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Φτεριάς

Νέα του Συλλόγου
Ευχαριστούμε όσους μας βοηθούν στην έκδοση του
Φτεριά, ο οποίος μπορεί να είναι μικρός, απαιτεί όμως
πολύωρη ενασχόληση για να βγει στη μορφή που έχει.
Πρέπει να βρεθούν κείμενα και ανάλογη εικονογράφηση. Με την ευκαιρία αυτή σας υπενθυμίζουμε να
στέλνετε τα κείμενά σας μόνο με την κατάληξη .doc.
Χρειάζεται πάρα πολύ ώρα να τα ανοίξουμε, αν είναι
σε άλλη μορφή. Θα χαρούμε να μας γράψετε και να
μας κάνετε υποδείξεις για το πώς το περιοδικό μας
θα γίνει καλύτερο. Σας περιμένουμε να επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα του Συλλόγου fterias.gr, όπου θα δείτε
εκατοντάδες φωτογραφίες, βίντεο και ανακοινώσεις.
Όσοι έχουν facebook έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν κάθε εβδομάδα πολλές φωτογραφίες, αλλά και
ειδήσεις του Συλλάγου και άλλες που αφορούν γενικότερα τη Σάμο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2.128 ψηφιακούς φίλους, οι οποίοι όλο και αυξάνονται.

Συνδρομές Φτεριά
Κωνσταντίνος Τσακουμάγκος
Αθηνά Τεμπέλη
Δάφνη Φραντζέσκου
Δημήτριος Ισιδώρου
Κατερίνα Σεβαστάκη
Τασούλα Παπακυριάκου
Φλώρα Σταμούλη
Κυριακή Ρουμπή
Αγγέλα Χατζίνη
Δημήτριος Ιωαν. Τσακουμάγκος
Βαγγελιώ Λυμπέρη
Καλλιόπη Θάνου
Αγγελική Νικ. Τζανετή
Δημήτριος Βολακάκης
Ιωάννα Ευσταθίου
Μαρίνα Κυριακού
Γεωργία Ελένη
Ευαγγελία Παρασχάκη
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Συνδρομές Στέγης Αγάπης
Μαριγώ Δεσποτάκη-Ζερβού
εις μνήμη συζ. Εμμ. Ζερβού
50
Μάριος Καρακωσταντής
εις μνήμη αδελφών του Κωνσταντίνου και Νικολάου 50
Λένα Ψωμά εις μνήμη γονέων
50
Κατίνα Μιχαλάκη
50

Αποβιώσεις
Ουρανία Σκρίνου 16/7
Άννυ Πονοφά 9/8
Μανόλης Ζέρβας 20/8
Χαρίκλεια Ντεϊντέ 25/8
Ο Σύλλογος απευθύνει τα θερμά συλλυπητήριά του
προς τους οικείους τους.

Διήμερη εκδρομή στην Λακωνία…
Σάββατο 15 – Κυριακή 16 Οκτωβρίου
1η ημέρα 15/10 Αθήνα - Ισθμός - Μυστράς Σπάρτη - Γύθειο
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί , επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την εκδρομή μας έχοντας
πρώτη στάση για καφέ στον Ισθμό της Κορίνθου.
Στην συνέχεια αναχωρούμε για το Μυστρά 5 χλμ
δυτικά από τη Σπάρτη.
Μετά την επίσκεψή μας στον αρχαιολογικό χώρο
του Μυστρά θα αναχωρήσουμε για την Σπάρτη,
όπου θα έχουμε χρόνο για πρόχειρο φαγητό. Συνεχίζουμε για το γραφικό και παραθαλάσσιο Γύθειο
όπου βρίσκεται και το ξενοδοχείο διαμονής μας.
Τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση. Το βράδυ διασκέδαση σε τοπική ταβέρνα με μουσική και
χορό. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα 16/10 Γύθειο - Σπήλαιο Δυρού - Αρεόπολη - Καλαμάτα - Αθήνα
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το ομορφότερο ίσως λιμναίο σπήλαιο στον κόσμο. Το σπήλαιο
του Δυρού είναι υπόγειος ποταμός ο οποίος αναπτύσσεται σε δύο κύριους παράλληλους διαδρόμους με αρκετούς δευτερεύοντες. Στην συνέχεια
θα μεταβούμε στην Αρεόπολη η οποία δεν είναι τυχαία ένας από τους πιο όμορφους και ιστορικά πιο
σημαντικούς παραδοσιακούς οικισμούς της χώρας
μας, όπου θα γευματίσουμε και θα περπατήσουμε
στο γραφικό οικισμό. Θα αναχωρήσουμε για Καλαμάτα μέσω της Μεσσηνιακής Μάνης. Θα περάσουμε από Οίτυλο, Στούπα, Καρδαμύλη γνωστά ως
μεσσηνιακή Ριβιέρα. Από Καλαμάτα θα αναχωρήσουμε για Αθήνα από τον καινούργιο δρόμο με ενδιάμεσες στάσεις.
Περιλαμβάνονται
Μία διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Pantheon
Hotel 3* στο Γύθειο
Πρωινό σε μπουφέ
Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο σύμφωνα
με το πρόγραμμα της εκδρομής
Αρχηγός εκδρομής
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται
Το κόστος εισόδου στον Μυστρά αξίας 6 ευρώ
για 65 ετών και άνω, 12 ευρώ μέχρι 65 ετών, δωρεάν για παιδιά έως 18 ετών και ανέργους.
Το κόστος εισόδου στο σπήλαιο Δυρού αξίας 8
ευρώ
Τιμή εκδρομής κατά άτομο 75 ευρώ , επιβάρυνση
μονόκλινου 10 ευρώ
Η αναχώρηση από Αθήνα θα γίνει από το γραφείο
του Συλλόγου στη 3ης Σεπτεμβρίου 18 Ομόνοια.
Για την αναχώρηση από Πειραιά καθώς και για
την ακριβή ώρα θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικά.
Τηλέφωνα επικοινωνίας.
Αγγέλα Χατζίνη 210 9416387, 6973635590
Στέλιος Τσιπελίκης 210 4318807
Νίκη Ταλιαδούρου 6945302784

Φτεριάς

3

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις

Με μεγάλη επιτυχία ξεκίνησαν την πρώτη Κυριακή
του Αυγούστου οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις του συλλόγου.
Στις 7 Αυγούστου τιμήσαμε την μνήμη του Αφανούς
Ναύτη στον Όρμο. Στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
μας κκ Ευσεβίου, έγινε παράκληση στην Παναγία μας
σε ένα υπέροχο εκκλησίασμα όπου είχε γεμίσει την
εκκλησία, τιμώντας με την παρουσία του τον προσφιλή
σε όλους μας Μητροπολίτη μας. Μετά το πέρας της
παράκλησης κατεβήκαμε όλοι στο μνημείο του Αφανούς Ναύτη, όπου έγινε Τρισάγιο και ρίψη στεφάνου
στη θάλασσα από ένα κορίτσι ντυμένο με σαμιώτικη
στολή και ένα αγόρι ντυμένο βρακά. Ακολούθησαν
ομιλίες από το Δεσπότη, το Δήμαρχο κ. Αγγελόπουλο ο
οποίος τίμησε την εκδήλωση μας με την παρουσία του,
την πρόεδρο του Συλλόγου και τον Αντιδήμαρχο κ. Βασιλάκη. Στη συνέχεια έγινε προβολή της μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης του Ναυτικού Μουσείου του Όρμου, για να ενημερωθεί ο κόσμος για την
πορεία της όλης προσπάθειας.
Η εκδήλωση έκλεισε με τη «Μουσική παρέα της Σάμου» όπου μέσα από υπέροχα τραγούδια και μελωδικές φωνές μας ταξίδεψαν με τραγούδια της ξενιτιάς
σε λιμάνια ξένα.
Μια πολύ καλή εκδήλωση όπου κάθε χρόνο θα γίνεται στον Όρμο την πρώτη Κυριακή του Αυγούστου για
να μην ξεχνάμε αυτούς που έφυγαν και να τιμάμε αυτούς που είναι κοντά μας.

κάκια και εγκαταλειμμένα ελληνικά σπίτια που έχουν
μείνει και την εκκλησία της Αγίας Φωτεινής της σημερινής, γιατί η παλιά καταστράφηκε και βέβαια την
αγορά της Σμύρνης, η οποία είναι γνωστή για το μέγεθος της τα δαιδαλώδη στενά της τις μυρωδιές της και
τα χρώματα της.
Μια όμορφη και σχετικά ξεκούραστη εκδρομή όπου
ευχαριστηθήκαμε όλοι και δώσαμε ραντεβού για του
χρόνου για μια άλλη ξεχωριστή εκδρομή του Συλλόγου.

Στις 17 Αυγούστου ο Σύλλογος πήγε Σμύρνη
Τιμώντας τα ιερά χώματα των προγόνων μας και με
τη νοσταλγία στην καρδιά μας για αυτά που έμειναν
πίσω ξεκινήσαμε από το Καρλόβασι και την καινούργια πύλη που άνοιξε για το Σιγατζίκ όπου σε λιγότερο από 2 ώρες φτάσαμε και από εκεί σε τρία τέταρτα
ήμασταν στη Σμύρνη.
Ξεκινήσαμε 57 άτομα από τον Μαραθόκαμπο, τα είδαμε όλα και την προκυμαία και το ρολόι και τα σο-

Για άλλη μια φορά ο Σύλλογος ξαναζωντάνεψε
τη Λούγκα
Στις 25 Αυγούστου υποδεχθήκαμε στο Μαραθόκαμπο τους Σαμιώτες της Θεσσαλονίκης και την υπέροχη χορωδία με ανθρώπους από την βόρεια Ελλάδα
που τους συνόδευαν.
Τους υποδεχθήκαμε μαζί με τον αντιδήμαρχο κ. Ανδρέα Βασιλάκη, τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου
κ. Βαγγέλη Χαρτοφύλλη και με γυναίκες του χωριού
μας. Τους ξεναγήσαμε στον όμορφο Μαραθόκαμπο,
τους περάσαμε από τα υπέροχα σοκάκια του και τις
επιβλητικές καμάρες του, τα περπατήσαμε και φθάσαμε στην Λούγκα. Οι ζεστές τηγανίτες οι μελωμένοι με
σαμιώτικο μέλι λουκουμάδες, οι καφέδες και τα αναψυκτικά, αλλά και το παγωμένο τσίπουρο βοήθησαν
τους εκλεκτούς καλεσμένους μας να ξεδιψάσουν και
να απολαύσουν την υπέροχη δροσιά του γέρου πλάτανου που στέκεται εκεί αγέρωχος από το 1904. Μας
ανταπέδωσαν με τις υπέροχες φωνές τους, όταν με
την συνοδεία του μαέστρου τους τραγούδησαν στην
κατάμεστη από κόσμο πλατεία. Και βέβαια αυτή η φιλοξενία δεν θα μπορούσε να τελειώσει χωρίς χορό,
πολύ χορό σαμιώτικο και νησιώτικο και πολύ κέφι και
πολλά γέλια και πολλές ευχαριστίες για το όμορφο
πρωινό στο Μαραθόκαμπο, τα χαμόγελά μας και την
αγάπη μας για τους συμπατριώτες μας, αλλά και την
ικανοποίηση όλων μας που βρεθήκαμε όλοι μαζί στο
αγαπημένο μας νησί τη λατρεμένη μας Σάμο.

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

Ο λογαριασμός αυτός είναι για τις συνδρομές του
Συλλόγου και του Φτεριά:

τράπεζα Eurobank
0026.0462.40.0200302533

τράπεζα Alpha Bank
226002002000307

ΙΒΑΝ: GR4202604620000400200302533

ΙΒΑΝ: GR19 0140 2260 2260 0200 2000 307
BIC: CRBAGRAA

Σύλλογος των Απανταχού
Μαραθοκαμπιτών Σάμου
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Κική Κάσδαγλη Μιχελή

Στη μνήμη του Γιώργου Προεστού
Γιωργαλάκι μας, γλυκό μας.
Θα ’θελα να είναι ψευταπριλιά, να ’ναι όλα ψέματα,
η αρρώστια, το χτεσινό πρωινό, όλα, όλα Γιώργη μας.
Ετοιμάζουμε με την Petra ένα στεφάνι από κλαδιά
ελιάς, αυτό το δέντρο που
αγάπησες τόσο, κι αυτό θα
θέλαμε να ’ναι ψέμα, για να
σε συνοδέψει στην τελευταία σου αυτή ώρα, που θα
ανέβεις πάνω στους ουρανούς.
Έτσι κι αλλιώς ένας ουρανός είσαι και θα είσαι για
όλους μας, για την οικογένεια
σου, για τους φίλους σου,
μας σκεπάζεις όλους μ’ αυτή
την αγκαλιά την τόσο μεγάλη
κι έδινες κι έδινες κι έτρεχες να προλάβεις όλα και
όλους και μοίραζες και ετοίμαζες δέματα για όλους, από
βοριά σε νοτιά, κι από ανατολή σε δύση, όποιον ήξερες κι
όποιον δεν ήξερες.
Με τη Φαλίτσα σου κάναμε τόσα, όσα δεν μπορεί άνθρωπος να κάνει. Τι να πρωτοθυμηθούμε καλέ μου, τις
μανίτες, τις αβρουνιές, τα
ραδίκια, τα μπουρέκια,… αυτά τα χέρια, τα χρυσά σου
τα χεράκια που δεν τα ’χει άλλος άνθρωπος, τα τόσο
κουρασμένα, το σωματάκι σου που το έτρεχες και το
έτρεχες από Μπραΐλα σε Αγία Κυριακή κι από Βελανιδιά στο Κάμπο, γιατί ήσουνα ένας άνθρωπος αθλητής, της φύσης ένας μαραθωνοδρόμος της Σάμου,
που από παιδάκι μαζί με το Λεωνιδάκι και το Νικολάκι προσπαθούσατε με την καλή σας μανούλα να σταθείτε στη ζωή, σε δρόμους και μονοπάτια, καλά, ίσια,
δύσκολα, αλλά πάντα με περηφάνια και εργατικότητα
φτάσατε και οι τρείς να γίνεται σπουδαίοι άνθρωποι,
κοινωνοί και μπροστάρηδες, μόνο στο καλό και πάντα
στο καλό.
Ήσουνα δάσκαλος, νομίζω ο καλύτερος, έβγαλες
μαθητές μεγάλους και σπουδαίους, που για πάντα θα
σε θυμούνται, ήσουνα το φως και θα είσαι το φως για
όλους.
Εμ’ αυτές οι ιστορίες σου για τα λιμάνια που έπιανε
το καράβι, το πρώτο μπάρκο σου, θα μείνουν αξέχαστες. Οι ιστορίες για τα φίδια, για τις εξοχές, για τη
Θεσσαλονίκη, για το τηλεγράφημα που σου στείλε ο
Νίκος το σκέτο «ΝΑΙ», όταν πέρασες στη σχολή.

Αχ, Γιώργη, μας τι να πρωτοθυμηθούμε.
Μετά ήρθες καθηγητής στο Καρλόβασι και γνώρισες
τη Φαλίτσα μας, αυτό το χρυσό άνθρωπο κι έκανες τα
δυο σου λατρεμένα παιδιά, τη Μαρία και τον Κώστα
που κι αυτά βρήκαν σπουδαίους ανθρώπους, παντρεύτηκαν, σου κάνανε εγγονάκια
και γίνατε μια σπουδαία οικογένεια πολύ ξεχωριστή και
πολύ αγαπημένη στον κόσμο
της Σάμου και όχι μόνο.
Γιωργαλάκι μας είναι απίστευτα όλα αυτά που γίνονται σήμερα για «ΣΕΝΑ».
Ανεβαίνεις για την Μπραϊλα
και μετά πιο ψηλά, πιο ψηλά,
όπως ήταν και η ζωή σου, όλο
ψηλότερα και μετά θα φθάσεις στους ουρανούς, στις
γειτονιές των αγγέλων, γιατί
για εκεί ΕΙΣΑΙ να πας, θα συναντήσεις όλους τους δικούς
μας να δώσεις χαιρετίσματα,
δεν τους ξεχνάμε ποτέ και
σένα Γιωργαλάκι μας δεν θα
σε ξεχάσουμε ποτέ, ποτέ.
Το χώμα του Καρλοβασιού
που τόσο αγάπησες, να ’ναι
ελαφρύ, καλέ μου, να μην
φοβάσαι είσαι ένα αστέρι τώρα πια, που θα φέγγει σε
όλους μας αυτό το δρόμο που χάραξες ΕΣΥ, και θα
τον διαβαίνουμε και μεις με αγάπη, πίστη και προσφορά όπως μας δίδαξες «ΕΣΥ».
Τη Φαλίτσα σου θα την προσέχουμε πολύ. Θα μείνεις πάντα μαζί μας. Οι φίλοι σου απ’ όλο τον κόσμο, κι
απ’ όλες τις γειτονιές, γιατί ήσουν, είσαι, και θα είσαι
ο Γιώργος όλων μας που είχες πάντα να προσφέρεις
κάτι κι είχες πάντα μια γλυκιά κουβέντα.
Θα σ’ αγαπάμε παντοτινά καλέ μας φίλε, αδελφέ
μας Γιώργη.
Τις ιστορίες σου κάποιος άλλος θα τις συνεχίζει ή κι
εσύ, που θα είσαι πάντα κοντά μας.
Καλό ταξίδι εκεί που ανεβαίνεις σήμερα, κι όλα τα
κεράκια του κόσμου να φέγγουν, να φέγγουν και ν’
ανεβαίνεις όλο πιο ψηλά.
Μεταξύ μας Γιώργη «δε λέου καλός είσι και σύ αλλά
του Φαλάκι….».
Απ’ τον πατέρα μου που όλο σε πείραζε, γιατί σ’ αγαπούσε τόσο.
Σ’ ευχαριστούμε για ότι μας έμαθες και μας πρόσφερες όλα αυτά τα χρόνια.
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Μια «Στέγη Αγάπης» στο νησί μας
Πιστεύουμε ότι το να προσφέρει κανείς αφιλοκερδώς
για να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του είναι μια εμπειρία
που αναπτύσσει την ενσυναίσθησή μας, αλλά και την
κατανόησή μας για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία. Η φιλανθρωπία συνδέεται με έννοιες
όπως η φιλία, η φιλαλληλία και η αλληλεγγύη.
Άλλωστε αλληλεγγύη είναι μια ανεξάρτητη δραστηριότητα που δεν συνδέεται με οικονομικούς φορείς και
συμφέροντα. Καθημερινά διαπιστώνουμε ότι και στο
νησί μας υπάρχουν άνθρωποι που αφιερώνουν την ζωή
τους σε δραστηριότητες αλληλεγγύης προς τους αδύνατους ανθρώπους.
Λαός χωρίς ταυτότητα είναι λαός χωρίς παρόν, παρελθόν και μέλλον. Έτσι θα πρέπει να θεωρήσουμε σαν
δεδομένο ότι αν όλοι οι άνθρωποι συνεργαστούν αρμονικά, μπορούν να τα καταφέρουν. Και αυτό διαφαίνεται
μέσα από δράσεις του Συλλόγου Απανταχού Μαραθοκαμπιτών, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει τη «στέγη αγάπης στο Μαραθόκαμπο, η οποία σιτίζει 18 κατοίκους
της περιοχής που αντιμετωπίζουν προβλήματα. «Δεν
μας οδήγησε η οικονομική κρίση στη στέγη αγάπης»,
μας είπε η κ. Αγγέλα Χατζίνη-Ελένη πρόεδρος του συλλόγου. «Βοηθούμε ανήμπορους συνανθρώπους μας, οι

οποίοι μπορεί να έχουν ένα μικρό εισόδημα, αλλά δεν
είναι σε θέση να ψωνίσουν και να μαγειρέψουν. Έτσι
σε καθημερινή βάση οι εθελόντριες του Μαραθοκάμπου ετοιμάζουν 18 γεύματα και τους τα πηγαίνουν».
Η αρχική σημασία της λέξης είναι αγάπη προς τον
άνθρωπο. Και φυσικά η κ. Χατζίνη τόνισε την αλληλεγγύη όλων των μελών του συλλόγου, οι οποίοι μηνιαίως
εξασφαλίζουν, μέσω ενός ποσού που διαθέτουν, τη σίτιση των 18 αυτών ανθρώπων και μακάρι στο νησί μας
να υπάρξουν τέτοιες πρωτοβουλίες που θα μπορέσουν
να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο που γίνεται όλο και
μεγαλύτερος.
Ο Σύλλογος των απανταχού Μαραθοκαμπιτών ευχαριστεί τη δημοσιογράφο κ. Σταματία Ράπτη που έγραψε
το κείμενο αυτό στην εφημερίδα Σαμιακό Βήμα, μέρος
του οποίου δημοσιεύουμε εδώ, για το ενδιαφέρον της
προς εμάς.

Ναυτικό Μουσείο Όρμου συνέχεια
Οι προσπάθειες συνεχίζονται και είμαστε σε καλό
σημείο. Από τον Απρίλιο 2016 έως τον Αύγουστο 2016
πραγματοποιήθηκε η μουσειολογική και μουσειογρα-

φική μελέτη από αρχαιολόγο-μουσειολόγο και αρχιτέκτονα μηχανικό και είναι στα χέρια μας.
Μια πολύ σημαντική κίνηση, καλύφτηκε το κόστος
της μελέτης που ανήλθε στις 7000 ευρώ από τον Σύλλογο μετά από ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης.
Η μελέτη αυτή όμως είναι πλέον ένα «πολύ καλό εργαλείο» στα χέρια μας, γιατί οι εποχές άλλαξαν και
για οποιοδήποτε έργο χρειάζεται μελέτη για να προχωρήσει.
Οι προσπάθειες που έγιναν όταν απευθυνθήκαμε σε
ιδιώτες και μάλιστα σε ναυτιλιακές εταιρείες για να
καλύψουμε το ποσό των 25000 ευρώ που χρειάζεται
επιπλέον για να στηθεί το μουσείο δεν καρποφόρησαν. Οι συνδρομές ήταν ελάχιστες και πολύ μικρές.
Όλη αυτή η μελέτη παρουσιάστηκε από την μουσειολόγο και την μηχανικό με βιντεοπροβολή στην εκδήλωση στον Όρμο για τον Αφανή Ναύτη στις 7 Αυγούστου και είδε όλος ο κόσμος ότι έχουμε έργο και δεν
έχουμε μείνει στα λόγια.(τα αντικείμενα έχουν βρεθεί, φωτογραφηθεί, μετρηθεί και είναι προσφορά από
τον κόσμο που τα κατέχει).
Τώρα λοιπόν με την μελέτη στα χέρια μας ήρθαμε
σε επαφή με τον Δήμαρχο Σάμου τον κ. Μιχ. Αγγελόπουλο, ο οποίος δέχθηκε με ευχαρίστηση να βοηθήσει από την πλευρά του. Συναντηθήκαμε στο γραφείο του στο Βαθύ και είπαμε να προσπαθήσουμε να
το εντάξουμε σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Καταθέσαμε
την μελέτη στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου και αναμένουμε. Ο Δήμαρχος από την πλευρά του υποσχέθηκε να το εξετάσει να το προσπαθήσει και να το προχωρήσει.
Ευελπιστούμε στον επόμενο Φτεριά να έχουμε καινούργιες εξελίξεις πάνω στο θέμα αυτό για να σας
ενημερώσουμε και πάλι.
Η πρόεδρος του Συλλόγου
Αγγέλα Χατζίνη
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Γραμματική Κάρλα

Ο Μαραθόκαμπος εκπέμπει σήμα κινδύνου
Καλοκαίρι και ειδικότερα ο Αύγουστος είναι η εποχή, ο μήνας που όλοι εμείς που μένουμε μακριά από
το αγαπημένο μας νησί έχουμε την ευκαιρία – άλλος
για περισσότερο και άλλος για λιγότερο χρονικό διάστημα – να περάσουμε διακοπές στην γενέτειρά μας.
Τα χαμόγελα ευτυχίας, οι αναμνήσεις από τα παιδικά
μας χρόνια μας κατακλύζουν στο στάδιο ήδη της προ-

ετοιμασίας, αυξάνονται στο ταξίδι μας και φτάνουν
στην κορύφωσή τους όταν πατάμε το πόδι μας στον
τόπο μας.
Αγαπημένα μας πρόσωπα, συγγενείς και φίλοι, τοπία, σπίτια, δρόμοι και σοκάκια παρελαύνουν καθημερινά από τα μάτια μας και μας πλημμυρίζουν θύμησες
που είναι βαθιά ριζωμένες μέσα μας. Μια βόλτα στους
δρόμους του Μαραθοκάμπου, στην Πανωρούα (πάνω
ρούγα), στην Κεντούρειο Σχολή (το αγαπητό δημοτικό
σχολείο όλων μας), στον Άγιο Αντώνιο, στον Προφήτη Ηλία, στην Λούγκα, στο παλιό δημαρχείο, στις Βρύσες, στον Άι-Θανασάκη (τι όμορφο υποκοριστικό για
τον Άγιο Αθανάσιο!), στην Παναΐτσα, θα ξυπνήσει τα
παιδικά μας χρόνια, τα όνειρα της εφηβείας μας και
θα καταλήξουμε ξανά και ξανά στο συμπέρασμα ότι
εκείνα τα χρόνια ήταν απαράμιλλα ωραιότερα από τα
τωρινά. Και δεν είναι μόνο η παρούσα οικονομική και
πολιτιστική κρίση που κάνει δυσθεώρητη τη διαφορά.
Είναι πολλοί οι λόγοι και βαθύτερα τα αίτια.

Πέρα από τις αναμνήσεις που ξυπνά ο Μαραθόκαμπος, τα τελευταία χρόνια σε εμένα προσωπικά προκαλεί και έναν θαυμασμό. Και οφείλω να ομολογήσω
ότι σε αυτό συνέβαλαν οι μη Σαμιώτες φίλοι μου, οι
οποίοι με «ξενάγησαν» και με έκαναν να δω με άλλα
μάτια τον Μαραθόκαμπο. Με μύησαν στα αρχιτεκτονικά στυλ των σπιτιών του – τουλάχιστον τρία διαφορετικά –, στις καμάρες του,
στα όμορφα σοκάκια
του, στις βρύσες του και
με έκαναν να δω ακόμα
και τα χαλάσματα από διαφορετική οπτική γωνία.
Η θέα στο Αιγαίο είναι
καταπληκτική και απαράμιλλη σε ομορφιά. Πόσο
όμορφο χωριό, αλήθεια!
Ωστόσο, κάθε χρονιά
που περνάει διαπιστώνω – και νομίζω όχι μόνο
εγώ – μια βαθμιαία παρακμή. Πολλοί ντόπιοι
έχουν μετακινηθεί στον
Κάμπο, ο δρόμος προς
την θάλασσα δεν περνάει πια μόνο μέσα από
το χωριό, οι περισσότερες υπηρεσίες (φούρνος, ζαχαροπλαστεία,
καφετέριες, καφενεία,
εμπορικά καταστήματα)
υπολειτουργούν το καλοκαίρι και πολλές γειτονιές έχουν σχεδόν ερημώσει.
«Χωριό γερόντων» το αποκάλεσε η Χριστίνα το χωριό
μας με μια πικρία και απογοήτευση στη φωνή της. Λιγοστές καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις (φέτος μόνο μία είδα στον Μαραθόκαμπο το καλοκαίρι)
πραγματοποιούνται πλέον, ενώ πόλο έλξης αποτελούν
σχεδόν μόνο τα τοπικά πανηγύρια, της Αγίας Τριάδας,
του Προφήτη Ηλία, της Αγίας Παρασκευής, της Παναΐτσας το Δεκαπενταύγουστο.
Ίσως να προσπαθήσουμε να βρούμε τους λόγους
αυτής της εγκατάλειψης, που πολύ φοβάμαι ότι δεν
είναι παροδική και εφήμερη και ότι δεν διαρκεί μόνο
τους καλοκαιρινούς μήνες. Πολλοί έχουν επιλέξει συνειδητά ως τόπο μόνιμης κατοικίας τον Κάμπο, όπως
ανέφερα ήδη. Η αλήθεια είναι ότι η οικονομία του Μαραθοκάμπου έχει στραφεί προς τον τουρισμό, έτσι οι
άνθρωποι προκειμένου να είναι κοντά στις δουλειές,
επιχειρήσεις τους κ.ο.κ. αναγκάζονται να μείνουν μόνιμα πλέον στα καλοκαιρινά θέρετρα. Τα σπίτια που
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χτίζονται εκεί είναι ίσως μεγαλύτερα, ευρύχωρα και
με άμεση την πρόσβαση στη θάλασσα και άνετο πάρκινγκ. Οι νέοι προτιμούν να διαμένουν σε έναν τόπο με
μπαράκια, νυχτερινή ζωή και τη θαλασσινή αύρα στο

πρόσωπό τους. Η επίπεδη επιφάνεια του Κάμπου εξυπηρετεί καλύτερα από τις ανηφοριές και κατηφοριές
του Μαραθοκάμπου. Δεν σκοπεύω να προχωρήσω σε
σύγκριση δύο τόπων με διαφορετικές ιστορικές, πολιτισμικές και κοινωνικές συντεταγμένες.
Απλώς θα ήθελα να κρούσω τον κώδωνα και να σκεφτούμε την προοπτική ενός πλήρους ερημωμένου χωριού, ενός χωριού φαντάσματος, που είναι δυνατόν να
επέλθει στο μέλλον. Μάλλον με εφιάλτη μοιάζει κάτι
τέτοιο ακόμα και για τους πιο αδιάφορους. Και μην
βιαστείτε να θεωρήσετε όλα αυτά κινδυνολογίες και
αποκυήματα φαντασίας. Μακάρι να ήταν έτσι!
Μήπως, λοιπόν, οφείλουμε να κινηθούμε όλοι μαζί
να αποσοβήσουμε μια τέτοια προοπτική; Μπορούν να
γίνουν διάφορες προτάσεις. Κατά τη γνώμη μου, θα
πρέπει να κινηθούμε σε δύο επίπεδα το οικονομικό
και το πνευματικό-πολιτιστικό. Ας τολμήσουν νέοι άνθρωποι να επενδύσουν στο χωριό μας. Όχι με το σκεπτικό του πρόχειρου και του εύκολου κέρδους. Να το
κάνουν με μεράκι, με όρεξη και έμπνευση. Για παράδειγμα, σκεφτείτε την ανακαίνιση ενός από τα έξοχα νεοκλασικά του Μαραθοκάμπου, το οποίο θα γίνει
πρώτης κατηγορίας ξενοδοχείο, πανέμορφο και ποιοτικό. Όμορφα και ποιοτικά εστιατόρια με νόστιμο παραδοσιακό φαγητό. Αυτά θα αποτελέσουν πόλο έλξης
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του τουρίστα που μπορεί να επενδύσει και να δώσει τα
χρήματά του σε κάτι ξεχωριστό και αισθητικά όμορφο.
Στον πνευματικό-πολιτιστικό τομέα μπορούν επίσης
να γίνουν πολλά. Ήδη ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος και ο σύλλογος
των Απανταχού Μαραθοκαμπιτών της
Αθήνας κάνουν αξιόλογα πράγματα. Θα
πρέπει να γίνουν περισσότερα με άξονα
την πολιτιστική και
πνευματική αναζωογόνηση του τόπου
μας. Ήδη έχουν προσφερθεί αξιόλογες
προσωπικότητες να
συμβάλουν με ιδέες
και προτάσεις στην
εκπλήρωση
αυτού
του σκοπού. Τι θα λέγατε ο καθένας από
το δικό του μετερίζι,
από την δική του επιστημονική/πνευματική προσέγγιση να
κάνει μία παρουσίαση ενδιαφερόντων
πτυχών
(φιλολογικών, αρχαιολογικών,
μαθηματικών, ιστορικών, αρχιτεκτονικών, νομικών, πολιτικών κ.ο.κ.) του Μαραθοκάμπου ή της Σάμου.
Πάνω από όλα χρειάζεται, βέβαια, η θέληση, το όραμα και το πείσμα όλων μας να ξαναδώσουμε στον Μαραθόκαμπο την αίγλη, τον σφυγμό και τη ζωή που του
αξίζει.
Αύγουστος 2016
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Γιάννης Δ. Σιατόπουλος

Το τσερνίκι «Άγιος Νικόλαος»
Έφτασε το καλοκαίρι και στο λιμάνι της Ύδρας όλων
των ειδών τα σκάφη συνωστίζονται, δίνοντας μια εικόνα χαράς και αέναης κίνησης.
Ανάμεσά τους και το «Άγιος Νικόλαος», το παλιό,

γεμάτο ιστορία σκαρί του 1910. Είναι ένα μικρό ιστιοφόρο (τσερνίκι), κατασκευασμένο πριν 106 χρόνια, το
1910, στον Μαραθόκαμπο Σάμου και σήμερα ανήκει
στους αδελφούς Κουκουδάκη.
Είναι φτιαγμένο από τους καρβομαραγκούς της Σάμου, έχει χαρακτηριστεί «Κινούμενο Ιστορικό Μνημείο» και είναι ίσως το μοναδικό στην
Ελλάδα σε τόσο καλή κατάσταση και
σε κανονική λειτουργία.
Στη διάρκεια της κατοχής περνούσε
πατριώτες στα τουρκικά παράλια για να
συνεχίσουν προς τη Μέση Ανατολή και
να καταταγούν στον ελληνικό στρατό.
Τα μεταπολεμικά χρόνια βρέθηκε
στον Πόρο και έκανε μεταφορές νερού.
Εκείνα τα μεταπολεμικά χρόνια και η
Ύδρα ήταν γεμάτη καραβομαραγκούς
στη δυτική πλευρά του λιμανιού, αναφέρει ο καπ. Κάβουρας. Ήταν ο Σπιλιάνης, ο Κάβουρας (πατέρας του), ο
Καλοδήμος, ο Μπίκος κ. ά.
Έτσι το «Άγιος Νικόλαος» επισκευάστηκε και τελειοποιήθηκε στην Ύδρα.
το 1967 το αγόρασε ο Ευάγγελος Κουκουδάκης και μάλιστα εκείνη τη χρονιά χρησιμοποιήθηκε στην ταινία «Γοργόνες και μάγκες».
Μέχρι τότε ήταν αποκλειστικά ιστιοφόρο, όμως ο
Ευάγγελος Κουκουδάκης το εξόπλισε με μια μηχανή

Παπαθανασίου, ναι υπήρχε τέτοια μηχανή ελληνικής
κατασκευής με έναν κύλινδρο.
Με τη μηχανή πλέον και τα ιστία το χρησιμοποιεί
σαν φορτηγό με έντονη δραστηριότητα στις μεταφορές από και προς Ναύπλιο, Ερμιόνη, Τολό,
Επίδαυρο κλπ.
Το 1977 απέκτησε μια σύγχρονη μηχανή,
η οποία λειτουργεί κανονικά μέχρι σήμερα.
Στο σκάφος αυτό δούλεψαν χειριστές
μηχανής και έμαθαν το ναυτικό επάγγελμα
τα παιδιά του Ε. Κουκουδάκη, ο Γιάννης, ο
Γιώργος (δήμαρχος σήμερα) και ο Νίκος.
Το 2000 με ενέργειες του Ιστορικού Αρχείου-Μουσείου Ύδρας και της κ. Ντίνας
Αδαμοπούλου κηρύχτηκε διατηρητέο από
το Υπουργείο Πολιτισμού.
Σήμερα οι αδελφοί Κουκουδάκη το συντηρούν με περισσή φροντίδα, αγάπη, σεβασμό στην παράδοση και την ιστορία του.
Ξεχωριστή πάντα η υδραϊκή ναυτοσύνη
μέσα στην παγκόσμια ελληνική ναυτική οικογένεια.
Ένας άλλος Υδραίος ο καπ. Πέτρος Αγγελάκος ήταν
επί δεκαετίες καπετάνιος στο «Ατλαντίς» του Νιάρχου. Φρόντισε και συντήρησε το «Ατλαντίς» που δεσπόζει επιβλητικό στο Μόντε Κάρλο στο Μονακό.
Κόσμημα στο λιμάνι της Ύδρας το «Άγιος Νικόλαος»
είναι κυκλικό και στην πλώρη και στην πρύμνη, σχή-

μα λειτουργικό και πανάρχαιο. «Αμφιελλίσας νεάς» τα
ονομάζει ο Όμηρος στην Ιλιάδα (δίπλωρα καράβια).
Η ελληνική παράδοση και ιστορία πάντα ζωντανή,
πάντα επίκαιρη στην Ύδρα σήμερα.
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Περιστατικά από τον παλιό Όρμο
«Γεια σου μάνα», ακούστηκε η φωνή του ναύτη από
την κουπαστή. «Γεια σου κι εσένα, Αναστάση», ήταν η
φωνή της γερόντισσας κυρά Βαγγελιώς, που ακουμπισμένη στην άκρη του ταρσανά, χάζευε την τελετή του
αγιασμού του όμορφου καϊκιού. Πλήθος κόσμου και ο
γέροντας της εκκλησιάς με το βασιλικό και το σταυρό
στο χέρι ράντιζε το ποδόσταμο και έψελνε. Ήταν εκεί
και η μικρή Αγνή και έσπασε τη σαμπάνια, έτσι για τα
καλορίζικα.
«Μόλα όλα», φωνάζει ο καπετάνιος και
ο μαστρο-Σταύρος σήκωσε το σκεπάρνι του
και έκοψε τα σοκάρο
και το καΐκι πήρε ζωή
πάνω στα βάζα. Γλιστρώντας στα φαλάγγια, έκοβε με τη πρύμνη της τον παρθενικό
της υμένα με το υγρό
στοιχείο της θάλασσας. Πολλά τα χειροκροτήματα κάτω στο
κυμοθάλασσο, άλλες
τόσες και οι ευχές.
«Άντε και καλά ταξίδια», ήταν μια φωνή από χίλια στόματα που δεν κρύφτηκε η χαρά του δέους για το όμορφο αυτό σκαρί, που έπλεε πάνω στο απαλό γαλάζιο
της θάλασσας. Ένα ακόμα θαύμα της τέχνης του ταρσανά είχε τελειώσει και ο μαστρο-Σταύρος έβγαλε
το μαντήλι του και σκούπισε τον ιδρώτα του. Πήρε μια
ανάσα για το κουρασμένο του κορμί. Μόλις που κατάφερε να ψελλίσει, «μπράβο, παιδιά, τα καταφέραμε».
Ήταν ένα ευχαριστώ για τους δικούς του ανθρώπους
και έκατσε στην καρέκλα. «Μπράβο και σε σένα, παππού», ήταν η φωνή του Δημητράκη και ο γέρος χαμογελώντας του χάιδεψε τα μαλλιά.
Ένα απαλό κουδούνισμα ακούστηκε, το σταμπάγιο,
ήταν η εντολή του καπετάνιου στο μηχανοστάσιο και
ένας μουντός θόρυβος με μαύρο καπνό στην τσιμινιέρα ήταν το μπρος της προπέλας και το καΐκι έβαλε πλώρη γοργά και χανόταν μακριά από τις ακτές και
του κόσμου τα μάτια με τα ολόλευκα πανιά, λες και
ήταν ο κύκνος του πελάγου που απεγνωσμένα γύρευε
την άλλη στεριά και ο ναύτης εκεί στην κουπαστή να
αγναντεύει βαθιά στον ορίζοντα και εγώ καθισμένος
πάνω στην πίντα στο μικρό λιμάνι, άφησα το βλέμμα
μου να θωρεί το ηλιοβασίλεμα ένα μπόι πάνω από το
Κάτεργο του Ελεήμονα. Έριχνε σιγά-σιγά τη βουτιά
του και κείνα τα βουνά ψηλά και παραπονεμένα χάνονταν βαθιά στο σκοτάδι μέχρι το ξημέρωμα της επόμενης αυγής.

Και εκεί σιμά μου κάτω στο γιαλό είδα τη μαύρη σιλουέτα της γερόντισσας κυρά Βαγγελιώς που κουνούσε το μαντήλι της και με απεγνωσμένη προσπάθεια ψιθύρισε, «γεια σου Αναστάση». Είχε ακόμη ένα ναύτη
γιο που χάθηκε στα ξένα και ένα δάκρυ κύλισε από τα
μάτια της. Χωρίς να χάσω καιρό την πιάνω απαλά από
το μπράτσο και ένιωσα κι εγώ το ίδιο σφίξιμο στην καρδιά με το δικό της πόνο. «Έλα, πάμε να ξαπλώσεις»
και έγειρε στην αγκαλιά μου, κοιτάζοντάς
με στα μάτια, μου ψιθύρισε, «δεν βαστιέται η ρημάδα η ξενιτιά, μου λείπουν δυο
παιδιά» και λιποθύμησε. Σηκώνοντάς την
στα χέρια μου, έσυρα
τα πόδια μου μέχρι το
φτωχικό της και την
ακούμπησα στο κρεβάτι. Συνήλθε σε λίγο,
με κοίταξε στα μάτια, σφίγγοντάς μου
το χέρι και αποκοιμήθηκε. Και εγώ γυρνώντας κάτω στην πίντα στο μικρό λιμάνι καθισμένος
κάτω από το στρογγυλό φεγγάρι, ένα αστέρι είδα να
κόβεται και μένα η σκέψη του μυαλού μου εκεί, στην
κουπαστή και ο ναύτης εκεί ν’ αγναντεύει απ’ τη βαρδιόλα μακριά στον ορίζοντα.
Αυτά είναι τα γραφτά της ιστορίας και της παράδοσης σε τούτο το μικρό μας χωριό όπου η τέχνη του
ταρσανά και η μαεστρία στο γύφτικο σκεπάρνι ήταν ο
αγώνας, ο μόχθος και η κούραση για τα δικά μας κιλά
που πήραμε μέσα από την κούνια μας και εγώ με αυτό
το γράμμα λέω ένα ευχαριστώ λοιπόν για όλους εσάς
εκεί που κοιμάστε και θα είστε για πάντα μέσα στην
καρδιά μας. Γράφω για κείνα τα γερά σκαριά που τα
’ριχναν στη σάλα άνθρωποι αγράμματοι με τόλμη και
μεράκι, έκαναν το σταυρό τους και γίνονταν αυτά τα
υπέροχα σκαριά, όμορφα τρεχαντήρια και καλλίγραμμα καραβόσκαρα.
Μόλις που θυμάμαι ένα όμορφο γερό σκαρί. Πήρε
φωτιά στον ταρσανά και κείνο σιμά το χάιδευαν οι
φλόγες. Όμως η φλόγα η δική μας έγινε θεριό και πάλεψε. Δώσαμε τη μάχη και κείνο σώθηκε με προστάτη τον Αϊ Νικόλα, που πήρε και το όνομά του. Αυτό το
πανέμορφο πέραμα έσχιζε τη θάλασσα κάνοντας τα
ταξίδια του μέχρι τα βαθιά του γηρατειά. Ένα καλλίγραμμο καραβόσκαρο, γερό σκαρί το Άγιος Νικόλαος, που πάλεψε με το κύμα και βγήκε νικητής και τα
κατάφερε να φτάσει σιμά στη στεριά. Το ’λεγε το σκα-
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ρί του, μα δεν άντεξε το κουφάρι του το βαρύ φορτίο. Ανεμοδαρμένο με τη λυσσασμένη θάλασσα, έχανε
τον πόλεμο. «Άντε μωρέ, φύγετε», είπε στους δικούς
του ανθρώπους και κείνοι έφυγαν. Μπερδεμένα συναισθήματα και δίψα για ζωή. Άντρες που το ’λεγε η
καρδιά τους, είχαν γίνει ένα με το κύμα μέσ’ τη μικρή
τους βάρκα. «Άντε μωρέ», ήταν η φωνή του μπάρμπα
Αντώνη, «κάντε κουράγιο», που στο πρόσωπό του κυλούσε ο ιδρώτας και το αγιάζι του σκληρού βοριά. Δυο
κύματα από τη στεριά, το τρίτο τους πέταξε στα βράχια και σώθηκαν οχτώ ψυχές της διπλανής πόρτας και
κείνο έγειρε και κοιμάται ακόμα κάτω από τα βαθιά
νερά πάνω στην Αλόννησο.
Γράφω για σένα, μικρέ μου φίλε, που κάποτε στις αρχές της δεκαετίας του πενήντα ήμουν ένας από τους
καρπούς που η φύση έσπειρε στο μικρό μας Όρμο.
Ένα βήμα μετά τον τελευταίο θηλασμό και άλλο ένα
ήταν αρκετά για να τρέχουμε κάτω στο κυμοθάλασσο παίζοντας με τα ροκανίδια και τα φύκια, μόλο που
γυρνώντας αργά το βράδυ στο σπίτι μεγάλη καταιγίδα
της μάνας η παντόφλα, τράβηγμα το αυτί και άστα να
πάνε. Πάντα με απασχολούσε το μακρύ παντελόνι, να
ξεφύγω αυτό που λέμε ότι είσαι μικρός. Κυλάει η ζωή,
περνάν τα χρόνια γοργά, φύσηξε και η αύρα της θάλασσας θυμάμαι που όλη εκείνη η δική μας γενιά έβαλε πλώρη και άνοιξε πανιά με μια βαλίτσα στο χέρι για
το ταξίδι της ξενιτιάς. «Γεια σου, μάνα», και ο πόνος
και η θλίψη του χωρισμού ήταν ζωγραφισμένος στο
πρόσωπό μας.. Άντε και καλά ταξίδια, καλή επάνοδο
και ένα πιάτο στο τραπέζι έμεινε άδειο, μόνο που κάτι
πιάτα δεν ξαναγέμιζαν ποτέ. Τα πλάνεψε η θάλασσα,
τα πήρε βαθιά μέσα στην παγωμένη αγκαλιά της.
Ακόμα γράφω λίγα μέτρα από δω πάνω στην προκυμαία που είναι ριζωμένο το μαρμαρένιο μνημείο του
Αγνώστου Ναύτη. Εγώ περνώ και δεν ξεχνώ το φίλο
μου το Νώντα, το Δημήτρη, το Γιώργο, το Νικόλα, το
Βασίλη και τόσους άλλους. Οι γνωστοί-άγνωστοι, τα
δικά μας παιδιά στη μικρή μας παρέα. Ας είναι ελαφρύ το κύμα και μια τρυφερή αγκαλιά στη σκέψη του
μυαλού μας. Βρε παιδιά, απ’ τη Σάμο είμαι κι εγώ και
είμαι περήφανος γι’ αυτό.
Ένα νησί πανέμορφο στο ανατολικό Αιγαίο ξαπλωμένο πάνω στα γαλάζια νερά και ευλογημένο. Όμορφο τοπίο, καθαρές παραλίες και κείνα τα βουνά ψηλά,
που νωρίς το πρωί σου ’ρχεται στο πρόσωπο το αγιάζι του βοριά και η μυρωδιά από πεύκο και θυμάρι σου
δροσίζουν τα σωθικά. Είναι και μια μεριά που δε θέλω
να βλέπω, μαυρισμένο τοπίο, μαυρισμένη κι η καρδιά
μας. Κάποτε σε μια ελληνική ταινία ένας συμπαθητικός ηθοποιός φώναζε, «όχι άλλο κάρβουνο» και γω μ’
αυτό μου το γράμμα το γράφω δυνατά, όχι άλλο κάρβουνο στο Φτεριά, στον Κέρκη, στον Καρβούνη.
Σάμο, σ’ αγαπώ, γιατί κάθε φορά που σε καίνε εσύ
βουλώνεις τις πληγές σου και ένα άλλο όμορφο τοπίο μας εμφανίζεις. Αχ, βρε Σάμο, να ’σαι καλά. Σαν
όνειρο θυμάμαι στις αρχές της δεκαετίας του εξήντα,
όταν η λάμπα του πετρελαίου ημέρευε τα σκοτάδια το

Φτεριάς
βράδυ στο σπίτι και άναψαν τα φώτα. Όμορφα ήταν
όταν τρέχαμε κάτω στο μικρό λιμάνι να δούμε από μακριά τα φώτα στην παραλία. Το ηλεκτρικό ήταν κάτι
πρωτόγνωρο για τα δικά μας μάτια.
Ένα αμούστακο παιδί ήταν η ιδέα με το γραφικό του
το ταβερνάκι κάτω στην ακρογιαλιά. Ήταν η στροφή
που σιγά-σιγά έγινε ο τόπος μας, ένα πανέμορφο θέρετρο με τα πολύ καλά ξενοδοχεία, καθαρές παραλίες και υπέροχες ταβέρνες. Και όλος ο κόσμος καταδεχτικός και μια ζεστή αγκαλιά σε κάνουν να περνάς
αξέχαστες διακοπές.
Κακός φίλος ο χρόνος, φίλοι μου, τα χρόνια που πέρασαν, κυλάει η ζωή. Σαν γρήγορο ποτάμι και μεγαλώσαμε μέσα στο άγχος, στη φτώχεια και την κούραση
και όλα εκείνα τα παιδικά μας όνειρα, άλλα έγιναν και
άλλα πήγαν στράφι. Έτσι είναι η ζωή, ένας αγώνας στη

ραγδαία εξέλιξη, που η δική μας ταυτότητα γεννιέται,
μεγαλώνει και χάνεται σαν το πέρασμα του ανέμου.
Και μένει η ανάμνηση για τον καθένα από μας.
Όμορφη βραδιά κι απόψε Σάββατο και το σούρουπο σιγά-σιγά θα πάρει τη θέση του κι εγώ καθισμένος
στη πίντα στο μικρό λιμάνι και κάτω απ’ τα πόδια μου
στα γαλανά νερά μικρά ψαράκια σκαλίζοντας το βυθό.
Αγώνας για την επιβίωση και χαμογέλασα και χίλιες
σκέψεις ήρθαν στο μυαλό μου. Πέρασε ο καιρός και
άλλαξε το τοπίο, μια σκορπισμένη πολιτεία έγινε ο μικρός μας Όρμος. Φώτα, δρόμοι και αρκετά ξενοδοχεία και ο κόσμος στο δρόμο κουρασμένος για μια κατάσταση που δεν ξέρω αν θα βγει πουθενά.
Ένα ψαροκάικο, τρεχαντήρι έβαλε πλώρη για τα
ανοιχτά που με την προπέλα του τάραξε τα νερά αυτής
της μπουνάτσας. Πέρασε η ώρα και εγώ καθισμένος
πάνω στην πίντα στο μικρό λιμάνι. Άφησα το βλέμμα
μου στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου που ο ουρανός
και η θάλασσα έχουν την ίδια απόχρωση. Πάει κι αυτή
η μέρα, είπα μέσα μου και ο ήλιος πάντα πιστός έριχνε
τη βουτιά του από το Κάτεργο του Ελεήμονα και κείνα τα βουνά θα χάνονταν ξανά στο σκοτάδι. Και μένα
η σκέψη του μυαλού θα είναι πάντα εκεί στην κουπαστή και ο ναύτης απ’ τη βαρδιόλα να αγναντεύει βαθιά
στον ορίζοντα. Άντε, καλά ταξίδια, είπα μέσα μου και
έσυρα τα πόδια μου.

Φτεριάς
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Γιάννης Χατζίνης

Το δώρο της ζωής (Β)
Ευκολότερο βέβαια είναι να πει κανείς πως είναι
απελπισμένος, παρά χαρούμενος, ευδιάθετος, κεφάτος. Οι τελευταίες αυτές καταστάσεις θεωρούνται
συνήθως αντιπνευματικές. Η απελπισία – όπως τουλάχιστον την εννοούσα εγώ – είναι το καθαρό προϊόν ενός πνεύματος που μπορεί πράγματι να εμβαθύ-

νει στα εγκόσμια, να πιστοποιήσει μια για πάντα πως
είναι καταδικασμένες όλες οι προσπάθειές μας πάνω
στη γη, ότι η ίδια η ύπαρξή μας είναι μάταιη αφού ο
θάνατος παραμονεύει. Είμαστε και δεν είμαστε, άρα
προτιμότερο να μην είμαστε καθόλου. Δεν είχα φτάσει ποτέ στο τελευταίο αυτό συμπέρασμα. Ξέρω πολύ
καλά ότι θα πεθάνουμε μια μέρα, είναι γραμμένο μέσα
στα σπλάχνα μας. Ότι δε θα υπάρχουμε πια για να χαιρόμαστε το φως του ήλιου, τη θάλασσα, τ’ άστρα, τους
ανθρώπους – προπάντων αυτούς. Υπάρχει πάντα κάτι
πολύ βαθύ μέσα στην ανθρώπινη φύση, ανεξερεύνητο.
Τους αγαπούμε γιατί δεν μπορούμε να κάμουμε αλλιώς, ίσως γιατί μας τραβάει το κάτι άλλο που φαίνεται να βρίσκεται έξω από την προσωπικότητά τους, κι
όμως αποτελεί την ουσία της. Όταν ξέρουμε να τους
δούμε, ανακαλύπτουμε κάθε μέρα πόσο παραλλάζουν
ο ένας από τον άλλο και συνάμα πόσο μοιάζουν, πόσο
ταυτίζονται σε ανύποπτα σημεία. (Η αντινομία αυτή
που βάζει το μυαλό μας σε ενέργεια, είναι ένα θέμα
που ίσως το θίξω βαθύτερα παρακάτω). Τους αγαπούμε τελικά γιατί μας δίνουν συνεχώς ευκαιρίες να νιώθουμε πως ζούμε.
Το ξέρω πως όλα αυτά τα θαυμάσια πράγματα, κι
ένα σωρό άλλα ακόμη που θα χρειαζόταν να γράψει
κανείς ένα ολόκληρο βιβλίο μόνο για να τα απαριθμήσει, ξαφνικά θα τα χάσουμε και πως αυτό θα είναι

για πάντα. Πόση πίκρα υπάρχει μέσα σ’ αυτό το «για
πάντα» – το ξέρω επίσης – δεν περιγράφεται. Αλλά η
ψυχή μου αντιστέκεται με πείσμα, η πίκρα, ο φόβος
δεν την διαλύει. Ίσως γιατί ο φόβος δεν είναι για το
άγνωστο αλλά για την απώλεια. Και υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Ο φόβος για την απώλεια αναπληρώνεται κατά κάποιον τρόπο – είναι η μόνη
σανίδα σωτηρίας που η ίδια η φύση
μας έδωσε: αναπληρώνεται με την
ενέργεια. Και όπως πιστεύω, όπως
έμαθα να πιστεύω πια βαθιά τα τελευταία τούτα χρόνια, με την κατάφαση.
Όταν δεχτείς τη ζωή τέτοια που είναι,
βάρβαρη και χυδαία, όταν πεις ναι σ’
όλες τις αθλιότητές της, τότε θ’ αντιληφθείς ότι χωρίς αυτές δε θα υπήρχε ούτε ομορφιά, ούτε ευγένεια, ούτε
καλοσύνη. Το καλό και το κακό υφαίνονται στο ίδιο φάδι. Όταν δεν αποτραβηχτείς νιώθοντας προδομένος,
αλλά πεις ναι, με όλη σου την καρδιά,
τότε η ψυχή σου ηρεμεί. Λυτρώνεσαι
απ’ όλα σου τα πλέγματα, τη ζήλεια,
το φθόνο, την κακία, που φθείρουν,
και μαθαίνεις ν’ αποδέχεσαι. Το περίεργο είναι ότι τότε μια καινούρια
δύναμη που αναπτύσσεται μέσα σου σε προστατεύει
από τις κακίες των άλλων. Γίνεσαι αυτεξούσιος – και
απέναντι του θανάτου. Ξέρεις πως κάποτε θα σε επισκεφθεί, αλλά το ενδιαφέρον σου όλο συγκεντρώνεται στο ότι ζεις. Κι από τη στιγμή που θα ανακαλύψεις
ότι μπορείς να ζεις τη ζωή πολλαπλά και σε βάθος,
από τη στιγμή που θα δώσεις με ειλικρίνεια το χέρι για
το μεγάλο συμβιβασμό, όλα στα μάτια σου φωτίζονται
μ’ ένα καινούριο φως. Το νιώθεις να σε πλημμυρίζει,
να μην αφήνει τόπο για άλλη σκέψη. Αν αυτό λέγεται
αισιοδοξία, τόσο το καλύτερο. Αλλά είναι μια αισιοδοξία κατακτημένη με αίμα. Μόνο όποιος έχει τη βαθιά
πείρα του πόνου, μπορεί να υπολογίσει και στη χαρά.
Είναι το μέγιστο δίδαγμα που μας έδωσαν οι αρχαίοι
Έλληνες.
Ευνόητο ότι αντιπαθώ όλα τα βιβλία που κάνουν ενέσεις αισιοδοξίας. Είναι συνήθως τόσο αβαθή και τόσο
ανόητα, που παράγουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Μου
φτάνει να διαβάσω μια μόνη σελίδα απ’ ό,τι μοιάζει με
κήρυγμα, για να χάσω τελείως το κέφι μου, να βυθιστώ σε απόγνωση. Δυσπιστούμε σε κάθε το τι το εύκολο, το λογικά επεξεργασμένο. Αποτροπιαζόμαστε την
επανάληψη, κι όταν συλλάβουμε τον εαυτό μας τον
ίδιο να διαπράττει ένα τέτοιο αμάρτημα, τον σιχαινόμαστε εξίσου. Η κατά γράμμα εφαρμογή μιας μεθόδου
για όλους οδηγεί στο ψεύτισμα, στην παραποίηση. Η

12
πραγματική μέθοδος είναι η δική μας, αυτή που η ίδια
η φύση μας οργάνωσε, και που βρίσκεται σ’ ένα βάθος
δυσπρόσιτο, ώστε η παρουσία της να μη γίνεται αισθητή. Πρέπει να υπάρχει εκεί, μας χρειάζεται, όπως μας
χρειάζεται η μυστική φοβέρα του κακού για να ζούμε
εντατικά το καλό, η μακρινή υπόκρουση του θανάτου
για να χαιρόμαστε το δώρο της ζωής. Η πραγματική

αισιοδοξία είναι μια ανάδυση από τα σκότη. Παίζουμε
σαν σε άρπα πάνω στις χορδές της ύπαρξής μας.
Δεν έχω καμιά ιδέα για τον εαυτό μου. Θέλω να πω,
δεν τον λογαριάζω και πολύ. Κάποτε, μου περνάει
η υποψία πως τον λογαριάζω πολύ λιγότερο απ’ ό,τι
πρέπει και σκέπτομαι μήπως δεν θα ήταν καλύτερα να
προσπαθήσω να συνειδητοποιήσω κάπως τις διαστάσεις μου, το μήκος της πνοής μου, για να μπορώ και να
τα υπερασπίσω σε μια δεδομένη στιγμή. Αλλά κάτι μου
λέει πως εκείνο το ελάχιστο που μπορεί να έχω, δεν
είναι δικό μου. Πως κάποια άλλη δύναμη, ανεξάρτητη
από μένα, το έβαλε μέσα μου. Πώς μπορώ να υπερηφανεύομαι για ό,τι δεν μου ανήκει, για ό,τι βρίσκεται
έξω από τα όρια της βούλησής μου; Εκείνο που ξέρω
αρκετά καλά, νομίζω, είναι το τι δεν μπορώ να κάμω.
Είναι τόσο πολλά και τόσο μεγάλα αυτά που βρίσκονται έξω από τις δυνατότητές μου, που λυγίζω μπροστά τους. Παλεύω απλώς για να πω με τον τρόπο μου
αυτά τα λίγα και ταπεινά που μπορώ να πω. Μένω πάντοτε έκπληκτος όταν μέσα από τα ατελείωτα πλήθη
των άγνωστων υπάρξεων, μου παρουσιάζεται ένας
καινούριος, απροσδόκητος αναγνώστης. Σκέπτομαι
τότε ότι, μέσα σ’ αυτή την απέραντη θάλασσα της ανθρωπότητας υπάρχει και για μένα ένα αυτί που δεν το
είχα υποπτευθεί.
Ωστόσο ό,τι μ’ ενδιαφέρει, ό,τι με απασχολεί έστω
και χωρίς να το καταλαβαίνω, είναι να ψάξω μέσα μου
όλο και σε νέα στρώματα συνείδησης για να βρω αυτό
που δεν ξέρω και που φανερά ή κρυφά με βασανίζει.

Φτεριάς
Για να με τυραννεί ακόμη, θα πει ότι δεν βρήκα τον
τρόπο να το διατυπώσω, ότι για το θέμα που μας αφορά, εμάς τους ίδιους, οι απόψεις μπορεί να πολλαπλασιάζονται επ’ άπειρον. Καταλαβαίνω σιγά-σιγά, ότι
αν μια μέρα πιστέψω πως έφτασα στο τελευταίο όριο
αυτής της έρευνας, αυτό δεν θα σημαίνει ότι έφτασα πραγματικά, αλλά ότι το πνεύμα μου κουράστηκε
πια ν’ αγωνίζεται. Στο αναμεταξύ, όλα
το μυστικό είναι, νομίζω, να μην αφήνουμε μέσα μας τα πράγματα να κατακάθονται, να χάνουν την ενέργειά τους, αλλά
να τους δίνουμε την ευκαιρία να βγουν
στο φως. Αλλιώς, κινδυνεύουμε να βαρύνουμε πολύ, να υπερβάλουμε σε απαιτήσεις, πράγμα χρήσιμο αληθινά, αλλά από
ένα σημείο και πέρα εξαιρετικά επικίνδυνο. Όταν χάσει κανείς από τα μάτια
του αυτό το «σημείο», τότε η επιτήδευση, ο σχολαστικισμός, η ίδια η στειρότητα, παραμονεύουν. Τότε αρχίζει η μανιακή αναζήτηση της λέξης, της φράσης,
η παθολογική ανικανοποίηση, όπου εξαναγκάζεται κανείς να γράφει, να σβήνει
και να ξαναπροσθέτει, αβέβαιος για το
καθετί, ώστε να χάνει το μέτρο, να χάνει
την ευκαμψία εκείνη που δίνει στο λόγο
δροσιά, δύναμη, αλήθεια. Αν έχουμε περιπτώσεις σαν του Τολστόι και σαν του
Μπαλζάκ, που άμα έπαιρναν τα τυπογραφικά δοκίμια,
άρχιζαν αμέσως να τα καταπλημμυρίζουν με καινούριες παραγράφους ώστε να γίνεται ανάγκη να ξαναστοιχειοθετηθούν ολόκληρα, αυτό συμβαίνει γιατί η
μεγαλοφυία τους τούς πίεζε με διαρκώς νέες ανακαλύψεις. Η λέξη, η φράση, η έννοια που καταφθάνει
λαχανιασμένη μόνη της, αφού πρώτα εγκυμονεί σχεδόν ανεπίγνωτα, μόνη αυτή είναι η ασφαλής, εκείνη
προς την οποία μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη. Η
λειτουργία του πνεύματος μοιάζει τότε σα μια ταινία
κινηματογράφου, για την οποία χρειάστηκε τόση επεξεργασία, τόσος μόχθος, και τώρα ξετυλίγεται από
μόνη της μ’ ένα σίγουρο ρυθμό. Η μνήμη, η διαίσθηση, παίζουν ένα αμοιβαίο παιχνίδι με την κρίση, για να
βρει αδιέξοδο η αλήθεια που μας πιέζει.
Μέσα στη νύχτα μπορούμε καλύτερα να επισκοπήσουμε τη ζωή, να ερευνήσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Αν ολόκληρη τη μέρα είμαστε διασπαρμένοι, απορροφημένοι από την ίδια τη ζωή, όταν έρθει η νύχτα,
μέσα στη σιωπή και την απομόνωση, με κλειστά μάτια,
η σκέψη μας αποκτά μια καθαρότητα μπροστά στην
οποία μένουμε ενεοί. Τα γεγονότα της ζωής φωτίζονται από ένα φως τόσο διαπεραστικό που φτάνει ως
τις ρίζες τους. Τα βλέπουμε πια απογυμνωμένα από
κάθε ξένο στοιχείο που κατακάθεται στην επιφάνεια
σα σκουριά για να θολώνει την όρασή μας. Μας αποκαλύπτεται τότε το πραγματικό τους νόημα, και μπορούμε να ξέρουμε πια γιατί ενεργήσαμε έτσι κι όχι
αλλιώς, σε κάθε περίπτωση, γιατί οι συνέπειες ήταν
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αυτές και όχι άλλες. Προς τι να νιώθουμε τύψεις για
ό,τι κάναμε, αφού έτσι το είχαμε σκεφθεί, έτσι το είχαμε αποφασίσει; Μια μυστική μοίρα οδηγεί τα βήματά μας. Απολαμβάνουμε όλοι το ποσοστό της ευτυχίας
και της δυστυχίας που μας είναι γραμμένο. Εκεί που
μένει κανείς κατάπληκτος καμιά φορά, είναι η απροσδόκητη συμπεριφορά των γύρω μας ανθρώπων. Τους
βλέπουμε σαν καθρέφτες των σκέψεών μας, των διαθέσεών μας, και ξαφνικά ανακαλύπτουμε πόσο είχαμε γελαστεί. Μόνο η περισυλλογή μέσα στη νύχτα μας
αποκαλύπτει πόσο διαφορετικοί είμαστε απ’ αυτούς,
πόσο οι ίδιοι παραλλάζουν μεταξύ τους. Αυτή η απογύμνωση, αυτή η καθαρή, απροκατάληπτη αντιμετώπιση, μας φανερώνει καμιά φορά κίνητρα τόσο ευτελή,
που μας κάνουν ν’ ανατριχιάζουμε. Πώς να μας πάρει ο ύπνος; Αυτά τα ξεσκεπάσματα των ψυχών μάς
ανοίγουν τα μάτια για να προφυλαχτούμε. Γινόμαστε
κάθε μέρα σοφότεροι. Αλλά το αληθινό δώρο που μας
κάνει η ζωή είναι όταν βάζει μπροστά στα μάτια μας
υποδείγματα ανθρώπων – και μάλιστα πάλι
εκεί που δεν το περιμέναμε. Κάνουμε τότε
τη σύγκριση με τον εαυτό μας και βλέπουμε τους λεκέδες μας. Η αποκάλυψη των
αδυναμιών μας μπορεί να μας κάμει να πιστέψουμε πως δεν είμαστε διόλου καλύτεροι από τους χειρότερους, να ντραπούμε,
ν’ απελπισθούμε. Αλλά οπωσδήποτε βγαίνουμε ύστερα σαν από ένα λουτρό, πιο καθαροί, πιο ανάλαφροι, πιο βέβαιοι για την
ίδια τη ζωή. Προσωπικά, όσο κι αν θεωρώ
μια κακή μοίρα πολλά πράγματα που μου
έτυχαν, και για τα οποία μίλησα ήδη ή έκαμα υπαινιγμούς, στο τέλος πείθομαι πως
σ’ αυτή τη μοίρα χρωστάω και τις μοναδικές πείρες που απόκτησα, χάρη στις οποίες, μπορώ να πω σήμερα πως η ζωή μου
δεν απόμεινε άδεια. Χάρη σ’ αυτές τις πείρες, ξέρω τι αξίζει και η πιο απλή χειρονομία, τι αξίζει η στοργή, η φιλία, η αφοσίωση, η εμπιστοσύνη, η ίδια η ομορφιά. Κι αν συμβεί
μέσα σ’ εκείνες τις αποκαλυπτικές μεταμεσονύχτιες
ώρες να τα ξεπουπουλιάζουμε όλα αυτά , να φτάνουμε στα απόκρημνα βάθη από τα οποία ξεκινούν οι ανθρώπινες ενέργειες, πάλι δεν αλλάζουμε γνώμη για
τίποτε και την άλλη μέρα νιώθουμε πάλι τον εαυτό μας
ανέπαφο, παρθενικό. Γιατί ξέρουμε ήδη πολύ καλά ότι
οι καχυποψίες, οι ζήλιες, οι φθόνοι, οι σκληρότητες,
οι υποκρισίες, είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου και
ότι πολύ συχνά ο ίδιος ενεργεί χωρίς να έχει επίγνωση του ρόλου που παίζει μέσα στη ζωή. Ένας άνθρωπος χωρίς αμαρτήματα, θα έπαυε να είναι άνθρωπος,
θα γινόταν Θεός.
Οραματίζομαι έτσι έναν ιδανικό συγγραφέα, που
όταν στοχαστώ ότι μπορώ να τον ατενίσω έστω και από
μακριά, νιώθω ευτυχισμένος. Οι πιο πολύτιμες στιγμές
της ζωής μας είναι αυτές που επικοινωνούμε με την
πιο εσωτερική μας ύπαρξη. Και τα πιο ασήμαντα πράγ-

13
ματα που έχει να κάμει κανείς τότε, να μεταδώσει ένα
μήνυμα, να γράψει ένα γράμμα φιλικό, μια απλή σημείωση, παίρνουν μια ιδιαίτερη σημασία. Αν η επικοινωνία με τους συνανθρώπους μας είναι μια από τις μεγαλύτερες χαρές που μας χάρισε ο Θεός, τότε αξίζει
να την προσέχουμε πιο πολύ απ’ ό,τι πραγματικά το κάνουμε. Η λογοτεχνία ίσως να μην είναι άλλο κατά βάθος παρά η τέχνη να φερνόμαστε στους άλλους, η πιο
υψηλή τέχνη συμπεριφοράς. Μέσα όμως στην απλή
και ταπεινή αυτή λέξη «συμπεριφορά», πόσα σπουδαία και σοβαρά πράγματα μπορούν να περιληφθούν!
Και μόνο ο πόθος αυτός που μας κατακαίει να δοθούμε με ό,τι έχουμε μέσα μας πιο δικό μας, ν’ αποκαλυφθούμε, να προσφερθούμε σ’ έναν αντίστοιχο πόθο,
να δώσουμε τροφή σε κεραίες που περιμένουν, είναι
ένας προορισμός αρκετά πλατύς για να καλύψει όλες
τις απαιτήσεις μας από τη ζωή. Καταλαβαίνουμε μια
μέρα πως δεν πρέπει να ξοδευόμαστε άσκοπα, αλλά
αυτόν τον μετρημένο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή

μας να τον χρησιμοποιήσουμε σοφά. Κι η μεγαλύτερη σοφία είναι να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε με
τους άλλους, όσα εμπόδια κι αν έχουμε να ξεπεράσουμε, να μη μείνουμε μόνοι, είναι για να γεμίσουμε
τη μοναξιά μας, για να βουλώσουμε το στόμα αυτού
του βαράθρου που χάσκει μπροστά μας. Ξέρουμε ότι
κάθε μας βήμα μάς φέρνει πιο κοντά στην άβυσσο.
Όσο κρατιόμαστε γερά απ’ τα χέρια με τους άλλους,
τόσο η άβυσσο λιγότερο μας φοβίζει. Η λογοτεχνία είναι η πάλη εναντίον του θανάτου.
Ο λυρισμός είναι η κινητήρια δύναμη της λογοτεχνίας. Σ’ αυτήν χρωστάμε τις πιο μεγάλες ιδέες που διατυπώθηκαν ποτέ, και που έκτοτε κάνουν όλο και νέες
διαδρομές μέσα στο σύμπαν, σε μια διαρκή προσπάθεια να ξαναγεννηθούν κάτω από το φως μιας καινούριας αλήθειας. Χάρη στο λυρισμό, μερικά προνομιούχα πνεύματα μπορούν να συλλαμβάνουν μυστικά της
ζωής που κυκλοφορούν ανάμεσά μας σαν ψίθυροι,
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σαν υποκρούσεις για αυτιά προετοιμασμένα από μια
ξεχωριστή μοίρα. Ο λυρισμός δεν είναι μόνο η ποίηση, όπως ποίηση δεν είναι μόνο το ποίημα. Είναι μια
ματιά που χάνεται στον ορίζοντα, είναι η κίνηση του
χεριού που ανάβει μια λάμπα. Μόνο που η ματιά θα
διακρίνει σε απέραντα μάκρη το πανί ενός καραβιού
που έρχεται, και η λάμπα θα φωτίσει την ομορφιά ενός
χεριού. Τίποτε δεν είναι πιο αληθινό από ένα όμορφο
χέρι που μπορεί να προσφέρει, που είναι γεννημένο
για να προσφέρει. Η αλήθεια του είναι σπουδαιότερη
από άφθονες άλλες που κάνουν φανταχτερά το γύρο
της ζωής.
Ο λογοτέχνης που δεν έχει ανακαλύψει τη δύναμη
του λυρισμού, που δεν έχει μπορέσει να μαντέψει το
βάθος της, θα μείνει πάντοτε λειψός. Διαβάζουμε καμιά φορά ένα βιβλίο και ρωτιόμαστε τι άραγε να του

λείπει; Τόσο τεχνικά γραμμένο, με τόσο αδιάπτωτο
κέφι, γιατί δεν μας γέμισε, όσο περιμέναμε, όσο το
ίδιο μας υποσχέθηκε; Αν ψάξουμε λιγάκι, θα ιδούμε
πως του λείπει αυτή η μυστική ουσία, η άπιαστη, που
μόνο τη νιώθουμε και που μόλις επιχειρήσουμε να την
περιγράψουμε μας γλιστράει μέσ’ απ’ τα δάχτυλα. Οι
μεγάλοι λυρικοί δεν είναι μόνο οι ποιητές αλλά όλοι οι
δημιουργοί. Και απόδειξη του μεγαλείου είναι ότι ενώ
μας δίνει συνείδηση της μικρότητάς μας, συγχρόνως
μας ανεβάζει στο ύψος του.
Όσο περνάει, ωστόσο, ο καιρός, τόσο περισσότερο
ανακαλύπτουμε πως η δουλειά του λογοτέχνη παρόλο το φωτοστέφανο με το οποίο την περιβάλλουν, δεν
διαφέρει από καμιάν άλλη. Όσο προχωρεί κανείς πιο
βαθιά μέσα στο μυστήριο, τόσο η επιφάνειά του φωτίζεται πιο πολύ. Ας σκεφτούμε τη δουλειά μιας κεντήστρας (όχι μιας οποιασδήποτε, αλλά της γεννημένης
για να γίνει κεντήστρα) που βάζει όλη την προσοχή της
ψυχής της στο πώς η βελονιά της θα γίνει πιο σίγουρη,
πιο αρμονική. Τις παρακολουθήσατε καμιά φορά πώς
αφοσιώνονται σ’ αυτή τη λεπτή τέχνη που θέλει γερή
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όραση πώς ξεχνούν τον γύρω τους κόσμο; Κατά τι διαφέρει ο λογοτέχνης με τις δικές του αφοσιώσεις στη
λέξη, στη φράση, με τις επιδιώξεις του για αρμονία
και για σιγουριά, που θα δώσει στο γραφτό του αξία;
Το ξέρω πολύ καλά – αλίμονο – πως η προπαίδεια του
λογοτέχνη πρέπει να είναι πολύ μακρά, για να μπορέσει να χειριστεί το δικό του όργανο, απείρως πολυπλοκότερο στον ανεξερεύνητό του μηχανισμό. Αλλά
το καθαυτό στάδιο της εκτέλεσης δε διαφέρει πια σε
τίποτε από το στάδιο μιας κεντήστρας. Από ένα σημείο και πέρα, η ενέργειά τους ταυτίζεται. Όταν μπει
σε λειτουργία ο μηχανισμός της ψυχής, όταν βεβαιωθεί πια πως έχει σοδιάσει αρκετά, τότε το μολύβι του
λογοτέχνη τρέχει στο χαρτί όπως το μαγικό βελόνι της
κεντήστρας. Το αποτέλεσμα θα είναι αντάξιο με την
ποιότητα της προετοιμασίας και την τελειότητα της
λειτουργίας του μηχανισμού.
Γι’ αυτό το λόγο βλέπουμε τους μεγάλους καλλιτέχνες να γίνονται ξαφνικά
τόσο μετριόφρονες. Όσο κατακτά κανείς την τέχνη του, όσο βεβαιώνεται πως
το όργανό του γίνεται υπάκουο, τόσο
απελευθερώνεται από τα πλέγματα αυτοδιαφήμισης, κομπασμού, υπεροψίας,
υποτίμησης των άλλων, που είναι ίσως συνυφασμένα με τα προκαταρκτικά στάδια
της κάθε δουλειάς. Ο καλλιτέχνης μπορεί
να μην είναι βέβαιος για την ώρα του, το
κέφι του, για τις διαθέσεις του, που αποτελούν παράγοντα πολύτιμο της δημιουργίας. Αλλά ξέρει πως όταν η μηχανή αρχίζει να δουλεύει, η δουλειά θα πάει καλά.
Το επίπεδό του βρίσκεται πια σ’ ένα ύψος
που οι τυχόν κατώτερες συλλήψεις του
είναι αναγκαίες για να στηρίξουν, να συμπληρώσουν τις άλλες, τις πιο υψηλές.
Κι όταν τυχόν περνάει περιόδους στειρότητας, ξέρει
επίσης ότι η ώρα του δώρου θα ξανάρθει, απροσδόκητα ωραία, γεμάτη υποσχέσεις. Οι χαρές είναι συνυφασμένες με πίκρες.
Όσο προσπαθούμε να ψάξουμε πίσω από τις επιφάνειες για να βρούμε ό,τι δεν φαίνεται, ό,τι παραμένει
φιλάργυρα κρυμμένο για να το φωτίσουμε με το φως
της συνείδησης, τόσο μαθαίνουμε πως τα στρώματα
είναι απειράριθμα, για να πεισθούμε στο τέλος ότι το
πεπερασμένο μυαλό μας δε θα μπορέσει ποτέ να ικανοποιηθεί οριστικά. Γυρεύει από την ίδια τη φύση του
ένα τέλος για να αναπαυθεί, αλλά τέλος στη δημιουργία δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει στο χώρο και στο
χρόνο. Γι’ αυτό, το πρόβλημα θα παραμένει αιωνίως
άλυτο, γι’ αυτό η δραματικότητα του πνευματικού ανθρώπου θα εντείνεται ανάλογα με το βαθμό της αγρύπνιας του. Ο λογοτέχνης που κατάφερε να ξυπνήσει
τις περισσότερες υποψίες είναι ο πιο βαθύς, εκείνος
που μπορεί ν’ αποτείνεται και στους πιο διψασμένους.
Οδηγεί πάντα κάπου αλλού, κι αυτή είναι η μόνη λύτρωση που μπορούμε ν’ απαιτήσουμε από το πνεύμα.
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Έλσα Χίου

Ο Άγγελος της γειτονιάς μας
«Γλυκιά η ζωή κι ο θάνατος μαυρίλα». Το είχα πρωτακούσει παιδί απ’ τον Αγγελή, όταν παραληρούσε πάνω
απ’ το ξεψύχισμα της μάνας του, της κυρά Σταματίνας της Βατικιώτισσας. Αργότερα έμαθα πως η ρυθ-

θρωπο με την ευγένεια, με το μεράκι, με τη συγκίνηση
ενός ωραίου σκαριού, με το συναίσθημα της ανάγκης
να σωθεί στη δύσκολη εποχή μας, ό,τι μπορεί να σωθεί απ’ τη παράδοση της ανθρώπινης αξιοσύνης. Χω-

μική φράση ήταν στίχος του Σολωμού που είχε μείνει
στη μνήμη του από κάποια γιορτή της 25ης Μαρτίου με
την Πεπώ τη δασκάλα να βοηθά από πίσω τις απαγγελίες των μαθητών της. Με αφορμή την αποδημία του
ο στίχος με τη μαυρίλα του θανάτου μπλέχτηκε στην
πένα μου.
Ο Άγγελος του Όρμου μας, ήταν ένας λαϊκός άνθρωπος, που εξάσκησε τέχνες των χεριών κατατυραγνισμένες. Ένας ιδιόρρυθμος και ολιγογράμματος
νησιώτης με καλλιεργημένο ψυχικό κόσμο, που τον
βοηθούσε να μετατρέπει τη ταπεινή ζωή της μοναξιάς
σε δημιουργική καθημερινότητα. Εύστροφος και πολυμήχανος, είχε αναπτύξει σωτήριους μηχανισμούς
άμυνας στη χλεύη, στην προσβολή και στην όποια καταρράκωση. Ανήκε στη θυσιασμένη γενιά της κατοχής
και του εμφύλιου. Μου έχει μείνει η φράση του.
«Δέκα χρονώ, αγόρι έκανα κι εγώ το καθήκον μου
στη πατρίδα. Έσπρωξα έναν Ιταλό φασίστα στη θάλασσα. Κι ας το πλήρωσα ακριβά». Πόσο ποιοτικές είναι οι δυνάμεις που συνδέανε αυτόν τον απλοϊκό άν-

ρίς να το καταλαβαίνει ο ίδιος, ταύτιζε τη κίνηση των
χεριών του με το ρυθμό του υλικού που το δούλευε με
ιερή προσήλωση μέσα στο φως και τη ναυπηγική ιστορία της θαλασσινής μας πατρίδας.
– Βρέστε μου παιδιά. Φέρτε μου αγόρια να τα διδάξω τη τέχνη, να μη χαθεί.
Μου έλεγε συχνά.
– Θα τους μαθαίνω χωρίς πληρωμή. Και τα ξύλα δικά
μου. Να μάθουν να φτιάχνουν ξύλινα σκάφη. βάρκες,
τρεχαντηράκια. Είναι κρίμα να χαθεί αυτή η τέχνη.
Στον Άγγελο χρωστάμε πολλά. Το σπιτομάγαζο που
ζούσε στον Όρμο είχε ψυχή. Την ψυχή της πέτρας,
που αντηχεί τους ρυθμούς της καρδιάς. Στις πλατιές
φτυνάδες, μάθαμε τα χορεύουμε με ξυπόλητα βήματα
τους προγονικούς χορούς των πανηγυριών μας. Μάθαμε ν’ ακούμε τα λαϊκά του τραγούδια απ’ το μαγικό
του τζουκ μποξ, από δίσκους διαλεχτούς της εποχής,
που οι στίχοι τους έκαναν τον Άγγελο ν’ αναρωτιέται.
Πού ξανακούστηκε βρε παιδιά η πείνα, η φτώχια,
τα μπαλωμένα ρούχα και τα μουτζουρωμένα χέρια να
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μπαίνουν μέσα σε τέτοια όμορφα τραγουδάκια; Είναι
πονεμένη η γενιά μας. Και τα τραγούδια της γεμάτα
παράπονο. Μ’ αυτά παρηγοριέται ο κόσμος και γλυκαίνει ο πόνος του.
Παραμέσα είχε ένα μικρό εργαστήρι. Ένα τσαγκαράδικο. Μας μπάλωνε τα τρύπια μας παπούτσια και
μας κάρφωνε στις μύτες πεταλάκια. Μας εξηγούσε
το καθετί, για τα δέρματα, για τα βυρσοδεψεία, για τα
σουβλιά και τα βελόνια του. Σα να μαθαίναμε από τη
φλόγα του καντηλιού ενός κρυφού σχολειού μυστικά
και μυστήρια μιας τέχνης που’ χε περάσει ακόμα και
στα παιδικά μας παραμύθια. Ο Αγγελής ήταν ο μάγος
των παιδικών μας χρόνων. Ήταν η ψυχή της παρέας
μικρών και μεγάλων, ντόπιων και ξένων. Ήταν μια ζωντανή μορφή της παράδοσης. Ήξερε να γοητέψει με
την αφηγηματική του χάρη. Οι ιστορίες του αμέτρητες, γεμάτες μελαγχολία ή χιούμορ, γεμάτες περιπλάνηση και αγωνία. Αγαπούσε με πάθος ό,τι έκανε.
Και η γνώση που είχε κορφολογήσει παρατηρώντας
τα επαγγέλματα άλλων ανθρώπων, τον είχαν κάνει πολυμήχανο. Μηχανικός, καραβομαραγκός, τσαγκάρης,
ηλεκτρολόγος κι ακόμα στιχουργός. Έγραφε στίχους,
πάνω σε χαρτονάκια και πακέτα από τσιγάρα. Στίχους
ωραίους, απλοϊκούς που μας τους διάβαζε όρθιος απ’
την πόρτα του μικρού παραλιακού περιπτέρου του.
Ο καλός μας άγγελος άνοιξε φτερά για την απεραντοσύνη τ’ ουρανού. Θα μείνει στη μνήμη μας όχι σαν
ένας γραφικός τύπος, σαν ένας παράξενος γέρος, με
εμμονές και παράλογες επιλογές, αλλά σαν ένας άνθρωπος που άφησε το στίγμα του, ένα στίγμα παραδοσιακών αξιών και μια πικρή σκέψη, ότι η μαγιά των
αυθεντικών ανθρώπων λιγοστεύει και οι προαιώνιες
τέχνες αφανίζονται. Ο Άγγελος ήταν ιδιαίτερος. Είχε
συνήθειες που ξένιζαν και ανάγκες ενδόμυχες, σχετικές με τη τρυφερότητα, την αποδοχή και την εκτίμηση.
Είχε μοναχική ζωή και ονειροπόλα σκέψη. Ήταν μια
αυθεντική παρουσία του Γιαλού μας, που λίγοι μπόρεσαν να κατανοήσουν τα παράξενα και παράλογα κινήματα της ψυχής του. Δεν δέχτηκε ποτέ ν’ απομακρυνθεί απ’ τον τόπο μας. Ούτε καν να ταξιδέψει με τα
εμπορικά σκαριά που άραζαν στο κατώφλι του. Το τέλος του είχε κάτι απ’ την τραγικότητα της προσφυγιάς.
Έγινε μέτοικος. Την ταπεινή του κηδεία την παρακολουθήσαμε ελάχιστοι. Δεν αναπαύτηκε στο λόφο του
Αι- Νικόλα, στα χώματα που σκέπασαν τη μάνα και τ’
αδέλφια του. Δεν υπήρξε άδειος τάφος γι’ αυτόν στο
κοιμητήριο του Όρμου του. Διαβάστηκε σε τόπο άλλο.
Με πρόσωπο γαλήνιο και ακύμαντο μέσα στα λευκά
άνθη της μοίρας του. Στα σταυρωμένα χέρια του είχε
σφίξει την ωραία φλογέρα του που έπαιζε σε ώρες δικές του, σε ώρες μοναχικές του στοχασμού και της
λύπης του. Την πήρε μαζί του για να καταταχθεί με
τους αγραυλούντες αρχάγγελους, που σ’ όλη του τη
ζωή, κάθε Νοέμβριο γιόρταζε μαζί τους, τιμώντας
τους με τα βυζαντινά τραγούδια των αλησμόνητων δίσκων του, που μας έμαθαν να τραγουδάμε την αγάπη,
ν’ αντέχουμε τον πόνο και να ελπίζουμε σε ωραία και
ατάραχα ταξίδια ζωής.

Φτεριάς
Ελένη Κυριακού

Αξέχαστες μνήμες του 1943
Όσα χρόνια κι αν έχουν περάσει, όσα κι αν περάσουν ακόμα, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που αντίκρισαν
τα μάτια μου στο νεκροταφείο του χωριού μας, στον
Μαραθόκαμπο της Σάμου. Το σπίτι μας ήτανε κοντά
στο κοιμητήριο. Ανοίγοντας το παράθυρο, αντίκρισα
αμέτρητους Ιταλούς, φορτωμένους με οπλοπολυβόλα.
Ανάμεσα στο πλήθος εκείνο ξεχώρισα δύο παλικάρια
να περπατούν και να κατευθύνονται στο θάνατο. Δεν
πέρασε πολύ ώρα και φτάνοντας στο κοιμητήριο, τους
διέταξαν ν’ ανέβουν πάνω στο πεζούλι. Τους άκουσα που φώναξαν. Τα λόγια τους αξέχαστα. Τον κρότο που έκαναν τα άτιμα βόλια τους. Ήταν πολύ φοβισμένοι, και συνεχώς πυροβολούσαν παντού. Έκλεισα
τα πατζούρια, γιατί είχαν σκοπό να σκοτώσουν όποιον
έβρισκαν μπροστά τους. Ο τελάλης συνεχώς φώναζε:
«Μπλόκο!! Κανείς έξω από το σπίτι». Κρέμασαν χειροβομβίδες στις πόρτες. Φόβος, τρόμος, θλίψη για πάντα. Τα παιδιά αυτά, από τη Καστανιά της Σάμου, υπηρετούσαν στην αντίσταση ενάντια στον κατακτητή. Το
πώς βρέθηκαν εκεί μου είναι άγνωστο. Ήταν ακόμα
πολύ πρωί και μη έχοντας άλλη επιλογή, κρύφτηκαν σ’
ένα δωμάτιο που λεγόταν τουαλέτα έξω από το σπίτι.
Ξαφνικά άνοιξε η πόρτα. Αμέσως τα πρόδωσαν. Μη
φωνάζετε τους Ιταλούς. Έφυγαν τα παιδιά για πάντα.
Αλλά με ίδιο νόμισμα, πληρώθηκε κι εκείνος. Αιωνία η
μνήμη σας.
Για πάντα θα ναι αξέχαστη εκείνη η εικόνα, που
αντίκρισαν τα μάτια μου, τον περασμένο αιώνα.
Δυο παλικάρια λεβεντιά, και δίχως να λυγίσουν, επήγαιναν ηρωικά, τον χάρο ν’ αντικρίσουν.
Βαδίζανε περήφανα και με περίσσιο θάρρος, κι εκεί
στο κοιμητήρι μας, τα πρόσμενε ο χάρος.
Βροχή τα βόλια έπεσαν πάνω στα σώματά τους, με
αίμα πότισαν τη γη τα λυγερά κορμιά τους.
Ζήτω η Ελλάδα φώναξαν. Τα άκουσα παιδιά μου. Ποτάμια δάκρυα έριξα, ράγισε η καρδιά μου.
Αβάσταχτο το μίσος τους, φαρμάκι η καρδιά τους,
έριξαν και χαριστική βολή στα αθάνατα κορμιά τους.
Αχνό το αίμα πότισε τη γη που γεννηθήκαν. Ο θάνατος φτερούγισε, για πάντα κοιμηθήκαν.
Ήταν πρωί. Πολύ πρωί. Πριν ήλιος ανατείλει. Πάνω
στη γη εκείτονταν δυο λαβωμένοι κρίνοι.
Δεν έφυγαν. Είναι εδώ. Είναι ανάμεσά μας. Θα ζουν
και θ’ αγωνίζονται, για την ελευθεριά μας.

