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εις μνήμην του αδελφού της Αλέκου Αναστασίου
Οι συνδρομές στο Ταχυδρομείο θα ανακοινωθούν
στο επόμενο τεύχος, γιατί τις μέρες που ετοιμάζαμε το
τεύχος δεν κάνανε συναλλαγές λόγω επίθεσης χάκερ
στο λογισμικό τους. Όσοι κρατάτε αποδείξεις καταθέσεων από Ιούλιο μέχρι σήμερα, θα σας παρακαλούσαμε να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο 697.36.35.590,
Αγγέλα Χατζίνη για την διευκόλυνσή μας.

Ο Σύλλογος γίνεται ολοένα φτωχότερος. Παλιά και
αγαπημένα μέλη του πεθαίνουν και μας αφήνουν πίσω
τις όμορφες αναμνήσεις που ζήσαμε από το 1984 μέχρι σήμερα.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες:
- Της Βελισσώς Χατζίνη, απεβίωσε στις 12 Ιανουαρίου. Από τα πρώτα μέλη του συλλόγου μαζί με όλη την
οικογένειά της. Θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά της
Νίκο και Αλέκο.
- Του Μανώλη Τζανετή, απεβίωσε στις 7 Φεβρουαρίου. Αγαπητό μέλος που στήριξε μαζί με την γυναίκα
του τον σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια, παρών πάντα σε
όλες τις εκδηλώσεις μας. Πολύ καλός καραβομαραγκός, δραστηριοποιήθηκε όλα τα χρόνια στο Πέραμα.
Κληρονομιά για το Σύλλογο και το Μαραθόκαμπο τα
εργαλεία του αρκετά για να εμπλουτίσουν το Ναυτικό
Μουσείο του Όρμου. Έτσι θα τον αναπολούμε και θα
τον θυμόμαστε πάντα. Θερμά συλλυπητήρια στην γυναίκα του Σταματούλα και στους δύο γιους του.
- Του Κώστα Γραμματά, απεβίωσε στις 10 Μαρτίου.
Από την Μυτιλήνη γι’ αυτό και ετάφη εκεί. Παντρεύτηκε την Ματίνα Ευσταθίου από τον Όρμο και αγάπησε τον τόπο μας. Έζησαν στον Πειραιά, ναυτικός στο
επάγγελμα, άξιος καπετάνιος με αγάπη για την θάλασσα και τα πληρώματά του. Όταν πήρε την σύνταξη
του αυτή την αγάπη την συνέχισε με τις μακέτες του
στο εργαστήριο του. ασχολήθηκε με την ξυλογλυπτική
μικρών διακοσμητικών σκαφών. Θερμά συλλυπητήρια
στην γυναίκα του Ματίνα και στις κόρες του.
- Του Γιάννη Θάνου, απεβίωσε στις 17 Μαρτίου, ετάφη στην Κρήτη όπου διαμένει η κόρη του Χαρούλα και
η οποία φρόντισε τον αγαπημένο πατέρα της. Άξιος
άνθρωπος, γεωπόνος στο επάγγελμα, δραστηριοποιήθηκε στην Σάμο. αδελφός του πρώην Δημάρχου Στέλιου, του Χρυσόστομου, του Μανώλη, της Μαργαρίτας.
Θερμά συλλυπητήρια στα αδέλφια του, στην γυναίκα
του και στα παιδιά του.
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Eιρήνη παπαΠαντελή Βολακάκη

Σύντομη ιστορία του Μαραθοκάμπου

τους Φούρνους και τα Δωδεκάνησα, ιδρύθηκε κατά το
δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, με τον επανεποικισμό
της Σάμου από τον Κιλίτζ Αλή Πασά. Τότε αναζήτησαν
στο νησί άσυλο, λόγω των προνομίων που δόθηκαν από
την Πύλη, άνθρωποι από διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Οι πρώτοι κάτοικοι του Μαραθοκάμπου ήταν οι λεγόμενοι Χιοσάμιοι, που οι πρόγονοί τους είχαν ακολουθήσει τους Γενοβέζους στη Χίο, προκειμένου να
προστατευτούν από τις επιδρομές των Τούρκων και
των πειρατών. Επιστρέφοντας, λοιπόν, από τη Χίο μετέφεραν τη λατρεία και την εικόνα της Αγίας Ματρώνας, της Χιοπολίτιδος, η οποία φυλάσσεται στο ομώνυμο κλίτος του τετράκλιτου μητροπολιτικού ναού του
Προφήτη Ηλία. Αργότερ α (το 1715), κατά τον Εμμανουήλ Κρητικίδη, ήρθαν στο χωριό φυγάδες απ’ το Γύθειο ή Μαραθονήσι (πρώτη εκδοχή για το όνομα του
χωριού), αλλά και Κρητικοί, Καριώτες, Δωδεκανήσιοι
και Μικρασιάτες. Η κάθε μια ομάδα έφτιαχνε και τη
δική της γειτονιά και τής έδινε όνομα σχετικό με αυτό
της ιδιαίτερης πατρίδας της (π.χ. Σκούταρη, από Κωνσταντινοπολίτες εποίκους, λέγεται ως σήμερα αυτή
που βρίσκεται στην αρχή του χωριού).
Ο αρχικός πυρήνας του Μαραθοκάμπου ήταν στα
νότια, γύρω από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Όμως, ο Επαμεινώνδας Σταματιάδης αναφέρει ότι
ο αρχικός οικισμός δημιουργήθηκε χαμηλότερα, στη
θέση Λουκαίικα (Λ’καίικα), κοντά στον Kάμπο, όπου
αφθονούν τα μάραθα (δεύτερη εκδοχή για το όνομα
του χωριού).
Τα σπίτια του χωριού, σμιχτά, δωματοσκέπαστα, με
μεσοτοιχίες, στοές, χαγιάτια, πατμιακά στοιχεία, ταράτσες με γείσο, καμάρες πάνω από τα πλακόστρωτα
σοκάκια, σφιχταγκαλιάζονται με πετρόχτιστα κεραμοσκεπή οικοδομήματα: εκκλησίες, βρύσες, πλυσταριά
και νεοκλασικά κτίρια. Οι δρόμοι είναι στενοί και δαιδαλώδεις με πολλές καμάρες, προκειμένου να δυσκολεύουν πολύ την κυκλοφορία του κάθε επίδοξου
επιδρομέα (όταν μάλιστα πίσω απ’ τα παράθυρα παραμόνευαν οι κάνες των τουφεκιών). Όλα αυτά είναι
αληθινά στολίδια που τονίζουν τη γραφικότητα του χωριού και εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη .
Αγροτικός οικισμός στην αρχή ο Μαραθόκαμπος,
με μεγάλη παραγωγή λαδιού, είχε πολλά ελαιοτριβεία

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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Ο Μαραθόκαμπος, κεφαλοχώρι της Ν. Δ. Σάμου,
χτισμένο αμφιθεατρικά στις Ν. Α. πλαγιές του Κέρκη και στις παρυφές του Φτεριά, 400 μέτρα πάνω απ’
τη θάλασσα, με πανοραμική θέα προς τη Σαμιοπούλα,
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(αναφέρεται ότι το 1956 ο αριθμός τους στην ευρύτερη περιοχή έφτανε τα δεκαεπτά(!). Επίσης άκμαζε η υλοτομία (χάρη στη θαυμαστή ξυλεία του μαύρου
πεύκου του Κέρκη), η αλιεία, η παραγωγή ποιοτικού
σαπουνιού, κάρβουνου και η εξόρυξη της μαραθοκαμπίτικης («σαντουρνίσας») πέτρας. Στην προεπαναστατική περίοδο ήταν σημαντικό ναυτοχώρι και μάλιστα την εποχή που η πειρατεία μάστιζε το Αιγαίο. Με
τη δημιουργία λιμανιού στο επίνειο του Όρμου, το χωριό απέκτησε εμπορικές σχέσεις με τα μικρασιατικά
παράλια, τα νησιά, τις βόρειες ακτές της Αφρικής, την
Κύπρο μέχρι και τον Εύξεινο Πόντο. Καραβομαραγκοί
οι Μαραθοκαμπίτες, καραβοκαπεταναίοι και υπερπόντιοι ταξιδευτές, κουρσάροι κάποιες φορές, όργωναν
με τα σκάφη τους θαλασσινούς δρόμους.
Σε κείμενο του Ιωάννη Λεκάτη γραμμένο στα 1834,
που ήρθε στο φως από έρευνα του Μανόλη Βουρλιώτη, οι Μαραθοκαμπίτες επηρεασμένοι από τη μορφολογία του εδάφους χαρακτηρίζονται ως εξής: «οι
άνθρωποι ούτοι, ως εξομοιούμενοι με την θέσιν του
τόπου, είναι τραχείς, γενναίοι, ολιγόλογοι, ευθείς και
φιλελεύθεροι, εύρωστοι και ωραίοι». Οι χαρακτηρισμοί αυτοί αποδεικνύονται από την ιστορία του χωριού. Οι πρόγονοί τους, εμπνευσμένοι από τις αρχές
της Γαλλικής Επανάστασης και του Διαφωτισμού έδωσαν το παρόν σ όλες τις μεγάλες στιγμές της ιστορίας
και πήραν μέρος σε όλους τους αγώνες : στην επανάσταση του 1821, στα κινήματα του Θεμιστοκλή Σοφούλη, στους απελευθερωτικούς αγώνες του 12-13 , στη
Μικρασιατική εκστρατεία, στην Αλβανία και στη Μέση
Ανατολή. Αλλά και στα χρόνια της Ιταλογερμανικής
Κατοχής 1941-1944 οι Μαραθοκαμπίτες είχαν μεγάλη
δράση στην Εθνική Αντίσταση.
Μερικές από τις εξέχουσες προσωπικότητες της
Σάμου γεννήθηκαν ή έζησαν στο Μαραθόκαμπο. Εμβληματική προσωπικότητα αποτελεί ο θρυλικός ήρωας του ’21, καπετάν Σταμάτης Γεωργιάδης. Μαζί του
έδρασαν ο αδερφός του Αντώνιος Γεωργιάδης, που
αργότερα επί Ηγεμονίας διηύθυνε για δεκαπέντε χρόνια τις εργασίες των σαμιακών συνελεύσεων, ο Σεβαστός Γιαγάς, χιλίαρχος της Επανάστασης και αξιωματικός του Μεγάλου Ναπολέοντα, ο Κωνσταντίνος
Παλαιός, που διέθεσε το ιδιόκτητο πλοίο του «Χαρίκλεια» στον Αγώνα αφού το εξόπλισε με 6 κανόνια, ο
Κωνσταντίνος Κοντραφούρης, ο ατρόμητος πυρπολητής, ο Σταμάτης Αλέξη, το άφοβο και δεξί χέρι του καπετάν Σταμάτη. Στις αρχές του 20ου αι. γράφουν τη
δική τους ιστορία τα αδέρφια Γιώργος, Κώστας, Γιάννης και Κίμων Γιαγάς. Στην εκκλησιαστική ιεραρχία
διακρίθηκαν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δαμιανός (ο
κατά κόσμον Δημήτρης Κασσιώτης) και ο Μητροπολίτης Περγάμου, Ανέων, Βεροίας Αλέξανδρος Δηλανάς.
Στον κόσμο των γραμμάτων και της λογοτεχνίας ξεχώρισαν οι εξής: ο Γεώργιος Αναγνώστης Κλεάνθης
(κατά κόσμον Γεώργιος Διακογεωργίου), γαμπρός του
καπετάν Σταμάτη, ποιητής (ο Τυρταίος της Σάμου)
και πολεμιστής. Ο Γιώργης Καρατζάς, καθηγητής φι-
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λόλογος, διευθυντής και αρθρογράφος της εφημερίδας του «Φως» (το 2019 εκδόθηκαν τα διηγήματά
του απ’ το περιοδικό «Απόπλους»). Ο Μανόλης Σαρρής, άριστος παιδαγωγός, γνωστός για το κληροδότημα (των αδερφών Σαρρή) στο Μαραθόκαμπο Αναγνωστηρίου και Βιβλιοθήκης. Ο εξαίρετος λογοτέχνης και
κριτικός Γιάννης Χατζίνης και τέλος ο μεγάλος αρχαιολόγος Μανώλης Ανδρόνικος.
Ο Μαραθόκαμπος είναι γνωστός και για το τοπικό
έθιμο των «τουφεκιών» (μετέπειτα «οβίδων»), που επιβιώνει από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας και είναι κα-

τάλοιπο του επαναστατικού φρονήματος των κατοίκων
του. Κάθε ενορία του χωριού αρκετές μέρες πριν το
Πάσχα γεμίζει παλιά βλήματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ή κατασκευάζει αυτοσχέδιες οβίδες, τα λεγόμενα σκαβέτσα ή λαμνάκια, τα οποία ανήμερα εκρήγνυνται στις γύρω πλαγιές του χωριού και τα πυρά
τους γίνονται ο ειρηνικός χαιρετισμός της Ανάστασης
του Χριστού. Το έθιμο το τηρούν ευλαβικά οι σύγχρονοι Μαραθοκαμπίτες όλων των γενεών (παιδιά, νέοι
και ηλικιωμένοι). Αν βρεθεί ο επισκέπτης στο χωριό
την Κυριακή του Πάσχα, σίγουρα θα εντυπωσιαστεί
από το θέαμα.
Σήμερα, η Δημοτική Ενότητα Μαραθοκάμπου του
Δήμου Δυτικής Σάμου, πληθυσμιακά αριθμεί 2609 κατοίκους συνολικά και ειδικά η κοινότητα Μαραθόκαμπου, 1900 (σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του
2011). Η φυσιογνωμία της έχει αλλάξει. Εκτός από την
αγροτική και ναυτική της ταυτότητα έχει αναπτύξει
ιδιαίτερα και την τουριστική. Κατά τη θερινή περίοδο,
η περιοχή του Μαραθοκάμπου αποτελεί πόλο έλξης
επισκεπτών στα παρακείμενα τουριστικά θέρετρα. Το
παραδοσιακό ψαροχώρι του Όρμου, ο Κάμπος και η
Ψιλή Άμμος με τις μαγευτικές τους παραλίες αρκετών χιλιομέτρων, ο γραφικός Λιμνιώνας καθώς και οι
μοναχικοί ορμίσκοι, οι ακτές με τις θαλασσινές σπηλιές και τα δαντελωτά ακρογιάλια υποδέχονται κάθε
καλοκαίρι Έλληνες και ξένους τουρίστες. Εκεί, λοιπόν, οι παραθεριστές απολαμβάνουν τα πεντακάθαρα
νερά, την ευχάριστη διαμονή τους σε σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, και τους εκλεκτούς μεζέδες στα γραφικά ταβερνάκια των παραπάνω οικισμών.
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Σταύρος Κονδύλης

Θρήνος και ελπίδα
Σας μάζεψα στο χώμα μου.
Σας τάισα. Σας έθρεψα. Σας φύλαξα. Σας έσωσα.
Για αιώνες μαζί.
Εγώ! Σαν γονιός-προστάτης.
Εσείς; Ακούραστοι, στο μόχθο της Ζωής.
Σας είδα και σας άκουσα.
Να γεννιέστε, να κλαίτε, να παίζετε, να φωνάζετε, να
διαβάζετε.
Σας είδα και σας άκουσα.
Να αγαπιέστε! Να φιλιέστε…
Για αιώνες, σας έβλεπα μες στη βροχή, στο κρύο, στην
εξοχή, στα βουνά, στις θάλασσες.
Σας είδα με καμάρι να χορεύετε. Σας άκουσα να τραγουδάτε.
Σας άκουγα! Σας άκουσα! Σας είδα!
Να νικάτε.
Να σκλαβώνεστε.
Να μαλώνετε.
Να προδίδεστε.
Να αλληλοσκοτώνεστε.
Να ξεχνάτε.
Να αγαπάτε.
Να γλεντάτε, και να χορεύετε, χέρι-χέρι.
Σας είδα και σας άκουσα.
Να λέτε στο θεό να συγχωρέσει τις αμαρτίες σας.
Όταν ψυχομαχούσατε και πεθαίνατε.
Ο Αγγελιοφόρος μου στην Εκκλησία, θλιμμένος, σκεπτικός, σιωπηλός, μαζί με τους πιστούς, σε βλέπουνε,
κλαίνε!
Εγώ σε κοιτώ! Θυμάμαι…!
Εσύ νεκρός-νεκρή.
Ξανά δακρύζω – σε χαιρετώ για πάντα!
Και εσένα! Εκεί! Εσένα!
Που πήγες στο Άγνωστο.
Εσύ που πήρες την ελπίδα στα χέρια σου.
Ξέρω γιατί ξεριζώθηκες.
Άκουγα και ακούω τα κλάματα και τους θρήνους, όταν
έφευγες και φεύγεις στα ξένα μέρη. Φωλιάσατε!
Προκόψατε!
Ακούω υπερήφανα, που σε θυμούνται και σε παινεύουνε.
Ακούω που λένε, από εκείνο το σόι ήταν.
Σε αυτή εκεί τη γειτονιά, στην Κατωρούα γεννήθηκαν.
Πήραν τα μάτια τους κι έφυγαν. Δεν ξαναγύρισαν. Χάθηκαν. Καλοί άνθρωποι, χρυσή οικογένεια.
Για αιώνες, σας βλέπω, σας ακούω, σας θυμάμαι.
Ξέρω και θυμάμαι εκείνο το ξυπόλητο παιδί, να τρώει
ένα κομμάτι ξερό ψωμί που του το έδωσε μια ευλογημένη, φτωχιά γριά, σε αυτό εδώ το ερειπωμένο σπίτι.
Θυμάμαι!...Την ευχαριστώ!
Με βλέπει το πάνθεον του Ουρανού. Με παρηγορεί
η θάλασσα, η φύση, η σκέψη. Τρέχουν οι πηγές μου

ασταμάτητα, τραγουδώντας!
Φτερουγίζει η μνήμη. Είδα τόσα νέα άνθη χαμένα! Αλλού. Τρέχω σαστισμένο, φοβισμένο.
Γιατί τώρα έμεινα εγκαταλελειμμένο. Να αργοπεθαίνω, να βογκώ, να θρηνώ, να πονώ!
Να κλαίω μαζί με τους άμοιρους ετοιμοθάνατους.
Υπερήφανο στη σιωπή, στο θάνατο! Εγώ και αυτοί!

Φωνάζω, άφωνο: «Τρίζουν οι πόρτες, τα παράθυρα,
με τον βοριά και το νοτιά».
Στα ερειπωμένα και άδεια σπίτια μιλάω! Χτυπώ μια
σαπισμένη πόρτα με ευγένεια, από ευγνωμοσύνη!
Άφωνα… φωνάζω πάλι στους περαστικούς. Όταν
ακούω την αναπνοή τους, τα βήματά τους! Όταν βλέπω τα μάτια τους να με κοιτούν με δέος, παρακλητικά!
Με θλίψη, με ελπίδα!
Ακούω! Μου μιλούν... τους απαντώ! Αυτοί χαίρονται!
Εγώ, αόρατο, κρύβομαι πίσω από το πέπλο μου! Πίσω
από τη μάσκα μου!
Δεν φταίω εγώ! Η Ζωή; Η νέα Ζωή; Εγώ ντρέπομαι!
Θέλω να κρυφτώ! Να γίνω πάλι Δάσος.
Αλλά ζωντανεύω! Περπατώ μια νύχτα στη σιωπή, μαζί
με το φεγγάρι.
Κοιμούνται οι άνθρωποι. Ονειρεύονται! Τι; Όνειρα
βλέπουν; Σκέφτομαι, ακολουθώ το όνειρό μου, στη Σι-
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ωπή. Πόσα όνειρα γίνονται αληθινά!
Τρέχω μαζί με το μελτέμι. Φωνάζω. Πνίγετε η φωνή
μου, φωνάζω! Αφουγκράζομαι τις πόρτες, τα παράθυρα, χορεύουν.
Βλέπω σκιές στα καλντερίμια. Κουβεντιάζουν. Γεμίζω
από χαρά που ακούω: «Τι ωραία σπίτια, τι ωραία σοκάκια, τι ωραίο χωριό, τι ωραία θέα».
Ακούω! Ακούω!
Πού να ρωτήσουμε που ήταν το σπίτι του παππού μας.
Αυτό εδώ το ακατοίκητο σπίτι, είναι το σπίτι του προγόνου σου, λέω. Πέθαναν!
Τους θυμάμαι! Τους ήξερα καλά. Με κοιτούν! Με κοιτούν… τους κοιτώ.
Γονατίζουν! Προσεύχονται. Ευχαριστούν την τύχη
τους. Αγκαλιάζουν το ερειπωμένο σπίτι. Αυτό μεταμορφώνεται από χαρά, από ελπίδα.
Ακούω, βλέπω, ελπίζω… θρηνούν. Θρηνώ και εγώ μαζί
τους. Θα ξαναρθούμε. Τώρα το βρήκαμε. Τρέμουν τα
χέρια τους, τα γόνατά τους.
Περπατούν άλλες σκιές στην ανηφόρα, στην Πανωρούα. Ψιθυρίζουν … Ακούω! Μια φωνή, που λέει: που
είναι οι άνθρωποι;
Απαντώ! Καμιά χιλιάδα ζωντανές ψυχές ζουν εδώ
τώρα. Οι σκιές απαντούν: «Τόσα άδεια σπίτια! Τι
ωραία σπίτια!».
Ακούω ή βλέπω στον ύπνο μου, στο όνειρό μου; Είναι
μια νύχτα βροχερή. Με θυμό στον Κέρκη. Οι βροντές
ξύπνησαν τους ζωντανούς από τρόμο.
Έσβησαν τα φώτα! Άναψαν τα καντήλια μόνα τους,
μέσα στα ερειπωμένα σπίτια. Μια γριά θεοφοβούμενη θυμιάζει για τους πεθαμένους και ζωντανούς. Να
τους φυλάει ο θεός.
Ξύπνησαν και οι νεκρές αμέτρητες γενεές από χαρά.
Έτρεξαν στα αγαπημένα σπίτια τους, στις εξοχές,
στις θάλασσες, στα μαντριά, στις εκκλησίες, στα παλιά τα καφενεία.
Οι δρόμοι γέμισαν από παιδιά να παίζουν, να τρέχουν,
να φωνάζουν μες στα ερειπωμένα σπίτια, να πετούν οι
ψυχές τους, τραγουδώντας ύμνους.
Ξύπνησα από χαρά. Βλέπω, ακούω. Άλλες χαρούμενες, περαστικές σκιές, μες στο λιοπύρι, μέσα στα σοκάκια. Γεμίζω από ελπίδα.
Ακούω να λένε: «Τι ωραία που είναι εδώ! Τι ωραίο χωριό! Τόσα ερειπωμένα σπίτια!».
Άκουσα και ξανάκουσα! Τι ευλογημένοι άνθρωποι
έζησαν εδώ! Τους ήξερα, τους ξέρω! Κι αυτούς σε
αυτό εδώ το χώμα και τους άλλους στα άλλα χώματα!
Εγώ τώρα σας μιλώ…. Έχω σκοπό, έχω όνειρα. Εγώ
είμαι το χώμα σας. Εγώ είμαι το όμορφο χωριό! Το ξέρετε! Το ξέρετε!
Εγώ φωνάζω και θρηνώ! Δεν θέλω να πεθάνω! Θέλω
να ζήσω. Θέλω τη δόξα μου. Δεν θέλω να πεθάνω.
Είμαι το χώμα σας.
Είμαι το αιώνιο, όμορφο χωριό!

Φτεριάς

Ο δικός μας τσολιάς
Ο εικονιζόμενος νέος ονομάζεται Βασίλης Ταλιαδούρος και είναι γιος του συντοπίτη μας Βαγγέλη Ταλιαδούρου και της Αλεξάνδρας Μοσχολιού.
Σπούδασε Μαθηματικός με κατεύθυνση «Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας» στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων. Συνέχισε την ακαδημαϊκή του εξέλιξη με

μεταπτυχιακές σπουδές και το 2018 επιλέχθηκε από
το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και πιο συγκεκριμένα από
το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Εφαρμοσμένη Στατιστική» αποφοιτώντας με άριστα.
Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του κλήθηκε να υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία και στο διάστημα
αυτής αξιώθηκε να φορέσει την ιστορική της ελευθερίας στολή του Εύζωνα και να ενταχθεί στην Προεδρική Φρουρά. Με την λήξη της θητείας του βραβεύτηκε
για το ήθος και την προσφορά του σε ένα από τα πιο
ένδοξα αξιώματα του ελληνικού στρατού.
Η τιμή και η υπερηφάνεια πρωτίστως ανήκει στον
ίδιο και τους γονείς του αλλά και στο χωριό μας και
την πατρίδα.
Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του συλλόγου μας τον συγχαίρουν και του εύχονται ένα λαμπρό μέλλον.
Επιμέλεια: Αρναούτης Αντώνης

Φτεριάς
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Περάσματα (μυθιστόρημα)
Η ζωή μας σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο είναι σαν τα θαλασσινά περάσματα. Τα χαρακτηριστικά
τους είναι μοναδικά και όλα μαζί αποτελούν το αποτύπωμά του περάσματός μας από τη ζωή. Όσο υπάρχει
μια στάλα μνήμης ταξιδεύουν με τις ζωές των επόμενων καθορίζοντας τα δικά τους ταξίδια.

Αυτό συμβαίνει και στην ηρωίδα που γεννιέται στη
Σάμο το 1880 και συνειδητοποιεί πολύ γρήγορα την
προσφορά των Σαμιωτών στον αγώνα του 1821.
Η Αυτόνομη Ηγεμονία που τους επιβλήθηκε το 1834
δεν κατάφερε να σβήσει το όνειρο για την ένωση με
την Ελλάδα.
Σ’ αυτό το συλλογικό όνειρο προστίθεται και το όνειρο της για μόρφωση ανώτερη από εκείνη του δημοτικού. Αυτό είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί στη
Σάμο λόγω έλλειψης Γυμνασίου για κορίτσια. Με τη
βοήθεια της οικογένειας και τη δική της προσπάθεια
το κάνει πραγματικότητα φοιτώντας στο Παρθεναγωγείο της Αγίας Φωτεινής στη Σμύρνη. Είναι ένα πέρασμα που της αφήνει πολλά στολίδια.
Το 1899 ταξιδεύει στην Αθήνα. Εκεί την περιμένει ο
Έρωτας που την οδηγεί στο γάμο και την οικογένεια
μέσα σε μια πολυτάραχη κατάσταση για το νησί και για
όλη την Ελλάδα. Τα τρικυμιώδη χρόνια μέχρι την Ένωση, που κατακτιέται το 1912, φέρνουν χαρές, λύπες

και ανελέητες προσωπικές
και συλλογικές δοκιμασίες.
Πολλά περάσματα»
Τα γεγονότα που συνέβησαν μετά την επικράτηση των επαναστατών ήταν
καταιγιστικά. Οι Πρόξενοι
των εγγυητριών δυνάμεων,
οι οποίοι βρίσκονταν στη
Σμύρνη, έφτασαν στη Σάμο για να αντιμετωπίσουν
τα νέα δεδομένα από κοντά. Η νέα Εθνοσυνέλευση
συγκλήθηκε επειγόντως στις 11 Νοεμβρίου 1912 στον
Άγιο Σπυρίδωνα προσκαλώντας όλο τον κόσμο. Ο Σοφούλης απευθυνόμενος στους πολίτες και εκφράζοντας τους πόθους του σαμιακού λαού με πύρινο λόγο
διάβασε το ψήφισμα με το οποίο κηρύχτηκε η ένωση
της Σάμου με την Ελλάδα. Είχαμε πάει στην τελετή
με τη μητέρα και την Αθηνά αφήνοντας τον Φίλιππο
με τη θεία. Εκεί μας περίμενε ο Ιπποκράτης. Για πρώτη φορά τόση χαρά πλημμύρισε το Λιμάνι του Βαθιού
σαν ιερό ποτάμι για να ξεπλύνει όλη τη δυστυχία, την
καταπίεση και το φόβο της τουρκικής εποπτείας. Ο
ταλαιπωρημένος κόσμος ξεσπούσε με όποιον τρόπο
ένιωθε για εκείνη την απίστευτη πράξη, που είχε μόλις συντελεστεί και ήταν η δικαίωση των αγώνων τόσων γενιών. Αργότερα, στο σπίτι του Ιπποκράτη είδα
το τεύχος της εφημερίδας Αιγαίον, την οποία είχε
αρχίσει να εκδίδει ο Ιωάννης Βακιρτζής από το Σεπτέμβριο του 1912. Για το εορταστικό της μέρας είχε
δημοσιεύσει στην πρώτη σελίδα το ποίημα του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη «Ο Ασπασμός προς την Μητέρα Ελλάδα». Ο πρώτος στίχος έλεγε: Ἄνοιξε, μάννα
μας γλυκειά, τὴν ἄφθαρτη καρδιά σου / κι ἀγκάλιασέ τα
τὰ φτωχά, τὰ μαῦρα τὰ παιδιά σου...
Η Ουρανία Χρυσαφίνου γεννήθηκε στο Μαραθόκαμπο Σάμου, όπου έλαβε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από το τμήμα Μαθηματικών
του Πανεπιστημίου Αθηνών απόκτησε το πτυχίο, καθώς και το διδακτορικό της, ενώ από το Πανεπιστήμιο του Manchester Αγγλίας το M. Sc. Εργάστηκε στο
Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου
ανελίχθηκε ακαδημαϊκά φτάνοντας στη βαθμίδα της
καθηγήτριας. Υπήρξε επισκέπτρια-ερευνήτρια καθηγήτρια πανεπιστημίων άλλων χωρών και με διδακτικά
καθήκοντα στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Τώρα είναι Ομότιμη
Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ. Εκτός από τις σχετικές με την
επιστήμη των Μαθηματικών δημοσιεύσεις σε διεθνή
ερευνητικά περιοδικά και συγγράμματα έχει εκδοθεί
από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρία το βιβλίο της
με τίτλο Το Κίτρινο Σακίδιο. Το βιβλίο Περάσματα είναι το πρώτο της μυθιστόρημα.
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Φτεριάς
Κική Κάσδαγλη Μιχελή

Απόπλους από Πειραιά για ουράνιους ωκεανούς
Στον πολύ αγαπημένο φίλο μας Κώστα Γραμματά.
Κωστάκη μας αγαπημένε, έλυσες κάβους στις 10.30
στις 10 του Μάρτη και σαλπάρεις για ένα άλλο ταξίδι μακρινό, ταξιδεύεις και πας για τα ουράνια πελάγη και τους ουράνιους ωκεανούς, κοντά σε αγγέλους,
κοντά σε αγίους, κοντά στον Αι Νικόλα σου που τόσες
φορές προσευχήθηκες για να σε προστατέψει απ’ τις
φουρτούνες και σε πήγε σε απάνεμα λιμάνια.
Τώρα θα αναπαυθείς στην αγκαλιά των αγγέλων γιατί και εσύ ήσουν άγγελος επί γης και τώρα εκεί πάνω
πάλι καπετάνιος θα ’σαι και θα διαφεντεύεις όλα και
όλους μας. Όμορφος, ψηλός, ευθυτενής, αγνός, καθαρός με φτερά αγγέλων για να πετάς και να τρέχεις,
να βοηθάς το Ματινάκι σου, τα κορίτσια σου, τα παλικάρια που σου ’φεραν στο σπίτι σας τα κορίτσια σας,
τα εγγόνια σου, το δισέγγονό σου απ’ το Ματινάκι της
Χαρούλας σου, τους φίλους σου, όλους μας, τα πληρώματά σου που μόνο εσύ ξέρεις πόσο τ’ αγάπησες
και πόσα τους πρόσφερες.
Καπετάνιε, ήρθες από ένα πανέμορφο νησί την Μυτιλήνη και βρήκες το Ματινάκι μας, Σαμιώτισσα, την
πιο όμορφη Σαμιώτισσα, έτσι είναι, και γίνατε το πιο
όμορφο ζευγάρι και φέρατε στον κόσμο τρία πανέμορφα κοριτσάκια, χαριτωμένα, που άνθισαν και βγάλανε λουλούδια και βρήκαν παλληκάρια όμορφα και
άξια όπως σου πρέπανε στο σπίτι σου και κάνανε καρπούς και γίνατε μια τρισευτυχισμένη οικογένεια.
Κωστάκη μας, μαζί με το Ματινάκι σου ταξιδέψατε
στα πέρατα του κόσμου, δεν ήθελε να σ’ αφήσει μόνο
σου ποτέ. Ήταν μια αγάπη δυνατή και απ’ τους δυο
σας και την μεταφέρατε και στα παιδιά σας που σας
αγάπησαν τόσο δυνατά και σήμερα δεν μπορούν να σ’
αποχωριστούν.
Κωστάκη μας, η καθαρότητα της ψυχής σου, το πνεύμα σου, το τόσο λαμπερό και φωτισμένο, η ματιά σου
που από την γέφυρα έπιανες αέρηδες τ’ άστρα της
θάλασσας τα κύματα και μόνος σκοπός της ζωής σου
ήτανε να προστατεύεις το πλήρωμα και το καράβι σου,
ήσουνα άγρυπνος φρουρός και μόνο ηρεμούσες όταν
ημέρευε η θάλασσα και πήγαινες ν’ αποκοιμηθείς λίγο
και πάλι ξανανέβαινες για να αγναντεύεις τον ορίζοντα. Σπάνιος άνθρωπος, σπάνιος καπετάνιος.
Τι να γράψω για το ήθος σου, το φιλότιμό σου, την
ακεραιότητα του χαρακτήρα σου, την περηφάνεια
σου, αετός και σταυραετός καλέ μου. Θα μπορούσα
να γράψω χιλιάδες σελίδες για όλα αυτά που είχες,
για όλα αυτά που μας έδωσες, για όλα αυτά που πρόσφερες απλόχερα στα κορίτσια σου και στο Ματινάκι
σου, στους υπαξιωματικούς και τα ναυτάκια σου που
με πατρική στοργή τα προστάτευες και τ’ αγαπούσες
γιατί έτσι ήσουνα μαθημένος απ’ τα γεννοφάσκια σου,
από έναν πατέρα, τον Καπτα Νικόλα τον Γραμματά

που έλεγε ο πατέρας μου ότι ήτανε αδαμάντινος χαρακτήρας με καθαρά χέρια και καθαρή καρδιά και την
χρυσή σου μανούλα, την κυρία Χαρίκλεια που η Ματίνα μας έμαθε τόσα πολλά και έχει να το λέει και τις
αδερφές σου που την αγκάλιασαν και την αγάπησαν
πολύ, όλα τα πήρες από αυτούς και όλα τα πρόσφερες σε όλους.
Κωστάκη μας, η συντροφιά σου θα λείπει σε όλους
τους φίλους, θα λείπει απ’ το καφενείο, θα λείπουν οι
ιστορίες σου οι θαλασσινές, για Λαμπρές για Χριστούγεννα για Πρωτοχρονιές που έκανες μόνος σου σε
ωκεανούς και καμιά φορά μέσα σε κυκλώνες και στις
δίνες των κυμάτων.
Ήσουνα τόσο πρόθυμος για όλα και προς όλους, θυμάμαι τη βοήθεια που έδωσες στην Ηρώ όταν έκανε
έρευνα για το ναυτικό μουσείο με πόση προθυμία της
έδειξες τις μακέτες που έφτειαχνες στο εργαστήρι
σου ‘Άλλη όμορφη απασχόληση πάλι θαλασσινή. Της
έδειξες το καΐκι του Σουρλάνκα που ναυπηγήθηκε
στον Γιαλό μας, που ήταν το μεγαλύτερο στην Ελλάδα,
700 τόνους. Η Ηρώ είχε φουσκώσει από περηφάνεια
για την τέχνη αυτή, για την ναυτοσύνη, για τους παππούδες της, για τον πατέρα σου, για σένα που με ακρίβεια το ξαναχτίζεις με ακρίβεια, βάζεις το ποδόσταμο, βάζεις πόστες, βάζεις μαδέρια, βάζεις άλμπουρα,
βάζεις ξάρτια, όλα όπως ήταν ακριβώς στο ταρσανά.
Σ’ ευχαριστούμε όλοι πολύ πολύ.
Κωστάκη μας, η βεράντα του Κάμπου σας αναζητά
που ατέλειωτες ώρες αφουγκραζόμασταν τη θάλασσα
και τις χιλιάδες ιστορίες σου για λιμάνια, για ταξίδια,
όλα αυτά που είχαν τον νόστο και την προσμονή της
μέρας που θα πάταγες Πειραιά και μετά Σάμο.
Καπτα Κώστα, πόσες ώρες αγναντεύαμε τον ορίζοντα και μας έλεγες για τα καράβια που περνοδιαβαίνανε το πέλαγος, που πηγαίνανε, γιατί καθυστερούσανε, γιατί έρχονταν να απαγκιάσουν από κάτω από το
σπίτι σου λες και το ’ξεραν ότι εισαι εκεί και τα προστατεύεις. Τώρα θα μας λείπεις, όταν τις νύχτες θα
κοιτάμε τον ουρανό και δεν θα ξεχνάμε όλες αυτές
τις ώρες που μας έδειχνες τ’ άστρα, πού είναι ο Δίας,
η Αφροδίτη, ο Άρης, όλα τα ήξερες γι αυτό και ήσουν
ερωτευμένος με αυτήν την βεράντα του Κάμπου γιατί ήταν η συνέχεια της θαλασσινής σου ζωής και ποτέ
δεν ήθελες να ξεκολλήσεις από εκεί, αλλά ξέρεις τι
έχω να πω, ότι θα εισαι και φέτος εδώ μαζί μας και πάντα στην βεράντα του Κάμπου με το Ματινάκι σου, τα
κορίτσια σου, τα εγγόνια σου, το δισέγγονό σου, τους
φίλους σου, τα παλληκαριά σου.
Καπτα Κώστα, να ’ναι ελαφρύ το χώμα της Μυτιλήνης που θα σε σκεπάσει και το αεράκι το θαλασσινό
της Σάμου, μελτεμάκι, να ’ρχεται να σου χαϊδεύει τα
μαλλιά.

Φτεριάς
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Νίτσα Κιάσσου

Καημένη μάνα
Φέτος την έφτιαξε τη φωλιά δίπλα στην πόρτα μου.
Πάνω στη λεμονιά που τρεις φορές το χρόνο δίνει λεμόνια. Παλιότερα την έπλεκε στην πορτοκαλιά, κοντά στον μαντρότοιχο. Μια πορτοκαλιά πεντάψηλη,
που κοντεύει να φτάσει στο
Θεό. Που όσο κι αν φαίνονταν
ασφαλής, το μεγάλο κακό μες
στην καρδιά της έγινε. Έτσι
στα καλά καθούμενα. Ένα
βράδυ με πανσέληνο που απ’
την ομορφιά, το σπίτι δεν μας
χώραγε.
Τα είχε βγαλμένα τα πουλιά. Τ’ ακούγαμε και περιμέναμε να κάνουν φτερό να τα χαρούμε. Αμ δε. Ένα φρρρτ που
έμοιαζε με γδούπο και μια βαριά σκιά χίμηξε από το πουθενά μες στα πορτοκαλάνθια. Τι ήτανε; Κύριος οίδε. Σάλεψε σύσσωμη η πορτοκαλιά, χιόνισε ο τόπος πέταλα,
κροτάλισαν τα φύλλα. Πετούμενο σκοτεινό κι αιμοβόρο που καρτερούσε τη νύχτα τη φεγγαρόλουστη για να
δράσει. Ύστερα τίποτα. Ούτε φωλιά, ούτε πουλί πετάμενο. Ορφάνεψε ο τόπος. Είπαμε πως δεν θα ξαναφανεί. Μα μόλις μπήκε η άνοιξη ξαναγύρισε πάλι.
Ο ίδιος να ’τανε; Μα πώς; Αφού τον ξεκλήρισε το νυχτοπούλι.
Η λεμονιά είναι μικρή και τα κλωνάρια της ανάρια.
Την κλαδεύουμε κάθε χρόνο. Μωρή κοντούλα λεμονιά. Όχι για το τραγούδι, αλλά για να τη φτάνει το χέρι
μας και να της κλέβουμε καρπούς και λεμονάνθια.
Χαμηλά χαμηλά ήρθε πάλι κότσυφας και στρογγυλοκάθισε. Μάλλον για να τον έχουμε στο νου μας. Η
αυλή άλλωστε έχει φώτα πολλά και τα νυχτοπούλια
δεν ζυγώνουν. Σαν τέλειωσε τη φωλιά, έφερε και συντρόφισσα. Ένα πουλί θαμπό κι άχαρο τόσο αταίριαστο με τη δική του αρρενωπή μεγαλοπρέπεια και την
κυριολεκτική ομολογουμένως ομορφιά του.
Κι άρχισε να γίνεται ο κακός χαμός. Κυνηγητά, σκέρτσα, τιτιβίσματα.
Παρακολουθούσα το ζεύγος σαν ηδονοβλεψίας.
Αναγκάστηκα να εντρυφήσω στα καλά του καθουμένου στο ερωτικό κάλεσμα, στα χαϊδολογήματα, στα
πείσματα και τα τερτίπια. Κι όταν την είδα την κυρά
και κάθισε. Τρελαθήκατε μωρέ; Τι πάτε να κάνετε με
δέκα γάτες από κάτω;
Η Γκαμπριέλα κι ο Καρότος, ο Τομ και η Ζαΐρα, η Πιτσουλίνα κι ο Μόρτης, ο Νίνο και η Ζίνα, η Μπιζουλίνα κι ο Μπιζού του γείτονα. Είχαμε χύμα και μας ήρθε
και τσουβαλάδα.
Φανατικός πλέον θεατής των ανοιξιάτικων οργίων,
δεν την άφησα στιγμή από τα μάτια μου. Άλλο κλίμα.

Τα τερετίσματα άλλαξαν τώρα πια. Έγιναν ήρεμα,
γλυκά, όλο σέβας και καρτερία. Θαύμασα την υπομονή της και την αφοσίωση του πανέμορφου αρσενικού
που σχεδόν την τάιζε στο στόμα… Κουβαλητή μου εσύ.
Κι ύστερα ήρθε η γέννα. Παρακολουθούσα πια απ’ το μπαλκόνι. Πανοραμική όψη. Ώσπου
είδα μια μέρα τα αυγουλάκια
θρύψαλα, τη μάνα να θρέφει
με τη μπουκιά της τα μωροπούλια και τον αρσενικό να παίρνει
συχνά πυκνά στη μύτη τις κουτσουλιές της φωλιάς και να τις
πετάει στον κήπο. Τόσο πεντακάθαρο σπιτικό δεν έχουν ματαδεί τα μάτια μου.
Σαν κάναν φτερό τα κοτσυφόπουλα, άρχισα να ξεθαρρεύω. Πήρα να τα κάνω χάζι καθώς τα μάθαινε η μάνα
τους να πετούν. Ώρες ολόκληρες. Σχεδόν δεν τον κατάλαβα τον εγκλεισμό μου στις ζοφερές μέρες του
κορωνοϊού. Μωρή κοντούλα λεμονιά, καλά τους φύλαξες. Μα τι ήτανε να το πω. Ένα μεσημέρι, την ώρα
που ησύχαζα, πανικός έξω από την πόρτα μου. Βγαίνω
και τι να δω; Στα δόντια της Ζαΐρα ένα παχουλό πουλί να σπαρταρά και να τσιρίζει κι από πάνω μια μάνα
έξαλλη. Να τη χιμάει, να την τσιμπά, να τη σκυλοβρίζει. Τόσο που η γάτα τα έχασε πια. Δεχόταν τις επιθέσεις άφωνη κι άπραγη σαν υπνωτισμένη. Με το πουλί
στο στόμα κι ούτε μπρος να κάνει, ούτε πίσω.
Πιο σπαραχτική κραυγή δεν άκουσα ποτέ μου. Πιο
πικρό μοιρολόγι, πιο απεγνωσμένη προσπάθεια. Και
πιο μεγάλη τόλμη.
Δίπλωσα μια εφημερίδα και σου την έκανα τη Ζαΐρα
του αλατιού.
Και τώρα τι κατάλαβες φόνισσα; Μπας και θα χόρταινες μ ένα μάτσο κοκαλάκια;
Μα το πουλί δεν έλεγε να το αφήσει.
Όταν με τα πολλά ξεμπέρδεψα μαζί της, όταν την
καταδίωξα και άνοιξε επιτέλους τα φονικά σαγόνια
της, ήτανε πια πολύ αργά. Το πουλί ήταν πεθαμένο,
δίχως πληγή, δίχως γρατζουνιά, δίχως τίποτα που να
μαρτυρά δολοφονική επίθεση.
Η μάνα έκλαιγε ως αργά το βράδυ. Καρδούλες έκαιγε…
Έβγαλα την καρέκλα μου κάτω από τον πόνο της.
Έμεινα μαζί της μέχρι που βράδιασε. Μέχρι που την
είδα να δασκαλεύει στο πέταγμα τα άλλα της τα πουλιά. Αλλά και πάλι λυπητερή ήτανε η φωνή της.
Μάνα, αχ μωρέ μάνα. Την καληνύχτισα. Τι άνθρωπος και τι πουλί, τι άλλο πλάσμα. Μάνα. Αχ. Που να μη
σώνεις να γίνεσαι.
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Τα βουνά ως δύναμη ζωής και βιώσιμος πόρος εναλλακτικού τουρισμού
Η 11η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε το 2003 από τα
Ηνωμένα Έθνη ως Παγκόσμια Ημέρα Βουνών για
να αναδείξει τον ζωτικό ρόλο που παίζει το βουνό
στη ζωή των ανθρώπων και να υπενθυμίσει στην διεθνή κοινότητα την ευθύνη που έχει για την διατήρησή του.
Τα βουνά της Σάμου, ο Κέρκης και η Άμπελος
(Καρβούνης) χαρακτηρίζονται από πλούσια βιοποικιλότητα και γεωποικιλότητα γι’ αυτό και έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura
2000.
Η βιοποικιλότητα του Κέρκη και του Καρβούνη καθιστούν την Σάμο τόπο μοναδικό σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο καθώς εδώ συναντάται
ένας μεγάλος αριθμός ενδημικών και σπάνιων ειδών
πανίδας και χλωρίδας λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας τους και των επιτόπιων ειδικών συνθηκών και
του μικροκλίματός τους.
Αλλά και η γεωποικιλότητα των ορεινών όγκων της
Σάμου περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό γεωλογικών τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και γεωτόπων μεγάλης αισθητικής, επιστημονικής και εκπαιδευτικής
αξίας (γεωπάρκο Μυτιληνιών, Σεϊτάνια κ. ά ).
Τα βουνά μας είναι οι ατέλειωτοι αμπελώνες στις
εξαίσιες αναβαθμίδες τους, οι απέραντοι ελαιώνες που κατεβαίνουν μέχρι τη θάλασσα, οι εύκρατοι
οπωρώνες στις πλαγιές, στις κοιλάδες και στους μικρόκαμπους, πρόσμειξη μαγική με τους πευκώνες
της τραχείας πεύκης που τροφοδοτούν από την εποχή του Πολυκράτη ως τα σήμερα τους ταρσανάδες
μας με απαράμιλλη ναυπηγήσιμη ξυλεία) και την μακία βλάστηση που οργιάζει, είναι τα κοπάδια που νέμονται και γεύονται την αγνή και αμόλυντη φυσική
βλάστηση, τα μελισσοσμήνη που τρυγούν το ανεξάντλητο και ανέγγιχτο νέκταρ των αιθέρων, είναι οι
αδαπάνητοι και αναξιοποίητοι υδάτινοι πόροι, είναι
η πανδαισία των αισθήσεων και το μουσικό πλατάγισμα των ανέμων που ανεβοκατεβαίνουν απ’ τις κορφές προς τις χαράδρες και τα παράλια και αντίστροφα στηρίζοντας πλουσιοπάροχα την ευεξία ντόπιων
και ξένων.
Είναι ακόμα τα όνειρα, οι κόποι, ο ιδρώτας και τα
δάκρυα των ανθρώπων, γενεών και γενεών, αντάμα
με τα κτιστά των χεριών και τα άκτιστα της ψυχής και
της φύσης τους είναι ο ανεκτίμητος πλούτος και το
θησαύρισμα του πολιτισμού τους, ακήρατη κιβωτός
της ψυχής του λαού μας.
Ιδιαίτερα στον Κέρκη αλλά και στον Καρβούνη αναπτύχθηκε ο αναχωρητισμός από τα χρόνια του Πυθαγόρα ως τις μέρες μας όπως μαρτυρούν η παράδοση
αλλά και τα λατρευτικά μνημεία των ανθρώπων και
της φύσης, τα μοναστήρια, τα ξωκκλήσια, τα αγια-

σμένα σπήλαια και οι ευλογημένοι τόποι που φωσφορίζουν τις ασέληνες νύχτες την δύναμη της εγκαρτέρησης, της πίστης και της θυσίας για τα ψηλά, τα
ωραία και τα αληθινά.
Στα πέτρινα χρόνια της σκλαβιάς τα βουνά του νησιού μας στάθηκαν, διαχρονικά, κάστρα ελευθερίας
και μετερίζια αγώνα για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή
κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση και δικαιοσύνη,
είναι νωπές ακόμα οι μνήμες και ο αίμα των ηρώων
της αντίστασης βοά και τραγουδάει, μέρα-νύχτα, τη
Ζωή και την Ρωμιοσύνη στις πλαγιές, στις ρεματιές
και στις απάτητες αετοράχες.
Στα χρόνια μας η εγκατάλειψη έχει χτυπήσει από
καιρό την πόρτα των βουνών και της υπαίθρου καθώς
η οικονομική και κοινωνική ζωή έχουν μεταναστεύσει στις παραλίες και στις πόλεις.
Είναι καιρός να προσπαθήσουμε να συγκρατήσουμε με ευστάθεια την ισορροπία ανάμεσα στις ρίζες
μας, στο παρόν και στο μέλλον.
Είναι αδήριτη ανάγκη να αξιοποιήσουμε στοχευμένα τα προϊόντα της σαμιακής γης, την ιστορία μας,
την παράδοση, τον πολιτισμό μας, την εξαίσια φύση
των νησιών μας σαν εφαλτήρια προόδου και ευημερίας, σαν αξιόμαχα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα
στον εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο καταμερισμό
εργασίας, με απόλυτο σεβασμό στο ανθρωπογενές,
στο φυσικό και στο δομημένο περιβάλλον του τόπου
μας για να διαμορφώσουμε, χωρίς εκπτώσεις, την βιώσιμη και αειφόρα ανάπτυξη που προσδοκούμε και
μας ταιριάζει.
Για όλα αυτά τα βουνά της Σάμου εξακολουθούν
να αποτελούν και σήμερα εξαιρετικής σημασίας περιοχές του νησιού μας και μπορούν να συνεισφέρουν
πολλά αρκεί να αποφασιστούν και να εφαρμοστούν
πολιτικές που να στηρίζουν προοπτικές, πρωτοβουλίες και δράσεις γόνιμης και ισόρροπης αξιοποίησής
τους.
Οι ορεινές περιοχές της Σάμου, εκτός από την
ουσιαστική συμβολή τους στην αγροτική παραγωγή,
μπορούν, επίσης, να εξελιχθούν και σε χώρους ανάπτυξης δραστηριοτήτων βιώσιμου εναλλακτικού τουρισμού προσφέροντας στους επισκέπτες πολυεπίπεδες εμπειρίες ζωής και εμπλουτίζοντας διαδραστικά
την ουσία και το περιεχόμενο των διακοπών τους
Ευθύνη όλων μας είναι η προστασία και των βουνών μας καθώς λόγω της αλληλένδετης σχέσης τους
με τον άνθρωπο η διατήρησή τους υποστηρίζει την
ίδια μας την επιβίωση.
Είναι κοινή μας πράγματι υποχρέωση η διάσωση,
ανάδειξη και αξιοποίησή τους κατά τρόπο χρήσιμο,
σεβαστικό και ωφέλιμο.

Φτεριάς
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Κάτω στο Γιαλό – Διηγήματα, των Νίτσας Κιάσσου & Έλσας Χίου,
Καρλόβασι Σάμου: εκδόσεις Σύλλογος Μουσικής & Πολιτιστικής Δημιουργίας «Ηδύλη», 2020, σελ. 168
Από τη μαγεία και τη νοσταλγία της παράδοσης
ως τον ρεαλισμό και τα οράματα της εποχής μας
Δύο δόκιμες συγγραφείς, η Νίτσα Κιάσσου και Έλσα

Χίου1, ένωσαν τις συγγραφικές τους φωνές σε μια καλαίσθητη έκδοση του «Συλλόγου Μουσικής και Πολιτιστικής Δημιουργίας ‘Ηδύλη’». Πρόκειται για το βιβλίο
Κάτω στο Γιαλό το οποίο περιέχει δεκαοχτώ (18) διηγήματα με θεματολογία ποικίλη και εξαιρετικά ενδια1

φέρουσα. Γι’ αυτόν τον λόγο, παρακάτω, θα αναφερθώ
ξεχωριστά με λίγα λόγια για το καθένα, ωστόσο σχολιάζοντας ορισμένα και στο τέλος θα προβώ σε μια
συνοπτική αφηγηματολογικού τύπου προσέγγιση. Είναι ρεαλιστικά διηγήματα για ενήλικες τα περισσότερα των οποίων αποπνέουν άρωμα της κοινωνίας της
επαρχίας της Σάμου, σε ένα πολύμορφο σκηνικό που
ταξιδεύει τον αναγνώστη και την αναγνώστρια το τελευταίο μισό του 20ού αιώνα έως σχεδόν στις μέρες
μας.
Το διήγημα ως μια σύντομη αφήγηση, σε σχέση με
το μυθιστόρημα, προσφέρει τα αφηγηματικά του στοιχεία σε «σμίκρυνση». Η πολυπλοκότητα που το διακρίνει και η αποτύπωση της ανθρώπινης εμπειρίας στην
ακολουθία των γεγονότων, επιβάλλουν ταλέντο, πείρα και διεισδυτική συγγραφική ματιά. Συνήθως το διήγημα έχει σε μεγαλύτερο βαθμό από το μυθιστόρημα
το αυτοβιογραφικό στοιχείο. Η κορύφωση, σχεδόν πάντα, συμβαίνει στο τέλος, το οποίο πολλές φορές μπορεί να είναι και ανοιχτό. Είναι ίσως το δυσκολότερο
από τα λογοτεχνικά είδη.
Αρχίζω την περιήγηση, ακολουθώντας τη σειρά του
βιβλίου, με τα διηγήματα της Νίτσας Κιάσσου. Η θεματολογία τους αναφέρεται κυρίως στην καθημερινότητα, αρχικά με έναν νέο που επιβεβαιώνεται μέσα από
την απόκτηση μιας μηχανής και ονειρεύεται με αυτήν
τις καλύτερές του στιγμές, φτάνοντας ως την πλήρη
απογοήτευση, όταν τη χάνει («Το μηχανάκι»). Ακολούθως, στο διήγημα «Το μαντολίνο», σχηματοποιούνται
ευτυχισμένες στιγμές του παρελθόντος σε μια γυναίκα, που φέρνουν πρόσκαιρα στο παρόν το μαντολίνο
της στα μαγικά της χέρια, το οποίο στο τέλος καταντά
άθυρμα στα χέρια των παιδιών της. Η ανάμνησή του
όμως θα γίνει συχνά η αφορμή για μικρά νοσταλγικά
και ιδανικά στιγμιότυπα: «τότε οι άνθρωποι είχαν διαφορετική αντίληψη γι’ αυτά κι ίσως ακόμη επειδή ενδόμυχα παραδεχόμαστε πως το χάρισμα δεν έχει ημερομηνία, παρά μόνο στιγμή» (19).
Στο διήγημα «Αναρρωτήριο» η εναγώνια προσμονή

Η Έλσα Χίου γεννημένη στον Πειραιά το 1954, μεγαλωμένη στη Σάμο, ζει στον Όρμο Μαραθοκάμπου. Ασχολείται με
τη λογοτεχνία για παιδιά, με το διήγημα, το χρονογράφημα και τη δημοσιογραφία. Έχει βραβευτεί με κρατικό βραβείο
θεάτρου, με το βραβείο Ιπεκτσί, από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά. Τα δυο μυθιστορήματά της για μεγάλα παιδιά και εφήβους θεωρούνται εμβληματικά έργα της νεώτερης νεανικής
λογοτεχνίας. Πρόκειται για τα: Η νενέ η Σμυρνιά και Σινιάλα με καθρέφτες (εκδ. Καστανιώτη). Απόσπασμα από το πρώτο, είναι ενταγμένο στο «Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων» των Ε΄-Στ΄τάξεων του Δημοτικού σχολείου, με τον τίτλο «Ο
Νορντίν στην εκκλησιά».
Η Νίτσα Κιάσσου γεννημένη στον Όρμο Μαραθοκάμπου το 1962, ζει εκεί με την οικογένειά της. Ασχολείται με τη λογοτεχνία για παιδιά και τη δημοσιογραφία. Έχει γράψει θέατρο, ποίηση, διηγήματα, παραμύθια και μυθιστορήματα. Τα
βιβλία της κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη, Ηράκλειτος και Ψυχογιός. Κείμενά της περιλαμβάνονται σε ανθολογίες της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς. Η ποιητική συλλογή Οι σκανταλιές του ήλιου και τα μυθιστορήματά
της Μια νονά για την Ντενάντα και Κύμα του Αιγαίου (εκδ. Πατάκη), έχουν επαινεθεί και βραβευτεί από τη Γυναικεία
Λογοτεχνική Συντροφιά. Επίσης, έχει λάβει κρατικό βραβείο για το θεατρικό έργο Το δωδεκαήμερο του Καλλισπούδη.
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μιας γυναίκας, στο μυαλό ενός τροφίμου αναρρωτηρίου, έδωσε σημαίνον νόημα στην καθημερινή ρουτίνα του. Η συχνή επίκληση «Μήπως φάνηκε η Βιολέτα μου;» ακουγόταν στους διαδρόμους, προκαλώντας
ανάμεικτα συναισθήματα στους άλλους από τη μια, τονίζοντας από την άλλη, την απρόσμενη χαρά στο πλαίσιο μιας ανυπομονησίας στον ύψιστό της βαθμό.
Μέσα δε από την πρακτική μιας υπέργηρης που κρύβει την συνεχή απώλεια, όχι δίχως κέρδος, των πάλαι
ποτέ πλούσιων μαλλιών της, φτιάχνοντας κοτσίδες με
λουρίδες από ρούχα, στο διήγημα «Αυταπάτη», αποδεικνύεται, τελικά, ότι η νεότητα δεν είναι κατάσταση,
αλλά κατάκτηση έστω κι αν «στεγάζεται», μέσω της
ανάμνησης, στο πλαίσιο μιας αυταπάτης: «Για πρώτη
φορά ο μαρχαμάς είναι χαλαρός, ο κόμπος λυμένος.
‘Τώρα θα τη δω, θα τη δω…’. Το κορίτσι ανασηκώνει το
λευκό πανί απαλά, προσεκτικά και ‘ωωωωωω!’ πρώτη
φορά στη ζωή του αντικρίζει μια τόσο χοντρή κορδέλα
βυσσινιά, στερεωμένη σ΄ ένα φαλακρό θεοφάλακρο
κεφάλι» (σ. 37). Η αφηγήτρια με ρεαλισμό σμιλεύει
μια γυναίκα που πόνεσε, όταν στην ουσία την εγκατέλειψε ο άντρας της και ψάχνοντας να τον βρει, πέρασε στην αντίπερα μικρασιατική όχθη, όπου κάποια
στιγμή με βίαιο τρόπο της έκοψαν τα μαλλιά της…
Διακειμενικές εικόνες έρχονται από τη μυθολογία,
στο διήγημα «Θαλασσινά τριαντάφυλλα», όταν μια κοπέλα που γεννάει σε νοσοκομείο, έχοντας δίπλα της
μια ανθοδέσμη, με κόκκινα τριαντάφυλλα, που της
έστειλε ο σύντροφός της, παραφυλάει και βλέπει με
τρόμο να περιστοιχίζουν το βρέφος της και την ίδια,
τέσσερις άρρωστες γυναίκες από τον κοντινό θάλαμο. Θ’ αλλάξουν όμως άρδην τα συναισθήματά της,
όταν πειστεί ότι, ως αρχαίες Μοίρες, της συμπαραστάθηκαν, από αγάπη και περισσή φροντίδα τις ώρες
που κοιμόταν: «Καληνυχτίστηκαν με κρύα καρδιά σαν
να ήταν παλιές γνώριμες, αντάλλαξαν ευχές και φιλιά και λίγο πριν χωρίσουν μοιράστηκαν οι πέντε τα
ρόδα τα θαλασσινά τα περασμένα από μυριάδες κύματα» (σ. 46).
Φαίνεται πως ό,τι μας πλησιάζει, ενδόμυχα το φοβόμαστε. Κι όταν συμβολικά φέρει φριχτές ιστορίες
του παρελθόντος, ακόμα κι αν αποσιωπούμε την ύπαρξή του, στο τέλος, μάλλον άδικα, τελειώνουμε μια και
καλή μαζί του. Στο διήγημα «Ο στόχος» αναδύεται η
σκληρή υπόθεση ενός νεαρού Έλληνα σκοπού που
βλέπει κάθε μέρα έναν Τούρκο ψαρά να εισέρχεται
παράνομα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η αποτύπωση
της συνείδησης κι η υπερβολικά εμμονική προσοχή
του σκοπού στις κινήσεις του «εχθρού», ως σημαίνον
σκηνικό, επισκιάζει το θαλασσινό τοπίο με τους απότομους βράχους του. Οι περιγραφές είναι έξοχες, λέξεων, αισθήσεων και νοημάτων: «Το σώμα του ήλιου
είχε πια ξεπροβάλλει ολόκληρο από το βουνό. Διακρίνονταν ολοκάθαρα τα πάντα. Σχήματα, χρώματα, το
όνομα με τα διαλυτικά που θύμιζαν πιπέρι, τα σύνεργα, στα σχοινιά, αλλά κυρίως ο άντρας με τις τετράγωνες δυνατές πλάτες. […] Τον πρόσεξε καθώς έπινε.
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Είδε ή φαντάστηκε μάλλον το λαρύγγι του ν΄ανεβοκατεβαίνει κι ανοιγόκλεισε τα ρουθούνια του, αναζητώντας τη μυρωδιά του καφέ ανακατεμένη με την άλλη
από κατράμι, μίνιο και στουπί » (σ. 51).
Η δραματική ιστορία «Προφήτης κάτω απ’ τον Θεό»,
με πλαίσιο την αρχή της δεκαετίας του 1950, αφηγείται συμβάντα που κρύβουν αφ΄ενός την ανάμνηση της
πάλαι ποτέ παράδοσης, τότε που στην επαρχία υπήρχε το επάγγελμα του παραγγελιοδόχου και τη χαρά
που κρύβει μια νησιωτοπούλα για το πρώτο της ταξίδι
στην Αθήνα για να δει και τον στρατιώτη αδελφό της
και αφ’ ετέρου την «προφητεία» του επικείμενου κακού και το μαντάτο που ήρθε για τον θάνατό του σε
αεροπορικό δυστύχημα: «Ξεσκλίδια τα παλικάρια, καμένες μάζες αγνώριστες, θάφτηκαν με τιμές και δόξες σε ξένη γη, τα περισσότερα ερήμην των συγγενών
τους. Από την οικογένεια στην κηδεία δεν παραβρέθηκε κανείς» (σ. 72).
Το τελευταίο διήγημα, θα το έλεγα κινηματογραφικής υφής, με τίτλο «Τα σημάδια», είναι και το πλέον
ξεχωριστό. Παρουσιάζει έναν δυναμικό γυναικείο χαρακτήρα, που τον ενσαρκώνει η Καλλιόπη. Επιστράτευε όλη την πείρα της ερμηνεύοντας τα όνειρα και
τις ανθρώπινες προσδοκίες, μαζί με πιπεράτα δίστιχα,
αλλά μόνο την ημέρα του Κλήδονα. Εμφανιζόταν γοητευτικά ντυμένη και με τελετουργικές κινήσεις έδινε
τους χρησμούς: «[..] διατηρούσε μια ηρεμία ολύμπια
[…] έκανε μακροβούτι στους μυστηριακούς κύκλους
της λεκάνης […] συσχέτιζε τις υποψίες και τα στοιχεία
που συγκέντρωνε ολοχρονίς, τα μελετούσε αστραπιαία, πιθανολογούσε, υπολόγιζε […] και προφήτευε τις
ερωτικές εξελίξεις της επόμενης χρονιάς. Μαντεία
τελικά πουθενά δεν υπήρχε. Οξυδέρκεια, ναι και με
το παραπάνω» (σσ. 76-77). Η πρωταγωνίστρια, ήταν μια
πάμπτωχη αγράμματη γυναίκα, που ζούσε στο βουνό
και δεν μιλούσε σχεδόν στην αρχή, μάλλον γρύλιζε.
Παντρεύτηκε τρεις φορές. Ο πρώτος της άντρας, τσοπάνης ήταν, πέθανε, ο δεύτερος ένας γέροντας πλούσιος, την έμαθε να μιλάει σωστά, να αποβάλλει τις
άναρθρες κραυγές. Αλλά όλα αυτά ουδόλως την ενδιέφεραν. Η μοναξιά την κατηύθυνε, παρόλο που ο δεύτερος άντρας της προσπάθησε να τη βγάλει από τον
συναισθηματικό και κοινωνικό εγκλεισμό της: «Κριτήριο αισθητικής μέσα της δεν υπήρχε κι έτσι δεν ήταν
σε θέση να κατέχει την ανθρώπινη εμφάνιση και συμπεριφορά. Δεν ήξερε καν αν ήταν όμορφη, ούτε της
περνούσαν ποτέ από το μυαλό φιλάρεσκες σκέψεις»
(σ. 79). Με τον τρίτο της άντρα, που ήταν θαλασσινός,
ξύπνησε ένα ερωτικό πάθος που κράτησε ως το τέλος.. Έτσι επαληθεύτηκε κι ο χρησμός που της είχε
δώσει μιας γερόντισσα, για ένα «καράβι»… Έντεχνα
λογοτεχνικές και μαζί αποκαλυπτικές της αφηγηματικής δεινότητας της συγγραφέως, είναι οι περιγραφές
που πραγματοποιούνται για ανθρώπους, συναισθήματα και καταστάσεις. Ένα δείγμα: «Παρθένος, λοιπόν,
από το πάθος ενός αληθινού έρωτα ανέβηκε στο βουνό ανυποψίαστος, για να βρεθεί μπροστά σε μια γυ-
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ναίκα που φαινόταν από μακριά πως ήταν ανέραστη κι
ανέγγιχτη παρά τους δυο της γάμους, γεμάτη πάθος
όμως κι ανυπομονησία για τον σύντροφο που ονειρευόταν και δεν είχε συναντήσει ακόμα. Του το μαρτύρησαν τα μάτια της τα επίμονα, που τον διαπέρασαν με
μιας, τον κομμάτιασαν, τον κοσκίνισαν και σκόρπισαν
τους κόκκους του ολόγυρα, καθώς κι εκείνη η αισθησιακή φωνή που τσακίστηκε στα τύμπανα των αυτιών του
κατάκοπη, λες κι είχε διασχίσει προηγουμένως όλες
τις γύρω βουνοκορφές» σ. 89). Η ηρωίδα, παρόλο που

ήθελε να φύγει πρώτη από τη ζωή, δεν της έγινε το
«χατήρι». Ωστόσο, συνέχισε τη ζωή της με τις μαντικές της ικανότητες πλέον αποδεκτές, παρά τα κατά
καιρούς αρνητικά σχόλια από τους κατοίκους.
Η εν λόγω γυναικεία φιγούρα, συγκεντρώνει, σύμφωνα με τον Lucien Goldmann, τα χαρακτηριστικά
του τραγικού ήρωα, εν προκειμένω, της τραγικής ηρωίδας. Ο ήρωας, κατά τον Goldmann, δρα σε ένα περιβάλλον που ενώ τον αποξενώνει, συνεχίζει τη ζωή του
στο πλαίσιο μιας οραματικής κοσμοθεωρίας που φέρει στην ιδεολογία της μόνο ποιοτικές αξίες πολλές
φορές δίχως να τις γνωρίζει ο ήρωας, αλλά ούτε και
να τις ζει ολοκληρωμένα. Μια τραγική ηρωίδα, είναι,
λοιπόν, η Καλλιόπη που ήταν σαν να ξεφύτρωσε ακατέργαστη από τη φύση, ρίζωσε στην αμάθεια και προχώρησε στη ζωή κάνοντας σταθερά και οξυδερκή πολιτιστικά βήματα. Η ίδια έζησε πάντα με αξιοπρέπεια,
ως το τέλος κανακεύοντας την παράδοση με γνώση,
χιούμορ αλλά και πίκρα, θητεύοντας στην αυθεντικότητα.
Κι έρχομαι στα διηγήματα της Έλσας Χίου ορισμένα
των οποίων αποπνέουν, με δημιουργικό τρόπο, άρωμα δημοσιογραφικής γραφής. Το θέμα των περισσοτέρων διαπνέεται από μια διαπολιτισμική συλλογιστική από το εσωτερικό της οποίας αναδύεται η κριτική
αφηγηματική ματιά με βασικές υφολογικές ορίζουσες
την αλληλεγγύη και την κατανόηση του Άλλου, όπως
στο διήγημα «Κορίτσι ξένο ξενιτεμένο» με τη Βαλεντίνα από την Αλβανία, η οποία εκμυστηρεύεται την
οδύσσειά της δηλώνοντας παντού ότι είναι μια ξένη. Η
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αφηγήτρια με αποφθεγματικό τρόπο θα δηλώσει στην
επωδό: «Επειδή από μόνη της η ξενιτιά είναι η μόνη
αλήθεια» (σ. 104).
Στη συνέχεια, στο διήγημα «Η γυναίκα των μαύρων μολυβιών» μια δυναμική γυναίκα, αγωνίστρια, καταγράφει σε μια συγκέντρωση ειρηνιστών, Ελλήνων
και Τούρκων, ό,τι υπέστη στα χέρια της, δείχνοντάς
τα σακατεμένα από τα βασανιστήρια που της επέβαλε η Χούντα, βάζοντας μολύβια ανάμεσα στα δάχτυλά
τους. Μια τραγική ειρωνεία εκτείνεται από τον απόλυτο πόνο ως το θαύμα του λόγου, γιατί το ίδιο αντικείμενο μπορεί να γίνει εργαλείο θανάτου αλλά και
ζωής, όταν η ίδια γυναίκα αφηγείται τις εμπειρίες της
με το παιδί της: «[…] το μολύβι πονάει όταν το σφίγγουμε […] φτιάξαμε μαζί ένα παραμύθι για τα πολύχρωμα ξύλινα μολύβια […] να γράφουν όμορφες ιστορίες» (σ. 110). Ο μόνος δυνατός λόγος της ύπαρξης
του διηγήματος, υπογραμμίζει ο Reid, είναι ότι έχει
μέσα του το γεγονός της πραγματικότητας και το δυσβάσταχτο βάρος της. Μια τέτοια αλήθεια αναδύεται
από το συγκεκριμένο διήγημα. Η αφηγήτρια με έναν
τρόπο συγκινητικά ρεαλιστικό εξυψώνει τη συγκεκριμένη ηρωίδα σε σύμβολο σημειώνοντας, σε ένα πλαίσιο δημιουργίας για τη συνέχιση της ζωής: «[…] τούτη
την ιστορία την επώασε η θύμηση μιας αληθινής γυναίκας που στο δρόμο περνάει απαρατήρητη, αλλά δεν
μπορεί να ξεφύγει από την ευαίσθητη μύτη ενός μολυβιού που οσμίζεται τα απόκρυφα σινιάλα των ωραίων
και δυνατών ψυχών» (σ. 112).
«Οι φιλενάδες του τρίτου θαλάμου», είναι ένα διήγημα με στοιχεία αυτοαναφορικότητας, που μέσα από
τις μικρές νοσταλγικές αφηγήσεις ηλικιωμένων γυναικών ορθώνονται έννοιες όπως η εγκατάλειψη, η νοσταλγία, η αξιοπρέπεια. Πρόκειται για εικόνες που
σκιαγραφούνται ανάγλυφα, με διεισδυτικότητα και
σεβασμό, από την ομοδιηγητική αφηγήτρια, σε ένα νοσοκομείο. Σημειώνεται χαρακτηριστικά: «Τα σώματα
των υπέργηρων γυναικών με τα τσακισμένα ισχία και
τα καρφιά της επανένωσης να συγκρατούν όπως όπως
την ξοδεμένη τους ζωή, αποτελούσαν μια πραγματική
σπουδή της ζωής και της φθορά, την αγάπης και της
εγκατάλειψης» (σ. 113).
Χαρακτηριστικές σκηνές που φέρουν, διακειμενικά,
κατά την ανάγνωση την ταινία Σινεμά ο Παράδεισος,
περιγράφονται και με χιούμορ, στο διήγημα «Τι διδακτικές που είναι αυτές οι ασπρόμαυρες ελληνικές
ταινίες», μέσα από τη διένεξη δύο πλανόδιων «σινεματζήδων», καθώς και την αγωνιώδη προσπάθεια της
αφηγήτριας και των άλλων παιδιών να δουν στα έργα
γνωστά πρόσωπα της εγχώριας κινηματογραφικής
παραγωγής. Κεντρικό συναισθηματικό στοιχείο ήταν
η στάση της μάνας της που με ενθουσιασμό και μαζί
δέος ανταποκρινόταν στις ταινίες και μετά από χρόνια στην τηλεόραση. Η συγκίνηση της αφηγήτριας περιγράφεται μεταφορικά με ποιητικό ύφος: «Το τελευταίο έργο της ζωή της το είδαμε μαζί […] μ’ έψαχνε
στα χαμηλά καρέκλια, ενώ εγώ ολομόναχη καβαλά-

14
ρισσα στο κοράκι μιας πλώρης, έφηβη, πλέον, έπλεα
σε πελάγη ευτυχίας για χάρη μιας ρομαντικής αγάπης» (Χίου, 130).
Το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» και οι απέναντι
προσφυγικές πολυκατοικίες που τραυματίστηκαν από
σφαίρες των Βρετανών κατά την περίοδο του εμφυλίου, στην οδό Αλεξάνδρας, στο διήγημα «Σπουργίτια
και πολεμότρυπες», θα γίνουν το διαπολιτισμικό σκηνικό ενός αρρώστου και μιας Κούρδισσας προσφυγοπούλας που απλώνει τα ρούχα της. Ένα «μέρχαμπα»
δικό του και ένα δώρο που της έστειλε θα γίνουν η
αφορμή, στο επίπεδο της αναγνωστικής διαδικασίας, έννοιες όπως η καλοσύνη, η νοσταλγία κι η αξιοπρέπεια να δώσουν μαθήματα υπέρτατης αξιοπρέπειας και ανθρωπιάς. Η Χίου με αφαιρετικό τρόπο και με
δεινότητα σχηματοποιεί σύμβολα μέσα από απλές καθημερινές κινήσεις. Από τη μια πλευρά, γιατί από μια
άλλη στο διήγημα «Σουνέτ» μέσα από επίσημες εικόνες, η αφηγήτρια χωρίς να προσβάλλει έθιμα και θρησκείες ή φανερά σύμβολα, περιγράφει με σκεπτικισμό το σκηνικό της περιτομής ενός πλούσιου παιδιού
σε αντιδιαστολή με την ίδια τελετή στα φτωχικά στρώματα: «Φεύγοντας αποχαιρέτησα τον κοιμισμένο πρίγκιπα Ορχάν. Τον ανυποψίαστο μικρούλη, που καθόλου δεν χάρηκε εκείνη τη ματαιόδοξη τελετή […], που
δεν το επέλεξε να του συμβεί, όπως κανείς μας δεν
επέλεξε να γεννηθεί Τούρκος ή Ρωμιός, Χριστιανός,
Εβραίος ή Μουσουλμάνος» (σ. 136).
Περιηγήσεις στις Βρυξέλλες στο κοσμοπολίτικο
αφήγημα, με τον τίτλο «Οδοιπορικό» και μικρές αφηγήσεις εικόνων, θα αποτυπωθούν με οξύ κριτικό πνεύμα, για μια πόλη που τα κτήριά της επιτελούσαν άλλους σκοπούς παλιά και άλλους τη σύγχρονη εποχή.
Είναι εμβληματική η διακειμενική φράση του κειμένου: «[…] η ευτυχία του να είσαι Έλληνας σε μια ξένη
χώρα είναι ανάλογη με την ευτυχία του να είσαι άνθρωπος παντού και σε όλα» (σ. 142).
Το σκηνικό αλλάζει στο διήγημα «Μηδέ καταπιέτω
αυτώ βυθός». Μια τοιχογραφία ενός καϊκιού φέρνει
στη μνήμη την ιστορία του. Καλοτάξιδο μεν, αλλά κάποια μέρα χάθηκε στον βυθό. Τραγική ειρωνεία που
επαληθεύει τη μοίρα ακόμη και εκείνων των άψυχων
που επενδύουν σε αυτά οι ανθρώπινες ελπίδες. Παρόλο το άδοξο τέλος τού καϊκιού, στον Γιαλό, με τα ονόματα των κατασκευαστών και των ιδιοκτητών που αναφέρονται, η τοιχογραφία αναβιώνει τη μνήμη και την
ιστορία. Και η επωδός τονίζει με σκεπτικισμό: «[…] να
ψάξουμε να βρούμε κάτι βαθύτερο και πιο απτό […] να
αναγνώσουμε δηλαδή πάνω στην τοιχογραφία το αληθοφανές παρελθόν και το αληθοφανές επίσης μέλλον
αυτού του αλλότριου πλέον Γιαλού μας» (σ. 149).
Το επόμενο αφήγημα με τίτλο «Το Μηχανάκι» δένει θαυμάσια με το ομώνυμο διήγημα της Κιάσσου. Σε
αυτό περιλαμβάνονται δίκην σχολίων, κείμενα με τους
υπότιτλους ‘Αθωότητα’, ‘Το μηχανάκι ήρθε από τη θάλασσα’, ‘Όταν τα μηχανάκια φτάνουν στην ώρα τους’,
‘Το κορίτσι στο μηχανάκι’ και ‘Μηχανάκια’, που θα
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μπορούσαν να είναι και μέρη ενδεχομένως μιας ωδής
ή και μιας δοξαστικής όπερας για το μηχανάκι και τη
«μαγεία» που το περιβάλλει με εικόνες νοσταλγίας,
παιχνιδιού, περιήγησης, ρομαντισμού, έρωτα, εγκατάλειψης, πάθους, φυγής εν τέλει σκηνές ζωής ή θανάτου, με ήρωες και ηρωίδες κυρίως αγόρια και κορίτσια
στο άνθος της ηλικίας τους που επιζητούν το ανέφικτο.
Τέλος, από το έντονα βιωματικό διήγημα, «Διορισμός στο Καλαμπάχτασι», που συνθέτει δύο εποχές,
αναδύονται σπαράγματα της κοινωνίας της Σάμου,
μιας λίγο μακρινής εποχής που ανέδιδε, παρά τη φτώχεια, ομορφιά και συναίσθημα. Σημειώνει εμφαντικά ο Paul Ricoer ότι αφενός ο τρόπος με τον οποίο
η Ιστορία, ακριβώς επειδή επιδιώκει να είναι αντικειμενική, συμμετέχει στη μυθοπλασία και αφετέρου η
μυθοπλασία έχει μερίδιο στην Ιστορία, διότι μας δίνει
τη δυνατότητα να συμπεράνουμε ότι «μέσω της μιμητικής της πρόθεσης, ο κόσμος της μυθοπλασίας μάς
οδηγεί στον πυρήνα του πραγματικού κόσμου της πράξης». Πράγματι, το συγκεκριμένο διήγημα θα μπορούσε να έχει τίτλο «Εικόνες χρονικού της εκπαίδευσης
και η κοινωνία της επαρχίας της Σάμου τη δεκαετία
του 1960». Αποτυπώνει με ρεαλισμό και με τη φωνή
της ενδοδιηγητικής αφηγήτριας, τον διορισμό της μητέρας της σε άλλο χωριό του νησιού τους, τη μαθητική
της ζωή στο χωριό, τα νυχτέρια κοντά στο τζάκι, τους
θρύλους και τις παραδόσεις από τις αφηγήσεις μιας
γριάς, που χρησίμευσαν ως μαθητεία μύησης κι ενηλικίωσης, αλλά και άλλα χρήσιμα πράγματα από κατοίκους του χωριού.
Αναφέρεται κι εκείνο το μάθημα που έκαναν στη
φύση, που το συνήθιζε τότε η παραδοσιακή παιδαγωγική και που βλέπουμε να επανέρχεται σήμερα, στα
παιδαγωγικά συστήματα, κυρίως των σκανδιναβικών
χωρών ως τη ζητούμενη παιδαγωγική και μαθησιακή
διαδικασία για το σχολείο του μέλλοντος. Παραθέτω
την καταληκτήρια παράγραφο του διηγήματος, απότοκη της επίσκεψης της αφηγήτριας μετά από μισόν αιώνα και που συγκεντρώνει μια βαθιά νοσταλγική αύρα
που έχει ενσωματώσει τεκμήρια λαογραφίας και συνάμα ιστορίας της εκπαίδευσης: «Μια εύθραυστη
κλωστίτσα προστατεύει ακόμα τα όμορφα και τα ιερά
της ψυχής. Αυτά που κανείς πλέον δεν τα χρειάζεται.
Δεν απομένουν παρά οι νοερές εντός μας εικόνες και
μερικές αναμνήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Ίσως
και τούτες οι φορτισμένες λέξεις γραμμένες σαν χρέος ψυχής σ΄αυτά που μου αποθησαύρισε ένα αποξεχασμένο χωριό μέσα απ’ τον πένητα πλούτο του » (σ.
162).
Τα συγκεκριμένα διηγήματα, από την πλευρά της
μορφής αλλά και του περιεχομένου, θεωρώ ότι είναι
άκρως επιτυχημένα. Τα περισσότερα, θυμίζουν πολύ
καλές στιγμές του νεοελληνικού διηγήματος. Ο ρυθμός των ιστοριών τους είναι γοργός ή δε πλοκή τους
σε συνδυασμό με τους κεντρικούς χαρακτήρες, προσφέρει ένα λειτουργικό δέσιμο έχοντας ως όχημα μια
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γοητευτική γλώσσα που συχνά φτάνει σε λυρικές και
ποιητικές εξάρσεις: «Έτσι έμαθε ν’ ανθίζει την άνοιξη, να ναρκώνεται το φθινόπωρο και να γεμίζει αγαλλίαση από τις δροσιές, τις ευωδιές και τους χρωματιστούς συνδυασμούς που συνόδευαν τις αλλαγές των
εποχών» (Κιάσσου, σ. 70), «Αυτό το ‘μέρχαμπα’ ήταν
τελικά μια άδεια λέξη γυμνή από το νόημά της; Καμιά
φορά οι άδειες λέξεις πληγώνουν σαν καρφιά» (Χίου,
σ. 124).
Η αφήγηση ορισμένων διηγημάτων ή απλών αφηγημάτων γίνεται είτε από την πλευρά του ενδοδιηγητικού αφηγητή που μπορεί να συμμετέχει στα δρώμενα

είτε όχι, όπως και σε κάποια διηγήματα του εξωδιηγητικού αφηγητή για τον ίδιο λόγο. Ο χρόνος των κειμένων και των δύο συγγραφέων, κατά περίπτωση, αναδίνει την οσμή μιας εποχής που στην επαρχία ή και
σε ορισμένα αστικά περιβάλλοντα οι άνθρωποι ακόμη
δεν έχουν χάσει την αθωότητά τους. Κρατάνε τη μαγεία της παράδοσης του τόπου τους και αναπαριστούν
με απλά λόγια την πάσα αλήθεια, χωρίς ενδοιασμούς
είτε βγαίνουν από τα όρια του τόπου τους, μεταφέροντας τη γνώση και την κριτική ματιά ως εμπειρία και
βίωμα, ώστε, όλα αυτά, να προσληφθούν λειτουργικά
από τον αναγνώστη και την αναγνώστρια και να γίνουν
με τη σειρά τους λογοτεχνική εμπειρία.
Οι κεντρικοί χαρακτήρες σε κάθε περίπτωση πλήρως ανεπτυγμένοι, άλλοτε πονεμένοι κι άλλοτε με
όνειρα ολοκληρώνουν την πλοκή των κειμένων αφήνοντας τις αισθήσεις να πάλλονται κατά περίπτωση από
την πλήρη κατάπτωση μέχρι την ελπίδα και το όραμα.
Ορισμένοι χαρακτήρες διηγημάτων (π.χ. στα: Αναρρωτήριο, Αυταπάτη, Προφήτης κάτω απ’ το Θεό, Τα σημάδια, Κορίτσι ξένο ξενιτεμένο, Η γυναίκα των μαύρων
μολυβιών, Σπουργίτια και πολεμότρυπες, Σουνέτ) ως
τραγικοί ήρωες, κατά τον Georg Lukacs κουβαλούν
στους ώμους τους τη μοίρα μιας κοινότητας. Ακριβώς
όπως οι ήρωες του έπους. Γιατί το άτομο αναβιβάζεται μέχρι το υπέρτατο επίπεδο του υποκειμένου που
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οφείλει να δημιουργήσει έναν ολόκληρο κόσμο διαμέσου της βιωμένης εμπειρίας του.
Η πλοκή των κειμένων, ως προς την τεχνική τους,
είναι κυρίως προοδευτική με αναφορές πρότερων
καταστάσεων (αναλήψεις) και σε ορισμένα, κυρίως
στα εκτενέστερα, επεισοδιακή. Το πολύμορφο σκηνικό των κειμένων τους εντάσσεται στο πλαίσιο κυρίως
της επαρχιακής γεωγραφίας κι άλλοτε δρα ως ιστορικό πλαίσιο, άλλοτε ως σύμβολο, ως θεματοφύλακας
του πολιτισμού, ως χώρος επικοινωνίας, ως χώρος μύησης κι ενηλικίωσης και άλλοτε ως χώρος εγκλεισμού
κι απομόνωσης αλλά και ως αποτύπωση της συνείδησης ορισμένων κύριων προσώπων.
Καταληκτικά: πρόκειται για ένα βιβλίο που εκδοτικά δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από τις εκδόσεις του
κέντρου. Προσφέρεται για περαιτέρω κοινωνιολογικού και προπάντων αφηγηματικού τύπου προσεγγίσεις, από δύο σημαντικές συγγραφείς της σύγχρονης
ελληνικής λογοτεχνίας οι οποίες μέσα από στιγμιότυπα νοσταλγικής τοπιογραφικής μνήμης, αλλά και σύγχρονης τοπικής ή διαπολιτισμικής ματιάς προσφέρουν
εξόχως σημαντικά κείμενα τα οποία προσλαμβάνονται από τον αναγνώστη και την αναγνώστρια, απολαυστικά. Μέσα από την αφήγηση, τα μαγικά στοιχεία,
τα ποικίλα σύμβολα των ιστοριών ο αναγνώστης και η
αναγνώστρια, όπως σημειώνει η L. M. Rosenblatt στη
«συναλλακτική» της θεωρία, βιώνουν τα κείμενα λογοτεχνικά κι εστιάζοντας στα προαναφερόμενα στοιχεία εμπλέκονται ενεργά βιώνοντάς τα ως αισθητική
εμπειρία.
Θα έλεγα ότι είναι τυχερή η Σάμος που κρατά στο
πολιτισμικό της έδαφος δύο συγγραφείς οι οποίες
προστίθενται και πλουτίζουν επάξια τα πολλά λογοτεχνικά και γενικότερα συγγραφικά ονόματα του νησιού
που είτε γεννήθηκαν σε αυτό είτε έζησαν εκεί είτε
έγραψαν για το νησί.
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Φτεριάς
Έλσα Χίου

Μίλητος, Γέροντας, Ακμπούκ
Σ’ αυτή τη μικρασιατική επικράτεια ζούσαν απ’ τις
απαρχές του δέκατου όγδοου αιώνα άνθρωποι προερχόμενοι απ’ τα αιγαιοπελαγίτικα νησιά και όχι μόνο.
Έχτισαν χωριά με σχολεία και εκκλησιές κι επιδόθηκαν στο ναυτεμπόριο, τις καλλιέργειες, την αγροτοποιμενική παραγωγή και τις παραδοσιακές τέχνες
της εποχής τους. Ανάμεσά τους πολλές οικογένειες Σαμίων. Κινούνταν ανάμεσα σε
αρχαίους ναούς και
ιωνικά ερείπια ξακουσμένων πόλεων και
λιμένων. Αρκετές οικογένειες απ’ την περιοχή του Μαραθοκάμπου έχουν ρίζες στη
μικρασιατική Ιωνία, οι
οποίες αποκόπηκαν
βίαια με την προσφυγική έξοδο του 1922.
Σαμιώτες θεριστάδες ήταν που έβαλαν τα πρώτα θεμέλια
ενός οικισμού γύρω απ’ τον αρχαίο ναό του Απόλλωνα στα σημερινά Δίδυμα της Τουρκίας. Έτσι απλώθηκε το χωριό Γέροντας και το χωριό Ακμπούκ σε απόσταση 25 χιλιομέτρων. Τότε ανήκαν στην επαρχία της
Μιλήτου.
Το Ακμπούκ ανήκει σήμερα στη περιοχή των Διδύμων της επαρχίας Αϊδινίου. Αν και τουριστικό θέρετρο, τεκμηρίωσε μια προγονική μου ιστορία, που
αναδύθηκε στη μνήμη καθώς βρέθηκα μπροστά στην
βυζαντινή εκκλησία του χωριού. Η εκκλησία ανακαινίσθηκε το 1870, όταν ο προπάππος μου ήταν είκοσι
χρονών. Προορίζονταν για ιερέας. Στην ανακαινισμένη εκκλησία έγινε ο γάμος του με τη πρεσβυτέρα του
κι αργότερα υπηρέτησε το ποίμνιό του ως το τέλος
της ζωής του, αφήνοντας μνήμη ενός συνεπούς και
πράου παπά. Απέκτησε εννιά κόρες. Μία μία τις πάντρεψε με νέους του χωριού. Κι όταν ήλθε η σειρά
της μικρότερης της Αθηνάς, δεν υπήρχε γαμπρός γι’
αυτήν. Είχε συμπεθερέψει με όλα τα σόγια του ποιμνίου του. Μια μέρα ανέβηκε στο άλογό του και πήγε
στο Γέροντα. Κάτω απ’ τα πλατάνια της πλατείας συζήτησε το πρόβλημά του με τους θαμώνες του καφενείου. Του υπέδειξαν ένα νοικοκυρόπουλο με χασαπιό και κοπάδια κι έναν ανεμόμυλο πάνω από τον
τύμβο του Απόλλωνα. Τον έλεγαν Πέτρο Ισιδώρου. Το
προξενιό κατέληξε σε πλουσιοπάροχο γάμο στον ΑιΓιάννη τον Θεολόγο. Όταν η νύφη η Αθηνά ήλθε στο
Γέροντα συνοδεύοντας το κάρο με τα προικιά της, την

υποδέχτηκε όλο το χωριό. Ήταν όμορφη και πρόσχαρη κοπέλα. Όπως η μάνα της η πρεσβυτέρα, έτσι κι
αυτή γέννησε άλλα τόσα παιδιά, αγόρια και κορίτσια,
που σκόρπισαν στους τέσσερις ανέμους με τη μικρασιατική καταστροφή.
Δεν ξέρω αν επισκέφτηκε ποτέ το χωριό της το Ακμπούκ. Λογικά πρέπει
να πήγε στις κηδείες
των γονιών της, εφόσον κι αυτή θάφτηκε
στο Γέροντα λίγο πριν
την καταστροφή, ενώ
ο Πέτρος Ισιδώρου ο
άντρας της έχασε τη
ζωή του στην πορεία
των ταγμάτων εργασίας. Ένας Τούρκος
που συνόδευε με το
μαστίγιο τους απελπισμένους σκλαβωμένους άντρες των
γύρω περιοχών, τον
διέταξε να βγάλει το
φέσι του. Εκείνος αρνήθηκε κι ο Τούρκος έσυρε σπαθί και κύλισαν κεφάλι
και φέσι στην κακοτράχαλη γη του μαρτυρίου.
Στο Ακμπούκ έμαθα απ’ τον Τούρκο Δήμαρχο ότι η
εκκλησία ανακαινίσθηκε ξανά ύστερα από διαμαρτυρίες για τουριστικούς λόγους το 2008. Κι’ αυτό γιατί
είχαν κλείσει την καλλιμέτωπη αψίδα της εισόδου της
με τοίχο. Αν δεν το έκαναν, δεν μπορούσαν τα γύρω
εστιατόρια και μπαράκια που πουλούσαν αλκοόλ να
πάρουν άδεια λειτουργίας. Σύμφωνα με το νόμο απαγορεύονταν να υπάρχουν θρησκευτικά κτίρια σε λιγότερη απόσταση από τα 100 μέτρα. Οι εργάτες που
δούλευαν για την ανακαίνιση, βρήκαν λατρευτικά
σκεύη ασημένια αφιέρωμα ταμάτων και χρυσά κοσμήματα. Στην ανασκαφή του προαύλιου χώρου βρέθηκαν οστά. Μαρτυρία ύπαρξης ενοριακού κοιμητηρίου. Ανάμεσά τους και τα οστά του ιερέα προπάππου
και της πρεσβυτέρας προγιαγιάς, που το όνομά της
επιβιώνει ακόμα στον Μαραθόκαμπο, στο γενεαλογικό δέντρο των οικογενειών Ισιδώρου. Τώρα τα προγονικά κόκκαλα αναπαύονται σε μικρό χωνευτήρι που
έσκαψαν στην άκρη του προαύλιου χώρου οι τούρκοι
εργάτες, σφραγίζοντάς το με τσιμεντωμένη μαρμαρόπετρα. Η εκκλησία έχει μετατραπεί σε πολιτιστικό
κέντρο.
Εκατό χρόνια απ’ τη Μικρασιατική καταστροφή, η
μνήμη παραμένει άσβεστη και ζώσα. Επειδή ο κάθε
ξεριζωμός και η κάθε προσφυγιά ορίζουν μαρτυρικές
γεωγραφίες ανεξίτηλες στο χώρο και το χρόνο.

