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Ομιλητές θα είναι ο πρώην βουλευτής, Γιάννης Ζερδελής, ο δικηγόρος Στρατής Σκουντιανέλλης και ο συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ, Πέτρος Κωνσταντίνου.

Με αφορμή τη διεθνή κινητοποίηση κατά του ρατσισμού και του φασισμού τον ερχόμενο μήνα, εκδήλωση για το
προσφυγικό οργανώνει για αύριο, Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Λέσβιον η ΚΕΕΡΦΑ (Κίνηση Ενωμένοι
Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή). Ομιλητές θα είναι ο πρώην βουλευτής, Γιάννης Ζερδελής, ο δικηγόρος
Στρατής Σκουντιανέλλης και ο συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ, Πέτρος Κωνσταντίνου.

«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,» αναφέρει το σχετικό κάλεσμα:
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#ΚΕΕΡΦΑ (/article/tag/ΚΕΕΡΦΑ),  #Προσφυγικό (/article/tag/Προσφυγικό),  #Μόρια (/article/tag/Μόρια),  #Ζερδελής (/article/tag/
Ζερδελής),  #Σκουντιανέλλης Στρατής (/article/tag/Σκουντιανέλλης%20Στρατής),

«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.»
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Ανασύρθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα στη Βρίσα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια

Δημιουργώντας γέφυρες - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Ευχαριστώ θερμά την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.

Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …
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