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Δραματική είναι η κατάσταση στο νησί της Λέσβου με τους τραυματίες πρόσφυγες να μην... χωράνε στο νοσοκομείο του νησιού ενώ στο νεκροτομείο
έχουν συσσωρευτεί δεκάδες πτώματα. Την ίδια στιγμή, φτάνουν νέες καραβιές ακόμα και ανά μία ώρα στις παραλίες του νησιού, όταν μάλιστα ο
καιρός έχει «αγριέψει». 

«Το ένα ναυάγιο διαδέχεται το άλλο. Εδώ και πέντε μήνες φωνάζω ότι το έγκλημα στο Αιγαίο πρέπει να σταματήσει» δηλώνει στο newpost, o
δήμαρχος Λέσβου, κ. Σπύρος Γαληνός. 

Όπως εξηγεί το πρόβλημα στο νησί έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που «η θάλασσα ξεβράζει πτώματα. Δεν έχουμε χώρο για τα πτώματα. Αναζητούμε
έναν χώρο, να τον νοικιάσουμε, για να γίνει η ταφή των νεκρών προσφύγων καθώς στο νεκροτομείο του νοσοκομείου έχουν συσσωρευτεί παραπάνω
από ό,τι είναι δυνατό». 

Ο δήμος Λέσβου έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να παρακαμφθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την ταφή των πτωμάτων που
ξεβράζονται στις παραλίες. 

«Ήδη 30 πτώματα έχουν συσσωρευτεί. Ελπίζουμε να μας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουμε ένα χώρο δίπλα στο νοσοκομείο, στον Άγιο Παντελεήμονα,
για να γίνει η ταφή και ας μην έχει χαρακτηριστεί νεκροταφείο», προσθέτει ο κ. Γαληνός. 

Ο κ. Γαληνός τόνισε ότι οι δουλέμποροι έχουν αποθρασυνθεί και στέλνουν πλοία που είναι ετοιμόροπα για να βουλιάζουν αμέσως. 

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δουλέμποροι ρίχνουν την τιμή της... ταρίφας για να κάνουν το ταξίδι μέσα σε φουσκωτές βάρκες σε
άσχημες καιρικές συνθήκες. 

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σώσουμε όσους περισσότερους μπορούμε. Οι δουλέμποροι φέρνουν με τις βάρκες τους πρόσφυγες ακόμα και αν ο
καιρός είναι απαγορευτικός. Δεν τους νοιάζει» εξηγεί στο newpost άνδρας του Λιμενικού. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον δήμαρχο Λέσβου, το Λιμενικό με 40 άνδρες, ξεπερνά τον εαυτό του καθημερινά στις περιπολίες. «Πρόκειται
για ήρωες» τόνισε.

 

 Άψυχα κορμιά ξεβράζει το Αιγαίο

Σύμφωνα με την ΕΡΑ ΑΙΓΑΟΥ  η σημερινή μέρα είναι μαύρη για τους κατοίκους της Λέσβου αφού
από το Μόλυβο μέχρι την Πέτρα και το Σκαλοχώρι η θάλασσα ξεβράζει άψυχα κορμιά. Από το πρωί
αλιείς, κάτοικοι, εθελοντές και λιμενικό εντόπισαν 11 σωρούς προσφύγων μεταξύ των οποίων έξι
παιδια από το προχθεσινό ναυάγιο ανοιχτά του Μολύβου που ανεβάζει σε 21 τα θύματα αυτής της
ταγωδίας.

Ένα μετά το άλλο τα ναυάγια 

Το Αιγαίο «βάφεται με αίμα» καθημερινά την τελευταία εβδομάδα θρηνώντας τον χαμό πολλών
παιδιών. Οι νεκροί από το τραγικό ναύαγιο της Λέσβου είναι 16 ενώ ένας παραμένει αγνοούμενος.

Συνολικά το λιμενικό έπειτα από υπεράνθρωπες προσπάθειες διέσωσε 274 πρόσφυγες. Ωστόσο, ο αριθμός των νεκρών ανεβαίνει συνεχώς καθώς
νέα ναυάγια σημειώνονται από χτες σε γειτονικά νησιά της Λέσβου. 

Δυο νέα ναυάγια με τουλάχιστον 18 νεκρούς πρόσφυγες σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες στο Αιγαίο, λίγες μόνο ώρες μετά τα ναυάγια της Τετάρτης
ανοιχτά της Λέσβου και της Σάμου, που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 15 νεκρούς και δεκάδες αγνοούμενους. 
Συγκεκριμένα, αργά χτες τη νύχτα ξύλινο σκάφος που μετέφερε πρόσφυγες ανατράπηκε μεταξύ Καλόλιμνου και Καλύμνου. 
Αμεσα ξεκίνησαν έρευνες από τέσσερα σκάφη του Λιμενικού, πλωτό της Frontex, ελικόπτερο Σούπερ - Πούμα και τρία αλιευτικά και μέχρι τώρα έχουν
διασωθεί 138 πρόσφυγες, ενώ έχουν ανασυρθεί 18 σοροί, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον εννέα παιδιά.

 

 

newpost.gr

φωτογραφία στις ακτές της Λέσβου: Peter N. Bouckaert  / Kostis Ntantamis
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Δείτε φωτογραφίες από το Asociated Press στις ακτές της Λέσβου (by Santi Palacios )

The body of a dead man lays on a beach in Petra village on the
northeastern Greek island of Lesbos, Oct. 30, 2015.
3:20 μ.μ. - 30 Oct 2015
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The body of a dead baby lays on a beach in Petra village on the
northeastern Greek island of Lesbos.
1:30 μ.μ. - 30 Oct 2015
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(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

ydrodotisis-se-4-periohes)

17/07/17 - 17:18
Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.
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(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sta-loytra)

17/07/17 - 16:58
Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ

 
...

(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

16/07/17 - 21:31
Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/3-allodapoi-traymaties-se-trohaio-stin-panagioyda)(/articles/news-categories/politiki/poies-einai-oi-dyo-epikindynes-apofaseis-tis-dimotikis-arhis)

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa
http://vatera.gr/platanos/?p=17877
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CN8A9d_ZtWfb5DI6fbs7NoVCbk4W9Svahy4WRBf_Ror3AARABIPb8_B5grYKAgKAMoAGZhM7ZA8gBCakCto09x5TGoz6oAwHIA8MEqgT1AU_Qx-DfWfQB-401ezeG8kANL-e2DKoHyC-3gD6hTazeHPvcvbxbzK1MR8YO-eBNghvyIjEKccKe1Za76elMknIjUuaR_Ej9jB-rcC-zGhX7GbFBlE8eq5Jiuqfv8aIUDO7nhEuGKE_WTVpOyCu26ZXej2xl9V77awEv_IIunjdYqkt1yH9leEopPSKt1g15uRDejgfDao0vE2wSd7yb_JPkrxurSechF5D43XwoCWBZ6af7jQEhT6ZDB93eQIOiZZDeRblFpBxUphMCKhAv_fKqDk4MZ8ZsEZ5mJKN4qxU3wm8_HrGbnyN0doDk7q32nyUUHFTloAYugAfP-7EmqAemvhvYBwDSCAUIgAEQAbEJ8RGqloHFg8LYEwI&num=1&cid=CAASEuRoWH3adCX50gGhU-y53rf70A&sig=AOD64_0d_4jZBacge7DtlvMIGme5DLK66A&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://kraeuterpharm.com/gr/produkt/multitonic-%25CE%25BF-%25CF%2580%25CE%25B9%25CE%25BF-%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2587%25CF%2585%25CF%2581%25CF%258C%25CF%2582-%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2587%25CF%2585%25CF%2584%25CE%25AE%25CF%2582-%25CE%25B5%25CE%25B3%25CE%25BA%25CE%25B5%25CF%2586%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2585/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CpfNZePZtWf7_B9fcbcOFsOgLm5OFvUr2ocuFkQX_0aK9wAEQASD2_PweYK2CgICgDKABmYTO2QPIAQmpAiV30auvxaM-qAMByAPDBKoE9QFP0BW99VS4Tgqf9VO2qLc50UQZda8t-IOZHg6pwntz2XfvimodzcpJ-VgFObQlXD6eVNmJmpabz6osBliYxfQZr4yKBoGEscxOHSyWfOy9FpATqINwDJXLUbnyK5yxeUGGDQweyBeMfUYLJa6T-67CahhTLSs-Pd6t5pkndFUsq62mrAaS9N6KPYMoGIhJ15eyry8TTTQ15_EN7KOhONuA43Ec0YJtQOWQC50kX2Hw1-OcYX4Ve4oKFevFrjOhFGHjc6-db1u_Xk2DljKz8a1grJ2NDly2bXRjNN4708g1lqFQId_OKbAoYvu-4G4jQ23SvtZtAqAGLoAHz_uxJqgHpr4b2AcA0ggFCIABEAGxCfERqpaBxYPC2BMC&num=1&cid=CAASEuRoDl1YbzUWX3nxk70Xo-yuZQ&sig=AOD64_1Nd45LepDMg4IWEndYw9IdX0tXhg&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://kraeuterpharm.com/gr/produkt/multitonic-%25CE%25BF-%25CF%2580%25CE%25B9%25CE%25BF-%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2587%25CF%2585%25CF%2581%25CF%258C%25CF%2582-%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2587%25CF%2585%25CF%2584%25CE%25AE%25CF%2582-%25CE%25B5%25CE%25B3%25CE%25BA%25CE%25B5%25CF%2586%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2585/
http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/3-allodapoi-traymaties-se-trohaio-stin-panagioyda
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/poies-einai-oi-dyo-epikindynes-apofaseis-tis-dimotikis-arhis

