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Τρίτη, 10/01/2017 | Πολιτική

Η κατάσταση στη φυλακή – κολαστήριο της Μόριας γίνεται συνεχώς και χειρότερη. Στοιβαγμένοι άνθρωποι μέσα στην παγωνιά και στο χιόνι, χωρίς
κατάλληλο ρουχισμό, χωρίς θέρμανση, ακόμη και μέσα σε σκηνές έχουν καταδικαστεί σε αργό θάνατο. Πρόκειται για χιλιάδες πρόσφυγες και
μετανάστες που είναι εγκλωβισμένοι εκεί. Ήδη από το πρωί έχουν αρχίσει να μεταφέρονται στο νοσοκομείο με σοβαρότατα προβλήματα υγεία. Οι
άνθρωποι αυτοί δραπέτευσαν από τις βόμβες και το θάνατο, σώθηκαν από τα κύματα, αλλά δεν βρήκαν την ελευθερία τους.

Η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση τους αρνούνται  μια ελεύθερη και αξιοβίωτη ζωή.
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ΑΝΤΑΡΣΥΑ Λέσβου: Να σταματήσει τώρα η πολιτική εξόντωσης των προσφύγων
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Αυτό που συμβαίνει όμως τώρα, ξεπερνά κάθε όριο! Έχουμε να κάνουμε με μια εγκληματική
αναλγησία, που ισοδυναμεί με συνειδητή απόφαση μαζικής δολοφονίας αυτών των ανθρώπων δια
της έκθεσης τους στα ακραία καιρικά φαινόμενα! Δεν πρόκειται για παροιμιώδη πολιτική ανικανότητα
αλλά για συνειδητή πολιτική επιλογή, τόσο της κυβέρνησης όσο και των τοπικών αυτοδιοικητικών
αρχόντων.

Η κυβέρνηση Τσίπρα και στο προσφυγικό ζήτημα δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την κυβέρνηση
Σαμαρά. Επί των ημερών Σαμαρά οι πρόσφυγες πνίγονταν στα παγωμένα κύματα του Αιγαίου, επί
ημερών Τσίπρα θα πεθάνουν από το κρύο.

 

Ντροπή στον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα που πριν λίγες ημέρες είχε το
θράσος να δηλώνει πως: ‘’Κανένας πρόσφυγας και μετανάστης δεν είναι πλέον στο κρύο,
ολοκληρώσαμε επιτυχώς τις διαδικασίες για το ξεχειμώνιασμα’’

 

Ντροπή και αίσχος για το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Λέσβο Γιώργο Πάλλη που υποκριτικά πριν λίγες ώρες ζήτησε από τους ξενοδόχους να
φιλοξενήσουν τους πρόσφυγες στα ξενοδοχεία.

 

Ντροπή στον Δήμαρχο της Λέσβου Σπύρο Γαληνό και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου,  που δεν φρόντισαν να ανοίξουν ζεστοί
χώροι για τόσους ανθρώπους που κοιμούνται μέσα στο χιόνι.

 

Ντροπή στους Μητροπολίτες Μυτιλήνης και Μήθυμνας που κρατάνε κλειστές τις εκκλησίες και τα μοναστήρια, όπου θα μπορούσαν φιλοξενηθούν όλοι
οι πρόσφυγες του νησιού.

 

Ντροπή στους ξενοδόχους της Λέσβου αρνούνται να φιλοξενήσουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες του νησιού.

 

Απαιτούμε ΑΜΕΣΑ:

-   Να ανοίξουν τα σχολεία, τα γυμναστήρια, τα πολιτιστικά κέντρα, τα δημοτικά καταστήματα και οι άλλοι θερμαινόμενοι χώροι του νησιού
για να φιλοξενηθούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες.

 

-     Να γίνει επίταξη των ξενοδοχείων για να στεγαστούν οι πρόσφυγες όσο θα διαρκέσει η κακοκαιρία.

 

-     Να γίνει επίταξη του πλοίου Αριάδνη της Hellenic Seaways (που βρίσκεται εκτός δρομολογίων) για να φιλοξενηθούν οι πρόσφυγες καθ’
όλη την διάρκεια του χειμώνα.
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Θεοδωρος Ανδρικοπουλος
Παρτε τους κυριοι πονετικοι του ΑΝΤΑΡΣΥΑ στα σπιτια σας και επειτα να μιλατε για επιταξεις. Τα δικα σας πρωτα να επιταξουν και μετα
βλεπουμε.
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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...
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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...

Mark Milan
Shoes

Μοναδικά Σχέδια &
Δωρεάν
Μεταφορικά Shop now

Mark Milan
Shoes

Μοναδικά Σχέδια &
Δωρεάν
Μεταφορικά Shop now
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