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Περίπου 400 άτομα συγκεντρώθηκαν στην περιοχή του ΙΚΑ Μυτιλήνης για να διαμαρτυρόμενη για την κατάσταση του Hot
Spot στη Μόρια. Το κάλεσμα είχε βγει από τους κατοίκους του χωριού και με πρωτοβουλία του προέδρου του χωριού. Από
τις προηγούμενες ημέρες είχε ανακοινωθεί η στήριξη της κινητοποιήσεις την αυτοαποκαλούμενη Πατριωτική Κίνηση
Λέσβου. Αισθητή είναι η παρουσία ακροδεξιών στην πορεία, με ανάλογου περιεχομένου συνθήματα.

Περίπου 400 άτομα συγκεντρώθηκαν στην περιοχή του ΙΚΑ Μυτιλήνης για να διαμαρτυρόμενη για την κατάσταση του Hot Spot στη Μόρια. Το κάλεσμα είχε βγει από τους

κατοίκους του χωριού και με πρωτοβουλία του προέδρου του χωριού. Από τις προηγούμενες ημέρες είχε ανακοινωθεί η στήριξη της κινητοποιήσεις την

αυτοαποκαλούμενη Πατριωτική Κίνηση Λέσβου. Αισθητή είναι η παρουσία ακροδεξιών στην πορεία, με ανάλογου περιεχομένου συνθήματα.

Αυτή την ώρα σε εξέλιξη συνάντηση των αντιπροσωπείας διαδηλωτών με το Δήμαρχο Σπύρο Γαληνό. 

Πριν λίγο, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη η συνάντηση της αντιπροσωπείας των διαδηλωτών με το Δήμαρχο
φωνάζονταν συνθήματα όπως: "Γαληνέ ξεφτίλα βγάλε τη μαντίλα" ενδεικτικό ότι οι ακροδεξιοί που συμμετέχουν έχουν
πάρει τον έλεγχο της κινητοποίησης. Άλλο σύνθημα από την κινητοποίηση "Βγάλ' τους από την Μόρια και βαλ' τους στα
βαπόρια".

Τώρα η πορεία κατευθύνεται προς την Περιφέρεια και θα επιδιώξουν συνάντηση με την Περιφερειακή Αρχή. 
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