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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Το Νόμπελ της καρδιάς μας ανήκει στη Συκαμιά!

Συγκλονίζουν οι υποψήφιοι με το λόγο τους, με φόντο τη διάκριση του Κολομβιανού Προέδρου Χ. Μ.
Σάντος
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Η ώρα πήγε 12 το μεσημέρι και, σαν άλλο ρολόι που μεταμόρφωσε την πριγκίπισσα σε σταχτοπούτα, οι κάμερες πάγωσαν
και οι φακοί δεν ήξεραν πού να στραφούν. Όμως τίποτα δεν μεταμορφώθηκε σε κολοκύθα με την ανακοίνωση του Νόμπελ
Ειρήνης, που εν τέλει δεν δόθηκε στη Λέσβο.

Η ώρα πήγε 12 το μεσημέρι και, σαν άλλο ρολόι που μεταμόρφωσε την πριγκίπισσα σε σταχτοπούτα, οι κάμερες πάγωσαν
και οι φακοί δεν ήξεραν πού να στραφούν. Όμως τίποτα δεν μεταμορφώθηκε σε κολοκύθα με την ανακοίνωση του Νόμπελ
Ειρήνης, που εν τέλει δεν δόθηκε στη Λέσβο.

Οι αγκαλιές, οι διασώσεις, το γάλα, τα ζεστά ρούχα, το χαμόγελο στους ανθρώπους που κατάφεραν να βγουν σώοι στις
ακτές και όλα όσα πρόσφεραν οι κάτοικοι του Αιγαίου, με μπροστάρηδες τις τρεις γιαγιάδες, τους ψαράδες Στρατή
Βαλαμιό και Θανάση Μαρμαρινό αλλά και εκείνους που δεν εστίασε ο φακός, είναι ακόμα εκεί.

Μαζί με το δράμα της προσφυγιάς στέκει ακόμα στη Σκάλα Συκαμιάς ο «πατριωτισμός» της αλληλεγγύης, όπως έχει
κωδικοποιήσει σε πρόσφατο επιστημονικό του άρθρο ο καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Ευθύμιος Παπαταξιάρχης.

Το «Ε» βρέθηκε χτες μαζί με δεκάδες συναδέλφους από ξένα ειδησεογραφικά μέσα και την ΕΡΤ στη Σκάλα Συκαμιάς από το
πρωί, βλέποντας το κλίμα που είχε διαμορφωθεί λίγο πριν από τις 12 και την ανακοίνωση του Κολομβιανού Προέδρου
Χουάν Μανουέλ Σάντος ως νικητή του Νόμπελ Ειρήνης. Από το πρωί όμως κανένας υποψήφιος και υποψήφια δεν περίμενε
το ακριβό αυτό βραβείο. Οι ψαράδες είχαν πάει για ψάρεμα και οι γιαγιάδες για ψώνια ή για φασίνα!

 

«Δεν πειράζει…»

««Δεν πειράζει, κόρη μου, που δεν το πήραμε εμείς», λένε οι γιαγιάδες στο «Ε». «Η αγάπη του κόσμου μάς φτάνει! Άμα έχεις
και πολλά, δεν ξέρεις τι θα τα κάνεις. Εμάς μας φτάνει η σύνταξη», σχολίασαν για το αποτέλεσμα… «Τα ταΐσαμε, ό,τι
μπορούσαμε κάναμε, γρι(γ)ές είμαστε. Το θέμα είναι τι θα κάνει η Ελλάδα γι’ αυτά τα μωρά. Από τον πόλεμο ήρθανε, τι
φταίνε αυτοί οι άνθρωποι. Κι εσείς τι θα κάνατε αν ερχόσασταν νηστικοί από τον πόλεμο…», πρόσθεσαν.

 

Για ψάρεμα

Ο Στρ. Βαλαμιός, επίσης υποψήφιος για το Νόμπελ Ειρήνης, αναχωρούσε για ψάρεμα. «Οι λογαριασμοί δεν πληρώνονται
με τα βραβεία», μας είπε. Πριν από την ανακοίνωση του Νόμπελ τόνισε: «Έκανα αυτό που θα έκανε ο καθένας κι αυτό που
θα έκαναν όλοι μας. Το θέμα είναι για όποιον πάρει το βραβείο, θα σταματήσει ο πόλεμος; Θα σταματήσει η προσφυγιά; Ή

οι βόμβες θα συνεχίσουν να πέφτουν;»
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οι βόμβες θα συνεχίσουν να πέφτουν;»

 

Ο Στρατής Βαλαμιός

 

Πήγε για ψώνια η Μιλίτσα!

Η Μαρίτσα και η Ευστρατία Μαυραπίδου είναι ξαδέρφες και φίλες με την Αιμιλία Καμβύση που προτάθηκε για νόμπελ,
μιας που ήταν εκείνη στη διάσημη φωτογραφία που τάιζε το μωρό από τη Συρία με το μπιμπερό.

Η Αιμ. Καμβύση, γνωστότερη ως Μιλίτσα στη Σκάλα Συκαμιάς, λίγη ώρα πριν ανακοινωθεί το όνομα για το Νόμπελ Ειρήνης
πήγε… για τα πρωινά ψώνια: «Ψωμί δεν είχα και πήγα κάτω και πήρα, πήρα και βούτυρο, έβαλα και λίγο κοτόπουλο να
κάνω λίγο πιλαφάκι!» Μόνο άγχος δεν είχε, ενώ μας εκμυστηρεύτηκε αρκετή ώρα πριν από τις 12 το μεσημέρι που θα
ανακοινώνονταν το όνομα ότι δεν πίστευε ότι θα πάρει το Νόμπελ. Είχε ποντάρει στη... Γερμανίδα καγκελάριο Άγκελα
Μέρκελ!

 

«Μου έλειψαν»

«Ηρεμήσαν τώρα τα πράγματα, τώρα πάνε αλλού και πονούν», μας λέει. «Μου έλειψαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, παλιά
κάναμε λίγη παρέα, γελούσαμε, δίναμε χαρά, χαμογελούσαν κι εκείνοι», προσθέτει και συγκινείται.

Κι ύστερα ήρθε η φίλη της, η Μαρίτσα, που μας είπε ότι γεννήθηκε στη Σκάλα Συκαμιάς και ότι οι γονείς της έφτασαν το
1922 από απέναντι. «Όλη αυτή η γειτονιά είναι από τα σπίτια προσφύγων», λέει και μας ξεναγεί. «Δεν είχαν ρούχο να
βάλουν, μας μεγάλωσαν με αίμα», προσθέτει η κ. Μιλίτσα. «Κι εμείς μετά παλέψαμε με νύχια και με δόντια να κάνουμε
οικογένεια, να μεγαλώσουμε και τα εγγόνια μας», συνέχισαν.

 

Η περίφημη «στιγμή»

Για τη μέρα που ο φωτογράφος Λευτέρης Παρτσάλης απαθανάτισε τις τρεις γιαγιάδες στο παγκάκι με το μωρό μίλησαν η
Μαρίτσα και η Μιλίτσα: «Τότε βγαίναν πέντε και 10 βάρκες τη μέρα από την Τουρκία, πολύς κόσμος. Εκείνη την ημέρα
ήταν πάνω από 100 άτομα. Εμείς παγαίναμε να τους βλέπουμε, να βοηθούμε, τα απογεύματα δεν είχαμε και δουλειά γιατί
είναι το σπίτι μου κοντά και τους έβλεπα, μέχρι και τα μεσάνυχτα. Όταν βγήκαν όλα τα άτομα, η μητέρα είχε βραχεί μέχρι
τη μέση, το μωράκι όμως όχι. Της είπαμε να φέρει το παιδάκι να πάει να ντυθεί, γιατί δεν ήξερε ότι είχε οργανώσεις,
φορέματα να βάλει, σούπα και τα τσάγια που βράζουν. Της είπαμε λοιπόν “πήγαινε εκεί και μετά έλα να το πάρεις”. Την
ντύσαν λοιπόν πολύ καλά.

Το παιδάκι εντωμεταξύ γκρίνιαζε, φαινόταν πως πεινά. Ξέραμε εμείς ότι εκεί είχαν γάλα και με τα νοήματα καταλαβαίναμε.
Το έφτιαξαν, αλλά το μωρό δεν το έπινε και της έκανα νόημα να το βάλει στη βρύση γιατί έκαιγε. Ε, μετά το πήρε η
Μιλίτσα. Ο φωτογράφος μάς είπε μήνες μετά ότι για πολλή ώρα πάλευε να μας βγάλει. Εμείς χαμπάρι δεν είχαμε!»

Κάποιες μέρες μετά, συγγενείς τους στην Αθήνα είδαν στην τηλεόραση τις τρεις γιαγιάδες και τότε εκείνες ενημερώθηκαν
ότι είχαν γίνει… viral!
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Οι δύο φιλενάδες, αγαπημένες γιαγιάδες του κόσμου, η Μιλίτσα και η Μαρίτσα

 

«Ήσυχοι αθρώπ…»

Η κ. Κωνσταντίνα Μπαλή, που γνωρίζει και αγγλικά, όπως μας είπε, βοηθούσε τις γιαγιάδες και κυρίως την κ. Ευστρατία
Μαυραπίδου να κατεβαίνουν στην ακτή να βοηθήσουν τους πρόσφυγες που κατέφταναν. «Είμαι χαρούμενη και
ευχαριστημένη μόνο που μας πρότειναν. Τα μωρά πηγαίναμε και τα κάναμε παρέα, στενοχωριόμασταν τα χάλια που τα
βλέπαμε… Κρίμα, γιατί τα πάθαν κι οι μάνες μας αυτά. Οι γονείς μας, μωρά από το Μοσχονήσι που έφεραν. Τα ξέραμε. Οι
παλιές γυναίκες μάς τις έλεγαν τις ιστορίες. Αυτοί οι άνθρωποι που έρχονταν δεν μας πείραξαν ποτέ, ήσυχοι αθρώπ’,
πέρασαν χιλιάδες».

Και προσθέτει ότι τον Οκτώβριο του 2015 που χτύπησε «ήταν οι ξεν’ γιατροί που με κ’βανούσαν», εννοώντας τους
εθελοντές γιατρούς των οργανώσεων.
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«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

Ανασύρθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα στη Βρίσα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …

Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …
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