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Φτεριάς

Νέα του Συλλόγου
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεισφορά σας στην
έκδοση του περιοδικού μας. Η ύλη που μας στέλνετε
είναι πλούσια, δεν μπορούμε να δημοσιεύουμε αμέσως τα κείμενά σας, τα οποία μπαίνουν σε σειρά προτεραιότητας. Πάντως σας παρακαλούμε να γράφετε
μικρά κείμενα, οι διαθέσιμες σελίδες του περιοδικού
είναι μόλις δεκαέξι και καλό είναι να υπάρχει ποικιλία. Θερμή παράκληση οι φωτογραφίες σας να έχουν
κατάληξη jpg και να είναι σαρωμένες σε υψηλή ανάλυση. Μην μας στέλνετε συμπιεσμένα αρχεία, υπάρχει πρόβλημα στην επεξεργασία τους. Τέλος, θα θέλαμε να βρίσκετε την ανάλογη εικονογράφηση για το
άρθρο σας. Μην ξεχνάτε να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του Συλλόγου fterias.gr, εκεί θα βρείτε προηγούμενα τεύχη του Φτεριά, ανακοινώσεις, φωτογραφίες και βίντεο. Επίσης στο facebook υπάρχει η σελίδα
Σύλλογος Απανταχού Μαραθοκαμπιτών με 5.000 φίλους, στην οποία δημοσιεύονται φωτογραφίες και
ανακοινώσεις.
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Στηρίξετε και βοηθείστε με την συνδρομή
σας την έκδοση του αγαπημένου μας περιοδικού του Φτεριά.
Η προσπάθεια η δικιά μας είναι πολύ μεγάλη τόσο για την εύρεση της κατάλληλης ύλης
ώστε να κρατάμε πάντα το περιοδικό σε ένα
ικανοποιητικό πνευματικό επίπεδο όσο και
στην καθιερωμένη τριμηνιαία έκδοσή του.
Ξέρουμε ότι το αγαπάτε και πολύς κόσμος
το περιμένει.
Δώστε μας την δύναμη να το συνεχίσουμε
στους δύσκολους καιρούς που ζούμε.

Φτεριάς
Τριμηνιαία Έκδοση του Συλλόγου
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ιστοσελίδα: www.fterias.gr
info@efterias.gr
Συντακτική επιτροπή:
Αγγέλα Χατζίνη - Ελένη,
Γραμματική Κάρλα, Μανόλης Βουρλιώτης
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Επαγγελματικός Οδηγός
Ο επαγγελματικός οδηγός του συλλόγου
μας ετοιμάζεται.
Εγγραφείτε δωρεάν όλοι οι Σαμιώτες
επαγγελματίες που διαμένετε και επιχειρείτε στην Αθήνα.
Σκοπός του είναι η αλληλοϋποστήριξη
μεταξύ μας, το δέσιμο και η επαφή της παροικίας μας.
Στείλτε στο mail του συλλόγου info@
efterias.gr τα επαγγελματικά σας στοιχεία
και εμείς θα τα καταχωρήσουμε στον οδηγό, ο οποίος θα είναι αναρτημένος στην
ιστοσελίδα μας www.fterias.gr
Θα διαφημιστεί μέσα από το facebook και
την ιστοσελίδα του συλλόγου μας, από το
περιοδικό μας τον Φτεριά καθώς και από
τα προσωπικά μας facebook. Συνεχώς θα
ανανεώνεται και θα εμπλουτίζεται…

Μαραθόκαμπος 1930

Οι μοναχές της Ευαγγελίστριας Κέρκη
Οι μοναχές της Ευαγγελίστριας του Κέρκη, κάτω απ’
το ταπεινό καμπαναριό. Αυτή την εποχή, στο μοναστήρι ήταν μόνο η Ηγουμένη Μαγδαληνή, η Θεονύμφη,
και η Μαρία. Αργότερα ανέβηκε η εικοσάχρονη Σαλώμη και τελευταία προστέθηκε στην αδελφότητα η Νεκταρία. Τα λόγια τους γεμάτα απ’ τη γοητεία της πίστης

τους. Μιλούσαν για το θαύμα της πνευματικής τους χαράς μέσα στη δύσβατη ερημία τους. Ζούμε έλεγαν σαν
τ’ αγριοπούλια σ’ αυτές τις κορφές, σ’ αυτά τα βράχια
και τα γκρέμια. Και δεν αισθανόμαστε μοναξιά ούτε μελαγχολία. Το μοναστήρι είναι ο πνευματικός μας λειμώνας. Οι ακολουθίες, οι ψαλμοί, η φύση, η απεραντοσύνη του πελάγους και η αίσθηση της αιωνιότητας μας
ανεβάζουν επί πτερύγων ανέμων. Οι μοναχές ζούσαν
εδώ, υπερβατικά. Έβλεπαν με άλλα μάτια, και άλλες αισθήσεις. Ήξεραν να συλλαμβάνουν τον άυλο κι αιώνιο
κόσμο της βασιλείας του Θεού. Για όλους εμάς, είτε
ήμασταν άπιστοι, είτε αμφισβητίες, είτε πιστοί, το μοναστήρι είχε να δώσει κάτι απ’ τη χαρά της φιλοξενίας
και της γαλήνης του. Αξέχαστες μέρες και νύχτες ζήσαμε εκεί στο κατανυκτικό μετερίζι εκείνων των απλοϊκών ψυχών της εσώτατης μακάριας γαλήνης.

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
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Μανόλης Ν. Κάρλας

Το όνειρο του Νικόλα
- Κυρ Γιάννη, καλημέρα, έχεις γράμμα από την Αμερική, φώναξε ο κυρ Κώστας ο ταχυδρόμος μπαίνοντας
πρωί πρωί στο καφενείο του Μουκαζή στην πλατεία
της Λάκκας, στην Παρλιαριά. Κι απιθώνοντας την τεράστια τσάντα του πάνω στο μεγάλο τεζιάκι του μαγαζιού έσκυψε να βρει το γράμμα για να το παραδώσει.
- Εγώ γράμμα από την Αμερική; Αποκλείεται, είπε, γεμάτος απορία, ο καφεπώλης.
- Και όμως, επέμενε ο ταχυδρομικός. Κι έβγαλε από
το σάκο του ένα γράμμα με
πολλά και πολύχρωμα πούλια
κι ένα σωρό σφραγίδες ξένες και ελληνικές και του το
’δωσε.
- Αποστολεύς: Νικόλαος
Άντισσας, Washington steet
35, Fontilack, USA. Παραλήπτης: Ιωάννης Μουκαζής, καφεπώλης, χωρίον Μαραθόκαμπος Σάμου, Greece, διάβασε
κομπιαστά ο μαγαζάτορας με
τη βοήθεια και του ταχυδρόμου.
- Βρε ποιος είναι αυτός,
ποιος είναι αυτός: Αναρωτήθηκε δυνατά στο τέλος ο
Μουκαζής.
- Δεν είναι ο Νικόλας της Διασίνας που έφυγε μετά
τον πόλεμο για την Αμερική; πετάχτηκε από το βάθος
του μαγαζιού ο κυρ Γιάννης ο Σαλός.
- Βρε καλά λες. Αυτός είναι. Υπηρετήσαμε μαζί στα
έμπεδα του Βαθιού, επίστρατοι του 40.
- Τον θυμάμαι κι εγώ που πήγαινε στο γυμνάσιο,
είπε ο κυρ Σωκράτης, ο Τσακιτζής.
- Πήρε και μαθήματα σολομωνικής από την Καργάρειο Σχολή, απόσωσε πονηρά ο καφεπώλης και άρχισε να ανοίγει με γρήγορες κινήσεις το γράμμα, ενώ
ολόκληρο το μαγαζί περίμενε με αγωνία να ακούσει
τα νέα του Νικόλα από την ξενιτιά.
- Βρε τι γράφει τούτος; Τρελάθηκε; άρχισε να μονολογεί διαβάζοντας το γράμμα ο Μουκαζής.
- Ακούστε βρε παιδιά, αν έχει το θεό του ο ευλογημένος!!
«Φίλε Γιάννη σε χαιρετώ. Είμαι καλά, εύχομαι το
ίδιο και για σένα. Επειδή δεν εμπιστεύομαι άλλον από
το χωριό, σου γράφω για ένα όνειρο που βλέπω σχεδόν κάθε βράδυ από καιρό και θέλω τη βοήθειά σου.
Κάθε βράδυ λοιπόν απ’ τα Νικολοβάρβαρα μέχρι και
σήμερα, 17 του Γενάρη που γιορτάζει η χάρη του, βλέπω στον ύπνο μου τον Άγιο Αντώνιο, ολόιδιο όπως είναι στην εικόνα του στο τέμπλο της εκκλησιάς μας, να

μου λέει παρακλητικά: «Νικόλα κρυώνω, βοήθα με».
Την μια δεν έδωσα σημασία, την άλλη το ίδιο, αλλά
από την τρίτη και μετά το πράγμα άρχισε να με παιδεύει, να με βαραίνει, να με πνίγει.
Το είπα στη γυναίκα μου και καθώς εκείνη δεν μου
έδωσε ιδιαίτερη προσοχή, άρχισα να σκέφτομαι πια
μόνος μου τι να θέλει από
μένα ο Άγιος και μου φανερώνεται τόσο συχνά στον ύπνο
μου στεναχωρημένος και πεισματικός.
Σκέφτηκα από δω, σκέφτηκα από κει προσπαθώντας να
βρω απάντηση και λύση και
ερμηνεία στο αίτημά του αλλά
δρόμο δεν εύρισκα.
Κουβεντιάζοντας μια μέρα
μ’ ένα φίλο Κεφαλλονίτη, στη
δουλειά, του εκμυστηρεύτηκα το όνειρο μου, του περιέγραψα την αυστηρή μα πονεμένη μορφή του Αγίου μας,
όπως την έβλεπα στον ύπνο
μου κάθε βράδυ, καθώς και
την όμορφη εκκλησία του στην
πατρίδα χτισμένη μ’ αυτήν την
μυστήρια κοκκινωπή πέτρα
που λαμπυρίζει με χίλια δυο
χρώματα από τα χαράματα ως
το δειλινό στον ήλιο του χωριού μας και στη σκιά του
φεγγαριού τις φεγγαρόλουστες νύχτες.
Κι αυτός αφού πέρασε λίγος καιρός, μου απάντησε μόλις σήμερα με ύφος για την περίσταση σεβαστικό και περισπούδαστο: Νικόλα, ο Άγιος θέλει external
plastering, πως το λέμε στα ελληνικά, να σοβαντίσετε την εκκλησιά του, γιατί η πέτρα είναι γυμνή και το
κρύο πιρουνιάζει τις παγερές νύχτες του χειμώνα τα
εσώτερα του ναού και την εικόνα του.
Εγώ ξέρω από ονείρατα Νικόλα, ντάνα οι ονειροκρίτες στο σπίτι μας στην Κεφαλονιά, έχε μου εμπιστοσύνη, απόσωσε.
Έτσι αποφάσισα και κατέθεσα σε μεγάλη τράπεζα
της Αμερικής ένα σεβαστό ποσό για να εκπληρωθεί η
θέληση του Αγίου πλουσιοπάροχα και με το παραπάνω
μιας και, δόξα σοι ο Θεός, έχω τον τρόπο μου.
Γράψε μου, σε παρακαλώ, τις λεπτομέρειες που
χρειάζονται για να σου στείλω τα λεφτά και να ξεκινήσετε το έργο».
Βουβαμάρα έπεσε προς στιγμήν μέσα στο μαγαζί μέχρι που κάποιοι άρχισαν τα χάχανα και κάποιοι
άλλοι να προσπαθούν να βρουν τι θέλει πραγματικά ο
Άγιος, αν δηλαδή έχει δίκιο ο Κεφαλλονίτης ή αν και
αυτός αστοχεί ή περιπαίζει τον Νικολή.

Φτεριάς
Τότε μέσα σ’ αυτήν την ταραχή ανοίγει η πόρτα και
μπαίνει φουριόζος όπως πάντοτε ο Στέλιος ο Σκάρπαθος, ο επονομαζόμενος Αψηλός. Δωδεκανήσιος
έμπορος, συχνός επισκέπτης και φίλος του νησιού.
Ο Στέλιος ήτανε αρχοντόπαιδο, επιβλητικός στο
σώμα, εγγράμματος, του σχολαρχείου αλλά το κυριότερο προοδευτικός και ανοιχτόμυαλος άνθρωπος.
- Τί συμβαίνει βρε παιδιά, γιατί τόση βαβούρα και
αναστάτωση πρωί πρωί;
- Το και το, Στέλιο μας, του λέει με πάσα λεπτομέρεια ο καφετζής.
- Οι Άγιοι και οι παραβολές τους, σχολίασε κουνώντας το κεφάλι του ο Στέλιος στοχαστικά.
Έγινε ησυχία στην αίθουσα καθώς κανένας δεν κατάλαβε τι ήθελε να πει ο ομιλητής.
- Έλα Σκάρπαθε, πες μας τι εννοείς, φώναξε από τη
θέση του κοντά στη σόμπα ο Αλέξης της Παβούς, πολυτεχνίτης χωριανός που δούλεψε χρόνια στην Αίγυπτο εργάτης του Λεσέψ στο Σουέζ.
Τότε, ο Στέλιος παίρνει το λόγο, στέκει όρθιος και
μεγαλοπρεπής με τα χέρια ακουμπισμένα στην πλάτη
της καρέκλας του και αρχίζει να ρητορεύει λες και
βρίσκονταν σε κομματική σύναξη – όλοι ξέρανε πως
ήταν στην ΕΔΑ – με την κυματιστή, καμπανιστή φωνή
του :
- Οι Άγιοι, Αρίσταρχε και φίλοι χωριανοί, δεν κρυώνουν ούτε πεινούν, γιατί είναι μνήμες και πνεύματα
που λένε οι φιλόσοφοι και οι παπάδες. Κρυώνουν και
πεινούν οι άνθρωποι και μάλιστα οι ανήμποροι και οι
φτωχοί που δεν έχουν τρόπο να χορτάσουν και να ζεσταθούνε.
- Σα να ΄χεις δίκιο Στυλιανέ, είπε ψιθυριστά ο Κάπελας και συμφώνησαν κι άλλοι.
- Ά, ρε Στέλιο, είπε με παράπονο ένας ξενομερίτης συνταξιούχος καθηγητής, πού ήσουνα όταν βλέποντας όνειρα οι χωριανοί βγάζανε τις επιδαπέδιες
παλιές πλάκες για να ταμπανώσουν ξωκλήσια ή βάζανε ταβάνια ή κεραμοσκεπές στις οροφές καμαροσκέπαστων εκκλησιών ή αταίριαστα καμπαναριά δίπλα σε
περίτεχνους βυζαντινούς τρούλους, λυγίζοντας την
αισθητική και το κάλλος;Ποιος άραγε να ΄τανε για
όλους αυτούς ο απαίδευτος και αγράμματος, ευλαβής
ή ασεβής ονειροκρίτης, κατέληξε με πίκρα και αγανάκτηση ο φιλόκαλος γέρος.
- Και τώρα τι κάνουμε; επανέφερε στα ίσα της την
κουβέντα ο παπά-Μανώλης, που ειδοποιημένος
έγκαιρα από άγιο επίτροπο, κατέφθασε στο μαγαζί.
- Τί κάνουμε, αναρωτήθηκε κι ο Στέλιος και συνέχισε: Γράφουμε ένα γράμμα στον Νικολή με τη γνώμη του δικού μας ονειροκρίτη και του προτείνουμε να
αξιοποιήσουμε τα χρήματα για τους φτωχούς της ενορίας μας κατά πως θέλει κι ο Άγιος.
- Συμφωνώ, είπε ο κυρ Γιάννης και μαζί του όλο το
μαγαζί μ’ ένα ψίθυρο.
- Κι εγώ συμφωνώ είπε ο παπάς, αρκεί να κρατήσουμε ένα μικρό ποσό για απαραίτητες επισκευές και
ανακαίνιση του ναού μας καθώς και για την Παναγία
του νεκροταφείου μας, την Μουρτιανή.
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Ποστάρισαν το γράμμα αυθημερόν και πάνω στο δίμηνο ήρθε η απάντηση καταφατική, όπως άλλωστε την
περίμεναν όλοι όσοι γνώριζαν την πλούσια καρδιά,
αλλά και την οικονομική επιφάνεια του ξενιτεμένου
χωριανού μας
Το απόγευμα της ίδιας μέρας, ώρα του εσπερινού, ο
νεωκόρος του ναού, ο κυρ- Δημητράκης, ο Γιάκας με τ’
όνομα, στο νεύμα του παπά άρχισε να χτυπάει με όλη
του τη δύναμη το γλωσσίδι της καμπάνας, στο σιδερένιο καμπαναριό, στα υψήλια, κανοναρχώντας ασταμάτητα «τον Αδάμ, τον Αδάμ, τον Αμήν, Αμήν, Αδάμ», σε
τέμπο αναστάσιμο.
Μέσα στο ιλαρό ημίφως της εκκλησιάς, θείο λιβάνι
η ψαλμωδία ανέβαινε στον ουρανό καθώς ο παππάς
γονατιστός μπροστά στην εφέστια εικόνα του Αγίου
Αντωνίου δέονταν υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των
γονέων του δωρητή και υπέρ υγείας του ιδίου και των
οικείων του.
Κι ύστερα συνέχισε δεόμενος, ορθός για πολλή ώρα,
αναπέμποντας λόγους και ύμνους παρακλητικούς, δοξαστικούς και ευχαριστήριους, αλληλοδιάδοχα, μπροστά στις ιστορικές εικόνες των Παμμεγίστων Ταξι-

αρχών και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που στη
γιορτή τους κάθε χρόνο πανηγυρίζει επίσης η ενορία
και ολόκληρο το χωριό, εν χορδαίς και οργάνοις.
Η αξιοποίηση των χρημάτων έγινε, όπως λένε, όμορφα, καλά και προγραμματισμένα με την βοήθεια επιτροπής από έγκριτους χωριανούς, που έκαναν το παν
για την τήρηση της βούλησης του δωρητή, να στηριχτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ανήμποροι και
φτωχοί και να μη μάθει ποτέ κανείς απ’ αυτούς το όνομά του.
Έτσι για πολλά χρόνια φτωχές οικογένειες ενισχύονταν οικονομικά από το βιβλιάριο της επιτροπής για
να επιβιώσουν, να γιατροπορευτούν, να μεγαλώσουν
και να σπουδάσουν παιδιά και να προικίσουν κορίτσια.
Ακόμα και σήμερα στο Αϊντόβαλι και στα γύρω χωριά
διηγούνται στα καφενεία και στις συντροφιές αυτή
την ιστορία: Πώς με την σωστή ερμηνεία ενός ονείρου
γλύτωσε το σοβάντισμα η πετρόκτιστη εκκλησία και τα
χρήματα του Νικόλα της Διασίνας έπιασαν τόπο.
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Η Καργάρειος Σχολή ήταν ένα περίπτερο (τσιγάρα, μολύβια, τετράδια) δίπλα από
την εκκλησία του Αγίου Αντωνίου στη γωνιά ακριβώς απέναντι από το σημερινό φανάρι όπως κατεβαίνουμε προς το Γυμνάσιο.
Εκεί μαζευόταν όλη η νεολαία του χωριού
και έπαιρνε μαθήματα σολομωνικής από τον
σχολάρχη Νικόλαο Καργάρη και τους κατά
καιρούς εκλεκτούς καθηγητές της σχολής.
Ο Αλέξης της Παβούς έμενε σε μια καλύβα στην παραλία του Λιμιώνα. Με τον γάιδαρό του τον Πετσοκόμη που είχε ουρά λεπτή
σαν του ποντικού πηγαινοερχόταν στο χωριό
για τα χρειώδη. Είχε δουλέψει στη διώρυγα
του Σουέζ. Τον θυμάμαι με την περίεργη ρεμπούμπλικα και το γαλήνιο ύφος κάθε φορά
που μας πήγαινε ο δάσκαλος εκδρομή από
την Αγία Κυριακή στο Λιμιώνα να μας ρωτά
στερεότυπα σχεδόν ποιο ήταν το όνομα του
μηχανικού που έφτιαξε τη διώρυγα του Σουέζ και πότε. Η χαρά του ήταν απερίγραπτη
όταν καθώς τα πρωτάκια δεν το ήξεραν απαντούσε ο ίδιος αναφέροντας τον Λεσέψ και
το έτος των εγκαινίων της διώρυγας.
Αϊντόβαλι : Ο Μαραθόκαμπος στα Τούρκικα

Νέο λογοτεχνικό βιβλίο
Με χαρά σας ανακοινώνουμε την έκδοση ενός καινούριου βιβλίου διηγημάτων της Νίτσας Κιάσσου και Έλσας
Χίου, που τα θέματά τους ξετυλίγονται γύρω απ’ τη θαλασσινή ζωή και την καθημερινότητα των ανθρώπων του
τόπου μας στο παρελθόν και το σήμερα.
Το βιβλίο με τίτλο «Κάτω στο Γιαλό» είναι έκδοση του Μουσικού
και Πολιτιστικού Συλλόγου Ηδύλη. Οι συγγραφείς ως μέλη της χορωδίας προσέφεραν τα διηγήματά τους προς έκδοση για τη στήριξη της χορωδιακής δημιουργίας, η οποία ξεκινώντας απ’ το Μαραθόκαμπο, κατέληξε να συμμετέχει σε χορωδιακά φεστιβάλ και
μεμονωμένες εμφανίσεις ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο τίτλος του βιβλίου, προερχόμενος από το ομώνυμο παραδοσιακό τραγούδι, νοηματοδοτεί το περιεχόμενο και τη δορυφορούσα μουσική
συμμετοχή στη όλη λογοτεχνική και χορωδιακή δημιουργία. Συντελεστές και επιμελητές του βιβλίου είναι ο εκπαιδευτικός, συγγραφέας και ποιητής Βαγγέλης Δημητριάδης και ο φιλόλογος συγγραφέας και πρώην διευθυντής του Ιστορικού Αρχείου Σάμου Χρήστος
Λάνδρος. Ο τίτλος του βιβλίου, είναι έμπνευση του Βαγγέλη Δημητριάδη και η φωτογραφία του εξωφύλλου ευγενική προσφορά της
μουσειολόγου Λένας Στεφάνου. Υποστηρικτής και εμψυχωτής της
εκδοτικής ιδέας, ο δραστήριος καθηγητής και πρόεδρος του συλλόγου Ηδύλη Δημήτρης Κονδύλης. Βιβλιοπαρουσιάσεις του έργου
θα πραγματοποιηθούν μέσα στο καλοκαίρι, οι οποίες και θα ανακοινωθούν με την πλήρη άρση των μέτρων. Συγχαρητήρια από τον
Σύλλογο Απανταχού Μαραθοκαμπιτών σε όλους τους εμπλεκόμενους σ’ αυτή την ωραία έκδοση, που θα προστεθεί στην λογοτεχνική παραγωγή της Σάμου, πλουτίζοντας την διηγηματική παράδοση
του νησιού μας.

Φτεριάς
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Φτεριάς
Αντώνιος Αρναούτης

Δύο τραγωδίες. Δύο ταυτότητες.
Η αποψινή μου βόλτα στην Πειραϊκή διέφερε από
όλες τις άλλες. Από την ώρα που ξεκίνησα, διαπίστωσα μία αλλιώτικη συμπεριφορά από όλους όσους βάδιζαν στον ίδιο με εμένα δρόμο. Αιτία; Η καχυποψία και
ο φόβος τους ότι ο απέναντί τους ήταν φορέας του
ύπουλου και θανατηφόρου ιού που οι γιατροί ονόμασαν κορωνοϊό. Τότε αναζήτησα να βρω την πραγματική μου ελευθερία σ’ ένα παγκάκι κοντά στη θάλασσα.

Τα πλεούμενα που μπαινόβγαιναν στο λιμάνι του
Πειραιά ήταν πολλά. Μα, ένα μόνο από αυτά υποδέχθηκα με το χαμόγελο της καρδιάς και τον αναστεναγμό της νοσταλγίας. Ήταν ένα μοτορσίπ από αυτά που
έζησα από την ηλικία των 15 χρόνων. Το ακολούθησα μέχρι το Σούνιο και εκεί το αποχωρίστηκα. Αυτό
τράβηξε πορεία προς τα βόρεια και εγώ ευθεία και
ανατολικά. Προορισμός μου ο τόπος που με κρατάει
δέσμιο, ο Όρμος. Ένα συνηθισμένο για εμένα ταξίδι
διάρκειας μόλις λίγων δευτερολέπτων. Δηλαδή τόσο
όσο κρατάει η σκέψη του καθενός μας να ανασύρει
από το υποσυνείδητο στο συνειδητό του κάποια από
τα βιώματά του.
Της άφιξής μου έπονταν η θολή και φευγαλέα ματιά της προσχολικής μου ηλικίας. Στην εικόνα που
αυτή σχημάτισε, μόλις που μπόρεσα να ξεχωρίσω το
πρώτο θέμα της. Ήταν ο ανατολικός λιμενοβραχίονας
του παλιού λιμανιού του Όρμου. Το αποτελούσαν δύο
ερειπωμένα κομμάτια του, τα οποία συνέδεε μία γρίντα (ξύλινος πόντος). Τότε, λεγόταν ότι, στις 26 Οκτωβρίου του 1943, το βομβάρδισαν οι Γερμανοί και το κατέστρεψαν. Και, απέναντι από αυτόν, το δεύτερο θέμα
της ίδιας εικόνας, ο μεγάλος λιμενοβραχίονας, ο δυτικός του ίδιου λιμανιού, να απλώνεται κομματιασμένος

με τα πέντε, υπερυψωμένα της θάλασσας, απομεινάρια του. Το δε ακροτελευταίο τμήμα του, διαλυμένο
να βρίσκεται σκορπισμένο στο βυθό της. «Στρώση»
το έλεγαν οι μεγαλύτεροί μας και μαζί με αυτούς και
εμείς οι μικροί, η οποία χρόνο με τον χρόνο ανέπτυξε βιοποικιλότητα επωφελή κυρίως για τους ντόπιους
ψαράδες.
Αναπάντεχη ήρθε η καταστροφή του. Οι Γερμανοί την προκάλεσαν, μπρος
πίσω του Σταυρού, του Σεπτεμβρίου του 1944, λίγες
ώρες πριν εγκαταλείψουν
τον τόπο μας. Τον ανατίναξαν τοποθετώντας μέσα
σε βαθιούς λάκκους, που
έσκαψαν στα «σωθικά» του,
μεγάλες ποσότητες δυναμίτιδας. Με αυτόν τον τρόπο
συντελέστηκε το έγκλημα
για τους Μαραθοκαμπίτες,
αφήνοντας πίσω του τις συνέπειές του διαρκείς και
δυσβάστακτες.
Τα καΐκια τους στερήθηκαν την προστασία που τους
παρείχε, έστω και ημιτελής
καθώς ήταν από το 1900 που
είχε κατασκευαστεί, απ’ τις
φουρτούνες του γαρμπή (ΝΔ) και κατά ένα μέρος
του νοτιά. Κατ’ επέκταση, έμεινε απροστάτευτος και
ο ίδιος ο Όρμος και οι ταρσανάδες του. Η λειτουργικότητά του μηδενίστηκε. Μαζί της και ο αριθμός των
ιστιοφόρων, των ατμόπλοιων και αργότερα των πετρελαιοκίνητων, που τον προσέγγιζαν για να φορτώσουν ή
να ξεφορτώσουν τα εμπορεύματά τους. Έτσι, το λιμάνι που μέχρι τότε αποτελούσε τον μοναδικό οικονομικό και εμπορικό πνεύμονα της ευρύτερη περιοχής του
Μαραθοκάμπου ήταν πια παρελθόν. Ένα τραγικό ακόμα γεγονός που ήρθε να προστεθεί στα όσα άλλα δεινά υπέστησαν οι Μαραθοκαμπίτες στην ίδια αυτή περίοδο της κατοχής. Στην κατάσταση αυτή τους βρήκε
ο ερχομός της απελευθέρωσης, αδύναμους και χωρίς
καμιά ελπίδα, αισιοδοξία και προοπτική για την κάθε
επόμενη μέρα.
Κι όμως, στην κρίσιμη αυτή περίοδο οι δάσκαλοι της
ναυπηγικής τέχνης, οι υπερήλικες Αλέξης Τσαλαπατάνης και Γιώργης Αυτιάς, πρώτα εξιστόρησαν στους
νεότερους τα βάσανα που πέρασαν και οι ίδιοι στις
πολυτάραχες εποχές τους και αμέσως μετά τους παρέδωσαν τη σκυτάλη της τέχνης τους. Οι πανάξιοι συνεχιστές τους, όπως οι αδερφοί Σταύρος και Γιάννης
Ωρολογάς, ο Μανώλης και Νικόλας Τσαλαπατάνης
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(γιοι του Αλέξη), οι αδελφοί Αργύρης και Διαμαντής
Παπαγεωργίου και οι αδελφοί Θοδωρής και Στρατής Φλαμουράκης δεν έχασαν τον χρόνο τους. Ανασκουμπώθηκαν, έβαλαν μπρος τα καρνάγια τους και
στρώθηκαν στη δουλειά. Ακριβώς στα χνάρια τους και
ο κατά πολύ νεότερός τους, Κώστας Κιουλμπαξιώτης,
ο οποίος ξεδιπλώνοντας το ανερχόμενο ταλέντο του
πέτυχε να αποκτήσει δικό του ταρσανά και να μπει και
αυτός δυναμικά στην άσκηση της ίδιας τέχνης. Χάρη
σ’ αυτήν, μετά από λίγο καιρό, έκαναν την εμφάνισή
τους τα πρώτα Μαραθοκαμπίτικα μετακατοχικά καΐκια και εκτελέστηκαν οι πρώτες ξένες παραγγελίες,
κυρίως νησιωτών από όλο το Αιγαίο. Ωστόσο, πριν καλά-καλά περάσουν δυο χρόνια από την απελευθέρωση, νέο έγκλημα ήρθε να ανακόψει την ανοδική τους
πορεία. Οι εσωτερικές πολιτικό-στρατιωτικές αντιπαλότητες έφεραν τον Εμφύλιο Πόλεμο. Η αβεβαιότητα
που τον συνόδευε έφερε μαζί της την κοινωνικο-οικονομική στασιμότητα στον τόπο μας. Αυτή τη φορά,
όμως, μετά τη λήξη του πολέμου, ο τόπος δεν βίωσε
την «ακινησία». Τα λίγα καΐκια που είχαν μείνει όλο
αυτό το διάστημα ενεργά αποτέλεσαν τη μαγιά για να
βρει σιγά σιγά η οικονομία του τόπου μας τον κανονικό της ρυθμό. Καθρέφτης της ο ναυπηγοκατασκευαστικός οργασμός στον Όρμο και ο αυξανόμενος αριθμός των ντόπιων καϊκιών.
Την καινούρια πορεία του Όρμου παρακολουθώ και
εγώ μέσα απ’ τη ματιά των 7 μου χρόνων, -το 1953-. Ο
μηχανικός Σιρλής με το εργατικό του δυναμικό έχει
τελειώσει την επανακατασκευή του λιμενοβραχίονα,
μήκους το πολύ 50 μ., θεμελιωμένου πάνω στα υπολείμματα του παλιού. Και, ήδη τούτη τη στιγμή που τον
αγναντεύω, φιλοξενεί συνολικά 6 καΐκια, 3 από την
έξω πλευρά του και άλλα 3 από τη μέσα. Όλα αγκυροβολημένα και με την πρύμνη τους δεμένη σε αυτόν.
Ενώ, στον λίγο ελεύθερο χώρο του έχουν δέσει 2 μικρά καλυμνιώτικα σφουγγαράδικα. Από τα υπόλοιπα,
2 είναι αγκυροβολημένα αρόδο και όπως άκουσα, 6
ακόμα βρίσκονταν σε ταξίδι. Υπάρχουν κι άλλα 5, τα
οποία τα αφεντικά τους έχουν τραβήξει (ανελκύσει)
στη στεριά.
Άρα, συμπεραίνω ότι από το συνολικό μετακατοχικό
εμπορικό στόλο του Μαραθοκάμπου, ο αριθμός που
ναυλοχούσε στον Όρμο ήταν 17. Τα 9 βαρκαλάδες και
ιδιοκτησίες των : το «Γερογιάννος» του Πασχάλη Βαγιανού, το «Ευαγγελίστρια» του Αλέξη Καρακωνσταντή, το «Γραμματική» των γιων του Παράσχου Κάσδαγλη, το «Αγία Παρασκευή» του Νικόλα Κλεάνθη, το
«Ασπασία», το «Άγιος Νικόλαος» και το «Αγία Τριάς»
των Γιάννη Ονουφ. Τσαλαπατάνη, Μανώλη Αλ. Τσαλαπατάνη και Νικόλα Αλ. Τσαλαπατάνη, αντίστοιχα. Και,
ακόμα άλλοι 2 βαρκαλάδες, ο ένας του Κυριάκου Τσότρου και ο άλλος του Ανδρέα Παστρικού. Τρία τρεχαντήρια, τα 2 μικρά, ιδιοκτησίες, το ένα του Εμμανουήλ Ψωμά και το άλλο του Κώστα Ψωμά. Το τρίτο και
πολύ μεγαλύτερο, η «Γραμπούσα», ανήκε στον Σταύρο
Κυαμέτη. Επίσης, 4 με πλώρη καραβόσκαρο και πρύ-
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μνη κοφτή (τάκος) – το «Αλέξανδρος» του Χρήστου
Δημ. Βαγιανού, το «Ευτυχία» του Νικόλα του Κρέμδα
(κενό μνήμης ως προς το επώνυμο), το «Αδαμάντιος»
των γιων του Αδαμάντιου Μπονοφά και το «Άγιος Γεώργιος» του Δημητρίου Αρ. Παπαγεωργίου. Το πέραμα
«Άγιος Νικόλαος» των γιων του Αντωνίου Αρναούτη. Η

χωρητικότητά τους κυμαινόταν από 8 έως περίπου 50
τόνους και ικανά στο σύνολό τους, με ένα ταξίδι τους,
να μεταφέρουν φορτίο τουλάχιστον 400 τόνων (μ. ο. 25
τόνοι επί 17 πλοία)!!
Ο Μαραθόκαμπος αποτελούσε την αποκλειστική πηγή προμήθειας του φορτίου τους. Η υπερεπάρκεια του τόπου μας σε ποιοτικώς ασυναγώνιστα αγαθά πρώτης ανάγκης: ναυπηγική και οικοδομική ξυλεία,
ξυλοκάρβουνα, λάδια, ελιές, σαπούνια, κρεμμύδια
κ.α. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το πιο πάνω
μέγεθος της συνολικής χωρητικότητας των καϊκιών
παρείχαν τη δυνατότητα στους πλοιοκτήτες τους, μερικοί των οποίων ήταν και έμποροι των φορτίων τους,
να επιβληθούν στο σύνολο των αγορών των νησιών της
Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων καθώς και σε μέρος
των αγορών των νησιών του ΒΑ Αιγαίου, συνάμα και
του Πειραιά. Δουλειά προσοδοφόρα, ειδικά αν συνέβαινε τα καΐκια τους στο ταξίδι της επιστροφής τους
να έφταναν φορτωμένα. Ενδεικτικά με εμπορεύματα όπως, πήλινα από τη Σίφνο, πατάτες από τη Νάξο,
καρπούζια από την Κω και πατηλιά από τη Νίσυρο.
Ωστόσο, ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματός
τους, αυτό ήταν πάντοτε δυσανάλογο σε σχέση με τον
αγώνα τους για την ανεύρεση της πελατείας τους. Τα
ταξίδια τους, για το σκοπό αυτό, μες στα μπουγάζια
ήταν αναπόφευκτα. Όλα τα μπουγάζια ήταν ζόρικα,
μα κανένα πιο πολύ από τον Τσικνιά. Ένα πέρασμα
τουλάχιστον 24 μιλίων, το οποίο για να διασχίσουν τα
συγκεκριμένα καΐκια, με 4-5 μίλια ταχύτητας την ώρα,
χρειάζονταν γύρω στις 5-6 ώρες. Δηλαδή τόσες όσες
ήταν αρκετές, ειδικά μες στον χειμώνα, να τα πλευροκοπούν 2 και 3 διαδοχικά εναλλασσόμενοι καιροί. Και
αυτά; Να κρύβονται μες στα κύματα, τα πληρώματά
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τους να κινδυνεύουν στην προσπάθειά τους να ελέγξουν την ασφάλιση των αμπαριών και να αγωνιούν μήπως τυχόν μπουκάρουν νερά από κάποιο σημείο τους
ή για το ενδεχόμενο κάποιας μηχανικής βλάβης τους.
Μόνη τους ελπίδα ήταν το να πιάσουν γρήγορα το καταφύγιό τους, τον Ορνό της Μυκόνου. Κάθε τέτοιο ταξίδι τους και μια οδύσσεια με ήρωες τα πληρώματά
τους.
Εξάλλου, χειμώνα καιρό, εξίσου βασανιστική συχνά
εξελίσσονταν και η παραμονή των καϊκιών στον Όρμο.

Έφτανε μία φουσκοθαλασσιά του νοτιά, για να σημάνει συναγερμός: τα πληρώματά τους θα έπρεπε σε
λίγη ώρα να τα απομακρύνουν από τον Όρμο. Τα καταφύγια τους τα ήξεραν πολύ καλά, – λίγα από τα μικρά
θα χωνόντουσαν μέσα στη Μακριά Πούντα και όλα τα
υπόλοιπα θα τραβούσαν για το Καρλόβασι. Μα σαν θέριευε ο νοτιάς και τα κύματά του έφταναν μέχρι τα καφενεία, τότε άρχιζε το μαρτύριο, για όσους από τους
καπεταναίους είχαν τραβηγμένα στην στεριά τα καΐκια τους. Η μία και μοναδική θεραπεία ήταν να συνεχίσουν το τράβηγμά τους μέχρι να εξαντλήσουν όλο τον
ελεύθερο χώρο από την πλώρη τους μέχρι το όριο που
επέτρεπε το στριφογύρισμα του «εργάτη». Και η εργασία αυτή δεν αργούσε να τελειώσει. Αρκούσαν για αυτήν λίγα κλεφτοφάναρα να φωτίζουν μες στο σκοτάδι
της νύχτας και η αποφασιστική συμπαράσταση κι άλλων ανδρών του χωριού, καθοριστικά για την λύτρωση
των καπεταναίων.
Όρμος, το σταυροδρόμι πολλών διερχομένων νησιωτών και όχι μόνο. Ορισμένοι για να παραλάβουν τα τελειωμένα ξύλινα σκαριά, παραγγελίες τους στους ντόπιους ναυπηγούς. Άλλοι για να αγοράσουν απευθείας
νεότευκτα σκαριά ή να διαπραγματευτούν παλιά δουλεμένα αλλά αξιόπλοα. Χωρίς να παραλείπουν για όσο
χρόνο διέμεναν στον Όρμο να σεργιανούν με τις διαλέκτους τους μέσα σε αυτόν. Μια σύνθεση με αυτές
και τα αγγλικά του μικρού Αγγλοαυστραλού θαλασσοπόρου Derek, ναυπηγού ενός δικού του πρωτόγνωρου
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ιστιοπλοϊκού. Προσκολλημένοι σε όλους αυτούς και
εμείς οι μικροί περίεργοι, να ακούμε περιγραφές γεγονότων, συνηθειών και δραστηριοτήτων από τον τόπο
τους. Θυμάμαι τον καπτα-Σταύρο Σοφιανό από τη Λήμνο, τους Κουτουφαραίους από την Ικαριά και άλλους
πολλούς, Λεριούς, Αμοργιανούς, Μυκονιάτες, κ.λ.π.
Και ανάμεσα σε όλους αυτούς και οι Καλύμνιοι σφουγγαράδες να δίνουν τη συναυλία τους πάνω στο λιμάνι και κάτω από την αυγουστιάτικη φεγγαράδα. Με
τις τσαμπούνες τους και με ρεπερτόριό τους δωδεκανησιακά τραγούδια και χορούς. Θεατές και χειροκροτητές τους; Οι μανάδες μας και
όλοι εμείς οι μικροί, καθισμένοι στο κάτω διάζωμα στρωμένο με πολύχρωμα στρωσίδια
πάνω στα χουχούλια.
Ένας πίνακας ζωγραφικής
ο Όρμος, θαλασσογραφίας,
λαογραφίας και τέχνης, με φόντο τα πολύ ψηλά παλιά διώροφα σπίτια του να παραπέμπουν
στη διαχρονική πολιτιστική του
ταυτότητα.
Στο σημείο αυτό, το ταξίδι
της γνωριμίας μου με την καταστροφή, την αβεβαιότητα,
τον αγώνα, τη δημιουργία και
τη διδαχή ήρθε στο τέλος του.
Ο άνθρωπος που με πλησίασε, με επανέφερε από την
ελευθερία μου στον προβληματισμό. Μου ζήτησε να
ασπαστώ την άποψή του, ότι δηλαδή οι συνέπειες της
τραγωδίας του Β’ παγκοσμίου πολέμου ταυτίζονται
πλήρως με την εξελισσόμενη τραγωδία της πανδημίας
του κορωνοϊού. Του δήλωσα ότι διαφωνώ μαζί του ως
προς τους ρόλους των συμμετεχόντων προσώπων καθώς και τα αίτια πρόκλησής τους.
Και, συνέχισα: στην πρώτη, το θύμα φέρεται ο άνθρωπος και θύτης ο συνάνθρωπός του, με τα ανεξέλεγκτα άγρια ένστικτά του τα οποία αρνείται να δαμάσει,
εφαρμόζοντας το νόμο της αγάπης. Στη δεύτερη, το
θύμα της ο αδηφάγος άνθρωπος, ο οποίος συνειδητά
αγνοεί την αξία του «μέτρον άριστον» με αποτέλεσμα
να πλάθει τον θύτη του, δηλ. (κατά την επικρατούσα
άποψη) την εκδίκησή του, από το πληγωμένο από τον
ίδιο, οικοσυστήματος.
Ναι, ο ανόητος ο άνθρωπος ο οποίος δεν διαθέτει
ούτε την στοιχειώδη αυτογνωσία για να καταλάβει τη
μηδαμινότητά του μπρος στη δύναμη του οικοσυστήματος. Αλλά, και να ανέχεται την απαξίωσή του απλά
από μια φλούδα πεύκου που μπορεί να ταξιδεύει ανεμπόδιστα μες στους ωκεανούς ή από το αγριολούλουδο που άφοβα επιβιώνει μες στην παγωνιά και την καταιγίδα.
Ο άνθρωπος που με πλησίασε, προφανώς και δεν
άντεξε περισσότερο προβληματισμό, και έφυγε σιωπηλός.

Φτεριάς
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Πέτρος Σπυριδωνίδης

Σχολικές αναμνήσεις
Aπό τον Πέτρο Σπυριδωνίδη του Ιωάννου από την
Καστανιά, Σάμου, απόφοιτο του Γυμνασίου Μαραθοκάμπου κατά το σχολικό έτος 1954-55.
Κάθε άνθρωπος, όπως λέει και το τραγούδι, έχει
πολλές αναμνήσεις από τη μαθητική του ζωή. Και αυτό
εκφράζει απόλυτα τα δικά μου βιώματα και τις εμπειρίες μου στο Γυμνάσιο
Μαραθοκάμπου στα έξι
χρόνια που έμεινα εκεί.
Γι’ αυτό παντού και πάντοτε λέω χαρακτηριστικά ότι τον Μαραθόκαμπο τον θεωρώ δεύτερο
χωριό μου. Εκεί έζησα
τα χρόνια της εφηβείας
μου με τις χαρές, τις λύπες, τους προβληματισμούς και φυσικά και τα
πρώτα ερωτικά -πλατωνικά- σκιρτήματα.
Οι σχολικές αναμνήσεις, όπως προανέφερα,
είναι πολλές. Δεν θα αναφερθώ όμως σε όλες, αλλά
μόνο σε αυτές που αφορούν στην 8η τάξη- σημερινή Γ΄
Λυκείου- του σχολικού έτους 1954-55.
Ανάμνηση πρώτη:
Στην αρχή της εβδομάδας είχαμε ως μάθημα την
πρώτη ώρα τα Μαθηματικά. Συγκεκριμένα, το μάθημά μας ήταν οι Γεωμετρικοί Τόποι. Μπαίνοντας στην
τάξη ο καθηγητής, ο αείμνηστος Διαμαντής Τριμπιτής,
σήκωσε για μάθημα τον Νικόλαο Πατσούλη, τον σημερινό παπά Νικόλα. Η άσκηση που έπρεπε να λύσει
ήταν η εγγραφή ενός ισοσκελούς τριγώνου εντός κύκλου. Παίρνοντας την κιμωλία ο Νικόλας προσπάθησε να κάνει έναν κύκλο. Αντί για κύκλο έκανε τελικά
ένα σχήμα που έμοιαζε περισσότερο με αυγό. Τότε
ο καθηγητής του επεσήμανε το εξής: «Εγώ σου είπα
να κάνεις κύκλο και όχι αυγό!». Η απάντηση -με περισσή ευθύτητα- του Νικόλα ήταν: «Εγώ αυτό ξέρω να
κάνω, εάν δεν είναι καλό κάθομαι στη θέση μου». Σημειωτέον ότι ο Νικόλας είχε κάποια συγγενική σχέση με τον καθηγητή και ήταν και ο πιο μεγάλος μέσα
στην τάξη. Τότε ο καθηγητής νευριασμένος του είπε:
«Κάτσε κάτω!» Αυτό το γεγονός σε εμάς τα παιδιά φάνηκε αστείο και γελάσαμε. Εκείνος όμως χωρίς να
διστάσει στιγμή, κατέβηκε από την έδρα και χαστούκισε τις τρεις μαθήτριες που βρισκόταν στο μπροστινό θρανίο, την Πιπίτσα Σαρηγιάννη, την Κατίνα Σαπουνά και την Άρτεμη Σκούτα. Πίσω ακριβώς, καθόμουν
εγώ, ο Γιάννης ο Βαγιανός, ο Γεώργιος Χατζηνικολάου και οι δύο συγχωρεμένοι. Απευθυνόμενος σε μένα
λέει: «Βρε μεταξοσκώληκα θα κατέβω κάτω και θα σ’

δώσω ένα μπουφλίδ και θα ‘ρθει η μάνας να σε μαζεύει απ’ αυδά!!». Εξυπακούεται ότι από το φόβο μου – ας
μου επιτραπεί η έκφραση- πρέπει να κατουρήθηκα και
έτσι πήγα σπίτι κατουρημένος! Η αυστηρότητα αυτού
του ανθρώπου ήταν απερίγραπτη. Τον τρέμαμε όλοι!
Ανάμνηση δεύτερη:
Η δεύτερη ανάμνηση, που μου έχει μείνει, είναι οι
δύο εκδρομές που κάναμε στον Κάμπο, στα σημερινά
Βοτσαλάκια.
Ο γυμνασιάρχης μας, ο αείμνηστος Γεώργιος Μπαλής, θέλοντας να πρωτοτυπήσει μας υποχρέωσε να
πάμε όλοι μας από λίγα φασόλια και να τα μαγειρέψουμε, ώστε να φάμε όλοι το ίδιο φαγητό. Δυστυχώς,
όμως, το καζάνι τρύπησε όταν μαγειρεύαμε, με αποτέλεσμα να μείνουμε νηστικοί και να γυρίσουμε άρον
άρον στο χωριό να φάμε στα σπίτια μας. Θέλοντας να
επαναλάβει το ίδιο στην άλλη εκδρομή που πήγαμε στο
ίδιο μέρος, αυτή τη φορά ζήτησε τη γνώμη μας. Εκείνη τη στιγμή εγώ βγήκα μπροστά και είπα με θέρμη
«όχι» εκφράζοντας συγχρόνως την άποψη όλων των
συμμαθητών μου. Τότε ο γυμνασιάρχης είπε το εξής
χαρακτηριστικό: «Ο Σπυριδωνίδης απ’ τη μία κρατάει
το Ευαγγέλιο και απ΄ την άλλη μας κάνει επανάσταση». Η παρατήρησή του φυσικά δεν ήταν καθόλου τυχαία, γιατί όντως πήγαινα στην εκκλησία του Προφήτη
Ηλία και έψελνα. Φυσικά η εκδρομή πραγματοποιήθηκε τελικά, αλλά ο καθένας μας πήρε φαγητό από το
σπίτι του.
Κλείνοντας αυτή την παρέμβαση, θα ήθελα να κάνω
και τις παρακάτω επισημάνσεις. Όσα παιδιά ήμασταν
από χωριά στην περίοδο του εμφυλίου αρκετές φορές
μέναμε νηστικοί, γιατί δεν μπορούσαμε να πάμε στα
χωριά μας, επειδή η αστυνομία έκανε μπλόκο και τα
τρόφιμα που παίρναμε ήταν μόνο για μία εβδομάδα.
Κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ωστόσο, όχι
μόνο τελειώσαμε το γυμνάσιο, αλλά οι περισσότεροι
από εμάς καταφέραμε να προχωρήσουμε και σε πανεπιστημιακές σπουδές. Η τάξη μου μάλιστα έβγαλε
πολλούς επιστήμονες (γιατρούς, δικηγόρους, γεωπόνους, δασκάλους, πολιτικούς επιστήμονες, καπεταναίους, δικαστικούς, πετυχημένους επιχειρηματίες)
με λαμπρή σταδιοδρομία.
Όλα αυτά, λοιπόν, είναι μία ωραία αφορμή για να τα
ξαναθυμηθούμε εμείς οι παλιοί και οι νέοι να αντλήσουν διδάγματα, από μία εποχή που έχει οριστικά παρέλθει, αλλά θα μείνει πάντα χαραγμένη στις καρδιές
μας.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία,
Πέτρος Σπυριδωνίδης
Πολιτικός Επιστήμων τέως Διευθυντής
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών & Πρόεδρος
Πολιτιστικού Συλλόγου Καστανιωτών Αθήνας
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Έλσα Χίου

Η μηχανή της μνήμης
Δρασκέλισα τη πεσμένη πόρτα του έρημου ναυπηγείου. Όλα στον τόπο τους. Άνεργα κι ανέγγιχτα. Η
χοντροκέφαλη μηχανή Volvo, που ο πρωτομάστορας
την έλεγε βοϊδάρα, είχε καταπιεί τόνους ακάθαρτο

λούσαν τους τεράστιους κορμούς, όλα αυτά τα δυνατά ανθρώπινα μέλη, έλειωσαν πρώτα στο πάλεμα μαζί
της, κι ύστερα στη λάσπη του τάφου τους.
Η σιδερόκαρδη μηχανή μουκάνιζε στο ρελαντί τα
μεσημέρια μπάαπ-μπούουπ,
νανουρίζοντας τον ύπνο
των παιδιών. Άλλες φορές
στο φουλ της ιπποδύναμης
χλιμίντριζε, στρίγγλιζε, ξεφυσούσε κι όταν οργιζόταν
απ’ την πίεση, εξακόντιζε
τον λεβιέ της κι όποιον πάρει ο χάρος. Αυτό το σιδερένιο τέρας της κόλασης
γέμισε τη θάλασσα κομψά
ξύλινα καΐκια και μπογιατισμένες ψαρόβαρκες στα
χρώματα της ίριδας.
Τόλμησα να χαϊδέψω τη
βοϊδάρα μηχανή. Να αισθανθώ στην αφή τη λιπαρή άχνη
των προγόνων. Να κολλήσει
στα δάχτυλά μου το πευκάλευρο το πασπαλισμένο στα
μαλλιά, στα φρύδια, στα γένια και τα ματοτσίνορα των
καραβομαστόρων. Ανάμεσά
τους κι ο παππούς. Ανέπνεα
Φωτογραφία παλιάς μηχανής. Λένα Στεφάνου, μουσειολόγος.
τη μυρωδιά τους. Γλυκιά
πετρέλαιο καταλύοντας ύλη απ’ τα ορεινά πευκοδάση σαν λιβάνι ελιάς. Αναύρα ανθρωποδεντρίλας. Εκχύτου νησιού. Ζωσμένη με ιμάντες, μετέφερε ενεργεια- λισμα από ρετσίνι, ιδρώτα, κατράμι και ρετσινόλαδο.
κή ταχύτητα στην πριονοκορδέλα, τη ξεκοντριστήρα, Υδρατμοί ανθρώπινης σάρκας και πευκίτικων δακρύτον τόρνο και τη πλάνη. Σ’ εκείνο το εγκαταλελειμ- ων.
μένο παλιό εργοτάξιο οι κορμοί της τραχείας πεύκης
Οι καραβομάστορες, οι εργάτες, τα μαστορόπουλα,
έπαιρναν σχήματα και μορφές. Κάθε ξυλάκι κι όνο- το αφεντικό , ο πρωτομάστορας, οι μουλαράδες των
μα, κάθε καραβομάστορας και παρατσούκλι. Στη γω- βουβών ξύλων, οι σιδηρουργοί και τα γυφταριά τους,
νία τενεκέδες, μίνιο, πίσσα και βάμμα πευκοφλοιού. οι καλαφάτες, οι πριονιστές. Ένας σκυφτοκέφαλος
Στα ράφια μεγάλα κουτιά λαδομπογιάς με τη στάμπα εργατικός κόσμος που δούλευε σκληρά από ήλιο σε
του χρώματός τους. Κόκκινο για τα ζωνάρια, λευκό για ήλιο για το πενιχρό μεροκάματο του βιοπορισμού του.
τη γάστρα, μαύρο για τα γράμματα των ονομάτων. Στα Έτσι σκυφτοί πάνω στα ξύλα με τη σκεπαρνιά, το πριπλωριά μάγουλα των καϊκιών έμαθα να συλλαβίζω τη όνι σιγάτσα και τα ροκάνια έφτιαχναν τους νησιωτικούς στόλους του λιανεμπόριου και των μεταφορών
γλώσσα μου.
Η βοϊδάρα μηχανή, μεταπολεμικό μνημείο της πρώ- ως τα λιμάνια της Μεσογείου και τις ακτές της Αφριτης βιομηχανικής εγκατάστασης στον ορμίσκο των κής ακολουθώντας τους Καλύμνιους σφουγγαράδες
ταρσανάδων, σιωπηλή και φτιασιδωμένη με τη πατί- του Λιβυκού πελάγους. Έφτιαχναν και τα καΐκια της
να του χρόνου, έμοιαζε γηραιά κυρία πουδραρισμένη άγονης γραμμής, που ναυλώνονταν για τη μεταφορά
πριονίδι και αλισάχνη της νοτιάς. Τα χέρια που την πά- πολιτικών κρατουμένων στα ξερονήσια. Κι όσο πλήλευαν, τα ερεθισμένα κόκκινα μάτια που δακρυρρο- θαιναν οι εξόριστοι στα κολαστήρια των βράχων της
ούσαν παρακολουθώντας τα αγκομαχητά της, οι γλώσ- τσουχτερής αρμύρας, πλήθαιναν και τα δρομολόγια
σες που ξεστόμιζαν ευχές και βλαστήμιες, βρισιές τροφοδοσίας των φυλακισμένων αριστερών φαντάκαι τραγουδάκια, τα πόδια τ’ ασκημένα στα κακοτρά- ρων και πολιτών της σταυρωμένης πατρίδας. Πλήθαιχαλα μονοπάτια της υλοτομίας και οι ώμοι που κουβα- ναν και οι μετανάστες οι στοιβαγμένοι στα υπερωκε-
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άνια της ξενιτιάς.
Ασυγκίνητη εσύ μηχανή του μικρού ταρσανά σου.
Δεν θα με παρασύρεις σε γλυκερές νοσταλγίες και
πονεμένες μνήμες. Είσαι κρίκος του σιδερόφρακτου

μέλλοντός μου. Βαρύ προϊόν σκλαβιάς κι ελευθερίας.
Θα σε ονομάσω ζώο άζωο . Ανθρωποβόρο. Ο παππούς
ήταν σίγουρος πως σου πήγαινε πολύ το βοϊδάρα. Σε
είχε αναγάγει σε ρωμαλέα μεγαλομάτα αγελάδα. Γαλακτοτροφούσα του πένητα βίου. Στη πραγματικότητα υπήρξες κίνδυνος και
όνειρο, ζωή και θάνατος.
Πόσους σακάτεψες; Το
ένιωσες ποτέ; Το χέρι του
Μαστροβαγγέλη, κομμένο σύριζα απ’ τον ώμο,
που σπαρταρούσε σα καμακιασμένο ψάρι απ’ το
συρματόσχοινο μιας άτυχης καθέλκυσης, παραμένει ακόμα η φοβία του
ύπνου μου. Εκείνο το δεξί
ευλογημένο χέρι που σμίλευε ακρόπρωρα με πρόσωπα αγγέλων.
Του Μαστροκώστα το
ουρλιαχτό όταν παραπατώντας στα ράουλα καβάλησε τον ιμάντα σου
κι η τραχιά εκείνη επιφάνεια με την υπερταχύτητα
της τριβής πολτοποίησε τ’
αχαμνά του ανδρισμού
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του, μένοντας ευνούχος ως το μακρόβιο τέλος του.
Εκείνος ο ωραίος γεροδεμένος άντρας του εργατικού
ζήλου και της κακιάς στιγμής.
Έχω λογαριασμούς μαζί σου μηχανή του ολέθρου
και των θαυμάτων. Ασήκωτη μηχανή, βαριά και ριζωμένη στη πιο πυκνή βαρύτητα. Ξέρω ένα συμπαντικό
μυστικό που σε ακυρώνει. Μια σταγόνα αίμα εργατικό,
είναι στο ζύγι πιο βαρύ απ’ το αυτοκρατορικό σου βάρος. Καταραμένη και δεδοξασμένη. Της ύλης ψευτοθεός και δαίμονας. Λατρεία και τρόμος.
Συλλογιέμαι τώρα την απαθανάτισή σου και τη καλλιτεχνική ματιά της φωτογραφίας σου. Εγκυμονούσα.
Φαρδιά. Άγριας γονιμότητας μήτρα, και γεννήτρια.
Μηχανάρα εσύ. Πλάσμα χθόνιας ουσίας. Αιωνόβια
ύλη των ορυχείων. Σύμβολο ενός μεταλλαγμένου κόσμου που σιδεροπετά, που σιδεροπλέει, που αλυσοδένει, που σιδεροσκοτώνει. Έχεις βωμό αόρατο και
μια επιτύμβια στήλη στατιστικής τεθνεότων. Δεν σε
πολυαγαπώ, ούτε σε πολυθαυμάζω. Κι ούτε σε πολυχρειάζομαι στην ενδότερη ζωή μου. Σε φοβάμαι, γιατί
κατάντησα να σου μοιάζω. Είσαι το ανθρώπινο αποτύπωμά μου. Εγώ ο άνθρωπος της απώλειας σε σχεδίασα ως χαλιβούργημα άπληστων στόχων. Σε συνέθεσα,
σε χειραγωγώ, σε διατάζω. Ομοίωμά σου κι εγώ με τα
μαλακά μου εξαρτήματα. Μπαίνω πρόθυμα στη δουλειά και τη δουλεία σου. Διατάζομαι, εκτελώ εντολές
που σε περιλαμβάνουν. Κινούμαι μαζί σου σε τροχιά
παράλληλη. Κι όταν σταματώ, σκουπίζω τα ρινίσματα
της τριβής σου με τις μυλόπετρες του ψυχισμού μου.
Ήταν αναπόφευκτη η συνάντησή μας στον κόμβο του
μίσους και της αγάπης, ως τον στροβιλισμό του μηδενός, και την ελπιδοφόρα καινούρια Άνοιξη του εξανθρωπισμού μας.
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Ευάγγελος Γ. Κιλουκιώτης

Η Ψιλή Άμμος Μαραθοκάμπου
Με το όνομα Ψιλή Άμμος είναι γνωστή στους Μαραθοκαμπίτες η παραλία που βρίσκεται στη νοτιοδυτική Σάμο, στους πρόποδες του Κέρκη, στη περιοχή Μαραθοκάμπου, δίπλα στο πέρασμα του
δρόμου που πάει στην Αγία Κυριακή
και την Καλλιθέα.
Τα τελευταία χρόνια, πιθανόν αυτοί
που ασχολούνται με τον τουρισμό, για
να την ξεχωρίζουν όπως φαίνεται με
την άλλη Ψιλή Άμμο του Βαθιού, της
άλλαξαν το όνομα και προφανώς για
τη σπάνια ομορφιά της την ονόμασαν
χρυσή. Με το όνομα αυτό πια, Χρυσή
Άμμος, αναφέρεται στους τουριστικούς χάρτες και τουριστικούς οδηγούς, οι Μαραθοκαμπίτες όμως και
περισσότερο οι πιο παλιοί εξακολουθούν να τη θέλουν ψιλή, έτσι την έμαθαν απ’ τους παππούδες και τους πατεράδες τους.
Είναι μια πραγματικά σπάνιας ομορφιάς παραλία,
που επάξια πήρε το όνομα χρυσή, πήρε το όνομα γιατί
έχει τις χάρες.
Βρίσκεται στις νότιες υπώρειες του Κέρκη δίπλα
στον επαρχιακό δρόμο Μαραθοκάμπου – Καλλιθέας, μια αξιόλογης διαδρομής πολλών χιλιομέτρων, με
εναλλαγές βουνό και θάλασσα, με πολλά αξιοθέατα
που εντυπωσιάζουν και αμείβουν γενναιόδωρα τον
επισκέπτη.
Έχει μάκρος πεντακόσια περίπου μέτρα και μέσο
πλάτος περί τα δεκαπέντε, ορίζεται από δυο δύσβατους βραχώδεις κάβους ανατολικά και δυτικά και στα
βόρεια υψώνεται ο περήφανος Κέρκης, ο άρχοντας
του Αιγαίου. Η άμμος είναι πολύ λεπτή, όπως άλλωστε
το λέει και το όνομά της, άσπρη και πεντακάθαρη γιατί
την γλύφουν και τη ξεπλένουν όλο το χειμώνα τα κύματα του νοτιά. Η θάλασσα είναι πολύ ρηχή, στα ογδόντα
και πλέον μέτρα απ’ το κύμα κάνει μπόι ένας μέσος
άνθρωπος, με νερά ήσυχα ολόκληρη τη θερινή περίοδο και πεντακάθαρα, ό,τι χρειάζεται για μικρά παιδιά,
να τσαλαβουτάνε χωρίς κίνδυνο στη θάλασσα και να
φτιάνουν πηγαδάκια, σπιτάκια και κάστρα στην άμμο.
Από εδώ αρχίζει το βουνό ο Κέρκης, ανεβαίνει με
κλίση που ξεπερνά πολλές φορές το 50% κι από πάνω
ακριβώς, σε υψόμετρο εφτακόσια μέτρα, καταμεσής
σ’ ένα μεγάλο πευκοδάσος ξεχωρίζει από πολύ μακριά ολόασπρο το μοναστήρι της Βαγγελίστρας, που
έχει στα πόδια του τα Δωδεκάνησα. αγναντεύει πέρα
το πέλαγος. Απ’ το καμπαναριό του έχεις την εντύπωση ότι μ’ ένα σάλτο θα βρεθείς στη θάλασσα της Ψιλής Άμμου που βρίσκεται ακριβώς από κάτω, στα πόδια σου και πιο πέρα διαγράφονται δαντελωτά οι ακτές
του κόλπου Μαραθοκάμπου.
Είναι απ’ τα πιο παλιά χριστιανικά κτίσματα του νη-

σιού. Χτίστηκε κατά τον 10ο αιώνα όπως λένε, όταν
στις έρημες αυτές περιοχές άκμαζε ο μοναχισμός κι ο
ασκητισμός. Δεν έχει τείχη όπως τ’ άλλα που ξέρουμε,
είναι απόρθητο κάστρο κι ακόμα οι άνθρωποι εκείνοι δεν είχαν τίποτα άλλο
εκτός από ένα τριμμένο ράσο και κάποιες εικόνες για να τους κλέψουν.
Η περιοχή αν και είναι πετρώδης
καλύπτεται από πλούσια μακία βλάστηση, δαγριά τα λέμε στη Σάμο, και
τα πεύκα, καλά ανεπτυγμένα, καλύπτουν τους αμμόλοφους της παραλίας και φτάνουν μέχρι τη θάλασσα.
Μετά το μπάνιο μπορείς να πάρεις κι
έναν υπνάκο στην άμμο υπό τη σκιά
των πεύκων, ή ακόμα, για περισσότερη δροσιά, στη σπηλιά που υπάρχει
στο ανατολικό μέρος της παραλίας,
που βρίσκεται πάνω στο κύμα που σου
βρέχει τα πόδια.
Παλιά στο ανατολικό μέρος, δίπλα στον τότε πεζόδρομο, υπήρχε μια καλύβα και μπροστά της υπήρχε μια
δημόσια βρύση με μια πέτρινη μικρή γούρνα για να ξεδιψούν οι άνθρωποι κι από κάτω μια μεγαλύτερη για τα
ζώα. Ήταν η θρυλική βρύση της Καμαρίτσας, έτσι την
ονόμαζαν, που με το αιωνόβιο πεύκο που υπήρχε δίπλα της ξεκούρασε, ξεδίψασε και δρόσισε γενιές και
γενιές πεζοπόρων, ήταν μια όαση. Ήταν η μοναδική
βρύση, το μοναδικό τρεχούμενο νερό, σε μια πολύ μεγάλη διαδρομή απ’ τον Μαραθόκαμπο μέχρι την Αγία
Κυριακή και τη Μουρτερή. Εδώ ξεδιψούσαν και ξεκουραζόταν οι διαβάτες και τα ζώα τους. Σήμερα ούτε η
βρύση ούτε η καλύβα υπάρχουν, ο χώρος της έχει περιφραχθεί από ιδιώτη.
Εκείνους τους καιρούς έπρεπε να είσαι καλά ψυχωμένος για να περάσεις νύχτα απ’ τη Ψιλή Άμμο κι αν
περνούσες; Πολλά λέγανε τότε, όλα τα στοιχειά, τα τελώνια του Κέρκη εδώ ήταν μαζεμένα. Πολλοί μιλούσαν
για γέλια, φωνές κι ουρλιαχτά που άκουσαν κι άλλοι
ότι τους ξεποδάριασαν να τους χορεύουν οι νεράιδες
στην άμμο ολόκληρη τη νύχτα. Πολλοί στα καφενεία τα
κορόιδευαν αυτά αλλά ούτε οι ίδιοι περνούσαν. Ψέματα είναι όλα αυτά, δεν τα πιστεύω υποστήριζαν, είναι
όμως μη σου περάσουν την ιδέα. Κι άμα, ξέρεις καμιά
φορά τι γίνεται εκεί στην ερημιά; Άσε, πάω το πρωί να
βλέπω κιόλας.
Για να περάσεις όμως από εκεί έπρεπε να περάσεις
κι απ’ το άλλο μεγάλο στρατηγείο των ξωτικών, τη βρύση του Χάχαλη, εκεί λέγανε και τι δε λέγανε, εκεί ήταν
τα ανώτερα. Άστα όμως γι’ αυτά θα πούμε μια άλλη
φορά.
Έπρεπε να έρθουν οι τουρίστες για να τους δώσουν
ένα φύσημα και να πάρουν τα όρη και τ’ άγρια βουνά,
αρκετά την γλέντησαν τώρα έχουν σειρά άλλοι.
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Ο τόπος μας είναι μικρός
Ο τόπος μας είναι μικρός,
σαν καμαρούλα βολική
με μιαν αυλή δυο πήχες
και με περβόλι της τη θάλασσα.
Όμως στις αλυκές και στα ελώδη
είχαμε πάντα χώρο
για διαβατάρικα πουλιά
κι Aγία Τράπεζα στα σπίτια μας
για ξένους και ικέτες.
Να τους φιλοξενήσουμε
όσο χρειάζεται
και με την Άνοιξη
να επιστρέψουν στις πατρίδες τους
ή να γυρέψουν
ευρυχωρίες, σέβας και δουλειά
και σ’ άλλες πολιτείες.
Πάει καιρός που τα πουλιά
ζυγιές-ζυγιές
έρχονται απ’ τη θάλασσα
με την ψυχή στο στόμα
και με τον κόλυβο
στο χέρι της απόγνωσης
στα Μελισσόβραχα, στην Αλυκή,
στις παραλίες
και στην μεγάλη πλαγιά στον Θιό,
πάνω από την πόλη.
Κι όσο περνάει ο χρόνος
τα σμήνη ασφυκτιούν
στα καταφύγια ευκαιρίας,
στους δρόμους,
στις πλατείες,
στα ευαγή της αρπαχτής,
στα σκλαβοπάζαρα της προκυμαίας ,
αναζητώντας εναγώνια
την Γη της Επαγγελίας.
Καιρός πολύς,
με τους πραματευτάδες
να διαλαλούν τα φάρμακά τους,
στην παραλία και στους δρόμους,
άλλος σφεντόνες και όβολα
κι άλλος στοργή κι αλληλεγγύη,
θάλασσες ανοιχτές
και ουρανούς για όλους.
Χρόνος πολύς,
για τους ορνιθοσκόπους των καιρών,
τους οιωνοσκοπούντες
υπέρ βωμών και εστιών
και τους ανησυχούντες
όχι πάντοτε αναιτίως.
Όμως ο τόπος μας είναι μικρός
και δεν αντέχει
κι ας το θέλουμε
τέτοια βουή και τόσα χνώτα,
τα τόσα χρώματα, τα τόσα σώματα ,

τα τόσα στόματα,
τόσες ψυχές.
Και τα πουλιά
βρίσκουν καινούργιες Αλυκές
ποτάμια δελτοειδή και έλη νέα
σε τόπους άλλους, μακρινούς,
πετώντας πάνω από τα σύνορα,
στα σύννεφα,
μιας και τα σύνορα της Γης,
ανέκαθεν,
φυλάσσονταν γερά απ’ τους εχθρούς,
τους πεινασμένους και τους ικέτες.
Αυτοί οι άνθρωποι…
Ο τόπος μας είναι μικρός
ατόφιος και όρθιος,
δίκαιος και πονετικός
όπως τον έχτισαν οι πρόγονοι
με τ’ άχραντα να θρέφουν τα όνειρα
και τις φωτιές του Προμηθέα
να συνδαμάζουν τα ένστικτά μας.
Ο τόπος μας είναι μικρός,
όμως τον μεγαλώνουν οι άνθρωποί του
όταν βαδίζουν κρατώντας σφιχτά
ο ένας το χέρι του άλλου
σε μια ανίκητη σειρά
για τα δίκαια του Κόσμου.
Εμείς στο χρέος μας πιστοί ,
σ’ όρκο δεμένοι πατρογονικό
στις κορυφές του Ολύμπου.
Άλλοι, οι πιο πολλοί και οι πιο μεγάλοι,
τ’ αρπαχτικά,
απλώνουνε σε Γης και ουρανό
δίχτυα και ξόβεργες και μηχανές θανάτου,
σε δρόμους, σε νόμους, στα σύνορα.
Ελάτε αδέρφια μου
να γνωριστούμε, να μετρηθούμε,
να κουβεντιάσουμε και να μονιάσουμε,
να βρούμε φίλους για μας και για τον κόσμο,
όσο υπάρχει καιρός.
Ελάτε φίλοι μου να πορευτούμε
όλοι μαζί στους δρόμους των αγώνων,
να σταματήσουμε το κούρσος των Λαών
και τους πολέμους.
Να ΄χουν οι άνθρωποι στον τόπο τους
Δουλειά, σπίτι, ψωμί, νερό, κρασί
και μερτικό στο όνειρο,
καιρούς ειρηνικούς και εύκρατους,
ελευθερία και δικαιοσύνη.
Και οι ταξιδευτές της Οικουμένης
«θεωρίης ένεκεν και εμπορίης» ,
εκτός από τα αποδημητικά,
τα σμήνη τα μικρά και τα μεγάλα,
τα πάντα πιστά
στις αέναες τροχιές της φύσης.
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Της άνοιξης και της Λαμπρής
Η έγκλειστη άνοιξη δεν μας απέλπισε. Η φύση και η
θάλασσα του νησιού μας ολάνοιχτος κόσμος, ασύνορος. Πρώτη φορά ίσως άνθισαν τόσοι κήποι και βρέθηκαν τόσοι άνθρωποι με την ηρεμία της καλλιεργητικής απασχόλησης στον άφθονο χρόνο που παρείχε

η απαγόρευση. Έβλεπα παππούδες, μητέρες και σχολιαρόπαιδα ανάμεσα στα σκουροπράσινα σέσκουλα,
τις κουκιές, τις σειρές των αυλακιών με τις φουντωτές αγκινάρες, τα κρεμμύδια με τα σωληνωτά καμπούνια τους. Τα παιδιά χαίρονταν το ζεστό χώμα στα λεπτά τους δάχτυλα. Χαμογελούσαν στη θέα των μικρών
σπόρων στη μέση της χούφτας τους. Ακολουθούσαν το
μάθημα της σποράς, στις φυντανιέρες. Τον τεμαχισμό
της πατατομάνας με τα μελανά κεντριά. Έζησαν το
θαύμα, κάθε λακκάκι και κεντρί, κάθε κεντρί και φυλλωσιά με μικρούλια ανθάκια. Στη ρίζα της φωλιάζει ο
γλυκός καρπός με το ζελατινένιο λεπτό πουκαμισάκι
του. Αυτού του είδους ο ολοήμερος εγκλεισμός σ’ ένα
χωράφι, σ’ ένα κήπο, σ’ ένα αμπέλι, ήταν μια χαρούμενη λεπτή κούραση. Χαιρόμουνα τις παιδικές φωνές
που έσμιγαν με τιτιβίσματα χελιδονιών, και τους κελαηδισμούς του κερομύτη κότσυφα. Τώρα βρίσκονται
στο σχολειό της φύσης . Αποστήθισαν πάμπολλα ονόματα μικρών πλασμάτων. Απ’ το τριζόνι ως τον βουερό
μαύρο χαμπαρτζή και τη λιβελούλα ο κατάλογος είναι μακρύς. Στη μέση ενός κήπου ακόμα κι ένα παιδί
οσμίζεσαι τους χυμούς της ζωής. Αδιόρατα ρεύματα
και κινήσεις ρυθμίζουν τη κυκλοφορία της σ’ όλα τα

πλάσματα με τρόπο σοφό. Οι ζωήρρητοι χυμοί κινούνται από μυστικό σε μυστικό, από φύλλο σε φύλλο και
από ρίζα σε ρίζα. Και ξαφνικά οι αποστεγνωμένες διαθέσεις της καθημερινότητας αρδεύονται μαζί με τα
φυτά από το ζωντανό νερό της ίδιας πηγής.
Έτσι απλά, ήλθε η Μεγάλη Εβδομάδα με τις γεμάτες ποίηση εσπέρες της και τους συμβολισμούς των
ύμνων στα μοναχικά αναλόγια των κλειστών ναών. Η
εύχυμος γλώσσα της αρχαίας ψυχής αντηχούσε στον
άδειο οίκο του Θεού, καθώς ο ματωμένος Χριστός μόνος στον ανθισμένο ενταφιασμό του εις μάτην περίμενε ταις μυροφόροις γυναιξί, με τα κάνιστρα γεμάτα
ροδοπέταλα και τα μυροδοχεία της δακρυρροούσας
στιγμής. Η μουσική πανδαισία των ύμνων με τη γλώσσα του ελληνικού λατρευτικού λόγου, πρώτη φορά μες
τους χριστιανικούς αιώνες, δεν ακούστηκε στ’ αφτιά
των διψασμένων για το σκίρτημα του μυστηρίου της
νεκρανάστασης.
Ο ναός του Θεού, αυτή η ίδια η φύση, δεν κλειδώνει
ποτέ. Μπορεί κάποιος κάτω από ανθισμένα δέντρα να
στήσει μέσα του βωμό και να στολίσει τον δικό του νοερό επιτάφιο. Μπορεί την ώρα της ανάστασης να φωτοσκοπίσει κάτω απ’ τον ουρανό, την ώρα που αναριγούν τ’ αστέρια, στέλνοντας στον κόσμο ολόκληρο ένα
άγιο φως κι ένα Χριστός Ανέστη. Τέτοια
μεταμόρφωση παθαίνει κανείς βλέποντας
παντού πυγολαμπίδες
με τα φαναράκια τους
σε πομπή για την ανάσταση του κήπου και
του φυτικού κόσμου
του πλανήτη. Στο φως
της αναστάσιμης μέρας όλα γίνονται διάφανα.
Κρυσταλλικά. Ρίχνουν ζωηφόρο
φως στον κύκλο της
ζωής. Ο θαμμένος σπόρος, ο βλαστός, ο καρπός, η
προσφορά, η φθορά κι ο θάνατος.
Εφέτος, εν έτει 2020, μέσα απ’ το ζόφο της πασχαλινής απομόνωσης πέρασαν όλα στο λουλουδάτο χρυσόχαρτο της ελπίδας τυλιγμένα σφιχτά με λαμπριάτικη κορδέλα.
Κι αυτοί που περιδιάβαιναν σε αγρούς κι αμπέλια
και οι άλλοι που κατέφευγαν σε ξωκλήσια χωμένα στις
άγριες μαργαρίτες δυο δυο, ένας ένας γιόρτασαν με
το αναστάσιμο μήνυμα της σποράς και με το Χριστός
Ανέστη, που είναι, « Παιάνας εξοχικός της Άνοιξης,
γεμάτος ελπίδα για τη ζωή, νυν και αεί, έως της συντελείας του χρόνου των ανθρώπων».

