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Με παλμό και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι (Σάββατο 26/03/2016) στην  πόλη της Μυτιλήνης η διαδήλωση ενάντια στις απελάσεις
προσφύγων στην Τουρκία και στην μετατροπή της Μόριας σε κέντρο κράτησης. 

Οργανωτές ήταν η ΚΕΕΡΦΑ Μυτιλήνης και ομάδες αλληλέγγυων. 
 
Η συγέντωση ξεκίνησε από το λιμάνι της Μυτιλήνης και υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες προς τις
αστυνομικές  και λιμενικές αρχές καθώς εκέίνη των ώρα επιβιβάστικαν στο πλοίο 50 μετανάστες
που θα μεταφερθούν στην Καβάλα και στη συνέχεια θα απελαθούν προς την Τουρκία. 
 
Η πορεία συνέχισε προς τη Γενική Γραμμάτεια Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για να καταλήξει
στην πλατεία Σαπφούς.
 
Αξίζει να τονιστεί ότι  στην πορεία συμμετείχαν και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που αντιδρούν στην συμφωνία
Ε.Ε.- Τουρκίας.
 
 
 
 

H ανακοίνωση του ΚΕΕΦΡΑ Μυτιλήνης:
 
ΚΕΕΡΦΑ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ
ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ Η ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΓΚΟΥΑΝΤΑΝΑΜΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΟΧΙ ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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Οι κινητοποιήσεις στη Μυτιλήνη κατά της συμφωνίας του αίσχους ΕΕ-Τουρκίας, που ξεκίνησαν στη Μόρια έχουν καθοριστική σημασία για την πορεία
του κινήματος αλληλεγγύης στους πρόσφυγες πανελλαδικά και διεθνώς.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για να επιβάλει την συμφωνία, που ποινικοποιεί την προσφυγιά, οδηγεί σε μαζικές συλλήψεις, φυλακίσεις σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης και μαζικές απελάσεις στην Τουρκία χρειάζεται να τσακίσει τους αλληλέγγυους και να διαλύσει τις δομές που έχτισε το κίνημα με
αυτοθυσία για να υποδεχτεί τους πρόσφυγες: διάσωση στη θάλασσα, υποδοχή στην ακρογιαλιά, μετακίνηση, στέγαση, σίτιση και περίθαλψη.
Είναι η απόλυτη κατρακύλα στα κελεύσματα της ρατσιστικής ΕΕ-φρούριο, των κλειστών συνόρων, του ΝΑΤΟ και της FRONTEX. Είναι μια κατάπτυστη
συμφωνία για την οποία ακόμη και ο ΟΗΕ διαφωνεί! Είναι μια πισώπλατη μαχαιριά σε βάρος εκατομμυρίων σε όλο τον Πλανήτη, που υποκλίθηκαν
στις ενέργειες αλληλεγγύης του νησιού, των στοργικών γιαγιάδων, των νέων που έφτασαν από όλο τον κόσμο στο νησί και των εργαζόμενων σε όλη
την Ελλάδα που στήριξαν τους αλληλέγγυους.
Ο αγώνας για να καταργηθεί η συμφωνία και να στηριχτούν οι αλληλέγγυοι πρέπει να γίνει υπόθεση όλων μας. 
Καλούμε κάθε σωματείο, φοιτητικό σύλλογο και συλλογικότητα γειτονιάς να δώσουμε μαζί τη μάχη για να μη γίνει η Μυιτλήνη το Γουαντάναμο της
Ευρώπης-φρούριο και να παραμείνει το νησί παγκόσμιο σύμβολο της αλληλεγγύης στους πρόσφυγες.
Για να μην γίνει η Μόρια νέα Παγανή-κολαστήριο, για να μην γίνει το Λιμάνι κέντρο απελάσεων. 
Για να διώξουμε από το νησί τους ΝΑΤΟϊκούς φονιάδες, τους προσφυγοπνίχτες της FRONΤEX, τον αστυνομικό συρφετό επιτήρησης των απελάσεων
Ελλάδας-Τουρκίας και τους συνοριοφύλακες της ΕΕ. Είναι όλοι ανεπιθύμητοι.
Χρειαζόμαστε τώρα μαζικές προσλήψεις προσωπικού στους Δήμους, τα νοσοκομεία και τα σχολεία, χρειαζόμαστε δημόσιες δομές αλληλεγγύης για να
υποδεχτούμε ανθρώπινα τους πρόσφυγες. Καλούμε τα σωματεία στην εκπαίδευση, την υγεία και το Δήμο να μπουν μπροστά σε αυτόν τον αγώνα.
Καλούμε το Εργατικό Κέντρο, τα σωματεία εργαζόμενων και ιδιαίτερα τα ναυτεργατικά σωματεία να προκηρύξουν απεργία μαζί με την ΑΔΕΔΥ, στις 7
Απρίλη, μέρα απεργίας κατά του ασφαλιστικού-σφαγείου. 
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Panagiotis Dellas · Works at Blizzard
ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΘΡΟ ΑΠΟ ΔΩ!!!!!!! ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ!!!!!!!

Like · Reply · 2 · Mar 27, 2016 1:46am

James Malliaros · Web Developer / Webdesigner & Administrator at Κατασκευές Ιστοσελίδων "Ο Μήτσος"
Τι είναι αυτά που λες; Ποιος θα πετάξει ποιον στη θάλασσα; Είναι δυνατόν; Φονιάδες είμαστε;
Like · Reply · Mar 27, 2016 2:32am
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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.

 

Η φετινή κατασκηνωτική...

(/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...
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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