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Δευτέρα, 21/03/2016 | Πολιτική

Η ιμπεριαλιστική Ευρώπη έδειξε το πιο αποκρουστικό της πρόσωπο: κατάργησε απροσχημάτιστα τη Σύμβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες, με
μια κατάπτυστη συμφωνία «επαναπροώθησης» στην Τουρκία «παράτυπων» μεταναστών.

Στην Τουρκία που εμπλέκεται στρατιωτικά στον πόλεμο στη Συρία, που είναι σε ανοιχτό πόλεμο με τους Κούρδους στις νοτιοανατολικές της περιοχές,
που το καθεστώς της είναι σε παροξυσμό αυταρχικής σκλήρυνσης.

                
ΛΕΣΒΟΣ News Πολιτική

(/articles/news-
Κοινωνία

(/articles/news-
Οικονομία

(/articles/news-
Αθλητικά

(/articles/news-
Πολιτισμός

(/articles/news-
Αστυνομικό Ρεπορτάζ

(/articles/news-
Εκπαίδευση
(/articles/news-

Εργασία
(/articles/news-Αγροτικά - Αλιεία

(/articles/news-
Περιβάλλον
(/articles/news-

Τουρισμός
(/articles/news-

Υγεία
(/articles/new

Ναυτιλιακά - Μεταφορές
(/articles/news-categories/naytiliaka-

Βιβλίο (/articles/news-

categories/lesviako-vivlio)

Μουσείο Σίγρι - Γεωπάρκο
(/articles/news-categories/moyseio-

Η Π.Ε. Λέσβου της Λαϊκής Ενότητας για την συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας
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Για κάθε «παράτυπο» που θα επιστρέφει διά της βίας στην Τουρκία, ένας «νόμιμος» θα
μετεγκαθίσταται στην Ευρώπη, αλλά με ανώτατο πλαφόν μετεγκαθιστάμενων τις… 72.000! Ο μικρός
Λίβανος φιλοξενεί 1,5 εκατ. πρόσφυγες, αλλά η Ευρώπη των εκατοντάδων εκατομμυρίων κατοίκων
θα αποδεχτεί 72.000, για να απελάσει εκατοντάδες χιλιάδες (αφού πάνω από τον αριθμό 72.000 θα
είναι πλέον όλοι «παράτυποι»).

Η συμφωνία επικυρώνει ότι κλείνει οριστικά ο βαλκανικός διάδρομος και κατά συνέπεια
εγκλωβίζονται στην Ελλάδα, για παραμονή στα διάφορα στρατόπεδα οι χιλιάδες πρόσφυγες που
βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ελληνικό έδαφος.

Δεν πρόκειται ασφαλώς για την «Ευρώπη» γενικώς αλλά για τη ρατσιστική Ευρώπη-«φρούριο», για
την Ευρωζώνη και την Ε.Ε. της άγριας λιτότητας και των μνημονίων, για την Ευρώπη-ιμπεριαλιστική
φυλακή των λαών της.

Σε αυτή την Ευρώπη, η θλιβερή ελληνική κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ όχι μόνο
ευθυγραμμίστηκε πλήρως, αλλά πανηγυρίζει για τη συμφωνία! Όχι μόνο προσυπέγραψαν την

κατάργηση της συνθήκης της Γενεύης για το άσυλο, όχι μόνο αναδείχτηκαν σε ηθικούς συναυτουργούς για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αλλά
πανηγυρίζουν για το γεγονός ότι το δικαίωμα στο άσυλο έγινε με τη σύμφωνη γνώμη τους διμερές ζήτημα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία υπό
την μπαγκέτα του ΝΑΤΟ!

Αυτή η κυβέρνηση, με μόνο πλέον «πρόταγμα» το να παραμείνει στην κυβερνητική εξουσία, ξεπουλάει τα πάντα, και μάλιστα στο όνομα της
Αριστεράς! Υπέγραψε μνημόνιο, εκλιπαρεί τη συναίνεση του Λεβέντη και των παλιών μνημονιακών για να ψηφιστούν και εφαρμοστούν τα νέα
μνημονιακά μέτρα, έφερε το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, ψηφίζει όλη την γκάμα των ρατσιστικών αποφάσεων της Ε.Ε., στέλνει κατατρεγμένους ανθρώπους
πίσω στα σφαγεία,  ανακάλυψε ότι υπάρχουν «παράτυποι» μετανάστες στους οποίους «αρμόζει» η επαναπροώθηση στο σφαγείο ή ο εγκλεισμός σε
πολλές νέες «Αμυγδαλέζες», στρατιωτικοποιεί τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος αναθέτοντας τα περιβόητα hot spots στο υπουργείο Άμυνας.

Το κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες δεν πρέπει να υποχωρήσει αλλά να φουντώσει.

Το δρόμο αυτής της κυβέρνησης, που αποφάσισε να υλοποιήσει τα πιο κρυφά όνειρα της ελληνικής άρχουσας τάξης και του ιμπεριαλισμού φτάνοντας
εκεί που δεν διανοήθηκαν καν οι μνημονιακοί προκάτοχοί της, θα τον σταματήσουμε!

 

Κάτω η κατάπτυστη συμφωνία της ρατσιστικής και ιμπεριαλιστικής ΕΕ

Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο

Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες

Δεν υπάρχουν παράτυποι άνθρωποι και λαθραίες ψυχές

 

Οι πρόσφυγες και η αλληλεγγύη θα νικήσουν!

 

Τομέας Δικαιωμάτων Λαϊκής Ενότητας Λέσβου   
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(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...

(/articles/news-categories/politiki/eysima-sto-dimarho-

lesvoy-apo-ton-presvi-ton-inomenon-politeion)

14/07/17 - 12:25
Εύσημα στο Δήμαρχο Λέσβου από τον Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
(/articles/news-categories/politiki/eysima-sto-dimarho-lesvoy-apo-ton-presvi-ton-inomenon-politeion)

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, συναντήθηκε σήμερα το πρωί στο γραφείο του με τον Πρέσβη
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, κ. Goeffrey Pyatt.

Ο Δήμαρχος, αφού καλωσόρισε τον κ. Pyatt στο νησί μας του εξέθεσε τα ζητήματα που αφορούν τη
Λέσβο, ανέλυσε όλο το φάσμα των...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

3

 

3

 

1

googleplus

0

 

8

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CgxCFIr5sWZmXJo6Z3gOVjKioCanz351I85ap7fQE0cLei6IIEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAbKkgcsDyAECqQIhVaLVFjazPqgDAcgDyQSqBPwBT9Bq1uvYFwKFyyCTiWJk9qG0mUQFfejBXLKIfRLP-TqaS770oNArheL_BNFXiXAecwrsHIUooG7O8UJCHK5dnJL8M6Oeljl78COZtLZD3s75VcWik-fnDePAy6tfVBXIyOMTBrvjIP8MubkJC_OreLGN63XDrpZADWmlqRwdV3HIeSWxSgaZdjVx5SawQQjs6x2f9xgXVVRYUIrQ79ltXqPuylIqJXP9Waf3FlyraOEbfrQNPXXtA_zCtDEvwDblgRxugBN1vMh6AFVZDhU7joI3vlW9kE-Upx6wuSG7ujsvreS474IXgx4iIN3e8_P47SyOpg4QCn-ZpHhlkAYBoAYCgAe22_40iAcBkAcCqAemvhvYBwHSCAQIABACsQmq53AET5nrZtgTAg&num=1&cid=CAMSeQClSFh3pEdBDfAcTQv9UmJA8rdHOHaCHB9w-5-ivas_7TGCB33B6qo0MIIvlmUraUDk0taOceNUik3LucdU11aXDcNjc9SQ70CjISatsAAzoEa3V4XqwbFX_rEhmdtr4W8qAToB4iv6IURE02JzwawZK-GMHuJpgmg&sig=AOD64_2WiaxTenxaMTN4lPtOZfGXs3sQBQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://d-elastikashop.gr/
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FXBwzv5Yrm_1.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df3626600e57e7b%26domain%3Dwww.lesvosnews.net%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lesvosnews.net%252Ff3fe4f69ca8ab0c%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.lesvosnews.net%2Farticles%2Fnews-categories%2Fpolitiki%2Fi-pe-lesvoy-tis-laikis-enotitas-gia-tin-symfonia-ee-toyrkias&locale=en_US&numposts=20&sdk=joey&skin=light&width=930
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/eysima-sto-dimarho-lesvoy-apo-ton-presvi-ton-inomenon-politeion
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/eysima-sto-dimarho-lesvoy-apo-ton-presvi-ton-inomenon-politeion


(/articles/news-categories/politiki/vradines-ptiseis-exi-

toyrkikon-mahitikon-pano-apo-lesvo)

13/07/17 - 15:08
Βραδινές πτήσεις έξι τουρκικών μαχητικών πάνω από Λέσβο (/articles/news-categories/politiki/vradines-

ptiseis-exi-toyrkikon-mahitikon-pano-apo-lesvo)

Έξι τουρκικά μαχητικά εμφανίστηκαν χθες το βράδυ στην περιοχή πάνω από την Λέσβο και την Λήμνο.

 
Σύμφωνα με το Militaire.gr, οι Τούρκοι εντοπίστηκαν άμεσα από τα ελληνικά ραντάρ.
 
 

Dionysos Mykonos Hotel
Luxury Hotel in Mykonos 50m
from Ornos beach that promising
an unforgettable experience
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