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Καταγγελία: απαγορεύονται οι συναθροίσεις στη Μόρια !!!!
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Καταγγελία για την απαγόρευση συνάντησης από την Αστυνομία,  προσφύγων και μεταναστών με μέλη του Συντονισμού Λέσβου για το
προσφυγικό - μεταναστευτικό καθώς και με μέλη άλλων συλλογικοτήτων στη Μόρια.

 

Την ώρα που συνεχίζεται για 2η μέρα η απεργία πείνας που έχουν ξεκινήσει 11 Σύριοι
πρόσφυγες (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/mytilini-apergia-peinas-sti-moria-apo-12-

syroys) μέσα στο κέντρο κράτησης στη Μόρια διαμαρτυρόμενοι για τον χρόνο και τις συνθήκες
κράτησης τους, η αστυνομία απαγορεύει και εμποδίζει συνάντηση μεταξύ μελών του Συντονισμού
Λέσβου για το προσφυγικό και άλλων συλλογικοτήτων με πρόσφυγες και μετανάστες.   

Πιο συγκεκριμένα σήμερα Σαββάτο 22/4,  στις 15:00 το μεσημέρι μέλη του Συντονισμού
επισκεφτήκαμε τους πρόσφυγες σε ανοιχτό χώρο δίπλα στο κέντρο κράτησης στη Μόρια
προκειμένου να κουβεντιάσουμε μαζί τους για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και τα αυξανόμενα
προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζουν. Κατά την διάρκεια της συνάντησης  σπεύδουν στο
χώρο αστυνομικές δυνάμεις ζητώντας μας να φύγουμε, καθώς κατά τα λεγόμενα τους
απαγορευόταν η παρουσία μας εκεί καθώς ο συγκεκριμένος χώρος αποτελεί συνέχεια του
στρατοπέδου της Μόριας και απλά δεν έχει περιφραχθεί.   Στη συνέχεια προχώρησαν  σε

εξακρίβωση των στοιχείων μας απειλώντας μας πως  αν δεν αποχωρήσουμε από το χώρο άμεσα θα πραγματοποιηθούν συλλήψεις.

 

Αφού διαβεβαιώσαμε τις αστυνομικές αρχές πως θα αποχωρήσουμε από τον χώρο βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οι
οποίες παρατάχτηκαν μπροστά μας και κατά πλάτος του δρόμου εμποδίζοντας μας ουσιαστικά να φύγουμε.

 

Είναι απολύτως φανερό ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, καταστρατηγεί ακόμα και τα στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα στην ελεύθερη διακίνηση
των ιδεών, για την ενημέρωση των προσφύγων και των μεταναστών με αλληλέγγυες συλλογικότητες. Φοβάται τους κοινούς αγώνες ντόπιων και
μεταναστών.

 

·         Να απαντήσει τώρα η Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου από πότε ισχύει η απαγόρευση των συναθροίσεων στο νησί

·         Να πάρει θέση τώρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για τις χουντικές πρακτικές που εφαρμόζονται στο νησί.
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Καταγγέλλουμε τη συνεχιζόμενη αυτή ρατσιστική και βαθιά ολοκληρωτική πολιτική. Δηλώνουμε ότι το κίνημα με αποφασιστικό τρόπο θα
σπάσει στην πράξη τις απαγορεύσεις. Κανείς δεν θα μας απαγορέψει να μιλάμε με τους πρόσφυγες και με τους μετανάστες.

Καλούμε κάθε συλλογικότητα, σωματείο, κάθε πολίτη να μην επιτρέψει τέτοιου είδους χουντικές πρακτικές .

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
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Νικολαος Δημπουλος
Ουστ κομουνιστοαναρχικα σκουλικια !,καλά κάνουν να σας συλλάβουν κ να σας απελάσουν μαζί με αυτούς στο κονκγο!!
Like · Reply · Apr 23, 2017 11:02pm
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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
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(/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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