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Σάββατο 11 Φλεβάρη 6μμ 
Ξενοδοχείο ΛΕΣΒΙΟΝ 
Ομιλητές:

Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ,

Στρατής Σκουντιανέλης, δικηγόρος,

Γιάννης Ζερδελής, πρώην βουλευτής

 



Όχι άλλοι νεκροί πρόσφυγες στη Μόρια

Όχι στον Τράμπ και την ΕΕ-Φρούριο!

Κλείστε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης τσακίστε τους νεοναζί

Οργανώνουμε τη διεθνή κινητοποίηση κατά του ρατσισμού και του φασισμού στις 18 Μάρτη

Τρεις στη Μόρια, ένα βρέφος στη Ριτσώνα, ένας πρόσφυγας στη Σάμο, ένας μετανάστης στη Π.
Ράλλη, είναι ο βαρύς φόρος σε ζωές που πλήρωσαν άνθρωποι κατατρεγμένοι από τους πολέμους,
μέσα στα στρατόπεδα προσφύγων στην Ελλάδα, στο βωμό της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας.

Αυτή η συμφωνία επικαιροποιήθηκε χωρίς την έγκριση κανενός δημοκρατικού θεσμού τον
Δεκέμβρη, επιβάλλοντας προκλητικά την αφαίρεση του δικαιώματος μετακίνησης από τα νησιά του
Αιγαίου λες και είναι ειδικές ζώνες τύπου Γουαντάναμο. 
Επιπλέον, η Σύνοδος κορυφής της Μάλτας για το προσφυγικό μεταφέρει τον πόλεμο κατά των
προσφύγων στο έδαφος της Λιβύης και η Ελλάδα αναλαμβάνει να συνεργαστεί με την κυβέρνηση

συμμοριών της Λιβύης εκπαιδεύοντας τους λιμενικούς της στη καταδίωξη των βαρκών των προσφύγων. Πέρυσι έπνιξαν 5000 στη μεσόγειο, φέτος
επιχειρούν αν μαντρώσουν τους μετανάστες σε στρατόπεδα συγκέντρωσης αλα Μόρια στη Λιβύη!

Ο Τράμπ και η ΕΕ-φρούριο με τις ρατσιστικές πολιτικές των φραχτών φουντώνουν τα πανιά της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη.

Ομως η αντίσταση μεγαλώνει παντού! Η Ουάσιγκτον και οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες συγκλονίστηκαν από τα εκατομμύρια των διαδηλωτών κατά του
Τράμπ. Στη Λέσβο και στην Αθήνα διαδηλώσαμε αγανακτισμένοι για τους πέντε νεκρούς πρόσφυγες στα στρατόπεδα προσφύγων. Η έκρηξη οργής
των προσφύγων στο Ελληνικό αλλά και οι μεγαλειώδεις εκδηλώσεις υποδοχής των προσφυγόπουλων στα σχολεία κατ των νεοναζί της Χρυσής Αυγής
δείχνουν ότι υπάρχει η δύναμη να φράξουμε το δρόμο στην ακροδεξιά απειλή.

Το εργατικό κίνημα που δίνει τη μάχη για να μην φορτωθούμε τους συμβιβασμούς για την νέα αξιολόγηση με νέες περικοπές στις συντάξεις, τους
μισθούς, για να μην ξεπουληθεί το νερό, η ΔΕΗ και τα αεροδρόμια, είναι η δύναμη που μπορεί να στηρίξει τη μάχη για να τελειώνουμε με τη
ρατσιστική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, τον εγκλωβισμό των προσφύγων στα νησιά και την απομόνωση στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. 
Η 18 Μάρτη, η διεθνής κινητοποίηση κατά του ρατσισμού και του φασισμού είναι το δικό μας βήμα για να βάλουμε πλώρη να τους σταματήσουμε.
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Ignatios Simos · Mytilene, Lesvos, Greece
'Ολα σε ένα...νοικοκυρεμένα (πρόσφυγες, Τραμπ, Ε.Ε., Hot Spots, νεοναζί κλπ..) 
Για τους... μετανάστες πάντως (που είναι και η πλειοψηφία) δεν λέει τίποτα!!! Μόνο για τους πρόσφυγες...
Like · Reply · Feb 9, 2017 10:23pm
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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

 
...

(/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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