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Το Σάββατο 9 Απριλίου 2016 αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ειρήνης Λέσβου και του Συλλόγου Προοδευτικών Γυναικών Μυτιλήνης προσπάθησαν
από κοινού να επισκεφτούν το Κέντρο στη Μόρια όπου κρατούνται οι πρόσφυγες και μετανάστες που φτάνουν στο νησί τις τελευταίες μέρες, κύρια
μετά την απαράδεκτη συμφωνία της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ που προσυπέγραψε και εφαρμόζει και η ελληνική κυβέρνηση.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν να διαπιστωθούν ιδίοις όμμασι οι συνθήκες διαμονής όσων
«φιλοξενούνται» ή καλύτερα κρατούνται εγκλωβισμένοι στο Κέντρο, καθώς και τα προβλήματα που
ήδη καταγγέλλονται, προκειμένου να διαμορφωθούν προτάσεις και να διεκδικηθεί η άμεση
ικανοποίηση των αναγκών τους.
Η είσοδος στο Κέντρο δεν επετράπη, αφού, όπως εκεί μας γνωστοποιήθηκε, η είσοδος
πραγματοποιείται μόνο με άδεια που δίνεται κατόπιν προγενέστερης συνεννόησης και με αυστηρά
κριτήρια, επιβεβαιώνοντας το χαρακτήρα του Κέντρου ως κέντρου κράτησης και προφανώς όχι ως
κέντρου υποδοχής, ταυτοποίησης και φιλοξενίας, διαλύοντας κάθε αμφιβολία ακόμα και στον πιο
καλοπροαίρετο που τυχόν πίστεψε τα όσα προκλητικά διατυμπανίζει η κυβέρνηση για το αντίθετο.
Κάνουμε ξεκάθαρο ότι αυτή η εξέλιξη δε θα αποτρέψει την προσπάθειά μας να σταθούμε
αλληλέγγυοι στο δράμα των χιλιάδων ξεριζωμένων από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, όπου κι αν
βρίσκονται, αντίθετα η δράση μας θα ενταθεί σε συντονισμό με άλλες μαζικές οργανώσεις του
ταξικού κινήματος. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να καταργηθεί το ήδη ψηφισμένο προ ολίγων ημερών απαράδεκτο καθεστώς που
τους μετατρέπει σε κρατούμενους, να εξασφαλιστούν εδώ και τώρα ανθρώπινες συνθήκες

διαβίωσης, να τους παρασχεθούν άμεσα επαρκείς υπηρεσίες σίτισης, στέγασης, ένδυσης, υγείας - πρόνοιας, διερμηνείας και έκδοσης των
απαραίτητων εγγράφων, προκειμένου να μπορούν να ταξιδέψουν προς τη χώρα προορισμού τους.
ΚΑΛΟΥΜΕ το λαό της Λέσβου που έχει δείξει μέχρι τώρα απλόχερα και ποικιλότροπα την αλληλεγγύη του, να συνεχίσει σ’ αυτήν την κατεύθυνση, να
μην επαναπαυθεί και να μη συμβιβαστεί με την αντιδραστική και απάνθρωπη πολιτική των απελάσεων και επαναπροωθήσεων, να απομονώσει τις
ελάχιστες ρατσιστικές φωνές και να παλέψει στο πλευρό μας ενάντια στον ιμπεριαλισμό που γεννά τη φτώχεια και την προσφυγιά.
Μυτιλήνη 11 Απριλίου 2016
Από την Επιτροπή Ειρήνης Λέσβου 
και τη Διοίκηση του Συλλόγου Προοδευτικών Γυναικών Μυτιλήνης
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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...

(/articles/news-categories/anakoinoseis-

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

doyka)

12/07/17 - 12:19
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Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, για το άγγελμα του θανάτου του πρώην Δημάρχου
Μήθυμνας, Κώστα Δούκα:
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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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