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Πέμπτη, 21/05/2015 | Πολιτική

Μετά από λίγους μήνες διακυβέρνησης της χώρας μας από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ζούμε την απόλυτη παράνοια.

Ο Φ.Π.Α. έγινε παιχνίδι από τους αρμόδιους Υπουργούς. Τη μία ημέρα δεν αυξάνει, την άλλη ημέρα
αυξάνει. Την μία ημέρα τον τεμαχίζουμε παίζοντας με το πλαστικό χρήμα, την άλλη ημέρα
μαθαίνουμε ότι αυτό είναι ενάντια στους εθνικούς και κοινοτικούς κανονισμούς. Η παράνοια
συνεχίζεται……………

Η αστυνομία στην Αθήνα έχει διαταγές από το Υπουργείο να σταματήσει διαδηλωτές η Πρόεδρος
της Βουλής όμως ζητάει το λόγο από τον αρμόδιο αξιωματικό γιατί τους σταμάτησε. Η παράνοια
συνεχίζεται………

Η αρμόδια Υπουργός για το μεταναστευτικό δηλώνει ότι οι μετανάστες λιάζονται στην Ομόνοια και
μετά τους χάνει. Η παράνοια συνεχίζεται………..

Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ της Λέσβου ανακάλυψε ότι η Αστυνομία και το Λιμενικό είναι υπεύθυνο για
την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι της Μυτιλήνης!!! Αυτό και αν δεν είναι παράνοια.     
(http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/o-syriza-lesvoy-termatise-rotaei-gia-toys-prosfyges-sto-limani)

Αλήθεια ο ΣΥΡΙΖΑ στη Λέσβου, ως αντιπολίτευση, δεν ήταν αυτός που αντιδρούσε για τη κατασκευή
του κέντρου μεταναστών στη Μόρια, μέχρι και ψηφίσματα έφερνε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι τους μετανάστες πρέπει να μην τους περιορίζουμε.
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Τώρα σκέφτηκαν τη χρησιμότητα του κέντρου μεταναστών??

Η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα των μεταναστών είναι πολύ έντονο στο νησί, ένα πρόβλημα που έγινε εντονότερο με την αλλοπρόσαλλη, έως
επικίνδυνη πολιτική των διαφόρων συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ. Η αστυνομία και το λιμεναρχείο στο νησί μας κάνουν φιλότιμες προσπάθειες να
ανταπεξέλθουν, έχοντας ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να τους στηρίξουμε στο δύσκολο έργο τους. Αυτοί
που πραγματικά πρέπει να δώσουν λύση είναι οι υπεύθυνοι Υπουργοί της κυβέρνησης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι δεν είναι αντιπολίτευση, αλλά είναι κυβέρνηση. Τα αρμόδια υπουργεία είναι δικά του, ας κυβερνήσει λοιπόν…. 
   

Αλήθεια τι λένε τα στελέχη των ΑΝΕΛ στο νησί μας για όλα αυτά??  
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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-
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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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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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