
Μόνιμη αποτρίχωση μόνο με 89€
Με Photothermolysis στο σπίτι.

Η μόνη κατάλληλη το καλοκαίρι για
γυναίκες & άνδρες, για όλο το σώμα &
πρόσωπο.

Δευ, 17/07/2017 - 16:14Ημερίδα με θέμα «Κόκκινα Δάνεια» από το Επιμελητήριο Λέσβου Ο Δημήτρης Μπάσης στο "Κτήμα Οινοφόρος" - Παρασκευή 21 Ιουλίου "Με ένα σφυρί και μια λούπα" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
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Τρίτη, 01/03/2016 | Κοινωνία

 

Γράφει ο Αχιλλέας Πεκλάρης

Φτάσανε μια Κυριακή μαζί στο κέντρο καταγραφής της Μόριας, με την ψυχή στα δόντια, αφού επιβίωσαν από τα σκοτεινά, παγωμένα νερά των
στενών του Μόλυβου.
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Εκείνος 18 χρόνων κι εκείνη μόλις 16. "Είμαστε αδέλφια" είπαν στους πρώτους αστυνομικούς που
τους ρώτησαν. Και όπως προβλέπεται, τους έβαλαν μαζί, να κοιμηθούν στο ίδιο μέρος. 
Την άλλη μέρα, Δευτέρα, ήρθαν οι ψυχολόγοι για να περάσουν συνέντευξη τη μικρή, που ήταν
ανήλικη, μαζί με τον 18χρονο. Όμως, κάτι δεν πήγαινε καλά. Υπήρχαν κενά σ' αυτά που έλεγαν. Η
16χρονη "έσπασε": "Όχι, δεν είμαστε αδέλφια. Είμαστε απλά συγγενείς". Όμως, κι αυτό το σενάριο
"έμπαζε". Ο νεαρούλης πήγε να το σώσει: "Ο θείος της μου ζήτησε να την πάρω μαζί μου στο
δρόμο για τη Γερμανία". Ούτε κι αυτό, όμως, έστεκε.

Τελικά ξέσπασαν κι οι δύο σε κλάματα και παραδέχθηκαν την αλήθεια: "Είμαστε ζευγάρι. Αλλά σας
παρακαλούμε, σας εκλιπαρούμε, ΜΗ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣΕΤΕ".

Έκλαιγαν το ένα στον ώμο του άλλου, σφικταγκαλιασμένα, με τα κεφάλια τους κολλημένα, σαν ΕΝΑ.
Κι εκει κάπου, μέσα σ' αυτό το μικρό δωμάτιο, λύγισαν όλοι, ψυχολόγοι, διερμηνείς, μπάτσοι. 

"Δεν μπορώ να την αφήσω! Είναι το κορίτσι μου. Είμαι υπεύθυνος γι' αυτήν. Είμαστε μόνοι μας! Μη μου την πάρετε". Όμως ο νόμος είναι σκληρός: Τα
ασυνόδευτα ανήλικα μένουν ξεχωριστά από τους υπόλοιπους, σε ειδική φυλασσόμενη περιοχή της Μόριας, περιφραγμένη απο συρματοπλέγματα.

Οι καρδιές τους σπάραξαν. Αυτό δεν το θέλει ούτε ο Θεός, ουτ' ο διάβολος. Οι υπεύθυνοι του κέντρου δεν άντεξαν την ψυχολογική πίεση, πώς να
κοιμηθείς το βράδυ στο κρεβάτι σου μετά από αυτές τις εικόνες; 
Αποφάσισαν κάτι που έμοιαζε με σολομώντειο λύση: Την πέρασαν στην περιφραγμένη περιοχή, όπως έπρεπε, αλλα ακριβώς απ' έξω από το σημείο
που βρισκόταν η μικρή Ιουλιέτα, έβαλαν ένα στρώμα, μια κουβέρτα και μια καρέκλα για τον Ρωμαίο. Και διέταξαν να μην τον πειράξει κανείς, να τον
αφήσουν να μείνει εκεί, όσο θέλει, στην έξω μεριά του φράκτη.

Έμειναν εκεί μαζί για εννιά περίπου ώρες, χωρις να κουνηθούν, κρατώντας το ένα το χέρι του άλλου, και ψιθυρίζοντας. Μέχρι που κοιμήθηκαν
αποκαμωμένα, νιώθοντας το ένα τη ζέστη του σώματος του άλλου, με τον φράκτη ανάμεσά τους. Και κάπου εκεί τους βρήκε το πρώτο φως του
Αιγαίου. Δίπλα δίπλα κι αχώριστους από σύνορα, φράκτες και νόμους.

Την επόμενη μέρα επέτρεψαν στον 18χρονο να την δει για κάμποση ώρα, με συνοδεία. Του υποσχέθηκαν ότι μια κοινωνική λειτουργός θα είναι
συνέχεια μαζί της, δεν θα την αφήσει ούτε στιγμή. Κι έτσι μόνο εκείνος δέχθηκε να απομακρυνθεί για λίγο από το συρματόπλεγμα και να περασει από
τις διαδικασίες καταγραφής.

Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με τον νόμο, είναι ο ξενώνας φιλοξενίας ανηλίκων. Εκεί μπορεί κι αυτός να την ακολουθήσει, ίσως όχι να μείνει μέσα,
αλλά κάπου εκει γύρω, νόμιμα, με το χαρτί της καταγραφής του. Στο σκαλοπάτι της, που θα το κάνει για κρεβάτι. 
Η συνέχεια δεν θα είναι εύκολη. Αλλά τί ήταν μέχρι τώρα εύκολο για τους ερωτευμένους έφηβους; Το Αλέπο; Ο τρελός δικτάτορας Άσαντ; Οι μανιακοί
του ISIS; Οι Τούρκοι διακινητές; Ή η φουσκωτή βάρκα; 
Προς το παρόν είναι μαζί, δεν χάνουν ποτέ οπτική επαφή και κρατούν το ένα το χέρι του άλλου μέσα από το συρματόπλεγμα. Και η ζωή τους τραβάει
την ανηφόρα. Μέχρι τον επόμενο φράκτη. Μέχρι το επόμενο σύνορο, που θα ματώσει τα εφηβικά κορμάκια τους. 
Καλή τύχη, ψυχούλες.

Και να μην το ξεχάσετε ποτέ: Ισως να μην έχετε πολλά εφόδια σ' αυτό το δυσκολο ταξίδι, αλλά έχετε το ένα το άλλο - αυτό είναι το πιο σημαντικό απ'
όλα. 
Και η Αγάπη πάντα, στο τέλος, νικάει!

 

-----------

Lesvosnews.net :  ευχαριστούμε  τον Achilles M. Peklaris (https://www.facebook.com/achillespek?fref=ts) που μοιράστηκε μαζί μας την ιστορία
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Kostas Georgakopoulos · Athens, Greece
Καλό παραμυθάκι δεν λέω και εγώ τους βλέπω καθημερινά στοιβαγμένους σαν κοπάδια και τους λυπάμαι. Δεν θέλω να σχολιάσω το
άρθρο όσο το αμόρφωτο ανθρωπάριο που το έγραψε.. κάπου αναφέρει..."ψυχολόγοι, διερμηνείς, μπάτσοι." Ρε μπάμια αστυνομικοί
λέγονται και λιμενικοί και οι άνθρωποι εδώ και τόσους μηνες έχουν λιώσει στην κυριολεξία με κίνδυνο την ίδια τους την ζωή εκτεθειμένοι σε
ένα κάρο αρρώστιες και επικίνδυνες καταστάσεις. Αν ήσουν έστω και 100 μέτρα από εκεί που εξελίσσονταν τα γεγονότα δεν θα
χρησιμοποιούσες τέτοια γλώσσα απλά είσαι άλλο ένα τσουτσέκι που θέλει να πάρει μπόι γράφοντας για τους μετανάστες.. Η ανακάλεσε
λοιπόν η άντε μου στο διάολο… Σημ.. Ένας απλός πολίτης και “ΟΧΙ μπάτσος” μη νομίζεις ότι με έθιξες επειδή είμαι του επαγγέλματος.

Like · Reply · 1 · Mar 5, 2016 6:44pm · Edited

Theti Bambadliotou Andrikou · ΤΕΙ Αθήνας
δεν θα σχολιασω το οτι ειναι μια μηδαμινης σημασιας ιστοριουλα ενω ζουμε καθημερινα πραγματικα τραγικες ιστοριες οικογενειων ας
πουμε που χωριζοντε επειδη πνιγηκε ο ενας γονιος η καποιο παιδακι θα σχολιασω ομως το επιπεδο μορφωσης κ παιδειας γενικα
τουσυντακτη ας πουμε αυτου του κειμενου.βρε στοκο γραφεις σε ηλεκτρονικη κ μη εφημεριδα κειμενο κ χρησιμοποιεις τη λεξη
ΜΠΑΤΣΟΙ????? κ ο αλλος το εγκρινει για δημοσιευση/?

Like · Reply · 1 · Mar 3, 2016 4:14am
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16/07/17 - 21:31
Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 
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16/07/17 - 19:53
Η κατασκηνωτική περίοδος των Προσκόπων της Λέσβου (/articles/news-categories/koinonia/i-kataskinotiki-

periodos-ton-proskopon-tis-lesvoy)

Άλλο ένα όμορφο αλλιώτικο καλοκαίρι ζουν τα Λυκόπουλα (παιδιά ηλικίας έξη έως 11 ετών), οι Πρόσκοποι
(νέοι έφηβοι ηλικίας 12 έως 15 ετών) και οι Ανιχνευτές (μεγάλη έφηβοι ηλικίας 16 έως 18 ετών) των
Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Λέσβου.
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15/07/17 - 07:34
Εθελοντική Αιμοδοσία στο Ίππειος (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sto-ippeios-2)

Γνωρίζεις, ότι για να σωθεί ένας βαριά τραυματισμένος από τροχαίο ατύχημα χρειάζονται 20,30 ή ακόμη
και 50 αιμοδότες;

Γνωρίζεις ότι για να γίνει καρδιοχειρουργική επέμβαση χρειάζονται 10 έως 12 αιμοδότες;

Επειδή όλοι είμαστε ίσοι στην ανάγκη για αίμα σε καλούμε να λάβεις μέρος στην...
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