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Τετάρτη, 05/08/2015 | Κοινωνία

Ενοχλημένοι οι λιμενικοί υπάλληλοι Λέσβου, Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου, απ' τις δηλώσεις του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, Σ.
Ζαμτράκη, (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ihiri-paremvasi-zamtraki-i-leitoyrgia-toy-limanioy-ehei) για την αντιμετώπιση του
λαθρομεταναστευτικού ζητήματος, αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί στον περίφραχτο χώρο του επιβατικού λιμένα και για το μέγεθος των
ζημιών που έχουν προκληθεί, απαντούν και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το επόμενο διάστημα, αν δεν μεριμνήσουν οι αρμόδιοι για τη
δρομολόγηση πλοίων που θα παραλαμβάνουν τους καταγεγραμμένους εισερχόμενους και θα τους μεταφέρουν στην Αθήνα.

 

 
«Αφήστε μας να κάνουμε αυτό που πρέπει τονίζουν γιατί αν κι εμείς επιλέγαμε την εύκολη και βολική τακτική της κριτικής εκ του μακρόθεν, πίσω από
τυπικότητες και σηκώναμε τα χέρια ψηλά, τότε δεν μπορείτε να φανταστείτε την εικόνα όχι μόνο του λιμανιού αλλά και ολόκληρου του νησιού».
 
Απευθυνόμενοι στον Σ. Ζαμτράκη πρωτίστως και δευτερευόντως στους αρμόδιους φορείς, οι λιμενικοί θεωρούν αγνώμονες όσους δεν αναγνωρίζουν
το έργο τους και την προσπάθειά τους, ιδιαίτερα τους τελευταίους 7 μήνες, τονίζοντας:
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«Κύριε Πρόεδρε του Λιμενικού Ταμείου, οι πρόσφυγες μετανάστες που συλλαμβάνονται διασώζονται
από τα ηρωικά πληρώματα των πλωτών μας, πρέπει να αποβιβαστούν φυσιολογικά κάπου στη
στεριά. Θα γνωρίζετε, όπως και άλλοι παράγοντες της πόλης που διαμαρτύρονται, ότι τα πλωτά δεν
έχουν δυνατότητα πτήσης, αλλά μόνο πλεύσης, ώστε να τους πηγαίνουμε κατευθείαν στη Μόρια. Το
μέρος που θα αποβιβαστούν το αποφασίζουμε με γνώμονα τη δυνατότητα καταγραφής τους, αλλά
και αστυνομικής έρευνας αφού δεν ξέρουμε τι κουβαλάει ο καθένας π.χ πιστόλι, μαχαίρι, εκρηκτικά,
που σε περίπτωση μεταφοράς σε χώρο με χιλιάδες κόσμο, μπορεί εάν υπάρχει τέτοια πρόθεση να
οδηγήσει σε μακελειό. Έχετε γνώση φανταζόμαστε των επιλαμβανόμενων εξεγέρσεων κυρίως στον
Καρά Τεπέ. Αν είχαν οποιοδήποτε είδος όπλου, θα χαμε θύματα.
Εκτός αυτού, οι άνθρωποι αυτοί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα καταγράφονται, ερευνώνται και στη
συνέχεια άμεσα μεταφέρονται στη Μόρια. Δεν δημιουργείται λοιπόν, η εικόνα που περιγράφετε από
αυτούς που καταγράφουμε, αλλά από αυτούς που συγκεντρώνονται στο λιμάνι και στο χώρο του
αγάλματος και σε όλους τους υπόλοιπους χώρους και είναι νόμιμοι με το έγγραφο της Αστυνομίας, οι
οποίοι περιμένουν να ταξιδέψουν με το πλοίο για τον Πειραιά. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζετε ότι σε
αυτούς δεν μπορεί κανείς να απαγορέψει για το που θα πάνε, αλλά και όταν δεν έχει καμία άλλη

κρατική υπηρεσία ασχοληθεί για το πού θα διαμείνουν, τότε θα χρησιμοποιήσουν και το νερό και τις τουαλέτες, διότι όπως όλοι μας, έχουν κι εκείνοι
ανάγκες.
Πρέπει να συνειδητοποιήσετε κι εσείς όπως και άλλοι παράγοντες εντός και εκτός Λέσβου, ότι μόνο για το μήνα Ιούλιο, έχουμε διεκπεραιώσει 26.000
χιλιάδες και πλέον ανθρώπους, ενώ απ' την αρχή του χρόνου, περισσότερους από όσους είχαμε πέρυσι σε ολόκληρη τη χώρα! Τι δεν καταλαβαίνετε
κύριοι; Αυτή η πλημμύρα ανθρώπων δεν μπορεί να κρυφτεί κάτω από κανένα χαλί.
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι εάν το επόμενο διάστημα των 15 ημερών δεν μεριμνήσετε κι εσείς, όπως και όλοι όσοι οφείλουν να το κάνουν, για τη
δρομολόγηση πλοίων που θα τους παραλαμβάνουν, τότε όχι οι χώροι αρμοδιότητάς σας, αλλά και το κέντρο της Μυτιλήνης θα καταληφθεί από
πρόσφυγες-μετανάστες με χαρτιά που θα κινούνται σε όποιο δημόσιο χώρο επιθυμούν και εάν θέλουν θα ταξιδέψουν για Αθήνα. Ενδεχομένως να
θέλουν να μείνουν εδώ και κάποια στιγμή οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης να έχουν την εικόνα που έχουν οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Ομονοίας.
Ως λιμενικοί και μετά απ' όλα όσα έχουμε κάνει και κάνουμε, δεν περιμένουμε ότι θα βρεθεί κάποιος που θα μας κατηγορήσει και από πάνω. Δεχθήκαμε
να φύγουμε από τον περίφραχτο χώρο, παρότι εκεί έπρεπε για λόγους ασφαλείας να εργαζόμαστε, προκειμένου να μην χαλά η εικόνα της πόλης.
Πήγαμε στον Καρά Τεπέ σε παράνομα διαμορφωμένο κέντρο, σε άθλιες, από πλευράς ασφάλειας και υγιεινής, για εμάς συνθήκες. Μεταφέρουμε
ανθρώπους από όλα τα μήκη και πλάτη του νησιού, εκτός των χιλιάδων απ' τη θάλασσα, όπου δεν έχει χαθεί ούτε μια ανθρώπινη ζωή, κάνοντας την
Ελλάδα χώρα αναφοράς για το ύψιστο επίπεδο αποτελεσματικότητας στην έρευνα και διάσωση. Υποκαθιστούμε την ανυπαρξία άλλων φορέων και
Υπηρεσιών, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις απίστευτες ροές.
Μετά από όλα αυτά και έχοντας ξεχάσει οικογένειες, προσωπική ζωή, ωράρια εργασίας, την υγεία μας και τη σωματική μας ακεραιότητα. Έχοντας δείξει
τι θα πει φιλότιμο, ανθρωπισμός, αίσθηση καθήκοντος και αλληλεγγύης, τόσο προς τους πρόσφυγες, όσο και στους πολίτες αυτής της χώρας, δεν
δεχόμαστε κακοπροαίρετες κριτικές από κανέναν. Έτσι θα απαντούμε κάθε φορά διότι, εδώ και  15 χρόνια εμείς σε μικρότερη ένταση, βιώνουμε το
φαινόμενο των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών και κανένας δεν ασχολούνταν, διότι όλες οι διαδικασίες πάλι γίνονταν από εμάς, αλλά κανένας
δεν τους έβλεπε λόγω μικρού αριθμού και άμεσης αναχώρησης για Αθήνα. Αποτελεί, λοιπόν, τώρα πρόκληση, να βρίσκονται κάποιοι των οποίων η
αισθητική ενοχλήθηκε, από την παρουσία ή τη μυρωδιά των προσφύγων-μεταναστών, να μας υποδεικνύουν για το πώς και πού θα δουλέψουμε, από
επαρκώς καθαρά και κλιματιζόμενα γραφεία, όταν εμείς βρισκόμαστε όλη τη μέρα και τη νύχτα στη θάλασσα, στους δρόμους, σε συνθήκες ζέστης,
ακαθαρσιών, ασθενειών, εξεγέρσεων, ανάμεσα σε εκτατοντάδες, αλλά και χιλιάδες εξαθλιωμένους ανθρώπους».
 
πηγη: εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ
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17/07/17 - 17:18
Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.
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17/07/17 - 16:58
Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
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16/07/17 - 21:31
Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 

 

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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