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Τρί, 18/07/2017 - 16:05γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη
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Σάββατο, 12/12/2015 | Ανακοινώσεις Φορέων

Σε συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Λέσβου η ΕΓ του ΝΤ Λέσβου της ΑΔΕΔΥ καλεί μαζικά τους
δημοσίους υπαλλήλους και το Λεσβιακό Λαό σε συλλαλητήριο στις 18 Δεκέμβρη και ώρα 18:00 στην πλατεία Σαπφούς στη Μυτιλήνη με αφορμή την
παγκόσμια ημέρα Μεταναστών-ριών.

 

Στις 18 Δεκέμβρη, σε κάθε πόλη και γειτονιά, σε κάθε κοινωνικό και εργασιακό χώρο, από τα νησιά
του ανατολικού Αιγαίου μέχρι την Ειδομένη, αλλά και σε κάθε σταθμό της προσφυγικής διαδρομής
μέχρι την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, ενώνουμε τη φωνή μας με τους πολιτικούς και οικονομικούς
πρόσφυγες. 

Στις 18 Δεκέμβρη μαζικά, αποκεντρωμένα και μαχητικά συνεχίζουμε και κορυφώνουμε τη δράση μας
σε πανελλαδικό επίπεδο.

Στις 18 Δεκέμβρη συντονιζόμαστε και οργανώνουμε την αντίστασή μας στην Ελλάδα και την
Ευρώπη.

Διεκδικούμε:
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·         Όχι στο πόλεμο, στη τρομοκρατία και τον ιμπεριαλισμό. Καμία επέμβαση ΕΕ-ΝΑΤΟ-Ρωσίας στη Μέση Ανατολή. Καμία συμμετοχή και στήριξη
της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, είτε με στρατό είτε με βάσεις.

·         Να μπει ένα τέλος στο έγκλημα στο Αιγαίο – Να πέσει ο φράχτης του Έβρου, κανένας φράκτης στην Ευρώπη.  Ανοιχτά Σύνορα – Ασφαλής,
ελεύθερη διέλευση από χερσαία και θαλάσσια σύνορα, για τους πρόσφυγες του πολέμου, της καταπίεσης και της φτώχιας. 

·         Όχι στην τρομοϋστερία, το φόβο και την καταστολή. Υπεράσπιση και διεύρυνση των λαϊκών ελευθεριών και των δημοκρατικών δικαιωμάτων.  

·         Όχι στα Hot Spots και την εξαίρεση δικαιωμάτων – Όχι στην ποινικοποίηση της μετανάστευσης – Νομιμοποίηση και πλήρη δικαιώματα για τους
οικονομικούς και πολιτικούς πρόσφυγες. 

·         Όχι στην στρατιωτικοποίηση των συνόρων – Να σταματήσουν οι δολοφονικές επιχειρήσεις αποτροπής και επαναπροώθησης της Frontex και
της ελληνικής συνοριοφυλακής.

·         Όχι στην ανάθεση της συγκράτησης της προσφυγιάς στο καθεστώς Ερντογάν – Απευθείας μεταφορά των αιτούντων άσυλο σε ευρωπαϊκό
έδαφος

 ·         Κατάλληλα δημόσια κτίρια και δομές για την αξιοπρεπή στέγαση, περίθαλψη, σίτιση των οικονομικών και πολιτικών προσφύγων –
Χρηματοδότηση και προσλήψεις για τις δομές και υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης και όχι για κέντρα κράτησης και καταστολή.

Καλούμε τους πρωτοβάθμιους συλλόγους, τις πολιτικές και κοινωνικές συλλογικότητες να συμμετέχουν μαζικά στο συλλαλητήριο την
Παρασκευή 18-Δεκέμβρη (Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη) και ώρα 18:00 στην Πλατεία Σαπφούς.

Για την Ε.Γ

Του Ν.Τ Λέσβου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ                                                    ΠΑΝ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

 

Η Ένωση Ιατρών Ε.Σ.Υ. Λέσβου καλεί μαζικά τους εργαζόμενους στο χώρο της υγείας και το λεσβιακό λαό, σε συγκέντρωση και πορεία, στις 18
Δεκέμβρη και ώρα 18:00 στην πλατεία Σαπφούς στη Μυτιλήνη με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Μεταναστών-ριών. 

Επισυνάπτουμε το σχετικό δελτίο τύπου και την αφίσα, για ενημέρωση των συναδέλφων στους χώρους δουλειάς. 

#18D – ΗΜΕΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

Στην σύσκεψη σωματείων που πραγματοποιήθηκε στην Μυτιλήνη στις 2 Δεκεμβρίου με θέμα την οργάνωση κινητοποίησης για το μεταναστευτικό, τα
σωματεία που παραβρέθηκαν αποφάσισαν να οργανώσουν από κοινού συλλαλητήριο την Παρασκευή 18 Δεκέμβρη (Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη)
και ώρα 18:00 στην Πλατεία Σαπφούς. Καταρχήν συμφωνία υπήρξε από την Ένωση Ιατρών Ε.Σ.Υ. Λέσβου, το Σωματείο Εργαζομένων Ο.Τ.Α Λέσβου,
την ΕΛΜΕ Λέσβου, τον Σύλλογο Διοικητικών Υπαλλήλων Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ. Μέλη των άλλων σωματείων που παρευρέθηκαν
στη σύσκεψη, δεσμεύτηκαν να μεταφέρουν την συζήτηση για να αποφασίσουν για την συμμετοχή τους τις επόμενες μέρες. 

Σε συνέχεια αυτού τού σχεδιασμού η Ένωση Ιατρών Ε.Σ.Υ. Λέσβου καλεί μαζικά τους εργαζόμενους στο χώρο της υγείας και το λεσβιακό λαό, σε
συγκέντρωση και πορεία, στις 18 Δεκέμβρη και ώρα 18:00 στην πλατεία Σαπφούς στη Μυτιλήνη με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Μεταναστών-ριών. 

Στις 18 Δεκέμβρη, σε κάθε πόλη και γειτονιά, σε κάθε κοινωνικό και εργασιακό χώρο, από τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι την Ειδομένη, αλλά
και σε κάθε σταθμό της προσφυγικής διαδρομής μέχρι την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, ενώνουμε τη φωνή μας με τους πολιτικούς και οικονομικούς
πρόσφυγες. Στις 18 Δεκέμβρη μαζικά, αποκεντρωμένα και μαχητικά συνεχίζουμε και κορυφώνουμε τη δράση μας σε πανελλαδικό επίπεδο. Στις 18
Δεκέμβρη συντονιζόμαστε και οργανώνουμε την αντίστασή μας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

Διεκδικούμε: 

Όχι στο πόλεμο, στη τρομοκρατία και τον ιμπεριαλισμό. Καμία επέμβαση ΕΕ-ΝΑΤΟ-Ρωσίας στη Μέση Ανατολή. Καμία συμμετοχή και στήριξη της
Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, είτε με στρατό είτε με βάσεις. 

Να μπει ένα τέλος στο έγκλημα στο Αιγαίο – Να πέσει ο φράχτης του Έβρου, κανένας φράκτης στην Ευρώπη. Ασφαλής, ελεύθερη διέλευση από
χερσαία και θαλάσσια σύνορα, για τους πρόσφυγες του πολέμου, της καταπίεσης και της φτώχειας. 

Όχι στην τρομοϋστερία, το φόβο και την καταστολή. Υπεράσπιση και διεύρυνση των λαϊκών ελευθεριών και των δημοκρατικών δικαιωμάτων. 

Όχι στα Hot Spots και την εξαίρεση δικαιωμάτων – Όχι στην ποινικοποίηση της μετανάστευσης – Νομιμοποίηση και πλήρη δικαιώματα για τους
οικονομικούς και πολιτικούς πρόσφυγες. 

Όχι στην στρατιωτικοποίηση των συνόρων – Να σταματήσουν οι δολοφονικές επιχειρήσεις αποτροπής και επαναπροώθησης της Frontex και της
ελληνικής συνοριοφυλακής. 

Όχι στην ανάθεση της συγκράτησης της προσφυγιάς στο καθεστώς Ερντογάν – Απευθείας μεταφορά των αιτούντων άσυλο σε ευρωπαϊκό έδαφος 

Κατάλληλα δημόσια κτίρια και δομές για την αξιοπρεπή στέγαση, περίθαλψη, σίτιση των οικονομικών και πολιτικών προσφύγων – Χρηματοδότηση και
προσλήψεις για τις δομές και υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης και όχι για κέντρα κράτησης και καταστολή. 

Μυτιλήνη, 15 Δεκέμβρη 2015 

ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΛΕΣΒΟΥ

 

Η Ε.Λ.Μ.Ε. Λέσβου διοργανώνει, από κοινού με άλλα σωματεία, συλλαλητήριο και πορεία την Παρασκευή 18 Δεκέμβρη και ώρα 6:00 μ.μ. στην
πλατεία Σαπφούς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών. Στις 18 Δεκέμβρη, σε κάθε πόλη και γειτονιά, σε κάθε κοινωνικό και εργασιακό
χώρο, από τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι την Ειδομένη αλλά και σε κάθε σταθμό της προσφυγικής διαδρομής μέχρι την Κεντρική και Βόρεια
Ευρώπη, ενώνουμε τη φωνή μας με τους πολιτικούς και οικονομικούς πρόσφυγες. Στις 18 Δεκέμβρη μαζικά, αποκεντρωμένα και μαχητικά συνεχίζουμε
και κορυφώνουμε τη δράση μας σε πανελλαδικό επίπεδο. Στις 18 Δεκέμβρη συντονιζόμαστε και οργανώνουμε την αντίστασή μας στην Ελλάδα και την
Ευρώπη.
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Διεκδικούμε:

Όχι στον πόλεμο, στην τρομοκρατία και τον ιμπεριαλισμό. Καμία επέμβαση ΕΕ-ΝΑΤΟ-Ρωσίας στη Μέση Ανατολή. Καμία συμμετοχή και στήριξη της
Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, είτε με στρατό είτε με βάσεις.

Να μπει ένα τέλος στο έγκλημα στο Αιγαίο– Να πέσει ο φράχτης του Έβρου, κανένας φράκτης στην Ευρώπη. Ασφαλής, ελεύθερη διέλευση από
χερσαία και θαλάσσια σύνορα, για τους πρόσφυγες του πολέμου, της καταπίεσης και της φτώχειας.

Όχι στην τρομοϋστερία, τον φόβο και την καταστολή. Υπεράσπιση και διεύρυνση των λαϊκών ελευθεριών και των δημοκρατικών δικαιωμάτων.

Όχι στα Hot Spots και την εξαίρεση δικαιωμάτων– Όχι στην ποινικοποίηση της μετανάστευσης– Νομιμοποίηση και πλήρη δικαιώματα για τους
οικονομικούς και πολιτικούς πρόσφυγες.

Όχι στη στρατιωτικοποίηση των συνόρων– Να σταματήσουν οι δολοφονικές επιχειρήσεις αποτροπής και επαναπροώθησης της Frontex και της
ελληνικής συνοριοφυλακής.

Όχι στην ανάθεση της συγκράτησης της προσφυγιάς στο καθεστώς Ερντογάν– Απευθείας μεταφορά των αιτούντων άσυλο σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Κατάλληλα δημόσια κτίρια και δομές για την αξιοπρεπή στέγαση, περίθαλψη, σίτιση των οικονομικών και πολιτικών προσφύγων– Χρηματοδότηση
και προσλήψεις για τις δομές και υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης και όχι για κέντρα κράτησης και καταστολή.

 

Η Πολιτική Επιτροπή της Λαϊκής Ενότητας Λέσβου καλεί τους πολίτες του νησιού μας να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση, που διοργανώνουν
συλλογικότητες και σωματεία την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18:00 στην πλατεία Σαπφούς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Μετανάστη-Ημέρα Αλληλεγγύης.

Δεν μένουμε παρατηρητές στο δράμα της προσφυγιάς και δεν συναινούμε στις πολιτικές της Ευρώπης-Φρούριο με την Ελλάδα στο ρόλο του
συνοριοφύλακα. Δεν αποδεχόμαστε κανέναν «ρεαλισμό» που πνίγει εκατοντάδες πρόσφυγες στο Αιγαίο, υψώνει φράχτες στα σύνορα και
εξαπολύει στρατιωτικού τύπου επιχειρήσεις ενάντια στους πρόσφυγες.

Η πολιτική της Ευρώπης-Φρούριο έχει την υπογραφή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ο φράχτης στον Έβρο που η κυβέρνηση υπερασπίζεται
εκτρέπει την προσφυγική διαδρομή στο επικίνδυνο και θανατηφόρο πέρασμα του ανατολικού Αιγαίου. Οι εκατοντάδες πνιγμένοι πρόσφυγες, οι
άθλιες συνθήκες υποδοχής και η παντελής απουσία κρατικών δομών πρόνοιας δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από τον συμπονετικό
λόγο των υπουργών. Η Ελλάδα με τη συμμετοχή της στους  ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς και την αποδοχή της στις ευρωπαϊκές συμφωνίες αναλαμβάνει
κεντρικό ρόλο τόσο στην συνέχιση των πολεμικών τυχοδιωκτισμών, όσο και στην «αναχαίτιση» και τον εγκλωβισμό των προσφύγων με την ίδρυση
των Hot Spots αλλά και την ουσιαστική εκχώρηση της Εθνικής Κυριαρχίας στη νέα Ευρωσυνοριοφυλακή .

Απέναντι σε απελπισμένους που ζητούν βοήθεια επί της ουσίας, η αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή, καθιστά τη χώρα μας συνένοχη σε ένα
έγκλημα μεγάλης έκτασης, κάτι που δεν συνάδει με καμιά δημοκρατία και καμιά έννοια ανθρωπισμού.

Αυτό που χρειάζεται είναι μια ριζικά διαφορετική πολιτική που να έχει ως αφετηρία την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά, όπως ταιριάζει ακριβώς σε μια
χώρα που οι άνθρωποί της έχουν νιώσει στο πετσί τους τι σημαίνει προσφυγιά και μετανάστευση, που σήμερα βλέπει τους νέους της να φεύγουν για
την ξενιτειά.

Για τη Λαϊκή Ενότητα είναι σαφές ότι το συνολικό πρόβλημα της προσφυγιάς και της μετανάστευσης δεν μπορεί να λυθεί όσο συνεχίζουν να υπάρχουν
οι συνθήκες που το αναπαράγουν. Είναι επίσης σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση χωρίς ένα ισχυρό διεθνές και ευρωπαϊκό αντιπολεμικό και
αντιρατσιστικό κίνημα, χωρίς την απαίτηση για κατάργηση της Ευρώπης – Φρούριο, ενός δομικού στοιχείου στη συγκρότηση της Ε.Ε.

Μέχρι τότε, όμως, μία ουσιαστική πολιτική αλληλεγγύης στους μετανάστες και τους πρόσφυγες θα προϋπέθετε σύγκρουση με τη βασική
κατεύθυνση της Ε.Ε. για δημιουργία ειδικών προσφυγικών ζωνών, άρνηση αποδοχής των hotspots στην Ελλάδα, γκρέμισμα του φράχτη
του Έβρου και καθιέρωση ασφαλών λωρίδων διέλευσης , όχι στην Ευρωσυνοριοφυλακή, σταθερή απαίτηση για κατάργηση των Κανονισμών του
Δουβλίνου και καταμερισμό των προσφύγων στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, δημιουργία ανοιχτών κέντρων πρώτης υποδοχής και φιλοξενίας,
με προσανατολισμό των αναλογούντων ευρωπαϊκών πόρων στην ενίσχυση και διευκόλυνση των προσφύγων και όχι σε έργα συντήρησης και
ενδυνάμωσης της καταστολής.

 

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Παρ, 18/12/2015 (Όλη μέρα)
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Συμπαράσταση της "Συνύπαρξης" στον καθηγητή της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Dokuz Eylul
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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...

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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