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 Διαδηλώνουν ενάντια στο φράχτη

Αποστολή 15 Μυτιληνιών στον Έβρο

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 22|01|2016 23:54

Αψηφώντας τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που θα συναντήσουν, 15 Μυτιληνιοί αποφάσισαν να συμμετάσχουν στην
αποστολή που θα βρίσκεται σήμερα μαζί με άλλους κατοίκους ανά την Ελλάδα στον Έβρο για τις εκδηλώσεις που θα
γίνουν ενάντια στο φράχτη.

Αψηφώντας τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που θα συναντήσουν, 15 Μυτιληνιοί αποφάσισαν να συμμετάσχουν στην
αποστολή που θα βρίσκεται σήμερα μαζί με άλλους κατοίκους ανά την Ελλάδα στον Έβρο για τις εκδηλώσεις που θα
γίνουν ενάντια στο φράχτη.

Ο Μιχάλης Τσορμπατζόγλου και ο Παρασκευάς Ψάνης μίλησαν στην «Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη
φασιστική Απειλή» (ΚΕΕΡΦΑ), που είχε οργανώσει εκδήλωση για το προσφυγικό στη Μυτιλήνη και στην «Εργατική
Αλληλεγγύη». Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός από την Αλεξανδρούπολη, ανάλογες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας θα γίνουν
σήμερα και αύριο στην Κωνσταντινούπολη και στο Καλαί της Γαλλίας.

«Οι διαστάσεις τις οποίες παίρνει μέρα με τη μέρα το προσφυγικό στη Λέσβο δεν είναι απλά απάνθρωπες, είναι σχεδόν
πολεμικές» λένε οι δύο συμμετέχοντες. «Έχουμε δει βάρκες φορτωμένες μέχρι επάνω, με μηχανές που χαλάνε μεσοπέλαγα,
ανθρώπους πνιγμένους ή άρρωστους, που ντρέπονται να δείξουν την ανάγκη τους.

Έχουμε δει κατακαλόκαιρο την πόλη των 25 χιλιάδων κατοίκων να τη μοιραζόμαστε με άλλους 20 χιλιάδες πρόσφυγες,
που έχουν καταλάβει κάθε σπιθαμή δημόσιου χώρου σε αναμονή του πλοίου που θα τους μεταφέρει στο Πειραιά. Το
ενδιαφέρον της κυβέρνησης περιορίζεται στην ίδρυση αυστηρά ελεγχόμενων σημείων εισόδου και απέλασης (hot spot) και
στην αναβάθμιση της Frontex σε απόλυτο ελεγκτή των συνόρων» περιγράφουν.

Παράλληλα, εξιστορούν τις πρώτες αντιδράσεις των Λέσβιων, την αισχροκέρδεια που διαπιστώθηκε σε βάρος προσφύγων
αλλά και τις κινήσεις αλληλεγγύης που ξεπήδησαν πολύ γρήγορα. «Ένα τόσης μεγάλης σημασίας ζήτημα δε μπορεί να
περιορίζεται στην αυτονόητη ανθρωπιστική βοήθεια.

Νιώθοντας το αδιέξοδο των απλών εθελοντικών δράσεων κι αναζητώντας δράση με πολιτική αιχμή κι αιτήματα, ομάδα
ακτιβιστών συγκροτήσαμε την ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου, καλέσαμε συγκέντρωση με συμμετοχή συνδικάτων και στόχο να
οργανώσουμε τον κόσμο που θα συμμετέχει στις εκδηλώσεις στον Έβρο» καταλήγουν.

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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