Δελτίο Τύπου
7 νεκροί και 57 διασωθέντες σε ναυάγιο ανοιχτά της Λέσβου
Την Τρίτη το πρωΐ, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) επιβεβαίωσε σχετική είδηση για
ναυάγιο με νεκρούς ανοιχτά της Λέσβου, στο Βόρειο Αιγαίο. Σύμφωνα με τις παρούσες πληροφορίες,
το ναυάγιο έγινε 2,5 μίλια μακριά από το λιμάνι της Μυτιλήνης, έξω από τα Πάμφυλα.
Η επιχείρηση διάσωσης ανθρώπων που έπεσαν στη θάλασσα άρχισε στις 07:00 το πρωΐ της Τρίτης και
συμμετείχαν δυνάμεις της Ελληνικής Ακτοφυλακής, της Frontex καθώς και της Ελληνικής Αεροπορίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Ακτοφυλακής, η επιχείρηση έληξε στις 11:30 π.μ. και δεν
υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι.
Οι αρχές κάνουν λόγο για επτά νεκρούς εξαιτίας της ανατροπής της λέμβου στην οποία επέβαιναν,
μήκους επτά μέτρων. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι μετανάστες/πρόσφυγες ξεκίνησαν το ταξίδι
τους για την Ελλάδα από το Αϊβαλί της Τουρκίας, απέναντι από τα παράλια της Λέσβου, λίγο μετά τα
μεσάνυχτα της προηγούμενης Δευτέρας.
Τα θύματα είναι τέσσερις γυναίκες, ένας άνδρας και δύο ανήλικα κορίτσια. Προς το παρόν δεν υπάρχει
περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με την εθνικότητα και την ηλικία των θυμάτων. Ο θάνατός τους
επιβεβαιώθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου και διακομίσθηκαν αμέσως μετά την περισυλλογή
τους από τους διασώστες της επιχείρησης.
Ο ΔΟΜ Ελλάδας αναφέρει πως στη λέμβο επέβαιναν συνολικά 64 μετανάστες, ανάμεσά τους 57
επιζώντες. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, οι επιβάτες προέρχονται από τρεις χώρες της
Υποσαχάριας Αφρικής: από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Καμερούν και την Αγκόλα.
Οι επτά νέοι θάνατοι, ανεβάζουν το συνολικό αριθμό των νεκρών για το 2019 στην Ανατολική
Μεσόγειο, στο κομμάτι που συνδέει την Αφρική και τη Μέση Ανατολή με την Ευρώπη, στους 41. Το
2018, και συγκεκριμένα έως τις 9 Ιουνίου του περσινού έτους, οι νεκροί -στην ίδια περιοχή- ανέρχονταν
στους 46. Η Ανατολική Μεσόγειος θεωρείται η θαλάσσια οδός που επιλέγεται συχνότερα από
παράτυπους μετανάστες στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη, με 9.660 αφίξεις σε Ελλάδα
και Κύπρο έως τις 9 Ιουνίου 2019, σε αντίθεση με 9.352 αφίξεις που είχαν καταγραφεί πέρσι έως τις 9
Ιουνίου (2018 - Δείτε το παρακάτω σχεδιάγραμμα).
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την κα Χριστίνα Νικολαΐδου, ΔΟΜ
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