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Στην Πιπίτσα Χιώτου
Αγαπημένη φίλη η Πιπίτσα, από τα πρώτα μέλη του
Συλλόγου μας.
Έφυγε σε ηλικία 68 ετών κτυπημένη από τον καρκίνο στις 15 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.
Αγαπούσε τον Μαραθόκαμπο και ήταν πάντα συνεπής με τα ραντεβού της τα καλοκαίρια με αυτόν.
Πολλά συλλυπητήρια στους συγγενείς και φίλους της.
Η συνδρομή της αγαπημένης της φίλη Πόπης Ταλιαδούρου-Ρήγα στο προηγούμενο τεύχος των 100
ευρώ ήταν εις μνήμην της Πιπίτσας.

Με μεγάλη χαρά μετά από 3 χρόνια απουσίας λόγω
κορωνοϊού επιστρέφουμε στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Συλλόγου μας.
• Η επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Αφανούς
Ναύτη στον Όρμο έγινε πια θεσμός.
Τιμάμε στις 9 Αυγούστου ημέρα Τρίτη και ώρα 7 το
απόγευμα την μνήμην όλων των συγχωριανών μας που
έχασαν την ζωή τους και άφησαν το κορμί τους στην
αγκαλιά της θάλασσας.
Με επιμνημόσυνη δέηση με ρίψη στεφάνου στη θάλασσα και με τραγούδια της θάλασσας σας περιμένουμε να τιμήσουμε τον Αφανή Ναύτη, τον Αφανή Μαραθοκαμπίτη.
• Στις 13 Αυγούστου ημέρα Σάββατο και ώρα 7 το
απόγευμα στην πλατεία της Λούγκας στον Μαραθόκαμπο τιμάμε την κ. Ουρανία Χρυσαφίνου. Ξεκίνησε από
τον Μαραθόκαμπο, διέπρεψε στην Αθήνα στο τμήμα
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου ανελίχθηκε ακαδημαικά φτάνοντας στην βαθμίδα της καθηγήτριας. Τώρα είναι ομότιμη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ.
Παρουσιάζουμε το πρώτο της μυθιστόρημα
«Περάσματα».
Εκτός από την ίδια, θα μιλήσει για το βιβλίο η επίσης
Μαραθοκαμπίτισσα Γραμματική Κάρλα, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στο τέλος της εκδήλωσης θα ακουστούν τραγούδια
της Σμύρνης και της Κωνσταντινούπολης.
Θα είναι μια πνευματική εκδήλωση αντάξια των ανθρώπων που θα συμμετέχουν και είναι τιμή για τον
Μαραθόκαμπο και για τον Σύλλογο των Απανταχού
Μαραθοκαμπιτών να διοργανώνει και να συμμετέχει
σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις.
Σας περιμένουμε όλους.
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Ρένα παπαΠαντελή Βολακάκη

Οδοιπορικό στο χωριό
Ξεκινούμε την περιήγησή μας από την κεντρική διασταύρωση του Μαραθοκάμπου στη στροφή Κονδύλη.
Ο δρόμος με νότια κατεύθυνση οδηγεί στους παραλιακούς οικισμούς της Δημοτικής ενότητας (Βελανιδιά,

Όρμο, Κάμπο, Ψιλή Άμμο, Λιμνιώνα), καθώς και στα
χωριά της δυτικής εσχατιάς του νησιού, Καλλιθέα και
Δρακαίους.
Ακριβώς δεξιά ξεκινάει αγροτικός δρόμος που οδηγεί στους πρόποδες του Κέρκη, με την ένδειξη: «Προς
σπηλιά του Πυθαγόρα». Ο Κέρκης, με υψόμετρο 1440
μ., φιλοξενεί ενδημικά φυτά, πηγές, πολλές σπηλιές,
ασκηταριά, ξωκκλήσια και τη θρυλούμενη ως σπηλιά
του Πυθαγόρα, όπου κατά την παράδοση κατέφυγε ο
φιλόσοφος και μαθηματικός, κυνηγημένος από τον τύραννο Πολυκράτη. Στην αρχή του δρόμου στην περιοχή Αλωνάκι στεγάζεται σήμερα η Αστυνομία και πιο
πέρα ο Παιδικός Σταθμός και το Νηπιαγωγείο.
Προχωρώντας τώρα προς το χωριό, προσπερνώντας
το τουριστικό περίπτερο, μπορεί να θαυμάσει κανείς
την επιβλητική Κεντούρειο Αστική Σχολή, αρχιτεκτονικό στολίδι του χωριού. Η Κεντούρειος Αστική Σχολή,
μετέπειτα Σχολαρχείο και νυν Δημοτικό σχολείο είναι
ένα έξοχο εκπαιδευτικό ίδρυμα του 1920. Κτίστηκε με
δαπάνες του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Δαμιανού. Ονομάζεται Κεντούρειος, διότι παραχωρήθηκε το οικόπεδο ως δωρεά της διακεκριμένης οικογένειας των
αδελφών Κεντούρη, εις μνήμην των γονέων τους. Απέναντι από το σχολείο, ο αθλητικός χώρος που διαμορ-

φώθηκε σχετικά πρόσφατα, αποτελεί και τον αύλειο
χώρο του Δημοτικού. Στο χώρο αυτό βρισκόταν το σπίτι του παπα Χάρακα (1880) και μετέπειτα Νηπιαγωγείο
του χωριού, που όμως καταστράφηκε ολοσχερώς από
πυρκαγιά το 1994.
Στην ανατολική πλευρά του Δημοτικού, σε ένα μικρό πάρκο βρίσκεται το
μνημείο των πεσόντων. Χαραγμένα
σε μαρμάρινες στήλες είναι τα ονόματα πεσόντων ηρώων των απελευθερωτικών αγώνων του 1912 – 1913
αλλά και της ιταλογερμανικής κατοχής 1941-4 και της Εθνικής Αντίστασης.
Λίγα μέτρα πιο κάτω ο περιπατητής συναντά το ναό
του Αγίου Αντωνίου. Θεμελιώθηκε το 1904 και υπέστη
ρωγμές από το σεισμό του Οκτώβρη του 2020.Είναι
αφιερωμένος εκτός του Μεγάλου Αντωνίου και στους
Μεγίστους Ταξιάρχας, την εικόνα που έδωσαν σαν
τάμα οι καπεταναίοι που ακολούθησαν τον ΚαπετάνΣταμάτη κατά την έναρξη της Επαναστάσεως. Αυτή
την εικόνα σήκωσαν ψηλά στα χέρια τους στη δοξολογία που έγινε στις 17 Απριλίου 1821 και ορκίστηκαν
ή να ζήσουν ελεύθεροι ή να πεθάνουν : «ομνύομεν ότι
είμεθα έτοιμοι και εις πυρ και εις θάνατον υπέρ της
ελευθερίας του έθνους και της Πατρίδος». Αργότερα
(1825) οι Μαραθοκαμπίτες καπετάνιοι την ασήμωσαν.
Επίσης, στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου φυλάσσεται, ως ιστορικό κειμήλιο, η καμπάνα που ήχησε στον
Μαραθόκαμπο εκείνη τη μέρα, καλώντας το χωριό για
τον μεγάλο ξεσηκωμό. Περιμετρικά του Αγίου Αντωνίου υπήρχαν άλλοτε πολλά καφενεία.
Κατηφορίζοντας, συναντούμε το Γυμνάσιο και το
Λύκειο του Μαραθοκάμπου. Το παλιό κτίριο του Γυμνασίου Μαραθοκάμπου, χτίστηκε κάπου στα 1881,
επί Ηγεμόνος Κ. Αδοσίδου (1879-1885) ως το δεύτερο Πρωτοδικείο της Σάμου. Αργότερα, όταν ενώθηκε η Σάμος με την Ελλάδα (1912) και καταργήθηκε η
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Ηγεμονία, το κτίριο λειτούργησε ως Σχολαρχείο μέχρι το 1930. Τότε στεγάστηκε το Γυμνάσιο με τρεις τάξεις αρχικά και έξι αργότερα. Στο πίσω μέρος υπάρχουν δυο αίθουσες που κατασκευάστηκαν στις αρχές
της δεκαετίας του 1950. Τις πέτρες που χρειάστηκαν
για να χτιστούν αυτές οι αίθουσες τις κουβαλούσαν οι
τότε μαθητές μία μία καθημερινά.
Στην Κατοχή αποτέλεσε Διοικητήριο των Ιταλογερμανών. Σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, το Γυμνάσιο Μαραθοκάμπου υπήρξε εστία Αντίστασης κατά
την περίοδο της Κατοχής.
Μετά την Απελευθέρωση και μέχρι σήμερα στεγάζεται το Γυμνάσιο Μαραθοκάμπου, που φιλοξενεί
παιδιά και από τα γύρω χωριά: Πλάτανο, Κουμέικα,
Σκουρέικα, Όρμο, Κάμπο, Αγία Κυριακή, Καλλιθέα και
Δρακαίους .
Γειτονικά στο κτίριο του Γυμνασίου βρίσκεται το νέο
Λύκειο, που χτίστηκε μετά το 1993, πάνω από το κλειστό Γυμναστήριο.
Το πλάτωμα στο οποίο χτίστηκε το κλειστό Γυμναστήριο, το Αγροτικό Ιατρείο αργότερα, εγκαταστάθηκε η παιδική Χαρά και που τώρα οικοδομείται το Νηπιαγωγείο, φιλοξενούσε μέχρι τη δεκαετία του ‘80 το
νεκροταφείο του χωριού.
Η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα, ήταν ο νεκροταφειακός ναός. Στο υπέρθυρο της εισόδου διαβάζουμε ότι
θεμελιώθηκε το 1840 και αποπερατώθηκε το 1898.
Προχωρώντας, φτάνουμε στην πλατεία της Λάκας,
το κέντρο του Κάτω χωριού. Εκεί, βρισκόταν το Διοικητήριο, η καζάρμα των Ιταλών. Το κτίριο ορθώνεται εγκαταλειμμένο και ερειπωμένο, μη επισκέψιμο,
με τοιχογραφίες και συνθήματα στο εσωτερικό του,
όπως: «vinceremo», δηλ. «θα νικήσουμε» από τους κατακτητές, αλλά και: «Scaparemo», «θα λακήσουμε»
στο μαντρότοιχο, από τους αντάρτες! Εκεί ήταν και η
ψαραγορά του χωριού. Ο ήχος της μπουρούς σήμαινε
ότι στη Λάκα έφερναν ψάρια. Γύρω γύρω υπήρχαν αρκετά καφενεία επίσης.
Η περίτεχνη βρύση, στερεμένη πια, θυμίζει αλλοτινές εποχές. Κτίστηκε επί ηγεμόνος Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή στις 23 Φεβρουαρίου του 1891, σύμφωνα
με την μαρμάρινη επιγραφή που βρίσκεται πάνω στη
βρύση. Το νερό της διοχετευόταν και στις πλύστρες
από πέτρες, πίσω από τον Άγιο Αθανάσιο, που κατασκευάστηκαν το 1900.
Όσο για την εκκλησία, τον Άγιο Αθανάσιο, είναι μια
δίκλιτη βασιλική χωρίς τρούλο, με συναπτό ελαιοτριβείο ιδιοκτησίας του.
Κατηφορίζοντας απέναντι απ’ τα πλυσταριά του Αγίου Αθανασίου, περνώντας από σοκάκια, φτάνουμε στη
Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου, η οποία στεγάστηκε σ
ένα κτίριο που χρησιμοποιούταν αρχικά ως φιλανθρωπικό ίδρυμα και οίκος ευγηρίας.
Ο ναός χτίστηκε το 1768 και φέρει την επιγραφή:
«θείος και ιερός ναός της Υπεραγίας Θεοτόκου αψξθ’
Νοεμβρίου θ’». Πάνω από τη θύρα του, η ένδειξη «Τω
1819 έτει Ιουνίου 15» προφανώς φανερώνει το χρόνο
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ανακαινίσεώς του.
Η μονή ως γυναικείο μοναστήρι, ιδρύθηκε το 1887
από αγιονορείτες πατέρες, όταν κατέφυγαν διωγμένοι στο Μαραθόκαμπο, οι λεγόμενοι Κολλυβάδες. Κάποια στιγμή η μονή ερήμωσε.
Το 2010 άρχισε η ανοικοδόμησή της και η κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. Μέσα σε ερμάρια στο ιερό βήμα σώζεται η βιβλιοθήκη της μονής
με πολλά παλαίτυπα βιβλία.
Επιστρέφοντας, ανεβαίνουμε την ανηφόρα, για να
συνεχίσουμε τον περίπατό μας στα σοκάκια του χωριού. Στο σοκάκι πίσω από το ιερό του Άι Θανάση βρίσκεται το ανακαινισμένο σπίτι του Γιάννη Γιαγά. Ο
Γιάννης Γιαγάς μαζί με τ αδέρφια του Γιώργο, Κώστα
και Κίμωνα, τους ξακουστούς Γιαγάδες, πρωτοστάτησαν και διακρίθηκαν στην επανάσταση του Σοφούλη
κατά της Ηγεμονίας και υπέρ της Ένωσης της Σάμου
με την Ελλάδα. Αργότερα ηγήθηκαν στο κίνημα των
Γιαγάδων, μια σκοτεινή σελίδα της ιστορίας του χωριού και της Σάμου, γενικότερα.
Συνεχίζουμε, για να συναντήσουμε την οικία του
Πατριάρχη Ιεροσολύμων Δαμιανού (1848-1931) με τη
μαρμάρινη επιγραφή εξωτερικά που την ταυτοποιεί.
Προχωρώντας στη γειτονιά της Κατωρούας που βρίσκεται ανάμεσα στη Λάκκα, την εκκλησία του Άγιου
Αθανασίου και στο ξεσκέπαστο τότε ρέμα, μπροστά
απ το σπίτι της Χρυσούλας Γιαγά, υπάρχει μία από τις
πολλές καμάρες του χωριού τις χαρακτηριστικές της
αρχιτεκτονικής του.
Να σημειώσουμε ότι οι καμάρες και τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια, τα σπίτια του Μαραθοκάμπου αλλά
και γενικά η αρχιτεκτονική του χωριού παρουσιάζει
ποικιλία χτισμάτων, που μαρτυρούν την έλευση μαστόρων και χτιστάδων από διάφορα μέρη της Ελλάδος, τις
εποχές που τα σινάφια των αρχιμαστόρων περιόδευαν παντού. Γι’ αυτό συναντά κανείς οικοδομήματα με
ίχνη ηπειρώτικης ή πελοποννησιακής αρχιτεκτονικής,
σε νεοκλασικές γραμμές από πελεκητή πέτρα.
Βαδίζοντας δεξιά και με ανατολική κατεύθυνση,
περνάμε κάτω από μια άλλη χαρακτηριστική καμάρα
που μας οδηγεί σε μια μικρή πλατειούλα, όπου βρίσκεται η Αγία Βαρβάρα ή ο μικρός Αι-Θανασάκης. Για τη
χρονολόγησή της ενδεικτική είναι η χρονολογία 1798,
σε επιγραφή χαραγμένη επάνω από τη νότια είσοδο.
Πρόκειται για απλή δίκλιτη εκκλησία με θολοσκέπαστα κλίτη. Επάνω δε από την είσοδο αυτή, στη στέγη,
υψώνεται ένα μικρό, απλό, τοξωτό καμπαναριό.
Ξεπερνώντας την πρόσοψη της εκκλησίας και βαδίζοντας βόρεια και ανατολικά συναντάμε την Αγία
Παρασκευή. Είναι μια ευρύχωρη τρίκλιτη βασιλική χωρίς τρούλο πλέον, αφού γκρέμισε μετά το σεισμό του
1904. Η εκκλησία μνημονεύεται σε έγγραφο του 1607.
Απέναντι ακριβώς απ την εκκλησία βρισκόταν η οικία του καπετάν Σταμάτη Γεωργιάδη, του πολέμαρχου
του Ναπολέοντα, στελέχους των Καρμανιόλων και
ήρωα της Σαμιακής παλιγγενεσίας. Σήμερα στη θέση
της υπάρχει μικρό οικοδόμημα προοριζόμενο να φι-

Φτεριάς
λοξενήσει Μουσείο με τα ενθυμήματα του ήρωα που
προς το παρόν φυλάσσονται στο Δήμο.
Παίρνοντας το δρόμο προς τα δεξιά, αξίζει να παρατηρήσουμε στην αρχή του δρόμου νεοκλασικές
αρχοντικές οικίες του 19ου αιώνα, της οικογένειας
Κεντούρη, δείγματα οικονομικής ευρωστίας και καλαισθησίας, μέχρι να φτάσουμε στη βρύση της Σγουρούς. Δεν φέρει ημερομηνία κατασκευής, αλλά πρέπει να φτιάχτηκε στις αρχές του 19ου αιώνα.
Πιο πέρα και δεξιά υπάρχουν συντρίμμια σφαγείου
του 1908. Ακριβώς μετά, μάς αποκαλύπτονται τα πλυσταριά της Αγίας Παρασκευής, γνωστά ως «βρύσες».
Πρόκειται για μια εξαγωνική κατασκευή, σκεπαστή,
με ειδικές θέσεις σε κάθε του πλευρά, που χρησιμοποιούνταν σαν εστίες για να θερμαίνεται το νερό. Οι
τοίχοι που σώζονται έχουν ύψος τρία
ή τέσσερα μέτρα και οι γούρνες είναι από πελεκητή πέτρα. Χτίσθηκε στο
τέλος του 19ου αιώνα και είναι σημαντικό αρχιτεκτονικό μνημείο, που του
αξίζει να αποκατασταθεί, να προβληθεί και να αξιοποιηθεί.
Επιστρέφοντας, στο δεξί μας χέρι
και πάνω από τη βρύση Σγουρού σώζεται το σπίτι του
οπλαρχηγού του ’21, Κωνσταντίνου Παλαιού (ή Παληού).
Προχωρώντας δεξιά από την Αγία Παρασκευή και
προσπερνώντας ένα παλιό ξυλουργείο του χωριού συνεχίζουμε τη διαδρομή μας και φτάνουμε στο παλιό
κοινοτικό κατάστημα του Μαραθοκάμπου, κτίσμα του
1906. Ανακαινισμένο, αναμένει να φιλοξενήσει τα εκθέματα του Λαογραφικού Μουσείου ή να αξιοποιηθεί
για άλλους σκοπούς και χρήσεις.
Κατευθυνόμενοι προς τα πάνω φτάνουμε στο κέντρο
του χωριού, στην πλατεία της Λούγκας ή την πλατεία
Ενώσεως. Γύρω απ αυτήν υπήρχαν πολλά καφενεία. Η
πλατεία στολίζεται με περίτεχνη δημόσια βρύση, συντροφευμένη από μεγαλόπρεπο αιωνόβιο πλάτανο,
που φυτεύτηκε το 1900 από τον Νικόλαο Χατζίνη, Φιλόλογο Διευθυντή, συνοδευόμενος από τα παιδιά του
Σχολαρχείου. Χτίστηκε κατά την περίοδο της Ηγεμονίας του Κων. Αδοσίδη, το 1881, όπου τότε έγιναν στη
Σάμο πολλά κοινωφελή έργα, όπως : δρόμοι, κρήνες
νερού, γεφύρια, κλπ. Πάνω της υπάρχει η εξής επιγραφή : «Ηγεμονεύοντος Κωνσταντίνου Αδοσίδου / Κρήνην ην βλέπεις θεατά, εγώ προσδαπανήσας ταύτην εκ
βάθρων ήγειρα, το Κέντρον μου κοσμήσας».
Πάνω από την πλατεία της Λούγκας βρίσκεται ο τετράκλιτος μητροπολιτικός ναός του Προφήτη Ηλία,
στη νότια πλευρά του οποίου σώζεται ηλιακό ρολόι.
Πιο πάνω από την εκκλησία και στη συνοικία Σκούταρη σώζεται μέρος από τα πλυσταριά της ενορίας του
Προφήτη Ηλία, γνωστά ως «Πλυσταριά Τσαγκαράκη».
Προχωρώντας τώρα ευθεία από την πλατεία της
Λούγκας προς την πλατεία Αγίου Αντωνίου συναντά
κανείς στα αριστερά του πετρόκτιστο κτίσμα του 1958,
το οποίο λειτούργησε ως κινηματογράφος στις δεκα-
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ετίες ΄60-΄80 και σήμερα το κτίριο στεγάζει τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαραθοκάμπου, ο οποίος έχει πλούσια
πολιτιστική και καλλιτεχνική δράση.
Φτάνοντας στον Άγιο Αντώνιο, στα δεξιά υπήρχε
ο παλιός βουβός Κινηματογράφος ενωμένος με καφενείο. Χρονολογικά τοποθετείται κάπου στα 1930.
Εκτός από προβολή ταινιών που γινόταν (οι ταινίες διαφημίζονταν μέσω του ντελάλη του χωριού) σύμφωνα
με προφορικές μαρτυρίες, δίνονταν και θεατρικές παραστάσεις (!), παιζόταν καραγκιόζης και γίνονταν κι
άλλες ακόμα εκδηλώσεις.
Από την ανηφόρα ακριβώς δίπλα, ο επισκέπτης μπορεί ν ανέβει στην Πανωρούα, στο βόρειο μέρος του
Μαραθοκάμπου, όπου δεσπόζει η εκκλησία της Αγίας Τριάδας με το επιβλητικό καμπαναριό της. Ο ναός

αυτός έχει δύο κλίτη και στο υπέρθυρο της εισόδου
διαβάζουμε ότι αναγέρθηκε το έτος 1798. Μέσα δε
στο ναό περιλαμβάνεται και ναΐδριο αφιερωμένο στον
όσιο Χριστόδουλο. Επιπλέον υπάρχει και ιδιότυπος γυναικωνίτης, η εξωτερική πύλη του οποίου φέρει επίσης χρονολογία 1798. Το τέμπλο της εκκλησίας έχει
κατασκευαστεί το 1892, ενώ η εφέστια εικόνα της Αγίας Τριάδας έχει χρονολογία 1810.
Κατεβαίνοντας από την Αγία Τριάδα ο επισκέπτης
συναντά τα πλυσταριά της ενορίας , κατασκευασμένα
από τον Άπλυτο, Δήμαρχο επί Ηγεμονίας, που φέρουν
το όνομά του με την ομώνυμη βρύση «Άπλυτη» που την
ανακαίνισε το 1847.
Και το οδοιπορικό μας κλείνει με την προτομή που
στήθηκε το ΄68 και την οποία συναντά ο επισκέπτης
λίγο πριν την κεντρική διασταύρωση και αποτελεί σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Ο καπετάν Σταμάτης Γεωργιάδης (Μαραθόκαμπος 1791-Χαλκίδα 1861),«μαρμαρωμένος» ατενίζει
το παρόν και υπενθυμίζει το παρελθόν. Πρώτος χιλίαρχος της Σάμου στο στρατοπολιτικό σύστημα διοίκησης του Λυκούργου Λογοθέτη (γαμπρού του, συζύγου
της αδερφής του Λουλούδας), θρυλικός ήρωας στην
μάχη του Κάβο Τζωρτζή ή Κάβο Φονιά (στις αρχές
του Ιουλίου του 1821, σκότωσε τον αρχηγό των Τούρκων Καπλάν αγά) που από μικρός ακολούθησε το ναυτικό επάγγελμα και γρήγορα βρέθηκε στο πλοίο του
ξακουστού θαλασσομάχου Ν. Κεφάλα, έδωσε τα πάντα για τον Αγώνα και πέθανε στην γη της αυτοεξορίας του, την Εύβοια, όταν η Σάμος έγινε Ηγεμονία.
Ο ηρωισμός, η ανδρεία αυτού και των συμπολεμιστών
του εξυμνούνται από τον Τυρταίο της Σάμου και γαμπρό του (σύζυγο της κόρης του Κλεοπάτρας) Γεώργιο Κλεάνθη.
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Νίτσα Κιάσσου

Αποχώρηση
Η Ελένη συνόδεψε τον παππού της στην αίθουσα
των εκδηλώσεων πολύ πιο νωρίς από την καθορισμένη ώρα. «Για να βρούμε θέση», είχε δικαιολογηθεί.
Στην πραγματικότητα όμως ήταν γιατί δεν της άρεσε
να τους κοιτάνε με λύπηση και περιέργεια έτσι όπως

προχωρούσαν πάντοτε, σφιγμένοι ο ένας πάνω στον
άλλον. Δεν του έπρεπε οίκτος του παππού. Σε όλη του
τη ζωή είχε σταθεί παλικάρι και τώρα τελευταία ακόμα πιο πολύ. Γιατί ο γερο-Σταυρής Μαυρίδης, ταλαίπωρος και πικραμένος άνθρωπος από τα παιδικάτα
του, έχασε και το φως του επιπλέον πριν από δώδεκα χρόνια, τότε ακριβώς που γεννήθηκε η εγγόνα του
η Ελένη.
Στην αρχή είχε παραπονεθεί πως ένα κόκκινο χρώμα του θάμπωνε την όραση και πως όλα γύρω έμοιαζαν σκιές. Ύστερα το κόκκινο έγινε μελανό σαν το
σκοτωμένο αίμα, χάθηκαν οι σκιές, οι ίριδες των ματιών του γαλάτωσαν, ενώθηκαν με τ’ ασπράδι κι ο κόσμος έγινε κατάμαυρος, πίσσα…
Πάνω σ’ αυτό κατέφτασε το κορίτσι, ένα ζυμαράκι
που ήθελε πλάσιμο. Με τραγούδι και παραμύθι. Καλά
που ήρθε, γιατί από την ώρα που στάθηκε στα ποδαράκια του, άπλωσε το χέρι και στήριξε την παραπονεμένη καρδιά του γερο-Σταυρή. Κι όταν κατάλαβε και
τον κόσμο πιο καλά, τον ανέλαβε εξολοκλήρου. Δίχως
να τη δασκαλέψει κανείς έλεγε «πιάσε» αντί να λέει
«κοίτα», τον περπατούσε σαν μωρό και σκαρφίζονταν
ένα σωρό συνθηματικά σφιξίματα και τσιμπήματα για
κάθε σκαλοπάτι ή εμπόδιο επικίνδυνο για την ισορροπία του τυφλού. Κι ο γέροντας είχε να το λέει πια πως
αν δεν ήτανε και τούτο το παιδί, ο καημός θα τον είχε
λιώσει.
Η ώρα πέρασε γρήγορα, ο κόσμος άρχισε να μαζεύεται σιγά σιγά, η αίθουσα γέμισε, ζέστανε. Όλοι είχαν
έρθει απόψε, νέοι, γέροι, παιδιά, νήπια στα καροτσάκια. Αποκριές ήτανε. Μάσκες, κοστούμια, κομφετί,
σερπαντίνες παντού. Γι’ αυτό είχε προγραμματιστεί

και η εκδήλωση. Όχι τίποτα σπουδαίο βέβαια, κάποιο
εργάκι, κάποια μουσικούλα, πρόχειρα πράγματα κι
ανάλογα με τις δυνατότητες των διοργανωτών, έτσι
για το καλό. Ο παππούς, επίσημος προσκεκλημένος,
θα έπαιζε στο τέλος. Το σαντούρι ήταν κιόλας τοποθετημένο μπροστά στα γόνατά του κι οι μπαγκέτες στα
δάχτυλά του ανάμεσα. Θα τραγουδούσε μερικά από
εκείνα τα μερακλίδικα τραγούδια, τα χιλιοδιπλωμένα
στο μπογαλάκι των αναμνήσεών του.
Η Ελένη καθόταν δίπλα του σοβαρή και στητή, με
ύφος αντάξιο της αποστολής της. Συνόδευε έναν ξακουστό σαντουριέρη. Καμάρωνε, πώς καμάρωνε. Αχ,
και να μπόραγε να δει ο παππούς πόσος κόσμος είχε
έρθει να τον ακούσει. Να ’χε , λέει, τα ματάκια του.
Η γιορτή άρχισε. Η σκηνή φωτίστηκε, άνοιξε η αυλαία. Μια ομάδα μεταμφιεσμένων έκανε την αρχή.
Έπαιξαν ένα μονόπρακτο, ένα κομμάτι από κωμωδία
του Αριστοφάνη που έβγαλε πολύ γέλιο και κατάπληξη για τα ξεδιάντροπα που έγραφε ο αρχαίος συγγραφέας. Στη συνέχεια ένας άντρας ντυμένος και βαμμένος σαν αρτίστα με κοντή φουστίτσα, εξώπλατο,
ξανθιά περούκα και διχτυωτές κάλτσες συστήθηκε
σαν «Ρίτα Μακελλαρίδου» κι άρχισε να τραγουδά. Όχι
ο ίδιος. Το μαγνητόφωνο. Εκείνος ανοιγόκλεινε μονάχα το στόμα του κι έκανε χορευτικές κινήσεις.
Στην αίθουσα γινόταν πανδαιμόνιο. Ο κόσμος έδειχνε να το διασκεδάζει. Η Ελένη όμως καθόταν σ’ αναμμένα καρφιά. Δεν έβλεπε, δεν άκουγε. Τα δευτερόλεπτα, τα λεπτά, τις ώρες μετρούσε, όλο αγωνία, όλο
έξαψη κι ανυπομονησία για το πότε θα ερχόταν επιτέλους η σειρά τους. Κι ο παππούς δεν πήγαινε πίσω.
Στριφογύριζε διαρκώς τις μπαγκέτες, έτρεμε λιγάκι,
το σαγόνι του σάλευε, τα πέλματά του έψαχναν ακατάπαυστα το μωσαϊκό...
Ο άντρας χόρευε τώρα τσιφτετέλι. Ανέμιζε τις
μπούκλες, σήκωνε ως πάνω τη φούστα, έκανε τολμηρές χειρονομίες. Ο κόσμος δεν κρατιότανε. Οι γυναίκες χαχάνιζαν, τα παιδιά τσίριζαν, οι νεαροί έκαναν
χοντρά αστεία. Ένα μωρό ξύπνησε κι έβαλε τα κλάματα. Η μαμά του το μπούκωσε την πιπίλα κι επειδή αυτό
δεν σώπαινε, αναγκάστηκε να βγάλει από την τσάντα
της το μπιμπερό. Σε λίγο η αυλαία έπεσε κι ο άντρας
χάθηκε στα παρασκήνια. «Κι άλλο κι άλλο», φώναζαν
όλοι με μια φωνή από κάτω. Μα δεν είχε άλλο. Αντ’
αυτού ένας νεαρός γνωστός για την αθυροστομία του
πήρε το μικρόφωνο κι άρχισε ν’ απαγγέλλει στιχάκια
ανείπωτα κι ανεπίτρεπτα για τις υπόλοιπες μέρες του
χρόνου. Το κοινό τον χειροκρότησε κι αυτόν, τα γέλια και η ευφορία τον αντάμειψαν αρκούντως, αλλά
μέσα σ’ εκείνο το κομφούζιο κανείς δεν πήρε είδηση
την αποχώρηση του σεμνού κιθαρωδού που περιμένοντας τη σειρά του, είχε αγανακτήσει από την αισχρο-
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λογία κι αποφάσισε να πάρει των ομματιών του. Όταν
τέλειωσε επιτέλους η απαγγελία, τον έψαξαν παντού
κι εφόσον πουθενά δεν τον βρήκαν, αποφάσισαν πως
μπορούσαν να συνεχίσουν και δίχως αυτόν.
Αμέσως μετά μια κυρία ανέβηκε στη σκηνή για να
προλογίσει το τελευταίο σκέλος της παράστασης. Η
φωνή της μόλις που ακούγονταν μέσα στο πανδαιμόνιο.
«Ένας γέροντας» είπε «που ξεκουκκίζει ογδόντα
τέσσερα χρόνια στο κομπολόγι της βασανισμένης του
ζωής, ένας γέροντας, λέω, από τα Ντωμάτια της Μικρασίας, ένας παραδοσιακός παιχνιδιάτορας, θα μας
παίξει τώρα νοσταλγικά τραγούδια της χαμένης πατρίδας».
Η ώρα είχε φτάσει. Ο γερο- ταυρής ζύγιασε τις μπαγκέτες στα χέρια του, σαν για να πάρει φόρα, είτε
κουράγιο. Μπάτσισε τις χορδές ελαφρά. Τα μάτια ζωήρεψαν. Λες και ξεχώρισε κι η κόρη από τ’ ασπράδι.
Τ’ όργανο πήρε να κελαηδάει, να λαλεί. Άγιο όργανο.
Κι από εικόνισμα πιο πολύ. Επειδή για κείνον εκτός
από κειμήλιο ήτανε και το γούρι του. Το τυχερό του τ’
άψυχο, που τρεις φορές στο παρελθόν του είχε σώσει τη ζωή.
Ο Σταυρής Μαυρίδης, δεν θυμόταν πότε πρωτόπιασε τις μπαγκέτες στα χέρια του. Να ’ταν εφτά χρονών;
Να ’ταν οχτώ;
Ξεσηκώθηκε σαν άκουσε τον Μποντόζη το Σωτήρη
από το Μερσινλί της Σμύρνης να παίζει στο νυφιάτικο τραπέζι της ξαδέρφης της Κλειώς. Είχε και τον γιο
του μαζί, το Σάββα. Ο Σωτήρης τραγουδούσε κιόλας,
αλλά εκείνο που είχε κάμει ξέχωρη εντύπωση στο
αγόρι ήταν που έλειπε ο αντίχειρας κι από τα δυο του
τα χέρια κι έπιανε κουλά τις μπαγκέτες. Ο Σάββας, το
Μποντοζάκι, έπαιζε ντέφι.
Τι ήτανε κείνο το πράμα; Μάγος ήταν λοιπόν ο Σωτήρης; Από πού έβγαινε η μουσική; Τη μια θαρρούσες
πως έκλαιγε τ’ όργανο με λυγμούς σαν τη θεια Ευτέρπη που αποχωριζότανε την Κλειώ, την άλλη πως διαλαλούσε την πιο τρανή χαρά, του γάμου και της συνέχειας της ζωής και την παράλλη λάγγευε ερωτευμένο.
Σαν τον Αλέκο που έμπλεκε και ξέμπλεκε τα δάχτυλά
του στα δάχτυλα της νύφης. Η λύπη βλέπεις, η χαρά κι
ο έρωτας μορφή δεν έχουνε. Μπορεί να έχουν όμως
ήχο. Το τραγούδι τον μεταφράζει, τον παρασταίνει ο
χορός.
Ο παιχνιδιάτορας έμοιαζε μεθυσμένος, τρανταζόταν σύγκορμος, σαν να μην έπαλλε εκείνος τις χορδές, αλλά αυτές εκείνον. Μισόκλεινε τα μάτια, παραδινόταν. Το πρόσωπό του έπαιρνε την έκφραση της
τέλειας απόλαυσης, τα χέρια αλαφροπέταγαν, τα χείλη μια σφίγγονταν και μια μισάνοιγαν, η φωνή έβγαινε
λεύτερη. Ο βόγγος της ψυχής του ήτανε ταυτισμένος
με τα ντέρτια της χορδής, ορμηνεμένος από τον παλμό της.
Πήγε να πεθάνει ο Σταυρής από τον καημό. Ένιωσε
πως αν αποκτούσε κι εκείνος ένα τέτοιο όργανο, θα
είχε να πει πολλά στον κόσμο. Σταμάτησε να τρώει, να
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κοιμάται, να διαβάζει, να συναναστρέφεται με τ’ άλλα
παιδιά. Η απαίτησή του απ’ τους γονιούς μια και μοναδική. Ήθελε κι εκείνος ένα σαντούρι. Σαν κι αυτό του
Μποντόζη, το μαγικό.
Λιγώθηκε η καρδιά του πατέρα μπροστά σ’ αυτό το
πάθος και μια και δυο σηκώνεται κι ανεβαίνει στα Σώκια. Από κει με τον σιδηρόδρομο στο Αϊντίνι. Άμα γύρισε, σήκωνε αγκαλιά ένα κανονάκι μικρό για να είναι
του χεριού του.
Με τις ώρες κλείνονταν πια στον αχερώνα ο Σταυρής. Μαθαίνεται τάχα η μουσική χωρίς δάσκαλο; Δύσκολο. Όχι πιο δύσκολο όμως από το να καταφέρεις
να παίζεις με μισερά χέρια. Από τότε άρχισε να κυνηγά τους παιχνιδιάτορες κατά πόδι. Τρύπωνε στους
καφενέδες, στις μπιραρίες, στα ουζερί. Δεν άφηνε
πανηγύρι για πανηγύρι. Έβλεπε, άκουγε και, σαν τέλειωνε το γλέντι, κλεινόταν στον αχερώνα. Ώσπου

τις κατάφερε τις χορδές και τις έκαμε υποταχτικές
του. Τότε μονάχα λευτέρωσε τ’ όργανο κι άρχισε να
το παιδεύει φανερά πια, στο πεζούλι, στο κατώφλι της
ξώθυρας, πολλές φορές και παραόξω, στον καφενέ.
Μια μέρα το πήρε μαζί του στο ποτάμι. Είχε προσέξει πως κάποιες φωνίτσες του έμοιαζαν με κελάρυσμα κι είπε να συγκρίνει τις δυο φωνές. Του ποταμιού
και του οργάνου. Για να δει πια τάχατες ήταν η πιο
όμορφη. Πήρε και το Στέλιο μαζί τ’ αδέρφι του, ένα
χρόνο μικρότερό του. Διάλεξε ένα μεγάλο πλατάνι και
βολεύτηκε στη ρίζα του. Ο Στέλιος που καθόλου δεν
νοιαζόταν για τις φωνές, πήγε παράμερα να ψάξει για
καβούρια. Ο Σταυρής έκλεισε τα μάτια και παραδόθηκε στους ήχους. Μόλις που έμπαινε η άνοιξη του 1922.
Τα Ντωμάτια ήταν κεφαλοχώρι, δώδεκα χιλιάδες κάτοικοι. Τούρκους δεν είχε, μόνο αστυνομικούς. Τούρκους είχε απ’ έξω, άτακτους. Από αυτούς γίνονταν και
τα φονικά όλο και συχνότερα και εξαιτίας τους ξαγρύπναγε ο κοσμάκης τις νύχτες τρέμοντας πίσω από τις
αμπαρωμένες πόρτες.
Τίποτα δεν είδε ο Σταυρής, ο συνεπαρμένος από τη
μουσική του, τίποτα δεν άκουσε. Ούτε τους δυο που
ξετρύπωσαν πίσω από τις καναπίτσες, ούτε το τρομαγμένο μάτι του Στέλιου, ούτε και το πνιχτό του το βογκητό την ώρα που το άπονο χέρι του έπιασε το κεφά-
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λι από τα μαλλιά και το βύθισε στο νερό κάνοντας το
κορμάκι του να σπαράξει, να σπαράξει κι ύστερα να
βουλιάξει και ν’ αφεθεί ξέπνοο στην αγκαλιά του Μαίανδρου…
Όταν ξανάνοιξε τα μάτια του ο Σταυρής ριγώντας
από μια αόρατη απειλή, μπροστά του βρισκόταν ένας
αγριότουρκος καβάλα στο άλογο, βρόμικος κι αχτένιστος, με κάτι λιγδιασμένα γενομούστακα ίσαμε τα

στήθια του. Τα μάτια του ήτανε σκιστά, τα μήλα πεταμένα, τα ρούχα του προβιές. Με το κουρμπάτσι μαστίγωνε τον αγέρα, φρούμαζε το άλογο.
Το παιδί πήγε να πεθάνει από την τρομάρα. Ήξερε,
καταλάβαινε, αλλά δεν σταμάτησε να παίζει. Άθελα
κινούσε τα χέρια, ικέτευε «Στέλιο, αχ, Στέλιο, σώσε
με…».
Ο τούρκος ξαφνιάστηκε, καταλάγιασε τ’ άλογο, σταμάτησε να πλαταγίζει το μαστίγιο. Κοίταξε το παιδί
κατάματα. Κι εκείνο τον κοίταζε. Ύστερα από λίγο ο
άντρας χαμήλωσε το βλέμμα. Σαν να μην άντεχε την
αναμέτρηση, σαν να μην άντεχε τη σκέψη πως έπρεπε να χύσει κι άλλο αθώο αίμα. Μα, τρελό είναι τούτο
το παιδί; Δεν καταλαβαίνει; Δεν φοβάται; Ούτε στιγμή δεν σταμάτησε να παίζει. Κι αυτή η μουσική! Του
θύμιζε τα μάτια του αγριμιού που, βασιλεύοντας πίσω
από το μαχαίρι του, τον κοίταζαν παραπονιάρικα. «Με
νίκησες, μου παίρνεις τη ζωή. Ήταν το δόκανο. Είναι
το μαχαίρι. Και η δύναμή σου τώρα μεγαλύτερη. Άνιση
πάλη, δεν μπορείς να καυχηθείς για τη νίκη σου». Του
θύμιζε και κάτι άλλες καθημερινές σκηνές. Γύρω από
μια φωτιά, γύρω από ένα τσουκάλι ένα σωρό κουτσούβελα να φαγώνονται πριν φάνε το φαγί τους. Είχαν
μεγάλα μάτια, κατάμαυρα κι εκείνος είχε την έγνοια
τους όπως ένας άλλος πατέρας είχε την έγνοια των
ματιών αυτού του παιδιού που τον κοιτάζει χωρίς να
φοβάται γιατί είναι τρελό και δεν νιώθει τον κίνδυνο…
Πέταξε μια βλαστήμια, ανέμισε το κουρμπάτσι, το
κατέβασε στα καπούλια του αλόγου. «Χα ογλούμ».
Εκείνο τινάχτηκε στα πισινά του πόδια, όρμησε μπροστά και χάθηκαν οι δυο τους ανάμεσα στους θάμνους.
Ο Σταυρής έπαιζε ακόμα, σαν να πρόγκιζε το φονιά. Έπαιζε μέχρι που ένας άνθρωπος τον ζύγωσε
αλαφιασμένος.
«Πάνε να πεις του κύρη σου να έρθει να πάρει το
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παιδί, να πάει να το θάψει. Είναι σκαλωμένο εκεί
κάτω, στα κλαριά…».
Ύστερα από το πνίξιμο του Στέλιου, ο πατέρας ησυχία δεν έβλεπε.
«Θα σας μπαρκάρω απέναντι». Αλλά δεν το αποφάσιζε.
Μεσοκόπησε ο Αύγουστος. Τα νέα ερχόντουσαν
από παντού πολύ άσχημα. Από τα βάθη της Μικρασίας
έφταναν τα τρένα γεμάτα πρόσφυγες και στρατιώτες.
«Οι Έλληνες φαντάροι», έλεγαν, «μοιάζουν με φαντάσματα. Σαν άνθρωποι που υπνοβατούν». Τριάντα
χιλιάδες άτομα τη μέρα ζητούσαν καταφύγιο στις εκκλησίες, στα νεκροταφεία, στο ύπαιθρο. Προσπαθούσαν να κατεβούν στα παράλια, να φευγατίσουν τα παιδιά και τους γέρους πρώτα, να ασφαλιστούν απέναντι
στη Χίο, στη Σάμο, στη Μυτιλήνη…
Οι ειδήσεις όλο και πλήθαιναν φοβερές. Ο αρχιστράτηγος Χατζηανέστης, από τη μια, διαβεβαίωνε
πως οι Τούρκοι ούτε σε δέκα μήνες δεν θα μπορέσουν
να μπουν στη Σμύρνη. Ο μητροπολίτης Χρυσόστομος,
από την άλλη, παρακαλούσε τις ξένες δυνάμεις να
εμποδίσουν με κάθε τρόπο τα κεμαλικά στρατεύματα
να μπουν στην πόλη. Δεν μπορούσε, έγραφε, «δια χάρτου και μελάνης» να περιγράψει την κατάσταση.
Οι Έλληνες έφευγαν. Οι τελευταίοι υπάλληλοι των
ελληνικών αρχών στις 25 Αυγούστου επιβιβάστηκαν
στα επίτακτα πλοία «Αδριατικός» και «Ατρόμητος».
Κακό σημάδι. Και οι τελευταίες υποψίες επαληθεύτηκαν.
Ακολούθησε το «Νάξος» με τους αξιωματικούς και
τους υπαλλήλους της αρμοστείας με τα αρχεία μαζί.
Τελευταίο πλοίο που εγκατέλειψε τη Σμύρνη ήταν το
«Έλλη». Όταν μαθεύτηκε και η αποχώρηση του ύπατου
αρμοστή Στεργιάδη, αυτό σήμαινε και τυπικά το τέλος
της ελληνικής κατοχής στη Μικρασία. Οι πρόσφυγες
από τις ακρογιαλιές άπλωναν τα χέρια στις στεριές
απέναντι. Η Ρωμιοσύνη σπάραζε κι αυτοί έφευγαν…
Ο πατέρας έκρινε πως ήταν πια καιρός.
«Θα σας μπαρκάρω απέναντι». Εννοούσε το Σταυρή, τη Χρυσάνθη, που έκλεινε τα είκοσι πέντε, και
τους δυο παππούδες. «Εμείς βλέπουμε…»
Στα Ντωμάτια δεν είχαν έρθει ακόμα οι Τούρκοι.
Ένας που είχε πάει στα Σώκια έφερε τα νέα.
«Τα Σώκια καίγονται. Και η Σμύρνη. Πέσαν οι Τσέτες και κόβουνε…κόβουνε…»
Κατέβηκαν στη Σπηλιά που ήταν ο μπάρκος. Εκεί
ήτανε παλιά σκάλα, κουμέρκι, τελωνείο, ψαράδες
έμεναν. Απέναντι το ταλιάνι. Στεκόταν πολύς κόσμος
και περίμενε. Μια γυναίκα γέννησε στην ακρογιαλιά…
Τρία σαμιώτικα, τέσσερα χιώτικα και δυο μυτιληνιά
καΐκια φόρτωναν κι ήταν έτοιμα για φευγιό. Η ακρογιαλιά όλο και γέμιζε, ποιος να πρωτοφύγει; Απελπίστηκε ο πατέρας. Σωριάστηκε πάνω στους μπόγους
και βάσταε το κεφάλι του. Οι γέροι μοιρολογούσαν. Η
Χρυσάνθη μοναχά, ψύχραιμη, τους κουμαντάριζε.
Ο Σταυρής σάστισε, πλάνταξε μέσα σ’ εκείνον τον
πανικό και μη έχοντας τίποτα καλύτερο να κάνει πήγε
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παράμερα κι έλυσε το μπόγο του. Παρηγοριά γύρευε.
«Πάρε μαζί σου ένα χειμωνιάτικο σκουτί και τις χοντρές τις κάλτσες, δεν ξέρεις τι γίνεται» τον είχε ορμηνέψει η μάνα. Εκείνος τύλιξε το σαντούρι μοναχά.
Ήτανε καλοκαίρι…
Ο ήχος που ξαμολύθηκε στην ακρογιαλιά ήταν σπαραχτικός. Ήταν το αποχαιρετιστήριο μητρικό δάκρυ,
το έβγα από την εξώπορτα, το «αχ» της ρίζας που ξεκολλάει από τη γη. Πολλά ματάκια κλάψανε. Ένας καϊκτσής λιγώθηκε. Παλιός σφουγγαράς, πονεμένος. Σ’
αυτό τον ήχο εκείνος αναγνώρισε τη φωνή της θάλασσας, το λυγμό του μισεμού, το αβέβαιο ταξίδι, του βυθού το φοβερό ανασκάλεμα, το κύμα που έγινε τάφος,
το αντίο μα και το σμίξιμο της φαμελιάς.
«Πάρε τη βάρκα του καϊκιού» είπε στον πατέρα.
«Δεν είναι αλάργα το νησί. Θα σμίξουμε απέναντι…»
Άντεχαν ακόμα τα χέρια του παππού, η Χρυσάνθη
ήταν γερή κοπέλα κι ο Επταστάδιος μια σταλιά…
Τα πράγματα όμως απέναντι δεν ήταν εύκολα. Στην
αρχή κοιμόντουσαν στις εκκλησίες, στα καφενεία.
Ο πληθυσμός του νησιού είχε διπλασιαστεί από τους
πρόσφυγες, «ψωριάρηδες» τους φώναζαν οι ντόπιοι.
Με τα πολλά νοίκιασαν ένα σπίτι. Δούλεψαν. Έκαναν
κολιγιές στα χωράφια, βάζαν αμπέλια, καπνά, έζησαν.
Η Χρυσάνθη παντρεύτηκε. Γέρος ήταν ο άντρας που
πήρε, αλλά καλόψυχος. Όλους τους κοίταξε η Χρυσάνθη κι όταν ήρθε η ώρα κατευόδωσε τους παππούδες πρώτα και λίγο αργότερα έκλεισε ήσυχα και τα
μάτια του σωτήρα της. Στήριξε το Σταυρή ίσαμε να
αντρωθεί κι όταν αντρώθηκε της έκλεισε κι εκείνος
τα δικά της.
Τότε ήτανε που ο Σταυρής ολομόναχος, καλαμιά
στον κάμπο, αγάπησε τη Μαρίτσα.
Τα πεθερικά δεν τονε θέλανε. Τι να τον κάμουν τον
ψωριάρη τον πρόσφυγα που δεν είχε δικιά του ούτε
μια κυλίστρα γης; Εκείνος πήγε να πεθάνει από την
πίκρα του. Θόλωσε ο νους του. Γι αυτό και πήρε την
απόφαση πως ή θα τηνε πάρει τη Μαρίτσα ή θα πάρει
εκείνον ο Χάρος. Καλά που είχε κι ένα φίλο, το Μιχάλη, κι έλεγε τον πόνο του. Έτσι μια βραδιά που τον
σεβντά δεν τον μπόραγε άλλο, λύνει το σαντούρι από
τα πανιά που το είχε σπαργανωμένο, πίνει δυο κούπες
κρασί, παίρνει το όργανο παραμάσχαλα και τον Μιχάλη αλαμπρατσέτα και μια και δυο κινάει για το παραθύρι της Μαρίτσας, να της κάνει πατινάδα.
Ξύπνα, πουλί μου, ξύπνησε κι έβγα στο παναθύρι
κι έχω δυο λόγια να σου πω με πονεμένο αχείλι.
Τι να σου κάμει η τύχη μου που έκανα το λάθος
κι έβαλα στην καρδούλα μου τέτοιο μεγάλο πάθος…
Τζιβαέρι μου…
Έτσι το ήξερε ο Σταυρής από την πατρίδα του. Κανονικά ο ερωτευμένος έπρεπε να βάλει «παιχνίδια»
και τραγουδιστή σε καρότσα, να μπει κι εκείνος μέσα
και να πάνε και να σταθούν όλοι μαζί απόξω από την
πόρτα του κοριτσιού. Αν όμως αυτό είχε αδέρφια και
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πατέρα αυστηρούς, η καρότσα έπρεπε να σταθεί ένα
δυο σπίτια πιο μακριά ή σε κανένα διπλανό ντουρσέκι, τα παιχνίδια να παίζουν σιγανά κι ο τραγουδιστής
να πει κανένα μερακλίδικο αμανέ ή κάποιο ερωτικό
τραγουδάκι. Η κόρη δεν έπρεπε να ανοίξει το παραθύρι και να σκύψει να δει, παρά αν μπορούσε να χαράξει σιγά σιγά τα παντζούρια κι εκεί να κοιτάζει δίχως
να φαίνεται. Η πατινάδα ήτανε τολμηρό πράγμα, γιατί
εκείνος που την έκανε θα έπρεπε να είναι αποφασισμένος για γάμο.
Ο Σταυρής αποφασισμένος ήτανε κι ας μη μετρούσε για τα πεθερικά του και πολύ η απόφαση. Ως είδε
το άνοιγμα του παντζουριού να μεγαλώνει, θάρρεψε
πως τα μάτια της Μαρίτσας τον κρυφοκοίταζαν. Λάθεψε όμως. Κάτι μάτια με δασιά φρύδια τον παραμόνευαν. Το παραθύρι άνοιξε διάπλατα κι ένα χωματένιο
κανάτι του ήρθε κατακέφαλα.
Τον πήραν τα γαϊτάνια, αιμόφυρτος λύγισε και κάτι
κόκκινες πηχτές σταγόνες κοσκίνισαν πάνω στις χορδές κι έκατσαν στου σαντουριού τον πάτο. Ο Μιχάλης
κοίταζε σαν χαμένος. «Θα είναι μεγάλη η πληγή», σκέφτηκε ο Σταυρής, αλλά δεν ήτανε για την πληγή το χάσκισμα.
«Βρε συ, τέτοια τέχνη ξέρεις και δεν το μολογάς;»
Ο Μιχάλης γοητεύτηκε. Στο πρώτο πανηγύρι λοιπόν
τον πήρε μαζί του και τον έβαλε να παίξει. Τραγούδια
της πατρίδας του τραγούδησε, μερακλίδικα Σμυρνέικα και παθιάρικους αμανέδες, ό,τι είχε στον μπόγο
της θύμησης . Τραγούδια για καρσιλαμά, χασαποσέρβικο, χασάπικο-πολίτικο, ζεϊμπέκικο, τσιφτετέλι, κιορογλού. Σε κάποια στιγμή σηκώθηκε κι ο καρντάσης.
Λεβεντονιός ήτανε, του πρεπε ο χορός και το τσαλίμι.
Όταν ασήμωσε τις χορδές, το έκανε με τρόπο ώστε
να βροντήξουν οι παράδες και ν’ ακουστούν. Ύστερα
απ’ αυτό ξεσηκώθηκαν κι άλλοι κι άλλοι, όλοι σχεδόν.
Μερικοί τα χρήματα τα σαλιώνανε και τα κολλούσανε
στο μέτωπό του. Ακολούθησαν κι άλλες γιορτάδες κι
άλλα γλεντοκόπια, κι ο Σταυρής με το κανονάκι πρωτοκάλεστος. Τονε θέλησαν και τα πεθερικά. Μπορεί
να μην είχε μια κυλίστρα γης, ήτανε όμως προκομμένος, μέρα και νύχτα τον έβγανε τον παρά.
Οι μπαγκέτες χόρευαν πάνω στις χορδές, το αρχικό
τρέμουλο είχε εξαφανιστεί, ξεμούδιασαν τα δάχτυλα.
Ο γερο-Σταυρής έμοιαζε ευτυχισμένος. Γι’ αυτό και
σκέφτηκε να πει και κανένα τραγουδάκι, ένα σκωπτικό όπως ταίριαζε στη μέρα. Η φωνή βγήκε αδύναμη
από το λαρύγγι του, σχεδόν σαν ψίθυρος, ίσα ίσα που
ακούστηκε στα πιο κοντινά καθίσματα. Είχε πολύ καιρό να τραγουδήσει, μπορεί όμως να έφταιγε και η φασαρία.
Δευτέρα κάνω σκόλη. Τρίτη δεν πολεμώ.
Τετάρτη μεθυσμένος. Την Πέμπτη αρρωστώ.
Παρασκευή μπονόρα, πηγαίνω στη δουλειά,
τραβώντας τα μαλλιά μου από την τεμπελιά.
Αχ και να μουνε βαρέλα, αχ και να μουνε βουτσί,
να μαι πάντα μεθυσμένος από μπύρα και κρασί…
Ένα μωρό στα πίσω πίσω καθίσματα άρχισε τότε να
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κλαίει. Αυτό που προηγουμένως το είχαν μπουκώσει
με το μπιμπερό. Δεν του είχε φτάσει ως φαίνεται το
γάλα. Η μαμά προσπάθησε να το μερώσει. Καθόταν και
μέσα μέσα, έπρεπε να σηκώσει πολλούς για να βγει.
Παρά τις προσπάθειές της αυτό συνέχισε το κλάμα.
Το τύλιξε στο κουβερτάκι και σηκώθηκε. Μαζί της κι
ολόκληρη η σειρά. Οι άνθρωποι κοιτάχτηκαν, τι να ξανακάθονται πάλι. Η σόμπα είχε σβήσει από ώρα και
η αίθουσα των εκδηλώσεων ψηλοτάβανη και κρυερή από φυσικού της είχε παγώσει ήδη. Ο άντρας που

είχε βγει προηγουμένως στη σκηνή ντυμένος γυναίκα, είχε πια ξεντυθεί και κυκλοφορούσε ανάμεσα στο
κοινό, με τις μπογιές και τα κραγιόνια στο πρόσωπο,
φτωχά απομεινάρια του ρόλου του. Όσο γέλασαν γέλασαν, άλλο γέλιο δεν είχε. Ήταν και τούτος ο γέρος
που νιαούριζε σαν να έκλαιγε ο διάολος τη μάνα του,
σκέτο ψυχοπλάκωμα. Άσε που δεν καταλάβαινες και
τι έλεγε. Η σειρά βγήκε από την αίθουσα. Μιμήθηκαν
κι άλλοι πολλοί. Η Ελένη ούτε που τους πήρε χαμπάρι, κοίταζε τον παππού της. Τα μάτια του είχανε γίνει πια οθόνη, γνωστές εικόνες ξετυλίγονταν μπροστά
της. Όσες εικόνες πρόφταξε να πάρει μαζί του στην
τρυφερή ηλικία που ξεριζώθηκε από το λακκάκι του κι
όσες κατάφερε να φυτέψει στο καινούργιο που άνοιξε στη νέα του δύσπιστη πατρίδα.
Νάτος ο Ασλάν το ρούσο ατζέκικο φαρί με την κάτασπρη σφήνα ανάμεσα στα μάτια. Πίνει νερό από τη
μαρμαρόγουρνα, τσαχτάει τα πέταλα στις μαλτεζόπλακες, φταρνίζεται, αναζητάει τα παιδικά του χέρια.
Το ξέρει πως καμιά φορά του φυλούνε κομματάκια
ζάχαρη. Όταν τον αγόρασαν σκέφτηκαν να τον φωνάζουνε Πολυχρόνη, να ’χει ελληνικό όνομα, όμως εκείνος τον κουφό έκανε. Τώρα καλπάζει στρωμένος τα
χάμουρα και τη βελουδένια σέλα όξω από τα Ντωμάτια σύρριζα στο Μαίανδρο, στους κισλάδες με τα περιβόλια, τις συκιές, τ’ αμπελοχώραφα και το παχύ χορ-

Φτεριάς
τάρι. Καβαλάρης ο πατέρας κι εκείνος πισωκάπουλα.
Χριστιανοί και μουσουλμάνοι ξωμάχοι σηκώνουν το
κεφάλι από το ντάντεμα της γης, γνέφουνε κάπου κάπου. Είναι ώρα να γυρίσουν στο σπίτι, η μάνα θα περιμένει. Νάτη η μάνα μελαχρινή, μελένια, με τη φουστάνα της την καθημερινή και την μπροστέλα απέξω. Έχει
βγάλει τη φουφού στην αυλή, μαγειρεύει, σκύβει πότε
πότε, ξεσκεπάζει το μαυροτσούκαλο, συμπληρώνει
λίγο νεράκι. Η γάτα στρουμπουλή και τεμπέλα ξερογλείφεται. «Ξουτ, παλιόπραμα» Σκαλώνει η φουστάνα
σ’ ένα δοντάκι της φουφούς, πασκίζει
εκείνη να λευτερωθεί, κρατς, πάει το
ρούχο.«Στ’ ανάθεμα». Φέρνει μια βόλτα στον κήπο, καμαρώνει τις γλάστρες
της, τις τριανταφυλλιές, το γιασεμί, το
γκιουλ μπιρσίμ. Ψειρίζει κανένα ξερό
κλωναράκι, ανοίγει τη ξώπορτα, κοιτάζει έξω. «Ακόμα δε φάνηκαν». Κι είναι
άσκημα τα χρόνια. Αλλόκοτη γίνεται η
μάνα σαν περιμένει. Μια γειτόνισσα
περνάει, του αρχιζαπτιέ του Εμίν η γυναίκα. Καλησπερίζει πρόσχαρα πίσω
από το γιασμάκι. Πρέπει ν’ ανάψει το
καντήλι της η μάνα. Νύχτωσε πια. Τα
παιδιά μαζεύονται στα σπίτια, αφήνουν
τη λασπουριά να γυαλίζει στο φεγγαρόφωτο. Αύριο ξανά. Και τα κορίτσια
όμορφα και πεταχτά με τα χαρούμενα
φουστανάκια τους σφίγγουν τα μπελερίνια στην τραχηλιά, καληνυχτίζουν τη
φιλενάδα τους, παρατούν μισοτελειωμένες τις κουβέντες τις κρυφές και τρέχουν γρήγορα να χωθούν στις πόρτες τους. Αύριο πάλι. Αύριο;
Αμάν, αμάν, αμάν. Τι ν’ απόγινε η μάνα κι ο πατέρας κι
ο Ασλάν κι η γάτα η τεμπέλα και τα κορίτσια κι η γειτόνισσα η καλή που χαιρετούσε πίσω από το γιασμάκι;. Αμάν.
Έχασα μαντήλι μ’ εκατό φλουριά,
μου ’πανε πως το ’χει μια Μπουρνοβαλιά…
Η αίθουσα άδειασε πια εντελώς. Μαζεύουν τις καρέκλες. Ο γερο- Σταυρής όμως εξακολουθεί να ψελλίζει τα τραγούδια του και να παιδεύει τις χορδές του
σαντουριού και της καρδιάς του. Σπαράζει. Τη Ρωμιοσύνη θρηνεί, όμως όλοι έχουνε ήδη φύγει.
Η Ελένη δεν πίστευε στα μάτια της. Δεν πρόφταξε
να συγκρατήσει ούτε τους διπλανούς έτσι που ήταν
απορροφημένη στην οθόνη. Και τώρα; Τι θα παραστήσει στο γέροντα όταν θα βρεθούν μόνοι οι δυο τους;
Σε λίγο θα τελειώσει το τραγούδι, θα στριμωχτούν όλα
ξανά κομπόδεμα στη μνήμη, φυλαχτά, θα σφιχτούν ο
ένας πλάι στον άλλο με τ’ άγιο τ’ όργανο παραμάσχαλα. Δεν θα υπάρχει κανείς ευτυχώς να τους κοιτάζει
με περιέργεια και συμπόνια.
Τουλάχιστον απόψε η Ελένη είναι πολύ μα πάρα
πολύ ευχαριστημένη που ο παππούλης ο Σταυρής απ’
τα Ντωμάτια της Μικρασίας δεν έχει πια τα μάτια του
να βλέπει.
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Στέλιος Καραγιάννης-Stelios Karayanis

Ποίηση της γενιάς του 80-Poesia de la generacion del 80
Ένα Ποίημα- Un Poema
Μετάφραση: Χοσέ Αντόνιο Μορένο Χουράδο
Traduccion de Jose Antonio Moreno Jurado
Ο Στέλιος Καραγιάννης γεννήθηκε στο Μαραθόκαμπο της Σάμου το 1956. Είναι ποιητής, δοκιμιογράφος
μεταφραστής και ισπανιστής. Το 1993 τιμήθηκε με το

βραβείο ποίησης «Ν. Βρεττάκος» από το Δήμο Αθηναίων. Το 1997 ήταν υπότροφος της ισπανικής κυβέρνησης ως ισπανιστής. Είναι διδάκτωρ Φιλοσοφίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Θεωρίας της Λογοτεχνίας και Συγκριτικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου της Γρανάδας. Δημοσίευσε στην Ελλάδα και
την Ισπανία δοκίμια για νεοέλληνες και Ισπανούς
ποιητές, φιλοσόφους και δοκιμιογράφους. Ποιήματά του δημοσιεύτηκαν στα ισπανικά, στα αγγλικά και τα γερμανικά. Είναι αντεπιστέλλον μέλος
της Ακαδημίας Γραμμάτων της Γρανάδας, ιδρυτικό
μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Ισπανιστών, μέλος της
Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και μέλος
του PEN CLUB
Ελλήνων Λογοτεχνών. Τώρα διευθύνει τη Διεθνή
Επιθεώρηση Ποίησης,
Διηγήματος και Θεωρίας
της ποίησης Εκάτη Ars Poetica και
την ομώνυμη σειρά βιβλίων ποίησης και θεωρίας
της ποίησης των
Jose Manuel Darro, Tiresias, 2022 εκδόσεων Εκάτη.

Τειρεσίας η Το Δαιμόνιο στοιχείο του οράματος
Στον Γιάννη Ρίτσο
Γέροντας είμαι. Αφανισμένος πια απ’ το χρόνο
σκεβρωμένος και τυφλός. Να δέομαι ξέρω μοναχά
και να ικετεύω τους θεούς, να σταματήσουν το κακό
να πάψουν πια οι νεκροί, σωρός να κείτονται
μέσα και έξω απ’ την επτάπυλη Θήβα.
Ο σοφός, ο προάγγελος, μύριων τόσων δεινών,
και άλλων τόσων που έπονται είμαι.
Βροχές, άνεμοι, συμφορές χτυπάνε και λυσσομανούν
στις πύλες του κακού, εφτά φορές τη μέρα και τη νύχτα.
Στις πύλες που κανείς δεν τις φρουρεί
αφού η τιμωρήτρια η Δίκη έχει αρπάξει
όλα τα κλειδιά κι οι γιοί της ενοχής
ανέμελοι κι αναίσχυντοι γκρεμίζουν από μέσα.
Είμαι ο τυφλός, θλιβερός πεζολάτης στη φριχτή τη δημοσιά
που στρωμένη είναι ακόμα με τόσα κουφάρια.
Τους θρήνους μου και τις κραυγές μου κατασκιάζουν
κάθε τόσο οι κρωγμοί των αετών
και των δυσοίωνων πουλιών
που εφορμούν απ’ τα τοιχία της πόλης .
Κάποτε πρέπει να ήμουν το κορίτσι,
η το αγόρι, που το άφησαν στην ερημιά,
ώσπου να μάθει την πικρή την τέχνη,
του να δίνει και να παίρνει την ελπίδα.
Κλειστά τα μονοπάτια, και σπασμένα
βλέπω όλα τα κηρύκεια κατά μήκος του χρόνου.
Φριχτή και αδιέξοδη τη δημοσιά και σπαρμένη
την πεδιάδα όχι μόνο με των Αργείων τα πτώματα.
Ασάλευτο τον αέρα και μολυσμένο να είναι.
Σιωπή, σιωπή. Μακριά που ‘φυγαν
με όλες τις παλιές μικροχαρές, τα νερά τα τρεχούμενα
κι οι φωνές οι παρηγορητικές τω βατράχων.
Κορίτσι κάποτε, κορίτσι τρυφερό
με το στήθος ολόγιομο, κορίτσι, αγόρι
και ώριμος άντρας μαζί, και τώρα πια
γέροντας, ξοδεμένος απ’ το χρόνο, σκεβρωμένος
και τυφλός, πόσο πικρά, πικρά
στο κορμί μου το νιώθω, πως δεν μπορεί πια
παρά να σημαίνει του Κόσμου την τελευτή
εκείνος εκεί ο κακός οιωνός
που απ’ τη Θήβα πάνω την εφτάπυλη,
τις νύχτες εφορμά κι απλώνεται
για να μας αφανίσει.
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Καρνάγια και σκαριά στην πολιτισμική μνήμη του Αιγαίου
Η συλλογική μνήμη της παραδοσιακής ναυπηγικής
τέχνης σχετίζεται πάντα με κάποιον θαλασσινό τόπο
και τους ανθρώπους του. Και είναι ιδιαίτερα σπουδαίο, γιατί η κάθε περιοχή, παραθαλάσσια ή νησιωτική, έχει το δικό της αποτύπωμα. Το δικό της χνάρι για

μια τραγική ζωή διαρκούς διακινδύνευσης.
Άσχημος οιωνός η σκιά. Η σκιά του ανθρώπου. Οι
σκιές ανήκουν στον κάτω κόσμο. Στη ζωή ανήκει το
φως. Μόλις απλωθεί η καρίνα και στηθεί το πλωριό
ποδόσταμο, στηριζόμενο στο μπουτνέλι, έναν πάσαλο

να μιλήσω με ναυπηγική ορολογία. Κι αυτό αποτελεί
μια μοναδικότητα και μια τοπική ιστορικότητα άγνωστη για όσους βρίσκονται έξω απ’ τα όρια της πολιτισμικής αυτής μνήμης. Ο κάθε τόπος παράγει το πολιτισμικό του φορτίο από το ίδιο του το περιβάλλον.
Ακόμα και η βλάστηση ενός νησιού αποτελεί ιστορική
μαρτυρία. Στη Σάμο τα πευκοδάση, οι πριναρότοποι
και τα κυπαρίσσια έχουν να πουν πολύτιμες ιστορίες
για τη ναυπηγική τέχνη. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί
την τοπογραφία της ναυπηγικής ιστορίας του ούτε να
εξαφανίσει τις μνήμες των ανθρώπων που συνδέθηκαν κάποτε με ταρσανάδες και κατασκευές ξύλινων
σκαριών. Κι αυτό είναι ολοφάνερο στην έρευνα και τις
αφηγήσεις των πρωτομαστόρων και των καραβομαραγκών του νησιού μας. Οι ναυτομαραγκοί της πατρώας θάλασσας, πολιτισμικά, είναι ομηρικής καταγωγής
όσον αφορά τη τέχνη να κυβερνούν ξύλινα καράβια
χτίζοντάς τα με τα ίδια τους τα χέρια. Κάθε οδύσσεια
άλλωστε παραπέμπει σε μια ελληνική περιπέτεια. Σε

δηλαδή, πρέπει να στερεωθεί στη κορυφή του ο σταυρός. Δεν τον καρφώναμε με καρφιά. Τον στερεώναμε με καβίλιες ξύλινες. Και για να στήσεις το σταυρό,
έπρεπε να κοιτάς τον ήλιο κατάματα. Για να πέσει η
σκιά σου πίσω σου. Αν τον στήσεις με τον ήλιο πίσω
σου, θα καρφώσεις τη σκιά σου στη μεριά της πλώρης
και τότε θα κάνεις τον χάρο καπετάνιο. Από αφήγηση
του καραβομαραγκού και καϊκτσή Αντρέα Παστρικού.
Πού τα βρήκανε αυτά οι κολλυβογράμματοι και
σκληροτράχηλοι καραβομάστορες; Ποιαν απόκρυφη
κουλτούρα κληρονόμησαν κι από πότε; Ο φόβος της
αιγαιοπελαγίτικης θάλασσας έχει προϊστορία 8.000
χρόνων προ Χριστού. Μας τον υπερτόνισαν χιλιετίες
αργότερα ο Όμηρος και οι τραγικοί της αρχαιότητας.
Ο Αισχύλος στην Ορέστεια ορίζει το Αιγαίο ως ανθούν
πέλαγος νεκροίς. Όταν φουρτούνιαζε θύμιζε κάμπο
ανεμοδαρμένης απειλής που έσπερνε και θέριζε νεκρούς ναυαγούς.
Στην Ιφιγένεια την εν Αυλίδι ο Ευριπίδης δεν περι-
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γράφει ένα οργισμένο και τρικυμισμένο Αιγαίο που
ξερνά φίδια, εμποδίζοντας τον απόπλου των πλοίων,
αλλά μια ήρεμη θάλασσα παραδομένη στην ακινησία
της άπνοιας που κι αυτή κάνει αδύνατο τον απόπλου
των ιστιοφόρων του στόλου. Οι άνεμοι αποβαίνουν ευνοϊκοί μετά τη θυσία της Ιφιγένειας, η οποία τελικά
δεν πραγματοποιήθηκε από θεία επέμβαση.
Η παραδοθείσα μνήμη του μύθου και το αίμα που
εμποδίστηκε να χυθεί συνδέεται με το τελετουργικό
δρώμενο της σφαγής ενός κόκορα στη ρίζα του πλωριού ποδόσταμου και την επάλειψη της καρίνας με το
ζεστό αίμα του πτηνού. Η προαιώνια παράδοση συνεχίζει να εύχεται στους ούριους ανέμους. Παράλληλα
με την επίκληση, μια χρυσή λίρα συστρέφεται και πέφτει απ’ τα χέρια του ιδιοκτήτη του πλοίου στη ρίζα του
ποδόσταμου. Εδώ πρωταγωνιστεί η θυσία της ύλης, το
χρύσωμα και το ασήμωμα που συνεχίζεται και στην
ύψωση του άλμπουρου, όταν οι δυνατοί άντρες υψώνουν το κατάρτι να το μπήξουν
στη θέση του. Κι εκεί οι λίρες ρίχνονται δώρο στον κόπο
και τον μόχθο των ανθρώπων.
Δώρο καρδιάς. Για το μερακλίδικο και όμορφο καΐκι. Για την
αγγελοκάμωτη θωριά του, την
περηφάνεια του, τις αρμονικές γραμμές του και τις πλουτοφόρες διαδρομές του στα
μεγάλα και μικρά νησιωτικά λιμάνια που αποτελούσαν σταυροδρόμια των εξελίξεων της
ιστορίας. Αν ο πρωτομάστορας
για κάποιο λόγο δεν έδινε την
ευχή του στο νιόβγαλτο σκαρί,
αν αρνιόταν να το υιοθετήσει
συμβολικά και ψυχικά, το θεωρούσαν κακό σημάδι. Συνήθως οι πρωτομάστορες διέθεταν ευαισθησία αισθανόμενοι
τον αόρατο ομφάλιο λώρο που τους συνέδεε με το δημιούργημά τους. Για τούτο οι ευχές τους ήταν καρδιακές και πατρικές.
Στο Αιγαίο ο Διόνυσος προβάλλει απ’ τη θάλασσα.
Οι αρχαίοι Έλληνες την ονόμαζαν οίνωπα πόντο. Ο οίνωπας πόντος είναι η κρασωπή θάλασσα που διέσχιζε το πλοίο του Διόνυσου, έχοντας τα ιστία του στολισμένα με τσαμπιά σταφυλιών. Και δεν ήταν μόνο πλοίο
του κρασιού και της αμπέλου το θεϊκό του πλεούμενο.
Ήταν και σκαρί καταποντισμού. Ο Διόνυσος παρουσιάζεται με διττό τρόπο. Ως ναυαγός στα έγκατα του βυθού και ως αναδυόμενος και αναγεννημένος θεός του
οίνου, της καρποφορίας των αγαθών,και της αέναης
ζωής.
Αυτός ο αρχέγονος μύθος της σωτηρίας απ’ τους
σκοτεινούς βυθούς έχει σχέση και με το τελετουργικό δρώμενο που τελείται επίσης την ώρα της καθέλκυ-
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σης. Απ’ τη μια το ράντισμα του καϊκιού με τον αγιασμό
του Αγίου Νικολάου κι απ’ την άλλη το σπάσιμο φιάλης
στην πλώρη με τον αιματόχρωμο γλυκύ οίνο που περιλούζει τη μάσκα του σκάφους ως χοή εξευμενισμού
της θαλασσινής κακοδαιμονίας.
Μετά την ένδοξη καθέλκυση του, οι καραβομάστορες πετάνε τον πρωτομάστορα στη θάλασσα να πιάσει πάτο και να αναδυθεί στην επιφάνεια σαν τον αρχαίο θεό. Κι ύστερα όλοι μαζί σε μια ενωτική ομήγυρη
χαράς, καθισμένοι στα άδεια φαλάγγια και τα βουβά
ξύλα των πευκίτικων κορμών, εύθυμοι και οινοβαρείς
τραγουδάνε το..
«Σαν ποθάνω στο καράβι, ρίχτε με μέσ’ το νερό. Να
’ρθει ο γρύπος να καλάρει να με βγάλει ζωντανό».
Σε κάποια νησιά διαιωνίζεται ακόμα το έθιμο της
θαλασσοκυράς, όπου μια γυναίκα απ’ την οικογένεια
του πρωτομάστορα ντυμένη με την παραδοσιακή στολή της νύφης, σπάζει πάνω στο κοράκι της πλώρης

γυάλινη φιάλη με κόκκινο κρασί, τελώντας έναν συμβολικό γάμο με τον Διόνυσο άσπιλης ένωσης με κοινό
στόχο τη συνέχιση της ιερότητας της ζωής στα ταξίδια
που ελλοχεύει ο κίνδυνος. Σ’ όλα τούτα τα τελετουργικά που βασίζονται στην αρχαία παράδοση διακρίνεται ο σπερματικός και συμβολικός τύπος της κατάδυσης και ανάβασης του χριστιανικού βαπτίσματος στο
όνομα του αληθινού Τριαδικού Θεού και η Ανάσταση
του Χριστού ως ανάδυση από τους βυθούς του Άδη.
Στ α παραδοσιακά ιστιοφόρα υπήρχε σε κάποια γωνιά του πλοίου εικονοστάσι με ακοίμητο καντήλι και
με τα εικονίσματα του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και της
Παναγιάς της Θαλασσίτρας που κρατά στα χέρια της
το ιστιοφόρο της προστασίας της. Οι ναυτικοί προσεύχονταν καθημερινά μέσα στην δική τους κιβωτό κι
υπάρχουν πολλές μαρτυρίες θαυματουργικών διασώ-
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σεων από κινδύνους καταποντισμών, προσκρούσεων
και προσαράξεων σε υφάλους και βραχώδεις ακτές.
Με όλα αυτά, αναστοχαζόμαστε παράλληλα και τη
συμβολή του μουσείου ναυτικών και ναυπηγικών τεχνών που μας φιλοξενεί απόψε στον χώρο του. Εκείνα τα ανακατασκευασμένα ξύλινα τμήματα αρχαίων
ναυαγισμένων πλοίων που θα θαυμάσουν οι επισκέπτες εν καιρώ στις προθήκες του μουσείου, αντιπροσωπεύουν την αλήθεια της πανάρχαιας ιστορίας των
πλόων ως τις μέρες μας. Τα ερεθίσματα απ’ την παρατήρησή τους οδηγούν στον ιδιαίτερο επικοινωνιακό
πολιτισμό που είχε η ζωή της εποχής τους, διαφυλάσσοντας έτσι κάτι απ’ τη φαντασμαγορία του ελληνικού
πολιτισμικού μας χάρτη, με τις κουκίδες των εμπορικών σταθμών, των λιμανιών και των τόπων με τα ιδιαίτερα εκλεκτά προϊόντα διατροφής και άλλων αγαθών. Ένα απόσπασμα απ’ τον Έρμιπο μας πληροφορεί
πως απ’ τον Ελλήσποντο έφερναν σκουμπριά κι όλα τα
αλατισμένα είδη, Απ’ τις Συρακούσες χοιρινά κι ωραία
τυριά, Απ’ την Κυρήνη σίλφιο και δέρματα μοσχαριών,
Απ’ τη Λιβύη φίλντισι κι απ’ τη Ρόδο σταφίδες και σύκα,
σαν όνειρα γλυκά. Απ’ τη Φοινίκη πάλι χουρμάδες και
σιμιγδάλι. Ο Άλεξις στο βιβλίο του Σαμίων ωρών γράφει πως η Σάμος εξωραΐστηκε απ’ τον Πολυκράτη, ο
οποίος συνέλεγε κυνηγετικά σκυλιά απ’ τη Λακωνία,
τράγους και κατσίκες εκλεκτές απ’ τη Σκύρο και τη
Νάξο, πρόβατα απ’ τη Μύλο και την Αττική.
Ως το τέλος των ξύλινων σκαριών οι νεοέλληνες
συνέχισαν τη ξυλοναυπηγική παράδοση των αρχαίων
προγόνων. Τριήρεις και Σάμαινες εκείνοι, περάματα, καραβόσκαρα, μαούνες, τράτες και ανεμότρατες
εμείς. Κουπιά και πανιά εκείνοι, τα ίδια κι εμείς. Είναι
άξια μελέτης επίσης και η ψυχοσύνθεση αυτών των
ταπεινών και πανάξιων ανθρώπων. Η ασπούδαχτη τεχνογνωσία τους, η χειροτεχνική σκληρή εργασία τους,
ο επαγγελματικός τους ζήλος, ο μόχθος και η αντοχή τους καθώς εργάζονταν πυρετωδώς από ήλιο σε
ήλιο κάτω από την επίβλεψη του αυστηρού και επιβλητικού πρωτομάστορα, είναι πράγματα αξιοθαύμαστα.
Αναλογιζόμαστε ότι αυτοί οι τυραγνισμένοι και άσημοι τεχνίτες δεν αποτελούσαν μόνο μια τυπική εργατική διάταξη αυτοδίδακτων ανθρώπων. Υπήρχε συνάμα
και η απαράβατη τελετουργία όπου συμμετείχε όλο το
εργατικό δυναμικό του ναυπηγείου. Πειθαρχούσαν σε
άγραφους κανόνες, που στο βάθος δεν πίστευαν τη
σκοπιμότητά τους. Έτσι τα βρήκαμε λέγανε, μ’ αυτά
θα πορευτούμε. Τα πατροπαράδοτα δεν μπορείς να τα
προδώσεις.
Ο ταρσανάς, το ναυπηγείο στην ελληνική, ήταν ένα
ακατάστατο εργοτάξιο που άχνιζε από μυρωδιές και
ιδρώτα. Η άψα του κατραμιού, της πίσσας, του ακάθαρτου πετρελαίου, οι ρετσινωμένοι κορμοί που πριν
κοπούν, ξεχείλιζαν από χυμούς με το άδειασμα του
φεγγαριού, ο στόκος, το μίνιο, η λαδομπογιά. Ύστερα
οι ήχοι. Βοή σαματάς και φωναχτά προστάγματα. Σφυριά και ματσόλες, πριόνια και σκεπάρνια βογγητά και
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θείες επικλήσεις, ανάμεσα σε λέξεις παράξενες της
ναυπηγικής γλωσσικής ορολογίας.
Οι ταρσανάδες της Σάμου ήταν διάσπαρτοι στις
ακτογραμμές του νησιού. Οι περισσότεροι προπολεμικά βρίσκονταν στο Πυθαγόρειο και στον Όρμο Μαραθοκάμπου. Ναυπηγικές εγκαταστάσεις συναντάμε
ως τις μέρες μας, στον οικισμό του Άγιου Ισιδώρου
και στους Δρακαίους. Στο νησί μας η ναυπηγική τέχνη
μπορεί να ψυχορραγεί, αλλά δεν προδόθηκε ακόμα.
Το ξύλινο καράβι έχει την ευλογία της μητέρας φύσης

και της μητέρας θάλασσας. Δύο μήτρες αέναης αναγέννησης, με την ευλογία του πάνσοφου Δημιουργού
της κτήσης ολόκληρης, όπου σε μια ξύλινη και εύπλοη
κιβωτό διέσωσε το γένος των ανθρώπων.
Κι αν γυρίζουμε πίσω στις μακρινές εποχές της αρχαίας και νεότερης ναυπηγικής παράδοσης, δεν είναι
μόνο επειδή θέλουμε να τις μελετήσουμε σαν ιστορία
ή ως τεχνογνωσία και λαογραφική έρευνα. Γυρίζουμε
στο παρελθόν για να συνδέσουμε το νόημα της τότε
ζωής, ενσωματώνοντάς το στην ουσία και τις ανάγκες
της εποχής μας. Επειδή το διαχρονικά θαυμαστό και
ωραίο δημιούργημα, το ξύλινο καράβι είναι το πιο χρήσιμο πράγμα στη θαλασσινή πολιτισμική συνέχεια του
αιγαιοπελαγίτικου νησιωτικού μας κόσμου, που μ’ έναν
σταυρό στη κορυφή του καταρτιού και μια γαλανόλευκη στα ξάρτια ταξιδεύει στις θάλασσες του κόσμου τα
ιερά και τα όσια της θαλασσινής ελληνικής φυλής.
Αύγουστος 2021
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Η ανάδειξη και αξιοποίηση της πυθαγόρειας διατροφής. Ένα τολμηρό και καινοτόμο
εγχείρημα του Ενιαίου Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Σάμου
Ο Ενιαίος Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός
Σάμου (ΕΟΣΣ) λειτουργώντας με φωτισμένη και άξια
ηγεσία και με ανάλογο στελεχιακό δυναμικό έχει τα
τελευταία χρόνια προχωρήσει από την απλή διαχείριση του Οικουμενικού Σαμιακού Ανθοσμία και των διαφόρων παλιών και νέων
θαυμάσιων
ποικιλιών
κρασιού κοινών ή βιολογικών στην κωδικοποίηση της ιστορίας και της
παράδοσης του πρωτογενή τομέα του νησιού
μας από την εποχή του
μυθικού Αγκαίου και του
Πυθαγόρα μέχρι σήμερα
και στην ανίχνευση και
γεφύρωση των τοπικών
διατροφικών πρακτικών
που άντεξαν στον χρόνο
με στόχο το όφελος της
σαμιακής κοινωνίας και
ιδιαίτερα των αγροτών.
Το πρόσφατο αξιέπαινο εγχείρημα της ΕΟΣΣ
για την ανάδειξη της πυθαγόρειας διατροφής κατά
τρόπο χρήσιμο και ωφέλιμο ως άχρονη μήτρα ευζωίας και μοχλό προώθησης δράσεων τουρισμού ευεξίας και διαφόρων διαχρονικών τάσεων και μορφών βιωματικής γαστρονομίας σε παραγωγική σύζευξη με
την πρωτογενή τοπική παραγωγή, αξιοποιώντας τις
εμπειρικές παρατηρήσεις, τις φιλοσοφικές προεκτάσεις, την αειφόρο ισχύ της παράδοσης και την ζωοποιό δύναμη της επιστήμης, αποτελεί πράγματι ένα
μεγάλο βήμα προς την ανάπτυξη, που όμως από μόνο
του δεν αρκεί.
Είναι αδήριτη ανάγκη για να προσεγγιστεί με επιτυχία το σοβαρό αυτό πρόταγμα και για να διασφαλισθεί
φερέγγυα η προοπτική του να συνδιαμορφωθεί ένα
πολύπλευρο, πολυεπίπεδο και πολυσήμαντο προγραμματικό πλαίσιο-σχέδιο αρχών, κατευθύνσεων, κανόνων και πρακτικών με την συμμετοχή, την συμπόρευση και την συνδρομή της συντεταγμένης κοινωνίας και
των φορέων της.
Πρέπει να προχωρήσουμε διεκδικώντας, επιδιώκοντας και στοχεύοντας δυναμικά και με πειστικό λόγο,
τις συνεργατικές, παράλληλες, ομόθυμες, συνεπείς
και διαρκείς δράσεις της τοπικής κοινωνίας, της αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, του κεντρικού κράτους, των επιστημών υγείας της
ημεδαπής και της αλλοδαπής και των συναφών ιατροκοινωνικών ερευνητικών ομάδων και ιδιαίτερα εκεί-

νων που ομνύουν στον Ιπποκράτη και όχι στον κερδώο
Ερμή.
Η ανάπτυξη στο Αιγαίο αρχιπέλαγος, πανάρχαια κιβωτό του πανανθρώπινου
πολιτισμού με την οφειλόμενη σεβαστική και αειφό-

ρα προσέγγιση στον τόπο και στους ανθρώπους του,
στην ιστορία, στην παράδοση, στο θεσπέσιο περιβάλλον κατά την γη, τον αέρα και την θάλασσα που γονιμοποιεί και εκθρέφει τους καρπούς των αγρών, των
υδάτων και του πνεύματος, είναι ικανή να το θωρακίσει οικονομικά, δημογραφικά, πολιτιστικά πολιτικά
και εθνικά διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ειρήνη και
την συναδέλφωση των λαών της ευρύτερης περιοχής
χωρίς μεσιτείες και εκβιασμούς και βέβαια δίχως εκπτώσεις.
Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με ρυθμούς ιλιγγιώδεις.
Εμείς εδώ στην ακριτική Σάμο αλλά και γενικότερα
στο βόρειο Αιγαίο αν πραγματικά επιζητούμε το μερίδιο που, σε κάθε περίπτωση, δικαιωματικά μας αναλογεί στον εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο καταμερισμό πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε, βάζοντας
μηχανικά την παλάμη φυσικό αλεξήλιο πάνω από τα
μάτια, να παρατηρούμε άπραγοι κι αμήχανοι στο βάθος των οριζόντων τα πλοία και τις προκλήσεις ασταμάτητα να μας ξεπερνούν.
Είναι η ώρα να τολμήσουμε και να αγωνιστούμε όλοι
μαζί με αρετή και όραμα για το παρόν και το μέλλον
μας.
Deus juvat audaces, o Θεός βοηθά τους τολμηρούς,
έλεγαν οι αρχαίοι.
Είναι καιρός να το αποδείξουμε.
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Μανόλης Λ. Τζόγιας

Δελτίο τύπου

Στο Διάκο

Ἐν Σάμῳ τῇ 12ῃ Μαΐου 2022
«Γιατί;»
Σάν νά μήν ἔφταναν τά τόσα πολλά καί δυσεπίλυτα προβλήματα, πού ἀντιμετωπίζουμε στά
ἀκριτικά μας Νησιά, μεγάλη θλίψη προστέθηκε
στήν καρδιά μας, μέσα στήν πασχάλια χαρά τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, καθώς ἀπό τίς ἡμέρες
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα μέχρι καί σήμερα, σημειώθηκαν βανδαλισμοί
καί κλοπές σέ πολλά παρεκκλήσια τῶν Ἐνοριῶν
μας, σέ ὅλη τήν Σάμο. Παραβιάστηκαν οἱ θῦρες
πολλῶν παρεκκλησίων, ἀφαιρέθηκαν μανουάλια
καί πολυέλαιοι, καμπάνες καί σήμαντρα, μεγάλης
συναισθηματικῆς καί πολιτισμικῆς ἀξίας, καθώς
τά περισσότερα ἀπό αὐτά κοσμοῦσαν τά παρεκκλήσια γιά πολλές δεκαετίες καί τέτοια παρόμοια
δέν φτιάχνονται πλέον. Ὅλα αὐτά ὑπῆρξαν ἀφιερώματα εὐσεβῶν Χριστιανῶν πρός τιμήν τῶν Ἁγίων καί πρός δόξαν Θεοῦ, ἀλλά ἀφαιρέθηκαν βίαια
καί μέ περισσό θράσος καί αὐθάδεια, προφανῶς
διότι αὐξήθηκε ἡ τιμή τῶν μετάλλων καί κάποιοι
ἀνοήτως σκέφθηκαν, πώς θά πλουτίσουν σέ ὑλικά
ἀγαθά καί χρήματα! Δέν ἀντιλήφθηκαν ὅμως ὅτι
κλέβοντας τίς Ἐκκλησίες μας, διαπράττουν ἀσεβῆ
ἱεροσυλία, διότι δέν ἀφαιροῦν ἁπλῶς κάποια μεταλλικά ἀντικείμενα ἀπό κάποιο σπίτι ἤ κατάστημα, ἀλλά ἀσεβοῦν στόν οἶκο τοῦ Θεοῦ, προσβάλλουν τόν Ἅγιο, στό ὄνομα τοῦ ὁποίου τιμᾶται τό
παρεκκλήσιο καί ἁμαρτάνουν βαρέως, ζημιώνοντας τήν ψυχή τους καί ὅπως κατά τήν συνήθη
ἔκφραση λέμε «βάζουν φωτιά στό σπίτι τους».
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἀπό τῆς πρώτης στιγμῆς
προέβη σέ ἐκτενῆ ἐνημέρωση τῆς Ἀστυνομικῆς Διεύθυνσης Σάμου, σχετικῶς μέ τά Παρεκκλήσια,
τά ὁποῖα παραβιάστηκαν καί τά ἀντικείμενα πού
ἀφαιρέθηκαν ἀπό αὐτά καί ἀναμένουμε τά ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν.
Ὅμως, ὅποιος ἤ ὅποιοι τό ἔπραξαν, ἄς προστρέξουν ἐν μετανοίᾳ γιά νά ζητήσουν ἐγκαίρως τό
ἔλεος καί τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν συγχώρησή
τους. Ἄν δέν ἔχουν καταστρέψῃ καί ἐκποιήσῃ ἀκόμη τά ἐκκλησιαστικά αὐτά ἱερά ἀντικείμενα, καλό
γι’ αὐτούς θά εἶναι νά τά ἐπιστρέψουν, ὅπως τά
ἔκλεψαν, πρίν νά εἶναι ἀργά. Σέ κάθε περίπτωση
ἄς γνωρίζουν ὅτι θά τούς συνοδεύῃ ἡ πικρία καί
ἡ ἱερή ἀγανάκτηση τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας,
ἐκφραζομένη μέσα ἀπό ἕνα μεγάλο «Γιατί;», διότι, βλασφήμησαν σέ αὐτό τό Θεανδρικό Πρόσωπο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί μάλιστα στό Θεανθρώπινο Σῶμα Του, τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας,
ὅλους ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς!
Καλή μετάνοια!
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Άγουρος κληρικός της χριστιανοσύνης
της πίστης τη ρομφαία ατσαλώνει,
για τη βαριά κληρονομιά της ρωμιοσύνης
σφάζει βαρβάρους και δεν στομώνει.
Το ράσο του ανέμιζε όταν πηδούσε
τα μετερίζια ,τις ντάπιες σαν λιοντάρι,
με το σπαθί του τους εχθρούς τρυπούσε
λεβεντογέννας φύτρας άξιο βλαστάρι.
Μα ένα φρούδο πρωινό τα Απρίλη
κοντά στης Αλαμάνας το γιοφύρι
τον ζώσανε από παντού χιλιάδες «σκύλοι».
Θάρρος λεβέντες μου, αρχίζει πανηγύρι.
Με το σπασμένο γιαταγάνι του στο χέρι
τον ξάπλωσαν στου πόταμου τα βούρλα
σιμά του όταν συνάχτηκε τα ασκέρι
απ τη λύσσα τους τον πέρασαν στη σούβλα.
Το παλικάρι σήκωσε τα μάτια του ψηλά
συχώριο απ το Δεσπότη του ζητά και χάρη,
γύρω της άνοιξης είχαν ανθίσει τα κλαδιά.
δέστε καιρό που διάλεξε
ο χάρος να τον πάρει
της Μουσουνίτσας το καμάρι.
Τρίτος έπαινος στον διεθνή και πανελλήνιο διαγωνισμό για τα 200 χρόνια της επανάστασης του 1821 της
Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος.

