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Τρίτη, 08/09/2015 | Πολιτική

Τους τελευταίους μήνες η ένταση των πολέμων στη γειτονιά μας έχει οδηγήσει σε έκρηξη των μεταναστευτικών ροών που χρησιμοποιούν το νησί μας
ως πύλη προς την Ευρώπη. Η ηγεσία της ΕΕ, απολύτως συνένοχη σε αυτή την τραγική κατάσταση, προσπαθεί να κατευνάσει τη συνείδησή της
μετατρέποντας την περιφέρειά της σε πραγματική αποθήκη ψυχών υποσχόμενη κονδύλια-ψίχουλα στη χώρα μας, που δεν επαρκούν ούτε για τα
στοιχειώδη. Είναι άμεση η ανάγκη αποσυμφόρησης των νησιών και προώθησης των προσφύγων στους προορισμούς που θέλουν να πάνε, πράγμα
που απαιτεί δρομολόγια, χώρους υποδοχής, σίτιση, γρήγορη διεκπεραίωση, με άλλα λόγια κονδύλια που πρέπει να δοθούν από τους μηχανισμούς
της ΕΕ.

Είναι φανερό ότι η αξιοθαύμαστη εθελοντική προσφορά των πολιτών της Λέσβου, όσο απλόχερα κι αν προσφέρεται, δεν μπορεί να καλύψει τις
τεράστιες ανάγκες ούτε να υποκαταστήσει τον κρατικό μηχανισμό.

Δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι το εκρηκτικό μείγμα που δημιουργείται από την παραμονή μεγάλου αριθμού ανθρώπων σε εντελώς
ακατάλληλους χώρους χωρίς καμία υποδομή και μέριμνα αφήνει ορθάνοιχτη πύλη για το ρατσισμό. Ήδη στο νησί μας άρχισαν να κάνουν την
εμφάνισή τους δήθεν “αγανακτισμένοι” πολίτες που υποδαυλίζουν τα πάθη και προσπαθούν να ψαρέψουν στα θολά νερά της προσφυγικής
τραγωδίας.

Η Λαϊκή Ενότητα καλεί το δημοκρατικό λαό της Λέσβου να απομονώσει τις ρατσιστικές φωνές και να προασπιστεί την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη,
όπως έκανε πάντα, απέναντι σε εκείνους που προτείνουν το μίσος και το θάνατο.
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Η κυβέρνηση οφείλει σε αυτή την κατεύθυνση να στηρίξει τους πολίτες του νησιού μας δίνοντας
άμεσα λύσεις. Η χώρα μας και το νησί μας δεν είναι ο χωροφύλακας της Ευρώπης. Τη λύση θα τη
δώσει ο λαός όχι με πογκρόμ αλλά ορθώνοντας τείχος απέναντι στις ρατσιστικές φωνές και
απαιτώντας από τις ηγεσίες συνολική λύση.
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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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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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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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