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Χριστουγεννιάτικα φαγητά
Πηχτή. Η πηχτή παρασκευάζεται από το κεφάλι του
χοιρινού. Καθαρίζουμε το κρέας πολύ καλά, το βράζουμε μέχρι που να ξεκολλάει από τα κόκαλα (σε χύτρα ταχύτητας λίγο πάνω από μία ώρα, αναλόγως του
μεγέθους). Όταν βράσει, αν θέλουμε, αφαιρούμε λίγο
λίπος που συνήθως στέκεται πάνω-πάνω στην κατσαρόλα. Το ουσιώδες, όμως, για να γίνει ζελέ ο ζωμός, είναι το πολύ λεμόνι. Η ποσότητα λεμονιού
πρέπει να είναι τόση, ώστε το ζουμί να ασπρίσει. Αλατίζουμε όσο μας αρέσει. Το στρώσιμο τώρα: Παίρνουμε μικρά ρηχά σκεύη και τοποθετούμε στη βάση τους
τα μικρά κομμάτια κρέατος μαζί με ό,τι άλλο έχουμε
επιλέξει και στη συνέχεια ζωμό.
Λουκάνικα με πορτοκάλι. Παλιά γινόταν στο σπίτι με
κιμά και λίπος, μπόλικα μπαχαρικά και φλούδες πορτοκαλιού.
Πασπαλάς. Βράζουμε χοιρινό κρέας από την περιοχή που λέγεται πανσέτα. Σε ένα πλατύ σκεύος ρίχνουμε αλάτι και θρούμπι και βάζουμε μια στρώση με κρέας και συνεχίζουμε μέχρι να γεμίσει το σκεύος.

Τα Φτερά του Ίκαρου
Μας στάλθηκε το 9ο τεύχος του περιοδικού Τα Φτερά του Ίκαρου, του Πανσαμιακού Σωματείου ΑμεΑ
και φίλων Νίκος Μένεγας ο Ίκαρος. Είναι ιδιαίτερα
προσεγμένο με πλούσια εικονογράφηση και δουλεμένο από ανθρώπους που έχουν μεράκι. Γράφει και συγχωριανός μας Σιδερής Παπαγεωργίου ένα άρθρο για
την προσβασιμότητα στη Σάμο. Εκφράζουμε τα θερμά συγχαρητήρια σε όσους εργάζονται στην έκδοση
αυτού του περιοδικού και ευχόμαστε να συνεχίσουν
αυτή την καλαίσθητη έκδοση.

Για τη Στέγη Αγάπης
Σε ένα μικρό στενό του Μαραθοκάμπου της Σάμου
σήμερα βρεθήκαμε, αντιμέτωποι με μια ζεστή αγκαλιά. Μια αγκαλιά που ανοίγει από την ψυχή του Συλλόγου των Απανταχού Μαραθοκαμπιτών, κ. Αγγέλας Χατζίνη –Ελένη και καταλήγει σε απλούς καθημερινούς
ανθρώπους της διπλανής μας πόρτας. Επτά εθελοντές
σηκώνουν στην πλάτη τους αγόγγυστα το βάρος της
κοινωνικής προσφοράς, ανακουφίζοντας συμπολίτες
μας, που οι συνθήκες το έφεραν να ζουν χωρίς ελπίδα
για ένα αύριο που θα είναι καλύτερο από το εφιαλτικό
χτες που βίωναν.
«Η «Στέγη Αγάπης» που έχει στηθεί στο Μαραθόκμαπο Σάμου, δίνει απλόχερα στους αδύναμους συμπολίτες μας έξι χρόνια τώρα καθημερινά φαγητό, το
οποίο παρασκευάζεται με αγάπη και μεράκι. Μέσα
σε μια πεντακάθαρη καμαρούλα μια σταλιά, ξεκινούν
από πολύ πρωί, προκειμένου να σιτίσουν ανήμπορους
συμπολίτες μας. Καθημερινά δίχως ξεκούραση, ακόμη
και τις μέρες των γιορτών.
Και αυτό συμβαίνει χάρις στην ευαισθησία λίγων,
αλλά ξεχωριστών ανθρώπων, όπως ο Σύλλογος Απανταχού Μαραθοκαμπιτών, αλλά και δικών μας ανθρώπων που στηρίζουν ενεργά τη στέγη αγάπης.
Τα έξοδα του Συλλόγου για την κάλυψη των αναγκών
ανήμπορων συμπολιτών μας είναι πολλά και αφού οι
υπάρχουσες δομές αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο
ρόλο τους, οι εθελοντές αναγκάζονται πολλές φορές
να βάλουν το χέρι στην τσέπη… αθόρυβα και χωρίς τυμπανοκρουσίες, γιατί η γραφειοκρατία και η αδιαφορία δεν μπορούν να καλύψουν τον ανθρώπινο πόνο…
Αρκεί μια ώρα να σταθεί κανείς στην είσοδο του
Συλλόγου για να καταλάβει την ουσία της αλληλεγγύης και της προσφοράς. Να δει πως είναι να λαμπυρίζουν από χαρά τα μάτια των εθελοντών όταν έρχονται
κάποιοι κάτοικοι να πάρουν το φαγητό τους.
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Θερμές ευχές για καλά Χριστούγεννα
και ένα ελπιδοφόρο 2020
με υγεία, αγάπη,
αγάπη, ειρήνη και προκοπή.
Σύλλογος Απανταχού
Απανταχού Μαραθοκαμπιτών
Κάλαντα πρωτοχρονιάς
Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά,
ψηλή μου δενδρολιβανιά,
κι αρχή καλός μας χρόνος,
εκκλησιά με τ’ άγιο θρόνο.
Αρχή που βγήκε ο Χριστός,
άγιος και πνευματικός,
στη γη να περπατήσει,
και να μας καλοκαρδίσει.

Γιορτινός Μαραθόκαμπος
Ντύθηκε γιορτινά ο Μαραθόκαμπος. Από τον Δήμο
Δυτικής Σάμου στολίστηκε μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο φωταγωγήθηκε και αποτελεί ένα
στολίδι στο χωριό. Η παιδική χορωδία του Αγίου Αντωνίου έψαλε διάφορα τραγούδια. Στον Όρμο φωταγωγήθηκε μια παλιά βάρκα στην παραλία.

Άγιος Βασίλης έρχεται,
και όλους μας καταδέχεται,
από την Καισαρεία,
σ’ εισ’ αρχόντισσα κυρία.
Βαστάει εικόνα και χαρτί,
ζαχαροκάντιο ζυμωτή,
χαρτί και καλαμάρι,
δες και με το παλικάρι.
Το καλαμάρι έγραφε,
τη μοίρα μου την έγραφε,
και το χαρτί ομίλει,
Άγιέ μου καλέ Βασίλη.

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

Σύλλογος των Απανταχού
Μαραθοκαμπιτών Σάμου

Σύλλογος των Απανταχού Μαραθοκαμπιτών Σάμου
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Φτεριάς
Γεώργιος Κ. Αγγελινάρας

Απελθόντων μνήμη
Μάριος Κων. Κεντούρης
Με το άλγος του θανάτου και την οδύνη του αποχωρισμού, κηδεύτηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2019 ο εκλεκτός συμπολίτης και πολυσέβαστος φίλος μας, ο
ευπατρίδης οινολόγος Μάριος Κεντούρης. Ο αλησμόνητος και όντως χαρισματούχος Μάριος υπήρξε γόνος αρχοντικής οικογένειας του Μαρααθοκάμπου, η
οποία ευεργέτησε πολλαπλά τη γενέτειρά του με την
ανέγερση λαμπρών διδακτηρίων και με την σύσταση

προτύπου πυρηνελαιουργείου και σαπωνοποιείου στο
οποίο εργάστηκαν και εξακολουθούν να εργάζονται
δεκάδες Μαραθοκαμπιτών.
Ο ευφυέστατος και αριστούχος Μάριος Κεντούρης
μετά τις γυμνασιακές του σπουδές εισήχθη στη Σχολή Χημικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της ιταλικής κατοχής, νεαρός έφηβος τότε, διέφυγε στη Μέση Ανατολή και κατετάγη στο Πολεμικό
Ναυτικό και λίγο αργότερα προσεχώρησε στους ανήσυχους και παρορμητικούς κινηματίες οι οποίοι επιζητούσαν δημοκρατική πολιτειακή αλλαγή. Ως φιλελεύθερος πατριώτης εξεπλήρωσε ευόρκως το χρέος του
προς την πατρίδα.
Μετά το τέλος του πολέμου συνέχισε τις σπουδές
του και έλαβε πτυχίο χημικού. Επί μια διετία εργάστηκε στην Καλαμάτα και εν συνεχεία προσελήφθη ως
χημικός στην Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών
Σάμου. Ως χημικός και αργότερα ως διευθυντής της
Ενώσεως άφησε ζωηρό και ανεξίτηλο το επιστημονικό και διευθυντικό του αποτύπωμα στην λειτουργία
της Ενώσεως. Ταξίδεψε επανειλημμένα στην Ευρώπη
προκειμένου να προωθήσει στις ευρωπαϊκές αγορές
τα κρασιά της Σάμου. Ο Μάριος Κεντούρης ήταν άνθρωπος καλλιεργημένος, φιλομαθής, φιλότεχνος και

φιλεκκλήσιος.
Συμμετείχε σε όλες τις εκκλησιαστικές τελετές και
τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της πόλης μας. Τον συγκινούσε βαθύτατα και τον ενέπνεε η εθνική και εκκλησιαστική παράδοση του Μαραθοκάμπου την οποία
εσφυρηλάτησαν ο ατρόμητος πολέμαρχος Καπετάν
Σταμάτης Γεωργιάδης και ο μεγαλόπνοος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δαμιανός. Ακόμη και υπερενενηκοντούτης έδινε κάθε χρόνο το παρόν στην πανήγυρη του ενοριακού
του ναού της Οσίας Παρασκευής στο
Μαραθόκαμπο. Ενεθυμείτο και εμνημόνευε με μεγάλο σεβασμό όλους
τους εφημέριους του Μαραθοκάμπου. Ήταν άνθρωπος φιλομαθέστατος, είχε συγκροτήσει μεγάλη βιβλιοθήκη και προμηθευόταν όλες τις νέες
εκδόσεις τις οποίες μελετούσε και
τις εσχολίαζε με τους φίλους του, διατυπώνοντας οξυδερκέστατες παρατηρήσεις.
Ο Μάριος Κεντούρης ήταν ο σημαιοφόρος στην θριαμβική παρέλαση
της λεβεντιάς του Μαραθοκάμπου. Ο
Μάριος Κεντούρης ευσταλής και αρχοντικός, ο διακρινόμενος για το ήθος
του και την εντιμότητά του συνέδεσε
τη ζωή του με τη φιλόλογο λυκειάρχη
Αθηνά Καπώλη με την οποί α απέκτησαν δύο θυγατέρες, οι οποίες διακρίθηκαν για τις άριστες επιδόσεις
τους στη μέση και την ανώτατη εκπαίδευση.
Ο Μάριος ήταν δικαιολογημένα υπερήφανος για τις
επιτυχίες των παιδιών του και των εγγονών του. Με
την εργατικότητά του και την ευγενέστατη συμπεριφορά του φιλοτιμούσε τους υφισταμένους και τους
συνεργάτες του, οι οποίοι επεδίωκαν να φανούν αντάξιοί του στις υποχρεώσεις τους.
Στις οικογένειες των παιδιών του απευθύνουμε θερμότατα συλλυπητήρια. Του Μάριου Κεντούρη, φίλου
πολυαγαπητού και αλησμόνητου συμπολίτη, αιωνία η
μνήμη και το μνημόσυνό του εις μακρότητα ημερών.
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον μητροπολιτικό ναό
του Αγίου Νικολάου Σάμου προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Κ. Κ. Ευσεβίου.
Τους εξοδίους ύμνους απέδωσαν οι ιεροψάλτες του
ναού πλαισιωμένοι από τους στενούς φίλους υμνωδούς του μεταστάντος.
Επικήδειους λόγους εξεφώνησαν ο πρόεδρος της
Ενώσεως Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου κ.
Γιάννης Σκούτας και ο υποφαινόμενος. Η οικογένεια
του εκλιπόντος παρέθεσε ευχαριστήρια δεξίωση στο
ξενοδοχείο Σάμος.
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Το γυμνασιακό μας οδοιπορικό από τον Όρμο στον Μαραθόκαμπο
(Αφιέρωμα και στους μη αναφερόμενους, στο παρόν, συνοδοιπόρους μου: Σταύρο Κυαμέτη, Διαμαντή
Βρότσο, Ματίνα Σεβαστή-Γραμματά και στην μνήμη
του Στάθη Μαργαρίτη)
Η 15η Σεπτέμβρη 1958 ήταν η ημέρα της πρώτης μου
γνωριμίας με το Γυμνάσιο Μαραθοκάμπου. Η στοργική
μου μάνα, που με είχε προετοιμάσει γι’ αυτήν, υπολόγισε το πρωινό μου ξύπνημα για την ώρα έξι και μισή
(06.30). Το ντύσιμό του να ήταν με τα καλά μου ρούχα,
γιατί, κατά τα λεγόμενά της, όφειλα να ήμουν «καθώς
πρέπει». Είχε, επίσης, φροντίσει για το πρωινό μου ρό-

φημα και για το λίγο χαρτζιλίκι μου. Στη συνέχεια φόρεσα το τσόχινο, με τη γλαύκα, πηλήκιό μου, και με την
ευχή των γονιών μου, για καλή πρόοδο, ξεκίνησα.
Στις επτά έφτασα κάτω από τον παρακείμενο, του
κοινόχρηστου πλυσταριού του Όρμου, ευκάλυπτο. Το
σημείο αυτό είχαν επιλέξει οι νεώτεροι μαθητές του
Όρμου, ως αφετηρία, οι παλαιότεροι είχαν την κληματαριά, της διαδρομής τους μέχρι το Γυμνάσιο.
Την επιλογή τους ακολουθήσαμε και εμείς, δηλαδή
όσοι την χρονιά αυτή, (1958), πετύχαμε να φοιτήσουμε
στο ίδιο Γυμνάσιο. Και ήμασταν: ο Στάθης Μαργαρίτης
με καταγωγή από τη Νάξο, (ο πατέρας του τελώνης
του Όρμου επί 11 χρόνια!). Η Αθηνά Ρίγλη, ο Γιώργος
Παπαγεωργίου και εγώ. Δηλαδή μία μικρή συντροφιά
δωδεκάχρονων παιδιών, με κοινή βιωματική ενωτική
ταυτότητα, η οποία έμελε να συμπληρώνει το εύλογο
για την ηλικία της έλλειμμα αυτοπεποίθησης.
Ξεκινώντας αφήσαμε πίσω μας το χθες του
Όρμου και πήραμε την ανηφόρα προς τον Μαραθόκαμπο. Την ανηφόρα του σήμερα και του αύριο. Στα πρώτα μου κιόλας βήματα ακούω σιγοψιθύρισμα: «Φιλαράκι, είμαι ο δρόμος που ξεδιπλώνεται μπροστά σου,

γι’ αυτό και οφείλω να σου συστηθώ με την περιγραφή
της φυσικής και ιστορικής μου διαδρομής: Άκου λοιπόν! Απέχω από την περιοχή «Λουβιάρηδες», έξω από
τον Μαραθόκαμπο, πάνω κάτω, 4-5 χ/λμ. Το πλάτος
μου είναι γύρω στα 3 μ. και τα πλαϊνά μου άκρα, προορισμένα για να διαβαίνουνε οι πεζοί, ήταν στρωμένα
με φτενάδες. Όσο για τον ενδιάμεσο χώρο μου, αυτός
καλυπτόταν από μικρές πέτρες μπηγμένες στο έδαφος, («ντουσεμές»), ωστόσο κάποιοι χωριανοί στους
πολέμους της δεκαετίας του ’40 εγκλημάτησαν σε βάρος μου. Ξήλωσαν ποσότητες από τις πέτρες αυτές
και έχτισαν πεζούλες στα χωράφια τους,
αφήνοντας τις πληγές μου επικίνδυνες για
τους πεζούς, κακοτοπιές. Αλλά, και στην
κατάσταση που βρίσκομαι συνεχίζω να
στηρίζω τους μαθητές του Όρμου, και όχι
μόνο, στις δύο διαδρομές τους καθημερινά, στις 460, περίπου, την μια σχολική χρονιά και στις 2.800!!! μέχρι την αποφοίτησή
τους. Ανταμοιβή μου; Το μπόλιασμά μου
με την ψυχή τους και την λαλιά τους. Έτσι
πέτυχα, χρόνια τώρα, να μοιράζομαι μαζί
τους την χαρά στις επιτυχίες τους και την
λύπη στις αποτυχίες τους. Να ακούω τα
σχόλια για τους καθηγητές τους και συχνά
να κρυφακούω τα μυστικά τους για τους
πλατωνικούς τους έρωτες.
Σύνδεσμος δυνατός που δεν μου επιτρέπει να μην σου αναφέρω έστω και λίγους από αυτούς και ειδικότερα: Από την
δεκαετία του ’20, τον Κώστα Καραγιάννη, μαθητή της
Α’ τάξης το 1921 και την αδελφή του Πάτρα και από το
πρώτο μισό της τρέχουσας δεκαετίας, (του ’50): τον
Βύρωνα Χατζηγρηγορίου, (το Βυράκ’), τον Στέλιο Τσαλαπατάνη, (τον γνωστό μας ιερέα), την (χαρισματική)
Κωνσταντία Κάσδαγλη, το Γιώργο Βρότσο, την (φιλότεχνη) Ρένα Παπαγεωργίου και το πιο καλό παιδί απ’
όλους τους τον Γιακουμή Γρηγορίου, (του Μπιζάκ’).
Από δω και πάνω αρχίζει η ανηφόρα μου και πρέπει
να ανοίξεις τον βηματισμό σου». Έτσι, μ’ αυτή την συμβουλή, εντελώς ξαφνικά, ο σύντροφός μου, (δρόμος),
έκλεισε το μονόλογό του.
Και είχε δίκιο. Το ένοιωσα πάνω στο ύψωμα με το
τοπωνύμιο «καΐκια». Εκεί, σαν φθάσαμε, ακούσαμε το
παραμιλητό του Γιώργου: «Παιδιά εκεί επάνω βλέπω
να ανεμίζει μια Παναμαϊκή παντιέρα, με το σύνθημα:
«Εμείς οι Ισ(δ)ραηλίτες αρνούμαστε να υπακούσουμε
στην κάθε στερητική της ελευθερίας μας εντολή του
Γυμνασιάρχη». Δες τε, λοιπόν, μία λεβέντικη παρακαταθήκη. Του ψιθύρισα ότι, εάν την προσέξει καλλίτερα θα τη δει κομματιασμένη από τις «κανονιές» όλων
όσων παγιδεύτηκαν από το σύνθημά της.

6
Η Αθηνά προσφέρει την συμβουλή της: «Επομένως,
παιδιά, για να μην έχετε και εσείς την ίδια μ’ αυτούς
τύχη, θα πρέπει να σταματάτε το ποδόσφαιρο πριν το
θάμπωμα και να πάψετε το καθημερινό βιολί σας να
μετράτε, πάνω στο λιμάνι, πόσα τελάρα ψάρια φέρνει
η μια τράτα και πόσα η άλλη». «Αθηνά, όχι άλλα πρέπει», της λέω. «Δεν τα αντέχω. Μου φτάνει το ένα των
γονιών μου, ότι δηλαδή πρέπει να γίνω, ένας καλός
άνθρωπος και μαθητής, σαν το Βυράκ’. Και αυτό μου
φαίνεται βουνό.»
Ο Στάθης, με φιλοσοφική διάθεση, προσπαθεί να
μας περιγράψει το εξής περιστατικό: Λέγεται ότι μια
φορά, ο Παράσχος ο Κάσδαγλης ήταν ανήσυχος στο
μάθημα ενός φιλόλογου, με τ’ όνομα Οικονομάκης και
ότι αυτός τον επέπληξε αποκαλώντας τον, «ξυλοσχίστη» και «βαρκάρη». Και ξέρετε γιατί; Γιατί αυτός ο
άνθρωπος ήταν επιφανειακός και δεν είχε ιδέα ότι οι
πιο πολλοί από τους «ξυλοσχίστες» του Όρμου είναι
ναυπηγοξυλουργοί με τα όλα τους. Ούτε για το γεγονός ότι, απ’ όλους τους μαθητές του Γυμνασίου, μόνον
αυτοί του Όρμου, ζούσαν σ’ αυτόν, χειμώνα καλοκαίρι. Ότι τα σπίτια τους απείχαν από τους ταρσανάδες
και τις βάρκες από 20 έως 100 μ. και ότι στην κάθε
έξοδό τους χάνονταν μέσα στην γοητεία της τέχνης
και τον πειρασμό της θάλασσας.
Συνεχίζοντάς το κουβεντολόι μας φθάσαμε στο επίσης τοπωνύμιο «Ίσωμα». Εκεί μας έφθασαν οι μεγάλοι. Επικεφαλής ο τελειόφοιτος Κώστας Ασλάνης και
έπονταν οι υπόλοιποι. Αφού μας καλημέρισαν ο Κώστας θέλησε να μας κατατοπίσει: «Παιδιά, στις κακοκαιρίες το πρώτο μας καταφύγιο, είναι εκεί στο βάθος, το σπίτι του Παμεινώντα Λεκάτη και το δεύτερο
στο 1,5 χ/λμ πιο πάνω. Είναι η καλύβα του Κουσμαδιώτη. Μέσα σ’ αυτήν σταυλίζουνε αγελάδες, αλλά υπάρχει χώρισμά της, που αφήνει τόπο για να στραχιάσουμε και εμείς».
Ανηφορίζοντας ψηλώσαμε μέχρι το εκκλησάκι του
Αϊ-Γιαννάκ’. Ασπαστήκαμε στο προσκυνητάρι του την
εικόνα του Αγίου και συνάμα από το σημείο αυτό εντοπίσαμε και δύο κήπους δικών μας ανθρώπων. Αργότερα, μέσα από αυτούς, στον κατεβασμό μας, θα τρυγούσαμε μελιστάλακτα στρουνέλια και αρωματικά
μανταρίνια. Όσο για τις ξένες κυδωνιές, αυτές δεν θα
γλίτωναν από το πετροβολητό μας!
Λίγο ακόμα βάδισμα και φθάσαμε στην «Καινούρια
Βρύση». Τη δροσιά της ρεματιάς της την απολαύσαμε μόνο για 5-6 λεπτά. Ίσα-ίσα για να ξελαχανιάσουμε
γιατί, από το σημείο αυτό μέχρι το Γυμνάσιο, επρόκειτο να ανεβούμε την πιο μεγάλη ανηφόρα της διαδρομής μας. Σαν βγήκαμε στο ξέφωτο, πάνω δεξιά, είδαμε τον τοίχο, που οι μεγάλοι έκαναν την ολιγόλεπτη
στάση τους, κατά την διάρκεια του χειμώνα. Ήταν τόπος απαγγερός στο ξεροβόρι και κατάλληλος για να
στήσουν καρτέρι στο λιγοστό ήλιο της βαρυχειμωνιάς.
Λίγο για να ζεσταθούν.
Μετά από 100 μ. απόσταση φτάσαμε στους «Λουβιάρηδες» και μπήκαμε στο δρόμο του Μαραθοκάμπου,

Φτεριάς
που περνάει πλάι από το Αϊ-Θανασάκ’ και καταλήγει
στο Γυμνάσιο. Διαβήκαμε την παρακείμενη σ’ αυτό
καμάρα και αρκετά πιο πάνω περάσαμε το σπίτι της
θείας Μαρίας Χρυσαφίνου, μετά της θείας Πάτρας
Μαντζουρίας και της θείας μου Κατερινιώς Βουλή. Οι
καλοσυνάτες αυτές γυναίκες ήταν πάντοτε στο πλευρό μας, έτοιμες να μας προσφέρουν, ό,τι μας ήταν
αναγκαίο. Μια ανάσα ακόμα και φτάσαμε στο Γυμνάσιο. Στο προαύλιό του μας «καλωσόρισαν» 4-5 Μαραθοκαμπίτες: «Να ρε, κι οι ξπόλητ’, οι Ισδραηλίτες». Και
εμείς, μέσα από τον καταπιόνα μας: «Καλά βρε ξλουκάνταρα, του καλουκαίρ’ ……. Θα τα πούμε». Πλάι
τους που στέκονταν δύο Κουμεώτες, ρωτάει ο ένας
τον άλλον: « Ρε, σύ, αυτοί Σπηλιώτις είνι; Η απάντηση
τους δόθηκε από μας, τους ίδιους και μάλιστα με σθεναρή φωνή. «Ναι βρε, τσαπάκια, Σπηλιώτις είμαστε».
Στις 8 κτύπησε το κουδούνι και όλοι οι μαθητές σαν
παλιοί γνώριμοι μπήκαν σε σειρές. Μόνο εμείς της
πρώτης τάξης δεν τα καταφέραμε. Αιτία; Από τη μια ο

μεγάλος αριθμός μας, που έφτανε τους 103!!!! και από
την άλλη η ανύπαρκτη μεταξύ μας γνωριμία. Οπότε
αναγκαία ήταν η παρέμβαση του γυμναστή, ο οποίος
και μας έβαλε σε τάξη. Ακολούθησε ο καθιερωμένος
αγιασμός και μετά η είσοδος όλων μας στις τάξεις. Το
πρόγραμμα ήταν χαλαρό, όπως εξάλλου το αναμέναμε. Εντούτοις, από το δεύτερο κιόλας διάλειμμα, μας
έκοψε η πείνα. Καταλάβαμε ότι στο εξής ο ποδαρόδρομος δεν θα μας άφηνε από το πρωϊνό μας ούτε ψίχουλο για απόθεμα. Τότε, ενστικτωδώς, βρεθήκαμε
μπρος στον ταβλά του Γιάνναρου, με τους λαχταριστούς μπακλαβάδες και τις ζεστές τυρόπιτες του Κώστα Σαράντου, του Γδί. Προτιμήσαμε να πάρουμε τυρόπιτα, γιατί μόνο αυτή θα λιγόστευε την πείνα μας.
Σαν ήρθε η ώρα να σχολάσουμε πήραμε τον ίδιο
δρόμο στην επιστροφή μας. Περνώντας πάλι από την
ίδια καμάρα διαπιστώσαμε ότι το αγνάντι έξω απ’ αυτήν, έφτανε από τον Αϊ- Μηνά μέχρι την Σαμιοπούλα
και φυσικά ότι το «μάτι» της νοτιάς θα το ’χαμε στο
«πιάτο». Η πρόγνωση του καιρού θα ήταν ακριβής και
η προσαρμογή της ταχύτητάς μας ανάλογα μ’ αυτήν.
Δηλαδή, από τον συνήθη βηματισμό μέχρι το τρέξιμο
«που τα πόδια χτυπούν στους ώμους!!

Φτεριάς
Κατηφορίζοντας φτάσαμε στο «Ίσωμα». Εκεί τα πόδια μας άρχισαν να στενάζουν μες στις βακέτες… Η
απόφασή μας να συνεχίσουμε με τα παπούτσια στο
χέρι ήταν άμεση και ομόφωνη. Από την ημέρα εκείνη
εγκαινιάσαμε την ίδια τακτική για τις ζεστές ημέρες
του Σεπτέμβρη, Μαΐου και Ιουνίου. Με την επιστροφή
μας που διήρκεσε μισή ώρα τελείωσε το οδοιπορικό
της πρώτης μας ημέρας.
Πλην όμως, επειδή θεωρώ απαραίτητο να περιγράψω και λίγες ακόμα αναμνήσεις από το σύνολο της
πρώτης σχολικής μας χρονιάς, συνεχίζω:
Τον επόμενο καιρό, το αμέσως παραπάνω ημίωρο,
συχνά το υπερβαίναμε. Παράδειγμα: στις ημέρες του
Ιανουαρίου όπου αρκετές φορές περιμέναμε τις μαθήτριες να κόψουν ζουμπούλια από τα χωράφια και
άλλες φορές τους ένα δύο από μας. που έφτιαχνε ο
καθένας τους δεμάτι με κλαριά από λιόδεντρα για να
τα κουβαλήσει στην πλάτη του μέχρι το φούρνο του
σπιτιού τους. Μία ακόμη αιτία καθυστέρησής μας ήταν
η εμφάνιση κάποιου φιδιού και η αναμέτρησή μας μ’
αυτό, η οποία κατέληγε στη διεκδίκηση … του ανδραγαθήματος.
Ημέρα με την ημέρα πειστήκαμε ότι το ίδιο οδοιπορικό μοιραζόμαστε με πολλούς από τους ανθρώπους
του καθημερινού μόχθου: Τους αγρότες της Βελανιδιάς και τους εργαζόμενους στον Όρμο και ειδικότερα: Στο εργοστάσιο του Κεντούρη, τους ταρσανάδες,
τα ψαροκάικα , τους καραβοκύρηδες κ.α.
Αλλά δεν έλειπαν και οι έκτακτες παρουσίες. Μία
από αυτές και του παλαιοημερολογίτη παπα-Λεωνίδη. Είναι αλήθεια ότι την πρώτη χρονιά η εμφάνισή του
μας λαχταρούσε. Η ασκητική του μορφή, τα σχισμένα ράσα του, συχνά ξυπόλυτος και με το σακίδιο στην
πλάτη γεμάτο με εικόνες και βιβλία σχημάτιζε στα μάτια μας φοβική εικόνα. Εντούτοις βλέποντάς τον με
τον καιρό να ζει μέσα στις κακοτοπιές και τις στερήσεις, κηρύσσοντας την πίστη στην Ορθοδοξία, πειστήκαμε ότι ο άνθρωπος αυτός κινούνταν πράγματι μέσα
στα όρια της χριστιανικής αγιοσύνης.
14η Νοεμβρίου, αρχή του σαρανταμέρου, και οι νοτιάδες που επικρατούν στο σύνολο των ημερών του
λυσσομανούν. Οι αστραπές, οι βροντές και οι καταιγίδες ήταν διαρκείς. Ένα άγριο σκηνικό και μέσα σ’
αυτό μία εικόνα θαύμα. Μικρά παιδιά λαχανιασμένα
στην ανηφόρα, τσαλαβουτώντας μες στις «μπουντουβάγιες» με μόνο τους εξοπλισμό το αδιάβροχο και τις
γαλότσες να δίνουν ένα σκληρό και άνισο αγώνα με τα
συγκεκριμένα στοιχεία της φύσης. Και μετά από αυτόν, το φυσικό του επακόλουθο, ο μουσκεμός μας και
συχνά μαζί το ελαφρύ ή βαρύ κρυολόγημά μας.
Όλα αυτά εξηγούν τον ενθουσιασμό μας στην απρόσμενη κάθε φορά εμφάνιση ενός από τα 4 φορτηγά αυτοκίνητα της περιοχής. Πάντοτε καλοδεχούμενοι από τον οδηγό τους. Μα για μας τους μικρούς το
σκαρφάλωμα από τις τεράστιες ρόδες του στην καρότσα που συνήθως ήταν φορτωμένη με τσουβάλια από
πυρήνα ήταν μία δοκιμασία. Αν όμως συνέπιπτε, βοη-
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θός του οδηγού να ήταν ο αλησμόνητος, Κώστας Σταμούλης, τότε πρόβλημα δεν είχαμε. Η σπάνια καλοσύνη και μεγαλοψυχία του ήταν οι δυο από τις αρετές
του που τον καθιστούσαν κάθε φορά, αρωγό στην προσπάθειά μας αυτή και ικανές να διώξουν από το πρόσωπό μας την λαχτάρα και την αγωνία και να φέρουν
σ’ αυτό τη χαρά και την ανακούφιση. Αν δε, η ίδια καλή
τύχη μας προέκυπτε πρωινό Δευτέρας τότε τόσο το
καλλίτερο για τον κάθε φορά υπεύθυνο από εμάς να
παραδώσει στον Γυμνασιάρχη το σημείωμα του παπά,
το οποίο κατ’ εντολή του (του Γυμνασιάρχη) συνέτασσε με τα ονόματα όσων από εμάς απουσίαζαν από τον
εκκλησιασμό της Κυριακής.
Αξιοσημείωτο είναι και το σκηνικό μας, όταν στο
άκουσμα κάθε βουητού, κάποιος από όλους μας ξάπλωνε κατάχαμα και με τ’ αυτί στο οδόστρωμα προσπαθούσε να διακρίνει, αν πηγή της προέλευσής του,
ήταν κάποιο αυτοκίνητο ή κάτι άλλο.
Αναμφίβολα επιβάλλεται να αναφερθώ και στα δύο
πολύτιμα εφόδια της ζωής με τα οποία μας προίκισε
το ίδιο οδοιπορικό μας. Τη σωματική δύναμη και την
ψυχική ευφορία. Πηγές τους; Η σκληραγωγία και το
φυσικό του περιβάλλον. Με τα εφόδια αυτά ατσαλωμένοι οι απόφοιτοι του Γυμνασίου, νέοι του Όρμου,
ξεκινούσαν την σταδιοδρομία τους. Οι περισσότεροι
απ’ αυτούς την χάραξαν πάνω στα πλοία του Ε. Ν. ταξιδεύοντας, ως καταξιωμένοι αξιωματικοί τους, και την
ελληνική σημαία στα πέρατα του κόσμου. Οι υπόλοιποι
μέσα στον κρατικό μηχανισμό, τον οποίο υπηρέτησαν
μ’ οδηγό τις τότε αρχές και αξίες του τόπου που τους
γέννησε και τον τίμησαν όπως του άξιζε.
Μπορεί λοιπόν κανένας μαθητής από τον Όρμο, τουλάχιστον στα χρόνια τα δικά μου, το υπέρ της ελευθερίας μας σύνθημα της Παναμαϊκής να μην του επέτρεψε να λάβει στο Γυμνάσιο, βραβείο ή έπαινο, ωστόσο
πέτυχε να λάβει το ιδιαίτερης γι’ αυτόν αξίας, έπαινο
της ζωής!
Αφορμή για να σας εξιστορήσω όλα αυτά στάθηκε η
φετινή μου επίσκεψη στον παλιό μου σύντροφο, που
μου επέβαλε η νοσταλγία 55 χρόνων από τον χωρισμό
μας. Η συνάντησή μας του έδωσε μεγάλη χαρά γιατί
έμαθε από εμένα, νέα των παλιών του γνώριμων προσώπων και θυμηθήκαμε ένα σωρό από τις κοινές μας
αναμνήσεις. Αμέσως μετά ξεχείλισε το πικρό του παράπονο: Τα τροχοφόρα, μου είπε, με ερήμωσαν και
μου στέρησαν κάθε συναπάντημα με τους ανθρώπους.
Του μίλησα για της ανθρωπιάς την ορφάνια, η οποία
μετά την βίαιη και αδιάκοπη επίθεση της τεχνολογίας σε βάρος της είναι πλέον διάχυτη παντού και ότι
μόνο μία λύση υπάρχει γι’ αυτόν, η αποδοχή της εξέλιξης αυτής.
Με την πεποίθηση ότι τον παρηγόρησα, θέλησα να
φύγω. Για πού; Με ρώτησε: Για τον Όρμο; Όχι, για το
Γιαλό, του απάντησα. Το Γιαλό της καρδιάς μου, τις ρίζες μου. Με συνόδεψε μέχρι τον ευκάλυπτο και εκεί
αποχαιρετιστήκαμε με την κρυφή ελπίδα ότι στο ίδιο
μέρος θα ξαναβρεθούμε …………..
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Φτεριάς
Χρυσούλα Κώνστα

Το χωριό μας άλλοτε και τώρα
Είναι πολύ δύσκολο συναισθηματικά και ψυχοφθόρο
να ανασκαλεύεις παλιές ιστορίες και να προσπαθείς
να συγκρίνεις μεταξύ τους πράγματα και καταστάσεις. Το μεγάλο μας χωριό, από τα λίγα κεφαλοχώρια,
δεν έχει πια την παλιά του αίγλη και ομορφιά.
Σήμερα θα προσπαθήσω να ξαναθυμηθώ πώς ήταν
πριν και πώς είναι τώρα.
Ξεκινώντας απ’ την πλατεία του Αγίου Αντωνίου θυμάμαι… το καφενείο του Τριαντάφυλλου, εκεί που γίνονταν όλες οι συναντήσεις, αυτό που οι πατεράδες κι

οι παππούδες μας είχαν σαν σημείο αναφοράς, εκεί
που γίνονταν οι κάθε είδους συναλλαγές και δίπλα
πολύ νωρίτερα το ζαχαροπλαστείο του Γιάννη Παπουτσή που άκουγε στο όνομα Το Σώμα.
Απέναντι ακριβώς άλλο καφενείο ιδιοκτησίας Γρυδάκη και λίγο παρακεί το κατάστημα νεωτερισμών κι
όχι μόνο της Λουκίας Κιλουκιώτη. Στη γωνία ακριβώς
ήταν ο ΟΤΕ, τηλεγραφείο και τηλεφωνείο. Στην άλλη
γωνία το οδοντιατρείο του Νικολάου Ράπτου και λίγα
μέτρα δεξιότερα το οδοντιατρείο της Αγγελικής Γρηγορίου. Λίγο πιο κάτω το καφενείο του Ονούφριου
Τσαλαπατάνη και δίπλα το οινοπωλείο του Ρήνα. Στην
απέναντι γωνία το μπακάλικο του Κουρέρη και παραδίπλα το ελαιοτριβείο των αδελφών Δημητριάδη, ενώ
λίγο αριστερότερα το ελαιοτριβείο της Ανεζινιώς Σταμούλη και πιο μέσα ο Θεόφιλος Χαρτοφίλης εμπορευόταν τα λάδια του. Δίπλα στο σπίτι της Ανεζινιώς το
υποδηματοποιείο του Σαρρή (Μπριζόλη),το επιπλοποιείο των αδελφών Ζωγράφου και λίγα μέτρα παρακεί το καθαριστήριο του Ασλάνη.
Μια γωνία μας χωρίζει απ’ το ωραίο κτίριο όπου στεγάζεται ο κινηματογράφος Ήρα των αδελφών Βαρβάκη και το κοινοτικό ιατρείο του χωριού.
Στην απέναντι γωνία το βιβλιοπωλείο του Μουρμούρη, ενώ δίπλα ακριβώς το μίνι εργαστήριο γιαουρτιών
του Μαλάνου. Στο πλάι του σινέ Ήρα βιβλιοπωλείο,

χαρτοπωλείο, εφημεριδοπωλείο του Μακρή κι απέναντι το τσαγκαράδικο του Γεωργίου Σαρρή. Το κουρείο
του Νικολάου Κονδύλη ,λίγο πιο πάνω το κουρείο του
Κιάσσου και το μπακάλικο του πληθωρικού και καλοσυνάτου Στέλιου Αθανασίου. Υπήρχε και γραφείο του
Κερκυραίου Αυλωνίτη που ήταν ιεροψάλτης και συγχρόνως αστυνομικός.
Μπαίνοντας τώρα στην ιστορική πλατεία της Λούγκας, το καφενείο του Σεβαστάκη, το καφενείο του
Βάνια, το καφενείο του Παυλή, το καφενείο των καφενείων και μεζεδοπωλείο του Μάνταλου πάνω
απ’ τον περίτεχνο χαζνέ της παρακείμενης βρύσης με το γάργαρο κι άφθονο νερό, εκεί που γυναίκες και κορίτσια περίμεναν στη σειρά με τη
στάμνα στα χέρια. Δίπλα στη βρύση το περίπτερο
του Γιώργαρου, πιο πάνω το ξυλουργείο του Κουμούτση, ενώ στο παρακάτω στενό το ξενοδοχείο
του Γεωργαλά, το κρεοπωλείο του Ισιδώρου, το
μανάβικο του Παύλου Φουρτούνη, το ειρηνοδικείο και πιο κάτω το καφενείο του Νικολάου Βουλή, γνωστός με το όνομα Στρογγύλα, το γραφείο
του ελαιουργικού συνεταιρισμού, ενώ βορειότερα ο φούρνος του Μ. Κουρέρη, το μπακάλικο του
Σταυρή και λίγο πιο πάνω το κατάστημα ψιλικών
του Γιάννη Τσακουμάγκου, ο φούρνος του Ξυνγκά και πιο πάνω ο φούρνος του Χουμή.
Κατηφορίζοντας το τσαγκαράδικο του Βαγιανού, το
μπακάλικο του Αλέξη Τεμπέλη, η Κοινότητα, το μπακάλικο του Στέλιου Πιλιλίτση, το μπακάλικο του Γιάννη Βραχνή, το φαρμακείο του Γ. Λεβεντάκου, το μπακάλικο του Χαρτοφίλη, το καφενείο του Κυριακού, το
καφενείο του Μελά, το μπακάλικο του Κώστα Βραχνή.
Τώρα θυμάμαι το σημείωμα της μάνας με τα ψώνια
και το τεφτέρι των βερεσέδων. Λίγα μέτρα μακρύτερα το καφενείο Ο Βράχος του Κώστα Κολυβά, το καφενείο Το Κύμα του Ψωμά, το εμποροραφείο του Δ.
Χρυσαφίνου, το ωραίο σπίτι του Α. Λεβεντάκου, γιατρού, το περίπτερο του Τσότρου, το καφενείο του Μ.
Βολακάκη, το κατάστημα ψιλικών και νεωτερισμών
της συμμαθήτριάς μου Γιαννούλας, το μπακάλικο του
Θρασύβουλου Κώνστα, το υπέροχο κατάστημα των
ευγενικών αδελφών Στάθη, ο φούρνος του Χιώτη, το
μπακάλικο της Χαρίκλειας Τσαλαπατάνη, το τσαγκαράδικο του υπέροχου ανθρώπου Ανδρέα Γρυδάκη, το
υπαίθριο μανάβικο της Ρέτσαινας στο σκεπαστό της
καμάρας, το καφενείο-κουρείο του Γιάννη Τζαννετή (Σταμπουλή),το καφενείο του Κώστα Βαλαγκούτη
(Τσαγάκι),το γλυκύτατο μαγαζάκι της Γιανναρίνας με
τις φλασκουνάτες μέντες, τα ζαχαρωμένα φιρίκια και
τα ανεπανάληπτα παστέλια.
Απέναντι το μεγάλο καφενείο-αίθουσα εκδηλώσεων του Μουκαζή, το ξυλουργείο του Παπαβασιλείου,
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το μπακάλικο του Τζαμανή, το περίπτερο του Γιώργαρου, το μπακάλικο του Νίκου Κουρέρη, το ιατρείο του
γιατρού Καπώλη, το εμποροραφείο του πατέρα της
κολλητής μου Γιάννη Δηλανά, το ελαιοτριβείο του Δεσποτάκη, τη μεγάλη ψαραγορά στη Λάκκα, το συμβολαιογραφείο του Αριστείδη Λεκάτη και το εμποροραφείο του Τσακουμάγκου. Κι άλλο εμποροραφείο στην
κάτω Λούγκα του Ντελή με τ’ όνομα.
Από αυτά που ο χρόνος δεν πείραξε το ωραίο μας
Γυμνάσιο που έβγαζε και βγάζει κάθε είδους επιστήμονες, το ωραιότερο Δημοτικό σχολείο ίσως όλης της
Σάμου είναι η Κεντούρειος Αστική Σχολή. Δεσπόζει
στο έμπα του κάτω χωριού, απέναντι απ’ το σπίτι του
παπα-Χάρακα, ενώ λίγο μακρύτερα το εργαστήριο αεριούχων ποτών των αδελφών Καρμανιόλου.
Στο πάνω μέρος του χωριού η αστυνομία, το ξακουστό καφενείο-μπαρ του Κωνσταντηλάκη στο Αλωνάκι,
το κατάστημα της Καλλιόπης Τσότρου, το ονομαστό
καφενείο Η Καρυδιά,το εμπορικό του Πέτρου Ισιδώρου, το καφενείο του Γιώργου Κολυβά. Ακόμα, το κατάστημα ειδών κιγκαλερίας του Κονδύλη, το ονομαστό
καφενείο Πρινάρι, το μπακάλικο του Μιλτιάδη Τεμπέ-

λη, του Μανώλη Κυπραίου, το σιδηρουργείο των αδελφών Θάνου, το ελαιοτριβείο του Αλέξη Κιάσσου στη
Λάκκα, το σιδηρουργείο του Βολακάκη, το σιδηρουργείο του Γ. Σαρδάκη. Υπήρχε το ξυλουργείο του Χατζηνάκη, του Δεσποτάκη, ακόμα ο φούρνος της Διαμαντούλας Κολυβά, ο φούρνος της Σταματούλας, ο
φούρνος της κυρίας Ευσταθίου στην κάτω γειτονιά,
ως επίσης και το μπακάλικο του Αλέξη Γιαννούτσου.
Ακόμα δύο υφαντήρια ταπήτων και πολλά αργαλειά
που ύφαιναν με μαεστρία χρώματα και σχέδια οι τεχνήτρες, με διάφορα κουρέλια.
Έτσι ήταν ο Μαραθόκαμπος πριν 50-60 χρόνια...
ίσως κι άλλα που δε μπορώ να θυμηθώ...ένα μεγάλο
πανέμορφο χωριό, κεφαλοχώρι, χωριό παλλικαριών,
επιστημόνων, επιχειρηματιών, πρώτο σε φυλλάδια
ναυτικών, ανθρώπων της θάλασσας, του μόχθου και
του μεροκάματου.
Σκαρφαλωμένο στα ριζά του Φτεριά, με απεριόριστη θέα προς τη θάλασσα, απ’ όπου βλέπεις Σαμιοπούλα, Πάτμο, Γαιδουρονήσι, Αρκιούς και τη Νικαριά.
Χωριό γεμάτο ιστορία και πολιτισμό. Χωριό που καμα-
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ρώνει για τον Κέρκη του, τις εκκλησιές του, τα ξωκλήσια του, όλα γεμάτα παραδόσεις. Πέντε μεγάλες εκκλησίες, ο άγιος Αντώνιος, ο Προφήτης Ηλίας, η Αγία
Τριάδα, η Αγία Παρασκευή κι ο Άγιος Αθανάσιος.
Σήμερα δύο μεγάλα σούπερ μάρκες εξυπηρετούν
αυτούς που απόμειναν, δύο φούρνοι, ένα φαρμακείο,
δύο μανάβικα, δύο καφενεία, ένα φροντιστήριο αγγλικών, ένα κρεοπωλείο και δύο καφετέριες. Το κτίριο
του Δήμου στεγάζεται σε εκείνο της δωρεάς αδελφών
Δημητριάδη με ΚΕΠ, βοήθεια στο σπίτι και τη Στέγη
Αγάπης, καμωμένη από την αγάπη του Συλλόγου των
Απανταχού Μαραθοκαμπιτών, και στην ψυχή της Στέγης το υπέροχο δώρο των εθελοντριών προς τους αναξιοπαθούντες Μαραθοκαμπίτες.
Υπάρχει ακόμα αγροτικό ιατρείο, γυμναστήριο, δύο
καταστήματα με είδη οικιακής χρήσεως και οικογενειακή επιχείρηση οινοποιίας της οικογένειας Γ. Κουτσοδόντη.
Λειτουργούν επίσης ξυλουργεία, επιπλοποιεία, κατάστημα με οικοδομικά υλικά, ταχυδρομείο, συμβολαιογραφείο κ.ά.
Μαραθοκαμπίτης επιχειρηματίας ασχολείται με τα
καλά της ηλιακής και αιολικής ενέργειας, ένα βενζινάδικο του Παντελή Σταμούλη κι άλλο ένα στο δρόμο
προς τα Βοτσαλάκια.
Τα περισσότερα σπίτια κλειστά...έρημα-εγκαταλελειμμένα...σχεδόν το μισό κεφαλοχώρι μετακόμισε
στον Κάμπο. Βλέπεις η θάλασσα τούτα τα χρόνια τραβά τον κόσμο όλο και πιο πολύ. Ο Μαραθόκαμπος δεν
έχει πια ούτε αίγλη ούτε αρχοντιά...ο Όρμος κι ο Κάμπος τον απορρόφησαν. Μια εξαιρετική μαρίνα, ένας
πανέμορφος μόλος, κάθε είδους επιχειρήσεις κι ο μικρός μας Γιαλός μαγεύει! Το εργοστάσιο σαπουνοποιείας των Κεντουραίων σε πλήρη λειτουργία. Σε μια
παραλία που θα τη ζήλευαν κι οι ωραιότερες με πάνω
τον Κέρκη και κάτω τη θάλασσα συναντάς ξενοδοχεία,
ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικά καταστήματα,
σούπερ μάρκετ, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων,
ταβέρνες, καφετέριες, μπαρ.....Κίνηση-βουητό-αυτοκίνητα-μηχανάκια-ομπρέλες-ξαπλώστρες, όλα στην
υπηρεσία του τουρισμού. Κι ο Μαραθόκαμπος κοιτάζει προς τα κάτω απορημένος και μοναχός.....
Αλλά το μεγάλο, το όμορφο, το ιστορικό μας χωριό
είναι ακόμη παρόλα αυτά χάρμα οφθαλμών, των νοσταλγών αλλά και των τουριστών του. Κι όλοι εμείς που
μεγαλώσαμε με τις μυρωδιές του θα εξακολουθούμε
με αγάπη, νοσταλγία κι επιμονή να το έχουμε πάντα
στις καρδιές μας....σαν άγια εικόνα, σαν γλυκιά μάνα
που περιμένει να μας ξαναδεί, να μυρίσουμε τα άνθη
των κήπων του, να γευτούμε τον αέρα του Φτεριά του
και να θυμόμαστε...είμαστε από εκεί. Από εκεί ξεκινήσαμε κι εκεί πρέπει να ξαναγυρίζουμε ,έστω και κάθε
καλοκαίρι. Κι ας γίνει το χωριό μας το καταφύγιο της
ψυχής μας, ασφαλές και απόρθητο.
Υ.Γ. Για τα τυχόν λάθη ή παραλήψεις ζητάμε συγγνώμη...
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Φτεριάς
Έλσα Χίου

Σένα σου πρέπει, αφέντη μου, καράβι στολισμένο
Σ’ ένα θαλασσοχώρι σαν και το δικό μας τι πιο φυσικό χρονιάρες μέρες, απ’ το στόλισμα ενός χριστουγεννιάτικου πλεούμενου;
Το έβλεπα όλο το χρόνο στην ακρογιαλιά το κομψό,
μικρό τρεχαντηράκι. Οξύπλωρο, με άλμπουρο κι αντένες. Βαθυκόκκινο, ξεχώριζε ανάμεσα στ’ άλλα καΐκια,
γιατί ήταν το μοναδικό που στις παριές της πλώρης

του έγραφε δύο ονόματα. Στην αριστερή Αντώνιος και
στη δεξιά Αργυρώ. Η σημειολογία των ονομάτων θέλει
τον Αντώνιο να βγαίνει από ετυμολογία αρχαία κατά
τον Πλούταρχο, που αναφέρει στο «Βίοι παράλληλοι»
ότι Ηρακλείδες είναι οι Αντώνιοι. Απ’ τον Άντωνα, γιο
του Ηρακλή προερχόμενοι. Σε άλλη εκδοχή το όνομα
προέρχεται απ’ την άντωση, ίσον άνωση. Και σημαίνει
τον ορμητικά αντίθετο.
Ορμητικό στους ενάντιους ανέμους και τα λυσσαλέα κύματα το μισό τρεχαντηράκι. Το άλλο μισό, με
τον όνομα Αργυρώ, προέρχεται απ’ τη νύμφη Αργυρά.
Την Ασημένια. Την έχουσα ιερή σύνδεση με την αργυρά Σελάνα. Το ολόγιομο δικό μας θαλασσινό φεγγάρι. Ποιος θα το ’λεγε, πως τούτο το μικρό σκαρί σηκώνει στα πλευρά του τόση προαιώνια δόξα και γλωσσική
παράδοση. Αυτή η ψυχική βαθύτητα των συμβολισμών
είναι που καθιστά την αιωνόβια γλώσσα μας πατρίδα
και καταγωγή.
Τα ονόματα που αναγράφονται στο χριστουγεννιάτικο μικρό σκαρί είναι πρόσωπα υπαρκτά. Είναι άνθρωποι της γειτονιάς που μεγαλώσαμε στην αυλή του σπιτιού τους, που τους φωνάζαμε θείο και θεία. Γιατί οι
καλοί γείτονες δένονταν με άτυπη συγγένεια και αλληλέγγυους δεσμούς.
Ο καπτά-Αντώνης και η κυρά Αργυρώ. Φευγάτοι από
καιρό στον κόσμο των αγγέλων. Η μνήμη χωρίς καρ-

διά κι αισθήματα, είναι μνήμη κούφια. Αλλά η δικιά μας
δεν είναι. Αρκεί μια μυρωδιά, ένα όνομα, μια γιορτινή μέρα, για να μυρμηγκιάσει ο τόπος από πρόσωπα
περασμένα. Από λέξεις, από γεγονότα και θραύσματα της περασμένης μας ζωής. Όσο πιο πίσω ανατρέχει η μνήμη, τόσο πιο ατόφια είναι τα ήθη, τα έθιμα και
οι άνθρωποι. Τόσο πιο πιεστική και η ανάγκη της προσπάθειας να αναδειχθεί στο έπακρο η μικρή μας κοινότητα, ο καρδιακός μας τόπος. Η προσήλωση
στη μνήμη του ντόπιου ανθρώπου,
συμβαίνει, γιατί είμαστε σαρξ εκ
της σαρκός του. Είμαστε οι απόγονοι που ήπιαμε απ’ το ίδιο νερό
της πηγής που εξακολουθεί να
θαλασσώνει στην ακρογιαλιά μας.
Που αφιερώσαμε ασημοκάραβα
στον ίδιο Άι-Νικόλα, καλαντρίσαμε στα ίδια σπίτια και αγιαστήκαμε στα ίδια νερά με το βασιλικό
και το σταυρό των Φώτων. Η βιωματική μας ταυτότητα μας προσδιορίζει με τη ζώσα φωνή της αέναης μνήμης. Κι αυτό δεν είναι
καθήλωση στο παρελθόν. Η παράδοση δεν καθηλώνει. Μας γυρνά
μέσα μας. Μας οδηγεί σε αθώα παλιά αισθήματα. Και
μας ενώνει μυστικά με ζώντες και τεθνεώτες. Το χριστουγεννιάτικο τρεχαντηράκι με τις ασημόμπαλες, τις
γιρλάντες και τα λαμπιόνια, έχει κουρνιασμένες ψυχές στα ξάρτια του. Δεν είναι μόνο ο Αντώνιος και η
Αργυρώ. Είναι όλη εκείνη η γενιά των περασμένων ανθρώπων. Πρόσωπα χερουβικά, στεφανωμένα με εξαπτέρυγη δόξα.
«Χριστός γεννάται, δοξάσατε», μελωδούσαν οι ψάλτες στον Άι-Νικόλα. Τους θυμάμαι έναν έναν τους
παππούδες στους εκκλησιασμούς των γιορτών. Ζωντανούς και χαρούμενους με τα καλά τους. Με τα κοστούμια και τις γραβάτες, που κάθε Χριστούγεννα και
Πάσχα έβγαιναν απ’ τις ντουλάπες μαζί με τα τριζάτα
φρεσκοβαμμένα τους παπούτσια. Τις γυναίκες με τα
πολύχρωμα παλτά, τις γόβες και τις μοδάτες νάιλον
κάλτσες. Με τις κομψές τσαντούλες περασμένες στο
χέρι.
Η παιδική ηλικία του δωδεκάμερου είχε τη μαγεία
του παραμυθιού. Το μικρό χωριό ήταν μια μαγεμένη
χώρα, περιτριγυρισμένη από χαμηλούς πευκόφυτους
λόφους. Πηγαίναμε εκεί για το κόψιμο του δέντρου.
Δέντρα χριστουγεννιάτικα με πευκοβελόνες που μύριζαν δροσερή αύρα ρετσινιού. Τα στολίδια λιγοστά.
Κυριαρχούσαν οι ευχετήριες κάρτες με τα χιονισμένα
τοπία μες την ασημόσκονη. Ευχές με χρυσά γράμματα
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της αγγλικής. Οι περισσότερες κάρτες ήταν απ’ τους
ξενιτεμένους της Αμερικής και της Αυστραλίας κι απ’
τους ναυτικούς των λιμανιών του κόσμου. Το ομορφότερο μέρος των ημερών ήταν ο φούρνος του Γιαλού.

Κάπως έτσι το στολισμένο τρεχαντηράκι των Χριστουγέννων μεταμορφώθηκε σε μεταφυσικό πλεούμενο ψυχών. Εμείς που ζούμε ακόμα σ’ αυτή τη παράξενη μικρή πατρίδα συνειδητοποιούμε ότι τα ριζώματα

Μοσχομύριζε κανέλλα και γαρύφαλλο. Μαστίχα, ανθόνερο, μοσχοκάρυδο και βανίλια. Κι ήταν τόσο γλυκιά
η ζέστη και η θαλπωρή σε κείνα τα ξύλινα σκαμνάκια
της αναμονής. Η γιαγιά μου καταγόταν απ’ την ανατολική Σάμο. Οι συνταγές της ήταν μικρασιάτικες και
τα μελομακάρονα τα ονόμαζε κατάδες. Έφτιαχνε μια
μελιστάλαχτη γέμιση με μυρωδικά και ξηρούς καρπούς. Ύστερα ψαλίδιζε τους κατάδες της και γέμιζε
η λαμαρίνα ζυμαρένια σκατζοχοιράκια. Κάθε χρόνο
έφτιαχνε για μένα και τ’ αδέλφια μου απ’ τη ζύμη των
κατάδων βαρκούλες κι έβαζε μέσα από δυο παιδάκια,
που είχαν μαύρα μάτια από μπηγμένα μοσχοκάρφια.
Στα ολοστρόγγυλα κεφαλάκια έπλαθε και πρόσθετε
σκουφιά.
Κάθε χρόνο τα πήγαινα στο φούρνο σε ξεχωριστό
ταψί και γίνονταν περίγελο μεγάλο εκείνα τα ζυμαρόγλυπτα ανθρωπάκια στις βαρκούλες.
«Μαρή, τί λουλάδις είν’ αυτές;». Χαχάνιζαν οι γυναίκες και η φουρνάρισσα στο φούρνο. Κι εγώ ντρεπόμουνα πολύ που τα περιγελούσαν. Όμως ποτέ στη ζωή
μου δεν χάρηκα και δεν απόλαυσα χριστουγεννιάτικα
γλυκά σαν εκείνα που πλάθονταν απ’ τη παιδική μνήμη
της γιαγιάς μου.

του εαυτού μας, βρίσκονται πίσω στο νησιώτικο παρελθόν μας. Και τέτοιες μέρες εξακολουθούμε να γιορτάζουμε με τον ίδιο τρόπο. Με τα ίδια κάλαντα, με τους
ίδιους αγερμούς κι εξορκισμούς του κακού, με τους
ίδιους μύθους, με τα ίδια παραδοσιακά τραγούδια και
τις ίδιες παιδικές φωνές. Να τα πούμε; Τα είπαμε και
τα ξαναείπαμε. Κι έμεινε η ανάμνηση του απλόχερου
δοσίματος ως ανταμοιβή για την υμνολογία του γεννηθέντος Θεανθρώπου και του εορτάζοντος αφέντη από
το ένδοξο γένος των καραβοκύρηδων
Σένα σου πρέπει αφέντη μου καράβι ν’ αρματώσεις.
Στην Αγγλιτέρα να το πας, φλουρί να το φορτώσεις.
Στη πλώρη ναν’ το μάλαμα, στη πρύμη το ασήμι
και στα φανάρια τα χρυσά η αρχοντική σου φήμη.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
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Φτεριάς
Νεκτάριος Καλογήρου

Η Τράπεζα Σπόρων Αιγαίου
Η αφύπνιση έχει ένα τίμημα. Αν αποφασίσεις να διαβάσεις το παρακάτω ρεπορτάζ θα δεις μέχρι πού φτάνει η «λαγότρυπα» και σε τι εκβιαστές οδηγείς τα παιδιά σου. Αν επιλέξεις να μάθεις, τότε στο τέλος του
κειμένου θα γνωρίσεις και τι είναι εκείνο που μπορείς
να κάνεις ώστε να αποτρέψεις
τον επερχόμενο εκβιασμό.
Σήμερα στα νησιά του Αιγαίου,
που αποτελούν μικρογραφία των
κοινωνιών όλου του κόσμου, έχει
συντελεστεί καταστροφή ασύλληπτου μεγέθους. Στα τελευταία 30
χρόνια έχουν σχεδόν εξαφανιστεί
όλες οι τοπικές ποικιλίες φυτών
και κηπευτικών. Με εξαίρεση μερικούς σπόρους που λιγοστοί άνθρωποι κρύβουν ως κόρη οφθαλμού, όλα τα υπόλοιπα, εποχικά
προϊόντα της γης είναι υβρίδια. Η
διαπίστωση έχει επιβεβαιωθεί από
το ελληνικό Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ).
Είναι γνωστό πως τα υβρίδια
προέρχονται από γενετικά τροποποιημένους σπόρους. Εκείνο που
δεν είναι γνωστό είναι το είδος
της τροποποίησης που έχουν επιδεχθεί στο γενετικό τους υλικό. Οι
διαφοροποιήσεις τους σε σχέση με τη φύση, αφορά
σε τρεις πολύ μεγάλες αλλαγές:
– Τα φυτά υβρίδια να μπορούν να καρποφορήσουν
μόνο αφού θα έχουν δεχθεί μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων, φαρμάκων και νερού
– Οι σπόροι των καρπών από τα υβρίδια, αν φυτευτούν μπορούν μεν να γεννήσουν καινούρια φυτά, τα
οποία θα ανθοφορήσουν, αλλά δεν θα καρποφορήσουν
– Τα άνθη από τα φυτά των υβριδίων να έχουν γύρη
πλημμυρισμένη με το τροποποιημένο γενετικό υλικό.
Έτσι, αρκεί μόνο μία μέλισσα ώστε να δηλητηριάσει
με μεταλλαγμένο DNA μια ολόκληρη πλαγιά με παραδοσιακές, νησιωτικές ποικιλίες φυτών.
Η αλλοτρίωση του γενετικού υλικού των νησιών
Οι νησιώτες για χιλιάδες χρόνια επιβίωναν καλλιεργώντας μοναδικές ποικιλίες φυτών. Οι ποικιλίες αυτές χρειάστηκαν αιώνες για να προσαρμοστούν στις
ιδιαίτερες συνθήκες των διαφορετικών νησιών μας.
Παράδειγμα, στην έλλειψη νερού του Καστελόριζου,
στους δυνατούς ανέμους της Μυκόνου, στα τοπικά φυτοπαθογόνα της Νισύρου και της Αστυπάλαιας,
στα φτωχά σε θρεπτικά συστατικά χώματα της Τήλου.

Ο κ. Θοδωρής Τσιμπίδης, από τη θέση του διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας ‘Αρχιπέλαγος’ εξήγησε στη «δημοκρατική»: «Η γεωγραφική
απομόνωση των νησιών οδήγησε στην ανάπτυξη μεγάλου αριθμού διαφορετικών τοπικών ποικιλιών. Αυτές
οι ποικιλίες είχαν τόσο πολύ εναρμονιστεί με τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε νησιού, έτσι ώστε
να φτάσουν σε σημείο να αποδίδουν υψηλή παραγωγή, με ελάχιστο νερό και χωρίς να χρειάζονται
φυτοφάρμακα για να αντιμετωπίσουν τις διάφορες ασθένειες».
Ο ίδιος αποκάλυψε ότι «αν και
χρειάστηκαν αιώνες ολόκληρους
για να εξελιχθούν οι τοπικές ποικιλίες φυτών, σε λίγες μόνο δεκαετίες βλέπουμε ότι στα νησιά
μας, σε ολόκληρη την Ελλάδα,
αλλά και σε όλο τον κόσμο, οι τοπικές ποικιλίες εξαφανίζονται
με ιδιαίτερα ανησυχητικούς ρυθμούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε
ότι στην Ελλάδα, σε λίγες μόνο
δεκαετίες, από τις 200 ποικιλίες σταριού που καλλιεργούνταν,
έχουν μείνει μόνο 20, δηλαδή μειώθηκαν κατά 90%. Επίσης, πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι μόνο το 2-3 % των
ποικιλιών λαχανικών που υπήρχαν πριν 50 χρόνια
στην Ελλάδα έχει διασωθεί μέχρι τις μέρες μας».
Οι αιτίες αλλοτρίωσης και εξαφάνισης των τοπικών
ποικιλιών έχουν ως αφετηρία την βαριά επιβάρυνση
του περιβάλλοντος, αλλά και την ανεξέλεγκτη διάδοση των υβριδικών φυτών. Τα τελευταία λειτουργούν
ως ξενιστές και αρκεί μόνο ένα «πειραγμένο» φυτό
για να επηρεάσει, μακροπρόθεσμα, ένα ολόκληρο
νησί.
Ο επερχόμενος εκβιασμός
Η συντριπτική πλειοψηφία των τροφών που διατίθενται
σήμερα στην αγορά προέρχονται από υβριδικά φυτά,
τα οποία απαιτούν υψηλές ποσότητες λιπασμάτων,
καρποφορούν μόνο μία φορά στη ζωή τους και οι σπόροι τους γεννούν φυτά που όμως δεν βγάζουν καρπούς
(παρά μόνο ανθούς με γενετικά τροποποιημένη γύρη).
Οι παραδοσιακοί αγρότες εγκαταλείπουν τη γη, καθώς
είναι αδύνατο να αντιμετωπίσουν τα υβρίδια. Η γενετική τροποποίηση που έχει υποστεί η φύση στο σύνολό της είναι ασύλληπτου μεγέθους. Στην πράξη, οι πολυεθνικές βιομηχανίες σπόρων σήμερα ελέγχουν το
μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής τροφίμων ακόμα
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και στο πιο μικρό και απομονωμένο νησί της Δωδεκανήσου. Αυτό έγινε με τη δική μας ανοχή. Η κατεύθυνση της εθνικής παιδείας σε θέματα οικονομίας κι όχι
περιβάλλοντος έχει λειτουργήσει καταλυτικά.
Είναι βέβαιο πως τα παιδιά μας θα υποστούν εκβιασμό άνευ προηγουμένου. Θα είναι αναγκασμένα να
καταναλώνουν μόνο μεταλλαγμένα τρόφιμα και μάλιστα σε τιμές που εκβιαστικά θα ορίζουν οι βιομηχανίες που αυτή τη στιγμή πλημμυρίζουν κάθε σπιθαμή
της γης με τροποποιημένους σπόρους. Ανεβάζοντας
τις τιμές των σπόρων θα καθιστούν την τροφή ως προνόμιο μόνο των εχόντων. Αν οι βιομηχανίες θα θέλουν
να εκβιάσουν μια ολόκληρη κοινωνία, τότε απλώς θα
σταματήσουν τη χορήγηση σπόρων. Χωρίς φυτά, δεν
υπάρχει τροφική αλυσίδα.
Η Τράπεζα Σπόρων του «Αρχιπελάγους»
Πρόκειται για μια πολύ σπουδαία και ελπιδοφόρα
δράση. Τα μέλη του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» έχουν προχωρήσει στην ίδρυση
Τράπεζας Σπόρων του Αιγαίου Πελάγους.
«Στόχος της δράσης μας αυτής είναι η συγκέντρωση και φύλαξη σπόρων, καθώς και ο πολλαπλασιασμός
και η διάδοση της καλλιέργειας των τοπικών ποικιλιών καλλιεργήσιμων φυτών κυρίως από τα νησιά του
Αιγαίου» περιέγραψε στη Δημοκρατική ο διευθυντής
του Ινστιτούτου κ. Θοδωρής Τσιμπίδης. Μια απλή συνομιλία μαζί του είναι αρκετή για να γίνει αντιληπτό το
μέγεθος του πάθους που τον διακατέχει για την διάδοση αυτής της πρωτοβουλίας. Τα στελέχη του «Αρχιπελάγους» κινούνται από νησί σε νησί και παράλληλα
με την προστασία της θάλασσας έχουν θέσει σαν στόχο να δημιουργήσουν ένα ανάχωμα για την προστασία των τοπικών ποικιλιών, καθώς και όσο το δυνατόν
περισσοτέρων ειδών από τη χλωρίδα του τόπου μας.
Στα νησιά αναζητούν τους παραδοσιακούς αγρότες,
ζητούν να τους δοθούν σπόροι, από εκείνους που πια
είναι σπάνιο να βρεθούν σε περιοχές όπως η Ρόδος.
Αυτούς τους σπόρους τους παραλαμβάνουν, τους
προστατεύουν από τους ξενιστές και σιγά-σιγά τους
πολλαπλασιάζουν με φυσικό τρόπο.
Ακολούθως, οι νέοι σπόροι δίδονται ξανά σε αγρότες για να τους καλλιεργήσουν και να αναγεννηθεί η
φύση των νησιών. Το έργο τους είναι μοναδικό.
«Με συνεχή, εκτεταμένη έρευνα και τη συγκινητική συνεργασία ευαισθητοποιημένων πολιτών από τις
τοπικές κοινωνίες, έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες
ποικιλίες, από νησιά, νησίδες, βραχονησίδες και παράκτιες περιοχές του Αιγαίου, καθώς και περιοχές
της Στερεάς Ελλάδας. Περιλαμβάνουν τοπικές ποικιλίες δενδρωδών, κηπευτικών, σιτηρών, ψυχανθών,
αμπέλου και βοτάνων. Η Τράπεζα Σπόρων έχει επίσης καταφέρει να συλλέξει πολλές ποικιλίες που πιστεύαμε ότι είχαν εξαφανιστεί, όπως η κόκκινη πατάτα της Κρήτης, το κρεμμύδι «μελάθι» και το άσπρο και
κόκκινο καλαμπόκι» περιέγραψε ο κ. Τσιμπίδης.
Οι σπόροι φυλάσσονται υπό κατάλληλες συνθήκες
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για μακροχρόνια συντήρηση και καλλιεργούνται πειραματικά για πολλαπλασιασμό ή μορφολογική παρατήρηση, έτσι ώστε να εξεταστεί η πιθανή επιμόλυνση
από άλλες ποικιλίες. Η Τράπεζα Σπόρων του «Αρχιπελάγους» λειτουργεί σε συνεργασία με την Τράπεζα

Σπόρων Φυτικού Γενετικού Υλικού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, με μη-κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και φορείς που δραστηριοποιούνται σε
αυτό τον τομέα στην Μεσόγειο.
Μπορείς κι εσύ να βοηθήσεις
Αν γνωρίζεις πού υπάρχουν τοπικές ποικιλίες φυτών, τότε κάνε μια μικρή συλλογή από σπόρους.Συγκέντρωσέ τους, βάλε τους σε ένα φάκελο και απόστειλέ τους προς το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος – Τράπεζα
Σπόρων του Αιγαίου. Εκεί θα γίνει η ανάλυσή τους και
η μακροπρόθεσμη φύλαξή τους. Σπόροι μπορούν να
συλλεχθούν από:
– Καλλιεργήσιμα και άγρια φυτικά είδη που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ανθρώπων και των
ζώων,
– φρούτα και λαχανικά,
– αρωματικά, φαρμακευτικά και άλλα τοπικά είδη
φυτών.
Μπες στο archipelago.gr και μαζί με τη διεύθυνση
αποστολής θα βρεις και το απαραίτητο «Έντυπο Αποστολής Σπόρων» όπου θα σημειώσεις πληροφορίες
που θεωρείς σημαντικές και ει δυνατόν φωτογραφίες
από το φυτό που σου έδωσε τους σπόρους του.
Αυτή η απλή ενέργεια είναι σίγουρο ότι κάπως θα
περιορίσει την επέλαση της βιομηχανίας των τροποποιημένων σπόρων.
Η αφύπνιση έχει πάντα ένα τίμημα και τώρα που κι
εσύ γνωρίζεις, μπορείς να βοηθήσεις και μάλιστα καθοριστικά. Σκέψου ένα τρόπο
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Το τραγικό βράδυ των Χριστουγέννων του 1948 στο Μαραθόκαμπο
Ήταν βράδυ Χριστουγέννων του 1948. Οι χωριανοί
στο Μαραθόκαμπο από πολύ νωρίς τελείωσαν τις βίζιτες στα σπίτια των εορταζόντων, μ’ όσο κέφι τους
απόμεινε κι όσο τους επέτρεπαν οι καταστάσεις εκείνης της εποχής. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας άρχιζε με το ηλιοβασίλεμα. Ο εμφύλιος βρίσκονταν στο
αποκορύφωμά του, ο φόβος, η φτώχια και η απόγνωση
βασίλευαν παντού και στο χωριό, πολλοί είχαν φίλους
και συγγενείς και αδερφούς που πολεμούσε ο ένας
τον άλλον. Με τον ερχομό της νύχτας ακούστηκαν
τουφεκιές που κανένας δεν τους έδωσε ιδιαίτερη σημασία καθώς ήταν κάτι το συνηθισμένο εκείνους τους
καιρούς. Όμως αυτές οι τουφεκιές δεν ήταν σαν τις
άλλες, είχαν κάτι το διαφορετικό, όλο και γίνονταν πιο
πυκνές κι ακούγονταν όλο και πιο κοντά, σαν σε επίθεση. Πράγματι οι αντάρτες, ο Δημοκρατικός Στρατός
της Σάμου, έκαναν επίθεση στο χωριό.
Η δύναμη και η ορμή τους ήταν τόση που ανάγκασε γρήγορα τους χωροφύλακες και τους ΜΑΥδες, απ’
τα γύρω φυλάκια, να συμπτυχθούν στην εκκλησία του
Αγίου Αντωνίου απ’ όπου κρατούσαν άμυνα υπερασπιζόμενοι τον εαυτό τους και μόνο. Ολόκληρο το χωριό
βρίσκονταν στα χέρια των ανταρτών.
Το μόνο θύμα αυτής της επέλασης ήταν ένας χωροφύλακας που, διατελώντας εν ευθυμία λόγω της εορτής του, αψηφώντας τον κίνδυνο, πυροβολούσε ακάλυπτος, κάτω απ’ την κουκουναριά που μέχρι σήμερα
υπάρχει στη παλιά αστυνομία, το ιστορικό σπίτι του
Παπαχάρακα που κάηκε πριν λίγα χρόνια.
Νωρίς, πριν ξημερώσει οι αντάρτες άρχισαν να αποσύρονται απ’ το χωριό. Δεν περίμεναν να ξημερώσει,
γιατί θα γίνονταν δύσκολες κι επικίνδυνες οι μετακινήσεις τους καθώς το αντιτορπιλικό Κρήτη που ήρθε
την νύχτα κι άραξε στον Όρμο, θα τους χτυπούσε με
τα κανόνια του. Αλλά και τη νύχτα τους δυσκόλεψαν
οι προβολείς του καραβιού φανερώνοντας τις θέσεις
τους. Ένας επιπλέον λόγος που τους ανάγκασε να
φύγουν ήταν και η πιθανότητα να φτάσουν ενισχύσεις.
Μια ομάδα ΜΑΥδες, με επικεφαλής τέσσερα αδέρφια Μαραθοκαμπίτες και μερικούς άλλους ακόμα,
δεν κλείστηκαν στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου
αλλά πήγαν κι έστησαν ενέδρα εκεί κατά τους Αγίους Πάντες, στο δρόμο που πάει προς την Καστανιά,
απ’ όπου υπολόγιζαν ότι θα περνούσαν οι αντάρτες
με τα ζώα φορτωμένα εφόδια που θα αποκόμιζαν απ’
το χωριό. Και πραγματικά δεν έπεσαν έξω. Οι αντάρτες πέρασαν από εκεί με πολλά ζώα φορτωμένα κυρίως με τρόφιμα. Η ομάδα χτύπησε, σκότωσαν έναν
Μαραθοκαμπίτη αντάρτη, μερικά ζώα σκοτώθηκαν,
πολλά τραυματίστηκαν κι άλλα αφηνίασαν, σκορπίζοντας στο δρόμο και τα χωράφια το φορτίο τους. Οι
αντάρτες αντεπιτέθηκαν και συνέλαβαν δυο ΜΑΥδες,

ο ένας ήταν απ’ τον Μαραθόκαμπο κι ο άλλος απ’ τον
Πλάτανο.
Είχε πια ξημερώσει η επομένη των Χριστουγέννων,
γιορτή της Παναγίας. Οι χωροφύλακες και οι ΜΑΥδες
βγήκαν απ’ την εκκλησία και το άψυχο σώμα του συμπολεμιστή τους που κείτονταν κάτω απ’ τη κουκουναριά τους αφιόνισε.
Μια ομάδα απ’ αυτούς κατευθύνθηκε στην συνοικία της Αγίας Παρασκευής και δολοφόνησαν εν ψυχρώ την κατάκοιτη μάνα και τον υπέργηρο πατέρα
ενός αντάρτη, την δε ανύπαντρη κόρη τους και αδελφή του την έσυραν μέχρι την πλατεία του Αγίου Αντωνίου όπου και την αποτέλειωσαν.
Το στυγερό αυτό έγκλημα προσπάθησαν οι αρχές
στη συνέχεια να το δικαιολογήσουν λέγοντας ότι ο
γιος των θυμάτων ήταν αυτός που σκότωσε τον άτυχο χωροφύλακα και έτσι «το ατυχές συμβάν» έγινε εν
βρασμώ ψυχής και σαν αντίποινα. Τώρα ποιος μπόρεσε μέσα στη νύχτα και στον χαλασμό να διακρίνει
ποιος πυροβόλησε ποιον ένας Θεός το ξέρει.
Οι ίδιοι οι «νταήδες» επιχείρησαν να σκοτώσουν
και την έγκυο γυναίκα ενός ηγετικού στελέχους των
ανταρτών, όμως επενέβησαν οι ψυχραιμότεροι και
σταμάτησε το κακό. Στην όλη επιχείρηση πρωτοστάτησε, λένε, ένας χωροφύλακας απ’ την Κρήτη. Μάλιστα
είχε φορέσει και την Κρητική του φορεσιά με τα μαχαίρια και το μαύρο μαντήλι με τα κρόσσια στο κεφάλι,
για να δείξει την παλικαριά του.
Ο αρχηγός της επιχείρησης των ανταρτών ήταν κι
αυτός Μαραθοκαμπίτης και μεταξύ των άλλων, είχε
εντολή απ’ το αρχηγείο να εκτελέσει μερικά άτομα,
εχθρικώς διακείμενα προς το Δημοκρατικό Στρατό
Σάμου. Ίσως όμως γιατί ήταν χωριανός, ή ποιος ξέρει
για ποιους άλλους λόγους, φαίνεται να περιορίστηκε
σε συστάσεις και αρκέστηκε σε υποσχέσεις και στα
πολεμοφόδια που του παρέδωσαν.
Για την πράξη του αυτή πέρασε ανταρτοδικείο με
την κατηγορία της ανυπακοής, τον καταδίκασαν σε
θάνατο μαζί με τους δυο ΜΑΥδες που είχαν συλλάβει
και τους εκτέλεσαν όλους ρίχνοντάς τους στη συνέχεια στη λεγόμενη γράβα του Πανάρετου στον Κέρκη.
Εβδομήντα χρόνια πέρασαν από τις τραγικές εκείνες μέρες των Χριστουγέννων του 1948 και οι μνήμες
είναι ακόμα ζωντανές μέσα μου. Ο άτυχος χωροφύλακας ήταν παντρεμένος και άφησε χήρα και δυο ανήλικα παιδιά. Η οικογένεια που δολοφόνησαν οι κυβερνητικοί ήταν από τις πιο έντιμες του Μαραθοκάμπου.
Όσοι σκοτώθηκαν εκείνους τους καιρούς και απ’ τις
δυο πλευρές ήταν Έλληνες. Ο εμφύλιος ρήμαξε την
Ελλάδα. Ο μεγάλος χαμένος ήταν ο Ελληνικός λαός.
Και δυστυχώς κερδισμένοι βγήκαν οι ξένοι που μας
άναψαν τη φωτιά..
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Συναντήσεις του χειμώνα
Ζούμε στο μάτι του άγριου νοτιά και στα κρύα ξεροβόρια του χειμώνα. Στον τόπο μας οι χειμώνες δεν
έχουν μοναξιά. Έχουμε την αδιάσπαστη και συνεχή μνήμη της εστίας. Της φωτιάς, που συγκεντρώνει
γύρω οικογένειες, παρέες, συνεστιάσεις, δρώμενα
και φιλικές συναναστροφές. Η φωτιά που ζεσταίνει
το σώμα και η πνευματική θερμοκρασία γύρο απ’ τον
πόλο των αξιών, των ιδεών, της γνώσης και της ψυχαγωγίας, που μας κρατούν ενεργούς μέσα στον κύκλο
της κοινοτικής μας ζωής.
Οι χειμωνιάτικες λιακάδες γλυκαίνουν τον αγροτικό
μας βίο, όσο ακόμα αντέχει με την καρποφορία των

ελαιώνων, την οδοιπορία σε δάση και βουνά, αναζητώντας τους τόπους των μανιταριών και των βοτάνων.
Και όλα τούτα αντάμα με άλλους, σε μια επικοινωνία
ουσίας και αλληλέγγυας διάθεσης.
Η κοινοτική ζωή και σχέση είναι σαν το κυκλικό
χορό. Οι διπλανοί απλώνουν το χέρι και χειροπιάνονται όλοι σε μια ενιαία κίνηση για τον ίδιο σκοπό. Το
ίδιο συμβαίνει με τους πολιτιστικούς και άλλους συλλόγους, όπου τα μέλη αισθάνονται το υπέροχο συναίσθημα, του ανήκειν σε κάποια ομάδα κοινών στόχων.
Κάτι παρόμοιο γίνεται και στα καφενεία. Το καφενείο, ένα ανδρικό οχυρό, όπου στα τραπεζάκια τους
παίζονται τα παιχνίδια της πρέφας, τα ζάρια του ταβλιού και ψηλά στην οθόνη οι ποδοσφαιρικοί αγώνες,
όπου σμίγουν επίσης κυκλικά οι φίλαθλοι.
Θεωρώ ευτύχημα που στη περιοχή του Μαραθοκάμπου δραστηριοποιούνται αρκετοί σύλλογοι, ανοιχτοί

στη τοπική κοινωνία, που στον κύκλο τους υπάρχει
θέση για τους πάντες.
Αρχίζοντας απ’ το μικροχώρι μας τον Όρμο, όπου οι
τοιχογραφίες φωτογραφιών απ’ την άυλη κληρονομιά
των ναυπηγείων και τον καραβομαστόρων τον έκαναν
γνωστό και εκτός Σάμου με τις ενέργειες του πολιτιστικού του συλλόγου. Στέκομαι και στην ακάματη προσπάθεια ανθρώπων με όρεξη και μεράκι, που εθελοντικά προσφέρουν γνώσεις χρόνο και μόχθο στο παλιό
σχολείο του Όρμου.
Τις Κυριακές η δασκάλα Ελένη Μετζογιαννάκη στο
θεατρικό εργαστήρι, εκπαιδεύει τα παιδιά της θεατρικής ομάδας στη γνώση, την
πειθαρχία και τη ψυχαγωγία του θεάτρου. Πρόκειται για ένα δημιουργικό
εργαστήρι που πείθει ότι
δεν υπάρχει συνταρακτικότερη εμπειρία για τους
μαθητές απ’ αυτή της θεατρικής παιδείας, αφού ενσωματώνει την εξάσκηση
της γλώσσας του σώματος
και του προφορικού λόγου,
την αισθητική της κίνησης
και την προετοιμασία για
την πρόσληψη των ιδεών
και των νοημάτων ενός θεατρικού κειμένου.
Τα βράδια της Τρίτης,
προβάλλονται επιλεγμένες ποιοτικές ταινίες παγκόσμιας εμβέλειας, ενώ
πραγματοποιούνται
παράλληλα μαθήματα κρουστών, ομιλίες ιατρικής πληροφόρησης απ’ τη γιατρό
Ισμήνη Λασιθιωτάκη και επιμόρφωση εναλλακτικών
καλλιεργειών από ειδήμονες καλλιεργητές.
Στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου Μαραθοκάμπου διδάσκονται χοροί σε όλες τις ηλικίες απ’ την
Άννα Μαυρίκη και οργανώνονται δραστηριότητες ζωγραφικής χειροτεχνιών και άλλα. Ο δε θίασος σκιών των αδελφών Παπαγεωργίου και των συνεργατών
τους, επί δεκαετίες οργανώνει παραστάσεις σ’ όλο το
νησί και όχι μόνο.
Ο σύλλογος γυναικών εργάζεται αγωνιστικά για θέματα κοινωνικών αναγκών και προβλημάτων, καθώς
και για επετειακές εκδηλώσεις ειρήνης, μνήμης και
πολιτισμού. Ο αθλητικός σύλλογος επίσης χαίρει διακρίσεων εντός και εκτός Σάμου. Οι σύλλογοι γονέων
και κηδεμόνων απ’ την άλλη προσφέρουν στα μικρά
και μεγαλύτερα παιδιά σε συνεργασία με δασκάλους
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και καθηγητές.
Όχι. Δεν υπάρχει μοναξιά στον δικό μας επαρχιακό
χειμώνα. Το υπενθυμίζει άλλωστε ο ήχος των μακρινών καμπαναριών απ’ τα εορτάζοντα ξωκλήσια κάθε
τόσο. Αυτές οι απόκοσμες ιερές συναντήσεις μέσα
στη ερημία και τη γαλήνη της εξοχής έχουν τη δική
τους ξεχωριστή γοητεία. Οι χωριανοί μιλούν μεταξύ
τους τη ντοπιολαλιά και ακούνε τις υμνωδίες και το

ευαγγέλιο στην αρχαία εκκλησιαστική γλώσσα, που
δεν τους είναι καθόλου ξένη. Τα περισσότερα τα ξέρουν απέξω τόσα χρόνια πια στα ίδια πανηγύρια των
εγχώριων αγίων. Κι εδώ επίσης υπάρχει μια έκτατη
ομοψυχία, καθώς η θρησκευτική γιορτή και συνεύρεση είναι μια αυθόρμητη οικεία ανάγκη κληρονομημένη
παιδιόθεν. Η ομήγυρη των πιστών, λειτουργούν συναισθηματικά με καρδιά περιβόλι. Λένε αστεία, θυμούνται ιστορίες και περιστατικά, τρώνε και πίνουν στα
πεζούλια. Η ψυχή του απλού λαού κρύβει μέσα της
μια ασύλληπτη αλήθεια. Παράδεισος σημαίνει σχέση
αγάπης και ενότητας με τους άλλους. Σχέση ευφορίας και αγαλλίασης. Και κόλαση η αίσθηση του να μην
αγαπά κανείς κανέναν. Να μην υπάρχει επικοινωνία
ψυχών, παρά μόνο θλίψη απόλυτης μοναξιάς.
Αυτή την εορταστική γοητεία της συνεύρεσης τη συναντάμε σε όλη της τη δόξα μόνο στη μεστή γραφή του
Παπαδιαμάντη. Σε κάποιο όμως απόσπασμά του υπάρχει η προφητική περιγραφή βίαιης διακοπής αυτής της

Φτεριάς
αγαπητικής σχέσης μεταξύ του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και των πιστών.
«Προβλέπων ( ο αγαπημένος μαθητής,) ότι θρασύς
ιερόσυλος έμελλε μετ’ ου πολύ να τον αποσπάσει εκ
της κόχης του δια να τον μεταφέρει εις Αθήνας και
τον καθιδρύσει όχι εις ναόν και ολοκαύτωμα και θυσιαστήριον, όχι εις τόπον του καρπώσαι, αλλά εις Μουσείον, Ύψιστε Θεέ! Εις Μουσείον, ως να είχε παύσει
ν’ ασκείται εις τον τόπον τούτον η χριστιανική λατρεία
και τα σκεύη αυτής ν’ ανήκον εις θαμμένον παρελθόν και να ήσαν αντικείμενον περιεργείας». Όπερ και
εγένετο.
Στην περίπτωσή μας ο ιστός παραμένει συνδετικός
προς χάριν της πανάρχαιας παράδοσης, των πανηγύρεων με τις στρωμένες τράπεζες των αγαθών, τους
κύκλιους χορούς και την αντάμωση. Κι αυτό είναι παρήγορο. Γιατί όταν σπάσει ο κύκλος της ζωντανής κοινωνίας των ανθρώπων, συμβαίνει το σκόρπισμα και ο
πανικός που παθαίνουν από βίαια παρέμβαση οι μυρμηγκοφωλιές και τα σμήνη των μελισσών. Επειδή χάνεται το κέντρο αναφοράς και ο στόχος.
Γι’ αυτό δεν φοβόμαστε τα απαγορευτικά του χειμώνα και δεν μας πτοεί η απομόνωση. Γιατί είναι ένα
γιγάντιο πανηγύρι το σμίξιμο των ανθρώπων σ’ αυτό
τ’ αλώνι το πλατύ του θερισμού και της δημιουργικής
προσφοράς, που είναι και το τελικό και οριστικό νόημα της ύπαρξής μας.

