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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / P O L I T I K I )  
 Κρυμμένοι και μερικές δεκάδες... οι "εκατοντάδες" της Χρυσής

Αυγής
Περισσότεροι οι αστυνομικοί και οι διαδηλωτές!

 (/article/author/13392-pazianouold) pazianouold (/article/author/13392-pazianouold)
 - 17|11|2016 01:16

Αναρωτιέται κανείς γιατί έπρεπε να αποκλειστεί με κλούβες των ΜΑΤ για πολλή ώρα ο κεντρικός δρόμος της Θερμής.

Την καλύτερη ρήση "πες, πες κάτι θα μείνει" του θεωρητικού της προπαγάνδας εφαρμόζει η Χρυσή Αυγή που με τη δική
της αριθμητική πολλαπλασίασε τους 50 περίπου ακροατές της σημερινής της εκδήλωσης στο ξενοδοχείο "Lesvos Inn" σε...
εκατοντάδες!

Οι δικές της φωτογραφίες από την εκδήλωση για το "λαθρομεταναστευτικό" στη Θερμή με τους χρυσαυγίτες βουλευτές
Κασιδιάρη και Λαγό αρκούν για να αποδείξουν ότι το πυκνό ακροατήριο μπορεί να γεμίζει την εικόνα, αλλά δεν αβγατίζει
τους οπαδούς.

Από την άλλη αν και με περίσσεια θερμά λόγια η Χ.Α αναφέρει ότι "Σε μια κατάμεστη αίθουσα στους Πύργους Θέρμης εκατοντάδες κάτοικοι της

Λέσβου βροντοφώναξαν ΝΑΙ στην Χρυσή Αυγή, ΟΧΙ στην λαθρομετανάστευση"

ήταν τέτοια η υπερηφάνια τους που εκτός από τους καλεσμένους, όλοι οι υπόλοιποι φωτογραφήθηκαν... πλάτη.
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#Χρυσή Αυγή (/article/tag/Χρυσή%20Αυγή),  #αντιφασιστικός συντονισμός (/article/tag/αντιφασιστικός%20συντονισμός),

Εν τέλει τόσο οι αστυνομικοί- που βρίσκονταν δυο μέρες επί ποδός αποκλείοντας οποιαδήποτε αντιφασιστική
κινητοποίηση- όσο και οι διαδηλωτές και τα σωματεία εναντίον της ΧΑ ήταν πολλοί περισσότεροι.

Αναρωτιέται κανείς γιατί έπρεπε να αποκλειστεί με κλούβες των ΜΑΤ για πολλή ώρα ο κεντρικός δρόμος της Θερμής.

Απέναντι στην επίσκεψη-πρόκληση παραμονή της 43ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, το Εργατικό Κέντρο, ο
Συντονισμός Σωματείων, η ΚΕΕΡΦΑ και οι Φοιτητικοί Σύλλογοι καλούν την Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία
Σαπφούς σε συγκέντρωση και πορεία στην προτομή του Μιχάλη Μυρογιάννη.
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Ο Θεός να βάλει το χέρι του! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

jim — Η εκπρόσωποι της Εκκλησίας κωλυσιεργούν εσκεμμένα για να
κρύψουν τις οικονομικές ατασθαλίες που έχουν κάνει. …

Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …

Γιατί δεν άντεξε η Βρίσα στον σεισμό; - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Δημήτριος Χαλαυτής — Το έδαφος στο δυτικό τμήμα του οικισμού που
καταστράφηκε είναι πιο χαμηλά από το ανατολικό και άρα με …

55.447 Τούρκοι τουρίστες στο βόρειο Αιγαίο - EmprosNet.gr
1 comment • 6 μέρες πριν•

Βογιατζής Βασίλης — επειδή δυστυχώς κάποια πράγματα φαίνονται μεγάλα
αλλά δεν είναι, θα επισημάνω τούτο..7236 αφίξεις με μια …

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

 (/component/banners/click/40)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 14:37

«Flow» από τη Μαρία Γιαννίκου (/politismos/�ow-apo-ti-maria-giannikou)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 13:23

«Μπαμπά… μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή» (/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-
paraskevi)

(/politismos/�ow-apo-ti-maria-giannikou)

(/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi)

(/politismos/me-to-polion)



https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fo-theos-na-valei-to-xeri-tou%3AuNJjQmyzLtoDZ9w5YyJNLVBHblw&imp=79cl3icqoh8j&prev_imp=79cn7u1a065pm&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5747488322&thread=5865874728&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5865874728
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fo-theos-na-valei-to-xeri-tou%3AuNJjQmyzLtoDZ9w5YyJNLVBHblw&imp=79cl3icqoh8j&prev_imp=79cn7u1a065pm&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5747488322&thread=5865874728&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5865874728
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fstiles%2Fb3ad03cb-afd9-450c-b972-52e8cdd6c1f9%3AWrVKhpNqBICbwX-32exM1J6AuG4&imp=79cl3icqoh8j&prev_imp=79cn7u1a065pm&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5747488322&thread=5959808130&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5959808130
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fstiles%2Fb3ad03cb-afd9-450c-b972-52e8cdd6c1f9%3AWrVKhpNqBICbwX-32exM1J6AuG4&imp=79cl3icqoh8j&prev_imp=79cn7u1a065pm&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5747488322&thread=5959808130&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5959808130
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fgiati-den-antekse-i-vrisa-ston-seismo%3AqG0FxXLYjSKOb21mdLjtaQ-ZtVo&imp=79cl3icqoh8j&prev_imp=79cn7u1a065pm&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5747488322&thread=5960455000&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5960455000
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fgiati-den-antekse-i-vrisa-ston-seismo%3AqG0FxXLYjSKOb21mdLjtaQ-ZtVo&imp=79cl3icqoh8j&prev_imp=79cn7u1a065pm&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5747488322&thread=5960455000&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5960455000
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Foikonomia%2F55-447-toyrkoi-touristes-sto-voreio-aigaio%3AXsmWT9DKf_2gmc7_jiN5skG9Dn8&imp=79cl3icqoh8j&prev_imp=79cn7u1a065pm&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5747488322&thread=5980244724&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5980244724
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Foikonomia%2F55-447-toyrkoi-touristes-sto-voreio-aigaio%3AXsmWT9DKf_2gmc7_jiN5skG9Dn8&imp=79cl3icqoh8j&prev_imp=79cn7u1a065pm&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5747488322&thread=5980244724&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5980244724
https://disqus.com/home/forums/emprosnet/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=emprosnet&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://www.emprosnet.gr/component/banners/click/40
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/flow-apo-ti-maria-giannikou
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi
http://www.emprosnet.gr/politismos/flow-apo-ti-maria-giannikou
http://www.emprosnet.gr/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion

