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Τρί, 18/07/2017 - 12:02Απλήρωτες για μήνες οι καθαρίστριες των Κέντρων Υγείας Λέσβου Επιστολή για τη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη: Να επιστραφούν τα χρήματα Το τριήμερο πανηγύρι στου Προφήτη Ηλία στην Αγιάσο
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Με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και συνεχείς επεμβάσεις ανδρών του Λιμενικού Σώματος και της αστυνομίας γίνεται προσπάθεια από το πρωί να
αντιμετωπιστεί η εξέγερση χιλιάδων μεταναστών, ιδιαίτερα Αφγανών, που βρίσκονται εγκλωβισμένοι εδώ και μέρες στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

 

 

Στις 8 το πρωί αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή η κατάληψη του πλοίου Blue Star 1 από περίπου 1000 Αφγανούς, που αποπειράθηκαν να
εισβάλουν φωνάζοντας «Αθήνα - Αθήνα». Η κατάληψη αποφεύχθηκε όταν έκλεισαν οι καταπέλτες του πλοίου, αλλά την ίδια ώρα εκατοντάδες
επιβάτες που επιβιβάζονταν σε αυτό εγκλωβίστηκαν ανάμεσα στους μετανάστες και στο πλοίο.
 
 
Φώτογραφίες: ΕΡΑ-ΑΙΓΑΙΟΥ, Ηλίας Μαραβάς
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Κώστας Κονταξής · Works at Εθελοντές Λάρισας
Μόνο παιδιά και γυναίκα με παιδιά στο καράβι. ΟΙ υπόλοιποι όπως ήρθαν να φύγουν.
Like · Reply · Sep 4, 2015 4:10pm

Alex Vounatsos
pios to apofasizei?

Like · Reply · 1 · Sep 4, 2015 11:33pm

Alexander Tsach
τοσες χιλιαδες στρατιωτες ειναι στην Λεσβο,τοσα στρατοπεδα υπαρχουν//,γιατι δεν επεμβαινουν να*** καθαρισει το λιμανι??τι περιμενει
επισης το ΥΠΕΘΑ να στειλει κανα δυο πολεμικα=αποβατικα να ρυθμισει το ολο θεμα πριν αρχσουν οι *νεκροι* στην ομορφη Μυτιληνη??
καταληψεις πλοιων,και οχι μνο,,σε λιγο ισως και χειροτερα??

Like · Reply · 1 · Sep 4, 2015 1:14pm

γιάννης Τσιώλης
Ποιός θα δώσει την εντολή να σκοτώσει ο Ελληνικός Στρατός χίλια ή δύο χιλιάδες ή εκατό χιλιάδες ανθρώπους;;; Ποιός;;; Ποιός θα
πάρει στην πλάτη του την ευθύνη για θανάτους;;; Παράνομοι είναι σίγουρα!!! Αλλά ο Στρατός ή πολεμάει ή κάθεται στα
στρατόπεδα. Το να κάνει την δουλειά του Ερυθρού Σταυρού σε αλλοδαπούς δεν είναι κομάτι της αποστολής του. Λοιπόν τους
σκοτώνουμε ή όχι;;;;; Διότι όταν λες να πάει ο Στρατός εννοείς να τους σκοτώσει. Εκτός κι δεν μπορείς να ξεχωρίσεις Στρατό από
Αστυνομία.
Like · Reply · Sep 4, 2015 7:03pm

Alexander Tsach
γιάννης Τσιώληςμαλλον δεν καταλαβατε !ιποτα απο !!!ταυτα που λεω..αλλα δεν πειραζει,,οι στρατιωτες μπορουν φυσικα με
εντολες απο συντονιστικο οργανο τοπικο,,οχι !!!!!να σκοτωνουν αλλα να βοηθησουν!!!!!!! στην ταξη,στην απογραφη,στο να
διανεμουν τροφιμα σε συνεργασια με το ΥΠΕΣ και γιατρους χωρις συνορα,,και νερο στον καθαρισμο ημερησιως των σκουπιδιων
των τσαμακιων,του πευκοδασους του φαρου,και του αγαλματος της ελευθεριας,,κλπ, γρηγορα,στην καθαριοτητα γενικοτερα του
λιμανιου και περιζ περιοχων στην αποφυγη των αισχοκερδιων οχι ενα νερο πχ 2 ευρω,κλπ και φυσικα στην σωστη και γρηγορη
απογραφη σε συνεργασια με λιμενικο,αστυνομια,για σωστη και ειρηνικη και γρηγορη αποσυμφορηση των λιμανιων..αν εσεις
καταλαβατε,,,>??οτι ο στρατος υπαρχει μονο να σκοτωνει ειναι αλλο θεμα,,!!!εγω το βλεπω διαφορετικα ειναι μερος της κυρηξης
της Λεσβου σε ειρηνικη κατασταση εκτακτης αναγκης οπως λει ι και ο Δημαρχος=ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
Like · Reply · Sep 5, 2015 9:59am

Anatoli Seven · Works at My House
Exei kantantisi pleon aidia .ESXOS ELEOS teleiose den paei allo.
Like · Reply · Sep 4, 2015 12:41pm
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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.

...
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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
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(/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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