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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Δουλέμποροι κρύβονται μέσα στους πρόσφυγες και κλέβουν

βάρκες στη Λέσβο!
Καταγγελία από τον Ναυταθλητικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Λ. Θερμής «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»

 (/article/author/16101-marinos) marinos (/article/author/16101-marinos)
 - 05|02|2016 21:52

Το βράδυ της 3/2/2016, αυτή τη φορά στη Θερμή, προφανώς Τούρκοι δουλέμποροι,  έκλεψαν βάρκα και επειδή δεν είχε
ντεπόζιτο, άνοιξαν τη διπλανή βάρκα και πήραν ένα (να κάνουν τη δουλειά τους). Φαίνεται όμως, ότι η βενζίνη ήταν χωρίς
λάδι και σύντομα έμειναν από μηχανή. Το πρωί ειδοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης και βρήκε τη βάρκα του στην περιοχή του
Αγίου Γεωργίου Θερμής, έρμαια να χτυπάει στην ακτή σε κακή κατάσταση .

Προφανώς, πρόκειται για δουλεμπόρους που κρύβονται μέσα στους πρόσφυγες και στη συνέχεια ψάχνουν μέσον να
γυρίσουν πίσω στην Τουρκία.

Αυτή η κατάσταση όμως τείνει να γίνει "μάστιγα" για τους ψαράδες.

Δεν έφταναν οι ζημιές και οι κλοπές ντεπόζιτων με βενζίνη από τα ντόπια κλεφτρόνια, τώρα κινδυνεύουμε και με κλοπή
ολόκληρου του σκάφους και μάλιστα οριστικά, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να το ξανά βρει κανείς στα απέναντι Τουρκικά
παράλια.

Το Λιμενικό Σώμα αδυνατεί να παρέμβει στη φύλαξη των λιμανιών, αφού αναγκαστικά εξαντλεί την επιχειρησιακή του
ικανότητα στη διαχείριση των προσφυγικών ροών.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση Συνιστούμε στα μέλη μας και όλους τους ιδιοκτήτες σκαφών :

Αυξημένη προσωπική επαγρύπνηση ,
 Συχνές επισκέψεις και ελέγχους
ΟΧΙ  βενζίνη στα σκάφη
 Ξεκλείδωτα ντουλάπια,  για να αποφύγουν τις ζημίες πιθανής διάρρηξης και τέλος

Καλούμε το Λιμενικό Ταμείο να αποκαταστήσει άμεσα το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στο λιμάνι της Θερμής, που παρά τις
επανειλημμένες ενημερώσεις μας συνεχίζει να μη ανταποκρίνεται,  και να συμβάλει έτσι στην προστασία του λιμανιού και
των περιουσίων μας.

 

Από το Δ.Σ.

ΝΕΣΕΑΛΘ ¨ΠΟΣΕΙΔΩΝ»

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

V. — Κανας εισαγγελέας ακούει;

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.

«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. …
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