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Πέμπτη, 15/10/2015 | Πολιτική

Η  εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή εκμεταλλευόμενη την προσφυγική κρίση, προσπαθεί να εισχωρήσει στην κοινωνία της Λέσβου. Στέλνει τον
υπόδικο Λαγό να χύσει λάδι στη φωτιά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Το « ενδιαφέρον» της επικεντρώνεται στα χωριά του Βόρειου τμήματος του νησιού. Είναι τα σημεία τα οποία δέχονται τη μεγαλύτερη προσφυγική
πίεση. Μέχρι τώρα και ανεξάρτητα από πολιτικές επιλογέςή προτιμήσεις οι πολίτες της Λέσβου έχουν τιμήσει τις πολιτιστικές και δημοκρατικές
παραδόσεις του νησιού. Παρά τις δυσκολίες, τις ανεπάρκειες  και τις αρνητικές επιπτώσεις που το τεράστιο κύμα των προσφυγικών ροών επέφερε
στην κοινωνία της Λέσβου, αυτή κατάφερε να αναδείξει μια ισχυρή κοινωνία πολιτών με τεράστια αποθέματα κοινωνικού κεφαλαίου και  να αναδειχθεί
στις συνειδήσεις των λαών της Ευρώπης ως Πανευρωπαϊκή  Πρωτεύουσα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε, σε αυτήν την εγκληματική οργάνωση να αμαυρώσει, να ευτελίσει αυτόν τον τίτλο τιμής, που έχει απονεμηθεί από τη
παγκόσμια κοινότητα στους κατοίκους αυτής της παραμεθορίου περιοχής.
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Ο ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες, σε όλους τους επικεφαλής των
αρχών αυτού του τόπου και τους ζητά να γυρίσουν την πλάτη στα «απορρίμματα» της κοινωνίας,
τους εμπρηστές της κοινωνικής συνοχής. Οποιοσδήποτε διάλογος με τους θαυμαστές των
στρατοπέδων συγκέντρωσης και των κρεματόριων, τους μαχαιροβγάλτες του Κερατσινίου, τους
τραμπούκους του Περάματος και του σκληρού πυρήνα του παρακράτους αποτελούν προσβολή στις
αρχές της Δημοκρατίας  και νομιμοποιούν τις πράξεις των ηθικών και φυσικών δολοφόνων του
Παύλου Φύσσα. 
Η διαχείριση του προσφυγικού, μέρα με τη μέρα  βελτιώνεται. Η ανθρωπιά, η δημοκρατική
συνέπεια, η αλληλεγγύη, η υπέρβαση των δυσκολιών, η σταδιακή αποκατάσταση της ομαλότητας
στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου, τα αντισταθμιστικά μέτρα που προβλέπεται να
ληφθούν, μπορούν και πρέπει να είναι στόχοι και μέλημα όλων μας. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανταποκριθεί με συνέπεια σ΄ αυτές τις  κατευθύνσεις. 
Ο ρατσισμός, η βία, το μίσος, η δολοφονία και όλα αυτά που χαρακτηρίζουν,  που συγκροτούν την
εικόνα και την ουσία της Χρυσής Αυγής  δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας. 

Έξω η Χρυσή Αυγή από το σπίτι μας. Έξω η Χρυσή Αυγή από τη Λέσβο. 
                                  Το γραφείο τύπου της ΝΕ του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου
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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-
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17/07/17 - 19:05
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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