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Επίσκεψη Τσίπρα - Σουλτς στη Μυτιλήνη και πέρα από την  κατάληψη στο Δημαρχείο και διαμαρτυρίες στη Μόρια είχαμε και μια απρόσμενη κίνηση -
ανθρωπιάς από το  Δήμαρχο Λέσβου Σπύρο Γαληνό.

Ο Δήμαρχος Λέσβου παράτησε την αυτοκινητοπομπή Τσίπρα - Σουλτς που κατευθυνόταν από το
αεροδρόμιο Μυτιλήνης προς το κέντρο της πόλης όταν  είδε πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί
στην ακτή και να αγωνιούν για τη τύχη ακυβέρνητης βάρκας με πρόσφυγες που εκείνη τη στιγμή
έφθανε στην ακτή.

Ο Δήμαρχος Λέσβου (πρωταθλητής στο πόλο και εξαιρετικός κολυμβητής) δεν δίστασε να πετάξει
σακάκι, πουκάμισο και γραβάτα και να είναι σε ετοιμότητα για να πέσει στη θάλασσα. Ευτυχώς  δεν
χρειάστηκε καθώς οι πρόσφυγες είτε κολυμπώντας είτε με το βοήθεια του Λιμενικού έφθασαν στην
ακτή.

Η πράξη αυτή του Σπύρου Γαληνού έστειλε με το καλύτερο τρόπο το μήνυμα της αλληλεγγύης αλλά
και της κρισιμότητας της κατάστασης καθώς ανά πάσα στιγμή μπορούν να χαθούν ζωές στη
θάλασσα του Αιγαίου. 
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H ανακοίνωση της Λιμενικής Αρχής: 

Στον εντοπισμό και τη διάσωση τριάντα δύο (32) αλλοδαπών προσφύγων προέβησαν, πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής. Συγκεκριμένα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή “ΒΑΡΕΙΑΣ” ν. Λέσβου, πνευστή μηχανοκίνητη λέμβο, με ικανό
αριθμό επιβαινόντων, σε δυσχερή θέση. Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το πλήρωμα του περιπολικού προέβη
στην ασφαλή περισυλλογή και διάσωση των ανωτέρω, οι οποίοι αφού μεταφέρθηκαν στο λιμένα Μυτιλήνης, συνελήφθησαν διότι στερούνταν νόμιμων
ταξιδιωτικών εγγράφων. 
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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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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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