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Μέσα σε 48 ώρες το Λιμενικό διέσωσε 1.070
παράνομους μετανάστες!



Τη Δευτέρα και την Τρίτη, με εξαίρεση την
τραγωδία στη Ρόδο, πραγματοποιήθηκαν συνολικά
22 επιχειρήσεις - Από αυτές οι εννέα ήταν στη
Λέσβο, οι πέντε στη Χίο κι οι τρεις στη Σάμο

29
Κοινοποιήσεις

http://www.politischios.gr/press
http://www.politischios.gr/login
http://www.politischios.gr/
http://www.politischios.gr/koinonia
http://www.techspot.biz/softone-landing-page/


9/7/2018 Μέσα σε 48 ώρες το Λιμενικό διέσωσε 1.070 παράνομους μετανάστες!

http://www.politischios.gr/koinonia/mesa-se-48-ores-limeniko-diesose-1070-paranomoys-metanastes 2/5

Μόλις δύο 24ωρα έχουν περάσει από το τραγικό ναυάγιο με τρεις
παράνομους μετανάστες νεκρούς στη Ρόδο. Σε αυτό το θλιβερό
περιστατικό, συνολικά, διεσώθησαν 90 άνθρωποι, εκ των οποίων
οι δύο ήταν διακινητές και αναμένεται να απολογηθούν το πρωί
της Πέμπτης. 

Ανδρες του λιμενικού, εθελοντές κι απλοί πολίτες που ρίχτηκαν
με αυταπάρνηση στη θάλασσα για να σώσουν όσους πάλευαν με τα
κύματα, μιλώντας στο protothema.gr, χαρακτήρισαν ως ευτύχημα
το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε περισσότερα θύματα. Μάλιστα, σε
δηλώσεις του στο protothema.gr, ο δήμαρχος Ρόδου, Φώτης
Χατζηδιάκος,  έκανε λόγο για μία πραγματική τραγωδία,
τονίζοντας, ωστόσο, πως «το θέμα δεν είναι τωρινό».  

«Πρέπει να ελέγχονται τα σύνορα. Τι θα γινόταν εάν δεν ήταν
μετανάστες, αλλά Τούρκοι κομάντος; Αυτό το σαπιοκάραβο που
βυθίστηκε από την πλησιέστερη διαδρομή από τα απέναντι
τουρκικά παράλια διέσχισε τουλάχιστον δύο και τρεις ώρες στη
θάλασσα. Δεν υπάρχει Λιμενικό, δεν υπάρχει Πολεμικό Ναυτικό.
Εχουμε τρομερές ελλείψεις. Τα λιμεναρχεία μας δεν έχουν καν
σκάφη. Το Λιμεναρχείο Ρόδου έχει ένα σκάφος για να
περιφρουρεί κι έχει κι άλλα νησιά πέρα από τη Ρόδο που πρέπει να
καλύπτει με περιπολίες», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδιάκος,
σημειώνοντας πως «δε μπορεί να υπάρχει ανεξέλεγκτη είσοδος
μεταναστών χωρίς δομές. Εχουμε στοιχεία που δείχνουν ότι μέσα
στους τελευταίους μήνες το φαινόμενο έχει ενταθεί κι η αύξηση
είναι αλματώδης. Οταν είχαμε 1.000 στο τρίμηνο, τώρα έχουμε
4.000 στα σύνορα των Δωδεκανήσων». 

Τη μεγάλη αύξηση εισροής παράνομων μεταναστών στη χώρα,
πάντως, δείχνουν με τον πιο απλό τρόπο τα επίσημα στοιχεία του
υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
Βάσει αυτών των δεδομένων κι εξαιρώντας την τραγωδία στη
Ρόδο μέσα σε μόλις δύο ημέρες, δηλαδή τη Δευτέρα και την Τρίτη,
το λιμενικό πραγματοποίησε συνολικά 22 επιχειρήσεις,
διασώζοντας 980 παράνομους μετανάστες. Αν προστεθούν σε
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αυτόν τον αριθμό και οι μετανάστες στη Ρόδο, τότε μιλάμε για
διάσωση 1.070 ανθρώπων μέσα σε μόλις 48 ώρες! 
Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα, οπότε και σημειώθηκε το τραγικό
ναυάγιο στο νησί των Ιπποτών, οι άνδρες του λιμενικού έσωσαν
466 μετανάστες. Εάν σε αυτόν τον αριθμό, προστεθούν και οι 90
μετανάστες στη Ρόδο, τότε διεσώθησαν συνολικά 556 ανθρώπινες
ψυχές.  

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα, διεσώθησαν κατά χρονική σειρά των
επιχειρήσεων:  

-42 μετανάστες στη Σάμο,  
-24 (εκ των οποίων ο ένας ήταν διακινητής) στη Χίο,  
-70 στη Λέσβο,  
-34 στη Σάμο,  
-45 στη Χίο,  
-18 στη Χίο, 
-136 στη Λέσβο,  
-18 στη Σύμη, 
-40 (εκ των οποίων οι τρεις ήταν διακινητές) στη Λέσβο 
-και 39 στο Φαρμακονήσι  

Την ίδια ώρα ακόμη, 12 επιχειρήσεις διάσωσης του λιμενικού
σημειώθηκαν την Τρίτη. Σε αυτές συνολικά διεσώθησαν 514
παράνομοι μετανάστες.  

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη, διεσώθησαν κατά χρονική σειρά των
επιχειρήσεων:  

-42 μετανάστες στη Λέσβο 
-42 στη Λέσβο 
-45 στη Λέσβο 
-42 στο Αγαθονήσι  
-46 στη Χίο 
-43 στη Χίο 
-52 στη Σάμο 
-14 στη Λέσβο  
-34 στη Λέσβο  
-33 (εκ των οποίων ο ένας ήταν διακινητής) στη Σαμοθράκη  
- 105 στη Λέσβο  
-και 16 στην Αλεξανδρούπολη  
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Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί πως η Ευρωπαϊκή Ενωση, έπειτα κι
από τη νέα τραγωδία με εκατοντάδες νεκρούς στη Λαμπεντούζα,
θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη έκτακτη Σύνοδο Κορυφής με
επίκεντρο το μεταναστευτικό ζήτημα, που έχει λάβει
ανεξέλεγκτες διαστάσεις. 
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