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Παρασκευή 8 Απριλίου. Η Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου μιλάει στο ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ και τον
δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα. Χαρακτηρίζει «ιδεοληψίες» την υπεράσπιση των προσφύγων από τους μανιασμένους
φασίστες, «ιδεοληψίες» τον αγώνα για να έχουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης οι πρόσφυγες στα νησιά, «ιδεοληψίες»
τον αγώνα για να παρέχεται άσυλο σε όσους κινδυνεύει η ζωή τους από τους πολέμους που στήνουν οι ιμπεριαλιστές.
Συνεχίζοντας το μισαλλόδοξο κήρυγμά της, υποστηρίζει ότι «δεν είναι τώρα η ώρα να μιλήσουμε για τα ανθρώπινα
δικαιώματα». Καλεί σε «αυτοσυγκράτηση» και «ψυχραιμία» όσους καταγγέλλουν την πολιτική της κυβέρνησης και όλων
των κοινοβουλευτικών κομμάτων που συναίνεσαν στο νέο αντιμεταναστευτικό πογκρόμ. Κι όλα αυτά μερικές ώρες μετά τα
βάρβαρη επίθεση σε πρόσφυγες και αλληλέγγυους στο λιμάνι της Χίου από ομάδα ακροδεξιών του νησιού, με την πλήρη
κάλυψη της Αστυνομίας,  του Λιμενικού και της Δημοτικής Αρχής της Χίου.
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Από την άλλη, η κ. Καλογήρου δεν βρήκε ούτε μια λέξη να πει για να αποδοκιμάσει την επίθεση των φασιστών στους
πρόσφυγες και τους αλληλέγγυους.

Τα γεγονότα της Χίου αποτελούν την φυσική εξέλιξη της συμφωνίας των κομμάτων του ευρωμονόδρομου υπό τον
πρόεδρο της Δημοκρατίας για το μεταναστευτικό, είτε υπέγραψαν το κοινό ανακοινωθέν είτε όχι. Κι η Χρυσή Αυγή, όπως
πάντα, σε αυτές τις συμφωνίες έχει το ρόλο του πειθήνιου μαντρόσκυλου που επιτίθεται στο λαό όποτε το ζητήσει το
μαύρο μέτωπο «ΣΥΡΙΖΑ- ΝΔ- ΠΑΣΟΚ- ΑΝΕΛ- Ποτάμι- Ένωση Κεντρώων- ΕΕ- Κεφάλαιο».

Διόλου τυχαίο δεν είναι ότι μια εβδομάδα πριν από τα γεγονότα στο λιμάνι της Χίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με
πρωτοβουλία της κ. Καλογήρου στην Χίο και την συμμετοχή του Δημάρχου Χίου Μανώλης Βουρνού, του Βουλευτή της ΝΔ
Νότη Μηταράκη, του Αντιπεριφερειάρχη Χίου Σταμάτη Κάρμαντζη, του Αστυνομικού Διευθυντή του νησιού και του
Λιμενάρχη Χίου. Διόλου τυχαίο δεν είναι ότι πριν τα γεγονότα στο λιμάνι της Χίου η κ. Καλογήρου είχε συναντήσεις με τον
υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θοδωρή Δρίτσα και με τον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Νίκο Τόσκα.

Αυτό το μαύρο μέτωπο έστησε το πογκρόμ κατά των προσφύγων και των αλληλέγγυων στην Χίο. Είναι το ίδιο μέτωπο που
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Αυτό το μαύρο μέτωπο έστησε το πογκρόμ κατά των προσφύγων και των αλληλέγγυων στην Χίο. Είναι το ίδιο μέτωπο που
θέλει να κλείσει κάθε δομή στήριξης των προσφύγων που έχουν στήσει αλληλέγγυοι στην Λέσβο και δεν ελέγχεται από
αυτούς. Είναι οι ίδιοι που στέλνουν νέες ορδές ΜΑΤ στα νησιά του Αιγαίου για να καταστείλουν κάθε αντίδραση στην
απάνθρωπη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης- Τουρκίας για την προσφυγική κρίση.

Στην προτροπή της κ. Καλογήρου πως πάση θυσία πρέπει να εφαρμοστεί η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας
απαντάμε πως ο κοινός αγώνας εργαζομένων, αλληλέγγυων και προσφύγων θα ανατρέψει την συμφωνία. Θα σταματήσεις
τις απελάσεις, θα γκρεμίσει τους φράχτες που σηκώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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