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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 «Δεν θέλω να είμαι διάσημος με τον πόνο των άλλων»

Ο Στρ. Τσουλέλλης για τη φωτογραφία που συγκλόνισε το πανελλήνιο:
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 - 30|06|2016 14:36

Δεν δέχεται σε καμία περίπτωση ότι είναι διάσημος, παρόλο που η στιγμή που απαθανάτισε, με τον πρόσφυγα που
κουβαλούσε στην πλάτη του την τυφλή του γυναίκα, και ένα μωρό στην αγκαλιά, συγκλόνισε το πανελλήνιο. Ο Στρατής
Τσουλέλλης, πρόεδρος της Φωτογραφικής Εταιρείας Μυτιλήνης, τόνισε στο «Ε»: «Δεν θέλω να γίνω διάσημος με τον πόνο
των άλλων. Απλώς έτυχε να είμαι εκεί, να έχω τη φωτογραφική μηχανή. Εξάλλου φωτογραφίζω χρόνια». 

Δεν δέχεται σε καμία περίπτωση ότι είναι διάσημος, παρόλο που η στιγμή που απαθανάτισε, με τον πρόσφυγα που κουβαλούσε στην πλάτη του την τυφλή του γυναίκα,

και ένα μωρό στην αγκαλιά, συγκλόνισε το πανελλήνιο. Ο Στρατής Τσουλέλλης, πρόεδρος της Φωτογραφικής Εταιρείας Μυτιλήνης, τόνισε στο «Ε»: «Δεν θέλω να γίνω

διάσημος με τον πόνο των άλλων. Απλώς έτυχε να είμαι εκεί, να έχω τη φωτογραφική μηχανή. Εξάλλου φωτογραφίζω χρόνια». 

Όλοι όσοι βρίσκονταν το πρωί της Κυριακής, στην παραλία της Κάγιας, έτρεξαν να βοηθήσουν. Ανάμεσά τους και μια
γυναίκα που την απαθανάτισε και αυτήν, ο Στρατής Τσουλέλλης «που πήρε στην αγκαλιά της το μωρό της νεαρής τυφλής
προσφυγοπούλας κι άρχισε να το ταΐζει».
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Η εικόνα που συγκλόνισε το πανελλήνιο (φωτό Στρ. Τσουλέλλης)

Στον Καρά Τεπέ

Η προσφυγική οικογένεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Κράτησης της Μόριας για καταγραφή, ενώ με εντολή του αναπληρωτή
υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα, σύμφωνα με το ΑΠΕ, αμέσως μετά την καταγραφή τους,
επρόκειτο να μεταφερθούν στο δημοτικό καταυλισμό προσφύγων στον Καρά Τεπέ, έως ότου υπάρξουν θέσεις σε δομές
περίθαλψης ευάλωτων κατηγοριών προσφύγων στο νησί, όπως είναι το ξενοδοχείο της οργάνωσης «Caritas» ή οι χώροι
της οργάνωσης «Ηλιακτίδα».

Χτες, έως το μεσημέρι, σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε», ολοκληρωνόταν η καταγραφή της οικογένειας, η οποία στη
συνέχεια μεταφέρθηκε για τις απαραίτητες εξετάσεις στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Αργότερα το απόγευμα, αναμενόταν να
εγκατασταθεί στον καταυλισμό του Καρά Τεπέ.

«Ήταν συγκλονιστικό»

«Ήταν έκπληξη και για μένα το θέαμα. Να βλέπω έναν άνθρωπο νεαρό να σηκώνει την τυφλή γυναίκα του στην πλάτη και
το μωρό στην αγκαλιά, να κάνουν όλο αυτό το ταξίδι μέσα στην αβεβαιότητα και τον κίνδυνο. Είναι μια εικόνα
συγκλονιστική», είπε στο «Ε» ο κ. Τσουλέλλης από τον Καρά Τεπέ, όπου περίμενε να ειδωθεί με την οικογένεια.

Σε σχέση με το τι αναμένεται το καλοκαίρι με τις προσφυγικές ροές, ανέφερε: «Όπως όλος ο κόσμος με κομμένη την ανάσα,
πιστεύουμε ότι λίγο να στραβώσουν τα πράγματα, απέναντι η Τουρκία να μην τηρήσει τη συμφωνία της, όσο και να
έχουμε ετοιμαστεί, δεν είμαστε στην ουσία τόσο έτοιμοι να δεχτούμε και να ξαναζήσουμε όλο αυτό το θέμα, όπως το
ζήσαμε πέρυσι: τις χιλιάδες ανθρώπων να έρχονται.

Δε νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να το διαχειριστούμε. Βεβαίως τώρα υπάρχει εμπειρία. Όταν όμως υπάρχει τόσος πολύς
κόσμος, πώς θα γίνει; Τα σύνορα έχουν κλείσει. Πέρυσι πολύ έφευγαν μέσω των Σκοπίων. Τώρα που είναι κλειστά τα
σύνορα, τι θα γίνει;
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