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Τετάρτη, 19/08/2015 | Ανακοινώσεις Φορέων

Η επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, Κύριου Κουρουπλή, στο νησί μας, την Τετάρτη 19 Αυγούστου και την Πέμπτη 20 Αυγούστου, έρχεται ουσιαστικά,
λίγες μέρες μετά την ψήφιση του 3ου μνημονίου στη Βουλή από την Συγκυβέρνηση Σύριζα – ΑΝΕΛ και τα άλλα αστικά κόμματα (ΠΑΣΟΚ – ΝΔ –
ΠΟΤΑΜΙ), να ρίξει στάχτη στα μάτια του κόσμου, να φτιάξει εξ αρχής το τσαλακωμένο πλέον περιτύλιγμα, να δείξει στα φτωχά λαϊκά στρώματα ότι
ενδιαφέρεται για τα προβλήματα του, ότι συμπονεί μαζί του, ότι θέλει λύσεις. Στην πραγματικότητα όμως για άλλη μια φορά θα χύσουν «κροκοδείλια
δάκρυα», θα περάσουν, θα ακούσουν και δεν θα αλλάξει τίποτα γιατί τα προβλήματα δεν λύνονται με την πολιτική που ακολουθούν, γιατί όταν είσαι με
τα μονοπώλια και εξυπηρετείς τα συμφέροντα τους δεν γίνεται να είσαι και με τον λαό.

    Η σημερινή κυβέρνηση, συνεχίζοντας το έργο των προηγούμενων, είναι αυτή που βάζει ακόμα βαθύτερα το μαχαίρι στο κόκαλο, είναι αυτοί που
ολοκληρώνουν με το πιο βάρβαρο τρόπο τις νέες αντεργατικές και αντιλαϊκές επιταγές. Και η Δημόσια και Δωρεάν Υγεία καθώς και η κοινωνική
Ασφάλιση είναι αυτά τα οποία πλήττονται περισσότερο. Η υποστελέχωση του ΠΕΔΥ και των νοσοκομείων σε όλη τη χώρα αλλά και τα ολοένα νέα
μέτρα που παίρνονται καθώς και οι μειώσεις των χρηματοδοτήσεων έχουν οδηγήσει και φαίνεται ξεκάθαρα η «γύμνια» του συστήματος Υγείας. Είναι
αυτοί λοιπόν, και μέσα σ’ αυτούς και ο Κος Κουρουπλής, που σαν Υπουργός Υγείας έχει τεράστιες ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση στο Χώρο της
Υγείας. Τι μπορεί άραγε να λύσει η σημερινή κυβέρνηση, όταν με δικές της αποφάσεις δεν γίνονται προσλήψεις σε προσωπικό, δεν καλύπτονται
στοιχειωδώς τα απαραίτητα σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και σε αναλώσιμα, όταν το ήδη υπάρχον προσωπικό κάνει εφημερίες παραπάνω από αυτές
που πρέπει με κίνδυνο σοβαρό για τους εργαζόμενους αλλά και για τον κόσμο!! Τι μπορεί άραγε η επίσκεψη στο Βοστάνειο Νοσοκομείο και στον
ΠΕΔΥ να αλλάξει προς συμφέρον του λαού και των εργαζομένων!! Ή μήπως οι συσκέψεις και οι επισκέψεις θα λύσουν προβλήματα που έχουν
καταγραφεί πάμπολλες φορές από το κίνημα και που θέλουν δραστικά μέτρα και αλλαγή πλεύσης στην πολιτική πορεία που ακολουθούν και
ακολουθούσαν οι κυβερνήσεις του Ευρωμονόδρομου που σπρώχνουν την Υγεία στους ιδιώτες και στους μεγαλοκλινικάρχες!!     
    Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται βέβαια και η επίσκεψη στα κέντρα υποδοχής μεταναστών, όπου οι πολιτικές που ακολουθούν Ε.Ε. και ΝΑΤΟ είναι ο
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κύριος λόγος που δημιουργούνται κύματα μεταναστών με στόχο να βρουν ένα καλύτερο αύριο.
Πολιτικές που η Ελληνική Κυβέρνηση χειροκροτεί και ακολουθεί και αυτό την κάνει συνένοχη για όλη
την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο του μεταναστευτικού. Ο λαός της Λέσβου, η εργατική τάξη
στέκονται αλληλέγγυοι στο πρόβλημα, όμως αυτό το θέμα δεν λύνεται με εθελοντισμό. Είναι ευθύνη
της Κυβέρνησης να λύσει το ζήτημα, να το αντιμετωπίσει και όχι απλώς να το συντηρεί. 
    Η εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα δεν έχουν ανάγκη από υποσχέσεις και από ημίμετρα,
έχουν ανάγκη και θα διεκδικήσουν τη ζωή που τους ανήκει σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες τους.
Έχουμε τη δύναμη, είμαστε οι περισσότεροι, ας διεκδικήσουμε ένα καλύτερο κόσμο απαλλαγμένο
από τους καπιταλιστές και τις κυβερνήσεις τους. 

  ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
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Τα μέλη της «Συνύπαρξης» διαμαρτύρονται και εκφράζουν την λύπη και την συμπαράστασή τους στον
καθηγητή της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Dokuz Eylul (9ης Σεπτεμβρίου) της Σμύρνης, Τζεμ Τερζί,
προέδρου της ανθρωπιστικής οργάνωσης «Γέφυρες Λαών – Halkarin...
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Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, για το άγγελμα του θανάτου του πρώην Δημάρχου
Μήθυμνας, Κώστα Δούκα:
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Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει τους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα τους κατοίκους της Δ.Ε. Πολιχνίτου ότι στις 10
Ιουλίου 2017 υποβλήθηκε στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Β.Αιγαίου αίτημα-Τεχνικό Δελτίο για την
χρηματοδότηση της κατασκευής Μ.Ε.Λ. Πολιχνίτου, Βρίσας, Βατερά, προϋπολογισμού 12.500.000...
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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