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 Διαδήλωση ενάντια στην Ευρώπη- Φρούριο

Στις 19 Μαρτίου από φορείς, σωματεία
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Τα μέλη των Δ.Σ. δεσμεύθηκαν να μεταφέρουν την πρόταση στα συμβούλιά τους και να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής
στο συλλαλητήριο, στο οποίο κάθε φορέας, σωματείο ή συλλογικότητα θα μπορεί να συμμετάσχει και με το δικό του
πλαίσιο.

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 7/3 σύσκεψη εκπροσώπων σωματείων και φορέων, μετά από πρόσκληση της Ε.Λ.Μ.Ε.
Λέσβου (http://elmeles.blogspot.co.ke/2016/03/blog-post_2.html (http://elmeles.blogspot.co.ke/2016/03/blog-post_2.html)),
για τη διοργάνωση συλλαλητηρίου για το προσφυγικό στις 19 Μάρτη (12:00 μ., Πλατεία Σαπφούς). Πήραν μέρος
εκπρόσωποι από το ν.τ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., τον Σ.Ε.Π.Ε., την Ένωση Ιατρών Ε.Σ.Υ., τον Σύλλογο Εργαζομένων Νοσοκομείου
Μυτιλήνης, τον Σύλλογο Εργαζομένων Ο.Τ.Α., το Σ.Ε.Μ.Μ.Ε.Λ., την Εργατική Λέσχη Λέσβου.

Η Ε.Λ.Μ.Ε. Λέσβου κατέθεσε την παραπάνω πρόταση και αναπτύχθηκε γόνιμη συζήτηση και προβληματισμός, με κοινό
στοιχείο την αγωνία η κινητοποίηση των εργαζομένων για το μεταναστευτικό να έχει διάρκεια και να γίνεται με συνέπεια.
Τα μέλη των Δ.Σ. δεσμεύθηκαν να μεταφέρουν την πρόταση στα συμβούλιά τους και να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής
στο συλλαλητήριο, στο οποίο κάθε φορέας, σωματείο ή συλλογικότητα θα μπορεί να συμμετάσχει και με το δικό του
πλαίσιο.

Σε κάθε περίπτωση, ως Ε.Λ.Μ.Ε. Λέσβου, "θεωρούμε πως οι διαδηλώσεις στις 19 Μαρτίου, στη Μυτιλήνη και σε δεκάδες
ακόμα πόλεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, μπορούν να στείλουν ένα μήνυμα αλληλεγγύης για τους μετανάστες και
διαμαρτυρίας απέναντι στις πολιτικές της Ευρώπης-φρούριο, όπως και να εκφράσουν το πηγαίο αίσθημα συμπαράστασης
που διακρίνει την μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού τους τελευταίους μήνες." 
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1 comment • 6 μέρες πριν•

Βογιατζής Βασίλης — επειδή δυστυχώς κάποια πράγματα φαίνονται μεγάλα
αλλά δεν είναι, θα επισημάνω τούτο..7236 αφίξεις με μια …

«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …

Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.
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