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Τρίτη, 14/04/2015 | Πολιτική

Ο επικεφαλής του ΠΟΤΑΜΙΟΥ, Σταύρος Θεοδωράκης, θα βρίσκεται αύριο Τετάρτη 15 Απριλίου στις 08:30 το πρωί στο λιμάνι της Μυτιλήνης ενώ θα
ακολουθήσει συζήτηση με τους δημοσιογράφους στο cafe Hacienda στις 09:30.

 

Ανακοίνωση για τους μετανάστες:

Η Ελλάδα δε μπορεί να είναι μια χώρα με ανοιχτά σύνορα. Είναι γνωστό ότι το κέντρο της Αθήνας
μετατρέπεται ξανά μέρα με την ημέρα σε «αποθήκη ανθρώπων». Είναι γνωστές οι διαφωνίες των
υπουργών ακόμη και σε αυτό το θέμα. Είναι γνωστό το αλαλούμ με τα κέντρα κράτησης. Είναι
γνωστό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να φύγει η Frontex απ’ την Ελλάδα (η εκδίωξή της ήταν προεκλογική του
δέσμευση!). Είναι γνωστό ότι στα νησιά στοιβάζονται ήδη χιλιάδες μετανάστες σε προαύλια
σχολείων, προκυμαίες, ερειπωμένα κτίσματα. Είναι γνωστό ότι τα κυκλώματα δουλεμπορίας κάνουν
ξανά «πάρτι» εις βάρος των μεταναστών και των προσφύγων. Όμως η κυβέρνηση θα πρέπει να
καταλάβει όσο είναι ακόμα καιρός ότι το μεταναστευτικό δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό ζήτημα στο
οποίο μπορούν να πειραματίζονται οι συνιστώσες της. Είναι μεγάλο εθνικό θέμα, που αν δεν
αντιμετωπισθεί, θα επιφέρει πολλά δεινά στα νησιά, στον Έβρο και στη συνέχεια σε όλη την
Ελλάδα. 

Το Ποτάμι ζητάει από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε τέσσερις κινήσεις. 
-  Ενίσχυση των δυνάμεων της Frontex – τα σύνορά μας είναι τα ευρωπαϊκά σύνορα και πρέπει να προστατεύονται από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις με
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λεφτά όλης της Ευρώπης 
-  Συνεννόηση με την Τουρκία - να πάψει ο στρατός και η αστυνομία της να κάνουν ξανά τα "στραβά μάτια" στις καραβιές των μεταναστών και των
προσφύγωv, που ρίχνουν κάθε μέρα οι δουλέμποροι στο Αιγαίο 
-  Συμφωνία με τους εταίρους μας - να αναλάβουν το βάρος που τους αναλογεί στην περίθαλψη και τη φιλοξενία των προσφύγων που καταφεύγουν
στην Ελλάδα- άρα στην Ευρώπη- για σωθούν από τους πολέμους και τις εμφύλιες συρράξεις 
- Νέο θεσμικό και νομικό πλαίσιο -να τελειώσουν οι εκκρεμότητες με τους μετανάστες, να γίνουν σαφείς οι προϋποθέσεις για την παραμονή τους στη
χώρα και βέβαια να δοθεί ιθαγένεια στα παιδιά των μεταναστών, που γεννιούνται και μεγαλώνουν στη χώρα μας 
Η τακτική της «μη πολιτικής», που επιλέγει η κυβέρνηση σε μια σειρά από τομείς (από τις καταλήψεις μέχρι τις παραχωρήσεις και τις
αποκρατικοποιήσεις) -αν επικρατήσει και στο θέμα της μετανάστευσης- θα δημιουργήσει σύντομα ανήκεστο βλάβη στην κοινωνία και τη χώρα. 

To Ποτάμι 
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George Papadakis · Receptionist at Porto Lesvos
"Ενίσχυση των δυνάμεων της Frontex " 
Αυτή τη μπούρδα πότε θα σταματήσουμε να την αναπαράγουμε; Τι θα κάνει η Frontex ή το Λιμενικό στις θαλάσσιες διόδους; Αφού
απαγορεύεται η "επαναπροώθηση". Οι δουλέμποροι ΔΕΝ είναι μέσα στις βάρκες. Άρα τι ακριβώς μένει; Να τους βουλιάζουν επιτόπου κ να
τους αφήνουν να πνιγούν; 
Η μόνη λύση μπορεί κ πρέπει να έρθει από την ΕΕ που πρέπει να ανοίξει τα δικά της σύνορα και να υποδεχτεί τους πρόσφυγες. 
Επιπλέον πρέπει να επέμβουν σε επίπεδο ΝΑΤΟ και ΗΕ για να σταματήσουν τους πολέμους, τις διώξεις και την οικονομική εξαθλίωση στη
Μ.Ανατολή και την Αφρική. 
Όλα τ'άλλα...να 'χαμε να λέγαμε Σταύρο.
Like · Reply · Apr 15, 2015 5:46pm
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Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-
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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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Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
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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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