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Διεσώθη από το λιμενικό στην περιοχή της Κρατήγου, και σε κατάσταση κρίσης πανικού μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο
Μυτιλήνης, απ’ όπου αναμένεται σήμερα η έξοδός του.

Περιστατικό ενδεικτικό της απόγνωσης που επικρατεί μεταξύ των χιλιάδων προσφύγων που βρίσκονται στα νησιά του
Αιγαίου διαδραματίστηκε χτες στη Λέσβο και το ανέδειξε ο Ηλίας Μαραβάς για την ΕΡα Αιγαίου. Σύρος πρόσφυγας προσπαθούσε να περάσει

κολυμπώντας στις τουρκικές ακτές! Διεσώθη από το λιμενικό στην περιοχή της Κρατήγου, και σε κατάσταση κρίσης πανικού μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, απ’

όπου αναμένεται σήμερα η έξοδός του.

Για περίπου δυόμισι μήνες ο πρόσφυγας από τη Συρία, είχε βρει καταφύγιο στο ΠΙΚΠΑ. Στο διάστημα αυτό, σύμφωνα με
το ρεπορτάζ της ΕΡα έμαθε πως ο αδερφός του σκοτώθηκε στη Συρία γεγονός που τον συγκλόνισε και προκάλεσε την
ψυχική του κατάρρευση.  
Πρόσφατα επισκέφθηκε την Υπηρεσία Ασύλου στην Αθήνα, όπου έδωσε τη συνέντευξη για το αίτημά του. Χωρίς να έχει
λεφτά και κάποιο δικό του στην Ελλάδα αποφάσισε να γυρίσει πίσω στο ΠΙΚΠΑ, όπου όμως δεν υπήρχε πλέον η
δυνατότητα να τον φιλοξενήσει άλλο και αυτό γιατί έχουν αυξηθεί τα περιστατικά ευάλωτων περιπτώσεων, όπως εξηγούν
μέλη της δομής. Όταν κατάλαβε πως θα πρέπει να περιμένει για άγνωστο χρονικό διάστημα μέχρι να έχει κάποια εξέλιξη η
υπόθεσή του ο Σύρος πρόσφυγας σε κατάσταση απελπισίας πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην Τουρκία.
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Michael Grigoriou — Μηπως μιλαμε για Πειθαρχικο του τυπου "τατσι-μιτσι-
κοτσι" ;

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …
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jim — Η εκπρόσωποι της Εκκλησίας κωλυσιεργούν εσκεμμένα για να
κρύψουν τις οικονομικές ατασθαλίες που έχουν κάνει. …
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