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Σήμερα το απόγευμα υπήρχε κάλεσμα από την  «Πατριωτική Κίνηση Μυτιλήνης», μια κίνηση που δημιουργήθηκε μέσα από το facebook με την
στήριξη τοπικής ιστοσελίδας (http://www.donotlink.com/framed?775604) με στόχο να εκφραστούν οι "αγανακτισμένοι πολίτες" ενάντια στους πρόσφυγες.

 
Το κάλεσμα έλεγε: 
 
Συγκέντρωση της Πατριωτικής Ένωσης Λέσβου (http://www.donotlink.com/framed?775604)

 
Η Πατριωτική Ένωση Λέσβου οργανώνει την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 19:00 μ.μ
στο πάρκο Αγ.Ειρήνης συγκέντρωση με θέμα :"Η συνεχώς αυξανόμενη εισροή μεταναστών
και η αντιμετώπιση της". (http://www.donotlink.com/framed?775604)

 
Παρακαλούνται όλοι οι αγανακτισμένοι Λέσβιοι (Οι κάτοικοι του νησιού) να προσέλθουν!
(http://www.donotlink.com/framed?775604)

 Πρέπει επιτέλους να ακουστούμε και να προστατευτούμε.....ΜΑΣ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ.....Σας
περιμένουμε....!!!! (http://www.donotlink.com/framed?775604)

 
 
ΦΤΑΝΟΥΝ ΠΟΙΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ!!!!ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΟΛΟΙ!!!! (http://www.donotlink.com/framed?775604)

 
 
Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα συγκεντρώθηκαν 40  περίπου άτομα στο Πάρκο Αγίας Ειρήνης.  
 
Στο ίδιο σημείο υπήρχαν  δύο διμοιρίες ΜΑΤ καθώς ταυτόχρονα  υπήρχε αντι-συγκέντρωση στο άγαλμα του Μυρογιάννη στο πάρκο Αγίας Ειρήνης από 100
περίπου ακτιβιστές και αλληλέγγυους στους πρόσφυγες. Λίγο πριν τις 9 η συγκέντρωση  της «Πατριωτικής Κίνησης Μυτιλήνης» διαλύθηκε αφού προηγουμένως
πραγματοποίησε πορεία μέχρι το κτήριο της Περιφέρεριας με σύνθημα "η Λέσβος θα μείνει Ελληνική"
 
Οι αλληλέγγυοι στους πρόσφυγες έκαναν πορεία προς την οδό Βουρνάζων με κεντρικό σύνθημα "Φασίστες πίσω στις τρύπες σας".  
 
Στο πάρκο Αγίας Ειρήνης  μέχρι αργά το βράδυ παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
 
Πριν από λίγο η σελίδα της «Πατριωτική Κίνηση Μυτιλήνης»  (αρχική ονομασία Πατριωτική Ένωση Λέσβου)  στο facebook
(https://www.facebook.com/pages/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%9C%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7%CF%82/) διαγράφηκε (δεν γνωρίζουμε
αν το έκαναν οι δημιουργοί της σελίδας ή κατέβηκε από το facebook λόγω ρατσιστικού περιεχομένου).
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και η Μυτιλήνη της αλληλεγγύης  (Ανθή Παζιάνου / Εφημερίδα των Συντακτών)
Νωρίτερα στις 12 το μεσημέρι η Κοινωνική Κουζίνα «Ο άλλος άνθρωπος» μαγείρεψε για τους πρόσφυγες, ενώ οι εθελοντές της «Συνύπαρξης και επικοινωνίας
στο Αιγαίο» μαζί με πρόσφυγες καθάρισαν το πάρκο, όπου είχε δημιουργηθεί πρόχειρος καταυλισμός. Αξίζει να σημειωθεί ότι ελαττώνεται σε μεγάλο βαθμό ο
αριθμός των προσφύγων μετά την τοποθέτηση αρκετών υπαλλήλων για την καταγραφή τους-απαραίτητη διαδικασία για να μπορέσουν να ταξιδέψουν.
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Πηνελόπη Αρπατζόγλου-Οικονομίδου
ΠΑΙΔΙΑ ΗΡΕΜΗΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΠΕΝΕΤΕ ΣΤΗΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΤΟΣΟ ΣΚΛΗΡΩΤΗΤΑ.ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ
ΧΑΖΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΡΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ ΣΑΝ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΟΜΩΣ ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΠΟΙΟ ΜΑΚΡΥΑ ΠΟΙΟΙ
ΤΟΥΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ  
ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΕΤΕ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΚΟΤΣΙΑ

Like · Reply · 3 · Sep 10, 2015 10:43am

Bill Kores
Αμα χρειαστει κι εσυ παλιο γελοιε τυπε να μεταναστευσεις και οργανωνονται ομαδες να σε χτυπησουν θα θες και εσυ κοσμο με ξυλα και
κρανη να σε προστατευσουν!Γινατε ολοι μαγκες απο το πληκτρολογιο και δεν εχετε ιδεα τι συμβαινει στη ζωη γυρω σας!

Like · Reply · 1 · Sep 10, 2015 2:13am

Bill Kores
Αντωνακη αγορι μου επειδη εισαι κλεισμενος στη τρυπα σου και στη κοσμαρα σου να σε ενημερωσω πως σημερα στο παρκο αγειας
ειρηνης οι προσφυγες μαζευαν με σακουλες τα σκουπιδια τους!Σκουπιδι εισαι εσυ που παραβλεπεις τους ανθρωπους και ασχολεισαι με
παρανοιες του μυαλου σου και φοβους που δεν μπορεις αν τους υποστηριξεις?Βαρεσαν κανεναν?οχι!χτυπησαν κανεναν οχι!!Κατσε λοπον
στη καναπεδαρα σου!!Βγαλε ολο σου το μισος με τους ηλιθιους μισανθρωπους που βρισκεστε παρεα και βγαζετε ολα σας τα κομπλεξ και
ασε μας εμας!Εχουμε γνωρισει αυτους τους ανθρωπους!Τους εχουμε φιλοξενησει στα σπιτια μας εχουμε ανταλλαξει κουβεντες!Κατσε εσυ
παλιο κομπλεξικε λοιπον μεσα στη μιζερια σου και στο φοβο σου και μην ασχολεισαι με πραγματα που θελουν να εχεις μυαλο και
ανθρωπια για να τα καταλαβεις!Βλακα..
Like · Reply · Sep 10, 2015 2:12am

Antwnhs Makrhs Mixalhs Makrhs · Darton College
για τους αλληλεγγυους με τα κρανη και ξυλα λετε? δεν πανε να μαζεψουν κανα σκουπιδι απο τις χωματερες των λαθρομεταναστων λεω
εγω και τα ματ δεν ηταν συνοδεια μας απλα ετυχε αυτοι οι 40 να μαζευτουμε εκει και αν δεν υπηρχαν οι αλληλεγγυοι με τα κρανη τα
καδρονια κ τις σιδηρογροθιες δεν θα ηταν ουτε τα ματ εκει αλλα ειπαμε εμεις που θελουμε να βοηθεισουμε τους εαυτους μας και τους
υπολοιπους ΕΛΛΗΝΕΣ ειμαστε φασιστες

Like · Reply · 3 · Sep 9, 2015 11:45pm

Τζαρλαξλ Μπενρε · Αθήνα
τα μονα σκουπιδια που θα μαζεψουν οι αλληλεγγυοι ειστε εσεις φασιστα.

Like · Reply · 1 · Sep 10, 2015 2:05am

Stratos Ch · Διοικητικό μέλος at Σωματείο Εστίασης Πανεργατικού Κέντρου
Ε,οχι και ετσι! 
Καλα να δεχθω οτι τα ΜΜΕ τα παραλενε πολλες φορες,αλλα να βγαλετε ψευτες και τα ιδια μας τα ματακια,δεν λεει,νομιζω οτι ειναι
καιρος να αφησετε αυτη την τακτικη υπεκφυγης που σας εχουν μαθει οι "ανωτερω" σας,ποσο μαλιστα οταν οι Χρυσαυγιτες
συνεργαζονται με τους αναρχικους! 
You know...!
Like · Reply · Sep 10, 2015 6:28am · Edited
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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: 

 

Botanica Healthy Life

τροφή για το μυαλό
η κορυφαία και πιο πλήρης φυσική
επιλογή για ενίσχυση της μνήμης

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
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