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Νέα του Συλλόγου

Συνδρομές Φτεριά 
Σταυρούλα Κώνστα   50
Δημήτριος Γεωρ. Παπαγεωργίου   30
Σπύρος Παπαβραμίδης   50
Αργυρώ Πατρ. Σκάρου   20
Μαρία Νάνου   50
Μανώλης Καρμανιώλος   50
Μανώλης  Βούρδας   20
Γεώργιος Γιαννούτσος   30
Γεώργιος Ροδίτης   30
Καλλιόπη Καστρίτη   50
Αργυρώ Παπαγεωργίου   20
Θεμιστοκλής  Τσέπης   20
Φώτης Κυριακού   20
Γεώργιος Δηλανάς   20
Κώστας Βασιλείου   50
Στέλιος Θάνος   100
Γεώργιος Σαρρηγιάννης   20
Αλέξιος Πίττας   50
Ιωάννης Γιαγάς   75
Πρόδρομος Αντωνακάκης   50
Ελπίδα Κατσικογιάννη   25 

Συνδρομές Στέγης Αγάπης 
Σταύρος Κονδύλης   100
Κώστας Βασιλείου   200 
Εις μνήμη συζ. Ρέας Δουζίνα
Αλέξιος Πίττας   100
Άγνωστος  20
Χατζηχριστοδούλου Νικόλαος   50
Γεώργιος Ιων.  Γιαγάς  75 

Αποβιώσεις 

27/06/2018 Νικόλαος Τεμπέλης 
27/06/2018  Εμμανουήλ Σεβαστής 
25/06/2018  Ιωάννης Βαλαγκούτης 
17/06/2018  Μανουήλ Κάρλας 
15/06/2018  Ουρανία Κονδύλη 
12/06/2018  Σοφία Μόρτζου 
24/05/2018  Ιάσων Γρηγορίου 
23/05/2018  Παρασκευή Πασχαλίδου 
22/05/2018  Τριανταφυλλιώ Ρήνα 
19/05/2018  Στυλιανή Δαδάου 
14/05/2018  Νικόλαος Κυπραίου 
01/05/2018  Ευαγγελία Τσαλαπατάνη 
21/04/2018  Σαντορινιάς Ιωάννης 

Ο Σύλλογος απευθύνει στους οικείους τους τα θερ-
μά του συλλυπητήρια. 

• Στον πρώην πρόεδρο του Συλλόγου κ. Πρόδρομο 
Ψαρρόπουλο και στην οικογένειά του απευθύνουμε τα 
θερμά συλλυπητήρια του Συλλόγου για την απώλεια της 
γιαγιάς του Αγγελικής Ρίγλη. 

• Στις 25 Φεβρουαρίου στην Θεσσαλονίκη απεβίω-
σε πλήρης ημερών η Νίκη Κιάσσου.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην κόρη της Παναγιώ-
τα Κιάσσου-Παπαβραμίδου, στον γαμπρό της κ. Σπύρο 
Παπαβραμίδη και στα εγγόνια της Θεοδόση και Νίκη.

• Στις 23 Απριλίου στο Πέραμα απεβίωσε πλήρες 
ημερών ο Μανώλης Χατζηχριστοδούλου.  
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στα παιδιά του Μαρία 
και Χρήστο.

Κώστας Ξ. Καραθανάσης

Μαραθόκαμπος

Στου Κέρκη τη βουνοπλαγιά
φρουρός ακρίτας στέκεις.
Την κόμη σου ξεπλέκεις 
π’ ανέμισε ο βοριάς. 
Καθάρια κάτω η θάλασσα,
αστραφτερή σου γνέφει
κι ανάμεσα απ’ τα νέφη
σε χαιρετά ο Φτεριάς. 

Μαραθόκαμπε, αδούλωτη γη
λεβεντιάς, λευτεριάς μετερίζι!
Γραμμάτων κι αγώνων πηγή
που πνεύμα κι ανδρεία αναβρύζει! 

Από των μύθων τον καιρό
σ’ αγγίζει λαμπροφόρα
του θείου Πυθαγόρα
χρυσή φεγγοβολή.
Κι απ’ των αγώνων τη φωτιά
φλόγα κι ορμή γεμάτη
του καπετάν Σταμάτη
η ψυχή σε πυρπολεί.
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Ο λογαριασμός αυτός είναι για τις συνδρομές του 
Συλλόγου και του Φτεριά:

τράπεζα Alpha Bank
226002002000307

           

ΙΒΑΝ: GR19 0140 2260 2260 0200 2000 307
BIC: CRBAGRAA

Σύλλογος των Απανταχού Μαραθοκαμπιτών Σάμου

Ο λογαριασμός αυτός είναι για την ενίσχυση της 
«Στέγης Αγάπης»:

τράπεζα Eurobank
0026.0462.40.0200302533

           

ΙΒΑΝ: GR4202604620000400200302533
Σύλλογος των Απανταχού
Μαραθοκαμπιτών Σάμου

Στις 5 Αυγούστου ημέρα Κυριακή συμμετέχουμε 
στην μεγάλη εκδήλωση της Μητροπόλεως Σάμου τι-
μής στον Μακαριστό Μητροπολίτη Μυρίνης, Ανέων, 
Περγάμου, Ζιχνών και Βεροίας κυρού Αλεξάνδρου 
Δηλανά.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου 
τιμᾶ τόν μακαριστό 

Μαραθοκαμπίτη Μητροπολίτη
Ἀλέξανδρο Δηλανᾶ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου Ἰκαρίας καί Κορ-
σεῶν μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῆς συμπλη-
ρώσεως 140 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως (1878) καί 
60 ἐτῶν ἀπό τῆς κοιμήσεως (1958), του Μακαρι-
στοῦ Μητροπολίτου ἀπό Μυρίνης, Ἀνέων, Περ-
γάμου, Ζιχνῶν καί Βεροίας κυροῦ Ἀλεξάνδρου 
Δηλανᾶ, προγραμμάτίζει πρός τιμήν του, τίς κά-
τωθι ἑόρτιες λατρευτικές καί πολιτιστικές ἐκδη-
λώσεις.
Τήν Κυριακή 5η Αὐγούστου 2018 καί ὥρα 

07.30΄-10.30΄θά τελεσθῇ τρισαρχιερατική θεία 
Λειτουργία εἰς τόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀντωνίου Μαρα-
θοκάμπου καί ἀκολούθως ἱερόν Μνημόσυνον 
ὑπέρ ἀναπαύσεως αὐτοῦ, ἱερουργοῦντων τῶν 
Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Βεροίας καί Να-
ούσης κ.κ. Παντελεήμονος, Ζιχνῶν καί Νευροκο-
πίου κ.κ. Ἱεροθέου, ὡς διαδόχων του καί τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου.
Ἀκολούθως καί περί ὥραν 11.00΄ θά πραγμα-
τοποιηθῇ Φιλολογικό Μνημόσυνο στήν Αἴθουσα 
τοῦ Λυκείου Μαραθοκάμπου μέ ὁμιλητές τούς 
ὡς ἄνω Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες καί τόν 
Καθηγητή κ. Μανόλη Βαρβούνη, οἱ ὁποῖοι καί θά 
ὁμιλήσουν γιά τή ζωή, τήν προσφορά καί τό ἔργο 
τοῦ τιμωμένου Μακαριστοῦ συμπατριώτου μας 
Μητροπολίτου κυροῦ Ἀλεξάνδρου Δηλανᾶ.
Στίς ἐκδηλώσεις θά συμμετέχουν ὁ Σύλλογος 
τῶν ἁπανταχοῦ Μαραθοκαμπιτῶν καί ὁ Σύλλο-
γος Μικρασιατῶν Σάμου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Άλλες εκδηλώσεις
Την Κυριακή 12 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα 
πραγματοποιήσουμε την καθιερωμένη πλέον εκδήλω-
ση στο μνημείο του Αφανούς Ναύτη. Θα γίνει τρισάγιο 
στην μνήμη των ναυτικών μας, ρίψη στεφάνου στην θά-
λασσα, ομιλία, προβολή εικόνων από παλιά σκαριά και 
θα κλείσει η εκδήλωση με την χορωδία του κατηχητι-
κού του ιερού ναού του Αγίου Αντωνίου.

Στις 8 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η καλοκαιρι-
νή εκδρομή του Συλλόγου μας 
Πιθανώς προορισμός η Λέρος. Θα σας ενημερώσου-
με όταν θα βρισκόμαστε στη Σάμο. 

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις
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Στο τελευταίο αντίο στον Μανώλη, στον γνωστό μας 
στον Όρμο ως «Κατσαμανώλη», όσοι παραβρεθήκα-
με είχαμε γι’ αυτόν την ίδια γνώμη: «Ο Μανώλης ήταν 
ένας άγιος άνθρωπος.».
Η θρησκευτική του πίστη ήταν βαθιά ριζωμένη μέσα 
του. Έτσι όπως του την θεμελίωσαν οι θεοσεβείς γο-
νείς του Κατερινιώ και Χρήστος Χ΄΄χριστοδούλου. Άν-

θρωποι, οι οποίοι γνώριζαν απ’ έξω όλα τα γράμματα 
της εκκλησίας και συμμετείχαν ανελλιπώς στις εκκλη-
σιαστικές γιορτές. Στα βήματά τους και ο Μανώλης 
συνέχισε να την οικοδομεί με τόση ευλάβεια, αρκετή 
για τον οδηγεί κάθε Κυριακή στην εκκλησία πριν ακό-
μη αρχίσει η θεία λειτουργία. 
Καρπός της πίστης του αυτής η ενάρετη ψυχή του, 
ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του σαν μια σύνθεση κα-
λοσύνης, πραότητας, ειλικρίνειας και, κυρίως, ενός 
αδιάκοπου χαμόγελου αισιοδοξίας – προσφοράς του 
προς όλους αδιακρίτως τους συνανθρώπους του. 
Ο Μανώλης ήταν από τους λίγους ναυπηγοξυλουρ-
γούς στον Όρμο που γνώριζαν να σχεδιάζουν στη 
«σάλα» τα υπό κατασκευή πλοία. Μια τέτοια εικόνα 
του ξεπετιέται μέσα από την παιδική μου μνήμη, να 
κρατά, δηλαδή, τα χνάρια πάνω στη «σάλα» του ταρσα-
νά των Αφών Ωρολογά και να σχεδιάζει το πρώτο του 
καΐκι. Επρόκειτο για ένα σκαρί «λίμπερτι» που γοήτευ-
σε μεγάλους και μικρούς, τεχνίτες και μή. 

Η αναγνώριση των ικανοτήτων του από τον αλησμό-
νητο πρωτομάστορα Σταύρο Ωρολογά αποτέλεσε γι’ 
αυτόν εφόδιο αυτοπεποίθησης για μια αυτόνομη επαγ-
γελματική πορεία. Αρχικά την ακολούθησε με επιτυ-
χία μέσα σε δικό του επαγγελματικό χώρο στον Όρμο 
και, στη συνέχεια, αφού μεσολάβησε ο γάμος του με 
τη Μαρίνα, κόρη του αείμνηστου Κώστα Καραγιάννη, 

τελωνειακού από τον Όρμο, την 
συνέχισε στο Πέραμα του Πει-
ραιά, όπου και εγκαταστάθη-
καν. Τα καρνάγια της περιοχής 
τον καλοδέχτηκαν και σύντομα 
του προσέφεραν θέση εργασί-
ας. Προφανώς, και στην περί-
πτωση του Μανώλη, επιβεβαι-
ώθηκε η άποψη που επικρατεί, 
ότι, δηλαδή, η φήμη (επιδόσεις 
στην ανθρωπιά και στο επάγ-
γελμα) κάθε εργαζόμενου προ-
πορεύεται της δικής του άφιξης 
στον μελλοντικό χώρο εργασίας 
του. 
Δεν πέρασε, όμως, αρκετός 
καιρός και η σώρευση στον νου 
του πρόσθετης γνώσης, εμπει-
ρίας και δεξιοτεχνίας τον ώθη-
σε να δεχθεί να επενδύσει τα 
προσόντα του αυτά στο μεγα-
λύτερο καρνάγιο της περιοχής 
της Σαλαμίνας, ιδιοκτησίας του 
εφοπλιστή Διαμαντή. Εκεί, με 
τις αποτελεσματικές παρεμβά-
σεις του, αντιμετωπίζονταν τα 

συχνά αδιέξοδα που προέκυπταν, κυρίως, κατά τη δι-
αδικασία της ανέλκυσης και καθέλκυσης των καρα-
βιών. 
Ο Μανώλης είχε πολλές προτάσεις από τους εργο-
δότες του για την αναβάθμισή του στον χώρο της δου-
λειάς τους. Ωστόσο, ποτέ, καμιά από αυτές δεν απο-
δέχθηκε. Γνώριζε πολύ καλά ότι δεν ήταν ικανός να 
δαμάσει την αδικία, τη συκοφαντία, την οκνηρία και 
όλα τα αρνητικά δεδομένα, τα οποία συχνά τραυματί-
ζουν όλους τους χώρους εργασίας, φυσικά και αυτόν, 
στον οποίο θα προΐστατο. Όσο για την απώλεια του οι-
κονομικού οφέλους, αυτό τον άφηνε αδιάφορο. Οι δυ-
σκολίες δεν τον φόβιζαν, γιατί πίστευε ότι όσο περισ-
σότερες του επιφύλασσε ο αγώνας της ζωής, τόσο πιο 
όμορφη και ελκυστική θα ήταν γι’ αυτόν η χαρά της δη-
μιουργίας. Κι αυτήν την γεύτηκε στον αγώνα που έδω-
σε τόσο για την απόκτηση στέγης όσο και για να τύ-
χουν τα παιδιά του, Μαρία και Χρήστος, της καλύτερη 
δυνατής μόρφωσης. 

Αντώνιος Αρναούτης 

Το Κατσαμανωλάκι
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Κωνσταντίνος Σεβαστάκης 

Ένας ήρωας από το Μαραθόκαμπο
στον μακεδονικό αγώνα (1904-1908)

Στα τέλη της τουρκοκρατίας έλαβε χώρα η αντιπα-
ράθεση Ελλήνων και Βουλγάρων ανταρτών στην περι-
οχή της Καστοριάς, γνωστή ως Μακεδονικός Αγώνας. 
Από την τότε Μητρόπολη Καστοριάς κατά τη διάρ-
κειά του μαρτύρησαν 
πολλοί ιερείς, μεταξύ 
των οποίων ο Αρχιμαν-
δρίτης Κωνσταντίνος 
Σεβαστάκης, ηγούμε-
νος της Μονής Αγίων 
Αναργύρων. 
Καταγόταν από τη 
Σάμο και σκοτώθηκε 
στις 18 Μαρτίου 1905 
από τον Μήτρο Βλάχο, 
μαζί με άλλα τρία άτο-
μα, έξω από το μονα-
στήρι των Αγίων Αναρ-
γύρων. 
Με αφορμή τις πρό-
σφατες εξελίξεις στο μακεδονικό ζήτημα και το συλ-
λαλητήριο διαμαρτυρίας της 4ης Φεβρουαρίου, γυ-
ρίζουμε το χρόνο πίσω κάνοντας αναφορά σε έναν 
Σαμιώτη εκ των πρώτων του Μακεδονικού Αγώνα. 
Κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα μαρτύ-
ρησαν από όλη την Ελλάδα ήρωες για τη λευτεριά της 
πατρίδας. Ένας εξ αυτών ήταν και ο Αρχιμανδρίτης 
Κωνσταντίνος Σεβαστάκης (καταγόμενος από τον 
Μαραθόκαμπο Σάμου), ο οποίος διέμενε στο Παλαιό 
Καρλόβασι με τη σύζυγό του Χρυσούλα Πουλιούρα και 
τα τέσσερα παιδιά τους, λειτουργώντας σε εκεί ενο-
ρία. Από την αγάπη του στην πατρίδα άφησε την οι-
κογένειά του και μετέβη στην Μακεδονία για να συν-
δράμει τον αγώνα για τη λευτεριά. Ο Αρχιμανδρίτης 
Κωνσταντίνος Σεβαστάκης τοποθετήθηκε ως ηγού-
μενος της Ιεράς Μονής Αγίων Αναργύρων Καστοριάς 
βοηθώντας στη διεξαγωγή του αγώνα και για το έργο 
του αυτό δολοφονήθηκε την 18η Μαρτίου 1905 από 
τον Μήτρο Βλάχο (Μίτρε Παντούροφ, 1873-1907, ση-
μαντικός Βούλγαρος κομιτατζής, βλάχικης καταγωγής 
που έδρασε ως οπλαρχηγός στην περιοχή της Μακε-
δονίας κατά τις αρχές του εικοστού αιώνα), μαζί με 
άλλα τρία άτομα έξω από το Μοναστήρι. Ο τάφος του 
βρίσκεται στην Καστοριά. 
Απόγονοί του διαμένουν στο Καρλόβασι (Δημήτριος 
Τζεβρένης και Φλώρα Τζεβρένη, Σεβαστάκης κ. ά.) 
όπου στην οικία του σε περίοπτη θέση βρίσκεται η φω-
τογραφία του, θυμίζοντάς τους την θυσία του για την 
πατρίδα, την οποία μεταλαμπαδεύουν στα παιδιά τους. 
Βιβλιογραφία: Γερμανός Καραβαγγέλης, Ο Μακε-
δονικός Αγών. Απομνημονεύματα, Μπαρμπουνάκης, 
Θεσσαλονίκη 1993, σ. 88. Αφήγηση από τον εγγονό του 
Δημήτριο Τζεβρένη. 

Φλόγα αγάπης αστείρευτη η ψυχή του Μανώλη για 
τον Όρμο. Αυτό μαρτυρούσε η συνεχής και μέχρι τα 85 
του χρόνια παρουσία του στις εκδηλώσεις του συλλό-
γου μας στην Αθήνα. 
Σπάνιος άνθρωπος ο Μανώλης, όσο σπάνια ήταν και 
η απάντηση της κόρης του Μαρίας στο ερώτημά μου: 
«Μαρία, πώς νιώθεις τώρα που βλέπεις τον χώρο του 
μπαμπά σου στο σπίτι σας αδειανό;» «Μα, κύριε Αντώ-
νη, ο μπαμπάς μου δεν απουσιάζει. Η ψυχούλα του εί-
ναι παντού, μέσα σ’ αυτό αλλά και έξω απ’ αυτό». Με 
τη σειρά μου την διαβεβαίωσα ότι κι εμείς, όσοι τον 
γνωρίσαμε, τον ευγνωμονούμε γιατί όλο του το είναι 
ήταν για μας ένα σημαντικό μήνυμα: «Η χαρά της ζωής 

και η απόλαυση αυτής είναι δυο διαφορετικά πράγμα-
τα, γιατί η πρώτη έχει πηγή της τη ζεστή και διαρκή αν-
θρώπινη σχέση, ενώ η δεύτερη τα πλούσια υλικά αγα-
θά, τα οποία τον απομακρύνουν από τη σχέση αυτή και 
τελικά τον οδηγούν στη μοναξιά και τη ματαιοδοξία.». 
Ο Μανώλης στις 23 Απριλίου 2018 ξεκίνησε με το 

«λιμπερτάκι» του το μακρινό μεταφυσικό του ταξίδι με 
πλήρωμά του τη χθεσινή κοινωνία του Όρμου, κληρο-
δοτώντας σ’ εμάς χρόνους με την ελπίδα μήπως κα-
τανοήσουμε ποτέ και θεραπεύσουμε τη σημερινή δυ-
σερμήνευτη κοινωνία του ίδιου τόπου. 
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α. Στα πέμπτα σου γενέθλια
τι θέλεις να σου δώσω,
θέλεις τ’ αστέρια τ’ ουρανού
ή μήπως το φεγγάρι,
τον ήλιο τον ολόχρυσο ή το γαλάζιο κύμα,
θέλεις τα τριαντάφυλλα, τα κρίνα, τα μπουμπούκια,
την Πούλια, τον Αυγερινό ή μια μεγάλη κούκλα;
Όμως εγώ ...
Στον αργαλειό του φεγγαριού απόψε θα υφάνω 
μια χρυσαλλίδα λεύτερη με σπόρο από μετάξι,
και θα σου κάμω σπίτι ολόχρυσο 
με τοίχους μεταξένιους
που θα χει υφάδια και κλωστές κι ανέγγιχτα στημόνια,
βδομάδες δε θα κοιμηθώ, στα ρούχα δε θα πέσω,
δε θα καθίσω για δουλειά ώσπου να το τελειώσω
και θα σε βάλω μέσα εκεί 
κακό να μη σε φτάσει!

β. Κλέβεις το φως του φεγγαριού,
τη ζεστασιά του ήλιου,
την αύρα τη θαλασσινή,
του αγέρα τη δροσούλα,
κλέβεις το χτύπο της καρδιάς
και τονε φυλακίζεις.

Είσαι δεντράκι λυγερό
που την κορφή σου βγάζεις
ψηλά-ψηλά για να χαρείς
αυγερινές ακτίνες.
Φούντωμα για να χτίσουνε φωλίτσες τα πουλάκια
με γλυκοτιτιβίσματα να σε γλυκοκοιμίσουν.

γ. Μια πεταλούδα πλουμιστή
πετάει στην αυλή μου,
έννοια μου καθημερινή,
σκέψη νυχτερινή μου.

Στο πέταγμά της μυρωδιές 
ολόγυρα σκορπάει
και στα φτεροκοπήματα
φιλάκια με κερνάει.

δ. Τα άστρα φεγγοβόλησαν,
τα σύννεφα χορεύουν,
η θάλασσα γαλήνεψε
κι ο ουρανός γελάει.

Η Πούλια κι ο Αυγερινός
φόρεσαν τα καλά τους,
τα χερουβείμ κατέβηκαν
και στάθηκαν κοντά της.

Ο Ήλιος ο ολόχρυσος
ήρθε να σε ζεστάνει
κι όλοι μαζί ευχήθηκαν
ευλογημένη να ‘ναι.

ε. Κρίνα στα μικρά χεράκια,
άστρα στα γλυκά ματάκια,
στο χαμόγελο τραγούδια
και στα μάγουλα λουλούδια.

Όλα τα ‘χει η μικρή μου,
η αγάπη η χρυσή μου,
το μωράκι της ζωής μου,
το ανθάκι της αυλής μου.

στ. Έχεις ματάκια λαμπερά,
χειλάκια σαν τη φλόγα,
κορμάκι έχεις λυγερό
τ’ αγέρα έχεις το θάρρος.

Λουλούδι μου ευωδιαστό,
νυχτερινό μου αηδόνι,
σα δυνατά φτεροκοπάς
πώς νιώθω τα φτερά σου!

Και τι λογάκια να σου πω,
τι να σου τραγουδήσω,
της αύρας το ψιθύρισμα
ή της αυγής τους ήχους; 

ζ. Φιλιά ολόδροσα, γλυκά
σαν της αυγής τ’ αστέρι
μου στέλνει το πουλάκι μου
με το μικρό του χέρι.

Η αύρα απ’ τα φιλάκια του
με άρωμα ραντίζει
το σπίτι μου και την ψυχή
και με γλυκοκοιμίζει.

Κι ονείρατα ανείπωτα
τις νύχτες μου γεμίζει
σαν έρχεται στον ύπνο μου
και στ’ άστρα μ’ αρμενίζει.

η. Μια μέρα του Φλεβάρη
ήρθε η χαρά,
ξεχείλισε η ψυχή
και γέμισ’ η αγκαλιά.

Κόρη απ’ το Θεό σταλμένη
και για αγκαλιά πλασμένη
ήρθε τα κενά μου να γεμίσει,
τη χαρά να μου χαρίσει.

Κρίνα και ρόδα μυρωμένα
και δυο χειλάκια ροδαλένια,
χρυσή ζωγράφου πινελιά
και μάγουλα ανθοβολιά.

Άσπροι γλάροι τα χεράκια,
χελιδόνια στα μαλλάκια
και στα δυο γλυκά ματάκια
λάμπουν χαραυγής αστράκια. 

Χρυσούλα Κώνστα

Οχτώ μικρά τραγούδια
Στην εγγονή μου Αμαλία - Χρυσούλα
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Τον Μάρτιο του 2001 κατά τη διάρκεια Ιατρικού Συ-
νεδρίου στο Ηράκλειο Κρήτης, επισκέφτηκα την εκ-
κλησία του Αγίου Μηνά και εντυπωσιάστηκα από την 
εφέστια εικόνα και ιδιαίτερα από τα χρώματά της που 
έδιναν μια υπερφυσική μεγαλοπρέπεια στη μορφή του 
εφίππου και όψη μαρ-
μαίρουσα στο περήφανο 
άλογό του.
Τον Μάρτιο του 2003, 
το Νομαρχιακό Συμβού-
λιο Σάμου αποφάσισε 
ομόφωνα τον προγραμ-
ματισμό προς δημοπρά-
τηση των μελετών έργων 
του Νομού μας με ορίζο-
ντα εικοσαετίας.
Μέρος των απαραίτη-
των πιστώσεων εξασφα-
λίστηκε και με την βοή-
θεια του τότε βουλευτή 
κ. Πυθαγόρα Βαρδίκου 
και έτσι οι μελέτες μας 
πήραν το δρόμο της υλο-
ποίησης.
Το 2004 γνώρισα στη 
Μυτιλήνη στο πλαίσιο 
των εργασιών Επιτρο-
πής Παρακολούθησης 
των διαφόρων έργων την 
κυρία Π.Α., ιδιαιτέρα του 
τότε υπουργού κ. Αλογο-
σκούφη.
Ήταν μία εξαιρετική 
και εξυπηρετική κυρία 
που το φως του προσώπου της μου έφερε ασυναίσθη-
τα στη μνήμη, δεν ξέρω γιατί, τα χρώματα της εικόνας 
του Αγίου Μηνά που με είχε εντυπωσιάσει το 2001 στο 
Ηράκλειο.
Τόση ήταν η έκπληξή μου, που αυθόρμητα της το εκ-
μυστηρεύτηκα ξεπερνώντας το φόβο να με θεωρήσει 
αλλοπαρμένο.
Το 2007 έπρεπε να εξευρεθούν οι συμπληρωματικές 
πιστώσεις για την ολοκλήρωση των μελετών που προ-
αναφέραμε και έτσι ξεκινήσαμε προσπάθειες διεκδί-
κησής τους.
Θυμάμαι που πήγα ακόμα και στην Κω σε συνέδριο 
για την Νησιωτικότητα, παρουσία του τότε Υφυπουρ-
γού κ. Παπαθανασίου, αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και άλλων παραγόντων Ελλήνων και ξένων.
Από την υποστηρικτική ομάδα του Υφυπουργού η κ. 
Π.Α. με γνώρισε στον κ. Παπαθανασίου που ακούγο-

ντας το θέμα μου είπε: «Σας περιμένω στην Αθήνα, 
Νομάρχη μου, με τον βουλευτή σας και φίλο μου Θα-
λασσινό Θαλασσινό και θα βρούμε λύση».
Συναντήσαμε πράγματι τον κ. Παπαθανασίου και 
μας διαβεβαίωσε ότι θα υπογράψει σχετική απόφαση 

χορήγησης των συμπλη-
ρωματικών πιστώσεων 
για τις μελέτες του Νο-
μού μας, το συντομότε-
ρο.
Περιμέναμε με αγωνία 
τις υπογραφές.
Ήταν Νοέμβρης του 

2008, ανήμερα του Αγί-
ου Μηνά, βρισκόμουν 
στην Ικαρία και συγκε-
κριμένα στον Κάμπο Ευ-
δήλου, πάνω στο λόφο 
της Αγίας Ειρήνης, όταν 
με πήρε στο τηλέφωνο 
η κ. Π.Α., ιδιαιτέρα του 
Υπουργού πλέον κ. Πα-
παθανασίου και με ενη-
μέρωσε ότι πριν λίγο ο κ. 
Υπουργός υπέγραψε.
Έτσι η εκπόνηση των 
μελετών μας, συνολικού 
προϋπολογισμού περί 
τα 10.000.000 ευρώ, συ-
νεχίστηκε απρόσκοπτα 
και ολοκληρώθηκε στον 
προγραμματισμένο χρό-
νο.
Τα ξημερώματα έφυ-

γα για τη Σάμο με το πλοίο της γραμμής, καταχαρού-
μενος. 
Πήγα στο γραφείο μου στη Νομαρχία κατευθείαν.
Σε λίγη ώρα χτύπησε η πόρτα και μπαίνει μέσα ένας 
κύριος Χατζηκαλής από τους Μυτιληνιούς που διαμέ-
νει χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ήρθε να με ευ-
χαριστήσει, επ’ ευκαιρία της επίσκεψής του στη Σάμο, 
που γιατροπόρευα σαν γιατρός παλιά τη μάνα του και 
που πρόσφατα βοήθησα το γιο του να κάνει σαν νοση-
λευτής την πρακτική του στο Νοσοκομείο μας.
Κάποια στιγμή άνοιξε την τσάντα που κρατούσε και 
μου έδωσε, να με φυλάει, την εικόνα του Αγίου Μηνά, 
πανομοιότυπη εκείνης που προσκύνησα στο Ηράκλειο 
το 2001.
Έμεινα εμβρόντητος.
Είναι τυχαία άραγε όλα αυτά, διερωτήθηκα.
Κύριος οίδε. Ο καθείς και η πίστη του.

Μανώλης Κάρλας 

Μαρτυρίες
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Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα για την κατα-
σκευή πλακέτας από τον κ. Μανόλη Νιώτη, διευθυντι-
κού στελέχους της Hellenic Seaways, η οποία απεικο-
νίζει αντίγραφο του θυρεού της Σάμου την περίοδο 

της Ηγεμονίας, λάβαμε άκρως ενδιαφέροντα συμπλη-
ρωματικά στοιχεία από την αρχαιολόγο, προϊσταμένη 
της ΚΑ΄ Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων, κα Μαρία 
Βιγλάκη, την οποία ευχαριστούμε. Με αφορμή το άρ-
θρο (Σαμιακόν Βήμα, αρ. φύλλου 4128, σελ. 14), η κα 
Βιγλάκη σημειώνει: 

Διαβάζοντας σήμερα το δημοσίευμα στην τελευ-
ταία σελίδα της προαναφερθείσας εφημερίδας σχε-
τικά με τον συμβολισμό των εικόνων του θυρεού της 
Σάμου και χωρίς, βεβαίως, να τίθεται σε καμιά περί-
πτωση θέμα αμφισβήτησης των γραφομένων, σκέφτη-
κα ότι είναι χρήσιμο να παραθέσω συμπληρωματικά τα 
παρακάτω: και τα τρία σύμβολα, η Λεοντή, το ημίτομο 
του ταύρου και το παγώνι, συνδέονται με την αρχαία 
Σάμο. 
Στα τέλη του 6ου αι. π. Χ. στο νησί κόβονται αργυ-
ρά τετράδραχμα με λεοντοκεφαλή και πλώρη σαμια-
κού πλοίου, πιθανότατα της Σάμαινας. Ο κύριος τύπος 
του σαμιακού νομίσματος φέρει στη μία όψη λεοντο-
κεφαλή, σύμβολο της μητρόπολης και ανάμνηση της 
Λεοντής που βρισκόταν κάτω από τα πόδια της θεάς 
Ήρας στο λατρευτικό άγαλμά της, και στην άλλη όψη 

ημίτομο ταύρου. Η Σάμος ήταν η πρώτη ιωνική πόλη 
που έκοψε νομίσματα με εικονιστική παράσταση στην 
πίσω όψη σε πρώιμη εποχή. Η παραγωγή αυτού του τύ-
που συνεχίζεται μέχρι το 439 π. Χ. και διακόπτεται με 

την υποταγή της πόλης στους Αθηναί-
ους. Με την επαναλειτουργία του νο-
μισματοκοπείου, στις αρχές του 4ου 
αι. π. Χ. παρήχθησαν αργυρά και χάλ-
κινα νομίσματα. Αργυρά δίδραχμα Σά-
μου με τη λεοντή στον εμπροσθότυπο 
και το ημίτομο ταύρου στον οπισθότυ-
πο βρέθηκαν το 2001 κατά τη διενέρ-
γεια ανασκαφής μου στο Πυθαγόρειο. 
Αποτελούσαν μέρος ενός θησαυρού 
27 αργυρών νομισμάτων. Στο θησαυ-
ράριο ενός πό τα σαμιακά νομίσματα 
βρέθηκαν και νομίσματα της Εφέσου, 
της Πριήνης, της Μαγνησίας στον 
Μαίανδρο, της Μιλήτου και των Εκα-
τομνιδών (Μαυσσώλλου). Ο θησαυρός 
εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Πυθαγορείου. 
Το παγώνι ήταν το ιερό πουλί της 
θεάς Ήρας. Παγώνια κυκλοφρού-
σαν στο σαμιακό ηραίο και σύμφωνα 
με τον Μηνόδοτο τράφηκαν για πρώ-
τη φορά στη Σάμο και από εδώ δι-
αδόθηκαν σε άλλους τόπους. Η πα-
ρουσία των χαριτωμένων πτηνών στο 
ιερό αναφέρεται και από τον Αντιφά-

νη, που άκμασε γύρω στα 330 π. Χ. Σε χωρίο του Ρόδι-
ου κωμικού ποιητή, το οποίο παραδίδεται από τον Αθή-
ναιο αναφέρεται: 
Η δ’ εν Σάμω 
Ήρα το χρυσούν ορνίθων γένος 
τους καλλιμόρφους και περιβλέπτους ταώς. 
Σε μετάφραση: 
Η Ήρα στη Σάμο φροντίζει 
τ χρυσό γένος των πτηνών,
τα καλλίμορφα παγώνια που τ’ αποθαυμάζουν όλοι. 
Έτσι δικαιολογείται η απεικόνιση του παγωνιού σε 
σαμιακά νομίσματα του 3ου αι. μ. Χ. 

Από την εφημερίδα Σαμιακόν Βήμα

Μαρία Βιγλάκη

Ο θυρεός της Ηγεμονίας της Σάμου
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Ήταν αρχές Σεπτεμβρίου του 1943. Μέρες δύσκο-
λες για το νησί μας και την πατρίδα. Μέρες πολέμου. 
Οι Ιταλοί απ’ τις 29 Αυγούστου είχαν ξεκινήσει μεγά-
λες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις κατά των ανταρτών 
στην ύπαιθρο και τα χωριά της Δυτικής Σάμου. Για την 
επιτυχία μάλιστα του εγχειρήματος η Ιταλική Διοίκηση 
Αιγαίου είχε μεταφέρει ένα τάγμα μελανοχίτωνες απ’ 
τη Ρόδο στη Σάμο. Τους «ντόπιους» φρατέλους της 
μεραρχίας Κούνεο φαίνεται πως δεν τους εμπιστεύο-
νταν τόσο και είχαν τους λόγους τους, φυσικά.
Μέναμε τότε στον Κάμπο Μαραθοκάμπου μαζί μ’ 
αρκετές ακόμα οικογένειες, και πολύ πρωί εκείνη τη 
μέρα,29 Αυγούστου, ξεκινήσαμε με τη μάνα μου και 
μερικούς άλλους να πάμε στο εκκλησάκι του Αϊ-Γιάννη 
του Θερμαστή στα Καρέικα που γιόρταζε. Πλησιάζαμε 
και η παρέα είχε μεγαλώσει, όταν ξαφνικά ακούσαμε 
να βροντούν τα κανόνια απ’ τα Ρείκια και το Μαρα-
θόκαμπο. Οι όλμοι και τα πολυβόλα χτυπούσαν αστα-
μάτητα και οι πλαγιές από το Μενεγάκι μέχρι πέρα 
στο Μαύρο στεφάνι κάπνιζαν. Τα χάσαμε, οι γυναίκες 
δείλιασαν, δε ξέραμε τι γινόταν, μερικοί άνδρες που 
βρέθηκαν μας καθοδήγησαν ν’ αραιώσουμε για να μη 
δίνουμε στόχο, και μέσα απ’ τους ελαιώνες να γυρί-
σουμε στα καλύβια μας. Στο χωριό, φαίνεται επικρα-
τούσε φοβερός μπλόκος, αφού κανένας δε φαινόταν 
κάτι να μας πει, κάτι να μάθουμε, ακόμα και οι Ιταλοί 
των γύρω φυλακίων, που τους γνωρίζαμε με τα μικρά 
τους ονόματα, δεν μας έλεγαν τίποτα, ίσως να μη γνώ-
ριζαν κι αυτοί. Καταλαβαίναμε όμως όλοι ότι κάτι το 
πολύ σοβαρό συνέβαινε αυτή τη φορά, δεν ήταν σαν 
τις άλλες, τις προηγούμενες. Χαλασμός Κυρίου. Κανέ-
νας δε φαινόταν να μάθουμε κάτι, οι διαδόσεις έδιναν 
κι έπαιρναν όλες φανταστικές και ψεύτικες.
Η επιχείρηση αυτή δεν κράτησε πολύ, μέχρι τις 8 
Σεπτεμβρίου, δέκα μόλις μέρες, μέσα στις λίγες αυ-
τές μέρες πιάστηκαν κι εκτελέστηκαν σαράντα αθώ-
οι άνθρωποι, που δεν ήταν αντάρτες, απ’ τη Καστανιά 
27, απ’ τους Κοσμαδαίους 6, απ’ τον Μαραθόκαμπο 
5, κι από ένας στο Καρλόβασι και στη Λέκα. Απ’ τους 
αντάρτες μόνο ένας που πιάστηκε στα βοϊδοκάλυβα, 
στο δρόμο προς τον όρμο, κι εκτελέστηκε στο νεκρο-
ταφείο του Μαραθοκάμπου. 
Αργότερα υποστηρίχτηκε από πολλούς, και δεν φαί-
νεται να είχαν άδικο, ότι ένας απ’ τους όρους του 
Τσόρτσιλ για την υπογραφή της συνθηκολόγησης, της 
παράδοσης στη πραγματικότητα, της Ιταλίας, ήταν 
και η εκκαθάριση της Σάμου απ’ τους κομμουνιστές 
αντάρτες, παρόλο που δεν ήταν όλοι τους κουμουνι-
στές. Και πραγματικά, ενώ η Ιταλία κατέρρεε διέθεσε 
σημαντικές δυνάμεις για τη δίωξη των ανταρτών όσο 
ποτέ άλλοτε, κι ενώ οι διαπραγματεύσεις για την συν-
θήκη οπωσδήποτε είχαν αρχίσει. Το βέβαιο είναι πά-

ντως ότι οι Άγγλοι προόριζαν τη Σάμο κι άλλα ακόμα 
νησιά ως δώρο στους Τούρκους για την είσοδό τους 
στο πόλεμο και το ΕΑΜ του Νησιού ήταν το μεγάλο 
εμπόδιο σ’ αυτά τους τα σχέδια.   
Ανάμεσα στα θύματα και ο γείτονας μας, ο Γιάννης 
ο Ευσταθίου, ο επονομαζόμενος Γολγοθάς. Ήταν και-

ρός που ο κυρ Γιάννης, Θεός σχωρέστον, είχε κατέ-
βει από τον Μαραθόκαμπο στον Κάμπο και έμενε σ’ 
ένα καλύβι κάπου κοντά στο δικό μας. Ήταν καλός 
και τίμιος άνθρωπος κι είχε κάποιες δοσοληψίες με 
τους αντάρτες και το ΕΑΜ. Άλλοι λέγανε πως ήταν κι 
ο ίδιος αντάρτης κι άλλοι ότι ήταν συνεργάτης και τρο-
φοδότης τους. Φαίνεται όμως πως κάτι σοβαρό συνέ-
βαινε με τον κυρ Γιάννη γιατί οι Ιταλοί τον συνέλαβαν, 
τον ανακρίνανε, υποσχέθηκε, όπως έλεγε ο ίδιος, ότι 
θα είναι ήσυχος και δεν θα ξαναδώσει αφορμή και του 
έδωσαν κι αυτοί άφεση αμαρτιών και την υπόσχεση ότι 
δεν πρόκειται να τον ενοχλήσει κανένας, υπόσχεση 
που λίγο αργότερα την πλήρωσε ακριβά.
Κάποια μέρα στις αρχές του Σεπτέμβρη, κι ενώ οι 
επιχειρήσεις βρισκόταν σε εξέλιξη, ο πατέρας μου, ο 
γνωστός Τζώρζης κι ο Στέλιος ο Ισιδώρου ο μετονο-
μαζόμενος Βοτσαλάς, έσκαβαν ένα χωράφι στην άκρη 

Το κισμέτ
Ευάγγελος Γ. Κιλουκιώτης

λογοτεχνική επιμέλεια Εμμανουήλ Ν. Κάρλας
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του κάβου, κάτι θα έσπερναν εκεί και το ετοίμαζαν, τα 
όσπρια και τα λαχανικά ήταν πολύτιμα τότε, αυτά και 
το λάδι μας κράτησαν ζωντανούς, κι εκείνη την επο-
χή  απόκτησαν τη μεγαλύτερη τιμή που γνώρισαν ποτέ 
στην ιστορία τους. 
Λίγο πριν το μεσημέρι, φάνηκε κι ο Γιάννης, κι όλοι 
μαζί κάθισαν στον ίσκιο μιας καναπίτσας, που ακόμα 
υπάρχει εκεί, να ξεκουραστούν και να στρίψουν τσι-

γάρο. Προϊόν της Σάμου ο καπνός, υπήρχε άφθονος, 
πρόβλημα όμως ήταν το τσιγαρόχαρτο. Παλιές εφημε-
ρίδες, περιοδικά, τετράδια και αναγνωσματάρια έγι-
ναν τσιγαρόχαρτα, ο γείτονάς μας ο δάσκαλος ο Στά-
θης Παπαγιαννάκης μοσχοπούλησε, με αντάλλαγμα 
φυσικά, τα περιοδικά «Ο θεατής» που κυκλοφορούσε 
προπολεμικά και διέθετε ολόκληρη στοίβα.  
Εκεί που τα λέγανε, ένα τσούρμο ανθρώπων φάνη-
κε απ’ τ’ ανατολικά πέρα απ’ του Σπανού τον πύργο, 
του Παυλή σήμερα, να έρχεται προς το μέρος μας και 
όταν πλησίασαν διακρίναμε ότι μπροστά πήγαιναν πο-
λίτες κι ακολουθούσαν πάνοπλοι Ιταλοί μελανοχίτω-
νες, μαζεύοντας όλους τους ενήλικες άνδρες που εύ-
ρισκαν στη διάβα τους. Οι τρείς άνδρες κατάλαβαν τι 
επρόκειτο να συμβεί, ότι σε λίγο θα τους μάζευε κι 
αυτούς η τράτα με άγνωστα αποτελέσματα, και τότε 
μεταξύ του Στέλιου και του Γιάννη επακολούθησε η 
επόμενη στιχομυθία. 

 - Βρε Γιάννη, απ’ ότι ξέρω κάποια επιβαρυντικά 
στοιχεία υπάρχουν εις βάρος σου, έλα στα γρήγορα 
πριν φτάσουν να σε κρύψω σ’ ένα ξεροπήγαδο που 
βρίσκεται παραπάνω και να ρίξω μερικά ξερόκλαδα 

και ξύλα από πάνω για να μη φαίνεται, μέχρι να περά-
σει το κακό.

- Όχι, δε χρειάζεται Στέλιο, οι Ιταλοί αξιωματικοί 
στον Όρμο μου υποσχέθηκαν ότι δεν πρόκειται να μ’ 
ενοχλήσει ποτέ κανένας και να μη φοβάμαι, αρκεί να 
μη δώσω αφορμή.

- Οι Ιταλοί του όρμου Γιάννη είναι αρνιά, αυτοί που 
έρχονται είναι λύκοι, τους ξέρω απ’ την Αλβανία, δεν 

αστειεύονται, δε λογαριάζουν τί-
ποτα, κάνε γρήγορα Γιάννη, φτά-
νουνε. 
Ο Γιάννης σκεφτότανε, δεν 
άκουγε κανένα, σα κάποια φωνή, 
η φωνή του πεπρωμένου να του 
φώναζε, μην ακούς κανένα Γιάν-
νη, αυτό σου είναι γραμμένο, μη 
προσπαθείς ν’ αλλάξεις τίποτα, 
δεν είναι δυνατό, αυτή είναι η 
μοίρα σου, δεν αλλάζει.
Οι Ιταλοί πλησίασαν, ο Γιάν-
νης ήταν ανένδοτος, δεν άλλαξε 
γνώμη, χρόνος πια δεν υπήρχε, 
τους μάζεψαν και τους τρεις κι 
έμεινα μόνος, δέκα χρονών παι-
δί, να κάθομαι κάτω απ’ τη κανα-
πίτσα και να βλέπω το κοπάδι που 
οδηγούσαν οι φασίστες ν’ απο-
μακρύνεται προς τις Άσπρες, 
μέχρι που χάθηκαν πίσω απ’ τον 
κάβο και μέσα στις ελιές.
Το μεσημέρι, όπως μας έλε-
γαν μετά, σταμάτησαν στο Στε-
νό, πάνω απ’ το Χαντάκι και μετά 
από αρκετή ώρα αναμονής και 

αγωνίας, άρχισε η ανάκριση. Περνούσε ένας ένας και 
οι Ιταλοί κοιτούσαν μη τυχόν και τ’ όνομά του βρισκό-
ταν στους καταλόγους που διέθεταν κι αν τον είχαν 
δει ποτέ να έχει δοσοληψίες με τους αντάρτες οι δυο 
Ιταλοί πρώην αιχμάλωτοι των ανταρτών τους οποίους 
είχαν πρόσφατα ελευθερώσει. Απ’ τ’ απόγευμα άρχι-
σαν να επιστρέφουν, το βραδάκι προς το σούρουπο εί-
χαν γυρίσει όλοι, μόνο ο Γιάννης δε γύρισε, τ’ όνομά 
του, δυστυχώς, υπήρχε στο κατάλογο.
Το πρωί ήρθε μια τράτα με συνοδεία ντόπιων Ιτα-
λών στρατιωτών, πήραν τον Ισιδώρου για να τους 
οδηγήσει στο τόπο συγκέντρωσης απ’ όπου πήραν το 
Γιάννη για τα περαιτέρω. Αυτή ήταν η μοίρα του Γιάν-
νη του επονομαζόμενου Γολγοθά. Σήμερα, μετά από 
εξήντα επτά ακριβώς χρόνια που ποιος τον θυμάται 
και ποιος τον σκέπτεται, ας είναι αυτή η έγγραφη κα-
τάθεση ένα λιτό μνημόσυνο γι’ αυτόν και για όλους 
τους άλλους γνωστούς και αγνώστους που έδωσαν 
την ζωή τους τα δίσεκτα εκείνα χρόνια για την ελευ-
θερία της πατρίδας. 

Κάμπος Μαραθοκάμπου 1η Σεπτεμβρίου 2010

Ιταλικός χάρτης της Σάμου περιόδου κατοχής
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Επισκεπτόταν τη γενέτειρά της μια φορά το χρόνο 
και για λίγες μέρες. Νύχτα ερχόταν, έμπαινε απ’ τον 
παράπλευρο δρόμο, πάντα βιαστική. Ίσα για να δει 
τη γιαγιά της, να ελέγξει τυχόν ζημιές στο σπίτι που 
έπρεπε άμεσα να αποκατασταθούν, να διεκπεραιώ-
σει δυο-τρεις οικογενειακές υποθέσεις και πάλι πίσω. 

Πάντα σαν κυνηγημένη. Έμφοβη να έρθει αντιμέτωπη 
μ’ ένα κομμάτι του εαυτού της. Το πιο καίριο και καθο-
ριστικό της ύπαρξής της. 
Έσπρωξε την ξύλινη αυλόπορτα και μπήκε στην 
αυλή. Έρημη πια. Θυμόταν πως όσο ζούσε η γιαγιά 
της, οι τοίχοι ήταν πάντα φρεσκοασβεστωμένοι, εκα-
τέρωθεν υπήρχαν γλάστρες με γεράνια, ντάλιες κι ορ-
τανσίες και στην εξώπορτα ένας πέτρινος πάγκος και 
δυο κούτσουρα. Τ’ απογεύματα, σαν τέλειωναν οι δου-
λειές, μαζευόντουσαν οι γυναίκες της γειτονιάς κι 
έκαναν σοκάκι. Άλλη με το πλεκτό της, άλλη με το με-
τρητό κέντημα, κουβέντιαζαν και περνούσαν την ώρα 
τους. Κι εκείνη, καθισμένη στο κούτσουρο, να μην 
χορταίνει ν’ ακούει ιστορίες απ’ τα παλιά. Σαν έπεφτε 

το σούρουπο, η γιαγιά την έπαιρνε στα γόνατά της και 
της σιγοτραγουδούσε ένα παλιό τραγούδι:
Ξύπνα περδικομάτα μου κι ήρθα στο μαχαλά σου
χρυσά πλεξούδια σου ‘φερα να πλέξεις τα μαλλιά σου.

«Σαν μεγαλώσεις, θα σε καλοπαντρέψω», της έλεγε. 
«Να δώσει μόνο ο Θεός να ’μαι στα πόδια μου να σε 

καμαρώσω και να χορέψω πρώτη το πεθεριάτι-
κο. Άιντε, θυγατέρα μου, σύρε τώρα να κοιμη-
θείς, πέρασε η ώρα». Τη σταύρωνε, τη φιλού-
σε στο μέτωπο και την καληνύχτιζε. Κι εκείνη, 
γερμένη κατά το παραθύρι, μισόκλεινε τα μά-
τια της κι ονειρευόταν αυτόν που θα ‘ρθει να 
την κάμει γυναίκα του. Με τον καιρό ξεθώρια-
σε και τ’ όνειρο κι οι προσδοκίες της απόμει-
ναν παραμύθι που την αποκοίμιζε τις νύχτες 
των παιδικών της χρόνων. Κάτι ατυχείς σχέ-
σεις που κράτησαν τόσο, όσο να πεις πως δεν 
άξιζε τον κόπο ούτε να τις αναφέρεις. Κι ένας 
έρωτας που στο διάβα του άφησε συντριπτική 
απογοήτευση και πίκρα σταλαγμένη στα έγκα-
τα του είναι της. Σαν εκείνους τους επισκέ-
πτες, που τους περιμένεις με λαχτάρα, ανοί-
γοντας πορτοπαράθυρα και ψυχή. Που τους 
δίνεις ό,τι έχεις και δεν έχεις. Κι αυτοί, ορ-
μητικοί κι ενθουσιώδεις, καταφθάνουν, σαρώ-
νουν ό,τι βρουν στο πέρασμά τους και ξαφνικά 
θυμούνται κάτι υποχρεώσεις που εκκρεμούν. 
Κοιτάζουν το ρολόι τους, σηκώνονται βιαστικά 
και φεύγουν σαν κυνηγημένοι. Δεν είχε να της 
δώσει καμιά πειστική απάντηση για την άτακτη 
φυγή του. Άνθρωπος μπερδεμένος, με αιώνια 
αναπάντητα ερωτηματικά ήταν προβληματι-
κός με τις έννοιες του μόνιμου και του προ-
σωρινού. Σαν έβλεπε να δένεται με τον άλλον, 
τρόμαζε. Δεν είχε μάθει βλέπεις, πώς είναι να 
σ’ αγαπούν. Βρήκε μια φτηνή δικαιολογία, κι 
άφησε πίσω μια αόριστη υπόσχεση ότι κάποτε-
ίσως- οι δρόμοι τους ξανανταμώσουν, όταν και 

εφόσον οι συγκυρίες είναι πιο ευνοϊκές. Δηλαδή ποτέ.
Της πήρε καιρό να ξαναβρεί τον εαυτό της. Για 
να ξεχαστεί, έριξε το βάρος σε σπουδές και κα-
ριέρα. Κλασική περίπτωση μεταβίβασης. Φοίτη-
ση στο οικονομικό του Αριστοτελείου, διδακτορι-
κό σε αγγλικό πανεπιστήμιο, σκληρή δουλειά στο 
διοικητικό τμήμα πολυεθνικής εταιρείας, προκει-
μένου να διασφαλίσει τη θέση της και να ανέβει 
βαθμίδα...ώσπου πάτησε για τα καλά τα σαράντα.
«Απόμεινε στο ράφι», σχολίαζαν στον τόπο της. Και 
κάθε που πατούσε το πόδι της εκεί, η πρώτη κουβέ-
ντα των συγγενών μετά το καλωσόρισμα, έξυνε πλη-
γές. «Δε θα παντρευτείς; Πέρασαν τα χρόνια σου. 
Βρες έναν άνθρωπο. Στην ανάγκη συμβιβάσου, κανέ-

Χάιδω Μπούσιου

Ξύπνα περδικομάτα μου
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νας δεν είναι τέλειος».
Ύστερα έπαψαν να ρωτούν. Μόνο ματιές της έρι-
χναν, τόσο διαπεραστικές, που έκοβαν περισσότερο 
κι από μαχαίρι. Στη μικρή κοινωνία, κλειστές οι αντι-
λήψεις, απαράλλαχτες, αιώνες τώρα. Προορισμός του 
ανθρώπου είναι να κάνει οικογένεια. Γάμος κι ας ήταν 
αποτυχημένος. Και παιδιά. Και νοικοκυριό, μια στοιχει-
ώδη περιουσία. Περνώντας όλα τα στάδια, έπαιρνες το 
χρίσμα της αποδοχής, ενσωματωνόσουν στο σύνολο 
και σ’ άφηναν στην ησυχία σου. Και στη δυστυχία σου.
Παράξενοι άνθρωποι στ’ αλήθεια. Όσο πονετικοί ήταν 
στο διπλανό τους, σε ώρες που η ζωή τού έδειχνε το 
πιο σκληρό της πρόσωπο, άλλο τόσο αμείλικτοι στις 
διαχωριστικές γραμμές που οριοθετούσαν το κέντρο 
και το περιθώριο: η γεροντοκόρη, η ζωντοχήρα, τα παι-
διά του κτηνοτρόφου, ο αλκοολικός, δε χώραγαν ανά-
μεσά τους. Σαν να ‘ταν ελαττωματικοί, απόκλιση σε 
ό,τι οι ίδιοι τους όριζαν ως ευυπόληπτο. Έτσι χάρα-
ξαν τα όρια της ύπαρξής της. Ανεπαισθήτως και ορι-
στικά. Ένας Θεός ήξερε πόσο λαχταρούσε ν’ ανήκει 
εκεί. Κι ας είχε αλλιώτικες αντιλήψεις απ’ τους συ-
ντοπίτες της. Κι ας έρχονταν ώρες που δεν είχε τίπο-
τα να κουβεντιάσει μαζί τους, έξω από τα τετριμμένα 
και τα επιφανειακά. Ένιωθε όμως ότι τους ένωναν τ’ 
ανείπωτα κι όχι τα ειπωμένα. Παράξενο δέσιμο. Δε-
σμοί και δεσμά μαζί. Μα όσο κι αν πάσχιζε, ανέστια 
ένιωθε. Κι ας πέρασαν τα χρόνια. Κι ας ήρθαν γενιές 
καινούργιες, με πιο ανοιχτά μυαλά, που έζησαν στα 
κοντινά αστικά κέντρα κι είδαν γυναίκες ανύπαντρες 
και χωρισμένες και οικογένειες να διάγουν βίο διά-

φορο του ενδεδειγμένου. Στην καλύτερη περίπτω-
ση, αντιμετώπιζαν τους παθόντες και τις παθούσες με 
οίκτο, μετατοπίζοντάς τους ακόμα πιο μακριά τους.
Τούτοι οι άνθρωποι, γαντζωμένοι στην παράδοση, 
δεν μπόρεσαν και δε θέλησαν να αποδιώξουν το πε-
ριττό και το σκουριασμένο. Ίσως έτσι να παρηγοριό-
ντουσαν οι ίδιοι τους, καταπραΰνοντας το κόστος των 
κοινωνικά αποδεκτών, αλλά εσφαλμένων επιλογών 
τους. Δικαιολόγηση κι εξωραϊσμός της μιζέριας τους.

Πήρε να βραδιάζει. Έκλεισε τα νερά, κατέβασε το 
γενικό διακόπτη του ρεύματος κι έριξε μια τελευταία 
ματιά στο σπίτι, προτού σφαλίσει την πόρτα με τη βα-

ριά κλειδωνιά. «Να τηλεφωνήσω αύριο 
στον τεχνίτη, για τη στέγη και τα κεραμί-
δια που ‘σπασαν», μονολόγησε.
Άραγε πόση σημασία είχε να συντη-
ρεί ακόμα και τώρα ένα σπίτι που ποτέ 
της δε θα κατοικούσε; Μα δεν της πή-
γαινε καρδιά να το παρατήσει στο έλε-
ος του χρόνου και της φθοράς. Είναι 
που σαν ραγίζουν οι πέτρες, ραγίζει κι 
η μνήμη. Μπήκε στο αυτοκίνητο κι οδή-
γησε ως την έξοδο του χωριού, ως το 
πρώτο εικονοστάσι. Το ‘χε χτίσει η για-
γιά της, τάμα από ‘να όνειρο που ‘χε δει 
καρτερώντας τον άντρα της να γυρίσει 
απ’ τα ξένα. Άναψε το καντήλι κοίταξε 
τριγύρω κι αφέθηκε να σιγοτραγουδά:

Δεν το ‘ξερα λεβέντη μου, πώς είν’ η αφεντιά σου,
να πεταχτώ σαν πέρδικα, να’ ρθω στην αγκαλιά σου.
Να γίνω γης να με πατείς, γιοφύρι να περάσεις
να γίνω κι ασημόκουπα, να σε κερνώ, να πίνεις.
Εσύ να πίνεις το κρασί κι εγώ να λάμπω μέσα.

Τραγούδι για τον άνθρωπο που αρνήθηκε να μοιρα-
στεί μαζί της τη ζωή του. Τραγούδι του τόπου της, που 
της αρνήθηκε να κατοικήσει εντός του. Ωδή σε ατελέ-
σφορες προσδοκίες.
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Η απόφαση ελήφθη. Πρέπει να φθάσω στην κορυ-
φή του.
Προχωρώ ακόμα χωρίς να αισθάνομαι την παραμι-
κρή κούραση, οπότε δεξιά παρουσιάζεται κάτι σαν 
βίλλα πολυτελής, ντυμένη μέσα στα δασικά χρώματα. 
Είναι ένα πανόραμα. Η μόνη μου σκέψη είναι να ξε-

κουραστώ λιγάκι και ν’ αρχίσω την πορεία μου. Μα μια 
μοναχή, που έστεκε σε απόσταση αρκετών μέτρων, με 
καλούσε να πλησιάσω. Η πρώτη της δουλειά ήταν να 
με οδηγήσει στην παρακείμενη εκκλησία της Πανα-
γίας. Είναι ένα εκκλησάκι μικρό, αλλά κάτασπρο, το 
εσωτερικό του είναι αρκετά καλά στολισμένο. Εικό-
νες καινούριες, τα καντηλάκια του κομψότατα, τα μα-
νάλια του αστράφτουν κυριολεκτικά και μια ξέχωρη 
καθαριότητα διακρίνω. Κατόπιν με οδήγησε στα νεό-
κτιστα «κελιά». Εκεί βρισκόταν μερικές ακόμη καλό-
γριες, στις οποίες προΐσταται η ηγουμένη Συγκλητι-
κή, μια αρκετά ευτραφής μοναχή, εις το πρόσωπον 
της οποίας διακρίνει κανείς μεγάλη δραστηριότητα. 
Και πράγματι. Η ηγουμένη δια των μεγάλων της προ-
σπαθειών κατόρθωσε εις τρόπον ώστε εκεί πάνω, σε 
τέτοιους άγριους τόπους, να βρίσκει κανείς μια περι-
ποίηση, που ούτε η πόλις είναι ικανή να προσφέρει. 
Μέσα στα κελιά αυτά υπάρχουν διάφορα μηχανήματα, 
με τα οποία οι καλόγριες κεντούν διάφορα εργόχει-
ρα, τραπεζομάντιλα, πλέκουν κάλτσες, πράγματα, τα 
οποία αποτελούν το κύριο έσοδο, το οποίο τους εξα-
σφαλίζει μια οπωσδήποτε άνετη ζωή.
Μόλις εισέλθεις εις τα κελιά αυτά, σου προξενεί 
κατάπληξη η μεγάλη καθαριότης. Όλα βρίσκονται 
στη θέση τους με μια ξεχωριστή τάξη. Σε κάθε κελί, 
πέντε εν όλο, υπάρχει και ένα κρεβατάκι καθαρότα-
το με τα κάτασπρα σεντονάκια του, έτοιμο να προ-

σφέρει ότι μπορεί σε κάθε επισκέπτη. Την προσοχή 
μου αυτή που προσπαθώ να εξετάσω τι άλλο υπάρχει 
εκεί μέσα, την ταράσσει η λεπτή φωνή μιας μοναχής, 
η οποία παίρνοντας ένα γλυκό ταπεινό ύφος, μου λέ-
γει, ότι αν θελήσω το βράδυ μπορώ να κοιμηθώ σ’ ένα 
απ’ αυτά τα κρεβατάκια, τα οποία προέρχονται από δι-

αφόρους δωρητές. Όπως δε εξέτα-
σα, όλα σχεδόν όσα υπάρχουν εκεί 
μέσα, αποτελούν δωρεές διαφόρων 
επισκεπτών. Ακόμη και η επισκευή 
του κτιρίου αυτού των κελιών έχει 
γίνει από συνδρομές ευσεβών χρι-
στιανών.
Φυσικά ήταν αδιανόητο να μην δε-
χθώ την προσφορά αυτή της σεμνό-
τατης μοναχής, η οποία συνεχίζου-
σα με το αυτό ύφος, μου είπε ότι 
όλες οι αδελφές είναι προθυμότα-
τες να με περιποιηθούν.
Να σας πω κάτι, αγαπητέ μου ανα-
γνώστη. Είχα πεθάνει κυριολεκτικά 
απ’ την πείνα. Τα λίγα τρόφιμα που 
είχα πάρει μαζί μου, που τα είχα βά-
λει μέσα στο σακίδιο, τα ξέχασα φαί-
νεται κάπου κει που αποχαυνωμέ-

νος κοιτούσα και θαύμαζα τη φύση. Δεν ξέρω κι εγώ τι 
ήταν αυτό που μου άνοιξε τόσο πολύ την όρεξη. Ήταν 
μεσημέρι και στρογγυλοκάθισα στη τραπεζαρία στο 
άκουσμα του φαγητού. Σε λίγο το τραπέζι στρώθηκε 
και το φαΐ σερβιρίστηκε. Είχαν άγρια χόρτα με σαρ-
δέλες. Αλλά τα χόρτα αυτά στα μάτια μου ξεπέρναγαν 
σε αξία και το κρέας ακόμα. Ρίχτηκα λοιπόν στο φαΐ κι 
έτρωγα όσο μπορούσα πιο γρήγορα. Κατόπιν μου πα-
ρουσίασαν φρούτα, καρπούζι, έπειτα γλυκό. Μα να 
σας πω την αλήθεια, αν η ζωή δεν είχε απαιτήσεις, 
σας βεβαιώ ότι δεν θα το κουνούσα απ’ εδώ. Στο σερ-
βίρισμα του καφέ άναψα ένα τσιγαράκι. Όπως ήταν 
συγκεντρωμένες όλες εκεί, οι περιποιητικές καλό-
γριες με την ηγουμένη, βρήκα την ευκαιρία να ρωτή-
σω μερικά πραγματάκια, που αληθινά μου πλουτήσαν 
τις γνώσεις μου. Μέσα σ’ αυτές τις συζητήσεις, εκεί-
νο που μου έκανε εντύπωση, ήταν το «κακοπέρατο». 
Προθυμότατη, όπως πάντοτε, η ηγουμένη, παρακάλε-
σε μια μοναχή να με οδηγήσει, να φθάσω μέχρις εκεί.
Ο δρόμος στην αρχή ήταν κάπως υποφερτός. Προ-
χωρούμε μαζί μέσα στα δένδρα και σε λίγο σταματώ 
έκπληκτος. Ένα στενότατο δρομάκι βρέθηκε μπρο-
στά μου. Η μοναχή προχωρούσε σα να περπατούσε 
σε πραγματική λεωφόρο. Προς στιγμήν, σας λέγω την 
αλήθεια, μόλις πάτησε το ένα μου πόδι, ζαλίστηκα, τα 
μάτια μου σκοτείνιασαν και θα γύριζα ασφαλώς πίσω, 
αν δεν εθίγετο η ανδρική μου αξιοπρέπεια. Προχω-

Σταύρος Παναγιωτίδης 

Κάποτε στο Κακοπέρατο (1938) 
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ρούσα σιγά-σιγά, κυριευμένος από ένα φόβο υπερ-
βολικό. Αριστερά ήταν κάτι απότομα βράχια του βου-
νού, δεξιά ένα πραγματικό χάος. Που να γυρίσω να 
το αντικρίσω. Κρατιόμουνα με πραγματική αγωνία και 
προχωρούσα. Το δρομάκι στενότατο, ίσα-ίσα που χω-
ρούσαν τα δυο μου πόδια. Έτρεμα ολόκληρος, ένα πα-
ραπάτημα, μια απροσεξία, θα μ’ έκαναν ν’ αντικρίσω 
τον θάνατο. Χίλιες δυο σκέψεις περνούσαν σαν κινη-
ματογραφική ταινία απ’ το μυαλό μου. Προχωρούσα 
ακόμη μ’ απέραντο φόβο, τα έβαζα με τον εαυτό μου, 
που ήθελα να είμαι τόσο περίεργος. Συλλογιζόμουν 
το σπίτι μου, τον πα-
τέρα μου, την μητέρα 
μου, την αδελφή μου, 
τους έβλεπα να κλαίνε 
σπαρακτικά για το χαμό 
μου. Το μυαλό μου προ-
σηλωμένο στον βέβαιο 
θάνατο, έκανε κι’ αυτό 
σκέψεις, πως θα ’πε-
φτε το σώμα μου όταν 
έπεφτε στο γκρεμό.
Ξαφνικά, παρ’ ολί-
γο να γλιστρήσω απ’ τη 
φωνή της μοναχής, η 
οποία μου διέκοψε τις 
σκέψεις αυτές λέγου-
σα: «μη φοβάσαι κύ-
ριε». Σας βεβαιώ αυτό 
ήταν όλο. Πήρα θάρρος 
εξαιρετικό και σε λίγο 
βρισκόμουνα μπρός 
σε κάτι σκαλοπάτια τε-
χνητά. Γύρισα κατόπιν 
όταν ασφαλίστηκα και 
είδα πίσω μου αυτό το 
μονοπάτι που πέρασα. Αμέσως είπα μέσα μου πως θα 
ήταν αδύνατο να το περάσω και πάλι. Θα προτιμούσα 
να πεθάνω εκεί που στεκόμουν. Εν τούτοις ανέβηκα 
τα σκαλοπάτια, μια σπηλιά πολύ άγρια και θεοσκότει-
νη βρέθηκε μπροστά μου. Η μοναχή συνηθισμένη προ-
χώρησε στο εσωτερικό της σπηλιάς. Την ακολούθησα 
και εγώ. Εκεί μόλις μπήκαμε μας υποδέχτηκε ένα κο-
πάδι από άγρια περιστέρια με το δυνατό τους φτερού-
γισμα. Αριστερά της σπηλιάς υπάρχει μια εκκλησίτσα, 
που την ονομάζουν «πέρα Παναγία». Για την εκκλησία 
αυτή λέγεται ότι εις τον ύπνο μια μοναχή είδε πως εις 
το μέρος αυτό υπήρχε μια εικόνα της Παναγίας, θαμ-
μένη από χρόνια. Το όνειρο αυτό το είδε επί τρεις φο-
ρές συνεχώς. Τότε αποφάσισε και πήγε η ίδια κι αφού 
έσκαψε αρκετά, βρήκε την εικόνα αυτή κι έτσι έχτι-
σαν στο επικίνδυνο αυτό μέρος την μικρή εκκλησίτσα. 
Πολλοί μάλιστα λένε ότι την εικόνα αυτή την έκλεψαν 
κάποιοι, οι οποίοι την μετέφεραν σε κάποιο χωριό της 
Σάμου. Η εικόνα όμως βρέθηκε και πάλι στο ίδιο μέ-
ρος που ήταν πριν. Τώρα αυτή δεν υπάρχει εκεί, κα-

ταβάλει δε προσπάθεια η ηγουμένη, όπως την επα-
νεύρει. Η . εκκλησίτσα έχει αρκετές εικόνες, είναι 
ασπρισμένη, το δε καντηλάκι της είναι πάντα ακοίμη-
το. Εκείνο όμως που μου κίνησε την περιέργεια ήταν 
κάτι μικροσκοπικά ψωμάκια, τα οποία ήταν καρφωμέ-
να πάνω στα δυο κατάμαυρα μανάλια. Στη σχετική μου 
δε ερώτηση, η καλή μοναχή μου είπε ότι τα ψωμάκια 
αυτά τ’ αφήνουν επίτηδες οι επισκέπτες, διότι πιστεύ-
ουν ότι εκεί μονάζουν ασκητές. Η ιδέα αυτή ενισχύε-
ται και εκ του ότι παραπλεύρως υπάρχει κάποιος λάκ-
κος εις τον οποίον διακρίνονται ανθρώπινα οστά.

Προχωρώντας λίγα βήματα, εννοείται με αναμμένα 
κεριά, διότι εδώ είναι εξαιρετικώς σκοτεινά, διέκρινα 
ένα πιθάρι κατακάθαρο, που αν και τόσων ετών, νο-
μίζει κανείς ότι μόλις βγήκε απ’ το καμίνι, στάζει δε 
μέσα, σταγόνα-σταγόνα το «Αγίασμα». Άλλο αξιοση-
μείωτο δεν υπήρχε εκεί μέσα. Ησυχία απόλυτος επι-
κρατεί, που την ταράσσουν πότε-πότε μερικοί δυνατοί 
χτύποι, η προέλευσης των οποίων είναι αδύνατον να 
εξακριβωθεί.
Εξερχόμαστε απ’ τη σπηλιά και αντικρίζουμε και 
πάλι το τρομερό κακοπέρατο, που η σύνθεση της λέ-
ξεως μαρτυρεί την πραγματικότητα. Τότε θυμήθηκα 
ότι ήμουνα χριστιανός ορθόδοξος και έκαμα το σταυ-
ρό μου. Εν τούτοις ο φόβος μου αυτή τη φορά ήταν 
πολύ μικρότερος από την προηγούμενη. Το κακοπέρα-
το το πέρασα γρήγορα-γρήγορα, κι έτσι πήρα την από-
φαση…. ότι εξασφάλισα τη ζωή μου. Ως δια μαγείας 
όμως ολόκληρος εκείνος ο φόβος μεταβλήθηκαν σε 
μια διαολεμένη όρεξη. Εύκολα κανείς μαντεύει ποια 
ήταν η δουλειά μου μόλις έφτασα στο μοναστήρι.
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Έλσα Χίου 

Παλιοί συμμαθητές

Κάποιους τους συναντάμε τα καλοκαίρια. Όσοι από 
μας παραμένουμε ριζωμένοι στο γενέθλιο τόπο, τους 
χαιρετάμε με τη νοσταλγική συμπεριφορά της νεανι-
κής ηλικίας. Τελικά, συμμαθητές δεν είναι μόνο οι συ-
νομήλικοι που φοιτούσαμε στην ίδια τάξη. Είναι και 
όλα τα πρόσωπα της νιότης που αγαπήσαμε. Είναι και 
οι ακρογιαλιές που μας δρόσισαν και μας άρδεψαν με 
λέξεις πλήρεις νοημάτων και αξιών. Είναι οι ψαρό-
βαρκες των παππούδων, τα εμπορικά μικροκάικα των 
πατεράδων.
Είναι οι παρέες στο νυχτερινό λιμάνι της πανσελή-
νου. Είναι τα καρενάγια και οι μανάδες που μας έψα-
χναν στις κοιλιές των σκαριών χωρίς να μας βρίσκουν. 

Ήταν όλη η ανάσα της μικρής πατρίδας στα χρόνια 
μας. Η νοσταλγία εξιδανικεύει. Τώρα στις συναντή-
σεις μας ο καθένας ξεχωριστά ξέρει ότι δεν είμαστε 
πια αυτό που ήμασταν, δεν είμαστε οι ίδιοι. Η νοσταλ-
γία εκείνης της εφηβείας που μας σημάδεψε έχει τη 
δύναμη να λυγάει και να μαλακώνει και τα πιο σκλη-
ρά πράγματα. Την άδικη συμπεριφορά, τον ανεκπλή-
ρωτο έρωτα, το έγκλημα μιας λειψής σωφρονιστικής 
παιδείας. Όλα τούτα μου ήρθαν στο νου, όταν συνά-
ντησα στο σχολικό προαύλιο της Καλλιθέας του Κέρ-
κη ένα παλιό συμμαθητή, που μισό αιώνα πριν στεγα-
ζόμασταν στο ίδιο σχολείο. Έρχονταν με τα πόδια απ’ 
το θαλασσόσπιτο που ζούσε στη, στο ν ακρογιαλιά της 
Πλάκας παλιό δημοτικό του χωριού. Απ’ τη συνάντησή 
μας στη σχολική γιορτή, εμπνεύστηκα στίχους για την 
περίσταση. 
Γεννήθηκα με τη ντια, στην αγκαλιά της θάλασσας/ 
Όταν πρωτάνοιξα τα μάτια, είδα βουνοκορφές και γα-
λανά νερά. /Στης μάνας μου την ποδιά, έμαθα να χο-
ρεύω, / Και στα θαλασσόβραχα να χοροπηδώ./ Είδα το 
κυπαρίσσι και στάθηκα όρθιος./ Είδα τα ποταμάκια της 
βροχής, κι έμαθα να τρέχω./ Είδα τους καραβομάστο-
ρες κι έφτιαξα σκαρί δικό μου από πίτυκα./ Είδα καρά-
βια να περνάνε και λαχτάρισα να ταξιδέψω./ Σε τού-
το το σχολειό, οι άνεμοι σφυρίζουν ιστορίες./ Η δική 
μου, είναι από δάσος και πέλαγος. / Από ξενιτιά και 
γυρισμό.

Η βιοποικιλότητα της Σάμου

Η ζωή στη στεριά και στη θάλασσα της Σάμου εί-
ναι συναρπαστική – τουλάχιστον για τους βιολόγους. 
Περισσότερα από 1.500 είδη φυτών έχουν καταγρα-
φεί στο νησί –ανάμεσά τους, 60 είδη ορχιδέας– και 
εκατοντάδες είδη πουλιών, θηλαστικών και ερπετών, 
εκ των οποίων πολλά σπάνια ή απειλούμενα. Εξίσου 
εντυπωσιακή είναι και η θαλάσσια ζωή στην περιοχή, 
τόσο στα ρηχά νερά όσο και στα βαθύτερα. Στο ανοι-
χτό της πέλαγος συναντάμε κάποιους από τους σημα-
ντικότερους εναπομείναντες πληθυσμούς θαλάσσιων 
θηλαστικών στη Μεσόγειο.
Η σημερινή μας ιστορία, όμως, αφορά δύο είδη της 
στεριάς, μοναδικά το καθένα για τους δικούς του λό-
γους. Το πρώτο από αυτά έχει ένα ασυνήθιστο όνο-
μα, το οποίο οφείλει στην ξανθή του γούνα: το χρυσό 
τσακάλι. «Η Σάμος είναι το τελευταίο νησί της Μεσο-
γείου που εξακολουθεί να φιλοξενεί σημαντικό πλη-
θυσμό του χρυσού τσακαλιού», εξηγεί η κ. Αναστασία 
Μήλιου, διευθύντρια Έρευνας στο Ινστιτούτο Αρχι-
πέλαγος. «Ζουν δίπλα μας και δεν τα βλέπεις ποτέ! 
Μόνο τα ακούς τη νύχτα. Κι αυτό, διότι αποφεύγουν 
τον άνθρωπο και κινούνται πολύ διακριτικά, ώστε να 
μη γίνονται αντιληπτά». Οι υπάρχοντες, λιγοστοί, πλη-
θυσμοί του τσακαλιού καταγράφονται κυρίως γύρω 
από παράκτιες και πεδινές εκτάσεις, συνήθως κοντά 
σε οικισμούς. «Είναι ένα πολύ σημαντικό ζώο για το 
οικοσύστημα, καθώς τρέφεται κυρίως με τρωκτικά και 
βοηθάει έτσι στη συγκράτηση του πληθυσμού τους. 
Δυστυχώς, όμως, από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 ο 
πληθυσμός του μειώνεται συνεχώς εξαιτίας της εντα-
τικοποίησης της γεωργίας, των αυτοκινητικών ατυχη-
μάτων. Συχνά θανατώνεται και με δηλητήριο, παρότι 
σπανίως επιτίθεται σε οικόσιτα ζώα».
Το δεύτερο μοναδικό είδος είναι ο μεσογειακός χα-
μαιλέων. Στη χώρα μας απαντούσε σε πολλά νησιά, 
αλλά σήμερα έχει εξαφανιστεί από όλα πλην της Σά-
μου. Την περίοδο αυτή βρίσκεται σε χειμερία νάρκη, 
ενώ τους θερμότερους μήνες βρίσκει ασφαλές κατα-
φύγιο καμουφλαρισμένος στη βλάστηση. Τρέφεται με 
έντομα, βοηθώντας στη μείωσή τους. «Στο παρελθόν 
τα όμορφα αυτά πλάσματα κατοικούσαν σε πολλά νη-
σιά του Αιγαίου, ενώ έως και πριν από λίγες δεκαετίες 
τούς συναντούσαμε επίσης στην Κρήτη και τη Χίο. Η 
κάθετη μείωση του πληθυσμού του χαμαιλέοντα απο-
τελεί ένα ακόμη επίτευγμα των τελευταίων δεκαετι-
ών, αποτέλεσμα της άγνοιας αλλά και της αδιαφορίας 
μέσα στην οποία συνεχίζουμε να πορευόμαστε στην 
Ελλάδα σήμερα», εκτιμά η κ. Μήλιου.
Τα δύο είδη μελετώνται από το 2009 από το Αρχιπέ-
λαγος. «Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε 
ότι τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους αποτελούν εδώ και 
πολλούς αιώνες απομονωμένους βιότοπους, γεγονός 
που κάνει και τη βιοποικιλότητά τους ιδιαίτερα ευάλω-
τη», εξηγεί η κ. Μήλιου. «Για τον λόγο αυτόν, μία μεγά-
λη πυρκαγιά μπορεί να αποβεί μοιραία».

Από την εφημερίδα Καθημερινή
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Η Καλλιθέα, το μακρινό Καλαμπάχτασι, δεν θα μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί γραφικότητα με την αγο-
ραία έννοια. Στην ταπεινή κλίμακα της νησιωτικής του 
ζωής, με τα καφενεδάκια, τα ανηφορικά σοκάκια, τα 

πανοραμικά σπίτια, φρουρούμενα από πευκοδάση και 
βουνοκορφές, υπάρχει κάτι ζωντανό, με τη σφραγίδα 
της γνησιότητας. Ένας βυζαντινός ασβεστωμένος Αι-
Γιώργης, ένα μαγευτικό μονοθέσιο σχολείο, Κι ένας 
εργατικός κόσμος με προγονική παράδοση στην υλο-
τομία, στην ξυλοναυπηγική τέχνη, στην αγροτοποιμε-
νική ζωή, στη ναυτοσύνη. Κι όλα ελέγχονται από ψηλά 
και ζυγίζονται με το μάτι. Οι καιροί, τα περάσματα των 
καραβιών, η κίνηση των ανθρώπων στις καλλιέργει-
ες, στις τροχοφόρες μετακινήσεις, στο κατηφόρισμα 
προς τα καρενάγια του Αι-Σίδερη. 
Προλάβαμε τον πορφυρό χαιρετισμό του ήλιου, την 
ώρα που τα έξι μαθητούδια του σχολειού ετοιμάζο-
νταν για τη γιορτινή λήξη της σχολικής χρονιάς. Στην 
αποχαιρετιστήρια γιορτή, που περιελάμβανε και την 
τελευταία ομιλία του διευθυντή του σχολείου, Αλέξαν-
δρου Σκρίνου, βυθίστηκα μελαγχολικά στη πραγματι-
κότητα του ανελέητου χρόνου. Ο δικός μας δάσκαλος, 
ο Αλεξανδρής, είχε οργανώσει τη στερνή του γιορτή 
στο σχολείο, κλείνοντας τη διδασκαλική του πορεία, 
με την ίδια συνέπεια που πριν 30 τόσα χρόνια σαν πρω-
τοδιόριστος νεαρός είχε γιορτάσει με μαθητές, τους 
γονείς των σημερινών του σχολιαρόπαιδων την πρώ-
τη του είσοδο στο λειτούργημα του δασκάλου. Θέλησε 
στο ίδιο σχολείο της αρχής, να κλείσει και την τελευ-
ταία σελίδα, της προσφοράς και της αγάπης. Ο μεστός 
λόγος του με τη μυρωδιά και το χρώμα του παλιού με-
λανιού χάραξε γράμματα και αράδες συγκίνησης στις 
καρδιές μας.
Ο απολογισμός μιας ζωής δοτικής πάνω από θρανία 
και ψυχές είναι μεγάλο πράγμα. Τελικά το όπλο του 

δασκάλου είναι η φωνή της σποράς. Με τη φωνή του 
διδάσκει, τραγουδά, προσεύχεται, διηγείται, παρη-
γορεί, πληροφορεί, κλαίει, ψυχαγωγεί. Απ’ τη γιορτή, 
δεν θα μπορούσε να λείπει η ομήγυρη των φίλων και 

η συμβολή του πολιτιστικού συλλόγου Μαραθο-
κάμπου με το θέατρο σκιών, ούτε η Άννα Μαυ-
ρίκη η δασκάλα των παραδοσιακών χορών, που 
συνεργάστηκε άψογα με τα παιδιά, αυτή τη τε-
λευταία χρονιά.
Ήταν εντυπωσιακή η αίσθηση της γλυκύτη-
τας μέσα μας, ακούγοντας εκείνη τη βροχού-
λα της παιδικής συνομιλίας και της αβίαστης 
απαγγελίας. Κελάρυζε η ποίηση του Ελύτη και 
του Παλαμά, γεμάτη τρυφερά νησιά, γεμάτη 
φως, θάλασσα, τρελοβάπορα κι ελπίδα. Όταν η 
παιδική φωνή πηγάζει από ευτυχισμένο δυνατό 
συναίσθημα, που έχει αρδευτεί με τραγούδια, 
με ποίηση, με παραμύθια και χορούς της πατρί-
δας, κελαρύζει σαν το ρυάκι που χύνεται πλάι 
στο κύμα. Ύστερα ήρθε ο ένδοξος μπερντές. 
Το νοσταλγικό δρώμενο της φωτοσκίασης και 

η ενθουσιαστική εναρκτήρια μουσική. Ακούστηκαν 
ξανά εκείνες οι ξεσηκωτικές φωνές του Καραγκιό-
ζη, που ζωντάνευαν παλιά τις νύχτες του καλοκαιριού 
στις πλατείες των χωριών και στις αλάνες. Οι ξένοι 
εκπλήσσονται καθώς είναι γι’ αυτούς θέαμα και άκου-
σμα πρωτόγνωρο. Απ’ όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς, 
μόνο ο Ελληνικός έχει θέατρο σκιών. Στον μπερντέ 
του καταδικού μας καραγκιόζη, οι φωνές του κρυμμέ-
νου θιάσου έδειξαν απίστευτες δυνατότητες. Τα παι-
διά ενθουσιασμένα, συνομιλούν με τις φιγούρες και 
συμμετέχουν. Ο καραγκιόζης έχοντας χώρο στις μνή-
μες της δικής μας γενιάς, ερεθίζει και τη νοσταλγία 
που επαναφέρει αυτές τις μνήμες. Κι ακόμα τη νο-
σταλγία του άλλου που υπήρξαμε κάποτε, ανάμεσα σε 
διαφορετικά πράγματα, σε διαφορετικά τοπία και δια-
φορετικούς ανθρώπους.
Να χαιρετίσω τελειώνοντας τη φωλιά και τους νεοσ-
σούς των χελιδονιών στη στέγη του σχολικού υπόστε-
γου, τα παιδιά που τιτιβίζουν με τα χελιδόνια κάτω απ’ 
τη φωλιά. Τους χωριανούς όλους που τίμησαν τα παι-
διά κι εμάς τους επισκέπτες, τις δασκάλες, τον απερ-
χόμενο διευθυντή και υπέροχο καραγκιοζοπαίχτη και 
φίλο Αλεξανδρή, τους παλαίμαχους και βροντόφω-
νους πρωταγωνιστές του θεάτρου σκιών Σιδερή και 
Δημήτρη Παπαγεωργίου και όλους όσους συνεργά-
στηκαν για το οικείο φαγοπότι και την απλόχερη φιλο-
ξενία στο πανοραμικό προαύλιο του σχολείου. Κι ένα 
σινιάλο επίσης, στο κομψότατο μοντέλο του ξύλινου 
σκαριού, που κοσμούσε τον σκηνικό χώρο της εκδήλω-
σης, και τράβηξε τα παιδιά ολόγυρά του, σ’ ένα ταξίδι 
νοερό, στις ομορφιές του κόσμου.

Έλσα Χίου                                                                                                                                                            

Το πιο αγναντερό σχολείο
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