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 Η γραφειοκρατία «πνίγει» τα λιμάνια από τα «δουλεμπορικά»

26 σαπιοκάραβα στη βιτρίνα αναμένουν την… πώλησή τους, για να απελευθερωθεί το λιμάνι ενόψει
καλοκαιριού
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Κάποιοι -καλώς ή κακώς- το έχουν αναγάγει σε μείζον ζήτημα και με δεκάδες καταγγελίες στην εφημερίδα μας ζητούν την
απόσυρση όλων των «δουλεμπορικών» που έχουν γεμίσει το λιμάνι της Μυτιλήνης. Το ρεπορτάζ, ωστόσο, έγινε με
αφορμή τις δεκάδες καταγγελίες στην εφημερίδα μας, για να μάθουμε όλοι γιατί δεν αποσύρονται όλα τα πλοιάρια, μέσω
των οποίων κάποιοι από τις απέναντι ακτές εμπορεύονται καθημερινά την ελπίδα χιλιάδων προσφύγων.

Κάποιοι -καλώς ή κακώς- το έχουν αναγάγει σε μείζον ζήτημα και με δεκάδες καταγγελίες στην εφημερίδα μας ζητούν την
απόσυρση όλων των «δουλεμπορικών» που έχουν γεμίσει το λιμάνι της Μυτιλήνης. Το ρεπορτάζ, ωστόσο, έγινε με
αφορμή τις δεκάδες καταγγελίες στην εφημερίδα μας, για να μάθουμε όλοι γιατί δεν αποσύρονται όλα τα πλοιάρια, μέσω
των οποίων κάποιοι από τις απέναντι ακτές εμπορεύονται καθημερινά την ελπίδα χιλιάδων προσφύγων.

Και το συμπέρασμα παραπέμπει στην… αθάνατη Ελλάδα, που αδυνατεί ακόμα και σήμερα που διαχειρίζεται μία
πρωτοφανή κρίση να απεμπλακεί από τα πολύπλοκα γρανάζια της ίδιας της γραφειοκρατίας!

Μία γραφειοκρατία που επιτάσσει την απομάκρυνση των κατασχεμένων πλοιαρίων από το Λιμενικό μόνο μετά την
πώλησή τους από πλειστηριασμό που διεξάγει το Υπουργείο Οικονομικών και αναγκάζει έτσι τα λιμάνια του νησιού να
κρατούν στη… βιτρίνα τους τις ανοιχτές πληγές του προσφυγικού και τις αποδείξεις του εγκλήματος που ξεκινά από τις
απέναντι ακτές.

Δεν είναι πια ένα, ούτε δύο. Σήμερα είναι δέκα τα φθαρμένα πολυτελή κότερα παλαιότερων δεκαετιών, σκάφη κάθε λογής,
σαπιοκάραβα μέχρι και ιστιοφόρα, τα οποία, αφού μετέφεραν εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες πριν από μήνες,
ξέμειναν στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Στην πρόσοψη της πόλης, τα πλοιάρια αυτά στέκουν γεμάτα σωσίβια για να θυμίζουν
θαρρείς το δράμα που παίζεται εδώ και έναν χρόνο μεταξύ των δύο ακτών του Αιγαίου.  

26 σαπιοκάραβα 
Ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σωτήρης Ζαμτράκης, επικαλούμενος τα αναλυτικά του στοιχεία, απαριθμεί 26
συνολικά σκάφη, τα περισσότερα εκ των οποίων κατασχεμένα που έδεσαν εδώ και μήνες -εκτός του λιμένα της Μυτιλήνης-
στα λιμανάκια του Περάματος, της Σκάλας Λουτρών, του Μολύβου, του Σιγρίου ως και του Γαβαθά.

Πριν από λίγους μήνες, με έξοδα του Λιμενικού Ταμείου και πρωτοβουλία δική του, ο κ. Ζαμτράκης έβγαλε ένα μικρό
κονδύλι και, με τη συνδρομή του μεγάλου γερανού που είναι στη διάθεση της Λιμενικής Επιτροπής, ανέλκυσε δεκάδες
μικρά σαπιοκάραβα από τα λιμάνια, προωθώντας τα στη χωματερή. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για να ξανακάνει

ενδεχομένως κάτι αντίστοιχο ο ίδιος ή ο Δήμος, που προχθές απελευθέρωσε το λιμανάκι της Σκάλας Λουτρών, είναι τα
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ενδεχομένως κάτι αντίστοιχο ο ίδιος ή ο Δήμος, που προχθές απελευθέρωσε το λιμανάκι της Σκάλας Λουτρών, είναι τα
πλοιάρια αυτά να μην είναι… κατασχεμένα από το Λιμενικό και να είναι μισοβυθισμένα, άρα άχρηστα, για να μπορέσουν
να πάνε για… απόσυρση.

 

Το… πρακτικό πρόβλημα 
Όμως, πλέον έχουν μείνει στα λιμάνια πλοιάρια μήκους από 15 μέτρα έως και 35, τα οποία, ακόμα και αν επιτρεπόταν από
το νόμο, είναι αδύνατο να ανελκυθούν και να μεταφερθούν από… στεριάς στη χωματερή, αφού δεν υπάρχουν στο νησί
τόσο μεγάλα μέσα μεταφοράς και ανέλκυσης και, ακόμα και να έλθουν, είναι δύσκολο να «χωρέσουν» και να περάσουν
στους δρόμους της Μυτιλήνης.  

Και το… γραφειοκρατικό 
Και λέγοντας για το νόμο, το κάθε δουλεμπορικό που εντοπίζεται στα ελληνικά χωρικά ύδατα περιέρχεται αυτόματα στην
περιουσία του κράτους, με το Λιμενικό να τα κατάσχει για το τυπικό της διαδικασίας. Εν συνεχεία, με άλλες διαδικασίες
που δε φημίζονται για την ταχύτητά τους, δημοπρατούνται και, αν βρεθεί προσφορά ιδιώτη για να τα αγοράσει ακόμα και
σε σκοτωμένη τιμή, απελευθερώνουν το λιμάνι όπου φυλάσσονται.

Αν όχι, αναμένουν τους επόμενους πλειστηριασμούς και πάει λέγοντας… Τους πλειστηριασμούς «τρέχει» η ΟΔΔΥ
(Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού), που έρχεται σε συνεννόηση με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, αλλά
ακόμα και αν τα κατασχεμένα πλοιάρια θεωρούνταν «κελεπούρια», δεν επρόκειτο να απελευθερώσουν τα λιμάνια της
Λέσβου πριν από το καλοκαίρι.  

Αδιέξοδη η κατάσταση… 
Τι κάνουν οι δικοί μας φορείς που γίνονται αποδέκτες παραπόνων πολλών επαγγελματιών του τουρισμού για την εικόνα
που βγάζει ειδικά το λιμάνι της πόλης με τα «δουλεμπορικά» στη βιτρίνα αλλά και πολιτών; Πριν από λίγες ημέρες
συστάθηκε ειδική γνωμοδοτική επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου, η οποία θα παρακολουθεί αποκλειστικά την πορεία προς
αποχώρηση των κατασχεμένων πλοιαρίων, με στόχο να συμβάλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών καταγραφής και
προώθησής τους στο Υπουργείο Οικονομικών. 
Ωστόσο, είναι σαφές πως η γραφειοκρατία που ισχύει και η όλη διαδικασία δεν μπορεί να συμβάλει στην απελευθέρωση
των λιμανιών του νησιού.

«Είναι λίγο έως πολύ αδιέξοδο όλο αυτό που γίνεται…», παραδέχεται εξάλλου και ο ίδιος ο πρόεδρος του Λιμενικού





17/7/2017 Η γραφειοκρατία «πνίγει» τα λιμάνια από τα «δουλεμπορικά» - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/kommata/82795-i-grafeiokratia-pnigei-ta-limania-apo-ta-doylemporika 3/4

Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …

Μεταμορφώθηκε η πλαζ Τσαμάκια! [VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

fuage — Ομως με 1€ εισιτηριο(οπως φημολογειται),ακουσον ακουσον ΚΑΙ
στους δημοτες Λεσβου,θα κανει ο κ.Δημαρχος …

Γνώμη που έκανε αίσθηση - EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

Michael Grigoriou — Μηπως μιλαμε για Πειθαρχικο του τυπου "τατσι-μιτσι-
κοτσι" ;

Περιμένουν... σεισμό από τις 2.30 μέχρι τις 5! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

V. — Κανας εισαγγελέας ακούει;

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

«Είναι λίγο έως πολύ αδιέξοδο όλο αυτό που γίνεται…», παραδέχεται εξάλλου και ο ίδιος ο πρόεδρος του Λιμενικού
Ταμείου κ. Ζαμτράκης. Και πολλοί είναι εκείνοι που συνηγορούν πως πρέπει απαραίτητα να δημιουργηθεί άμεσα ένα
συγκεκριμένο σημείο φύλαξης των κατασχεμένων πλοιαρίων για να αποδεσμευτούν τα λιμάνια ενόψει και θερινής
περιόδου, όπως συνέβη πρόσφατα ξανά με τις εκατοντάδες μηχανές λέμβων που είχαν γεμίσει το λιμάνι της πόλης και
εξαφανίστηκαν εν μια νυκτί και ακόμα… πωλούνται μέσω πλειστηριασμών.

(/kommata/gia-
to-dromo-
kallonis-
sigriou)
Για το δρόμο

Καλλονής - Σιγρίου
(/kommata/gia-to-

dromo-kallonis-
sigriou)

(/kommata/i-
geniki-

proksenos-sti-
smyrni-sti-

mytilini)
Η γενική πρόξενος
στη Σμύρνη, στη

Μυτιλήνη
(/kommata/i-geniki-

proksenos-sti-smyrni-
sti-mytilini)

(/kommata/i-
kontra-me-

fonto-to-
vrana-

xontrainei)
Η κόντρα με φόντο το
«Βρανά» χοντραίνει
(/kommata/i-kontra-
me-fonto-to-vrana-

xontrainei)

(/kommata/timi-
sti-mnimi-tou-
koyndourou-i-

mi-akyrosi-
tou-mouseiou)
Τιμή στη μνήμη του
Κούνδουρου, η μη
ακύρωση του
Μουσείου!

(/kommata/timi-sti-
mnimi-tou-

koyndourou-i-mi-
akyrosi-tou-
mouseiou)

(/kommata/oi-
ergazomenoi-
apodokimazoun-
ton-santorinio)

Οι εργαζόμενοι
αποδοκιμάζουν τον

Σαντορινιό
(/kommata/oi-
ergazomenoi-

apodokimazoun-ton-
santorinio)

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 (/component/banners/click/40)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ



https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fprotognoro-to-alaloym-me-tis-listes-2%3A9fKwVUKyyl06RyMWTon-XXYNCtg&imp=71q7s9dtti74&prev_imp=710ehh11fajm8&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968201247&thread=5985894226&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5985894226
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fprotognoro-to-alaloym-me-tis-listes-2%3A9fKwVUKyyl06RyMWTon-XXYNCtg&imp=71q7s9dtti74&prev_imp=710ehh11fajm8&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968201247&thread=5985894226&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5985894226
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fmetamorfothike-i-plaz-tsamakia-vid%3A4Ko3EvjAx78z6yNEEXHpH5_1RaY&imp=71q7s9dtti74&prev_imp=710ehh11fajm8&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968201247&thread=5846562774&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5846562774
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fmetamorfothike-i-plaz-tsamakia-vid%3A4Ko3EvjAx78z6yNEEXHpH5_1RaY&imp=71q7s9dtti74&prev_imp=710ehh11fajm8&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968201247&thread=5846562774&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5846562774
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fgnomi-pou-ekane-aisthisi%3Ay4IM7GEza4vKg7NQ0M88m1QMTXg&imp=71q7s9dtti74&prev_imp=710ehh11fajm8&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968201247&thread=5953727629&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5953727629
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fgnomi-pou-ekane-aisthisi%3Ay4IM7GEza4vKg7NQ0M88m1QMTXg&imp=71q7s9dtti74&prev_imp=710ehh11fajm8&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968201247&thread=5953727629&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5953727629
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fperimenoun-seismo-apo-tis-2-30-mexri-tis-5%3A8rtiLRi9zp7olRZ4KxAPmnErgDw&imp=71q7s9dtti74&prev_imp=710ehh11fajm8&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968201247&thread=5909672680&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5909672680
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fperimenoun-seismo-apo-tis-2-30-mexri-tis-5%3A8rtiLRi9zp7olRZ4KxAPmnErgDw&imp=71q7s9dtti74&prev_imp=710ehh11fajm8&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968201247&thread=5909672680&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5909672680
https://disqus.com/home/forums/emprosnet/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=emprosnet&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://www.emprosnet.gr/kommata/gia-to-dromo-kallonis-sigriou
http://www.emprosnet.gr/kommata/gia-to-dromo-kallonis-sigriou
http://www.emprosnet.gr/kommata/i-geniki-proksenos-sti-smyrni-sti-mytilini
http://www.emprosnet.gr/kommata/i-geniki-proksenos-sti-smyrni-sti-mytilini
http://www.emprosnet.gr/kommata/i-kontra-me-fonto-to-vrana-xontrainei
http://www.emprosnet.gr/kommata/i-kontra-me-fonto-to-vrana-xontrainei
http://www.emprosnet.gr/kommata/timi-sti-mnimi-tou-koyndourou-i-mi-akyrosi-tou-mouseiou
http://www.emprosnet.gr/kommata/timi-sti-mnimi-tou-koyndourou-i-mi-akyrosi-tou-mouseiou
http://www.emprosnet.gr/kommata/oi-ergazomenoi-apodokimazoun-ton-santorinio
http://www.emprosnet.gr/kommata/oi-ergazomenoi-apodokimazoun-ton-santorinio
http://www.emprosnet.gr/component/banners/click/40


17/7/2017 Η γραφειοκρατία «πνίγει» τα λιμάνια από τα «δουλεμπορικά» - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/kommata/82795-i-grafeiokratia-pnigei-ta-limania-apo-ta-doylemporika 4/4

« (/index.php?
option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1391)

Δευ Τρί Τετ

     

3 (/article/date/2017/7/3)
4

(/article/date/2017/7/4)
5

(/article/date/2017/7/5)

10 (/article/date/2017/7/10)
11

(/article/date/2017/7/11)
12

(/article/date/2017/7/12)

17 (/article/date/2017/7/17) 18 19

24 25 26

31    

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 12:21

Με το «Πόλιον» (/politismos/me-to-polion)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
16|07|2017 19:26

Βιβλιοπαρουσίαση (/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (/KOINONIA)
16|07|2017 16:41

Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο προσέφυγε ο Στρ… (/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-
prosefyge-o-str-balaskas)

ΥΓΕΙΑ (/YGEIA)
16|07|2017 15:19

Απλήρωτοι και σε αναμονή επί μήνες! (/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

ΠΑΙΔΕΙΑ (/PAIDEIA)
16|07|2017 13:12

(/politismos/me-to-polion)

(/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

(/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas)

(/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

(/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πρωτοσέλιδο 15/7/2017 (/article/protoselido-15-7-2017)

(/article/protoselido-15-7-2017)

ΣΚΙΤΣΑ



http://www.emprosnet.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1391
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/3
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/4
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/5
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/10
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/11
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/12
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/17
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/ygeia
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines
http://www.emprosnet.gr/paideia
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017

