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 Το έγκλημα συνεχίζεται και σε συνθήκες παγετού

Δύο ναυάγια, δύο νεκροί από υποθερμία που έφτασαν στην Σκάλα Συκαμιάς και άγνωστοι οι
αγνοούμενοι
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Ο εφιάλτης των ναυαγίων έξω από τις ακτές της Λέσβου ξαναχτύπησε, με απολογισμό δύο ακόμη ζωές που χάθηκαν από
υποθερμία. Με το θερμόμετρο να παίζει μεταξύ του μηδενός, οι συνθήκες είναι αντίξοες για το ταξίδι της ελπίδας, αλλά
δεν πτοεί ούτε τους πρόσφυγες να το επιχειρήσουν και πολύ περισσότερο τους Τούρκους διακινητές για να το ευνοήσουν.

Ο εφιάλτης των ναυαγίων έξω από τις ακτές της Λέσβου ξαναχτύπησε, με απολογισμό δύο ακόμη ζωές που χάθηκαν από
υποθερμία. Με το θερμόμετρο να παίζει μεταξύ του μηδενός, οι συνθήκες είναι αντίξοες για το ταξίδι της ελπίδας, αλλά
δεν πτοεί ούτε τους πρόσφυγες να το επιχειρήσουν και πολύ περισσότερο τους Τούρκους διακινητές για να το ευνοήσουν.
Ο απολογισμός των δύο νέων θλιβερών περιστατικών, γίνεται ακόμη πιο τραγικός από το γεγονός πως μεταξύ των δύο
νεκρών, είναι ένα αγοράκι τριών ετών που έφτασε αναίσθητο από τους διασώστες στο λιμανάκι της Σκάλας Συκαμιάς
σήμερα το πρωί. Το μεσημέρι όμως εντοπίστηκε και μία γυναίκα 35-40 ετών μαζί με δεκάδες άλλους πρόσφυγες και
μετανάστες από σκάφος της Frontex και κατέληξε στο αγροτικό ιατρείο του χωριού και εκείνη από υποθερμία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ 7.30 και 8.00 το πρωί, έφτασε στο λιμάνι της Σκάλας Συκαμιάς το άτυχο αγοράκι με τον
πατέρα του, που είχαν εντοπιστεί από ομάδα διασωστών στη θάλασσα.

Το αγοράκι

Σύμφωνα με μαρτυρίες εθελοντών, εκείνοι μετέφεραν άμεσα το αγοράκι που ήταν αναίσθητο και με εμφανή συμπτώματα
υποθερμίας στο αγροτικό ιατρείο του λιμανιού, το οποίο όμως ήταν κλειδωμένο. Η πόρτα τελικώς παραβιάστηκε από
κάτοικο του χωριού, που ήταν κοντά και το αγόρι μπήκε στο ιατρείο για να διαγνωστεί η κατάστασή του. Λίγη ώρα
αργότερα όμως διαπιστώθηκε ότι το αγόρι έφτασε στο λιμάνι νεκρό, με πιθανή αιτία θανάτου την υποθερμία. Αρκετά
αργότερα, έφτασε στην Σκάλα ασθενοφόρο για να συλλέξει την σορό, ενώ από το συγκεκριμένο ναυάγιο διασώθηκαν 46
άτομα, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμη εκτίμηση για το αν υπάρχουν αγνοούμενοι.

Και η άτυχη γυναίκα

Το μεσημέρι στο λιμανάκι της Σκάλας έφτασε και μία γυναίκα μαζί με μία ομάδα παιδιών και άλλων γυναικών που ήταν
όλοι τους βρεγμένοι και είχαν εντοπιστεί από σκάφος της Frontex. Η γυναίκα όμως δεν άντεξε και διαπιστώθηκε ο θάνατός
της από υποθερμία στο αγροτικό ιατρείο του λιμανιού. Το πώς βρέθηκαν τελικώς στη θάλασσα τα άτομα που
εντοπίστηκαν από την Frontex καθώς και ο πραγματικός αριθμός όλων όσοι ξεκίνησαν το ταξίδι, δεν έχει διευκρινιστεί.     

Εν τω μεταξύ σύμφωνα με το ΑΠΕ, παρά τις κάκιστες καιρικές συνθήκες πραγματικού παγετού τις τελευταίες δύο ημέρες
έφτασαν στη Λέσβο  1028 άτομα. Σήμερα μέχρι τις 12 το μεσημέρι σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, είχαν
αποβιβαστεί άλλοι 1000 μετανάστες και πρόσφυγες.
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