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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / P O L I T I K I )  
 Η Ν.Δ. Λέσβου υιοθετεί την Πατριωτική κίνηση του Αλ.

Κουτσαντώνη
Όλη η ανακοίνωση της ΝΟΔΕ Λέσβου

 (/article/author/553-nman) nman (/article/author/553-nman)  - 19|09|2016 18:39

Ευτυχώς εκατοντάδες αγανακτισμένοι Μυτιληνιοί, που φυλάνε σύνορα χρόνια τώρα, συγκεντρώθηκαν αυθόρμητα στη
προκυμαία να προστατεύσουν την τελετή υποστολής της Σημαίας μας. Είχαμε προειδοποίηση στη τελευταία ανακοίνωση μας, ότι θα

υπάρξουν αντιδράσεις του Λεσβιακού λαού, γιατί βλέπαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετατρέπει τις αριστερές του ιδεοληψίες σε κυβερνητικό έργο. Δυστυχώς με τη συνδρομή των

ΑΝΕΛ και των εκπροσώπων τους στη τοπική αυτοδιοίκηση.

Καταγγέλλουμε τη κυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ότι μετατρέπει σταδιακά τη Λέσβο σε περιοχή περιορισμένης κυριαρχίας.

Όταν τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών την έχουν οι ΜΚΟ.

Όταν κυκλοφορούν στους δρόμους του νησιού αστυνομικοί ξένων χωρών.

Όταν το Λιμενικό έχει καταντήσει από τη κυβέρνηση απλός θεατής των διελεύσεων παράτυπων μεταναστών.

Όταν εμποδίζονται οι Έλληνες αστυνομικοί να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους και απειλούνται με ΕΔΕ, που προκαλούν με
αβάσιμες καταγγελίες τους, μέλη ΜΚΟ.

Όταν  ο Δήμαρχος παραχωρεί τη χρήση- διαχείριση του Κέντρου Υποδοχής στο Καρά Τεπέ σε ΜΚΟ.

Όταν η κατασκευή νέου hot spot στη Λέσβο επιδιώχθηκε να γίνει εν κρυπτώ, σύμφωνα με καταγγελία του βουλευτή
Λέσβου της Ν.Δ. κυρίου Αθανασίου.

Το ποτήρι τελικά ξεχείλισε για τον λεσβιακό λαό, όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έδωσε με τις πράξεις της, το δικαίωμα
στους «αλληλέγγυους» και στους παράτυπους μετανάστες να επιχειρήσουν να εμποδίσουν την υποστολή της Ελληνικής
Σημαίας, σε ένα παραμεθόριο νησί όπως είναι η Λέσβος.

Ευτυχώς εκατοντάδες αγανακτισμένοι Μυτιληνιοί, που φυλάνε σύνορα χρόνια τώρα, συγκεντρώθηκαν αυθόρμητα στη
προκυμαία να προστατεύσουν την τελετή υποστολής της Σημαίας μας.    

Είχαμε προειδοποίηση στη τελευταία ανακοίνωση μας, ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις του Λεσβιακού λαού, γιατί βλέπαμε
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετατρέπει τις αριστερές του ιδεοληψίες σε κυβερνητικό έργο. Δυστυχώς με τη συνδρομή των ΑΝΕΛ και των
εκπροσώπων τους στη τοπική αυτοδιοίκηση.

ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ!!!!!!  
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Η… «οδομαχία» για τον δρόμο του αεροδρομίου - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Αντωνης Πορφυριου — Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ δεν ειναι η παραταξη του
συριζα στην αυτοδιοικηση ???Γιατι δεν ρωτα τους …

Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …

Γνώμη που έκανε αίσθηση - EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

Michael Grigoriou — Μηπως μιλαμε για Πειθαρχικο του τυπου "τατσι-μιτσι-
κοτσι" ;

Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.
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