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άριστη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια της
δημαρχίας του ενέταξε αυτά τα δύο έργα σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Με την δημιουργία του νέου μας δήμου περιήλθαν στον Δήμο Δυτικής Σάμου. Μετά από
συνάντηση με τον δήμαρχο κ. Λυμπέρη, συμφωνήθηκε με το νέο έτος να δοθούν τα έργα σε δημοπράτηση
και ευελπιστούμε ότι το καλοκαίρι του 2021 θα κάνουμε τα εγκαίνια σε αυτά τα δύο εμβληματικά έργα που
τόσο πολύ τα θέλει και τα περιμένει ο κόσμος.
Εκταμιεύτηκαν 30.000 ευρώ για το μουσείο για το οποίο εμείς σαν σύλλογος τα
έχουμε όλα έτοιμα. Με το ποσό αυτό θα
γίνει το στήσιμο του μουσείου σύμφωνα
με την μελέτη που έχει εκπονηθεί και την
οποία έχει πληρώσει με το ποσό των 7.000
ευρώ ο σύλλογός μας και 50.000 ευρώ για
την ανάπλαση της Λούγκας για να πάψει
να είναι πάρκινγκ και να αποδοθεί στον
κόσμο που τόσο την αγαπά.
Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε
ότι ο σύλλογος μας ως δραστήριος και
μαχητικός πάντα για το καλό του τόπου
μας θα συμμετέχει στους εορτασμούς
για τα 200 χρόνια της ελληνικής επανάστασης εάν βέβαια συμπεριληφθεί και
η Σάμος σε αυτούς. Προς το παρόν θα
στείλουμε επιστολή στην πρόεδρο της
επιτροπής κ. Αγγελοπούλου για να εκθέσουμε τους λόγους για τους οποίους ο Μαραθόκαμπος που γέννησε τον καπετάν Σταμάτη Γεωργιάδη
και έγινε το φόβητρο των Τούρκων έχει μερίδιο και
δικαιούται να συμμετέχει σε αυτούς. Επίσης θα της
απευθύνουμε πρόσκληση να επισκεφτεί την δυτική
Σάμο και τον Μαραθόκαμπο
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Τα καλά νέα
Μετά από προσπάθειες πέντε ετών του συλλόγου
μας των Απανταχού Μαραθοκαμπιτών, εκταμιεύτηκαν
τα λεφτά για τα δύο μεγάλα για τον σύλλογό μας έργα.
Το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης στον Όρμο Μαραθοκάμπου και η ανάπλαση της ιστορικής πλατείας
της Λούγκας στον Μαραθόκαμπο.
Το ιστορικό αυτής της προσπάθειας είναι ότι εμείς
σαν σύλλογος απευθυνθήκαμε στον τότε Δήμο Σάμου
και ο πρώην δήμαρχος κ. Αγγελόπουλος μετά από την
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Έλενα Χουσνή

Η Σάμος
Όταν μου ζήτησαν από το Documento να γράψω για
το πολιτιστικό ένθετο Docville ένα κείμενο για το πώς
βλέπω εγώ τη Σάμο, πίστεψα ότι το εγχείρημα θα ήταν
εύκολο. Τόσα πράγματα να πω! Απεδείχθη περισσότερο από δύσκολο. Δύσκολο να μιλήσεις για έναν τέ-

τοιο τόπο και να τα χωρέσεις όλα. Κι έτσι, στο τέλος,
στρίμωξα τις δικές μου θησαυρισμένες εικόνες, μικρές ίσως, αποσπασματικές σίγουρα. Μα είναι οι δικές μου. Και ίσως είναι μακρυνάρι, μα αυτό είναι... Και
η Σάμος πολλά περισσότερα...
Στην Σάμο μαθαίνεις να βλέπεις…
Στο λιμάνι, τους καλοκαιρινούς μήνες, το πλοίο
αδειάζει εμπορεύματα κι ανθρώπους. Τόσα και τόσους που έχουμε καιρό να δούμε. Τώρα δεν έχει απαγορευτικό. Τώρα τα ράφια των σούπερ μάρκετ δεν
θα μείνουν άδεια, τα λαχανικά θα είναι φρέσκα και η
αγορά ζωντανή.
Είναι η Σάμος του καλοκαιριού. Γεμάτη από ταξιδευτές. Άλλοι με θεόρατες βαλίτσες κι άλλοι με αποσκευές μικρές. Αυτοί οι τελευταίοι είναι οι πραγματικοί ταξιδιώτες. Δεν κουβαλούν. Ήρθαν να μαζέψουν

ομορφιά και εικόνες. Να ανταμώσουν ανθρώπους, όχι
να επιδειχθούν. Να συλλέξουν ομορφιά. Μαζί τους
και οι απόδημοι. Έρχονται από μακριά. Σε λίγες μέρες – για λίγες μέρες – ανοίγουν τα κλειστά σπίτια,
σκουπίζονται οι αυλές, ανταμώνουν οι οικογένειες, τα
εγγόνια βρίσκουν αγκαλιές που τους κακομαθαίνουν και οι παππούδες αγκαλιές που
τους ζεσταίνουν. Στο φόντο, παραμένει το
νησί όπως το ξέρουμε.
Στην Σάμο που αγαπώ, τα εγκαταλελειμμένα κτίρια, παραμένουν ερειπιώνες που
δεν κουβαλούν θλίψη, ούτε θρήνο για το χαμένο παρελθόν. Μόνο μια συγκαταβατική
ματιά, μια καταφατική κίνηση προς τα μελλούμενα. Προσκλητήριο να `ρθουν, να φτιάξουν νέα κτίρια.
Στην Σάμο που αγαπώ, το φως τρυπώνει
από παντού. Οι ελιές συναγωνίζονται τα κυπαρίσσια. Οι αυτοσχέδιες κατασκευές στα
μποστάνια, είναι μάρτυρες για το μεράκι
του κηπουρού που ξέρει να απομακρύνει
τα πουλιά με πλαστικά μπουκάλια, να ρίχνει
στάχτη για τα σαλιγκάρια, να φτιάχνει «φάρμακο» από
πράσινο σαπούνι. Αβγαταίνουν τα μποστάνια τα τελευταία χρόνια. Σπόροι ανταλλάσσονται και ο καλύτερος «μποστανιάρης» θα μάθει και τους άλλους. Για να
έχουν πάλι άρωμα οι ντομάτες, το σαμιώτικο κλωσάκι,
τα φρέσκα φασολάκια.
Το καλοκαίρι βαφτίζεται στις γνώριμες εικόνες. Τα
ασπρισμένα σκαλοπάτια και πεζούλια. Τους άδειους
δρόμους το μεσημέρι. Τις συναυλίες των τζιτζικιών.
Τις δροσερές γωνιές των καφέ όπου μπορείς να διαβάσεις το βιβλίο σου ήσυχα, με το αγνάντεμα της θάλασσας να σε ξελογιάζει. Θαυμάζω τους καταστηματάρχες που επιμένουν να αγαπούν την δουλειά τους.
Όσο η αγορά και η οικονομία τους στραγγαλίζει, τόσο
αυτοί γίνονται καλύτεροι. Έχει μια υπέροχη λεβεντιά
το χαμόγελό τους. Δεν είναι «επαγγελματικό».

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

Ο λογαριασμός αυτός είναι για τις συνδρομές του
Συλλόγου και του Φτεριά:
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Οι καλοκαιρινές μου εικόνες δεν έχουν τελειωμό. Η βιβλιοστάση μπροστά στην βιβλιοθήκη της Σάμου, όπου μπορείς, να πάρεις και να αφήσεις βιβλία,
τα ξεθωριασμένα χρώματα στα παλαιά αρχοντικά της
πόλης, τα μαγαζιά με τουριστικά είδη όπου καπέλα,
ψάθες, μαγιό και βατραχοπέδιλα φτιάχνουν τις καλοκαιρινές «στολές». Τα φιλόξενα μπαλκόνια όπου οι φίλοι σε «φιλεύουν» αγάπη, νοιάξιμο, και τον καλύτερο
μουσακά, αυτόν που φτιάχνει η φίλη μου η Βάσω. Μα
και τα συνεχόμενα, καθημερινά σαν ξυπνητήρι «τι κά-

νεις;» από την έτερη φίλη, την Πέλλα, οι αγωνιώδεις
προσπάθειες να βρούμε χρόνο να πιούμε ποτό με την
Ελεάννα, να πούμε τα «δημιουργικά» μας με την Στέλλα, να, να, να. Πόσα να χωρέσουν στην καλοκαιρινή
ραστώνη; Θα ανταμώσουμε καλύτερα με τα πρωτοβρόχια…
Η Σάμος του καλοκαιριού, έχει μυρωδιές. Ακόμη
και τα καμένα, που επουλώνουν μόνα τις πληγές τους,
έχουν τα οσφρητικά τους μονοπάτια. Οι μυρωδιές σε
κυνηγούν. Αλύπητα σε κυνηγούν. Οι βασιλικοί σε κάθε
μπαλκόνι, τα νυχτολούλουδα ακροβολισμένα και κατακτητικά στις γωνιές των περιφράξεων -αλλά μακριά
από τις εισόδους, να μην «μπουκώνουν» με το άρωμά
τους- το υγρό χώμα στους μικρούς λαχανόκηπους, τα
γιασεμιά, η αλμύρα που ποτίζει τα ρουθούνια, το ιώδιο.
Αλμυροί άνθρωποι με το αλάτι πάνω στα σώματά
τους, καμένες πλάτες, βουτιές από βράχια για την
ίδια πιτσιρικαρία, την «μαρίδα», όπως την λένε στο
νησί, που λες και διατρέχει τα χρόνια με το ίδιο νεύρο.
Θα `χει κάθε δεκαετία την ίδια ακριβώς εικόνα με τις
παρέες των πιτσιρικάδων, την πετσέτα ριγμένη στον
ώμο, τις σαγιονάρες ταλαιπωρημένες, τις πλάτες μαύρες κατράμι, τα χαμόγελα, την ικανοποίηση για την μικρή ψαριά, το χταπόδι που επιστρέφει σπίτι μαζί τους.
Σίγουρα θα `χει κάθε δεκαετία την ίδια αυτή «φωτογραφία».
Οι νησιώτες το καλοκαίρι ανταμείβονται για τις δυσκολίες του χειμώνα. Η απομόνωση, η ησυχία, ένας
κάπως αυτοεπιβαλλόμενος εγκλεισμός ξαφνικά αίρονται. Σφυρίζει ο καιρός την λήξη τους και είναι άλλος
ο τόπος. Γίνεται ο τόπος όπου όλοι θέλουν να βρίσκονται. Κι εμείς που ζούμε εδώ, γινόμαστε οι τυχεροί. Οι
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μέχρι πριν λίγο καιρό, κάπως άγνωστοι «ακρίτες», μόνιμη αναφορά στις «κορώνες» πολιτικών και μεγαθυμούντων ξενομεριτών. Και την στιγμή που το νησί είναι
στα καλύτερά του, πρέπει να μάθεις να το μοιράζεσαι.
Αυτή την μεγαθυμία των νησιωτών κανείς ποτέ δεν την
πήρε στα σοβαρά.
Η Σάμος που αγαπώ έχει ανοιχτωσιά. Μπορεί να
μοιράζεται. Ακόμη και αυτό το δύσθυμο καλοκαίρι που
η κυκλοθυμία απλώνεται από τις καρδιές μέχρι τις πιο
μακρινές παραλίες. Στα - ποιος θα το περίμενε- άδεια
καθίσματα στις ταβέρνες, μέχρι τα κλειστά ξενοδοχεία και τις ξαπλώστρες που δεν απλώθηκαν στις παραλίες.
Καταγράφω όσο περπατώ – μου αρέσει να την περπατώ την πόλη, το νησί – τα μικρά «κλικ» του τόπου, αδιόρατες σκιές, ανθρώπους που μεταλλάσσονται από το
φως του καταμεσήμερου, γωνιές σκιερές, συνθήματα φανατικών ή προδομένων, δίχτυα που ξεμπλέκονται, άλλα που μπλέκονται στον ουρανό από τα πυροσβεστικά αεροπλάνα που πετούν και τα μαχητικά που
αναχαιτίζουν, μάτια θολά των γερόντων γεμάτα ένταση όμως, χειρονομίες αποφυγής ανθρώπων που παραγνωρίστηκαν, άλλοτε αγκαλιές λαχτάρας, ειδικά τώρα
που η εγγύτητα γίνεται «απαγορευμένος καρπός».
Στην Σάμο πρέπει να περπατάς με το κεφάλι ψηλά.
Να μένει το βλέμμα στα αετώματα από τα παλιά αρχοντικά, στις αιωρούμενες στο πουθενά μπουκαμβίλιες,
στις ερειπωμένες καπναποθήκες, στα μονοπάτια που
τεμαχίζουν το ορεινό τοπίο, στους αμπελώνες που
σκαρφαλώνουν στις πλαγιές γύρω από τα κρασοχώρια, στις κορφές του επιβλητικού Κέρκη και του αμπελόφυτου Καρβούνη. Άλλοτε πρέπει το βλέμμα να το
`χεις στεριωμένο στη γη. Στα πλακόστρωτα που πατήθηκαν για αιώνες, στις σούδες που χωρίζουν κτίρια,
τόσο όσο να περνά άνθρωπος και ν` αγγίζονται τα χέρια από τα απέναντι μπαλκόνια, στα ζιζάνια που φυτρώνουν παντού, απείθαρχα όπως ο άνθρωπος, καταδικασμένα να ξεριζωθούν όπως ο άνθρωπος. Στη
Σάμο πρέπει να περπατάς με το βλέμμα ίσια μπροστά.
Να μην τον υποτιμάς τον ανοιχτό ορίζοντα, αυτός θρέφει την ψυχή σου. Ψηλά, χαμηλά, ίσια μπροστά. Στην
Σάμο, για να την καταλάβεις, πρέπει να έχεις τα μάτια
ανοιχτά. Ακόμη και η ίδια εικόνα… αλλάζει κάθε μέρα,
κάθε ώρα της ημέρας. Δεν είναι τυχαίο πως ο τόπος
αυτός άντεξε τόσους αιώνες να ` ναι γέφυρα, να ενώνει και όχι να χωρίζει. Ανθρώπους, ιδέες, πολιτισμούς.
Στη Σάμο μαθαίνεις να βλέπεις.
Όλα τα κλικ τα κουβαλώ μαζί μου σε ένα κουβάρι
από εικόνες που κρατώ για τον χειμώνα που θα έρθει. Πάντα έρχεται ο χειμώνας. Και στο νησί είναι λίγο
πιο άγριος απ` ότι αντέχουμε. Μα είναι η εποχή μας.
Η εποχή που έχεις τον χρόνο και την άπλα να αραδιάσεις τα «κλικ» ολοζώντανα μπροστά σου. Και κάθε που
θα `χει απαγορευτικό θα υποδεχόμαστε τα αποθησαυρισμένα «κλικ» στο λιμάνι και στις άδειες παραλίες.
Της Σάμου.
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Κώστας Δαμιανίδης

Προφορικές μαρτυρίες για την ξυλοναυπηγική στη Σάμο
Η παλαιότερη μαρτυρία για ναυπήγηση στη Σάμο,
μετά την επανακατοίκηση των παραλιακών της περιοχών, παραδίδεται από τον Επαμεινώνδα Σταματιάδη, ο
οποίος αναφέρει ότι γύρω στα 1730 ο Αλέξης Ράπτης,
ένας από τους κατοίκους του Μαραθοκάμπου, έφερε
ναυπηγούς από την Πάτμο και του κατασκεύασαν ένα

«μαρτίγκο», με τον οποίο ταξίδεψε μέχρι την Κωνσταντινούπολη και άλλα τουρκικά λιμάνια. Στην ίδια πηγή
αναφέρεται επίσης ότι μετά τον Ράπτη, στα χρόνια της
Ρωσοκρατίας, ήρθαν στη Σάμο ναυτικοί από το Λεωνίδιο, από τις Βοιές της Λακωνίας και από τις Σπέτσες
και ναυπήγησαν για τους Σαμιώτες πλοία, με τα οποία
συνταξίδεψαν ύστερα στη Ρωσία και στην Ευρώπη.
Από τους Σαμιώτες, πρώτοι φαίνεται ότι επιδόθηκαν
στα επαγγέλματα της θάλασσας οι Μαραθοκαμπίτες,
με μεγάλη επιτυχία μάλιστα, αφού η τουρκική κυβέρνηση έπαιρνε και από τον Μαραθόκαμπο, όπως και
από άλλους ναυτικούς τόπους, «σεφερλήδες», ναύτες
για τον τουρκικό στόλο. Μια από τις παλαιότερες οικογένειες καραβομαραγκών στο Μαραθόκαμπο ήταν οι
Τζαννετήδες. Όπως αναφέρει ο Μανόλης Βουρλιώτης: «Στα μέσα του 18ου αιώνα ήρθε από την Σαντορίνη
στον Μαραθόκαμπο ο αρχηγέτης της οικογένειας, δεν
γνωρίζουμε το όνομά του. Το 1768 γεννήθηκε ο γιος
του Τζαννετής Σαντορινιός, ναυπηγός, ο οποίος απέκτησε τουλάχιστον τρία αγόρια, όλους ναυπηγούς: τον
Σταμάτη Τζαννετή (γεν. το 1788), τον Βασίλειο Τζαννετή (γεν. το 1808) και τον Βολάκη (ή Μπουλάκη Τζαννετή (1824-1894)». Ενδιαφέρουσα είναι επίσης και η
αναφορά από τα τέλη του 18ου αιώνα για σπογγαλιεία
και σπογγαλιευτικά σκάφη στο Μαραθόκαμπο, που αν

και αμφισβητήθηκε από τον Επαμεινώνδα Σταματιάδη, φαίνεται ότι τουλάχιστον στις αρχές του 19ου αιώνα υπήρχε τέτοια δραστηριότητα στον τόπο, σύμφωνα με νεότερες δημοσιευμένες έρευνες στο Ιστορικό
Αρχείο της Σάμου.
Οι Σαμιώτες, αν και είχαν αξιόλογη συμμετοχή στην
επανάσταση του 1821, βρέθηκαν με λίγα πλοία συγκριτικά με τα ναυτικά νησιά του Αιγαίου. Αντίθετα,
μετά το τέλος της επανάστασης και κατά τις πρώτες
δεκαετίες της περιόδου
που η Σάμος υπήρξε αυτόνομη Ηγεμονία (1834-1912),
η ναυτιλία και η ναυπηγική
στο νησί παίρνουν πρωτόγνωρες διαστάσεις. Μετά
τους Μαραθοκαμπίτες, αξιόλογη ναυτιλία αναπτύσσουν και οι Καρλοβασίτες.
Στα μέσα του 19ου αιώνα
υπάρχουν αρκετά εμπορικά
και αλιευτικά σκάφη με καπεταναίους, όχι μόνο από
το Μαραθόκαμπο και το
Καρλόβασι, αλλά και από το
Βαθύ, την πόλη της Σάμου, τα Κουμέικα, τους Σπαθαραίους και τη Χώρα, όπως αναφέρεται σε έναν κατάλογο απονομής ναυτικών διπλωμάτων που εξέδωσε η
Ηγεμονία το 1852 και που σώζεται επίσης στο Ιστορικό
Αρχείο Σάμου.
Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα τα περισσότερα
από τα σαμιώτικα σκάφη χτίζονται στα ναυπηγεία του
Καρλοβάσου, του Καλαμπάκτασι (Βάλσαμο-΄Άγιος Ισίδωρος), του Μαραθοκάμπου και του Τηγανίου (Πυθαγόρειο). Στις περιοχές αυτές γίνονταν ναυπηγήσεις
από ντόπιους, αλλά και ναυπηγούς από άλλες περιοχές του Αιγαίου που εγκαθίστανται εκεί για δύο κυρίως λόγους: πρώτον, επειδή το καθεστώς της Ηγεμονίας έδινε τη δυνατότητα στους υπόδουλους ακόμη
Έλληνες να εργάζονται με μεγαλύτερη ελευθερία
και ασφάλεια, και δεύτερον, διότι τα δάση της Σάμου
εξασφάλιζαν άφθονη πρώτη ύλη, άριστης ποιότητας,
στα ναυπηγεία του νησιού. Τα πεύκα του νησιού θεωρούνται μέχρι σήμερα ότι παρέχουν την καταλληλότερη εγχώρια μαλακή ξυλεία για ναυπηγήσεις. Αν και
δεν έχουν γίνει εργαστηριακές μελέτες για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τραχείας πεύκης της Σάμου,
που καταλαμβάνει το 85% των δασών του νησιού, ιδιότητες όπως η περιεκτικότητα σε ρετσίνι, η ομαλή δομή
του ξύλου, οι φυσικές καμπυλότητες των κορμών και η
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αυξημένη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις αναφέρονται συχνά ως πλεονεκτήματα του σαμιώτικου πεύκου για τη χρήση του στη ναυπηγική. Παλιότερα, ένα
επιπλέον στοιχείο για τη χρήση σαμιώτικων πεύκων
ήταν και η εμπειρία των παραδοσιακών υλοτόμων στην
κοπή και την ξήρανση των ξύλων, με τρόπο που ανταποκρινόταν απόλυτα στις ανάγκες των ναυπηγήσεων.

Η ανάπτυξη της παραδοσιακής υλοτομίας στο νησί για
την παραγωγή ναυπηγήσιμης ξυλείας πιθανώς να συνδέεται με την πρώτη περίοδο εγκατάστασης νεών κατοίκων στη Σάμο, μετά τα μέσα του 16ου αιώνα.
Από τα τέλη του 19ου αιώνα σημαντικό ρόλο στη ναυπηγική δραστηριότητα θα παίξει η καινούρια πόλη του
Πυθαγορείου. Ονομαστοί ναυπηγοί εκεί ήταν ο Γιάννης Πάχος και ο αδελφός του Θοδωρής, που ήρθαν
στο Πυθαγόρειο γύρω στο 1890 από τη Σύμη. Από τα
παιδιά του Μαστροθοδωρή, ο Μάρκος Πάχος συνέχισε την τέχνη στο Πυθαγόρειο. Δίπλα στους Πάχους
έμαθε την τέχνη ένας Σαμιώτης ναυτικός, ο Γιώργος
Ωρολογάς. Από τα παιδιά του, ο Επαμεινώνδας Ωρολογάς, ήταν ικανότατος σαλατζής και συνέχισε στο
Πυθαγόρειο ενώ τα αδέλφια του, Σταύρος, Λευτέρης και Γιάννης, άνοιξαν μετά τον πόλεμο δικό τους
ναυπηγείο στο Μαραθόκαμπο. Σύμφωνα με άλλη μαρτυρία οι αδελφοί Ωρολογάδες είχαν προπολεμικά
ναυπηγείο στον Όρμο Μαραθοκάμπου και από εκεί
μεταφέρθηκαν στο Πυθαγόρειο.
Στον Όρμο Μαραθοκάμπου υπήρχε μεγάλος ναυπηγικός οργασμός μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα. Εκτός
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από τους Ωρολογάδες, στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα, ναυπηγήσεις έκαναν ο Αλέξης Τσαλαπατάνης,
που στη συνέχεια δούλεψε με τα παιδιά του Μανόλη,
Νικόλα, Γιώργο και Μήτσο, και τον αδελφό του Γιώργο
Τσαπαπανάνη, ο Αϊβαλιώτης Γιώργος Αυτιάς, που στη
συνέχεια δούλεψε μαζί με τα παιδιά του Μανόλη, Μήτσο και Γιάννη, ο Αργύρης Παπαγεωργίου με καταγωγή από τη Σάμο και τη Χίο μαζί με το γιο του Δημήτρη,
ο Ιάκωβος Κλεάνθης, ο Διαμαντής Παπαγεωργίου, ο
Στρατής Θεοδωράκης, ο Κώστας Γρηγορίου ή Χατζηγρηγορίου ή γνωστότερος με το ψευδώνυμο Μαντζουρία, ο Στρατής Φλαμουράκης (ή Φλαμπουράκης) και
ο Κώστας Γκιουλμπαξιώτης.Μέχρι τη δεκαετία 19701980 συνέχισαν να γίνονται σποραδικές ναυπηγήσεις
στον Όρμο από αρκετούς ξυλοναυπηγούς που έμαθαν
την τέχνη δίπλα στους παλαιότερους. Στην αυτοβιογραφία του ξυλοναυπηγού Μανόλη Παράσχου αναφέρονται ακόμη ως ξυλοναυπηγοί του Όρμου Μαραθοκάμπου ο Αριστείδης Φλαμουράκης με τους γιους του
Θοδωρή και Γιάννη, ο Αντώνης Κάσδαγλης, τα δυο Γεωργαλούδια, ο Γεώργιος Αρναούτης, ο Στέλιος Παπαντωνίου, ο Στέλιος Κάσδαγλης, ο Γιώργος Κάσδαγλης,
ο Νικόλας Ασλάνης, τα αδέλφια Μήτσος, Αντώνης και
Μπάμπης Χιώτου, τα αδέλφια Μανόλης και Γιώργος
Κοκκώνης, τα αδέλφια Δημήτρης και Κώστας Βρότσος, ο Μανόλης Τσαλαπατάνης και ο Βαγγέλης Τσαλαπατάνης. Επίσης στην ίδια πηγή αναφέρεται και το
ναυπηγείο των αδελφών Πουλιανών στον Εύδηλο Ικαρίας.
Στο Καλαμπάκτασι ο παλιότερος γνωστός ναυπηγός ήταν ο μάστρο Παναγιώτης Ψιλοπάτης που ήρθε
μάλλον από τη Σύμη στα τέλη του 19ου αιώνα. Στη συνέχεια δούλεψαν οι γιοι του Νικόλας, Σταμάτης και
Γιώργος και οι εγγονοί του Γιάννης, Στέλιος, Σιδερής,
Παναγιώτης, Μανόλης, Σιδερής επίσης, Γιώργος και
Βαγγέλης. Μέχρι τον πόλεμο οι περισσότερες ναυπηγήσεις της περιοχής γίνονταν στον όρμο Βάλσαμο,
αλλά, ύστερα από μια πυρκαγιά που κατέστρεψε τις
εγκαταστάσεις εκεί, όλες οι ναυπηγήσεις συνέχισαν
να γίνονται στον όρμο του Αγίου Ισίδωρου, όπου βρίσκονται και σήμερα τα καρνάγια. Κοντά στους Ψηλοπάτηδες έμαθε την τέχνη και ο Κωσταντής Κοζώνης,
του οποίου τα παιδιά Φανούρης και Σιδερής συνέχισαν την τέχνη.
Στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα η Σάμος παίζει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στη ναυπηγική δραστηριότητα του Αιγαίου. Η συσσώρευση τεχνογνωσίας στα καρνάγια του νησιού και η αφθονία ναυπηγήσιμης ξυλείας
αποτελούν δύο σημαντικά πλεονεκτήματα για τη ναυπηγική στη Σάμο.
Αν θα θέλαμε να αναφερθούμε ειδικά σε κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά της ναυπηγικής παράδοσης που
καταγράφηκαν στις τελευταίες γενιές των ξυλοναυπηγών της Σάμου, θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να επισημάνουμε τη διάδοση του ναυπηγικού σχεδιασμού που
δεν απαντάται με τέτοια ευρύτητα σε κανένα άλλο
μέρος της Ελλάδας. Από τις διαθέσιμες συνεντεύξεις
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Σαμιωτών ξυλοναυπηγών που έχουν παρθεί στα πλαίσια εθνολογικών ερευνών μετά το 1981 προκύπτει ότι
η χρήση της σάλας ήταν διαδεδομένη σε όλες τις περιοχές της Σάμου, όπου γίνονταν ναυπηγήσεις. Στον
Άγιο Ισίδωρο οι Ψηλοπάτηδες και οι Κοζώνηδες ξεκινούσαν τη ναυπήγηση ενός σκάφους με τη σχεδίαση
βασικών γραμμών της γάστρας του πάνω σε σανίδι. Το
σχέδιο αυτό το ονόμαζαν σαλέτο και ήταν σε κλίμακα
1:20 για τα μεγάλα σκάφη και 1:10 για τα μικρά. Μετά
την ολοκλήρωσή του, μετέφεραν, μεγεθυμένες, στην
πραγματική τους διάσταση, όλες τις γραμμές πάνω
στο ναυπηγικό δάπεδο, τη σάλα. Στο Μαραθόκαμπο,
όπως μαρτυρείται σε συνεντεύξεις των Εμμανουήλ
Τσαλαπατάνη και Νίκου Χατζηγρηγορίου, για τα μεγάλα σκάφη κατασκεύαζαν παλιότερα ναυπηγικό μισομόδελο και στη συνέχεια έστρωναν τη σάλα. Μπορούσαν ωστόσο να ρίξουν απευθείας σάλα ή για μικρά
σκάφη να δουλέψουν και με μονόχναρο.
Δεν ξέρουμε κάτω από ποιες συνθήκες διαδόθηκε
με τέτοια ευρύτητα η χρήση της σάλας στη Σάμο, η

οποία είναι γνωστό ότι αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα μυστικά της τέχνης που δεν παραδιδόταν
παρά μόνο από πατέρα σε γιο με μεγάλη μυστικότητα. Πάντως η χρήση αυτής της εξελιγμένης μεθόδου
αποτελεί σαφή ένδειξη για το υψηλό επίπεδο τεχνικής που εφαρμοζόταν στα σαμιώτικα ναυπηγεία και
δικαιολογεί φυσικά τη φήμη που είχαν, ως καλοσχεδιασμένα, τα σαμιώτικα περάματα και καραβόσκαρα.
Τα σκάφη που σκαρώνονταν την τελευταία λαμπρή
περίοδο στα ναυπηγεία της Σάμου ήταν κυρίως αλιευτικά ή μικρά εμπορικά: περάματα, καραβόσκαρα, λίμπερτι, τρεχαντήρια, βαρκαλάδες, τράτες, σακολέβες
ή μαούνες, τσερνίκια και μικρές βάρκες. Από τους παλιότερους ωστόσο παραδοσιακούς τύπους σκαφών
ήταν τα περάματα, τα τσερνίκια και οι σακολέβες ή
μαούνες, όπως συνήθως αναφέρονται στη Σάμο. Οι
τύποι αυτοί συνδέονται σχεδόν αποκλειστικά με την
παλιότερη ναυπηγική παράδοση του ανατολικού Αιγαίου, απ’ όπου φαίνεται ότι προήλθαν και οι πρώτοι τεχνίτες που άνοιξαν οργανωμένα ναυπηγεία στο νησί
και δίδαξαν κάποιους από τους ντόπιους ναυτικούς.
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Ολοκληρώνοντας αυτή την παρουσίαση, θα ήθελα να
επισημάνω τέσσερις βασικές κατευθύνσεις προς τις
οποίες θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε για τη διερεύνηση και διάσωση της ναυπηγικής παράδοσης της
Σάμου:
1. Η καταγραφή
μέσω συνεντεύξεων και επιτόπιας
έρευνας της ζωντανής ακόμη μνήμης για την παλιότερη ναυπηγική στο
νησί.
2. Η έρευνα στο
Ιστορικό
Αρχείο
αλλά και σε άλλα
αρχεία, όπως για
παράδειγμα του λιμεναρχείου της Σάμου, σε συμβολαιογραφικά και άλλα
ιδιωτικά αρχεία για
τις παλιότερες ναυπηγήσεις.
3. Η διάσωση, συντήρηση και μελλοντικά η αποκατάσταση των παλαιότερων σκαφών που έχουν ναυπηγηθεί στη Σάμο.
4. Η υποστήριξη των ξυλοναυπηγείων που λειτουργούν ακόμη και η ενθάρρυνσή τους να συνεχίσουν
πάνω στα χνάρια της τοπικής παράδοσης.
Τέλος ακολουθεί κατάλογος με καταγραφές μαρτυριών ξυλοναυπηγών και ναυτικών από τον Μαραθόκαμπο. Μετά το όνομα ακολουθεί η ημερομηνία γέννησης του ανθρώπου που δίνει την συνέντευξη και η
ημερομηνία καταγραφής.
1.Γιάννης Παπαγεωργίου, 1926, 02/1999.
2. Αλέξης Χατζηχριστοδούλου, -, 02/1999.
3. Χαράλαμπος Τσαλαπατάνης, -, 02/1999.
4. Γιώργος Κυαμέτης, 1919, 02/1999.
5. Αντώνης Κάσδαγλης, 1917, 02/1999.
6. Μανόλης Αρναούτης, 1914, 02/1999.
7. Μανόλης Χατζηγρηγορίου, 1929, 02/1999.
8. Άγγελος Κιουλμπαξιώτης, 1932, 02/1999.
9. Γιάννης Τσαλαπατάνης, 1931, 08/2000.
10. Νικόλαος Τζαννετής, 1897, 26/7.1996.
11. Νικόλαος Τσαλαπατάνης, 1911, 17/8/1998.
12. Γιώργος Κυαμέτης, 1919, 30/7/1998.
13. Μανόλης Χατζηχρηστοδούλου, 1930, 10/8/1998.
14. Μανόλης Παράσχος, 1907, 9/8/1998.
15. Γιώργος Κάσδαγλης, 1911, 23/5/1999.
16. Γιάννης Τσαλαπατάνης, 1931, 22/8/1998.
17. Ανδρέας Παστρικός, 1926, 9/8/1998.
18. Μανόλης Αρναούτης, 1914, 16/8/1998.
19. Νικόλαος Αρναούτης, 1917, 16/8/1998.
20. Δημήτρης Παπαγεωργίου, 1928, 24/8.1998.
21. Ιάκωβος Κλεάνθης, 1933, 25/8.1998.
22. Αγγελής Κιουλμπαξιώτης, 1932, 12/8/1999.
23. Νικόλαος Χατζηγρηγορίου, 1904, 8/1997.
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Κική Κάσδαγλη-Μιχελή

Αιέν ταξιδεύειν
Εικόνες από τους ταρσανάδες του Όρμου Μαραθοκάμπου και απ’ τα «Γκντίματα»
Ήταν λεβέντες όλοι τους, και νιοι και παλικάρια,
πιάναν τα ξύλα τα βουβά, τα’ καναν ν’ αρμενίζουν.
Ταξιδευτές της θάλασσας και γητευτές κυμάτων,
καπεταναίοι στη στεριά, στη θάλασσα λιοντάρια.
Οι Ρολογάδες απ’ τη μια, τα Γληγοράκια απ’ την άλλη,
οι Φλαμουράκηδες κι αυτοί μαζί, οι Τσαλαπαταναίοι,
πάνω στη σάλα όλοι τους βγάζουν σχέδια τρανά,
για περάματα όμορφα και καραβόσκαρα και τρεχαντήρια.

Να ταξιδεύουνε παντού να διαλαλούν την ομορφιά
της Σάμου.
Οι Κασδαγλαίοι σκεπαρνιά, οι Παπαγεωργήδες στο
πριόνι,
οι Αρναούτηδες κι αυτοί, μαζί κι οι Μπονοφάδες,
κι οι Κιουλμπαξότηδες, οι Κλεάνθηδες κι οι Κυαμέτηδες,
όλοι μαζί παλεύουνε κι άλλοι στην κορδέλα μπαίνουν
για να χτιστούν αυτά τα όμορφα καΐκια.
Όλοι καραβοκύρηδες με γνώση πάνω στο ξύλο.
Και η τέχνη προχωράει μπροστά και με τους Ψηλοπάτηδες
και με τους Βαρβατέδες που ’ρθαν από τα δυτικά της
Σάμου
με γνώση πολύ μεγάλη. Γιατί υπήρχανε και κει μεγάλοι ταρσανάδες.
Κι από την Λέσβο ήρθανε ανθρώποι πλούσιοι αρχοντάδες
και ναυπηγήσανε καΐκι πολύ μεγάλο,
που στην Ελλάδα ολόκληρη δεν είχε κανένα άλλο.
Του Ζουρλάγκα, λέει ο πατέρας μου το λέγανε.
Περίπου 700 τόνοι κι αυτός ο άρχοντας άφησε στο πο-

δάρι του
τον Καπετάν Νικόλα Γραμματά να το διαυθεντεύει,
που ήταν μεγάλος πλοίαρχος και αρχικαπετάνιος.
Έτσι χτιστήκανε πολλά καΐκια σαν καράβια που σκίζανε τα πέλαγα
λες κι ήτανε γοργόνες.
Τα ξύλα από πεύκη σαμιώτικη μαύρη που ’χει ρητίνη
μπόλικη χρόνους
πολλούς ν’ αντέξει.
Κι όλα τα σιδερικά μέσα στο γυφταριό φτιαγμένα μέσα
σε ζέστη φοβερή
ίδια σαν το καμίνι, όπου ο θειός ο Παναής ο Βολακάκης
έλιωνε το σίδερο μέσα στις φωτιές το χτύπαγε στ’
αμόνι
και το’ κανε βίδες, πρόκες, τζαβέτες, παξιμάδια,
ν’ αντέχουνε στη θάλασσα, ν’ αντέχουν την αλμύρα.
Όλα από χέρι ανθρώπινο γενήκανε, μαζί τους όμως κι
ο Άι Νικόλας.
Τ’ απομεσήμερα γλυκά οι κόρες κι οι μανάδες στρίβουν τις μπάλες
στο στουπί με γέλια και τραγούδια
κι ώσπου ο ήλιος να κρυφτεί πίσω από τον Κέρκη
είχανε γνέσει ολόκληρη την μπάλα,
την κάνανε μικρά στριφτάρια κι ερχόνταν οι καλαφάτηδες
τα παίρνουν πρωί-πρωί να ξεκινήσουν το καλαφάτισμα
να μην περνάει το νερό από τις χαραμάδες π’ αφήναν
τα μαδέρια.
Κυψέλη ήταν ο ταρσανάς και μέλισσες οι μαστόροι,
οι τεχνίτες, οι εργάτες κι οι αρχιμάστοροι έτσι βοηθάγανε όλοι,
βοήθαγε κι ο Χριστός κι η Παναγιά μαζί κι ο Αι Νικόλας
και το καΐκι τέλειωνε σαν νύφη στολισμένη περίμενε
την ώρα την καλή
να γίνουνε τα γκντίματα που’ ναι γιορτή μεγάλη, που’
ναι Λαμπρή
και Πασχαλιά και ώρα πολύ μεγάλη που η κόρη θα
βρεθεί
στην αγκαλιά της μάνας, που’ χει όνειρα γλυκά για μακρινά ταξίδια.
Τα καλορίζικα βροχή κι οι αγιασμοί μεγάλοι.
Απ’ τον παπά που έφερνε την εικόνα του Αγίου μας,
την εικόνα τ’ Άι Νικόλα,
και την ευχή του την γλυκιά για το καΐκι, για το τσούρμο του και για τον καπετάνιο.
Μα, νάτο, που ξεκολλάει απ’ τη στεριά και νάτο, πέφτει, πλέει,
μαζί κι ο καπετάνιος του, καθώς το έθιμο λέει.
Λικνίζεται αστραφτερό, ολοκαίνουργιο «άντε καλά ταξίδια,
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φουρτούνες να μη σ’ έβρουνε κι οι θάλασσες να’ ναι
όμορφες από μέλι κι από γάλα».
Και τότε αρχίζει η γιορτή, τα όργανα λαλούνε, σαντούρι,
τσαμπούνα και βιολί κι ο κόσμος τραγουδάει,
λέει τραγούδια της χαράς, της θάλασσας, της ξενιτιάς, του ναύτη, του καπετάνιου.
Θεέ μου, τι ξεφαντώματα κορίτσια και αγόρια, μεσόκοποι,
ακόμα γριές και γέροι όλοι απάνω στους χορούς πίνουνε και χορεύουν.
Πίνουν κρασί σαμιώτικο, γλυκό, που όταν το πίνεις σε
μεθάει.
Άφθονα είναι τα φαγιά. Τι θες κατσίκια γεμιστά και πίτες και κεφτέδες
και να οι κουλούρες οι γλυκές, είναι σαν να’ ναι γάμος
κι ο μελωμένος λουκουμάς
με μέλι και καρύδια και οι ευχές το ίδιο είν’ γλυκές
για τα καλά ταξίδια.
Κι οι χαρές δεν σταματούν και τελειωμό δεν έχουν,
ώσπου τα μάτια κλείνουνε από κούραση κι αγρύπνια,
είναι και η συγκίνηση …
Σιγά-σιγά αρχίζουνε να φεύγουνε. Αυτοί που μένουνε
είναι οι εργάτες,
οι μαστόροι, οι πρωτομάστορες, οι ναύτες κι οι καπεταναίοι,
αυτοί που πόνεσαν πολύ για τούτο το πλεούμενο, για
τούτο το καΐκι,
αυτοί που θα το ταξιδέψουνε σ’ άλλες θάλασσες και
σε μακρινά πελάγη
να μπει μέσα σε λιμάνια απάνεμα, και να το ταξιδέψουνε πίσω
πάλι στο δικό μας το λιμάνι και να’ ναι μέρα του Αγίου μας,
μέρα τ’ Άι Νικόλα να πάμε όλοι στην εκκλησιά όταν
όλα πάλι θα λάμπουν.
Να’ ρθουν και τα Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και
Φώτα,
όταν θα αγιαστούνε τα νερά, πάλι να ξαναφύγει
κι ο Άι Νικόλας μας με το καλό να το φέρει πάλι πίσω...
Αφιερωμένο με μεγάλη αγάπη και σεβασμό στον πατέρα μου, στους παππούδες μου, στους θείους μου,
στα ξαδέρφια μου, στους συγγενείς μου και στους φίλους μου (έτσι κι αλλιώς είμαστε όλοι μια οικογένεια
με κοινή ρίζα ερχόμενοι από την Μικρά Ασία). Για
όλους αυτούς που δούλεψαν που πάλεψαν που ίδρωσαν με μεράκι και αγάπη για αυτή την τέχνη την φοβερή. Αυτοί που κάνανε την πεύκη την σαμιώτικη ξακουστή σ’ όλο τον κόσμο, που με την τεχνογνωσία και την
ναυτοσύνη φτάσανε την Σάμο εκεί που την έφτασαν.
Υποκλίνομαι σε όλους σας.
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Νυχτέρια στην άμμο
Τα νυχτέρια και τ’ αποσπερίσματα στις αμμουδιές
του Γιαλού και του Κάμπου ήταν τρόπος ζωής των καλοκαιριών της δεκαετίας του εξήντα. Οι παρέες, τα
παιδιά οι καλαμπουρτζήδες, οι παραμηθούδες και οι
γέροι αφηγητές περιπετειών και κατορθωμάτων μετέδιδαν την πατροπαράδοτη γνώση κοφτά και ξάστερα.
Απ’ αυτούς μαθαίναμε παιδιά από πού φυσάει ο Γραίγος, ο Πουνέντες κι ο Γαρμπής. Τι είναι η φουσκοθαλασσιά, πώς να ξεχωρίζεις το φαρμακερό αγκάθι της
δράκαινας απ’ την αιχμηρή λόγχη της σκορπίνας. Πώς
να μη φοβάσαι τις άκακες δεντρογαλιές και πώς να
αποφεύγεις τις επικίνδυνες οχιές. Μας μάθαιναν ακόμα τα ονόματα των αστρικών σχημάτων στον αφέγγαρο ουρανό και τα αστροπαράμυθα του Αυγερινού και
της Πούλιας και της μεγάλης και μικρής αρκούδας.
Δεν είχαν πολλά λόγια, μιλούσαν με λέξεις βαριές
και λειψές από φωνήεντα, που η κάθε μια είχε πραγματικό γνωστικό αντίκρισμα. Περνούσαν απ’ τα χείλη
τους με μια αντρίκια αρματωσιά, που νοηματοδοτούσε
ακόμα και το ασήμαντο. Κι ύστερα εκείνα τα βουερά
γέλια, που αναμειγνύονταν με τον φλοίσβο και τους
απόηχους των μηχανών απ’ τα μακρινά ψαράδικα. Η
μικρή κοινωνία των καλυβιών χωρισμένη σε παρέες,
καθισμένη σε φαρδιές κουρελούδες με τα τσίγκινα
λαδοφάναρα και τα προσφάγια στις πετσέτες, μοιραζόταν τις πρωινές μπουρνέλες και τα μαύρα μούρα,
τα στρουνέλια και τα κλωσσάκια, κάποτε κάποτε και
ζυμωτό ψωμί με σβώλους από ευωδιαστό δερματοτύρι. Ήταν ένας τοπικός πένητας πολιτισμός, που δεν
γεννιόταν από υπουργικές χορηγίες και επιχειρηματικές δωρεές, αλλά απ’ την ίδια τη ψυχική ανάγκη και
το βαθύτερο νόημα που δίνανε οι πρόγονοι στη καθημερινότητά τους. Καμιά φορά ανάμεσα σε συκοφαντικά κουτσομπολιά με κακογλωσσιές και κατακρίσεις,
με χλευασμούς ανθρώπων φτωχών τω πνεύματι ή σακάτηδων, αποτυχημένων κι απόκληρων, υψωνόταν κάποια φωνή τραχιά και θυμωμένη.
«Σκάστι πιά! Τι ψυχή θα παραδώστι; Δε φουβόσαστι
Θι »;
Ξαφνικά έμπαιναν όρια. Σχηματιζόταν ένα ποταμάκι φτιάχνοντας τις όχθες του καλού και του κακού καταμεσής της άμμου.
Κάποτε εμφανίστηκαν και οι πρώτοι τουρίστες στην
αμμουδιά. Μοναχικοί. Με βρώμικα σακίδια, κατσιασμένα μαλλιά απ’ την αλουσιά, πράοι με αθώα χαμόγελα. Η Ευρώπη τους ονόμαζε χίπης. Οι Καμπιώτες του
φώναζαν αμμδίτις. Ένας πονόψυχος αγρότης με μια
γριά απόμαχη τσοπαναριά του Κέρκη έβγαιναν παγανιά για σκορπιούς, να τους αμποδέσουν να μη κεντάνε τους ξένους στον ύπνο τους. Τους φτωχούς και κακομοίρηδες που κατάπιναν τα σύκα με τα φλούδια και
ξέπλεναν τ’ αγγούρια στη θάλασσα.

Δυο δεκαετίες αργότερα, τα νυχτέρια της άμμου
είχαν αποσυρθεί σε νεόδμητες αυλές, σε παραθαλάσσια εστιατόρια και πρωτοφανέρωτα μπαράκια με
ψηλά καθίσματα.
Οι παλιοί άνθρωποι έφυγαν κι έμειναν τα ονόματά
τους γραμμένα στα χαρτάκια των τεθνεότων και στα
κατάστιχα των ψυχοσάββατων. Για όσους τους γνωρίσαμε παιδιά, τους μνημονεύουμε στη μεριά των ζώντων. Τους καλεί σε εγερτήριο η μνήμη κάθε φορά
που κατεβαίνουμε στην ομπρελοφυτεμένη αμμουδιά
του κάμπου.
Κάποιες φεγγαροβραδυές μαζευόμαστε παρέες
στην αμμουδιά με παιδιά κι εγγόνια, με κινητά και τυλιγμένα σουβλάκια στο αλουμινόχαρτο, με καμιά μπύρα παραμάσχαλα, με ψάθες παραλίας για στρώσιμο
κι αρχίζουμε κουβέντες αλλότριες, απαραμύθιαστες,
σοβαρές, θλιβερές κι αγωνιώδεις.
Πώς μαγαρίσαμε την καθαρότητα της θάλασσας,
πώς πυρπολήσαμε το κάλλος της γης, πώς ξεβράστηκαν τόσα κουρελιασμένα ρούχα, παπούτσια και βρεφικά μπιμπερό στην ακρογιαλιά των παραμυθιών μας.
Τι έγινε και οι παλιοί αμμδίτις προέκυψαν πρόδρομοι μιας οργανωμένης τουριστικής μαστροπείας. Και
τώρα τι ζητάνε κάτι θεότρελοι να επιμένουν φωνάζοντας πως η πραγματική ανάπτυξη είναι τρόπος ζωής
στον γηγενή πολιτισμό ενός τόπου, είναι ο εξανθρωπισμός πάνω απ’ όλα, που δεν τον εξασφαλίζουν σε καμία περίπτωση οι νόμοι της αγοράς και ο υπερκαταναλωτισμός της απληστίας μας.
Σ’ αυτή την ίδια αμμουδιά τα νυχτέρια αραίωσαν,
αλλά δεν έπαψαν ν’ αντιστέκονται στο χαμό. Μας λούζει ακόμα η πανσέληνος σώψυχα και μας μεταμορφώνει. Μας ξεπλένει στην αρμύρα της αντισηψίας, σώζοντάς μας, απ’ την όποια αποπνευματοποιημένη ζωή.
Κ είναι ακόμα αυτά τα παράξενα νυχτέρια τα ρομαντικά και στοχαστικά, σαν σιωπηλά πανηγύρια συνταιριασμένα με την αγωνιστική πλευρά της εποχής και του
καιρού. Μα για φέτος τέλειωσαν. Καλό φθινόπωρο, κι
ελπιδοφόρος χειμώνας να μας βρει.
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To προσκύνημα του πιλότου
Ο Γιάννης ο Μπράτσος, ο Έλληνας από τον Μαραθόκαμπο της Σάμου, κατατάχτηκε εθελοντής στο αμερικανικό ναυτικό την άνοιξη του 1942, όπως και πολλοί
άλλοι ομογενείς.
Ήταν δεν ήταν είκοσι χρονών, μα η καρδιά του το’ λεγε
και ήθελε να πολεμήσει για
τις δυο πατρίδες του όπως
έλεγε, την Αμερική και την
Ελλάδα για την ειρήνη και τη
λευτεριά όλου του κόσμου.
Την ώρα του αποχαιρετισμού στο σπίτι τους στο Οχάιο
η μάνα του μαζί με την ευχή
της του’ δωσε κι ένα μικρό-μικρό εικόνισμα της Αγίας Παρασκευής, κειμήλιο πατρογονικό για φυλαχτό μέσα στη
μπόρα του πολέμου.
Τον κατέταξαν τελικά στην
αεροπορία του Πολεμικού
Ναυτικού σ’ ένα τεράστιο αεροπλανοφόρο που του θύμιζε το κάτεργο του Αϊ Γιαννιού και τα μικρονήσια των
Φούρνων. Ήταν πυροβολητής
σ’ ένα βομβαρδιστικό, τρεις
όλοι κι όλοι στο σκάφος. Ο πιλότος, ένας νεαρός δεκαοκτώ χρονών από το Μίλτον
της Μασαχουσέτης, ο μηχανικός είκοσι πέντε από το
Τέξας κι αυτός άπραγος κι αμούστακος ακόμα.
Το κυνήγι με τον εχθρό ήταν καθημερινό κι ανελέητο. «Αξίζει να αψηφήσεις τον κίνδυνο για να κερδίσεις το μέλλον», τους έλεγε με τρόπο πειστικό ο διοικητής τους στις συγκεντρώσεις. Κάποιες φορές
φτάνανε στα όριά τους και κάποιες άλλες τα ξεπερνούσαν, μεθώντας με το κρασί της νιότης, των αιθέρων και των ονείρων τους.
Ο θάνατος ήταν δίπλα τους και θέριζε ασταμάτητα
εχθρούς και φίλους.
Όμως θες η τύχη τους, θες η πείρα που απόχτησαν
με τον καιρό, θες του Θεού η χάρη, το αεροπλάνο
τους γύριζε πάντα πίσω με τα φτερά του νικητή.
Και είχαν να λένε στη μοίρα για την παλληκαριά και
για τα κατορθώματα του πιλότου και του πληρώματος.
Έτσι περνούσαν μια-μια οι μέρες του πολέμου που
φαίνονταν ατέλειωτες καθώς δεν ήξεραν ποτέ τι θα
τους ξημερώσει.
Ένα πρωινό το σμήνος τους πήρε επείγουσα διαταγή να αντιμετωπίσει τους Γιαπωνέζους κάπου στον Ειρηνικό, κοντά και πάνω από μια αμερικανική νηοπομπή που δέχτηκε επίθεση καθώς τραβούσε κατά τις

Φιλιππίνες.
Οι αερομαχίες που έγιναν εκείνη τη μέρα ήταν τρομερές.
Οι Γιαπωνέζοι παιδιά κι αυτοί ορμούσαν με μανία,
ακάθεκτοι εναντίον τους, κάποιοι καρφώνονταν με τα αεροπλάνα τους πάνω στα καράβια για να τα βουλιάξουν
και τα βούλιαζαν και κάποιοι
άλλοι προσπαθούσαν να τους
εμβολίσουν και με απίθανους
ελιγμούς και διασταυρούμενα
εύστοχα πυρά να τους καταρρίψουν.
Εκτός από τους εχθρούς είχαν να αντιπαλέψουν και τα
αντιαεροπορικά των καραβιών που χτυπούσαν προς τον
ουρανό κι όποιον πάρει ο χάρος.
Ο αγώνας ήταν τιτάνιος,
αγώνας ζωής και θανάτου,
τέτοια σφοδρότητα επιθετική δεν είχαν ξαναζήσει κι ας
είχαν δυο χρόνια τώρα αντιπαλέψει τον εχθρό στους
ατέλειωτους ουρανούς του
πολέμου.
Κάποια στιγμή που ο πιλότος τους επιχειρούσε με
αγωνιώδεις ελιγμούς να αποφύγει τρεις Γιαπωνέζους
που τους κυνηγούσαν, μυδραλιοβολώντας τους ασταμάτητα, ένα τράνταγμα βαρύ σαν τρομερός σεισμός
συγκλόνισε το αεροπλάνο και μια αλλόκοτη βουή σαν
κοντανάσαιμα δράκου γέμισε τον αγέρα της καμπίνας.
Το αεροσκάφος τους βαριά λαβωμένο από τους μυδραλιοβολισμούς και την σφοδρότατη σύγκρουση με
το εχθρικό, άρχισε να στροβιλίζεται επικίνδυνα και να
χάνει σταδιακά ύψος.
Από τα τρία Γιαπωνέζικα το ένα έπεφτε φλεγόμενο
προς τον ωκεανό και τα άλλα απομακρύνονταν προς
το βάθος του ορίζοντα, πάση δυνάμει, για να προφτάσουν την νηοπομπή.
Από στιγμή σε στιγμή η πορεία του αεροπλάνου τους
γίνονταν όλο και πιο ανεξέλεγκτη.
Μέσα σ’ αυτήν την ταραχή ο Μπράτσος με το μικρό
εικόνισμα στο χέρι άρχισε να σταυροκοπιέται, να ψάλλει κάτι σαν ύμνο στα ελληνικά και να φωνάζει συνέχεια. «Μη φοβάστε παιδιά, η χωριανή μου η Αγία Παρασκευή, η γιάτρισσα θα βοηθήσει και θα σωθούμε».
«Τέτοια ώρα τέτοια λόγια» μουρμούρισε ο Τεξανός.
«Μπράβο ψυχραιμία ο Έλληνας» συμπλήρωσε ο πι-
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λότος.
Το αεροπλάνο τελικά έπεσε στη θάλασσα, αλλά σώθηκαν και οι τρεις τους πέφτοντας έγκαιρα με τ’ αλεξίπτωτα.
«Μέσα σ’ εκείνον τον χαλασμό άλλος απ’ τον Θεό
και τους Αγίους δεν θα μπορούσε να μας σώσει», έλεγαν και ξανάλεγαν αργότερα στις συντροφιές τους
στο ναυτικό και σε γνωστούς και φίλους στην πατρίδα
όταν τελείωσε ο πόλεμος.
Στο θαύμα της Αγίας Παρασκευής, της γιάτρισσας,
της ενορίτισσας του Μπράτσου απόδωσαν την σωτηρία τους ο πιλότος και το πλήρωμα του μοιραίου αεροσκάφους.
Τα χρόνια πέρασαν.
Ο νεαρός πιλότος από το Μίλτον της Μασαχουσέτης έγινε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής.
Όμως ποτέ δεν ξέχασε την βοήθεια της Αγίας του
Μπράτσου, του Έλληνα από τον Μαραθόκαμπο της
Σάμου.
Ήταν το 1996 που έριξε άγκυρα, αρόδο, στα Βοτσαλάκια μια μεγάλη θαλαμηγός.
Με την άκατο του σκάφους βγήκε στη στεριά μια
ομάδα ανθρώπων που κατευθύνθηκαν πεζή προς τον
Μαραθόκαμπο.
Έκπληκτοι οι χωριανοί άκουσαν κάποιον από την
ομάδα να γυρεύει να μάθει πού είναι η εκκλησία της
Αγίας Παρασκευής.
Τους είπαν.
Μέσα στην εκκλησία κατευθύνθηκε πρώτος για να
ανάψει κερί και να προσκυνήσει από τους ξένους ο
πιο ξεχωριστός, που φαινόταν πως τον σέβονταν και
τον υπάκουαν όλοι.
Ο άνδρας προχώρησε, άναψε τρία κεριά και γονάτισε μπροστά στην εικόνα της Αγίας, σε στάση απέραντης
ευγνωμοσύνης και άκρας ταπείνωσης.
«Από μένα και τους άνδρες
μου, από τον φίλο μου τον
Μπράτσο, ένα μεγάλο ευχαριστώ» είπε κι ασπάστηκε την εικόνα, συγκλονισμένος.
Ο ξένος αυτός ήταν πιλότος
βομβαρδιστικού στον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που αν
και πέρασαν πάνω από πενήντα
χρόνια από τότε δεν ξέχασε την
Αγία Παρασκευή, την γιάτρισσα του Μπράτσου και ήρθε αυτοπροσώπως στο σπίτι της στον
Μαραθόκαμπο να την ευχαριστήσει.
Ήταν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής,
ο Τζωρτζ Μπους ο πρεσβύτερος που πέθανε πριν λίγο καιρό,
πλήρης ημερών.
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Καφενεία του Μαραθοκάμπου που λειτουργούσαν κατά τη δεκαετία του 1950
Τα καφενεία του Μαραθοκάμπου που λειτουργούσαν ή που λειτούργησαν κατά τη δεκαετία του 1950 με
τα ονόματα που ήταν γνωστά εκείνη την εποχή στη μαραθοκαμπίτικη διάλεκτο.

Κι ας αρχίσομε απ’ τ’ πανουρούα, την Αγία Τριάδα.
1 – Τ’ Γιουργαλή. Του Γεωργίου Αθανασίου. Βρισκόταν στο βόρειο μέρος της εκκλησίας της Αγ. Τριάδας
στο σταυροδρόμι. Δίπλα ήταν το μπακάλικο του Μιλτιάδη Τεμπέλη, του Μ. Κυπραίου κατόπιν.
2 – Τ’ Λεουν’δάκ’. Του Γιάννη Προεστού. Βρισκόταν
πίσω απ’ το ιερό της εκκλησίας στο δρόμο που κατεβαίνει προς το πουρνάρι.
3 – Του Πρινάρ’. Καφενείο και κουρείο, ενοικιαστής
εκείνη την εποχή ο Γιάννης Μαλαγάνης. Ιστορικό καφενείο, κατά την περίοδο της ηγεμονίας ήταν η έδρα
του πάνω κόμματος του Μαραθοκάμπου.
4 – Του Λόντη. Του Μ. Μανωλάκαινα,
στην πλατεία της Άπλυτης. Είχε ίσως την
πανελλήνια μοναδικότητα ότι ήταν συγχρόνως και τσαγκάρικο.
5 – Η Καρ’διά του Μ. Αθανασίου. Επί
του αμαξιτού δρόμου (στη γραμμή), με
μια μεγάλη καρυδιά στην αυλή.
6 – Τ’ Γώγου. Του Γιώργη Κολυβά. Εικοσιπέντε περίπου μέτρα ανατολικά απ’
το προηγούμενο, επί της γραμμής. Μικρό κουτουκάκι για κρασί.
7 – Τ’ Πέτρ’. Του Πέτρου Ισιδώρου.
Λίγα μέτρα πιο πέρα απ’ το προηγούμενο. Άρχισε να λειτουργεί αρχές της δεκαετίας του 1950.
8 – Τ’ Στέλ. τ’ Κυριατζή. Του Στέλιου
Κυριατζή. Βρισκόταν καμιά εικοσαριά
μέτρα ανατολικά απ’ το προηγούμενο

και στην απέναντι πλευρά της γραμμής. Δοκίμασε κι
αυτός για λίγο και το έκλεισε.
Στο σταθμό του Αγίου Αντωνίου υπήρχαν τα επόμενα δυο:
9 – Τ’ Τρ’αντάφ’λλ’. του Τριαντάφυλλου Μαρκουλή. Ο παλιός σινεμάς, δεν
ήταν χωρισμένο τότε. Εκτός από καφενείο δίνονταν θεατρικές παραστάσεις,
καραγκιόζης κι άλλες ακόμα εκδηλώσεις.
10 – Τ’ς Δημητριάδινας. Απέναντι απ’
το προηγούμενο, το τωρινό σουπερμάρκετ.
11 – Τ’ Νούφριου. Του Ονούφριου
Τσαλαπατάνη. Πίσω απ’ τον Αϊ Αντώνη
στο δρόμο προς τη Λάκα. Μικρό κουτουκάκι, εδώ μαζευόταν μερικά γεροντάκια κι έπιναν το κρασάκι τους, μεταξύ αυτών κι ο πατέρας μου.
12 – Τ’ Κουνστατλάκ’. Του Κώστα Τζανετή, εξοχικό κέντρο και καφενείο, βρισκόταν στο Αλωνάκι, σήμερα στεγάζεται η αστυνομία. Τα καλοκαιρινά απογεύματα με τα
τραγούδια συνήθως της Μαριάνας Χατζοπούλου, που
μεσουρανούσε τότε, διασκέδαζε το μισό χωριό και
τον κόσμο που έκανε τη βόλτα του στη γραμμή, έχοντας δυο ισχυρά μεγάφωνα έξω κρεμασμένα στη μουριά.
Στην πλατεία της Λάκας, του Αϊ Θανάση και τις γύρω
περιοχές.
13 – Τ’ Μουκαζή. Του Μουκαζή στη πλατεία της Λάκας. Μεγάλο καφενείο με παράδοση, εκεί έπαιρναν
τον καφέ τους οι μερακλήδες. Δεν τον άλεθε σε μύλο
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αλλά τον κοπάνιζε σε πέτρινο γουδί. Για αυτόν τον
καφέ κάνει λόγο στ’ απομνημονεύματά του κι ο Μάρκος Βαμβακάρης. Εκεί ήταν και η ψαραγορά του χω-

ριού. Ο ήχος της μπουρούς σήμαινε ότι στη λάκα έφεραν ψάρια.
14 – Τ’ Στέλ’ τ’ς τρατάρινας. Του Στέλιου Παπαστυλιανού. Βρισκόταν στο πάνω μέρος της πλατείας.
15 – Τ’ Τσαγάκ’. ου Κ Βαλαγκούτη, ήταν και κουρείο.
Βρισκόταν στη διπλανή πλατεία του Αγίου Αθανασίου.
16 – Τ’ Σταμπουλή. Του Γιάννη Τζανετή, ήταν και
κουρείο. Βρισκόταν στα μισά
του δρόμου που πάει απ’ τον
Αϊ Θανάση στην καμάρα της
λάκας. Με τα καλαμπούρια
του ο μπάρμπα-Σταμπουλής
το έκανε καφενείο των νέων
και στη ζούλα των μαθητών.
Άφησε εποχή με το «κατέβασέ τουνι κι αυτόνι του κιρατά
στουν αμπατάρου», έχω πολλές όμορφες αναμνήσεις.
17 – Τ’ Μανωλακάκ’. Του Μ.
Βολακάκη. Ήταν μετά την καμάρα της λάκας στο σταυροδρόμι.
18 – Ου Βράχους. Του Κ.
Κολυβά και
19 – Του Κύμα. Του Ψωμά.
Βρισκόταν στον δρόμο προς
τον Αϊ-Θανασάκη, το ένα
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απέναντι απ’ το άλλο. Ήταν τα καφενεία των ψαράδων.
Στην Αγία Παρασκευή υπήρχαν
20 – Τ’ Γάτ’. Κυριακού. Μπροστά στην
εκκλησία.
21 – Τ’ Μιλά. Του Μελά. Στην αρχή
του δρόμου της Σγουρούς. Με εντυπωσίαζαν τα κάδρα με τα καΐκια και τα καράβια που ζωγράφιζε ο ίδιος με μολύβι.
Ασχολούμουνα κι εγώ με κάτι τέτοια.
22 – Τ’ Ζουρμπά. Βρισκόταν λίγο παρακάτω στη γωνία απ’ τη παλιά Δημαρχία.
Και πάμε στο κέντρο στη Πλατεία της
Λούγκας και στους γύρω δρόμους.
Μέσα στη πλατεία υπήρχαν:
23 – Τ’ Βάνια. Αλέξη Τσαλαπατάνη.
24 – Τ’ Παυλή. Κ. Παυλή.
25 – Τ’ Σώμα. Του Γιάννη Παπουτσή.
Ζαχαροπλαστείο.
26 – Τ’ Σεβαστάκ’. Του Μ. Σεβαστάκη.
27 – Τ’ Μάνταλ’. Καφεοινομαγειρείο.
Του Ν. Μάνταλου. Πάνω απ’ τη βρύση
της Λούγκας.
Στους γύρω δρόμους υπήρχαν:
28 – Τ’ς Γιαννίκας. Του Γιάννη Σαρηγιάννη.
29 – Τ’ Πατσούλ’. Του Πατσούλη.
30 – Τ’ς Πιλάφας. Του Νικολάου Φρατζέσκου Καφενείο και ταβέρνα.
31 – Τ’ Τζίτζιρα.
32 – Τ’ Κωκονάκ’. Του Κωκόνη, ήταν και κουρείο.
33 – Τ’ς Στρουγγύλας. Του Ν. Βουλή.
34 – Και το τελευταίο που μου το θύμισε ο Μανώλης
Χιώτης: Το εξοχικό του Μάνταλου στη Σκούταρη, το
τελευταίο στην στροφή του αμαξιτού δρόμου που πάει
προς Καρλόβασι. Ακόμα υπάρχει.
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Οδοιπορικό στην καρδιά του Κέρκη
Το σπήλαιο της πέρα Παναγιάς του Κέρκη είναι ένας
ακόμα ηφαιστειακός κρατήρας του βουνού, όπου εκατομμύρια χρόνια πριν εκσφενδόνιζαν λάβα και φωτιά
ανάμεσα σε φοβερούς σεισμούς. Η αρχέγονη στεριά
της Αιγηίδας, κλυδωνιζόμενη από ασύλληπτους εκρηκτικούς καταποντισμούς, σκόρπισε τα κομμάτια των

λεπτουργημένη λιθανάγλυφη τέχνη στο εσωτερικό του
ναΐσκου, που για χάρη του σύγχρονου εξωραϊσμού πετάχτηκε στο σωρό των αχρήστων πίσω απ’ τη μάντρα.
Σκέφτηκα εκείνους τους παλιούς μαστόρους που ήλθαν πεζοπορώντας πίσω απ’ τα φορτωμένα μουλάρια
τους με πέτρες, βότσαλα και μάρμαρα, με εθελοντι-

Κακοπέρατο, φωτογραφία Ronald Rebbel
άκρων της, δημιουργώντας τα νησιά του Αιγαίου. Από
τη γέννησή του ο Κέρκης κοιτάζει την απέναντι στεριά
χωρίς να μπορεί να τη ξεχάσει, καθώς πριν ακόμα βγει
ο ήλιος απ’ τη Μυκάλη, οι κορυφογραμμές του λούζονται στο αυγινό φως της Ανατολής.
Αυτή την ώρα ξεκινούν ορειβάτες και προσκυνητές
για μια μαγική πεζοπορία στη πιο άγρια φύση του νησιού μας. Κατηφορίζοντας νοτιοδυτικά από τους Κοσμαδαίους, διασχίζεις πυκνό πευκοδάσος, καταλήγοντας στο πλάτωμα της ρεματιάς με τα αιωνόβια
πλατάνια και το μικρό γεφυράκι της εισόδου. Το παλιό μετόχι της Ζωοδόχου Πηγής κάτω απ’ τη σκέπη των
βράχων έχει ανοιχτό το εκκλησάκι του μ’ ένα στρωσίδι
στο πεζούλι του πρόναου γι’ ανάπαυλα και περισυλλογή. Κοιτάς το ταπεινό τέμπλο με τα παλιά εικονίσματα. Στον λιτό ιερό του χώρο αναζητάς σημάδια της παλιάς μνήμης. Όχι, το δάπεδο δεν ήταν έτσι. Δεν είχε τη
σύγχρονη στρώση των πλακιδίων. Σε βοηθάνε να θυμηθείς τα θραύσματα των μαρμάρων στον χερσότοπο
πίσω απ’ τη χαμηλή ασβεστωμένη πεζούλα. Σπασμένες μαρμαρόπλακες με σωσμένα τα περίτεχνα σκαλίσματά τους. Μαρμάρινες πλεξίδες μαρτυρούσαν μια

κή δουλειά και επίπονη προσπάθεια να αναμετρηθούν
με τη πίστη και την αγάπη της Κακοπερατιανής Παναγιάς. Η ιερή προσφορά τους κι ο βαρύς ιδρώτας του
μόχθου τους στην Πλατυτέρα των ουρανών ακυρώθηκε απ’ τους απογόνους που κληρονόμησαν τέχνη και
απέδωσαν καταστροφή. Σύμφωνα με τον Ιωσήφ Γεωργειρήνη στην επιστολιμαία του διατριβή, Σάμος 1892,
διαβάζουμε.
«Υπάρχει μετόχιον με την επωνυμίαν του Χατζημανώλη. Με μικρόν ναΐσκον επ’ ονόματι της Ζωοδόχου
Πηγής και διώροφον κτίριον με κελλία».
Κοιτάζοντας προς τα βουνά, αισθάνεσαι το δέος της
απόφασης και της τόλμης των περασμένων ασκητών
που έχτισαν σε απρόσιτες βουνοπλαγιές, στεγάζοντας την ιερότητα του Θείου σ’ αυτή την απαρηγόρητη
ερημιά, σ’ αυτό το άλμα που αψηφά τα καθιερωμένα
της ζωής και της ανθρώπινης φύσης. Απ’ την άλλη, η
τέλεια απελευθέρωση απ’ τις περισπάσεις και τις μέριμνες του κόσμου, νοηματοδοτεί τα μυστικά και τα
μυστήρια της ανθρώπινης ένθεης ψυχής, που δεν ερμηνεύονται ούτε με τη λογική ούτε με το λόγο.
Μπήκαμε στο κλιμακωτό μονοπάτι που διασχίζει μια
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κατακόρυφη πλαγιά σύρριζα στο γκρίζο τείχος των
βράχων. Πότε φαιόχρωμες επιφάνειες νεροσκαμμένες απ’ τις καταιγίδες, πότε κακοτράχαλα σημεία
μετ’ εμποδίων και πότε ριζιμιές κοφτερές πέτρες στη
μέση του μονοπατιού. Κι ύστερα τα σκαλοπάτια των ριζών και της σκούρας γρανιτόπετρας. Σαφώς χρειάζο-

νται τρεχαπετάμενα πόδια και προσεχτικό γιδοσκαρφάλωμα. Αρκετά επίπονη δοκιμασία για την αντοχή
των μεγαλύτερων πεζοπόρων. Τα μάτια ασυνήθιστα
στο δυνατό φως που αντανακλά ο ήλιος στις ξασπρισμένες ράχες των γιγάντιων βράχων και στο έντονο
χρώμα της κάθε πράσινης απόχρωσης. Στην άγρια
βλάστηση που θεριεύει στα κατσάβραχα αναπνέει
μια άλλη αύρα οπτικής αισθητικής εντελώς ασκητική
και συνάμα εντελώς ποιμενική, που δίνει ένταση και
δέος στις αισθήσεις. Ταυτόχρονα η θέα είναι εκθαμβωτική. Όσο φτάνει το μάτι περνώντας από σύρραχα,
ρωγμές και βαθουλώματα, μια αχλή δροσιάς σκεπάζει το τοπίο ως τα υψόμετρα των μονόκορφων πέτρινων όγκων, που κυκλώνουν το φαράγγι στη διαδοχή
των κορυφογραμμών. Οι αρχαίοι ερημίτες συνήθιζαν να στήνουν μεγάλους ξύλινους σταυρούς στα πιο ψηλά βράχια της
σκήτης τους για να δαμάσουν τη νεκρική
ερημιά με τη δύναμη του Ζωηφόρου Ξύλου. Τώρα ασβεστόχρωμοι σταυροί φρουρούν το μονοπάτι πάνω στην πέτρα, πάνω
στους δεντροκορμούς και στα τοιχώματα του σπηλαίου. Φτάνοντας, ρίξαμε στο
ηχηρό φαράγγι τις πέτρες του θριάμβου
μας. Νικήσαμε τα εμπόδια, και το φόβο
του φοβερού γκρεμού ακροπατώντας στο
χείλος του. Καταλαγιάσαμε τον κάματο,
τον καύσωνα της πυρωμένης πέτρας, το
μυικό τράβηγμα των αγύμναστων ποδιών
μας. Πατήσαμε λοιπόν στο αγιοβάδιστο
καταφύγιο της σκοτεινής εκκλησούλας.
Είναι κι αυτό μια ζωηφόρα παρουσία στο
μοναχικό τοπίο. Καθισμένοι στα ασπρι-
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σμένα σκαλοπάτια στο πρώτο στόμιο του σπηλαίου με
τον ήλιο ν’ απλώνεται ως εκεί που του επιτρέπει το
κοχυλοειδές του άνοιγμα, αναπολήσαμε την τραχιά
ιστορία του βουνού με τα σπαρμένα οστά των μαχών
της αντίστασης και του εμφύλιου κι εκείνα τα ξασπρισμένα των ασκητηρίων, τα αμνημόνευτα κι ανώνυμα
της λήθης. Κάπου εδώ καραδοκούσε ο θάνατος, κάθε που οσμίζονταν αίμα και ανθρωποκυνηγητό. Και κάπου στα περίχωρα άφησε ανέγγιχτη την αθανασία των οστών των
πετρωμένων κι απολιθωμένων στο θρύλο και
την ιστορία.
Επιστρέφοντας στο μετόχι, πήραμε τον
ανηφορικό χωματόδρομο της άλλης πλευράς. Εκείνον που οδηγεί στο μνημείο των
μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού. Κάθε
χρόνο απαγγέλλονται τα ονόματά τους στις
ανεμοδαρμένες ράχες και τα λημέρια των
βράχων που βιγλίζουν τη μακρινή τους θάλασσα. Ένα λεπτό σιγής, μετουσιώνεται σε
κραυγή μέσα στην ηχώ του φαραγγιού, ανακαλώντας την πανανθρώπινη ειρήνη να μοιράσει ψωμί ομορφιά και αλληλέγγυες ιδέες σε τούτον τον δοκιμασμένο τόπο. Να μοιράσει τη
ζωντανή ζύμη των αδούλωτων ψυχών που παθιάζονται
απ’ τα ιερά βουνά της κάθε αγωνιστικής περιπέτειας.
Κι ο Κέρκης μας είναι ένα ιερό βουνό, ανεξερεύνητο στις σπηλαιώδεις οπές των μυστηρίων του και των
μυστικών του. Ο Κέρκης, ο σοφός γέροντας, μας προτρέπει στην ομηρική αλφαβήτα της στέρεης γνώσης.
Να ξεχωρίζουμε το θρούμπι απ’ τη ρίγανη, το φασκόμηλο απ’ το φλασκούνι, το λεμονοχόρτι απ’ το θυμάρι.
Κι ακόμα, να σπουδάζουμε το φως και τους χρωματισμούς του ορίζοντα. Για να ξανασυναντηθούμε με την
ιερότητα της ζωής, της φύσης και της ιστορίας, με μια
πραγματική προσέγγιση, μήπως και γεμίσουν τα άδεια
βλέμματα της αδιαφορίας μας.

