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Ο πρόεδρος της ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτης Λαφαζάνης επισκέφτηκε σήμερα Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου τη Μυτιλήνη όπου μέχρι το μεσημέρι
συναντήθηκε στο Αεροδρόμιο Μυτιλήνης με τους εργαζόμενους σε αυτό και μίλησε σε συγκέντρωσή τους, ενώ στη συνέχεια επισκέφτηκε το
Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου συναντήθηκε αρχικά με το Διοικητή του Βασίλη Μουζάλα και ακολούθως συναντήθηκε και μίλησε με εκπροσώπους των
εργαζομένων του Νοσοκομείου και στους εργαζόμενους. Μαζί του ήταν και ο Βουλευτής Λέσβου κ. Γιάννης Ζερδελής

 
 
Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης κατά τις ομιλίες του τόνισε μεταξύ άλλων:
 
«Αποτελεί εθνικό και οικονομικό έγκλημα η ιδιωτικοποίηση η ιδιωτικοποίηση, στην πραγματικότητα
το ξεπούλημα, των περιφερειακών αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων είναι και το αεροδρόμιο της
Μυτιλήνης.
 
Η παράδοση των αεροδρομίων στα Γερμανικά και τα εγχώρια διαπλεκόμενα συμφέροντα, αποτελεί
στην ουσία παράδοση των τοπικών κοινωνιών στους πιο ανελέητους κερδοσκοπικούς σχεδιασμούς
και ειδικότερα άλωση του τουρισμού από ξένα συμφέροντα σε βάρος της τοπικής οικονομίας Η ΛΑΕ
αγωνίζεται για τη ματαίωση της πώλησης των αεροδρομίων και την ανασυγκρότησή τους υπό
δημόσια ιδιοκτησία και τοπικό κοινωνικό έλεγχο».
 
Αναφερόμενος στην Υγεία ο Παναγιώτης Λαφαζάνης τόνισε ότι:

 
«Το μέγα θύμα των μνημονίων της άγριας λιτότητας και ειδικότερα του τρίτου μνημονίου της κυβέρνησης Τσίπρα, είναι το εθνικό δημόσιο σύστημα
υγείας που οδηγείται σε κατάρρευση και διάλυση με τους απλούς πολίτες να επιβαρύνονται οικονομικά, να ταλαιπωρούνται και να μην μπορούν να
νοσηλευτούν. Η προβληματική εικόνα του Νοσοκομείου Μυτιλήνης και το δουλεμπόριο των εργασιακών σχέσεων που επικρατεί εκεί, είναι πολύ
χαρακτηριστικά».
 
Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης τόνισε επίσης:
 
«Τα μνημόνια και το νέο τρίτο μνημόνιο σβήνουν από τον τόπο την ελπίδα και οδηγούν στον εργασιακό και κοινωνικό μεσαίωνα αλλά και στην ύφεση
χωρίς τέλος.
Η χώρα όσο ποτέ χρειάζεται να βάλει τέρμα στα μνημόνια, τέρμα στη λιτότητα και τις ιδιωτικοποιήσεις, τέρμα στη φορολεηλασία τω λαϊκών και
μικρομεσαίων στρωμάτων, τέρμα στην εθνική υποτέλεια.
Η Ελλάδα έχει άμεση ανάγκη ένα προοδευτικό πρόγραμμα παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης που θα στηρίξει μισθούς, συντάξεις και
κοινωνικό κράτος. Θα στηρίξει όλες τις παραγωγικές δυνατότητες του τόπου. Θα προσφέρει ισχυρή ρευστότητα στην οικονομία με ένα ισχυρό δημόσιο
πρόγραμμα επενδύσεων και ισχυρή ευνοϊκή χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μαζί με τον τερματισμό της φορολεηλασίας τους.
Η Γερμανική ευρωζώνη όχι μόνο δεν αντέχει αλλά και θεωρεί ανεπίτρεπτο ένα τέτοιο αντιμνημονιακό προοδευτικό ελληνικό πρόγραμμα
ανασυγκρότησης της οικονομίας.
 
Η αμφισβήτηση της ευρωζωνικής Γερμανικής φυλακής και της νεοαποικιακής θέσης της χώρας μας σε αυτήν αποτελεί τον ελπιδοφόρο δρόμο
διεξόδου και ανόρθωσης της.
 
 
Κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους στους καταυλισμούς των προσφύγων o Παναγιώτης Λαφαζάνης και ο Γιάννης Ζερδελής έκαναν
στους δημοσιογράφους τις εξής δηλώσεις:
 
Π. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: «Εδώ ζούμε μια πραγματική τραγωδία. Μια από τις πιο φοβερές τραγωδίες που έχω δει στη ζωή μου. Και, πάντως, από τις
φοβερότερες τραγωδίες στον 21ο αιώνα. Οι άνθρωποι εδώ δεν ζουν. Βρίσκονται σε μια κατάσταση χειρότερη από αυτήν του ζώου. Είναι μια
πραγματική κτηνωδία. Η ΕΕ δυστυχώς με τη συναίνεση των παραδομένων ελληνικών κυβερνήσεων έχει κάνει δύο πολύ μεγάλα εγκλήματα σε βάρος
αυτής της χώρας. Το πρώτο έγκλημα είναι ότι υπέβαλε το μνημόνιο και έκανε πρόσφυγες τους Έλληνες νέους. Τους έδιωξε στην ξενιτιά, στα τέσσερα
σημεία του πλανήτη. Το δεύτερο έγκλημα το έχει κάνει σε βάρος της ευρύτερης περιοχής μας. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι κατά δεκάδες χιλιάδες να
φεύγουν πρόσφυγες και να αναζητούν καταφύγιο στην Ευρώπη. Και η Ελλάδα είναι η πύλη αυτών των προσφύγων και ζει τη δυστυχία τους και
δυστυχεί μαζί τους και η ίδια. Επιτέλους πρέπει να αναληφθεί μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, από μια Ευρώπη δυστυχώς που
παρακμάζει, προκειμένου να αντιμετωπιστούν και τα δύο αυτά μείζονα ευρωπαϊκά εγκλήματα. Από τα χειρότερα στην ευρωπαϊκή ιστορία. Ο
ελληνικός λαός, όμως, θα αντισταθεί. Ήδη αντιστέκεται. Δεν πρόκειται να υποκύψει σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία μετεξελίσσεται σε ένα
καθεστώς ολοκληρωτικό, τυραννικό σε βάρος των ανθρώπων, σε βάρος των κοινωνιών, όχι μόνο της ευρύτερης περιοχής μας, αλλά και της ίδιας της
Ευρώπης. Με πρώτο και μεγάλο θύμα τον ελληνικό λαό και την ελληνική οικονομία».
 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ: «Με επιθυμία του Προέδρου της ΚΟ και αρχηγού της «ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» Παναγιώτη Λαφαζάνη, επισκεφτήκαμε σήμερα
αυτόν εδώ τον τόπο του μαρτυρίου θα έλεγα κυριολεκτικά, στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όπου στοιβάζονται ανθρώπινες ψυχές αναμένοντας την
μετακίνησή τους στην Αθήνα. Είναι ένα δράμα αυτών των ανθρώπων το οποίο έχει μετακυλισθεί στις πλάτες της Ελλάδας. Η Ευρώπη αρνείται να
αναλάβει τις ευθύνες της. Τον λόγο έχει τώρα ο Παναγιώτης Λαφαζάνης».
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ: Κύριε Λαφαζάνη διεθνείς οργανισμοί διαπιστώνουν έλλειψη συντονισμού, καθώς επίσης και έλλειψη οργάνωσης από
πλευράς της κυβέρνησης. Το συμμερίζεστε αυτό;
 
Π. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως. Υπάρχει τεράστια έλλειψη συντονισμού και οργάνωσης από την πλευρά της κυβέρνησης και αδυναμία διάθεσης
πόρων, προκειμένου στοιχειωδώς να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Πάντως το μεγάλο έγκλημα που συντελείται σε βάρος των
προσφύγων είναι από τα κατεστημένα κέντρα της ΕΕ. Κι είναι θλιβερό ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει αναλάβει μέχρι τώρα μια δυνατή,
τολμηρή, αποφασιστική πρωτοβουλία προς την πλευρά των ευρωπαϊκών αυτών κέντρων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των
προσφύγων. Αυτό το πρόβλημα είναι μια μελανή σελίδα, ίσως η μελανότερη σελίδα των τελευταίων δεκαετιών για την κατεστημένη Ευρώπη.
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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...
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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...
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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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