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Τετάρτη, 05/10/2016 | Κοινωνία

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3/10/2016, ύστερα από την πρόσκληση της ΕΛΜΕ ΛΕΣΒΟΥ, σύσκεψη εκπροσώπων,  από είκοσι και πλέον  σωματεία,
φορείς και συλλογικότητες του νησιού μας, με σκοπό τη συγκρότηση  ενός κοινού μετώπου  για την παρέμβαση στο προσφυγικό πρόβλημα και την
αντιμετώπιση της ρατσιστικής-φασιστικής απειλής. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι  της ΑΔΕΔΥ, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Λέσβου, της Ένωσης Ιατρών ΕΣΥ Λέσβου, του Συλλόγου Εργαζόμενων  Δήμου Λέσβου, του Συλλόγου Διοικη-τικού Προσωπικού του
Παν/μίου Αιγαίου, του Συλλόγου Εργαζόμενων στην Α-ποκεντρωμένη Διοίκηση Β. Αιγαίου ,της ΠΑΣΕ-ΟΤΕ, του ΣΕΜΜΕΛ, της ΠΟΕΣΥ, της
ΕΣΗΕΠΥΝ, του ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ του Παν/μίου Αιγαίο, της ΚΕΡΦΑΑ, της Λαϊκής Αντίστασης,  της δημοτικής παράταξης «Ο
άλλος δρόμος », της  «Συνύπαρξης», της «Αγκαλιάς»,  καθώς και πολίτες από άλλους εργασιακούς χώρους, συλλογικότητες  και φοιτητές , οι οποίοι
δήλωσαν ότι θα μεταφέρουν  τη συζήτηση στα συλλογικά  τους όργανα.

Αναπτύχθηκε ένας αρκετά πλούσιος προβληματισμός σε σχέση με τα αίτια και τις μορφές εκδήλωσης ρατσιστικών φαινόμενων .

                
ΛΕΣΒΟΣ News Πολιτική

(/articles/news-
Κοινωνία

(/articles/news-
Οικονομία

(/articles/news-
Αθλητικά

(/articles/news-
Πολιτισμός

(/articles/news-
Αστυνομικό Ρεπορτάζ

(/articles/news-
Εκπαίδευση
(/articles/news-

Εργασία
(/articles/news-Αγροτικά - Αλιεία

(/articles/news-
Περιβάλλον
(/articles/news-

Τουρισμός
(/articles/news-

Υγεία
(/articles/new

Ναυτιλιακά - Μεταφορές
(/articles/news-categories/naytiliaka-

Βιβλίο (/articles/news-

categories/lesviako-vivlio)

Μουσείο Σίγρι - Γεωπάρκο
(/articles/news-categories/moyseio-

Κοινό μέτωπο για την προσφυγική κρίση στη Λέσβο - Συλλαλητήριο την Τρίτη 18 Οκτωβρίου - Όχι στον εκφασισμό της
κοινωνίας

http://www.lesvosnews.net/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ChwrbFsJtWfGKPJWmzAaTgp_oDrWY6btK-cqGjMoFrgIQASD2_PweYK2CgICgDKABh4aH3APIAQKpAp63a8HTV7M-qAMByAPJBKoE-QFP0DDBLG6TZ89DAGtqsQORJDrlJz_AXdIzWD0AivVK6ANZRqnAFyjQM8DxvUNaAF76CRqqSUiV9wyd4G2lSbikqsiqHNGu9IS04WfPJ_Nxx3a6CrdFanhfu67kQV3uqn-dUyHEiFB3wt4dfWFNmRFckn6WC92L5jIDvO5ts7lwe8210NbHLo066Lr8RimQ_gDzmNRsp1ylQqJtHrCga7h5KE6nIGJNqjbwulkLedMMXns9Kci8leVdkoq98nUXUCVu1j9X0SJatPeFMH1qKLbSEQQbAy1EdHNkH0B5AFznnpgnVdLWgYKpwUVqvr6YZu2o4ZweQ27DRhKQBgGgBgKAB-H5-COIBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCdxJKxxJHYrg2BMC&num=1&cid=CAMSeQClSFh3-VwUERdeIkVC2oc76-5iPyAdsDoFHPYfkZ9e6uWfwC_yapLptl2AQrpOmmnRWNNdfKeVdIel82hV93S0h2X-SIoNAEYOUHCFXUu6-5xqzCfRc-keebdcEWaE6yAlUdMPAz_zVWGQc8cmGbe8hvM_5zucm_s&sig=AOD64_0uxX08IyZ-duyscCzUj84djOXclg&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.galenic.gr/collections/diffuseur-de-beaut%25C3%25A9/booster-%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25BC%25CF%2588%25CE%25B7%25CF%2583%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Ddiffuseurdebeaute_jul17_25_55_women%26utm_content%3Ddiffuseurdebeautecampaign_cpc_dn_topics
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/epistoli-gia-ti-synaylia-tis-eleonoras-zoyganeli-sti-mytilini-na
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/triimero-panigyri-stoy-profiti-ilia-stin-agiaso
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/egkatastasi-ypsilon-tahytiton-internet-stoys-toyristikoys
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CDEsdF8JtWfOdAsnDzAbKpbWwArWY6btKscmGjMoFrgIQASD2_PweYK2CgICgDKABh4aH3APIAQKpAp63a8HTV7M-qAMByAPJBKoE_QFP0Gla_-bmSydVkLhWvrdeH4VbDnFy8_rt_ECp57jq8rDrfuonCKB7b2F1_R7ubfVZTTICKmzZk_TAiAoIVNWxpDz6LZZUrJDwkRZaTVSKZaxvzeYYJjqtjyIFtjSBonr7h9eys5pCB1BkSNWskccxzk9znrXQ18d3YDZ0c1nvfGvHdZzvi5amJYsC_nHSosUPfp9cXNkZNeeJuIOa93ROrd4BSAP_qK-k7DH1CFcAtdtY_NKrkxod5V4BtwcB3SMf2SjdqDkI6p3kcT3o_ByDMx3N3KQmD6UEKzQGdfbib-ArD3dD1PPwi1Uj61p9cBOXs1wKbf6EEpfP1iitkAYBoAYCgAfh-fgjiAcBkAcCqAemvhvYBwHSCAQIABACsQncSSscSR2K4NgTAg&num=1&cid=CAMSeQClSFh3zzW7bwf9r9kqzJ64vAyktiPTzmJ7l3v5kYvTElME7B_kzr28BkhpLClz2BAFWuMWlNVQ0QTYpk1hwU3IFIqSw1CP4O27_fC5yoZ9OnZ5E5G5_IUCmP441dwkRZvV0V-vwgm1PWX_4_iB-m950c29QFYwrns&sig=AOD64_1Ia81gXuR09ylmWaqbitKBhXvhXQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.galenic.gr/collections/diffuseur-de-beaut%25C3%25A9/booster-%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25BC%25CF%2588%25CE%25B7%25CF%2583%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Ddiffuseurdebeaute_jul17_25_55_women%26utm_content%3Ddiffuseurdebeautecampaign_cpc_dn_topics
javascript:window.open(window.clickTag)
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/oikonomia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ekpaideysi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/agrotika-alieia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/lesviako-vivlio
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri


 
Όλοι οι ομιλητές στάθηκαν στις επώδυνες συνέπειες της  απάνθρωπης συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας,
που οδήγησε στον  εγκλωβισμό χιλιάδων ανθρώπων  στο νησί μας, σε άθλιες και επικίνδυνες
συνθήκες διαβίωσης. 
 Η  προσφυγική κρίση  σε συνδυασμό  με τις ασκούμενες μνημονιακές πολιτικές,  που γεννούν
 φτώχια ,αποκλεισμούς, ανασφάλεια  και φόβο  αποτέλεσαν  εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη
ξενοφοβικών και ρατσιστικών αντιλήψεων. Την όλη  κατάσταση  επιχειρούν να εκμεταλλευτούν  με
προβοκάτσιες, κύκλοι της ακροδεξιάς και της ΧΑ  και να δημιουργήσουν κλίμα φόβου και
τρομοκρατίας προς τους προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες του νησιού.
 
Η σύσκεψη κατέληξε πώς για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση πρέπει να διεκδικήσουμε: 
- να κλείσει το hot-spot φυλακή  της Μόριας και να δοθούν έγγραφα στους πρόσφυγες για να
συνεχίσουν το ταξίδι τους στην Ευρώπη
- να εξασφαλιστούν  αξιοπρεπείς  συνθήκες  διαμονής (σίτιση, περίθαλψη, εκ-παίδευση) για όσο
χρόνο μένουν στο τόπο μας.

-να υπερασπιστούμε όλοι μαζί το νησί μας ορθώνοντας  κοινό μέτωπο στο φασισμό ,για  να συνεχίσει να είναι νησί της αλληλεγγύης της δημοκρατίας
και της ανθρωπιάς. 
  Αφού τονίστηκε η αναγκαιότητα συμμετοχής  όλων των δημοκρατικών πολι-τών, Ελλήνων,  προσφύγων και μεταναστών σε όλες τις αντίστοιχες
δράσεις, αποφασίστηκε:
1)Δημιουργία συντονιστικού οργάνου ενάντια στην προσπάθεια  εκφασισμού της κοινωνίας.
 2)Διοργάνωση συλλαλητηρίου την Τρίτη 18 Οκτώβρη στις 6.00μ.μ στην πλατεία Σαπφούς.
3)Διοργάνωση επετειακής εκδήλωσης ενόψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. 
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(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

ydrodotisis-se-4-periohes)

17/07/17 - 17:18
Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.

...

(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sta-loytra)

17/07/17 - 16:58
Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
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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: 
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