Οι Μαύρης Πέτρης
Στην αριστερή µεριά του δρόµου στ’ Αρουδαφνούλ’ ,στη Βόλτα ,τη µεγάλη στροφή του
δρόµου για τη Μυτιλήνη , βρίσκονταν οι Μαύρες Πέτρες .Είναι ,απ’ όσο ξέρω, η µόνη
περιοχή του χωριού που έδινε τους µαύρους πυρόλιθους µε τους οποίους κάνανε τους
ντουσεµέδες στους κεντρικούς δρόµους του χωριού . Τότε οι περισσότεροι δρόµοι ήταν
χωµατόδροµοι . Πολλά χρόνια αργότερα ξηλώσανε τα όµορφα καλντερίµια και τους
στρώσανε µε τσιµέντο ή άσφαλτο .
Στο µήκος του δρόµου από το Γιουφύρ’ ως τη Βόλτα µαζεύονταν οι γαβριάδες του χωριού
και παίζανε αµάδες, τσιλίκ και κάστρα µε έπαθλο των νικητών τις καβάλες. Και όταν
ερχόταν η ώρα που κατεβαίνανε τα φορτηγά και τα λεωφορεία από τη Μυτιλήνη ,παίρνανε
θέση στη Βόλτα και ορµούσαν να κρεµαστούν στο πίσω µέρος του αυτοκινήτου. Και δεν
ήταν λίγες οι φορές που γύριζαν στο σπίτι µε σπασµένα τα κεφάλια και ξεγδαρµένα τα
γόνατα .
Του Γιουφύρ’ ,λιθόχτιστο τότε, µε πεζούλες στο ανατολικό και στο δυτικό του µέρος
ήταν ο τόπος συνάντησης µικρών και µεγάλων. Εκεί το πρωί οι νοικοκυρές φέρνανε και
παρέδιναν τις κατσίκες στον τσοµπάνη του Χωριού. Στο ίδιο µέρος τις παραλάβαιναν το
ηλιοβασίλεµα, σα γύριζαν πια από τη βοσκή .Βάζανε νεµπέτι στον τσεσµέ στον Πλάτανο να
πάρουν νερό και δεν χάνανε την ευκαιρία να τσακωθούν µε κάποια συγχωριανή, που
άλλαζε τα νεµπέτια κι έπαιρνε τη σειρά τους . Οι αγωγιάτες ξεφόρτωναν τα γοµάρια τις
ελιές στ’ αµπάρια της µηχανής του Γιαννακού του Ταλιάνη. Οι σαπουνάδες µάζευαν τα λάδια
από τον λιόσµο στα ταγάρια και τα σχολιαρόπαιδα κάνανε καπυράδες στη µηχανή πριν
πάρουν το δρόµο για το σχολείο. Οι ταξιδιώτες µε τους χρωµατιστούς τροβάδες περίµεναν
το πρωί το λεωφορείο για τη Μυτιλήνη και στο ίδιο σηµείο αποβιβάζονταν το απόγευµα
κρατώντας αρµαθιές σιµίτια στα χέρια. Αργότερα τα µεγαλεία αυτά του
Γιουφυριού τα έκλεψε το καφενείο του Κεφάλα.

Του Γιουφύρ’ ,όπως έχει διαµορφωθεί σήµερα , δεν έχει καµιά σχέση µε το γεφύρι των
χρόνων εκείνων .∆ιακρίνεται αριστερά ένα µέρος αποθήκης και το φουγάρο από τη µηχανή
του Ταλιάνη.

