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Παρασκευή, 27/03/2015 | Μedia

Σε ιστοσελίδα της Λέσβου (Lesvospost.com)  διαβάσαμε σήμερα το πρωί την καταγγελία  ότι κατά την αναχώρηση του πλοίου «Αριάδνη» από το
λιμάνι της Μυτιλήνης  « είδα 2 άτομα, πολύ μελαχρινούς (όχι πλήρωμα) να κατεβάζουν την Ελληνική σημαία που είναι στην πρύμνη(πίσω μέρος),να την
κουνάνε πέρα δώθε και τέλος να την πετάνε (δεν είδα άν έφυγε μέσα στη θάλασσα)»
Το δημοσίευμα συνοδευόταν με ρατσιστικά σχόλια του καταγγέλλοντα.
 
Λίγα λεπτά μετά η  Τοπική Οργάνωση της Χρυσής Αυγής στη Λέσβο υιοθέτησε την καταγγελία και σε ανακοίνωση της αναφέρει :
"Ο γραμματέας τής Τ.Ο Λέσβου Β.Τριανταφυλλίδης ,επικοινώνησε άμεσα  μέ τό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης γιά νά ενημερωθεί παίρνοντας τήν απάντηση ότι
ήταν ο <μελαμψός ναύτης τού πληρώματος πού .....τού έπεσε η Σημαία στήν ...θάλλασα...
Εμείς δέν είμασταν παρόντες στό γεγονός αλλά έχουμε κάποιες απορίες:
-Ο Μυτιληνιός συμπολίτης μας ,κατήγγειλε επώνυμα τό γεγονός,δήλωσε μάλιστα στήν εφημερίδα όπως όλοι είδαμε ότι: τά άτομα πού είδε δέν ήταν τού
πληρώματος..(όχι πλήρωμα)δήλωσε...
-Η άλλη απορία μας είναι:ΓΙΑΤΙ ΚΟΥΝΟΥΣΕ ΠΕΡΑ-ΔΩΘΕ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ;.....Τήν ....ξεσκόνιζε;
-Θά μπορούσαμε νά μάθουμε τό όνομα τού μελαμψού ναυτικού καί νά έχουμε καί μία δική του δήλωση γιά τό πώς έπεσε η Σημαία στήν θάλλασα ,καί
γιά ποιόν λόγο τήν κουνούσε πέρα δώθε μαζί μέ τόν ...άλλο μελαμψό ναύτη;
Γραφείο Τύπου 
Τ.Ο Λέσβου"
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Είναι γνωστό σε όσους έχουν ταξιδέψει  ότι κατά την αναχώρηση του πλοίου από το λιμάνι κατεβαίνει η σημαία από μέλη του πληρώματος. Το ίδιο
έγινε και κατά τον απόπλου του πλοίου "Αριάδνη". Η Λιμενική αρχή διαψεύδει κατηγορηματικά την καταγγελία και δεν έχει εκδώσει καμία επίσημη
ανακοίνωση αφού δεν υπάρχει περιστατικό. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία μας ενημέρωσε ότι πραγματοποιήθηκε κανονικά η υποστολή της σημαίας από
μέλη του πληρώματος.
 
Το να δημοσιεύει η ιστοσελίδα (Lesvospost.com) μια καταγγελία για μελαμψούς μετανάστες που κατεβάζουν σημαίες από τα πλοία ξεπερνάει κάθε
όριο....  Και το γεγονός ότι μέσα σε λίγα λεπτά την καταγγελία υιοθετεί η «Χρυσή Αυγή» βάζει σε σκέψεις τους πολίτες της Μυτιλήνης. Εξάλλου μια
τόσο σοβαρή καταγγελία πρέπει να διασταυρωθεί πριν δημοσιευθεί.
 

 

 
Up date 28/03/2015  Στο σημερινό ΕΜΠΡΟΣ ( στήλη "Τα Δηκτικά" / σχόλιο του Ηλία Μαραβά) ο λιμενάρχης Εμμανουήλ Μαργωμένος κατηγορηματικά
διαβεβαίωσε πως η σημαία κατέβηκε από μέλη του πληρώματος και δεν υπήρξε κανένα περιστατικό, όπως αυτό που καταγγέλθηκε. Μάλιστα στο πλοίο
βρισκόταν και αξιωματικός του λιμενικού, ο οποίος και ο ίδιος βεβαιώνει πως δεν υπήρξε περιστατικό με μετανάστες. Επίσης ο αξιωματικός του πλοίου
«Αριάδνη», ο οποίος ήταν στην πλώρη την στιγμή του απόπλου, δήλωσε στην εφημερίδα: «Ήμουν μπροστά και όπως κάνουμε μετά από κάθε απόπλου
κατεβάσαμε τη σημαία, προκειμένου να μη σκιστεί από τον αέρα. Όλα τα πλοία ακολουθούν την ίδια πρακτική και υψώνουν τις σημαίες μόνο κατά τις
προβλεπόμενες ώρες και όταν βρίσκονται σε λιμάνι».
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06/07/17 - 17:57
Επτά οι τηλεοπτικές άδειες με απόφαση ΕΣΡ (/articles/news-categories/media/epta-oi-tileoptikes-adeies-me-apofasi-

esr)

Επτά είναι ο τελικός αριθμός των τηλεοπτικών αδειών οι οποίες θα δοθούν, σύμφωνα με την απόφαση
που έλαβε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ).

Το ΕΣΡ, έπειτα από μακρά έκτακτη συνεδρίαση, κατέληξε στον αριθμό των επτά αδειών, γεγονός για το
οποίο αναμένεται να ενημερώσουν τα μέλη...
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02/07/17 - 20:27
Πέθανε ο Μίνωας Κυριακού - Θρήνος στον ΑΝΤ1 (/articles/news-categories/media/pethane-o-minoas-kyriakoy-

thrinos-ston-ant1)

Την τελευταία του πνοή άφησε το απόγευμα της Κυριακής ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του ΑΝΤ1,
Μίνωας Κυριακού.

 
Ο επιχειρηματίας νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε ιδιωτική κλινική. «Έφυγε» σε ηλικία 75 ετών. Είχε
τρία παιδιά, τον Θοδωρή, την Αθηνά και τον Ξενοφώντα....
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Νέα Ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λέσβου (/articles/news-categories/media/nea-istoselida-tis-dnsis-

dthmias-ekpsis-lesvoy)

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
αγαπητοί επισκέπτες, 
Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στη νέα ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λέσβου:
http://www.dideles.gr/ (http://www.dideles.gr/) . Η Υπηρεσία μας προσδοκά, μέσω της ενεργούς υποστήριξης
και της γόνιμης κριτικής...
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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