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Η απάντηση των εργαζομένων, των ανέργων, των νέων, των συνταξιούχων, των αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων
πρέπει να είναι μαζική, δυναμική ενάντια στις πολιτικές των κυβερνήσεων που υλοποιούν στο έπακρο τις κατευθύνσεις
της ΕΕ. και εγκλωβίζουν χιλιάδες μετανάστες στη Λέσβο αλλά και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Όχι μόνο δεν δίνεται
κάποια λύση στα πλαίσια των πολιτικών αυτών, αλλά αντίθετα το πρόβλημα συντηρείται και διογκώνεται, δημιουργώντας
επικίνδυνες εξελίξεις και απρόβλεπτες συνέπειες.

Η απάντηση των εργαζομένων, των ανέργων, των νέων, των συνταξιούχων, των αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων πρέπει να είναι μαζική, δυναμική ενάντια στις

πολιτικές των κυβερνήσεων που υλοποιούν στο έπακρο τις κατευθύνσεις της ΕΕ. και εγκλωβίζουν χιλιάδες μετανάστες στη Λέσβο αλλά και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.

Όχι μόνο δεν δίνεται κάποια λύση στα πλαίσια των πολιτικών αυτών, αλλά αντίθετα το πρόβλημα συντηρείται και διογκώνεται, δημιουργώντας επικίνδυνες εξελίξεις και

απρόβλεπτες συνέπειες.

Οι τελευταίες εξελίξεις στο προσφυγικό – μεταναστευτικό, και όσα εκτυλίχτηκαν τις τελευταίες μέρες, δίκαια αύξησαν τις
ανησυχίες των κατοίκων της Λέσβου. Τα προβλήματα που βιώνουν οι πρόσφυγες, οι μετανάστες αλλά και οι κάτοικοι του
νησιού μας έχουν να κάνουν με τον εγκλωβισμό των μεταναστών & προσφύγων στο νησί. Είναι η πολιτική της κυβέρνησης
και των ιμπεριαλιστών, που όχι μόνο εγκλωβίζουν αλλά φυλακίζουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, δημιουργώντας
hot spot που ουσιαστικά είναι κέντρα κράτησης. Είναι αυτοί που ενισχύουν τον ρόλο των ΜΚΟ και τις χρηματοδοτούν με
πακτωλό χρημάτων. Είναι αυτοί που ουσιαστικά γεννούν, αναπτύσσουν και συντηρούν ξενοφοβικές, ρατσιστικές και
φασιστικές αντιλήψεις. Είναι αυτοί που επωάζουν το αυγό του φιδιού, και δημιουργούν διάφορα κέντρα με διαφορετικές
ονομασίες που χύνουν δηλητήριο για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Το μαζικό ταξικό κίνημα πρέπει να τους
απομονώσει, γιατί τέτοιες λογικές και αντιλήψεις που αθωώνουν τους θύτες και στήνουν στον τοίχο τα θύματα, δεν
χωρούν στους εργαζόμενους, στους άνεργους, στους αγρότες και στους αυτοαπασχολούμενους. 

Απαιτούμε : 

♦ Να απεγκλωβιστούν τώρα από τη Λέσβο και από όλη την Ελλάδα οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Γρήγορα να
ικανοποιηθούν οι αιτήσεις ασύλου όλων όσων έχουν τις προϋποθέσεις και όλοι οι υπόλοιποι να πάρουν χαρτιά και να
πάνε στις χώρες που επιθυμούν. 

♦ Να διαμορφωθεί με ευθύνη του κράτους ανοιχτή δομή προσωρινής φιλοξενίας, που θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις
υγιεινής, ασφάλειας, αξιοπρεπούς διαβίωσης και εκπαίδευσης όλων των παιδιών των μεταναστών και προσφύγων. 

♦ Να παλέψουν ενάντια στη συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας που σφραγίζει και διαιωνίζει τον εγκλωβισμό τους και οξύνει όλα τα
προβλήματα που δημιουργούνται και στους ίδιους και στους κατοίκους του νησιού. 

♦ Να κινητοποιηθούν ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς, που γεννούν πολέμους και
δημιουργούν την προσφυγιά. 

♦ Να φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. Να σταματήσει η συμμετοχή της χώρας μας στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και
πολέμους που δημιουργούν τις στρατιές των απελπισμένων προσφύγων. 

(/koinonia/sto-
evropaiko-

(/paideia/adedy-
kai-elme-

(/paideia/i-
mytilinia-

(/paideia/ana-
pedio-kai-

(/paideia/apofasi-
gia-tin-

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



http://www.emprosnet.gr/
https://www.facebook.com/emprosnet/
https://twitter.com/emprosnet
https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-D_ID-ILOI15QOVg
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/article/author/553-nman
http://www.emprosnet.gr/article/author/553-nman
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/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/paideia/ana-pedio-kai-omada-prosanatolismoy
http://www.emprosnet.gr/paideia/apofasi-gia-tin-prosorini-stegasi-tou-sxoleiou-vrisas


17/7/2017 Συλλαλητήριο από το ΠΕΚ την Τρίτη 11 Οκτωβρίου - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/87496-syllalitirio-apo-pek-tin-triti-11-oktovrioy 2/3

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 …

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …

55.447 Τούρκοι τουρίστες στο βόρειο Αιγαίο - EmprosNet.gr
1 comment • 6 μέρες πριν•

Βογιατζής Βασίλης — επειδή δυστυχώς κάποια πράγματα φαίνονται μεγάλα
αλλά δεν είναι, θα επισημάνω τούτο..7236 αφίξεις με μια …

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

dikastirio-
prosefyge-o-
str-balaskas)
Στο ευρωπαϊκό
δικαστήριο

προσέφυγε ο Στρ.
Μπαλάσκας

(/koinonia/sto-
evropaiko-dikastirio-

prosefyge-o-str-
balaskas)

zitoyn-
posostosi)
ΑΔΕΔΥ και ΕΛΜΕ

ζητούν ποσόστωση
(/paideia/adedy-kai-

elme-zitoyn-
posostosi)

maria-
kofopoylou-

paei-ti-nomiki-
brosta)

Η Μυτιληνιά Μαρία
Κωφοπούλου πάει τη
Νομική μπροστά!

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

paei-ti-nomiki-brosta)

omada-
prosanatolismoy)
Ανά πεδίο και ομάδα
προσανατολισμού

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

prosanatolismoy)

prosorini-
stegasi-tou-

sxoleiou-
vrisas)

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

 (/component/banners/click/40)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 14:37

«Flow» από τη Μαρία Γιαννίκου (/politismos/�ow-apo-ti-maria-giannikou)

(/politismos/�ow-apo-ti-maria-giannikou)

(/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi)



https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpolitismos%2Fdimiourgontas-gefyres%3AeLwU9lZYHGQJk8PwOsPHNezS6FE&imp=77vusj27dupo7&prev_imp=78004d1l2lv22&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970764086&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=77vusj27dupo7&prev_imp=78004d1l2lv22&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970764086&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=77vusj27dupo7&prev_imp=78004d1l2lv22&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970764086&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=77vusj27dupo7&prev_imp=78004d1l2lv22&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970764086&thread=5977981561&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5977981561
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fnyxterini-pezodromisi-sta-ladadika%3At8ou_yzDv1vDYhYOBlAdknRip4g&imp=77vusj27dupo7&prev_imp=78004d1l2lv22&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970764086&thread=5872516716&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5872516716
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fnyxterini-pezodromisi-sta-ladadika%3At8ou_yzDv1vDYhYOBlAdknRip4g&imp=77vusj27dupo7&prev_imp=78004d1l2lv22&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970764086&thread=5872516716&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5872516716
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Foikonomia%2F55-447-toyrkoi-touristes-sto-voreio-aigaio%3AXsmWT9DKf_2gmc7_jiN5skG9Dn8&imp=77vusj27dupo7&prev_imp=78004d1l2lv22&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970764086&thread=5980244724&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5980244724
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Foikonomia%2F55-447-toyrkoi-touristes-sto-voreio-aigaio%3AXsmWT9DKf_2gmc7_jiN5skG9Dn8&imp=77vusj27dupo7&prev_imp=78004d1l2lv22&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970764086&thread=5980244724&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5980244724
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/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
http://www.emprosnet.gr/component/banners/click/40
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/flow-apo-ti-maria-giannikou
http://www.emprosnet.gr/politismos/flow-apo-ti-maria-giannikou
http://www.emprosnet.gr/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi


17/7/2017 Συλλαλητήριο από το ΠΕΚ την Τρίτη 11 Οκτωβρίου - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/87496-syllalitirio-apo-pek-tin-triti-11-oktovrioy 3/3

« (/index.php?
option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=435)

Δευ Τρί Τετ

     

3 (/article/date/2017/7/3)
4

(/article/date/2017/7/4)
5

(/article/date/2017/7/5)

10 (/article/date/2017/7/10)
11

(/article/date/2017/7/11)
12

(/article/date/2017/7/12)

17 (/article/date/2017/7/17) 18 19

24 25 26

31    

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 13:23

«Μπαμπά… μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή» (/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-
paraskevi)

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

(/politismos/me-to-polion)

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

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

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πρωτοσέλιδο 15/7/2017 (/article/protoselido-15-7-2017)

(/article/protoselido-15-7-2017)

ΣΚΙΤΣΑ



http://www.emprosnet.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=435
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/3
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/4
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/5
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/10
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/11
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/12
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/17
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi
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/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
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017

