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 Οικογενειακή τραγωδία από το Χαλέπι!

Ναυάγιο έπνιξε ζευγάρι Σύρων με τα μικρά τους παιδιά

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 14|07|2016 13:40

Ακόμα ένα ναυάγιο, χτες τα ξημερώματα, ήρθε να μεγαλώσει τη λίστα των πνιγμένων στα ανοιχτά της Λέσβου, πάνω που,
λίγους μήνες μετά τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, θεωρούνταν ότι η Λέσβος δεν θα ξαναζούσε
τέτοιες στιγμές.

Ακόμα ένα ναυάγιο, χτες τα ξημερώματα, ήρθε να μεγαλώσει τη λίστα των πνιγμένων στα ανοιχτά της Λέσβου, πάνω που,
λίγους μήνες μετά τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, θεωρούνταν ότι η Λέσβος δεν θα ξαναζούσε
τέτοιες στιγμές.

Από μια τσάντα, που βρήκαν οι άντρες του λιμενικού δεμένη σε μια σακούλα σκουπιδιών να επιπλέει, εξακρίβωσαν τα
στοιχεία των τεσσάρων σορών που ανέσυραν χτες το πρωί, νότια του αεροδρομίου Μυτιλήνης.

Πρόκειται για μια οικογένεια προσφύγων από το Χαλέπι της Συρίας, ένα αντρόγυνο με τα μικρά τους παιδιά, ένα αγόρι και
ένα κορίτσι τριών έως τεσσάρων ετών το καθένα.

«Είδαμε δύο πρόσφυγες να κολυμπούν στην ακτή και σπεύσαμε για διάσωση. Ούτε τη βάρκα είδαμε ούτε είχαμε σήμα
κινδύνου», λέει στο «Ε» λιμενικός που βρισκόταν στο συμβάν. Όπως αναφέρει και το Υπουργείο Ναυτιλίας, οι αρμόδιες
υπηρεσίες δεν έλαβαν κανένα σήμα κινδύνου και ενεργοποιήθηκαν μετά τον εντοπισμό ανθρώπων στη θάλασσα.

Έξι σώθηκαν χάρη στην έγκαιρη συνδρομή του Λιμενικού, ενώ τρεις πρόσφυγες αγνοούνται, μεταξύ των οποίων και ο
Τούρκος διακινητής τους, σύμφωνα με τους επιζώντες.

 

Αναζητούνται  αγνοούμενοι

Από τις έρευνες, στις οποίες συμμετείχαν δύο περιπολικά σκάφη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, δύο πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, ένα
ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, ένα ελικόπτερο FRONTEX, τρία σκάφη της FRONTEX καθώς και ένα
ρυμουλκό, διεσώθησαν πέντε άντρες και μία γυναίκα, η πλειοψηφία των οποίων Κούρδοι, πλην ενός Παλαιστίνιου. 

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Η επιχείρηση συνεχιζόταν για τον εντοπισμό τυχόν άλλων αγνοουμένων. Λόγω του ότι στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή
επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι έντασης μόνο τεσσάρων μποφόρ, στελέχη του Λιμενικού απέδιδαν το ναυάγιο στην κακή
κατάσταση του σκάφους με το οποίο μεταφέρονταν οι πρόσφυγες, την παλαιότητά του ή στο ότι επέβαιναν περισσότεροι
από τη χωρητικότητά του.

Άλλοι λιμενικοί ανέφεραν στο ΑΠΕ ότι η βάρκα ξεκίνησε από την απέναντι από την πόλη της Μυτιλήνης περιοχή του Δικελί
και σε αυτήν επέβαιναν συνολικά 13 άτομα: «Την ώρα του ναυαγίου, περίπου στις 3.30 μετά τα μεσάνυχτα, στην περιοχή
έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ, οι οποίοι στη συνέχεια έπεσαν στα 4 μποφόρ.

Το ναυάγιο έγινε γνωστό περίπου στις 8.30 το πρωί όταν στη θαλάσσια περιοχή, ένα μίλι από την ακτή νότια της πόλης
της Μυτιλήνης, εντοπίσθηκαν -από σκάφος του Λιμενικού Σώματος- δυο Σύροι πρόσφυγες να κολυμπούν προς το νησί».
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