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Μεηά ηνλ ηπθώλα νη δηαζώζηεο βξήθαλ εθηά παηδηά λα 
πεξηθέξνληαη καδί ζε έλα ζεκείν εθθέλσζεο ζηελ θεληξηθή Νέα 
Οξιεάλε.  

 Τν κεγαιύηεξν, έλα εμάρξνλν αγόξη, θαηλόηαλ λα ήηαλ ν εγέηεο 
ηνπο.  Κνπβαινύζε έλα βξέθνο πέληε κελώλ ζηελ αγθαιηά ηνπ 
θαη ην αθνινπζνύζαλ πέληε κηθξά παηδηά. Όια ήηαλ πηαζκέλα 

από ην ρέξη. 

Οη απειπηζκέλνη γνλείο ησλ παηδηώλ ηα είραλ παξαδώζεη ζε έλα ειηθόπηεξν δηάζσζεο 
κεηά από ηέζζεξηο εκέξεο πνπ πέξαζαλ παγηδεπκέλνη ζε έλα πιεκκπξηζκέλν ζπίηη 
ρσξίο ηξνθή, θσο, θιηκαηηζκό θαη ρσξίο γάια γηα ην κσξό.  

Τν πιήξσκα, πνπ πήξε ηα ηξνκνθξαηεκέλα παηδηά ππνζρέζεθε όηη ζα γύξηδε πίζσ γηα ηε 
ζπιινγή ησλ γνλέσλ ζε 25 ιεπηά.  Δελ κπόξεζε λα επηζηξέςεη όκσο.  

Φηιηάδεο παηδηά έρνπλ κέρξη ζηηγκήο αλαθέξεη όηη ρσξίζηεθαλ από ηνπο γνλείο ηνπο ιόγσ 
ησλ πιεκκπξώλ.  Τα ζηηγκηόηππα κε ηα ρακνγειαζηά πξόζσπά ησλ παηδηώλ 
αλαξηήζεθαλ ζηηο ηζηνζειίδεο κε επείγνπζεο εθθιήζεηο γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ. 

Οη  ηαηξηθέο εμεηάζεηο ησλ εθηά παηδηώλ έδεημαλ όηη όια ηα παηδηά ήηαλ θαιά από άπνςε 
θξνληίδαο θαη πγηεηλήο.  

Ο εμάρξνλνο είπε ζην παξαταηξηθό πξνζσπηθό όηη ην όλνκά ηνπ είλαη Deamonte Love.  
Πεξηέγξαςε ηνπο γνλείο ηνπ θαη ηνπο έδσζε ην όλνκα ηνπ ζρνιείνπ ηνπ θαη ηνλ αξηζκό 
ηειεθώλνπ ηνπ ζπηηηνύ ηνπ.  Τν όλνκα ηνπ πέληε κελώλ αδειθνύ ηνπ είλαη Darynael, 
είπε, θαη ηα δύν από ηα άιια παηδηά ήηαλ μαδέξθηα ηνπ – ν Tyreek θαη ε Zoria Love.  Τα 
άιια ηξία δνύζαλ ζην ίδην ζπίηη κε απηόλ.  

Σην Τκήκα Καηαθπγίσλ ησλ  Κνηλσληθώλ Υπεξεζηώλ, ν Deamonte  είπε όηη είρε 
ππνζρεζεί ζηε κεηέξα ηνπ λα θξνληίδεη ηνλ αδειθό ηνπ.  Σηε ζπλέρεηα, αξγά ην Σάββαην, 
έμη εκέξεο κεηά ηνλ ηπθώλα, ε κεηέξα Deamonte εληνπίζηεθε ζε έλα θαηαθύγην ζην Σαλ 
Αληόλην ηνπ Τέμαο, καδί κε ηηο ηέζζεξηο κεηέξεο ησλ ππόινηπσλ πέληε παηδηώλ. Τόηε ηα 
παηδηά κεηαθέξζεθαλ ζην θαηαθύγην ηνπ Τέμαο θαη επαλελώζεθαλ κε ηηο νηθνγέλεηέο 
ηνπο. 

Η δηθή ηνπο ηζηνξία είλαη κηα από ηηο επηπρείο ηζηνξίεο, ζε αληίζεζε κε άιιεο γύξσ ηνπο 
ζηηο νπνίεο απνηππώλεηαη ε ιέμε «επηιπζεί». 
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