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 Διαδήλωσαν για να ανοίξουν τα σύνορα

ΑΔΕΔΥ, ΕΛΜΕ, ΣΕΜΜΕΛ, ΟΤΑ, Οργανώσεις, μαθητές και φορείς

 (/article/author/13392-pazianouold) pazianouold (/article/author/13392-pazianouold)
 - 20|03|2016 02:25

Υπό βροχή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το μεσημέρι η συγκέντρωση διαμαρτυρίας υπέρ των ανοιχτών συνόρων

Ενώ οι πρόσφυγες ετοιμάζονταν για άρον -άρον αναχώρηση (http://emprosnet.gr/article/82082-shedio-aposymforisis-i-
ekkenosis-apo-prosfyges), υπό βροχή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το μεσημέρι η συγκέντρωση διαμαρτυρίας υπέρ των
ανοιχτών συνόρων από το ΝΤ της ΑΔΕΔΥ, και άλλα σωματεία ΕΛΜΕ, ΣΕΜΜΕΛ, ΟΤΑ, ΠΑΣΕ ΟΤΕ, μαθητές, οργανώσεις,
συλλογικότητες και κόμματα. 

«Μπροστά στις κρίσιμες αυτές στιγμές σε δεκάδες πόλεις στην Ευρώπη κι όχι μόνο, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι
βγαίνουν στους δρόμους το Σάββατο στις 19 του Μάρτη για να ανοίξουν τα σύνορα, να πέσουν οι φράχτες, να
σταματήσουν οι πνιγμοί και να μπει τέλος στον πόλεμο.

Οι χώρες που συμμετέχουν είναι οι παρακάτω: Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Καταλονία, Ισπανία, Γαλλία,
Αυστρία, Δανία, Πολωνία, Σλοβενία, Κροατία, Γερμανία, Κύπρος, Λίβανος, Αυστραλία και οχτώ πόλεις στην Ελλάδα.
Πρόκειται για πρωτοβουλία που αποφασίστηκε στη διεθνή συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ τον περασμένο Οκτώβρη στην Αθήνα»,
αναφέρει η Κίνηση Ενωμένη Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ) Λέσβου.

«Η κατάσταση στην Ειδομένη και στα υπόλοιπα συνοριακά περάσματα σε όλη την Ευρώπη φτάνει στο σημείο χωρίς
επιστροφή.

Οι πρόσφυγες που στοιβάζονται στις λάσπες απειλούνται καθημερινά από κακουχίες και αρρώστιες με ευθύνη των
κυβερνήσεων της “πολιτισμένης Δύσης”, που αρχικά τους βομβαρδίζει, τους ξεριζώνει από την πατρίδα τους και στη
συνέχεια κλείνει τα σύνορά της, υψώνει φράχτες και τους πνίγει στο Αιγαίο», λέει σε ανακοίνωσή της η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Λέσβου,
καλώντας στη διαδήλωση. Ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και η Λαϊκή Ενότητα, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση μεταξύ των
άλλων για την εμπλοκή τού ΝΑΤΟ και τις νέες «Αμυγδαλέζες» που φτιάχνει, που το μόνο που κάνουν είναι να ενισχύουν
την ακροδεξιά.
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#πορεία (/article/tag/πορεία),  #ευρώπη- φρούριο (/article/tag/ευρώπη-%20φρούριο),

Και το Νομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΕΔΥ χαιρετίζει την πρωτοβουλία της ΕΛΜΕ και καλεί το λαό της Λέσβου και τους
εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά στο συλλαλητήριο του Σαββάτου 19 Μαρτίου και ώρα 12:00 το μεσημέρι στην
πλατεία Σαπφούς στη Μυτιλήνη και αναφέρει: «Ειδικά σήμερα, αγωνιζόμαστε ενάντια στις πολιτικές της Ευρώπης -
“Φρούριο”, που κλείνει ολοένα και περισσότερο τα σύνορά της στα θύματα των πολέμων και της φτώχειας και εντείνει το
ρατσισμό και την ισλαμοφοβία για να συγκαλύψει το πραγματικό έγκλημα, που είναι οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη
Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, η στρατιωτική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας στη Συρία και η
πολιτική «αποτροπής» με τους εκατοντάδες πνιγμένους στο Αιγαίο».

(/koinonia/sto-
evropaiko-
dikastirio-

prosefyge-o-
str-balaskas)
Στο ευρωπαϊκό
δικαστήριο

προσέφυγε ο Στρ.
Μπαλάσκας

(/koinonia/sto-
evropaiko-dikastirio-

prosefyge-o-str-
balaskas)

(/paideia/adedy-
kai-elme-

zitoyn-
posostosi)
ΑΔΕΔΥ και ΕΛΜΕ

ζητούν ποσόστωση
(/paideia/adedy-kai-

elme-zitoyn-
posostosi)

(/paideia/i-
mytilinia-

maria-
kofopoylou-

paei-ti-nomiki-
brosta)

Η Μυτιληνιά Μαρία
Κωφοπούλου πάει τη
Νομική μπροστά!

(/paideia/i-mytilinia-
maria-kofopoylou-

paei-ti-nomiki-brosta)

(/paideia/ana-
pedio-kai-

omada-
prosanatolismoy)
Ανά πεδίο και ομάδα
προσανατολισμού

(/paideia/ana-pedio-
kai-omada-

prosanatolismoy)

(/paideia/apofasi-
gia-tin-

prosorini-
stegasi-tou-

sxoleiou-
vrisas)

Απόφαση για την
προσωρινή στέγαση
του σχολείου Βρίσας
(/paideia/apofasi-gia-
tin-prosorini-stegasi-
tou-sxoleiou-vrisas)

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



http://www.emprosnet.gr/article/tag/%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://www.emprosnet.gr/article/tag/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%20%CF%86%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/paideia/ana-pedio-kai-omada-prosanatolismoy
http://www.emprosnet.gr/paideia/ana-pedio-kai-omada-prosanatolismoy
http://www.emprosnet.gr/paideia/apofasi-gia-tin-prosorini-stegasi-tou-sxoleiou-vrisas
http://www.emprosnet.gr/paideia/apofasi-gia-tin-prosorini-stegasi-tou-sxoleiou-vrisas


17/7/2017 Διαδήλωσαν για να ανοίξουν τα σύνορα - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/82084-diadilosan-gia-na-anoixoyn-ta-synora 3/3

Γνώμη που έκανε αίσθηση - EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

Michael Grigoriou — Μηπως μιλαμε για Πειθαρχικο του τυπου "τατσι-μιτσι-
κοτσι" ;

Δημιουργώντας γέφυρες - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Ευχαριστώ θερμά την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Hot...Spot Μόριας [PICS-VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Vagelis Kats — Γράψτε τα καλύτερα τα θέματα... οι ίδιοι έβαλαν τη φωτιά και
δεν άφηναν την πυροσβεστική να μπει...και …

Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

 (/component/banners/click/40)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 12:21

Με το «Πόλιον» (/politismos/me-to-polion)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
16|07|2017 19:26

Βιβλιοπαρουσίαση (/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (/KOINONIA)
16|07|2017 16:41

Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο προσέφυγε ο Στρ… (/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-

(/politismos/me-to-polion)

(/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

(/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas)



https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fgnomi-pou-ekane-aisthisi%3Ay4IM7GEza4vKg7NQ0M88m1QMTXg&imp=70bjl338s9ejl&prev_imp=70bjooai7km8&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968143788&thread=5953727629&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5953727629
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fgnomi-pou-ekane-aisthisi%3Ay4IM7GEza4vKg7NQ0M88m1QMTXg&imp=70bjl338s9ejl&prev_imp=70bjooai7km8&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968143788&thread=5953727629&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5953727629
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpolitismos%2Fdimiourgontas-gefyres%3AeLwU9lZYHGQJk8PwOsPHNezS6FE&imp=70bjl338s9ejl&prev_imp=70bjooai7km8&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968143788&thread=5894392617&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5894392617
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpolitismos%2Fdimiourgontas-gefyres%3AeLwU9lZYHGQJk8PwOsPHNezS6FE&imp=70bjl338s9ejl&prev_imp=70bjooai7km8&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968143788&thread=5894392617&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5894392617
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fmoria%2Fhot-spot-morias-pics-vid%3AOIRJkpL399rGyW5FMhHDcgfRfxA&imp=70bjl338s9ejl&prev_imp=70bjooai7km8&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968143788&thread=5977981561&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5977981561
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fmoria%2Fhot-spot-morias-pics-vid%3AOIRJkpL399rGyW5FMhHDcgfRfxA&imp=70bjl338s9ejl&prev_imp=70bjooai7km8&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968143788&thread=5977981561&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5977981561
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fprotognoro-to-alaloym-me-tis-listes-2%3A9fKwVUKyyl06RyMWTon-XXYNCtg&imp=70bjl338s9ejl&prev_imp=70bjooai7km8&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968143788&thread=5985894226&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5985894226
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fprotognoro-to-alaloym-me-tis-listes-2%3A9fKwVUKyyl06RyMWTon-XXYNCtg&imp=70bjl338s9ejl&prev_imp=70bjooai7km8&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968143788&thread=5985894226&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5985894226
https://disqus.com/home/forums/emprosnet/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=emprosnet&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://www.emprosnet.gr/component/banners/click/40
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas

