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Τον Οκτώβριο του 2015 θύμισε στους ψαράδες, το χτεσινό ναυάγιο που εξελίχθηκε σε τραγωδία με 16 νεκρούς πρόσφυγες
και μετανάστες, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Τότε ήταν στο Μόλυβο με 28 νεκρούς, χτες, ανοιχτά της παραλίας της
Εφταλούς. Συνεχίζονταν χτες οι έρευνες δια θαλάσσης και αέρος, από τα σκάφη του Λιμενικού και της τουρκικής
ακτοφυλακής, για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι, καθώς οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 25 συνολικά άτομα που
επέβαιναν σε σκάφος, το οποίο έως χτες το απόγευμα δεν είχε εντοπιστεί. Στο μεταξύ μέχρι την Κυριακή, οι ροές
προσφύγων προς τη Λέσβο ήταν μηδενικές για μία εβδομάδα περίπου.

Οι πρώτες σοροί ξεβράστηκαν χτες το μεσημέρι στην παραλία της Εφταλούς και μέχρι τις 4 το απόγευμα εντοπίστηκαν 16
συνολικά, εννιά από τις ελληνικές λιμενικές αρχές και τη «Frontex» και εφτά από την τουρκική ακτοφυλακή. Η επιχείρηση
βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη έως χτες το απόγευμα με τη συμμετοχή πλωτού του Λιμενικού Σώματος, σκάφους δύναμης
της «Frontex», τορπιλάκατου του Πολεμικού Ναυτικού, ιδιωτικών σκαφών, ελικοπτέρου Super Puma της Πολεμικής
Αεροπορίας, εναλλάξ με ελικόπτερο δύναμης «Frontex», ενώ από ξηράς, οχήματος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και οχήματος δύναμης
«Frontex». Από τις έως χτες το απόγευμα έρευνες, είχαν εντοπιστεί και περισυλλεγεί εντός των ελληνικών χωρικών
υδάτων, συνολικά εννέα σοροί (έξι γυναίκες, δύο άνδρες και ένα παιδί), ενώ έχουν επίσης περισυλλεγεί σώες δύο γυναίκες,
η μία εκ των οποίων έγκυος, η οποία και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με
πληροφορίες που περιήλθαν στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από τις τουρκικές
Αρχές, έχουν περισυλλεγεί εντός τουρκικών χωρικών υδάτων, επτά σοροί (έξι άνδρες και ένα παιδί).

 

Διεσώθη έγκυος

Το «Ε» μίλησε με τον ψαρά Κώστα Πιντέρη, ο οποίος βρισκόταν το βράδυ της Κυριακής ανοιχτά της Εφταλούς, στην
οριογραμμή με τα τουρκικά θαλάσσια σύνορα, στην περιοχή Λάμνα: «Είχε λίγο αεράκι, 3 με 4 μποφόρ. Μετά τα μεσάνυχτα
με προσέγγισαν άντρες του Λιμενικού που είχαν ειδοποιηθεί για την έλευση σκάφους και με προέτρεψαν να τους
ενημερώσω σε περίπτωση που έβλεπα κάτι».

Μέσα στο ναυάγιο - τραγωδία, διεσώθη μία γυναίκα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. «Μέχρι να τη βγάλουν από τη θάλασσα
και να τη μεταφέρουν στο ασθενοφόρο, η ίδια σε κατάσταση σοκ, εξήγησε ότι στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 25 άτομα»,
ανέφεραν στην εφημερίδα μας, αυτόπτες μάρτυρες. Μάλιστα η έγκυος πρόλαβε να ενημερώσει το Λιμενικό ότι το ταξίδι

των 25 προσφύγων είχε ξεκινήσει το προηγούμενο βράδυ στις 11 από τα απέναντι τουρκικά παράλια. Ακόμα μία γυναίκα
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των 25 προσφύγων είχε ξεκινήσει το προηγούμενο βράδυ στις 11 από τα απέναντι τουρκικά παράλια. Ακόμα μία γυναίκα
διεσώθη και έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Οι αρχές αναμένουν να ομαλοποιηθεί η κατάσταση των δύο
διασωθεισών, ώστε να μπορέσουν να έχουν στη διάθεσή τους περισσότερες πληροφορίες. Τα αίτια του ναυαγίου δεν
έχουν εξακριβωθεί, καθώς δεν έχει καν βρεθεί το σκάφος και όσο περνούν οι ώρες, οι ελπίδες εξασθενούν για τους
αγνοούμενους.
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