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 Δεν θα περνάει… κουνούπι από την προκυμαία!

Αποκλεισμένη όλη η Κουντουριώτη για Πάπα το Σάββατο...

 (/article/author/16101-marinos) marinos (/article/author/16101-marinos)
 - 13|04|2016 21:12

Πως θα επιτευχθεί η ομαλή κίνηση της μεγάλης πομπής (και από όλους εκείνους που θα συνοδεύουν τους Ιεράρχες και τον
πρωθυπουργό) στο πιο «δύσκολο» σημείο της πόλης; Όπως δείχνουν τα μέτρα ασφάλειας, με τον αποκλεισμό όλης της
προκυμαίας! Ειδικά από τη στιγμή που ο Πάπας, ο Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος θα κινηθούν προς το λιμάνι για το
δεύτερο κομμάτι της επίσκεψής τους μετά δηλαδή την Μόρια.

Μέχρι και χθες, εν αναμονή της επίσης ανακοίνωσης του προγράμματος της επίσκεψης του Πάπα, κάναμε εικασίες
αναφορικά με το περιεχόμενο αυτής και τα σημεία που θα επισκεφτεί. Χθες που οριστικοποιήθηκε ότι οι τρεις Ιεράρχες θα
κινηθούν από το αεροδρόμιο προς Μόρια και έπειτα προς το λιμάνι και μετά ξανά στο αεροδρόμιο, γίνεται σαφές πως η
σκέψη της δημοτικής κοινότητας Μυτιλήνης και του Πάνου Πίτσιου για κήρυξη αργίας το Σάββατο, είχε βάσει και πέραν
της σημασίας για το νησί της επίσκεψης καθ΄ αυτής. Καθώς διαβάζοντας τα μέτρα ασφαλείας που δημοσιοποίησε χθες το
Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, διαπιστώνεται πως η μεγάλη πομπή των Ιεραρχών θα διασχίσει την προκυμαία και όχι
δηλαδή όπως σε προηγούμενες αντίστοιχες υψηλόβαθμες επισκέψεις την Πλατεία Αλυσίδας για κίνηση στη συνέχεια προς
τον περιφερειακό. Πως θα επιτευχθεί η ομαλή κίνηση της μεγάλης πομπής (και από όλους εκείνους που θα συνοδεύουν
τους Ιεράρχες και τον πρωθυπουργό) στο πιο «δύσκολο» σημείο της πόλης; Όπως δείχνουν τα μέτρα ασφάλειας, με τον
αποκλεισμό όλης της προκυμαίας! Ειδικά από τη στιγμή που ο Πάπας, ο Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος θα κινηθούν
προς το λιμάνι για το δεύτερο κομμάτι της επίσκεψής τους μετά δηλαδή την Μόρια.

Η κίνηση αυτή είναι πρωτοφανής για υποδοχή υψηλόβαθμης επίσκεψης και είναι μάλλον λογική, αφού δεν έχει
προηγούμενο, αλλά σε κάθε περίπτωση για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ασφάλεια των Ιεραρχών, στην πόλη δεν
μπορεί να κινείται… τίποτα! Χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου γράφει: «Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο
Μυτιλήνης ανακοινώνεται προς τους οδηγούς ότι το Σάββατο λόγω εκδηλώσεων στον λιμένα Μυτιλήνης από ώρα 8:00
μέχρι και 17:00 θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων επί της οδού Π. Κουντουριώτη από το ύψος
του Κεντρικού Λιμεναρχείου μέχρι και την είσοδο του Τελωνείου και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος. Επίσης κατά τη
διάρκεια της επίσκεψης και μεσημεριανές ώρες θα διακοπεί η κυκλοφορία οχημάτων κατά μήκος της Π. Κουντουριώτη
(προκυμαία) και θα γίνει εκτροπή της στο ύψος της Νομαρχίας και στη συμβολή των οδών Τζέημς Αριστάρχου και Αργύρη
Εφταλιώτη. Η πρόσβαση των οχημάτων στον Επιβατηγό λιμένα θα γίνεται περιφερειακά και από την Πύλη έμπροσθεν
Αγάλματος Ελευθερίας.  Αν διαπιστωθεί ότι όχημα παραμένει σταθμευμένο, παρεμποδίζει την κυκλοφορία ή τα μέτρα
τάξεως και ασφάλειας θα απομακρύνεται με γερανοφόρο όχημα και θα επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις.
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