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Τετάρτη, 13/04/2016 | Ανακοινώσεις Φορέων

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΗ ΣΤΙΣ 5:00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ (ΠΑΡΚΙΝΓΚ)
ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΤΟ ΝΑΤΟ & ΤΗΝ Ε.Ε. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΡΙΖΩΜΟ ΤΩΝ
ΛΑΩΝ.
 
Εδώ και μήνες ο λαός της Λέσβου, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι άνεργοι, όλα τα λαϊκά στρώματα, δείχνουν  έμπρακτα
την αλληλεγγύη τους στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. 
Σήμερα, που οι καταστάσεις έχουν οξυνθεί  λόγω όλων των αντιλαϊκών και αντιμεταναστευτικών πολιτικών που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις και οι
ιμπεριαλιστικοί μηχανισμοί, είναι επιτακτικό να μην μένουμε απλοί θεατές στα εγκλήματα που διαπράττονται εις βάρος των λαών. Ευθύνη βέβαια έχει
και η ελληνική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που συμμετέχει ενεργά σε όλους τους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς (ΝΑΤΟ, Ε.Ε) και που παραχωρεί
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λιμάνια, αεροδρόμια και βάσεις στους φονιάδες των λαών. Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η πρόσφατη εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο με
πρόσχημα το προσφυγικό ενώ στην πραγματικότητα ο λόγος είναι ο έλεγχος της ευρύτερης περιοχής (Μ. Ανατολή – Β. Αφρική) και οι
ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις που υπάρχουν.    
Με απόφαση της Ε.Ε και με την σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης, οι πρόσφυγες και μετανάστες χαρακτηρίζονται παράνομοι, συλλαμβάνονται και
τους αποδίδεται η ιδιότητα του κρατούμενου. Αναγκάζονται να υποβάλουν αίτηση ασύλου για να παραμείνουν στην Ελλάδα (εφόσον εγκριθεί), πράγμα
που δεν επιθυμούν, διότι αν δεν υποβάλουν αίτηση τότε αυτομάτως επαναπροωθούνται στην Τουρκία, κάτι που ούτως ή άλλως, αργά ή γρήγορα για
το μεγαλύτερο ποσοστό προσφύγων και μεταναστών θα συμβεί. 
Αφού πρώτα με τις ιμπεριαλιστικές τους επεμβάσεις, ΕΕ–ΝΑΤΟ–ΗΠΑ–Ρωσία, ξερίζωσαν και συνεχίζουν να ξεριζώνουν από τον τόπο τους
εκατομμύρια λαού, έρχονται σήμερα και τους αντιμετωπίζουν σαν εγκληματίες, έγκλειστους γύρω από συρματοπλέγματα, στερώντας τους
οποιαδήποτε ελευθερία.
Τα λεγόμενα HOT SPOTS, όπως στην Μόρια, δεν είναι κέντρα προσωρινής φιλοξενίας, είναι κέντρα κράτησης, κανονικές φυλακές, με φύλαξη όλο το
24ωρο, χωρίς δικαίωμα εξόδου για τους έγκλειστους. Χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες κρατούνται αυθαίρετα, μέσα στην αβεβαιότητα για το μέλλον
τους,  χωρίς να έχουν τα στοιχειώδη μέσα για να ζήσουν αξιοπρεπώς και κάτω από άσχημες συνθήκες όπου δεν τηρούνται βασικοί κανόνες υγιεινής. 
Ο Λαός τις Λέσβου, να γυρίσει την πλάτη στις ελάχιστες ξενοφοβικές και ρατσιστικές φωνές, να απομονώσει αποφασιστικά το φασιστικό-ναζιστικό
έκτρωμα της Χρυσής Αυγής που σπέρνει το μίσος, την ξενοφοβία, και ωθεί σε εγκληματικές πράξεις εναντίον των ξεριζωμένων μεταναστών και
προσφύγων. 
Καλούμε τα σωματεία, τους φορείς, τους αγροτικούς συλλόγους να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής στην πορεία από την Παναγιούδα μέχρι το κένρο
κράτησης στη Μόρια και καταδίκης των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων που δημιουργούν τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές.
        Αυτό το σύστημα δεν διορθώνεται
        Μόνο ανατρέπεται
 
 
ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΙΣ 4.15 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛ. ΣΑΠΦΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ.
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17/07/17 - 12:52
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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12/07/17 - 06:54
Καλά νέα από τη ΔΕΥΑΛ για την περιοχή του Πολιχνίτου (/articles/news-categories/anakoinoseis-foreon/kala-
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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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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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