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Σύμφωνα με πληροφορίες έχει επιληφθεί της Υπόθεσης η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Στελέχη της στη
Μυτιλήνη συγκεντρώνουν τα στοιχεία των παιδιών και των οικογενειών προκειμένου αυτά να εντοπιστούν στην Τουρκία
και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες επανένωσης των οικογενειών.

 
Τα επτά παιδιά τους αναζητούν πλέον στην Τουρκία δύο οικογένειες από τη Συρία μέλη των οποίων έφτασαν την Πέμπτη
το πρωί στη Μυτιλήνη. Απαρηγόρητες οι δύο μητέρες, ή μία εξ αυτών έγκυος, διηγούνται την ιστορία τους στον Ηλία
Μαραβά και την ΕΡα Αιγαίου, που πραγματικά συγκλονίζει.

Η βάρκα με περίπου 50 πρόσφυγες και μετανάστες βρισκόταν κοντά στην οριογραμμή σήμερα το πρωί. Την πλησίασε
τούρκικη ακταιωρός και αφού τη σταμάτησε άρχισε να επιβιβάζει τις γυναίκες και τα παιδιά για να τους γυρίσει στις
τουρκικές ακτές.

“Κάποιοι από τη βάρκα αντιστάθηκαν. Δε θέλαμε να γυρίσουμε στην Τουρκία. Τότε οι Τούρκοι λιμενικοί προσπάθησαν να
καταστρέψουν τη βάρκα. Ο οδηγός της βάρκας άνοιξε τη μηχανή και απομακρυνθήκαμε. Η ακταιωρός δε μας κυνήγησε και
καταφέραμε να ξεφύγουμε. Σε λίγη ώρα μας έσωσε το ελληνικό λιμενικό και μας μετέφερε στη Μυτιλήνη” διηγήθηκε ο
Ομαρ Σιντού από τη Συρία.

Τραγικές φιγούρες δύο μητέρες των οποίων τα εφτά παιδιά βρίσκονται στην Τουρκία αφού είχαν επιβιβαστεί στην
τούρκικη ακταιωρό. Η Ντενίζ από τη Συρία ταξίδευε με τα πέντε παιδιά της με προορισμό να συναντήσει τον άντρα της
στη Γερμανία. Απαρηγόρητη έκλαιγε στο λιμάνι της Μυτιλήνης ζητώντας βοήθεια από μέλη του ΟΗΕ.

Σε προχωρημένη εγκυμοσύνη η δεύτερη μητέρα αγωνιούσε και αυτή για τα δύο της παιδιά

 

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και η δεύτερη μητέρα της οποία τα δύο παιδιά βρίσκονται επίσης στην Τουρκία. Η ίδια
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Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και η δεύτερη μητέρα της οποία τα δύο παιδιά βρίσκονται επίσης στην Τουρκία. Η ίδια
βρίσκεται σε ενδιαφέρουσα και μαζί με τον άντρα της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει επιληφθεί της Υπόθεσης η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Στελέχη της στη
Μυτιλήνη συγκεντρώνουν τα στοιχεία των παιδιών και των οικογενειών προκειμένου αυτά να εντοπιστούν στην Τουρκία
και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες επανένωσης των οικογενειών.
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