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Ακροδεξιές ιστοσελίδες, προφανώς σε μια απόπειρα αναχαίτισης της επίθεσης με μολότωφ σε σκηνές προσφύγων, διαδίδουν ψεύδη.

Αυτό που όντως συνέβη στη Μυτιλήνη  είναι ότι στη 1 το μεσημέρι κοντά στο τελωνείο, δύο
πρόσφυγες αλγερινής καταγωγής επιτέθηκαν σε Σύρια για να της πάρουν το κινητό. Σύμφωνα με
την ίδια που δεν προχώρησε σε μήνυση η επίθεση έγινε με μεταλλικό αντικείμενο τύπου κλειδί και
προκάλεσε σχισμή στο χέρι της. Προφανώς και το επεισόδιο είναι σοβαρό. Ωστόσο κάποιοι
προεκλογικά ρίχνουν λάσπη για δικούς του σκοπούς σε ένα νησί που οι κάτοικοί του κατά
πλειοψηφία έχουν δείξει τεράστια αποθέματα ανοχής και κατανόησης!

Από το πρωί άκουσα 4 με 5 φορές την ίδια τρομερή πληροφορία: στη Μόρια έσπασαν το
κρεοπωλείο και οπλίστηκαν με μαχαίρια και μπαλτάδες.Είναι ένα τερατώδες ψέμα.Ο κρεοπώλης
απλά πιστεύει ότι δύο μαχαίρια που του λείπουν κλάπηκαν από μετανάστες.Επίσης η περίφημη
αιματηρή συμπλοκή στην αγορά έγινε τελικά ανάμεσα σε δύο μόνο άτομα και τα τραύματα από τις
μαχαιριές ήταν αστείες αμυχές.Μέσα στον πανικό μου για όσα ζούμε καθημερινά στο χωριό -ιδίως
στα περίφημα "Στενά της Αγωνίας" του Καρά-Τεπέ- βρέθηκα να υιοθετώ και να διαδίδω κι εγώ
πληροφορίες πολύ πιθανόν εσκεμμένα διαστρεβλωμένες και παραφουσκωμένες via Μάκης
Παυλέλλης
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Shena Nigan
ειστε αναξιοι να λεγεστε ανθρωποι οι απο κατω.ακούτε??? ΑΝΑΞΙΟΙ
Like · Reply · Sep 7, 2015 8:36pm

Ilias Ks
ασε μας ρε καημενε , εχει σχεσηαν ηταν κλειδι ή αντικλειδι ή μαχαιρι σεφ ή ψωμιου , η προθεση μετραει...

Like · Reply · 1 · Sep 7, 2015 7:34pm

Μαρω Χ.Τ. · Μουσικο Λυκειο Μυτιληνης
τίποτα όλα αυτά, λοιπόν! "ολα καλά δηλαδή. Τι άλλο θέλετε να δείτε, εχω απορία .Δεν είναι όλοι μετανάστες, οι πλειοψηφία είναι
λαθρομετανάστες, χωρίς χαρτιά αλλά με δικαιώματα - απαιτήσεις- εκβιασμούς. καλά μας κάνουν , μήπως και βάλουμε λίγο το μυαλό μας
να δουλέψει.Ας τολμήσει ενας από σας να πάει σε άλλο κράτος , χωρίς χαρτιά και να κάνει όλα αυτά.

Like · Reply · 4 · Sep 7, 2015 6:20pm

Eirini Paxinou · Works at Artist
Η λεξη "λαθρομεταναστης" δεν στεκει. Μονο ενα προιον μπορει να θεωρηθει "λαθραιο" και οχι ο ανθρωπος, ως εκ τουτου μολις
εκανες μια απιστευτα ηλιθια δηλωση. Καταλαβαινεις την διαφορα αναμεσα στον μεταναστη και τον προσφυγα?  
Καταλαβαινεις οτι η Ελλαδα αποτελει περασμα κι οχι προορισμος? Καταλαβαινεις γιατι αναγκαζονται να ξεριζωνωνται απ'τα σπιτια
τους ολοι αυτοι οι ανθρωποι η ζεις σε δικο σου μικρο πλανητη που το προβλημα σου ειναι τα χαρτια?  
Ποιος σε εκβιασε σε τι και στην τελικη τι σου εχουν κανει? 
Καταλαβαινεις γιατι εκτιθεσαι με τετοια σχολια?
Like · Reply · Sep 9, 2015 8:30am

ΑΝΝΑ ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ · University of the Aegean
δηλαδή το ότι κυκλοφορούν μαχαίρια ανάμεσά τους, δεν πειράζει

Like · Reply · 2 · Sep 7, 2015 5:52pm

Eirini Paxinou · Works at Artist
Και μεταξυ ελληνων κυκλοφορουν μαχαιρια αλλα δεν σας ειδα ν'αγχωνεστε..
Like · Reply · Sep 9, 2015 8:31am
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(/articles/news-categories/media/epta-oi-tileoptikes-

adeies-me-apofasi-esr)

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...

(/articles/news-categories/media/pethane-o-minoas-

kyriakoy-thrinos-ston-ant1)

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....

(/articles/news-categories/media/nea-istoselida-tis-

dnsis-dthmias-ekpsis-lesvoy)

26/06/17 - 06:16
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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