
18/7/2017 «Πλοίο τώρα για τους πρόσφυγες» στη Λέσβο | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ploio-tora-gia-toys-prosfyges--lesvo 1/3

Τρί, 18/07/2017 - 11:36Απλήρωτες για μήνες οι καθαρίστριες των Κέντρων Υγείας Λέσβου Επιστολή για τη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη: Να επιστραφούν τα χρήματα Το τριήμερο πανηγύρι στου Προφήτη Ηλία στην Αγιάσο

 (/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg) 

Πέμπτη, 13/08/2015 | Κοινωνία

                
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-

«Πλοίο τώρα για τους πρόσφυγες» στη Λέσβο

               
ΛΕΣΒΟΣ News Πολιτική Κοινωνία Οικονομία Αθλητικά Πολιτισμός Αστυνομικό Ρεπορτάζ Εκπαίδευση Εργασία

Αγροτικά - Αλιεία Περιβάλλον Τουρισμός Υγεία Ναυτιλιακά - Μεταφορές Βιβλίο Μουσείο Σίγρι - Γεωπάρκο

http://www.lesvosnews.net/
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
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
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 «Πλοίο τώρα για τους πρόσφυγες» στη Λέσβο | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ploio-tora-gia-toys-prosfyges--lesvo 2/3

Ως αναγκαία λύση κρίθηκε η άμεση δρομολόγηση πλοίου για τη μεταφορά προσφύγων από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου στον Πειραιά τις ημέρες
μετά τον Δεκαπενταύγουστο, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα για το θέμα στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής πολιτικής. Το
πρόβλημα οξύνεται καθημερινά όσο η ροή προσφύγων διατηρείται υψηλή, ενώ ταυτόχρονα εκατοντάδες είναι οι πρόσφυγες στη Λέσβο που
αναζητούν ένα εισιτήριο για κάποιο πλοίο προς τον Πειραιά χωρίς τελικά να τα καταφέρουν.

Εξάλλου, ο Δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός μιλώντας στην ΕΡΑ ΑΙΓΑΙΟΥ επισήμανε πως: «αν
δεν υπάρξει άμεσα η δρομολόγηση πλοίου είναι ζήτημα ημερών να βρεθούμε μπροστά σε εικόνες
χιλιάδων μεταναστών να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο νησί της Λέσβου. Οι δυνάμεις και ο αγώνας
που έχουμε κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχει αποτελέσματα αλλά οι δυνατότητες που έχουμε
δεν αρκούν για μια τέτοια εξέλιξη».
Ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Λέσβου Γιάννης Σαμιώτης ανέφερε: «Μετά το
Δεκαπενταύγουστο οι διαθέσιμες θέσεις στα πλοία για τον Πειραιά είναι ελάχιστες και δεν επαρκούν
για να καλύψουν τη μεταφορά των προσφύγων. Έκτακτα δρομολόγια και δρομολόγηση παραπάνω
πλοίων είναι κάτι που θεωρείται επιβεβλημένο ως λύση».
Να σημειωθεί πως παρά την διαβεβαίωση εκπροσώπων ακτοπλοϊκών εταιρειών προς την ηγεσία
του Υπουργείου Ναυτιλίας για δρομολόγηση νέων πλοίων, δεν έχει ακόμα υπάρξει κάποια
ανακοίνωση για μια τέτοια εξέλιξη.
Εν τω μεταξύ τοπικές αρχές και φορείς της Λέσβου έχουν ζητήσει την συνδρομή της Γραμματείας
Πολιτικής προστασίας με σκηνές, ενώ ήδη βρίσκονται σε αναζήτηση και νέου χώρου για τη
φιλοξενία των προσφύγων.

Στη σύσκεψη για το ζήτημα που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής συμμετείχαν ο Γενικός
Γραμματέας Αιγαίου Γιάννης Γιαννέλλης, η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου ο Δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός, ο Δημοτικός
Σύμβουλος Γιώργος Πάλλης και στελέχη του Λιμενικού και της Αστυνομίας.
Τέλος στη σύσκεψη δεν κλήθηκαν και δεν συμμετείχαν μέλη εθελοντικών οργανώσεων τονίζουν εθελοντές, ζητώντας να ενημερώνονται και να
συμμετέχουν και αυτοί σε ανάλογες συσκέψεις στο μέλλον.
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Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.
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Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
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Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.
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