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Τετάρτη, 26/08/2015 | Πολιτική

Κύριε Πρόεδρε,
 

Με την παρούσα, επανερχόμαστε ως «Λαϊκή Συσπείρωση» στην πρόταση που καταθέσαμε κατά την έναρξη της προηγούμενης συνεδρίασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου (12/08/2015) να συζητήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο και να πάρει θέση και να αποφασίσει συγκεκριμένες δράσεις για τα

                
ΛΕΣΒΟΣ News Πολιτική

(/articles/news-
Κοινωνία

(/articles/news-
Οικονομία

(/articles/news-
Αθλητικά

(/articles/news-
Πολιτισμός

(/articles/news-
Αστυνομικό Ρεπορτάζ

(/articles/news-
Εκπαίδευση
(/articles/news-

Εργασία
(/articles/news-Αγροτικά - Αλιεία

(/articles/news-
Περιβάλλον
(/articles/news-

Τουρισμός
(/articles/news-

Υγεία
(/articles/new

Ναυτιλιακά - Μεταφορές
(/articles/news-categories/naytiliaka-

Βιβλίο (/articles/news-

categories/lesviako-vivlio)

Μουσείο Σίγρι - Γεωπάρκο
(/articles/news-categories/moyseio-

Στρατής Κόρακας: Μεταναστευτικό, αεροδρόμια, ΦΠΑ, αγρότες στο Περ. Συμβουλίο

http://www.lesvosnews.net/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cs73QL8ttWcGwH-ngzAbFubOgAt2ukLRFtvHt_p8BZBABIPb8_B5grYKAgKAMyAECqQJGOZdbFtqDPqgDAcgDyQSqBPEBT9ANYSJdlDu34kF3qs7V5ivhSaMBrBa9pvbkwqExeVYK6aaSazHwz4x1wOsyIF0ioXnCaZQbUzSjqsJQdCiRO3_vS3jCVJy_kD6L9F96aty1mQT6z843g89RQxHTQOLWavqNooMcfhv48o6jX-FTTwzKTRGOJqrHGE7v6trFb9napS-liETiCxQ1gUTf0PWxoTf6FSa5hubZB4oqBaK3J8oYmos_ye8_usJpzMandWFjzjsQtPwxNeQbwZK01kePlYKOr-vonF6jTeB76aMpVm2wZCdWRjFp3jFWNC9oW0FMA8XfU6spHgdaK24BwkrhiaAGAoAH5snkNKgHpr4b2AcB0ggFCIABEAGxCTIAGZCmIXFc2BMC&num=1&sig=AOD64_1RoSdPbtJzBi-QIw6OE0lrnydmfQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://tracker.marinsm.com/rd%3Fcid%3D6484iki26001%26mkwid%3DcMluPYdcZ%26pcrid%3D42872464190%26pkw%3D%26pmt%3D%26pdv%3Dc%26lp%3Dhttp://www.ctrip.com/adredirect.asp%253Fsrc%253Dggflrmk609%2526keyword%253Dinairline_RNS_DLC
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia/aplirotes-gia-mines-oi-katharistries-ton-kentron-ygeias-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/epistoli-gia-ti-synaylia-tis-eleonoras-zoyganeli-sti-mytilini-na
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/triimero-panigyri-stoy-profiti-ilia-stin-agiaso
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CJ9gvL8ttWdjlIsPEzAaiowXdrpC0Rb664f6fAWQQASD2_PweYK2CgICgDMgBAqkCRjmXWxbagz6oAwHIA8kEqgT1AU_Q12TAgk2tQ-agrts0H_t0f3q35khEcVOsO2uQsSn9xq10hH5dy4_jkxuIJYcjWledFEi3wXWhVEeVEaIpErxxpDWdWu5OBQIT5X7DjYTVfTUBf_-C1h77KoIEwIEvG8AV3EyhJltCGQMGeZywJxv1HEIzohwryTSxy61C-3xowktBi4P1cTrgUkl03ErJu4ndZRuX3ReKZ-3mgjY8sj9vk-w3Ghd26t-M8-rLkkXn6O7NCAKmPCNfK0nHkU4a8DJYLpxke9lFR4iTu-V_HWHoiivZt4Jfcp2NBwXvIL43KNcLiiiSyGq_X_X9vt5eqwHy-PYnoAYCgAfmyeQ0qAemvhvYBwHSCAUIgAEQAbEJMgAZkKYhcVzYEwI&num=1&sig=AOD64_0WwIynLG9Nwul7GmLAk8sxuHuqCA&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://tracker.marinsm.com/rd%3Fcid%3D6484iki26001%26mkwid%3Dcs3yQX9aQ%26pcrid%3D42872260550%26pkw%3D%26pmt%3D%26pdv%3Dc%26lp%3Dhttp://www.ctrip.com/adredirect.asp%253Fsrc%253Dggflrmk609%2526keyword%253Dinairline_RNS_DLC
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/oikonomia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ekpaideysi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/agrotika-alieia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/lesviako-vivlio
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri


18/7/2017 Στρατής Κόρακας: Μεταναστευτικό, αεροδρόμια, ΦΠΑ, αγρότες στο Περ. Συμβουλίο | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/stratis-korakas-metanasteytiko-aerodromia-fpa-agrotes-sto 2/3

παρακάτω επίκαιρα και φλέγοντα  θέματα :

• Μεταναστευτικό: Τα νησιά της Περιφέρειας (κυρίως Λέσβος, Σάμος  και Χίος) ζουν καθημερινά την
τραγωδία ξεριζωμένων κυνηγημένων, από εγκληματικούς ιμπεριαλιστικούς πολέμους και πρακτικές,
 συνανθρώπων μας, κυρίως νέων, παιδιών, βρεφών και γυναικών, που χρειάζονται μια εντελώς
άλλη, ανθρώπινη, μεταχείριση από τις αρχές.
 
Είναι φανερό ότι η συγκινητική ευαισθησία και  φιλοξενία που εκδηλώνουν  στην συντριπτική τους
πλειοψηφία οι κάτοικοι των νησιών μας απέναντί τους  δεν μπορεί να καλύψει αυτή την ανάγκη,
Επιβάλλεται λοιπόν και ως Περιφερειακό Συμβούλιο να ξανασυζητήσουμε το πιεστικό αυτό θέμα και
να εξετάσουμε πιο συγκεκριμένα τι μπορεί να κάνει η Περιφέρεια και κυρίως σε ποιες ενέργειες,
διαβήματα προς την Κυβέρνηση και την ΕΕ πρέπει να προβούμε για να εξασφαλίσουμε καλύτερες
συνθήκες υποδοχής και κάλυψης των στοιχειωδών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών μέχρι
το ξεπροβόδισμά τους για τις χώρες-τελικό προορισμό τους.
 
Ουσιαστική και ριζική, βέβαια λύση στο πρόβλημα μπορεί να υπάρξει μόνο αν διεκδικήσουμε με το
λαό μας: κατάργηση των Κανονισμών του Δουβλίνου και της Συνθήκης Σένγκεν, εξασφάλιση της

απρόσκοπτης και ασφαλούς μετακίνησης των προσφύγων στα κράτη-μέλη της ΕΕ, που έχουν ως πραγματικό προορισμό, άμεση πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού για τις υπηρεσίες πρώτης υποδοχής και ασύλου, δημιουργία ανθρώπινων χώρων υποδοχής και φιλοξενίας, καμιά εμπλοκή
της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ – ΕΕ και στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις (που αποτελούν τη βασική αιτία των
τραγικών κυμάτων προσφυγιάς που ζούμε), αποδέσμευση από τους ευρωατλαντικούς οργανισμούς
 
*  Ιδιωτικοποίηση των 14 αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων και τα αεροδρόμια της Λέσβου και Σάμου :  Οι πληροφορίες λένε ότι ολοκληρώθηκε και
υπογράφτηκε η συμφωνία εκχώρησης  τους στη γερμανική εταιρία «Froport AG Stentel Ltd (Αεροδρόμιο Φρανκφούρτης – Όμιλος Κοπελούζου). Η
υλοποίηση αυτής της συμφωνίας, προαπαιτούμενο κι αυτή του 3ου μνημονίου που υπέγραψε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,  όπως έχουμε ήδη τονίσει
στο Περιφ. Συμβούλιο, θα επιβαρύνει οικονομικά τους κατοίκους και επισκέπτες των νησιών μας, θα επιδεινώσει τις συνθήκες εργασίας των
εργαζομένων σ’αυτά και θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην ασφάλεια των νησιών και γενικότερα της χώρας μας. Και το θέμα αυτό έχει
ξανασυζητηθεί στο Π.Σ. και έχει ψηφιστεί και σχετικό ψήφισμα.
Προτείνουμε να το ξανασυζητήσουμε και να καταλήξουμε σε       δυναμικές κινητοποιήσεις με στόχο την ακύρωση της συμφωνίας .
     
 *   Κατάργηση του μειωμένου  κατά 30% του ΦΠΑ για τα νησιά μας : Πρόκειται για ένα επίσης σοβαρό θέμα  για το οποίο, όπως και για το
προηγούμενο, το Π.Σ. «έριξε μια τουφεκιά για την τιμή των όπλων». Προτείνουμε και εδώ, παίρνοντας υπόψη ότι το μέτρο αυτό θα επιδεινώσει
παραπέρα  την ήδη δεινή θέση του λαού των νησιών μας, να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες αποφάσεις  με στόχο τη διατήρηση και διεύρυνση της
μείωσης του ΦΠΑ για όλα τα νησιά του Αιγαίου
      
• Παραπέρα φοροαφαίμαξη των αγροτών μας στα πλαίσια του 3ου μνημονίου, που έρχεται να προστεθεί στην ήδη καταστροφική αντιαγροτική
πολιτική, έχει στόχο και θα καταλήξει  στον αφανισμό της φτωχομεσαίας αγροτιάς των νησιών μας και την παραπέρα μείωση της αγροτικής
παραγωγής που αποτελεί την βασική πηγή εισοδήματος των νησιών μας,. Προτείνουμε το Π.Σ. να στηρίξει τον αγώνα των αγροτών μας για την
ακύρωση αυτής της πολιτικής.
 
   
                                                                                          Με τιμή 
 
                                                                   Για τη «Λαϊκή Συσπείρωση» Β. Αιγαίου
                                                                                    Στρατής Κόρακας
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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-

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...
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(/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...

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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