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Σχετικά με τις απαράδεκτες και ανερμάτιστες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Αυστρίας, (http://www.lesvosnews.net/articles/news-

categories/kosmos/na-metatrapoyn-se-niso-elis-nisia-opos-i-lesvos-proteinei-o) κ. Σεμπάστιαν Κουρτζ, σχετικά με τη νήσο Έλις και το νησί της Λέσβου, θα θέλαμε να
επισημάνουμε τα παρακάτω:
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Το νησί της Λέσβου, μπορεί να  αποτελεί ένα κομμάτι του ανατολικού συνόρου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όμως, πρώτα και κύρια, αποτελεί κομμάτι του ανατολικού συνόρου του ανεξάρτητου
και κυρίαρχου Ελληνικού Κράτους. Ως ένα νησί ανεξάρτητου κράτους - μέλους της Ε.Ε,
ακολουθούμε την Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων και τη συμμετοχή όλων των κυρίαρχων κρατών - μελών. Θεωρούμε, λοιπόν,
πως τέτοιες προτάσεις πολιτικής από έναν Υπουργό Εξωτερικών, κράτους - μέλους της Ε.Ε, προς
ένα άλλο κράτος - μέλος είναι απαράδεκτες και προσβλητικές, τη στιγμή που συκοφαντούν και
δυσφημούν το νησί της Λέσβου και τους κατοίκους του.

Το άλμα λογικής που διαπράττει ο κ. Κούρτζ, συγχέοντας τη νήσο Έλις με ένα νησί 1.632 τετρ. χιλ.,
87.000 κατοίκων και ιστορία πλέον των 4.000 ετών, μπορεί να αποδοθεί μόνο σε άγνοια. Η καρδιά
της Ευρώπης συνεχίζει να χτυπά στη Λέσβο, που υπερασπίζεται τις κοινές Ευρωπαϊκές αξίες. Αξίες
τις οποίες ολόκληρα κράτη - μέλη ευκαιριακά αγνοούν ή υποστηρίζουν μπροστά στο φόβο
διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης. Παράλληλα, η πρόταση του κ. Σεμπάστιαν Κουρτζ, εκτός από
απαράδεκτη και πρακτικά ανεφάρμοστη, αναγνωρίζει ουσιαστικά τον ρόλο των διακινητών ως

διαχειριστές της προσφυγικής ροής, γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δηλώσεις Σούλτς ότι η Ευρώπη δεν εκβιάζεται. Πολύ
περισσότερο, δεν θα δεχθούμε η Λέσβος να γίνει το θύμα αυτών των εκβιασμών. Θεωρούμε πως η δήλωση για μετατροπή της Λέσβου σε μια
φυλακή ανθρώπων, που οι άσχημες συνθήκες διαβίωσης θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά για τους επόμενους πρόσφυγες, είναι δυσφήμιση του
χειρίστου είδους και είναι κατάφορα προσβλητική. Για το λόγο αυτό καλούμε την Ελληνική κυβέρνηση να παρέμβει άμεσα και να βάλει τον αδαή
και ανιστόρητο Υπουργό στη θέση του, καθώς και να αποτρέψει τα σχέδια κύκλων που στόχο έχουν την μετατροπή της Λέσβου και της
Ελλάδας, σε αποθήκη ψυχών.

Η Λέσβος παραμένει ένα πανέμορφο και ζωντανό νησί του ανεξάρτητου και κυρίαρχου Ελληνικού κράτους και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να
μετατραπεί σε ένα νησί φυλακή.
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(/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-

voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

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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