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Ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων αλλά και της βάρκας από τις Αρχές
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Μάταια έως χτες το απόγευμα συνέχιζαν οι Αρχές την έρευνα διάσωσης για τον εντοπισμό αγνοουμένων από το ναυάγιο
που σημειώθηκε ανοιχτά της Εφταλούς τη Δευτέρα με 16 νεκρούς. Με δεδομένη τη δήλωση της πρώτης από τις δύο
γυναίκες διασωθείσες το μεσημέρι της Δευτέρας ότι στο σκάφος επέβαιναν 25 συνολικά πρόσφυγες και μετανάστες,
ελληνικές και τουρκικές Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν ακόμη εννιά άτομα. Και τη δεύτερη μέρα των ερευνών, οι Αρχές
δεν εντόπισαν το σκάφος που μετέφερε τους πρόσφυγες από την Τουρκία προς τη Λέσβο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις
στελεχών του Λιμενικού στο «Ε», «πιθανότατα η βάρκα ήταν πλαστική, καθώς σε άλλη περίπτωση θα είχαν βρεθεί ίχνη της
επιπλέοντα».

«Ο αριθμός των ανθρώπων που διασχίζουν το Αιγαίο μειώθηκε δραστικά την περασμένη χρονιά, αλλά αυτό το τραγικό
περιστατικό αναδεικνύει ότι οι κίνδυνοι και το ενδεχόμενο να χάσουν αυτοί οι άνθρωποι τη ζωή τους παραμένει πολύ
πιθανό», ανέφερε ο Philippe Leclerc, αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) στην
Ελλάδα. Επανέλαβε επίσης τις εκκλήσεις για αξιόπιστες νόμιμες οδούς, ώστε να μπορούν να φτάνουν με ασφάλεια όσοι
έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας.

 

Το πρώτο του 2017

Πιθανότατα είναι το πρώτο πολύνεκρο ναυάγιο στα ελληνικά χωρικά ύδατα φέτος με ανθρώπους που επιχείρησαν το
παράτυπο επικίνδυνο πέρασμα ανάμεσα στην Τουρκία και τα ελληνικά νησιά. Οι δύο γυναίκες που επέζησαν ανέφεραν
στο προσωπικό της Υ.Α. ότι βρίσκονταν σε ένα πλεούμενο με 20-25 επιβαίνοντες, όταν ανατράπηκε γύρω στις 10 το βράδυ
της Κυριακής.

Μέχρι στιγμής, έξι γυναίκες, δύο άνδρες και ένα παιδί έχουν ανασυρθεί νεκροί από την ελληνική πλευρά, ενώ στην
Τουρκία επτά σοροί επιβεβαιώνεται ότι έχουν ανασυρθεί από την τουρκική Ακτοφυλακή.

Τα μέλη του προσωπικού της Ύπατης Αρμοστείας στο νησί βρίσκονται δίπλα στις γυναίκες που διασώθηκαν,
προσφέροντας βοήθεια. Οι δύο γυναίκες, η μία από τις οποίες θεωρείται πως είναι από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
και η άλλη από το Καμερούν, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης.

Περίπου 4.900 άνθρωποι έχουν επιχειρήσει το πέρασμα από την Τουρκία στην Ελλάδα από την αρχή αυτής της χρονιάς



http://www.emprosnet.gr/
https://www.facebook.com/emprosnet/
https://twitter.com/emprosnet
https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-D_ID-ILOI15QOVg
http://www.emprosnet.gr/prosfyges
http://www.emprosnet.gr/article/author/32012-anthhpazianoy
http://www.emprosnet.gr/article/author/32012-anthhpazianoy


17/7/2017 Ουδέν νεώτερον για την τραγωδία - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/prosfyges/ouden-neoteron-gia-tin-tragodia 2/4

#top_story (/article/tag/top_story),

Περίπου 4.900 άνθρωποι έχουν επιχειρήσει το πέρασμα από την Τουρκία στην Ελλάδα από την αρχή αυτής της χρονιάς
συγκριτικά με το 2016, που σημειώθηκαν 173.450 αφίξεις.

 

Ο Μ. Βαρβιτσιώτης

Δήλωση για την τραγωδία έκανε ο υπεύθυνος του τομέα Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ν.Δ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης:
«Τραγικά περιστατικά όπως το συγκεκριμένο επισημαίνουν με τον πλέον οδυνηρό τρόπο ότι δεν αρκεί από μόνη της η
υφιστάμενη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Χρειάζεται και
μια συντονισμένη εθνική πολιτική που θα εστιάζει στην αποτελεσματική επιτήρηση και φύλαξη των θαλασσίων συνόρων
και που θα προλαμβάνει με αυτόν τον τρόπο δυστυχήματα όπως το σημερινό. Και αυτό είναι κάτι που έχουμε επισημάνει
εδώ και καιρό».

Και με αιχμές προς την κυβέρνηση αναφέρει: «Εκείνοι οι οποίοι έσπευδαν, χωρίς ντροπή, κατά το πρόσφατο παρελθόν
μέσω δηλώσεων και καταγγελτικών ανακοινώσεων να αποκομίσουν μικροκομματικά οφέλη, ας αναλάβουν επιτέλους τις
ευθύνες τους. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να προχωρήσει στις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να αποτραπούν
ανάλογα τραγικά δυστυχήματα στο άμεσο μέλλον».

 

Το Εργατικό Κέντρο

Το νέο πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Λέσβου όπου 16 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους «έρχεται να προστεθεί στο μακρύ
κατάλογο των εγκλημάτων του ιμπεριαλισμού», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο,
που καλεί στις εκδηλώσεις που διοργανώνει την Κυριακή 30 Απριλίου. «Τα θύματα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και
πολέμων που ξεριζώθηκαν από τις ίδιες τους τις χώρες χάνουν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο στην προσπάθειά τους να
απομακρυνθούν από τη φρίκη του πολέμου και να φτάσουν σε ασφαλέστερο μέρος γι’ αυτούς και τις οικογένειές τους»,
επισημαίνει.

 

 

 

Η εξόρμηση του ΚΚΕ

Άμεση ήταν η απάντηση από την Κομματική Οργάνωση Λέσβου του ΚΚΕ μετά το πολύνεκρο ναυάγιο. Μέλη του κόμματος
και της ΚΝΕ μοίρασαν προκηρύξεις στη Μυτιλήνη καταγγέλλοντας το «νέο μεγάλο έγκλημα, απότοκο των
ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Συρίας».

«Έχουμε χρέος να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους λαούς που δοκιμάζονται, να δυναμώσουμε την πάλη μας για
να σταματήσει η συμμετοχή της χώρας στους επιθετικούς σχεδιασμούς και τους πολέμους των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της
ΕΕ. Να καταδικάσουμε την απάνθρωπη πολιτική της ΕΕ κατά των προσφύγων και μεταναστών. Να κλείσει τώρα η βάση
της Σούδας και να φύγει το ΝΑΤΟ των πολέμων από το Αιγαίο», ανακοίνωσε σχετικά το γραφείο Τύπου της Κεντρικής
Επιτροπής του ΚΚΕ.

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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