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Με την ελπίδα ότι το άστρο της Βηθλεέμ
θα ανάψει μέσα μας τη φλόγα και τη δύναμη
για ένα καλύτερο και πιο δίκαιο αύριο,
ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 2016.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
και η συντακτική επιτροπή του Φτεριά

Ανακοίνωση
κόψιμο πίτας-χορός
Στις 17 Ιανουαρίου ημέρα Κυριακή στις 1
το μεσημέρι θα γίνει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και στη συνέχεια ο χορός μας
στην «Γιαννιώτικη γωνιά».
Κωνσταντίνου Αθανάτου 11 Άνω Γλυφάδα,
τηλ. 210 9613606.
Τιμή πρόσκλησης 16 ευρώ.
Με πλήρες μενού και απεριόριστο κρασί
λευκό-κόκκινο.
Σας περιμένουμε όλους. Έχει μεγάλη σημασία για τον Σύλλογό μας η συμμετοχή σας.
Είναι πάντα καλό να ανταμώνουμε, να θυμόμαστε, να διασκεδάζουμε μέσα σε αυτή τη
μίζερη εποχή που ζούμε
Τηλ. Επικοινωνίας, Αγγ. Χατζίνη 6973
635590, Χρυσ. Κώνστα 210 2933063, Στελ.
Τσιπελικης 210 4318807, Ηρώ Μιχελή 6941
559777.

Ευχαριστήριο
Στα παιδιά του Γυμνασίου
και στους καθηγητές τους
Αυτές τις άγιες μέρες η προσφορά και η αλληλεγγύη άγγιξε τις καρδιές τους και δεν ξέχασαν
τη Στέγη Αγάπης. Μάζεψαν χρήματα και αγόρασαν τρόφιμα για να ενισχύσουν αυτή τη μεγάλη
προσπάθεια που ξεκινήσαμε και συνεχίζεται στο
χωριό μας.
Σίγουρα θα γίνουν καλοί και χρήσιμοι άνθρωποι
στην κοινωνία και στο δύσκολο κόσμο που θα ζήσουν. Ένα μεγάλο μπράβο από το Σύλλογό μας
στα παιδιά στους καθηγητές και στους γονείς
τους.
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Χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες
του Συλλόγου

Συγχαρητήριο

Το ανθρωπιστικό και φιλανθρωπικό έργο είναι πάντα
στους στόχους του Συλλόγου. Δεν θα μπορούσε λοιπόν αυτές τις άγιες μέρες να μείνει χωρίς φιλανθρωπικές δράσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε
ομόφωνα να προχωρήσει στις παρακάτω:
Στις 13 Δεκεμβρίου κάναμε κάλεσμα στα μέλη μας
για να συγκεντρώσουμε ρούχα και παπούτσια για τους
πρόσφυγες. Η σκέψη μας ήταν να σταλούν στη Σάμο
στο Μαλαγάρι και όχι στην Αθήνα για να βοηθήσουμε το Σύλλογο «Μέλισσα» που δραστηριοποιείται στο
Βαθύ. Ο κόσμος μας ανταποκρίθηκε αμέσως. Παλτά,
μπουφάν, μάλλινα ανδρικά και γυναικεία, παντελόνια,

Η Αγγελική Παππά είναι καθηγήτρια Αγγλικώνειδική παιδαγωγός με εξειδίκευση στις δυσκολίες
λόγου και γλώσσας καθώς επίσης στα συμπεριφο-

παιδικά και μωρουδιακά. Επίσης 45 ζεύγη παπούτσια
παιδικά, 20 ζεύγη ανδρικά και είκοσι πέντε γυναικεία.
18 κούτες φύγανε για την Σάμο με πολύ αγάπη από
τους Μαραθοκαμπίτες της Αθήνας.
Η χριστουγεννιάτικη προσφορά του Συλλόγου μας
συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στο δημοτικό σχολείο
Μαραθοκάμπου.
Στις 11 Δεκεμβρίου αγοράσαμε εκατό βιβλία για να
εμπλουτίσουμε την βιβλιοθήκη του σχολείου του χωριού μας, του αγαπημένου μας σχολείου, όπου όλοι
μας μάθαμε τα πρώτα μας γράμματα. Βιβλία λογοτεχνικά, ιστορικά και όχι μόνο .θα προσπαθήσουμε κάθε
χρόνο και όσο μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή μας
την προσπάθεια.
Τέλος η σκέψη μας είναι πάντα στη Στέγη Αγάπης
στο Μαραθόκαμπο.
Ο Σύλλογος βέβαια τον φροντίζει όλο το χρόνο είτε
με τρόφιμα είτε με μετρητά. Τον στηρίζει ο κόσμος,
όπως και οι εθελόντριες γυναίκες που μαγειρεύουν
κάθε μέρα.
Όμως αυτές τις μέρες ας κάνουμε όλοι την σωστή
μας κίνηση και πράξη, ας φροντίσουμε με το δικό μας
τρόπο ο καθένας τη Στέγη, όπου εκεί στεγάζεται η
αγάπη και η φροντίδα για το μοναχικό και αναξιοπαθή
συγχωριανό μας.

ριστικά προβλήματα. Είναι πτυχιούχος αγγλικής φιλολογίας με μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήμιο του Birmingham (Med Inclusion and Special
Educational Needs) και εργασιακή διδακτική εμπειρία πολλών ετών σε διαφορετικούς εκπαιδευτικούς
χώρους.
Τα τελευταία χρόνια διδάσκει αγγλικά αποκλειστικά σε παιδιά με δυσλεξία και άλλες ειδικές μαθησιακές ανάγκες, ενώ παράλληλα είναι εισηγήτρια σε
διάφορα σεμινάρια που αφορούν στην διδασκαλία
της αγγλικής γλώσσας σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, που έχουν για μητρική γλώσσα την ελληνική.
Η Αγγελική, κόρη της Ουρανίας Μπουνοφά (από
τον Όρμο Μαραθοκάμπου) και του Παναγιώτη Παππά, ξεχώρισε φέτος συναγωνιζόμενη με 8000 υποψηφίους από 147 χώρες για το βραβείο του καλύτερου
εκπαιδευτικού του κόσμου που διοργανώνεται για
δεύτερη φορά από το Ίδρυμα Varkey.
Το βραβείο αυτό αποκαλείται και Νόμπελ της Παιδείας, καθώς είναι πολύ σημαντικό και έχει διεθνή
αναγνώριση.
Η Αγγελική συμπεριλήφθηκε στους 50 καλύτερους
εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με την κατάταξη που έκανε το παραπάνω Ίδρυμα, και βαδίζει προς την κατάκτηση του βραβείου, η απονομή του οποίου θα γίνει
το Μάρτιο του 2016 στο Ντουμπάι.
Ήδη αυτή η διάκριση είναι μεγάλη τιμή για τον τόπο
μας, την Ελλάδα της κρίσης που ταλανίζεται ανελέητα τα τελευταία χρόνια, τη Σάμο ειδικότερα και ακόμα πιο ειδικά για το Μαραθόκαμπο και τον Όρμο Μαραθοκάμπου, και μεγάλη χαρά για όλους μας.
Συγχαίρουμε θερμότατα την Αγγελική Παππά και
της ευχόμαστε καλή επιτυχία!
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Στέλιος Καραγιάννης

Εγκώμιο του Juan Ramon Jimenez ή ενάντια στην ποίηση του κορεσμού
Φλεγόμαστε από την επιθυμία
να πατήσουμε σε στέρεο έδαφος
και να βρούμε ένα απόλυτα
σίγουρο θεμέλιο που πάνω του
θα χτίσουμε έναν πύργο που θα
φθάνει στο άπειρο. Όμως το έδαφος
ραγίζει η γη ανοίγει
και μας αποκαλύπτει την άβυσσο.
Blaise Pascal
Όλα γίνονται και κερδίζονται στην ποίηση όταν ο άνθρωπος ονειρεύεται σαν θεός.
Όλα χάνονται μες στη φιλοσοφία όταν ο άνθρωπος σκέφτεται σαν επαίτης. Παραφράζω αδέξια τον
Holderlin για να θυμηθώ έναν άλλο «τρελό», τον «τρελό του Μoguer», τον ποιητή Juan Ramon Jimenez, που
τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ πριν πενήντα χρόνια

γιατί ήταν ένας νεωτεριστής που αντιλαμβάνονταν την
ποίηση ως ένα ανοιχτό πεδίο για καινοτομίες, και ως
πηγή αθωότητας ώσπου του έλαχε στο τέλος ν’ αγγίξει
τη χριστιανική αγιότητα.
Τον φαντάζομαι θλιμμένο και σοβαρό, αξιοπρεπώς και κομψά ενδεδυμένο να μιλάει μπροστά σε ένα
εκλεκτό και σοβαρό ακροατήριο γι’ αυτή την άλλη μαγεία της ποίησης, που ο λόγος της θα έπρεπε να είναι
λόγος αποκαλυπτικός της αλήθειας του όντος και της
βαθύτερής μας πραγματικότητας. Τον ακούω να υποστηρίζει με πάθος, ότι η ποίηση δεν έχει κανένα νόημα, αν δεν μπορεί να κινητοποιήσει όλες τις ανθρώπινες αισθήσεις προς άγνωστες και αδοκίμαστες ως τη
στιγμή της εκφοράς της κατευθύνσεις, εάν δεν αποβλέπει προς μιαν άλλου είδους ελευθερία, αντίπαλο
δέος κάθε κοσμικής εξουσίας και σε μια σωκρατική
δικαιοσύνη που να καταυγάζεται από το θεϊκό πλατωνικό φως.
Ένα αυγουστιάτικο ζεστό βράδυ, που περιδιάβαζα
ολομόναχος στα ερημικά σοκάκια του Μoguer, μου

φάνηκε ότι τον άκουσα πίσω από έναν ασβεστωμένο
μαντρότοιχο, να λέει χαμηλόφωνα σε μια ντυμένη στα
λευκά μικρή ανδαλουσιάνα, τα πρώτα θεϊκά λόγια που
του είχε σφυρίξει λίγο πριν στο αυτί του η Πολύμνια,
λόγια που έμελλε να επαναλάβουν στο πρώτο ραντεβού τους, μπροστά στην αγαπημένη τους, όλοι οι επίδοξοι εραστές του Moguer.
Α φίλοι, δεν είμαστε στον καιρό που ένας ρομαντικός
ποιητής θα αποφάσιζε να μπαρκάρει σε ένα υπερωκεάνιο, να διασχίσει μόνος του τον Ατλαντικό ωκεανό
για να πάει να συναντήσει στη Νέα Υόρκη την άγνωστη Διοτίμα του, στον καιρό που η υπέρτατη πραγματικότητα ήταν για τους ποιητές το χαμόγελο ή το μειδίαμα μιας παιδίσκης, που τους έρχονταν από ένα ψηλό
μπαλκόνι ή από ένα σ Ωστόσο θα έπρεπε να αναρωτηθεί κανείς. Όλα εκείνα τα στοιχεία του πάθους, της
πίστης στον έρωτα, της λατρείας, της αθωότητας, της
αφέλειας, της ανθρώπινης θυσίας για το υψηλό και
το ωραίο, της έκστασης απέναντι στο θείο, που ένα
καθαρό μυαλό, όπως το μυαλό του παγκόσμιου ανδαλουσιάνου αρκούσε τότε να τα απορροφήσει και να τα
μετασχηματίσει σε λυρική ποίηση, τι απέγιναν; Είναι
δυνατόν να χάθηκαν, παρασυρμένα από τους ανέμους
του μηχανοκρατούμενου καιρού μας και να μην έχουν
κανένα νόημα πια, παρά μονάχα για τους μονομανείς
επισκέπτες των λογοτεχνικών αρχείων;
Όχι, όχι. Παρ’ όλο που η τεχνολογία του κοινωνικού και λογοτεχνικού κορεσμού απειλεί σήμερα, περισσότερο από ποτέ, την ατομική και συλλογική μας
ευαισθησία και μνήμη και τους τρόπους επικοινωνίας
μας με το ωραίο και το θείο, ο άνθρωπος, δεν άλλαξε κατά βάθος και στα ενδότερα της ύπαρξής του παραμένει και είναι ένας μικρός «Θεός που επιθυμεί και
επιθυμείται», που προσμένει το θαύμα, το θαύμα που
έγινε απρόσιτο στις μέρες μας, που αναζητά εναγωνίως τα στοιχεία που θα το αναδείξουν, στοιχεία που
ποτέ δεν έπαψαν να υπάρχουν.
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Στην εποχή μας του λογοτεχνικού κορεσμού, της
γενικευμένης κρίσης αξιών και της δικαιολογημένης
απελπισίας των ποιητών και των συγγραφέων, ο κόσμος της ποίησης μοιάζει με μια λησμονημένη από
τους ανθρώπους φυλακή, όπου μέσα της χτυπιούνται
και ουρλιάζουν κάποιες ανθρώπινες σκιές, χωρίς να
βρίσκουν οι παράλληλοι μονόλογοί τους κάποιαν απάντηση ή ανταπόκριση από τον έξω κόσμο. Στα παρά-

θυρα αυτής της Βαβέλ των θεληματικά εγκλεισμένων,
βλέπουμε πότε-πότε να καθρεφτίζονται τα νεοφανή
δεινά της λεγόμενης μετανεωτερικής μας εποχής, το
άγχος για την επιβεβαίωση μιας ξεχωριστής ταυτότητας, της ταυτότητας του παραλογισμένου και κορεσμένου από τα σκουπίδια του πνεύματος ανθρώπου, η
τρέλα, το κενό, η απόγνωση, η χυδαιότητα, το μηδέν.
Έτσι, σιγά-σιγά, στο πείσμα των ποιητών του πρόσφατου παρελθόντος και αναζητητών ενός «επιθυμούμενου θεού», όπως οι Unamuno και Jimenez, απλώθηκε το κονίαμα του κορεσμού, του ψευδεπίγραφου
μοντερνισμού και του υπολογιστικού και μηδενιστικού
ορθολογισμού, επάνω στη μουντή έκταση της ατομικής και συλλογικής φαντασίας όλων των επίδοξων δημιουργών των ημερών μας.
Οι φερέλπιδες ποιητές της εποχής μας απόμειναν
φιμωμένοι και κορεσμένοι από τις αλλεπάλληλες δόσεις μιας λογοτεχνικής παιδείας και μόρφωσης, που
δεν παραπέμπει σε κανένα σύστημα αξιών, ανίκανοι
να κατανοήσουν το πρόβλημα του σύγχρονου ανθρώπου και καταδικασμένοι να ενασμενίζονται με την κόλαση των αποπνευματοποιημένων τους πόθων, όπως οι
τρόφιμοι μιας ψυχιατρικής κλινικής με το βούρκο της
ψυχανάλυσης. Κάτι χειρότερο: απόμειναν στερημένοι
από τη μόνη δυνατότητα που πίστευαν ότι η απόρριψη
των παραδοσιακών ηθικών και αισθητικών αξιών τους
είχε προσπορίσει:την επιβεβαίωση μιας νέας πνευματικής ταυτότητας και της οντικής πλήρωσής τους,
μέσω της εκφοράς ενός νέου ποιητικού λόγου.
Βρισκόμαστε δυστυχώς σήμερα, αντιμέτωποι -εμείς
οι υποτιθέμενοι αναζητητές του νεωτερικού ή μετανεωτερικού στοιχείου στον ποιητικό λόγο- με την πλήρη
απογύμνωση του λυρικού εγώ, όχι από τα εκφραστι-
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κά του μέσα, τα ενδύματα της ποίησης, αλλά από το
μυστικό του νόημα, που καθόλου δεν άλλαξε από την
εποχή του Jimenez.
Τώρα που ο τόπος συνάντησης των ποιητών άλλαξε,
και έγινε από τόπος ανοιχτών διαλογικών στοχασμών,
για το μυστήριο της ποιητικής έμπνευσης και δημιουργίας, τόπος θορυβώδικων συναντήσεων και συζητήσεων για το πρόβλημα της δημιουργικής γραφής, τόπος
ανίας, και μηδενισμένων από την επιρροή της λογοτεχνίας του κορεσμού αξιών, απαιτείται, φαίνεται, αφού
υπερβούμε τις εσχατιές της αποπνευματοποίησης,
στην οποία μας οδήγησαν οι νέες θεότητες του μεταβιομηχανικού ορθολογισμού, να επαναστρέψουμε την
πνευματική ζωή μας προς το ιδεώδες της πλατωνικής αλήθειας, για να ξαναβρούν οι αισθήσεις μας τον
απωλεσθέντα παράδεισό τους, τη χαμένη τους πρωταρχή και αγιότητα.
Ο Juan Ramon Jimenez, που επέλεξε στη ζωή του να
βαδίσει τη βασιλική οδό των αισθήσεων, των αισθημάτων και των συγκινήσεων, πληρώνοντας ακριβά το τίμημα της μελαγχολίας και της τρέλας του, κατόρθωσε όπως όλοι οι μείζονες ποιητές αυτού του κόσμου,
να πετύχει την δαιδαλική υπέρβαση της ψυχεδελικής
πραγματικότητας στην οποία έζησε νέος και να βγει,
μέσω της ποιήσεως ,σε ένα σημείο, που δε βρίσκονταν ασφαλώς στη Νέα Υόρκη ή στο Πουέρτο Ρίκο,
αλλά κάπου στην Ανδαλουσία, στην Ανδαλουσία του,
εκεί όπου η μεταφυσική του εναρμονίστηκε με τον καλύτερο τρόπο με τη φυσική των τοπίων του ισπανικού
Nότου.
Βλέπω και πάλι μπροστά μου τον Jimenez, γέροντα
πλέον και καταβεβλημένο από την επάρατη νόσο και
από την απώλεια της αγαπημένης του Ζηνοβίας, να διακηρύσσει, από την έδρα ενός αμερικάνικου πανεπι-

στημίου, την άποψή του για την επαναστροφή της δικαιοσύνης πάνω στον κόσμο, και για την πίστη του σε
έναν μοναδικό Θεό, τον Ιησού, σε έναν Θεό, που ως
άνθρωπος δεν έπαψε ποτέ να επιθυμεί και ως Θεός
δεν θα πάψει ποτέ να επιθυμείται από τους ανθρώπους. Τον βλέπω να φωνάζει καταπρόσωπο της άπιστης εποχής του, όπως ο Πλάτωνας, όχι, δεν επιθυμώ
τους θεούς που η λατρεία τους τελείται στο ημίφως
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των ανθρώπινων αποπνευματοποιημένων πόθων, αλλά
τον ένα και μοναδικό Θεό, τον Θεό που η λατρεία του
τελείται στο φως.
Οι άγγελοι και οι άγιοι της Ανδαλουσίας, απέβαλαν
κάποια στιγμή τη δυτική σκυθρωπότητά τους και τρα-

γούδησαν μέσα στην ποίησή του. Και οι ερωτευμένοι
τραγούδησαν επίσης, μαζί με τα πουλιά του νερού και
τις κρυστάλλινες τσιγγάνες.
Μέσα σε κάθε στίχο του, βρίσκονταν ο άνθρωπος
του Νότου, με τις ανατάσεις του και τις πτώσεις του,
με τα μεράκια του και τα μαράζια του, με τις θλίψεις
του και τις χαρές του, ένας κήπος από τα πιο ευωδιαστά λουλούδια, το ουράνιο τόξο με όλο το μεγαλείο
των χρωμάτων του, και μια κιθάρα ή ένα ντέφι, το ντέφι της Πρεθιόσας, τα αναγκαία όργανα ,οι σύντροφοι
της ποίησής του, που έπρεπε να πάρουν τα λόγια του
και να τα ταξιδέψουν, χίλια μίλια μακριά, ώσπου να
έρθει το πλήρωμα του χρόνου και να αντηχήσουν πιο
επιβλητικά, μέσα στην κοίλη μνήμη των ανθρώπων.
Σήμερα, που ταλαιπωρούμαστε από μια μόνιμη κρίση
ταυτότητας, μια κατάσταση που συμβάλλει στην απώλεια του πνευματικού ελέγχου επί του εαυτού μας, και
στη δημιουργία μιας γενικής νευρικότητας και ανησυχίας για το μέλλον του πνευματικού πολιτισμού και της
λογοτεχνίας μας ειδικότερα, σήμερα, που το πνευματικό οξυγόνο που μας αναλογεί ,το ξοδεύουμε σε αλλεπάλληλα μιμητικά έργα, ποιος μπορεί άραγε, να μας
δείξει το δρόμο, για να εκμεταλλευθούμε με τον καλύτερο τρόπο εκείνο που κάποτε οι μικροί θεοί και οι άγιοι της Ανδαλουσίας, χάρισαν απλόχερα στον Jimenez,
τη θεϊκή έμπνευση;
Ω φίλοι, ποιος ξέρει αν, και κατά πόσο, αυτή η κατηγορία του λυρικού εγώ που προσπαθούμε όλοι να επιβεβαιώσουμε, επειδή πιστεύουμε ότι είναι καλά θεμελιωμένη πάνω στη βάση του υποτιθέμενου ταλέντου
μας, θα γίνεται δεκτή στο μέλλον; Μήπως έχει φτιαχτεί από μας για μας, για μια εσωτερική κατανάλωση;
Άγνωστο.
Στις μέρες μας που ο άνθρακας πουλιέται για διαμάντι και το διαμάντι για άνθρακας, επιχείρησα κι εγώ,
να συγγράψω ένα μικρό δοκίμιο πλήρους αντιστροφής των αισθητικών αξιών της λεγόμενης μετανεωτερικότητας, όχι μόνο για να διασκεδάσω το αίσθημα
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της αποτυχίας και της δυσθυμίας που θρέφει τις συγκινήσεις μας και τις μεταστοιχειώνει σε ποίηση του
πνευματικού κορεσμού, αλλά και για διεγείρω τη μνήμη σας, εγκωμιάζοντας ένα έργο και έναν ποιητή, που
οι λέξεις και οι στίχοι του μας βοηθάν ακόμη για να ζήσουμε ως μικροί θεοί.
Ο τρόπος έκφρασης των ανθρωπίνων συναισθημάτων και των συγκινήσεων, που ωθούσαν και ωθούν τα
δημιουργικά πνεύματα να διεκδικήσουν τη δάφνη του
ποιητή, από την εποχή του Jimenez ως σήμερα, ασφαλώς δεν άλλαξε. Γινόταν και γίνεται με λέξεις. Αυτό
που σίγουρα άλλαξε είναι το πνεύμα και η νοοτροπία
της εποχής.
Οι διεργασίες που οδήγησαν στο σύγχρονο κοινωνικό και λογοτεχνικό κορεσμό στον οποίο προηγουμένως αναφέρθηκα, είχαν ως αποτέλεσμα, την υπονόμευση των θεμελίων επί των οποίων στηρίζονταν η
διαμόρφωση της ταυτότητας του λυρικού εγώ σε προηγούμενες περιόδους, όπως αυτή που συμπίπτει με την
εμφάνιση των μοντερνιστών ποιητών και φυσικά του
Jimenez, με αποτέλεσμα, να είναι έκδηλη η επιθυμία
και η νοσταλγία για την εμφάνιση μιας νέας αντίληψης
για το λυρικό εγώ και το ποίημα, τόσο νέας όπως αυτή
που εισηγήθηκε στην εποχή του ο παγκόσμιος Ανδαλουσιανός.
Για να είμαστε εξηγημένοι. Δεν ισχυρίζομαι ότι στις
μέρες μας το λυρικό ποίημα (έμμετρο, γραμμένο σε
ελεύθερο στίχου ή πεζόμορφο), θα πρέπει να συνεχίσει να γράφεται με τον τρόπο του Jimenez ή με τον
τρόπο οποιουδήποτε άλλου ισάξιου με αυτόν ποιητή
εκείνης της εποχής. Αυτό που ισχυρίζομαι σε τούτο το

μικρό εγκώμιο, φόρο τιμής στη μνήμη του παγκόσμιου
Ανδαλουσιάνου, είναι ότι ακόμη και οι πιο ωμοί ρεαλιστές ποιητές των ημερών μας, καθώς κουβαλούμε τη
λογοτεχνική χίμαιρα μας στους ώμους μας ή την Σισύφεια πέτρα μας, βάζουμε μέσα στους στίχους μας και
λίγο υπερπέραν!
Αν άραγε λειτουργούσαμε όπως λειτούργησε ο
Jimenez, που φρόντισε να αντλήσει την έμπνευσή του
από το πιο αυθεντικό μέρος του εγώ του και από μια
εξωτερική πηγή, το θείο, για να κατορθώσει να εξουδετερώσει ως τον ύψιστο βαθμό το αρνητικό μέρος
της πραγματικότητας που τον περιέβαλλε, ποια θα
ήταν η εικόνα της ποίησης των ημερών μας;
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Αργύρης Π. Π. Πετρονώτης

Σχόλια στο άρθρο «Τα παλιά σπίτια του Μαραθόκαμπου»
της Βασιλικής Αραμπατζή & Μανόλη Πρ. Βουρλιώτη
Αφιερώνεται στην Αναστασία-Ουρανία,
Σαμιώτισσα & Αμοργιανή
Χάρηκα που είδα στο τεύχος 65 (2015) του Φτεριά το
παραπάνω άρθρο.

Σχόλιο πρώτο: Αρθρο με ενδιαφέρουσες φωτογραφίες σπιτιών. Θα ήθελα να γνωρίζαμε τα ονόματα των
νοικοκυραίων τους, καθώς και τη χρονολογία τους.
Να! όπως στο τέλος του κειμένου γίνεται με το σπίτι Πιθάρι, 1892 και το σπίτι των Κεντούρηδων, τελική
μορφή 1925. Αλλιώς κάνουμε μια προσπάθεια να χρονολογούμε κατά προσέγγιση
ρωτώντας τους παλιούς γειτόνους. Ενδιαφέρουσα η λεπτομέρεια της δίφυλλης πόρτας
με «πανωπόρτι» και «κατωπόρτι». Απαντάει και σε άλλα μέρη,
όπως στο Ροεινό, χωριό έξω
από την Τρίπολη. Στην ερώτησή μου ποιος ο σκοπός τέτοιας πόρτας. Η απάντηση: «Να
παίρνουμε φως και αέρα, αλλά
να μην μπαίνουν τα γουρούνια
μέσα!» Δηλαδή τότε δεν φοβόντουσαν την κλεψιά. Ο «σοφάς»
και το «αμπάρι» απαντάει κατά
κανόνα στα νησιά του Αιγαίου.
Η «θησά» (υποθέτω από τη λέξη

«θεσά» = θέση [των ρούχων]). Συνηθέστερα στα χωριά της ηπειρωτικής Ελλάδας, και μάλλον της Βόρειας
Χώρας, τη «θησά» την λέγαν «γιούκι» (το). Στα χωριά
της επαρχίας Κόνιτσας στην ΄Ηπειρο, ιδιαίτερα στην
Πυρσόγιαννη λένε «γίκος» (ο). Στην πατρίδα μου Αρκαδία την ονόμαζαν παραπλήσια «γιούκος» (ο). Και η
μία λέξη και η άλλη ετυμολογείται από την τουρκική yuk
(γιακ), ήτοι θέση ή θήκη [κλινο] σκεπασμάτων1 (αλλά και
βάρος, φόρτωμα2). Η «μεσάντρα» η εντοιχισμένη ντουλάπα. Στην Αρκαδία «μισάντρα» ή «μεσάντρα» πήρε την
έννοια του εσωτερικού ελαφρού χωρίσματος (από «τσατμά») του ανωγείου ορόφου.
(Κι αυτή η λέξη προέρχεται
εκ της τουρκικής musandιra
= ντουλάπι)3. Το ράφι ψηλά
στον τοίχο που αναφέρεται
έχει τη δική του ιστορία. Τα
σπίτια και τα αρχοντικά, μιλάμε για τα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας ακόμα
στο ξεκίνημα του 19ου αιώνα, δεν είχαν καθόλου κινητά έπιπλα4. Έχω υπόψη απεικονίσεις από χωρική οικία Αττικής και από αρχοντικό
προύχοντα Αθηνών. Το πολύ να είχαν ένα πολύ-πολύ
χαμηλό στρογγυλό τραπέζι, τον λεγόμενο «σοφρά»5.
Πλούσια η σειρά μικρών και μεγάλων σκευών του νοικοκυριού: «γαβάθες» (από βυζαντινό *γαβάθα πιστοποιούμενο από το υπαρκτό υποκοριστικόν γαβάθιν <
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εκ του λατινικού gavata)6, «χαρανιά» («χαρανί» εκ του
τουρκικού hereni)7. Εν τη ημετέρα πατρίδι «χαρανί»
λέμε το «καζάνι» (εκ τουρκ. kazan8. Εμείς εκεί, όπως

σε άλλα μέρη της Ελλάδας, λέμε «λεβέτι» (από μεταγενέστερο λεβέτιον υποκοριστικόν εκ του αρχαίου ο
λέβης», του «λέβητος»)9. Ομολογώ ότι αγνοώ και πρωτακούω (και γι’ αυτό χαίρουμαι που διδάσκομαι) μερικούς όρους όπως «οι γκιούμνες», «το προσμυριό». Η
πρώτη από τις δύο λέξεις φαίνεται ότι σχετίζεται με
τον κοινότερο όρο το «γκιούμι» που
ονομάζεται το μετάλλινο κανάτι και
ετυμολογείται εκ του τουρκικού
guum < gugum10. Αλλά ο άλλος συμπαθής ελληνίζων όρος «προσμυριό» είναι άγνωστος εις την κοινή
νεοελληνική γλώσσα. Δεν κατανοώ
τη φράση: «Τέλος σε μερικούς σοφάδες υπήρχαν αραιά ξύλινα [τι ξύλινα;] που ονομάζονταν «παρμακλίκια» (στη σελίδα σας 11 στήλη α΄).
Ο όρος προφανώς προέρχεται από
την τουρκική λέξη parmaklιk που σημαίνει: κάγκελο, κιγκλίδωμα11. Λέξη
που γνωρίζετε και σεις αφού έτσι
ονομάζονταν στα παράθυρα των παλιών σπιτιών τα ξύλινα καγκελάκια,
τα «παρμακλίκια». Ένα είδος παράθυρου που κι εγώ πρωτογνώρισα στη

9
Σάμο είναι τα παράθυρα με «τσετσεβέδες»: πρόκειται
για παράθυρα που τεμαχίζονταν οριζόντια σε δύο ισομεγέθη υαλωτά πλαίσια. Το πάνω ήταν (και υπάρχει
ακόμα σε πολλά παλιά σπίτια) σταθερό, ενώ το «κάτω
φύλλο ήταν συρτό και άνοιγε κάθετα προς τα πάνω».
Θυμάμαι ότι τη λέξη αυτή είχα πρωτακούσει στο χωριό
΄Αγιος Κωνσταντίνος (πάντοτε στη Σάμο), αλλά ελαφρά παραλλαγμένη «τσερτσεβές». Και φαίνεται, αγαπητοί φίλοι, ότι η προφορά αυτή είναι πλησιέστερη στη
πηγή της. Και πηγή της είναι η τουρκική λέξη cerceve
(τσερτσεβέ) = πλαίσιο, τελάρο12.
Επ’ ευκαιρία τώρα θυμάμαι ότι με την λέξη «παρμάκι» ονόμαζαν την ξύλινη ακτίνα στις ρόδες των κάρων
και των αμαξιών στην Τρίπολη.
Θα μου επιτραπεί μια διόρθωση. Διαβάζουμε: «χτίζονταν τα σπίτια… με πέτρα και πορσελάνη (ελαφρόπετρα)». Διαβάζω σ’ ένα λεξικό: «αλαφρόπετρα [ή
ελαφρόπετρα], ελαφρός σπογγώδης ηφαιστιογενής
λίθος // μεταφορικά, ο επιπόλαιος, ελαφρόνους ή και
ο κάτοικος της Θήρας, διότι η νήσος βρίθει αλαφρόπετρας13. Η ελαφρόπετρα τρίβει σχεδόν σαν παξιμάδι αν
χτυπηθεί. Είναι ακατάλληλη για χτίσιμο. Μπερδεύτηκε
με την λέξη και ύλη «πορσελάνη», λέξη που σχετίζεται
πραγματικά με τη νήσο Θήρα ή Σαντορίνη. Στη Θήρα
υπάρχει ένα χώμα (η «θηραϊκή γη») που έχει ιδιότητα τσιμέντου που πήζει και μέσα στο νερό. Το χώμα
αυτό το έλεγαν και «πορσελάνη», μαστόρικα «πορσελάνα». Το ανακάτευαν με ασβέστη, άμμο, βέβαια και
νερό και έφκιαναν το κονίαμα, τη «λάσπη» χτισίματος.
Τη «θηραϊκή γη» αντικαθιστά τέλεια το τριμμένο κεραμίδι. Ας πούμε και τούτο: σε καλές δουλειές, γεφύρια
ή αρχοντικά στη «λάσπη» έριχναν εκτός από τριμμένο
κεραμίδι και αυγά : προσοχή μόνο ασπράδι αυγού. Και
κάτι άλλο γι’ αυτό, που είναι γραμμένο για το σπίτι Πιθάρι : «Είναι μονώροφο κτίσμα με πατάρι». Όχι, όπως
δείχνει η εικόνα του, είναι διώροφο με κανονικό όροφο, εφοδιασμένο με μεγάλα ορθογώνια παράθυρα και
μπαλκονόπορτα. Το μπαλκόνι ή δεν έγινε ποτέ ή έπε-
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σε. Οι σιδεριές που το κρατάγανε (ή θα το κρατάγανε) είναι ακόμα εκεί. Η μορφή αυτών των παραθύρων,
μάλιστα χρονολογούμενων είναι πηγή έμπνευσης να
γράψει κανείς για την ιστορία των παραθύρων. Αλλά
αυτό θα μας πήγαινε πολύ μακριά. Ας ελπίσουμε κά-

ποτε άλλοτε.
Τελειώνοντας μόλις το διάβασμα κατάλαβα, ότι το
κείμενο αυτό γράφτηκε από μαθητές Γυμνασίου. Δηλαδή ξεκίνησα το ανά χείρας γράψιμό μου, πριν διαβάσω ολόκληρο το κείμενο. Λίαν κακώς! Ομολογώ
τώρα ότι είναι πολύ καλή εργασία. Ναι! καλή εργασία.
Θα προέτρεπα μάλιστα, ετοιμάζοντας το κείμενο στη
διάρκεια της επιτόπιας έρευνας, ωφέλιμο για όλους
μας θα ήταν να δοκίμαζαν να έκαναν σχετικά σχεδιάκια, σκιτσάκια συνόλων και λεπτομερειών.
Μαστρ-Αργύρης Πετρονώτης Γιδάς, 11.10.2015
Υ.Γ. Μια απορία : στη σελίδα 10 στη φωτογραφία
του ανώνυμου (;) «παλιού σπιτιού» στο Μαραθόκαμπο δεξιά από το δεξιό παράθυρο προβάλλει από τον
τοίχο μια οριζόντια πλάκα. Μάλιστα δίπλα της ορθώνεται και μια άλλη κατακόρυφη. Αυτή δείχνει σαν να
την προφυλάσσει από κάτι [μήπως από ρεύμα αέρα;].
Ποια η ονομασία της και ποιος ο σκοπός της; Προσωπικά συνάντησα τέτοιες πλάκες στην ίδια θέση ή πολύ
ψηλότερα, εκατέρωθεν δε του παραθύρου, στη Μάνη.
Τις χρησιμοποιούσαν αντί ψυγείου: Να βάζουν φαγητά, τυριά, κ.ά. Φαίνεται στις χαμηλές τοποθετούσαν
και γλάστρες, π.χ. βασιλικό, αφού στο Σκούταρι πάλι
της Μάνης μια γερόντισσα μου την ονόμασε «βασιλι-

κόπλακα» (ή μήπως «βασιλικόπετρα».
1

Ανδριώτης. Ετυμολογικό Λεξικό, (31983), σ. 66
Turcay / Καρατζάς. Τουρκοελληνικό Λεξικό (2000),
σ. 847
2

3

Οι ίδιοι, ό.π., σ. 519
Ο Ανδριώτης, ό.π. , σ. 206 λ. «μεσάντρα» = ντουλάπι
για στρώματα. Κατ΄ αρχήν παραπέμπει ως προερχόμενη από υποτιθέμενη λέξη *μεσ-άνδηρα < σύνθεση της
λέξης μέσον & της μεταγενέστερης άνδηρον. Κατ΄άλλους – προσθέτει – εκ της τουρκικής musandra, λέξη
που δεν παραθέτουν οι Tuncay/Καρατζάς
4
Λάββας, «Η αρχιτεκτονική Βορειοελλαδικής παράδοσης» (1970), σ. 22
5
Tuncay / Καρατζάς, ό.π. σ. 658 sofra = τραπέζι φαγητού
6
Ανδριώτης, ό.π.
7
Ο ίδιος, ό.π. 416 ερμηνεύει εκ του τουρκ. hereni,
λέξη την οποία αγνοούν οι Tuncay/Καρατζάς
8
Ανδριώτης, ό.π. σ. 138, συμφωνούν και οι Tuncay /
Καραταζάς, ό.π. σ. 398
9
Ο ίδιος, ό.π. σ. 183
10
Ο ίδιος, ό.π. σ. 67. Οι Tuncay / Καρατζάς, ό.π., σ.
279 παραθέτουν την λέξη gugum < ροϊ, μεγάλη κανάτα. Όμως αγνοούν το guum.
11
Tuncay / Καρατζάς, ό.π. σ. 581, στήλη β΄
12
Οι ίδιοι, ό.π. σ. 143
13
Eπίτομον πλήρες εγκυκλοπαιδικόν και ερμηνευτικόν λεξικόν της ελληνικής γλώσσης. Πάπυρος – Λαρούς. Αθήναι. 1972, σ. 97 λ. αλαφρόπετρα.
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Σιδερής Παπαγεωργίου

Οι νερόμυλοι της Βελανιδιάς Μαραθοκάμπου Σάμου
Ο νερόμυλος είναι η πρώτη μηχανή παραγωγής έργου που κατασκεύασε ο άνθρωπος με τη χρήση φυσικής, ήπιας και ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Με τη
δύναμη που δημιουργεί η πτώση του νερού από ψηλά

ή η ροή του και με τη βοήθεια του τροχού, εφεύρεση
που άλλαξε την ανθρώπινη ιστορία, κινήθηκαν απλές
και στη συνέχεια πολύπλοκες μηχανές, που κάλυψαν
τις περισσότερες ανάγκες των προβιομηχανικών κοινωνιών, αντικαθιστώντας στις πρώιμες μηχανές την
ανθρώπινη ή ζωική δύναμη (χειρόμυλοι και ζωόμυλοι), κινητήριες δυνάμεις πριν το νερό και τον αέρα.
Ως την αρχή της χρήσης της
ατμομηχανής, στα τέλη του
18ου αιώνα, η υδροενέργεια
και η αιολική ενέργεια ήταν
η μόνες φυσικές πηγές εργαστηριακής παραγωγής μηχανικής ενέργειας.
Στην προβιομηχανική περίοδο το βασικότερο προϊόν
για τη διαβίωση του ανθρώπου ήταν το σιτάρι το οποίο
μεταποιούνταν σχεδόν αποκλειστικά σε ψωμί. Καθώς οι
χειρόμυλοι δεν επαρκούσαν
στο άλεσμα, η χρήση των
νερόμυλων ήταν απολύτως
απαραίτητη.
Αρκετοί νερόμυλοι λιθόκτιστοι υπάρχουν στην περιοχή
του Μαραθοκάμπου. Άλλοι
ερείπια, άλλοι μισογκρεμι-

σμένοι και μερικοί διατηρούνται ακόμα σε καλή κατάσταση σε πείσμα της φθοράς του χρόνου. Βρίσκονται
σε τοποθεσίες με πλούσιες πηγές καθώς και ρέματα
με συνεχή ροή νερών τουλάχιστον κατά τους πρώτους
θερινούς μήνες.
Οι περισσότεροι απ’ αυτούς
κατασκευάστηκαν με πρωτοβουλία της Ιερής Μονής Ιωάννη
του Θεολόγου της Πάτμου που
διατηρούσε και διατηρεί ακόμα
μετόχια και άλλα περιουσιακά
στοιχεία σε όλη τη Σάμο.
Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που υπάρχουν στο αρχείο
της Μονής όπου αναφέρονται
τουλάχιστο πέντε μύλοι μοναστηριακοί εκ των οποίων κάποιοι κάτω απ’ το χωριό «Παλαιόμυλος», κάποιοι στη θέση
«Άγιος Πέτρος» και κάποιοι στη
θέση «Βελανιδιά» Αξίζει να επισημανθεί πως αναφέρεται η
έκφραση παλαιόμυλος σε πάκτωση του 1746 έτους πράγμα
που σημαίνει ότι στη θέση αυτή
υπήρχαν τα λείψανα παλαιού μύλου ίσως από προηγούμενους αιώνες.
Συνήθως η μονή ανέθετε την εντολή για την κατασκευή νέου ή την συντήρηση υπάρχοντος νερόμυλου
και στη συνέχεια την διαχείριση και εκμετάλλευσή
του μέσω της πάκτωσης, της ενοικίασης δηλαδή του
μύλου σε πρόσωπα που αναλάμβαναν να θέσουν σε
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λειτουργία το μύλο με την υποχρέωση να καταβάλλουν στη μονή ενοίκιο, το οποίο ανάλογα με την περίπτωση και τη χρονική περίοδο ήταν συνήθως ποσότητα κεριού (εξαιρετικά χρήσιμο για τις ανάγκες της
Μονής σε συνδυασμό με την έλλειψη μελισσοκομίας
στην Πάτμο σε αντίθεση με τη Σάμο), ποσότητα ελαιολάδου ή ανάλογο χρηματικό ποσό. Η διάρκεια της πάκτωσης συνήθως οριζόταν εφ’ όρου ζωής του ενοικιαστή, συνήθως δε οι κληρονόμοι του είχαν δικαίωμα
συνέχισης της μίσθωσης με τους ίδιους όρους.
Φυσικά υπήρχαν και μύλοι ιδιόκτητοι από ιδιώτες
κατοίκους της περιοχής, όχι σπάνια κατατμημένοι ιδιοκτησιακά σε μερίδια. Ο κατακερματισμός των ιδιοκτησιών αυτών των μύλων σε περισσότερα μερίδια
οφείλεται και στην κατάτμηση λόγω κληροδοτήσεων

τήματα του.
Οι περισσότεροι από αυτούς τους νερόμυλους, σύμφωνα με τις προφορικές μαρτυρίες και τα κατάλοιπα
των εγκαταστάσεων, βρίσκονταν ακόμη σε λειτουργία
έως και τα μέσα του 20ου αιώνα, μερικοί δε ακόμη και
μεταγενέστερα έως τη δεκαετία του 1980.
Τα κτίσματα των μύλων είναι λιθόκτιστα (συνήθως
ένας ορθογώνιος χώρος με πατάρι). Στη μια άκρη του
κτίσματος υπήρχε συνήθως ο αλεστικός μηχανισμός,
ενώ στην άλλη περίμεναν οι πελάτες, γίνονταν οι συναλλαγές και η αποθήκευση. Ο μηχανισμός του νερόμυλου αποτελείτο από δύο μέρη: το κινητικό, που το
αποτελούσαν η φτερωτή και τα εξαρτήματά της, και
το αλεστικό, που περιλάμβανε τις μυλόπετρες και τα
εξαρτήματα λειτουργίας.

και προικίσεων στα πλαίσια της οικογένειας, αλλά και
στην είσοδο καινούργιων προσώπων που αγοράζουν
μερίδια.
Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που διαθέτουν μερίδια σε περισσότερους από έναν μύλους.
Η εκμετάλλευση του μύλου δεν αποτελεί κατά κανόνα τη μοναδική απασχόληση των κατόχων τους. Οι
συνιδιοκτήτες ή οι αποκλειστικοί ιδιοκτήτες των μύλων συνήθως δεν είναι μυλωνάδες. Αντίθετα όμως
υπάρχουν περιπτώσεις που ήταν μάστορες, ικανοί μάλιστα, όπως διαφαίνεται από κάποιες γραπτές πηγές,
να στήσουν τον νερόμυλο ή να επιδιορθώσουν εξαρ-

Οι μυλόπετρες προέρχονταν συνήθως από τη Μήλο
και την Κίμωλο, των οποίων τα εδάφη είναι ηφαιστειογενή, αλλά και την Φώκαια της Μ. Ασίας κατά νεότερες πληροφορίες. Η ποιότητά τους ήταν άριστη, γεγονός που τις καθιστούσε ακριβότερες.
Μέρη νερόμυλου: Η δέση, το μυλαύλακο (φυσικό
και τεχνητό), η κόφτρα, η παλουκαριά, το μυλοβάγενο,
ο κορμός, τα πετσώματα, το σιφούνι (σιφώνι), η χούρχουρη (χούνη), η καντάνη (κολόκα), η μπάλα (μπίλια),
ο άξονας, το αβρόχι, η φτερωτή, οι μυλόπετρες ή μυλόλιθοι, η γούλη, η χελιδόνα, το επανωμύλι, η σκαφίδα, το καρπολόι, το βαρδάρι, η αλευροθήκη, ο γύρος,
ο σταματήρας, ο σταυρός και το κτίριο.

Φτεριάς
Στην περιοχή της Βελανιδιάς Μαραθοκάμπου
σύμφωνα με νεότερες μαρτυρίες λειτουργούσαν πέντε νερόμυλοι οι εξής από βορρά προς νότον :
Α) Του Σφέτσου ο μύλος. Την εποχή της ηγεμονίας τον λειτούργησε ο Διαμαντής Σφέτσος (πέθανε το
1925), στην αρχή είχε 17 μερίδια στα 100, σιγά σιγά
όμως έγινε μοναδικός ιδιοκτήτης μετά από αγοραπωλησίες, τον διαδέχθηκε
ο γιος του Κώστας Σφέτσος μέχρι το 1975 έτος
περίπου.
Β) Ο μύλος Σεβαστάκη, ο οποίος σώζεται σε
αρκετά καλή κατάσταση,
ερευνήθηκε δε και αποτυπώθηκε από τον Αργύρη Πετρονώτη.
Προκάτοχος του Ιωάννη Σεβαστάκη ήταν
ο πεθερός του Ιω. Δαδάος ο οποίος τον απόχτησε από δημοπρασία,
στις αρχές του 20ου αιώνα. Μάλιστα λέγεται ότι
είχε ενδιαφερθεί για την
αγορά του και ο Διαμ.
Σφέτσος αλλά πείσθηκε
τελικά να μην συμμετάσχει σε πλειοδοσία όταν
μεσολάβησαν σε υποστήριξη του Δαδάου οι Γιαγάδες, που τους είχε υπό
την προστασία του μετά τον θάνατο του πατέρα τους.
Οι δυο αυτοί μύλοι λειτούργησαν σύμφωνα με μαρτυρίες απογόνων των ιδιοκτητών τους μέχρι και τη δεκαετία 1970-1980.
Γ) Ο μύλος Τηγανήτη στο γεφύρι «του Αλευρά ο μύλος» ο οποίος έχει καταστραφεί ολοσχερώς τα τελευταία χρόνια.
Δ) Ο μύλος Σφοίνη. Σώζεται μισογκρεμισμένο μέρος της κρέμασης σκεπασμένο από θάμνους (κοντά
στην ιδιοκτησία Σκαναβή) και
Ε) Ο μύλος στις Καμάρες Βελανιδιάς. Άλεθε σχοίνο και πύτκα επί ηγεμονίας, καταστράφηκε από το μεγάλο σεισμό του 1904, σώζεται ανέπαφη μια καμάρα.
Για τη διάδοση των ιστορικών και οικονομικών πληροφοριών, για τους νερόμυλους που αφορούν ιστορία, λαογραφία, γεωγραφία, οικονομία, αρχιτεκτονική
έρευνα, είναι απαραίτητη η καταγραφή και συλλογή
στοιχείων, για κάθε μύλο.
Οι νερόμυλοι θα έπρεπε να χαρακτηριστούν ιστορικά παραδοσιακά διατηρητέα μνημεία, πρέπει να ενδιαφερθεί η πολιτεία, γιατί ορισμένοι μπορούν να αποτελέσουν μνημεία φυσικού κάλλους αναδεικνύοντας
την περιοχή, στην οποία βρίσκεται. Οι περισσότερες
περιοχές, που βρίσκονται νερόμυλοι είναι λησμονημένα ερείπια σε ρεματιές και φαράγγια.
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Οι νερόμυλοι σαν πολιτιστικό και φυσικό μνημείο,
θα πρέπει να είναι αντικείμενο μελέτης πολυεπιστημονικά. Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, φορείς και ιδιώτες να συνεργαστούν με όραμα και πρόγραμμα, για τη διάσωση, αποκατάσταση και
προβολή τους. Είναι μια πράξη πολιτισμού με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, γιατί θα δημιουργεί στη

συνέχεια πολιτισμό μέσα από την περιήγηση, τη μάθηση, τη γνώση, την ανακάλυψη, την συγκίνηση την ανάπαυση και την ψυχαγωγία.
Οι νερόμυλοι συνδέονται επίσης με το πνευματικό
βίο, τα δημοτικά τραγούδια, παραδόσεις, παροιμίες,
παραμύθια, αινίγματα, θρησκεία, ήθη, έθιμα, λατρευτικά, την κοινωνική ζωή, χώρος συγκέντρωσης συζητήσεων και ανταλλαγής ειδήσεων, οικονομικής δραστηριότητας, προξενιών, αγοραπωλησιών κ.λ.π.
Σήμερα οι νερόμυλοι κατάντησαν σιωπηλά καταφύγια για διάφορα είδη χλωρίδας και πανίδας, δείχνοντας έτσι την ερήμωσή τους.
Όσοι γλίτωσαν από τη φθορά του χρόνου και την
καταστρεπτική μανία του ανθρώπου θα μας θυμίζουν
έναν κόσμο που πέρασε τον σκληρό αγώνα για την καθημερινή και στοιχειώδη επιβίωσή του. Η γνώση όμως,
σε αυτόν τον πολιτισμό, δεν είναι μόνα απλά χρήσιμη αλλά και διδακτική απέναντι στην ευμάρεια και τον
καταναλωτισμό. Η καθημερινή τους ζωή κυλούσε μέσα
από το πανδαιμόνιο φωνών και ήχων από ανθρώπους,
ζώα και τη λειτουργία του νερόμυλου, της φτερωτής
και των λιθαριών. Ήταν μια πολύβουη κοινωνία που
θύμιζε παζάρι και κυκλοφορούσαν τα νέα από στόμα
σε στόμα, ολόκληρης της περιοχής.
Η ζωή του μυλωνά σήμερα έμεινε μόνο στις αναμνήσεις και στις διηγήσεις καθώς ελάχιστοι έχουν απομείνει στο χώρο.
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Ευάγγελος Κιλουκιώτης

Η προσευχή του καλόγερου
Αρχές του Σεπτέμβρη του 1943 στο Μαραθόκαμπο.
Οι Ιταλοί φασίστες που έφεραν γι’ αυτό το σκοπό απ’
τη Ρόδο, μαζί με τους ντόπιους, είχαν αρχίσει απ’ τ’
Αϊ-Γιαννιού του Θερμαστή τις επιχειρήσεις κατά των
ανταρτών. Το Μενεγάκι κάπνιζε ολόκληρο απ’ τις
οβίδες και τους όλμους που έστελναν οι Ιταλοί απ’
τα Ρείκια και τον Μαραθόκαμπο, τα πολυβόλα κροτάλιζαν και
παντού επικρατούσε ο
τρόμος και η φοβέρα.
Παρά τον φοβερό
μπλόκο, που κανένας
ούτε μπορούσε να
μπει ή να βγει απ’ το
χωριό, είχαν μαθευτεί μέσες άκρες τα
μαντάτα για τα φονικά στη Καστανιά, τους
Κοσμαδαίους και τη
Λέκα, ότι στο πέρασμα
τους σκορπούσαν τον
θάνατο, φωτιά και τσεκούρι παντού κι έμειναν άταφοι ακόμα στο
νεκροταφείο του Μαραθοκάμπου οι δυο
που συνέλαβαν στα
βοϊδοκάλυβα και τους
εκτέλεσαν, όταν οι αντάρτες του Κέρκη έσπασαν την
Ιταλική ζώνη Μαραθοκάμπου – Όρμου και πέρασαν
στον Καρβούνη.
Παντού κυριαρχούσε ο φόβος, κανένας δεν ήξερε αν θα υπήρχε τις επόμενες ώρες, οι Ιταλοί παρακολουθούσαν κι έλεγχαν τους πάντες και τα πάντα κι
είχαν στρέψη τις μπούκες των κανονιών και των πολυβόλων κατά του χωριού, απειλώντας ότι θα γίνουν
εκτελέσεις και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο, αν δεν
βρεθούν αυτοί που πυροβολούσαν τις νύχτες μέσα
στο χωριό και δεν παραδοθούν τα όπλα.
Κάποια απ’ τις μέρες αυτές έκανε την εμφάνισή του
στο χωριό ένας καλόγερος, ψηλός, αδύνατος, ξυπόλυτος, φορώντας ένα τριμμένο ράσο που μόλις έκρυβε τις σάρκες του, μ’ ένα σταυρό στο λαιμό και το εικόνισμα της Παναγίας στα χέρια. Κανένας δεν ήξερε
ποιος ήταν ούτε από πού ήρθε και πως πέρασε απ’
τα Ιταλικά μπλόκα, μερικοί είπαν ότι τον είχαν δει ν’
ασκητεύει σε κάποια σπηλιά του Κέρκη κι άλλοι ότι
κάποτε πέρασε απ’ καλύβι τους και ζήτησε λίγο ψωμί.
Πιθανόν, ο Κέρκης απ’ τον δέκατο αιώνα, ίσως και
νωρίτερα, φιλοξενούσε πολλούς ασκητές, η ερημιά,
η ησυχία και το άγριο περιβάλλον τους καλούσε, τα

άφθονα εκκλησάκια στις σπηλιές με τις όμορφες τοιχογραφίες και τα μοναστήρια όπως της Βαγγελίστρας,
της Ζωοδόχου Πηγής, του Αγίου Ιωάννη κι άλλα ακόμα
που κατάστρεψε ο χρόνος είναι δικό τους έργο, αλλά
και το λεγόμενο καντήλι δεν φαίνεται να ήταν τίποτα άλλο απ’ τις φωτιές που άναβαν για να ζεσταθούν
τα βράδια στα μεγάλα αυτά υψόμετρα.
Περιφέρονταν ανενόχλητος στο χωριό σαν
να ήταν αόρατος για
τους Ιταλούς και καλούσε τον κόσμο να
συγκεντρωθούν στη
Παναγία την Μουρτιανή (Μυρτιώτισσα), την
εκκλησία του παλιού
νεκροταφείου και να
κάμουν μια παράκληση η οποία θα τέλειωνε όταν κι όποτε θα γινόταν ειρήνη. Όταν τα
όπλα θα σιγούσαν και
θα σταματούσε το φονικό εκείνων των ημερών.
Παρά την τρομοκρατία και το φόβο των
Ιταλών τον ακολούθησαν αρκετοί, κλείστηκαν στην εκκλησία κι άρχισε την
παράκληση, πότε γονατιστός πότε όρθιος με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό σαν να κουβέντιαζε με
το Θεό, σιγοψιθύριζε ασταμάτητα, χωρίς φαΐ, χωρίς
νερό και χωρίς ύπνο. Αυτό κράτησε δυο με τρεις μέρες και τη νύχτα της ογδόης προς την ενάτη του Σεπτέμβρη, στη γιορτή της Παναγίας, ακούστηκε απ’ τα
κρυμμένα τότε ραδιόφωνα η χαρμόσυνη είδηση που
γρήγορα διαδόθηκε στο χωριό, ότι ο στρατάρχης της
Ιταλίας Μπαντόλιο, που στις 25 Ιουλίου είχε ρίξει τον
Μουσολίνι, συνθηκολόγησε με τους συμμάχους και
σταματούσαν οι εχθροπραξίες.
Τα όπλα σταμάτησαν, ο κόσμος ξεχύθηκε στους
δρόμους λέγοντας το Χριστός ανέστη, οι καμπάνες χτυπούσαν γιορταστικά, οι Ιταλοί αντιφασίστες
αγκαλιαζόταν με τους Έλληνες και οι αντάρτες κατέβηκαν στα χωριά και φίλιωσαν με τους προ ολίγου εχθρούς τους. Εκείνες τις στιγμές ξεχάστηκαν όλα, η πείνα, οι διώξεις, τα βασανιστήρια ακόμα
και τα φονικά και μέσα στον γενικό αυτόν ενθουσιασμό εξαφανίστηκε κι ο καλόγερος με τον ίδιο τρόπο που εμφανίστηκε. Κανένας δεν τον ξαναείδε ποτέ.
Η ιστορία αυτή είναι πέρα για πέρα αληθινή.
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Ο απόδημος Ελληνισμός σε δράση

Γιατί πάντα ξεχωρίζει ο Έλληνας στο εξωτερικό,
έτσι και στο Καναδά, στο Τορόντο η θεατρική ομάδα

«Κυψέλη» και το αξιόλογο χορευτικό τους διοργανώνουν, συμμετέχουν σε εκδηλώσεις για την ανάδειξη
της Ελλάδος στον Καναδά και όχι μόνο.
Πρωταγωνιστής σε όλη αυτή την προσπάθεια ο Αντώνης ο Σαρρηγιάννης, ο δικός μας Αντώνης ο Μαραθοκαμπίτης που μπορεί να έφυγε στο εξωτερικό, η αγάπη
του όμως για την πατρίδα παραμένει η ίδια και άσβεστη η φλόγα στην καρδιά του. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός σε καναδικά σχολεία και το Σάββατο διδάσκει
την ελληνική γλώσσα σε σχολείο της Κοινότητας των
Αγίων Παντελεήμονα, Άννης και Παρασκευής.
Ο Αντώνης λοιπόν μαζί με την θεατρική ομάδα και
το χορευτικό συγκρότημα και με την καθοδήγηση πάντα της κυρίας Nancy-Athan Mylonas σκοπό έχουν να
διατηρήσουν τα ήθη και έθιμα της πατρίδας μας, να
τα μεταλαμπαδεύσουν στις επόμενες γενιές και παράλληλα να διασκεδάσουν και να ψυχαγωγήσουν τους

Έλληνες που ζουν στον Καναδά.
Η θεατρική αυτή ομάδα υπάρχει εδώ και είκοσι πέντε χρόνια με την ίδια πάντα σκηνοθέτη και
υπεύθυνη για όλα τα προγράμματα θεατρικά και χορευτικά. Παίζουν σε οργανωμένο
θέατρο, χορεύουν αφιλοκερδώς σε όλους
τους συλλόγους που θα τους καλέσουν με
γνώμονα πάντα την ανάδειξη του ελληνικού
μας πολιτισμού. Εκτός από το Τορόντο ταξιδεύουν και σε άλλες πόλεις του Καναδά,
της Αμερικής και της Ευρώπης όπου υπάρχει ελληνισμός. Έχουν παίξει και στην Ελλάδα πριν από πολλά χρόνια.
Συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια.
Αυτό που εισπράττουμε εμείς είναι ότι ο
Έλληνας που φεύγει στο εξωτερικό είναι
πιο Έλληνας από μας που μένουμε εδώ. Για
αυτούς η Ελλάδα είναι η γλυκιά πατρίδα, είναι η μάνα, είναι η γη τους. Με τίποτα και
για κανένα λόγο δεν θέλουν να την πληγώσουν ούτε να την μειώσουν στα μάτια των ξένων Είναι
πάντα οι Ελληναράδες που κρατούν ψηλά τη σημαία
μας και κλαίνε όταν λένε το όνομα της Ελλάδας.
Και όπως έγραψε ο αγαπητός φίλος Αντώνης στο
facebook:
«Όταν φοράω την παραδοσιακή μου στολή για να χορέψω τους χορούς της πατρίδας μου, θυμίζω πάντα

σε όλους ότι εμείς που δεν πατάμε τη γη της πατρίδας
μας, την αγαπάμε και σεβόμαστε τα χώματά της δυο
φορές, γιατί έχουμε κλείσει τη φλόγα στην ψυχή μας
και την κουβαλάμε σαν ιερό κειμήλιο μέσα στις αποσκευές μας.
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Χριστούγεννα στις ακτές της προσφυγιάς
Τις χειμωνιάτικες λιακάδες οι περίπατοι στην αμμουδιά δεν είναι παρά μικρές εξερευνήσεις σ’ αυτά που
ξεβράζει η θάλασσα και σ’ αυτά που εξιστορεί ο πανάρχαιος κυματισμός του Αιγαίου. Τον τελευταίο καιρό τα παιδιά σκάβοντας λακκούβες στην άμμο, ανα-

καλύπτουν σκορπισμένα ξένα κέρματα, μισοθαμμένα
παιχνίδια, παπουτσάκια, βρεφικές κουδουνίστρες και
ξεσκλίδια καταποντισμένων ανθρώπων. Κι όλα τούτα
δίπλα σε παρατημένα τουριστικά αντηλιακά, σε τενεκάκια κόκα-κόλας, σε ψαράδικα καλάμια και μπερδεμένες μπετονιές του καλοκαιριού. Τα πλήθη του βορρά, μισοκοιμισμένα ολημερίς στις ξαπλώστρες της
ίδιας αυτής αμμουδιάς, οι τυχεροί εκλεκτοί Ευρωπαίοι που πλημμυρίζουν κατά εκατομμύρια τις ακρογιαλιές της πατρίδας, είναι οι ειρηνικοί εισβολείς των
αγοραίων καλοκαιριών μας. Οι άλλοι, οι φτωχοδιάβολοι, οι αλλόθρησκοι, οι εξαθλιωμένοι, οι βομβαρδισμένοι, οι ψωριάρηδες, είναι οι λαθραίοι του κόσμου
τούτου, οι επικίνδυνοι, οι ξένοι κι ανεπιθύμητοι πρόσφυγες. Η παγκόσμια ιστορία της μετανάστευσης και
της προσφυγιάς των λαών αποκαλύπτει τη διαχρονική περιπέτεια των ανθρώπων που διέσχισαν αυτοκρατορίες κι αργότερα σύνορα για να εγκατασταθούν σε
χώρες και τόπους άλλους. Οι αιτίες ίδιες από καταβολής κόσμου. Πόλεμοι, λιμοί, φυσικές καταστροφές,
διώξεις από τις πατρώες εστίες. Όλη η Ευρώπη και η
μεσογειακή λεκάνη είναι δημιουργήματα των μεταναστεύσεων. Δημιουργήματα ταλαιπωρημένων λαών που

έφτιαξαν την πολιτισμική, οικονομική και πολυεδρική
ιστορία της γης. Δεν υπάρχει Ευρωπαίος που να μην
έχει μια μακρινή προγονική ιστορία μετανάστευσης.
Και δεν υπάρχει επίσης χώρα ανήκουσα στο ΝΑΤΟ και
την Ε.Ε, που να μην έχει δώσει τη συγκατάθεσή της για
βομβαρδισμούς και εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πηγών σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Η πραγματικότητα είναι
που αποκαλύπτει τις αλήθειες
των συμφορών.
Παραμονές Χριστουγέννων
τα λαμπιόνια των νησιωτικών
πόλεων, τα φωτισμένα καμπαναριά και οι εναέριες γιορτινές
γιρλάντες φωσφορίζουν στο
πέλαγος, βοηθώντας το πλησίασμα στην ακτή. Οι βάρκες των
προσφύγων, τα πτώματα, τα πανικόβλητα παιδιά, πέρασαν στο
ντεκόρ των Χριστουγέννων, ως
αντικείμενα αφύπνισης του ανθρωπισμού μας. Πορτοκαλί σωσίβια φόρεσαν στις πλάτες του
Ιωσήφ και της Μαριάμ, του ιερού σπηλαίου, ενώ βάρκες ναυαγισμένες κρεμάστηκαν από τα
υπερώα των καθεδρικών ναών
της Δύσης. Με τέτοια ευσεβή υποκρισία γιορτάζει η
Ευρώπη τη γέννηση της Αγάπης στη φάτνη της ταπείνωσης.
Στην ακρογιαλιά υπάρχουν ωραία λιασμένα κλαριά,
που βαμμένα με ασημόχρωμα, μετατρέπονται σε χριστουγεννιάτικα δέντρα. Τα παιδιά της γειτονιάς μου
στη χλιαρή άμμο της χριστουγεννιάτικης καλοκαιρίας
έστησαν ένα τέτοιο ξεβρασμένο κλαρί και το στόλισαν με ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Κι ακόμα με φύκια και αμφίβια μύρα… Ένα αθώο γιορτινό παιχνίδι
ήταν που η σημειολογία του μου θύμισε ξανά επίκαιρους στίχους.
«Πατημασιές από άδεια υποδήματα στην άμμο. Επειδή κάποιοι ζωντανοί αγαπούν τους τάφους και με ευλάβεια σωρεύουν όμορφα λουλούδια εκεί». Το Αιγαίο
είναι μια θάλασσα τραυματική. Αλλά και θάλασσα ελπίδας. Ας μείνουμε σ’ αυτό. Χρόνια πολλά, ειρηνικά
και ακύμαντα.

