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 "Η αστυνομία μας εμποδίζει να μιλήσουμε με τους απεργούς

πείνας"
Καταγγελία του Συντονισμού Λέσβου για το προσφυγικό

 (/article/author/32012-anthhpazianoy)

Ανθή Παζιάνου (/article/author/32012-anthhpazianoy)  - 22|04|2017 22:31
Τελευταία τροποποίηση - 22|04|2017 22:41

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 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.
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#επικαιροτητα (/article/tag/επικαιροτητα),

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

V. — Κανας εισαγγελέας ακούει;

Δημιουργώντας γέφυρες - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Ευχαριστώ θερμά την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Γιατί δεν άντεξε η Βρίσα στον σεισμό; - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•
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καταστράφηκε είναι πιο χαμηλά από το ανατολικό και άρα με …
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