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Τρίτη, 22/09/2015 | Πολιτική

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / Κο ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ 
  
ΘΕΜΑ: Σύνοδος Κορυφής και Προσφυγικό / Μεταναστευτικό 

  
Κύριε Πρόεδρε, 
               Τα Μέλη της ΄Ενωσής μας, το Δ.Σ. και ο Πρόεδρός του, σας συγχαίρουν θερμά για τη μεγάλη, καθαρή (για δεύτερη φορά) εκλογική σας νίκη,
προσβλέποντας κι ευχόμενοι οι στόχοι και τα οράματά σας ν’ ανταμώσουν με τις προσδοκίες τους, υπέρ της Χώρας μας, της Ε.Ε. και του κόσμου
ολόκληρου. 
Κύριε Πρόεδρε, 
               Μ’ αφορμή την αυριανή Σύνοδο Κορυφής, στην οποία θα παραστείτε κι ύστερα απ’ τις δραματικές εξελίξεις του εν δυνάμει κι ολοένα
διογκούμενου Πανευρωπαϊκού (αν όχι και πλανητικού) προβλήματος που όλοι μας βιώνουμε, σας επισημαίνουμε τη μεγάλη σημασία της θέσπισης /
εφαρμογής του Προσφυγικού / Μεταναστευτικού ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ,  (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/na-kathierothei-prosfygiko-

metanasteytiko-apotypoma-rixikeleyth) ανάλογου του αντίστοιχου ισχύοντος Εεργειακού Αποτυπώματος (Άνθρακος), ιδιαίτερα για τις Χώρες του Νότου, που
δέχονται, μεσούσης της ύφεσης, υπερβολικά μεγάλες / ανεξέλεγκτες εισροές, αναντίστοιχες με τη ΦΕΡΟΥΣΑ ικανότητά τους (φυσικών κι
ανθρωπογενών συστημάτων), σε βάρος κυρίως:

Των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αξιών, αξιοπρέπειας κ.ά, τόσο των εισερχομένων (π.χ. από πνιγμούς, δυστυχήματα, θανάτους, εκμετάλλευση
από διάφορα κυκλώματα, έκνομων ενεργειών / πρακτικών κλπ), όσο και των ντόπιων

Της Εθνικής μας Κυριαρχίας (καθώς και του ΑΕΠ, Απασχόλησης, Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής),
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Της προστασίας / σεβασμού των συνόρων της Ε.Ε. κι όχι μόνο……

Της Κοινωνικής Συνοχής και της έννομης τάξης εντός της Ε.Ε…….

         Βέβαιοι για τη θετική αντιμετώπιση των παραπάνω 
  
Με τιμή 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
  
ΠΕΡ. Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ     ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΚΕΣ 
Μέλος του ΔΣ του ΞΕΕ
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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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