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Τετάρτη, 26/08/2015 | Ανακοινώσεις Φορέων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΓΕ

Τον τελευταίο καιρό παρατηρούμε πολύ έντονα και στο νησί μας το δράμα και τα βάσανα χιλιάδων
προσφύγων και μεταναστών ξεριζωμένων από τα σπίτια τους, που φεύγουν για να γλιτώσουν το
μακελειό σε βάρος τους, φεύγουν για να γλιτώσουν από τις επεμβάσεις και τους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και προσπαθούν να περάσουν σε χώρες της ΕΕ
φτάνοντας εδώ.

Όσοι τελικά το καταφέρνουν και δεν χάνουν τη ζωή τους στο Αιγαίο, προσκρούουν στην
αντιμεταναστευτική πολιτική της ΕΕ και τη διαχειριστική λογική όλων των συγκυβερνήσεων, στο
πλαίσιο της Συνθήκης Σένγκεν και των Κανονισμών του Δουβλίνου.

Σε πολλές περιοχές του νησιού μας πρόσφυγες παραμένουν κατά δεκάδες ή και εκατοντάδες για
κάποιες ώρες σε δρόμους και πλατείες, σε συνθήκες πολύ άσχημες και δυσμενείς, ιδίως για τα
παιδιά και τις γυναίκες.

Η συγκυβέρνηση (ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ) σχεδόν αδιαφόρησε και πιστή στο ευρωενωσιακό πλαίσιο
προσπάθησε να διαχειριστεί το πρόβλημα των αυξημένων μεταναστευτικών ροών με αποσπασματικές ενέργειες, με επισκέψεις και συσκέψεις, μακριά
και πέρα από τις ανάγκες χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών.
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Καλούμε το λαό της Λέσβου και κάθε γυναίκα του νησιού, να συνεχίσουν να στέκονται αλληλέγγυοι στο δράμα των προσφύγων και να τους
συνδράμουν όπως απλόχερα μέχρι τώρα κάνουν, να εκφράσουν έμπρακτα και με κάθε τρόπο τη στήριξή τους, απομονώνοντας τα φαινόμενα
εκμετάλλευσης των αναγκών των προσφύγων και τις ελάχιστες ρατσιστικές και ξενοφοβικές φωνές που προσπαθούν να αλλοιώσουν τα φιλάνθρωπα
αισθήματα του λεσβιακού λαού.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 24/08/2015
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17/07/17 - 12:52
Συμπαράσταση της "Συνύπαρξης" στον καθηγητή της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Dokuz Eylul
(/articles/news-categories/anakoinoseis-foreon/symparastasi-tis-synyparxis-ston-kathigiti-tis-iatrikis)

Τα μέλη της «Συνύπαρξης» διαμαρτύρονται και εκφράζουν την λύπη και την συμπαράστασή τους στον
καθηγητή της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Dokuz Eylul (9ης Σεπτεμβρίου) της Σμύρνης, Τζεμ Τερζί,
προέδρου της ανθρωπιστικής οργάνωσης «Γέφυρες Λαών – Halkarin...
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12/07/17 - 12:19
Ψήφισμα Δήμου Λέσβου για το θάνατο του Κώστα Δούκα (/articles/news-categories/anakoinoseis-

foreon/psifisma-dimoy-lesvoy-gia-thanato-toy-kosta-doyka)

 

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, για το άγγελμα του θανάτου του πρώην Δημάρχου
Μήθυμνας, Κώστα Δούκα:
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12/07/17 - 06:54
Καλά νέα από τη ΔΕΥΑΛ για την περιοχή του Πολιχνίτου (/articles/news-categories/anakoinoseis-foreon/kala-

nea-apo-ti-deyal-gia-tin-periohi-toy-polihnitoy)

Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει τους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα τους κατοίκους της Δ.Ε. Πολιχνίτου ότι στις 10
Ιουλίου 2017 υποβλήθηκε στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Β.Αιγαίου αίτημα-Τεχνικό Δελτίο για την
χρηματοδότηση της κατασκευής Μ.Ε.Λ. Πολιχνίτου, Βρίσας, Βατερά, προϋπολογισμού 12.500.000...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

37

 

1

 

1

googleplus

0

 

57

 

(/articles/news-categories/politiki/vradines-ptiseis-exi-toyrkikon-mahitikon-pano-apo-lesvo)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100018982389793
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/anakoinoseis-foreon/symparastasi-tis-synyparxis-ston-kathigiti-tis-iatrikis
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/anakoinoseis-foreon/symparastasi-tis-synyparxis-ston-kathigiti-tis-iatrikis
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/anakoinoseis-foreon/psifisma-dimoy-lesvoy-gia-thanato-toy-kosta-doyka
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/anakoinoseis-foreon/psifisma-dimoy-lesvoy-gia-thanato-toy-kosta-doyka
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/anakoinoseis-foreon/kala-nea-apo-ti-deyal-gia-tin-periohi-toy-polihnitoy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/anakoinoseis-foreon/kala-nea-apo-ti-deyal-gia-tin-periohi-toy-polihnitoy
http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/vradines-ptiseis-exi-toyrkikon-mahitikon-pano-apo-lesvo

