
Τι αποφασίζουν τα Δικαστήρια για τις Συντάξεις;
Ακυρώνονται οι Μνημονιακές Περικοπές;

Τρί, 18/07/2017 - 15:06γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη
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Δυνατό μήνυμα από Μυτιλήνη: «Να κλείσει η Μόρια, να πέσει η συμφωνία» (φωτο και βίντεο)
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Με συμμετοχή πάνω από 1500 ατόμων (αλληλέγγυοι, πρόσφυγες και μετανάστες)  και  κεντρικό σύνθημα «κλείστε τη Μόρια»  πραγματοποίηθηκε
ειρηνικά στην πόλη της Μυτιλήνης η συγκέντρωση - διαδήλωση στα πλαίσια της ημέρας  κατά του ρατσισμού, του πολέμου, του φασισμού και της
φτώχειας.



Οι συγκεντρωμένοι με τη συμμετοχή ατόμων από Μόρια και Καρά Τεπέ διαδήλωσαν στην αγορά της
Μυτιλήνης και την προκυμαία και στη συνέχεια επέστρεψαν στην πλατεία Σαπφούς. Στην πλατεία
Σαπφούς «Άλλος Άνθρωπος», μαζί με την συλλογικότητα «Αλληλεγγύη για όλους» μαγείρεψαν και
προσέφεραν φαγητό σε πρόσφυγες και μετανάστες.

Βασικά αιτήματα : 

•    να κλείσει τώρα το στρατόπεδο της Μόριας
•    να σταματήσουν όλες οι απελάσεις.
•    να ανοίξουν τα σύνορα στους πρόσφυγες του πολέμου και της φτώχειας.
•    να φιλοξενηθούν αξιοπρεπώς οι πρόσφυγες μέσα στον οικιστικό ιστό.
•    ίσα δικαιώματα και αξιοπρέπεια για όλες-ους
•    ισότιμη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση
•    να σταματήσει ο πόλεμος
•    την κατάργηση της συμφωνίας της ντροπής ΕΕ – Τουρκίας
•    Ενάντια στον ρατσισμό και στο φασισμό, στις πολιτικές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ που

γεννούν την φτώχεια και την εξαθλίωση
 
Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή της Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας και το κλείσιμο των συνόρων, οι πρόσφυγες παραμένουν  εγκλωβισμένοι και
απομονωμένοι,  στεγάζονται σε απάνθρωπα στρατόπεδα, υποφέρουν από το κρύο, σιτίζονται με άθλια γεύματα που τους μοιράζουν
χρυσοπληρωμένες ΜΚΟ, δεν έχουν ζεστό νερό, πολλοί από αυτούς δεν έχουν ούτε ένα κρεβάτι για να κοιμηθούν,  στερούνται το δικαίωμα στο άσυλο.
Τα παιδιά  δεν μπορούν να πάνε σχολείο το πρωί σαν όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Πάνω από 60.000 άνθρωποι περιμένουν για να εξεταστεί το αίτημά
τους για άσυλο ή μετεγκατάσταση, όμηροι μέσα στο ευρωπαϊκό έδαφος και χωρίς κανένα δικαίωμα.
Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν κάθε λόγο να υπερασπίζονται τα δικαιώματα των προσφύγων και να απομονώνουν κάθε φωνή ρατσισμού και
φασισμού γιατί η υπεράσπιση τους είναι υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, είναι υπεράσπιση του φτωχού και του διωγμένου, είναι αντίσταση
στην βαρβαρότητα αυτών που κλείνουν τα σύνορα και καταδικάζουν εκατομμύρια ανθρώπους στην ασφυξία των πολέμων. Γιατί οι πολιτικές που
έσπρωξαν τους πρόσφυγες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο τους, καταδικάζουν και τους περισσότερους από μας στη φτώχεια, στην ανεργία, στη
συνεχή αβεβαιότητα για την επιβίωσή μας, στην διαρκή ανασφάλεια για την ειρήνη και στη δική μας περιοχή.
 
•    Η κυβέρνηση εκβιάζει τους πρόσφυγες ότι δεν έχουν καμία άλλη επιλογή από το να είναι με σκυμμένο κεφάλι γιατί είναι «φιλοξενούμενοι», ενώ
συκοφαντεί την αλληλεγγύη και κατηγορεί όποιον συμπαραστέκεται στα δίκαια αιτήματά τους πως τους  υποκινεί σε εξέγερση και «παράνομες»
ενέργειες. Την ίδια ώρα ζητάει μεγαλύτερη αυστηρότητα στην τήρηση της Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας. Ετοιμάζει νέα κλειστά στρατόπεδα-φυλακές για
πρόσφυγες από συγκεκριμένες χώρες καταγωγής και για όσους θεωρηθεί ότι παραβαίνουν τους κανόνες. Μοιράζει αμέτρητα χρήματα σε ΜΚΟ ενώ οι
ανάγκες για σίτιση, στέγαση και περίθαλψη δεν ικανοποιούνται  ούτε στο ελάχιστο. Τους στερεί το δικαιώματα στην εκπαίδευση και την υγεία.
Απορρίπτει μαζικά τις αιτήσεις ασύλου.
 
•    Η ΕΕ κλείνει τα σύνορά της και με την στήριξη της κυβέρνησης βάζει στο παιχνίδι την πολεμική συμμορία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, με διακηρυγμένο
στόχο τη μείωση των προσφυγικών ροών . Θεωρεί όλους τους πρόσφυγες παράνομους και δεν τους επιτρέπει να ταξιδέψουν.Επιστρέφει μαζικά
πρόσφυγες στην Τουρκία, τη χώρα των μαζικών απελάσεων, του αυταρχισμού και των βασανιστηρίων. Τους στέλνει πίσω στις εμπόλεμες περιοχές και
σε χώρες που δεν παρέχουν καμία προστασία γι αυτούς, όπως η Λιβύη. Τους αναγκάζει να διαλέγουν τις πιο επικίνδυνες διαδρομές για να φτάσουν
στον προορισμό τους. Αν τελικά καταφέρουν μέσα από αυτές τις επικίνδυνες διαδρομές να φτάσουν σε μια χώρα της ΕΕ, θα επιστρέφονται πίσω στην
Ελλάδα με βάση τη Συμφωνία του Δουβλίνου.

Δείτε βίντεο:
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Στρατης πλανηταρχης
Παιδιά γιατί τόσος νντόρος ;;;;;;;;;;Ανοιξτε τα σύνορα ναρθει έναδδισεκατομμύριο να είμαστε μίαχχαρά!!!!!!!!

Like · Reply · 1 · Mar 20, 2017 1:36pm

Manolis Spanopoulos · 2o Λύκειο Μυτιλήνης
Τρομαξαν ολοι οι ευρισκομενοι εν ωρα αιχμης στην χθεσινη πλημυρισμενη Ερμου απο τους αμετρητους διαμαρτυρομενους
Νεγρους,γυναικουλες παιδακια και μια με παιδικο καροτσακι εφευγαν οπου φυγη-φυγη,μπροστα στον συρφετο των λαθρομεταναστων
ξενοι φωτορεπορτες παρακολουθουσαν το συμβαν και μια απο αυτους βλεποντας με να βρισκομαι σε απογνωση,με ρωτησε σχετικα και
της απαντησα οτι αυτο ειναι καταπατηση των ανθρωπινων δικαιοματων μας,δεν τους καλεσαμε και ποτε δεν σeβαστηκαν τον τοπο που
τους φιλοξενη,και προβαινουν σε πολα ανοσιουργηματα, μου απαντησε οτι αυτη η παρελαση/διαναρτυρια χωρις αστυνομικη ... See More

Like · Reply · 1 · Mar 19, 2017 7:15pm

Κουλα Λασκαρη
γιατι δεν τουσ παιρνουν οι μκο σπιτια τουσ να ζησουν οι λαθρομεταναστεσ αξιοπρεπωσ τοσα λεφτα παιρνουν
Like · Reply · Mar 19, 2017 12:28pm

Despoina Apostraki · Freelancer at Despoina's Art & Craft Corner - διά χειρός Δέσποινας
Α ρε Μυτιληνη πως σε καταντησαν οι κλεφταραδες για να χουν να τρωνε!!!!!!!!!!!!! ΝΤΡΟΠΗ, ΑΙΣΧΟΣ, ΑΜΕΣΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ!!!!!!!!!!

Like · Reply · 1 · Mar 19, 2017 9:27am

Νικολαος Δημπουλος
Φωτιά � και τσεκούρι στα βάρβαρα πηθηκοειδη!!
Like · Reply · Mar 19, 2017 12:16am

Thanasis Kavouras · Works at Μασούτης
ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΦΩΝΑΖΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΚΛΕΒΑΝ ΚΑΙ ΛΕΗΛΑΤΟΥΣΑΝ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΠΕΡΝΑΓΑΝ ΕΒΑΛΑΝ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΑ ΓΥΝΕΚΟΠΕΔΑ ΔΗΘΕΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΜΑΥΡΟ ΛΕΦΟΥΣΙ

Like · Reply · 4 · Mar 18, 2017 7:14pm

Thanasis Kavouras · Works at Μασούτης
ΟΥΝΟΙ ΔΙΑΒΑΙΝΟΥΝ ΧΑΛΑΣΜΟΣ...

Like · Reply · 2 · Mar 18, 2017 7:05pm
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(/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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