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Χρυσούλα Κώνστα

Στη Σάμο
Τα δάση, τα λουλούδια σου και τα ψηλά βουνά σου
τρελαίνουνε τους χωριάτες, μαγεύουνε τους ξένους.
Σάμος νησί περήφανο χιλιοτραγουδισμένο
που δοξασμένο στέκεσαι χιλιάδες χρόνια τώρα.

Σαν μια γοργόνα ολόδροση με ωκεανίσια χάρη
αξένιαστη ξαπλώνεσαι σε τούτο τ’ακρογιάλι
κι η θάλασσα με τον αφρό τα πόδια σου ραντίζει
και τα χιονάτα στήθη σου τ’ αγέρι τα δροσίζει.
Της άνοιξης οι ομορφιές στολίζουν το κορμί σου,
σαν ανθισμένη αμυγδαλιά ασπρίζει η μορφή σου
και τα πουλιά όπου πετούν τριγύρω σου με χάρη
γιατί σε έχουνε κρυφό και χαϊδευτό καμάρι,
μ’ολόγλυκα και τρυφερά τραγούδια όλη μέρα
τις ομορφιές σου διαλαλούν πετώντας στον αέρα.
Σάμος νησί περήφανο χιλιοτραγουδισμένο
που δοξασμένο στέκεσαι χιλιάδες χρόνια τώρα.
Τον ήλιον οι παιχνιδιάρικες και φτωχερές αχτίδες
στο αξιαγάπητο νησί σκορπάνε μύριες χάρες.
Στις δροσερές σου ρεματιές κυλάνε τα ρυάκια,
όταν δροσοποτίζουνε τα λυγερά καλάμια
και σε κλωνί πλατύφυλον περήφανον πλατάνου,
κεραμομύνης κοτσιφας μεθάει απ’ το τραγούδι
και ο τζίτζικας στο πιο ψηλό κάποιας ελιάς κλωνάρι,
τραγουδιστής ακούραστος την πείνα του ξεχνάει.
Σάμος νησί περήφανο χιλιοτραγουδισμένο
που δοξασμένο στέκεσαι χιλιάδες χρόνια τώρα.

Η ιστορία του νησιού ονόματα μεγάλα,
γεμάτα δόξα και τιμή μας έχει παραδώσει.
Του Πυθαγόρα του σοφού
το όνομα που τα μυστικά των αριθμών
εγνώρισε στον κόσμο
και την Ελλάδα δόξασε με το θεώρημα του.
Ο Πολυκράτης βασιλιάς και τύρρανος της Σάμου
τους φίλους η ευτυχία του τρομάζει και φοβίζει.
Ο ίδιος μες στην θάλασσα πετάει δαχτυλίδια
και πίσω του τα φέρνουνε μονομερής τα ψάρια.
Σάμος νησί περήφανο χιλιοτραγουδισμένο
που δοξασμένο στέκεσαι χιλιάδες χρόνια τώρα.
Ο Πολυκράτης έχτισε και τον ναό της Ήρας,
κτήριο μεγαλόπρεπο εκ των επτά θαυμάτων
όπου το καταρείπωσε ο πανδαμάτωρ χρόνος
και για σημάδι του άφησε μονάχα μια κολώνα.
Απομεινάρι υστερνό κατακρεουργημένο
απ τις χιλιάδες κανονιές της τουρκικής αρμάδας
και άλλες αλησμόνητες υπάρχουν αναμνήσεις
απ’ την λύρα του Ανακρέοντα του ψάλτη των γλεντιών
και το μεγάλο τεχνικό του Ευπαλίνου έργο
υδραγωγείο θαυμαστό και σήμερα ακόμα.
Σάμος νησί περήφανο χιλιοτραγουδισμένο
που δοξασμένο στέκεσαι χιλιάδες χρόνια τώρα.

Μέσα στους αμπελώνες σου παρθένες γυμνοπόδες,
τα μυρωδάτα σου τρυγούν λεπτόφλουδα σταφύλια,
που κάνουν το γλυκό κρασί τ’ αθάνατο μοσχάτο.

Και εκεί κοντά στον Ίμβρασο
που βρέχει τους αγρούς σου
κάτω από φίλυδρη ιτιά νεροχαϊδεμένη
κοιμάται η Ήρα η θεά του Κρόνου η πρωτοκόρη
ύστερα απ’ το καθημερινό λουτρό, μες τα νερά του.
Για όλα αυτά περήφανοι είναι όλοι οι Σαμιώτες.
Σάμος νησί περήφανο χιλιοτραγουδισμένο
που δοξασμένο στέκεσαι χιλιάδες χρόνια τώρα.

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

Ο λογαριασμός αυτός είναι για τις συνδρομές του
Συλλόγου και του Φτεριά:

τράπεζα Eurobank
0026.0462.40.0200302533

τράπεζα Alpha Bank
226002002000307

ΙΒΑΝ: GR4202604620000400200302533

ΙΒΑΝ: GR19 0140 2260 2260 0200 2000 307
BIC: CRBAGRAA
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Φτεριάς
Δάφνη Διαμαντίδου-Κωνσταντινίδου
Επιμέλεια Μανόλης Κάρλας

Μνήμες κατοχής
Ήταν Μάρτης του 1943, κατοχή. Ο πολύς κόσμος
αντιστεκόταν σθεναρά στα σχέδια του κατακτητή όσο
και όπως μπορούσε, πυκνώνοντας τις τάξεις του ΕΑΜ
και στηρίζοντας το αντάρτικο που θέριευε στο ύπαιθρο, στον Κέρκη και στον Καρβούνη.
Οι Ιταλοί, επειδή φοβόνταν μη δεχτούν επίθεση από
τους αντάρτες ή από θερμόαιμους χωριανούς, απαγόρευαν την κυκλοφορία τη νύχτα, μετά από ορισμένη ώρα, συνήθως γύρω στις 7 με 8. Μάλιστα έβαζαν

νάρκες στους δρόμους κι όπως επικρατούσε σκοτάδι, επειδή δεν δούλευε η ηλεκτρική, θα σκοτωνόταν
όποιος επιχειρούσε να κυκλοφορήσει.
Κάπου-κάπου ακουγόταν τη νύχτα ένα μπαμ. Στην
αρχή αναστατώθηκαν, αλλά όταν το πρωί έβλεπαν ότι
οι εισβολείς ήταν μερικοί φουκαράδες γάτοι, που δεν
καταλάβαιναν το κυκλοφοριακό ωράριο, ησύχαζαν.
Αλλοίμονο όμως αν κάποιος παραβίαζε το ωράριο
έστω και λίγο, γυρίζοντας από κάποιο συγγενικό του
σπίτι ή από καφενείο. Τον έβαζαν φυλακή και το ξύλο
έπεφτε βροχή.
Όλη νύχτα γύριζε περίπολος. Αυτή απέφευγε τις
νάρκες, επειδή ήξερε πού τις είχαν βάλει. Αν κάποιος
δεν είχε σκεπάσει καλά τις πόρτες και τα παράθυρα,
φωνάζοντας «φως, φως» πετούσαν πέτρες και του
έσπαζαν τα τζάμια.
Κάθε βράδυ μόλις άρχιζε να σουρουπώνει όλοι
έκλειναν τα πατζούρια και σκέπαζαν με κουβέρτες
τις πόρτες και τα παράθυρα που είχαν μόνο τζάμια,
ώστε ν’ αποκλείσουν και το ελάχιστο αντιφέγγισμα.
Έλεγαν ότι μ’ αυτόν τον τρόπο δεν έδιναν στόχο στα
συμμαχικά αεροπλάνα.
Την παραμονή της 25ης Μαρτίου, αφού και μεις
κλείσαμε πόρτες και παράθυρα, καθίσαμε να φάμε.
Από τους τρεις αδελφούς μου, ήταν μαζί μας μόνο ο
Αντώνης, ο μεσαίος. Ο μικρός, ο Κώστας, είχε φύγει

για τη Μέση Ανατολή μαζί με αρκετούς συμμαθητές
του που ενθουσιασμένοι από τους πύρινους λόγους
του γυμνασιάρχη, κ. Ρούσου, πήγαν να πολεμήσουν. Ο
μεγάλος αδερφός ο Γιώργος, κρυβόταν στο εξοχικό
μας στο Βαθύ Ρέμα, γιατί τον καταζητούσαν οι Ιταλοί.
Δεν είχε πάει μέχρι τότε με τους άλλους αντάρτες. Ο
Αντώνης ήταν φιλήσυχος νέος και ήταν φοιτητής της
νομικής. Όταν φάγαμε, είπε ότι θα πήγαινε μια βόλτα.
Οι γονείς μου του είπαν. «Πρόσεξε, μην παραβιάσεις
την ώρα της κυκλοφορίας», αν και ήταν σίγουροι ότι η συμβουλή τους ήταν περιττή,
γιατί δεν επρόκειτο να παραβεί τους κανονισμούς.
Μετά το φαγητό οι υπόλοιποι καθίσαμε
στην τραπεζαρία κάνοντας διάφορα εργόχειρα και η Πιπίτσα διάβαζε ένα κλασικό
μυθιστόρημα π.χ. τους Άθλιους, τους τρεις
σωματοφύλακες κ. ά. κάθε φορά. Αυτό γινόταν κάθε βράδυ. Μαζί μας ήταν και ο
παππούς μου. Ο μπαμπάς μου είχε αποσυρθεί στην κρεβατοκάμαρή του, όπως συνήθιζε.
Ξαφνικά ακούσαμε την εξώπορτα της
κάτω αυλής ν’ ανοίγει με πάταγο και πολλά
ποδοβολητά στην κάτω και στην πάνω αυλή.
Ήταν μια ομάδα Ιταλών στρατιωτών που θυμωμένοι, χτυπούσαν και τις δυο πόρτες του σπιτιού,
φωνάζοντας ν’ ανοίξουμε. Άνοιξε ο παππούς μου κι
όρμησαν μέσα φωνάζοντας Αντόνιο, Αντόνιο…
Η μαμά, επειδή ο Αντώνης δεν είχε κάμει τίποτα, νομίζοντας ότι γύρευαν τον Γιώργο τους έλεγε Τζώρτζο,
Τζώρτζο, αλλά αυτοί επέμεναν και φώναζαν Αντόνιο, Αντόνιο. Όρμησαν μέσα στα δωμάτια, άνοιγαν τις
ντουλάπες, με τις λόγχες, έψαχναν κάτω από τα κρεβάτια. Παρόλη την τρομάρα μας βάλαμε για μια στιγμή
τα γέλια, όταν ακούσαμε ένα κρακ, και τις ζητωκραυγές των Ιταλών. Φώναζαν, μόνο που δε χόρευαν από
τη χαρά τους. Τι είχε συμβεί; Κάτω απ’ το κρεβάτι είχαμε βάλει κόκκινες κολοκύθες γιατί όταν τις αφήναμε στην αυλή θα μας τις έκλεβαν. Όπως λοιπόν με τις
λόγχες έψαχναν κάτω απ’ το κρεβάτι, άνοιξαν στα δυο
μια μεγάλη κολοκύθα.
Αυτοί, νομίζοντας ότι κάρφωσαν τον αδερφό μου,
πανηγύριζαν. Βλέποντας τη γκάφα τους, βγήκαν από
το σπίτι με την ουρά στα σκέλια. Άφησαν μόνο ένα
σκοπό, που όλη νύχτα βημάτιζε στην αυλή μη τυχόν
κι έρθει ο αδελφός μου. Ακόμη, πήραν μαζί τους τον
παππού μου κι όλη τη νύχτα, έχοντάς τον μαζί τους,
έκαναν συλλήψεις σ’ όλο το χωριό και την αυγή, καθώς μάθαμε εκ των υστέρων τους έκλεισαν στη φυλακή. Εν τω μεταξύ όλες εμείς καθόμασταν άγρυπνες
χωρίς να ξέρουμε τι συνέβαινε. Περιμέναμε μήπως
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γυρίσει ο Αντώνης και μας εξηγήσει τι συνέβαινε με
εκείνον και με τον παππού μου. Οι ώρες περνούσαν
και η αγωνία μας έφτασε στο κατακόρυφο. Δεν ξέραμε πού ήταν, τι συνέβαινε και με τους δυο τους.
Ξημέρωσε, οι ώρες περνούσαν και μας φαίνονταν
αιώνες. Έφτασε 10 η ώρα. Βγαίνουμε στην αυλή που
ήταν ψηλά από το δρόμο. Δεν περνούσε ψυχή. Ξαφνικά εγώ είδα να έρχεται από την άκρη του δρόμου μια
ψηλόλιγνη σιλουέτα ντυμένη με μακριά φούστα, όπως
φορούσαν τότε οι πιο μεγάλες γυναίκες. Όταν πλησίασε κάτω από το σπίτι, αναγνώρισα τη θεία μου τη
Μαργαρίτα Κοκκώνη, την αδελφή του παππού μου. Με
κοίταξε επίμονα χωρίς να μου μιλήσει, σα να ήθελε
να μου δώσει κάποιο μήνυμα. Προχώρησε, πήρε τον
ανηφορικό δρόμο που οδηγούσε στο σπίτι μας. Εγώ
έτρεξα μέσα και τους είπα. «Είδα τη θεία Μαργαρίτα, δεν μου μίλησε αλλά μα κοίταξε σα να ήθελε κάτι
να μου πει». Δεν .πρόφτασα να τελειώσω και χτύπησε
η πόρτα. Ήταν η θεία. Οι πρώτες της κουβέντες ήταν.
«Ησυχάστε, το παιδί είναι καλά και είναι στο σπίτι μου.
Δώστε μου ρούχα και τρόφιμα. Θα ειδοποιήσω κι ένα
φίλο του να τον βοηθήσει να βγει από το χωριό». Μετά
μας είπε τι είχε γίνει.
Το προηγούμενο βράδυ, την ώρα που ο Αντώνης κατέβαινε από το σπίτι, του επιτέθηκαν δυο Ιταλοί στρατιώτες. Τον πήγαν με τις σπρωξιές μπροστά σ’ ένα τοίχο, όπου με κόκκινη μπογιά ήταν γραμμένα διάφορα
συνθήματα, όπως κάτω ο φασισμός κ. ά. Νόμιζαν ότι
επειδή ήταν φοιτητής, τα είχε γράψει εκείνος. Τον
έπιασαν πάλι και με σπρωξιές τον πήγαιναν στην καραμπινιερία. Όταν σκέφτηκε το ξύλο που θα έτρωγε κι
αφού μάλιστα είχε και αδελφό καταζητούμενο, ότι σίγουρα θα κατέληγε στο Βαθύ στη φυλακή, από άκακο
αρνί μεταμορφώθηκε σε λιοντάρι. Όταν ο ένας Ιταλός
πηγαίνοντας να συλλάβει κι άλλους, τον άφησε με τον
άλλον μόνο του, καθώς ανέβαιναν την ανηφόρα της
Μαρούδας του Σκρίνου, έδωσε μια γροθιά στον Ιταλό
και τον έριξε μέσα στο κατώι της Μαρούδας. Άρπαξε το όπλο του και όρμισε τρέχοντας από τα Θαναίικα προς τα κάτω και από διάφορα στενά κατέφυγε σε
μια καμάρα, όπου ήταν το σπίτι της θείας Μαργαρίτας και κρύφτηκε. Εκείνη τον είδε, του άνοιξε και τον
κράτησε όλη τη νύχτα. Το πρωί ήρθε να μας ειδοποιήσει. Πήρε τα πράγματα που της δώσαμε και ακολουθώντας τον αντίθετο δρόμο, γύρισε στο σπίτι της. Το
βράδυ ο αδελφός μου με τη βοήθεια του Ζαχαρία του
Τσακιντζή, πηδώντας από ταράτσα σε ταράτσα βγήκε
έξω από το χωριό και πήγε στο Βαθύ Ρέμα που ήταν ο
Γιώργος.
Έτσι από έναν, είχαμε τώρα δυο καταζητούμενους.
Το απόγευμα, άφησαν τον παππού μου και τους άλλους ελεύθερους, γιατί έμαθαν ποιοι είχαν γράψει
τα συνθήματα. Ήταν δυο μαθητές της 2ας γυμνασίου,
ο Κώστας Κιάσσος και ο Δημήτρης Παπαβασιλείου.
Έφαγαν το ξύλο της χρονιάς τους και τους μετέφεραν στις φυλακές του Βαθιού.
Μ’ αυτό που έγινε, άρχισε ο Γολγοθάς για όλη την οι-

5
κογένεια ή να το πω διαφορετικά, άνοιξε το κουτί της
Πανδώρας.
Κάθε φορά που συνέβαινε κάτι, όσο ασήμαντο κι
αν ήταν κι έκαναν συλλήψεις, όπως για παράδειγμα να κόψει κανένας παλαβός ένα καλώδιο, πρώτον
έπιαναν τον μπαμπάκα μου και τον φυλάκιζαν μέχρι
να ανακαλύψουν ποιος το έκανε. Πού νομίζετε ότι
τον έβαζαν; Στην αποθήκη του σπιτιού μας πάνω στη
γραμμή. Το 1939 ο μπαμπάς μου είχε χτίσει δυο σπίτια
διώροφα για τις μεγάλες αδερφές μου. Όταν ήρθαν
οι Ιταλοί μας τα πήραν και τα δύο. Το ένα το έκαμαν
καραμπινιερία και στο άλλο έμενε το κουμάντο. Κάθε
φορά που τον άφηναν ελεύθερο κι ερχότανε στο σπίτι, έπιανε το κεφάλι του με τα δυο του χέρια κι έλεγε.
«Για φαντάσου, έχτισα φυλακές για τον εαυτό μου…».
Ο Ιταλός στρατιώτης που αφόπλισε ο Αντώνης μας
ήταν ο Φράνκο Παλασκόνι, από την Κρεμόνα της Ιταλίας.
Μετά τον πόλεμο γύρισε στο χωριό και παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Παγώνα Σαρρηγιάννη
(του Πετειναριού), την γυναίκα που αγάπησε και έκαμε παιδί μαζί της στις δύσκολες ώρες του πολέμου.
Τα χρόνια πέρασαν. Ο αδελφός μας έγινε παπάς και
ο Φράνκο Παλασκόνι εξελίχτηκε σε ονομαστό ζωγράφο και εικαστικό στη χώρα του.
Τα καλοκαίρια που ερχόταν στο χωριό ο Ιταλός αναζητούσε τη συντροφιά του Αντώνη. Έπιναν το κρασί
τους στη ταβέρνα του Μάνταλου στην Λούγκα αναπολώντας τα παλιά και συζητώντας σαν καλοί φίλοι για
το μέλλον.
Ο παπάς φιλοσοφώντας έλεγε για τον πόλεμο που
κάνει τους ανθρώπους θηρία και τόνιζε ότι εκείνος
κάθε Κυριακή στη θεία λειτουργία εύχεται υπέρ ειρήνης του κόσμου.
Ο Φράνκο συμφωνούσε λέγοντας ότι η ελευθερία
είναι υπέρτατο κοινωνικό αγαθό και αναφαίρετο δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους.
Ένα καλοκαίρι ο Φράνκο δήλωσε στον Παπαντώνη
ότι ξεκίνησε να ζωγραφίζει ένα αναστάσιμο λάβαρο
στη φιλία τους και στην αγάπη του για το χωριό. «Θα
το δωρίσω στην ενορία της γυναίκας μου παπά, δεν πιστεύω να έχεις αντίρρηση»; είπε ο Φράνκο στον Παπαντώνη. «Όχι καμιά αντίρρηση δεν έχω, φίλε μου.
Κάνε ό,τι ποθεί η καρδιά σου και το χατίρι της γυναίκας σου. Όπου και να υψωθεί το λάβαρό μας θα είναι
του κόσμου, θα διηγείται την ιστορία μας και θα στέλνει για πάντα τα χαιρετίσματα της ειρήνης, της ελευθερίας, της φιλίας και της συναδέλφωσης των λαών».
Το αναστάσιμο λάβαρο του Φράνκο ξεχωριστό και
δυτικότροπο, υπάρχει ακόμα και σήμερα αριστερά
όπως μπαίνουμε στη εκκλησία της Αγίας Παρασκευής Μαραθοκάμπου για να διηγείται, να εμπνέει και να
μηνυματοδοτεί.
Από τις αναμνήσεις της δασκάλας Δάφνης Σ. Διαμαντίδου – Κωνσταντινίδου. (1931 – 2015).
Επιμέλεια: Μανώλης Ν. Κάρλας, Γιατρός.
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Ο Δήμος Μαραθοκάμπου (1902)

Κατάκοπος εκ της οδοιπορίας αναβαίνω τον ανωφερή
δρόμον ο οποίος άγει εις το ιστορικόν χωρίον. Άνωθεν
αυτού νέφη λευκά τα οποία παρέσυρεν ο άνεμος ψαύουσι σχεδόν τας στέγας των οικιών. Ωραίον θέαμα σπανιώτατον εις άλλον δήμον, αλλά συχνότατον εν Μαραθοκάμπω. Είναι τα νέφη ταύτα φιλοδωρήματα τα οποία
στέλλει ο υπερήφανος Κερκετεύς
προς τον προσφιλή του Μαραθόκαμπον, του οποίου η άποψις μακρόθεν είναι εις άκρον μεγαλοπρεπής.
Και βλέπων τον Μαραθόκαμπον, του
οποίου το όνομα και η θέσις έχουσί
τι το εξαιρετικόν, ανεκάλουν ακουσίως εις την φαντασίαν μου αθανάτους ηρώων μορφάς και μία ζώσα έτι
ιστορία εκτυλίσσεται ζωηρά ενώπιόν
μου. Περασμένοι καιροί.
Και με τοιαύτας εντυπώσεις εισέρχομαι εις τον Μαραθόκαμπον. Δήμος
ο οποίος ζωηρώτερον από κάθε άλλον διασώζει τα ίχνη των ηθών της
προαποιχομένης γενεάς. Αι πλείσται των οικιών ευρίσκονται προσκεκολλημέναι η μία
επί της άλλης και από τας παλαιοτέρας τούτων αι προεξοχαί των σαχνισιρίων σκεπάζουσι των δρόμων το πέρασμα. Οι δρόμοι είναι στενωποί και ακάθαρτοι. Το
έδαφος είναι πολύ πετρώδες και καθίσταται πολύ δύσκολος η κατασκευή οχετών, ελλείψει δε τούτων τα
ύδατα των οικιών και οι λοιπαί ακαθαρσίαι χύνονται
εντός των δρόμων.
Το πρώτον καφενείον εις το οποίον εισήλθον έτυχε να είναι το γνωστόν της Γιαννέλας καφενείον εν ω
κατά το 1896 εγένετο ο φόνος του Γιαουντή. Η ανάμνησις του αιματηρού εκείνου δράματος φαίνεται να επέδρασεν έκτοτε μελαγχολικώς και επί των πέντε ή εξ
θαμώνων τους οποίους εν τω καφενείω τούτω συνήντησα και οι οποίοι κατηφείς και άφωνοι με εξήταζον από
κεφαλής μέχρι ποδών με μίαν αξιοθαύμαστον περιέργειαν.
Με ένα παλαιόν μου φίλον και συνδημότην, τον κ. Τηλέμαχον Ηλ. Αναγνώστου εκ των διδασκάλων του Μαραθοκάμπου, ο οποίος έλαβε την καλοσύνην να με
συνοδεύση και να με ξενίση συγχρόνως, περιήλθον
ολόκληρον τον δήμον, επεσκέφθην τους πέντε ενοριακούς του δήμου ναούς, τα σχολεία, το δικαστικόν κτίριον, το δημαρχιακόν κατάστημα, το νεκροταφείον και
ό,τι τέλος πάντων έχει άξιον λόγου ο δήμος. Εν Μαραθοκάμπω παρατηρείται κάποια τάσις και επιθυμία εις
την κατασκευήν καλλωπιστικών έργων του δήμου, αλλά
δυστυχώς δεν επιτρέπει τούτο η φυσική ανωμαλία του
εδάφους. Είναι τόσον ανώμαλον και ανωφερές τούτο,
ώστε ούτε δρόμοι καλοί είναι δυνατόν ποτέ να γίνουν,
ούτε πλατείαι να κατασκευασθούν. Καθόσον όμως ήτο

δυνατόν κατά τα δύο τελευταία έτη κατεσκευάσθησαν
έξωθεν του δήμου εις μικράν απόστασιν δύο δρόμοι καλοί και έκτοτε χρησιμοποιούνται διά τους περιπάτους.
Πλησίον του δήμου υπάρχει εκτισμένη από του έτους
1769, καθά εξ επιγραφής τινος φαίνεται, μία μικρά γυναικεία μονή, η Κοίμησις της Θεοτόκου. Εν τη μονή
ταύτη διαμένουσι νυν δεκαέξ μοναχαί, εκ των οποίων η μία, Ξένη Δεσποτάκη, είναι ηγουμένη της Μονής,
και τρεις δόκιμοι. Καταγίνονται πάσαι εις την κατασκευήν εργοχείρων
εκ της πωλήσεως των οποίων κερδαίνουσι τα προς το ζην. Η εκκλησία της μονής ταύτης είναι μικρά και
ετοιμόρροπος και διά τούτο υπάρχει σκέψις να κατεδαφισθή αύτη και
να κτισθή εκ νέου. Επί του παρόντος
δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα προς
τούτο χρήματα, ελπίζεται όμως ότι
θα κατωρθωθή να εισπραχθώσι ταύτα διά κοινών εράνων.
Ημίσειαν ώραν σχεδόν του Μαραθοκάμπου απέχει ο όρμος αυτού ένθα τελούνται σήμερον τα εργολαβικώς τω κ. Πιαγκέτη χορηγηθέντα λιμενικά έργα. Αι εργασίαι υπό του εργολάβου προχωρούν
ακαταπαύστως. Ο εργολάβος κατά το συναφθέν συμβόλαιον υποχρεούται να προεκτείνη τον δυτικόν βραχίονα 150 μέτρα και να κατασκευάση προκυμαίαν διά
της εκβαθύνσεως του εσωτερικού του λιμένος χώρου.
Πιστεύεται ότι όταν γίνουν τα έργα ταύτα, ο λιμήν του
Μαραθοκάμπου θα καταστή μικρόν μεν αλλ’ ασφαλής,
και θα ελλιμενίζωνται ασφαλώς εν αυτώ πλοία αρκετής χωρητικότητος. Ο όρμος Μαραθοκάμπου κείται εις
ωραίον, ευάερον και υγιεινόν μέρος, διά τούτο δε και
κατά το θέρος η διαμονή αυτόθι θα είναι πολύ ευχάριστος.
Και κατά τας δύο ημέρας καθ’ ας διέμεινα εν Μαραθοκάμπω τα φρατζόλια, όπως κοινώς καλούσι τους μετεμφιεσμένους των απόκρεω οι Μαραθοκάμπιοι, έδωσαν και πήραν. Η αποκριάτικη κίνησις κατά τας ημέρας
ταύτας ήτο αρκούντως ζωηρά, δεν έλειψα δε και εδώ
επωφεληθείς ευκαιρίας τινάς να παρευρεθώ εις μίαν
εκ των εσπερινών διασκεδάσεων παρά τινι γνωστή και
προθύμω οικογενεία. Και η εσπερίς αύτη, ήτις διήλθεν
εν απτώτω ευθυμία και ζηρότητι θα μου μένη διαρκής
ανάμνησις τοσούτω μάλλον καθόσον έλαβον την τιμήν
να θαυμάσω την χορευτικήν δεινότητα ενός νέου, ο
οποίος ηδύνατο να υπερηφ ανεύεται διά την άμεμπτον
περιβολήν του μόνον, και μιάς δεσποσύνης, ήτις τις
οίδε αν ακόμη δεν αισθάνεται ζωηρούς τους νυγμούς
εκ του αδιακόπου της εσπέρας εκείνης χορευτικού γυμνάσματος.
Εφ. Νέα Ζωή, φ. 151, Βαθύ Σάμου 24 Φεβρουαρίου 1902.
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Τα βιβλία γιορτάζουν
Η δεύτερη μέρα του Απρίλη είναι η ανοιξιάτικη μέρα
του παιδικού βιβλίου. Παγκόσμια γιορτή που συμπίπτει
με τα γενέθλια του μεγάλου Δανού παραμυθά Άντερσεν. Οι παλιότερες γενιές παιδιών έχοντας ελάχιστα

βιβλία, μεγάλωσαν με παραμύθια λαϊκά, με θρύλους
και τοπικές ιστορίες νυχτεριών. Η εικόνα που είχαν
για τον κόσμο ήταν αυτή που τους είχαν διηγηθεί οι
μεγάλοι. Και από παντού ξεχύνονταν φόβος. Στον
Μαραθόκαμπο φόβητρα ήταν ο Μπαρμπάολος, ο γύφτος, η φοβερή ζωστήρα του γονιού, οι βρισιές κι οι
κατακωλιές της τσιμπίδας του μαγκαλιού, οι βιτσιές
του δασκάλου, οι κατακεφαλιές της ανυπακοής. Τα παραμύθια που άκουγαν ήταν επίσης φοβερά. Οι δράκοι, οι αράπηδες των πηγαδιών, οι οβριοί και οι βρικόλακες οι λάμιες
και τα κακαθρωπίσματα καραδοκούσαν, ένα
γύρω, όταν έπεφτε η νύχτα.
Τα παιδικά βιβλία ήρθαν με καθυστέρηση
στο νησί να ρίξουν λίγο φως στις παιδικές ψυχές, παρόλο που η κυκλοφορία τους στην Ελλάδα άρχισε στα μέσα του 19ου αιώνα με τον
Γεροστάθη του Λέοντα Μελά και τα βιβλία
της Πηνελόπης Δέλτα αργότερα. Οι πρώτες
σχολικές βιβλιοθήκες με λιγοστά βιβλία έκαναν την εμφάνισή τους τη δεκαετία του 60 στα
μέρη μας. Τότε πρωτακούσαμε για την κόκκινη κλωστή, τη δεμένη και στην ανέμη τυλιγμένη. Τότε δικαιώθηκε και ο Ελύτης, με τη φράση του.
«Με τις ξόβεργες μπορείς να πιάνεις πουλιά, δεν
πιάνεις ποτέ το κελαηδητό τους. Χρειάζεται η άλλη
βέργα, της μαγείας». Αυτή η μαγεία ήταν η μαγιά των
παιδικών βιβλίων που καρποφόρησε στη σκέψη και το
νου όλων των εποχών, διοχετεύοντας στα παιδικά βιβλία την ομορφιά του κόσμου.
Στον Όρμο τον παλιό συναντήθηκα με το παιδικό βι-

βλίο στη μικρή βιβλιοθήκη της συμμαθήτριάς μου Μαρουδιώς Κεντούρη. Το μοναδικό παιδί τότε που είχε
βιβλία. Μεταφρασμένα βιβλία ,εικονογραφημένα, με
ασπρόμαυρες εικόνες. Η Χάιντι των Άλπεων, η Πολυάννα και τα παιχνίδια της αγάπης, τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ.
Λίγο αργότερα, στη σχολική βιβλιοθήκη
του δημοτικού σχολείου της Λέκας, βρήκα
τον παράδεισό μου. Στον εμπλουτισμό της
βιβλιοθήκης είχαν βοηθήσει οικονομικά και
οι ομογενείς της Αμερικής, που έστελναν
επίσης στο σχολείο του χωριού τους κατά
καιρούς, τετράδια, μολύβια και πολύχρωμα
τόπια από καουτσούκ. Ευτύχησα να έχω δασκάλα τη μητέρα μου σ’ εκείνο το σχολείο
και μέχρι να βγάλω το Δημοτικό, είχα καταβροχθίσει όλη εκείνη τη πλούσια βιβλιοθήκη. Εκεί μαγεύτηκα απ’ τον Άντερσεν, εκεί
έκλαψα για το κοριτσάκι με τα σπίρτα και
πανηγύρισα με το ασχημόπαπο που έγινε
κύκνος. Εκεί αποστήθισα και τα ποιήματα του Ζαχαρία Παπαντωνίου απ’ τη συλλογή του Τα χελιδόνια και
τα τραγούδησα με συνοδεία το ακορντεόν της μάνας
μου. Κι αν έπεσα στο ολίσθημα της περιαυτολογίας είναι γιατί θέλω να καταθέσω τη παιδική μου εμπειρία,
για το πόσο η παιδική λογοτεχνία και ποίηση ψυχαγωγεί με αισθητική απόλαυση, αφυπνίζει το πνεύμα

και ανοίγει ορίζοντες στη γνώση και τη φαντασία. Τα
καλά παιδικά βιβλία φτιάχτηκαν από ανθρώπους που
αγαπούν το παιδί, όπως τον εαυτό τους. Γιατί το παιδί
υπάρχει μέσα τους. Έχουν την ίδια ζώσα ψυχή. Και η
συμβουλή τους στους γονείς είναι να μην πιέζουν το
παιδί να διαβάσει ένα βιβλίο, αλλά να φροντίζουν να
τους βλέπει το παιδί να διαβάζουν εκείνοι βιβλία.
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Οι Γερμανοί και το λιμάνι του Όρμου Μαραθοκάμπου.
Ιστορία και μνήμες.
Ένας από τους ξένους που κάνουν λόγο για τον
Όρμο Μαραθοκάμπου και το λιμάνι του είναι ο μεγάλος Γερμανός ιστορικός, Βυζαντινολόγος και Ελληνιστής, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μονάχου,
Κάρολος Κρουμπάχερ (1856 – 1909), που περιηγήθηκε την περιοχή μας τον Φεβρουάριο του 1885. Στο βιβλίο του «Ελληνικό ταξίδι» Βερολίνο 1886, αναφέρει

τον θαυμάσιο πλακόστρωτο δρόμο που ένωνε τον Μαραθόκαμπο με τον Όρμο, τμήματα του οποίου διατηρούνται ανέπαφα μέχρι σήμερα, κάποιο εργοστάσιο
σαπωνοποιίας, πρόδρομο του σημερινού και το λιμάνι
που κατασκευάζονταν εκείνη την εποχή.
Οι εργασίες κατασκευής λιμανιού ξεκίνησαν στις
αρχές της δεκαετίας του 1880 επί ηγεμονίας Κωνσταντίνου Αδοσίδη (1879 – 1885). Οι διαστάσεις του, βάση
των αρχικών σχεδίων, θα ήταν μήκος μεγάλου βραχίονα 260 μέτρα, μικρού 60 και προκυμαίας 250. Δυστυχώς κι αυτό το μεγάλο έργο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
Τα προκατασκευασμένα μπλόκια, γύρω στα εκατό,
που περίμεναν καρτερικά στη δυτική πλευρά της χερσαίας ζώνης πίσω από την προκυμαία, τοποθετημένα
συμμετρικά και σε απόσταση το ένα από το άλλο, να
ποντισθούν στη θέση τους για να τελειώσει το λιμάνι,
τα βρήκε στη στεριά η Ένωση της Σάμου με την μητέρα Ελλάδα το 1912.
Έκτοτε μια από τις μόνιμες υποσχέσεις των πολιτευτών του νησιού, προς τους ντόπιους την κάθε προεκλογική περίοδο, ήταν ότι θα τα ποντίσουν αμέσως
μετά την εκλογή τους για θα ολοκληρωθεί επιτέλους
το μεγάλο τους όνειρο.
Λόγια του καφενέ και του ανέμου.
Αυτά τα μπλόκια και ο χώρος τους έγιναν με τον καιρό τόπος εξυπηρέτησης κάθε λογής φυσικών αναγκών
αλλά κυρίως ένας τεράστιος παιδότοπος με τους μαι-

άνδρους του πρόσφορους για κάθε παιχνίδι.
Όμως ακόμα και μισοτελειωμένο το λιμάνι μας ήταν
πηγή ζωής και προόδου για το χωριό, δεμένο άρρηκτα με τις χαρές, τις λύπες και τα όνειρα των ανθρώπων του. Εξυπηρετούσε αρκετά καλά τον αλιευτικό
και εμπορικό μας στόλο καθώς και την λειτουργία των
ταρσανάδων μας και εξασφάλιζε την προστασία του
οικισμού στις δύσκολες ώρες των καιρών και στους μεγάλους θυμούς των ουρανών, της θάλασσας και των ανέμων.
Έτσι είχαν τα πράγματα στο αγκυροβόλιό μας ως τον Οκτώβριο του 1943.
Τότε μέσα στη δίνη του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου η Σάμος ζούσε μέρες
ελευθερίας. Ήδη από τις 8 Σεπτεμβρίου
του 1943, ανήμερα της Παναγίας της Σαραντασκαλιώτισας, μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας, το νησί μας πρώτο και
μοναδικό στη σκλαβωμένη Ελλάδα και
στην υπόδουλη Ευρώπη απόκτησε δική
του πολιτική τριμελή εξουσία (δυο μέλη
από το ΕΑΜ Σάμου κι ο Δεσπότης Ειρηναίος) και δικό του στρατό από στελέχη του τοπικού ΕΛΑΣ στην αρχή και από
τμήματα του Ιερού Λόχου αργότερα ενώ
Εγγλέζοι αξιωματικοί και πράκτορες της Ιντέλιτζενς
Σέρβις μας ήρθαν βιαστικά για να ελέγχουν από κοντά αυτές τις εξελίξεις….
Η Ιταλία ως συνεμπόλεμη πλέον με τους συμμάχους
κατά των Γερμανών έθεσε στη διάθεση των Άγγλων
εκτός των άλλων και τα Δωδεκάνησα που ως γνωστόν
είχε υπό την κατοχή της από το 1912.
Τότε οι Γερμανοί αντέδρασαν με μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των Δωδεκανήσων και ιδιαίτερα κατά της Λέρου που αποτελούσε την σπουδαιότερη ναυτική βάση των Ιταλών στην Ανατολική Μεσόγειο
και που τώρα θα μπορούσαν ως συνεμπόλεμοι να την
αξιοποιήσουν και οι Άγγλοι.
Στις 26 Οκτωβρίου 1943 βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη μια ακόμα αεροπορική επίθεση των Γερμανών κατά
της πολύπαθης Λέρου.
«Τη μέρα εκείνη επικρατούσε στη νότια Σάμο απόλυτη νηνεμία και η βουή των αεροπλάνων που βομβάρδιζαν και οι εκρήξεις ακούγονταν καθαρά από του
Κυργιάννη και τον Μπάλο μέχρι τον Όρμο και τον Κάμπο Μαραθοκάμπου. Γύρω στο απόγευμα μερικά αεροπλάνα βούτηξαν προς τον Αγριλιώνα απο τη πλευρά
του Κέρκη, από το μέρος της Βαγγελίστρας μυδραλιοβολώντας καλύβια και σπίτια κατά μήκος της παραλίας. Στο λιμάνι ο Μπίζας ανεβασμένος πάνω στα
μπλόκια φώναζε με ενθουσιασμό «δικά μας είναι, Εγγλεζικα» αλλά όταν κατάλαβε πως μυδραλιοβολούσαν
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κατέβηκε στα γρήγορα και κρύφτηκε όπως όπως κι
αυτός για να σωθεί.
Βόμβες έπεσαν κατά του Γιωργαλούδη τον ανεμόμυλο που αντλούσε το νερό απ’ το πηγάδι του κήπου,
που ίσως έγινε στόχος από το ύψος του και τη φανταχτερή φτερωτή του. Κι’ άλλες έπεσαν στα βαθιά, μέσα
στη θάλασσα δίπλα στη βάρκα του Μίμη του Αυτιά, που
τάχτηκε καλόγερος από την ταραχή του και κάποιες
άλλες χτύπησαν το μικρό μόλο μπροστά στη Λαϊκή και
στου Πιπεριά το σπίτι, κάνοντας ζημιές στα ύφαλα και
στα θεμέλιά του. Άλλες ζημιές ευτυχώς δε σημειώθηκαν ούτε σ’ ανθρώπους, ούτε σε σπίτια ούτε σε ταρσανάδες και πλεούμενα.
Οι Ιταλοί απαγόρευαν τότε κάθε είδους δραστηριότητα στις βάρκες και στα καΐκια της περιοχής μας
από τον φόβο δολιοφθορών ή διαφυγής προς τη Μέση
Ανατολή. Γι’ αυτό τα κάθε λογής πλεούμενα βρίσκονταν στη στεριά από τη Λαϊκή και πέρα.
Για να βγεις στη θάλασσα έπρεπε να έχεις άδεια
των αρχών κατοχής και οι παραβάτες την πλήρωναν
ακριβά.
Αυτό μας φύλαξε και στο βομβαρδισμό
του 1943 και στις ανατινάξεις του 1944
όταν η θάλασσα ξερνούσε φωτιά και θάνατο». Αυτά μας διηγήθηκε πρόσφατα,
μπροστά στο φιλόξενο σπίτι του μακαρίτη Γιάννη Βαγιανού, στην περατζάδα
του Όρμου, με ντόπιο κρασί και μπόλικο μεζέ, ο κυρ Μανώλης Χατζηγρηγορίου, από τους πρεσβύτερους του χωριού,
απόμαχος της θάλασσας πια, έφηβος
τότε, παρέα με τον Δημήτρη Αργύρη Παπαγεωργίου, συνταξιούχο ναυτικό, συνομήλικό του και φίλο του από τα δύσκολα
εκείνα χρόνια, πρόθυμο κι αυτόν να κουβεντιάσει μαζί μας για τα παλιά.
Στις 17 Νοεμβρίου του 1943 οι Γερμανοί βομβάρδισαν το λιμάνι του Βαθιού και
το Πυθαγόρειο. Ο βομβαρδισμός αυτός,
όπως λέγεται, ήταν ο σφοδρότερος που σημειώθηκε
σε Ελληνικό έδαφος κατά την διάρκεια του πολέμου.
Σμήνη αεροπλάνων προερχόμενα από τα Δωδεκάνησα, επί δίωρο περίπου άδειαζαν το φορτίο της καταστροφής και του θανάτου στους δυο αυτούς στόχους
και χαμηλώνοντας μυδραλιοβολούσαν και σκότωναν
τον κόσμο που πανικόβλητος έτρεχε να βγει από την
πόλη και να σωθεί. Σκοτώθηκαν πάρα πολλοί και τραυματίστηκαν ακόμα περισσότεροι ενώ οι υλικές ζημιές
ήταν ανυπολόγιστες. Τις επόμενες μέρες διέφυγαν
προς την Τουρκία η τριμελής πολιτική επιτροπή Σάμου, ο Ιερός λόχος, τμήματα του ΕΛΑΣ, οι Άγγλοι και
πλήθος κόσμου που τελικά έφθασαν στην Παλαιστίνη,
την Συρία και την Αίγυπτο και κάποιοι άλλοι με πλοία
στην αγγλοκρατούμενη Κύπρο. Έφυγαν επίσης προς
την Τουρκία για τη Μέση Ανατολή και πολλοί Ιταλοί
αντιφασίστες καθώς και το επιτελείο της Ιταλικής μεραρχίας Κούνεο υπό τον στρατηγό Σολνταρέλι.
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«Από τον Μαραθόκαμπο και την περιοχή του σχεδόν
κανένας Ιταλός στρατιώτης δεν μπόρεσε να περάσει
στην Τουρκία.
Καθώς ήταν σίγουρη πια η κατάληψη της Σάμου απ’
τους Γερμανούς, οι Ιταλοί αξιωματικοί της περιοχής
μας, επίταξαν ένα καΐκι, του Μουκαζή λέγανε πως
ήτανε και κατά το σούρουπο έβαλαν πλώρη για τη Μακριά Πούντα για να μην τους προλάβουν οι νέοι κατακτητές στον Όρμο και να μπορέσουν να περάσουν
νύχτα στα μικρασιατικά παράλια, αποφεύγοντας τα
Γερμανικά αεροπλάνα. Περνώντας από τον Κάμπο οι
Ιταλοί στρατιώτες βλέποντας τους αξιωματικούς τους
να τους εγκαταλείπουν χτύπησαν το καΐκι με πολυβόλα από την παραλία με αποτέλεσμα οι περισσότεροι
απ’ αυτούς να πέσουν στη θάλασσα και να βγουν στη
στεριά. Το καΐκι συνέχισε την πορεία του, πήγε στη
Μακριά Πούντα, πήρε όλους σχεδόν τους νέους της
Αγίας Κυριακής, ανάμεσά τους και τους αδελφούς Νικόλα και Στέλιο Κάρλα και τη νύχτα πέρασε στη Μικρά Ασία» συνέχισε ο κυρ Μανώλης.

Τελικά πάνω από 4000 Ιταλοί στρατιώτες και περισσότεροι από 100 αξιωματικοί που υπηρετούσαν στη
Σάμο εγκλωβίστηκαν στο νησί και αιχμαλωτίστηκαν
απ’ τους Γερμανούς. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αιχμαλώτων προέρχονταν από τη δυτική πλευρά του νησιού κι όλοι τους σχεδόν είχαν κακή τύχη.
Το πρωί της 22ας Νοεμβρίου 1943 οι Γερμανοί αποβιβάστηκαν στο Πυθαγόρειο όπου τους υποδέχτηκε ο
διοικητής των Ιταλών μελανοχιτώνων της Σάμου, ο δήμιος της Καστανιάς ο αρχιφασίστας αντισυνταγματάρχης Ούγγαρο που τους παρέδωσε το νησί και συντάχθηκε μαζί τους.
«Τα Γερμανικά στρατεύματα με αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες διαχύθηκαν σ’ ολόκληρο το νησί κι έφτασαν παντού ακόμα και στον Όρμο Μαραθοκάμπου.
Εκεί για τις ανάγκες τους προχώρησαν σε άμεσες επιτάξεις σπιτιών και οι μεν στρατιώτες εγκαταστάθηκαν
στης Καλλιόπης Τζεβρένη τα σπίτια οι δε αξιωματικοί
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στου Βαγιανού και στου Πιπεριά» συμπλήρωσε ο ίδιος.
«Μόλις πάτησαν οι Γερμανοί στο χωριό έστησαν,
στα γρήγορα, φυλάκιο με πεντέξη στρατιώτες στην
Αγία Πελαγία του Μπάλου Κουμεΐκων και ένα κανόνι,
αμέσως μετά το πρώτο ρέμα του Γιαλού, προς ανατολάς, που το σέρναμε αγγαρεία, και το φέρναμε κάθε
βράδυ στον Όρμο και το πρωί το γυρίζαμε ξανά πίσω
στη καθημερινή του θέση. Ευτυχώς που είχε ρόδες»
μας είπε μπαίνοντας στη κουβέντα μας ο κυρ Δημήτρης Παπαγεωργίου.
«Οι Γερμανοί ήταν όλοι τους σχεδόν καμιά πενηνταριά, άνδρες μονόχνωτοιπου δεν κουβεντιάζονταν, που
δεν έπιαναν φιλία με ντόπιους σε αντίθεση με τους

γαινοέρχονταν στα νησιά κι’ έφερναν διάφορα εμπορεύματα. Το τρεχαντήρι μας «Αγιος Δημήτριος»,
με τον Αλέξη Καρακωνσταντή, τον επονομαζόμενο Μπαρμπαλούκα και τον Κώστα Ζωγράφο, γαμπρό
του παπα Νικόλα Πατσούλη, αργότερα συνιδιοκτήτες
του νεότευκτου, νηολογίου Σύρου, «Ευαγγελίστρια»,
ταξίδευε απ’ το Γιαλό ως τα Δωδεκάνησα και τα Κυκλαδονήσια μεταφέροντας τρόφιμα και άλλα εφόδια
απαραίτητα για όλους μας στα νησιά. Όλα ανταλλάσσονταν με λάδι και άλλα προϊόντα. Το κατοχικό χρήμα
δε πέρναγε, τα δισεκατομμύρια, δεν τα ήθελε κανένας. Οι Γερμανοί τις περισσότερες φορές έκαναν τα
στραβά μάτια και δε μιλούσαν γιατί από αυτά περίμε-

Ιταλούς. Η επιμελητεία τους δεν ήταν πλούσια όπως
των Ιταλών. Αραιά και που έρχονταν ένας μοτοζάτορας από τα Δωδεκάνησα για να τους φέρει τρόφιμα
και άλλα εφόδια» μας τόνισε ο κυρ Μανώλης.
«Υπηρετούσε στον Όρμο και ένας Γερμανός με το
όνομα Όσχας. Στο Κάμπο του είχαν κολλήσει το παρατσούκλι ο ζητιάνος του Αγριλιώνα. Κάθε μέρα σχεδόν, επισκέπτονταν κι από ένα δυο καλύβια στο Κάμπο
και τον τάιζαν, κάνε κι αλλιώς. Δεν ήταν εκλεκτικός
στο φαγητό, τιμούσε το βρισκούμενο κι έπινε και το
κρασάκι του όπου υπήρχε, που φαίνεται να του είχε
ιδιαίτερη αδυναμία. Για να μην νοιώθει όμως κι αυτός
υποχρέωση μας έφερνε κουφετάκια ζαχαρίνης, που
χρησιμοποιούσαμε αντί για ζάχαρη που δεν υπήρχε
τότε» μας είχε διηγηθεί πριν από χρόνια πολλά η θεία
Γραμματική η Τζώρτζαινα που έμενε στη κατοχή στον
Κάμπο.
«Τα ψαράδικα, όσα είχαν μείνει, δούλευαν τον δυναμίτη που αφθονούσε απ’ τα Ιταλικά πυρομαχικά που
εγκαταλείφτηκαν. Η θάλασσα είχε άφθονα ψάρια και
με το άνοιγμα πυρομαχικών και το ψάρεμα με δυναμίτη, ασχολήθηκαν πάρα πολλοί Μαραθοκαμπίτες, ακόμα κι άσχετοι άνθρωποι. Τα θύματα και οι σοβαροί
τραυματισμοί ήταν πάρα πολλοί
Τα ιστιοφόρα, όσα δεν είχαν πάει στη Τουρκία, πη-

ναν να φάνε και οι ίδιοι» συνέχισε ο κυρ Δημήτρης.
«Ένα πρωινό οι κατακτητές έφεραν απ’ τον Μαραθόκαμπο καμιά δεκαπενταριά άτομα, τεχνίτες κι εργάτες για αγγαρεία, προσωπική εργασία το έγραψαν
κάποιοι γραμματιζούμενοι δικοί μας. Με φορτηγό
τους έφερναν το πρωί, με φορτηγό τους γύριζαν πίσω
το βράδυ.
Τους χώρισαν σε ομάδες και κάτω από αυστηρή επιτήρηση τους έβαλαν να σκάβουν και να κουφώνουν
το λιμάνι ανοίγοντας μεγάλα λαγούμια, ένα κάθε είκοσι με τριάντα μέτρα ξεκινώντας από την παραλία, στο
δυτικό μόλο.
Οι ομάδες δούλεψαν σκληρά και για καιρό με το μακάπι, τη βαριά , τις σφήνες και τις αξίνες.
Τελικά άνοιξαν 4 με 5 λάκκους τεράστιους. Στους
λάκκους αυτούς φαίνεται πως έριξαν οι κατακτητές
πολλά βαρέλια γεμάτα δυναμίτιδα. Κανένας μας δεν
τόλμησε να πλησιάσει και να δει τι συμπληρωματικές
εργασίες έκαναν μόνοι τους οι Γερμανοί, σ’ αυτά τα
φοβερά λαγούμια.
Έτσι προγραμμάτισαν και προετοίμασαν, κάτω από
τη μύτη μας, οι Γερμανικές δυνάμεις κατοχής την υπονόμευση του λιμανιού μας» μας είπε ο κυρ Μανώλης.
«Ένα απόγευμα με διαταγή των Γερμανών πήγαμε
με το «Άγιος Δημήτριος» εγώ, ο Μανώλης Χατζηγρη-
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γορίου και άλλοι νεαροί μ’ ένα φρέσκο μελτέμι, αταξίδευτο και πήραμε όλους τους Γερμανούς από το φυλάκιο της Αγίας Πελαγίας του Μπάλου για να τους
φέρουμε στον Όρμο γιατί είχε βλάβη η μηχανή του δικού τους ταχύπλοου. Με χίλιες δυο δυσκολίες, από
την φρεσκαδούρα και με επικίνδυνους ελιγμούς προσπαθήσαμε να φέρουμε το καΐκι
στα ίσα.
Οι Γερμανοί ήταν φοβισμένοι και επιθετικοί και σε κάποια στιγμή που αναγκασμένοι
απ’ τον καιρό ορθοπλωρίσαμε κατά την Πάτμο, ένας Αξιωματικός τους πιστεύοντας ότι
θα τους πηγαίναμε πεσκέσι στους Άγγλους
μου κόλλησε το πιστόλι στον κρόταφο. Ευτυχώς,, έπεσαν οι άλλοι που καταλάβαιναν
από θάλασσα και τον μάζεψαν. Φτάσαμε
στο λιμάνι με τα χίλια ζόρια και αράξαμε
στον δυτικό μόλο.
Τη νύχτα ήρθε στο σπίτι μας ένας Γερμανός και μου είπε να πάω γρήγορα να πάρω
το καΐκι μας από κει γιατί νωρίς το πρωί θα
ανατίναζαν το λιμάνι. Έτρεξα χωρίς καθυστέρηση
στον δυτικό μόλο. Επικρατούσε μεγάλη κινητικότητα και νευρικότητα εκεί. Είδα τους Γερμανούς να ρίχνουν ασταμάτητα βαριά βαρέλια στα λαγούμια και να
πετούν κάσες αμέτρητες με πολεμικό υλικό μέσα κι
έξω από το λιμάνι. Μάλιστα, στη βιάση τους, πήρε φωτιά μια βομβίδα, έπεσε στη θάλασσα, σήκωσε κύμα και
μας έκανε μούσκεμα.
Μπήκα γρήγορα μέσα στο καΐκι και το μετακίνησα
με τη ψυχή στο στόμα έξω απ’ το λιμάνι, πέρα από τη
Λαϊκή κι έριξα άγκυρα μπροστά στου Γιανακού το σπίτι.
Παράλληλα με άκρα μυστικότητα διαδώσαμε σε
γνωστούς και φίλους, δηλαδή σ’ όλο το χωριό, την τρομερή είδηση.
Εμείς, οικογενειακώς και όσοι μας πίστεψαν ξενυχτήσαμε στο ύπαιθρο ανάμεσα στην εκκλησία του ΑϊΝικόλα και στης Σπηλιάς τη βρύση, περιμένοντας το
μοιραίο» συνέχισε ο κυρ Δημήτρης.
«Πρωί πρωί οι Γερμανοί ειδοποίησαν τους κατοίκους
του Όρμου να εκκενώσουν άμεσα, το χωριό. Ήταν
μπρος πίσω του Σταυρού, Σεπτέμβριος του 1944. «Να
φύγετε όλοι, να αφήσετε τα σπίτια σας και τα πορτοπαράθυρα ανοιχτά και να πάτε όλος ο κόσμος τουλάχιστο δυο τρία χιλιόμετρα μακριά», φώναζε και ξαναφώναζε ο Όσχας με τα σπασμένα Ελληνικά του
περιδιαβαίνοντας τους δρόμους και τα σοκάκια και
τις ρούγες του χωριού, την προκυμαία, τους ταρσανάδες και το εργοστάσιο. «Είναι διαταγή». Δεν έμεινε
ψυχή στο χωριό. Έφυγαν όλοι. Άλλοι τράβηξαν κατά
Βελανιδιά, άλλοι κατά τα Κοτρώνια, άλλοι πήγαν στον
Αγριλιώνα, στο Καστρί. Εμείς μαζί με άλλες οικογένειες, με τα κατοικίδιά τους και τα άλλα ζωντανά, πήγαμε στου Στέργιου το καλύβι, πέρα απ’ του Βουρλιώτη
το ρέμα, εκεί που μένει τώρα ο Νικόλας Ανδρέα Κοκκώνης.
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Ξαφνικά εκεί που καθόμασταν στην αυλή του καλυβιού και οι πιο μεγάλοι προσπαθούσαν να ανιχνεύσουν
τις προθέσεις των Γερμανών για να προβλέψουν τα
μελλούμενα ακούσαμε απανωτές και ισχυρές εκρήξεις που έρχονταν η μια πίσω απ’ την άλλη με κάποια

καθυστέρηση, χάλαγε ο κόσμος για ώρα πολλή. Έβρεχε πέτρες και χώματα, ακόμα και δίπλα απ’ το δικό
μας καταφύγιο, αλλά όπως μας είπαν αργότερα και
στον Αϊ-Γιαννη το Νεράκι, στις Καμάρες της Βελανιδιάς και στης Σπηλιάς τη βρύση πάνω απ’ το χωριό και
στου Καράγιαννη και στις Πούντες και στον Κάμπο μέχρι το Διχαλόρεμα. Ταυτόχρονα μια μαύρη κάπνα σηκώθηκε μέχρι τον ουρανό, εσκέπασε τον ήλιο και γέμισε όλη η θάλασσα κατά τα νησιά.
Και σηκώνονταν κύματα τεράστια στις άκρες και
στη μέση του λιμανιού κι ας μη φυσούσε δυνατός άνεμος και ήταν ν’ αναρωτιέσαι μέσα στη βουή, στους καπνούς, στους αφρούς και στις βροντές αν άνοιξαν οι
ουρανοί για την συντέλεια του κόσμου.
Και να κλαίνε τα μωρά και να χώνονται στις μάνας τους την αγκάλη και τα μικρά παιδιά να κρύβονται κάτω απ’ τα φουστάνια των γιαγιάδων τους και να
σταυροκοπιούνται οι γριές, να σιωπούν οι παππούδες
και τα σκυλιά να αλυχτούν και τα λογής υποζύγια να
χλιμιντρίζουν παράξενα και τα κατοικίδια φτερωτά
και τετράποδα να αγριεύουν και να λαλούν ανήσυχα
και δυνατά και να μη ξέρει ο πατέρας τι θα κάμει τη
φαμελιά και τα ζωντανά της οικογένειας.
Κι ύστερα ήρθε μια ησυχία, ένα κακό, μια σιωπή φοβερή και περίεργη που δεν την είχαμε ξαναζήσει.
Πέρασε ώρα πολλή μέχρι που οι πατεράδες μας να
το πάρουν απόφαση και σιγά σιγά, ώρα του εσπερινού,
μια μια οικογένεια, με χίλιες δυο προφυλάξεις γυρίζαμε προς το χωριό, φοβισμένοι και ανήσυχοι, με τη
ψυχή στο στόμα. Κοιτάζαμε για Γερμανούς, πουθενά
Γερμανοί.
Αυτό που αντίκρισαν τα μάτια μας ήταν θέαμα φοβερό. Το λιμάνι μας βλέπαμε, ένα σωρό ερειπίων και
παντού δίπλα μας χώματα και πέτρες λες κι είχε γίνει
βομβαρδισμός.
Όπως μάθαμε αργότερα οι Γερμανοί πυροδότησαν
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τα εκρηκτικά της υπονόμευσης, με ασφάλεια, από ένα
σπίτι ψηλά στη συνοικία Κοτρώνι, κατά τα Πατουρέικα και αμέσως μετά έφυγαν όλοι με τις μοτοσικλέτες
τους και ένα καμιόνι που τους περίμενε στη γωνία του
Βρότσου, παίρνοντας μαζί τους και το κανόνι με τα καρούλια, υποχωρώντας βιαστικά προς το Καρλόβασι.
Από τις ισχυρές εκρήξεις είχαν καταστραφεί μεγάλο μέρος της προκυμαίας αλλά και τα θεμέλια του λιμανιού. Μεγάλη ήταν η καταστροφή στο δυτικό μόλο
που έσπασε σε πεντέξη τουλάχιστο μεγάλα κομμάτια και σε πολλά μικρότερα» απόσωσε συγκινημένος
ο κυρ. Μανώλης.
«Εμείς μάθαμε αποβραδίς από τον αδερφό μου τον

Μήτσο τα σχέδια των Γερμανών για το λιμάνι μας και
μαζί με άλλους χωριανούς περάσαμε τη νύχτα στο
ύπαιθρο στον χώρο μεταξύ Αγίου Νικολάου και της
Σπηλιάς τη βρύση.
Πρωί πρωί οι Γερμανοί διέταξαν την άμεση εκκένωση του χωριού. Όλοι έφυγαν μακριά χωρίς καμιά καθυστέρηση. Εμείς βολευτήκαμε, οικογενειακώς, στα
Κοτρώνια, κοντά στου Κουρκούτη το κτήμα, περίπου
εκεί που βρίσκεται σήμερα το ξενοδοχείο «Οδυσσέας».
Γύρω στις έντεκα το πρωί άρχισαν οι ανατινάξεις.
Ακούγαμε αλλά δεν βλέπαμε καλά. Αργότερα, ένας
καλόγερος του Κέρκη που έλεγε πως βρέθηκε, κατ’
αυτάς, ατρόμητος βιγλάτορας του χωριού στο λόφο
του Αϊ-Νικόλα, ξορκίζοντας, όρθιος, με έναν πρόχειρο σταυρό τους δαίμονες του πολέμου, μας ιστορούσε, με ύφος βιβλικό, εκείνες τις αλλόκοτες αστραπές
της συμφοράς, τις αλλεπάλληλες βροντές, την ταραχή
της γης και τους καπνούς που σκέπαζαν τον τόπο, σαν
αδυσώπητη σκιά θανάτου, πως σχίστηκε το λιμάνι μας
από άνωθεν έως κάτω και οι αρμοί του άνοιξαν και τα
νερά της θάλασσας και του κακού, θηρία ανήμερα, όρμησαν να το κατασπαράξουν και τα κατάφεραν», μας
διηγήθηκε πριν από χρόνια στην κουβέντα μας για το
χρονικό εκείνων των καιρών η μακαρίτισσα πια δασκάλα του Γιαλού Καλλιόπη Αργύρη Παπαγεωργίου.
«Με τη βοήθεια του Θεού και του Αϊ-Νικόλα, σώθη-
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καν οι άνθρωποι, το σχολειό, η εκκλησιά, τα σπίτια μας,
οι ταρσανάδες, τα πλεούμενα και τα ζωντανά μας. Να
δοξάζετε τον Κύριο που είμαστε όλοι καλά, τα λιμάνια
ξαναχτίζονται έλεγε και ξανάλεγε θυμόσοφα και σεβαστικά ο πατέρας μου», συνέχισε.
«Τα συναισθήματα των ανθρώπων που επέστρεφαν
στο χωριό ήταν ανάμικτα. Πολλοί έκλαιγαν και δεν
ήξερες πόσο ήταν από την χαρά τους που έφευγαν,
επιτέλους, οι Γερμανοί και φαίνονταν να τελειώνει ο
πόλεμος και πόσο από την στενοχώρια τους που χάθηκε το λιμάνι», συμπλήρωσε η σεβάσμια δασκάλα
Έτσι το τέλος του πολέμου βρήκε το λιμάνι, που πριν
από εξήντα περίπου χρόνια εντυπωσίασε τον μεγάλο
Γερμανό καθηγητή Κρουμπάχερ βαριά λαβωμένο και τους κατοίκους του Όρμου σε
απόγνωση από τις εγκληματικές δράσεις
των στρατευμάτων της χώρας του.
Μεταπολεμικά πολύ λίγα πράγματα, όλα
χωρίς σχεδιασμό, έγιναν από την πολιτεία για να μπορέσει να δουλέψει το λιμάνι μας όπως πριν. Ούτε γύρεψε κανένας
πολεμική αποζημίωση για το έγκλημα των
Γερμανών στον Όρμο, που καθήλωσε για
χρόνια πολλά την οικονομία και τις προοπτικές της περιοχής στη νέα εποχή.
Αρχικά τοποθετήθηκε μια ξύλινη ράμπα
στον μικρό μόλο που έπαθε ζημιές κατά
την αεροπορική επίθεση των Γερμανών
στις 26 Οκτωβρίου 1943, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου. Στη συνέχεια έγιναν κατ’
επανάληψη εργασίες τόσο στον μικρό όσο και στον
μεγάλο μόλο που προστατεύτηκε μάλιστα ικανοποιητικά απ’ τους καιρούς, με φυσικούς και τεχνητούς ογκολίθους. Έγιναν επίσης εργασίες ανάδειξης μεγάλου
μέρους της προκυμαίας, όλα δυστυχώς, πάντα, χωρίς
κανένα συνολικό σχεδιασμό.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 τα θρυλικά μπλόκια μεταφέρθηκαν από τον χώρο του λιμανιού, όπου
παρέμειναν επί ένα περίπου αιώνα και τοποθετήθηκαν
κατά μήκος της παραλίας ανατολικά του μικρού μόλου
σαν αντιστήριξη του δρόμου που οδηγεί προς Βελανιδιά και κινδύνευε ανέκαθεν, κάθε χειμώνα από τα κύματα του σορόκου.
Έφεξε ο τόπος, αναδείχτηκε τεράστιος ο χώρος
του λιμανιού πίσω απ’ τη παλιά προκυμαία και μετά τις
απαραίτητες παρεμβάσεις αποδόθηκε σε κοινή χρήση.
Τα τελευταία χρόνια, με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατασκευάστηκαν στο χώρο του παλιού λιμανιού με αξιοποίηση και
ανάδειξη, κατά το δυνατόν, όλων των παλιών λιμενικών υποδομών που είχαν διασωθεί, τουριστικό αγκυροβόλιο και αλιευτικό καταφύγιο προδιαγραφών.
Ας ελπίσουμε ότι οι σοβαρές αυτές λιμενικές εγκαταστάσεις θα ολοκληρωθούν, θα αξιοποιηθούν κατάλληλα και θα στεριώσουν για το καλό του πολύπαθου
αυτού τόπου και των ανθρώπων του.
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Δύο επιστολές προς τον Γιάννη Χατζίνη

14-1-35
Αγαπητέ κύριε Χατζίνη
Το πεζογράφημά σας που
είδα σήμερα στον «Καλλιθείνο
Τύπο» με κατασυγκίνησε. Δεν
ήταν τόσο για την καλοσύνη
σας και τη φιλοφροσύνη σας
προς εμένα, όσο γιατί ήταν οι
γραμμές σας καλογραμμένες
πραγματικά, εμπνευσμένες,
σα να θέλανε να ταιριάσουν
με τον περίφημο τεχνίτη που
άξια του ερμηνεύατε το έργο
και περιγράφατε την εντύπωση που σας προξένησε. Μυ το
θυμίσατε, όταν προ χρόνων,
παιδί, ανεβαίνοντας στο μνήμα
του Μπότσαρη – παρατημένο
εκεί – το κοίταζα. Είσαστε νομίζω ο μόνος που μίλησε για το
ποίημά μου αυτό, ευτυχισμένο
στη λυρική μου συνείδηση, και
ο Ρήγας Γκόλφης, που του αφιέρωσε ξεχωριστές γραμμές σε
μια κριτική του. Κανείς άλλος
δεν βρέθηκε να το ξεχωρίσει.
Δεν πειράζει. Μου φτάνατε
εσείς. Πάντα, αργά ή γρήγορα,
θα βρεθεί για τον ποιητή μια
στιγμή προσοχής και συμπάθειας. Με συγχωρείτε που
σας γράφω έτσι, με το μολύβι που μόνο μπορώ να μεταχειρίζομαι, άρρωστος καθώς είμαι.
Σας ευχαριστώ και σας φιλώ
Κωστής Παλαμάς
Φίλε Κύριε Χατζίνη
Αισθάνομαι την ανάγκη να σας γράψω και να σας ευχαριστήσω, όχι μόνο για τη συμπάθεια με την οποία κοιτάξατε τη μικρή μεταφραστική μου προσπάθεια, όσο
γενικά για την καλή πίστη και την κατανόηση με την
οποία παρακολουθείτε όλες τις εκδηλώσεις του πνεύματος, δίνοντας το παράδειγμα μιας αμερόληπτης και
πολιτισμένης κριτικής στον τόπο μας. Πρέπει να σας
ομολογήσω με ειλικρίνεια πως η διαπίστωσή μου αυτή
είναι εντελώς πρόσφατη, γιατί μη παρακολουθώντας
ως τώρα την «Πνευματική ζωή», δεν είχα την ευκαιρία να διαβάζω τις γνώμες σας, ως την ημέρα που φίλοι αγαπητοί, οι Σεφέρης και Κατσίμπαλης, μου επέστησαν την προσοχή, ενθουσιασμένοι και οι δυο τους
με το άρθρο σας περί Γιαννόπουλου, που καθώς με

διαβεβαιώνουν ήταν ό,τι καλύτερο είχε γραφτεί πάνω σε
αυτό το ζήτημα. Η ασυγχώρητη αυτή άγνοιά μου υπήρξε
και ο λόγος για τον οποίον δεν
σας είχα στείλει τις τρεις πλακέτες των ποιημάτων μου που
κατά καιρούς είχα εκδώσει
και ομολογώ πως λυπόμουνα
πολύ γιατί έχοντας εξαντλήσει τα – ελάχιστα άλλωστε –
αντίτυπα που ετύπωσα, δεν θα
είχα την ευκαιρία να ακούσω
τη γνώμη σας πλάι σ’ εκείνες
του Παράσχου, του Παπανικολάου, του Παναγιωτόπουλου,
του Σπανδωνίδη και του Χουρμουζίου. Ωστόσο, θέλοντας
οπωσδήποτε να επικοινωνήσω
μαζί σας, με τις ποιητικές μου
αυτές προσπάθειες, που πιθανόν να μην έχετε για την ώρα
υπόψη σας, σας στέλνω με το
ίδιο ταχυδρομείο τα τελευταία ανάτυπα που μου έμειναν, προορισμένα για γνωστό
λογοτέχνη και έτοιμα κιόλας
με τις αφιερώσεις τους. Αυτό
εξηγεί και το γεγονός ότι στην
τρίτη σελίδα τους είναι ακρωτηριασμένα. Ελπίζω να με συγχωρήσετε γι’ αυτό και
να μη βαρεθείτε με το «αρκετά άλλωστε αφηρημένο»
περιεχόμενό τους. Προπαντός δεν θέλω, Φίλε Κύριε,
να με παρεξηγήσετε, νομίζοντας πως με έναν τέτοιο
τρόπο πάω θωπεύοντας μια άλλη γνώμη ευνοϊκή, όπως
το κάνουν τύποι άλλοι. Εκείνο που με ενδιαφέρει, σας
βεβαιώ, περισσότερο, είναι να ακούσω κρίσεις και
επικρίσεις ίσως που από πριν όμως ξέρω ότι θα στηρίζονται στην αμερόληπτη οξύνοια ενός συγκροτημένου
κριτικού που ατενίζει το πρόβλημα της ποίησης, της
νέας ποίησης, από τη δική του σκοπιά. Όλοι μας πρέπει να συζητούμε πάνω σε τέτοια θέματα χωρίς προκαταλήψεις για να βοηθηθούμε στην ανεύρεση του
σημείου εκείνου που βρίσκεται πιο κοντά στην επιθυμητή αλήθεια. Δεν ξέρω αν λόγοι εσωτερικοί του περιοδικού σας εμποδίζουν να ασχοληθείτε με αυτά στην
«Πνευματική Ζωή». Κάτι γενικότερο όμως, θα έμπαινε
με πολύ ευχαρίστηση στην «Καθημερινή» ή στα «Νέα
Γράμματα».
Με πολλή εκτίμηση
Αθήνα 30-4-1939
Ελύτης
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Κώστας Τζαννετής

Στους νερόμυλους της Βελανιδιάς (1966)
Ήταν ένα φθινοπωρινό γλυκό απόγευμα όταν ξεκινήσαμε με αυτοκίνητο από το Μαραθόκαμπο για το
Γιαλό. Έτσι συνηθίζουν όλοι να λένε τον Όρμο του
Μαραθοκάμπου, το όμορφο και γραφικό, μα άτυχο λι-

μανάκι. Άτυχο, γιατί το ρήμαξε η μπόρα και η αγριότητα του πολέμου και πιο άτυχο ακόμα, γιατί είκοσι ολόκληρα χρόνια, ύστερα από την καταστροφική εκείνη
μέρα του πολέμου, μένει στην ίδια αθλιότητα κι αφροντισιά, εκτός από μερικές μικροεπισκευές του μικρού
μόλου, που με τα φτωχικά της μέσα κάνει η Λιμενική
Επιτροπή.
Συντροφιά μας στο αυτοκίνητο έχουμε δυο περαστικούς ξένους. Κατηφορίζουμε με συνεχείς στροφές.
Το τοπίο, που ξετυλίγεται μπροστά μας, είναι ωραίο.
Όλα τριγύρω μας πράσινα και δροσερά. Στις άκρες
του δρόμου, οι ελιές ρίχνουν τη σκιά τους, ο κάμπος
απλώνεται πιο κάτω νωχελικά, ενώ η θάλασσα, ασημογάλανος καθρέφτης, μας συναρπάζει στη θέα της.
Ένα απότομο φρενάρισμα μας συνεφέρνει κάτι συνέβη στο αυτοκίνητο και ο σοφέρ βγήκε να το επισκευάσει.
Για μας και κυρίως για τους ξένους, ήταν μια ευκαιρία να θαυμάσουμε το καταπληκτικό αυτό θέαμα με
κάθε λεπτομέρεια. Μπροστά μας έχομε ένα μεγάλο
κεντημένο τάπητα με όλες τις αποχρώσεις του πράσινου και του καφέ. Είναι τα φυτεμένα κηπουρικά και τα
νιοσκαμμένα χωράφια που ετοιμάζονται από τώρα για
να δεχτούν τη νέα σπορά.
Τριγύρω ο κάμπος της Βελανιδιάς αγκαλιάζεται
από λόφους. Ανατολικά από τους πρόποδες και τα
βουναλάκια του Καρβούνη, που επάνω τους βρίσκο-

νται μικρά χωριουδάκια, ο Πλάτανος, τα Κουμέικα, τα
Σκουρέικα, το Νιοχώρι και οι Σπαθαραίοι πιο πάνω.
Βορεινά προστατεύεται από το Φτεριά, που στις πλαγιές του απλώνεται ο Μαραθόκαμπος και πιο κάτω
στην ακροθαλασσιά ο Όρμος. Στα νότια του κάμπου
απλώνεται η θάλασσα με
τα δαντελωτά ακρογιάλια της και τη Σαμιωπούλα στο βάθος. Πιο κάτω
τα Δωδεκάνησα, πιασμένα
απ το χέρι στη σειρά, λες
και χορεύουν το νησιώτικο
χορό τους.
Οι ξένοι μας μένουν
μαγεμένοι από τη γύρω
φύση. Με ενθουσιασμό
βλέπουν τα ολόασπρα καλυβόσπιτα, σκορπισμένα
μέσ’ στην πρασινάδα, που
με τις κοκκινωπές στέγες
τους, συμπληρώνουν την
αρμονία των χρωμάτων
και όλου του τοπίου. Με
νοσταλγία ονειρεύονται
θερινές διακοπές σ’ ένα τέτοιο δροσερό ειδυλλιακό
τοπίο, με την ολοκάθαρη θάλασσα.
Την προσοχή τους τραβούν ακόμα οι κολώνες, που
μοιάζουν με ερείπια αρχαίου ναού και ξεκινάν από τη
μέση του κάμπου για να φτάσουν ως την ακροθαλασσιά.
Στην απορία τους προθυμοποιείται να τους πληροφορήσει σχετικά ο σοφέρ.
- Είναι οι «Καμάρες», που στα παλιά τα χρόνια έφερναν το νερό από μακριά, από τη «μάνα» του νερού έως
κάτω στην άκρη του κάμπου, κοντά στην άμμο. Εκεί
ήταν ένας νερόμυλος με τη χτισμένη «κρέμαση» του
νερού. Με τον καιρό έπεσαν τα επάνω τόξα, κι έμειναν οι κολώνες αυτές, άχρηστα πράγματα πια, γιατί
τους νερόμυλους τους έφτιαξαν αργότερα κοντά στο
νερό, μέσ’ στη ρεματιά.
Είπε κι άλλα ο οδηγός. Για τη γέρικη πανύψηλη δρυ,
που έστεκε σαν δραγάτης στην άκρη του κάμπου και
που από αυτήν πήρε το όνομα Βελανιδιά.
Όλα αυτά ήταν πολύ ενδιαφέροντα. τα σχόλια συναγωνίζονταν το θέαμα και αποφασίστηκε την επομένη να πηγαίναμε πεζοί πια, αφού αυτοκινητόδρομος
δεν υπάρχει, να επισκεφτούμε από κοντά τους νερόμυλους της Βελανιδιάς. Έτσι κι έγινε.
Οι μύλοι είναι τρεις και βρίσκονται στην ίδια ρεματιά,
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που οργιάζει η βλάστηση και οι δροσιές της είναι μαγεία. Κάτω από τα πλατάνια και τις καρυδιές τα κοτσύφια ασταμάτητα διαλαλούνε τη χαρά τους με τα γλυκά
τους σφυρίγματα. Πλάι στις ανθισμένες λυγαριές και
τα ανθισμένα βάτα κελαρύζουν τα καθάρια νερά. Είναι η ρεματιά, που η φαντασία των μικρών παιδιών την
θέλει εξωτική, με τις νεράιδες να χορεύουν τυλιγμένες στα αραχνοΰφαντα πέπλα τους.
Έξω από τους μύλους οι «φτερωτές» γυρίζουν με
βουητό και το νερό που πέφτει από την «κρέμαση»
εξακοντίζεται μακριά σε λεπτότατα σταγονίδια. Ο
ασπρομάλλης μυλωνάς κανονίζει με τέχνη τις μυλόπετρες, που γυρίζουν ρυθμικά και μεις παρακολουθούμε
το ξανθό σιτάρι που πέφτει σιγανά απ την «κοφίνα»,
το σιλό του μύλου, στο
κέντρο της μυλόπετρας, για να συνθλιβεί
και να γίνει αλεύρι.
Βέβαια όλ’ αυτά είναι πρωτόγονα μέσα
αφού στην εποχή μας
έχουν βιομηχανοποιηθεί τα πάντα, δεν
παύουν όμως να εξυπηρετούν τους αγρότες μας και να έχουν
τη γραφικότητά τους
και τη γοητεία τους.
Σαν
συμπλήρωμα
στην ωραία εκδρομούλα μας ήρθε και η
φιλοξενία των μυλωνάδων, που μας είδαν
με χαρά τους να τους
επισκεπτόμαστε.
- Με το χείλι που
έχουμε θα σας φιλήσουμε, μας λέει ο πρώτος στον κάτω μύλο και μας
φέρνει ένα καλάθι από γλυκά φρέσκα συκαλάκια, τα
περίφημα Βελανιδιώτικα «στουρνέλια» μαζί κι από ένα
ποτηράκι «σούμα» για την ξεκούραση.
- Το βρισκούμενο μας λένε στο δεύτερο μύλο, λίγα
φρέσκα καρύδια με μέλι και να μας συγχωρείτε.
- Ορίστε, κοπιάστε, μας γλυκομιλάει η νοικοκυρά με
τα ροδοκοκκινισμένα μάγουλα απ τη φωτιά, στον παραπάνω μύλο. Λίγες τηγανίτες με ντόπιο δερματίσιο
τυρί, μη μας σιχαίνεστε.
Οι ξένοι μας ενθουσιάστηκαν. Τόσο ανοιχτόκαρδοι
και φιλόξενοι άνθρωποι δεν βρίσκονται αλλού.
Πιο πάνω στη ρεματιά είναι η μεγάλη πηγή, η «μάννα του νερού». Απ’ αυτή και μιαν άλλη πιο πέρα, το
«πάνω» και το «κάτω» νερό, όπως το λένε, ποτίζεται
όλος αυτός ο κάμπος «αυλακάτα», χωρίς δεξαμενή.
Εκτός από το σιτάρι, καλλιεργούνται εδώ κρεμμύδια
πολλά, ώστε γίνεται και εξαγωγή. Κάθε Αύγουστο σ’
αυτή την ακρογιαλιά καταφθάνουν μικρά και μεγάλα
καΐκια, για να εφοδιαστούν με τα ονομαστά για τη γλυ-
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κύτητά τους Βελανιδιώτικα κρεμμύδια. Ιδιαίτερη προτίμηση σ’ αυτά είχαν άλλοτε οι καλόγεροι του Αγίου
Όρους, που έρχονταν οι ίδιοι με τα ναυλωμένα ιστιοφόρα τους εφοδιασμένοι με γαλέτες, κομπολόγια,
φουντούκια και άλλα προϊόντα τους, ελκυστικά σε μας
τους μικρούς τότε.
Στα παλιά τα χρόνια όλος ο κάμπος ήταν ένα καταπράσινο περιβόλι από λεμονιές και πορτοκαλιές. Ήρθεν όμως η φυλλοξήρα και τα ρήμαξεν όλα. Στη θέση
τους έβαλαν οι γονείς μας αμπέλια και το «Γιαλό» γέμισε από ταβέρνες και μοσχάτο κρασί. Δυστυχώς ήρθε
κατόπιν άλλη φυλλοξήρα, πιο φοβερή απ την πρώτη.
Ήταν ο Πρώτος Μεγάλος πόλεμος με την πείνα του
και την ανέχειά του και και ξεριζώθηκαν άσπλαχνα

σχεδόν όλα, για να σπαρτούν σιτάρια να φάει ο κόσμος ψωμί και να σωθεί.
Οι εγκαταλειμμένοι ως τότε νερόμυλοι του χωριού
μπήκαν σ’ ενέργει α και ήταν όλοι μια χαρά. Μα πιο
γραφικοί και πιο δροσόλουστοι ήταν και είναι αυτοί της Βελανιδιάς. Κι όταν συνέβαινε να γίνει καμιά
φορά διανομή κρατικού σιταριού με το δελτίο, οι νερόμυλοι ήταν στις φούριες τους. Τότε η χαρά της διανομής μέσα σε κείνη την ανέχεια, έδινε όρεξη για
ανέκδοτα και τραγούδια, με τη σιγανή υπόκρουση της
μυλόπετρας.
Πέρασεν ο πρώτος πόλεμος κι ήρθεν ο δεύτερος και
τότε οι νερόμυλοι ήταν πάλι στις μεγάλες τους δόξες.
Η επίσκεψη σ’ αυτούς εθεωρείτο μεγάλο ευτύχημα,
γιατί το σιτάρι ήταν λιγοστό και δυσεύρετο.
Μα οι πόλεμοι πέρασαν πια, ηρέμησαν τα πνεύματα, εξομαλύνθηκαν οι διαφορές και ήρθεν η γαλήνη.
Οι «φτερωτές» ωστόσο εξακολουθούν, έστω και πιο
αραιά, να γυρίζουν ρυθμικά, μέσα στο δροσερό και γοητευτικό τοπίο της Βελανιδιάς.
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Φτεριάς
Έλσα Χίου

Για ένα παραμύθι
Το ψηλό αυτοκίνητο της κινητής βιβλιοθήκης στάθμευε στην άκρη της πλατείας. Έφτανε στο χωριό κάθε
δεύτερη Τετάρτη. Τα σχολιαρόπαιδα το κύκλωναν μ’
ένα βιβλίο στη μασχάλη. Κάποια Τετάρτη δεν φανε-

ρώθηκε παιδί. Μόνο μια μικρή γαλανόλευκη μαθήτρια
πρόλαβε τον οδηγό και του φώναξε κάτω απ’ το τζάμι. «Το βιβλίο που δανείστηκα, δεν θα το επιστρέψω
ποτέ. Το κορίτσι του παραμυθιού έχει το όνομά μου.
Είμαι εγώ η ίδια εκεί μέσα». Εκείνος, είπε ξερά. «Την
επόμενη φορά θα τα πούμε απ’ την καλή. Να είστε όλοι
εδώ». Κανείς δεν πήγε. Μια κοπέλα που προσφέρθηκε να μαζέψει τα βιβλία, ανακάλυψε
πως εκείνα τα χωριατόπαιδα δεν είχαν
ποτέ βιβλίο δικό τους κι είχαν συμμαχήσει με την ανυπότακτη μαθήτρια της
γαλανόλευκης ποδιάς. Δεν μαθεύτηκε
ποτέ πώς λύθηκε το πρόβλημα κι επιστράφηκαν τα βιβλία. Από τότε κύλισαν
τέσσερις δεκαετίες.
Ένα πρωί, μια ευγενική γυναίκα μπήκε
στο κτήριο της δημόσιας βιβλιοθήκης.
Ανέβαινε την εσωτερική ξύλινη σκάλα
του αναγνωστηρίου, σχεδόν ευλαβικά.
Αργότερα, απ’ το γραφείο του διευθυντή, ακουγόταν στο διάδρομο το τρέμουλο της φωνής της.
«Τριάντα χρόνια στην Αυστραλία ανασκιρτάει μέσα μου η λαχτάρα ενός βιβλίου. Το Ζαχαρονήσι της Αριάδνης. Το
αναζητώ σαν τα ίχνη της πρώτης μου
αγάπης. Στα δέκα μου είχα αγαπήσει
πολύ τον Λιλαλιχουδημπουλούκοζαχαροτοπούφ. Το
στόμα του έσταζε μέλι, τα χέρια του μύριζαν ροδόνερο, τα μαλλιά του άχνιζαν άρωμα βανίλιας, τα χέρια
του ήταν λευκά, σα ζαχαροκάντιο. Είχε μια χιονόλευ-

κη βάρκα και κάθε χρόνο τα μεσάνυχτα της γιορτής
των γλυκισμάτων, περίμενε τη μικρή Αριάδνη στην
ακρογιαλιά, ντυμένος τη κατάλευκη στολή του καπετάνιου. Γλιστρούσαν πάνω στο υγρό ασήμι του φεγγαριού για το Ζαχαρονήσι. Μαζί τους
αρμένιζα κι εγώ. Δεν πρόλαβα να
φτάσω στο τέρμα του ταξιδιού. Το βιβλίο μου το πήραν από το μαξιλάρι
την ώρα του ύπνου μου. Έτσι στερήθηκα τη μαγεία της ανάγνωσης κι αργότερα τον γλυκασμό της πατρίδας.
Θέλω να το βρω και να το ξαναδιαβάσω ως το τέλος».
Ψάξανε παντού. Στα ράφια των παραμυθιών, στα δωμάτια και τις τζαμένιες βιβλιοθήκες των παλιών εκδόσεων. Στις κούτες των τριμμένων
παιδικών βιβλίων. Δε βρέθηκε. Καλύτερα ίσως. Το βιβλίο, που ξεβράζει ο
κυματισμός της μνήμη, σαν πειρατικό λαγήνι θησαυρού, έχει κάνει πολύ
καλά τη δουλειά του. Δεν είναι λίγο να ταξιδέψει κανείς απ’ την άλλη άκρη του κόσμου, για το μισοδιαβασμένο βιβλίο της καρδιάς του με το καταδικό του παραμύθι.
Αφιερωμένο στις δασκάλες, στους γονείς και τα παιδιά, που στο Δημοτικό σχολείο του Όρμου επενδύουν
τον πολύτιμο χρόνο τους στο θεατρικό εργαστήρι, στα

παραμύθια και τα δρώμενα, ζωντανεύοντας το χώρο
του παλιού σχολειού μας και προσφέροντας γνώση,
ψυχαγωγία και χαρά, με ανιδιοτέλεια, αγάπη και συνέπεια. Συγχαρητήρια θερμά.

