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Πέμπτη, 16/02/2017 | Πολιτική

Την καταβολή αποζημιώσεων στους αλιείς που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Λέσβο, ζητά με επιστολή του στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής
Πολιτικής.  

Στην εν λόγω επιστολή, ο Δήμαρχος επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι, στη μεγάλη ανθρωπιστική κρίση του 2015, οι επαγγελματίες αλιείς της Βόρειας
Λέσβου, συνέβαλαν καθοριστικά στο να σωθούν χιλιάδες άνθρωποι χρησιμοποιώντας τα δικά τους σκάφη, ενώ παράλληλα βοηθούσαν στον
καθαρισμό σκαφών και σε άλλες δράσεις.
Γι’ αυτούς τους λόγους, αλλά και με δεδομένο ότι επί πολλούς μήνες δεν αλίευαν αφού βοηθούσαν στη διάσωση ναυαγούν, ο κ. Γαληνός ζητά να
εξετασθεί το ενδεχόμενο αποζημίωσης τους.
 
Ακολουθεί η επιστολή:
 
Θέμα: Καταβολή αποζημιώσεων στους αλιείς που δραστηριοποιούνται στη Β. Λέσβο
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Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  
Με την παρούσα θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες αλιείς της Βόρειας Λέσβου και το ενδεχόμενο καταβολής
αποζημίωσης. 
Κατά την μεγάλη ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίσαμε το 2015, οι επαγγελματίες αλιείς έπαιξαν
καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματική διαχείρισή της. Συνέβαλαν καθοριστικά στο να σωθούν
χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι επιχειρούσαν να περάσουν στη Λέσβο από τα απέναντι παράλια μέσα
σε πλαστικές βάρκες. Χωρίς να υπολογίζουν καιρικές συνθήκες αλλά και οικονομικό κόστος,
χρησιμοποιώντας δικά τους σκάφη, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και σώζοντας πολλές φορές από
βέβαιο πνιγμό ολόκληρες οικογένειες και μικρά παιδιά. 
Με αυτή τους την αυτοθυσία έδωσαν το παράδειγμα και ενέπνευσαν χιλιάδες συμπολίτες μας ώστε
να κινητοποιηθούν και να βοηθήσουν και εκείνοι με όποιο τρόπο μπορούν στην αντιμετώπιση της
κρίσης, ιδιαίτερα εκείνους τους πρώτους μήνες κατά τους οποίους η Λέσβος μάχονταν μόνη της να
διαχειριστεί μια κρίση που όπως φάνηκε λύγισε ολόκληρα κράτη. Μάλιστα, δεν περιορίστηκαν σε

επιχειρήσεις διάσωσης ναυαγών αλλά βοήθησαν με αποκλειστικά δικά τους έξοδα στον καθαρισμό των ακτών από τόνους πλαστικών σωσιβίων και
βαρκών. Ιδιαίτερα τα βυθισμένα σκάφη και οι μηχανές που βρίσκονται σε διάφορα σημεία κοντά στις ακτές προκάλεσαν και συνεχίζουν να προκαλούν
ζημιές στον εξοπλισμό τους. 
Έχοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω και το γεγονός ότι όλους εκείνους τους μήνες δεν αλίευαν αλλά ουσιαστικά βοηθούσαν στην διάσωση ναυαγών θα
σας παρακαλούσα να εξετάσετε το ενδεχόμενο αποζημίωσης για τις απώλειές τους και τις χαμένες εργατοώρες. Παράλληλα, δεδομένης της
ανθρωπιστικής κρίσης που εξελισσόταν στην περιοχή ήταν αδύνατο πρακτικά να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, κάτι που
επιβάρυνε ακόμα περισσότερο την ήδη δύσκολη οικονομική τους κατάσταση. 
Ευελπιστώ στην ικανοποίηση του αιτήματός μου και παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και επικοινωνία. 
 
Με εκτίμηση, 
Δήμαρχος Λέσβου
Σπύρος Γαληνός 
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(/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-
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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...

(/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...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

43

 

0

 

1

googleplus

0

 

44

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CkVd0cOhtWeS6JY_BzAa056KQC9jlnbVKyoqdh8oFrgIQASD2_PweYK2CgICgDKABpNHRyQPIAQKpAgXSvHlmVrM-qAMByAPJBKoE9AFP0GJmNxElq46-2Ubgo85BEFBcniV8q97G_khUbf2LtXXHe5z7tAjRMfdG8z34voJgNJgF5zSlT0gfYINH6cN2X-osMAX3hwm6KQ73M1wW4oxfsKbv0gvRzraj_58M2y0pPyJ9OWJiwLbl5iixHXA0FHTGg3qf2LhAyvcz8epiUW-n8MQvQTA6HLrrwxmy9ekayjx9vUT3J9NVA_o_tf3DWkOLqA9HVIZeiKjiZk5JDT-nnv0jZHxTEstDaMXnpVtZx7qjIDPwzk8rmn1cloAOnxNIEmCnqKIyUPUVtYKnkCYmdruLsJR8nA-KFn8e2OgAbvyZkAYBoAYCgAfErq42iAcBkAcCqAemvhvYBwHSCAQIABACsQm9L8FyMZYkYtgTAg&num=1&cid=CAMSeQClSFh3XXF2rf-3GPfWh3oUXN4HQqi4Yg1r3jWV6_PqQ3w6FQZkBQ8auBMhdsT_Met8iLSY_-keaU9aLt15FXAYcScRph6rNEbqaSfRonHXpLMuAV3Qnipwi3KIqKkgxq6vhwcxAB8wNNpP5h2e44ni3q6BRD5z66I&sig=AOD64_2RWwRcgYk73ArwKHn7tKOVXFlLfw&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.theworkshopshoes.com/el/product-category/gunaikeia/upodimata/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018982389793
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis


Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/koinonia/sti-moria-eida-na-kaigetai-zontani-mia-mitera-me-tin-kori-tis)

javascript:window.open(window.clickTag)
javascript:window.open(window.clickTag)
http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/sti-moria-eida-na-kaigetai-zontani-mia-mitera-me-tin-kori-tis

