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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 «Πόλεμος» μεταξύ των πρακτορείων

Για τα έσοδα από την πώληση εισιτηρίων για πλοία και λεωφορεία, σε πρόσφυγες
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 - 28|01|2016 22:36

Χθες το πρωί, δύο Σύροι μοίραζαν φυλλάδια σε πρόσφυγες που βρίσκονταν γύρω από το Κέντρο Υποδοχής της Μόριας. Τα
φυλλάδια τους ενημέρωναν για τα ταξιδιωτικά γραφεία στα οποία μπορούν να απευθυνθούν και να κόψουν εισιτήρια,
προκειμένου να μετακινηθούν στην Αθήνα.

Την Τετάρτη το πρωί, δύο Σύροι μοίραζαν φυλλάδια σε πρόσφυγες που βρίσκονταν γύρω από το Κέντρο Υποδοχής της
Μόριας. Τα φυλλάδια τους ενημέρωναν για τα ταξιδιωτικά γραφεία στα οποία μπορούν να απευθυνθούν και να κόψουν
εισιτήρια, προκειμένου να μετακινηθούν στην Αθήνα.

Μια ομάδα ομοεθνών τους, περίπου 15 άτομα, κινήθηκε εναντίον τους, και ακολούθησε συμπλοκή με αποτέλεσμα οι δύο
Σύροι που μοίραζαν τα φυλλάδια, να καταλήξουν στο Νοσοκομείο. Ο ένας εξ αυτών αρκετά σοβαρά χτυπημένος.  
Το περιστατικό δείχνει την υπόγεια αντιπαράθεση που αναπτύσσεται μεταξύ των ταξιδιωτικών πρακτορείων που
λειτουργούν στη Μυτιλήνη, με αντικείμενο το μεγάλο τζίρο και τα κέρδη από τα εισιτήρια που κόβουν οι πρόσφυγες, αλλά
και για τις περαιτέρω υπηρεσίες στο ταξίδι τους προς την Ευρώπη. 

Πλάκωσαν ...πρακτορεία 
Από το φθινόπωρο του 2015 και μετά, έχουν δημιουργηθεί στην πόλη της Μυτιλήνης δέκα νέα ταξιδιωτικά γραφεία, τα
οποία απευθύνονται κατά κύριο λόγο στους πρόσφυγες και στους μετανάστες.

Γι’ αυτό και οι επιγραφές και οι διαφημίσεις τους είναι γραμμένες στα αραβικά. Στην ουσία, τα γραφεία αυτά παίρνουν το
μεγαλύτερο μέρος του τζίρου που κάνουν οι πρόσφυγες, μόνο και μόνο επειδή απασχολούν υπαλλήλους που γνωρίζουν
τις γλώσσες που μιλούν οι πρόσφυγες. Επιπλέον φροντίζουν να εκδίδουν πέρα από τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, και εισιτήρια
για λεωφορεία ή και άλλα μέσα μεταφοράς για όσους θέλουν να κατευθυνθούν από την Αθήνα προς την Ειδομένη ή άλλα
σημεία εξόδου από τη χώρα.

Τις προηγούμενες ημέρες δόθηκε εντολή από την Αστυνομία στα ταξιδιωτικά γραφεία της Μυτιλήνης, να μην εκδίδουν
εισιτήρια από Αθήνα προς Ειδομένη, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός προσφύγων στα σύνορα της χώρας με τη
FYROM.  
Τουριστικός πράκτορας της πόλης δήλωνε στο «Ε» τις προηγούμενες ημέρες, πως αν τα τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία είχαν
φροντίσει εγκαίρως να προσλάβουν υπαλλήλους που να γνωρίζουν γλώσσες, όπως είναι τα αραβικά και τα φαρσί, θα ήταν
αυτά που θα είχαν εξασφαλίσει τα έσοδα από τα εισιτήρια που εκδίδουν οι πρόσφυγες.  

Κατευθυνόμενη προσέλκυση 
Ωστόσο έχουμε παρατηρήσει ότι οι πρόσφυγες δεν αναζητούν μόνοι τους τα ταξιδιωτικά γραφεία που θα εκδώσουν τα
εισιτήρια τους. Τα ταξί που τους μεταφέρουν από τη Μόρια στη Μυτιλήνη, τους πηγαίνουν σε συγκεκριμένα πρακτορεία.
Αυτό πλέον αποτελεί καθημερινή εικόνα στο κέντρο της πόλης, όπου ταξί μπλοκάρουν το στενό στην πρώην Γενική
Τράπεζα και στην Κομνηνάκη και ξεφορτώνουν πρόσφυγες και μετανάστες σωρηδόν έξω από τουριστικά γραφεία που
...κατέφθασαν στη Μυτιλήνη τους τελευταίους μήνες και τα οποία για να τα βρεις, χρειάζεσαι ...σκύλο!

Γεγονός που δείχνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που λειτουργούν ως «κράχτες» για συγκεκριμένα πρακτορεία στο Κέντρο
Υποδοχής της Μόριας. 
Η προσπάθεια κι άλλων πρακτορείων να προσελκύσουν πελάτες, φαίνεται πως ήταν η αιτία που οδήγησε στη χθεσινή
συμπλοκή.
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«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

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

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

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.

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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