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Τρί, 18/07/2017 - 16:11γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη
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Πρόσωπο με πρόσωπο με την κατάσταση που έχει παγιωθεί πλέον στο θαλάσσιο σύνορο της Ελλάδας με την Τουρκία ήρθε σήμερα ο υπουργός
Ναυτιλίας, Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής Θοδωρής Δρίτσας κατά την επίσκεψη του στη Μυτιλήνη. Συνοδευόμενος από τους γενικούς γραμματείς
του υπουργείου του Γιάννη Γιαννέλλη και Γιάννη Θεοτοκά και τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχο Αθανάσιο Αθανασόπουλο ο κ. Δρίτσας
διαπίστωσε ιδίοις όμμασι τον εγκληματικό χαρακτήρα της μεταφοράς μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα από Τούρκους μεταφορείς.

Σε ένα βαρκάκι που πουλάει παγωτά στους λουόμενους στις τουριστικές περιοχές της Τουρκίας  και
στο οποίο μόλις και μετά βίας χωράνε τρεις άνθρωποι είχαν στοιβάξει 18 άνδρες, γυναίκες και
παιδιά όλους πρόσφυγες από τη Συρία. Μαζί και ο Τούρκος μεταφορέας ο οποίος συνελήφθη. Στο
σύνολο τους οι 18 αυτοί άνθρωποι διασώθηκαν από σκάφος του Λιμενικού Σώματος το οποίο και
τους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

Αλλά αυτό δεν ήταν και το μόνο περιστατικό κατά το οποίο ο πολιτικός προϊστάμενος του Λιμενικού
Σώματος διαπίστωσε τις σωτήριες για δεκάδες ανθρώπινες ζωές παρεμβάσεις. Στη λίγη ώρα που
βρέθηκε στο λιμάνι τα σκάφη του Λιμενικού Σώματος στελεχωμένα από ανθρώπους που ξεπερνούν
τους εαυτούς τους με πολύωρες περιπολίες σε κάθε άλλο παρά καλές καιρικές συνθήκες έφεραν με
ασφάλεια δεκάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Διασώζοντας τους από βέβαιο θάνατο αφού είτε οι
βάρκες τους βούλιαζαν είτε οι μηχανές τους είχαν προβλήματα και είχαν μείνει ακυβέρνητοι.

«Μου δόθηκε η ευκαιρία δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Δρίτσας,
να έρθω σε επαφή με την Ελλάδα που πρωτοστατεί στην πιο σπουδαία ανθρωπιστική και
ταυτόχρονα πατριωτική προσπάθεια που συμβαίνει στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα. Είναι η

αιχμή του δόρατος σε μια μεγαλειώδη προσπάθεια που όχι μόνο σώζει ζωές αλλά κρατάει και την αξιοπρέπεια της χώρας μας παρά τα περί αντιθέτου
λεγόμενα. Ήρθα να τιμήσω το λιμενικό σώμα και να τους διαβεβαιώσω ότι τους παρακολουθεί όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη και ο κόσμος
όλος. Αισθάνομαι τιμή που είμαι πολιτικός προϊστάμενος του λιμενικού σώματος.».
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Όπως δήλωσε ο κ. Δρίτσας «η στόχευση είναι συνεχής και ήδη βελτιώσεις υπάρχουν. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, συνεχίζουμε. Το λιμενικό σώμα στα
νησιά πρέπει να ενισχυθεί και σε μέσα και σε στελέχωση, οι δυσκολίες ξεπερνιώνται βήμα βήμα. Νομίζω πως ότι κάναμε το 2015 έχει ήδη καταγραφεί
αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Το 2016 το επόμενο διάστημα δηλαδή είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.».

Κατά την επίσκεψη του στη Μυτιλήνη ο κ. Δρίτσας συμμετείχε σε συσκέψεις στο λιμεναρχείου Μυτιλήνης και στην εδρεύουσα στη Μυτιλήνη γενική
γραμματεία Αιγαίου και νησιωτικής Πολιτικής, συναντήθηκε με το Δήμαρχο Λέσβου Σπύρο γαληνός και τον Αντιπεριφερειάρχη Θοδωρή Βαλσαμίδη
ενώ ολοκλήρωσε την επίσκεψη του στο μέτωπο» Σκάλας Συκαμνιάς – Εφταλού – Μόλυβος στη βόρεια Λέσβο όπου καθημερινά γίνονται εκατοντάδες
αποβάσεις μεταναστών και προσφύγων.
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Η σύλληψη του Τούρκου μεταφορέα μπροστά στον Υπουργό ναυτιλίας και τον Αρχηγό του Λιμενικού ¨Σωματος

 Αποβίβαση προσφύγων στο λιμάνι της Μυτιλήνης μπροστά στα μάτια της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας του Λιμενικού ¨Σωματος

 Συγχαρητήρια στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος

Ο κ. Δρίτσας στο λιμάνι της Μυτιλήνης ενημερώνεται για την τακτική των Τούρκων δικινητών

Διασωθέντες στη θάλασσα μεταφέρονται από το Λιμενικό Σώμα στην ακτή
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17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-
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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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