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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / P O L I T I K I )  
 Παντελόπουλος: «Ζητώ συγνώμη, δεν έχω καμία σχέση με τα

κοπρόσκυλα της Χ.Α»
Μίλησε στο «Ε» για την επίθεση στις φοιτήτριες, κατά την κινητοποίηση των Μοριανών

 (/article/author/13392-pazianouold) pazianouold (/article/author/13392-pazianouold)
 - 22|09|2016 16:39

Μετανιωμένος για τη συμπεριφορά και τη στάση του, ο Παναγιώτης Παντελόπουλος θέλησε να ζητήσει δημόσια συγνώμη
μέσω του «Ε» απέναντι στην κοπέλα στην οποία επιτέθηκε φραστικά. Το συμβάν έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας, κατά την
κινητοποίηση των κατοίκων της Μόριας για την αποσυμφόρηση του Χοτ- Σποτ.

Μετανιωμένος για τη συμπεριφορά και τη στάση του, ο Παναγιώτης Παντελόπουλος θέλησε να ζητήσει δημόσια συγνώμη
μέσω του «Ε» απέναντι στην κοπέλα στην οποία επιτέθηκε φραστικά. Το συμβάν έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας, κατά την
κινητοποίηση των κατοίκων της Μόριας για την αποσυμφόρηση του Χοτ- Σποτ.

Κάτω από το παλιό δημαρχείο διεξάγονταν η κινητοποίηση, κι ενώ αντιπροσωπεία της διαδήλωσης μιλούσε πάνω στο
δημαρχείο με τον Δήμαρχο Λέσβου, Σπύρο Γαληνό για να καταθέσει τα αιτήματά της, το «Ε» μετέδωσε πρώτο την επίθεση
που δέχτηκαν τέσσερις γυναίκες, μια εθελόντρια σε ΜΚΟ και τρεις φοιτήτριες, από μέλη της Χρυσής Αυγής.

Θυμίζουμε, ότι στην κινητοποίηση των κατοίκων παρείσφρησαν ακροδεξιά στοιχεία και μέλη της Χρυσής Αυγής με
αποτέλεσμα τα συνθήματα να ξεφεύγουν από τα βασικά αιτήματα των ντόπιων και να ακούγονται ιαχές όπως «Γαληνέ
Ξεφτίλα, Πέτα τη μαντήλα».

Ενώ την ώρα που γίνονταν η επίθεση στις κοπέλες στη γωνία της τράπεζας της Ελλάδας παραπλεύρως του δημαρχείου, τα
συνθήματα που ακούγονταν ήταν «πέτα τες στη θάλασσα».
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«Με το γαλάζιο μπλουζάκι»

Ο συνάδελφος δημοσιογράφος, Γιώργος Παγούδης σε άρθρο του με τίτλο «Για τον ακροδεξιό κύριο με το γαλάζιο
μπλουζάκι...» στη χτεσινή «Εφημερίδα των Συντακτών» (http://www.efsyn.gr/arthro/gia-ton-akrodexio-kyrio-me-galazio-
mployzaki) ανέφερε ότι (σ.σ. ο κ. Παντελόπουλος ) «φαίνεται να πρωτοστατεί στην επίθεση των χρυσαυγιτών και άλλων
ακροδεξιών εναντίον των γυναικών στη Μυτιλήνη, εκ των οποίων η μία κατέληξε στο νοσοκομείο. […]Ωστόσο, δεν
πρόκειται για κάποιο περιθωριακό στοιχείο, όπως αυτά που συνήθως στελεχώνουν τα τάγματα εφόδου, αλλά για
διακεκριμένο επιχειρηματία του τουριστικού τομέα, ο οποίος διατηρεί τουριστικό γραφείο στη Μυτιλήνη και μάλιστα
στην καρδιά της περιοχής όπου είχαν κατασκηνώσει πρόσφυγες το καλοκαίρι του 2015.»

 

Ο εθνικός ύμνος

Ο κ. Παντελόπουλος εξηγεί τα γεγονότα όπως τα έζησε. Την περασμένη Κυριακή παρευρέθηκε στο κάλεσμα που είχε γίνει
για την υποστολή της σημαίας. «Περνούσα με το μηχανάκι μου, είδα τους συμπολίτες μου να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο
και στάθηκα κι εγώ. Απέναντι ήταν φοιτητές, νεαροί που φώναζαν συνθήματα. Μάλιστα είπα στις Αρχές να μην κάνουν
τίποτα στα παιδιά και το συμβάν έληξε».

 

Τη Δευτέρα

«Το πρωί της Δευτέρας ήταν η κινητοποίηση των κατοίκων της Μόριας. Εγώ δεν έχω τίποτα με τους μετανάστες, ίσα ίσα
τους έχω βοηθήσει όλους. Και δεν πιστεύω ότι αποτελούν ακόμα κίνδυνο για τη Μυτιλήνη. Όμως ένας φίλος μου που ζει
στη Μόρια έχει περάσει τα πάνδεινα. Έτσι πήγα κι εγώ για συμπαράσταση,» προσθέτει ο κ. Παντελόπουλος.

Μάλιστα ο κ. Παντελόπουλος τονίζει ότι για πρώτη φορά συμμετέχει σε κινητοποίηση στα 59 του χρόνια και όπως μας
είπε, το μετανιώνει…

«Ήμουν λοιπόν στην κινητοποίηση και βλέπω κάτι μικρούς με μαύρες μπλούζες που φόραγαν συνθήματα. Μάλιστα
ρώτησα κάποιους τι είναι τα συγκεκριμένα παιδιά και μου απάντησαν ότι είναι από το σχολείο. Ήταν κι ένας μεγάλος μαζί
όμως με έναν τεράστιο σταυρό. Σήμερα έμαθα ότι ήταν υποψήφιος βουλευτής της Χρυσής Αυγής στη Λέσβο!» λέει.

 

«Φταίω που προκάλεσα»

«Είδα λοιπόν τρία κορίτσια στη γωνία. Αυτές, μου είπαν οι γύρω μου με τις μαύρες μπλούζες ότι ήταν και την
προηγούμενη μέρα τότε με την υποστολή της σημαίας με τους νεαρούς που φώναζαν συνθήματα. Εγώ προσωπικά δεν της
είχα δει. Εκεί αρχίσαμε φραστικές επιθέσεις. Φταίω εγώ που προκάλεσα γιατί τις ζήτησα το λόγο. “Σας σπουδάζουν οι
μανάδες σας και οι πατεράδες σας και ήρθατε εδώ για να μας προκαλείτε;” Με έβρισαν και τα έχασα, όμως φέρθηκα
ανάρμοστα σε μία κυρία και δεν έπρεπε.» προσθέτει.

«Μάλιστα», συνεχίζει, «εκείνη τη στιγμή έπεσαν πάνω τους κι άλλοι και βρήκε κι ένας γέρος με μια μαγγούρα. ΕΕγώ
ουδέποτε σήκωσα το χέρι μου, άλλοι χτύπησαν την κοπέλα και ξέφυγε η κατάσταση. Όμως ήταν λάθος μου που βρέθηκα
εκεί μ αυτά τα κοπρόσκυλα της Χρυσής Αυγής Έχω σάκχαρο και όταν ανεβαίνει, ξεφεύγω. Όμως αυτό δεν με δικαιολογεί σε
καμία περίπτωση.»
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#Χρυσή Αυγή (/article/tag/Χρυσή%20Αυγή),

 

«Ζητώ συγνώμη»

«Παρακαλώ ξέρω ότι δεν έχει γίνει κάποια καταγγελία σε βάρος μου. Και είναι γνωστό ότι ένας άντρας δύσκολα ζητά
συγνώμη. Όμως ξέφυγα και θέλω να βρω τις κυρίες και συγκεκριμένα τη μία που λογοφέραμε για να της ζητήσω συγνώμη,
Αυτό που συνέβη και η στάση μου, το ότι παρασύρθηκα κι εγώ μέσα στον κόσμο, προσβάλει και εμένα και την οικογένειά
μου. Είμαι γνωστός στην τοπική κοινωνία και δεν έχω καμία σχέση με τα ακραία στοιχεία και τα καραγκιοζιλίκια της
Χρυσής  
Αυγής» ανέφερε.

«Έχω φιλοξενήσει και περιθάλψει μετανάστες και μωρά. Το καλοκαίρι του 2015 είχα πάθει πνευμονία γι αυτό το λόγο.
Έβρισκα φάρμακα και έδινα στα παιδιά. Μάλιστα οι μετανάστες με αποκαλούσαν γιατρό. Δεν είμαι αυτό που φαίνεται σε
αυτές τις εικόνες. Δεν μου αξίζει, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Έχω στενοχωρηθεί. Το βράδυ της φωτιάς ήμουν πάλι εκεί
για να βοηθήσω να μην πάθουν οι άνθρωποι στο κέντρο της Μόριας κανένα κακό,» κατέληξε.
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Ο Θεός να βάλει το χέρι του! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

jim — Η εκπρόσωποι της Εκκλησίας κωλυσιεργούν εσκεμμένα για να
κρύψουν τις οικονομικές ατασθαλίες που έχουν κάνει. …

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.

Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.
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