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Τρί, 18/07/2017 - 16:10 Γλυκιά γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο
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Πέμπτη, 17/12/2015 | Editorial

 

Πριν από μήνες η άφιξη 50-100 προσφύγων στη Λέσβο ήταν είδηση. Μετά έγιναν χιλιάδες και
καθημερινό φαινόμενο. Έπαψε να είναι είδηση. Μετά ήρθαν τα ναυάγια. Το πρώτο ναυάγιο με
νεκρούς ήταν είδηση. Να θυμηθώ το χαμό που έγινε με το θάνατο του μικρού Αϊλάντ. Τώρα πια
όμως έχουμε συνηθίσει στο θάνατο. Χθες είχαμε άλλο ένα ναυάγιο στη Μυτιλήνη. Δύο σοροί
ανασύρθηκαν : ένας άντρας και ένα μικρό κοριτσάκι. Η είδηση σήμερα δεν έγινε πρώτο θέμα σε
κανένα πρωτοσέλιδο τοπικής εφημερίδας. Σε μερικές υπάρχει  σχεδόν ως σχόλιο. Να μην
μιλήσουμε για τα πανελλαδικά ΜΜΕ.... ανύπαρκτη η είδηση. Όχι δεν κατηγορoύμε καμία εφημερίδα.
Κατηγορούμε όλους εμάς που έχουμε πλέον συνηθίσει στο θάνατο. Είναι δεδομένο πλέον ότι οι
πρόσφυγες έρχονται στο νησί μας και μερικοί εξ' αυτών πνίγονται. Καμία αίσθηση! Φυσιολογικό το
2015 να πνίγονται παιδιά και πρόσφυγες. Και σήμερα πάλι θα διαβάσουμε για τις συζητήσεις στην
Ευρώπη για το προσφυγικό.... και οι αφίξεις θα συνεχίζονται.... και οι πνιγμοί θα συνεχίζονται.
Αλήθεια τι άλλο θα συνηθίσουμε ;;;;;;;;;;;;;
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(/articles/news-categories/editorial/akrodexioi-agrotes-

sti-lesvo-i-politiki-aliteia-syriza)

30/01/16 - 08:06
«Ακροδεξιοί» αγρότες στη Λέσβο ή πολιτική αλητεία ΣΥΡΙΖΑ ; (/articles/news-categories/editorial/akrodexioi-

agrotes-sti-lesvo-i-politiki-aliteia-syriza)

Το χθεσινό μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο στη Λέσβο , μετά από καιρό, μάλλον φόβισε τα στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ στη Λέσβο.

 
Ακολουθώντας τη γραμμή που χάραξε ο...

(/articles/news-categories/editorial/me-athlia-

propaganda-o-syriza-lesvoy-prospathei-na-peisei-

toys)

23/01/16 - 10:37
Με άθλια προπαγάνδα ο ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου προσπαθεί να πείσει τους αγρότες (/articles/news-

categories/editorial/me-athlia-propaganda-o-syriza-lesvoy-prospathei-na-peisei-toys)

Εδώ και μερικές ημέρες είναι σε εξέλιξη μια άθλια προσπάθεια προπαγάνδας από τοπικά στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ στη Λέσβο. Προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τα μέτρα φορολογικής εξόντωσης των αγροτών
έχουν επιστρατεύσει καταστάσεις με 50-100 αγρότες του νησιού που λαμβάνουν υψηλές επιδοτήσεις.
Μάλιστά σ...
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06/12/15 - 09:45
Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος (/articles/news-categories/editorial/alexandros-grigoropoylos)

 
Δήλωσε «καταδικάζω τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται».
Το θέμα είναι τι κάνεις για να μην υπάρχει βία; Τρομάζει περισσότερο η κρατική βία. Και κρατική βία δεν...
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Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
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