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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Σταματούν τις μεταφορές αν δεν βρεθεί φυλασσόμενος χώρος

Κόρναραν σε πορεία διαμαρτυρίας, μπας και εισακουστούν οι φορτηγατζήδες! Σε καλό κλίμα η
συνάντηση με λιμενάρχη
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Έτοιμοι να σταματήσουν να εκτελούν μεταφορές είναι οι οδηγοί φορτηγών και οι μεταφορικές εταιρείες, αν δεν βρεθεί
φυλασσόμενος χώρος για να παρκάρουν τα φορτηγά τους. Με τεράστια κινητοποίηση και κόρνες που βούιξαν τη
Μυτιλήνη το μεσημέρι της Κυριακής, οι φορτηγατζήδες διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί με τον
εγκλωβισμό προσφύγων και το γεγονός ότι για να ξεφύγουν από το νησί, καταφεύγουν στα οχήματά τους, προκαλώντας
ζημιές, αλλά και την εμπλοκή των οδηγών με τη δικαιοσύνη, γεγονός που μπορεί να κοστίσει έως και 30 μεροκάματα!

Έτοιμοι να σταματήσουν να εκτελούν μεταφορές είναι οι οδηγοί φορτηγών και οι μεταφορικές εταιρείες, αν δεν βρεθεί
φυλασσόμενος χώρος για να παρκάρουν τα φορτηγά τους. Με τεράστια κινητοποίηση και κόρνες που βούιξαν τη
Μυτιλήνη το μεσημέρι της Κυριακής, οι φορτηγατζήδες διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί με τον
εγκλωβισμό προσφύγων και το γεγονός ότι για να ξεφύγουν από το νησί, καταφεύγουν στα οχήματά τους, προκαλώντας
ζημιές, αλλά και την εμπλοκή των οδηγών με τη δικαιοσύνη, γεγονός που μπορεί να κοστίσει έως και 30 μεροκάματα!

Σε κλίμα κατανόησης αλλά και συνεννόησης των δύο πλευρών, πραγματοποιήθηκε, πάντως χτες συνάντηση μεταξύ του
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Σε κλίμα κατανόησης αλλά και συνεννόησης των δύο πλευρών, πραγματοποιήθηκε, πάντως χτες συνάντηση μεταξύ του
εκπροσώπου των Φορτηγατζήδων και πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης
Νομού Λέσβου, Αργύρη Χατζηαργυρίου, και του λιμενάρχη Νικόλαου Πασσάδη.

«Στόχος της συνάντησης ήταν να βρούμε χώρο για τα οχήματα, ώστε να φυλάσσονται με ασφάλεια και ο χώρος να είναι
περίκλειστος», είπε στο «Ε» ο κ. Χατζηαργυρίου, προσθέτοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνει συνάντηση μεταξύ του
Λιμεναρχείου, του Δήμου Λέσβου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για να εντοπιστεί ο καταλληλότερος χώρος.

Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, δημιουργείται πρόβλημα στους επαγγελματίες οδηγούς και μεταφορείς. «Το πρόβλημα
είναι τεράστιο και έχει να κάνει με τους μετανάστες που έχουν προκαλέσει υλικές ζημιές στα εμπορεύματα. Δεν φταίει
ούτε το Λιμενικό, ούτε η Αστυνομία.

Γνωρίζουμε πολύ καλά πως δεν είναι όνειρο αυτών των ανθρώπων να μείνουν στο νησί μας, είναι εγκλωβισμένοι και
αναζητούν τρόπους να φύγουν. Έτσι πολλές φορές σκίζουν μουσαμάδες, μπαίνουν μέσα στα φορτηγά, προκαλούν ζημιά
στα τρόφιμα, κρύβονται μέσα στις παλέτες, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να παραδώσουμε τα εμπορεύματα», εξηγεί ο
κ. Χατζηαργυρίου.

 

Στο αυτόφωρο!

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και έκανε τους επαγγελματίες οδηγούς και τους μεταφορείς, να βγουν με τις νταλίκες
και να κορνάρουν από τις 12.30 το μεσημέρι της Κυριακής, από το Εμπορικό Λιμάνι, έως την Προκυμαία, την Επάνω Σκάλα,
την Παγανή και τη Λαγκάδα, ήταν το εξής: Πριν λίγες μέρες, μετά από έλεγχο του Λιμεναρχείου σε φορτηγό που μετέφερε
ψυγεία για ανακύκλωση, εντοπίστηκαν τρεις πρόσφυγες.

Ο οδηγός του φορτηγού οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, μαζί με τους τρεις προσαχθέντες, όπου οι τελευταίοι ομολόγησαν ότι
μπήκαν εν κρυπτώ και σε άγνοια του οδηγού, ο οποίος στη συνέχεια και αθωώθηκε. Όμως το περιστατικό δεν τελειώνει
εδώ. Για 30 μέρες (!) το όχημα ακινητοποιείται στο Τελωνείο, καθώς η διαδικασία προβλέπει ενδεχόμενη έφεση του
εισαγγελέα.

«Πίσω από κάθε τέτοιο τραγελαφικό περιστατικό, βρίσκονται 30 μεροκάματα και μια οικογένεια και αυτό μας επηρεάζει
όλους, καθώς μπορεί να συμβεί στον καθένα!» κατέληξε ο κ. Χατζηαργυρίου.
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Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.

Ανασύρθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα στη Βρίσα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια

Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.

Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …
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