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 Σώοι και οι 70 από το ναυάγιο!

Βρέφος επρόκειτο να διακομιστεί χτες στην Αθήνα με ντακότα

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 05|08|2016 13:43

Εβδομήντα πρόσφυγες και μετανάστες διέσωσαν χτες το μεσημέρι άντρες του Λιμενικού, με ένα από τα διασωθέντα βρέφη
που είχε γεννηθεί με κάποιο πρόβλημα, να επρόκειτο να διακομιστεί χτες το βράδυ με ντακότα σε νοσοκομείο της Αθήνας.
Τα χειρότερα πρόλαβε το Λιμενικό, μετά την ειδοποίηση που έλαβε από το Ρο-Ρο «Πελαγίτης» περίπου στις 10.30 το πρωί,
όταν το πλήρωμά του αντίκρισε ακυβέρνητη πλαστική βάρκα, σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του αεροδρομίου Μυτιλήνης.

Εβδομήντα πρόσφυγες και μετανάστες διέσωσαν χτες το μεσημέρι άντρες του Λιμενικού, με ένα από τα διασωθέντα βρέφη
που είχε γεννηθεί με κάποιο πρόβλημα, να επρόκειτο να διακομιστεί χτες το βράδυ με ντακότα σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Τα χειρότερα πρόλαβε το Λιμενικό, μετά την ειδοποίηση που έλαβε από το Ρο-Ρο «Πελαγίτης» περίπου στις 10.30 το πρωί,
όταν το πλήρωμά του αντίκρισε ακυβέρνητη πλαστική βάρκα, σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του αεροδρομίου Μυτιλήνης.

Εξήντα οχτώ πρόσφυγες, οι περισσότεροι από τη Συρία, διεσώθησαν αρχικά και ανέφεραν στο Λιμενικό ότι ακόμα δύο
αγνοούνταν, καθώς τους είχαν δει να πέφτουν στη θάλασσα, οι οποίοι τελικά ανευρέθηκαν.

Οι 70 επιβαίνοντες στη βάρκα μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης και στη συνέχεια στο hot spot της Μόριας, ενώ
τέσσερις από αυτούς, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Ο ένας από τους τέσσερις έχασε τις αισθήσεις του πάνω στο σκάφος, αλλά βρίσκεται εκτός κινδύνου, όπως και οι άλλοι
τρεις, μία εκ των οποίων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι έγκυος και μάλιστα στον 9  μήνα κύησης!

Αν.Παζ.

 

Με πλαστά έγγραφα

 

Το πρωί της Τετάρτης στο λιμάνι της Μυτιλήνης, άνδρες του Λιμενικού συνέλαβαν 29χρονο Αιγύπτιο κατά την
αποβίβασή του από το πλοίο της γραμμής Πειραιάς - Χίος - Μυτιλήνη. Σε έλεγχο που του έγινε, βρέθηκαν κρυμμένα μέσα
στα ρούχα του, εννέα πλαστά δελτία αιτούντος διεθνή προστασία.

Παράλληλα στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης συνελήφθησαν έξι αλλοδαποί (ένας από το Καμερούν, τρεις από το Κονγκό
και δύο από το Αφγανιστάν), ηλικίας από 20 έως 31 ετών. Κατά τον καθιερωμένο από τους αστυνομικούς έλεγχο, των
επιβατών σε πτήσεις με προορισμό την Αθήνα και τη Βιέννη, επέδειξαν ταξιδιωτικά έγγραφα, από τα οποία κάποια ήταν
πλαστά, ενώ άλλα άνηκαν σε διαφορετικά πρόσωπα.
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Xristos Tsimnadis — Ελλαδα δεν ειναι μονο η Αθηνα και ΛΕΣΒΟΣ δεν ειναι
μονο η Μυτιληνη αλλα και το υπολοιπο ΝΗΣΙ και …
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Michael Grigoriou — Μηπως μιλαμε για Πειθαρχικο του τυπου "τατσι-μιτσι-
κοτσι" ;
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jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.
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