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απαντούν. «Ωραία. Δώδεκα ώρες περπάτημα», 
λέει και ξεκινά αμέσως την πορεία για την πόλη 
της Μυτιλήνης. Χαμογελά. Νομίζει ότι το ταξίδι 
του τελείωσε. Δεν γνωρίζει, όμως, ότι βρίσκεται 
στην αρχή ενός νέου ταξιδιού. Και η τραγωδία 
έχει πολλά μαύρα κεφάλαια να γράψει ακόμα, 
καθώς βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν από την 
έναρξη του ελληνικού χειμώνα και οι απελπισμέ-
νοι που περιμένουν να κάνουν το ταξίδι της λύ-
τρωσης από το Αϊβαλί είναι χιλιάδες. 

Ισραηλινοί μαζί με Παλαιστίνιους
Η βάρκα είναι γεμάτοι με Ιρανούς πρόσφυγες 
και η «τυφλή» πορεία της μέσα στη νύχτα την 
έχει ρίξει στο λιμάνι της Σκάλας Συκαμιάς. Η ομά-
δα των προσφύγων δυσκολεύεται να προσεγγί-
σει εξαιτίας των δεμένων καϊκιών. Ενας 37χρο-
νος άνδρας με το άστρο του Δαυίδ στο στήθος 
πηδάει στα αγκυροβολημένα καΐκια, πετάει την 
άκρη ενός σκοινιού στη λέμβο και κάνει νόημα 
στους πρόσφυγες να το κρατήσουν. «Γεια σας, 
είμαι ο Σάι από το Ισραήλ και ήρθα να σας βοη-
θήσω», τους λέει στα αγγλικά. Οι Ιρανοί μένουν 
στήλες άλατος και, ξεπερνώντας το αρχικό τους 
σοκ, του φωνάζουν: «Thank you, thank you». 
Τον ακολουθεί ο 34χρονος γιατρός Γιλ, που και 
αυτός φοράει την μπλε μπλούζα με το σήμα της 
Ισραέιντ. Ενας Ιρανός πρόσφυγας παραπονιέται 
στον Ισραηλινό Γιλ ότι δεν μπορεί να πατήσει το 
πόδι του. Ο νεαρός γιατρός τον ξαπλώνει στο λι-
μάνι και αρχίζει να εξετάζει το πόδι του. «Οταν 
μας βλέπουν πρόσωπο με πρόσωπο και αντιλαμ-
βάνονται ότι δεν είμαστε οι δαίμονες που τους 
έχουν διδάξει, σοκάρονται ευχάριστα» δηλώνει 

στην «R» ο Σάι. «Ερχονται και άλλοι συμπατρι-
ώτες μας αύριο», εξηγεί ο Γιλ, που περιμένει με 
την αποστολή των Ισραηλινών και την έγκυο, στο 
δεύτερο παιδί τους, σύζυγό του. «Χρειάζεται κα-
λύτερος συντονισμός μεταξύ των ομάδων», επι-
σημαίνουν και οι δύο, υπογραμμίζοντας ότι θα 
μείνουν όσο χρειαστεί. Λίγα μόλις μέτρα από το 
«αρχηγείο» των Ισραηλινών, επιχειρούν οι Πα-
λαιστίνιοι που έχουν διαβατήρια Δανίας. Πα-
λεύουν σκληρά κάθε ημέρα και με τις προσω-
πικές τους οικονομίες αγόρασαν ένα διασωστι-
κό μικρό σκάφος για να καθοδηγούν σε ασφα-
λή νερά τις ακυβέρνητες λέμβους των προσφύ-
γων. Ο 52χρονος Ναντίρ ήταν απαρηγόρητος 
το πρωί της περασμένης Τετάρτης: «Μας έκλε-
ψαν τη μηχανή του διασωστικού και τώρα πρέ-
πει να αγοράσουμε άλλη», μας λέει. Γνωρίζουν 
ότι οι Ισραηλινοί είναι λίγα μέτρα δίπλα τους, 
αλλά στην ακτή της Σκάλας Συκαμιάς οι διαφο-
ρές του Μεσανατολικού έχουν αμβλυνθεί στον 
υπερθετικό βαθμό. 

Στην πρώτη γραμμή ενός     ακήρυχτου πολέμου

η αφιξη
Ο εκκωφαντι-
κός θόρυβος 
της λέμβου 
που σκάει από 
το χτύπημα 
του μαχαι-
ριού του πιο 
γεροδεμένου 
πρόσφυγα 
επιβάτη είναι 
το σήμα της 
άφιξης μιας 
ακόμα ομάδας 
80 ή 100 
ανθρώπων στα 
ήσυχα νερά 
της Σκάλας 
Συκαμιάς. Οι 
διακινητές 
έχουν επιλέξει 
έναν από την 
ομάδα των 
απελπισμένων, 
του έχουν 
δώσει μαχαίρι 
και την εντολή 
να «σκίσει» 
τη βάρκα στα 
βράχια της 
ακτής για να 
θεωρηθούν 
«ναυαγοί»

Ο ΝίκΟ ΜίγκΟυέζ από την Αργεντινή ζει μόνιμα στη 
Βαρκελώνη και συμμετέχει στην ομάδα των Ισπανών δι-
ασωστών Proactiva. Η φωτογραφία του με το μωρό που 
έσωσε από το πολύνεκρο ναυάγιο πριν από λίγες ημέ-
ρες έγινε σύμβολο του αλτρουισμού και του εθελοντι-
σμού στη δυτική Ευρώπη. «Δεν είμαι ήρωας ούτε θέλω 
να με θεωρείτε ως τέτοιο. Ελάτε να μας βοηθήσετε για-
τί είμαστε λίγοι», είναι το μήνυμα που στέλνει ο 35χρο-
νος Αργεντινός έμπειρος ναυαγοσώστης μέσω της «R» 
στην υπόλοιπη Ευρώπη που παρακολουθεί με κομμέ-
νη την ανάσα. Μαζί με τη συμπατριώτισσά του Φιορέλα 
Κρότι είναι οι πρώτοι που φθάνουν, κάθε φορά τις τελευ-
ταίες 18 ημέρες, σε μια ακυβέρνητη λέμβο στα όρια των 
τουρκικών χωρικών υδάτων με το ταχύτατο τζετ σκι στο 
οποίο έχουν προσαρμόσει ένα φορείο. Απόγνωση τον 
κυρίευσε όταν διαπίστωσε ότι στο μισοβυθισμένο σκά-
φος με τους πολλούς νεκρούς δεν επέβαιναν 15 πρό-
σφυγες, όπως αρχικά υπολόγιζε, αλλά διακόσιοι! «Οταν 
έφτασα, έπρεπε να διαλέξω ποιον από όλους θα σώσω 
και ποιους θα αφήσω πίσω με τον κίνδυνο όταν επιστρέ-
ψω να μην τους βρω ζωντανούς. Εσύ ποιον θα διάλεγες; 
Μπορείς να ζήσεις με το βάρος της ευθύνης ότι άφησες 
πίσω τους άλλους;». Τα βαθυπράσινα μάτια του σκοτει-
νιάζουν και συμπληρώνει: «Διαλέξαμε πρώτα τα παιδιά, 
μετά τις γυναίκες και μετά τους άντρες. Προσωπικά δεν 
θέλω να ξαναζήσω άλλο θάνατο, αλλά γνωρίζω ότι έρ-
χεται ο χειμώνας και πρέπει να προετοιμαστώ ψυχολογι-
κά για αυτά που έρχονται μαζί του. Κρατάω μόνο τα θετι-
κά στο μυαλό μου. Θυμάμαι τις διασώσεις και προσπα-
θώ να ξεχάσω τους θανάτους».

η φωτΟγραφία τΟυς ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο, στέλνοντας το μή-
νυμα της Ελλάδας που απαντά με μια στοργική αγκαλιά και ένα νανούρισμα 
στην απανθρωπιά των διακινητών. Οι γερόντισσες της Λέσβου, που έγιναν 
γνωστές από τη φωτογραφία με το μωρό της κοπέλας με τη μαντίλα, βγήκαν 
στην ακτή της Σκάλας Συκαμιάς για να βοηθήσουν άλλη μία φορά, με όποιο 
μέσο, τις μάνες και τα παιδάκια που καταφθάνουν βρεγμένα από τις μισοβυ-
θισμένες βάρκες. «Ηταν ένα γλυκό αγοράκι που φάνηκε κουρασμένο. Το πή-
ρα αγκαλιά και το νανούρισα», λέει στη Realnews η Μαρίτσα Αγραπίδου, 85 
χρόνων, που στη φωτογραφία κρατάει αγκαλιά το μωρό της νεαρής γυναίκας 
από τη Συρία. «Τα μωρέλια δεν φταίνε τίποτα. Αγάπη θέλουν», συμπληρώνει 
η γλυκιά γερόντισσα που εντυπωσιάστηκε από τη δύναμη της εικόνας. «Μας 
πήραν τηλέφωνο συγγενείς και φίλοι από την Αμερική και τη Σουηδία», εξη-
γεί η δεύτερη αιώνια μάνα της φωτογραφίας, η 83χρονη Ευαγγελία Καμβύ-
ση. Στην άλλη άκρη της ακτής, η 60χρονη Ελπίδα Λαούμη περιμένει το επό-
μενο βρεγμένο παιδί που θα της φέρουν για να το ντύσει με στεγνά ρούχα. 
«Εχω ακόμα και πάνες για τα παιδάκια. Χθες το βράδυ μου έφεραν δύο και 
τα έντυσα. Μάζεψα και τα ρούχα από το εγγονάκι μου και, αν χρειαστεί, θα 
τα χρησιμοποιήσω και αυτά σε όποιο παιδάκι μου φέρουν». Οι «αιώνιες μά-
νες» της Λέσβου χαρίζουν ένα χάδι στο μωρό που κρατάει ο πατέρας από 
τη Συρία. Παρηγορούν τη νεαρή Ιρακινή που περιμένει τη μητέρα της με μια 
από τις επόμενες λέμβους που φαίνονται στα ανοικτά. Δεν γνωρίζουν ούτε 
αραβικά ούτε αγγλικά, αλλά μιλούν την παγκόσμια γλώσσα της αγάπης και 
όλοι οι ταξιδιώτες που δραπετεύουν από τον όλεθρο του πολέμου τις κατα-
λαβαίνουν αμέσως και απαντούν με ένα χαμόγελο.

Ο διασώστης-ήρωας  
από την Αργεντινή: «Δεν 
ήξερα ποιον να σώσω 
και ποιον να αφήσω...»

Οι γιαγιάδες-σύμβολο ανθρωπιάς: 
«Aγάπη θέλουν τα μωρέλια!»

νικο μιγκουεζ

Ισραηλινοί εθελοντές παρατηρούν τη θάλασσα 
(πάνω). Λίγο ζεστό τσάι είναι η πρώτη κίνηση 
αλληλεγγύης (κάτω)


