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Τρί, 18/07/2017 - 12:28 Απλήρωτες για μήνες οι καθαρίστριες των Κέντρων Υγείας Λέσβου Επιστολή για τη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη: Να επιστραφούν τα χρήματα
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Κυριακή, 13/09/2015 | Πολιτική

Τις τελευταίες ημέρες το νησί της Λέσβου έζησε απίστευτες στιγμές έντασης με την αδυναμία διαχείρισης του τεράστιου προσφυγικού κύματος. Η
Ευρώπη αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες προσφυγικές ροές από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, εκατομμύρια ευρωπαίων στηρίζουν δράσεις
αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες και τα κρούσματα κακής συμπεριφοράς από χώρες σαν την Ουγγαρία έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων σε
όλη την ήπειρο.
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Η Λέσβος της προσφυγιάς και της βαθιάς δημοκρατικής παράδοσης, παρόλη την τεράστια πίεση,
εξαιρουμένων λίγων περιστατικών, στάθηκε όρθια  και αλληλέγγυα στους πρόσφυγες.
Συντονισμένες κινήσεις της πολιτείας (που τις περιμέναμε πολλούς μήνες) με την αδιάκοπη στήριξη
του Δήμου Λέσβου, έφεραν αποτελέσματα, και η πόλη της Μυτιλήνης έχει επανέλθει πλέον σε
φυσιολογικούς ρυθμούς.   
 
Οι προσφυγικές ροές όμως δεν πρόκειται να σταματήσουν, οι βροχές θα κάνουν ακόμα πιο
δύσκολη τη ζωή των προσφύγων, και οφείλουμε να μην επαναπαυθούμε. Οι Οικολόγοι Πράσινοι
καλούν όλους να συνεργαστούν για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης των προσφυγικών ροών
στη Λέσβο χωρίς μικροκομματικούς και ψηφοθηρικούς τακτισμούς. Αντίθετες τακτικές βρίσκουν
κερδισμένους μόνο δυνάμεις εκτός συνταγματικού τόξου που εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να
εμφανιστούν στο προσκήνιο.
 
Ο Μιχάλης Μπάκας, συντονιστής της Περιφερειακής οργάνωσης Βορείου Αιγαίου των Οικολόγων
Πράσινων έκανε την παρακάτω δήλωση: «Το λέμε χρόνια, οι πρόσφυγες δεν είναι σκόνη για να τους

κρύβουμε κάτω από το χαλάκι. Εάν δεν στήσουμε δομές καταγραφής στο βόρειο τμήμα του νησιού που παρατηρούνται και οι περισσότερες αφίξεις,
θα δούμε και πάλι τις εικόνες που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες του Δημάρχου Λέσβου Σπ. Γαληνού για την
λειτουργία κέντρων καταγραφής προσφύγων στην περιοχή της Κλειούς και Πέτρας-Μολύβου. Καλούμε τους πολίτες της Λέσβου να αποκρούσουν
ξενοφοβικές κινήσεις, που έχουν μικροκομματικά κίνητρα, και να δείξουν για μια ακόμα φορά ότι στη Λέσβο της προσφυγιάς η αλληλεγγύη στους
πρόσφυγες είναι αδιαπραγμάτευτη.»
 
Οικολόγοι Πράσινοι Βορείου Αιγαίου
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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...

(/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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