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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 «Δουλέμποροι κλέβουν βάρκες για να επιστρέψουν…

Τουρκία»!
Σοβαρή καταγγελία του Ναυταθλητικού Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Λ. Θερμής

#Μετανάστες (/article/tag/Μετανάστες),
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 - 11|02|2016 16:33

Ο Ναυταθλητικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Λ. Θερμής «Ποσειδών» με ανακοίνωσή του καταγγέλλει
ευθέως ότι, ανάμεσα στους χιλιάδες πρόσφυγες που καταφθάνουν καθημερινά από τις απέναντι ακτές, προφανώς
κρύβονται και οι δουλέμποροί τους, οι οποίοι ξεπερνούν -κατά την εκδοχή τους- κάθε επίπεδο θρασύτητας, κλέβοντας
βάρκες από τη Λέσβο για να… επιστρέψουν στη… βάση τους στα απέναντι παράλια!

Ο Ναυταθλητικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Λ. Θερμής «Ποσειδών» με ανακοίνωσή του καταγγέλλει
ευθέως ότι, ανάμεσα στους χιλιάδες πρόσφυγες που καταφθάνουν καθημερινά από τις απέναντι ακτές, προφανώς
κρύβονται και οι δουλέμποροί τους, οι οποίοι ξεπερνούν -κατά την εκδοχή τους- κάθε επίπεδο θρασύτητας, κλέβοντας
βάρκες από τη Λέσβο για να… επιστρέψουν στη… βάση τους στα απέναντι παράλια!

Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγγελία, το βράδυ της Τετάρτης στη Θερμή κάποιοι (σ.σ. δουλέμποροι, σύμφωνα με την
εκτίμηση του Συλλόγου Αλιέων) έκλεψαν βάρκα και, επειδή αυτή δεν είχε ντεπόζιτο, άνοιξαν τη διπλανή βάρκα και
έκλεψαν το δικό της διαθέσιμο.

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. 

«Κρύβονται στους πρόσφυγες» 
«Προφανώς πρόκειται για δουλέμπορους που κρύβονται μέσα στους πρόσφυγες και στη συνέχεια ψάχνουν μέσο για 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 ξαναβρεί 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» τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Ναυταθλητικός Εκπολιτιστικός
Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Λ. Θερμής «Ποσειδών».  

Προσοχή! 
Η ανακοίνωση του Συλλόγου καταλήγει συνιστώντας στα μέλη του και σε όλους τους ιδιοκτήτες σκαφών συχνές
επισκέψεις και ελέγχους στο λιμανάκι και όχι βενζίνη στα σκάφη, ξεκλείδωτα ντουλάπια και ό,τι άλλο θα διευκόλυνε τη
διάρρηξη.

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

«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

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 …

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …
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