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Ντίνος Ευρυγένης 

Ο Ντίνος Ευρυγένης γεννήθηκε στη Σάμο το 1921. 
Σχεδίαζε να σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών το 
1940, αλλά λόγω του πολέμου η σχολή έκλεισε και 
έτσι αναγκάστηκε να 
περάσει την περίοδο 
του πολέμου στο νησί 
του αρχικά και λίγο 
μετά στη Μέση Ανα-
τολή. 
Όταν άνοιξε και 
πάλι η Σχολή Καλών 
Τεχνών το 1945, φοίτη-
σε σε αυτήν και μετά 
διορίστηκε καθηγη-
τής στην Παιδαγωγική 
Ακαδημία της Φλώρι-
νας και αργότερα στην 
Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών. Ασχολήθηκε 
με όλα τα είδη της ζω-
γραφικής, αλλά ειδικεύτηκε στις θαλασσογραφίες.
Αποτύπωσε πολλά τοπία της Σάμου σε μοναδικές 
συνθέσεις που ξεχωρίζουν για τη χρωματική τους 
ισορροπία και την απόδοση λεπτομερειών. Έκανε 
700 εκθέσεις και ο ίδιος υπολόγιζε ότι είχε ζωγρα-
φίσει 2.500 πίνακες. Ήταν ένας απλός άνθρωπος με 
υψηλό ήθος και εξαίρετη καλλιτεχνική πορεία.
Έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών στις 16 Δεκεμ-
βρίου. Ο Σύλλογός μας εκφράζει τα θερμά του συλ-
λυπητήρια στους οικείους του. 
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Νέα του Συλλόγου

Σε ηλικία 60 ετών ένα άλλο μέλος του 
συλλόγου μας, ο Μπάμπης Κοντογιάννης, 
έφυγε από την ζωή. Πάλεψε και αγωνίστη-
κε πολλά χρόνια για να ξεφύγει από την 
επάρατο νόσο που μαστίζει την εποχή μας 
έχοντας δίπλα του όλη την οικογένεια του. 
Δεν τα κατάφερε. Θα τον θυμόμαστε πάντα.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην μητέρα 
του Μαρία και στα αδέρφια του Γιώργο και 
Αγγελική.

Συνδρομές Φτεριά 

Νικόλαος Κυπραίου   40
Ευαγγελία Παρασχάκη  20
Νικόλαος Κοκκώνης   20
Μαρίνα Κυριακού   30
Γεωργία Ελένη  20
Αθηνά Τεμπέλη   25
Ειρήνη Κιάσσου   30
Νικόλαος Πατσούλης ιερέας   20
Αργυρώ Βολακάκη πρεσβυτέρα  20
Γιώτα Βαρκάκη-Κάρλα   50 
στη μνήμη Νικ. και Ειρ. Σταμούλη
Μακούλα Γεωργαντζή   20
Σοφία Χρυσαφίνου   55
Ουρανία Χρυσαφίνου   40
Λίτσα Ψαραύτη  200
Λίτσα Ψαραύτη   100
Βαρβάρα Πίττα   20
Σοφία Λαΐου   50
Ιωάννης Χατζηθεοδώρου   50
Ευαγγελία Τζαμανή     50
Δημήτριος Δηλανάς   100
στη μνήμη Άννας Δηλανά 
Δημήτριος Δηλανάς   30

Συνδρομές Στέγης Αγάπης  

Zalige   20
Ουρανία Δηλανά  στη μνήμη συγγενών της 50
Ανδριανή Σωκάρδα      50 
Σταύρος Κονδύλης   100
Ανώνυμος  20 
Αντώνης Αρναούτης στη μνήμη του συχωριανού του 
και συμμαθητή του Κώστα Κόνδυλα  50
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Χορός Συλλόγου

Στις 10 Φεβρουαρίου την Κυριακή το μεσημέρι στο 
μεζεδοπωλείο Απλίκα στην Ελ. Βενιζέλου 99 (πρώην 
Γράμμου ) στο Μοσχάτο θα γίνει η κοπή πίτας του Συλ-
λόγου μας και στη συνέχεια ο χορός μας. Σας περι-
μένουμε όλους να διασκεδάσουμε και να χορέψουμε.

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

Με την ελπίδα ότι το άστρο της Βηθλεέμε την ελπίδα ότι το άστρο της Βηθλεέμ

θα ανάψει μέσα μας τη φλόγα και τη δύναμηθα ανάψει μέσα μας τη φλόγα και τη δύναμη

για ένα καλύτερο και πιο δίκαιο αύριο,για ένα καλύτερο και πιο δίκαιο αύριο,

σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 2019σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 2019

Σύλλογος ΑπαντΣύλλογος Απανταχού Μαραθοκαμπιτώναχού Μαραθοκαμπιτών

Κέρκης Μαραθοκάμπου

Η ομάδα του βόλεϊ η ομάδα η δικιά μας, ο Κέρκης 
Μαραθοκάμπου, προχωρά δυναμικά με συνεχείς νί-

κες 8 στα 8 παιχνί-
δια, στέφτηκε πρω-
ταθλητής χειμώνα 
και είμαστε πολύ 
χαρούμενοι για την 
ανοδική πορεία του. 
Εμείς όλοι στο Σύλ-
λογο των Απαντα-
χού Μαραθοκαμπι-
τών στηρίζουμε την 
προσπάθεια, στη-
ρίζουμε τους αγώ-
νες, στηρίζουμε την 
ομάδα.
Ευχαρ ι σ τ ο ύμε 
θερμά την διοίκηση 
της ομάδας για την 

απονομή τιμητικής πλακέτας στο Σύλλογό μας, ανα-
γνωρίζοντας την αγάπη μας και την συμπαράστασή 
μας σε αυτήν.
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Στις 18 Οκτωβρίου 2018 απεβίωσε ο Αλέξης Πίτ-
τας στο Χόμπαρτ της Τασμανίας. Ο Αλέξης γεννή-
θηκε στο Μαραθόκαμπο της Σάμου στις 4 Φεβρου-
αρίου το 1940 από Μαραθοκαμπίτες γονείς, τον 
Κωνσταντίνο Πίττα και 
την Φωτώ Αναστασίου. 
Μετά την αποφοίτηση 
του από το Γυμνάσιο 
(Λύκειο) εισήχθη δεύ-
τερος στη σειρά στην 
Ανωτάτη Σχολή Οικο-
νομικών και Εμπορι-
κών Επιστημών με το 
σκεπτικό ότι θα μπο-
ρούσε να σπουδάσει 
και να εργάζεται πα-
ράλληλα, επειδή είχε 
χάσει τον πατέρα του 
14 χρόνων και η μητέ-
ρα του δεν μπορούσε 
να τον στηρίξει οικο-
νομικά.
Στόχος του ήταν να 
σπουδάσει στο Πολυ-
τεχνείο, αλλά οι σπου-
δές αυτές απαιτούσαν 
τακτική παρακολούθη-
ση, περισσότερο χρό-
νο σπουδών και καλύ-
τερους οικονομικούς 
πόρους που δεν τους 
διέθετε.
Ως εκ τούτου, όπως 
και στην περίπτωση 
πολλών άλλων οικονο-
μικών μεταναστών, η Αυστραλία υπήρξε γι αυτόν σα-
νίδα σωτηρίας.
Ύστερα από πρόσκληση του αδελφού του, έφτα-
σε στη Μελβούρνη στις 8 Μαΐου του 1960 και την 
επόμενη κιόλας ημέρα της άφιξής του άρχισε να 
παρακολουθεί μαθήματα αγγλικής γλώσσας. Βρήκε 
εργασία ως καθαριστής στο εργοστάσιο της «Κραφτ 
Φουντς», και ύστερα από 13 μήνες, χρονικό διάστη-
μα μέσα στο οποίο είχε μάθει σε ικανοποιητικό βαθ-
μό τη γλώσσα, η εταιρεία τον διόρισε αναλυτή κο-
στολόγησης αγορών και επισκευών του τμήματος 
τεχνικών μελετών. Συνεχίζοντας την πλήρους απα-
σχόλησης εργασία του γράφτηκε στη σχολή μηχανο-
λόγων σαν φοιτητής μερικής απασχόλησης στο Roy-
al Melbourne Institute of Technology (RMIT). 
Η εταιρία Craft Foods τον υποστήριξε γεναιόδω-

ρα σε όλη την διάρκεια των σπουδών του, στην αρχή 
με την χορήγηση υποτροφίας για ένα χρόνο σπου-
δών και στη συνέχεια αφού απόκτησε το δίπλωμα 
του μηχανολόγου μηχανικού από το RΜΙΤ, με επαί-

νους και ενθάρρυνση 
να συνεχίσει τις μετα-
πτυχιακές του σπου-
δές στο Σύδνεϋ. Από 
εκεί αναχώρησε με 
δύο τίτλους σπουδών, 
μάστερ και διδακτορι-
κό και τέσσερα έτη δι-
δακτικής πείρας. Κατά 
την διάρκεια των δια-
λειμμάτων των σπου-
δών του ταξίδευε στη 
Μιλτζούρα, όπου βο-
ηθούσε τον αδερφό 
του και την αδερφή 
του στο διάσημο fish & 
chips κατάστημα που 
είχαν στην ιδιοκτησία 
τους.
Το 1972 παντρεύ-
τηκε την γυναίκα του 
Τζιλ Ελίζαμπεθ Όλ-
σεν στο Μπρίσμπειν 
του Κουίνσλαντ και 
το 1973 εγκαταστάθη-
καν μαζί στο Χόμπαρτ 
της Τασμανίας, όταν 
δεχτηκε πρόταση για 
τη θέση του λέκτορα 
θερμοδυναμικής στη 
Σχολή Μηχανολογίας 

του τοπικού Πανεπιστημίου.
Αμέσως αγάπησε το Χόμπαρτ γιατί τα φυσικά του 
τοπία του θύμιζαν τη Σάμο.
Στον επαγγελματικό τομέα, σαν μηχανολόγος μη-
χανικός, δραστηριοποιήθηκε στη διδασκαλία και 
στην έρευνα. Υπήρξε μέλος και υπηρέτησε με διά-
φορες ιδιότητες στο «Ίδρυμα Μηχανικών Αυστρα-
λίας», και στο «Αυστραλιανό Ίδρυμα Ψυκτικών, Κλι-
ματισμού και Θέρμανσης». Έλαβε μέρος σε πολλές 
πανεπιστημιακές επιτροπές, ως αναπληρωτής πρύ-
τανης Μηχανολογίας και ως πρόεδρος της Επιτρο-
πής Σπουδών Τοπογραφίας και Πληροφοριών Δια-
στημικής Επιστήμης, καθώς επίσης στο Συμβούλιο 
του Αυστραλιανού Αρχαιολογικού Ιδρύματος των 
Αθηνών. Σαν ακαδημαϊκός ο Αλέξης είχε την ευ-
καιρία να παρουσιάσει μελέτες του σε πολλά διε-

Αγγέλα Δηλανά-Δερτούζου 

Στη μνήμη του Αλέξιου Πίττα
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θνή συνέδρια και να δώσει διαλέξεις και σεμινάρια 
σε όλο τον κόσμο. Επίσης δίδαξε στο Πολυτεχνείο 
των Αθηνών, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και σε 
άλλα πανεπιστήμια στην Αυστραλία, την Αμερική και 
την Ευρώπη. Εκτός από την πλούσια σε περιεχόμε-
νο πανεπιστημιακή του καριέρα, αξιόλογη ήταν και 
η  προσφορά του στον κοινωνικό τομέα. Το 1963, με 
τη βοήθεια και άλλων φοιτητών, ίδρυσε τον Σύλλογο 
Ελλήνων Φοιτητών της Βικτώρια, το πρώτο φοιτητι-
κό σώμα στην Αυστραλία στο οποίο διετέλεσε πρό-
εδρος. Ο σύλλογος ήταν μια καθαρά εκπαιδευτική 
και πολιτιστική οργάνωση, η οποία συνέβαλε θετικά 
στις καλές σχέσεις με τη χώρα υιοθεσίας και κατεύ-
θυνε πολλούς νεαρούς Έλληνες μετανάστες προς 
τα Πανεπιστήμια και τα Κολλέγια της Μελβούρνης. 
Τον Αύγουστο του 1980 διόριστηκε επίτιμος πρό-
ξενος της Ελλάδας στην Τασμανία, μια θέση εθε-
λοντική που υπηρέτησε για 37 χρόνια. Αγάπησε την 
Τασμανία για τις ομορφιές της, για τους ανθρώ-
πους της. Εκεί του δόθηκε η ευκαιρία να καταξι-
ωθεί επαγγελματικά, κοινωνικά, οικονομικά και να 
δημιουργήσει οικογένεια. Ο Αλέξης και η Τζιλ από-
κτησαν τρία παιδιά, την Φωτεινή, τον Κώστα και την 
Ανθία και πέντε εγγόνια. Ήταν υπερήφανος για τα 
παιδιά του και τα εγγόνια του.
Η καλοσύνη, η ταπεινότητά, η ζεστασιά, η γεναιο-
δωρία, η αξιοσύνη και η εργατικότητά του ήταν αξι-
οσημείωτες και παραδειγμα προς μίμηση για όσους 
τον γνώρισαν! 
Ο Αλέξης αγαπούσε υπερβολικά τη Σάμο, και την 
επισκέπτονταν σχεδόν κάθε καλοκαίρι μαζί με την 
υπέροχη σύζυγό του την αξιαγάπητη Τζιλ.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε την 27η Οκτωβρί-
ου στον ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωρ-
γίου στο Χόμπαρτ της Τασμανίας και την ίδια ημέ-
ρα τελέστηκε τρισάγιο στον Ιερό Ναό του Προφήτη 
Ηλία Μαραθοκάμπου όπου το παρακολούθησε πλή-
θος συγχωριανών, φίλων και συγγενών.
Αλέξη, η απώλειά σου, άφησε ένα μεγάλο και ανα-
πλήρωτο κενό στην οικογένειά σου, στην αγαπημέ-
νη σου σύζυγο, στα παιδιά σου, στα εγγόνια σου και 
στα αδέλφια σου που πρόσφερες πλουσιοπάροχα 
την αγάπη σου και με λαχτάρα σε περίμεναν κάθε 
χρόνο να τα επισκεφτείς.
Θα ζεις για πάντα στην μνήμη και στην καρδιά των 
ανθρώπων που σε αγάπησαν.
Καλό ταξίδι Αλέξη!

Στη μνήμη Κώστα Κιάσσου 

Έφυγε από την ζωή στις 10 Οκτωβρίου ο αγαπητός 
σε όλους μας Κώστας Κιάσσος πλήρες ημερών.
Γνήσιος Μαραθοκαμπίτης, ξεκίνησε στα 18 του 

χρόνια από το Μαραθόκαμπο για να σπουδάσει στην 
Αθήνα.
Το χωριό του και το νησί του δεν το ξέχασε ποτέ, 
πάντα γύριζε εκεί από όπου ξεκίνησε. Αγάπησε και 
το Σύλλογο της Αθήνας, ενεργό μέλος μέχρι το 91 
χρόνια του, αγωνιούσε για το σύλλογο να μείνει, να 
είναι ζωντανός, να προσφέρει στο Μαραθόκαμπο και 
να κρατά ενωμένους στην Αθήνα όλους τους Μαρα-
θοκαμπίτες.
Στο τεύχος 67 του περιοδικού Φτεριάς έγραψε για 
το «Γυμνάσιο Μαραθοκάμπου στην Εθνική Αντίσταση, 
Εορτασμός Εθνικής Επετείου, 25 Μαρτίου 1943» για 
τις μνήμες του ως μαθητής της έκτης γυμνασίου την 
εποχή εκείνη.
Ξεκινώντας την αφήγησή του έγραψε:
«Δεν έχω δημοσιογραφικές ούτε λογοτεχνικές ικα-
νότητες. Την πάλαι ποτέ δική μου πένα τη χρυσή την 
άρπαξε το Πολυτεχνείο, την έκανε μυστρί και πηλο-
φόρι, μπετόν αρμέ και ασφαλτικό σκυρόδεμα και την 
πέταξε μέσα στο γρανάζι της βιοπάλης».
Θα σε θυμόμαστε πάντα. Ήσουν ξεχωριστός και 
αγαπημένος σε όλους εμάς. Έκανες μια μεγάλη επι-
τυχημένη πορεία στην ζωή σου και έφυγες γεμάτος 
από αυτά που έζησες. 
Τα θερμά συλλυπητήρια του Συλλόγου μας στην γυ-
ναίκα του Φωφώ και τα παιδιά του Μανώλη και Κατε-
ρίνα.
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Απ’ τους προϊστορικούς ακόμα χρόνους, το σύνολο 
των λαών της ανατολής και οι περισσότεροι της Ευρώ-
πης, γνώριζαν και γιόρταζαν με μεγάλη μεγαλοπρέ-
πεια τα τέσσαρα ηλιοστάσια του χρόνου. Το χειμερι-
νό στις 22 Δεκεμβρίου, που είναι η αρχή του χειμώνα, 
με τη μικρότερη μέρα στο βόρειο ημισφαίριο, το θερι-
νό στις 21 Ιουνίου που είναι η αρχή του καλοκαιριού, 

με τη μεγαλύτερη μέρα και τις δυο ισημερίες στις 21 
Μαρτίου, αρχή της άνοιξης και στις 22 Σεπτεμβρίου, 
αρχή του φθινοπώρου.
Η περίοδος του χειμώνα για τους Ευρωπαίους ήταν 
η πιο σκληρή εποχή. Οι μέρες μίκραιναν, οι νύχτες με-
γάλωναν και γίνονταν ατέλειωτες, οι πηγές διαβίωσης 
ήταν πολύ περιορισμένες, ο ήλιος χαμήλωνε στον ορί-
ζοντα κι ο φόβος να μη χαθεί κάτω απ’ αυτόν μεγάλω-
νε.
Κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, ο ήλιος βρίσκεται στο 
κατώτερο σημείο του ουράνιου θόλου, στον αστερισμό 
του Αιγόκερου, στις πύλες του ήλιου κατά τους Χαλ-
δαίους αστρονόμους κι αλλάζει κατεύθυνση, στρέφε-
ται ξανά προς τα βόρεια, η μέρα αρχίζει να μεγαλώνει 
και η γη θα ανθοφορήσει και θα καρποφορήσει χάρη σ’ 
αυτόν και μόνο σ’ αυτόν.
Γι’ αυτό το λόγο, οι αρχαίοι λαοί γιόρταζαν με με-
γαλοπρέπεια, με φωτιές και πανηγύρια  το ξαναμεγά-

λωμα της μέρας. Ο αήττητος ήλιος αναγεννήθηκε, το 
φως νίκησε γι’ ακόμα μια φορά το φοβερό κι’ ατέλειω-
το σκοτάδι της νύχτας, που γίνεται μεγαλύτερη με το 
μεγάλωμα του γεωγραφικού πλάτους.
Στην ίδια αυτή περίοδο έχουν τοποθετηθεί και γιορ-
τάζονται σήμερα απ’ τους Χριστιανούς τα Χριστούγεν-
να κι’ άλλες ακόμα σημαντικές εορτές. Οι εκδηλώσεις 

διαρκούν δώδεκα μέρες, τα δωδεκάμε-
ρα που λέει ο λαός, που αρχίζουν απ’ τα 
Χριστούγεννα και τελειώνουν τα Φώτα.

.  
Παρά τον πόλεμο και τις απαγορεύ-
σεις της εκκλησίας οι παγανιστικές γιορ-
τές, που επί αιώνες είχαν βαθιά ριζώσει 
στα έθιμα και στις συνήθειες των λαών 
δεν εξαλείφτηκαν. Με το χρόνο και ειδι-
κά μετά τον 4ον αιώνα περιορίστηκαν σε 
μια χρονική περίοδο τριών εβδομάδων. 
Είναι τρεις βδομάδες της αποκριάς, στο 
τέλος του χειμώνα, γεμάτες με παγανι-
στικά, αγροτικής προέλευσης κυρίως 
έθιμα, που τελούνται απ’ τα πανάρχαια 
χρόνια, για να καλωσορίσουν την άνοιξη 
που θα καταφθάσει σε λίγο. Τελειώνουν 
με το καρναβάλι, κατάλοιπο των διονυσι-
ακών εορτών, η πιο οργιαστική κι αθυρό-
στομη ιεροτελεστία.
Εκτός απ’ αυτά όμως, όπως φαίνεται 
κι απ’ τα προηγούμενα, πολλά έθιμα και 
παραδόσεις των Χριστουγέννων και των 
άλλων εορτών του δωδεκάμερου προ-
έρχονται απ’ αυτές τις ειδωλολατρικές 
γιορτές. 
Τα χοιροσφάγια έχουν την προέλευσή 

τους στην αρχαιότητα και κυρίως στη γιορτή των Σα-
τουρναλίων. Λίγο πιο παλιά σε πάρα πολλά Ελληνικά 
χωριά, στην Ικαρία ίσως κι αλλού ακόμα και σήμερα, 
παρά την νηστεία των ημερών, άρχιζαν τα πανηγύρια 
με τα χοιροσφάγια, πριν ακόμα τη γιορτή των Χριστου-
γέννων. Το κάθε σπιτικό έτρεφε το δικό της χοιρινό το 
οποίο συνήθως περιφερόταν ελεύθερα στο χώρο κο-
ντά στο σπίτι και η σφαγή κι ο τεμαχισμός του ήταν 
ολόκληρη ιεροτελεστία. Αυτή γινόταν από ομάδες 
νέων κυρίως του χωριού και μετά τη σφαγή, ακολου-
θούσε μια καλή οινοποσία, με μεζέδες προερχόμε-
νους απ’ το σφάγιο. Πιθανόν επειδή ο χοίρος μεγά-
λωνε κοντά στην οικογένεια, για συναισθηματικούς 
λόγους κανένας δεν έσφαζε τον δικό του. 
Τότε οι άνθρωποι εργαζόταν σκληρά, οι σημερινές 
ανέσεις ήταν ανύπαρκτες και την περίοδο του χειμώ-
να κυρίως χρειαζόταν πολλές θερμίδες που τις εύρι-
σκαν στο χοιρινό κρέας, με το άφθονο λίπος και στο 

Ευάγγελος Κιλουκιώτης

Τα Δωδεκάμερα
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κρασί. Σήμερα το χοιρινό κρέας έχει αντικατασταθεί 
στο τραπέζι των Χριστουγέννων με τη άπαχη γεμιστή 
γαλοπούλα της οποίας ο τόπος καταγωγής είναι το 
Μεξικό κι εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώ-
πη το 1526. 
Παρά τις προσπάθειες της εκκλησίας, που με τους 
κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων απαγόρευαν την 
«κυβείαν», με ποινή αφορεσμού των λαϊκών και 
καθαίρεσης των κληρικών, δεν υπήρξε δυνατότη-
τα να ξεριζωθούν τα τυχερά παιχνίδια, το κυνήγι 
της τύχης είναι έμφυτο στον άνθρωπο απ’ τη βα-
θιά αρχαιότητα. Έτσι κάθε χρόνο και κυρίως την 
πρωτοχρονιά, ελπίζοντας σ’ ένα καλύτερο χρό-
νο και μια καλύτερη τύχη, περιουσίες χάνονται 
στο πράσινο τραπέζι στη ρουλέτα και τα ζάρια 
και πολλά χρήματα ξοδεύονται για διάφορα άλλα 
τυχερά παιχνίδια και λαχεία, που είναι ο νόμιμος 
τζόγος του κράτους. 
Αν και τα κάλαντα οφείλουν το όνομά τους στις 
ρωμαϊκές καλένδες (πρωτομηνιά) του Ιανουαρί-
ου, που γιόρταζαν τον διπρόσωπο θεό Ιανό, είναι 
καθαρά ελληνικό έθιμο κι είναι η συνέχεια της Ει-
ρεσιώνης. Οι καλένδες ήταν πανηγυρικές εκδη-
λώσεις του λαού, ενώ η Ειρεσιώνη γινόταν από 
παιδιά, όπως και με τα κάλαντα σήμερα. Ο Όμη-
ρος ευρισκόμενος στη Σάμο κατασκεύασε μερι-
κά τραγούδια και περιφερόμενος με μια ομάδα 
παιδιών τα τραγουδούσαν στα σπίτια των πλουσί-
ων, ευχόμενοι πλούτο χαρά και ειρήνη, αποκομί-
ζοντας κάποιο φιλοδώρημα κι αυτή φαίνεται να 
ήταν η αρχή.
Η γιορτή γινόταν δυο φορές το χρόνο, μια την 
άνοιξη, με την παράκληση στους θεούς για καλή 
σοδιά και μια το φθινόπωρο για να τους ευχαρι-
στήσουν. Τα παιδιά γύριζαν από σπίτι σε σπίτι, 
κρατώντας κλαδί ελιάς ή δάφνης, στολισμένο με 
μαλλί, που συμβόλιζε την υγεία και την ομορφιά 
και διάφορους καρπούς και τραγουδούσαν για καλύ-
τερη τύχη και γονιμότητα της γης.
Στη Χίο τα παιδιά τραγουδούν τα κάλαντα, κρατώ-
ντας ένα ομοίωμα καραβιού, που το κατασκευάζουν 
τα ίδια και βραβεύεται το ωραιότερο. Επίσης πολλοί 
προτιμούν να στολίσουν το παραδοσιακό καραβάκι 
αντί του χριστουγεννιάτικου δένδρου. Το έθιμο αυτό, 
δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι προέρχεται απ’ την γιορτή 
των Ανθεστηρίων, κατά την οποία οι αρχαίοι Αθηναί-
οι κυλούσαν πάνω σε τροχούς ένα ομοίωμα καραβιού, 
περιφέροντας έτσι το θεό Διόνυσο.
Τα δώρα και τα χρήματα που προσέφεραν οι Ρω-
μαίοι κατά την εορτή των Σατουρναλίων και του νέου 
έτους τα ονόμαζαν strenae, προς τιμήν της θεάς της 
γονιμότητας και της παραγωγικότητας Strenia. Απ’ 
αυτό τα πρωτοχρονιάτικα δώρα οι Γάλλοι τα ονομά-
ζουν etrennes, και οι Βυζαντινοί στρήνα ονόμαζαν το 
νόμισμα που έδιναν στα παιδιά που έλεγαν τα κάλα-
ντα. Έτσι τελικά απ’ το bona strena, που θα πει καλό 

δώρο, προήλθε η μπουλιστρήνα,, μπουλουστρήνα, ή 
πουλουστρήνα, όπως λέγεται σε διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας.
Αν και υπάρχουν τα προηγούμενα της Αιγύπτου, που 
στη θέση του δολοφονημένου Όσιρη φύτρωσε ένα 
δένδρο και οι σχέσεις των προγόνων μας με τα δέν-
δρα που τα θεοποιούσαν και τους έδιναν ψυχή, το χρι-

στουγεννιάτικο δένδρο, είναι μάλλον έθιμο που προ-
ήλθε απ’ τις χώρες του βορά. Κατά την παράδοση, με 
την καθιέρωση της ελάτης σαν δένδρο των Χριστου-
γέννων, θέλησε ο Άγιος Βονιφάτιος ν’ αντικαταστήσει 
την ιερότητα που απέδιδαν οι ειδωλολάτρες στη δρυ, 
που στην αρχαία Ελλάδα ήταν αφιερωμένη στο Δία. Το 
χριστουγεννιάτικο δένδρο, εμφανίστηκε αρχικά στη 
Γερμανία κατά το τέλος του 16ου αιώνα και στην Ελλά-
δα το έφεραν οι βαυαροί του Όθωνα το 1833.
Οι αρχαίοι Ευρωπαϊκοί λαοί συνδύαζαν τη γιορτή του 
χειμερινού ηλιοστασίου, περίοδος πάρα πολύ δύσκο-
λη γι’ αυτούς, με την παρουσία αρχόντων του χειμώ-
να και του χιονιού, που ντυμένοι στα πολλά και ζεστά 
τους ρούχα, μοίραζαν δώρα στα παιδιά, συμμετέχο-
ντας στη γενική χαρά της αναγέννησης του φωτοδότη 
ήλιου. Μεταξύ των αρχόντων αυτών ήταν κι ο κοκκινο-
μάγουλος Σάντα Κλάους, που στην Ελλάδα ταυτίστηκε 
με τον ισχνό και ασκητικό Άγιο Βασίλειο, που η μνήμη 
του τιμάται την πρωτοχρονιά. 
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‘Εφυγε από τη ζωή στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 η Άννα 
Δηλανά, σύζυγος του Αθανάσιου Δηλανά, από αιφνί-
διο θάνατο.
Κηδεύτηκε στις 10 Σεπτεμβρίου στο καθολικό νε-
κροταφείο της Ρόδου και την συνόδευσαν στην τελευ-
ταία της κατοικία η οικογένειά της, φίλοι και εκπρό-
σωποι φορέων της ροδιακής 
κοινωνίας.
Η κ. Linda Cocinger σκια-
γράφησε τη φυσιογνωμία της 
εκλιπούσας με τα εξής λόγια, 
που μεταφράζονταν συγχρό-
νως από τη Dr. ιατρό κ. Μαρία 
Βολανάκη.
Η αείμνηστη Άννα γνωρί-
στηκε με τον σύζυγό της όταν 
ήταν ακόμα φοιτητής στο Πο-
λυτεχνείο της Καρλσρούης της 
Γερμανίας.
Παντρεύτηκαν το 1964 και 
έζησαν για 10 χρόνια στη Πτο-
λεμαΐδα λόγω των επαγγελμα-
τικών υποχρεώσεων του συ-
ζύγου της στο εργοστάσιο της 
ΔΕΗ.
Το 1972 ο σύζυγός της ανέ-
λαβε τη διεύθυνση του εργο-
στασίου παραγωγής ρεύματος 
της ΔΕΗ στη Ρόδο όπου και 
εγκαταστάθηκαν. Η Άννα ήταν 
πτυχιούχος δασκάλα και δίδα-
σκε γερμανικά στη Σχολή Του-
ριστικών Επαγγελμάτων της Ρόδου.
Με την ανάθεση στο σύζυγό της και με τα επιπλέ-
ον καθήκοντα επίτιμου προξένου της Γερμανίας στη 
Ρόδο, η Άννα ανέλαβε ένα μεγάλο μέρος ευθύνης στο 
προξενείο.
Ως υπάλληλος του προξενείου ήταν πάντοτε ευγενι-
κή, πρόθυμη να βοηθήσει πέρα από το τυπικό καθήκον 
και πέρα από το ωράριο εργασίας της.
Συμπαραστεκόταν σε ασθενείς και τραυματισμέ-
νους στο νοσοκομείο. Συνόδευε συλληφθέντες ως δι-
ερμηνέας στο δικαστήριο, στέκονταν στην ταφή θα-
νάσιμα τραυματισμένων τουριστών, πολλές φορές 
μοναδική συνοδός τους μαζί με τον ιερέα της γερμα-
νόφωνης εκκλησίας της Ρόδου. 
Ήταν ιδρυτικό μέλος του Ελληνογερμανικού Συλλό-
γου και ενημέρωνε τα μέλη της γερμανικής παροικίας 
με ομιλίες σχετικά με τα θέματα που τους αφορού-
σαν, συνταξιοδοτικά, εκπαίδευσης των παιδιών τους 
στη Γερμανία και στρατολογίας.
Ήταν δοσμένη με την καρδιά της στην εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας σε εμάς τις μητέρες και τα παιδιά 
μας, που την κατείχε άριστα. Με αυτόν τον τρόπο μας 
βοηθούσε στην ένταξή μας στην ελληνική κοινωνία 
και υποστήριζε ενεργά τις σχέσεις των δύο χωρών.
Για τον λόγο αυτό και για τις εξαιρετικές υπηρεσί-
ες που προσέφερε στη λειτουργία του προξενείου 

της Ρόδου έτυχε τιμητικών δι-
ακρίσεων από τον πρόεδρο της 
Γερμανικής  Δημοκρατίας και 
των δύο πρέσβεων της Γερμα-
νίας στην Ελλάδα.

 Άλλο μεγάλο κεφάλαιο της 
δραστηριότητάς της ήταν η 
υποστήριξη των προσφύγων. 
Βοηθούσε τους Αφρικανούς, 
Ιρακινούς, Ιρανούς, Παλαιστι-
νίους με όποιο τρόπο μπορού-
σε.
Άννα ένα μεγάλο ευχαριστώ 
από όλους εμάς που σήκωσες 
τα βάρη των άλλων.
Η τοπική κοινωνία την χαρα-
κτήριζε πρόθυμη να βοηθήσει, 
γενναιόδωρη, θαρραλέα, δί-
καιη, ευθύ, ακριβή στις ενέρ-
γειες και τα λόγια της και τί-
μια. Ήταν μια γυναίκα που με 
τη στάση της σε πολλά θέματα 
της κοινωνίας μας κέρδιζε το 
θαυμασμό μας. Ήταν πολύ δε-
μένη στη φροντίδα του περι-
βάλλοντος. Οι βεράντες και οι 

κήποι των σπιτιών μας έχουν γεμίσει από φυτά του κή-
που της Άννας, που τα περισσότερα προέρχονταν από 
ξένες χώρες που κουβαλούσε από τα ταξίδια της. Επί-
σης συμμετείχε ανελλιπώς στις δενδροφυτεύσεις που 
γίνονταν σε καμένες περιοχές της Ρόδου.
Άννα στο όνομα όλων μας σε ευχαριστούμε για την 
παρουσία στη ζωή σου εδώ στη Ρόδο, θα μας λείψεις. 
Σου ευχόμαστε καλό ταξίδι.
Η Ροδιακή εφημερίδα μεταξύ των άλλων έγραψε ότι 
ήταν πολύ σημαντική και αξιέπαινη η δραστηριότητά 
της στη υποστήριξη των προσφύγων και στην προστα-
σία του περιβάλλοντος .
Η Άννα ήταν αξιοπρεπής και αξιαγάπητη και στις 
εκατέρωθεν οικογενειακές της σχέσεις όπου απλό-
χερα έδωσε αγάπη με σεβασμό και αξιοπρέπεια.
Άννα θα λείψεις από όλους εμάς που σε είχαμε κο-
ντά μας, στο σύζυγό σου στα παιδιά σου, τα εγγόνια 
σου και στα λοιπά μέλη του στενού οικογενειακού σου 
περιβάλλοντος.
Αιωνία σου η μνήμη.

Στη μνήμη Άννας Δηλανά
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Κέρκη, βουνό περήφανο που τ’ άστρα συντροφεύεις,
που βόσκουν σβελτοπόδαρες κατσίκες στα γκρεμνά 
σου,
που ξεδιψάς τα ρίφια σου στα δροσερά νερά σου,
γίγαντας είσαι ασάλευτος στον πέτρινό σου θρόνο.
Στα βράχια σου τ’ απόκρημνα οι αετοί φωλιάζουν
κι οι βουεροί σου χείμαρροι με τα θολά νερά τους
σε κάνουν θέλοντας και μη να σταματάς μπροστά 
τους.
Της Σαραντασκαλιώτισσας η φοβερή σπηλιά
που ανεβαίνεις με σκαλιά στο βράχο καμωμένα,
το σπήλαιο που λέγεται Σπηλιά του Πυθαγόρα,
και τ’ άλλο Κακοπέρατο κι η Σιδερένια Πόρτα.
Του Άι Γιάννη η σπηλιά σ’ άλλη πλευρά του Κέρκη
όπου οι ναύτες σαν περνούν απ’ το Μπουγάζι μέσα
βλέπουν ν’ ανάβει εκεί ψηλά τ’ Αγίου το καντήλι.
Αυτά σου τα μυστήρια, αυτές οι ομορφιές σου
κάνουν να σε θαυμάζουμε ψηλοβιγλίτη Κέρκη,
που απ’ την κορφή σου εκεί ψηλά, την άσπρη κορυφή 
σου
φρουρός βουβός, ακίνητος στέκεις απάνωθέ μας,
έχοντας μες στη σκέψη σου και μέσα στην ψυχή σου,
τον σταυραετό λεβέντη σου, τον Κωνσταντή το γιο σου,
που γύριζε στα δάση σου και στις ψηλές κορφές σου,
που ’χε τον ουρανό σκεπή, τα δέντρα για κρεβάτι,
που ’χε για προσκεφάλι του μια πέτρα απ’ τις πλαγιές 
σου
και για παρέα τα πουλιά και τ’ άγρια θηρία.
Είχε τα χρόνια του Χριστού αυτός ο πατριώτης
που ορφανό τον άφησαν σαν ζωντανή την κάψαν,
τη μάνα τη μαρτυρική καταμεσής στη Λάκκα,
κι αυτόν προδοτικά τον φάγανε μια Τρίτη αποφράδα,
κι αφού τον ξαρματώσανε του κόψαν το κεφάλι
και στο Βαθύ το πήγανε τα λύτρα να εισπράξουν.
Σαν το Χριστό μας έδειξε ο δολερός Ιούδας (Ν.Κ.)
σε κείνο το απόσπασμα τον Κωνσταντή το γιο σου 
κι αφού καρτέρι του ’στησαν τρεις ντουφεκιές του ρί-
ξαν,
την ώρα που έπινε νερό να σβήσει τη φωτιά του από 
το δηλητήριο.
Και σαν τον εσκοτώσανε μέσα σε ένα ρέμα
ένας αετός περήφανος ορμάει απ’ τη φωλιά του,
χώνει τα νύχια του βαθιά στο ματωμένο χώμα
και την ψυχή του Κώστα σου στη βίγλα τηνε φέρνει,
και την αφήνει λεύτερη στα χέρια τα δικά σου.
Λεύτερη σαν τον άνεμο, αγνή σαν τα λουλούδια,
περήφανη σαν τη ματιά του τροφοδότη ήλιου.
Μόλις ο Κέρκης την ψυχή του γιου του αγκαλιάζει
νεφοσκεπάστηκε. Με μιας βροντάει και βρυχάται,
διέταξε τις ρεματιές όλες να σταματήσουν,
τα δέντρα να λυγίσουνε, να μαραθεί η χλόη,
γιατ’ ήταν κρίμα να χαθεί αυτό το παλικάρι,

του Μαραθόκαμπου ο αετός, της Σάμου το καμάρι.
Δεκάξι χρόνια γύριζε στα δάση ο αντρειωμένος,
πολλές φορές ήταν γυμνός αλλά και πεινασμένος.
Τέσσερα αδέλφια ήτανε, τα δυο είν’ σκοτωμένα
και τ’ άλλα δυο είν’ μακριά, κι αυτά κατατρεγμένα.
Και τώρα γερο-Κέρκη μου, μετά από τόσα χρόνια
ξαναθυμίσου μια φορά αυτά τα γεγονότα,
σκύψε, φίλα με σεβασμό το άγιο το χώμα
που το κορμί του Κώστα σου του λιονταριού του γιου 
σου
δέχτηκε μες στα σπλάχνα σου. Θρήνησε 
γερο-Κέρκη μου κι εσύ Μπαϊρακτάρη,
γιατί ο Κώστας ο αετός κατέβηκε στον Άδη.
Την ώρα που τον θάβανε σηκώθηκε αντάρα,
σκοτείνιασε όλο το χωριό, έπεσε βουβαμάρα.
Ο αέρας εσταμάτησε και ο Φτεριάς τριγύρω
μαύρα εγέμισε πουλιά που αρχίζανε να κρώζουν,
την ώρα που το λιονταριού το όμορφο το σώμα
χωρίς κεφάλι τώρα πια κατέβαινε στο χώμα.

Υ.Γ. Ο Κώστας Γιαγάς ήταν αδελφός του παππού μου 
Γιάννη Γιαγά, θείος της μητέρας μου Μαρίας, άρα και 
δικός μου παππούς και θείος. Αυτό το μνημόσυνο μετά 
από ενενήντα χρόνια του το όφειλα ούσα περήφανη 
για τη γενιά μου.

Χρυσούλα Κώνστα 

Στον Κέρκη 
(Ιστορία, θρύλοι, παραδόσεις)
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Το κτήμα των γειτόνων μας στο Μπουγάζι, μισό ήμε-
ρα, μισό άγρια, τους το ’γραψε το 1954 ο παππούς τους 
ο Χατζής με τον όρο πως αν μέσα στην επόμενη πε-
νταετία δεν κατάφερναν να εκχερσώσουν το δαγρί 

και να το φυτέψουν με λιόδεντρα, θα τους το πάρει 
πίσω, ολόκληρο.
Όλη η οικογένεια, μικροί και μεγάλοι, έπεσαν με τα 
μούτρα στη δουλειά, με ψυχή και με ζωή, για να κερ-
δίσουν το στοίχημα. Και το κέρδισαν.
Πήγαιναν στο κτήμα τακτικά μια ώρα δρόμο με τα 
πόδια από το χωριουδάκι τους την Αγία Κυριακή, με 
τα σύνεργα της δουλειάς και τα εφόδια φορτωμένα 
στο άξιο μουλάρι τους, τον Αράπη, και στο υπομονετι-
κό γαϊδουράκι τους, τη Τζανού.
Κάποιες φορές επέστρεφαν κατάκοποι αργά το θά-
μπωμα της ίδιας μέρας και άλλες έμεναν στο Μπου-
γάζι στο φιλόξενο καλύβι του καλού τους γείτονα του 
κυρ Χριστόδουλου με το παλιό φουρνάκι και το μεγά-
λο αλώνι, μιας και τα καλύβια τους στο κάτω κτήμα τα 
είχαν ρημάξει ο χρόνος και η εγκατάλειψη.
Νερό για πιόμα και για τη λάτρα τους κουβαλούσαν, 
καθημερινά, απ’ την Παλιόστερνα, στου Σκούλου το 
ρέμα, με τα γερμανικά μπιτόνια φορτωμένα στο γαϊ-
δουράκι τους και με τα πήλινα στο χέρι και στον ώμο.
Τα καλοκαίρια κοιμόντουσαν στο ύπαιθρο, πότε στην 
ευρύχωρη ταράτσα του καλυβιού και πότε στο αλώνι, 
στρωματσάδα, στην φεγγαράδα και στην αστροφεγ-
γιά.
Και τους χειμώνες με τα ατελείωτα βράδια όμορφα 
ήτανε.
Τα παιδιά ν’ ακούνε ιστορίες και παραμύθια από 

τους γεροντότερους κοντά στο παραγώνι ή να διαβά-
ζουν τα μεγαλύτερα, με το λαδολύχναρο βιβλία σχολι-
κά και μη, ακόμα και τον κόμη Μοντεχρίστο που μαζί 
και μ’ άλλα αναγνώσματα, υπήρχαν στην μικρή βιβλι-

οθήκη της Μαρίας, της κόρης του κυρ 
Χριστόδουλου, στο ερμάρι του καλυβιού.
Και οι μεγάλοι να συζητούν με τους 
γείτονες που έρχονταν συχνά να νυχτε-
ρέψουν από καλύβια κοντινά κι αλαργι-
νότερα τα νέα του τόπου και της ξενι-
τειάς, τα μερομήνια των καιρών, για τα 
χωράφια τους, για τα παιδιά και τα εγγό-
νια τους, τα σχέδια και τα όνειρα τους, 
τις χαρές και τους καημούς, κουτσοπί-
νοντας πότε σούμα με σύκα ξερά ή με 
στραγάλι απ’ τα ρεβίθια τους, πότε  μπό-
λικο κρασί με μεζέ το βρισκούμενο και 
πολλή αγάπη και όταν είχε κρύο πολύ 
και παγωνιά βραστάρι δυνατό, φωτιά κι 
ανάμα.
Κι όταν τα βλέφαρα άρχιζαν να βαραί-
νουν μια μια οι παρέες αραίωναν παίρνο-
ντας μαζί τους από ένα αναμμένο δαυλί 
από το τζάκι ώστε κουνώντας το πέρα 

δώθε ρυθμικά και γρήγορα να βρίσκουν με το φως του 
κάποια σιγουριά και ασφάλεια στους δύσβατους δρό-
μους και στα μονοπάτια της επιστροφής.
Ο κυρ Νικόλας, ο πατέρας, καθάρισε σιγά σιγά πότε 
μονάχος του και πότε μ’ αργατολόι από τους θάμνους 
τα βάτια και τ’ αγριόδεντρα ολόκληρο το δαγρί στο 
πάνω κτήμα.
Κι ύστερα λιάνισε τα χοντρόκλαρα για τα καμίνια και 
το τζάκι.
Και τα γυναικόπαιδα κάνοντας σωρούς μεγάλους τα 
κλαριά και τα βάτια, μακριά απ’ τα ήμερα, έβαζαν φω-
τιά μέχρι που έφεξε ο τόπος όλος και φάνηκε γόνιμη 
η γης.
Και στη σωστή την ώρα μπόλιασε τις αγριελιές και 
φύτεψε ήμερα αμπόλια, όσα και όπου χρειάζονταν.
Η χαρά όλων τους, μικρών και μεγάλων, δεν περι-
γράφονταν κάθε που τα μπολιάσματα πετύχαιναν κι 
ανοίγανε τα μάτια τους στο φως και η λαχτάρα των 
παιδιών να βοηθήσουν την οικογένεια μετρίαζε τον 
κόπο τους να κουβαλούν νερό απ’ την Παλιόστερνα 
ή από του Καΐλα ή ακόμα και από τον Αϊ Γιάννη, μισή 
ώρα δρόμο μες στο κατακαλόκαιρο, να τα ποτίζουν για 
χρόνια πολλά μέχρι να μεγαλώσουν και να καρπίσουν. 
Ο Νοέμβριος ήταν μήνας ξεχωριστός καθώς τέλειω-
ναν οι προετοιμασίες για το λιομάζωμα και ξεκινού-
σαν αυτές για την σπορά.
Στις 12 Νοεμβρίου πανηγύριζε το μοναστήρι του 

Μανόλης Κάρλας 

«Ψωμί κι αγριοβλάσταρα από το Μπουγάζι»
Στη μνήμη όσων έφυγαν από τις οικογένειες του Νικολάου Ε. Κάρλα και του Χριστόδουλου Δ. Σεβαστή
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Ελεήμονα και έρχονταν από βραδύς στη χάρη του ζυ-
γιές ζυγιές προσκυνητές και επισκέπτες από τα γύρω 
χωριά να αποθέσουν τον πόνο τους, την ελπίδα, τα 
όνειρα και τον σεβασμό τους στον γείτονα Άγιο.
Και γέμιζε όλος ο τόπος ζωή.
Μπρός πίσω της Παναγιάς της Μεσοσπορίτισσας 
καθώς οι πρώτες βροχές είχαν αφρατέψει το χώμα, 
ο κυρ Νικόλας έζεβε τον Αράπη, απ’ τα χαράματα και 
όργωνε τα νιώματα, όπως έλεγε το κτήμα που πρό-
σφατα είχε εκχερσωθεί στο Μπουγάζι.

 Και έσπερνε στάρι, καπέλι ή διμηνίτη και στις άκρες 
κραμπόσπορο.
Με το σωστό και συχνό ξεβοτάνισμα, τα χωράφια 
και οι φύτρες δυνάμωναν πολύ.
Και κατά τον Ιούλιο, μετά το πανηγύρι της Αγίας Κυ-
ριακής η οικογένεια άρχιζε να θερίζει τα σπαρμέ-
να της. Από τα χερόβολα στις θημωνιές και μετά στο 
μεγάλο αλώνι του κυρ Χριστόδουλου αλώνιζαν με τα 
υποζύγια και στην συνέχεια λίχνιζαν και ξεχώριζαν το 
στάρι από το άχυρο.
Πολύμηνοι κόποι και πολύς ιδρώτας για το ψωμί της 
χρονιάς.
Και τι ψωμί !! Γλυκύτατο και μυρωδάτο, σκέτη αγάπη.
Θυμάμαι με νοσταλγία ακόμα και σήμερα το άρωμα 
και τη γεύση εκείνου του ζεστού ψωμιού που μας φί-
λευε τις Άγιες μέρες η θεία Γραμματική.
Μα και τα ζώα τους είχαν το μερτικό τους για τον 
κόπο τους καθώς το άχυρο γέμιζε άφθονο το παχνί 
τους τα βράδια ως την επόμενη χρονιά. Γύρω στον 
Μάρτιο, μας διηγούνταν τα παιδιά, οι κράμπες ήταν 
πια μες στη καλή χαρά, μεστωμένες, στην ώρα τους, 
με τα τρυφερά τσιμίτια τους να λογχίζουν τον ουρα-
νό και να ανεμίζουν, δάσος πολύχρωμο στο μαϊστράλι, 
έτοιμες για συγκομιδή.
Ήταν η εποχή που η κυρά Γραμματική πήγαινε τα-
χτικά με το γαϊδουράκι της απ’ την Αγία Κυριακή στο 
κτήμα της στο Μπουγάζι και γέμιζε κάθε φορά τρία με 
τέσσερα μεγάλα σακιά μ’ αυτά τα τρυφερά και μυρω-
δάτα φυλλοβλάσταρα
Το βράδυ που επέστρεφε στον οικισμό τ’ άπλωνε 
στην αυλή του καλυβιού να μην ανάψουνε και μαρα-
θούνε και τ’ αχνοράντιζε για να ’χουν τη δροσιά της 
νύχτας. Και το πρωί, προτού χαράξει η αυγή, έβαζε 
πλώρη για το μεγάλο χωριό, τον Μαραθόκαμπο, μιά-
μιση ώρα ποδαρόδρομο, όλο και σαλαγώντας το φορ-
τωμένο ζωντανό της, την Τζανού, για να φτάσουνε 
νωρίς, να ξεπουλήσει πόρτα-πόρτα και γρήγορα η κα-
ψερή για να χει ακόμα μέρα πίσω της για την επιστρο-
φή τους.

 – Μαμά, μαμά, ήρθε η θεία Γραμματική και μας έφε-
ρε ξανά τρυφερές αγριόκραμπες και τσιμίτια από το 
Μπουγάζι, λέγαμε στη μητέρα μας, μόλις επέστρεφε 
από το εμπορικό του πατέρα στο σπίτι μας αργά το με-
σημέρι.
Την ίδια μέρα κατάφερνε πάντα η καλή μας γειτό-
νισσα να έρχεται πρωί, να ξεπουλάει γρήγορα και νω-

ρίς και να επιστρέφει στην ώρα της στην Αγία Κυριακή, 
καταχαρούμενη, με χίλια δυο καλούδια για τα παιδά-
κια της και με εφόδια για το νοικοκυριό τους που οι 
κατσίκες, οι κήποι και τα κτήματα δεν μπορούσαν να 
τους εξασφαλίσουν.
Και τα παιδιά της την περίμεναν με λαχτάρα και 
αγωνία στο έμπα του χωριού, κοντά στο ρέμα, πότε για 
τα μολύβια και τα τετράδια, πότε για τα περιοδικά και 
τα βιβλία από τη θεία τους τ’ Αθηνιώ και πάντα για τις 
καουράτες μέντες, τα γλειφιτζούρια, τα παστέλια και 
τον μπακλαβά της κυρά Δάφνης του Γιάνναρου, την 
μεγάλη τους αδυναμία.
Μια φορά – μας το εκμυστηρεύτηκαν μετά από πολ-
λά χρόνια – η κυρά Γραμματική επέστρεψε νωρίς και 
πικραμένη στην Αγία Κυριακή απ’ τον Μαραθόκαμπο. 
Όπως είπε στον άντρα της και τα παιδιά της, ο αστυ-
νόμος του χωριού της απαγόρεψε να πουλάει χόρτα, 
γιατί δεν είχε, λέει, την σχετική άδεια.
Έκαμε άμεσα την αίτηση που της υπέδειξαν, ο και-
ρός περνούσε, η άδεια δεν έρχονταν και η γειτόνισσα 

μας πήγε στην πρωτεύουσα, στο Βαθύ για να ρωτήσει 
το πώς και το γιατί, αυτοπροσώπως.
Κι εκεί της είπαν, να, είχατε έναν ξάδερφο αντάρτη 
που σκοτώθηκε το 49 και κανονικά έπρεπε τότε να τον 
είχατε δημόσια και έγγραφα αποκηρύξει, αλλά δεν το 
έχετε πράξει ως τα σήμερα.
Πράγματι, ο ξάδερφος τους είχε σκοτωθεί ανήμερα 
που γέννησε το πρώτο της παιδί και είχε κλάψει τότε 
και ορκιστεί στη μνήμη του ολόκληρο το σόι. 
Ευτυχώς που μεσολάβησε ο άντρας της θείας τους 
της Ειρήνης, ο δήμαρχος και η άδεια βγήκε γρήγορα 
και με άθικτη την αξιοπρέπεια τους.
Οι καλλιέργειες με τις αγριόκραμπες κράτησαν ως 
το 75 που τέλειωσε τις σπουδές του ο μεγάλος τους 
γιος. 
Μέχρι τότε και μάλιστα νόμιμα και με την άδεια της 
αστυνομίας, η κυρά Γραμματική πότε συχνότερα και 
πότε αραιότερα συμπλήρωνε το εισόδημα της οικογέ-
νειας της με τα τσιμίτια, τα ευλογημένα αγριοβλάστα-
ρα από το πατρογονικό της κτήμα στο Μπουγάζι. 
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Κάμποσα χρόνια πριν. Σ’ εκείνο το λιτό αρχονταρί-
κι του Ελεήμονα με το μεγάλο τζάκι και το μακρύ φι-
λόξενο τραπέζι βρεθήκαμε μια φιλική παρέα ν’ αλ-
λάξουμε χρόνο και κουβέντες. Στο ξυλόφουρνο της 
αυλής σιγοψήνονταν ένα αγριολαγός γεμιστός με ρύζι 

και μυρωδικά κι άλλα διάφορα λαχταριστά κι ασυνή-
θιστα. Πρωτοχρονιάτικη νυχτερινή αναμονή σε μονα-
στήρι του 1867 χτισμένο πάνω σε ερείπια αρχαίας μο-
νής είναι σπάνια τύχη. Κι όταν άρχισε η πρόποση μ’ 
ένα μπαγλαμά κι ένα λαούτο, ξέραμε όλοι πως θα το 
ξημερώναμε εν χορδαίς και οργάνοις. Τέτοιες ώρες 
ακόμα κι ο Αι-Γιάννης παίζει το βυζαντινό κανονάκι 
του και τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει αυτή τη χω-
μάτινη καρδιά απ’ το να ραγίσει ή να κελαηδήσει σα 
νεροσφυριχτράκι.
Σ’ αυτό το τοπίο ο άνεμος δεν κουράστηκε τρεις χι-
λιάδες πρωτοχρονιές τώρα να φυσά το σουραύλι του 
ολόγυρα απ’ το Κάτεργο, τον μαύρο βράχο του κολ-
πίσκου και να φουσκώνει πανιά στα περαστικά πλε-
ούμενα της ιστορίας. Στην ακτή έχουν ξεβραστεί 
σπαράγματα αρχαίων ναυαγίων, πηδάλια βυζαντινών 
δρομώνων, σανίδες πειρατικών, τσακισμένα αρμαμέ-
ντα του αγώνα. Έχουν αράξει προσφυγικά ιστιοφόρα 
του 22 κι έχουν αποπλεύσει καΐκια πολιτικών εξορί-
στων. Τώρα δένουν κάβους σύγχρονα ψαράδικα και 
φουσκωτά βομβαρδισμένων προσφύγων. Κι όλη τούτη 
η μακραίωνη κίνηση και ζωή με συμφορές, θλίψη, θρι-
άμβους, πολέμους και ειρηνική χαρά, συμπυκνωμένη 

στην αύρα του τοπίου, στις κλίμακες των μουσικών ορ-
γάνων και στη στιχουργία των τραγουδιών και της ποί-
ησης.
Στην τράπεζα των παλιών καλογήρων τα όργανα άρ-
χισαν νωρίς. Τα ρεμπέτικα εναλλάσσονταν. Κατοχι-

κά, σμυρναίικα, περιθωρια-
κά, ερωτικά. Τι όμορφα που 
τα είπε σε συνέντευξή του 
ο Χατζηδάκης τα σχετικά με 
τα τραγούδια που ακούγαμε 
πρωτοχρονιάτικα.

«Το ρεμπέτικο τραγούδι εί-
ναι γνήσια ελληνικό. Μονα-
δικά ελληνικό. Ποια μουσική 
μας μπορεί να ισχυριστεί σή-
μερα ότι βρίσκεται πέρα απ’ 
το βυζαντινό μέλος και πέρα 
απ’ το δημοτικό τραγούδι;» 
Δώδεκα παρά τέταρτο στο 
πανοραμικό πλάτωμα της 
ανηφόρας στοιβάζαμε κλα-
διά και αγκαθόθαμνους για τη 
φωτιά του μεσονυχτίου. Δώ-
δεκα ακριβώς δυο καράβια 
διέσχιζαν το μπουγάζι ολο-
φώτιστα, σφυρίζοντας παρα-
τεταμένα. Η φωτιά μας είχε 
θεριέψει και οι πυρσοί που 
άναψαν άντρες της παρέ-

ας διαγράφοντας κυκλικές τροχιές στον αέρα πήραν 
απάντηση από δυνατό προβολέα του ενός καραβιού, 
που αναβόσβηνε σήματα Μορς. Κάποιος της παρέας 
ανάγνωσε τη φράση «Καλή Χρονιά». Κι όταν χώνεψε 
η φρυκτωρία μας, στη τράπεζα με τα μισοτελειωμένα 
πιάτα, η ευφρόσυνη διάθεση και το τραγούδι έφτανε 
μέχρι τα κοντινά μικροσπήλαια του μοναστηριού, κά-
νοντας τα οστά των κεκοιμημένων μοναχών να σκιρ-
τούν για τη συνέχιση της ζωής στα ερημικά τους μετε-
ρίζια. Το ξημέρωμα ο Αι- Βασίλης αόρατος τελούσε τη 
καταδική του λειτουργία στον Αι-Γιάννη. Μπαίνοντας 
για το άναμμα των καντηλιών, αναπόλησα την τελε-
τουργία με παπά και ψάλτες στην ενορία μου. Εκείνη 
τη λειτουργία τη βγαλμένη απ’ την καρδιά της αρχαί-
ας τραγωδίας των Ικέτιδων, όπου οι ύμνοι του Ρωμα-
νού ψάλλονται στην κλίμακα και τη γλώσσα των τυρα-
γνισμένων γενεών της πικρής πατρίδας. Το ίδιο και τα 
ρεμπέτικα, τα δημοτικά και τα ζεϊμπέκικα της ελληνι-
κής ψυχής. Η μουσική και τα τραγούδια μας είναι μια 
απόδειξη ότι ο Θεός υπάρχει. Για μερικούς, όσο μονά-
χα παίζουν τα βιολιά και τα λαούτα. Για άλλους ακό-
μα και στη σιωπή και στη χαρμολύπη και στη δόξα της 
κάθε ανατολής της καινούριας μέρας. Καλή χρονιά.

Έλσα Χίου 

Πρωτοχρονιά στον Ελεήμονα
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Πανώριος κι ξεκάθαρος απλώνεται 
ο νιόφκιαστος κόσμος, ουρανός, στε-
ριά και θάλασσα. Γαλανός ο ουρανός 
από πάνω και ολόχαρος σφιχταγκαλιά-
ζει την αδερφή του τη Γη, που την ίδια 
μέρα γεννηθήκανε απ’ τα παντοδύνα-
μα χέρια του Πλάστη. Του ουρανού τ’ 
ολόφωτο στολίδι και της γης ο μεγάλος 
χαριτοδότης, η Ήλιος, απ’ τις τριαντα-
φυλλιές πόρτες της Ανατολής προβάλ-
λει μεγαλόπρεπος και τα χρυσά του τα 
μαλλιά σκορπούνε κατά παντού φως και λάψη και 
θερμή ζεστασιά, ζωή κι αγάπη και δύναμη μαζί σμιγ-
μένα. Της γης τα σπλάχνα δεν τα βασανίζει ακόμα τ’ 
ανθρώπου η ανεχορταγιά και η φωτιά δεν ασκημίζει 
με τις κάπνες της την απάρθενη ομορφιά της. Η θά-
λασσα λεύτερη κυλά με παιχνίδια τα γαλανά της κύ-
ματα και γλυκοφιλά τη στεριά˙ πανί και κουπί, καπνός 
και φτερό δεν περιπαίζουν το μεγαλείο της. Όλος ο 
κόσμος, βουνά και κάμποι, ποτάμια και λίμνες, όχτοι 
και ισώματα, ρεματιές και βρυσούλες, δέντρα και 
χαμόκλαδα, λουλούδια και χλωρασιές, ζώα της στε-
ριάς και της θάλασσας και τ’ αγέρα χαίρονται ήσυχα 
την ομορφιά της και τις χάρες που τους εδώρησε η 
θεϊκή καλοσύνη... 
Ανάμεσα στην ησυχία μιας ανοιξιάτικης πρωι-
νής κει κάτω στην βλογημένη χώρα, που ήτανε γρα-
φτό της «προ πάντων των αιώνων» να γενεί πατρίδα 
του Θείου Λόγου, ενώ απαλά κυλούσε τ’ ασημένια 
του νερά ο Ιορδάνης κι έφτανε κάτω χαμηλά και τα 
σκορπούσε στο λουλουδισμένο κάμπο, που σήμερα 
από θεϊκή κατάρα είναι θάλασσα πικρή και καταρα-
μένη, Νεκρή θάλασσα, άξαφνα από την πέρα μεριά 
του αξάντησε ο πρώτος άνθρωπος ο Αδάμ κι ερχό-
τανε. Δεν ήτανε πλια ο μορφονιός που βγήκε από τα 
χέρια του Θεού, αποτελείωμα και κορώνα της σο-
φής του δημιουργίας δεν ήτανε πλια ο βασιλιάς της 
Παράδεισος, που όλα της πλάσης τα ζώα ερχόντανε 
κάθε ώρα και στιγμή να φιλήσουνε τα πόδια του, ση-
μάδι της υποταγής τους˙ δεν ήτανε πλια της όμορ-
φης Εύας το λεβέντικο ταίρι. Γέρος, ομορφόγερος, 
ψηλός σαν έλατο, με το κορμί σκυφτό απ’ τα χρόνια, 
με την κάτασπρη γενειάδα του και τα ολόλευκα μαλ-
λιά του, άσπρα σαν τα καθάρια χιόνια του Λιβάνου. 
Το πρόσωπό του ήτανε αυλακωμένο απ’ τον ίδρο που 
χύθηκε κατά την κατάρα του Θεού και πότισε τη γη 
για να του δώσει το ψωμί του. Το μέτωπό του ζαρω-
μένο από τις πικρές θύμησες που βάραιναν την κε-
φαλή του. Κουρασμένος απ’ το δρόμο κι αποσταμέ-
νος απ’ την κάψα της ημέρας εκάθησε δίπλα στην 
ακροποταμιά του Ιορδάνη αποκάτω σε μια φοινικιά 
να ξεκουραστεί, να ξανασάνει. Όλα τα τριγύρω του 

εγνωρίσανε τον πρωτινό τους αφέντη 
χωρίς ν’ αποκοτήσουν να τονέ προσκυ-
νήσουν σαν και πρώτα. Εκυλούσε τα 
δροσερά νερά του ο Ιορδάνης, όταν 
ο κουρασμένος Πρωτάνθρωπος εβού-
τηξε μέσα στις παλάμες του να πάρει 
νερό να πιει και να δροσίσει τα σωθικά 
του. Όλη τη δροσιά του το ποτάμι την 
έριξε μέσα στις λίγες καταποσιές που 
ήπιε ο διψασμένος. Τα χείλια του εί-
πανε μιαν ευχαριστία στο Θεό που με 

τόσο καλά είχε στολισμένο τον κόσμο, όπου κι αυτός 
ο διωχμένος από φταίξιμο του κεφαλιού του εύρισκε 
πάντα παρηγοριά στους καημούς του και γιατρειά 
στους πόνους του. Άμα θεράπεψε τη δίψα του εσκέ-
φτηκε και για θροφή˙ εγύρισε καταπάνω τα μάτια του 
κι είδε να λυγούνε της φοινικιάς οι κλώνοι απ’ τον 
όμορφο καρπό, τα χρυσαφένια φοινίκια. Άπλωσε το 
χέρι του, έκοψε, έφαγε κι εχόρτασε. 
Σας έφαγε κι ήπιε ο πρωτόπλαστος κι ευχαρίστη-
σε το Μεγαλόχαρο Πατέρα ξεκίνησε, βρήκε τον 
πόρο του ποταμού και πέρασε πέρα. 
Πήγαινε και πήγαινε˙ ανέβαινε τις ανηφοριές κατά 
του ήλιου το δρόμο. Το βράδυ, κοντά ηλιοβασίλεμα, 
έφτασε ψηλά απάνω σε κορφοβούνι με πολλούς 
πολλούς όχτους και μεγάλα ισώματα ανάμεσά τους. 
Πεύκια και κέδρα και κυπαρίσσια, ελιές και φοινι-
κιές, κλήματα σκαρφαλωμένα πάνω στα δέντρα και 
στους βράχους είχανε κατάφωτο κείνο το μέρος 
που ήτανε γραμμένο ύστερα από χρόνια και καιρούς 
να χτιστούν απάνω του η Αγία Πόλη, τα κοσμοξάκου-
στα τα Γεροσόλυμα. 
Σ’ αυτόνε τον τόπο έφτασε ο Πρωτόπλαστος. Τα 
πόδια του ένιωνε πως δεν τονέ βοηθούσανε να προ-
χωρέσει παραπέρα και γι’ αυτό αποφάσισε εκεί να 
ξενυχτήσει. 
Κοιτάζοντας δω και κει να διαλέξει μέρος για το 
ξενύχτι του, εζύγωσε σ’ έναν όχτο λίγο παραπάνω 
απ’ τους λόφους που ύστερα ελογηθήκανε Σιών και 
Άκρα. Τ’ άρεσε κείνο το βουνάκι˙ ανέβηκε απάνω 
στην κορφή του και κάθισε. Ο ήλιος έγυρε πλια να 
βουτήξει˙ οι αχτίδες του χρυσοκόκκινες περνούσαν 
μέσα στα τεφροπράσινα φυλλώματα μιανής ελιάς 
και σα να αφήνανε στεφάνια απάνω στην ακροβου-
νιά, στεφάνια αμέτρητα που το ένα ακολουθώντας τ’ 
άλλο χανούτανε πέρα στον ορίζοντα κατά το Όρος 
των Ελαιώ. Τα ’βλεπε ο Πρωτόπλαστος αυτά τα στε-
φάνια κι απορούσε˙ πολύ παράξενα του φαινόντα-
νε και βαθιά συλλογιόντανε αν ίσως και μέσα στην 
Εδέμ είδε ποτέ του παρόμοια του ήλιου ομορφιά. 
Αλήθεια, πολύ παράξενος τόπος! 
Ύστερα από λίγο νύχτωσε. Ολογέμιστο το φεγγάρι 

Γεώργης Ν. Καρατζάς 

Αγιοταφίτικες ιστορίες
Κρανίου τόπος (1906)
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επρόβαλλε από πέρα κι η ασημένια του λάψη έλουζε 
το βουναλάκι απ’ άκρη σ’ άκρη. 
Ο πρωτόπλαστος κατέβηκε κάτω στη ριζοβου-
νιά και ξαπλώθηκε να κοιμηθεί. Ζεστό και μυρισμέ-
νο αγεράκι έρχεται απ’ την Ανατολή κι ανάμεσα στα 
φύλλα των δέντρων παίζει σα να θέλει να κορδί-
σει τραγούδι γλυκό, απαλό νανούρισμα. Του κάκου 
όμως˙ ο ύπνος δεν μπορεί να κλείσει τα ματόφυλ-
λα του Πρωτόπλαστου˙ ο νους του γυρίζει πίσω στα 
πρώτα του χρόνια. Θυμάται και θυμάται. 
Θυμάται πως μιαν ημέρα άξαφνα ξύπνησε αποκά-
τω σε μιαν αθισμένη πορτοκαλιά μέσα σε κείνο το 
θεοτικό περιβόλι του λογιόντανε Εδέμ. Θυμάται με 
πόσην αγάπη ο Πλάστης του, ο μεγαλόδωρος του κό-
σμου Δημιουργός, ο Θεός τον ονόμασε εικόνα του κι 
ομοίωμά του και τον έκαμε βασιλιά κι αφέντη όλων 
των πλασμάτω. Θυμάται πως μιαν ημέρα που σα να 
του πέρασε απ’ το νου, πως καλή ήτανε εκεί μέσα 
μια συντροφιά να χαίρεται μαζί της τις ομορφιές του 
κόσμου, και ως ύστερα απ’ αυτή τη διαλόγηση ξαπλώ-
θηκε να κοιμηθεί πάνω στην ολόδροση πρασινάδα, 
κοντά σε μια χαριτωμένη ρεματιά, που αηδόνια κε-
λαϊδούσανε μέσα στις λογγωμένες δαφνιές και μυρ-
σινιές κι αποκοιμήθηκε και σαν εξύμνησε είδε δίπλα 
του την Εύα, την συντρόφισσα, που από ένα πλευρό 
του έπλασα απάνω στον ύπνο του ο Θεός. Θυμάται 
την ξέσκεπη ομορφιά της, τα ξανθιά της τα μαλλιά, 
αρχοντικό χρυσοστέφανο πάνω στο κεφάλι της, που 
μέσα στα πλούσια κύματά τους έπαιζε το δροσερό 
της ρεματιάς αγεράκι και οι χρυσές του ήλιου αχτί-
δες, που πήγαινε να βασιλέψει, περνούσαν απ’ ανά-
μεσά τους, με ζούλια, σα να λέγανε: ποια τάχα εί-
ναι πιο όμορφα και πιο λαμπερά, εμείς του ήλιου οι 
αχτίδες ή τα μαλλιά της χρυσομαλλούσας της πρω-
τόπλαστης; Θυμάται τα μεγάλα της μάτια, του κορά-
κου μαύρο φτερό ριμμένο μέσα σε κάτασπρο γάλα, 
πώς τονέ κοιτάζανε με θαμασμό κι αγάπη κι υποτα-
γή, ματιές αξέχαστες που κάμανε την καρδιά του 
να φλετουρίσει από καρδιοχτύπια παράξενα, γεμά-
τα γλυκές ζαλάδες που κάμανε όλο το κορμί του να 
ανετριχιάζει σύσσωμο. 
Θυμάται˙ και τι να πρωτοθυμηθεί; Τι καλά, τι όμορ-
φα, τι ήσυχα κι αξένοιαστα περνούσανε μέσα στην 
Εδέμ, όσο που μιαν ημέρα, σημαδιακιά μέρα κι αξέ-
χαστη, ήρτε ο Όφιος εκεί μέσα και τους έβαλε να 
πατήσουνε την εντολή του Θεού. Κι ο Θεός μια και 
δε φυλάξανε το θέλημά του, μ’ όλη την αγάπη που 
τους είχε, τους έδιωξε από κει μέσα απ’ το πανώριο 
περιβόλι και τους έστειλε να βγούνε στην έρημη τ 
γη, με βάσανα και πόνους με τον ίδρο του προσώπου 
τους να βγάλουν το ψωμί της ζωής τους και να πε-
θαίνουν αυτοί και τα παιδιά των παιδιών τους.
Πώς εβγήκανε από κει μέσα! Τι φαρμακωμένα δά-
κρυα έβρεξαν το πρόσωπό του και της Εύας το πρό-
σωπο, όταν εκαθίσανε αντικρύ της Εδέμ και βλέπανε 
ανάμεσα στα δάκρυά τους την αφάνταστη ομορφιά 

της, ομορφιά που τώρα τους εφαινόντανε χίλιες φο-
ρές πιο ελκυστική τώρα που την είχανε για πάντα χα-
μένη. Τι άγρια που τους εφάνηκε πρώτα κι αρχής η 
γη και πόσους καημούς και βάσανα δοκιμάσανε όσο 
που να βρούνε μέρος να κατασταθούνε, κι ύστερα 
πάλι καινούρια βάσανα, τα βάσανα της ζωής. Πώς 
εδοκιμάσανε την πείνα και την δίψα, το κρύο και την 
κάψα, τη γδύμνια και τη κούραση, θυμούς και καη-
μούς, θύμησες κι ελπίδες, το χτες και το αύριο, το 
πέρυσι και του χρόνου, το μαύρο το σήμερα και το 
ατελείωτο φέτο, παιδιά και γέννες, αρρώστιες και 
πόνους και τόσα και τόσα και πίσω πίσω το κακούρ-
γημα και το θάνατο. Το θάνατο! Ποτές του δεν μπο-
ρούσε να φανταχθεί την τρομάρα που έκρυβε απο-
κάτω της αυτή η λέξη, την είδε όμως με τα μάτια του, 
όταν τ’ αγαπημένο του παιδί ο Άβελ σκοτώθηκε απ’ το 
ζουλιάρη τον αδελφό του, τον Κάη, το άλλο του παιδί, 
πιο δυστυχισμένο κι π’ το σκοτωμένο. Τόνε θυμάται, 
όταν τον είδε ματογούργουρο ξαπλωμένο στο χώμα 
με σφιμμένα τα χείλια από πικρό παράπονο για τον 
κακό τον αδερφό του που μ’ ένα χτύπημα σκότωσε τ’ 
αδερφού του τη γλυκιά ζωή και την ψυχή τη δική του, 
τα χλομά του χείλια που δεν ανοίξανε πλια να πούνε 
ένα λόγο, μια παρηγοριά στους γονιούς του και στις 
αδελφάδες του που ολοτρίγυρα μα μαύρα δάκρυα 
τον εκλαίγανε. Κρύο μάρμαρο, παγωμένος, ξυλια-
σμένος δεν άνοιγε τα μάτια του να ιδεί τον ήλιο που 
έφεγγε αποπάνω του ολόχρυσος, να ιδεί την πρασι-
νοντυμένη γη, να ιδεί τα παχουλά τ’ αρνάκια του που 
τρέχανε βελάζοντας πάνω στα σύρραχα, μέσα στις 
λαγκαδιές και τα λιβάδια! Τι κρύο, τι τρομερό θεριό 
ο θάνατος! Και τον εξανάειδε πολλές φορές στους 
δικούς του να πέσει. Η Εύα, το ταίρι του, που όσα κι 
αν έπαθε εξαιτίας της πάντα την αγαπούσε μ’ όλη 
του την ψυχή, σαν την πρώτη μέρα όπου την επρω-
τόειδε να κάθεται δίπλα του, πέθανε μιαν ημέρα και 
τον άφησε μονάχο και παντέρημο. Παιδιά κι αγγονα-
ρούδια του πολλά εσκέπασε η μαύρη γη στους κόρ-
φους της, η μεγάλη μάνα και φύτρα της ανθρωπότης. 
Τι φοβερός ο θάνατος! Τάχα δε βρισκόντανε ποτέ 
κανένας να το παλέψει αυτό το θεριό και να το κα-
ταβάλει! Ή το κρίμα το δικό πάντα θα τυραννούσε τη 
γενιά του και θα την επαράδινε δεμένη χειροπόδαρα 
στου θεριού το απύλωτο στόμα! 
Ανάμεσα στων δέντρων τα φυλλώματα, όπου σκε-
πάζανε βουναλάκι με την καταπράσινη φυλλωσιά 
τους, ένα αηδόνι κείνη την ώρα αρχίνησε να κελαη-
δεί. Η γλυκιά του λαλιά έκοψε τις έννοιες του Πρω-
τόπλαστου και τις θύμισες˙ ο γλυκόστομος τραγουδι-
στής έχυνε παρηγοριά στην πονεμένη του καρδιά κι 
εκεί απάνω ως καθώς ήτανε ξαπλωμένος ένοιωσε 
τα ματόφυλλά του να κλειούνε και σιγά σιγά αποκοι-
μήθηκε. 
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Έτσι ονόμαζε ο χριστουγεννιάτικος Παπαδιαμάντης 
τους ύμνους των γιορτών που τους έψαλλε από παιδί 
στα βυζαντινά αναλόγια του νησιού του. 
Τα Χριστούγεννα είναι απ’ τις πιο μελωδικές γιορτές 
του κόσμου. Τρεις δεκαετίες πίσω, χρονιάρες μέρες, 
στο Μαραθόκαμπο, μια μικτή χορωδία με δάσκαλο τον 

Αντώνη Κωσταντινίδη τραγουδούσε μεταφέροντας και 
στα γύρω χωριά τη χαρά του Δωδεκαήμερου. Αργότε-
ρα με τον μουσικοδιδάσκαλο της βυζαντινής και κο-
σμικής μουσικής Γιάννη Ζαχαρίου η χορωδία εμπλου-
τίστηκε με νέα μέλη και η έδρα της μεταφέρθηκε στο 
Καρλόβασι. Το 2005 οργανώθηκε σε σύλλογο μουσικής 
και πολιτιστιστικής δημιουργίας. Έκτοτε με μαέστρο 
τον καθηγητή μουσικής και χορωδιακό μας δάσκαλο, 
Γιώργο Κουμαραδιό, η χορωδία μας έγινε γνωστή και 
στο πανελλήνιο με συμμετοχές σε φεστιβάλ και άλλες 
εκδηλώσεις, εντός και εκτός της Σάμου. Το επίσημο 
όνομά της, χορωδία Ηδύλη.
Στην αρχαία πόλη της Σάμου το 3ο π. Χ. ζούσε η νε-
αρή ποιήτρια Ηδύλη, που αγαπούσε τη μουσική και τη 
λυρική ποίηση. Σε σπάραγμα αρχαίου κειμένου έχει 
διασωθεί μικρό απόσπασμα από έργο της, που μιλά-
ει για θάλασσα, για σειρήνες και έρωτες. Αυτή η αρ-

χαία μελωδός μας χάρισε το όνομά της, που το τιμάμε 
τραγουδώντας για να σμίξουμε τον κόσμο. Το πνεύμα 
και η αύρα της μας καλωσορίζει στην αίθουσα διδα-
σκαλίας, αναγνωρίζοντας στα τραγούδια μας αρχαίες 
κλίμακες και ήχους της άρπας και του αυλού και ρυθ-
μούς παρθένων τυμπανιστριών απ’ τις ιερές πομπές 

της Ήρας. Και τώρα που τραγουδάμε του Χριστού τη 
Γέννηση το πνεύμα της Ηδύλης δεν αναταράζεται. 
Κάτι θα είχε ακούσει για τις μαντικές γραφές της Σα-
μίας Σίβυλλας, γνωστής με το όνομα Φυτώ και της άλ-
λης μάντιδος, της Σίβυλλας Ηροφίλης, που έζησε τα 
περισσότερα χρόνια της στη Σάμο και μας άφησε σα-
φέστατες προφητείες για τη γέννηση του Χριστού και 
τα πάθη Του. 
Κι εμείς, παρατηρώντας τους ρυθμούς και τις μελω-
δικές γραμμές της πληθώρας των τραγουδιών μας, ελ-
ληνικών και ξένων, διακρίνουμε καθαρά την επίδρα-
ση των δημοτικών μας τραγουδιών και τη προέκταση 
του βυζαντινού μέλους, που αγγίζει το ζεϊμπέκικο της 
Ανατολής και το ρεμπέτικο των όπου γης Ελλήνων. Κι 
ακόμα μάθαμε πως τα κλασικά Χριστουγεννιάτικα με-
λωδήματα της Δύσης έχουν ρίζες στη θρησκευτική 
μουσική κι αυτή στην αρχαία ελληνική και στον πρώτο 

Έλσα Χίου

Τα τραγούδια του Θεού
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διδάξαντα την αρμονία και τα μουσικά μέτρα, Πυθα-
γόρα τον Σάμιο. Κι όλες οι μουσικές μας μια γέφυρα 
απ’ τη γη ως τον ουρανό. Ο χώρος της Ηδύλης είναι 
χώρος ζωής, που δικαιώνει την ύπαρξή μας και την 
αγάπη μας για το τραγούδι. Δίνει επίσης νόημα στην 
καθημερινότητα του βίου μας. Ο άνθρωπος άλλωστε 
πρώτα τραγουδάει και ύστερα μιλάει. Γιατί το πρώτο 
του άκουσμα είναι το νανούρισμα της μάνας του και 
το τελευταίο ένα τροπάρι απ’ τα τραγούδια του Θεού.
Η χριστουγεννιάτικη νύχτα 
μοιάζει μαγική. Με την υμνω-
δία του Κοσμά του Μελωδού, 
«Δεύτε είδομεν πιστοί που 
εγεννήθη ο Χριστός», κάποιοι 
οδοιπορούν αξημέρωτα με το 
φως του αυγινού άστρου στους 
ναούς, όπου σ’ έναν περίγυρο 
καθαρά βιβλικό το Θείο Βρέ-
φος και οι πιστοί λούζονται στο 
φως και τη χαρά της γιορτής. 
Το κοντάκιο του Ρωμανού του 
Μελωδού γραμμένο τον έκτο 
αιώνα μέσα σ’ ένα μοναστικό 
κελί της Βασιλεύουσας, αναγ-
γέλλει πως «η Παρθένος σή-
μερον τον Υπερούσιον τίκτει». 
Από εδώ και κάτω ο λόγος δεν 
μπορεί να μείνει γυμνός απ’ 
τη γοητεία που ασκεί στο χρι-
στουγεννιάτικο σκηνικό η πα-
ράδοση του Παπαδιαμάντη.
Ο Αγάλλος, ένας ρέμπελος κι αχαΐρευτος οικογε-
νειάρχης, βίος και πολιτεία στα μέρη του, περιπλανώ-
μενος στις εξοχές, νυχτώθηκε. Καθώς περνούσε απ’ 
το παλιό μοναστηράκι της Παναγιάς της Κεχριάς, είδε 
ξαφνικά, «μέγα φως εντός του ναού». Πλησιάζοντας 
είδε να τελείται ολονυχτία από έναν σεβάσμιο ιερο-
μόναχο και πέντε  μοναχούς. Όλοι τους κολλυβάδες 
νεοφερμένοι από ένα κυκλαδίτικο νησί, που έμεναν 
εκεί χρόνια ασκητεύοντες. Ο Αγάλλος μπαίνοντας 
στην εκκλησιά, γοητεύτηκε απ’ την ταπεινή ακολουθία 
των μοναχών, κι ενώ έπρεπε να επιστρέψει στο σπί-
τι του που τον περίμεναν κι ανησυχούσαν, εκείνος, 
έλεγε από μέσα του. «Ας καθίσω ακόμα λίγο και πάλιν 
ακόμα λίγο. Διότι το τρυφερόν και σεμνόν της ψαλμω-
δίας τον έτερπε κι αισθανόταν ότι επήγε ζωντανός εις 
τον παράδεισον». 
Η σχέση με τον γεννημένο Χριστό και την Παναγία 
μητέρα Του μέσα στο θάλπος της χριστουγεννιάτικης 
λειτουργίας είναι ένα βίωμα εκστασιακό, που δεν έχει 
σχέση με τη λογική και τη νοητική ανάλυση. Το μυα-
λό δεν κατανοεί. Ο νους αντιστέκεται. Μόνο το βάθος 
της καρδιάς θρησκεύεται. Εκεί μέσα βρίσκεται η φάτ-
νη κι εκεί ψελλίζεται ένθερμα το Δόξα εν υψίστοις 
Θεώ και επί γης Ειρήνη.
Το νόημα των Χριστουγέννων περιπλέκεται μέσα 

στον συναισθηματικό διάκοσμο της εμπορικής και κα-
ταναλωτικής ατμόσφαιρας, που είναι η πραγματικότη-
τά μας. Περιπλέκεται και μέσα στη σύγχρονη φτώχια, 
στο δράμα της προσφυγιάς, και στον λαχανιασμένο 
πολιτισμό της ατομοκεντρικής ευημερίας. Η γιορτα-
στική ωραιολογία χλωμαίνει στην αφήγηση των δεινών 
και της αδιέξοδης ζωής. Γι’ αυτό και κάθε γιορτή κρέ-
μεται απ’ το κλαδί της χαρμολύπης. Μ’ αυτή πορεύ-
τηκε αιώνες τώρα η ελληνική μας μοίρα. Ακόμα και 

τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα νοηματοδοτούν τη λέξη 
χαρμολύπη. Γιατί μέσα στις ευχές τους ελλοχεύει ο 
φόβος της έλλειψης. Της όποιας στέρησης και της 
όποιας συμφοράς. Ας τελειώσουμε έτσι. Καλαντρίζο-
ντας και ξορκίζοντας το κακό χορωδιακά, συλλογικά, 
αγωνιστικά κι ελπιδοφόρα.
Αποσπάσματα Σαμιακών καλάνδων.

Καλήν ημέρα άρχοντες, κι αν είναι ορισμός σας, 
Χριστού την θείαν γέννησιν να πω στ’ αρχοντικό σας. 
Όπ’ εγεννήθη ο Χριστός στη γη επεριπάτει, 
κι εκεί που περιπάτησε, χρυσό δενδρί εβγήκε. 
Και κάτω εις τη ρίζα του, γράμμά τανε γραμμένο. 
Παπάδες τ’ αναγνώνουνε, διάκοι καλαναρχούσαν 
και τα μικρά διακόπουλα λέγαν το Κύρι’ ελέησον……

Κόρην αν έχετ’ όμορφη, 
φέρτε να μας κεράσει, 
να τη φκηστούμε όλοι μας, 
ν’ ασπρίσει να γεράσει.
 Αν εχοιροσφαήσατε, 
δόστε και μας λιγάκι, 
για πλάτη, για λουκάνικα, 
γι’ απ’ το μερί κομμάτι.
Και εις έτη πολλά.
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