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Σήμερα Τρίτη στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Σαπφούς

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 18|10|2016 13:46

Σήμερα, στις 6 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί το Παλλεσβιακό Αντιφασιστικό και Αντιρατσιστικό Συλλαλητήριο στην
πλατεία Σαπφούς.

 
Σήμερα, στις 6 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί το Παλλεσβιακό Αντιφασιστικό και Αντιρατσιστικό Συλλαλητήριο στην
πλατεία Σαπφούς.

Κάλεσμα συμμετοχής στην κινητοποίηση είχαν εκφράσει ως χθες το απόγευμα, το Ν.Τ. Λέσβου της ΑΔΕΔΥ, η ΕΛΜΕ Λέσβου,
η Ένωση Ιατρών ΕΣΥ Λέσβου, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Λέσβου, ο Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου, η ΠΑΣΕ ΟΤΕ Λέσβου, η ΕΣΗΕΠΗΝ (Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και
Νήσων), το ΣΕΜΜΕΛ, το Αντιρατσιστικό Παρατηρητήριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η Εργατική Λέσχη Λέσβου, η ΚΕΕΡΦΑ
Λέσβου, η Δημοτική Κίνηση «Ο Άλλος Δρόμος», η «Αγκαλιά», η Κίνηση Πολιτών «Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο», η
οργάνωση «Αλληλεγγύη για όλους».

 

Απάντηση στην ακροδεξιά

Η κινητοποίηση αποτελεί μια πρώτη οργανωμένη απάντηση στα ακροδεξιά ξεσπάσματα που καταγράφηκαν στη Λέσβο το
προηγούμενο διάστημα, τα οποία είχαν ως βασικό στόχο τους πρόσφυγες. Γι’ αυτό άλλωστε και στο κάλεσμα που εξέδωσε
η ΕΛΜΕ Λέσβου, έβαλε ως τίτλο «Λέσβος: γη αντιφασιστική - νησί της αλληλεγγύης».

Παράλληλα τονίζει πως όλα τα προσφυγόπουλα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο σχολείο, ενώ διεκδικεί το
κλείσιμο του Hot Spot της Μόριας και δηλώνει την αντίθεση της στη Συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας και φυσικά τους πολέμους
που δημιουργούν τα προσφυγικά κύματα.

«Οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής σε συνεργασία και συντονισμό με ακροδεξιούς κύκλους και παραδημοσιογραφικά κέντρα,
επιχειρούν να βγουν στο προσκήνιο και να σπείρουν το μίσος και τη διχόνοια στο νησί μας.

Και όλα αυτά, την ώρα που μισθοί και συντάξεις κόβονται, τα σχολειά δεν έχουν εκπαιδευτικούς και κλινικές στο
νοσοκομείο έχουν κλείσει. Είναι μια συνειδητή προσπάθεια αποπροσανατολισμού για το ποιος φέρνει την κρίση, ποιος
φέρνει τουρισμό χωρίς απασχόληση και με μαύρη και απλήρωτη εργασία, ποιος κλέβει τα Ασφαλιστικά Ταμεία, ποιος
φταίει για την ανεργία. Οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής στοχοποιούν τους πρόσφυγες για να την βγάλουν καθαρή, οι
Τραπεζίτες, οι εφοπλιστές, οι μεγαλοκαρχαρίες, για να συνεχίσουν να αυξάνουν τα κέρδη τους παρά την κρίση.

Φοράνε τον μανδύα του πατριώτη και στήνουν προβοκάτσιες με τις σημαίες, για να ρίξουν στάχτη στα μάτια. Χύνουν
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Ανασύρθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα στη Βρίσα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια

Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

Περιμένουν... σεισμό από τις 2.30 μέχρι τις 5! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

V. — Κανας εισαγγελέας ακούει;
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Φοράνε τον μανδύα του πατριώτη και στήνουν προβοκάτσιες με τις σημαίες, για να ρίξουν στάχτη στα μάτια. Χύνουν
ρατσιστικό δηλητήριο κατά των προσφύγων, για να αποπροσανατολίσουν από τους πραγματικούς υπεύθυνους για την
φτώχεια και την εξαθλίωση».

 

Δεν πρέπει να μας διασπάσουν

»Δεν πρέπει να τους αφήσουμε να μας διασπάσουν και να αποπροσανατολίσουν για το ποιος φταίει  για την κατάσταση.
Οι εργαζόμενοι και η νεολαία πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να σώσουμε τις δουλειές και τις συντάξεις μας από τις
περικοπές των μνημονίων και τα κλεισίματα επιχειρήσεων», τονίζεται, μεταξύ άλλων, στο κοινό κάλεσμα των φορέων που
διοργανώνουν το συλλαλητήριο.
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