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Τρί, 18/07/2017 - 12:14Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη Απλήρωτες για μήνες οι καθαρίστριες των Κέντρων Υγείας Λέσβου Επιστολή για τη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη: Να επιστραφούν τα χρήματα
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Τρίτη, 08/09/2015 | Κοινωνία

Παρουσία ΜΑΤ στηv είσοδο του Επιμελητηρίου Λέσβου πραγματοποιήθηκε το Δημοτικό Συμβουλίο με θέμα το "προσφυγικό" παρουσία πλήθους
κόσμου και "αγανακτισμένων".

Κοινή επίθεση από ΜΑΤ, ασφαλίτες και φασίστες έγινε κατά την διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας των αλληλέγγυων έξω από το Επιμελητήριο
Μυτιλήνης.

 

Όπως υπήρξε τηλεφωνική ενημέρωση της mpalothia η συγκέντρωση αποτελούνται από 60 περίπου αλληλέγγυους στους πρόσφυγες όπου φώναζαν
συνθήματα και άνοιξαν πανό. 
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Μόλις άνοιξαν το πανό δέχτηκαν επίθεση από φασίστες και τους ακολούθησαν ασφαλίτες και χακί
ΜΑΤ που ξεκίνησαν να σπρώχνουν τους αλληλέγγυους να πάνε στην απέναντι μεριά του δρόμου. 

 
Η επίθεση ήταν πολύ βίαιη με σπρωξιές από ασπίδες και χτυπήματα με γκλομπ.Αποτέλεσμα της ήταν να κάνουν μια προσαγωγή και να βρεθεί ένας
αλληλέγγυος στο νοσοκομείο με ανοιγμένο κεφάλι. 
Κατά την διάρκεια της επίθεσης πολλοί πρόσφυγες πλησίασαν τους αλληλέγγυους και τους βοήθησαν να απωθήσουν την επίθεση των ΜΑΤ και να
απομακρυνθούν από το σημείο. 

Μετά το τέλος της συγκέντρωσης καλέσθηκε συνέλευση. Κατά την διάρκεια της συνέλευσης υπήρχε ενημέρωση για νέα συγκέντρωση 30 – 40 νεοναζί
στη νομαρχία, καθώς και για την παρουσία νεοναζί με μηχανάκια που γύρναγαν στην πόλη. 

Αλληλέγγυοι μετά από 15 λεπτά κατευθύνθηκαν στο σημείο και οι νεοναζί είχαν αποχωρήσει.

πηγη:  https://mpalothia.wordpress.com/

Όσο για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου "Σύντομα θα έχουμε αποτέλεσμα" είπε ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός και ζήτησε υπομονή
λίγων ημερών για να γίνουν πράξη όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός.

 

 

Ένταση και στο λιμάνι χθες βράδυ (8/9/15) 
Στο λιμάνι ωστόσο είχαν συρρεύσει 6 χιλιάδες άτομα που σπρώχθηκαν, θέλοντας να μπουν στο πλοίο, με αποτέλεσμα ο καπετάνιος να σηκώσει τον
καταπέλτη και η επιβίβαση να γίνει από πλαϊνή μπουκαπόρτα. 

Νέα ένταση χθες στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όπου κατέπλευσε το πλοίο Ελευθέριος Βενιζέλος για να παραλάβει 2.500 μετανάστες. 

Σήμερα το πρωί θα καταπλεύσει στο νησί και το Blue Star Πάτμος για να παραλάβει άλλους 1.500 μετανάστες. 
 

(αρχική φώτο Ν. Κουρτζής  )
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Προσφυγας χτυπημενος απο ΜΑΤ/υπαρχει συντροφος
χτυπημενος με ραματα/επιθεση των ΜΑΤ μαζι με
αγανακτισμενους πολιτες
6:51 μ.μ. - 7 Sep 2015
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Οι φασιστες αρχισαν να επιτιθονται φραστικα στο μπλοκ των
αναρχικων που ηρθαν αλληλεγγυοι στους προσφυγες >>
7:03 μ.μ. - 7 Sep 2015
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Καθολη τη διαρκεια της μικρης πορειας που εκαναν οι
προσφυγες τραγουδαγαν we love the people #refugeecrisis
7:32 μ.μ. - 7 Sep 2015
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Ξενοφων Κωστας Βασιλελλης · Consultant at Κάρτες - Φυλλάδια
ουστ ρε κολορατσιστεσ του κερατα
Like · Reply · Sep 9, 2015 4:18am

Κυριάκος Γιανναρελλης · ΤΕΛ Μυτιλήνης
Αλητες ρουφιανοι κ προδοτες τωρα τελευταια οταν θα σας γ@μ@σουν οι αραπαδες θα παρακαλατε φασιστες να σας σωσουν. Αδερφαρες
που κανατε το νησι σκουπιδαριο με τους ισλαμοπιθηκους αναρχοκουμουνια καριολες
Like · Reply · Sep 9, 2015 1:27am

Δεμερτζής Δημήτρης ·
Μωρε μπράβο δημοσιογραφία όμως... 
Ανεξάρτητα με την προσωπική μου θέση, δε μου αρέσει να μου καθοδηγούν την κριτική μου σκέψη. 
Οι χαρακτηρισμοί είναι καθαρά αντικειμενικοί όπως πρέπει να είναι στη δημοσιογραφία.. 
Αλληλέγγυοι απο τη μία, φασίστες απο την άλλη....... 
Φαντάζομαι πως ξέρεις τι έχει να γίνει έαν κάποιος απο αυτούς που φαίνονται στη φωτογραφία σου τραβήξει μία μήνυση για τον
χαρακτηρισμό "νεοναζί" κι ακολουθήσουν κι οι υπόλοιποι πόσα έχεις να δώσεις, σωστά;.. 
Τις προάλλες δεν έγραφες άρθρα για "κατάληψη της Μυτιλήνης" απο τους λαθρομετανάστες και οτι είναι επικίνδυνοι, άλλο άρθρο με
καταστροφές που κάνουνε, που καταστρέψανε το βαν του κέτερινγκ και άλλα τόσα; 
Κάτι τέτοια βλέπω και σιχαίνομαι τα σκουλίκια που προκειμένου να δημιουργήσουν εντυπώσεις με συγκεκριμένο σκοπό τη μία γλύφουν,
την άλλη κατηγορούν.

Like · Reply · 1 · Sep 9, 2015 8:17am · Edited

Kostas Paraschou
και λιγα σας κανανε
Like · Reply · Sep 8, 2015 8:02pm

στρστης μεστρος
καλα τα καναν τα αναρχοαπλιτα.ραβδι ρεεεεε ραβδιιιι.ν αγειασει το χερι του ματατζη.προπαγανδιστες που τα παιρνετε και τα γραφετε αυτα
τα προβατα ξυπνανε καπια στιγμη
Like · Reply · Sep 8, 2015 6:52pm

Aris Diamantis · Αρχιμανδρίτης at Μονή Εσφιγμένου
ο ρατσισμός κατά των ελλήνων δεν έχει όρια.Όποιος έχει διαφορετική άποψη είναι φασίστας .Κανείς όμως δεν δείχνει φωτό τους
αλληλέγγυους..... που φόραγαν κράνοι και είχαν στυλιάρια από γκασμά με σημαιάκια κόκκινα απάνω . ΝΤΡΟΠΗ

Like · Reply · 7 · Sep 8, 2015 9:44am

Ignatios Simos · Mytilene, Lesvos, Greece
ΟΙ "ταμπέλες" (φασίστες, νεοναζί κλπ.) εν πλήρη άνθηση στο άρθρο.........

Like · Reply · 5 · Sep 8, 2015 8:10am

George Roidis · ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ανυπόγραφα άρθρα στην πλειοψηφία τους...Αλληλέγγυοι και φασίστες νεοναζί...Πλήρης ισορροπία αλλά και επιλογή λέξεων...Η
λογική του εγώ είμαι σωστός και γαμάτος κι εσύ είσαι ένα ξενοφοβικό φασισταριό του κερατά που καλό για μένα θα ήταν να
εκλείψεις...Τέλος για μένα ΚΑΙ αυτό το site.Προτιμώ αυτά που κρατάνε ισορροπίες και δεν ξεφτυλλίζονται με τόσο προφανή τρόπο!

Like · Reply · 5 · Sep 8, 2015 9:06am
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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
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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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