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Νέα του Συλλόγου
Ευαγγελία Λυμπέρη
Κική Τζανετή
στη μνήμη του αγαπητού της συζύγου
Νικολάου Τζανετή
Γεωργία Ελένη
Κική Παρ. Κάσδαγλη

Στη μνήμη του Σωκράτη Δηλανά
Σωκράτη, αγαπητέ φίλε, μας συγκλόνισε η είδηση του θανάτου σου. Είναι από αυτά τα νέα
που δεν θέλουμε να πιστέψουμε όταν αφορούν
ανθρώπους σαν και σένα.
Ήσουν ενεργός, δραστήριος μέχρι την τελευταία σου στιγμή. Αγωνιστής στην ζωή σου πετυχημένος. Σημαντικός για την κοινωνία, σημαντικός για τον Όρμο στον Μαραθόκαμπο που
αγάπησες και προσπάθησες για την ανάπτυξη
και την εξέλιξη του.
Θα σε θυμόμαστε πάντα ευγενικό και χαμογελαστό όταν μας καλωσόριζες στον Όρμο.
Το διοικητικό συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου μας εκφράζουν τα θερμά, ειλικρινή συλλυπητήρια στην αγαπημένη σου οικογένεια, την
σύζυγό σου Μαρία, τον γιο σου Θρασύβουλο και
τα αδέρφια σου Γιώργο, Αγγέλα και Θανάση.
Καλό παράδεισο

Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά,
ψηλή μου δεντρολιβανιά
κι αρχή καλός μας χρόνος,
εκκλησιά με τ’ άγιο θρόνος.
Αρχή που βγήκε ο Χριστός
άγιος και πνευματικός,
στη γη, στη γη να περπατήσει
και να μας καλοκαρδίσει.
Άγιος Βασίλης έρχεται,
κι όλους μας καταδέχεται
από την Καισαρεία,
συ ’σαι αρχόντισσα κυρία.
Βαστά εικόνα και χαρτί,
ζαχαροκάντιο ζυμωτή
χαρτί και καλαμάρι
δες και με το παλικάρι.
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Συνδρομές Φτεριά
Δημήτριος Ψωμάς
Θεανώ Ζαμπίτη
Γεώργιος Δάφνης
Ιωάννης Ρήνας
Νίκος Μυτιληνός
Σταυρούλα Κυριακού
Δάφνη Φραντζέσκου
Κούλα Ρουμπή
Μαρία Κοζώνη
Ευαγγελία Παρασχάκη
Δημήτριος Ιωαν.Τσακουμάγκος
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Κάλαντα πρωτοχρονιάς

Συνδρομές Στέγης
Θεμιστοκλής Τσέπης
Γεώργιος Δάφνης
Ουρανία Δηλανά
Οικ. Κώστα Γεραπετρίτη
Θεμιστοκλής Τσέπης
Δωρεά
Σταύρος Κονδύλης
Κατίνα Μιχαλάκη – Ν. Μυτιληνός
Barbara Siegl
Θάλεια Μυτιληνού
Πυροσβέστες Μαραθοκάμπου

30
50

50
30
50
20
20
20
50
30
30
20
50

Το καλαμάρι έγραφε,
την μοίρα του την έλεγε
και το χαρτί ομίλει,
άγιε μου, άγιε μου καλέ Βασίλη.
Ο Σύλλογος των απανταχού Μαραθοκαμπιτών
εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Βαγγέλη Σκρίνου για το θάνατο
της αγαπημένης τους εγγονής.
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Ευχόμαστε το 2021
να φέρει σε όλους χαρά και ευτυχία,
όπως και γρήγορη επούλωση των πληγών
που επέφερε ο σεισμός στο νησί μας
Σύλλογος Απανταχού Μαραθοκαμπιτών
Μαραθοκαμπιτών
Πρόταση του συλλόγου για το 1821
Θέμα: Συμμετοχή του Μαραθοκάμπου στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων
για τον εορτασμό των 200 χρόνων της ελληνικής επανάστασης του 1821
Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής για τον εορτασμό των διακοσίων ετών της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
Συγχαρητήρια για τη συμμετοχή σας στη σημαντική επιτροπή εορτασμού για την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και θερμές ευχές για καλή επιτυχία στο
έργο σας!
Ο εορτασμός αυτός πέρα από την επανασύσταση
του ιστορικού παρελθόντος της Ελλάδας τα τελευταία διακόσια χρόνια, που αποτέλεσαν σταθμό και συνέβαλαν σημαντικά στη διαμόρφωση της ταυτότητας
του Νεοέλληνα, θα φέρει στο προσκήνιο της διεθνούς
σκηνής την Ελλάδα του σήμερα και θα παρουσιάσει τη
δυναμική της στο μέλλον.
Από το ακριτικό νησί της Σάμου, από το ιστορικό χωριό του Μαραθοκάμπου της δυτικής Σάμου, ο Σύλλογος των Απανταχού Μαραθοκαμπιτών με έδρα την
Αθήνα λαμβάνει το θάρρος να αιτηθεί τη συμμετοχή
του Μαραθοκάμπου στον εορτασμό της ελληνικής
επανάστασης του 1821. Πρόκειται για ένα ηρωικό μέρος, που συμμετείχε πολύ ενεργά στον αγώνα εναντίον των Τούρκων.
Ο καπετάν Σταμάτης Γεωργιάδης (1791-1861) που
γεννήθηκε στον Μαραθόκαμπο, γνωστός ως καπετάν
Σταμάτης, διέθεσε το πλοίο του, το μπρίκι Αχιλλεύς
237 τόνων, στην κεντρική διοίκηση και με αυτό έλαβε
μέρος σε πολεμικές αποστολές. Πολέμησε στο πλευρό του Λυκούργου Λογοθέτη με απαράμιλλη γενναιότητα και ζήλο. Ακόμη και σήμερα στον Μαραθόκαμπο
μπορεί να δει κανείς το σπίτι όπου γεννήθηκε. Στο πα-

λιό Δημαρχείο σώζονται κάποια αντικείμενά του όπως
το σπαθί του, κομμάτι από τα πανιά του πλοίου του και
άλλα. Το ίδιο έκαναν και άλλοι στον Μαραθόκαμπο με
τα 61 μικρά καράβια που διέθεταν. Κάποιοι πήγαν στην
ηπειρωτική Ελλάδα και πολέμησαν κυρίως στην Πελοπόννησο.
Έως σήμερα οι αναμνήσεις από την επανάσταση
αποτυπώνονται στο έθιμο του Πάσχα με τις οβίδες,
κατά το οποίο την ημέρα της Ανάστασης οι πέντε ενορίες του Μαραθοκάμπου συναγωνίζονται για το ποια
θα παρουσιάσει το εντυπωσιακότερο θέαμα. Πιο συγκεκριμένα, κάλυκες από οβίδες ταπώνονται με μπαρούτι και χαρτί και πυροδοτούνται από ομάδες νεαρών ενοριτών στις πλαγιές του χωριού δημιουργώντας
απανωτές εκρήξεις. Η προφορική παράδοση αναφέρει ότι πρώτος ο καπετάν Σταμάτης στα χρόνια της
επανάστασης χρησιμοποίησε ένα μικρό κανόνι για να
γιορτάσει την ανάσταση. Από την περίοδο αυτή σώθηκε σε αρκετά καλή κατάσταση μια σκοπιά κατασκευασμένη το 1822 κοντά στον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα,
η οποία πρέπει να συντηρηθεί και να αναδειχθεί.
Θα ήταν μεγάλη χαρά και τιμή του Συλλόγου να δεχτείτε την αίτηση συμμετοχής του Μαραθοκάμπου
στους εορτασμούς για το 1821 και παράλληλα να μας
δοθεί η ευκαιρία να σας φιλοξενήσουμε και να σας
ξεναγήσουμε στις ομορφιές του τόπου μας.
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Η πρόεδρος
Αγγέλα Χατζίνη
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Φτεριάς
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΣΕΩΝ

Προς τους Σαμίους αποδήμους
Αγαπητοί μου.
Ο φονικός σεισμός της 30ής Οκτωβρίου 2020, πέρα
από τις ανθρώπινες ζωές που στέρησε και τις περιουσίες που κατέστρεψε, επέφερε και ένα πρωτοφανές πλήγμα στους ναούς και τις μονές της ιδιαίτερης
πατρίδας μας, της Σάμου. Και βέβαια οι ανθρώπινες
απώλειες είναι το πρώτο και ανεπανόρθωτο κακό, και
η σκέψη και η προσευχή μας είναι στις ψυχές αυτές,
αλλά και στους συγγενείς τους και σε όσους τραυματισμένοι βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου αναμένοντας την ίαση. Αλλά και οι καταστροφές περιουσιών,
κτηρίων και μνημείων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επειγόντων, που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση, για να δρομολογηθεί η αποκατάσταση της ζωής
στο νησί μας.
Οι ναοί και τα μοναστήρια μας που τραυματίστηκαν
από τον σεισμό είναι οι χώροι όπου μεγαλώσαμε, όπου
ζήσαμε χαρές και λύπες, όπου κατανυχθήκαμε και
συγκινηθήκαμε, και με τους οποίους συνδέεται μεγάλο μέρος των αναμνήσεων που μας δένουν με τα παιδικά μας χρόνια και την νοσταλγία της ιδιαίτερης πατρίδας μας, του τόπου καταγωγής μας. Φανταστείτε
τι θα ήταν τα χωριά και οι πόλεις της Σάμου για μας
χωρίς τις εκκλησιές και τα μοναστήρια μας, ή με νέα
ψυχρά τσιμεντένια κτήρια στη θέση τους, κτήρια που
δεν έχουν πάνω τους τα σημάδια του χρόνου και των
ανθρώπων, μέσα στα οποία δεν υπάρχουν οι σκιές των
αγαπημένων μας προσώπων που δεν ζουν πια, που δεν
συνδέονται με ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, τις αναμνήσεις και την εθνική, θρησκευτική, πολιτιστική και τοπική ταυτότητά μας.
Ο κύριος μνημειακός πλούτος της Σάμου είναι αυτός ο θησαυρός μεταβυζαντινών ναών και μονών, με
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις μνήμες που κουβαλούν, ως πραγματικά «μνημεία», για όλους μας, τις
οικογένειες και συλλογικά την κοινωνία μας. Το μεγαλύτερο μέρος των Ναών και των Μονών μας έχει
πάθει μεγάλες ζημιές, ενώ σε μερικές περιπτώσεις
αυτές είναι ανεπανόρθωτες, όπως συνέβη στον Ιερό
Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καρλοβάσου, όπου εκφράζωνται φόβοι για την κατάρρευση του εναπομείναντος
κτιριακού σκελετού. Ομοίως με σοβαρές έως και ανεπανόρθωτες βλάβες είναι οι Ιεροί Ναοί: Αγίου Σπυρίδωνος Βαθέος, Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και Αγίας Ματρώνης Άνω
Βαθέος, Αγίου Νικολάου και Κοιμήσεως Θεοτόκου
Κοκκαρίου, Κοιμήσεως Θεοτόκου και Αγίου Γεωργίου
Βουρλιωτών, Τιμίου Προδρόμου Αγίου Κωνσταντίνου,
Ζωοδόχου Πηγής Μανωλατών, Αγίου Νικολάου Όρμου Καρλοβάσου, Αγίας Ματρώνης και Αγίου Ιωάννου
Χρυσοστόμου Καρλοβάσου, Τιμίου Σταυρού και Εισοδίων της Θεοτόκου Μεσαίου Καρλοβάσου, Αγίου Αθανασίου Υδρούσης, Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κοντακαιΐκων, Γενεθλίου της Θεοτόκου Κονταΐκων, Αγίου
Νικολάου Κουμαιϊκων, Ταξιαρχών Νεοχωρίου, Τιμίου
Προδρόμου Λέκκας, Αγίου Παντελεήμονος Τσουρλαίων, Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καστανιάς, Οσίου Αντωνίου και Αγίας Παρασκευής Μαραθοκάμπου, Αγίου

Νικολάου Κουμαιΐκων, Αγίου Γεωργίου Σκουραιΐκων,
Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Αγίου Γεωργίου Πλατάνου, Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πύργου, Αγίας Τριάδος
και Χριστού Παγώνδα, Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Αγίας Άννης και Αγίας Παρασκευής Χώρας, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πυθαγορείου, Γεννήσεως του
Χριστού Μυτιληνιών, Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παλαιοκάστρου, όπως επίσης η Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού
Σάμου, η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Καρλοβάσου, η
Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Μυτιληνιών.
Θα αφήσουμε αυτές τις εκκλησιές να καταρρεύσουν; Έρχεται χειμώνας, με βροχές και ανέμους, και
η κατάσταση για τα χτυπημένα απ’ το σεισμό μνημεία
γίνεται ακόμη χειρότερη. Πώς θα σταθούμε άξια απέναντι στους προγόνους μας, αυτούς που κατέστησαν
το όνομα του νησιού μας συνώνυμο της ανδρείας, της
αδούλωτης αντίστασης, της πατριδολατρίας και του
ηρωισμού, και πώς θα απολογηθούμε στα παιδιά μας
και τις ερχόμενες γενιές για την ολιγωρία μας, αν επιτρέψουμε ο μοναδικός αυτός πλούτος, που είναι κοινός πολιτιστικός θησαυρός όλων μας, να καταστραφεί;
Παιδιά μου αγαπημένα,
Η Ιερά Μητρόπολις Σάμου και Ικαρίας από την πρώτη στιγμή αγωνίζεται για την αποκατάσταση των ζημιών αυτών. Έχει όμως άμεσα ανάγκη από τη στήριξη και τη βοήθεια των παιδιών της Σάμου. Γι’ αυτό και
απευθύνομαι σε σας σήμερα, εν συνοχή καρδίας, για
να σας πληροφορήσω ότι υπάρχουν οι ακόλουθοι τραπεζικοί λογαριασμοί, στους οποίους σας παρακαλώ να
καταθέσετε το περίσσευμα της αγάπης σας.
- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΒΑΝ: GR5601104010000040154520072
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΙΒΑΝ: GR4601727080005708022539451
Άλλωστε είναι σε όλους γνωστό ότι στο διάβα των αιώνων οι εκκλησίες και τα μοναστήρια μας δεν χτίστηκαν
από το περίσσευμα των λίγων, αλλά από το υστέρημα
των πολλών. Αυτό το υστέρημα σας καλώ να καταθέσετε, ως ελάχιστο δείγμα αγάπης προς την Σάμο, την παράδοση και τον πολιτισμό της, ώστε να μην γκρεμιστούν
αλλά να αναστυλωθούν οι ναοί μας, που αποτελούν κοινή περιουσία και κληρονομιά όλων μας.
Δεν είναι ασφαλώς η πρώτη φορά που το νησί μας,
με τους υπερήφανους και αγέρωχους ανθρώπους του,
βίωσε μεγάλες καταστροφές. Όπως στο παρελθόν,
έτσι και τώρα θα σταθούμε στα πόδια μας ξανά, γιατί
αγαπούμε τη Σάμο και θα τη στηρίξουμε με κάθε τρόπο. Χρειάζεται όμως αποφασιστικότητα, μέθοδος και
κινητοποίηση. Έτυχε στη γενιά μας αυτό το φορτίο.
Θα το σηκώσουμε επάξια, δείχνοντας σε όλους ότι η
Σάμος συνεχίζει να είναι το κατά την Ανατολή προπύργιο του ελληνορθόδοξου πολιτισμού και της Ρωμηοσύνης.
Μετ’ ευχαριστιών
Πατρικών ευχών και αγάπης Χριστού
+ Ο Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος
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Έλσα Χίου

Δυο παιδιά ερωτευμένα, δυο παιδιά του καημού
Όταν ο χάρος οσμίζεται σεισμό, κρύβεται πίσω απ’
τους γερασμένους τοίχους. Μας έτυχε να ζήσουμε
την απόλυτη τραγωδία του πιο θλιβερού αποχαιρετισμού, όπου ένα νησί γονάτισε σύσσωμο μπροστά στα
αδικοχαμένα του παιδιά. Ποταμοί έρεαν οι δακρυσμένες λέξεις κυλώντας στα νερά της σεισμικής παλίρροιας. Νοιώσαμε το οδυνηρό τρέμουλο σώματος και

ψυχής ακολουθώντας νοερά το ξόδι δυο παιδιών που
δεν πρόλαβαν να χαρούν το φως της νιότης τους και
τον μαθητικό έρωτά τους. Κάτω απ’ το βαρύ νέφος της
οδύνης μας ανακαλώ τον τραγικό μισεμό τους, μιλώντας ουσιαστικά για τη ζωή. Επειδή η γλυκύτητα και
η τρυφερότητα είναι οι πιο χαρούμενοι άγγελοι που
ευαγγελίζονται τον πρωτοφανέρωτο αθάνατο έρωτα
στις ψυχές των νέων.
Ο νεανικός έρωτας κρύβει την πιο στοργική και βαθιά φιλία. Είναι το πρώτο συνδετικό αίσθημα ανάγκης
να ενωθούμε ουσιαστικά με τον άλλον με κοινό άνοιγμα ψυχής στην ομορφιά του κόσμου.
Με την ευφορία μιας παρόμοιας αγάπης όδευαν
τα παιδιά χειροπιασμένα στο δρομάκι της άδικης μοίρας τους, ανυποψίαστα για την ποίηση που αγρυπνάει
παντού, απαθανατίζοντας την ομορφιά, την αγάπη και
την ανατριχίλα του θανάτου.
« Κοριτσάκι γελαστό. Με τα μάτια τα γεμάτα πουλίσιο φόβο, με τα μάτια τα ζεστά. Με τα μάτια του ανοιξιάτικου θάμβους. Κοριτσάκι εσύ από φώσφορο και
κραυγή. Κοριτσάκι εσύ ωραίο.
Κοριτσάκι εσύ γλυκό. Εύθραυστο για την παλάμη κι
από κληματόβεργα πουλάκι αρπαγμένο και χαμένο.
Με τα ματόκλαδα κλειστά κάτω απ’ του φρυδιού το
δρεπανάκι. Κοριτσάκι εσύ γλυκό.
Κοριτσάκι εσύ ονειροπόλο. Θολώνω από κλάματα κι
εκρήξεις. Κοριτσάκι εσύ της θλίψης. Κοριτσάκι μου

αέρινο με του ζαρκαδιού τη δίψα. Με του χελιδονιού
την αψηφιά.
Κοριτσάκι μου μακρινό και κοντινό. Στις φλέβες μου
κυλάς. Κοριτσάκι μου εσύ αγαπημένο».
Ο νεανικός έρωτας της νησιωτικής ζωής αρέσκεται
στο αντίκρισμα της θάλασσας και στο αρμένισμα των
καραβιών. Γι’ αυτό κι ο θρήνος των μητέρων δεν περιορίζεται στο νεκροταφείο των πικρών κυπαρισσιών. Ο στεναγμός
τους πάει μακρύτερα
απ’ την κραυγή ακολουθώντας το αιώνιο
πλοίο με τα κατάμαυρα πανιά που πλέει
στον Αχέροντα. Γίνεται μοιρολόγι. Θρηνητικό μέλος μιας σκοτεινής μοίρας.
«Αγόρι μου, με τα
καστανά
μαλλάκια
σου. Το σεντόνι που
σε τυλίγει χαλαρά είναι υφασμένο από
λευκό αφρό της θάλασσας. Και το μαξιλάρι σου χρυσαφένιο κουβάρι από
μυρωμένα φύκια.
Ο Θεός να δροσερέψει τη ψυχή σου με όλα τα γλυκά χάδια που πήρα από σένα.
Σπλάχνο μου με το γλυκό χαμόγελο. Γλάροι είναι τα
λευκά κεριά και Νηρηίδες οι μοιρολογίστρες σου.
Ο Θεός ας δροσερέψει την ψυχή σου με ότι με άγγιξε απ’ τα γλυκά σου λόγια, με ότι μου χάρισε η αγάπη σου, γιε μου.
Αγόρι μου με τα καστανά μαλλάκια σου. Δεν υπάρχει τόπος που η κραυγή μου δεν θα μπορούσε να σε
φτάσει.
Το μοιρολόγι θρηνεί, κάνοντας διάλογο. Αφηγείται
πάνω απ’ το πελιδνό κάλλος και την απόκοσμη γαλήνη
της αγαπημένης μορφής. Η εμπιστοσύνη στην αφθαρσία της ψυχής και στο απέθαντο πνεύμα της ανθρώπινης ύπαρξης πλέκει νήματα επικοινωνίας και βεβαιότητες για τη ζωντανή παρουσία της ψυχής παντού. Το
θρόισμα των βημάτων δεν σβήνει. Η φωνή αντηχεί αιωρούμενη ολούθε. Το αόρατο λατρεμένο σώμα, ανάερο
κινείται στο χώρο. Είναι μια αίσθηση που συλλαμβάνεται με τη καρδιά. Γιατί μόνο η καρδιά συλλαμβάνει το
αόρατο. Η ψυχική ύπαρξη δεν χάνεται. Ζει στο υπερπέραν της ανεξιχνίαστης αθανασίας ως υπερφυσική
παρουσία στους κόλπους του Δημιουργού της. Η αθανασία συνδέεται μυστηριακά με το κάλλος της αιώνιας νιότης που λάμπει με άλλη διάσταση, στο βασίλειο
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των ψυχών.
Τα δικά μας παιδιά έζησαν μικρής διάρκειας ζωή.
Επίγεια ζωή ζυμωμένη με αγάπη και οικογενειακή
θαλπωρή. Γεμάτη γιορτές και σκόλες. Γεμάτη μικρές
περιπλανήσεις στη ζεστασιά, στις μυρωδιές και τα
χρώματα του τόπου μας. Έζησαν με κινήματα ψυχής
για τα ωραία τα δημιουργικά και τα ωφέλιμα που συναντούσαν στις αίθουσες διδασκαλίας, στην παράδοση των βημάτων του χορού που
έσερναν μαζί πατώντας πάνω
σε αρχαία βήματα. Μαθήτευσαν στο πνεύμα του ίδιου πολιτισμού που στις τελετουργίες
και τους μουσικούς ρυθμούς
του, στα τραγούδια και τις τραγωδίες του, το ήθος και οι κληρονομημένες αξίες αποτελούσαν την πιο ακριβή διδακτέα
ύλη. ‘Άνοιγαν στα χέρια τους
σάκες και βιβλία. Άνοιγαν και
τον κυκλικό χορό χτυπώντας τα
πόδια τους με την ακαταμάχητη δίψα για ζωή. Αγκαλιασμένα
πάντα, αρπαγμένα σε μια κυματιστή οροσειρά από μπράτσα
που κύκλωναν όλη την πατρίδα
με το δυνατό μέλος της δημοτικής ποίησης.
Σύμφωνα με μια λαϊκή παράδοση η γη στηρίζεται σε στύλους που είναι τοποθετημένοι πάνω στη ράχη μιας τεράστιας φάλαινας. Μόλις
κουνηθεί το τεράστιο κήτος, σειέται όλη η γη με φοβερό σεισμό. Μα όταν οι γυναίκες κοσκινίζουν το αλεύρι τους για να φτιάξουν ψωμί και οι άντρες τσαπίζουν
τον κήπο τους για ν’ αποδώσει καρπούς, ο θόρυβος
απ’ το κόσκινο και την τσάπα τρομάζει τη φάλαινα που
λουφάζει και παραμένει ακίνητη. Γι’ αυτό οι άνθρωποι πρέπει να εργάζονται καθημερινά για να προλαβαίνουν τον αφανισμό της γης. Η εργασία έχει βαθιά
πνευματική υπόσταση. Παρουσιάζεται στο μύθο ως
δυνατότητα να σωθεί ο κόσμος απ’ το σεισμικό γκρέμισμα που απειλεί κατά καιρούς τη ζωή.
Στη δική μας τραγωδία ένας ετοιμόρροπος τοίχος
από πέτρα και χώμα έκρυβε τη θανατική μοίρα των
παιδιών μας. Τοίχος λευκός. Ασβεστωμένος. Που τον
γλύκαινε στα γεράματά του το ακούμπισμα των περαστικών για μια στάση κουβέντας, για ένα ξαπόσταμα.
Πέτρα στην πέτρα ορθωνόταν με τα σαθρά του θεμέλια, αόρατη απειλή. Κι ο άνθρωπος που ήταν; Αγέρηδες, βροχές, κούφια θεμέλια. Ο άνθρωπος ο υπεύθυνος που ήταν; Η θορυβώδης εργασία που θα ξόρκιζε
το κακό που ακούστηκε; Πέτρα στην πέτρα και στη
βάση παγίδα θανάτου. Ο τοίχος σωριάστηκε με βάρος
βουνού, θάβοντας μέσα του τον πιο πολύτιμο θησαυρό
της πόλης. Βέβαια η ανυποψία του κακού και η αδιαφορία προς την ασφάλεια της κάθε ζωής δεν είναι
μόνο προσωπικό ζήτημα του καθενός υπευθύνου. Εί-
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ναι και ζήτημα φροντίδας, προσοχής, ενδιαφέροντος
κι αγάπης προς όλους τους ανθρώπους. Είναι κατάσταση εγρήγορσης.
Η πέτρα που πέσανε και το ξύλο που σταυρωθήκανε
τα παιδιά της καρδιάς μας είναι εκεί. Με το ακοίμητο
καντηλάκι και το αμάραντο τριαντάφυλλο της μνήμης.
Μας δώσανε το πιο ηχηρό μάθημα μαζί με τον ανείπωτο πόνο του χαμού τους. Οι ζώντες πρέπει επιτέ-

λους να μαθαίνουμε απ’ τους νεκρούς μας. Να αφυπνιζόμαστε απ’ τα λάθη μας, απ’ την τοξική αδιαφορία
μας, απ’ την άρνηση της ευθύνης για την πρόληψη του
κάθε κινδύνου. Τα παιδιά μάς άφησαν μαθήματα αγωνιστικής καθημερινότητας. Μιλάνε μέσα στο αίμα μας
τώρα για να μας θυμίζουν πως εδώ τιμωρήθηκε το πέρασμα της αθωότητας. Το άνθισμα της νιότης. Η έναστρη αγάπη ενός παρθενικού έρωτα. Μας υπενθυμίζουν πως όλα αρχίζουν απ’ το συμπυκνωμένο χάος
της όποιας διοίκησης, της όποιας ανεκπλήρωτης ανάγκης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Είναι
οδοδείκτες πλέον για μια άλλη αποτίμηση των αθέατων κινδύνων που δεν κυοφορούν καμιά κακιά στιγμή
και καμιά μαύρη μοίρα, αν εμποδιστούν οι ρίζες τους
να θρέψουν το κακό.
Συλλυπούμαι βαθιά τις δυο οικογένειες, καθώς ανήκω στη χορεία των ορφανεμένων μητέρων απ’ τον
πρόωρο χαμό των παιδιών τους. Κουβαλάμε μέσα μας
μια αλυσίδα από πληγωμένες μνήμες και αισθήματα.
Σκιρτήματα και όνειρα συντριμμένα. Ο Θεός ας γεμίζει δύναμη αντοχής τα δάκρυά μας σ’ αυτό τον πένθιμο κύκλο που βρεθήκαμε. Ας παρηγορηθούμε για
χάρη τους. Ανάμεσα στο άκτιστο φως και την αγάπη,
στα περιβόλια κοιμούνται, των ιερών Γραφών. Ο λόγος και η κάθε έλλογη ψυχή κατοικεί στην ουράνια πατρίδα της. Και οι άνθρωποι το πιστεύουν, μόνο με τη
συναίνεση της καρδιάς τους. Ας είναι αυτή η αλήθεια
μας, η καρδιακή. Η μόνη αλήθεια.
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Γιάννης Μόρτζος

Συνέντευξη στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»
Τον χαιρετούν ακόμη άνθρωποι από τους πρωταγωνιστικούς του ρόλους στις θρυλικές σειρές της Κρατικής, Χατζεμμανουήλ και Χαίρε Τάσο Καρατάσο. Κι
όμως η πορεία του μεγάλου ηθοποιού και σκηνοθέτη
Γιάννη Μόρτζου είχε και έχει κυρίως θέατρο. Αφοσιωμένος σε αυτό, θήτευσε δίπλα στον Κάρολο Κουν
21 χρόνια ενώ ανέπτυξε την δική του πορεία,
το δικό του θέατρο, τις δικές του επιτυχίες αλλά και
ένα συγγραφικό έργο που
ανάμεσά τους διασώζεται
η μέθοδος του δασκάλου
του, του Κουν.
Ο Μόρτζος διέγραψε
μια μεγάλη πορεία ενώ σε
κάθε δόνηση της εποχής,
ήταν εκεί μάχιμος, με θαρραλέα πολιτική στάση αλλά
και συμμετοχή στη διαμόρφωση του πολιτισμικού τοπίου κατά τις πρώτες τετραετίες του ΠΑΣΟΚ επί Ανδρέα Παπανδρέου. Λαϊκός, ευαίσθητος, με έγνοια για
τη νεοελληνική δραματουργία, καυστικός ενίοτε χωρίς να γίνεται όμως δυσάρεστος επιστρέφει πάντα
στη γενέτειρά του Σάμο, επιμένει στην προφορικότητα των καφέ της Πλατείας Κολωνακίου, στο διάβασμα
αλλά και την αέναη μελέτη της επικαιρότητας, των τάσεων της εποχής, των σύγχρονων προβληματισμών.
Σάμος. Το χωριό που γεννηθήκατε πώς λέγεται;
Σκουραίικα, είναι 20 χλμ. από το Καρλόβασι. Τώρα
έχει φτάσει 120 κατοίκους από 500 που ήτανε. Αγροτικό χωριό. Με παραγωγή κυρίως λάδι, αμύγδαλα και
κουκιά.
Πότε γεννιέστε;
11 Οκτωβρίου 1940. Γεννήθηκα λίγο πριν από τον πόλεμο με την Ιταλία. Την 28η Οκτωβρίου φεύγει ο πατέρας μου ο μπαρμπα-Φρίξος για το μέτωπο. Πήγε στην
Αλβανία, πολέμησε στην πρώτη γραμμή στο Τεπελένι,
ευτυχώς γύρισε χωρίς τραύμα. Όμως επιστρέφοντας
ξεκινάει η περιπέτειά του. Εντάσσεται κρυφά στο
ΕΑΜ και κάποια στιγμή πάει στη Μέση Ανατολή, όπως
πολλοί με βάρκες. Εκεί συμμετέχει στο κίνημα και τον
μπουζουριάζουνε στα Σύρματα ως κομμουνιστή. Τον
σημάδεψε αυτό γιατί ενώ ήταν εγγράμματος δεν μπορούσε πια να βρει δουλειά. Η μόνη του διέξοδος ήταν
πως με τον αδελφό του είχε στο χωριό ένα λιοτρίβι.
Και από κει ζούσε. Από το Δημόσιο τον διώξανε.
Πού ήταν;
Μέχρι την εμπλοκή του με το ΕΑΜ ήταν γραμματέας στον Δήμο.
Εσείς;

Εγώ μεγάλωσα στο χωριό, στη Σάμο. Δημοτικό και
Γυμνάσιο. Μέχρι τα 18 είμαι μόνιμος κάτοικος.
Πάτε πια;
Πηγαίνω τα καλοκαίρια κυρίως, έχω ένα εξοχικό
από τη μάνα μου. Και έχω μια αγάπη στη Σάμο, όχι για
τις φυσικές καλλονές αλλά για τους Σαμιώτες. Με
αγαπούνε μπορώ να πω.
Θέλω να έχω επαφή με
αυτούς τους ανθρώπους.
Όλα αυτά τα χρόνια περνάνε πολύ δύσκολα.
Με την τωρινή ένταση
με την Τουρκία το σκέφτεστε;
Το σκέφτομαι έντονα.
Ήλθα να σε δω, όμως είμαι
πολύ φουρτουνιασμένος
βλέποντας τις ειδήσεις,
έχω βγάλει το συμπέρασμα πως η σύγκρουση θα
είναι αναπόφευκτη. Γνώρισα εδώ και χρόνια έναν τούρκο προοδευτικό που κάνει διακοπές στη Σάμο. Μου είπε πως έχει σίγουρες
απόψεις πως ο Ερντογάν θα το κάνει σίγουρα γιατί
έχει και άλλους από πίσω βοήθειες. Θέλει να γίνει ο
κυρίαρχος της Μεσογείου. Η στάση της Γερμανίας είναι ξεκάθαρη.
Πάμε πίσω στα παιδικά σας χρόνια. Διάβασα πως
η πρώτη παράσταση που είδατε ήταν το Κουρέλι...
Μπουλούκι ήταν. Συμπαθητικό όμως. Εγώ ήμουν 17
ετών. Θυμάμαι ακόμη την αυστηρή σύσταση στο πινάκιο: «Μην πλησιάζετε στο θέατρο κανείς μαθητής».
Γιατί;
Μα τότε τα ήθη ήταν ακόμη πολύ αυστηρά.
Αυτό πότε αλλάζει;
Αυτό αλλάζει τη δεκαετία του ’60 και μετά. Πάω και
το βλέπω, καταπληκτική παράσταση το Κουρέλι. Γυρίζοντας ο χωροφύλακας με έπιασε από το αυτί, με
έδωσε στον γυμνασιάρχη και έφαγα τριήμερη αποβολή. Όμως δεν με ένοιαξε καθόλου. Ένιωσα όμως βλέποντας την παράσταση ένα περίεργο τσίμπημα. Μέσα
μου. Ζήλεψα. Αυτούς τους ανθρώπους που γύριζαν
από πόλη σε πόλη και χωριό σε χωριό και λέω αυτοί
πρέπει να είναι ελεύθεροι. Το κράτησα.
Και ήλθατε Αθήνα μετά το σχολείο.
Ήλθα Αθήνα, στο Παγκράτι, δουλεύω σε εργοστάσιο ως εργάτης. Με ηλεκτρικά ψυγεία. Ταυτόχρονα
ως ξυλουργός, μπογιατζής. Μόνος. Κάποια στιγμή πέρασα και λίγο από τυπογραφεία. Από αυτά πέρασα για
να επιβιώσω, το τσίμπημα εκείνο όμως χτύπησε ξανά
στην Αθήνα. Δεκαετία ’60 ακόμη είχαμε πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων κι εγώ δεν μπορούσα να

10

Φτεριάς

σπουδάσω. Σκέφτηκα όμως: Αυτό το τσίμπημα μποΠαρένθεση: έχετε παίξει και σε Ιππείς, πρώτη
ρεί να με βγάλει πουθενά ή ήταν παροδικό; Κατέβηκα σκηνοθεσία του Λαζάνη το 1979.
μια μέρα λοιπόν στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης και
Λαζάνης σκηνοθεσία και Μίκης μουσική ναι. Μεγάκάνω έτσι σε ένα δωματιάκι και βλέπω ένα άνθρωπο λη εμπειρία. Εκεί γνωρίστηκα καλά με τον Μίκη και γί-τότε ο Κάρολος Κουν δεν είχε ακόμη γένια. Καθόταν ναμε φίλοι. Δεν υπήρχε τίποτε αν δεν είχε σφραγίδα
σε μια πολυθρόνα που έδειχνε πως σκέφτεται πολύ.
του Κουν. Είχε βρέξει και κοντεύαμε να πνιγούμε. Το
Πρώτη εικόνα αυτή;
σκηνικό ήταν γεμάτο άχυρα και έβρεξε και βούλωσαν
Ναι. Καπνίζει και σκέφτεται. Το τασάκι μισογεμάτο. όλοι οι υπόνομοι. Μετά έπαιξα σε Οιδίποδα Τύραννο,
Με βλέπει, ένα νεαρό παιδί εγώ με μακρύ μαλλί και με Κουν πάλι.
21 χρόνια με τον Κάρολο..
μου λέει ποιον θέλεις; Τον Κουν. Εγώ είμαι μου λέει.
Και δάσκαλος στη σχολή του. Από το 1970 μέχρι το
Πώς τον ξέρατε;
Τον είχα μάθει από έναν εργάτη στο εργοστάσιο 1981 που έφυγα. Ο Κουν ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση
που πήγαινε σε παραστάσεις στο Θέατρο Τέχνης. «Μπορώ να γίνω ηθοποιός;» τον ρωτάω.
«Προσπάθησε» μου λέει, «δεν μπορώ να στο πω
από τώρα. Να δώσεις εξετάσεις σε δραματική
σχολή και αν περάσεις θα δοκιμάσεις την τύχη
σου». Πήγα και γράφτηκα για να δώσω. Πέρασα
από τους πρώτους.
Ποιους θυμάστε στο έτος ή τη γενιά σας;
Τον πρώτο που γνώρισα ήταν ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος. Προηγουμένως είχε περάσει
ο Γιάννης Φέρτης. Πολλοί. Όλα τα παιδιά ήταν
ένας κι ένας - όλοι γίνανε πρωταγωνιστές. Καρακατσάνης, Διαλεγμένος.
Δασκάλους ποιους είχατε;
Μάριος Πλωρίτης, Γιάννης Σιδέρης, Πέτρος
Λοχαΐτης -ηθοποιός που μας έκανε ορθοφωνία,
Ο Γιάννης Μόρτζος στο ρόλο του Ελέυθέριου Βενιζέλου
Γιάννης Στεφανέλης, ο Κουν ο ίδιος. Στο μάθηανθρώπου που δεν έμοιαζε με τους άλλους. Ο Κουν
μα του -Υποκριτική -δεν έλειπε κανείς.
Υπάρχει η μέθοδος Κουν; Εσείς έχετε γράψει βι- ήταν αυτό που όταν κάθεσαι μαζί του δεν θες να φύγεις.
βλίο. Διασώθηκε η μέθοδος;
Και γνωρίσατε και τον κύκλο του.
Υπάρχει, εγώ κράταγα σημειώσεις από τότε. Η μέΕγώ τους γνώρισα όλους, με έφερε σε επαφή και γίθοδος είναι η εξέλιξη της μεθόδου Στανισλάφσκι. Ο
ναμε φίλοι. Τσαρούχη, Μάνο, Μίκη, Γιάννη Χρήστου.
Κουν το ψυχολογικό θέατρο το έκανε πιο οργανικό.
Ο Χρήστου έχει κάνει τη θρυλική μουσική για
Παίζετε ταυτόχρονα με σπουδές;
Τελειώνοντας το πρώτο έτος, έπαιξα πρωταγωνιστι- τους Πέρσες.
Ήμουν στον Χορό.
κό ρόλο. Μια παράσταση σε ένα γαλλικό μπουλβάρ
Πώς ήταν;
που λεγόταν «Τα Νέα Παιδιά» σε σκηνοθεσία Κουν.
Κάτι που δεν μπορείς να το προσδιορίσεις. Οι ηθοΈπαιξε όλη η γενιά μου: Μιχαλακόπουλος, Μίμης
Κουγιουμτζής, Καρακατσάνης, Μάγια Λυμπεροπού- ποιοί παίζοντας βγάζανε ήχους και κραυγές και πάνω
λου, Φάνης Σχοινάς. Όλο το διάστημα της σχολής όλο εκεί ήταν η μουσική του Χρήστου. Από τις λίγες περικαι κάτι έπαιζα, έπαιξα και κορυφαίος στο Θέατρο πτώσεις δημιουργών, το δυστύχημα ήταν πως έφυγε
των Εθνών, στις «Όρνιθες». Οι πρώτοι παίχτηκαν σε νέος. Έπαιξα και στους Βατράχους του Κουν πάλι με
Ηρώδειο. Ο Κουν μου εξομολογήθηκε κάποια στιγμή Χρήστου μουσική. Αυτές οι παραστάσεις ανανεώσαως πολύ πεισματάρης πως θα το ξαναανέβαζε αλλά νε την άποψη για αρχαίο δράμα και αρχαία κωμωδία,
τώρα πρώτα στο εξωτερικό. Αλλάζοντας μόνον μερικά ήταν ένας καλός νεωτερισμός.
Σινεμά δεν παίξατε τότε;
σημεία της ερμηνείας. Και παίζω σε αυτό ως ΚορυφαίΌχι. Αν και μου γίνονταν προτάσεις. Δεν με ενδιέος. Χατζιδάκις, Νικολούδη, Τσαρούχης. Μετάφραση ο
Βασίλης Ρώτας. Εδώ έδωσε περισσότερο σχήμα ο Κά- φερε όμως να φύγω από το Θέατρο Τέχνης. Στο γυαρολος. Πάμε στο θέατρο Σάρα Μπερνάρ και θυμάμαι λί βγήκα με τον Χατζημμανουήλ, μετά από 23 έτη. Ο
ότι χειροκροτούσαν και δεν φεύγανε. Αυτά που σου Σμαραγδής, με είδε στο θέατρο και όταν αποκτήσαμε
λέω το 1962. Μετά παίξαμε Αθήνα, μέχρι το 1975. Και φιλία μου είπε ότι το είχε στο μυαλό του να συνεργαπήραμε το ΟΚ για Επίδαυρο. Το παίζω όλα τα χρόνια, στούμε αφού ήμουν αγνός από γυαλί. Όταν μου έφεόχι πια Κορυφαίος. Αλλά με ρόλο. Πρωταγωνιστικό δί- ρε το βιβλίο του Καστανάκη μου άρεσε. Μεγάλη επιδυμο με τον δάσκαλό μου τον Χατζημάρκο. Επίδαυρο τυχία και αυτό και το Χαίρε Τάσο Καρατάσο.
Γιατί είχαν επιτυχία αυτά τα δύο;
πια και ο Κουν εκεί.
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Γιατί υπήρξε πολλή προεργασία πριν βγούμε στο
γυαλί. Ρεπεράζ, σενάριο συνεργάτες, πρόβες.
Σας έμαθε ο κόσμος;
Αλλάζει η ζωή μου, το νιώθω αν και δεν μου άρεσε
πολύ. Θεωρούσα πως η δουλειά μου στο Θέατρο ήταν
πιο σοβαρή.
Μετά;
Ταλαιπωρήθηκα έναν χρόνο στην τηλεόραση, με βάλανε διευθυντή στην ΥΕΝΕΔ για να γίνει η ΕΡΤ 2, πιο
πολιτικό κανάλι δηλαδή. Μπλέχτηκα με το ΠΑΣΟΚ,
στην πρώτη κυβέρνηση. Η πρώτη μου εξωθεατρική
δουλειά ήταν όταν με πήρε η Μελίνα στο υπουργείο
και έγινα διευθυντής κινηματογραφίας, αλλά ήλθα σε
σύγκρουση με τους κινηματογραφιστές και παραιτήθηκα. Ήμασταν πολύ στενοί φίλοι με τη Μελίνα. Η
πρώτη μου συνεργασία μετά τον Κουν ήταν με την Αλίκη Γεωργούλη.
Πώς ήταν;
Έκτακτη, είχε πάει στους Ψυρρή, καλή ηθοποιός
- λίγο ιδιότροπη. Δύο έργα ανεβάσαμε στο Αποθήκη. Μετά άρχισα να κάνω δικές μου δουλειές. Κάναμε γκρουπ, πηγαίναμε περιοδείες, μετά συνεργάστηκα με τη Σμαρούλα Γιούλη. Κάποια στιγμή φτιάχνω τη
Λαϊκή Εθνική Σκηνή με τον Μίμη Σταυρολαίμη στο
Μπρόντγουεϊ. Και το 2000 ιδρύω στην οδό Κυψέλης
15 το θέατρο Τέσσερις Εποχές. Πολλές επιτυχίες και
σκηνοθετικά και ως ηθοποιός. Έκανα ερμηνείες καλές. Η Απολογία του Σωκράτη με έχει σημαδέψει. Τελευταία φορά η σκηνοθεσία ήταν της Γιούλης Ζήκου,
της γυναίκας μου. Κάποια στιγμή θέλω να ξανασχοληθώ. Μου άρεσε ο τρόπος σκέψης του. Είμαι σωκρατικός, μου αρέσει ο διάλογος, η μαιευτική μέθοδος.
Κάθε άνθρωπος έχει την αλήθεια του και πρέπει να
του τη βγάλεις.
Διδάσκετε χρόνια επίσης.
Στο Τέχνης, στη σχολή του Βασίλη Διαμαντόπουλου,
στο ΚΘΒΕ και τώρα στη σχολή της Μαίρης Τράγκα.
Πώς είναι τα νέα παιδιά;
Η γενιά μου και μερικές μετά, είχαν άλλο πάθος για
το θέατρο. Τους απασχολούσε να γίνουν ηθοποιοί θεάτρου ενώ σήμερα να γίνουν ηθοποιοί γνωστοί. Έχει
ταλέντα αλλά πρέπει να μελετάνε. Ο ηθοποιός πρέπει
να διαβάζει τα πάντα, να γνωρίζει την πολιτική κατάσταση, να είναι ενήμερος. Η Πολιτική είναι η μέθοδος
με την οποία μπορεί να εξελιχθεί ακόμη και η Τέχνη.
Είπατε για Πολιτική. Είστε και ιδρυτικό στέλεχος
του ΠΑΣΟΚ (σαν χθες ανέβηκε πρώτη φορά στην
εξουσία το ‹81)...
Ναι βέβαια.
Τον Ανδρέα Παπανδρέου πώς τον γνωρίσατε;
Το 1966 λίγο πριν από τη χούντα, στο Τέχνης είχαμε
ανεβάσει το «Οδυσσέα γύρισε σπίτι», του Καμπανέλλη. Ήλθε ο Ανδρέας να δει την παράσταση. Τελειώνοντας μας χαιρέτησε, κάτι μου άναψε ένα λαμπάκι,
του λέω θέλω να σας δω. Με κάλεσε στη Σουηδίας
56. Ήταν το γραφείο του, σαν κέντρο που πηγαίνανε
οι στενοί φίλοι. Το 1966 περιμέναμε τη χούντα, φαί-
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νονταν τα πράγματα. Κατά κάποιο τρόπο ήθελα να τον
δω και να του εκμαιεύσω μερικά πράγματα. Είχα διαβάσει στα «Νέα» μια συνέντευξή του, ανέλυε το πρόβλημα της Ελλάδος με τέτοιο τρόπο που τον λέγανε
κομμουνιστή. Από τους πιο έξυπνους ανθρώπους που
έχω γνωρίσει. Δεν πρόλαβα να πάω - έγινε η χούντα,
πάω στο Καστρί στη Μεταπολίτευση. Τέλος Αυγούστου. Σαν να με θυμήθηκε. Είμαι ο μαθητής του Καρόλου του λέω. Κι εγώ μου λέει. Τον είχε δάσκαλο στο
Κολέγιο. Και μου αποκαλύπτει: Ετοιμάζω νέο κόμμα,
αν θες να ενταχθείς είσαι ευπρόσδεκτος. Υπέγραψα
την 3η Σεπτέμβρη. Γνώριζα μερικούς αντιστασιακούς
του ΠΑΚ. Αυτό έγινε σε μια ταβέρνα στο Παγκράτι.
Κάναμε ομάδες πρωτοβουλίας, εγώ έφτιαξα ομάδα
ηθοποιών μαζί μου και ο Ανέστης Βλάχος. Καλούμε
τους συναδέλφους στο «Αλάμπρα» για την πρώτη συνάντηση. Ήλθαν καμιά 50αριά. Εγώ έγινα γραμματέας
τομέα καλλιτεχνών, για χρόνια. Και μετά στην ΚΕ του
ΠΑΣΟΚ.
Έκανε πράγματα για ηθοποιούς;
Η Μελίνα και το ΠΑΣΟΚ έκαναν πολλά πράγματα,
βγάλαμε συντάξεις τότε, κινηματογραφικό νόμο, βαθιές τομές. Μην ξεχνάμε τα ΔΗΠΕΘΕ και πολλά άλλα.
Σήμερα;
Έχω στενοχωρηθεί πολύ όπως λειτουργεί το ΥΠΠΟ.
Είναι σε αδράνεια. Δεν έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος
στο θέατρο, αρνείται να δει τους συνδικαλιστές να μιλήσει και να βρει λύσεις για τα τρέχοντα προβλήματα.
Ασκώ κριτική στην υπουργό.
Πολιτικά πού είστε;
Παραμένω, στην προοδευτική Αριστερά. Γιατί η Αριστερά έχει πολυφορεθεί με διάφορους σκούφους.
Αριστερ ά - Δεξιά υπάρχουν;
Υπάρχει. Και η Δεξιά δεν ξέρει αν είναι Δεξιά και η
Αριστερά το ίδιο. Θέλει νέο προσδιορισμό.
Έχετε γιο τον Φρίξο Μόρτζο πιανίστα.
Όταν ήταν μικρός η μάνα του, ήταν πιανίστα, παρακολουθούσε τον γιο μου όταν τέλειωνε πήγαινε
στο πιάνο. Του άρεσε. Ήθελε να μάθει, γράφτηκε σε
Ωδείο και πήρε τον δρόμο του.
Η σύζυγός σας σήμερα η Γιούλη Ζήκου είναι θεατρολόγος, σκηνοθέτης.
Διατηρούμε το θέατρο μαζί, είμαστε μαζί, το θέατρο
υπάρχει δεν έχουμε αίθουσα. Υπάρχει ο τίτλος και το
όραμα.
Ποιο το όραμά σας;
Μεγάλη έμφαση σε νεοελληνικό έργο, ποιότητα, συνεργάτες με ίδιες απόψεις με εμάς.
Νεοελληνικό λέτε...
Είμαστε υποχρεωμένοι να προηγείται. Ο Κάρολος
υποστήριζε πάντα πως αν έχω ελληνικό θα προτιμήσω
ελληνικό: έβγαλε τόσους: τον Κεχαΐδη, τη Λούλα Αναγνωστάκη, τον Σκούρτη, τον Ποντίκα. Μας έδινε τα
έργα τους ο Κάρολος, τα διαβάζαμε και λέγαμε καλό,
το ανεβάζουμε. Σήμερα μαϊμουδίζουν τους ξένους.
Νιώθω ότι ενώ στην Ελλάδα έχουμε βαθιές ρίζες, τις
έχουμε απότιστες.

12

Φτεριάς
Μανώλης Ν. Κάρλας

Από ψηλά κι από κοντά
– «Παιδί μου, κοίτα πως στραφταλίζει το χωριό στον
ήλιο που ανατέλλει απ’ την Μυκάλη!!».
– «Κοιτάζω παππού, κοιτάζω και δε χορταίνουνε τα
μάτια μου. Κι ακούω μελίφθογγες μουσικές από ανθρώπους, από ζωντανά, από πουλιά, απ’ τα νερά και
τον αγέρα.
Οι αισθήσεις μου πάλλονται παράξενα, όλες. Πανδαισία παππού!!
Παντού αρμονία και ομορφιά, ζωή και φως».
– «Το Καστροβούνι με το Ευπαλίνειο στα σπλάχνα
του, η άχρονη και ζείδωρη πηγή των Αγιάδων με τις
νύμφες και τους Αη Γιάννηδες,τα αρχαία ορυχεία
στον Κουτσοδόντη, το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας
στους Κατραφύληδες, το απέραντο γεωπάρκο με το
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αιγαίου, η Ευθυμιάδα
Σχολή, ο Καλαθής, το Ραμπαηδόνι, το Βιρό, το Μαυροβούνι, η Στεφάνα, η Καμάρα, τα Καζάνια, ο Γιάννος,
τα Ρόγγια, ο Χήσιος ποταμός, το Θεοποίητο γεφύρι,
ο Αη Νικόλας, ο άγνωστος στρατιώτης στην πλατεία
Ειρήνης, τα υψίπεδα του Ζερβού, υψώματα Ελευθερίας, με τους επαναστάτες του Σοφούλη το 12, με τους
αγωνιστές του ΕΑΜ το 41-44, με τους φαντάρους μας
το 74 να σκάβουν με τα χέρια τους τις υπόγειες στοές,
τα αμπριά και τα χαρακώματα για την άμυνα του νησιού μας, ο ανυπότακτος Λαός της προκοπής και του
αγώνα μπροστά μας.
Αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η φύση, αυτά τα χτίσματα
και η ιστορία τους, η πατρογονική μας κληρονομιά,
παιδί μου είναι το δικό μας ανάχωμα στο φαραωνικό
ανάθεμα-φυλακή που απεργάζονται οι εξουσίες των
καιρών σε χρόνους δίσεκτους στον φιλόξενο τόπο
μας, ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα, με την στήριξη ή την ανοχή των προθύμων του συστήματος εντός
και εκτός Σάμου».
– «Κατάλαβες γιε μου» ρώτησε το παιδί ο σεβάσμιος γέροντας.
– «Προσπαθώ παππού να καταλάβω την Ύβρη» είπε
ο νεαρός φοιτητής κοιτάζοντας κατάματα τον ήλιο
που όλο κι ανέβαινε τον ουρανό κατά Ψιλή Άμμο και
Μεσόκαμπο.
«Από κοντά και η Νέμεση Θρασύβουλε» απόσωσε
στοχαστικά ο κυρ Κλεομένης ο γεροδάσκαλος κι έγειρε στον κορμό θεόρατης βελανιδιάς να ξαποστάσει.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Μαραθοκάμπου,
φωτο. Κώστας Κιλουκιώτης.

Χριστουγεννιάτικο καραβάκι, φωτο. Αγγελική Πήττα.
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Αντώνιος Αρναούτης

Η ιστορική πορεία του εμπορικού στόλου του Μαραθοκάμπου
και η υπόκλισή μου σ’ αυτόν
Στο προτελευταίο τεύχος του «Φτεριά» είχα αναφερθεί στα πλοία που στελέχωναν τον μετακατοχικό
εμπορικό, τότε, στολίσκο του Μαραθοκάμπου και την
ακμή που αυτός γνώρισε.
Σήμερα αποπειρώμαι την όμοια περιγραφή της δεύτερης φάσης του, όπως αναβαθμίστηκε σε εμπορικό,
πλέον, στόλου στην 10ετία 1954-1964.

από αυτήν των πλοίων, που μέχρι τότε ήταν ιδιοκτήτες τους.
Το εγχείρημα ήταν γι’ αυτούς ιδιαίτερα δαπανηρό
με τον συντελεστή κόστος-εργασίας να είναι καθοριστικός για την επιτυχή του κατάληξη. Έτσι εξηγείται
το γεγονός ό,τι από το σύνολο των μέχρι τότε καραβοκυραίων του τόπου μας μόνον όσοι από αυτούς κατεί-

Ο καπετάνιος Ευάγγελος Τσαλαπατάνης και το μότορσιπ Σπίκα το 1974.
Όπως είναι γνωστόν την συγκεκριμένη δεκαετία η
εθνική μας οικονομία με μικρά και σταθερά βήματα
ακολούθησε ανοδική πορεία. Η παραγωγή καταναλωτικών αγαθών πλήθαινε και αυξάνονταν οι εμπορικές
συναλλαγές. Στα προαπαιτούμενα της διεκπεραίωσής τους ήταν πρωτίστως η ανεύρεση χερσαίων και
θαλάσσιων μεταφορικών μέσων.
Τότε, οι Μαραθοκαμπίτες καραβοκύρηδες βρέθηκαν ενόψει της πρόκλησης όπως συμμετάσχουν στον
κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών για να αποκτήσουν
μερίδιο από αυτές και να καρπωθούν τα οφέλη του. Η
υπεροχή τους στην παράδοση και την εμπειρία ήταν
αναμφισβήτητη. Όχι, όμως και η δυνατότητά τους να
προσφέρουν πλοία, (καΐκια), ανάλογης με τη ζήτησή
τους χωρητικότητας. Ήτοι, τουλάχιστον δεκαπλάσιας

χαν την διπλή ειδικότητα ήτοι αυτή του ναυπηγού και
του ναυτικού συγχρόνως κατόρθωσαν να φέρουν σε
πέρας. Και, στην κατηγορία αυτοί ανήκαν οι άνδρες
τριών οικογενειών από τον Όρμο. Ειδικότερα: Οι αφοί
Κάσδαγλη, Στέλιος, Γιώργης και Αντώνης. Ο Αργύρης
Παπαγεωργίου και οι γιοι του Γιάννης και Δημήτρης
και ο Μανώλης Τσαλαπατάνης και οι γιοι του Αλέκος, Γιάννης και Παράσχος. Πρωτομάστορες οι πρώτοι από αυτούς: Στέλιος, Αργύρης και Μανώλης. Πολύ
καλοί μάστορες ο Γιώργης και ο Αντώνης και έπονταν
οι υπόλοιποι.
Πρώτοι στον αγώνα οι Κασδαγλαίοι, οι οποίοι γύρω
στο ‘54, ναυπήγησαν το «Παράσχος», πέραμα 300 τόνων. Το πλοίο αυτό ταξίδεψαν για λίγο διάστημα. Στη
συνέχεια το πούλησαν σ’ έναν Υδραίο καπετάνιο και
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ναυπήγησαν το «Άγιος Νικόλαος», πλοίο 450 τόνων, το
οποίο καθελκύστηκε το ’58. Το είχε σχεδιάσει ο ίδιος,
ο Στέλιος Κάσδαγλης. Το τέλειο λίμπερτυ, το οποίο
από την παρθενική του εμφάνιση στη θάλασσα του
Όρμου έμοιαζε με τον κύκνο που πλέει και γοητεύει.
Πριν από αυτό και γύρω στο ’55 οι Παπαγιώργηδες
ναυπήγησαν το «Άγιος Νικόλαος», πέραμα 250 τόνων.
Το ΄56 και ενώ ήταν στα τελειώματά του έμελλε να το
‘βρει το εξής θλιβερό γεγονός: Οι φλόγες φωτιάς, που

εκτός Σάμου, το «Άγιος Ιωάννης», καραβόσκαρο 400
τόνων.
Τέλος, μετά από ένα ή δύο χρόνια ναυπηγήθηκε
από τον Κώστα Κιουλμπαξώτη, με συνεργάτες του τον
αδελφό του Αντρέα και το Κατσαμανωλάκι, το «Μαραθοκαμπος», πέραμα, 300 τόνων. Πολλά και επιτυχημένα όλα τα περάματα που ναυπηγήθηκαν στον Όρμο,
μα σαν κι αυτό του Κώστα δεν υπήρξε προηγούμενο.
Τα προπεριγραφόμενα πλοία, μετά την καθέλκυσή

Το καράβι Άγιος Νικόλαος των αδελφών Κάσδαγλη το 1958.
ξεκίνησε από τον ταρσανά των αδελφών Ωρολογά,
επεκτάθηκαν μέχρι την αριστερή πλωριά του μάσκα. Ο
διάχυτος φόβος μήπως το έζωναν ολόκληρο δεν ήταν
αδικαιολόγητος. Ο κίνδυνος που διέτρεξε ήταν πρωτόγνωρος για τα μέχρι τότε ναυπηγηθέντα στον Όρμο
πλοία. Μα πρωτόγνωρη αποδείχθηκε και η κινητοποίηση των κατοίκων του Όρμου. Όλοι τους εναγωνίως,
έδωσαν φρενήρη ρυθμό στο κουβάλημα θαλασσινού
νερού για την κατάσβεσή της. Αποτέλεσμα; Η δύναμη της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς, που επέδειξε
η μικρή μας κοινωνία, έφερε το αίσιο γι’ αυτό τέλος.
Το ίδιο πλοίο, οι ιδιοκτήτες του, καθώς παρέμεινε
σώο και αβλαβές, το ταξίδεψαν για αρκετό διάστημα και στη συνέχεια το πούλησαν και ναυπήγησαν το
«Άγιοι Ανάργυροι», πέραμα, 400 τόνων. Μετέπειτα και
οι Τσαλαπαταναίοι, ναυπήγησαν το «Εμμανουήλ», πέραμα, 250 τόνων, το οποίο καθελκύστηκε το ’60.
Στο ίδιο διάστημα οι γαμπροί του Θοδωρή Φλαμουράκη: Αντώνης Κάσδαγλης, Γιώργης Χατζηγρηγορίου
και Μανώλης Ευσταθίου αγόρασαν, από ναυπηγείο

τους (τα γκτίματά τους), στην οποία, η συμμετοχή ολόκληρου του Όρμου, έδινε πανηγυρικό χαρακτήρα, συνήθως χάραζαν πορεία για το λιμάνι του Αϊ-Γιώργη στο
Κερατσίνι του Πειραιά. Ήταν το πιο πρόσφορο λιμάνι
για την ανεύρεση του πρώτου τους ναύλου. Το πλεονέκτημά του αυτό όφειλε στο γεγονός ό,τι ως παρακείμενο του κεντρικού λιμανιού του Πειραιά εδέχετο την εκτόνωση μέρους της συνεχώς αυξανόμενης
εμπορικής του κίνησης.
Όλα τα πιο πάνω είχα ο ίδιος δει και ακούσει, μα
τα όσα βίωσα στη συνέχεια ήταν ακόμη περισσότερα.
Αρχικά επί τέσσερα συνεχόμενα καλοκαίρια, ήτοι από
αυτό του 1961 έως και του 1965, με το πλοίο «Εμμανουήλ». 15χρόνος, καθώς ήμουν τότε, με πήρε κοντά του
ο α ξάδελφός μου Αλέκος Μαν. Τσαλαπατάνης. Στο
από 24-6-1961 τηλεγράφημά του αναγραφόταν: «…
Τώρα που κλείσατε … σε περιμένω ...». Η ζεστή μας
συγγένεια είχε κάμψει κάθε αντίρρηση των γονιών
μου, ο δε βαθμός της (της συγγενείας μας), θα καθιστούσε νομότυπη την παραμονή μου στο πλοίο.
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Την επομένη κιόλας μέρα, βρέθηκα στο λιμάνι του (450+400+250+400+300). Το δε μερίδιό τους στις
Αϊ-Γιώργη. Ο σάκος που κουβαλούσα περιείχε λίγα εσωτερικές θαλάσσιες μεταφορές, σταδιακά, σε ετήρούχα καλοκαιρινά και μία πατατούκα (επενδύτη). σια βάση, στους περίπου 130.000 τόνους εμπορευμάΜου ήταν απαραίτητη κυρίως τις νυχτερινές ώρες, των!! (το 10ήμερο 2 ταξίδια, 6 το μήνα Χ 12 μήνεςΧ1.800
που το φρέσκο μελτέμι γινόταν παγερό και δεν χω- τόνους).
ράτευε. Μόλις πάτησα το πόδι μου στο πλοίο κάθισα
Το γεγονός αυτό τους απέδωσε σημαντική αύξηση
κατάπρυμα. Η πλούσια, σε πλεούμενα και εγκαταστά- της συρμαγιάς τους και το θάρρος να την επενδύσουν
σεις του λιμανιού, εικόνα του, με εντυπωσίασε και με μόνοι τους ή και με την προσαύξησή της από άλλους
παραξένεψε, μαζί.
Μετά από λίγο χρόνο είχα αρχίσει να βιώνω
όλες τις πηγές προέλευσης του ναυτιλιακού
οργασμού της ευρύτερης περιοχής: Στο μέσον
του λιμανιού το εργοστάσιο «Μύλοι Αγίου Γεωργίου» και το εργοστάσιο της «ΔΕΗ». Απέναντι τα ναυπηγεία του Περάματος και στο βάθος
ο κόλπος της Ελευσίνας, μέσ’ τον οποίο είχαν
τις εγκαταστάσεις τους τα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντων «Τιτάν» και «Χάλυψ», καθώς
και το εργοστάσιο της «Χαλυβουργικής». Και,
τέλος τα εργοστάσια παραγωγής των λιπασμάτων και των τσιμέντων «Ηρακλής», τα οποία
απλώνονταν στην αριστερή πλευρά της εισόδου του κεντρικού λιμανιού του Πειραιά.
Οι φορτοεκφορτώσεις, από και προς τα εργοστάσια αυτά, των Μαραθοκαμπίτικων και των
άλλων της ίδιας κατηγορίας πλοίων ήταν συνε- Ο Νικόλαος Κλεάνθους στο πλοίο του Άγιος Νικόλαος το 1948.
χείς. Μετέφεραν σε διάφορα λιμάνια του εσωτερικού τα εξαγόμενα προϊόντα τους και από αυτά τις επιχειρηματίες κυρίως από τον Μαραθόκαμπο, στην
πρώτες ύλες για την παραγωγή τους. Ειδικότερα: Για νέα γενιά (τρίτη γι’ αυτούς) σιδερένιων, τώρα πλέον,
τα τσιμεντάδικα ελαφρόπετρα από την Σαντορίνη και καραβιών της κατηγορίας των μότορ-ship, (M/S). Ο
γύψο από τη Ζάκυνθο και τον Άγιο Νικόλαο της Κρή- σκοπός τους ήταν να διεισδύσουν και στις μεσογειατης. Για το εργοστάσιο «Μύλοι Αγίου Γεωργίου», σιτά- κές θαλάσσιες μεταφορές.
ρια από την Θεσσαλονίκη, τον Βόλο και το Πόρτο ΛάΜέρος της πραγμάτωσης του νέου εγχειρήματός
γος. Για τα ναυπηγεία ξυλεία και για την λειτουργία τους διαπίστωσα το καλοκαίρι του ’66 με το M/S «Αγτου εργοστασίου της ΔΕΗ ποσότητες λιγνίτη. Βεβαί- γελική» των Κασδαγλαίων. Η επόμενη, ναυτολόγησή
ως, δεν ήταν λίγες και οι μεταφορές που εκτελούσαν μου το Φεβρουάριο του ’67 με το M/S «Αστροναύτης»,
από και προς τα άλλα λιμάνια της χώρας.
ιδιοκτησίας συγγενών από την οικογένεια Γρηγορίου,
Η προσοδοφόρος πορεία τους εξαρτάτο από την συνέπεσε με την ναύλωσή του για ιταλικό λιμάνι και σε
επιτυχή συνύπαρξη δύο συντελεστών. Ο πρώτος είχε μένα με την ώρα να απαντήσω στο επίμονο και καθησχέση με την ασφάλεια και την καλή συντήρηση του μερινό μου δίλημμα. Συνεχίζω να πορεύομαι στο εξής
πλοίου. Αυτόν για τα Μαραθοκαμπίτικα εγγυάτο στο με την ειδικότητα του ναύτη ή την ιδιότητα του φοιτηακέραιο η προαναφερόμενη διπλή ειδικότητα των ιδι- τή(;), που κατείχα από το ’65. Τελικά επέλεξα να ακοοκτητών τους. Ο δεύτερος με τις δυνατότητες του κα- λουθήσω το δεύτερο.
πετάνιου τους να ανταπεξέρχεται αποτελεσματικά
Μόνο μια εβδομάδα παρέμεινα στο πλοίο αυτό, δηστις σχετικές με το πλοίο στεριανές εργασίες του. Εν- λαδή τόσο και όχι λιγότερο, απ’ όσο χρειαζόμουν για
δεικτικά: Την ταχεία ανεύρεση ναύλου, με το λιγότερο να υποκλιθώ στην ναυτοσύνη και να την αποχαιρετήαβλαβές, για το πλοίο φορτίο, το ικανοποιητικό, για τη σω οριστικά.
μεταφορά του κόμιστρο, τις τραπεζικές εργασίες και
Δύσβατος ο δρόμος που πορεύθηκα, όσο και το
την εξασφάλιση της σύνθεσης του πληρώματός του.
επάγγελμα που ακολούθησα. Το σφιχταγκάλιασα κι
Η διεκπεραίωσή τους ειδικά για Μαραθοκαμπί- ήταν το τίμημα βαρύ. Η αίσθηση της απώλειας του
τες καπεταναίους, οι οποίοι κατείχαν μόλις τις γνώ- χρόνου, που γρήγορα μου έδειξε την έξοδο προς την
σεις του δημοτικού σχολείου, επεφύλασσε διαρκές συνταξιοδότησή μου.
τρέξιμο, πολύ ιδρώτα και αδιέξοδα. Αγώνας άνισος
Ωστόσο έκτοτε και μέχρι σήμερα δύο σάκους κουκαι δυσβάστακτος γι’ αυτούς που όμως δεν τους λύ- βαλώ στη μνήμη μου. Περιεχόμενό τους(;), είναι ένα
γισε. Άντεξαν και πέτυχαν με ακρίβεια τον αρχι- και το αυτό: Ένα χειρόγραφό μου. Επίλογός του(;),
κό τους στόχο: Η συνολική χωρητικότητα των πλοίων «ΣΥΜΒΙΑ ΜΟΥ Η ΝΟΜΙΚΗ! ΦΙΛΤΑΤΗ ΜΟΥ Η ΘΑτους ανήλθε σταδιακά και έφτασε τους 1.800 τόνους!!, ΛΑΣΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΑΥΤΟΣΥΝΗ ΤΗΣ !!!»
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Πως ο Γερομηνάς ξεγέλασε τον Αϊ-Νικόλα...
Ήταν απ’ τους καλούς νοικοκύρηδες του χωριού ο
Γερομηνάς. Είχε το έχει του, είχε τα κτηματάκια του,
τα ζωντανά του, το σπιτάκι του, ζούσε καλά με την
κυρά του, παιδιά δεν του είχε δώσει ο Θεός.
Τίμιος, δίκαιος και καλός χριστιανός ο Γερομηνάς,
καημό το είχε να επισκεφτεί τους Αγίους τόπους, εκεί
που περπάτησε κι ο Χριστός, να προσκυνήσει και να
γίνει κι αυτός χατζής, «ο Χατζημηνάς», όπως τόσοι και
τόσοι άλλοι στο χωριό. Γροσάκι γροσάκι τα μάζευε για
να καλύψει τα έξοδα του ταξιδιού.
Επιτέλους το όνειρό του έγινε πραγματικότητα,
πήγε, προσκύνησε, έγινε χατζής και δεν άργησε να
βρει Μαραθοκαμπίτικο καΐκι που είχε πουλήσει την
πραμάτια του κι ερχόταν κατευθείαν στον Όρμο. Πολλά Μαραθοκαμπίτικα κυκλοφορούσαν τότε στη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα..
Στο δρόμο τους έπιασε μεγάλη φουρτούνα, οι επικλήσεις και τα τάματα των επιβατών στον Αϊ-Νικόλα κι
όχι μόνο, ήταν πολλά, στην απελπισία και το φόβο του
κι ο Χατζημηνάς του έταξε ένα βόδι.

Όταν ξεμπαρκάρισε στον Όρμο, πέρασε απ’ τον ΑϊΝικόλα, με ευλάβεια άναψε ένα κερί, τον ευχαρίστησε κι άρχισε να σκέφτεται το τάμα που ήταν αρκετά
μεγάλο για τα μέτρα του. Ένα βόδι. Φυσικά δεν θα πήγαινε το βόδι, τι να το κάνει ο Αϊ-Νικόλας; Ό,τι θα εισέπραττε απ’ την πώλησή του, θα του πήγαινε και του
ήρθε η ιδέα..
Κάποια μέρα λοιπόν, ο Χατζημηνάς, πάει στο παζάρι
μ’ ένα βόδι και ένα κόκορα, το βόδι το πουλούσε δυο
γρόσα και το κόκορα πεντακόσια. Βρέθηκαν μερικοί
ξύπνιοι που ήθελαν μόνο το βόδι, πάνε πακέτο τους
είπε, πεντακόσια δύο πάνε και τα δύο. Πάρε κόσμε.
Τελικά βρέθηκε αγοραστής κι ο Χατζημηνάς χωρίς
καθυστέρηση πήγε στον Αϊ-Νικόλα, άναψε ένα κεράκι, προσκύνησε με ευλάβεια, έκανε και μερικές μετάνοιες κι έριξε στο παγκάρι το τάμα, τα δυο γρόσα.
Αυτά εισέπραξε απ’ τη πώληση του βοδιού κι έφυγε
ευχαριστημένος.
Το γεγονός αυτό καθόλου δεν δυσαρέστησε τον ΑϊΝικόλα, αντίθετα μάλιστα πολύ το ευχαριστήθηκε και
πολύ το καλαμπούρισαν μεταξύ τους
οι Άγιοι στους ουρανούς.
Γι’ Αυτούς έφτανε μόνο η τιμιότητα, η αγαθοσύνη
και η ευσέβεια του
Χατζημηνά. Έτσι
μας θέλουν οι Άγιοι, καλούς και τίμιους ανθρώπους,
για γρόσα και τα
για τάματα, που ως
συνήθως κάτι άλλοι
επίγειοι τα ξεκοκαλίζουν, δεν ενδιαφέρονται.
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