
18/7/2017 Λέσβος 2015: η χρονιά των προσφύγων, η χρονιά της αλληλεγγύης | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/afieromata/lesvos-2015-i-hronia-ton-prosfygon-i-hronia-tis-allileggyis 1/19

Τρί, 18/07/2017 - 16:18γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη
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Πέμπτη, 31/12/2015 | Αφιερώματα

2015 τέλος!  Τι χρονιά!  Μια δύσκολη χρονιά και για τη Λέσβο και για την πατρίδα μας.  Ζήσαμε στιγμές που μετά από χρόνια θα είναι κεφάλαιο  στα
βιβλία της ιστορίας. Τρεις εκλογικής αναμετρήσεις.  Προσφυγικό . 

Το 2015 ξεκίνησε με την ελπίδα που άκουγε στο όνομα Αλέξης Τσίπρας.  Εκλογές την 25η Ιανουαρίου.  Πρωτιά ΣΥΡΙΖΑ και στη Λέσβο. Ο Γιάννης
Ζερδελής Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στη Λέσβο. Ο Σταύρος Τάσσος βουλευτής ΚΚΕ στη Λέσβο και ο Χαράλαμπος Αθανασίου εκτοπίζει τον Παύλο Βογιατζή
και είναι ο νέος Βουλευτής Λέσβου για τη Νέα Δημοκρατία στο Νομό Λέσβου.  Ο Γιάννης Ζερδελής κρατά ψηλά την αξιοπρέπειά του και δίνει την μάχη
στις εκλογές του Σεπτεμβρίου με τη Λαϊκή Ενότητα.  Δεν τα καταφέρνει η Λαϊκή Ενότητα και ο Γιώργος Πάλλης από το πουθενά (βλέπε λίστα) είναι ο
νέος Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στη Λέσβο! Αθανασίου και Τάσσος παραμένουν στις θέσεις τους και στις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Ο Βουλευτής του ΚΚΕ
σχεδόν εξαφανισμένος και… μας έμεινε από το φθινόπωρο του 2015 μόνο ο Χαράλαμπος Αθανασίου να τρέχει για τα προβλήματα της Λέσβου. (Όσο
κι αν αυτό ενοχλεί κάποιους η Λέσβος έχει ουσιαστικά μόνο ένα Βουλευτή).
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Για τις «κωλοτούμπες» του Αλέξη  Τσίπρα έχουν γραφεί τόσα πολλά και δεν έχει νόημα να κάνουμε
ιδιαίτερη αναφορά.  Αξίζει όμως να κάνουμε αναφορά στα τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη Λέσβο
που τότε το Γενάρη του 2015 είχαν πάει στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης και έδιναν όρκους στους
εργαζόμενους ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν θα παραχωρήσει στους Γερμανούς το αεροδρόμιο
Μυτιλήνης…. Τώρα που 14 περιφερειακά αεροδρόμια  θα είναι πλέον σε ξένα χέρια ούτε μια λέξη…
Και δεν είναι μόνο αυτό. Κάποτε τα μέλη – στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούσαν τις ΜΚΟ…. Τώρα
κάποιοι από αυτούς απασχολούνται σε ΜΚΟ στη Λέσβο.  Είναι τόσο μικρή η κοινωνία του νησιού
μας…. Τι να  λέμε τώρα για αξιοπρέπεια…
 
Για το νησί μας η κρίση, το GREXIT και τα capital controls μπήκαν σε δεύτερη μοίρα. Το
προσφυγικό αν μη τι άλλο είναι το γεγονός της χρονιάς για τη Λέσβο. 500.000 πρόσφυγες -
μετανάστες  πέρασαν από το νησί μας.  Δύσκολο για όλους μας. Εκ του αποτελέσματος μπορούμε
να πούμε ότι τα πήγαμε καλά ως κοινωνία. Η αρχή όμως δεν ήταν ιδανική… ζήσαμε ένα δύσκολο
καλοκαίρι, η πόλη έγινε ένα απέραντο κάμπινγκ με σκηνές προσφύγων, διαμαρτυρίες , εγκλωβισμός
προσφύγων, επεισόδια.  Χρειάστηκε να φθάσει η κατάσταση σε οριακό σημείο για να δοθούν λύσεις

από την Υπηρεσιακή Κυβέρνηση! Η Λέσβος βρέθηκε στο παγκόσμιο προσκήνιο, η Λέσβος έγινε ο ορισμός της προσφοράς και της αλληλεγγύης.  Οι
εθελοντές της Λέσβου αρχικά και μετά δεκάδες εθελοντές από όλο τον κόσμο άλλαξαν το κλίμα και κατάφεραν να θάψουν κάθε ρατσιστική  φωνή.
 Βέβαια στη συνέχεια φθάσαμε στο άλλο άκρο με τις δεκάδες ΜΚΟ στο νησί μας αλλά πάντα υπήρχαν πρόσωπα που εκμεταλλεύονται κάθε  είδους
κρίση.
 
Και φέτος  η Λέσβος πλήρωσε φόρο αίματος στην άσφαλτο. Επτά νεκροί ! Όσο κι αν είναι θετικό  γεγονός η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων στη
Λέσβο δεν παύει κάθε απώλεια ανθρώπινης ζωής να προκαλεί πόνο. Και υπήρξαν και δεκάδες άλλα τροχαία με τραυματισμούς . Καλύτερη και
περισσότερη αστυνόμευση στους δρόμους  του νησιού μας.  Θετικά γεγονός ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης κ.
Βαλσαμίδης  ολοκλήρωσαν ή «έβαλαν το νερό στο αυλάκι» για σημαντικά οδικά έργα στο νησί μας.
 
Στα media της Λέσβου δεν είχαμε ιδιαίτερες ανακατατάξεις. Θετικό γεγονός αν μη τι άλλο η επαναλειτουργία της ΕΡΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, η φωνή των νησιών
μας.  Η αποχώρηση του Στρατή Μπαλάσκα από το ΕΜΠΡΟΣ ήταν μια έκπληξη στο χώρο του έντυπου τύπου. Ο Στρατής Μπαλάσκας συνεχίζει στο
Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ του για προσφυγικό του χάρισαν το «Βραβείο Ανδρέας Χριστοδουλίδης», που έχει στόχο
την επιβράβευση κάθε χρόνο ενός δημοσιογράφου για την συνεισφορά του στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.
 
Στο τομέα περιβάλλον δυστυχώς η πόλη της Μυτιλήνης  για άλλη μια φορά βρέθηκε να θρηνεί πάνω από τα αποκαΐδια στην Αμαλή, Χαραμίδα, Αγία
Μαρίνα . Σημαντικό πρόβλημα και τα χιλιάδες σωσίβια σε δυσκολοπρόσιτες παραλίες του νησιού μας. Και σε αυτή την περίπτωση οι εθελοντές
έδωσαν λύση καταφέρνοντας να συλλέξουν μεγάλες ποσότητες  από σωσίβια και πλαστικές βάρκες. 
 

Πρόσωπο της χρονιάς 
Στρατής Καμπάνας.Τον άνθρωπο που παραμέλησε τη δουλειά του ψάχνοντας ανθρώπους στη θάλασσα. Έχει μια βάρκα και οργανώνει μικρές
κρουαζιέρες στο νησί. Εκτός από αυτό το καλοκαίρι, που ακόμη και με πελάτες μέσα στη βάρκα, έριχνε σχοινιά σε ακυβέρνητες βάρκες προσφύγων
για να τις τραβήξει στην στεριά. Του στοίχισε οικονομικά αλλά δεν τον νοιάζει. Είχε στήσει και εκείνος μαζί με μια ομάδα ανθρώπων ένα camp στο
Μόλυβο. Μετά είδε την εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων από τους υπόλοιπους και τα παράτησε. Πολλές οργανώσεις τον έχουν προσεγγίσει για να
του προσφέρουν δουλειά αλλά αρνήθηκε. «Αλίμονο εάν ποτέ βγάλω εγώ λεφτά από το δράμα του άλλου» μου λέει. Στη μοναδική του συνέντευξη στη
huffingtonpost είχε αναφέρει: «Αυτό που με έχει χαλάσει περισσότερο είναι ότι χάθηκε το ανθρωπιστικό και άρχισε η μπίζνα. Εγώ έβγαινα έξω και το
καλοκαίρι μπήκα μέσα. Γιατί όταν το καλοκαίρι έβλεπα τις βάρκες και είχα τον πελάτη μέσα, ε, δεν μπορούσα να τους αφήσω. Οπότε είχα εμπλακεί.
Έφερνα τις βάρκες εκεί απέναντι. Για να μην πέσουν πάνω στα βράχια. Και είχα πρόβλημα με το Λιμεναρχείο που ήθελε να μου κάνει μήνυση για
διευκόλυνση παράνομα εισελθόντων στην επικράτεια. Τώρα διαβάζω κάθε μέρα για τους ψαράδες της Λέσβου που σώζουν τις βάρκες. Κάποιος που το
έκανε όμως τον Απρίλη και τον Μάιο, ήθελες να τον βάλεις φυλακή. Μετά λες κονομάει. Ρε συ, δεν κονομάει ο άνθρωπος, τον βλέπεις πως είναι (σ.σ.
δείχνοντας τα ρούχα του). Τώρα με έχουν πάρει τηλέφωνο διάφορες ΜΚΟ για να δουλέψω. Αλλά τους το έχω δηλώσει: Δεν δουλεύω εγώ γι’ αυτό το
πράγμα. Εγώ βοηθάω. Όλο το καλοκαίρι συζητάμε αυτό το πράγμα. Ότι το θέμα πρέπει να το δούμε ανθρωπιστικά. Είχα την πλειονότητα του χωριού
απέναντί μου. Με σταμάταγαν και μου φώναζαν “Εσείς τους φέρνετε εδώ πέρα και θα χαλάσετε τον τουρισμό μας’’. Και τους απάνταγα ότι είναι μια
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κατάσταση που δεν την ελέγχουμε και θα την αντιμετωπίσουμε βγάζοντας το καλό από την κατάσταση. Σε 10 χρόνια αυτός ο Σύριος μπορεί να έρθει
από τη Γερμανία και να σου αφήσει λεφτά ως τουρίστας. Μπορείς να το δεις έτσι; Κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις. Τι να τον κάνεις, να τον πνίξεις; Και
εκεί που είχα αυτό το πρόβλημα όλο το καλοκαίρι, τώρα τα έχω πάρει στο κρανίο γιατί όπως βλέπεις όλο το χωριό ζει από αυτό. Δωμάτια, φαγητά,
αυτοκίνητα κτλ.». Ο Στρατής Καμπάνας εκπροσωπεί όλους εκείνους τους εθελοντές που επιμένουν να προσφέρουν το έργο τους αθόρυβα, μακρία
από ΜΜΕ, μακρία από ΜΚΟ.
 
 

Πολιτικό πρόσωπο της χρονιάς
Ο Δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός είναι το πολιτικό πρόσωπο της χρονιάς.  Χωρίς να είναι αυτός ο ρόλος του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην
αντιμετώπιση του προσφυγικού.  Δημιούργησε από το μηδέν το κέντρο καταγραφής στον Καρά Τεπέ, έβαλε πλάτη στις δύσκολες στιγμές όταν στην
πόλη υπήρχε αναταραχή από τις διαμαρτυρίες των μεταναστών ή των κατοίκων της πόλης. Και δεν είναι μόνο αυτό. Με μια σειρά παρεμβάσεών του
λειτούργησε άτυπα ως «Υπουργός Εξωτερικών» και κατάφερε να δώσει στο πρόβλημα τις αληθινές του  διαστάσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι
επισκέψεις  Ευρωπαίων πολιτικών στη Λέσβο, οι επισκέψεις προσωπικοτήτων από όλο τον κόσμο βοήθησαν την Ευρώπη να καταλάβει ότι πρέπει να
βρεθούν άμεσα λύσεις. Το προσφυγικό έπαψε πλέον να είναι πρόβλημα της  Λέσβου.  Τέλος ανεξάρτητα αν διαφωνεί κάποιος ή όχι ο Σπύρος Γαληνός
τόλμησε και η Μυτιλήνη διεκδικεί τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης  για το 2021. 
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Απώλεια  της  χρόνιας 
Ο πατέρας Ευστράτιος Δήμου - "Παπά Στρατής" - η ψυχή της "Αγκαλιάς" έχασε τη μάχη ... δεν μένει πια εδώ... αφήνει όμως σημαντική
παρακαταθήκη.
Στις 25 Αυγούστου ο παπα Στρατής έγραφε: 
"Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σήμερα φεύγω στο νοσοκομείο για το καινούργιο πρόβλημα καρκίνου που μου βρήκαν. Παρακαλώ πολύ για μια προσευχή
και πιστεύω ότι γρήγορα θα γυρίσω δυνατός κοντά σας. Σας ευχαριστώ όλους και ιδιαίτερα τους ενορίτες μου για την αγάπη και την συμπαράσταση
που μου δείχνουν. Επίσης, θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι του κόσμου, οι άνθρωποι του πολέμου, τα παιδιά που αναζητούν την ελπίδα είναι
αδέρφια μας και η Αγκαλιά θα συνεχίσει να βρίσκεται κοντά τους και να τους δίνει την ελπίδα για την επόμενη μέρα. Σας προτρέπω να αγωνίζεστε όσο
μπορείτε καθημερινά, για την ειρήνη και την αγάπη. Μόνο έτσι λεγόμαστε άνθρωποι."
Τα λόγια του θα μας συντροφεύουν, το έργο του παράδειγμα προς μίμηση.
Έφυγε σε ηλικία 57 ετών.
 
Αρνητικοί πρωταγωνιστές της χρονιάς
Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα Χριστιάνα Καλογήρου και ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ. Ιάκωβος. Η πρώτη εξαντλήθηκε σε δηλώσεις για το
προσφυγικό…. μέχρι εκεί. Ακόμη και όταν οι σκηνές των προσφύγων έφθασαν έξω από το κτήριο της Περιφέρειας στη Μυτιλήνη η κα Καλογήρου δεν
άκουσε, δεν είδε, δεν έπραξε… Να θυμηθούμε και τη γκάφα της να υποστηρίξει αρχικά τη Σάμο ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021 και
όχι τη Μυτιλήνη. Όσο για τον Μητροπολίτη Μυτιλήνης δεν μάθαμε για καμία δράση της Μητρόπολης σχετικά με τους πρόσφυγες… άραγε υπήρξε
κανένα δάκρυ του Μητροπολίτη για τα εκατοντάδες προσφυγόπουλα που έφθασαν στο νησί μας ή για όσα δεν έφθασαν ποτέ;  Κρίμα!  
 

Το 2015 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για το Lesvosnews.net , νέο ρεκόρ επισκέψεων - νέος σχεδιασμός
ιστοσελίδας. Σας ευχαριστουμέ θερμά που και το 2015 μας δώσατε την πρώτη θέση στην επισκεψιμότητα των
ιστοσελίδων της Λέσβου .

Θερμές ευχαριστίες στον κ. Μάριο Ιωάννιδη  (Web - Drupal Developer) για την τεχνική υποστήριξη της
ιστοσελίδας.

Καλή Χρονιά.

 

 
Τι διάβασαν περισσότερο οι αναγνώστες του Lesvosnews.net    
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Για κάθε μήνα σας παρουσιάζουμε τα 12 πιο δημοφιλή θέματα της ιστοσελίδας μας. 12 Χ 12 λοιπόν οι  αναρτήσεις του Lesvosnews με τα περισσότερα
"χτυπήματα" το 2015

(/articles/news-

categories/politiki/ekloges-

2015-nomos-lesvoy-

apotelesmata-synehis-roi)

Το Lesvosenws.net σας μεταδίδει τα αποτελέσματα για τις εκλογές στο Νομό Λέσβου   Τελικό αποτέλεσμα σε 254  από τα 254 εκλογικά
τμήματα  του Νομού Λέσβου     (κλικ στην  κάρτα  που ακολουθεί  - συγκριτικά αποτελέσματα )   Διαβάστε επίσης Αποτελέσματα
σταυροδοσίας στη Λέσβο Δευτέρα, 26/1/2015, 07:37Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σταυροδοσίας στο Νομό
Λέσβου...

Εκλογές 2015, Νομός Λέσβου, Αποτελέσματα (/articles/news-categories/politiki/ekloges-2015-nomos-lesvoy-apotelesmata-synehis-roi)

(/articles/news-

categories/toyrismos/sto-

molyvo-o-kalyteros-dromos-

toy-kosmoy)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Ένα ενδιαφέρον δημοψήφισμα είναι σε εξέλιξη σε ιστοσελίδα του εξωτερικού. Θέμα
της : ο ωραιότερος δρόμος του κόσμου.Ο ανταγωνισμός σκληρός αλλά η Λέσβος , ο Μόλυβος κατάφερε να είναι στην πρώτη θέση. 
Δρόμοι για ρομαντικές ψυχές , δρόμοι για ταξιδευτές του ονείρου και της αισθητικής. Δρόμοι που άντεξαν στο πέρασμα του
χρόνου.Δείτε εδώ  και τους υπόλοιπους δρόμους και ψηφίστε!  (...

Στο Μόλυβο ο ωραιότερος δρόμος του κόσμου (/articles/news-categories/toyrismos/sto-molyvo-o-kalyteros-dromos-toy-kosmoy)

(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/apisteyti-tragodia-

stin-karini-lesvoy-skotothike-

apo)

Απίστευτη τραγωδία σήμερα το πρωί στην Καρίνη.Σήμερα το πρωί, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Αγιάσου - Μυτιλήνης και συγκεκριμένα
στην περιοχή «Καρίνη» της Λέσβου, κομμάτι δέντρου έπεσε σε διερχόμενο Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρία (3)
συνολικά άτομα (1 άνδρας – 2 γυναίκες), αλλοδαποί.Από το συμβάν, τραυματίστηκαν οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, η μία εκ των
οποίων, θανάσιμα.   up date  Μια νεκρή ,  ...

Απίστευτη τραγωδία στην Καρίνη Λέσβου: σκοτώθηκε από δέντρο που έπεσε στο αυτοκίνητό τους (/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/apisteyti-tragodia-stin-karini-lesvoy-skotothike-apo)

(/articles/news-

categories/naytiliaka-

metafores/ptisi-tromoy-pano-

apo-aerodromio-mytilinis)

Η πτήση αναχώρησε  απόγευμα Παρασκευής στις 19:30 απο το αεροδρόμιο της Αθήνας "Ελευθέριος Βενιζέλος" για το "Οδυσσέας
Ελύτης" της Μυτιλήνης με 160 επιβάτες. Κατά τη διάρκεια της πτήσης υπήρχαν αναταράξεις, ωστόσο κανείς δε φανταζόταν τι μπορούσε
να συμβεί μετά...Όταν το αεροπλάνο έφθασε πάνω απο τον διάδρομο προσγείωσης, οι θυελλώδεις άνεμοι δεν επέτρεπαν στον πιλότο
να προσγειωθεί, κάνοντας ελιγμούς, με πολλούς επιβάτες να...

Πτήση τρόμου πάνω από το αεροδρόμιο Μυτιλήνης (/articles/news-categories/naytiliaka-metafores/ptisi-tromoy-pano-apo-aerodromio-mytilinis)

(/articles/news-

categories/koinonia/anaisthisi

a-mytilini-2015)

Την Παρασκευή 9/1/2014, η ΚΙΒΩΤΟΣ Μυτιλήνης ενημερώθηκε ότι στην περιοχή Άνω Χάλικας, Μυτιλήνη, κάτοικος της περιοχής
κρατούσε το ιδιόκτητο σκυλί του σε άθλιες συνθήκες. Σύμφωνα με την καταγγελία το θηλυκό σκυλί ζούσε δεμένο, χωρίς καμία
προφύλαξη από τα καιρικά στοιχεία, μέσα στις ακαθαρσίες του. Επιπλέον, είχε πρόσφατα γεννήσει και τα κουταβάκια του, τα οποία
πέθαναν λίγο μετά τη γέννα έμεναν να σαπίζουν στον χώρο, εδώ και 4 ημέρες!!!   Αδυνατώντας να...

Αναισθησία! Μυτιλήνη 2015! (/articles/news-categories/koinonia/anaisthisia-mytilini-2015)

(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/mahairomata-sto-

kentro-tis-mytilinis-sto-

nosokomeio)

Σήμερα (18.01.2015) τα ξημερώματα, από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης σχηματίστηκε δικογραφία, σε βάρος ενός
20χρονου νεαρού και ενός ακόμη αγνώστων στοιχείων συνεργού του, για απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός 41χρονου.   Ειδικότερα,
όπως καταγγέλθηκε, οι δύο δράστες, σήμερα (18.01.2015) τις πρώτες πρωινές ώρες, σε δημοτική οδό στη Μυτιλήνη, μετά από
διαπληκτισμό που είχαν με τον 41χρονο, επιτέθηκαν σε αυτόν, ενώ ακολούθως ο 20χρονος τον τραυμάτισε με...

Μαχαιρώματα στο κέντρο της Μυτιλήνης - Στο νοσοκομείο 41χρονος (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/mahairomata-sto-kentro-tis-

mytilinis-sto-nosokomeio)

(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/sok-sto-molyvo-

vrethike-kremasmenos-stin-

epiheirisi-)

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση για την αυτοκτονία ενός επιχειρηματία από το Μόλυβο ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε περιοχή της
Εφταλούς.  Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα ΝΕΑ της Λέσβου» ο  67χρονος επιχειρηματίας βρέθηκε κρεμασμένος στην ταράτσα της
επιχείρησης του από συγγενικό του πρόσωπο.Σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα «Τα ΝΕΑ της Λέσβου» η Αστυνομία έχει αποκλείσει το
ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας καταλήγοντας στην...

Σοκ στο Μόλυβο. Βρέθηκε κρεμασμένος στην επιχείρηση του ! (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/sok-sto-molyvo-vrethike-kremasmenos-

stin-epiheirisi-)

(/articles/news-

categories/politiki/apotelesmat

a-stayrodosias-sti-lesvo-0)

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσματα σταυροδοσίας στο Νομό Λέσβου σε 254  από τα 254 εκλογικά
τμήματα του Νομού. Εντύπωση προκαλεί η σαρωτική νίκη του Χαράλαμπου Αθανασίου. Εκλέγοναι από το ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ζερδελής
, από τη Νέα Δημοκρατία ο Χαράλαμπος Αθανασίου και από το ΚΚΕ ο Σταύρος Τάσσος. Διαβάστε επίσης: Λέσβος, αναλυτικά τελικά
αποτελέσματα ανά Δημοτική Ενότητα Δευτέρα, 26/1/2015, 06:08Το Lesvosnews.net σας...

Αποτελέσματα σταυροδοσίας στη Λέσβο (/articles/news-categories/politiki/apotelesmata-stayrodosias-sti-lesvo-0)

(/articles/news-

categories/media/axios-o-

stratis-liarellis-me-dikastiko-

epimeliti-apolyei-dimosiograf)

Της Άντας Ψαρρά Με την ιδιόρρυθμη συρτή φωνή, με την έντονη προσωπική χροιά και άποψη στο ζυγισμένο της ρεπορτάζ,
συνηθίσαμε 20 χρόνια τώρα να ακούμε στον ΑΝΤ1(ραδιόφωνο και τηλεόραση) την Έρρικα Βαλλιάνου να κάνει το δικαστικό
ρεπορτάζ. Από τη νέα όμως χρονιά με τις πολλές, μεγάλες και πολύπλοκες δικαστικές υποθέσεις, η έμπειρη δικαστική συντάκτρια θα
σταματήσει να παρεμβαίνει στα δελτία. Αιτία η...ξαφνική απόλυση της συναδέλφου, παραμονές...

" Άξιος " ο Στρατής Λιαρέλλης με δικαστικό επιμελητή απολύει δημοσιογράφο ! (/articles/news-categories/media/axios-o-stratis-liarellis-me-

dikastiko-epimeliti-apolyei-dimosiograf)

(/articles/news-

categories/politiki/ekloges-

2015-oi-ypopsifioi-sto-nomo-

lesvoy)

Οι υποψήφιοι για το Νομό Λέσβου για τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015  ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθανασίου Χαράλαμπος ,  Υπουργός
ΔικαιοσύνηςΒογιατζής Παύλος , νυν ΒουλευτήςΓούτου Ελίζα - Όλγα , επιχειρηματίαςΠαπαγιαννίδης Δημήτριος , τέως Διοικητής ΕΚΑΒ, 
ε.α ΑντιναύαρχοςΠελεκάνου Ελένη - Ευαγγελία  (από τη Λήμνο ) ΣΥΡΙΖΑ Ζερδελής ΙωάννηςΜπουρνούς ΙωάννηςΖωγράφου
ΧρυσούλαΠάλλης Γιώργος καιΚότσαλης Γιώργος (από Λήμνο) ...

Εκλογές 2015 - Οι υποψήφιοι στο Νομό Λέσβου (/articles/news-categories/politiki/ekloges-2015-oi-ypopsifioi-sto-nomo-lesvoy)
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(/articles/news-

categories/politiki/voyleytes-

toy-nomoy-lesvoy-gzerdelis-h-

athanasioy-s-tassos)

Με βάση τα αποτελέσματα οι έδρες στο Νομό Λέσβο είναι :ΣΥΡΙΖΑ 1 έδραΝέα Δημοκρατία 1 έδραΚΚΕ 1 έδραΕκλέγοναι από το
ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ζερδελής , από τη Νέα Δημοκρατία ο Χαράλαμπος Αθανασίου και από το ΚΚΕ ο Σταύρος Τάσσος.To
Lesvosnews.net σας παρουσιάζει τα βιογραφικά των 3 Βουλευτών του Νομού Λέσβου ΣΥΡΙΖΑΖΕΡΔΕΛΗΣ Ιωάννης Ο Γιάννης
Ζερδελής γεννήθηκε το 1956 στη Μυτιλήνη όπου και μεγάλωσε.Το 1974 εισάγεται με πανελλήνιες στο ΑΠΘ. Σπούδασε Ιατρική...

Οι νέοι Βουλευτές του Νομού Λέσβου: Γ. Ζερδελής , Χ. Αθανασίου, Σ. Τάσσος (/articles/news-categories/politiki/voyleytes-toy-nomoy-lesvoy-gzerdelis-

h-athanasioy-s-tassos)

(/articles/news-

categories/koinonia/theofanei

a-sti-mytilini-fotografies)

Με κάθε μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός των Θεοφανείων στη Μυτιλήνη.Η  τελετή αγιασμού των υδάτων με την
κατάδυση του Τιμίου Σταυρού πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Μυτιλήνης  χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου
Μυτιλήνης κ.κ. Ιακώβου.Οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν τρόμαξαν τους  πέντε τολμηρούς κολυμβητές που βούτηξαν στο λιμάνι της
Μυτιλήνης. Στην άρχη κάποιοι βιάστηκαν και προσπάθησαν να πιάσουν τον Σταυρό στον αέρα...

Θεοφάνεια στη Μυτιλήνη (φωτογραφίες, βίντεο) (/articles/news-categories/koinonia/theofaneia-sti-mytilini-fotografies)

(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/h-lesvos-

paradothike-stoys-anemoys-

fotografies-vinteo)

  up date 02/02/2015 ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Εξαιτίας των ισχυρών νότιων ανέμων που επικρατούσαν από τις
πρωινές ώρες της 01-02- 2015 στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λέσβου η Υπηρεσία μας προέβει σε είκοσι έξι (26) κοπές δέντρων
και σε τέσσερις (4) αφαιρέσεις αντικειμένων . Για την αντιμετώπιση των συμβάντων συγκροτήθηκαν τρία (3) συνεργεία με επτά (7)
πυροσβεστικούς υπαλλήλους καθώς και από έξι (6) εθελοντές πυροσβέστες της Π.Υ...

H Λέσβος παραδόθηκε στους ανέμους (φωτογραφίες , βίντεο) (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/h-lesvos-paradothike-stoys-anemoys-

fotografies-vinteo)

(/articles/news-

categories/naytiliaka-

metafores/hasame-sigri)

Δυστυχώς, χάθηκε άλλη μια ευκαιρία. Χάθηκε άλλο ένα έργο. Ο λόγος για το λιμάνι Σιγρίου, που αν κατασκευαζόταν, θα συνέβαλε τα
μέγιστα, τόσο στην εμπορική κίνηση, στην οικονομική άνθιση την τουριστική κίνηση, όσο και στη διευκόλυνση της ακτοπλοϊκής
σύνδεσης του νησιού μας, κυρίως με την ηπειρωτική Ελλάδα. Θα συναγωνιζόταν τα  νησιά που βρίσκονται κοντά  στην ΑθήναΗ είδηση
προέκυψε ξεκάθαρα από την πολυσέλιδη απαντητική επιστολή στις 6...

Χάσαμε το Σίγρι.... (/articles/news-categories/naytiliaka-metafores/hasame-sigri)

(/articles/news-

categories/oikonomia/dieythyn

tis-trapezas-sti-mytilini-evaze-

heri-se-katatheseis)

 του Νίκου Μανάβη / εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ Μια μεγάλη υπόθεση υπεξαίρεσης χρήματος σε βάρος πολλών Μυτιληνιών έφτασε χθες στις
δικαστικές αίθουσες της Μυτιλήνης για πρώτη φορά. Η υπεξαίρεση είχε σημειωθεί σε καταθετικούς και αλληλόχρεους λογαριασμούς
πελατών συστημικής τράπεζας.Η υπόθεση αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια εσωτερικού ελέγχου που έγινε στο κεντρικό υποκατάστημα
της τράπεζας της Μυτιλήνης το 2009, και όπως αποδείχθηκε διευθυντικό στέλεχος του...

Διευθυντής τράπεζας στη Μυτιλήνη έβαζε «χέρι» σε καταθέσεις πελατών - Υπεξαίρεση δύο εκατομμυρίων ευρώ (/articles/news-

categories/oikonomia/dieythyntis-trapezas-sti-mytilini-evaze-heri-se-katatheseis)

(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/giatros-me-fakelaki-

sto-nosokomeio-mytilinis)

Γιατρός γυναικολόγος της Μυτιλήνης συνελήφθη σήμερα (Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015) το πρωί στο Νοσοκομείο της Μυτιλήνης μετά
από καταγγελία για παθητική δωροδοκία. Η καταγγελία έγινε από συγγενή της γυναίκας από την οποία φέρεται να ζήτησε χρήματα ο
γιατρός. Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες  ο γιατρός είχε ζητήσει φακελάκι από τη γυναίκα που σε μερικές μέρες θα γεννούσε.
Συγγενής της γυναίκας ήρθαν σε επαφή με την Ασφάλεια Μυτιλήνης και...

Γιατρός με φακελάκι στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/giatros-me-fakelaki-sto-nosokomeio-mytilinis)

(/articles/news-

categories/ekpaideysi/apisteyt

o-kai-proklitiko-mnimoniakos-

mehri-teloys-onomata-gia-ti)

Συντάκτης: Χρήστος Κάτσικας / Εφημερίδα των ΣυντατκώνΑπίστευτο μεν, αληθινό δε! Εφυγαν σαν τους κλέφτες κάτω από τη
συντριπτική λαϊκή ετυμηγορία, αλλά αποχωρώντας, στις 26 Γενάρη (!), με υπογραφή Λοβέρδου λίγες ώρες πριν παραδώσουν το
υπουργείο Παιδείας, μοίρασαν τα κονδύλια για τη «βρόμικη δουλειά» της αξιολόγησης σε εκατοντάδες στελέχη, περιφερειάρχες,
διευθυντές Εκπαίδευσης και σχολικούς συμβούλους.Η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου...

Απίστευτο και προκλητικό! Μνημονιακός μέχρι τέλους! Το ονόματα για τη Λέσβο (/articles/news-categories/ekpaideysi/apisteyto-kai-proklitiko-

mnimoniakos-mehri-teloys-onomata-gia-ti)

(/articles/news-

categories/ekpaideysi/ta-

sholeia-poy-tha-einai-kleista-

ti-deytera-sti-lesvo)

Νέα σύσκεψη για την αξιολόγηση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο νησί της Λέσβου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα,
πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν η Περιφερειάρχης
Βορείου Αιγαίου κα Χριστιάνα Καλογήρου, ο Δήμαρχος Λέσβου κ. Σπύρος Γαληνός, ο Αντιπεριφερειάρχης Λέσβου κ. Στρατής Κύτελης,
οι Αντιδήμαρχοι Λέσβου κκ Ευστράτιος Τζιμής, Γιώργος Κατζανός, Νίκος Καρασάββας, ο Πρόεδρος...

Τα σχολεία που θα είναι κλειστά τη Δευτέρα στη Λέσβο (/articles/news-categories/ekpaideysi/ta-sholeia-poy-tha-einai-kleista-ti-deytera-sti-lesvo)

(/articles/news-

categories/agrotika-alieia/oi-

nees-times-elaioladoy-apo-tin-

eas-lesvoy)

Οι  νέες τιμές ελαιολάδου που ανακοίνωσε η  ΕΑΣ Λέσβου (μετά από καιρό σιωπής). Οι νέες τιμές είναι αυξημένες μέχρι 0,15 ευρώ /
κιλό. οξύτητα τιμή κιλού 0,33,00 €0,42,95 €0,52,90 €0,62,86 €0,72,82 €0,82,77 €0,92,72 €12,67 €22,50 €32,16 €42,13 €52,10 €62,07
€72,02 €81,97 €91,88 €101,81 €Οι παραπάνω τιμές αυξάνονται κατά 0,05 ευρώ σε περίπτωση πληρωμής  ...

Οι νέες τιμές ελαιολάδου από την ΕΑΣ Λέσβου (/articles/news-categories/agrotika-alieia/oi-nees-times-elaioladoy-apo-tin-eas-lesvoy)

(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/oi-anemoi-sarosan-ti-

lesvo-18-paremvaseis-tis)

 Δες εδώ τα τελευταία νεά (φωτογραφίες βίντεο)  από την κακοκαιρία που πλήττει τη Λέσβο   Στο έλεος των ισχυρών ανέμων είναι από
χθες το πρωί η Λέσβος.  Οι άνεμοι θα κοπάσουν τις πρώτες απογευματινές ώρες με βάση τη τελευταία πρόγνωση καιρού της
ΕΜΥ.  Εξαιτίας των ισχυρών νότιων ανέμων που επικράτησαν από τις πρωινές ώρες της 31-01-2015 στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου
Λέσβου η  Πυροσβέστικη  Υπηρεσία...

Οι άνεμοι σάρωσαν τη Λέσβο - 18 παρεμβάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/oi-anemoi-sarosan-

ti-lesvo-18-paremvaseis-tis)

(/articles/news-

categories/koinonia/psifiaki-

allileggyi-ta-katastimata-sti-

lesvo-poy-dinoyn-dorean)

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των πολιτών στη δράση «Ψηφιακή Αλληλεγγύη» της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων. Πάνω από 30.000 κουπόνια εκδόθηκαν την Τετάρτη, την πρώτη μέρα που άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή. Η
συγκεκριμένη εφαρμογή απευθύνεται σε 290.000 πολίτες-δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος, οι οποίοι μπορούν, εκτυπώνοντας το
Κουπόνι «Ψηφιακής Αλληλεγγύης» και επισκεπτόμενοι ένα από καταστήματα που...

«Ψηφιακή Αλληλεγγύη» - Τα καταστήματα στη Λέσβο που δίνουν δωρεάν υπολογιστές και ίντερνετ (/articles/news-

categories/koinonia/psifiaki-allileggyi-ta-katastimata-sti-lesvo-poy-dinoyn-dorean)
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lesvo-poy-dinoyn-dorean)

(/articles/news-

categories/ygeia/o-protos-

nekros-apo-gripi-sti-lesvo)

Το πρώτο θύμα από τoυ Η1Ν1 καταγράφηκε στη Λέσβο.  Ο 53 χρονος Παναγιώτης Αράπης από τα Πάμφιλα έχασε τη μάχη με τη ζωή.
Νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στην εντατική του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.  Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα ΝΕΑ της Λέσβου» ο
53χρονος μεταφέρθηκε πριν 10 μέρες στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης με συμπτώματα γρίπης και αναπνευστικά προβλήματα , καθώς
σύμφωνα με τους γιατρούς έπασχε από χρόνια ήπια πνευμονοπάθεια.  Παρότι...

Ο πρώτος νεκρός από γρίπη στη Λέσβο (/articles/news-categories/ygeia/o-protos-nekros-apo-gripi-sti-lesvo)

(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/sovaro-trohaio-sti-

larso-3-traymaties-proskroysi)

Χθες (08-02-2015) το μεσημέρι, στο 10ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Μυτιλήνης – Καλλονής στη Λέσβο, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό
έναν 33χρονο, στο οποίο επέβαιναν μία 34χρονη και ένα παιδί (κορίτσι) ηλικίας 5 ετών, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε
προστατευτική μπάρα ασφαλείας, με συνέπεια τον τραυματισμό όλων των προαναφερόμενων.Οι τραυματισθέντες μεταφέρθηκαν στο
Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης.Τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος...

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρσο - 3 τραυματίες - Πρόσκρουση αυτοκινήτου σε προστατευτική μπάρα (/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/sovaro-trohaio-sti-larso-3-traymaties-proskroysi)

(/articles/news-

categories/politismos/lesviaki-

apokria-2015-olo-programma-

oles-oi-ekdiloseis)

“ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΑΠΟΚΡΙΑ 2015 : ΤΑ ΓΙΟΥΝΙΑ”ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ    Αποκριάτικη βραδιά, Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, ώρα 8 μ.μ.     Κήρυξη έναρξης καρναβαλικών εκδηλώσεων Λεσβιακής
Αποκριάς “Τα  Γιούνια”.Έναρξη παιχνιδιού “Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού”: Συγκέντρωση  πληρωμάτων, παρουσίαση, οδηγίες,
παραλαβή πρώτης ομάδας θεμάτων....

Λεσβιακή Αποκριά 2015 - Όλο το Πρόγραμμα, όλες οι εκδηλώσεις (/articles/news-categories/politismos/lesviaki-apokria-2015-olo-programma-oles-oi-

ekdiloseis)

(/articles/news-

categories/afieromata/i-

mytilini-poy-nostalgisa-

apolayste-2-vinteo-sketi-

mageia)

Γιατί ζούμε σε μια από τις πιο ρομαντικές πόλεις του κόσμου...Γιατί πίσω από την ομορφιά αυτής της πόλης βρίσκονται οι άνθρωποι
της...Δημιουργός Κωνσταντίνος ΒουγιούκαςΗ Λέσβος  τον ευχαριστεί... .

Η Μυτιλήνη που νοστάλγησα.... Απολαύστε 2 βίντεο σκέτη μαγεία... (/articles/news-categories/afieromata/i-mytilini-poy-nostalgisa-apolayste-2-vinteo-

sketi-mageia)

(/articles/news-

categories/diatrofi/i-threptiki-

axia-toy-revithioy)

Γράφει η Ευστρατία Κουνιαρέλλη *Διανύουμε την περίοδο της Σαρακοστής και γι αυτό επέλεξα να υπενθυμίσω την θρεπτική αξία των
ρεβιθιών, έτσι ώστε να σας παροτρύνω στην συχνή κατανάλωση τους, μιας και αποτελεί ταυτόχρονα και ένα ντόπιο προϊόν του νησιού
μας.  Το κλίμα, το έδαφος, το νερό και κυρίως η τοπική ποικιλία ρεβιθιού  που καλλιεργείται δίνει νόστιμα ρεβίθια τα οποία βράζουν και
εύκολα, αυτά είναι τα ρεβίθια Λισβορίου.Θρεπτική ΑξίαΤο...

Η θρεπτική αξία του ρεβιθιού (/articles/news-categories/diatrofi/i-threptiki-axia-toy-revithioy)

(/articles/news-

categories/afieromata/i-

daskala-me-ta-hrysa-matia-oi-

omorfies-tis-lesvoy-mesa-apo-

ton)

Το 1979, η ελληνική τηλεόραση άρχισε σιγά-σιγά να μπαίνει στην «έγχρωμη» εποχή της. Βεβαίως, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος
των ανάλογων προγραμμάτων ερχόταν από το εξωτερικό, αφού ακόμα δεν υπήρχαν εδώ οι κατάλληλες υποδομές για κάτι σχετικό.
Επιπλέον, ελάχιστα ήταν τα νοικοκυριά που διέθεταν «χρωματιστούς» -όπως τους έλεγαν τότε- δέκτες!Ωστόσο, στις αρχές του έτους
προβλήθηκε η πρώτη εγχώρια έγχρωμη τηλεοπτική σειρά από το...

Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια. Οι ομορφιές της Λέσβου, μέσα από τον Μυριβήλη (/articles/news-categories/afieromata/i-daskala-me-ta-hrysa-matia-

oi-omorfies-tis-lesvoy-mesa-apo-ton)

(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/tragodia-nekros-30-

hronos-se-trohaio-dyo-

traymaties)

up date 2 Θρήνος στον Παπάδο Γέρας για τον 30χρονο Μιχάλη Κουλιουμπή (φώτο facebook)  που άφησε σήμερα την τελευταία πνοή
στην άσφαλτο. Όσοι τον ήξεραν μιλούν με τα καλύτερα λόγια... Το προφίλ του στο facebook έχει κατακλυστεί από μηνύματα φίλων...  up
dateΣήμερα (23.03.2015) το πρωί, στο 4ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Μυτιλήνης - Καλλονής, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό έναν
24χρονο, στο οποίο επέβαιναν επίσης, ένας 30χρονος, μία 22χρονη...

Τραγωδία ! Νεκρός 30 χρονος σε τροχαίο - Δύο τραυματίες (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/tragodia-nekros-30-hronos-se-trohaio-dyo-

traymaties)

(/articles/news-

categories/ekpaideysi/h-

daskala-tis-lesvoy-me-delta-

kefalaio)

Είναι χαρά μεγάλη όταν διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί που ξεπερνούν το μέσο όρο και καταθέτουν κάτι περισσότερο από
τις γνώσεις τους. Μια τέτοια Δασκάλα είναι η κα. Αθηνά Πολυχρόνη στο Δημοτικό Σχολείο Άντισσας. Μαζί με τους μαθητές
δημιούργησαν ένα βίντεο για το σχολικό εκφοβισμό. Το βίντεο διακρίθηκε και αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα της Unicef στην
Ελλάδα. Την Παρασκευή πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος...

H Δασκάλα της Λέσβου ! (με δέλτα κεφαλαίο) (/articles/news-categories/ekpaideysi/h-daskala-tis-lesvoy-me-delta-kefalaio)

(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/tragodia-stin-asfalto-

nekri-19hroni-sto-dromo-

mytilinis)

Χθες (30-03-2015) το βράδυ, στο 7ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Μυτιλήνης – Θερμής, δίκυκλη μοτοσικλέτα με οδηγό μία 19χρονη,
εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε πεζοδρόμιο.Από την πρόσκρουση του δικύκλου, τραυματίστηκε θανάσιμα η 19χρονη
Γιασεμή Καραμπέτσου. Στο όχημα επέβαινε και ένας 23χρονος , ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά. Τα αίτια και οι συνθήκες του
ατυχήματος διερευνώνται, ενώ προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης....

Τραγωδία στην άσφαλτο - Νεκρή 19χρονη στο δρόμο Μυτιλήνης - Θερμής (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/tragodia-stin-asfalto-nekri-

19hroni-sto-dromo-mytilinis)

(/articles/news-

categories/koinonia/eortasmo

s-tis-25is-martioy-sti-mytilini-

mathitiki-kai-stratiotiki)

Με σχετικό καλό καιρό και συμμετοχή κόσμου ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις στη Μυτιλήνη για την επέτειο της 25ης Μάρτιου.  Σε
σχέση με τις προηγούμενες παρελάσεις  και στη Μυτιλήνη τα αστυνομικά μέτρα ήταν πιο χαλαρά  αν και το πρωί είδαμε τον
εκπαιδευμένο σκύλο της αστυνομίας να ερευνά τους χώρους  κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης.   Επίσης αυτή τη φορά η εξέδρα
των επισήμων ήταν πιο κοντά στο δρόμο και στους πολίτες.Πριν από...

Εορτασμός της 25ης Μαρτίου στη Μυτιλήνη (μαθητική και στρατιωτική παρέλαση - φωτογραφίες, βίντεο) (/articles/news-

categories/koinonia/eortasmos-tis-25is-martioy-sti-mytilini-mathitiki-kai-stratiotiki)

(/articles/news-

Ταυτοποιήθηκαν τα άτομα που βρίσκονται πίσω από τις ηλεκτρονικές ύβρεις προς τον Βαγγέλη Γιακουμάκη από την Δίωξη
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να γίνουν συλλήψεις.Πρόκειται για τρεις φοιτητές που εντοπίστηκαν
χθες το βράδυ, προερχόμενους από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Μυτιλήνη.Εδώ και αρκετές μέρες, η Δίωξη είχε στείλει τα ηλεκτρονικά τους
ίχνη στην Google και ανέμενε να αποδειχθεί ή όχι η ταυτοποίηση των ηλεκτρονικών σημείων...

Φοιτητής από τη Μυτιλήνη ο υβριστής του Βαγγέλη Γιακουμάκη ! (/articles/news-categories/koinonia/foititis-apo-ti-mytilini-o-yvristis-toy-vaggeli-

giakoymaki)
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categories/koinonia/foititis-

apo-ti-mytilini-o-yvristis-toy-

vaggeli-giakoymaki)

(/articles/news-

categories/naytiliaka-

metafores/anakoinothike-i-

thalassia-syndesi-smyrnis-

mytilinis)

Το μπαλάκι στην ελληνική πλευρά για την έναρξη των δρομολογίων στο επόμενο δίμηνο ρίχνουν οι τουριστικοί φορείς της Τουρκίας
Ανακοινώθηκε η θαλάσσια σύνδεση Σμύρνης-Μυτιλήνης Γράφει ο Νίκος ΚασκαράςΈνας από τους σημαντικότερους στόχους της
ενίσχυσης του τουριστικού ρεύματος από την Τουρκία προς τη Μυτιλήνη, η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Σμύρνης με τη Μυτιλήνη, φαίνεται
ότι γίνεται πραγματικότητα από τον προσεχή Μάιο. Στη συνάντηση που έγινε το περασμένο...

Ανακοινώθηκε η θαλάσσια σύνδεση Σμύρνης-Μυτιλήνης (/articles/news-categories/naytiliaka-metafores/anakoinothike-i-thalassia-syndesi-smyrnis-mytilinis)

(/articles/news-

categories/koinonia/athlio-

koraki-tis-mytilinis)

Οι επαγγελματίες ότι αντικείμενο κι αν έχουν δεν πρέπει να ξεπερνούν τα όρια. Δεν μπορεί να λειτουργεί κανείς χωρίς μέτρο και κυρίως
να εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο. Πραγματικά μας άφησε άφωνους το σχόλιο που διαβάσαμε στην εφημερίδα «Τα ΝΕΑ της
Λέσβου» (Στρατής Σαμιώτης). Σύμφωνα με την εφημερίδα ,την ημέρα (Δευτέρα 23/03/2015)  που είχαμε το θανατηφόρο τροχαίο με το
θάνατο του 30χρονου  Μιχάλη Κουλιουμπή , μία...

Το άθλιο «κοράκι» της Μυτιλήνης (/articles/news-categories/koinonia/athlio-koraki-tis-mytilinis)

(/articles/news-

categories/ygeia/xylokopisan-

giatro-sto-nosokomeio-

mytilinis)

 up date  ανακοίνωση Ιατρών ΕΣΥ Λέσβου Καταγγέλλουμε το απαράδεκτο περιστατικό που συνέβη στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών του Βοστανείου Νοσοκομείου την Παρασκευή 13 Μαρτίου. Συνοδός ασθενούς επιτέθηκε αρχικά φραστικά και στη
συνέχεια χειροδίκησε κατά της ειδικευόμενης ιατρού που εφημέρευε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της. Ο συνοδός επιτέθηκε στη
γιατρό, γιατί θεώρησε αδικαιολόγητη την ολιγόλεπτη καθυστέρηση στην εξέταση της ασθενούς...

Ξυλοκόπησαν γιατρό στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης (/articles/news-categories/ygeia/xylokopisan-giatro-sto-nosokomeio-mytilinis)

(/articles/news-

categories/koinonia/o-

mytilinios-sygkatoikos-toy-

vaggeli-giakoymaki-spaei-ti-

siopi-toy)

Ο σπουδαστής από τη Μυτιλήνη, μοιραζόταν το ίδιο δωμάτιο με τον Βαγγέλη στη φοιτητική εστία, τον τελευταίο χρόνο..."Ήταν ήσυχο
παιδί. Δεν μιλούσε πολύ. Γενικά ήταν εσωστρεφής χαρακτήρας" λέει ο συγκάτοικος του Βαγγέλη, που παραμένει εξαφανισμένος για
πάνω από 20 μέρες πια... Για την ενδοσχολική βία και για το αν τον είχαν ενοχλήσει τον Βαγγέλη άλλοι νεαροί στη σχολή, ο συγκάτοικός
του λέει: "Από μόνος του δεν μου είχε πει κάτι. Και...

Ο Μυτιληνιός συγκάτοικος του Βαγγέλη Γιακουμάκη σπάει τη σιωπή του (βίντεο) (/articles/news-categories/koinonia/o-mytilinios-sygkatoikos-toy-

vaggeli-giakoymaki-spaei-ti-siopi-toy)

(/articles/news-

categories/agrotika-

alieia/1200-stremmata-

kannavis-me-ti-sfragida-toy-

dimoy-lesvoy)

Μια νέα πρωτοποριακή επένδυση θα τρέξει τους επόμενους μήνες στη Λέσβο (και σε άλλες περιοχές της χώρας μας).  1200  στρέμματα
στη περιοχή Μεγάλη Λίμνη  θα  καλλιεργηθούν με κάνναβη!  Με κλωστική κάνναβη. Η έκταση που ανήκει στο Δήμο Λέσβου (πρώην
έκταση της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάσου) θα παραχωρηθεί σε πολυεθνική εταιρεία που θα καλλιεργεί επίσης κλωστική κάνναβη σε
ακόμη 5 περιοχές της Ελλάδας.  Η περιοχή της Μεγάλης...

1.200 στρέμματα κάνναβης με τη σφραγίδα του Δήμου Λέσβου (/articles/news-categories/agrotika-alieia/1200-stremmata-kannavis-me-ti-sfragida-toy-

dimoy-lesvoy)

(/articles/news-

categories/koinonia/ta-

korakia-tis-lesvoy-ntropi-re-

anthropoeidi-fotografies)

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...

Τα "κοράκια" της Λέσβου ! Ντροπή ρε ανθρωποειδή (/articles/news-categories/koinonia/ta-korakia-tis-lesvoy-ntropi-re-anthropoeidi-fotografies)

(/articles/news-

categories/arthra-gnomes/i-

zoi-alloy-mia-alithini-istoria-sti-

mytilini)

(Μια αληθινή ιστορία, Πάσχα του 2012 στη Μυτιλήνη. Η ιστορία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδας πριν 5 χρόνια.  Αξίζει να την θυμηθούμε
ξανά...)  Όταν έφτασα στο λιμάνι της μυτιλήνης, ήταν πρωί.Πολύ πρωί, γύρω στις έξι.Ζήτησα από την Ίριδα να κάτσουμε για λίγο σε ένα
από τα παγκάκια που εδώ και δεκαετίες φιλοξενούν κουβέντες δίπλα στην προκυμαία.Και σύντομα, ίσως δευτερόλεπτα μετά, είδα
μπροστά μου την πρώτη από τις εικόνες που σημάδεψαν αυτή την...

Η ζωή αλλού... μια αληθινή ιστορία στη Μυτιλήνη (/articles/news-categories/arthra-gnomes/i-zoi-alloy-mia-alithini-istoria-sti-mytilini)

(/articles/news-

categories/afieromata/i-thysia-

toy-tayroy-sto-mantamado-

fylahta-voytigmena-sto-aima)

 O Γιάννης Βουλγαράκης βρέθηκε στον Μανταμάδο της Λέσβου στη θυσία του ταύρου και έγινε μάρτυρας μιας συγκλονιστικής
ιεροτελεστίας.Μετά μικροί μεγάλοι τρέχουν να πάρουν με βαμβάκι αίμα για φυλαχτό και λουλούδια από το στεφάνι που ήταν περασμένο
στο λαιμό του ζώου. Κάνουν με αίμα στα χέρια και στο μέτωπο το σήμα του σταυρού και βάζουν τα βαμβάκια σε σακουλάκια. Το αίμα
του ταύρου θεωρείται ότι σε φυλάει και σε προστατεύει όπως και ο αγιασμός....

Η θυσία του ταύρου στο Μανταμάδο - Φυλαχτά βουτηγμένα στο αίμα (/articles/news-categories/afieromata/i-thysia-toy-tayroy-sto-mantamado-fylahta-

voytigmena-sto-aima)

(/articles/news-

categories/koinonia/agkalia)

Λιμάνι Μυτιλήνης: για αρκετή ώρα οι πρόσφυγες θεωρούσαν το παιδί  νεκρό πνιγμένο, στη θάλασσα του Αιγαίου. Είναι η ώρα που οι
άνδρες του Λιμενικού παραδίδουν το παιδί στην αγκαλιά των γονιών του  ....και τα δάκρυα χαράς ξεχειλίζουν.   Σχετικός σύνδεσμος
:Διάσωση 42 μεταναστών στην περιοχή του αεροδρομίου Μυτιλήνης Φωτογραφίες Γιώργος Παπαδόπουλος

Αγκαλιά.... (/articles/news-categories/koinonia/agkalia)

(/articles/news-

categories/koinonia/apagorey

si-sfagis-tayroy-ston-

mantamado)

Για πρώτη φορά μετά πολλά χρόνια δεν θα πραγματοποιηθεί η σφαγή του ταύρου στον Μανταμάδου. Αιτία η προσφυγή "φιλόζωων" στη
δικαιοσύνη και η έκδοση σχετικής εντολής την Εισαγγελία Μυτιλήνης.Γράφει η Πασπαλά Δήμητρα Χτες πληροφορηθήκαμε, όλοι οι
Μανταμαδιώτες, πως το έθιμο της σφαγής του ταύρου, στο πανηγύρι των Μυροφόρων, δεν θα γίνει. Απαγορεύτηκε απ'ο τους 
αρμόδιους.Ακούστηκαν πολλά, τον τελευταίο καιρό. Γράφτηκαν περισσότερα....

Απαγόρευση σφαγής του ταύρου στον Μανταμάδο - Καταστρέφουν τις ρίζες μας (/articles/news-categories/koinonia/apagoreysi-sfagis-tayroy-ston-

mantamado)

(/articles/news-

categories/agrotika-

alieia/yparhei-ki-ayti-i-lesvos-

ydroponiki-kalliergeia-

zootrofon)

Γράφει ο Στρατής Σαμιώτης / εφημερίδα Τα ΝΕΑ της ΛέσβουΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑΗ
καινοτόμος καλλιέργεια ζωοτροφών που ξεκίνησε στην Ελλάδα από τις αρχές του 2014 εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη Λέσβο με
επιτυχία, καλύπτοντας με χαμηλό κόστος τη σίτιση για 1.000 πρόβατα χειμώνα-καλοκαίρι!Η επιτυχία του Μεσοτόπου αλλάζει τα
δεδομένα για την κτηνοτροφία του νησιού μας και αναμένεται να αποτελέσει «πιλότο» και για άλλες...

Υπάρχει κι αυτή η Λέσβος. Υδροπονική καλλιέργεια ζωοτροφών στο Μεσότοπο (/articles/news-categories/agrotika-alieia/yparhei-ki-ayti-i-lesvos-

ydroponiki-kalliergeia-zootrofon)
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zootrofon)

(/articles/news-

categories/ergasia/241-

theseis-ergasias-sti-lesvo-

aitiseis-eos-27-aprilioy-2015-

oles)

 Όλη η προκήρυξη για την Κοινωφελή Εργασία Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, στις 10.00 το πρωί, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων
των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε δήμους της χώρας.Με το νέο πρόγραμμα,
του οποίου η πρώτη δημόσια πρόσκληση εκδόθηκε σήμερα, 32.433 άνεργοι θα προσληφθούν σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στους
δήμους της χώρας, για χρονικό διάστημα 5 μηνών Θέσεις εργασίας για το Δήμο Λέσβου: 241...

241 θέσεις εργασίας στη Λέσβο - Αιτήσεις έως 27 Απριλίου 2015 - Όλες οι πληροφορίες (/articles/news-categories/ergasia/241-theseis-ergasias-

sti-lesvo-aitiseis-eos-27-aprilioy-2015-oles)

(/articles/news-

categories/koinonia/rantevoy-

thanatoy-me-agones-dikyklon-

gia-50-mathites-tis-mytilinis)

Την ώρα που στη Λέσβο συμβαίνουν το ένα μετά το άλλο τα τροχαία ατυχήματα και χάνονται ανθρώπινες ζωές, δεκάδες έφηβοι
ετοίμαζαν αγώνες δικύκλων μετά τα μεσάνυχτα στην παραλιακή του αεροδρομίου.Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα ΝΕΑ της Λέσβου»
(ρεπορτάζ Στρατής Σαμιώτης) πάνω από 50 νέοι και νέες , στην πλειονότητα τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου της Μυτιλήνης
συμμετείχαν στον επικίνδυνο «παιχνίδι» των αυτοσχέδιων αγώνων με δίκυκλα...

Ραντεβού "θανάτου" με αγώνες δικύκλων για 50 μαθητές της Μυτιλήνης (/articles/news-categories/koinonia/rantevoy-thanatoy-me-agones-dikyklon-

gia-50-mathites-tis-mytilinis)

(/articles/news-

categories/afieromata/i-zoi-

en-tafo-oi-epitafioi-tis-lesvoy-

fotografiko-odoiporiko)

Η ζωή εν τάφω κατετέθης, Χριστέ, και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σην.     Μοναδικό φωτογραφικό
οδοιπορικό στους Επιταφίους της Λέσβου. (μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε κάθε φωτογραφία για να δείτε τις
πληροφορίες) Μπορείτε να μας στείλετε δικές σας φωτογραφίες από τον Επιτάφιο της ενορίας σας στο info@lesvosnews.net 

Η ζωή εν τάφω - Οι Επιτάφιοι της Λέσβου (φωτογραφικό οδοιπορικό) (/articles/news-categories/afieromata/i-zoi-en-tafo-oi-epitafioi-tis-lesvoy-

fotografiko-odoiporiko)

(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/fortigo-skotonei-

pezo-sto-kentro-tis-mytilinis)

Σήμερα (08-04-2015) το πρωί, σε δημοτική οδό στη Μυτιλήνη, Δ.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο (ρυμουλκό) με οδηγό έναν 29χρονο , παρέσυρε
και τραυμάτισε θανάσιμα έναν ηλικιωμένο  πεζό, 83 ετών. Τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται, ενώ προανάκριση
διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης. 

Φορτηγό σκοτώνει πεζό στο κέντρο της Μυτιλήνης (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/fortigo-skotonei-pezo-sto-kentro-tis-mytilinis)

(/articles/news-

categories/toyrismos/allazei-

teleios-skiniko-stis-paralies-

telos-oi-xaplostres-kai-ta)

Τέλος τα τραπεζάκια και οι ξύλινες πλατφόρμες και οι ξαπλώστρες πάνω στο κύμα αναφέρει το ρεπορτάζ της Καθημερινής. Η νέα
απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών έχει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν, ενώ αυξάνει από 20% σε
30% το ποσοστό των μισθωμάτων που θα καταλήγει στο Δημόσιο.Ωστόσο, παραμένει στην ίδια φιλοσοφία της «μαζικής»
παραχώρησης των παραλιών στους δήμους, αντίθετα με τις υποδείξεις πρόσφατης απόφασης του ΣτΕ...

Αλλάζει τελείως το σκηνικό στις παραλίες: Τέλος οι ξαπλώστρες και τα τραπεζάκια πάνω στο κύμα (/articles/news-

categories/toyrismos/allazei-teleios-skiniko-stis-paralies-telos-oi-xaplostres-kai-ta)

(/articles/news-

categories/politiki/adeiazei-

limani-mytilinis-apo-toys-

metanastes-o-spyros-galinos)

Από σήμερα οι άθλιες εικόνες με τους μετανάστες – πρόσφυγες στο λιμάνι Μυτιλήνης θα είναι παρελθόν.  Δόθηκε (προσωρινή)
λύση.Και η λύση δεν δόθηκε από την αναπληρώτρια υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Τασία Χριστοδουλοπούλου και τις ψεύτικες
υποσχέσεις που έδωσε όταν ήρθε στη Μυτιλήνη.Ο Δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια
του. Αργά το βράδυ της Παρασκευής (29/05/2015) επισκέφθηκε το λιμάνι της Μυτιλήνης,...

Αδειάζει το λιμάνι Μυτιλήνης από τους μετανάστες - Ο Σπύρος Γαληνός έδωσε λύση (/articles/news-categories/politiki/adeiazei-limani-mytilinis-

apo-toys-metanastes-o-spyros-galinos)

(/articles/news-

categories/afieromata/aytes-

einai-oi-10-koryfaies-

empeiries-sti-lesvo)

Καλωσήρθατε στη Λέσβο! Η «πατρίδα» του ούζου, σας υποδέχεται με έναν απολαυστικό καφέ στην πρωτεύουσά της ή ένα ποτηράκι
από το ποτό-έμβλημα του νησιού και εμπειρίες που θα σας μείνουν αξέχαστες. Ξεχωρίσαμε δέκα από τις καλύτερες του νησιού και σας
τις παρουσιάζουμε. Διαλέξετε όσες «χωρούν» στην ατζέντα σας και… φύγαμε!1. Η πόλη της Μυτιλήνης: Η ιστορία της ξεκινάει από τον
10ο αιώνα π.Χ. Στην εικόνα της κυριαρχούν το...

Αυτές είναι οι 10 κορυφαίες εμπειρίες στη Λέσβο ! (/articles/news-categories/afieromata/aytes-einai-oi-10-koryfaies-empeiries-sti-lesvo)

(/articles/news-

categories/koinonia/ehase-ti-

mahi-me-ti-zoi-o-panagiotis)

Ανακοίνωση από την ΠΑΕ Καλλονή:  Όλη η οικογένεια της Καλλονής, ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο, οι ποδοσφαιριστές και οι
εργαζόμενοι, εκφράζουμε την οδύνη μας για τον χαμό του Παναγιώτη Τσακίρη. Ένος νέου ανθρώπου, ενός πιστού φιλάθλου της ομάδας
μας από τα πρώτα της χρόνια, από τους πρώτους αγώνες της. Η Καλλονή μας χάνει σήμερα έναν δικό της άνθρωπο. Τα βαθιά μας
συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους δικούς του ανθρώπους. Καλλονή...

Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο Παναγιώτης.... (/articles/news-categories/koinonia/ehase-ti-mahi-me-ti-zoi-o-panagiotis)

(/articles/news-

categories/koinonia/sos-gia-

toys-prosfyges-poy-fthanoyn-

sti-lesvo-amesi-anagki-gia)

Οι καθημερινές αφίξεις μεταναστών – προσφύγων στη Λέσβο συνεχίζονται. Δυστυχώς ο αριθμός αυξάνει και η διαχείριση της όλης
κατάστασης είναι εξαιρετικά δύσκολη από τις υπάρχουσες δομές. Ένα από τα σημαντικά προβλήματα είναι οι πρόσφυγες που φθάνουν
στο Βόρειο τμήμα του νησιού μας και εξαντλημένοι – βρεγμένοι πρέπει να διανύσουν τεράστιες αποστάσεις μέχρι τη Μυτιλήνη για να
ακολουθηθεί η γνωστή διαδικασία από τις Λιμενικές Αρχές.Ο Γιώργος...

Sos για τους πρόσφυγες που φθάνουν στη Λέσβο - Άμεση ανάγκη για βοήθεια (/articles/news-categories/koinonia/sos-gia-toys-prosfyges-poy-

fthanoyn-sti-lesvo-amesi-anagki-gia)

(/articles/news-

categories/athlitika/hoyligkans

-kaine-ti-mytilini-fotografies)

Το επεισόδια στον αγώνα μπάσκετ  Παναθηναικός - Ολυμπιακός μεταφέρθηκαν και στη  Μυτιλήνη. Ανεγκέφαλοι χούλιγκανς  σήμερα το
βράδυ (Σάββατο 02/05/2015) έβαλαν φωτιές στην περιοχή "Λαδάδικα" ΄έξω από χώρο εστίασης , κάηκε ένα δίκυκλο, καθίσματα.
 Έβαλαν φωτιά σε κάδους σκουπιδιών και πέταξαν βόμβα μολότοφ έξω από τα γραφεία του συνδέσμου οπαδών του Παναθηναϊκού
χωρίς όμως να πάρουν φωτιά οι εσωτερικοί χώροι. Αξίζει να...

Χούλιγκανς καίνε τη Μυτιλήνη (φωτογραφίες) (/articles/news-categories/athlitika/hoyligkans-kaine-ti-mytilini-fotografies)

(/articles/news-

categories/koinonia/hamenos-

sti-metafrasi-o-andreas-

 Τελικά βρέθηκε ποιος είναι ο Andreas Karasarinidis. Είναι ο Ανδρέας Καρασαρίνης , γνωστό στέλεχος της ΔΑΠ και της ΟΝΝΕΔ στη
Μυτιλήνη.Με ανακοίνωσή του διαψεύδει το δημοσίευμα στη εφημερίδας "The Telegraph" και αποδίδει το όλο θέμα σε λάθος μετάφραση
ή σε σκοπιμότητα της εφημερίδας. Αξίζει να τονιστεί ότι το δημοσίευμα της εφημερίδας έχει αναπαραχθεί από εκατοντάδες ΜΜΕ στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η ζημιά έγινε..... Αποτέλεσμα μια...

"Χαμένος στη μετάφραση" ο Ανδρέας Καρασαρίνης - Διαψεύδει το δημοσίευμα της “The Telegraph” (/articles/news-

categories/koinonia/hamenos-sti-metafrasi-o-andreas-karasarinis-diapseydei-dimosieyma)
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sti-metafrasi-o-andreas-

karasarinis-diapseydei-

dimosieyma)

(/articles/news-

categories/koinonia/kayto-

sorts-kai-stratiotika-royha-

poylise-i-stikoydi-sti-lesvo)

Με στρατιωτική περιβολή και ράστα μαλλί εμφανίστηκε η Κατερίνα Στικούδη στην Λέσβο σε opening γνωστού μαγαζιού που έγινε την
Πρωτομαγιά.Με καυτό σορτσάκι, μπλούζα στρατιωτικής περιβολής η Στικούδη εντυπωσίασε κι όπως ήταν φυσικό απέσπασε το
χειροκρότημα μικρών και μεγάλων που βρέθηκαν για να τη δουν.Μάλιστα μετά το τέλος της εκδήλωσης, η Στικούδη ευχαρίστησε μέσω
Instagram, γράφοντας πως πέρασε «πολύ καλά»...   (function(d, s,...

«Καυτό» σορτς και στρατιωτικά ρούχα "πούλησε" η Στικούδη στη Λέσβο (φωτογραφίες) (/articles/news-categories/koinonia/kayto-sorts-kai-

stratiotika-royha-poylise-i-stikoydi-sti-lesvo)

(/articles/news-

categories/naytiliaka-

metafores/ta-kalokairina-

dromologia-tis-blue-star-

ferries-gia)

Τα νέα δρομολόγια για την γραμμή Πειραιάς-Ψαρά-Χίος-Μυτιλήνη & Καρλόβασι (Σάμος)-Λήμνος-Καβάλα ανακoίνωσε η Blue Star
FerriesΔιάρκεια δρομολογιών: από 15 Ιουνίου 2015 έως 9 Σεπτεμβρίου 2015 (κλικ στην καρτέλα για μεγέθυνση)  Διαβάστε
επίσης:Δρομολόγια  Hellenic Seaways για το Βόρειο Αιγαίο (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if
(d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id...

Τα καλοκαιρινά δρομολόγια της Blue Star Ferries για το Βόρειο Αιγαίο (/articles/news-categories/naytiliaka-metafores/ta-kalokairina-dromologia-tis-

blue-star-ferries-gia)

(/articles/news-

categories/koinonia/oi-

metanastes-metaferthikan-

ston-parko-kykloforiakis-

agogis)

Η χθεσινή δέσμευση του Δημάρχου Λέσβου κ. Σπύρου Γαληνού έγινε πράξη. Ο χώρος στο λιμάνι Μυτιλήνης και γύρω από το λιμάνι
Μυτιλήνης άδειασε.Μέσα σε 24 ώρες ετοιμάστηκε το "Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής" ώστε να μεταφερθούν οι μετανάστες -
πρόσφυγες. Το προσωπικό του Δήμου σε συνεργασία με τους  εθελοντές και το στρατό  έστησαν σκηνές , ετοίμασαν τα δίκτυα
ύδρευσης , τοποθέτησαν τουαλέτες, καθάρισαν το χώρο. Επίσης έγιναν  στο χώροοι...

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στον "Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής" Μυτιλήνης (/articles/news-categories/koinonia/oi-metanastes-metaferthikan-

ston-parko-kykloforiakis-agogis)

(/articles/news-

categories/koinonia/re-paidia-

poios-einai-o-andreas-

karasarinidis)

Κάτοικοι νησιών στο Ανατολικό Αιγαίο καταγγέλλουν ότι τουρκικά τουριστικά πλοία μεταφέρουν ανενόχλητα Σύρους πρόσφυγες σαν
επιβάτες στα κανονικά τους δρομολόγια, χωρίς οι ελληνικές αρχές να είναι σε θέση να αντιδράσουν.Αυτό αναφέρει σημερινό
δημοσίευμα της Telegraph, σε ρεπορτάζ από τη Μυτιλήνη, τονίζοντας ότι οι Τούρκοι συνοριοφύλακες επιτρέπουν στους Σύρους
πρόσφυγες την επιβίβαση σε τουριστικά φέρι, με προορισμό την Ελλάδα. Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο...

Ρε παιδιά ποιος είναι ο Andreas Karasarinidis ; (/articles/news-categories/koinonia/re-paidia-poios-einai-o-andreas-karasarinidis)

(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/thanatiforo-trohaio-

sto-dromo-mantamadoy-

sykamineas)

Χθες (30-04-2015) το βράδυ, στο 5ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Μανταμάδου – Συκαμινέας στη Λέσβο, τετράτροχό όχημα (τύπου
«γουρούνας») με οδηγό έναν 79χρονο, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο
τραυματισμό του οδηγού.Τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται, ενώ προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα
Αγίας Παρασκευής. 

Θανατηφόρο τροχαίο στο δρόμο Μανταμάδου-Συκαμινέας (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/thanatiforo-trohaio-sto-dromo-mantamadoy-

sykamineas)

(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/apopeira-viasmoy-

dyo-gynaikon-sta-kerameia-

lesvoy)

Χθες (01-05-2015) το βράδυ, από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 4 Ρομά, εκ των οποίων
ένας 36χρονος και 3 αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απόπειρας βιασμού και της πρόκλησης
σωματικών βλαβών και φθορών ξένης ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, χθες το απόγευμα στην περιοχή
«Κεραμειά» της Λέσβου, οι τέσσερις  προαναφερόμενοι Ρομά επιχείρησαν...

Απόπειρα βιασμού δύο γυναικών στα Κεραμειά Λέσβου (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/apopeira-viasmoy-dyo-gynaikon-sta-kerameia-

lesvoy)

(/articles/news-

categories/ekpaideysi/panella

dikes-exetaseis-2015-oi-

protoi-ton-proton-sti-lesvo-ola)

Στις 13:00 το μεσημέρι, σε όλα τα Λύκεια της χώρας αναρτήθηκαν  οι βαθμολογίες των πανελλαδικών. Οι βαθμοί Πανελλήνιων
εξετάσεων των ΕΠΑΛ-Α', καθώς και των ΕΠΑΛ-Β' (μαθήματα ειδικότητας) θα αναρτηθούν την Πέμπτη. Όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν
να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα http://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4
αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το...

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015 - Οι πρώτοι των πρώτων στη Λέσβο - Όλα τα ονόματα σε όλες τις κατευθύνσεις (/articles/news-

categories/ekpaideysi/panelladikes-exetaseis-2015-oi-protoi-ton-proton-sti-lesvo-ola)

(/articles/news-

categories/koinonia/papa-

stratis-dakry-trehei-

astamatita-sti-lesvo)

Γύρισε σπίτι αργά κι έβαλε κάτι να φάει. Τον πήρα απ’ τα μούτρα. Στη Λέσβο γίνεται χαμός. Κάθε μέρα η θάλασσα ξεβράζει πια
εκατοντάδες ανθρώπους. Πλέον, περισσότερες οικογένειες με παιδιά, γυναίκες εγκυμονούσες και ασυνόδευτα ανήλικα. Έπρεπε να
μιλήσω με τον παπά Στρατή Δήμου.Της Γεωργίας Λινάρδου Ο παπά-Στρατής από την Λέσβο είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ένας
πολυσήμαντος ιερέας. Το 2009 δημιούργησε την ΜΚΟ Αγκαλιά μετά από δύο χρόνια...

Παπά Στρατής: «Το δάκρυ τρέχει ασταμάτητα στη Λέσβο» (/articles/news-categories/koinonia/papa-stratis-dakry-trehei-astamatita-sti-lesvo)

(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/epeisodia-sto-limani-

mytilinis-dyo-traymati)

Τον τραυματισμό ενός Σύρου πρόσφυγα και ενός λιμενικού είχε ως αποτέλεσμα η ένταση που δημιουργήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο
λιμάνι της Μυτιλήνης.Νωρίτερα 100 περίπου Σύριοι με παιδιά και γυναίκες να βρίσκονται ανάμεσά τους πραγματοποίησαν διαμαρτυρία
στο συγκεκριμένο χώρο ζητώντας την άμεση έκδοση των σημειωμάτων προσωρινής διαμονής με τα οποία μπορούν να συνεχίσουν το
ταξίδι τους.Χωρίς να υπάρξει κάποια ουσιαστική αφορμή τα πνεύματα οξύνθηκαν και...

Επεισόδια στο λιμάνι Μυτιλήνης - Δύο τραυματίες (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/epeisodia-sto-limani-mytilinis-dyo-traymati)

(/articles/news-

categories/media/tha-

epemvei-eisaggeleas-gia-

stefano-hio-vrizei-hydaia-toy-

mytilinioys)

Ο γνωστός "δημοσιογράφος" Στέφανος Χίος βρίζει με χυδαίο τρόπο τους κατοίκους της Μυτιλήνης μέσα από την web tv που διαθέτει
και την ιστοσελίδα του. Τους βρίζει με χυδαίες εκφράσεις. Μαζί με τους πρόσφυγες που φθάνουν στο νησί μας.Αλήθεια ένας
εισαγγελέας δεν υπάρχιε να δει αυτό το βίντεο; Θα εφαρμοστεί ο αντιρατσιστικός Νόμος στην περίπτωσή του;Το Lesvosnews.net καλεί
τους δεκάδες εθελοντές , κάθε Πολίτη και το Νομικό κόσμο της Λέσβου να...

Θα επέμβει εισαγγελέας για το Στέφανο Χίο; - Βρίζει χυδαία του Μυτιληνιούς (/articles/news-categories/media/tha-epemvei-eisaggeleas-gia-stefano-

hio-vrizei-hydaia-toy-mytilinioys)

(/articles/news-

Σήμερα μέλη της ομάδας που βοηθάει τους πρόσφυγες στο Μόλυβο ήρθαν σε επαφή με τον ιερέα του Μολύβου, πατέρα Χριστόδουλο
Χατζηβασιλέλλη και τον ρώτησαν για την πολύκροτη υπόθεση της δήθεν σπίλωσης εικόνων από πρόσφυγες σε εκκλησία του Μολύβου.
Με απόλυτη σιγουριά ο ιερέας απάντησε ότι ποτέ δεν παρατηρήθηκε τέτοιο ή παρεμφερές φαινόμενο σε καμιά εκκλησία και σε κανένα
ξωκκλήσι του Μολύβου. Αυτό το επιβεβαιώνουν και οι άνθρωποι που φροντίζουν όλα τα...

Καμία βεβήλωση εικόνας σε εκκλησία στο Μόλυβο - Κατηγορηματική διάψευση (/articles/news-categories/koinonia/kamia-vevilosi-eikonas-se-

ekklisia-sto-molyvo-katigorimatiki)
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categories/koinonia/kamia-

vevilosi-eikonas-se-ekklisia-

sto-molyvo-katigorimatiki)

(/articles/news-

categories/geyseis-

lesvoy/sardeles-pastes-ola-ta-

mystika-gia-soysi-tis-lesvoy)

Υλικά:• 1 κιλό σαρδέλες• 2 φούχτες θαλασσινό αλάτι ημίχοντρο• 6 μεγάλα φρέσκα κληματόφυλλα• 1 πήλινο ή γυάλινο μπολ• 1 πήλινο ή
εμαγιέ πιάτο και μια πέτρα από τη θάλασσα Εκτέλεση:  ΑΓΟΡΑ    Αγοράζουμε 1 κιλό φρέσκες σαρδέλες. Αν έχουμε τη δυνατότητα,
διαλέγουμε σαρδέλες Καλλονής Λέσβου, που ξεχωρίζουν απ’ τις άλλες γιατί έχουν μία γραμμή στη ράχη κι είναι ξεχωριστά νόστιμες και
για το λόγο αυτό πολύ...

Σαρδέλες παστές - Όλα τα μυστικά για το "σούσι" της Λέσβου (/articles/news-categories/geyseis-lesvoy/sardeles-pastes-ola-ta-mystika-gia-soysi-tis-

lesvoy)

(/articles/news-

categories/koinonia/sygklonist

iko-vinteo-syros-prosfygas-sti-

mytilini-sernei-ti-zoi)

To δράμα των προσφύγων που έρχονται στη Λέσβο καταγράφει συχνά ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Χθες όμως κατέγραψε μια απίστευτη
σκηνή γροθιά στις ανθρώπινες χορδές. Ζευγάρι προσφύγων από τη Συρία, προορισμός τους η πόλη της Μυτιλήνης.  Σε κάποια ακτή
της Λέσβου θα τους άφησαν οι δουλέμποροι. Λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Μυτιλήνης (στο δρόμο από  Θερμή προς
Μυτιλήνη) ο Σύρος πρόσφυγας σέρνει ένα πράσινο καπάκι από κάδο σκουπιδιών. Δίπλα του η...

Συγκλονιστικό βίντεο - Σύρος πρόσφυγας στη Μυτιλήνη σέρνει τη ζωή του.... (/articles/news-categories/koinonia/sygklonistiko-vinteo-syros-

prosfygas-sti-mytilini-sernei-ti-zoi)

(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/fotia-stin-amali-

apologismos)

Από 12 το πρωί είναι σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη φωτιά στην Αμαλή,  περιοχή Προφήτη Ηλία στο Καγιάνι Μυτιλήνης.Στο τόπο της φωτιάς 
βρίσκεται ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής και εθελοντές. Ορατός είναι ο κίνδυνος η φωτιά να περάσει στο δάσος της Αμαλής. Μέχρι
στιγμής η φωτιά καίει ελαιόδεντρα και θάμνους. Προς το παρόν οι Πυροσβεστικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να ελέγξουν τη
φωτιά.up date ώρα 15:00 δύο πυροσβεστικά αεροπλάνο τύπου  Canadair...

Φωτιά στην Αμαλή - Απολογισμός (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/fotia-stin-amali-apologismos)

(/articles/news-

categories/koinonia/tria-

efialtika-hronia-gia-25hrono-

mytilinio-pseydi-kataggelia)

Τρία εφιαλτικά χρόνια, εκ των οποίων περίπου το ένα στη φυλακή, πέρασε ένας 25χρονος Ελληνας από τη Μυτιλήνη μέχρι να αποδείξει
ότι η καταγγελία μίας Βουλγάρας εις βάρος του για βιασμό ήταν ψευδής. Η εκδίκαση της υπόθεσης στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χίου
εξελίχθηκε σε μια επώδυνη αλλά λυτρωτική ακροαματική διαδικασία, καθώς ο φερόμενος ως βιαστής αθωώθηκε παμψηφεί.Καταλυτική
για την έκβαση της υπόθεσης αποδείχθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στην οποία...

Τρία εφιαλτικά χρόνια για 25χρονο Μυτιλήνιο - Ψευδή καταγγελία για βιασμό (/articles/news-categories/koinonia/tria-efialtika-hronia-gia-25hrono-

mytilinio-pseydi-kataggelia)

(/articles/news-

categories/naytiliaka-

metafores/dromologia-

yperastikoy-ktel-lesvoy-

therina-dromologi)

Θερινά δρομολόγια ΚΤΕΛ Λέσβου από 29/06/2015

Δρομολόγια Υπεραστικού ΚΤΕΛ Λέσβου - Θερινά δρομολόγια (/articles/news-categories/naytiliaka-metafores/dromologia-yperastikoy-ktel-lesvoy-therina-

dromologi)

(/articles/news-

categories/editorial/enimerosi-

sti-lesvo-oikos-anohis)

Σύμφωνα με τοπική ιστοσελίδα πριν από μερικές ημέρες μετανάστες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στον Πειραιά έκαψαν την  ελληνική
σημαία και την πέταξαν στη θάλασσα.  Σήμερα, πάντα με την ίδια τοπική ιστοσελίδα, μετανάστες σχηματίζουν ουρά σε οίκο ανοχής στον
Καρά Τεπέ Μυτιλήνης για να ικανοποιήσουν τις σεξουαλικές τους ανάγκες. Μάλιστα η είδηση, όπως ήταν φυσικό, κυκλοφόρησε σε
δεκάδες ιστοσελίδες εκτός Λέσβου.Σεξ και προσφυγιά είναι ένα τέλειο...

Ενημέρωση στη Λέσβο και... οίκος ανοχής (/articles/news-categories/editorial/enimerosi-sti-lesvo-oikos-anohis)

(/articles/news-

categories/ergasia/apotelesm

ata-koinofeloys-ergasias-

analytika-ta-apotelesmata-gia)

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των ανέργων που θα καλύψουν 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης για πέντε μήνες στους δήμους στο
πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ.Οι θέσεις για τη Λέσβο ήταν 241. Η κατάρτιση των πινάκων, έγινε για
πρώτη φορά με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο υποβολής των υποψηφιοτήτων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος του Οργανισμού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ...

Αποτελέσματα κοινωφελούς εργασίας - Αναλυτικά τα αποτελέσματα για το Δήμο Λέσβου (/articles/news-categories/ergasia/apotelesmata-

koinofeloys-ergasias-analytika-ta-apotelesmata-gia)

(/articles/news-

categories/koinonia/epeigon-

ekklisi-gia-voitheia-gia-

10hrono-giorgo-apo-ti-mytilini)

Στο παιδιατρικό Νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού στην Αθήνα νοσηλεύεται ο Μυτιληνιός 10χρονος Γιώργος, ο οποίος  χρειάζεται μεγάλες
ποσότητες αίματος για να αντιμετωπίσει την ασθένεια του! Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων
Σώματος Μυτιλήνης στα πλαίσια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των συμπολιτών μας κάνει έκκληση σε όποιον μπορεί
ανεξαρτήτως ομάδος αίματος, να προσέλθει στην αιμοδοσία του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης και...

Επείγον: έκκληση για βοήθεια για το 10χρονο Γιώργο από τη Μυτιλήνη (/articles/news-categories/koinonia/epeigon-ekklisi-gia-voitheia-gia-10hrono-

giorgo-apo-ti-mytilini)

(/articles/news-

categories/politismos/lesviako

-kalokairi-2015-analytika-olo-

programma)

Χαιρετισμός Δημάρχου Λέσβου Σπύρου ΓαληνούΤο “Λεσβιακό Καλοκαίρι”, ένας πολιτιστικός και ψυχαγωγικός θεσμός αναγνωρισμένος
και γνωστός σε όλη την Ελλάδα, είναικαι φέτος εδώ για να προσφέρει ποιοτική ψυχαγωγία και ανάσες πολιτισμού τόσο στους
συμπολίτες μας όσο και στους επισκέπτεςτης Λέσβου. Η εμπειρία των προηγούμενων επιτυχημένων διοργανώσεων αλλά και η μαζική
συμμετοχή των τοπικών πολιτισμικώνδυνάμεων, εξασφαλίζουν ένα ποιοτικό και πλούσιο...

Λεσβιακό Καλοκαίρι 2015- Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα (/articles/news-categories/politismos/lesviako-kalokairi-2015-analytika-olo-programma)

(/articles/news-

categories/afieromata/highligh

ts-lesvos-monadiko-vinteo-

me-drone-stis-omorfies-tis)

Πάμε μια βόλτα με drone στις ομορφιές της Λέσβου. Εξαιρετικό βίντεο!Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:- Πέτρα και Παναγία Γλυκοφιλούσα-
Κάστρο Μολύβου- Ελαιώνας Γέρας- Πέραμα- Υδραγωγείο Μόριας- Νυφίδα Πολιχνίτου- Πλωμάρι- Άντισα- Αλυκές Καλλονής  Filmed
with a DJI Phantom 3 Professional. The time lapse footage at the petrified forest (Sigri) was shot with a GoPro Hero 4 Black Edition.
Soundtrack: 'My Elegant Redemption' by Tim McMorris. ...

Highlights of Lesvos - Μοναδικό βίντεο με drone στις ομορφιές της Λέσβου (/articles/news-categories/afieromata/highlights-lesvos-monadiko-vinteo-

me-drone-stis-omorfies-tis)

(/articles/news-

Για 60 λεπτά οι πρόσφυγες - μετανάστες έκλεισαν το δρόμο στον Καρά - Τεπέ Μυτιλήνης στο ύψος που είναι το "Πάρκο Κυκλοφοριακής
Αγωγής" και προσωρινό κέντρο φιλοξενίας. Βασικό τους αίτημα να ολοκληρωθεί η καταγραφή και να προωθηθούν στο Πειραιά. Ο
μεγάλος αριθμός μεταναστών (πάνω από 4500 άτομα) , οι καθυστερήσεις στη διαδικασία καταγραφής, η διακοπή υδροδότησης στην
περιοχή από τη ΔΕΥΑΛ, τα προβλήματα σίτισης και ο μικρός αριθμός προωθήσεων προς...

Προειδοποίηση 60 λεπτών στον Καρά Τεπέ Μυτιλήνης - Η "βόμβα" σε λίγο θα εκραγεί (/articles/news-categories/koinonia/proeidopoiisi-60-lepton-

ston-kara-tepe-mytilinis-i-vomva-se-li)
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categories/koinonia/proeidopo

iisi-60-lepton-ston-kara-tepe-

mytilinis-i-vomva-se-li)

(/articles/news-

categories/koinonia/apotropai

o-eyrima-sti-fykiotrypa-

mytilinis)

Το γεγονός ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει το χειρότερο ζώο το ξέρουμε.... αν και αυτό αποτελεί προσβολή για τα ζώα. Απόγευμα
Πέμπτης 30/07/2015 στη Φυκιότρυπα Μυτιλήνης και ενώ δύο παιδιά απολαμβάνουν το μπάνιο τους βλέπουν να επιπλέει ένα τσουβάλι!
Το βγάζουν στην ακτή και το ανοίγουν... Το εύρημα αποτρόπαιο και ξεπερνάει κάθε χαρακτηρισμό. Ένα νεκρό σκυλί με κολάρο. Ο
ιδιοκτήτης του θέλησε να το ξεφορτωθεί εξασφαλίζοντας για αυτό το θάνατο από ασφυξία...

Αποτρόπαιο εύρημα στη Φυκιότρυπα Μυτιλήνης (/articles/news-categories/koinonia/apotropaio-eyrima-sti-fykiotrypa-mytilinis)

(/articles/news-

categories/koinonia/ti-gyreyei-

o-soimple-sti-mytilini)

Κι όμως ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε βρέθηκε στη Μυτιλήνη και... έγινε ανάρπαστος!  Ένα καρχαριοειδές αλιεύτηκε χθες από την οικογένεια
Λέλεκα στη Μυτιλήνη και σήμερα παρουσιάστηκε επίσημα στο ιχθυοπωλείο της οικογένειας στην οδό Αλκαίου στη Μυτιλήνη. Η
επικαιρότητα και η ομοιότητα του ψαριού με τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας είχε αποτέλεσμα την ονοματοδοσία του ... και το
όνομα αυτού Σόιμπλε! "Νονός" ο μικρός γιος της οικογένειας. Μέσα σε λίγες ώρες το...

Τι γυρεύει ο Σόιμπλε στη Μυτιλήνη; (/articles/news-categories/koinonia/ti-gyreyei-o-soimple-sti-mytilini)

(/articles/news-

categories/politiki/613-

koyfales-kai-psekasmenoi-

logia-kathigiti-panepistimioy-

sti)

Γιώργος Κόκκορης: Ήταν ένας από τους βασικούς ομιλητές στη συγκέντρωση του ΝΑΙ στη Μυτιλήνη - Επίκουρος Καθηγητής
Πανεπιστημίου Αιγαίου σχολιάζει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος..... (σε δημόσια θέα στο προφίλ του για όλους τους χρήστες του
διαδικτύου) και προκαλεί αντιδράσεις.Δεν έδειξε τον ανάλογο σεβασμό σε όσους ψήφισαν ΟΧΙ....Υπενθυμίζουμε το 61,3 % του
ελληνικού λαού ψήφισε ΟΧΙ.Δυστυχώς ο κ. Κόκκορης προχώρησε κι άλλο κατηγορώντας το Βουλευτή...

61,3% "κουφάλες" και "ψεκασμένοι".... λόγια καθηγητή Πανεπιστημίου στη Μυτιλήνη (/articles/news-categories/politiki/613-koyfales-kai-

psekasmenoi-logia-kathigiti-panepistimioy-sti)

(/articles/news-

categories/politiki/ti-psifise-i-

lesvos-analytika-

apotelesmata-gia-kathe-

dimotiki)

Το Lesvosnews.net  σας παρουσιάζει τη ροή αποτελεσμάτων - απευθείας μετάδοση από το Υπουργείο Εσωτερικών / Singural Logic για
κάθε Δημοτική Ενότητα της Λέσβου και της Λήμνου.   Οι Δημοτικές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου παρουσιάζονται αλφαβητικά.      

Τι ψήφισε η Λέσβος - Αναλυτικά αποτελέσματα για κάθε Δημοτική Ενότητα (/articles/news-categories/politiki/ti-psifise-i-lesvos-analytika-apotelesmata-

gia-kathe-dimotiki)

(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/mytilini-26hronos-

prospathise-na-viasei-dyo-

koritsia)

Χθες (01-07-2015) το βράδυ, συνελήφθη στην ευρύτερη περιοχή της Μυτιλήνης, μετά από συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών
της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Μυτιλήνης, ένας  υπήκοος Αφγανιστάν ηλικίας 26 ετών, ο οποίος κατηγορείται κατά περίπτωση, για
απόπειρα βιασμού και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών.   Σε βάρος του συλληφθέντα
σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.   Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την...

Μυτιλήνη: 26χρονος προσπάθησε να βιάσει δύο κορίτσια (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/mytilini-26hronos-prospathise-na-viasei-dyo-

koritsia)

(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/mytilini-tin-

synelavan-epeidi-voithise-

toys-prosfyges)

Συνελήφθη, σήμερα (04-07-2015) το πρωί στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Μυτιλήνης, μια 59χρονη
ημεδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για μεταφορά μη νόμιμων αλλοδαπών
μεταναστών.    Πιο συγκεκριμένα, η συλληφθείσα εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς στη Μυτιλήνη, τη στιγμή που αποβίβαζε από
αυτοκίνητο τύπου βαν, εννέα (9) αλλοδαπούς υπηκόους Αφγανιστάν, οι οποίοι όπως διακριβώθηκε,...

Μυτιλήνη: την συνέλαβαν επειδή βοήθησε τους πρόσφυγες! ! ! (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/mytilini-tin-synelavan-epeidi-voithise-toys-

prosfyges)

(/articles/news-

categories/koinonia/epiteloys-

dikaiosyni-dis-isovia-gia-tin-

ypothesi-me-oxygono-)

Με την επιβολή βαριών ποινών ολοκληρώθηκε σήμερα η ακροαματική διαδικασία για το σκάνδαλο της εικονικής προμήθειας
ποσοτήτων οξυγόνου στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί πριν από δέκα χρόνια και είχε προκαλέσει αίσθηση
στην τοπική κοινωνία. Συγκεκριμένα, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Βορείου Αιγαίου επέβαλε ποινή δις ισόβιας κάθειρξης στον
τότε διευθύνοντα σύμβουλο της Γερμανικής εταιρείας που προμήθευε με οξυγόνο το νοσοκομείο, αφού...

Επιτέλους δικαιοσύνη! Δις ισόβια για την υπόθεση με το οξυγόνο στο νοσοκομείο Μυτιλήνης (/articles/news-categories/koinonia/epiteloys-

dikaiosyni-dis-isovia-gia-tin-ypothesi-me-oxygono-)

(/articles/news-

categories/perivallon/i-paralia-

toy-theoy-sti-mytilini-se-pliri-

anaplasi)

Εν μέσω των τραγικών στιγμών που ζούμε σαν χώρα, ένα ευχάριστο γεγονός ήρθε να μας δώσει λίγη αισιοδοξία και μικρή χαρά. Η
γνωστή πλέον “Παραλία … του Θεού”, που ξαναβγήκε στην επικαιρότητα.  Δημότες και περίοικοι της περιοχής, απευθύνθηκαν χθες στο
Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας και τον Πρόεδρο Πάνο Πίτσιο, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για την ανάπλαση, τη διαμόρφωση
και τον εξωραϊσμό της μικρής αυτής αμμώδους παραλίας...

Η "Παραλία του Θεού" στη Μυτιλήνη σε πλήρη ανάπλαση (/articles/news-categories/perivallon/i-paralia-toy-theoy-sti-mytilini-se-pliri-anaplasi)

(/articles/news-

categories/ekpaideysi/alfavitik

a-oloi-oi-epityhontes-lesvoy-

panelladikes-2015)

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Κύριο χαρακτηριστικό
τους, όπως αναμενόταν, η πτώση των βάσεων περισσότερο σε σχολές της επαρχίας και λιγότερο σε αυτές της υψηλής ζήτησης. Η
τρομακτική συρρίκνωση που κατεγράφη φέτος στους αριστούχους προκάλεσε τη ραγδαία πτώση των μορίων στις δημοφιλείς σχολές,
ειδικά στα Ιδρύματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης.Μεγάλη πτώση παρατηρείται στις περισσότερες...

Αλφαβητικά ΟΛΟΙ οι επιτυχόντες της Λέσβου - Πανελλαδικές 2015 (/articles/news-categories/ekpaideysi/alfavitika-oloi-oi-epityhontes-lesvoy-

panelladikes-2015)

(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/pyrinos-efialtis-mytili)

 Πύρινο εφιάλτη ζει από το πρωί της Κυριακής η Μυτιλήνη. Η φωτιά ξέσπασε το πρωί σε πευκόφυτη δασική έκταση,  στην περιοχή Αγία
Μαρίνα της Μυτιλήνης, που βρίσκεται βόρεια του αεροδρομίου.Η φωτιά ξεκίνησε στον αγροτικό  δρόμο ανάμεσα στην Αγία Μαρίνα και
το Καγιάνι που οδηγεί στο γήπεδο της περιοχής.  Η φωτιά κατευθύνθηκε αρχικά  προς το βουνό, ενώ για την κατάσβεση της
 επιχειρούσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 26...

Πύρινος εφιάλτης στη Μυτιλήνη (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/pyrinos-efialtis-mytili)

(/articles/news-

categories/arthra-gnomes/oi-

patridolagnoi)

της ΚΕΛΛΥΣ ΧΕΙΝΟΠΩΡΟΥ *Τι; Δεν ακουσες πως όταν φτάνουν με τα φουσκωτά αφοδεύουν έξω από τις εκκλησίες μας; Άσε που
κουβαλάνε ελονοσίες και δεν μας το λένε " μου λέει ο πρώτος φοβισμένος κάτοικος του νησιού στην προσπάθεια του να με αποτρέψει
να βρεθώ στον προσφυγικό καταυλισμό.... - "Όχι, δεν αφοδεύουν έξω! Σπάνε τις πόρτες των εκκλησιών μας και τα κάνουν μέσα!" μου
λέει ο δεύτερος που είπα να ρωτήσω για να μάθω τι συμβαίνει......

Οι πατριδολάγνοι και οι ...μυρωδάτες "ραδιοαρβύλες"! (/articles/news-categories/arthra-gnomes/oi-patridolagnoi)
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(/articles/news-

categories/editorial/nai-emeis-

kapsame-tin-agia-marina-tin-

amali-ti-haramida)

Τεράστια καταστροφή, τεράστιες ευθύνες.  Πεύκα και ελιές στάχτη. Φωτογραφίες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προκαλούν θλίψη
και οργή. 24 ώρες ο πύρινος εφιάλτης  σαρώνει τις περιοχές Αγία Μαρίνα, Χαραμίδα, Αμαλή, Λουτρά.  Ο πύρινος εφιάλτης που πριν
μερικά χρόνια κατέστρεψε τη Χαραμίδα επέστρεψε. Αυτή τη φορά χειρότερος. Και πίσω από αυτή την  καταστροφή δεν υπάρχουν ούτε
Τούρκοι πράκτορες , ούτε «λαθρομετάναστες» , ούτε οικοπεδοφάγοι.  Το ενδεχόμενο...

Ναι εμείς κάψαμε την Αγία Μαρίνα, την Αμαλή, τη Χαραμίδα.... (/articles/news-categories/editorial/nai-emeis-kapsame-tin-agia-marina-tin-amali-ti-

haramida)

(/articles/news-

categories/afieromata/i-

panagia-tis-agiasoy-grafei-o-

mitropolitis-iakovos-frantzis)

Η Παναγία της Αγιάσου Λέσβου, του ΙΑΚΩΒΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Τα πλήθη των προσκυνητών πού
καταφθάνουν από κάθε γωνιά της πατρίδας μας αλλά και τα πλήθη των ομογενών του εξωτερικού πού άρχονται στην Παναγία της
Αγιάσου, είναι φυσικό να ζητούν, όχι μόνο προφορικές πληροφορίες για την εικόνα της Παναγίας και το Ιερό γενικά Προσκύνημα της
Αγιάσου, αλλά αν είναι δυνατόν και κάποιο σχετικό βιβλίο.    Αυτή η ανάγκη ώθησε τον προκάτοχο...

Η Παναγία της Αγιάσου - Γράφει ο Μητροπολίτης Ιάκωβος Φραντζής (/articles/news-categories/afieromata/i-panagia-tis-agiasoy-grafei-o-mitropolitis-

iakovos-frantzis)

(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/mpoyrini-sarose-ti-

mytilini-fotografies)

Σοβαρά προβλήματα δημιούργησε η καταιγίδα που ξέσπασε σήμερα το απόγευμα στην πόλη της Μυτιλήνης. Για περισσότερο από μία
ώρα ήταν κλειστή η οδός Ελ. Βενιζέλου από πτώση δέντρων.  Με την παρεμέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίεας ο δρόμο
άνοιξε.  Προβλήματα υπάρχουν στην πρόσβαση προς τη Νεάπολη, τη Βαρειά και το Ακρωτήρι καθώς έχουν πέσει δεκάδες δέντρα στο
οδόστρωμα. Ακόμη σημειώθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης και έχουν αναφερθεί φθορές...

Μπουρίνι σάρωσε τη Μυτιλήνη (φωτογραφίες) (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/mpoyrini-sarose-ti-mytilini-fotografies)

(/articles/news-

categories/koinonia/2000-

atoma-plirosan-toylahiston-

20-eyro-gia-na-akoysoyn-

pantel)

Αποστολή Μυτιλήνη: 2000 άτομα αποθέωσαν τον Παντελή Παντελίδη. Λίγο μετά τις 00.15 ξεκίνησε το πρόγραμμα στο υπέροχο club
ΟΧΥ στον Μόλυβο με άτομα κάθε ηλικίας να δίνουν παλμό και να έχουν όρεξη για διασκέδαση. Ο Παντελής Παντελίδης μέχρι τις 06.00
τα ξημερώματα ερμήνευσε όλες τους τις επιτυχίες αλλά και αγαπημένα κομμάτια άλλων καλλιτεχνών και κέρδισε το μεγάλο
χειροκρότημα. Το παρών στην βραδιά έδωσε και ο Γιώργος Καραβατάκης αλλά και ο αδερφός της...

2.000 άτομα πλήρωσαν τουλάχιστον 20 ευρώ για να ακούσουν Παντελίδη στη Λέσβο.... (/articles/news-categories/koinonia/2000-atoma-plirosan-

toylahiston-20-eyro-gia-na-akoysoyn-pantel)

(/articles/news-

categories/arthra-

gnomes/giati-den-meinate-na-

polemise)

Όταν καταλάγιασε ο θόρυβος χτες στην Αγκαλιά ρώτησα μια παρέα νεαρούς Σύριους, «γιατί δεν μείνατε να πολεμήσετε;».
Καταλάβαινες από τα πρώτα λεπτά πως είχες μπροστά σου μετρημένους ανθρώπους με ζυγισμένα λόγια, με συμπεριφορά άψογη, μια
συμπεριφορά που ούτε εγώ δεν ξέρω αν θα είχα μετά από τόσο κατατρεγμό. Αν κάποιος ήταν να σου πει αλήθεια, θα ήταν αυτοί.  
Ένας νεαρός απάντησε: «Ήμουν στον στρατό δυο χρόνια. Τα δυο χρόνια αυτά ήταν αρκετά για να...

«Γιατί δεν μείνατε να πολεμήσετε;» (/articles/news-categories/arthra-gnomes/giati-den-meinate-na-polemise)

(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/tragodia-sti-mytilini-

aytoktonise-pateras-dyo-

paidion)

Τραγωδία στη Μυτιλήνη. Πρώην ταχυδρομικός υπάλληλος , πατέρας δύο παιδιών, στη Βαρειά Μυτιλήνης επέλεξε να δώσει τέλος στη
ζωή του. Ο 72χρονος αυτόχειρας Αρίων Καραγεωργίου  με τη χρήση κυνηγετικού όπλου έγραψε τους τίτλους τέλους για της ζωής του.
Βρέθηκε σήμερα το πρωί σε λίμνη αίματος μέσα στο σπίτι του από συγγενικό του πρόσωπο. Η σύζυγός του απουσίαζε εκτός Λέσβου
μαζί με την 18χρονη κόρη τους. Συγκεκριμένα βρισκόταν στην Καβαλά για την εύρεση...

Τραγωδία στη Μυτιλήνη. Αυτοκτόνησε πατέρας δύο παιδιών (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/tragodia-sti-mytilini-aytoktonise-pateras-dyo-

paidion)

(/articles/news-

categories/ergasia/265-

theseis-ergasias-sti-lesvo)

Εκδόθηκε η τρίτη προκήρυξη για την νέα φάση της Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ και αφορούν 19.101 προσλήψεις ανέργων ( 265
θέσεις στο Νομό Λέσβου).  Οι αιτήσεις ξεκινούν  26 Αυγούστου 2015 και λήγουν 14 Σεπτεμβρίου 2015.Συγκεκριμένα ο ΟΑΕΔ καλεί
τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να
συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης...

265 θέσεις εργασίας στη Λέσβο - Αιτήσεις έως 14 Σεπτεμβρίου - Όλες οι πληροφορίες (/articles/news-categories/ergasia/265-theseis-ergasias-sti-

lesvo)

(/articles/news-

categories/athlitika/ki-omos-

aytos-einai-o-kostas-kenteris-

simera-)

Πριν λίγες ημέρες ο Κώστας Κεντέρης επέστρεψε ως επισκέπτης στο γήπεδο όπου γεννήθηκε ως αθλητής, αυτό της Μυτιλήνης.
Φωταγραφήθηκε με τη φερέλπιδα νεάνιδα αθλήτρια των 3.000 μέτρων Μιχαέλα Φιάσκα, και η φωτογραφία αυτή κάνει τον γύρο του
διαδικτύου. Ο Κώστας Κεντέρης δεν αναγνωρίζεται και τόσο εύκολα, αλλά για όλους μας ισχύει αυτό αν θυμηθούμε παλιές δικές μας
εικόνες.     πηγη: runningnews.gr

Κι όμως αυτός είναι ο Κώστας Κεντέρης (σήμερα στο γήπεδο Μυτιλήνης) (/articles/news-categories/athlitika/ki-omos-aytos-einai-o-kostas-kenteris-

simera-)

(/articles/news-

categories/koinonia/vinteo-

erotikoy-periehomenoyn-

anastatonei-tin-mytili)

Σάλος έχει προκληθεί στην τοπική κοινωνία της Μυτιλήνης από ένα βίντεο ερωτικού περιεχομένου με δύο γυναίκες και δύο άνδρες το
οποίο περνά από κινητό σε κινητό και σκανδαλίζει τους ντόπιους.   Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ γυναίκες και άνδρες γνωρίζονταν από
παλιά ωστόσο μία νύχτα τα πράγματα πήραν διαφορετική τροπή. Οι άνδρες ήθελαν κάτι παραπάνω από μία γνωριμία κάτι που
σκανδάλισε τις κοπέλες οι οποίες τελικά αποφάσισαν να πουν το μεγάλο «ναι» για να...

Βίντεο ερωτικού περιεχομένουν αναστατώνει την Μυτιλήνη (/articles/news-categories/koinonia/vinteo-erotikoy-periehomenoyn-anastatonei-tin-mytili)

(/articles/news-

categories/koinonia/o-papa-

stratis-den-menei-pia-edo-

apo-simera-stin-agkalia-ton)

Ο πατέρας Ευστράτιος Δήμου - "Παπά Στρατής" - η ψυχή της "Αγκαλιάς" έχασε τη μάχη ... δεν μένει πια εδώ... αφήνει όμως σημαντική
παρακαταθήκη. Στις 25 Αυγούστου ο παπα Στρατής έγραφε:  "Αγαπητοί φίλοι και φίλες,σήμερα φεύγω στο νοσοκομείο για το καινούργιο
πρόβλημα καρκίνου που μου βρήκαν. Παρακαλώ πολύ για μια προσευχή και πιστεύω ότι γρήγορα θα γυρίσω δυνατός κοντά σας.Σας
ευχαριστώ όλους και ιδιαίτερα τους ενορίτες μου για την αγάπη και την...

Ο παπα Στρατής δεν μένει πια εδώ.... από σήμερα στην Αγκαλιά των ουρανών (/articles/news-categories/koinonia/o-papa-stratis-den-menei-pia-

edo-apo-simera-stin-agkalia-ton)

(/articles/news-

categories/koinonia/mytilini-

Κάθε φορά το ίδιο σχόλιο στις αναρτήσεις μας για τους πρόσφυγες: να τους πάρετε στα σπίτια σας. Η γνωστή ομάδα ακροδεξιών
σχολιαστών επιμένει...Η απάντηση δόθηκε από την οικογένεια του κ. Άλκη Πασπάτη στη Μυτιλήνη. Ναι πήραν τους πρόσφυγες στο
σπίτι τους. Δημοσιεύουμε το κείμενο και τις φωτογραφίες αποκλειστικά με δική μας πρωτοβουλία (αυτό το τονίζουμε σε περίπτωση που
κάποιοι κακοπροαίρετοι σχολιάσουν ότι έγινε για λόγους επίδειξης από την...

Μυτιλήνη: Ναι τους πήραμε σπίτι μας ! (/articles/news-categories/koinonia/mytilini-nai-toys-pirame-spiti-ma)

Σεπτέμβριος
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nai-toys-pirame-spiti-ma)

(/articles/news-

categories/reportaz-

agoras/ena-syghrono-

thermalistiko-kentro-sti-

mytilini-therma)

Μία επιχειρηματική προσπάθεια με πολύ μεράκι, αγάπη για τον τόπο και σεβασμό στον θησαυρό που έχει προικίσει η φύση το νησί
μας, τα ιαματικά νερά, ξεκίνησαν εδώ και λίγες εβδομάδες δύο νέοι άνθρωποι, η Δέσποινα Καλιάλη και ο Αντρέα Μπέλιο, που τον
περασμένο Μάιο προχώρησαν στη μίσθωση των ιαματικών λουτρών στα Θέρμα, που ανήκουν στην ΑΔΕΛ. Η ιδέα των δύο παιδιών ν'
ασχοληθούν με το θερμαλισμό και να προχωρήσουν στη φιλόδοξη τούτη προσπάθεια, ξεκίνησε πριν...

Ένα σύγχρονο θερμαλιστικό κέντρο στη Μυτιλήνη - Θέρμα Spa (/articles/news-categories/reportaz-agoras/ena-syghrono-thermalistiko-kentro-sti-mytilini-

therma)

(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/orgiasan-ta-mat-sto-

limani-tis-mytilinis-xylo-akomi)

Όπως μεταδίδει η απεσταλμένη της «Εφ.Συν.» στη Μυτιλήνη, Ντίνα Δασκαλοπούλου, τις πρώτες πρωινές ώρες δυνάμεις καταστολής
επιτέθηκαν με γκλομπ, εντελώς αναίτια, σε μετανάστες και πρόσφυγες που βρίσκονται επί μέρες εγκλωβισμένοι στο νησί. Στο λιμάνι
βρίσκονται χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες παιδιά (ακόμα και βρέφη ημερών) που περιμένουν να ταυτοποιηθούν
και να φύγουν από το νησί. «Τι τραβάς ρε...» ...

Οργίασαν τα ΜΑΤ στο λιμάνι της Μυτιλήνης - Ξύλο ακόμη και σε φωτορεπόρτερ (φωτογραφίες) (/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/orgiasan-ta-mat-sto-limani-tis-mytilinis-xylo-akomi)

(/articles/news-

categories/koinonia/poreia-

prosfygon-sto-kentro-tis-

mytilinis-koinonikos-

aytomatismos)

Πορεία 1000 περίπου προσφύγων - μεταναστών  (κυρίως από το Αφγανιστάν) σήμερα το πρωί τους κεντρικούς δρόμους της 
Μυτιλήνης. Η πορεία ξεκίνησε  στις  10 το πρωί από τον Καρά Τεπέ αφού προηγουμένως είχαν βάλει φωτιά σε λάστιχα αυτοκινήτων και
σε κοντέινερ.  Η πορεία των προσφύγων διέσχισε όλη την προκυμαία και κατέληξε στην πλατεία Κυπρίων Πατριωτών ( κοντά στα
Κεντρικά  Λύκεια Μυτιλήνης) κλείνοντας όλα τα ρεύματα εισόδου και εξόδου από την πόλη. Οι...

Πορεία προσφύγων στο κέντρο της Μυτιλήνης , "κοινωνικός αυτοματισμός" και θέμα χρόνου να έχουμε θύματα... (/articles/news-

categories/koinonia/poreia-prosfygon-sto-kentro-tis-mytilinis-koinonikos-aytomatismos)

(/articles/news-

categories/kosmos/giati-oi-

syroi-egkataleipoyn--hora-toy)

Σε πολλές αναρτήσεις του Lesvosnews.net  για τους πρόσφυγες μια ομάδα χρηστών των κοινωνικών δικτύων επιμένει να γράφει
σχόλια γεμάτα μίσος για τους πρόσφυγες. Τον τελευταίο καιρό το βασικό τους επιχείρημα είναι ότι όσοι έρχονται είναι λιποτάκτες.
Βέβαια αυτό το συνοδεύουν και με άλλους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Αντί να απαντάμε στον καθέναν επιλέξαμε το παρακάτω
άρθρο από τη Lifo.gr  που δίνει πολλές απαντήσεις.... Απαντήσεις ώστε να καταλάβουμε όλους...

Γιατί οι Σύροι εγκαταλείπουν τη χώρα τους.... (/articles/news-categories/kosmos/giati-oi-syroi-egkataleipoyn--hora-toy)

(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/epiteloys-synelifthi-

proto-koraki-sti-lesvo)

Στον εντοπισμό και την σύλληψη ενός 41χρονου ημεδαπού, προέβησαν πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του Λιμενικού Σώματος -
Ελληνικής Ακτοφυλακής, για υπεξαίρεση – μη δήλωση εξωλέμβιων κινητήρων. Συγκεκριμένα, πρωινές ώρες σήμερα, κατόπιν
αξιοποίησης πληροφοριών, συνελήφθη στα “ΛΑΨΑΡΝΑ” ν. Λέσβου από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Σιγρίου σε συνεργασία με
στελέχη του Γραφείου ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης και του οικείου Κλιμακίου Ειδικών...

Επιτέλους! Συνελήφθη το πρώτο "κοράκι" στη Λέσβο (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/epiteloys-synelifthi-proto-koraki-sti-lesvo)

(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/mathimata-

anthropias-kai-allileggyis-sti-

lesvo-a)

Μαθήματα ανθρώπινης αλληλεγγύης από τέσσερις Ιρανούς μετανάστες χθες το μεσημέρι στη Μυτιλήνη. Περπατώντας στο δρόμο από
την περιοχή της Συκαμνιάς, όπου είχαν αποβιβασθεί, προς την πόλη της Μυτιλήνης, σε απότομη στροφή στην περιοχή της Καράβας,
υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες της ανατροπής και της πτώσης σε χαράδρα ενός πυροσβεστικού οχήματος στο οποίο και επέβαιναν δυο
πυροσβέστες. Αποτέλεσμα της ανατροπής ήταν ο εγκλωβισμός των δυο ανδρών. Αμέσως οι...

Μαθήματα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης στη Λέσβο από τέσσερις Ιρανούς μετανάστες (φωτογραφίες) (/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/mathimata-anthropias-kai-allileggyis-sti-lesvo-a)

(/articles/news-

categories/koinonia/prosfyges

-kai-korakia-fthanoyn-sto-

kentro-)

Ένα μοναδικό βίντεο ντοκουμέντο εξασφάλισε το Lesvosnews.netΛίγα μέτρα από το κέντρο της πόλης, στην Επάνω Σκάλα στο ύψος
του Αρχοντικού Γεωργιάδη, σήμερα το πρωί (12/09/2015) λίγο μετά τις 8 φθάνει φουσκωτό με πρόσφυγες. Ίσως να μην προκαλεί
πλέον εντύπωση ότι οι βάρκες με τους πρόσφυγες καταφθάνουν σε κάθε ακτή της Λέσβου και όλες τις ώρες της ημέρας. Αυτό που
προκαλεί εντύπωση είναι τα "κοράκια" που αμέσως καταφθάνουν και λεηλατούν...

Πρόσφυγες και "κοράκια" φθάνουν στο κέντρο της Μυτιλήνης - Βίντεο ντοκουμέντο (/articles/news-categories/koinonia/prosfyges-kai-korakia-

fthanoyn-sto-kentro-)

(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/mat-osan-ti-mytilini-

fotografies-vinteo)

Σκληρές εικόνες κατέγραψε η κάμερα της βρετανικής Mirror με λιμενικούς να χτυπούν με γκλοπ, μετανάστες και πρόσφυγες στο χώρο
υποδοχής της Μυτιλήνης. Οι Βρετανοί κάνουν λόγο για «αγρίους» που χτυπούν με τα γκλοπ ανάποδα δυστυχισμένους μετανάστες. Οι
εικόνες είναι σκληρές και είναι σίγουρο πως θα προκαλέσουν μεγάλη συζήτηση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.   Από τη
Mirror via enikos.gr  και extra φωτο AFP  Διαβάστε εδώ και νέο δημοσίευμα από τη...

ΜΑΤ-ωσαν τη Μυτιλήνη (φωτογραφίες, βίντεο) (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/mat-osan-ti-mytilini-fotografies-vinteo)

(/articles/news-

categories/arthra-

gnomes/krata-gera-mytilini-

krata-gera)

του Μιχάλη Μπάκα *Κράτα γερά. Την ώρα που η Σλοβακία δέχεται να υποδεχτεί στο έδαφος της μόλις 100 πρόσφυγες, αλλά μόνο
χριστιανούς, τα ίδια λένε Πολωνία και Τσεχία. Στην Ουγγαρία η κυβέρνηση κλείνει τους σιδηροδρομικούς σταθμούς για να μην
μεταφερθούν πρόσφυγες με τα τρένα και στη Γερμανία οι φασίστες καίνε δομές φιλοξενίας προσφύγων. Στο Καλέ οι Γάλλοι
μπλοκάρουν τη μετάβαση των προσφύγων στη Μεγ Βρετανία, στα σύνορα Ελλάδας – ΠΓΔΜ ξυλοφορτώνουν...

Κράτα γερά Μυτιλήνη, κράτα γερά… (/articles/news-categories/arthra-gnomes/krata-gera-mytilini-krata-gera)

(/articles/news-

categories/politiki/lesvos-

ekloges-analytika-telika-

apotelesmata-ana-dimotiki-

enoti)

Το Lesvosnews.net σας παρουσιάζει τα τελικά αποτελέσματα στη Λέσβο ανά Δημοτική Ενότητα.  Μεγαλύτερα ποσοστά καταγράφει η
Νέα Δημοκρατία στην Αγια Παρασκευή (40% , το χωριό του Χ. Αθανασίου)  και στις Δημοτικές Ενότητες Ερεσού - Αντίσσης και
Μηθύμνης.  Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει μεγαλύτερα ποσοστά σε Πολιχνίτο (33%) καθώς και σε Πέτρα και Πλωμάρι. Το ΚΚΕ είναι πρώτη
δύναμη στο Μανταμάδο και δεύτερη δύναμη στην Αγιάσο , περιοχές με τα υψηλότερα...

Λέσβος, εκλογές: αναλυτικά ΤΕΛΙΚΑ αποτελέσματα ανά Δημοτική Ενότητα (/articles/news-categories/politiki/lesvos-ekloges-analytika-telika-

apotelesmata-ana-dimotiki-enoti)
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(/articles/news-

categories/koinonia/dolofonisa

n-moro-moy-i-kataggelia-tis-

manas-gia-nosokomeio)

Αν όλα είχαν πάει καλά σήμερα θα ήταν δύο μηνών. Δυστυχώς σήμερα αυτό που έχει μείνει είναι δύο γονείς που προσπαθούν να
συνέλθουν και ένα νεκρό νεογνό. Οι εγκληματικές ευθύνες των υπευθύνων του Νοσοκομείου Μυτιλήνης σύντομα θα αποτελέσουν
αντικείμενο έρευνας από τη δικαιοσύνη. Αύγουστος  2015 στη Μυτιλήνη. Η 32χρονη Σ. σε λίγες ημέρες θα γινόταν μητέρα. Είχε έρθει
πριν χρόνια στο νησί μας για να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίο.  Τέλειωσε...

«Δολοφόνησαν το μωρό μου» - Η καταγγελία της μάνας για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης (/articles/news-categories/koinonia/dolofonisan-moro-moy-

i-kataggelia-tis-manas-gia-nosokomeio)

(/articles/news-

categories/taxidi-sto-

hthes/nostalgiko-taxidi-sto-

parelthon-tis-lesvoy-fritz-i-

mraz)

 Ένα μοναδικό φωτογραφικό ταξίδι στη Λέσβο του χθες ξεκινάει σήμερα  από την ιστοσελίδα, με ένα αφιέρωμα στους παλιούς
φωτογράφους της Μυτιλήνης Ο Μάκης Μπεκιάρης – δημιουργός της ιστοσελίδας lesvosoldies.gr  -  θα μας παρουσιάσει μέσω της
τέχνης των φωτογράφων αυτών μοναδικές εικόνες  μιας άλλης εποχής που αξίζει να γνωρίσουμε καθώς αποτελούν κομμάτι από την
ιστορία του τόπου μας.Σε κάθε  αφιέρωμα θα υπάρχει αναφορά...

Νοσταλγικό ταξίδι στο παρελθόν της Λέσβου - Φριτζ I. Μραζ (Fritz J. Mraz) (/articles/news-categories/taxidi-sto-hthes/nostalgiko-taxidi-sto-parelthon-

tis-lesvoy-fritz-i-mraz)

(/articles/news-

categories/arthra-gnomes/ta-

morelia-more-a-sosoyme)

Βουτηγμένος μες την αρμύρα του Αιγαίου ο Μυτιληνιός ψαράς... στην αρμύρα και τα δάκρυα των εκατοντάδων γυναικόπαιδων που
ξέβραζε η θάλασσα στην Εφταλού. Γράφει: Στάθης Σχινάς  Πάλευε και αυτός μαζί με τόσους άλλους - πού βρέθηκαν μωρέ τόσοι
πολλοί, άλλος να αλλάζει τα βρεγμένα προσφυγόπουλα, άλλος να τα τους φοράει στεγνά ρούχα και άλλος να τα τυλίγει με τα
ισοθερμικά; Πάλευε ...πάλευαν για να δώσουν ζωή στα ξέπνοα κορμάκια δεκάδων...

«Τα μωρέλια μωρέ να σώσουμε....» (/articles/news-categories/arthra-gnomes/ta-morelia-more-a-sosoyme)

(/articles/news-

categories/koinonia/ftanei-pia-

katharmata-molyvos-nayagio-

fotografies-vinteo)

Νέο ναυάγιο με δουλεμπορικό πλοίο που μετέφερε μετανάστες και πρόσφυγες από την Τουρκία προς την Ελλάδα συνέβη το απόγευμα
της Τετάρτης. Το πλοίο βυθίστηκε στα ανοιχτά της Λέσβου κοντά στο Μόλυβο και εκφράζονται φόβοι για μεγάλο αριθμό θυμάτων, καθώς
στα παγωμένα νερά βρίσκονται περίπου 200 άνθρωποι, ανάμεσά τους βρέφη και γυναίκες. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις του
Λιμενικού για να περισυλλέξουν τους ναυαγούς.  Άνθρωποι βγαίνουν στη...

Φτάνει πια , καθάρματα! ( Μόλυβος, ναυάγιο - φωτογραφίες, βίντεο) (/articles/news-categories/koinonia/ftanei-pia-katharmata-molyvos-nayagio-

fotografies-vinteo)

(/articles/news-

categories/koinonia/oi-treis-

giagiades-tis-lesvoy)

Λέσβος, 16 Οκτωβρίου 2015. Σκάλα Συκαμιάς Θυμήθηκες ξανά όλα όσα πέρασες και εσύ. Τις λαχτάρες και τον αγώνα που έδωσες για
να μεγαλώσεις τα δικά σου παιδιά. Θυμήθηκες ότι ποτέ τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Μάχες καθημερινές για το αυτονόητο, ιδρώτας
για λίγο ψωμί. Θυμήθηκες τις ιστορίες που και εσύ άκουγες από τους γονείς σου. Θυμήθηκες φίλες που πήραν το δρόμο της ξενιτιάς.
Θυμήθηκες πώς είναι να μεγαλώνεις ένα μωρό.  Και τώρα κρατάς στα χέρια σου ένα...

Οι τρεις γιαγιάδες της Λέσβου (/articles/news-categories/koinonia/oi-treis-giagiades-tis-lesvoy)

(/articles/news-

categories/koinonia/kataggelie

s-sti-lesvo-gia-frontex-oie-

eyropaiki-enosi-arthro)

Δημοσίευμα στους NYT αναφέρει πως γιατροί και εθελοντές από όλη την Ευρώπη καταγγέλλουν την έλλειψη επίσημης βοήθειας και
υποστήριξης, κατηγορούν τις δυνάμεις της Frontex για παρακώλυση του έργου διασώσεων αντί υποστήριξης και εκφράζουν οργή για
την έλλειψη οιασδήποτε υλικής και ανθρωπιστικής υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ελληνική κυβέρνηση και τους
μεγάλους οργανισμούς, όπως η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Αναλυτικά:Άρθρο...

Καταγγελίες στη Λέσβο για Frontex, ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση - Άρθρο γροθιά στους New York Times (/articles/news-

categories/koinonia/kataggelies-sti-lesvo-gia-frontex-oie-eyropaiki-enosi-arthro)

(/articles/news-

categories/koinonia/martyria-

friki-kai-sti-moria-mono-friki-

kai)

Το κείμενο είναι της Merel Graeve, αλληλέγγυα στους πρόσφυγες στο νησί της Λέσβου: "Ημέρα 8η- Λέσβοςακριβώς τη στιγμή που
νόμιζα ότι η κατάσταση δεν θα μπορούσε να γίνει χειρότερη σε σύγκριση με αυτά που είχαμε ήδη βιώσει, με κάποιον τρόπο, χθες το
βράδυ, έγινε ακόμη χειρότερη. Αφού είχα δημοσιεύσει, το προηγούμενο βράδυ, μια κλήση έκτακτης ανάγκης στο γκρουπ των
εθελοντών στο facebook, ξύπνησα και βρήκα εκατοντάδες μηνύματα και σχόλια ανθρώπων...

Μαρτυρία: Φρίκη και βία στη Μόρια... μόνο φρίκη και βία ! (/articles/news-categories/koinonia/martyria-friki-kai-sti-moria-mono-friki-kai)

(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/en-plo-epithesi-

koykoyloforon-se-prosfyges-

lesvo)

Μια απίστευτη καταγγελία που ξεπερνάει κάθε όριο και είναι αδύνατο να συλλάβει ο ανθρώπινος νους.  Χθες το πρωί στη θαλάσσια
περιοχή του Μολύβου  πέντε άγνωστοι κουκουλοφόροι με ταχύπλοο επιτέθηκαν εν πλω σε 4 φουσκωτές βάρκες με πρόσφυγες και
κατέστρεψαν τις μηχανές τους. Από τις 9 το πρωί και για οκτώ ώρες οι βάρκες έμειναν ακυβέρνητες με κίνδυνο να υπάρχει ανατροπή ή
πνιγμοί προσφύγων.   Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά αρκετοί πρόσφυγες (κυρίως άνδρες)...

Εν πλω επίθεση κουκουλοφόρων σε πρόσφυγες στη Λέσβο (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/en-plo-epithesi-koykoyloforon-se-prosfyges-

lesvo)

(/articles/news-

categories/politiki/1150-eyro-

geyma-tis-vasilikis-thanoy-se-

taverna-mytilini)

Θυμάστε τότε που είχαμε Υπηρεσιακή Κυβέρνηση; Θυμάστε τότε που η Υπηρεσιακή Πρωθυπουργός Βασιλική Θάνου ήρθε στη
Μυτιλήνη για το θέμα των προσφύγων; Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015 ήταν.... και ο Δήμος Λέσβου είχε την καλοσύνη να παραθέσει
γεύμα στην Υπηρεσιακή Πρωθυπουργό σε ταβέρνα στο Φανάρι Μυτιλήνης. Πόσο κόστισε το γεύμα; 1.150 ευρώ ! ! ! Άλλοι με 1.150
κάνουν γαμήλιο τραπέζι και άλλοι θέλουν τόσα χρήματα για ένα γεύμα σε ταβέρνα ....     (φωτογραφίες Γ...

1.150 ευρώ το γεύμα της Βασιλικής Θάνου σε ταβέρνα στη Μυτιλήνη (/articles/news-categories/politiki/1150-eyro-geyma-tis-vasilikis-thanoy-se-taverna-

mytilini)

(/articles/news-

categories/koinonia/h-

parelasi-tis-28is-oktovrioy-sti-

mytilini-fotografies-vinteo)

Με τη βοήθεια του καιρού, σε ήρεμο κλίμα και παρουσία πλήθους κόσμους πραγματοποιήθηκε η παρέλαση για τον εορτασμό της 28ης
Οκτωβρίου στην προκυμαία Μυτιλήνης.Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, παρέστη στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη
Μυτιλήνη, για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.   Δείτε βίντεο από τη σημερινή παρέλαση στην προκυμαία
Μυτιλήνης      

H παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Μυτιλήνη (φωτογραφίες , βίντεο) (/articles/news-categories/koinonia/h-parelasi-tis-28is-oktovrioy-sti-mytilini-

fotografies-vinteo)
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(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/i-megalyteri-

egklimatiki-organosi-me-

hasisofyteies)

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στο νησί της ΛέσβουΣυνελήφθησαν, μετά από
οργανωμένη επιχείρηση, ο «εγκέφαλος» της οργάνωσης, δύο (2) μέλη της και ένας (1) ακόμη συνεργός του κυκλώματος Στην υπόθεση
εμπλέκονται ακόμη τριάντα πέντε (35) άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, για παραβάσεις του νόμου περί
ναρκωτικώνΚατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, 325 δενδρύλλια κάνναβης, 7 περίπου κιλά...

Η μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση με χασισοφυτείες στη Λέσβο (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/i-megalyteri-egklimatiki-organosi-

me-hasisofyteies)

(/articles/news-

categories/politiki/irthe-o-

tsipras-sti-mytilini-

kaiekrypsan-7000-metanaste)

Στη Μυτιλήνη, με ισχυρή αστυνομική συνοδεία, έφτασε το μεσημέρι της Τρίτης ο Αλέξης Τσίπρας όπου  έχει συνάντηση με τον
Αυστριακό καγκελάριο, Βέρνερ Φάιμαν. Ωστόσο, η εικόνα που θα δουν δεν θα είναι ίδια με αυτή που επικρατούσε το πρωί στη Λέσβο.
Και αυτό γιατί σήμερα το ένα μετά το άλλο, πλοία αδειάζουν το νησί από μετανάστες.  Συγκεκριμένα στο λιμάνι του Πειραιά κατέπλευσαν
σήμερα τρία επιβατηγά πλοία από τη Λέσβο μεταφέροντας...

Ήρθε ο Τσίπρας στη Μυτιλήνη και....«έκρυψαν» 7.000 μετανάστες! (/articles/news-categories/politiki/irthe-o-tsipras-sti-mytilini-kaiekrypsan-7000-

metanaste)

(/articles/news-

categories/perivallon/karharia

s-st-mytilini-fotografies)

Εδώ και πολλές μέρες, έχει εμφανιστεί ένας ... γιγαντιαίος καρχαρίας, που τριγυρνάει στα αβαθή της Βαρειάς.   Ας βρεθεί κάποιος να
τον μαζέψει, γιατί, εκτός των άλλων, θα τρομάζουν και τα μικρά παιδιά που θα τον βλέπουν.    Πάνος Πίτσιος  Πρόεδρος Μυτιλήνης        
και για τους ευκολόπιστους δεν είναι τίποτα άλλο από μια βυθισμένη βάρκα μεταφοράς προσφύγων που εδώ και μέρες παραμένει στη
θάλασσα.... οι "καρχαρίες" μεταφοράς προσφύγων είναι στη στεριά....

Καρχαρίας .... στη Μυτιλήνη (φωτογραφίες) (/articles/news-categories/perivallon/karharias-st-mytilini-fotografies)

(/articles/news-

categories/taxidi-sto-

hthes/nostalgiko-taxidi-sto-

parelthon-tis-lesvoy-simos-

hoytzaios)

Συνεχίζουμε το ταξίδι στη Λέσβο του χθες με το δεύτερο μέρος τους αφιερώματος στους  παλιούς φωτογράφους της Μυτιλήνης.  Ο
Μάκης Μπεκιάρης – δημιουργός της ιστοσελίδας lesvosoldies.gr - μας παρουσιάζει μέσω της τέχνης των φωτογράφων αυτών
μοναδικές εικόνες μιας άλλης εποχής που αξίζει να γνωρίσουμε καθώς αποτελούν κομμάτι από την ιστορία του τόπου μας.Το δεύτερο
μέρος είναι αφιερωμένο στο Σίμο ΧουτζάιοΣημαντικός φωτογράφος της Μυτιλήνης,...

Νοσταλγικό ταξίδι στο παρελθόν της Λέσβου - Σίμος Χουτζαίος (/articles/news-categories/taxidi-sto-hthes/nostalgiko-taxidi-sto-parelthon-tis-lesvoy-simos-

hoytzaios)

(/articles/news-

categories/politismos/vinteo-

ymnos-gia-ti-lesvo-mytilini-

politistiki-proteyoysa-tis)

Η Τζέλη Χατζηδημητρίου παρουσιάζει το επίσημο βίντεο για την υποφηψιότητα  της πόλης μας: "Μυτιλήνη 2021 Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης" Μια παρουσίαση του νησιού της Λέσβου, μέσα από την ιστορία, την τέχνη, τον πληθυσμό, την παράδοση,
τις γαστρονομικές προτιμήσεις του και πάνω απ 'όλα, από τη μοναδική φύση της.Ένα ταξίδι στην κρυμμένη αρμονία της Λέσβου, το
νησί που αγκάλιασε εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες το 2015 και...

Το βίντεο - ύμνος για τη Λέσβο * Μυτιλήνη, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021 (/articles/news-categories/politismos/vinteo-ymnos-gia-ti-

lesvo-mytilini-politistiki-proteyoysa-tis)

(/articles/news-

categories/koinonia/h-

paidiatriki-kliniki-to-

nosokomeioy-mytilinis-zitaei-

ti-voitheia)

Η  Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Μυτιλήνης Βοστάνη Ευστράτιου 48, 811 00 κάνει έκκληση για χειμωνιάτικα ρούχα καθώς και
για κάποια βασικά είδη για τους πρόσφυγες που περιθάλπουν.   Υπάρχει ανάγκη για: κάλτσες (σε πολύ καλή κατάσταση μπουφαν,
ζακέτες παπούτσια (αθλητικά ή άλλα άνετα) σκούφους- κασκόλ- γάντια εσώρουχα (σε πολύ καλή κατάσταση) κουβέρτες πάνες
μπιμπερό, πιπίλες σερβιέτες μπισκότα- κρουασάν- γάλατα- χυμούς παιχνίδια- μαρκαδόρους/...

H Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Μυτιλήνης ζητάει τη βοήθεια μας για τους πρόσφυγες (/articles/news-categories/koinonia/h-paidiatriki-

kliniki-to-nosokomeioy-mytilinis-zitaei-ti-voitheia)

(/articles/news-

categories/koinonia/dakrya-o-

aerodromio-mytilinis-pare-

mazi-soy-stin-athina-na)

Να μην μπορείς να θάψεις το παιδί σου... αυτό κι αν είναι δράμα. Τότε που ο πόνος γίνεται ακόμη μεγαλύτερος. Μια απίστευτα
δραματική σκηνή εκτυλίχθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης.   Ο άτυχος πατέρας από τη Συρία - που στο ναυάγιο της 28ης
Οκτωβρίου στη Λέσβο έχασε τελικά το παιδί του - θέλει να ταξιδέψει στην Αθήνα για να θάψει το παιδί του. Η απεργία των πλοίων και τα
γεμάτα αεροπλάνο δεν του επιτρέπουν να ταξιδέψει.... Το παιδί του μεταφέρθηκε στην...

Δάκρυα στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης... πάρε μαζί σου στην Αθήνα να θάψω το παιδί μου (/articles/news-categories/koinonia/dakrya-o-aerodromio-

mytilinis-pare-mazi-soy-stin-athina-na)

(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/paranomo-hotspot-

tis-mytilinis-kai-dyo-

vivliopoleia)

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, που κατάρτιζε και διέθετε πλαστά υπηρεσιακά έγγραφα σε μη νόμιμους αλλοδαπούς, στη
ΜυτιλήνηΣυνελήφθησαν δώδεκα (12) άτομα, μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και ο «εγκέφαλος» της οργάνωσηςΟι δράστες
πουλούσαν τα πλαστά υπηρεσιακά σημειώματα σε μη νόμιμους αλλοδαπούς, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση και παραμονή
τους στη χώραΚατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πλαστά υπηρεσιακά σημειώματα, πλαστή σφραγίδα,...

Το παράνομο «hotspot» της Μυτιλήνης και.... δύο βιβλιοπωλεία - Νέες αποκαλύψεις (up date) (/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/paranomo-hotspot-tis-mytilinis-kai-dyo-vivliopoleia)

(/articles/news-

categories/agrotika-

alieia/peftoyn-i-times-sto-

elaiolado-o-ellinas-ypoyrgos-

ypografei)

Με την υπογραφή του Έλληνα υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου, όταν ο ομόλογός του Ιταλός, που
θα περίμενε κανείς ότι θα συμφωνούσε, είπε "όχι" σε μια τέτοια εξέλιξη σε βάρος των ελαιοπαραγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
έχουν αρχίσει ή ίσως και να ολοκληρώθηκαν οι εισαγωγές αδασμολόγητου τυνησιακού ελαιολάδου στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, γεγονός πάνω στο οποίο στηρίζονται οι Ισπανοί και ρίχνουν τις τιμές του ελληνικού ελαιολάδου...

Πέφτουν οι τιμές στο ελαιόλαδο... ο Έλληνας Υπουργός υπογράφει για αδασμολόγητο τυνησιακό ελαιόλαδο (/articles/news-

categories/agrotika-alieia/peftoyn-i-times-sto-elaiolado-o-ellinas-ypoyrgos-ypografei)

(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/apithano-peristatiko-

me-toyrko-diakiniti-sti-skala)

<>Κι όμως ήταν Τούρκος διακινητής και όχι ναυαγός πρόσφυγας.    Ένα απίθανο περιστατικό που έγινε σήμερα στη Σκάλα Συκαμιάς
αποκαλύπτει το Lesvosnews.net    Σύμφωνα με μαρτυρίες η "περιπέτεια" του συγκεκριμένου Τούρκου διακινητή ξεκίνησε όταν 2 Ισπανοί
διασώστες στην προσπάθειά τους να εμποδίσουν το Τούρκο διακινητή  να ξεφύγει του έσκισαν τις σαμπρέλες της βάρκας. Δυστυχώς
όμως δεν μπόρεσαν να τον συλλάβουν καθώς δεν το επέτρεπαν οι καιρικές...

Απίθανο περιστατικό με Τούρκο διακινητή στη Σκάλα Συκαμιάς (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/apithano-peristatiko-me-toyrko-diakiniti-sti-

skala)
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(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/apokalyptiko-i-

viomihania-diakinisis-

prosfygon-sti)

του Στρατή Μπαλάσκα *Ασύδοτοι λειτουργούν οι Τούρκοι μεταφορείς μεταναστών και προσφύγων προς τα νησιά του ανατολικού
Αιγαίου.Εντελώς ανενόχλητοι από το επίσημο τουρκικό κράτος λειτουργούν πλέον στις απέναντι Μικρασιατικές ακτές κανονικές
«βάσεις» στις οποίες οι υπό μεταφορά φυγάδες των πολέμων της Μέσης Ανατολής διανυκτερεύουν και απ’ όπου ξεκινούν το ταξίδι τους
στα Ελληνικά νησιά.Ενίοτε το ταξίδι αυτό αποδεικνύεται και ταξίδι προς το...

Αποκαλυπτικό: η "βιομηχανία" διακίνησης προσφύγων στη Τουρκία - φωτογραφίες ντοκουμέντα (/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/apokalyptiko-i-viomihania-diakinisis-prosfygon-sti)

(/articles/news-

categories/afieromata/lesvos-

paratheristikes-diakopes)

Ιδανικό μέρος διακοπών η Λέσβος... Αξίζει να την ανακαλύψειςΠροσκυνήματα - Θερμές Πηγές - Γαστρονομία και πολλά άλλα... όλα σε
μια απίστευτη αρμονίαΣτο πλαίσια του έργου : "Τουριστική προβολή Δήμου Λέσβου 2014-2015" σας παρουσιάζουμε ένα μοναδικό
αφιέρωμα για τις διακοπές στη ΛέσβοΤο έργο "Τουριστική προβολή Δήμου Λέσβου 2014-2015" έχει στόχο την αύξηση
αναγνωρισιμότητας του Δήμου Λέσβου, ως τουριστικού προορισμού με την προβολή της...

Λέσβος : «Παραθεριστικές διακοπές» (/articles/news-categories/afieromata/lesvos-paratheristikes-diakopes)

(/articles/news-

categories/koinonia/koymanto

-ti-lesvo-kanoyn-oi-mko-

kataggelies-kai-prosfygi-ston)

Λόγω της απουσίας της πολιτείας στην υγειονομική κάλυψη της έκτακτης κατάστασης που δημιουργήθηκε στη Λέσβο λόγω των
μεγάλων προσφυγικών ροών, πολλές ΜΚΟ έφτασαν στο νησί για να βοηθήσουν και σ΄ αυτόν τον τομέα. Η κατάσταση όμως έγινε
επικίνδυνη αφού όπως καταγγέλλουν υγειονομικοί φορείς του νησιού και εθελοντές, ορισμένες από αυτές τις οργανώσεις χωρίς καμία
πιστοποίηση λειτουργούν ανεξέλεγκτα κυρίως στη Σκαμιά απαγορεύοντας ακόμα και την πρόσβαση στις...

Κουμάντο στη Λέσβο κάνουν οι ΜΚΟ - Καταγγελίες και προσφυγή στον εισαγγελέα (/articles/news-categories/koinonia/koymanto-ti-lesvo-kanoyn-

oi-mko-kataggelies-kai-prosfygi-ston)

(/articles/news-

categories/koinonia/i-

paratrapeza-tis-mytilinis-me-

kerdos-50-i-allios-skoyro-

prasino)

Χιλιάδες οι άνθρωποι που συνωστίζονται στα κτήματα πέρα από την παλιά πύλη εισόδου του μεγάλου στρατοπέδου της Μόριας, βόρεια
της Μυτιλήνης, όπου λειτουργεί το κέντρο καταγραφής και πιστοποίησης των μεταναστών. Μια, δυο, μερικές φορές σαν αυξηθεί ο
ρυθμός των όσων περνούν το στενό της θάλασσας αναμεταξύ Λέσβου και Λήμνου, μπορεί να χρειαστεί και τρεις μέρες να περιμένουν,
σε μια ουρά που δε λέει να τελειώσει. Να τους γράψουν και να πάρουν το πολύτιμο...

Η παρατράπεζα της Μυτιλήνης με κέρδος 50% ή αλλιώς το σκούρο πράσινο αγροτικό (/articles/news-categories/koinonia/i-paratrapeza-tis-

mytilinis-me-kerdos-50-i-allios-skoyro-prasino)

(/articles/news-

categories/taxidi-sto-hthes/45-

fotografies-apo-hthes-tis-

mytilinis-fotografeio)

 Συνεχίζουμε το ταξίδι στη Λέσβο του χθες με το τρίτο μέρος τους αφιερώματος στους  παλιούς φωτογράφους της Μυτιλήνης.  Ο Μάκης
Μπεκιάρης – δημιουργός της ιστοσελίδας lesvosoldies.gr - μας παρουσιάζει μέσω της τέχνης των φωτογράφων αυτών μοναδικές
εικόνες μιας άλλης εποχής που αξίζει να γνωρίσουμε καθώς αποτελούν κομμάτι από την ιστορία του τόπου μας. Το τρίτο μέρος είναι
αφιερωμένο στον Ιωάννη Χατζηδανιήλ Γεννήθηκε στην...

45 φωτογραφίες από το χθες της Μυτιλήνης - Φωτογραφείο Χατζηδανιήλ (/articles/news-categories/taxidi-sto-hthes/45-fotografies-apo-hthes-tis-

mytilinis-fotografeio)

(/articles/news-

categories/astynomiko-

reportaz/tragodia-sti-lesvo-

nekros-17hronos-se-trohaio)

  Χθες (27-12-2015) το απόγευμα, στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Άγρας –Μεσοτόπου στη Λέσβο, δίκυκλη μοτοσικλέτα, με
οδηγό έναν 17χρονο , εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, με συνέπεια το θανάσιμο
τραυματισμό του δικυκλιστή. Τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται, ενώ προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα
Καλλονής.   up date Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άτυχος Νίκος Ρέμας οδηγούσε μηχανή που...

Τραγωδία στη Λέσβο! Νεκρός 17χρονος σε τροχαίο (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/tragodia-sti-lesvo-nekros-17hronos-se-trohaio)

(/articles/news-

categories/ergasia/neo-

katastima-public-mytilini-

analytika-oi-theseis-ergasias)

Το 2016 θα ξεκινήσει η λειτουργία του νέου καταστήματος Public στην πόλη της Μυτιλήνης. Τα Public είναι η ελληνική αλυσίδα
πολυκαταστημάτων ψυχαγωγίας (48 καταστήματα), η οποία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα –αφού ιδρύθηκε μόλις το 2005–
κατάφερε να αλλάξει τις καταναλωτικές συνήθειες όλων. Διαθέτει σύγχρονους και ζεστούς χώρους με ευρεία γκάμα προϊόντων
τεχνολογίας και πολιτισμού που καλύπτουν τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών...

Νέο Κατάστημα Public στη Μυτιλήνη - Αναλυτικά οι θέσεις εργασίας (/articles/news-categories/ergasia/neo-katastima-public-mytilini-analytika-oi-

theseis-ergasias)

(/articles/news-

categories/politismos/hristoyg

enna-sti-mytilini-analytika-

oles-oi-ekdiloseis-apo-dimo)

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Τουρισμού, Κώστας Αστυρακάκης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Μυτιλήνης, Πάνος Πίτσιος, παρουσιάζουν το πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν
στην πόλη της Μυτιλήνης.   Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 - ώρα 7:30 μ.μ.Δημοτικό Θέατρο: Παρουσίαση υποψηφιότητας Μυτιλήνης -
Λέσβου, για ανάδειξή της ως “Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης”...

Χριστούγεννα στη Μυτιλήνη - Αναλυτικά όλες οι εκδηλώσεις από το Δήμο Λέσβου (/articles/news-categories/politismos/hristoygenna-sti-mytilini-

analytika-oles-oi-ekdiloseis-apo-dimo)

(/articles/news-

categories/naytiliaka-

metafores/ayto-itanpaei-kai-

aerodromio-mytilinis-

poylithike-eos)

Στην υπογραφή της σύμβασης για την ιδιωτικοποίηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων (ανάμεσά τους και το αεροδρόμιο
Μυτιλήνης) προχώρησε πριν από λίγα λεπτά η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ με τους εκπροσώπους της κοινοπραξίας Fraport-Slentel. Η
ανάληψη της 40ετούς λειτουργίας των αεροδρομίων θα πραγματοποιηθεί το Φθινόπωρο του 2016 οπότε και θα καταβληθεί το τίμημα
ύψους 1,234 δισ. ευρώ. Ο επενδυτής θα καταβάλλει σε ετήσια βάση, μίσθωμα ύψους 22,9 εκατ. ευρώ και...

Αυτό ήταν...πάει και το αεροδρόμιο Μυτιλήνης! Πουλήθηκε! (/articles/news-categories/naytiliaka-metafores/ayto-itanpaei-kai-aerodromio-mytilinis-

poylithike-eos)

(/articles/news-

categories/koinonia/thrinos-

sti-lesvo-gia-thanato-toy-

17hronoy-nikoy-rema)

Η είδηση για το θανατηφόρο τροχαίο και τον άδικο χαμό του 17χρονου Νίκου Ρέμα από την Άγρα έχει συγκλονίσει όλη τη Λέσβο. Το
προφίλ του Νίκου γέμισε με δεκάδες συγκλονιστικά μηνύματα από τους φίλους του. Όλοι κάνουν λόγο για ένα γελαστό παιδί που μόνο
χαρά τους χάριζε.... κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως ο φίλος τους έφυγε....  Δείτε μερικά από τα μηνύματα των φίλων του: 

Θρήνος στη Λέσβο για το θάνατο του 17χρονου Νίκου Ρέμα (/articles/news-categories/koinonia/thrinos-sti-lesvo-gia-thanato-toy-17hronoy-nikoy-rema)

(/articles/news-

Τα ονόματα των 117 βουλευτών που ζητούν αναδρομικά και με τόκο διαφορές αποδοχών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και
αποζημιώσεις για ηθική βλάβη βάσει απόφασης του Μισθοδικείου που τους δικαιώνει (σ.σ. απόφαση του 2006) , δημοσιεύει το
aftodioikisi.gr.   Από τους 117, οι 62 είναι πρώην βουλευτές της ΝΔ και 52 πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ενώ το ακριβές ποσό που
ζητούν οι 117 πρώην βουλευτές μέσω των Διοικητικών Δικαστηρίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί...

Θυμάστε το Βουλευτή Λέσβου Φραγκλίνο Παπαδέλλη; Είναι ένας από τους 117 που ζητούν αναδρομικά (/articles/news-

categories/politiki/thymaste-voyleyti-lesvoy-fragklino-papadelli-einai-nas-apo-toys)
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(/articles/news-

categories/koinonia/i-diasimi-

ithopoios-soyzan-saranton-

susan-sarandon-sti-lesvo)

H διάσημη ηθοποιός Σούζαν Σάραντον βρέθηκε σήμερα στη Λέσβο και συγκεκριμένα στη Σκάλα Συκαμιάς.Το δράμα των προσφυγών
δεν αφήνει ασυγκίνητους ούτε τους ηθοποιούς του Χόλλυγουντ. Η άφιξη της Σούζαν Σάραντον στη Λέσβο δεν αποτελεί έκπληξη καθώς
η ηθοποιός είναι γνωστή για την κοινωνική και πολιτική δράσης και την υποστήριξή της σε προοδευτικούς και αριστερούς πολιτικούς
σκοπούς.Το 1995 ήταν μία από τους πολλούς ηθοποιούς, σκηνοθέτες και σεναριογράφους του...

Η διάσημη ηθοποιός Σούζαν Σάραντον - Susan Sarandon - στη Λέσβο (/articles/news-categories/koinonia/i-diasimi-ithopoios-soyzan-saranton-susan-

sarandon-sti-lesvo)

(/articles/news-

categories/koinonia/dimarhe-

lesvoy-kaneis-lathosplatanos-

simainei-prosfora)

Εδώ και καιρό στη Σκάλα Συκαμιάς υπάρχει μια ομάδα εθελοντών (προσοχή δεν είναι ΜΚΟ και τα σχετικά) που αθόρυβα έχει
προσφέρει τεράστιο έργο στην προσφυγική κρίση.Μια αυτο-οργανωμένη συλλογικότητα στον Πλάτανο στη Συκαμία  που προσφέρει
κάθε δυνατή βοήθεια στους πρόσφυγες. Δυστυχώς όμως ο Δήμος Λέσβου δείχνει να εξαντλεί εκεί όλη του την αυστηρότητα.... Η
ανακοίνωση της ομάδας:Άργησε αλλά έγινε πραγματικότητα. Η πολιτεία ξεκαθαρίζει τις...

update ....«Πλάτανος» σημαίνει προσφορά (/articles/news-categories/koinonia/dimarhe-lesvoy-kaneis-lathosplatanos-simainei-prosfora)

(/articles/news-

categories/oikonomia/eortasti

ko-orario-leitoyrgias-

katastimaton-mytilinis)

Ο Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης ανακοινώνει στα μέλη του και στο καταναλωτικό κοινό ότι το εορταστικό ωράριο αρχίζει από την
Πέμπτη 17-12-2015 έχει ως ακολούθως: ΠΕΜΠΤΗ                17-12-20158.30-14.0017.30-21.00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ            18-12-20158.30-
14.0017.30-21.00 ΣΑΒΒΑΤΟ      ...

Εορταστικό ωράριο λειτουργίας καταστημάτων Μυτιλήνης (/articles/news-categories/oikonomia/eortastiko-orario-leitoyrgias-katastimaton-mytilinis)

(/articles/news-

categories/koinonia/10hronos-

pilotos-i-eyhi-toy-giorgoy-apo-

ti-mytilini-egine)

Το Γιώργο από τη Μυτιλήνη τον γνωρίσαμε το καλοκαίρι όταν οι γονείς του έκαναν έκκληση για βοήθεια καθώς ο 10χρονος πάσχει από
οξεία μορφή λευχαιμίας.Ο Γιώργος μας έμαθε να παλεύουμε και από σήμερα μας μαθαίνει και να πατάμε!Η επιθυμία του Γιώργου να
γίνει πιλότος σε πολεμικό αεροσκάφος έγινε πραγματικότητα.Ο Μη κερδοσκοπικός οργανισμός  Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή
Ελλάδος) ανέλαβε δράση!To Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) πραγματοποιεί τις πιο...

10χρονος πιλότος.... η ευχή του Γιώργου από τη Μυτιλήνη έγινε πραγματικότητα (/articles/news-categories/koinonia/10hronos-pilotos-i-eyhi-toy-

giorgoy-apo-ti-mytilini-egine)

(/articles/news-

categories/koinonia/vrefos-6-

minon-ehase-ti-zoi-toy-sti-

mytilini)

Άγνωστα παραμένουν τα αίτια του θανάτου ενός βρέφους ηλικίας έξη μηνών σήμερα νωρίς τα χαράματα στον καταυλισμό προσφύγων
του Καρά Τεπέ. Όπως όλα δείχνουν το βρέφος μεταφέρθηκε νεκρό στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όμως παρά
τις προσπάθειες των γιατρών δεν επανήλθε. Το άτυχο βρέφος Συριακής καταγωγής διέμενε από χθες με την οικογένεια του που
περιλαμβάνει και άλλα τέσσερα παιδιά, σε οικίσκο στον Καρά Τεπέ. Εκεί πήγαν αφού προηγουμένως...

Βρέφος 6 μηνών έχασε τη ζωή του στη Μυτιλήνη (/articles/news-categories/koinonia/vrefos-6-minon-ehase-ti-zoi-toy-sti-mytilini)
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(/articles/news-categories/afieromata/orfanos-o-

molyvos-efyge-o-kostas-doykas)

11/07/17 - 19:45
Ορφανός ο Μόλυβος... έφυγε ο Κώστας Δούκας (/articles/news-categories/afieromata/orfanos-o-molyvos-efyge-o-

kostas-doykas)

Ορφανός από σήμερα ο Μόλυβος. Ο πρώην Δήμαρχος Κώστας Δούκας - ο ιστορικός Δήμαρχος του
Μούβου - έφυγε σε ηλικία 87 ετών.

Ο Κώστας Δούκας γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1929 στον Μόλυβο από φτωχή οικογένεια. 

Στα χρόνια της...

(/articles/news-categories/afieromata/efyge-o-ilias-

voylvoylis)

13/06/17 - 19:33
«Έφυγε» ο Ηλίας Βουλβούλης (/articles/news-categories/afieromata/efyge-o-ilias-voylvoylis)

Η Τομεακή Επιτροπή Λέσβου του ΚΚΕ, με βαθειά θλίψη, ανακοινώνει το θάνατο του Ηλία Βουλβούλη,
μέλος του Κόμματος επί σαράντα δύο (42) έτη, επί πολλά χρόνια Γραμματέας και μέλος της Νομαρχιακής
και των Αχτιδικών Επιτροπών του Κόμματος στο νησί μας.

Ο σ....

(/articles/news-categories/afieromata/megalo-mystiko-

tis-lesvoy)

12/06/17 - 08:55
Το μεγάλο μυστικό της Λέσβου! (/articles/news-categories/afieromata/megalo-mystiko-tis-lesvoy)

 

Σε κάθε νησί υπάρχουν και και κάποια μυστικά που οι ντόπιοι δεν τα μοιράζονται με κανέναν τρόπο με
τους ξένους. Έτσι διαφυλάσσουν τον κόσμο τους και έχουν να περηφανεύονται ότι μπορούν ζουν κάποιες
ιδιαιτερότητες που δεν έχουν μολυνθεί από το πνεύμα της αξιοποίησης και της...
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