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Οι εθελοντές της Λέσβου συγκεντρώθηκαν σήμερα το μεσημέρι στη Μόρια για να διαμαρτυρηθούν κατά της παραβίασης των βασικών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και κατά της παραβίασης της συνθήκης της Γενεύης, μετά τις νέες αποφάσεις της ΕΕ.

 Στο κάλεσμά τους είχαν αναφέρει: 
  
Οι υπάρχουσες δομές αλληλεγγύης που δημιουργήθηκαν στο νησί ως απάντηση στην
ανθρωπιστική κρίση κινδυνεύουν τώρα. Διαδηλώνουμε για να δείξουμε την αλληλεγγύη μας και να
γνωστοποιήσουμε ότι είμαστε ακόμα εδώ, παρά τους νέους περιορισμούς που ποινικοποιούν τις
ομάδες αλληλεγγύης και τις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης που βοηθούν τους πρόσφυγες. 

Η πρώτη κινητοποίηση θα γίνει την Πέμπτη 24/03 στη Μόρια και στο λιμάνι, η δεύτερη το Σάββατο
στο λιμάνι και στην πλατεία Σαπφούς. 
Συγκέντρωση στην είσοδο του στρατοπέδου της Μόριας την ώρα που οι πρόσφυγες θα
επιβιβάζονται στα λεωφορεία που θα τους μεταφέρουν στο λιμάνι. 

Δυστυχώς όμως η διαμαρτυρία δεν έληξε με ιδανικό τρόπο. 
Υπήρξε επίθεση  των ΜΑΤ στην πορεία έξω από το κέντρο κράτησης της Μόριας στη Μυτιλήνη.

Ξύλο και βίαιη προσαγωγή ενός μέλους της δομής του Πλατάνου. 

Οι αλληλέγγυοι αυτή η στιγμή είναι έξω από την Αστυνομική Δ/νση Λέσβου και ζητούν να αφεθεί ελεύθερο το μέλος της δομής του Πλάτανου.
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up date διαβάστε εδώ (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/33hronos-sti-moria-evapse-me-sprei-kai-ton-astynomiko)  για την αιτία των
επεισοδίων  
 

    
46

Like

4 Comments Sort by 

Στέφανος ΦΩτεινός
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΕΠΑΜ τα τελευταία 5 χρόνια λειτούργησε σαν το αριστερό δεκανίκι του ΣΥΡΙΖΑ, συμμετέχοντας , γλείφοντας και στηρίζοντας
τις συγκεντρώσεις του. Ουσιαστικά έχει μεγάλες ευθύνες για τις αυταπάτες που καλλιέργησε στον Ελληνικό λαό για το τι είναι ΣΥΡΙΖΑ και
που θα το το πάει…… θα κάνει ποτέ αυτοκριτική για την τακτική νεροκουβαλητή (ουράς) που ακολουθούσε με αποτέλεσμα χιλιάδες
ψηφοφόροι του να ψηφίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ ... Τι έχει τώρα να πει για το τρίτο μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ………. 
Ρωτάω θα ξανακουνάνε πάλι τα σημαιάκια τώρα κάτω από τις συγκεντρώσεις στήριξη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.....Έλεος ..
Like · Reply · Mar 25, 2016 5:42pm

Στέφανος ΦΩτεινός
ΑΝΤΑΡΣΥΑ η ιμπεριαλιστική αριστερά που παρέα με τις χρισοπληρωμένες Μ.Κ.Ο λειτουργεί σαν αχυράνθρωπος της παγκοσμιοποίησης

Like · Reply · 1 · Mar 25, 2016 5:38pm

Στέφανος ΦΩτεινός
Ευτυχώς που οι μικροί λαοί της Ευρώπης έβαλαν τέλος στην σαλαμοποίηση της Ευρώπης αναγκάζοντας την Ευρώπη να κατάργηση την
πολιτική των ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ πολιτική που οδηγούσε στον εκβαρβαρισμό και εξισλαμισμό της Ευρώπης  
Υ.Γ Είναι γνωστό ότι η μεγάλη μετανάστευση των λαών στις αρχές τον 4ου και 5ου αιώνα Μ.Χ σε συνδυασμό με τον χριστιανισμό της
εποχής εκείνης που ήταν παρόμοιος με τους σημερινούς Ταλιμπάν, Χριστιανισμός που κατέστρεφε τότες τους αρχαίους ναούς όπως
κάνουν σήμερα οι φανατικοί ισλαμιστές, ¨Όλο αυτό το εκρηκτικό μείγμα οδήγησε τότε στην Κατάλυση της δυτικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
και στο εκβαρβαρισμό της Ευρώπης που κράτησε χίλια χρόνια, και αυτή η σκοτεινή εποχή ονομάστηκε Μεσαίωνας . 
Δεν νομίζω ότι κανένας σώφρων άνθρωπος επιδιώκει την επανάληψη αυτής της ιστορικής τραγωδίας.

Like · Reply · 1 · Mar 25, 2016 5:36pm

Στέφανος ΦΩτεινός
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΕΔΙΟ  
Ο καπιταλισμός δημιουργεί πολέμους και εκμεταλλεύεται τις μεταναστευτικές ροές 
Σε αυτό συμβάλουν διεθνώς όσοι χρηματοδοτούν την λαθρομετανάστευση όπως ο Σόρος κ.λ.π καθώς και οι χρυσοταϊσμένες Μ.Κ.Ο,. 
Στην Ελλάδα Ο ΣΥΡΙΖΑ παρέα με το ΑΝΤΑΡΣΥΑ, και χθες η κυβερνήσεις της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ , και λοιποί αφελείς και μη, δουλεύουν και
για το μεγάλο κεφάλαιο που επιδιώκει την διεθνοποίηση της εργασίας , σε αυτό συμβάλει η Τουρκία και Σαουδική Αραβία που προσδοκούν
σε ισλαμοποίηση της Ευρώπης εκμεταλλευμένοι την πολιτική των ανοικτών συνόρων που μέχρι χθες είχε η κυβέρνη... See More

Like · Reply · 1 · Mar 25, 2016 5:35pm
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(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

16/07/17 - 21:31
Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 

 

(/articles/news-categories/koinonia/i-kataskinotiki-

periodos-ton-proskopon-tis-lesvoy)

16/07/17 - 19:53
Η κατασκηνωτική περίοδος των Προσκόπων της Λέσβου (/articles/news-categories/koinonia/i-kataskinotiki-

periodos-ton-proskopon-tis-lesvoy)

Άλλο ένα όμορφο αλλιώτικο καλοκαίρι ζουν τα Λυκόπουλα (παιδιά ηλικίας έξη έως 11 ετών), οι Πρόσκοποι
(νέοι έφηβοι ηλικίας 12 έως 15 ετών) και οι Ανιχνευτές (μεγάλη έφηβοι ηλικίας 16 έως 18 ετών) των
Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Λέσβου.
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(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sto-ippeios-2)

15/07/17 - 07:34
Εθελοντική Αιμοδοσία στο Ίππειος (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sto-ippeios-2)

Γνωρίζεις, ότι για να σωθεί ένας βαριά τραυματισμένος από τροχαίο ατύχημα χρειάζονται 20,30 ή ακόμη
και 50 αιμοδότες;

Γνωρίζεις ότι για να γίνει καρδιοχειρουργική επέμβαση χρειάζονται 10 έως 12 αιμοδότες;

Επειδή όλοι είμαστε ίσοι στην ανάγκη για αίμα σε καλούμε να λάβεις μέρος στην...

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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