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Τρί, 18/07/2017 - 12:33Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη Απλήρωτες για μήνες οι καθαρίστριες των Κέντρων Υγείας Λέσβου Επιστολή για τη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη: Να επιστραφούν τα χρήματα
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Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, υπεύθυνος Συντονιστικού για το προσφυγικό Γιώργος Κυρίτσης για άλλη μια φορά προκαλεί με τις δηλώσεις του την τοπική
κοινωνία.

 

Σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΙ, ανέφερε πως πρόσκομμα για την μετακίνηση του κόσμου από τα νησιά στην ηπειρωτική χώρα είναι οι εκλογές που
διεξάγονται σε πολλές χώρες της Ευρώπης "με πρίσμα ξενοφοβικό".

Αναφερόμενος στα ακραία καιρικά φαινόμενα που αντιμετωπίζει η χώρα τις τελευταίες μέρες, ανέφερε πως "ελήφθησαν μέτρα στη Βόρεια Ελλάδα και
στα νησιά με εσωτερικές αναδιατάξεις του πληθυσμού".

Πρόσθεσε ότι "έγιναν προσπάθειες από την κυβέρνηση να μετακινηθούν οι πρόσφυγες σε ξενοδοχεία και κλειστούς χώρους αλλά δεν
ευοδώθηκαν γιατί υπήρξαν τοπικές αντιδράσεις". 

Και ως παράδειγμα αναφέρθηκε στη συζήτηση η Λέσβος

"Από τους 10.000 ανθρώπους που βολεύτηκαν έμειναν τελικά 1000 σε σκηνές θερμαινόμενες ή με θερμαντικά σώματα αλλά παρόλο που
διευθετήθηκε μεγάλο μέρος του προβλήματος δεν σημαίνει ότι επιλύθηκε πλήρως το πρόβλημα", εξήγησε.

Σύμφωνα πάντως με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, στον καταυλισμό της Μόριας ζουν σήμερα περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι σε σκηνές. Από τον
επίσημο λογαριασμό της Οργάνωσης στο Twitter ανέβηκε και μια φωτογραφία, που δείχνει τις καλυμμένες με τέντες σκηνές, όπου προσπαθούν να
ζήσουν οι άνθρωποι αυτοί με τα μικρά παιδιά τους.

Οι δηλώσεις Κυρίτση βέβαια έρχονται λίγες ημέρες μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα, ο οποίος
μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη ανέφερε ενδεικτικά πως "κανένας πρόσφυγας και μετανάστης δεν είναι πλέον στο κρύο,
ολοκληρώσαμε επιτυχώς τις διαδικασίες για το ξεχειμώνιασμα". "Χωρίς βέβαια τη συμφωνία Τουρκίας- Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που κάνουμε δεν
θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει. Θα είχαμε άλλους 100.000 ανθρώπους, που θα έπρεπε να περιθάλψουμε", είχε προσθέσει ο υπουργός.
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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...

(/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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