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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Επιχείρηση… «σκούπα» ξανά στο λιμάνι

Η προβληματική κατάσταση του λιμένα της πόλης ξανά στο προσκήνιο, με αφορμή περιστατικό μεταξύ
μεταναστών και εργαζόμενου στο χώρο

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 06|10|2016 13:28

Με στόχο να αποφύγουν τα χειρότερα που μπορούν να συμβούν αν δοθεί η δυνατότητα αφενός να «γκετοποιηθούν»
ομάδες μεταναστών μέσα στην πόλη και αφετέρου να διασφαλίσουν την ασφάλεια του λιμανιού της πόλης, επιχείρηση
του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, άδειασε χθες το πρωί για μία ακόμη φορά, το παροπλισμένο Κολυμβητήριο,
που... φιλοξενούσε το τελευταίο διάστημα δεκάδες μετανάστες.

Με στόχο να αποφύγουν τα χειρότερα που μπορούν να συμβούν αν δοθεί η δυνατότητα αφενός να «γκετοποιηθούν»
ομάδες μεταναστών μέσα στην πόλη και αφετέρου να διασφαλίσουν την ασφάλεια του λιμανιού της πόλης, επιχείρηση
του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, άδειασε χθες το πρωί για μία ακόμη φορά, το παροπλισμένο Κολυμβητήριο,
που... φιλοξενούσε το τελευταίο διάστημα δεκάδες μετανάστες.

Αφορμή για αυτήν την παρέμβαση ήταν περιστατικό που έλαβε χώρα έξω από το Κολυμβητήριο χθες τα μεσάνυχτα, όπου
μετανάστες που βρίσκονταν εκεί, κατηγορούνται πως έσκισαν με μαχαίρι το λάστιχο του αυτοκινήτου του προέδρου των
Λιμενεργατών, Στέφανου Πετρουζέλλη, ο οποίος έκανε τον τυπικό έλεγχο στο χώρο, για την ασφάλεια του μηχανολογικού
εξοπλισμού του λιμένα.

Ακολούθως χθες και από το μεσημέρι, ξεκίνησε μία ακόμη προσπάθεια από τη μεριά του Δήμου, να καθαριστεί ο
εσωτερικός χώρος του Κολυμβητηρίου, που βρέθηκε ξανά σε αθλία κατάσταση και να σφραγιστεί εκ νέου, για να αρθεί μία
δύσκολη κατάσταση που πάει να διαμορφωθεί στον περίκλειστο χώρο του λιμανιού.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, χθες, στον περίκλειστο χώρο του λιμανιού, καταγγέλθηκε από τον πρόεδρο των Λιμενεργατών
Λέσβου, κ. Πετρουζέλλη, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, ότι έπεσε θύμα επίθεσης από μετανάστες, οι οποίοι
κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, ότι του έσκισαν με μαχαίρι το ένα λάστιχο του αυτοκινήτου του.

Οι αστυνομικοί του Λιμεναρχείου έσπευσαν άμεσα στον τόπο του συμβάντος, μετά από τηλεφωνική κλήση του
καταγγέλλοντα και συνέλαβαν αρχικά δύο μετανάστες, προχωρώντας σταδιακά από την πορεία της προανάκρισης στη
σύλληψη συνολικά εννέα ατόμων.

 

Το περιστατικό

Σύμφωνα με την καταγγελία του κ. Πετρουζέλλη, εκείνος βρέθηκε στο χώρο του λιμανιού τα μεσάνυχτα της Τρίτης για τον
τυπικό έλεγχο που κάνει για την ασφάλεια του μηχανολογικού εξοπλισμού και διαπίστωσε πως (σ.σ. για πολλοστή φορά,
όπως επισημαίνει στο «Ε») οι μετανάστες που είναι εγκατεστημένοι εκεί το τελευταίο διάστημα, είχαν διαρρήξει το
τριφασικό κιβώτιο που δίνει ρεύμα σε όλο το λιμάνι.

Όπως ο ίδιος υποστηρίζει στο «Ε», έκανε σύσταση σε δύο νεαρούς μετανάστες που συνάντησε εκεί να αποφεύγουν -και για
τη δική τους ασφάλεια- να πλησιάζουν το κιβώτιο και να μην κάνουν γενικά ζημιές, οι οποίοι έδειξαν κατανόηση και αν και
αρνήθηκαν ότι έκαναν εκείνοι τη διάρρηξη, ζήτησαν συγνώμη.

Όμως εκεί που όλα έδειχναν να τελειώνουν χωρίς παρεξηγήσεις, σύμφωνα πάντα με τον κ. Πετρουζέλλη, κινήθηκε
ακολούθως προς το μέρος του, μία ομάδα 7-8 ατόμων που κάθονταν στο χώρο της πλάστιγγας που υπάρχει στο λιμάνι. Και
σύμφωνα με την καταγγελία, κάποιος εξ αυτών, του έσκισε το λάστιχο του αυτοκινήτου με μαχαίρι, για να αναγκάσουν τον
κ. Πετρουζέλλη στη συνέχεια, να καταγγείλει το συμβάν στο Λιμεναρχείο.

 

Η κατάσταση στο λιμάνι

Με αφορμή όμως αυτό το περιστατικό, αναδύθηκε στην επιφάνεια για μία ακόμη φορά, το ζήτημα που κατά καιρούς
απασχολεί τις αρχές, με τη γενικότερη κατάσταση στο λιμάνι. Το οποίο παρά το ότι έγινε περίκλειστο τα τελευταία δύο
χρόνια και μπήκαν επιπλέον κάγκελα σε μία προσπάθεια να περιφρουρηθεί και το Κολυμβητήριο, εντούτοις εξακολουθεί

να παραβιάζεται από απελπισμένους μετανάστες, που ψάχνουν εναγωνίως ένα προσωρινό κατάλυμα.
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#Προσφυγικό (/article/tag/Προσφυγικό),

να παραβιάζεται από απελπισμένους μετανάστες, που ψάχνουν εναγωνίως ένα προσωρινό κατάλυμα.

Όπως λένε πηγές από το Κεντρικό Λιμεναρχείο, οι μετανάστες επιλέγουν να εγκαθίστανται στο λιμάνι, είτε πίσω από την
πλάστιγγα, είτε και μέσα στο Κολυμβητήριο, παραβιάζοντας τα παράθυρα και την κεντρική είσοδο του κτηρίου. Με
αποτέλεσμα να είναι καθημερινές οι ζημιές που καταγράφονται στον ευρύτερο χώρο του λιμένα και στον εξοπλισμό αυτού
και το εσωτερικό του Κολυμβητηρίου να έχει περιέλθει ξανά σε μία αθλιότητα.

Πηγές από το Λιμενικό Ταμείο, που «πονοκεφαλιάζει» με αυτή την κατάσταση, αλλά και από το Κεντρικό Λιμεναρχείο,
ισχυρίζονται πως πολλοί μετανάστες παραβιάζουν το Κολυμβητήριο, για να βρουν ένα προσωρινό κατάλυμα,
αναμένοντας τη λήξη της δικής τους (και) γραφειοκρατικής «οδύσσειας», ενώ άλλοι επιλέγουν να βρίσκονται στο λιμάνι, με
στόχο να «τρυπώσουν» σε κάποιο όχημα που θα μπει σε κάποιο δρομολόγιο πλοίου, είτε με προορισμό τον Πειραιά, είτε
τη Θεσσαλονίκη.

«Αλλάζουμε συνέχεια κλειδαριές στο Κολυμβητήριο, σφραγίζουμε, αλλά γίνονται ξανά τα ίδια. Μπαίνουν ακόμα και μέσα
στους άξονες φορτηγών με κίνδυνο της ζωής τους, για να καταφέρουν να φύγουν, και πολλοί επαγγελματίες πραγματικά
έχουν πρόβλημα και διαπιστώνουν συχνά ζημιές στα οχήματά τους, που είναι στην αναμονή για να ταξιδέψουν», λένε
χαρακτηριστικά στο «Ε», υποστηρίζοντας πως χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να αποτραπούν οι συνεχείς απόπειρες
εγκατάστασης στο λιμάνι εκ μέρους των μεταναστών.

 

Καθάρισε ξανά το Κολυμβητήριο, ο Δήμος

Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένο πως στο πρόσφατο παρελθόν, καθαρίστηκε και σφραγίστηκε το παραβιασμένο
Κολυμβητήριο αρκετές φορές, ο Δήμος σε συνεννόηση χθες με το Λιμενικό Ταμείο, καθάρισε ξανά το Κολυμβητήριο από
σωρούς σκουπιδιών στο εσωτερικό του και ξεκίνησε μία ακόμη προσπάθεια να σφραγιστούν τα παραβιασμένα παράθυρα
και οι πόρτες.

Παράλληλα αποφασίστηκε να αποσυρθεί μία ανεμόσκαλα που υπάρχει στο κτήριο και θεωρείται «κερκόπορτα», για να
ενισχυθούν έτσι τα μέτρα αποτροπής παραβίασής του. Πριν από αυτά βεβαίως, αστυνομικοί του Κεντρικού Λιμεναρχείου,
απομάκρυναν τους μετανάστες που είχαν εγκατασταθεί τόσο μέσα στο Κολυμβητήριο, όσο και στο χώρο της πλάστιγγας,
αλλά είναι σαφές πως αυτό το «κρυφτό» μεταξύ των αρχών που προσπαθούν να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του
λιμένα, και των μεταναστών που είναι εγκλωβισμένοι στη Μυτιλήνη, θα έχει και συνέχεια όσο δεν δίνονται οι αναγκαίες
λύσεις από την κυβέρνηση και από την Ε.Ε..
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