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Γιατί δεν εφαρμόζεται η εντολή της Αν. Υπουργού κ. Τασίας Χριστοδουλοπούλου για την απομάκρυνση των προσφύγων από το λιμάνι;

Η συνεχιζόμενη παραμονή εκατοντάδων προσφύγων σε άθλιες συνθήκες στο λιμάνι, παρά την
εντολή της Αναπληρώτριας Υπουργού κ. Χριστοδουλοπούλου, εγείρει σοβαρά ερωτηματικά σε
σχέση με το τί πραγματικά συμβαίνει με τη διαχείριση των προσφύγων στο νησί από τις
εμπλεκόμενες αστυνομικές και λιμενικές αρχές.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου και κυρίως το Λιμενικό οφείλουν μια πολύ συγκεκριμένη
απάντηση. Γιατί δεν υλοποιείται μέχρι τώρα η εντολή της κ. Υπουργού; Ποια εμπόδια υπάρχουν
τώρα, όταν στη σύσκεψη την ημέρα της επίσκεψής της δεν προβλήθηκε κανένας σοβαρός λόγος,
ώστε αυτή η πρόταση για άδειασμα του λιμανιού και μεταφορά των προσφύγων στη Μόρια δεν ήταν
υλοποιήσιμη, παρά τις σημερινές αυξημένες ροές;

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο. Η κυβέρνηση οφείλει να παρέμβει σε όσους
αναιτιολόγητα δεν εκτελούν τις εντολές της και να πράξει τα αυτονόητα.

Καλούμε όλους τους φορείς που εμπλέκονται στο κίνημα στήριξης των προσφύγων και των
μεταναστών να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι Υπηρεσίες που

παίρνουν εντολές απ’ αυτή πρέπει γρήγορα να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση.
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Τα παραπάνω είναι δελτίο τύπου από το ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου. Η πρώτη αυθόρμητη αντίδραση είναι να αναρρωτηθείς αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι Κυβέρνηση ή όχι;
Η δεύτερη σκέψη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ (γενικά) ένα πρόβλημα επικοινωνίας και συνεννόησης το έχει. Και η ουσία του δελτίου τύπου είναι να χτυπήσουμε
τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης που δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ....

Πολικάντηδες της  χειρότερης μορφής ! ! ! Το τερμάτισαν ! ! ! 

Και αν το θέμα δεν ήταν σοβαρό θα μπορούσε να απαντήσει κανείς στο ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου....οι μετάναστες λιάζονται ! ! !
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17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...

(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-

gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...

(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...
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