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Δευτέρα, 30/01/2017 | Πολιτική

Η Τομεακή Επιτροπή Λέσβου του ΚΚΕ καταγγέλλει σ΄ όλο το Λεσβιακό Λαό το έγκλημα διαρκείας που συντελείται στο κολαστήριο της Μόριας.
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Μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων έχασαν τη ζωή τους τρεις νέοι άνθρωποι ενώ ένας τέταρτος
βρίσκεται σε κώμα στην εντατική του Βοστάνειου Νοσοκομείου.

Αποδείχθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο πως οι πολιτικές, σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, που
συναποφάσισαν και υλοποιούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ είναι
κυριολεκτικά εγκληματικές.

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες γλύτωσαν από το θάνατο στα βουνά και στις θάλασσες που τους
ανάγκασαν οι ιμπεριαλιστές, με τους  πολέμους τους και την  καταλήστευση του πλούτου των
χωρών τους, να διασχίσουν και κινδυνεύουν κάθε μέρα, κάθε ώρα να χάσουν τη ζωή τους από τις
πανάθλιες, απάνθρωπες συνθήκες που βιώνουν μέσα στα κέντρα κράτησης.

Σοβαρή ευθύνη φέρουν και όλες εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις και οι τοπικοί θεσμοί που
αποδέχτηκαν ή συναίνεσαν στη δημιουργία των Hot spots και τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης –
Τουρκίας.

Τεράστιες ευθύνες γι΄ αυτό το έγκλημα διαρκείας που συντελείται στη Μόρια επωμίζονται η
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ο Δήμος Λέσβου που αναλίσκονται στην υποδοχή διάφορων vips που «κτίζουν» τη « φιλάνθρωπη εικόνα» τους και
στη συλλογή βραβείων ανά την οικουμένη για το «φιλάνθρωπο» έργο τους και, με άλλοθι τις αρμοδιότητες που έχουν ή δεν έχουν, αφήνουν το
….χρόνο να λύσει τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούνται στο κέντρο κράτησης στη Μόρια.

Η Τομεακή Επιτροπή Λέσβου του ΚΚΕ καλεί όλους τους φορείς του νησιού να παλέψουν μαζί με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες για να
σταματήσει ΤΩΡΑ ο διπλός εγκλωβισμός τους στο νησί και στην Ελλάδα. Να πάρουν ΟΛΟΙ στις αμέσως επόμενες μέρες χαρτιά και να μεταφερθούν
με ασφάλεια στις χώρες που επιθυμούν.

Να δημιουργηθούν ανθρώπινες δομές προσωρινής φιλοξενίας που να αντικαταστήσουν τα κολαστήρια, σαν αυτό της Μόριας, μέσα στα οποία
στοιβάζονται σήμερα.   
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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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