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Τετάρτη, 28/09/2016 | Άρθρα - Γνώμες

Μια φρικτή ιστορία βιασμού ανήλικου πρόσφυγα  στη Μόρια (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ypothesi-omadikoy-viasmoy-anilikoy-

prosfyga-sti-moria) έδωσε την ευκαιρία στα ρατσιστικά και φασιστικά ανθρωποειδή της Λέσβου να βγάλουν το χειρότερο εαυτό τους, να βγουν από τη
φωλιά τους.

Ενδεικτικά σχόλια:

 Είναι τα ανήλικα που ήθελαν να φέρουν στο παπαδο η ηλιαχτίδα και τα τσιράκια της! Είναι τα ίδια ανήλικα που ήθελαν να φέρουν στο
Πλωμάρι.είναι τα ίδια ανήλικα που πήγαν στα Λουτρά.είναι τα ίδια ανήλικα που θέλουν να φέρουν στα σχολεία μας.ρε ουστ!!!! Στο βυθό όλοι τους! !!

 Μονο ντροπη εφεραν αυτοι οι απολίτιστοι στον τοπο μας....
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Αυτα ειναι τα ηθη και τα εθιμα τους! Ειναι καθημερινοτητα στις πατριδες τους.Οποτε ποιο ειναι το νεο
δεν εχω καταλαβει....

Γιαυτους πήρε βραβεία ο δήμαρχος για τους κολομπαραδες ε ρέ ξεφτίλα μπράβο και σε αυτούς που
δουλεύουν εκεί

 Βλέπετε και μαθενετε ...

Σχόλια  που δεν μπορούν να κρύψουν τη χαρά - δικαίωση που νιώθουν - όσοι τα υπογράφουν... Λες
και τους κ@βλwσε ο βιασμός.... για να μιλήσουμε τη γλώσσα τους...Ασφαλώς και όλα αυτά είναι
ανάξια σχολιασμού... ξεχνούν βέβαια οι Ελληναράδες της Λέσβου πόσοι και πόσοι Έλληνες
κατηγορήθηκαν για βιασμό, για παιδεραστία, για αιμομιξία.  Κάθε μέρα έχουμε και μια νέα ιστορία. 
Σε μια φυλακή – όπως είναι το hot spot της Μόριας –  αυξάνονται οι πιθανότητες να συμβούν και
αυτά τα φρικτά γεγονότα.   Όσοι χύνουν χολή σήμερα με τα σχόλια τους ας στραφούν προς τους
υπευθύνους  όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά στην Ευρώπη. Ας χύσουν τη χολή τους σε όσους
δημιουργούν τις συνθήκες ώστε οι άνθρωποι να παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς.

Και επιτέλους ας απομακρυνθούν οι ανήλικοι πρόσφυγες από τη φυλακή της Μόριας! 
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Στέλιος Κεφάλας · Dhmosio iek
αγαπητέ κύριε αρθρογράφε οι κατοικοι της ΛΕΣΒΟΥ έδωσαν τόσα πολλά στους κατ' εμέ <<λαθρομετανάστες>> που δεν εχει κανένας το
δικαίωμα να εκφράζετε κατ' αυτο τον τρόπο το λιγότερο λοιπόν που πρέπει να κάνετε ε'ιναι να γράψετε το ονοματεπώνυμο σας και να
ζητήσετε ένα μεγάλο συγνώμη
Like · Reply · Oct 3, 2016 1:26pm

Δεμερτζής Δημήτρης ·
Είδες πουθενά ρε καραγκιόζη "αρθρογράφε", να υποστηρίζουνε Έλληνες παιδεραστές, αιμομίκτες κλπ, ώστε να συγκρίνεις τέτοιο θέμα
προς υποστήριξη των αλλοδαπών; 
Κατα δεύτερον, ποιόν ακριβώς βρίζεις ρε τσουτσέκι; 
Γράψε το όνομά σου απο κάτω, και μετά χαρακτήρισε. 
Επίσης..... κάθε μέρα έχεις και μία ιστορία παιδεραστίας, αιμομιξίας, βιασμού; 
Γράψε αναλυτικά τα τελευταία χρόνια, πόσοι Έλληνες παιδεραστές, βιαστές, αιμομίκτες υπήρξανε. 
Και δεν έχει να κάνει με Έλληνα - αλλοδαπό. 
Έχει να κάνει που έκανες μιά κωλοσελίδα και νομίζεις οτι είσαι ρεπόρτερ, γράφοντας με ύφος κουβέντας καφενείου. 
Που κάθε μέρα έχεις και μία ιστορία βιασμού, αιμομιξίας, παιδεραστίας.. 
Πολύ CSI βλέπεις.
Κόψτο, σε χαλάει.

Like · Reply · 2 · Sep 29, 2016 4:42am · Edited

Thanasis Zanidakis · Athens, Greece
Επιτέλους, Ας απομακρυνθούν οι ανηλικοι πρόσφυγες από την Φυλακή Της Μόριας . Να και κάτι σωστό ρε! Να φύγουν οι ανήλικοι να
πάνε σε δικό τους κέντρο που θα μπορούν με ησυχία και ηρεμία να μεγαλώνουν και να μαθαίνουν γράμματα! Μέχρι να έρθει και η δική
τους η σειρά για το χασαπιό και το ξαντέριασμα α λά μένγκελε, μπας και σωθεί κανένα Ευρώπουλο , "από άγνωστο μέχρι στιγμής δότη" ,
με το αζημίωτο φυσικά και πάροχο Γνωστή ψυχοπονιάρα ΜΚΟ! 
Το ανήλικο δωρητής θα έχει τη χαρά έπειτα πως θα κινείται στον δικό του παράδεισο (ανάλογα με την θρησκεία του) και θα γίνει "αστερακι
εκεί ψηλά"! Ε; τι μακάβριο;

Like · Reply · 1 · Sep 29, 2016 2:56am

Γιάννης Παπαδόπουλος · Athenai, Attiki, Greece
Κρεμάλα από το κωλάντερο σας αξίζει πουσταράδες όχι ξύλο.
Like · Reply · Sep 28, 2016 1:02pm

Γεωργιος Δαλλας · Mytilene, Lesvos, Greece
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΚΟΝΔΥΛΟΦΟΡΟΙ ,, ΠΡΩΤΑ ΜΑΣ ΔΩΣΑΤΕ ΤΟ ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ ,,, ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΑΣ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑΖΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΣΤΑ
ΣΚΑΤΑ (ΓΙΑ 4 ΠΙΚΡΟΧΟΛΑ ΣΧΟΛΙΑ) ,,,,,,,,,ΕΙΣΤΕ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ,,, ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ ΓΝΩΣΤΟΙ

Like · Reply · 3 · Sep 28, 2016 7:51am

Γιώργος Μωραΐτης · Γυμνασιο πλωμαριου
Δεν ντρεπεστε ρε αποβρασματα της Lesvos news που αναπαραγετε τετοιες κακοηθειες και δυσφημηζετε τους κατοικους του νησιου.

Like · Reply · 8 · Sep 28, 2016 6:14am

Thodwris Pafliotellis · O.Α.Ε.Δ.
Aλλο ενα αρθρο χωρις την υπογραφη του αθρογραφου απο το lesvos news που προσβαλλει τους κατοικους της Λεσβου με φρασεις οπως
''ρατσιστικά και φασιστικά ανθρωποειδή'' και με ειρωνεια να τους αποκαλει ''Ελληναράδες της Λέσβου''... Προσωπικα με προσβαλλει το
αρθρο , δεν φταιω εγω αν βρεθηκαν μερικοι και εβγαλαν οπως γραφει το αρθρο σας χολη προς καποιους προσφυγες οπως τους
ονομαζεται.. Επειδη ειμαι κατοικος της Λεσβου και επειδη δεν μοιαζω με καποια απο τα ανθρωποειδη που γραφετε οτι ειμαστε σας ζητω
να ζητησετε δημοσια συγγνωμη προς τους κατοικους της Λεσβου γ'αυτες τις φρασεις που χρησιμοποιησατε και να διορθωσετε το αρθρο
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Like · Reply · 16 · Sep 28, 2016 5:37am

Γιάννης Παπαδόπουλος · Athenai, Attiki, Greece
Αν δεν ψηφίσετε Χρυσή Αυγή αυτά τα ανθρώπινα σκουπίδια και οι λαθροεραστές τους δεν θα βάλουν μυαλό.

Like · Reply · 1 · Sep 28, 2016 1:04pm
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12/07/17 - 09:00
Να μιλάς (/articles/news-categories/arthra-gnomes/na-milas)

Να μιλάς

Τζώρτζια Ρασβίτσου *

 

Το ν’αναζητάς το δίκιο στη Δίκη και τη δικαιοσύνη στα δικαστήρια,...

(/articles/news-categories/arthra-gnomes/i-

seismoplikti-vrisa-tis-vrisiidos-toy-omiroy)

27/06/17 - 07:15
Η σεισμόπληκτη Βρίσα της Βρισηίδος του Ομήρου (/articles/news-categories/arthra-gnomes/i-seismoplikti-vrisa-tis-

vrisiidos-toy-omiroy)

 

Συντάκτης: 
Αριστείδης Κυριαζής *

Η όμορφη και γραφική Βρίσα της Λέσβου, που χτυπήθηκε πρόσφατα από τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ, στις

(/articles/news-categories/arthra-gnomes/mageia-se-

leyko-pani)

21/06/17 - 18:23
Μαγεία σε λευκό πανί (/articles/news-categories/arthra-gnomes/mageia-se-leyko-pani)

Γράφει η Τζώρτζια Ρασβίτσου *

Θα συναντηθούμε πάλι εκεί. Στις σκοτεινές αυλές. Κι είναι τώρα στην εποχή τους τούτες οι αυλές. Όσες
έχουν...

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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