Gkamoute ti na peis!!!
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Fabio Musollari · Mytilene, Lesvos, Greece
Fake Fake Fake !!
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Συλ βιο · Boss at CRIPZ GANG
Ti einai auta pou leei to 85 % pou leei einai psemata

Like · Reply · 6 · Sep 25, 2015 3:44pm

Peter Kapelis
δεν ξέρω αν προσέξατε αλλά από τότε που αυξήθηκε ο αριθμός των λαθρομεταναστών σταμάτησαν οι κόντρες και οι σούζες στην
Κομνηνάκη. Ότι δεν κατάφερε η τροχαία(που στην ουσία δεν προσπάθησε καθόλου-μα καθόλου) το πέτυχαν οι ταλιμπάν 
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George Papadakis · Receptionist at Porto Lesvos
μπα...Απλά ανοίξανε τα σχολεία και δεν μπορούν τα βλαστάρια να αλητεύουν κάθε μέρα. Κάθε Σάββατο,όμως, τα ίδια χάλια
είναι....
Like · Reply · Sep 25, 2015 8:52pm
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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.
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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

 
...
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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: 
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