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Μαντούμου Γκασάμα: Η σκληρή ζωή του
παράτυπου μετανάστη που η μοίρα ήθελε να
γίνει ήρωας σε μία μέρα [εικόνες & βίντεο]
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Παγκόσμιο ενδιαφέρον και θαυμασμό προκαλεί η κίνηση του 22χρονου Μαντούμου
Γκασάμα να σκαρφαλώσει μέχρι τον 4ο όροφο προκειμένου να σώσει ένα 4χρονο
αγοράκι που κρεμόταν στο κενό.
Μετά από την ηρωική του πράξη, ο Μαμούντου όχι μόνο έχει γίνει παγκοσμίως
γνωστός με το παρατσούκλι Spiderman, αλλά πήρε και την γαλλική υπηκοότητα

και πρόσληψη στην Πυροσβεστική μετά από συνάντηση που είχε με τον Μακρόν.
Η απόφαση του να σκαρφαλώσει με γυμνά χέρια μέχρι τον 4ο όροφο ήταν
αδιαμφισβήτητα μία πράξη ηρωισμού που σπάνια βλέπει κανείς, αλλά δεν ήταν
ίσως τίποτα σε σύγκριση με αυτό που προηγουμένως υπέμεινε προκειμένου να
φτάσει από το Μάλι στην Γαλλία.

Ο ίδιος μοιράστηκε την ιστορία του στο γαλλικό κανάλι ειδήσεων BFM ΤV,
δίνοντας έτσι ακόμη ένα μήνυμα, αυτό της ανθρωπιάς.
«Έφυγα από το Μάλι πριν από πολύ καιρό, περνώντας από τη Μπουρκίνα Φάσο και
τη Νιγηρία. Ήταν πολύ δύσκολο.
Εφτασα στην Ιταλία αφού όμως πέρασα αρκετές μέρες μέσα σε ένα σκάφος που
πήρα από τη Λιβύη».
Ηταν απαίσια στην βάρκα, υπήρχαν πολλοί σαν εμάς, πάρα πολλοί άνθρωποι.

Τελικά έφτασα στη Γαλλία τον Σεπτέμβριο του 2017. Από τότε ζω σε έναν ξενώνα
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Μαμούντου περιγράφοντας στην συνέχεια πως αποφάσισε να ανέβει και να σώσει
το αγοράκι.
O 22χρονος μετανάστης απλά έτυχε να βρεθεί έξω από το κτίριο και όταν είδε την
ταραχή και τα ουρλιαχτά των ανθρώπων που κοίταζαν το αγόρι να κρέμεται στο
κενό αποφάσισε να λάβει δράση.
«Έβλεπα όλους αυτούς τους ανθρώπους να φωνάζουν και τα αυτοκίνητα να
κορνάρουν. Σκαρφάλωσα έτσι και, ευχαριστώ τον Θεό, έσωσα το παιδί», είπε ο
νεαρός.
Οσο για το πως ένιωσε μετά, ο ίδιος εξομολογήθηκε «Αισθάνθηκα φοβισμένος
όταν έσωσα το παιδί, μετά πήγαμε στο σαλόνι, άρχισα να τρέμω, δύσκολα
μπορούσα να σταθώ όρθιος, έπρεπε να καθίσω» πρόσθεσε.
Στη συνάντησή του με τον Μακρόν τη Δευτέρα, ο Γκασάμα περιέγραψε στον Γάλλο
πρόεδρο τα όσα έγιναν.
«Ετρεμα, δεν μπορούσα να το πιστέψω», είπε.

Ο Μακρόν με τη σειρά του ρώτησε πως είναι η κατάσταση του παιδιού.
«Εκλαιγε και τα πόδια του είχαν τραυματιστεί», πρόσθεσε ο ίδιος για να ακούσει
το «Μπράβο» από τον Μακρόν.
Εν συνεχεία ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ο Γκασάμα θα πάρει τη γαλλική ιθαγένεια
και θα γίνει μέλος στη γαλλική πυροσβεστική υπηρεσία.

Ο Μακρόν με τη σειρά του ρώτησε πως είναι η κατάσταση του παιδιού.
«Εκλαιγε και τα πόδια του είχαν τραυματιστεί», πρόσθεσε ο ίδιος για να ακούσει
το «Μπράβο» από τον Μακρόν.
Εν συνεχεία ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ο Γκασάμα θα πάρει τη γαλλική ιθαγένεια
και θα γίνει μέλος στη γαλλική πυροσβεστική υπηρεσία.

Πηγή: hashtagsroom.com

