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Ο αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας κ. Χρήστος Ζώης, συνοδευόμενος από τον από τον Αρχηγό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναύαρχο Λ.Σ.
Αθανασόπουλο Αθανάσιο, και στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ολοκλήρωσαν την επιχειρησιακή – συντονιστική επίσκεψή τους στο νησί της Μυτιλήνης.

Αρχικά, ο κ. Χρήστος Ζώης με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Τζανέτο
Φιλιππάκο συμμετείχαν σε σύσκεψη στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, παρουσία του Γενικού Γραμματέα, Γιάννη Γιαννέλλη και
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του Δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού.
Στη συνέχεια παρουσία του Αρχηγού του Λ.Σ. Αντιναύαρχου Λ.Σ. κ. Αθανάσιου Αθανασόπουλου,
επισκέφτηκαν το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, όπου ο Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας
επεσήμανε το σημαντικό ρόλο του Λιμενικού Σώματος αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας στις
προσπάθειες αντιμετώπισης του προσφυγικού – μεταναστευτικού προβλήματος, όπως και την
ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιακών δυνατοτήτων τους, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όπως και σε
επιχειρησιακά μέσα και υλικο/τεχνικό εξοπλισμό.
Έπειτα ο κ. Χρήστος Ζώης συνάντησε την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα
Καλογήρου. Η Περιφερειάρχης αφού ευχαρίστησε για την παρουσία του τον Υπουργό, επεσήμανε
πως η αποτελεσματική αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης ροής προσφύγων και μεταναστών όπως και
η αποσυμφόρησης, του νησιού, επιτυγχάνεται με τον άψογο συντονισμό των εμπλεκόμενων
φορέων και υπηρεσιών.
Ο αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας συναντήθηκε επίσης με την κ. Alexandra Morelli, εκπρόσωπο
της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. στην Ελλάδα, η οποία εξήρε την άψογη συνεργασία με το
Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης σχετικά με τη διαχείριση των μικτών μεταναστευτικών ροών στο

νησί.
Επίσης, ο κ. Ζώης συναντήθηκε με την κα Anna Halford, επικεφαλής στο νησί της ομάδα της ανθρωπιστικής οργάνωσης «Γιατροί Χωρίς Σύνορα», η
οποία παρέχει ιατρικές υπηρεσίες στους πρόσφυγες δωρεάν. Συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Συνεχίζοντας την επιτόπια αυτοψία, ο κ. Χρήστος Ζώης όπως και ο Αρχηγός του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναύαρχος Λ.Σ. Αθανασόπουλος Αθανάσιος,
επισκέφτηκαν τα κέντρα απογραφής και ταυτοποίησης των προσφύγων και μεταναστών στο Καρά-Τεπέ και τη Μόρια.
« Η κατάσταση στη Μυτιλήνη ομαλοποιείται πλέον με πολύ ικανοποιητικό βαθμό και τα επόμενα εικοσιτετράωρα θα είμαστε σε θέση να ελέγχουμε
πλήρως τις ροές, χάρις στο εφαρμοζόμενο πλέον σχέδιο αποσυμφόρησης των κέντρων προσφύγων –μεταναστών, το οποίο προβλέπει την ταχύτατη
ταυτοποίηση με τα κοινά συνεργεία της Ελληνικής Αστυνομίας και Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα κέντρα πρώτης υποδοχής και την άμεση προώθηση τους με
πλοία που ναυλώθηκαν για το σκοπό αυτό. » επεσήμανε ο κ. Χ. Ζώης.
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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...
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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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