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Στην συνέλευση της Εργατικής Λέσχης Λέσβου που πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοέμβρη πάρθηκαν αποφάσεις για ένταση των δράσεων ταξικής
αλληλεγγύης στους πρόσφυγες εν όψει του χειμώνα που έρχεται, στην κατεύθυνση του συντονισμού με σωματεία εργαζομένων και συλλογικότητες
που αναπτύσσουν ανάλογη δράση.

Συζητήθηκε επίσης το θέμα που προέκυψε από την βίαιη εκδίωξη των  αλληλέγγυων και των
μεταναστών από την κατάληψη του παλιού κτηρίου του ΠΕΚ (Παλλεσβιακού Εργατικού Κέντρου)
από μέλη του ΠΑΜΕ στις 10 Νοέμβρη. Ιδιαίτερα μας απασχόλησε η ανακοίνωση της Διοίκησης του
ΠΕΚ όπου συνδέει με απαράδεκτο τρόπο την Εργατική Λέσχη με τα συγκεκριμένα γεγονότα.

Η Εργατική Λέσχη επισημαίνει ότι μέλη της βρέθηκαν  το βράδυ της 10ης Νοέμβρη έξω από το
παλιό κτήριο του ΠΕΚ, για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους μετανάστες. Πράγμα που
έκαναν και τις προηγούμενες μέρες της κατάληψης και πριν από αυτή. Γιατί η αλληλεγγύη μεταξύ
των εργαζομένων, των φτωχών και των καταπιεσμένων είναι ένας βασικός λόγος ίδρυσης και
λειτουργίας της Εργατικής Λέσχης. Τα μέλη μας απέφυγαν παρά τις προκλήσεις να συμμετάσχουν
στην ένταση που δημιουργήθηκε και στόχο είχε την έξωση των μεταναστών από το κτήριο.

Οι συκοφαντίες της διοίκησης του ΠΕΚ, που θέλουν να πλήξουν την Εργατική Λέσχη, δεν θα βρουν
ευήκοα ώτα ανάμεσα στους εργαζόμενους, τους ανέργους και την νεολαία της Λέσβου. Γιατί η 
Εργατική Λέσχη στα δυόμισι χρόνια λειτουργίας της, έχει δώσει δείγματα έμπρακτης αλληλεγγύης

σε εργαζόμενους, απολυμένους και φωνή και χώρο έκφρασης σε όλα τα αγωνιζόμενα κομμάτια, χωρίς εξαιρέσεις. Έχει αναπτύξει πλούσια πολιτιστική
δράση και διεθνιστική ταξική αλληλεγγύη.

Δεν είχαμε, ούτε και έχουμε καμιά διάθεση αντιπαράθεσης με την διοίκηση του ΠΕΚ. Αντίθετα επιζητούμε την συνεργασία με τα σωματεία του ιδιωτικού
και του δημόσιου τομέα και με όλες τις συλλογικότητες για την ανάπτυξη των συναγωνιστικών δεσμών μεταξύ των εργαζομένων και της ταξικής
αλληλεγγύης.

Εργατική Λέσχη Λέσβου
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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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Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, για το άγγελμα του θανάτου του πρώην Δημάρχου
Μήθυμνας, Κώστα Δούκα:
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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...
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