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Τρίτη, 31/01/2017 | Κοινωνία

Ως εδώ!!!

 

Όλοι εμείς που συμμετέχουμε μέσα από τις συλλογικότητες και τα σωματεία μας σε αυτό το συντονισμό λίγες βδομάδες πριν με κάθε μέσο είχαμε
μιλήσει για την κατάσταση με τον χιονιά που επικρατούσε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Μόριας και καλούσαμε τους υπευθύνους να
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σταματήσουν άμεσα να παίζουν με τις ζωές των προσφύγων, να ανοίξουν άμεσα κλειστούς χώρους
γιατί θα υπάρξουν νεκροί. Δύο βδομάδες μετά μετράμε ήδη 3 νεκρούς και έναν ακόμα
άνθρωπο στην εντατική

Ένα χρόνο μετά τη σύναψη της συμφωνίας της ντροπής ΕΕ - Τουρκίας, τα σύνορα παραμένουν
κλειστά για τους ανθρώπους που δραπετεύουν από τον πόλεμο και την εξαθλίωση, προκειμένου να
σώσουν τη ζωή τους.

Ένα χρόνο μετά, με την Τουρκία του αυταρχισμού και των βασανιστηρίων να θεωρείται «ασφαλής
τρίτη χώρα», το άσυλο έχει ουσιαστικά καταργηθεί, ενώ γίνονται μαζικές απελάσεις ανθρώπων
που δικαιούνται προστασία. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση του Αιγύπτιου πολιτικού πρόσφυγα
Μohamad Αbdelgawad που κινδυνεύει να απελαθεί μέσω Τουρκίας στην Αίγυπτο του δικτάτορα
Σίσι. Ο Μohamad Αbdelgawad πλησιάζει τις 50 μέρες απεργίας πείνας και παρά τον κλονισμό
της υγείας του κανένας κυβερνητικός παράγοντας δεν φαίνεται να συγκινείται.

Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και τους πακτωλούς χρημάτων που ξοδεύονται μέσω των
ΜΚΟ και όχι μόνο, οι συνθήκες «φιλοξενίας» των προσφύγων στα στρατόπεδα όχι απλά παραμένουν προσβλητικές για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια
και απάνθρωπες, αλλά χειροτερεύουν.

Η ΕΕ μαζί με την υπόλοιπη «πολιτισμένη Δύση» συνεχίζει αμείωτα τους πολέμους και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και κλιμακώνει τη ρατσιστική και
αντιπροσφυγική πολιτική της. Η Ευρώπη Φρούριο συνιστά μια νέα ποιότητα συνολικής αντιδημοκρατικής στροφής στο όνομα της ασφάλειας.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εναρμονίζεται πλήρως με τις πολιτικές της ΕΕ, θεωρεί την προσφυγιά παρανομία, τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες κατάδικους, υιοθετεί μέτρα αποτροπής, επαναπροωθήσεων, απελάσεων και εγκλεισμού, αναλαμβάνοντας το ρόλο του θεματοφύλακα της
συμφωνίας ΕΕ - Τουρκίας.

Η αντιπροσφυγική κυβερνητική πολιτική της «αποτροπής» κλιμακώνεται και στρώνει το έδαφος στη ναζιστική Χρυσή Αυγή, η οποία προσπαθεί να
φορέσει το μανδύα των «αγανακτισμένων γονέων» για να οργανώνει εισβολές κατά των προσφυγόπουλων στα σχολεία, αλλά και να επιτίθεται στα
νησιά εναντίον των προσφύγων. Οι δολοφόνοι του Π. Φύσσα κυκλοφορούν ελεύθεροι, η δίκη συνεχίζεται για δεύτερο χρόνο, ενώ η αστυνομία δίνει
ξανά κάλυψη στις συνάξεις των νεοναζί ενώ τις τελευταίες μέρες στο νησί μας έχουν καταγραφεί πάμπολλα περιστατικά βιαιοπραγιών ενάντια σε
μετανάστες και πρόσφυγες ακόμη και απειλές –ακόμη και με σύλληψη- απέναντι σε ντόπιους που «τόλμησαν» να διαμαρτυρηθούν όταν έπεσαν στην
αντίληψή τους. Φαίνεται ότι με αφορμή την παραβατικότητα που δημιουργούν οι συνθήκες εγκλεισμού των μεταναστών στήνεται ένα ολόκληρο
πλέγμα αστυνομοκρατίας.

Η διαδικασία μετεγκατάστασης των προσφύγων κινείται με ρυθμούς χελώνας με αποτέλεσμα οι πρόσφυγες είτε να εγκλωβίζονται είτε να πληρώνουν
ολόκληρες περιουσίες για να φτάσουν στη χώρα προορισμού τους.

Οι πρόσφυγες παραμένουν κοινωνικά αποκλεισμένοι και τα παιδιά των προσφύγων είναι αποκλεισμένα από την εκπαίδευση και υφίστανται
ρατσιστικούς διαχωρισμούς.

 

Σήμερα παρά ποτέ ο κοινός αγώνας ντόπιων, προσφύγων και μεταναστών απέναντι στην φτώχεια και την εξαθλίωση που παράγει η
μνημονιακή διαχείριση της κυβέρνησης σε ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, είναι περισσότερο αναγκαίος!

 

þΓια να ανοίξουν τα σύνορα σε πολιτικούς και οικονομικούς πρόσφυγες και να σταματήσουν οι απελάσεις.

þΝα κλείσουν τα στρατόπεδα και να φιλοξενηθούν αξιοπρεπώς οι πρόσφυγες μέσα στον οικιστικό ιστό.

þΓια ίσα δικαιώματα και αξιοπρέπεια για όλες-ους.

þΓια ισότιμη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση.

þΕνάντια στις πολιτικές της φτώχειας και της εξαθλίωσης.

 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31/01 στις 17:30 ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΩΤΙΚΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/02 ΣΤΙΣ 17:00 ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
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(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

ydrodotisis-se-4-periohes)

17/07/17 - 17:18
Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.

...

(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sta-loytra)

17/07/17 - 16:58
Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ

 
...

(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

16/07/17 - 21:31
Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 
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(/articles/news-categories/athlitika/6os-kolymvitikos-diaploys-kolpoy-geras-kyriaki-23-ioylioy)

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa
http://vatera.gr/platanos/?p=17877
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CB_TN7ORtWbG6O9DCb4-SjegD2OWdtUq6_ZyHygWuAhABIPb8_B5grYKAgKAMoAGk0dHJA8gBAqkCBdK8eWZWsz6oAwHIA8kEqgT0AU_QKYkH99___2af32SPYUHNvh3AeyMopNTKuCkaQWtVOxKyurZ-RRrz2TIPtPSKhm7Fn-_MBRXNooCbz52qtKwYSF5cuFPFFW1kxvmz12y1G9k5YSr4IuUglzjgOT6x7E557LkkiA5DJhcbGGdNYHMLY0H38m9AMKhgFYXCe1ojVkRpbu5X0RWkKSIXFqZp4AmmNlkMChcTFH4qRbFRFFTcERrZghx72xE8uoUYUFgXDUxhCJkj7O3iijEI66ViE3zOBkwrxbZaiyCv7w6W3onz4GUUKc-Jp9UTw4dMOuLEzt2GSYtTKcfIRiYAtSFkTrJwNPuQBgGgBgKAB8SurjaIBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCb0vwXIxliRi2BMC&num=1&cid=CAMSeQClSFh3K7cgRsdZP290EMN00vZktRs4S8aIujPQfW5r1wGFBjjrzKhYa7Qz98GWS2S5Qcd-_jTs803-7WuHwHmrnfY72mvYsxexPLW7WchujRa9NWTZRRH8x0lLgaWcdpu4LDr1T8TK2zFJuuybFbvnveZJ95ktwHk&sig=AOD64_3f4-rC0SdL18kox3vLuAGP-AYs-A&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.theworkshopshoes.com/el/product-category/gunaikeia/upodimata/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cx87Y7eRtWYiyAoulbIqEq7AF2OWdtUq6_ZyHygWuAhABIPb8_B5grYKAgKAMoAGk0dHJA8gBAqkCBdK8eWZWsz6oAwHIA8kEqgT0AU_QNdTVqADsOtToLqTpeXPxYrepQggTvMKHM-ljK5TOy3ee4KxLp5fgaIc9bHyoy665KoyUzqLgRwIq1wNECWJf9VJsVd4rOCnu48101W6X7InWwv1iGZh70jj8d2WKCIdQuBYXS4f-BLSZT-9mCS3dQ0Fq0NiJIa-uoM55PJBmht7r20SF7f0oE3ApRBjMNiKkKEDZgtH_lYaeEMRR_kx9S43tKZ-sXb4WHJCxGfGowGtNrctC_j8eT37EV3gs3HC16djRLyZDCBAxi2jSw8tUcQ6ONDT5lPxMcVyv0FX0a7MgyD00QSTyBTUejEThK8fLin2QBgGgBgKAB8SurjaIBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCb0vwXIxliRi2BMC&num=1&cid=CAMSeQClSFh3nVhlPl5emkubYocW3NE3pkUllAlCS_zvDrKRkeu-zBPIqJyRnWfe8JTgCLddmfKjOHIJJ2esYxhiFn8gFS_egGQVotcra-zkZloduQbzudUJ_fg6zmPvELS_hglR6Id0iBesup8iMtBltKsWT93J_tbtdKE&sig=AOD64_0Mm1iW0Hnv7cOw-L8e4Y1kYGnWxw&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.theworkshopshoes.com/el/product-category/gunaikeia/upodimata/
http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika/6os-kolymvitikos-diaploys-kolpoy-geras-kyriaki-23-ioylioy

