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Εκατοντάδες πολίτες πήραν μέρος στη συγκέντρωση του αντιρατσιστικού, αντιφασιστικού και
φιλοπροσφυγικού συλλαλητηρίου που διοργανώθηκε και ξεκίνησε στις 19:00 το απόγευμα της
Τρίτης (18/10) στη Μυτιλήνη.

Η συμμετοχή σύμφωνα με τους διοργανωτές ήταν μεγάλη και υπολογίζεται γύρω στα 1000 άτομα. 
Η πλατεία Σαπφούς γέμισε από πολίτες που διαδηλώσαν τη στήριξή τους στους πρόσφυγες και την
εναντίωσή τους σε όσους εκφράζουν ακραίες θέσεις. Οι πολίτες της Λέσβου δεν πρέπει να
επιτρέψουμε οι ιδέες αυτές να εισχωρήσουν στην κοινωνία και στα σχολεία, με τη μία ή την άλλη
μορφή και να δηλητηριάσουν τις ψυχές των παιδιών. Ο σεβασμός στις αρχές της ελευθερίας, της
ισότητας, της δημοκρατίας- που σήμερα διακυβεύεται - κατακτιέται μόνο με διαρκή επαγρύπνηση
όλων μας. Προφανώς όμως η αποτελεσματική αντιμετώπιση του ρατσισμού-φασισμού, περνά μέσα
από την αλλαγή της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, η οποία γεννά αποκλεισμούς, φτώχεια και
ανασφάλεια, φαινόμενα που επιτείνονται όσο εφαρμόζονται στην κοινωνία Συντονισμένα και ενωτικά
δίνουμε το «παρών» στην υπεράσπιση των αρχών της δημοκρατίας και στην απομόνωση όλων
αυτών που επιχειρούν τώρα τελευταία να «αμαυρώσουν» την εικόνα του νησιού μας, ως το νησί της

αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. 

Από την ΕΛΜΕ η πρόεδρος Μαρία Περδικούρη μίλησε για την σπουδαιότητα « να καταπολεμήσουμε το φόβο για το ξένο, να καταπολεμήσουμε το
ρατσισμό» τονίζοντας ότι αγωνιζόμαστε για να μη μείνει κανένα παιδί έξω από τα σχολεία, για να κλείσουν τα χοτ σποτ που εξαθλιώνουν τους
πρόσφυγες και να εξασφαλιστούν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. 

Από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών ο Στρατής Παυλής τόνισε ότι  «για την ανέχεια της κοινωνίας, τα μνημόνια την οικονομικό μαρασμό δε φταίνε
οι πρόσφυγες αλλά συγκεκριμένες πολιτικές» 

Από τη Συνύπαρξη και επικοινωνία στο Αιγαίο η Νέλλη Χαζτιδάκη είπε ότι «κάθε πολίτης της Λέσβου έχει θέση σ΄αυτόν τον αγώνα κατά του
ρατσισμού, παρά τις διαφορετικές θέσεις που μπορεί να έχουμε σε διάφορα ζητήματα» ενώ κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με
εκείνους που όψιμα κόπτονται για την οικονομία του νησιού αλλά στόχος τους είναι να σπείρουν το φόβο. 

Από την ΚΕΕΡΦΑ ο Πέτρος Κωνσταντίνου τόνισε ότι «δε θέλουμε η Λέσβος να είναι νησί φυλακή αλλά να παραμείνει νησί της αλληλεγγύης,
θυμίζοντας ότι εσωτερικά σύνορα υπήρχαν στο Απαρτχάιντ και τώρα τα επιβάλλουν και στην Ευρώπη» 

Από την «Αγκαλιά» ο Γιώργος Τυρίκος Εργάς κάλεσε τους πολίτες να δημιουργήσουν αντιαφηγήσεις στα ψέματα που εσκεμμένα κάποιοι διασπείρουν,
προσπαθώντας να στρέψουν την κοινή γνώμη κατά των κατατρεγμένων. 

Το παρόν έδωσαν πολίτες από διάφορα σημεία του νησιού ενώ από τις περιοχές που τόσο δοκιμάστηκαν το προηγούμενο διάστημα το Μόλυβο και τη
Σκάλα Σκαμιάς ο Διονύσης και η Ελένη κάλεσαν τους πολίτες να συνεχίσουν να αγωνίζονται μαζί για όλους όσους έχουν ανάγκη ντόπιους και ξένους
αφού «ο δρόμος αυτός είναι ακόμα πολύ μακρύς και  δε θα τελειώσει σύντομα αυτή η ιστορία». 

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και πολλοί πρόσφυγες που διαμένουν σε φιλόξενες δομές όπως του πρώην ΠΙΚΠΑ αλλά και στη «φυλακή» της
Μόριας ευχαριστώντας τη Λέσβο και τους πολίτες της για την συμπαράσταση μιλώντας όμως παράλληλα και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
ζητώντας να τους αφήσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους στην αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής.

Στο κάλεσμά τους, οι διοργανωτές ανέφεραν: 
«Η εγρήγορση της κοινωνίας, η ενημέρωσή της και η σταθερή προσήλωσή της στις αξίες της ελευθερίας και της αλληλεγγύης μπορούν να είναι
οδηγός για ένα πιο φωτεινό μέλλον για όλους. 
Η Μυτιλήνη έγινε παγκόσμιο σύμβολο αλληλεγγύης και ανθρωπιάς και δεν θα επιτρέψουμε σε μια χούφτα νοσταλγών του Χίτλερ να την μετατρέψουν
σε ορμητήριο για ρατσιστικές επιθέσεις. Η Μυτιλήνη είναι και θα μείνει νησί αντιφασιστικό, νησί αλληλεγγύης στους πρόσφυγες. 
Οι δημοκρατικοί πολίτες του νησιού  πρέπει ν΄ απομονώσουν τους χρυσαυγίτες. 
Να σταματήσει ο εγκλωβισμός των προσφύγων στα hot spot, να πάρουν έγγραφα και να συνεχίσουν το ταξίδι τους».
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Δημπουλος Νικολαος
Όλα τα κοπροσκυλα μαζεμένα!!,αλλά που θα πάει ινγκικεν η ώρα!
Like · Reply · Oct 19, 2016 11:19pm

Thanasis Kavouras · Works at Μασούτης
SYRIZEOYS KAI ALILEGGIOYS KAI STH MESI ALODAPOI
Like · Reply · Oct 19, 2016 8:30am
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Newest

Add a comment...

(/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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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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