
  Πέμπτη  

27/2/2020 

Αρ. 10 
Διαδικτυακή Εφημερίδα του                                        

ΣΥΡΙΖΑ—Προοδευτική Συμμαχία Λήμνου 

Έκτακτα κυκλοφορεί η ΑΤΖΕΝΤΑ,  

αντί της έκδοσης της Κυριακής 29/2  

 

ΑΤΖΕΝΤΑ 

Τι έλεγε ο Μητσοτάκης στους κατοίκους των νησιών πριν και μετά τις εκλογές (Video) 

 

Κ. Μητσοτάκης, Χίος 16/11/2017:                                             
«Θέλω να το πω και από εδώ πέρα ξεκάθαρα. Εμείς ως Ν.Δ. δεν 
πρόκειται να ανεχτούμε τα νησιά του Βορειανατολικού Αιγαίου 
να γίνουν μόνιμο πάρκινγκ ψυχών με μόνιμη παρουσία προσφύ-
γων και μεταναστών πολύ μεγαλύτερη από τις αντοχές της τοπι-
κής κοινωνίας και οικονομίας".  

 
 

Κ. Μητσοτάκης, Αλεξανδρούπολη 26/2/2020 στους        
κατοίκους των νησιών του ΒΑ Αιγαίου:   
«Θέλω να κάνω ακόμα μια έκκληση, να πέσουν οι τόνοι, να με-
τριαστεί αυτή η άγονη αντίδραση η οποία δεν οδηγεί ουσιαστικά 
πουθενά κι είναι προς όφελος τελικά των ίδιων των νησιών να κα-
τασκευαστούν σύγχρονες φυλασσόμενες δομές" . 

ΜΕΤΑ (video)  ΠΡΙΝ (video) 

Κάτοικοι των νησιών στο tvxs.gr: “Είμαστε αντιμέτωποι                                                                                         
με την καταστολή και την μιντιακή προπαγάνδα». 

“Eίμαστε αντιμέτωποι με την άγρια καταστολή της κυβέρνησης αλλά και με την προπαγάνδα των ΜΜΕ που κάνουν το 

άσπρο, μαύρο. Η κατάσταση είναι πολεμική» λένε κάτοικοι των νησιών του Βορείου Αιγαίου στο tvxs.gr που στρέφουν 

τα πυρά κατά της κυβέρνησης και ιδιαίτερα των βουλευτών της ΝΔ στο Β. Αιγαίο.                                                                                                                     

Τα συντονιστικά των νησιών αποφασίζουν τις κινητοποιήσεις τους μέρα με τη μέρα, με α-

περγίες, διαδηλώσεις, πορείες προς τα σημεία κατασκευής των κλειστών δομών αλλά και τα 

ξενοδοχεία που φιλοξενούνται τα ΜΑΤ. «Εκτός από τα χημικά που έφαγαν μέχρι και 

γέροι άνθρωποι, τα ΜΑΤ σπάσανε τα αυτοκίνητά μας για να μην ανέβουμε στο 

βουνό» λέει στο tvxs.gr ο Χιώτης δημοσιογράφος Μ. Βερβεράκης.                                               

Οι ίδιες εικόνες σπασμένων αυτοκινήτων και κατοίκων λιπόθυμων από τα χημικά, έρχονται 

και από την Λέσβο. «Σήμερα είναι χειρότερη μέρα από την χθεσινή. Σπάνε τα αυτοκίνητα 

για να μην περάσουμε το Διαβολόρεμα» λέει στο tvxs.gr η Ντέπη Χατζηκαμπάνη από τη 

Λέσβο, η οποία συμπληρώνει ότι με την καταστολή ήρθαν αντιμέτωποι και όσοι πρόσφυγες 

προσπάθησαν να κατέβουν στις διαδηλώσεις. Πιο ήσυχα τα πράγματα στη Σάμο, αφού η κυβέρνηση υποχώρησε μετά την αιφνιδιαστι-

κή κίνηση του δήμου να στήσει οδοφράγματα γύρω από τον χώρο όπου θα χτιζόταν η δομή και να διώξει τους εργάτες. 

Περισσότερα στο tvxs.gr 

 *Η «απόβαση» των δυνάμεων καταστολής στη Λέσβο, στη Χίο και στη Σάμο και οι άνευ προηγουμέ-

νου βιαιοπραγίες κατά των κατοίκων των τριών νησιών.                                                                                               

*Η χωρίς ντροπή σιωπή των ιδιωτικών καναλιών τις πρώτες μέρες των επεισοδίων, η επιλεκτική και 

διαστρεβλωμένη αναμετάδοση ειδήσεων αμέσως μετά και η λογοκρισία που έχει επιβληθεί στην ΕΡΤ 

από την κυβέρνηση,                                                                                                                                                             

επιβάλλει για λόγους συμπαράστασης στους αγωνιζόμενους νησιώτες αλλά και για λόγους ενημέρω-

σης σε τοπικό επίπεδο την έκτακτη έκδοση της διαδικτυακής εφημερίδας ΑΤΖΕΝΤΑ με αποκλειστική 

ειδησεογραφία σε ότι αφορά στη λαϊκή εξέγερση στα τρία νησιά, αλλά και στα αποτελέσματα που           

αυτή έχει φέρει ως τώρα στο πολιτικό σκηνικό.    

https://www.avgi.gr/article/10811/10761315/ti-elege-o-metsotakes-sto-katoikous-ton-nesion-prin-kai-meta-tis-ekloges-video-#
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9Om0FhGu44M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JQmm1DL3gtM&feature=emb_logo
https://tvxs.gr/news/ellada/katoikoi-nision-sto-tvxs-eimaste-antimetopoi-me-tin-katastoli-kai-tin-propaganda-ton-mme
https://tvxs.gr/news/ellada/katoikoi-nision-sto-tvxs-eimaste-antimetopoi-me-tin-katastoli-kai-tin-propaganda-ton-mme
https://tvxs.gr/news/ellada/katoikoi-nision-sto-tvxs-eimaste-antimetopoi-me-tin-katastoli-kai-tin-propaganda-ton-mme
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Τα ΜΑΤ ηττήθηκαν στη Λέσβο! Οι αγέρωχες διμοιρίες του «σοσιαλιστή» κυρίου Χρυσοχοΐδη θα                  
φύγουν από την Λέσβο ηττημένες, με σκυμμένο το κεφάλι, άυπνοι και νηστικοί! 

Ξαφνικά στην Καράβα έπεσε το σύνθημα. Όλοι στην Παγανή!                                                     
Το στρατόπεδο της Παγανής, είναι το βραδινό κατάλυμα των ΜΑΤ, που εισέβαλαν στην 
Λέσβο., καθώς κανένα ξενοδοχείο δεν τους δέχτηκε.                                                                       
Εκατοντάδες κόσμου, κυρίως νέα παιδιά αγόρια και κορίτσια είχαν αποκλείσει τα ΜΑΤ   
μέσα στο στρατόπεδο της Παγανής. Συνεχώς ο κόσμος έξω από το στρατόπεδο της Παγα-
νής αύξανε. Στον δρόμο προς το στρατόπεδο άναβαν δυο μεγάλες φωτιές. 

Τα ΜΑΤ πολιορκημενα. Για πρώτη φορά μετά την εισβολή τους στην Λέσβο τα ΜΑΤ ήταν 
σε άμυνα. 

Ξαφνικά κάποιοι πήγαν να κάνουν ντου στο στρατόπεδο. Τότε από μέσα ήρθε ένας καται-
γισμός δακρυγόνων. Ο κόσμος υποχώρησε. 

Ένα πράγμα είναι πλέον δεδομένο. Μετά την λαϊκή εξέγερση της Λέσβου τα ΜΑΤ έχουν 
τσαλακωθεί. 

Δεν είναι δυνατό να ξαναβρεθούν στο Διαβολόρεμα, στο Καβακλί ή στην Καράβα. 

Τα ΜΑΤ ηττήθηκαν στη Λέσβο. 

Τα ΜΑΤ θα γυρίσουν στην Αθήνα μαζί με τον διοικητή τους και ποτέ δεν θα ξεχάσουν την σαρανταοκτάωρη «εκδρομή» τους. 

Δεν είναι εύκολο να μάχεσαι ανάμεσα στα πεύκα και τα πουρνάρια. 

Ο λαός της Λέσβου ακύρωσε τα ΜΑΤ. Τα διώχνει κακήν κακώς. Ήταν ένα Βατερλώ για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. 

Από τους εισβολείς θα μας μείνει η απανθρωπιά τους, ή αλητεία τους και η κτηνώδης συμπεριφορά τους. 

Φεύγοντας από την Παγανη, έξω από την αστυνομική διοίκηση Λέσβου, μέσα στο μισοσκόταδο, συναντήσαμε τις υπόλοιπες διμοιρίες 
των ΜΑΤ. Δεν είχαν κατορθώσει να φτάσουν στην Παγανή και τώρα περίμεναν να διαλυθεί ο κόσμος για να ξεφύγουν από την οργή 
του.                                                                                                                                                                                                                                                         
Οι αγέρωχες διμοιρίες του «σοσιαλιστή» κυρίου Χρυσοχοΐδη θα φύγουν από την Λέσβο ηττημένες, με σκυμμένο το  
κεφάλι, άυπνοι και νηστικοί! 

mplokia.gr 

Στο Διαβολόρεμα (26/2): Χτυπούν αδιάκοπα, βανδαλίζουν αυτοκίνητα,                                                            
πυρπολούν το δάσος της περιοχής. 

lesvosnews.net 

Πεδίο μάχης εδώ και μερικές ώρες η περιοχή Διαβολόρεμα. Τα ΜΑΤ της χούντας 
των Μηταράκη - Μητσοτάκη έχουν επιδοθεί σε ένα όργιο βίας. 

Πληροφορίες αναφέρουν για δύο σοβαρούς τραυματισμούς πολιτών. 

Τα δακρυγόνα πέφτουν βροχή με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται και εστίες φωτιάς, οι άνδρες 
των ΜΑΤ προκαλούν βρίζοντας τους πολίτες ενώ προκαλούν και φθορές σε σταθμευμένα αυτο-
κίνητα!  Αν δεν μαζέψει ο Μητσοτάκης όλη αυτή την αλητεία .... το λέμε ευγενικά... σύντομα θα 
έχουμε θύματα! 

 Χαρακτηριστική είναι η δήλωση της Περιφερειακής Συμβούλου Μαρίας Νικολάρα που από 
το πρωί είναι στην περιοχή: "Πολύς κόσμος ουρές χιλιομέτρων τα αυτοκίνητα. Μάχες. Μας βαράνε με τόνους χημικών"  

Δήλωση από το «Διαβολόρεμα», ώρα 13:00  από την Μαρία Κομνηνάκα: 

Το ΚΚΕ καταγγέλλει σε όλο τον ελληνικό λαό τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης. Και σήμερα εδώ στο «Διαβολόρεμα» τα ΜΑΤ, 
που έχει στείλει, αντιμετωπίζουν τον αγωνιζόμενο λαό της Λέσβου σαν δυνάμεις κατοχής. 

Χτυπούν αδιάκοπα, βανδαλίζουν αυτοκίνητα, πυρπολούν το δάσος της περιοχής. 

Όλος ο λαός πρέπει να μάθει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να εφαρμόσει το επικίνδυνο σχέδιό  της για λογαριασμό της ΕΕ με ανείπωτη 
βαρβαρότητα. Όσο όμως αδίστακτη και αν γίνει η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάμψει τον ξεσηκωμό γιατί εδώ έχει να αντιμετωπίσει 
ένα ολόκληρο λαό.   

 up date Σε μια κίνηση τακτικής τα ΜΑΤ αποχώρησαν πριν από λίγο από την περιοχή. Είναι άγνωστο αν αυτή η αποχώρηση είναι λόγω 
αλλαγής βάρδιας ή είναι στα πλαίσια ενός άλλου σχεδιασμού. 

http://www.mplokia.gr/?p=37131
https://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/tora-sto-diabolorema-htypoyn-adiakopa-bandalizoyn
https://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/tora-sto-diabolorema-htypoyn-adiakopa-bandalizoyn
https://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/tora-sto-diabolorema-htypoyn-adiakopa-bandalizoyn
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 Στο Καβακλή (25/2): Η άλωση (video). 

Περισσότερα stonisi.gr 

Μάχες όλη τη μέρα σε Καράβα και Διαβολόρεμα με τα μηχανήματα του Στρατού να φτάνουν στην           
επιταγμένη ζώνη μέσω στρατιωτικής οδού 

Όλη μέρα σήμερα συνεχίστηκαν οι συγκρούσεις ανάμεσα σε πολίτες και ισχυρές Αστυνομικές δυνάμεις. 

Στο Διαβολόρεμα τα ΜΑΤ με δακρυγόνα κατάφεραν να απωθήσουν τους πολλούς κατοί-

κους του λεκανοπεδίου καλλονής κύρια εκτός του παλιού δρόμου Μυτιλήνης καλλονής. Κα-

τέλαβαν δηλαδή την είσοδο του δρόμου που οδηγεί στο ΧΥΤΑ και στη συνέχεια στου Καβα-

κλή. Ο «ανταρτοπόλεμος» όμως με νεαρούς μέσα από το δάσος αλλά κυρίως τα βαρέως τύ-

που οχήματα που είχε παρατάξει ο Δήμος δυτικής Λέσβου εκεί, δεν τους επέτρεψε να χρη-

σιμοποιήσουν αυτή τη δίοδο. 

Δεδομένου αυτού και μέχρι αργά το απόγευμα που μετακινήθηκαν τα μηχανήματα, επιλέ-

χθηκε η λύση της μετακίνησης των μηχανημάτων του Στρατού στου Καβακλή μέσω της 

στρατιωτικής οδού που οδηγεί από την είσοδο του καμένου δάσους στο Πετροβούνι κι από εκεί στο ΧΥΤΑ και τελικά στου Καβακλή. 

Στην ουσία δηλαδή οι μάχες πλέον στο Διαβολόρεμα και στην Καράβα δίνονται για να μην περάσουν οι αντιδρώντες κάτοικοι στο δρόμο 

και φτάσουν στη επίμαχη περιοχή. 

Στην Καράβα (26/2):  Μεγάλης έκτασης επίθεση των ΜΑΤ. 

Μεγάλης έκτασης επίθεση από τα ΜΑΤ με χημικά και με τη συνοδεία της Αύρας εξελίσ-
σεται αυτή την ώρα στην περιοχή της Καράβας από τη μεριά της Μυτιλήνης. Οι δυνάμεις 
των ΜΑΤ προσπαθούν να διαλύσουν την συγκέντρωση των κατοίκων.                                                       

Φωτιά στην Καράβα από άνδρες των ΜΑΤ                                                                                         
Από τις συνεχείς ρίψεις χειροβομβίδων κρότου-λάμψης 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έρχονται από την περιοχή της Καράβαςκαι 
σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικοινώνησαν με το "Ν" έχει ξεσπάσει φωτιά πριν 
λίγο σε δασική έκταση που βρίσκεται κοντά στο δρόμο μετά από τις συνεχείς ρίψεις χει-
ροβομβίδων κρότου-λάμψης και δακρυγόνων που εκτόξευσαν άνδρες των ΜΑΤ.  

stonisi.gr  

Η Μάχη της Παγανής (26/2). 

Άγρια επεισόδια έξω από το στρατόπεδο της Παγανής ανάμεσα σε διαδηλωτές και εγκλωβισμένες      
διμοιρίες ΜΑΤ που.... φεύγουν 

Συγκρούσεις έξω από το «στρατόπεδο Κυριαζή» στην περιοχή Παγανής στην έξοδο της Μυ-

τιλήνης προς το κεντρικό νησί. Στο στρατόπεδο αυτό λειτουργούν πολλές εν ενεργεία στρα-

τιωτικές μονάδες και όπως φαίνεται χρησιμοποιήθηκε για την ασφαλή διαμονή διμοιριών 

ΜΑΤ που επέστρεφαν από τις θέσεις όπου διαδραματίσθηκαν επεισόδια στην περιοχή του 

Διαβολορέματος. Όταν πολίτες που επέστρεφαν από τις διαδηλώσεις αντιλήφθηκαν το γε-

γονός αυτό, πολιόρκησαν το στρατόπεδο. Ο αριθμός των διαδηλωτών μεγάλωνε όσο περ-

νούσε η ώρα και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έφτασε τις 2000 περί τις 8 το απόγευμα. 

Τότε και από την πίεση των συγκεντρωμένων που είχαν ανάψει και φωτιές υποχώρησε η 

πόρτα της πύλης και επιχειρήθηκε είσοδος των διαδηλωτών μέσα στο στρατόπεδο.                             

Τότε επενέβησαν οι διμοιρίες των ΜΑΤ που βρισκόταν μέσα στο στρατόπεδο και με τη χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμ-

ψης και χημικών αλλά και ρίψεις νερού με το όχημα τύπου «Άτλας» απομάκρυναν τους διαδηλωτές.                                                                        

Κατά τις συγκρούσεις προκλήθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση έξω από το στρατόπεδο του στρατιωτικού σχηματισμού που βρίσκεται 

στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Αυτή τη στιγμή μεγάλος όγκος των διαδηλωτών έχει αποχωρήσει ενώ σε απόσταση περί τα 1500 μέ-

τρα από την είσοδο του στρατοπέδου διμοιρίες των ΜΑΤ συγκρούονται με μικρές ομάδες νεαρών που επιχειρούν να προσεγγίσουν ξανά 

το στρατόπεδο.                                                   Περισσότερα stonisi.gr 

https://www.stonisi.gr/post/7160/h-alwsh-toy-kavaklh-video
https://www.stonisi.gr/post/7160/h-alwsh-toy-kavaklh-video
https://www.stonisi.gr/post/7159/dakrygona-kai-krotoy-lampshs-sth-karava-video
https://www.stonisi.gr/post/7177/megalhs-ektashs-epithesh-twn-mat-ayth-th-stigmh-sthn-karava-realtime
https://www.stonisi.gr/post/7171/fwtia-sthn-karava-apo-andres-twn-mat-pics-updated
https://www.stonisi.gr/post/7190/h-maxh-ths-paganhs-pics
https://www.stonisi.gr/post/7190/h-maxh-ths-paganhs-pics
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Στρατιωτικός ιερέας πατέρας Κομνηνός Βράνης από Παγανή (26/2), για τους άνδρες των ΜΑΤ: 
«Βγήκαν έξω σαν διαβολεμένοι, χτύπαγαν τ΄αυτοκίνητα, δέρναν τον κόσμο».  

Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψει κανείς το όργιο αστυνομικής ωμής βίας και καταστολής από τις ορδές των μετα-
φερόμενων από την Αθήνα ΜΑΤ.                                                                                                                                                                                

Σύμφωνα, αυτόπτες μάρτυρες, κατά την αποχώρηση τους από το Διαβολόρεμα και λίγο 
πριν τη Μυτιλήνη στο ύψος του Στρατοπέδου της Παγανής άρχιζαν να σπάνε αυτοκίνητα 
και να βρίζουν χυδαιότατα τους κατοίκους της Λέσβου με εκφράσεις του τύπου «Γαμώ την 
γκασμαδία σας, τουρκόσποροι» κ.α. Ανάμεσα στα αυτοκίνητα που έσπασαν ήταν και 
αυτό του προέδρου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Απόστολου Βαλτά. Η μανία 
τους όμως δεν σταμάτησε εκεί αλλά μπήκαν μέσα στο Στρατόπεδο της Παγανής το οποίο 
χρησιμοποιούσαν σαν ορμητήριο προκειμένου να πραγματοποιούν τις επιθέσεις τους. 

Πολίτες που μίλησαν στο «Ν» τόνισαν ότι θα καταθέσουν μήνυση εναντίον των απρόκλη-
των βιαιοπραγιών και της παράνομης δράσης των ανδρών των ΜΑΤ. Αρνητικά έχει σχολια-
στεί και η παντελής απουσία των Εισαγγελικών Αρχών της Μυτιλήνης στα όσα συμβαίνουν 
από χτες στη Λέσβο με την ανεξέλεγκτη δράση των ομάδων αυτών που κατά τα άλλα ονο-

μάζονται Μονάδες Αποκατάστασης Τάξης. 

Στα Μεστά Χίου (25/2): Στρατιωτική απόβαση των ΜΑΤ, επίθεση με χημικά σε πολίτες. 

 

 

Απόβαση που θύμισε... στρατιωτική επιχείρηση πραγματοποίησαν τα ξημε-
ρώματα οι άνδρες των ΜΑΤ, όταν έφτασε στο λιμάνι των Μεστών της Χίου, 
το Blue Star Naxos.  
Ο αριθμός τους ήταν πρωτοφανής για τα δεδομένα του νησιού όπως αναφέρει 
το astraparis.gr. 
Με τηn άφιξη τους προχώρησαν σε επίδειξη δύναμης και ισχύος, ξεκινώντας νέα επί-
θεση με χημικά ώστε να απωθήσουν τους πολίτες. 
Όπου είχε συγκεντρωθεί κόσμος, η χρήση δακρυγόνων ήταν εκτεταμένη και συνεχής 
καταφέροντας να απωθήσουν εύκολα τους συγκεντρωμένους. 
Η ατμόσφαιρα ήταν τόσο αποπνικτική, οι καπνοί είχαν καλύψει την ατμόσφαιρα πέ-
ριξ του λιμανιού, ενώ κι άλλη δύναμη προχώρησε σε ανθρωποκυνηγητό απέναντι σε 
πολίτες που κατέφυγαν στα υψώματα γύρω από το λιμάνι. 

documentonews.gr 

Στη Χίο (26-27/2) : Δέρνουν μέχρι να φύγουν.                                                                                    
Απρόκλητη επίθεση και τραυματισμός πολιτών από τα ΜΑΤ. 

«Μας σταματούσαν με τα αυτοκίνητα και μας χτυπούσαν αλύπητα» - Λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Τετάρτης, χωρίς την 
παραμικρή αφορμή, δυνάμεις των ΜΑΤ σταματούσαν διερχόμενα αυτοκίνητα στο Αίπος χτυπώντας οδηγούς αυτοκινή-
των και προκαλώντας ζημιές χωρίς την παραμικρή αφορμή.  

Πέρα από κάθε όριο έχει ξεφύγει η κατάσταση με την παρουσία των ΜΑΤ στη Χίο. 
Λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Τετάρτης, χωρίς την παραμικρή αφορμή, δυνάμεις των 
ΜΑΤ σταματούσαν διερχόμενα αυτοκίνητα στο Αίπος χτυπώντας οδηγούς αυτοκινή-
των και προκαλώντας ζημιές χωρίς την παραμικρή αφορμή, γράφει το Politischios.gr, 
ενώ και το άλλο ειδησεογραφικό σάιτ της Χίου, astraparis.gr, αναφέρει στο ρεπορτάζ 
του: 

Αναίτια επίθεση εναντίον τους και τραυματισμό αναφέρουν δύο ανήλικοι και οι γο-
νείς τους, που μεταφέρθηκαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου 
Χίου αργά το βράδυ της Τετάρτης, 26 Φεβρουαρίου 2020. 

Το περιστατικό συνέβη, όπως καταγγέλλεται στην περιοχή του Αγίου Ισιδώρου, στον 
κόμβο του Πιτυούς και η επίθεση εναντίον τους από τους αστυνομικούς που έχουν μπλόκο στην περιοχή έγινε ενόσω βρίσκονταν μέσα 
στο αυτοκίνητό τους. Περισσότερα στο left.gr 

Στη Σάμο (24/2): Μηνύματα πολέμου μεταξύ ΜΑΤ και κατοίκων στην επιταγμένη περιοχή. 

Αποφασισμένοι να καταλάβουν την έκταση που επίταξε η κυβέρνηση στην περιο-
χή Ζερβού της Σάμου, προκειμένου να δημιουργηθεί κλειστή δομή για πρόσφυ-
γες και μετανάστες και να παραμείνουν στο σημείο με κάθε κόστος, μέχρι να αρ-
θεί το μέτρο της επίταξης, εμφανίζονται οι κάτοικοι της Σάμου, με αποτέλεσμα 
να υπάρχει έντονος φόβος να ξεσπάσουν σοβαρά επεισόδια, σε περίπτωση που 
γίνει επιχείρηση απομάκρυνσής τους από την αστυνομία.                                                                                                                            
Τα παραπάνω τόνισε στο ethnos.gr ο πρόεδρος της κοινότητας Μυτιληνιών Ανατολικής 
Σάμου (είναι η κοντινότερη κοινότητα στην προς επίταξη περιοχή), Γιώργος Ελευθερόγλου, 
σημειώνοντας ότι στην κατάληψη θα συμμετάσχουν άτομα από όλες τις κοινότητες του νη-
σιού και υπογραμμίζοντας ότι οι Σαμιώτες δεν πρόκειται να κάνουν πίσω, ακόμα και αν επι-

χειρηθεί με τη βία η λήξη της κινητοποίησης.  
Περισσότερα στο ethnos.gr  

https://left.gr/news/lesvos-espasan-aytokinita-kai-htypisan-polites-oi-andres-ton-mat-stin-pagani
https://left.gr/news/lesvos-espasan-aytokinita-kai-htypisan-polites-oi-andres-ton-mat-stin-pagani
https://www.documentonews.gr/article/apobash-stratoy-ekanan-ta-mat-sto-limani-ths-xioy-video
https://www.documentonews.gr/article/apobash-stratoy-ekanan-ta-mat-sto-limani-ths-xioy-video
https://left.gr/news/dernoyn-mehri-na-fygoyn-aprokliti-epithesi-kai-traymatismos-politon-tis-hioy-apo-ta-mat
https://left.gr/news/dernoyn-mehri-na-fygoyn-aprokliti-epithesi-kai-traymatismos-politon-tis-hioy-apo-ta-mat
https://left.gr/news/dernoyn-mehri-na-fygoyn-aprokliti-epithesi-kai-traymatismos-politon-tis-hioy-apo-ta-mat
https://www.ethnos.gr/ellada/90234_samos-minymata-polemoy-metaxy-mat-kai-katoikon-stin-epitagmeni-periohi
https://www.ethnos.gr/samos
https://www.ethnos.gr/ellada/90234_samos-minymata-polemoy-metaxy-mat-kai-katoikon-stin-epitagmeni-periohi


ΠΟΛΙΤΙΚΗ—ΚΟΙΝΩΝΙΑ                                                                     ΑΤΖΕΝΤΑ Διαδικτυακή Εφημερίδα.          Σελ. 5 

Με εντολή ΝΔ λογοκρισία ΕΡΤ σε όλες τις ειδήσεις από την περιφέρεια λόγω Λέσβου 

Εδώ και λίγες ώρες οι δημοσιογράφοι όλων των περιφερειακών Μέσων της κρατικής ραδιοτηλεόρασης της ΕΡΤ δεν 
μπορούν να ανεβάσουν καμία απολύτως είδηση! Ο πέλεκυς της νεοδημοκρατικής λογοκρισίας έπεσε βαρύς εξαιτίας 
των επιχειρήσεων “νόμου και τάξης” στα νησιά της Χίου και τη Λέσβου.  

Για την ακρίβεια σταμάτησαν να στέλνουν ειδήσεις καθώς τους ζητήθηκε πρώτα να περ-
νούν από έλεγχο και μετά να ενημερώνεται η κοινή γνώμη.  Για την διαμαρτυρία και όσα 
συνέβησαν οι δημοσιογράφοι ενημέρωσαν την Ένωση Συντακτών Θεσσαλίας και την ΠΟ-
ΕΣΥ. Η διαμαρτυρία προέκυψε από το γεγονός ότι εδώ και λίγες ώρες οι δημοσιογράφοι 
όλων των περιφερειακών Μέσων της κρατικής ραδιοτηλεόρασης της ΕΡΤ δεν μπορούν να 
ανεβάσουν καμία απολύτως είδηση.                                                                                                                                                                                                     
Ο πέλεκυς της κυβερνητικής  λογοκρισίας έπεσε βαρύς εξαιτίας των επιχειρήσεων “νόμου 
και τάξης” στα νησιά της Χίου και τη Λέσβου. Καμία είδηση δεν περνάει εάν προηγουμέ-
νως δεν ελεγχεί κεντρικά. Κεντρικά από το ραδιομέγαρο κόπηκε η πρόσβαση στην εντολή 
“publish” που έβλεπαν οι συντάκτες στην οθόνη του υπολογιστή τους και στη θέση της 
μπήκε το κουμπί “υποβολή για έλεγχο”. Αυτό για όλες ανεξαιρέτως τις ειδήσεις που θέ-

λουν να αναρτήσουν οι δημοσιογράφοι στα περιφερειακά Μέσα της ΕΡΤ σε όλη την Ελλάδα…Αφορμή για την επίταξη δημοσιότητας 
δόθηκε χθές όταν δημοσιογράφος της ΕΡΤ στη Μυτιλήνη ανέβασε στην ιστοσελίδα ρεπορτάζ για όσα συμβαίνουν στο νησί. Κεντρικά 
της ζητήθηκε να κατεβάσει την είδηση αλλά η δημοσιογράφος, ώς όφειλε, αρνήθηκε να το πράξει. Μετά από αυτό επιβλήθηκε άνωθεν 
λύση. Η είδηση από τη Λέσβο κατέβηκε κεντρικά από το ραδιομέγαρο.  Περισσότερα στο avgi.gr 

Σε κλοιό σκληρής λογοκρισίας η ΕΡΤ: Έκοψαν τη σύνδεση με Λέσβο στο Δελτίο των 3.00 

Νέο βαρύ περιστατικό λογοκρισίας, σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι (26/2), στο Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ στις 3.00. 

Το δόγμα «νόμος και τάξη» στο Ανατολικό Αιγαίο συνδυάζεται με το «σοκ και 
δέος» της προληπτικής και κατασταλτικής λογοκρισίας εντός της ΕΡΤ, στους 
ανταποκριτές της στη Λέσβο και τη Χίο. Μετά την έκκληση Μητσοτάκη στα 
κανάλια για επικοινωνιακή βοήθεια, η ενημέρωση είναι «καθωσπρέπει», όχι 
όμως χωρίς διαρρές και χωρίς συνεχή καταστολή, που στην περίπτωση της 
ενημέρωσης ονομάζεται «λογοκρισία».                                                                            
Νέο βαρύ περιστατικό λογοκρισίας, σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, στο 
Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ στις 3.00. Η περιγραφή των γεγονότων έχει ως ε-
ξής:                                                                                                                                     
Η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη Λέσβο, Μυρσίνη Τζινέλλη πρόκειται να βγει 
ζωντανά στον αέρα του Δελτίου προκειμένου να μεταδώσει τι έχει συμβεί και 
ποια είναι η κατάσταση στο νησί και περιμένει να ξεκινήσει η σύνδεση. Έχει 
δίπλα της έναν κύριο, ο οποίος είναι προφανές ότι είναι κάποιος παράγοντας 
του νησιού και φαίνεται ότι θα του πάρει συνέντευξη. Ενώ περιμένει, την ρω-
τούν από το κοντρόλ ποιος είναι ο κύριος δίπλα της. Είναι ο Ταξιάρχης Βέρ-
ρος, δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, ενημέρώνει.                                                           
Η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ δεν βγήκε ποτέ στον αέρα στο Δελτίο των 3.00 το 
μεσημέρι την   Τετάρτη 26     Φεβρουαρίου 2020.  

Περισσότερα στο avgi.gr 

Τη στήριξη των καναλιών ζητάει ο Κυρ. Μητσοτάκης ...όμως υπάρχει και το Διαδίκτυο 

Τη στήριξη των διευθυντών ειδήσεων των τηλεοπτικών σταθμών ζήτησε προχθές Δευτέρα, σε συνάντηση που είχε μαζί 
τους, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.                                                                                    
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα, παρουσία των διευ-
θυντών ειδήσεων των έξι μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών και της ΕΡΤ.                                           
Ο πρωθυπουργός ζήτησε να ενημερώσει τους υπεύθυνους των καναλιών στο ανώτερο δυ-
νατό επίπεδο για δύο θέματα τα οποία θεωρεί «εθνικής» σημασίας. Το ένα ήταν η επιδημία 
του κορωνοϊού, που βρίσκεται προ των θυρών, και το δεύτερο ήταν το προσφυγικό.                  
Ο Κ. Μητσοτάκης θεωρεί πως κάνει «εθνική» πολιτική και μέσα σε επτά μήνες διακυβέρ-
νηση ζητάει στήριξη από τα κανάλια. Πώς θα τα βγάλει πέρα σε... 17 μήνες διακυβέρνηση; 
Τα κανάλια ήταν πάντοτε προτεραιότητα εξάλλου για τον Κ. Μητσοτάκη. Όλοι θυμούνται 
πόσο πολύ τους βοήθησε όλους να καθυστερήσουν τις άδειες.                                                       
Για το πρώτο «εθνικό» θέμα, τον κορωνοϊό, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους επικεφαλής 
των σταθμών ψύχραιμη αντιμετώπιση και χαμηλούς τόνους, προκειμένου να μην δημιουρ-

γηθούν φαινόμενα τρόμου και πανικού. Διαβεβαίωσε ότι η κρατική μηχανή είναι σε ετοιμότητα και ότι υπάρχουν όλα τα αναγκαία μέσα 
εάν χρειαστούν.                                                                                                                                                                                                                                 
Για το δεύτερο «εθνικό» θέμα, το προσφυγικό, ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε ότι η κυβέρνηση είναι σταθερή στις αποφάσεις της και απο-
φασισμένη να προχωρήσει.                                                                                                                                                                                                          
Ο «εθνικός» τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τους νησιώτες στη Λέσβο και τη Χίο είναι η συνεχής καταστολή με ενίσχυ-
ση των δυνάμεων των ΜΑΤ στα νησιά. Και σε αυτό ζητάει ο πρωθυπουργός στήριξη από τα κανάλια.                                                                
Του τη χρωστάνε.                                                                                                                                                                                                                       
Δεν συμβαίνει το ίδιο με τα τοπικά σάιτ, τα οποία ενημερώνουν με παραδειγματικό τρόπο. Και συμπεραίνουν: «Η δύναμη πυρός που 
χρησιμοποίησαν τα ΜΑΤ ξεπερνούσε κάθε όριο και σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογούνταν από τον αριθμό των συγκεντρωμένων. 
Πρόκειται ξεκάθαρα για επίδειξη ισχύος με στόχο να αποτραπεί 

avgi.gr 

https://www.avgi.gr/article/10838/10760409/me-entole-nd-logokrisia-ert-se-oles-tis-eideseis-apo-ten-periphereia-logo-lesbou#
https://www.avgi.gr/article/10838/10760409/me-entole-nd-logokrisia-ert-se-oles-tis-eideseis-apo-ten-periphereia-logo-lesbou#
https://www.avgi.gr/article/10838/10760915/se-kloio-skleres-logokrisias-e-ert-ekopsan-te-syndese-me-lesbo-sto-deltio-ton-3-00#
https://www.avgi.gr/article/10838/10760915/se-kloio-skleres-logokrisias-e-ert-ekopsan-te-syndese-me-lesbo-sto-deltio-ton-3-00
https://www.avgi.gr/article/10838/10757810/te-sterixe-ton-kanalion-zetaei-o-kyr-metsotakes#
https://www.avgi.gr/article/10838/10757810/te-sterixe-ton-kanalion-zetaei-o-kyr-metsotakes


Αλέξης Τσίπρας: Καλούμε τον Μητσοτάκη να αποσύρει τα ΜΑΤ από τα νησιά του Β. Αιγαίου (Video) 

                ΑΤΖΕΝΤΑ Διαδικτυακή Εφημερίδα.          Σελ. 6 ΠΟΛΙΤΙΚΗ—ΚΟΙΝΩΝΙΑ   

"Καλούμε τον κ. Μητσοτάκη, έστω και την ύστατη στιγμή, να αλλάξει ρότα: Να ανακαλέσει την Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου. Να αποσύρει άμεσα τα ΜΑΤ από τα νησιά. Και να αναστείλει τις εργασίες 
για τη δημιουργία φυλακών" τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε δήλωσή του για την επιχείρηση των ΜΑΤ στα 
νησιά του ΒΑ Αιγαίου.  

Μετά από επτά μήνες παλινωδιών και αλλεπάλληλων αλλαγών συντονιστών για τη δια-
χείριση της προσφυγικής κρίσης, η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει να πορεύεται χωρίς στρα-
τηγική αλλά με περίσσιο αυταρχισμό σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας.  

Προσθέτοντας πως "οι ιδεοληψίες και η διαχειριστική της ανικανότητα έχουν μετατρέψει 
τα νησιά του βόρειου Αιγαίου σε «μόνιμο πάρκινγκ ψυχών». Ακριβώς δηλαδή αυτό που ο 
ίδιος ο κος Μητσοτάκης κατήγγειλε προεκλογικά και υποσχόταν ότι αν εκλεγεί θα αποτρέ-
ψει."  

Σήμερα όμως ο κος Μητσοτάκης έχει ξεχάσει τις προεκλογικές υποσχέσεις και αρνείται 
να προχωρήσει στην αποσυμφόρηση των νησιών με μετεγκατάσταση ευάλωτων πληθυσμών στην ηπειρωτική Ελλάδα". "Αφήνει τα νη-
σιά μας να βουλιάξουν, μόνο και μόνο για να μη συγκρουστεί με τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους της παράταξής του στην επι-
κράτεια, που αρνούνται να αναλάβουν οποιαδήποτε ευθύνη. 

Και αποφασίζει μάλιστα να καταφύγει στη χρήση βίας απέναντι στους νησιώτες μας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κρίσης εδώ 
και πέντε ολόκληρα χρόνια". 

"Καλούμε τον κ. Μητσοτάκη, έστω και την ύστατη στιγμή, να αλλάξει ρότα: Να ανακαλέσει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. 
Να αποσύρει άμεσα τα ΜΑΤ από τα νησιά. Και να αναστείλει τις εργασίες για τη δημιουργία φυλακών". 
 
"Στο βαθμό που ο κος Μητσοτάκης εγκαταλείψει την αδιέξοδη επιλογή του αυταρχισμού και της βίας, ο ΣΥΡΙΖΑ ως υπεύθυνη αξιωμα-
τική αντιπολίτευση, είναι έτοιμος να βάλει πλάτη για τη διαμόρφωση και υλοποίηση ενός εθνικού σχεδίου διαχείρισης της προσφυγικής 
και μεταναστευτικής κρίσης' 
 
"Με διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, για την αποσυμφόρηση των νησιών μας. Διότι δεν μπορείς να ζητάς αλληλεγγύη και στήριξη στις 
χώρες της ΕΕ και να συμπεριφέρεσαι χωρίς αλληλεγγύη και στήριξη στα νησιά της ελληνικής επικράτειας" λέει κλείνοντας ο Αλέξης Τσί-
πρας. 

Ομαδική παραίτηση 16 «γαλάζιων» στελεχών από την ΝΟΔΕ Χίου. 

Ξεκίνησε η εσωκομματική αιμορραγία για τη ΝΔ.  

Το πρώτο περιστατικό εσωκομματικής αιμορραγίας καταγράφεται στη ΝΔ με «φόντο» 
τις σφοδρές αντιδράσεις στα νησιά του βορείου Αιγαίου για τις επιτάξεις ακινήτων για τη 
δημιουργία κλειστών κέντρων κράτησης. 

Συγκεκριμένα, παραιτήθηκαν 16 στελέχη της ΝΟΔΕ και της ΔΗΜΤΟ Χίου (σε σύνολο 20 
μελών) από τις θέσεις που κατείχαν μέχρι σήμερα. 

Τα εν λόγω «γαλάζια» στελέχη διαμαρτύρονται για την αποστολή δυνάμεων ΜΑΤ στο νη-
σί και την εκτεταμένη χρήση χημικών κατά πολιτών που θέλησαν να εναντιωθούν στον 
σχεδιασμό κυβέρνησης και του Νότη Μηταράκη για τη δημιουργία κλειστών προσφυγικών 
δομών. altsantiri.gr 

Θυσιάζουν ακριτικά νησιά χωρίς σχέδιο για να περιορίσουν τις εκλογικές απώλειες (ηχητικό) 

Η "τάξη και ασφάλεια" είναι "αταξία και ανασφάλεια", για όλη την Ελλάδα.                
Η επιβολή είναι αυτό που τους μένει να εφαρμόσουν, ακροδεξιές πρακτικές.                            
Γιατί την σέρνουν αυτή την κυβέρνηση οι ακροδεξιοί που φωλιάζουν σε αυτή.  

   Με κλειστά κέντρα-φυλακές στα νησιά και το χάιδεμα των αυτιών των δικών 
της δημάρχων και περιφερειαρχών, σε όλη την Ελλάδα, επισήμανε ο δημοτικός 
σύμβουλος Μυτιλήνης Κώστας Αστυρακάκης .  

  Νησιά που σήκωσαν την σημαία της αξιοπρέπειας της Ελλάδας με την αλληλεγγύη τώρα 
πληρώνουν, Μητσοτάκης και Μηταράκης υπό την σιωπή των ΜΜΕ κρύβουν την πρωτοφα-
νή ανικανότητα και έλλειψη σχεδιασμού, τα θυσιάζουν για να περιορίσουν τις εκλογικές α-
πώλειες, με απρόκλητη βία σε γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους, φωτιές στα δάση από τις δυ-
νάμεις κατοχής Χρυσοχοΐδη, καταστρέφουν την οικονομία μας και την εικόνα μας για το 

μέλλον, τόνισε ο επικεφαλής της «Επανεκκίνησης», δημοτικός σύμβουλος Μυτιλήνης Κώστας Αστυρακάκης μιλώντας Στο Κόκκινο και 
τον Νίκο Σβέρκο.  
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