
Υποστελεχωµένο το 76%
των λιµεναρχείων 
7 Η ΒΑΣΙΚΗ ασπίδα προστασίας για 

τα θαλάσσια σύνορα (που φυλάσσο-
νται παρά τις... αµφιβολίες του Α. Τσίπρα) 
αλλά και την ασφάλεια των ίδιων των 
προσφύγων είναι το Λιµενικό Σώµα.

Οµως η απελθούσα κυβέρνηση άφησε 
υποστελεχωµένα σε ποσοστά που φθά-
νουν έως και το 76%, τα λιµεναρχεία και 
τους λιµενικούς σταθµούς σε όλα τα νη-
σιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα ∆ω-
δεκάνησα που δέχθηκαν και τα ισχυ-
ρότερα «κύµατα» εισροής προσφύγων 
και µεταναστών. Εξι µήνες χάθηκαν στα 
«κύµατα» των διαβουλεύσεων µέχρι να 
οριστικοποιηθούν οι 1.100 µεταθέσεις 
εκ των οποίων οι 280 θα αφορούσαν 
ακριβώς τα παραπάνω νησιά. Το Λιµε-
νικό κατάφερε, σε αντίθεση µε την ΕΛΑΣ 
(προφανώς έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι 
ο προϊστάµενος υπουργός Ναυτιλίας Θ. 
∆ρίτσας είναι σύζυγος της κ. Χριστοδου-
λοπούλου), να εξασφαλίσει αρκετά χρή-
µατα από ευρωπαϊκά κονδύλια (τουλά-
χιστον 2,2 εκατ. ευρώ από τη συµφωνία 
του Λιµενικού µε τη Γενική ∆ιεύθυνση 
Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέ-
σεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). 

Οµως, οι µεταθέσεις δεν έγιναν και 
τώρα έχουν παγώσει λόγω εκλογών. Η 
έκτακτη λύση που επέλεξε η υπηρεσι-
ακή κυβέρνηση κάνοντας αποσπάσεις 
50 λιµενικών ναι µεν ανακουφίζει αλλά 
ταυτόχρονα διαιωνίζει το πρόβληµα µε 
πολύ δαπανηρό τρόπο, καθώς κοστίζουν 
πολλαπλάσια από τις µεταθέσεις και δια-
ταράσσουν την «εργασιακή ειρήνη» µέσα 
στο σώµα, διότι για την ίδια δουλειά ο 
ένας λιµενικός αµείβεται περισσότερο 
από το συνάδελφό του. 

Οι µεταθέσεις που δεν υλοποιήθηκαν 
δηµιουργούν και πρόσθετο πρόβληµα, 
επειδή οι περισσότεροι µετακινούµενοι 
είχαν ενηµερωθεί ανεπίσηµα και τώρα 
αδυνατούν να κάνουν οποιοδήποτε οι-
κογενειακό προγραµµατισµό. 

Οπως µας δηλώνει ο πρόεδρος της 
Οµοσπονδίας Προσωπικού του Λιµενι-
κού ΠΟΕΠΛΣ, Αθανάσιος Τσατσουλής, 
«η απίστευτη κωλυσιεργία στην κοινο-
ποίηση όλων των µεταθέσεων έχει ως 
αποτέλεσµα εκτός από τη µη ενίσχυση 
των Λιµενικών Αρχών, που είναι πύλες 
εισόδου µεταναστών και προσφύγων, και 
την αδυναµία οικογενειακού προγραµ-
µατισµού (εγγραφές τέκνων σε σχολεία 

κ.τ.λ.) αφού οι υπό µετάθεση συνάδελφοι, 
πολλοί εκ των οποίων υπηρετούν πάνω 
από πέντε χρόνια σε νησιά της πρώτης 
γραµµής, δεν ξέρουν πού θα υπηρετούν 
από τον Οκτώβρη και µετά». Προαναγ-
γέλλει, µάλιστα, νοµικές κινήσεις εναντί-
ον όσων έχουν ευθύνη για την υποστελέ-
χωση σε «πύλες εισόδου», ενώ την ίδια 
στιγµή άλλες υπηρεσίες έχουν προσω-
πικό που πλεονάζει κατά 320%!

Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, τη 
µεγαλύτερη υποστελέχωση σε λιµενικούς 
εµφανίζει η Μεγίστη (Καστελλόριζο), 
όπου λείπουν 18 άτοµα, δηλαδή είναι 
κενό το 76% των οργανικών θέσεων. Στο 
69% είναι το έλλειµµα στην Τήλο (8 άτο-
µα), 50% στον Αγ. Κήρυκο (8 άτοµα), 44% 
στην Κάλυµνο (22 άτοµα), 40% στη Λέρο 
(20 άτοµα), 38% στην Κω (27 άτοµα) και 
τη Νίσυρο (8 άτοµα), 32% στη Σύµη (10 
άτοµα), 26% στη Ρόδο (31 άτοµα) και 
9% στη Μυτιλήνη (10 άτοµα). Την ίδια 
στιγµή, όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα, 
παραµένουν σε 
ακινησία το 36% 
των 240 σκα-
φών του, τα 4 
από τα 7 αε-
ροπλάνα και 
τα 5 από τα 
6 ελικόπτερά 
του. ■

ΑΝΟΧΥΡΩΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ
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ψυχο δυναµικό όσο και σε εξοπλι-
σµό, όπως τα ειδικά σκάνερ (ηλε-
κτρονικοί ταυτοποιητές) τα οποία 
τραβάνε φωτογραφία και παίρνουν 
δακτυλικά αποτυπώµατα από τους 
µετανάστες. Το αποτέλεσµα ήταν 
σχεδόν οι µισοί από τους µετανά-
στες να περνούν χωρίς ηλεκτρονι-
κή ταυτοποίηση, κάτι που οδηγεί 
σε µη καταχώριση στην πανευ-
ρωπαϊκή τράπεζα δακτυλικών 
αποτυπωµάτων για πρόσφυγες. 
Θεωρείται δεδοµένο ότι µέχρι το 
καλοκαίρι που το πρόβληµα κατέ-
στη τραγικά εµφανές, οι αλλοδα-
ποί περνούσαν στην πλειονότητά 
τους, ουσιαστικώς, ακαταχώρητοι. 
Αυτό οδήγησε σε ακόµη µεγαλύ-
τερη ένταση των εισόδων µέσω 
Ελλάδας, καθώς όλοι επιλέγουν να 
περάσουν απαρατήρητοι και να 
καταγραφούν στη χώρα που θέ-
λουν να εγκατασταθούν. Οταν η 
καταγραφή άρχισε να τηρείται, γι-
γαντώθηκαν οι ουρές σε Λέσβο και 
Κω και οξύνθηκαν τα επεισόδια 
που είδαµε να συµβαίνουν. ■

Το µπαλάκι
στην Ευρώπη
6  ΤΟΣΟ ο κ. Τσίπρας στο ντιµπέιτ 

όσο και νωρίτερα η κ. Χριστο-
δουλοπούλου προσπάθησαν να 
υπερασπιστούν την τακτική τους 
µε το επιχείρηµα ότι κατάφεραν να 
σπρώξουν έτσι το πρόβληµα στην 
καρδιά της Ευρώπης (άρα και να 
φέρουν το Μνηµόνιο που τώρα 
ετοιµάζεται). Αγνοώντας την τα-
λαιπωρία στην οποία υπέβαλαν και 
υποβάλουν χιλιάδες αλλοδαπούς 
αλλά και ηµεδαπούς. ∆εν παρέ-
λειψαν, επίσης, να κατηγορήσουν 
την Ευρώπη ότι ακόµη θα σφύριζε 
αδιάφορα αν οι πρόσφυγες δεν 
έφθαναν στις γερµανικές πλατείες 
και δεν έβγαινε η φωτογραφία µε 
το πτώµα του τρίχρονου Αϊλάν στην 
ακτή. Πώς εκδηλώθηκε όµως η 
πρόνοια των ευαίσθητων της κυ-
βέρνησης Τσίπρα; ■

Η υπουργός Τασία Χριστοδουλοπούλου 
κατάφερε µόνο να γίνεται στόχος 
µε τις απερίγραπτες δηλώσεις της 
και να ανοίγει µέτωπα µε εκείνους 
που έπρεπε να συνεργαστεί.
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