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Πέμπτη, 23/04/2015 | Πολιτική

Το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης στη χώρα μας και ιδιαίτερα στο νησί μας, με πρωταγωνιστές ανθρώπους χτυπημένους από τη ζωή και τη
μοίρα τόσο άσχημα, δεν προσφέρεται ούτε για μικροπολιτική, ούτε για αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από τα προβλήματα που ήδη
αντιμετωπίζει.

            Πριν λίγες ημέρες χάθηκαν πάνω από 900 ανθρώπινες ζωές και θα ήταν τουλάχιστον απαράδεκτο η Ν.Δ., αν και έχει πάρα πολλά να πει για τις
παλινωδίες της επικίνδυνης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, να κάνει την παραμικρή πολιτική πάνω στις σωρούς των άτυχων συνανθρώπων μας.

            Γι αυτό το λόγο και συνιστούμε στην κυβέρνηση αντί να μπαινοβγαίνει στα κανάλια και να βγάζει δελτία τύπου με κορώνες και άναρθρες
κραυγές, να ενσκήψει πάνω από το σημαντικό αυτό πρόβλημα και να αποκτήσει επιτέλους μια σταθερή και ουσιώδη μεταναστευτική πολιτική, που θα
σκέφτεται παράλληλα με τους μετανάστες και τους δοκιμαζόμενους πολίτες αυτής της χώρας.

            Δεν είναι δυνατόν η αρμόδια Υπουργός να μιλάει για παράνομους μετανάστες που λιάζονται στην Ομόνοια ή όπου αλλού, και στη συνέχεια να
δηλώνει, ότι αυτοί μετά εξαφανίζονται. Δεν είναι δυνατόν, επίσης να μιλάνε από τη μία για υποδοχή των ταλαιπωρημένων αυτών ανθρώπων, και από
την άλλη να τους αφήνουν έρμαια της τύχης τους στο κέντρο της Αθήνας.

            Τελικά, αποδείχθηκε  περίτρανα ότι από την ανάληψη των καθηκόντων της παρούσας κυβέρνησης και με την « μεταναστευτική της πολιτική»,
είναι σαν να άνοιξε ξαφνικά τα Ελληνικά σύνορα για χιλιάδες  μετανάστες που εισέρχονται αθρόα πλέον σε μια δοκιμαζόμενη χώρα.

            Πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ να αποκτήσει  μεταναστευτική πολιτική για να ανταπεξέλθει στο μείζον αυτό πρόβλημα και να
αφήσει κατά μέρος όλες αυτές τις επικοινωνιακές μικροπολιτικές πάνω στα άψυχα κορμιά εκατοντάδων ανθρώπων. Είναι ντροπή....
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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...
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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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