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Στη Μυτιλήνη, με ισχυρή αστυνομική συνοδεία, έφτασε το μεσημέρι της Τρίτης ο Αλέξης Τσίπρας όπου  έχει συνάντηση με τον Αυστριακό καγκελάριο,
Βέρνερ Φάιμαν.

 
Ωστόσο, η εικόνα που θα δουν δεν θα είναι ίδια με αυτή που επικρατούσε το πρωί στη Λέσβο. Και
αυτό γιατί σήμερα το ένα μετά το άλλο, πλοία αδειάζουν το νησί από μετανάστες. 
 
Συγκεκριμένα στο λιμάνι του Πειραιά κατέπλευσαν σήμερα τρία επιβατηγά πλοία από τη Λέσβο
μεταφέροντας συνολικά 4.911 μετανάστες από τη Μυτιλήνη. 
 
Ειδικότερα, το "Τerra Jet" αποβίβασε στο λιμάνι του Πειραιά 1.702 μετανάστες, το "Blue Star
Patmos" 1.980 και το "Blue Star 1" 1.229 (772 από τη Μυτιλήνη και 457 από τη Χίο). Εντός της
ημέρας αναμένεται να καταπλεύσει στο λιμάνι του Πειραιά και το "Ελευθέριος Βενιζέλος" με 2.466
άτομα. Το "Terra Jet", το "Ελευθέριος Βενιζέλος" και το "Blue Star Patmos" μεταφέρουν αποκλειστικά
πρόσφυγες.
 
 
Συνολικά δηλαδή τα τέσσερα πλοία μεταφέρουν 7.377 μετανάστες, η συντριπτική πλειονότητα των

οποίων είναι από Μυτιλήνη.
 
Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα 4.000 μετανάστες παραμένουν στο νησί. Φάιμαν και Τσίπρας θα μεταβούν σε χώρους όπου κρατούνται μετανάστες
και στο λιμεναρχείο και θα έχουν συζητήσεις για την εκρηκτική κατάσταση στην Ελλάδα.
 
Τον πρωθυπουργό συνοδεύει κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελούμενο από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα, τον
υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θοδωρή Δρίτσα, τον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα, και τον αναπληρωτή
υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Νίκο Ξυδάκη. Στην επίσκεψη, παρευρίσκονται και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Στρατος Γονιδελλης · George Brown College/Humber College
ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ.ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΟΤΙ
ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.ΟΤΑΝ ΕΛΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΔΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΤΕΣ ΤΟ ΚΡΥΒΟΥΜΑΙ.ΑΙΝΤΕ ΤΩΡΑ
ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΗΣ ΤΙ ΘΕΛΟΥΝΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ ΜΙΑΛΟ ΚΥΒΕΡΝΑΝΕ.ΜΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝΑΙ ΔΗΛΑΔΗ Η ΘΕΛΟΥΝΕ ΝΑ ΔΗΞΟΥΝΑΙ ΟΤΙ
ΚΑΝΟΥΝΕ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ;ΑΙΝΤΕ ΡΕ ΚΛΕΦΤΕΣ ΛΑΜΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΤΕ ΠΟΤΕΣ ΝΑ ΑΛΑΞΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΙΔΙΟΙ ΘΑ
ΕΙΣΘΑΙ.
Like · Reply · Oct 7, 2015 10:56am

Lefteris Pagkalakis · Step (KDE)
Ηταν μια ευκαιρία ανάδειξης του προβλήματος και όχι.........κουκουλόματος του. Επρεπε οι ηγέτες Αυστρίας και Ελλάδας να δούν την
πραγματική εικόνα, αυτή που βλέπουμε όλοι μας κάθε μέρα. Δυστυχώς, αυτή η εικόνα....ωραιοποιήθηκε.... Δηλαδή μας ενδιαφέρει το
φαίνεσθαι και όχι το είναι....
Like · Reply · Oct 7, 2015 9:18am · Edited
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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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(/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...

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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