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Κυριακή, 20/11/2016 | Κοινωνία

Δεκάδες ιδιοκτήτες φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης διαδήλωσαν σήμερα Κυριακή με τα οχήματα τους στη Μυτιλήνη εναντίον του
εγκλωβισμού χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στο νησί πράγμα που όπως χαρακτηριστικά είπαν «μετέτρεψε το να κρύβεται κάποιος στα
οχήματα μας ώστε να επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής για Πειραιά ή Καβάλα, σαν το μόνο τρόπο να φύγει κανείς από το νησί».

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ ο κ. Αργύρης Χατζηαργυρίου αμέσως μετά το τέλος της κινητοποίησης που επιλέχθηκε να γίνει Κυριακή για να μην
δημιουργηθεί πρόβλημα στη ζωή της πόλης από την κίνηση στο κέντρο της δεκάδων φορτηγών αυτοκινήτων «καθημερινά δεκάδες μετανάστες
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Διαδήλωση με φορτηγά στη Μυτιλήνη - Τα φορτηγά ο μοναδικός τρόπος φυγής προσφύγων από το νησί
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συλλαμβάνονται κρυμμένοι στα φορτηγά μας αφού ο πολύμηνος εγκλωβισμός τους στο νησί, τους
έχει πείσει ότι ο μόνος τρόπος να φύγουν από αυτό είναι να φύγουν παράνομα κρυμμένοι στα
φορτηγά μας. Και αυτό το επιχειρούν ξεφορτώνοντας εμπορεύματα ώστε να μπουν αυτοί στη θέση
τους, προκαλώντας ζημιές και προπάντων με το να είμαστε καθημερινά ύποπτοι παράνομης
μεταφοράς μεταναστών αφού καλούμαστε συνέχεια να αποδεικνύουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει με τη
συναίνεση μας.».

Χαρακτηριστική η μαρτυρία του συμμετέχοντος στην κινητοποίηση Παναγιώτη Αγγελή ο οποίος
πρόσφατα συνελήφθη στο λιμάνι ενώ μετέφερε προς ανακύκλωση από το νησί παλιά ψυγεία. «Σε
τρία από τα πολλά φορτωμένα ψυγεία είχαν μπει μέσα τρεις μετανάστες προκειμένου να φύγουν.
Λίγες ώρες μετά αυτοί ήταν ελεύθεροι προκειμένου ν συνεχίσουν να ψάχνουν τρόπο διαφυγής. Εγώ
συνελήφθηκα δικάστηκα και αθωώθηκα. Τι να το κάνεις όμως; Πέρα από την προσωπική
ταλαιπωρία, το φορτηγό μου μέρες τώρα δεν μου έχει αποδοθεί κι εγώ στις δύσκολες μέρες που
ζούμε όλοι μας δεν μπορώ να βγάλω μεροκάματο».

Ας σημειωθεί εδώ ότι ο χώρος του λιμανιού της Μυτιλήνης έχει κλείσει για τα φορτηγά αυτοκίνητα
για λόγους ασφαλείας και τα φορτηγά υποχρεώθηκαν να βρίσκονται σε δημόσιους χώρους και στο εμπορικό λιμάνι της Μυτιλήνης όπου όμως δεν
φυλάσσονται. «Τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιήσουμε παραστάσεις στο Λιμεναρχείο Μυτιλήνης και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης. Αν
δε τα καταφέρουμε να πείσουμε για το δίκιο μας, την ικανοποίηση του αιτήματος μας να βάζουμε στον κλειστό χώρο του επιβατικού λιμανιού της
πόλης τα φορτηγά μας και ο χώρος αυτός να φρουρείται από Λιμενικούς ή από μια ιδιωτική εταιρεία θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις. Θα
σταματήσουμε να πραγματοποιούμε μεταφορές αγαθών με ότι αυτό θα σημαίνει για τη ζωή της πόλης για τους χιλιάδες κατοίκους του νησιού. Και για
τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που ζουν σε αυτό». 
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ydrodotisis-se-4-periohes)

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.

...

(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sta-loytra)

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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(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

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

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: 
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