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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Δεκάδες πλοιάρια στο θαλάσσιο βυθό

Επιχείρηση ναυαγιαίρεσης από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 16|01|2016 00:03

Δεκάδες πλοιάρια ανασύρει από τις ακτές του νησιού η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Λέσβου, προκειμένου αφενός
να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ψαράδων στη θάλασσα και αφετέρου να ανακοπεί η περιβαλλοντική και θαλάσσια
επιβάρυνση από τις στοιβαγμένες βάρκες που έχουν μείνει στο βυθό της θάλασσας και, πριν αχρηστευτούν, αποτέλεσαν
το πολύτιμο μέσο των προσφύγων προς τη γη της επαγγελίας.

Δεκάδες πλοιάρια ανασύρει από τις ακτές του νησιού η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Λέσβου, προκειμένου αφενός
να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ψαράδων στη θάλασσα και αφετέρου να ανακοπεί η περιβαλλοντική και θαλάσσια
επιβάρυνση από τις στοιβαγμένες βάρκες που έχουν μείνει στο βυθό της θάλασσας και, πριν αχρηστευτούν, αποτέλεσαν
το πολύτιμο μέσο των προσφύγων προς τη γη της επαγγελίας.

Ο φακός του «Ε» εντόπισε το πρωί της Παρασκευής μηχανήματα του Δήμου Λέσβου και τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας
Γιώργο Κατζανό να ανασύρουν από τη θάλασσα στα Τσόνια πλοιάριο δεκάδων μέτρων. 
Πλοιάρια, καΐκια, βάρκες βρίσκονται βυθισμένα στον πάτο της θάλασσας, οι ψαράδες δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα
και ο Δήμος Λέσβου καθαρίζει τα σπασμένα.

«Εδώ και μήνες, από τότε που ξέσπασε το μεταναστευτικό, επιχειρούμε να καθαρίσουμε τις ακτές. Έχουμε πάει στο
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#Μετανάστες (/article/tag/Μετανάστες),

«Εδώ και μήνες, από τότε που ξέσπασε το μεταναστευτικό, επιχειρούμε να καθαρίσουμε τις ακτές. Έχουμε πάει στο
Μόλυβο, στη Σκάλα Συκαμιάς πολλές φορές και γυρίζουμε όλες τις ακτές» λέει στην εφημερίδα μας ο κ. Κατζανός.

 

Μόνος του ο Δήμος 
Η ανάληψη διάσωσης του ναυαγήσαντος πλοίου ή φορτίου καθώς και η ανάληψη διάσωσης υπολειμμάτων του
ναυαγήσαντος πλοίου ή φορτίου (ναυαγιαίρεση) γίνεται από τη διεύθυνση Καθαριότητας χωρίς καμία βοήθεια και έως
τώρα έχουν ανασυρθεί πλοιάρια έως και 30 μέτρων!

Για την επιχείρηση στα Τσόνια είχε προηγηθεί αίτημα από τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κλειούς Δημήτρη
Θεοφάνους. «Αν δεν ερχόμασταν, οι ψαράδες δε θα είχαν καμία απολύτως πρόσβαση στο λιμάνι! Τώρα βγάζουμε το τρίτο
πλοιάριο.

Εδώ και μήνες δεν έχουμε σταματήσει τις επιχειρήσεις περιμετρικά του νησιού, ενώ καμία Μη κυβερνητική Οργάνωση δεν
έχει συνδράμει στο έργο του Δήμου κι ενώ ο καιρός δε βοηθά όσο χειμωνιάζει» μας έλεγε χτες ο κ. Κατζανός την ώρα που
εξελισσόταν η επιχείρηση από τα μηχανήματα του Δήμου.

Και τι γίνονται τα πλοιάρια αφού ανασυρθούν, ρωτάμε; «Τα σπάμε για καυσόξυλα» απάντησε ο αντιδήμαρχος,
καταλήγοντας: «Έχουμε επωμιστεί τεράστιο βάρος, δυσανάλογο των δυνατοτήτων μας και οι αρμόδιοι κάνουν ότι δε
βλέπουν!»

Και σε αυτόν τον τομέα το κράτος και οι μηχανισμοί του λάμπουν διά της απουσίας τους, αφήνοντας το έργο αυτό να το
διεκπεραιώσει μόνη της η αυτοδιοίκηση, η οποία δέχεται και τα παράπονα του κόσμου και την όχλησή του για τέτοιες
επιπτώσεις από τις προσφυγικές ροές.

 Το πλοιάριο με το οποίο έφτασαν οι διακινητές στα Τσόνια 

Εγκλωβίστηκαν δύο διακινητές στα Τσόνια 

Αγνοούνταν μέχρι χτες το απόγευμα η τύχη δύο διακινητών που εγκλωβίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης στα Τσόνια και
αφού μετέφεραν περίπου 10 πρόσφυγες, σύμφωνα με μαρτυρίες, από τα απέναντι τουρκικά παράλια. Στις 9 το βράδυ
της Πέμπτης, ψαράς της περιοχής εντόπισε τουρκικό πλοιάριο, πίσω από τα Τσόνια, σε βραχώδη περιοχή και το
ρυμούλκησε στην ακτή. Απ’ αυτό αποβιβάστηκαν οι επιβαίνοντες πρόσφυγες και μετανάστες. Ο ψαράς επικοινώνησε με
το Λιμενικό και κατήγγειλε αμέσως το συμβάν.

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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