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Κυριακή, 18/09/2016 | Πολιτική

Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα σχετικά με τις εν κρυπτώ ενέργειες  διαμόρφωσης του παλαιού στρατοπέδου στη θέση “Λεμονού”, με σκοπό τη
δημιουργία νέου Hot spot για τη φιλοξενία προσφύγων – μεταναστών, ο βουλευτής Νομού Λέσβου Χαράλαμπος Αθανασίου δήλωσε τα εξής:

«Είναι αδιανόητο να πληροφορούμαστε μια τέτοια ενέργεια από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης χωρίς τις επίσημες αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργών 
και τη γνωστοποίησή τους στους τοπικούς φορείς.

Είναι αδιανόητο ο Υπουργός κ. Καμμένος να δηλώνει άγνοια επί του θέματος. (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/apokleistiki-dilosi-toy-

p-kammenoy-sto-ape-mpe-stamatoyn-oi)

Είναι αδιανόητο να μας εμπαίζουν τη στιγμή που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας μια ανθρωπιστική κρίση.
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"Είναι αδιανόητο ο Υπουργός κ. Καμμένος να δηλώνει άγνοια για τη Λεμονού"
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Οι τελευταίες υποσχέσεις του κυρίου Μουζάλα περί αποσυμφόρησης του νησιού μας  καθώς και των
άλλων νησιών του Β. Αιγαίου, οι οποίες και δόθηκαν εγγράφως σε εμάς μετά από σχετική ερώτησή
μας που κατατέθηκε στη Βουλή, φαίνεται ότι ήταν για πολλοστή φορά ψευδείς.

Προφανώς, η Κυβέρνηση δεν είχε ποτέ την πρόθεση να μεταφέρει άμεσα τον μεγαλύτερο αριθμό των
μεταναστών στην ενδοχώρα, προκειμένου να δώσει μια ανάσα ανακούφισης στα νησιά μας.
Αντιθέτως, σκοπεύει να μετατρέψει τη Λέσβο και τα άλλα νησιά του Β. Αιγαίου σε ένα τεράστιο
στρατόπεδο συγκέντρωσης ψυχών,  αδιαφορώντας για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των
μεταναστών και το κύμα φόβου και αβεβαιότητας που έχει σπείρει στους πολίτες.

 

Είναι η Κυβέρνηση του «Υπόσχομαι και ΔΕΝ τηρώ».

 

Τελικά, πρόκειται για ανικανότητα ή υπάρχει σκοπιμότητα στις ενέργειες και τις  δηλώσεις τους;

Θέλουν να κερδίσουν χρόνο προκειμένου να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή προσπαθούν να αποκρύψουν τα τραγικά λάθη και τις συμφωνίες τους που
θα οδηγήσουν τελικά τη Χώρα στο χάος;

Οι από κοινού συντονισμένες κινήσεις όλων των φορέων της Λέσβου, με σκοπό την άμεση αποσυμφόρηση του νησιού μας και τη λήψη μέτρων για την
ανακούφισή του, είναι επιβεβλημένες. »

 

Επ’ αυτού του θέματος πρόκειται να κατατεθεί σχετική ερώτηση  στη Βουλή από τον κ. Αθανασίου άμεσα, προκειμένου να αποσαφηνισθούν οι
προθέσεις της Κυβέρνησης στο ζήτημα αυτό και ο λεσβιακός λαός να ενημερωθεί για το τι μέλλει γενέσθαι στο νησί μας. 
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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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