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Πέμπτη, 20/07/2017 | Πολιτική

Η Λαϊκή Ενότητα εκφράζει την αλληλεγγύη της στους πρόσφυγες της Μόριας, οι οποίοι για μια ακόμη φορά εξεγέρθηκαν ενάντια σε ένα απάνθρωπο
καθεστώς, που αντί της οφειλόμενης φιλοξενίας και διεθνούς προστασίας, τους φυλακίζει σε άθλια στρατόπεδα κράτησης και πολλούς από αυτούς,
τούς απελαύνει στην Τουρκία.

Τα αιτήματα της εξέγερσης των προσφύγων είναι δίκαια. Εξακολουθούμε να θυμόμαστε ότι πέντε πρόσφυγες έχασαν την ζωή τους μέσα στον περσινό
χειμώνα, λόγω της έκθεσής τους στο ψύχος και των απαράδεκτων συνθηκών διαβίωσής τους.

Εξακολουθούμε να καταγγέλλουμε ως υπεύθυνους για τις ανθρώπινες «εκατόμβες» στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο τις πολιτικές αποτροπής και
απελάσεων της Ε.Ε. και την συμφωνία Τουρκίας – ΕΕ, στην οποία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχει πρωτοστατήσει.

•Διεκδικούμε τα ανοιχτά σύνορα για τους πρόσφυγες και την χορήγηση σε αυτούς καθεστώτος διεθνούς προστασίας.
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•Διεκδικούμε την κατάργηση των κέντρων κράτησης και ανθρώπινες δομές φιλοξενίας εντός του οικιστικού ιστού των πόλεων, με ισότιμη ένταξη των
προσφύγων στις χώρες υποδοχής τους, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας.

•Παλεύουμε για την ανάπτυξη ενός πολύπλευρου αντιπολεμικού κινήματος, ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολιτικές, που υποθάλπουν
πολεμικές συγκρούσεις και την ακραία φτωχοποίηση της ευρύτερης περιοχής μας και του μεγαλύτερου μέρους του πλανήτη.

Με επίγνωση ότι ο αγώνας ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές που εξαθλιώνουν την ελληνική κοινωνία και στις πολιτικές που εξαθλιώνουν τους
πρόσφυγες είναι κοινός.
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31/07/17 - 06:24
Για "σκυλάδικο" & ποδόσφαιρο ο Δήμος Λέσβου δίνει 15.500 ευρώ! (/articles/news-categories/politiki/gia-

skyladiko-podosfairo-o-dimos-lesvoy-dinei-15500-eyro)

Λεφτά τελικά υπάρχουν στο Δήμο... 

Κοινή δήλωση των δημοτικών συμβούλων 
Στράτου Γεωργουλα 
Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "ο Άλλος Δρόμος" 
Αριστειδη Σπερκου 
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Μουζάλας: Σταματάμε το συσσίτιο στους πρόσφυγες και τους δίνουμε μετρητά- περνάμε από τα
καμπ στα διαμερίσματα (/articles/news-categories/politiki/moyzalas-stamatame-syssitio-stoys-prosfyges-kai-toys-dinoyme)

«Εδώ και τέσσερις μήνες προχωράμε στο νέο μας σχεδιασμό, ο οποίος έχει δύο ποιοτικά χαρακτηριστικά,
που προκαλούν τεράστιες αλλαγές και διευκολύνουν την ένταξη. Το ένα είναι ότι σταματάμε το συσσίτιο και
δίνουμε στους ανθρώπους μετρητά και το δεύτερο ότι...
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Πόση υποκρισία... ΣΥΡΙΖΑ βαράει ! ΣΥΡΙΖΑ ρωτάει! (/articles/news-categories/politiki/posi-ypokrisia-syriza-varaei-
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Το σκηνικό έχει συμβεί και στο παρελθόν από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη φορά όμως η
υποκρισία τους ξεπερνάει κάθε όριο!  Ο ξυλοδαρμός των προσφύγων - μεταναστών στη Μόρια
προκάλεσε ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (ανάμεσά τους και ο Βουλευτής Λέσβου Γ. Πάλλης)

Και ίσως κάποιος να...
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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