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Υπνωση 3μηνο Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα από
το E-learning Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τρί, 18/07/2017 - 10:36Το τριήμερο πανηγύρι στου Προφήτη Ηλία στην Αγιάσο Εγκατάσταση υψηλών ταχυτήτων INTERNET στους Τουριστικούς Προορισμούς στη Λέσβο Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου
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Τρίτη, 21/04/2015 | Κοινωνία

Την ώρα που το δράμα των προσφύγων συγκλονίζει όλους τους ανθρώπους υπάρχουν κάτι ανθρωποειδή που λειτουργούν και συμπεριφέρονται σαν
«κοράκια».  Άτομα που αποτελούν ντροπή για το νησί μας.

Η μαρτυρία ενός ατόμου στο Lesvosnews.net  είναι συγκλονιστική. 
«Αυτό που είδα είναι απάνθρωπο για ανθρώπους. Μέρα μεσημέρι, την Κυριακή 19/4, γύρω στις 3 το απόγευμα και μετανάστες πλησιάζουν
στην ακτή, κοντά στο Μόλυβο. Ένας ντόπιος με το που βλέπει τους μετανάστες βγαίνει στην παραλία και σαν κοράκι τους παρακολουθεί.
Κατά την προσφιλή τους τακτική οι μετανάστες για να αποφύγουν την επαναπροώθηση τους στην Τουρκία όταν πλησιάζουν την ακτή,
προσπαθούν να σκίσουν την βάρκα. Ο συμπατριώτης μας νοιάζεται μόνο για τη βάρκα και τους βάζει τις φωνές. Με το που βγαίνουν οι
μετανάστες στην ακτή, οικογένειες, γυναίκες και παιδιά, φοβισμένοι και μούσκεμα, ο συμπατριώτης μας δεν ασχολείται καθόλου μαζί τους
αλλά σπεύδει να πάρει τη βάρκα. Δεν ρωτά εάν χρειάζονται κάτι οι μετανάστες δεν τους προσφέρει ένα μπουκάλι νερό… μόνο αδιαφορία
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και το μόνο που νοιαζόταν η βάρκα..»

 Είναι κοινό μυστικό, όλοι έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτή την ιστορία τα τελευταία χρόνια στη
Λέσβο. 
«Συνάνθρωποι» μας καθημερινά παρακολουθούν τις ακτές περιμένοντας να βγουν οι μετανάστες
για να κλέψουν τις βάρκες τους πριν τις κατάσχει το Λιμεναρχείο. 
Ένα παράξενο κυνήγι φουσκωτών βαρκών έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στα νησιά μας. Εάν
καταφέρουν δε να βρουν και τη μηχανή από τη βάρκα τότε η επιτυχία. 
Αρκεί να σκεφτούμε ότι μια βάρκα μπορεί να κοστίζει τουλάχιστον 500 € ενώ οι μηχανές ξεκινάνε
από τα 1000 και μπορεί να φτάσουν στα 5,000 €….

 Και όλα αυτά στη Λέσβο, που τα τελευταία χρόνια έχε αναπτυχθεί ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης
προς τους μετανάστες, που έχει κάνει το νησί μας σημείο αναφοράς πανευρωπαϊκά για την
πρότυπη στάση της τοπικής κοινωνίας στο μεταναστευτικό ζήτημα.

Παρόλ’αυτα υπάρχουν συνάνθρωποι που μας θυμίζουν αυτό που έγραψε κάποτε ο Μπλεζ Πασκαλ, « Άνθρωπος: η δόξα και η ντροπή του
σύμπαντος.» ..

 

up date

Κάτοικοι της περιοχής που επικοινώνησαν μαζί μας παραδέχτηκαν ότι υπάρχουν αρκετά άτομα που έρχονται και από άλλες περιοχές και περιμένουν
πότε θα έρθουν μετανάστες - πρόσφυγες ώστε να πάρουν τη μηχανή από τις βάρκες τους!  Μάλιστα μας  αναφέρουν  περιστατικό σύμφωνο με το
οποίο τη μηχανή από μια βάρκα την πήρε  ένας αλλοδαπός που πρόλαβε και βούτηξε στη θάλασσα κουβαλώντας τη μηχανή στους ώμους του.....

Τέλος επειδή οι αρχικές φωτογραφίες στο άρθρο απεικόνιζαν περιοχή που είναι γνωστή στο Μόλυβο και κάποια πρόσωπα ενοχλήθηκαν (αν και στις
φώτο δεν υπήρχαν πρόσωπα που να φαίνονται καθαρά) τροποποιήθηκαν οι φωτογραφίες της αρχικής ανάρτησης.
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Kostas Kasouras · Μήθυμνα Λέσβου
ayta pou egrapse to lesvos news einai ola psemata.kai ths photo ths eklepse apo selida xrhsth tou fb.ayto einai to paidi moy kai bgeike
ekei xoris thn eggreish mou,xerete ti shmainei ayto,oso gia ton pethero moy shmera peige ston kardiologo.giati enas malakas anaibazei
kai grafei oti thelei.o anthropos pou ebgale ths photo o ipotithemenos AYTOPTHS MARTHRAS me peire xtes thl kai eklege zhtontas mou
sygnomh.xtes htan to diko mou paidi ayrio mporei na einai kapiou alou pios xerei me ti psefties,mono kai mono gia na mazeyei like to
lesvos news
Like · Reply · Apr 22, 2015 8:59pm

Γιαννης Καραχαλιος · Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
οσοι σχολιασουν και ειναι Ελληνες ,καλο θα ηταν εστω και ανορθογραφα να γραφουν ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Like · Reply · 2 · Apr 22, 2015 6:09pm

Chris Psyberdelidis
esy edw..auto exeis na pros8eseis....??? ainte kalaaaaaaa...!!! "o noon nohto" mias k eisai k esy toso "alienas...ftanete eseis..as
mhn gemisei o topos alenes...na xwresei k kanas metanasths ston topo touto!
Like · Reply · Apr 23, 2015 2:17pm

Nikos Markidis
Chris Psyberdelic ...ειπε και ελαλησε το ορκ και ξαναχωθηκε στη σπηλια του(ή μηπως ξαναμανανεβηκες στο δενδρο?)
Like · Reply · Sep 5, 2015 1:59am

Thodoris Hmikuklikos · Dokimasths Stromatwn at MEDIA STROM
Chris εβγαλες φοβερα συμπερασματα και μπραβο σου λεβεντη μου.αφου λοιπον μας το παιζεις ξενοφιλικος αντε να σε δω να κανεις
καρτερι το ξημερωμα με καμια κασα νερα να κανεις το καλο αγορι μου και αμα σε πιασει και το φιλοτιμο μαζεψε και την βαρκα
φευγοντας,κορακι δν θα σε πει κανεις.κραζοντας τα κορακια πισω απο μια οθονη δεν σε κανει ανωτερο.
Like · Reply · Apr 21, 2015 5:03pm

Chris Psyberdelidis
Thodoris Hmikuklikos ka8ares paralies kai ka8ares koinwnies eiparxoun mono sta vromika myala sas... euxwmai ta paidia sou na ginoyn
metanastes kai na navagisoyn sthn italia...kai na vre8oyn k ekei filisyxoi polites na mazepsoyn oti thaxei apomeinei apo th ksenofofikh
nootropia soy

Like · Reply · 9 · Apr 21, 2015 2:54pm

Thodoris Hmikuklikos · Dokimasths Stromatwn at MEDIA STROM
Καθαρο και αναρχο μυαλο,μια μολοτοφ στο γυαλο !!!!!
Like · Reply · Apr 21, 2015 5:22pm

Kostas Tzatzopoulos · ΝΑΥΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
https://vimeo.com/11678823
Like · Reply · Apr 21, 2015 2:27pm

Thodoris Hmikuklikos · Dokimasths Stromatwn at MEDIA STROM
Δλδ καλητερα ειναι να γεμισουν οι παραλιες σκισμενες βαρκες και να σαπιζουν κανα 10 χρονια μεχρι να παει κανας φιλοτιμος ανθρωπος
να τις πεταξει στα σκουπιδια....μια χαρα δουλεια κανουν τα κορακια κρατανε τις παραλιες καθαρες.το κορακι κανει την δουλεια του οπως
ακριβως και ο φωτογραφος π εστειλε το υλικο.πουναι το μπουκαλακι το νερο κυριε φωτογραφε;;;;;;

Like · Reply · 2 · Apr 21, 2015 2:23pm

Demetra Ntzani · Aristotle University of Thessaloniki
προαναφέρθηκε πως τα σκάφη τα περισυλλέγει το λιμενικό...

Like · Reply · 1 · Apr 21, 2015 4:27pm

Thodoris Hmikuklikos · Dokimasths Stromatwn at MEDIA STROM
Μαζευει οσα βλεπει το ματι σου και οτι ειναι αξιας.....
Like · Reply · Apr 21, 2015 5:07pm

Βασιλική Κουτσκουδή · Αντιπρόσωπος at Avon στην Μυτιλήνη Αντιπρόσωπος Βασιλική
ε ναι....να μαζεψει το λιμενικο τα σωσιβια που εγινε ο τοπος λες κ εχουν αδειασει τσουλαβια πορτοκαλια δεν μπορει....τις μηχανες
βλεπει να κατασχεσει...οτι να ναι!!!! ετσι περιμενουν να παμε μπροστα!!....συγχαρητηριαα
Like · Reply · Sep 5, 2015 12:08pm
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(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

ydrodotisis-se-4-periohes)

17/07/17 - 17:18
Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.

...

(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sta-loytra)

17/07/17 - 16:58
Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ

 
...

(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

16/07/17 - 21:31
Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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