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Αθήνα, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2016, τεύχος 70

Ιδιοκτήτης:
Σύλλογος των Απανταχού Μαραθοκαμπιτών,

Γ΄ Σεπτεμβρίου 18, Αθήνα 10432,
email: info@fterias.gr  ιστοσελίδα: www.fterias.gr

Τηλ. επικοινωνίας: 210.94.16.387

Συντακτική επιτροπή:

Αγγέλα Χατζίνη, Χρυσούλα Κώνστα,
Γραμματική Κάρλα, Μανόλης Βουρλιώτης

Τυπογραφείο:
ΑΦΟΙ  ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ  Ο.Ε. - Γερανίου 7 - Τηλ. 210.52.38.107

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθεια που προ-
σφέρετε στην έκδοση του Φτεριά στην προσπάθειά 
μας να τον κάνουμε καλύτερο. Χωρίς τη δικιά σας συ-
μπαράσταση δεν θα είχαμε καταφέρει πολλά για αυτό 
το περιοδικό που αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας με 
τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου. Ζούμε όμως 
στην ψηφιακή εποχή, μπορείτε να επισκέπτεσθε την 
ιστοσελίδα του Συλλόγου fterias.gr, όπου θα δείτε 
εκατοντάδες φωτογραφίες, βίντεο και ανακοινώσεις. 
Όσοι έχουν facebook μπορούν να πηγαίνουν στη σε-
λίδα Σύλλογος Απανταχού Μαραθοκαμπιτών, αυτή τη 
στιγμή έχει φτάσει να έχει 2.381 φίλους.

Συνδρομές Φτεριά
Πρόδρομος  Αντωνακάκης 50
Χρήστος  Κυπραίου   100 
Εις μνήμη της συζ. Δάφνης
Νικόλαος  Κυαμέτης   50
Νικόλαος  Τσοπανάκης   20
Σωκράτης  Δηλανάς   50
Σταματία  Γραμματά   30
Ευάγγελος  Ταλιαδούρος   20
Πένυ  Γρυδάκη   50
Ουρανία  Χρυσαφίνου   50
Θεανώ  Ζαμπίτη   50
Ιωάννης  Ρήνας    10
Αργυρώ  Χρυσή   20
Ιωάννης  Αγγελινάρας    20
Εμμανουήλ  Πήττας   20
Νικόλαος  Πατσούλης  Ιερέας   50
εις μνήμη Πελαγίας  Τσουβαλά 

Συνδρομές Στέγης Αγάπης
Ανώνυμος    17/10    500
Ανώνυμος   10/12    500
Ανώνυμη  εις  μνήμη συζύγου   50
Θεανώ  Ζαμπίτη    100  

Αποβιώσαντες
Αλέξανδρος  Ξυγκάς
Ιωάννης   Καψαλάκης
Δάφνη  Βουλή
Κυράνη  Σεβαστή
Κωνσταντία  Στασίνη
Σοφία  Μακρυά

 Στην Αθήνα απεβίωσαν:
η Δάφνη  Κυπραίου στις 8 /6 και
ο Χρυσόστομος Δηλανάς στις 7/11.
Ο Σύλλογος απευθύνει τα θερμά του συλλυπητήρια 
στους οικείους τους. 

Επιστολή
Συλλόγου Σαμίων  Θεσσαλονίκης

«Ο Πυθαγόρας»

Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μας θεωρεί 

ως επιβεβλημένη την υποχρέωσή του να σας εκφρά-

σει και γραπτώς τις εγκάρδιες ευχαριστίες του για 

την αμέριστη βοήθεια και την  ηθική σας συμπαρά-

σταση προς τη χορωδία του συλλόγου μας  κατά τη 

διάρκεια της πρόσφατης επισκέψεώς του στη Σάμο, 

με την υπέροχη υποδοχή της στο Μαραθόκαμπο, την 

εκεί ξενάγησή της στα αξιοθέατα και την περιποίησή 

της στην πλατεία του χωριού. 

Τα συναισθήματα της συμπάθειας και της αγάπης, 

με τα οποία περιβάλλετε το σύλλογό μας, μας ενισχύ-

ουν για να συνεχίσουμε με νέες δυνάμεις το έργο 

μας, που αποσκοπεί στην προβολή της Σάμου στη 

Θεσσαλονίκη και στον ευρύτερο χώρο της Μακεδο-

νίας. 

Για το λόγο αυτό ευελπιστούμε ότι και στο μέλλον 

θα προσφέρετε στο σύλλογό μας τη συγκινητική σας 

επικουρία και συνδρομή. 

Μετ’ εξαιρέτου τιμής 

Για το Δ. Σ. 

     Η πρόεδρος                            Ο γραμματέας

Σταματία Γρηγορίου           Νικόλαος Αποστολάτος



Φτεριάς 3

 Σας ευχόμαστε τα ευεργετικά θεία δώραΣας ευχόμαστε τα ευεργετικά θεία δώρα

των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάςτων Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

να αφυπνίσουν  μέσα μας την λαβωμένη ελπίδα.να αφυπνίσουν  μέσα μας την λαβωμένη ελπίδα.

Χρόν ια  πολλάΧρόν ια  πολλά

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η συντακτική επιτροπή του ΦτεριάΤο Διοικητικό Συμβούλιο και η συντακτική επιτροπή του Φτεριά

Κόψιμο πίτας-χορός

Στις 29 Ιανουαρίου ημέρα Κυριακή

στις 1 το μεσημέρι θα γίνει η κοπή

της πρωτοχρονιάτικης πίτας

και στη συνέχεια ο χορός μας 

στην μουσική ταβέρνα «Μεταξύ μας»
Ελ. Βενιζέλου 83 (Γράμμου), Μοσχάτο. 

Τηλ. 210 9412982-6945878458. 

Με πλήρες μενού και απεριόριστο

κρασί και αναψυκτικά

Τιμή πρόσκλησης 18 ευρώ

Σας περιμένουμε όλους.

Να ανταμώσουμε, να διασκεδάσουμε 

και να χορέψουμε με την συνοδεία

βιολιού τα δικά μας νησιώτικα.

Τηλ. επικοινωνίας: Αγγ. Χατζίνη 210 
9416387, Χρυσ. Κώνστα  210 2933063, 
Στέλ. Τσιπελίκης 210, 4318807 και Νίκη 
Ταλιαδούρου 210 4173870.

Ένας  άγγελος για τη Στέγη αγάπης 

Ναι υπάρχουν άγγελοι ακόμα. Έχουμε και εμείς το 
δικό μας για τη Στέγη Αγάπης στο Μαραθόκαμπο. Σα-
μιώτης, αξιόλογος άνθρωπος, επιτυχημένος στο χώρο 
του, με μεγάλη καρδιά, που άφησε την μισή πίσω στη 
Σάμο, στο αγαπημένο του νησί και προσφέρει όπου 
μπορεί και βέβαια δε ξεχνά και εμάς.
Είναι άπειρα τα ευχαριστώ του Συλλόγου μας. Είναι 
φτωχά τα λόγια για να του εκφράσουμε την ευγνωμο-
σύνη μας για το θεάρεστο έργο που κάνει. Είναι απέ-
ραντη η συγκίνηση για τη συνεχή βοήθειά του. 
Δεν θέλουμε να του πούμε κάτι άλλο. Ο Θεός να 
του τα επιστρέφει διπλά και η ανωνυμία υπάρχει, γιατί 
έτσι το ζήτησε.
Και βέβαια όλα αυτά με την αμέριστη βοήθεια και 
συμπαράσταση από τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου 
τον κ. Στέλιο Τσιπελίκη, ο οποίος διατηρεί φιλικές 
σχέσεις μαζί του. Ο Στέλιος ήταν ο πρωτεργάτης και 
ο πιο ένθερμος υποστηρικτής για την ίδρυση της Στέ-
γης στο χωριό και ο οποίος εξακολουθεί με μεγάλο 
σθένος να την υποστηρίζει μέχρι σήμερα και για όσο 
κρατήσει.
Άπειρα τα ευχαριστώ και σε όλο τον κόσμο που στη-
ρίζει και μας νοιάζεται και βέβαια στην κολόνα της 
Στέγης τις εθελόντριες. Ακούραστες, μάχιμες με την 
ίδια όρεξη, με την ίδια αγάπη.
Πρέπει όλοι να το πιστέψουμε...
Είναι μεγάλο το έργο και το μοναδικό στο νησί 
μας...
Ας το φροντίζουμε πάντα.
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Ζούσαμε στην Αγία Κυριακή Μαραθοκάμπου την δε-
καετία του 50. Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης δεν 
υπήρχαν τότε. Παίρναμε νερό για πιόμα και για λάτρα 
από πηγές που ήταν τριγύρω και μέσα στον οικισμό.
Η πηγή της Φλέβας λίγο πιο έξω από το χωριό με τον 
μεγάλο πλάτανο και την μεγάλη στέρνα για τα ποτιστι-
κά, έτρεχε χειμώνα-καλοκαίρι ολοκάθαρη και δροσι-
στική, όπως και τ’ Αι Γιώργη, που βρισκόταν μέσα στις 

μουρτιές κοντά στα ερείπια της ομώνυμης εκκλησίας.
Η βρύση στο ρέμα μέσα στο χωριό, που όπως έλεγε 
η επιτοίχια επιγραφή, χτίστηκε το 193…, από τον Πρό-
δρομο Κεντούρη, ήταν κυρίως για να πλένουν τα ρού-
χα οι νοικοκυρές και μόνο σε πολύ δύσκολες εποχές, 
για πιόμα.
Ο περιβόητος Λάκκις ήταν ένας βόθανος, παράρε-
μα, λίγο πιο κάτω, ξεσκέπαστος και πότε προστατευ-
όμενος από αυτοσχέδιες καλαμωτές και φρετζάτα. 
Από αυτόν λάκκο υδρευόταν όλο το χωριό, γιατί ήταν 
η μόνη αξιόλογη πηγή μέσα στον οικισμό και δεν ήταν 
κόπος πολύς να μεταφέρουμε το νερό από κει μέχρι 
τα σπίτια μας.
Μικρές πηγές κοντά στους κήπους βόρεια και δυ-
τικά του Αι Γιώργη τροφοδοτούσαν μικροστέρνες για 
πότισμα και τα λιοτρίβια μας. Αλλά και στην απέραντη 
κτηματική μας περιφέρεια υπήρχαν πηγές πολλές, κά-
ποιες με αστείρευτο νερό και άλλες, που «άνοιγαν», 
αν άνοιγαν, Απριλομάη.
Εκεί δροσίζονταν οι ξωμάχοι, οι ερημίτες και τα ζώα 

τους, όταν έμεναν με τις μέρες στα καλύβια τους για 
να φροντίσουν τα κτήματά τους και να μαζέψουν τους 
καρπούς και τα λογής-λογής γεννήματα.
Εκτός από πηγές είχαμε και πηγάδια, πάντα έξω 
από το χωριό, στα ποτιστικά, στις φυλλάδες και στου 
Καραΐσκου.
Οι μόνοι που είχαν τότε νερό στα σπίτια τους για 
πιόμα, για λάτρα και για πότισμα, ήταν οι λιοτριβιάρη-

δες και ο καπετάν Παύλος 
Μουκαζής.
Το καλοκαίρι τυλίγαμε τα 
πήλινα με βρεμένα σακκιά 
για να μένει το νερό δρο-
σερό στο σπίτι ή στα κτήμα-
τα που δουλεύαμε.
Και όταν πηγαίναμε για 
μπάνιο στον Λιμνιώνα, γε-
μίζαμε τα παγούρια και τα 
σταμνιά απ’ την Βρυσίτσα ή 
απ’ της Κιουράνας την πηγή 
και ποτίζαμε τα ζώα εκεί ή 
στην πηγή της Κώσταινας, 
παράστρατα του ημιονικού 
δρόμου που οδηγούσε απ’ 
την Αγία Κυριακή στην πα-
ραλία του Λιμνιώνα από τα 
νοτιοδυτικά.
Έτσι είχαν τα πράγματα 
απ’ το σωτήριο έτος 195…
στο χωριό μας.
Τότε ήταν που γύρισε 
απ’ την Αμερική μετά από 

σαράντα πέντε περίπου χρόνια ξενιτειάς, ο κυρ Δη-
μήτρης Τσότρος και αποφάσισε να μείνει στα πάτρια 
εδάφη κοντά στα αδέλφια και τα ανίψια του.
Ο κυρ Δημήτρης ο Αμερικάνος, όπως συνήθιζαν να 
τον λένε οι χωριανοί, ήταν πραγματικός θησαυρός. 
Άνοιξε την πόρτα του, το πορτοφόλι του και την καρδιά 
του απλόχερα στους ανήμπορους και τους φτωχούς, 
σε συγγενείς και ξένους, προίκισε κορίτσια, βόηθησε 
παιδιά να σπουδάσουν, γιατροπόρεψε κόσμο, στήριξε 
την κοινότητα, όλους τους αγίους και όλους τους αν-
θρώπους.
Έχτισε όμορφο δίπατο σπίτι στην Αγία Κυριακή με 
κουζίνα, καθιστικό και ξεχωριστά υπνοδωμάτια, με 
λουτρό και αποχωρητήριο, που το έλεγε βε σε (w. c.). 
Και στην αυλή άνοιξε πηγάδι περίκλειστο με χειροκί-
νητη αντλία, μόνο για το πότισμα και για το w. c.
Το νερό για την λάτρα, για πιόμα και για μπανιαρί-
σματα το κουβαλούσαν ταχτικά από την φλέβα με τα 
γαϊδουράκια τους και με το αζημίωτο πότε ο Κυριάκος 
της κυρα Μαριώς και πότε τα παιδιά του χωριού, μέ-

Μανώλης Ν. Κάρλας

Η βρύση του Αμερικάνου
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χρι να γεμίσουν το μεγάλο βαρέλι του λουτρού και το 
μικρό ντεπόζιτο της κουζίνας.
Η έλευση του Αμερικάνου επηρέασε πολύ το χωριό. 
Το καινούριο σπίτι με τις ανέσεις του, το ραδιόφωνο 
που μάζευε, μάγευε και ενημέρωνε όλους, η πρωτό-
γνωρη Polaroid, η βάρκα του, παιχνίδι για όλους μας, 

όταν πηγαίναμε στον Λιμνιώνα, οι διηγήσεις του για 
την Αμερική που κάποτε δεν είχαν τελειωμό, μα πιο 
πολύ η ανθρώπινη συμπεριφορά του κυρ Δημήτρη κου-
βεντιάζονταν ή σχολιάζονταν από μικρούς και μεγά-
λους. Ο Αμερικάνος έδωσε δουλειές και τις εμπειρί-
ες του στο χωριό σε δύσκολες εποχές στηρίζοντας με 
τον τρόπο του.
Ήταν τότε που η μάνα μας, όπως και άλλοι χωριανοί, 
αρρώστησε από τύφο. Η μητέρα μας παρέμεινε στο 
σπίτι στον Μαραθόκαμπο, μαζί με τον πατέρα, σαρά-
ντα περίπου ημέρες για την ολοκλήρωση της ενέσιμης 
θεραπείας της. Όλο αυτό το διάστημα μας φιλοξένη-
σε τον αδελφό μου και εμένα στο καλύβι της, η θεία 
μας η Παγώνα, Θεός σχωρέστην.
Θυμάμαι μια μέρα που συζητούσαν οι μεγάλοι στην 
αυλή για την κατάσταση της μάνας μας, ο κυρ Δημή-
τρης άρχισε να λέει για τις αρρώστιες που μεταδίδο-
νταν με το νερό και για την ύδρευση και αποχέτευση 
που έχουν οι Αμερικάνοι.
Άλλη μια φορά καθώς έβλεπε τον Αραπίνο και τ’ 
άλλα σκυλιά του χωριού να τρώνε ανεξέλεγκτα τα 
εντόσθια απ’ τα κατσίκια που έσφαξαν κάτω απ’ την 
μεγάλη χαρουπιά οι τσοπάνηδες, μας έλεγε ότι αυτά 
στην Αμερική απαγορεύονται για να αποφεύγονται ο 
εχινόκοκκος και άλλες αρρώστιες.
Για τις μύγες κρεμούσε από το ταβάνι παγίδες από 
ταινίες πλαστικές , εμποτισμένες σε ένα κολλώδες 
υλικό και για τα κουνούπια έβαζε λογής-λογής εντο-
μοκτόνα και σίτες στα παράθυρα το καλοκαίρι.
Μια μέρα, μεγάλη μέρα για το χωριό, όπως αποδεί-
χτηκε αργότερα, ήρθαν εργολάβοι και τεχνίτες απ’ το 
Καρλόβασι που μέτρησαν και υπολόγισαν το κόστος 
της μάστευσης μεγάλης πηγής κοντά στα Ποτιστικά 

και της μεταφοράς του νερού υπόγεια με πήλινους 
σωλήνες μέχρι το έμπα του χωριού, όπου θα χτιζόταν 
μεγάλη βρύση. Τους είχε καλέσει ο Αμερικάνος. 
Το νερό ήρθε στην βρύση μας το 1955. Η βρύση είχε 
δεξαμενή (χαζνέ) και τρία στόμια. Ένα για να παίρ-
νουν το νερό οι άνθρωποι, ένα για να φεύγουν τα ξε-
χειλίσματα προς τον κήπο της θείας Παγώνας και ένα 
για να γεμίζει το αχούρι που έπιναν τα ζωντανά .
Τότες δεν υπήρχαν μηχανές και τα ζωντανά ήταν 
μέρος της οικογένειας και η φροντίδα τους υποχρέ-
ωση και αντίλυτρο ζωής. Για το σημαντικό αυτό έργο 
δεν έγιναν ούτε εγκαίνια, ούτε πανηγύρια .
Την μεγάλη εκείνη ημέρα, λίγο πριν τρέξουν επί-
σημα οι βρύσες, έριξαν οι γυναίκες μεγάλο αγιασμό 
μέσα στον χαζνέ. Κι ύστερα πρόσφεραν τηγανίτες 
με άφθονο μέλι και ντόπιο τυρί σε όσους έτυχε να εί-
ναι κοντά εκείνη την ώρα και ένα ποτήρι καθαρό και 
δροσερό νερό απ’ την καινούρια μας βρύση, κέρασμα 
στην υγειά του Αμερικάνου.
Αργότερα ψηλά στην πρόσοψη της βρύσης τοποθε-
τήθηκε πλάκα μαρμάρινη με επιγραφή: «Δαπάναις Δη-
μητρίου Τσότρου 1955».
Πριν λίγα χρόνια η βρύση και η πλάκα της μεταφέρ-
θηκαν παράδρομα για την διευκόλυνση των οχημάτων, 
καθώς με τον αγώνα των χωριανών και την φροντίδα 
της αυτοδιοίκησης, το δίχτυο ύδρευσης επεκτάθηκε 
σε όλα τα σπίτι και ο ρόλος της βρύσης σταδιακά υπο-
βαθμίσθηκε.
Σήμερα πίνοντας καφέ στην φιλόξενη αυλή της κυρά 
Μαριάς, στην ανηφορική δημοσιά του οικισμού, κάτω 
από την πλατύφυλλη κρεβατίνα ή απολαμβάνοντας το 
δροσερό νερό με λουκουμάκι, ούζο ή υποβρύχιο, θυ-
μάμαι όλα όσα ζήσαμε και όλους όσους υποφέραμε 

από την επιβίωση, τα πέτρινα εκείνα χρόνια, καθώς 
και τους πρωτοπόρους και τους ευεργέτες, γνωστούς 
ή άγνωστους που έφυγαν απ’ τη ζωή, αφήνοντας τους 
καρπούς των έργων τους παρακαταθήκη για εμάς και 
για τα παιδιά μας.
Αγέραστη η μνήμη όλων στους αιώνες.
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Ήταν απόγευμα της 24ης Σεπτεμβρίου όταν προ-
σκαλεσμένη της πρεσβυτέρας Αργυρώς Βολακάκη, 
χήρας του αείμνηστου παπά-Παντελή, βρέθηκα στα 
Σεβαστέικα.
Τα Σεβαστέικα ήταν ένα  μικρό χωριουδάκι που σή-
μερα είναι σχεδόν ερειπωμένο κι εγκαταλελειμμένο. 
Βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω από το Μαραθόκαμπο 
και πολύ κοντά σε ένα πιο μεγάλο χωριό, τα Σακου-
λέικα.
Το όνομά τους τα Σεβαστέικα το πήραν προφανώς 

από τις γενιές των Σεβαστάκηδων που το πρωτοκατοί-
κησαν κι ίσως από το Σεβαστό Γιαγά, όπως μαρτυρά η 
επιγραφή στη μαρμάρινη πλάκα πάνω από την ιστορι-
κή βρύση.

Σεβαστού γεννεά έκτη τήνδε την πηγήν καινίζει
αωπζ (=1887) 

Ο παρακείμενος πλάτανος, γιγάντιος και καμαρω-
τός που φύεται εκεί πάνω από 250 χρόνια, που στον 
ίσκιο του μεγάλωσαν γενιές και γενιές, χαρίζει απλό-
χερα την πυκνή του σκιά και δροσιά στους περιπατη-
τές αυτού του τόπου και στους λίγους νοσταλγούς κα-
τοίκους του.
Ο τόπος, προικισμένος από τη φύση, σε τραβά σα 
μαγνήτης και σε κάνει παντοτινό εραστή της Σάμου, 
αυτού του φιλόξενου ανοιχτού παράδεισου.
Παλιά πετρόχτιστα  σπίτια, καλντερίμια, καφενεία, 
αποθήκες, αμπελώνες, μποστάνια, κήποι με μηλιές, 

ροδιές, συκιές και οπωροφόρα δέντρα, όλα δημιουρ-
γήματα των ροζιασμένων χεριών, του ιδρώτα και του 
μόχθου των κάτοικων του, σε γυρίζουν πίσω σε εκείνα 
τα χρόνια. Μεγάλες οικογένειες Σεβαστάκηδων, Πλα-
τανιωτών, Σαρηγιάννηδων κατοίκησαν εκεί, δούλεψαν 
την εύφορη γη και την αγάπησαν σα μάνα τους.
Η οικογένεια της Αργυρώς και του Νικόλα Πλατα-
νιώτη, τα παιδιά τους Γιώργος, Χρήστος, Γιάννης και 
Σταματία, καταδεκτικοί και φιλόξενοι, μεταβίβασαν 
τις σπάνιες αυτές αρετές στα παιδιά και τα εγγόνια 

τους, Αργυρώ, Νικόλα, 
Διαμαντή κι αυτοί στα 
δικά τους παιδιά. Η οι-
κογένεια του Γιάννη Σε-
βαστάκη και της Μαρί-
ας (Μαρίτσας) Κώνστα, 
άρχοντες του τόπου των 
Σεβαστέικων, τιμούν 
και διατηρούν τις ίδιες 
παραδόσεις που διδα-
χτήκαν από τους γονείς 
τους.
Όπως στέκεσαι κάτω 
από τον αιωνόβιο πλά-
τανο, τον κορμό του 
οποίου αγκάλιαζαν έξι 
άνδρες με απλωμένα τα 
χέρια, αγναντεύεις το 
πανέμορφο και πυκνό-
φυτο όσο κανένα άλλο 
δάσος, και στη μέση του, 
σαν από χέρι Θεού βαλ-
μένο, το μικρό εκκλησά-
κι του Αι-Γιώργη, γνωστό 
για τα πανηγύρια του.

Σεμνό στη μεγαλοπρέπειά του, το εκκλησάκι έχει 
πετρόχτιστο περίβολο εξαιρετικής αισθητικής, περί-
τεχνο τρούλο, ξυλόγλυπτο τέμπλο από τα χέρια ευσε-
βών μαστόρων που μίλησαν με τον Άγιο και τον Θεό.
Εκεί, σ’  αυτή την εκκωφαντική ησυχία του δάσους, 
αισθάνεσαι και βιώνεις όλο το μεγαλείο της φύσης και 
του Θεού, και νομίζεις ότι ακούς από μακριά να σε 
πλησιάζει ο ήχος από τα πέταλα του αλόγου του αγί-
ου.
Σε λίγο η παπαδιά άνοιξε διάπλατα το σπίτι της και 
την καρδιά της και μας καλοδέχτηκε στο με σεβασμό, 
ανακαινισμένο πατρογονικό της.
Εκεί θαυμάζεις την τάξη, την αισθητική, την πάστρα 

(καθαριότητα) και τη νοικοκυροσύνη που διδάχτηκε 
από γιαγιά και μάνα, όπως άλλωστε κι οι περισσότε-
ρες νοικοκυρές Μαραθοκαμπίτισσες.
Η παπαδιά μας διηγήθηκε ιστορίες σαν παραμύθια 

Χρυσούλα Κώνστα

Μια επίσκεψη στα Σεβαστέικα



Φτεριάς 7

και μας ξενάγησε σ’ ένα μικρό πετρόχτιστο σπιτάκι 
(το παλιό καφενείο του χωριού), μουσείο κατά κάποιο 
τρόπο, και μας μίλησε για κάποιους συγχωριανούς μας 
που κοιμήθηκαν, έφαγαν, ξεκουράστηκαν, διασκέδα-

σαν, αλλά και κρύφτηκαν στην πυκνή κι απροσπέλα-
στη κορυφή του πλατάνου, όταν στα δύσκολα χρόνια 
βρέθηκαν κυνηγημένοι, αν και πατριώτες, τίμιοι πολε-
μιστές, παλικάρια. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερ-
θεί ένα περιστατικό.
Είναι Πάσχα. Το πανηγύρι του Αι-Γιωργιού έχει φου-
ντώσει για τα καλά. Μεταξύ των προσκυνητών κι ο 
Κώστας Γιαγάς. Ο Κώστας, δεινός σκοπευτής, με την 
ορμή της νιότης και την παλικαριά του, μόλις τέλειωσε 
η εκκλησία κι άρχισε ο χορός, το τραγούδι και τα όρ-
γανα, μπήκε στη μέση του κύκλου των κοριτσιών που 
χόρευαν γύρω από τον πλάτανο, κι από το ανοικτό πα-
ράθυρο του καφενείου κι από απόσταση 30 περίπου 
μέτρων, σημάδεψε και με απόλυτη ακρίβεια έριξε εν-
νιά πυροβολισμούς σε μια μεγάλη πέτρα 
(φτενάδα) στον απέναντι από το ανοικτό 
παράθυρο του καφενείου τοίχο, σε δυο σει-
ρές οριζόντιες και κάθετες και με τις βο-
λές να απέχουν ίσα μεταξύ τους. Σήμερα, 
ο ιδιοκτήτης του σπιτιού Χρήστος Σεβαστά-
κης διατηρεί την πέτρα με τα εμφανή σημά-
δια, όπως επίσης κι έναν κάλυκα. Το εσω-
τερικό του σπιτιού (πρώην καφενείου) με 
το ξύλινο ταβάνι, τον πέτρινο λαξευτό νε-
ροχύτη, το τζάκι στολισμένο με τα χαρανιά 
και τις οικογενειακές φωτογραφίες, το ξύ-
λινο ντουλάπι σκαμμένο στον τοίχο, την πά-
ντα  πάνω από το κρεβάτι, τις νεροθυρίδες 
και τη φωτογραφία του Κώστα, σε γυρίζουν 
χρόνια πριν.
Το κλειδί του σπιτιού-μουσείου είναι σε 
θέση φανερή σε όποιον θέλει να το επισκε-
φτεί. Ένα κομμάτι κι αυτό της ιστορίας του 

ιστορικού μας χωριού, απ’ όποια οπτική γωνία κι αν το 
δεις.
Η ξενάγηση τελείωσε κι η παπαδιά έστρωσε τραπέζι 
με τα καλούδια που είχε ετοιμάσει. Πρώτα το καφεδά-

κι, μερακλίδικο και καϊμακλίδικο, ύστερα το 
ουζάκι, αργότερα οι αφράτες τηγανίτες κι 
οι κολοκυθόπιτες, τα γνωστά φακελάκια με 
το κόκκινο κολοκύθι, το χειροποίητο φύλλο, 
το ντόπιο τυρί που μοσχομύριζαν λάδι και 
δυόσμο, όλα τα απολύσαμε δεόντως.
Με αυτόν τον τρόπο η παπαδιά εξετέλε-
σε στην ακρίβεια την υπόσχεση του αείμνη-
στου παπά-Παντελή σε μένα που, λίγο πριν 
μας αφήσει για πάντα, ήθελε να μας φιλέ-
ψει στο ζεστό σπιτικό του. Γι’ αυτό κι όλη η 
παρέα που βρεθήκαμε εκεί, εγώ, η παπαδιά, 
ο Γιώργος, ο Γιάννης ,η Αργυρώ κι η Δέσποι-
να, βάλαμε στη μέση του τραπεζιού και το 
δικό του ουζοπότηρο, τσουγκρίζοντας, με 
την ελπίδα ότι μας έβλεπε κι ευχαριστιόταν 
μαζί μας σε αυτές τις δύσκολες, τις έντο-
νες, αλλά κι ιδιαίτερες στιγμές. 
Η μέρα σιγά-σιγά αποσύρθηκε.
Στο δρόμο του γυρισμού, στο ανηφορικό 

δρομάκι που θα μας έβγαζε στο δημόσιο δρόμο, ανα-
λογιζόμουν κάποιες όμορφες αλλά μακρινές ημέρες 
που σαν παιδί είχα ζήσει στα Σεβαστέικα, καθώς η μυ-
ρωδιά του πευκοτσίγκανου και του ρετσινιού έμπαιναν 
ορμητικά στα ρουθούνια μου.
Στην επιστροφή τα νιόβγαλτα αστέρια χαμήλωσαν 
τόσο που νόμιζες ότι αν άπλωνες το χέρι σου, θα τα 
έπιανες. Αριστερά μας άναψαν χιλιάδες καντηλάκια, 
τα φώτα από τους Σπαθαραίους, το Μπάλο, τη Βελανι-
διά, τον Όρμο. Μπροστά μας απλώθηκε το μεγάλο μας 
χωριό και κάτω ο Κάμπος, τα Βοτσαλάκια, η απέραντη 
θάλασσά μας με τη Σαμιοπούλα, κόρη μικρή και ντρο-
παλή να φυλάει το έμπα και να χαϊδεύει απαλά τα πό-
δια της θαλασσοκρατούσας μάνας της.
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Η οικογένειά μου είναι από εδώ, είμαστε γνήσιοι 
Σαμιώτες, όλοι. Ο παππούς μου από Κοσμαδαίους. Το 
παλιό μας όνομα ήταν Τρανταφύλλου. Κοσμαδιώτης 
ήταν, αλλά δούλευε από κει μεριά στο Γκιουλ Μπα-
ξέ, γι’ αυτό μας δώκαν μετά το όνομα Κιουλμπαξώτης.  
Δούλευε σαν γεωργός, θερίζανε σιτάρια, αυτά. Απέ-
ναντι από τη Χίο είναι ένα χωριό τούρκικο, το οποίο λέ-
γεται Γκιουλ Μπαξές, από κει πήρε ο πάππος μου το 

όνομα. Το μικρό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος και από 
κείνονε πήρε ο αδελφός μου ο Κώστας το όνομά του. 
Η μητέρα μου ήταν από την Πελοπόννησο κάτω, Στα-
ματία τη λέγανε. Εγώ γεννήθηκα εκεί που ήταν του μα-
στρο-Γιάννη του Ρωλογά το σπίτι, πού είναι του Γιάν-
νη του Μουκαζή το σπίτι από κάτω, ακριβώς εκεί που 
είναι ένα πέτρινο σπίτι καινούριο, τώρα το οικοδομή-
σανε, τότε ήταν παλιό, το είχαμε εμείς, εκεί γεννηθή-
καμε εμείς, εγώ κι ο Αντρέας. Ο Κώστας γεννήθηκε 
το 1930, ο Αντρέας το 1933, ένα χρόνο τον περνούσα 
εγώ, δεκατρείς μήνες. Εγώ γεννήθηκα το 1932.
Ο πατέρας μου δεν είχε καμία σχέση με τη θάλασσα, 
γίνηκε δέκα εφτά χρονώ και πήγε εθελοντής. Τότες 
ήταν ο πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας, το 1912, πήγανε 
τότες παιδιά απ’ το Μαραθόκαμπο πολλά εθελοντές 
και μαζί με τα παιδιά όλα ήταν παρέα και πήγε και ο 
συχωρεμένος ο πατέρας μου. Όταν πέθανε ήμουνα 
πολύ μικρό παιδί, πέθανε 1939 με 1940. Οι Ιταλοί δεν 
τους είδε. Παρόλα που από όλα τα παιδιά με αγαπού-

σαν παραπάνω και ο πατέρας μου και η μητέρα μου, 
με αγαπούσαν πολύ και οι δύο. 
Από πιο παλιά που είχα ακούσει από μαστόρους 
απέναντι ήταν τα καρενάγια του Ξέρξη κάπου προς 
τη Βελανιδιά. Από το μαστρο-Σταύρο το Ρωλογά το 
έχω ακούσει και από τον πιο παλιό το μπαρπα-Γιώργη 
τον Αυτιά. Εγώ δεν ξέρω πού τα είχανε διαβάσει, για-
τί ξέρεις έκανα πολλά χρόνια με τον μαστρο-Σταύρο 

το Ρωλογά, Θεός σχωρέστον, έτσι από κει μάθαμε το 
κάθε τι που σώζεται. Όπως εδώ στον Όρμο είχαμε 
τους ταρσανάδες, είχαν κι εκεί ταρσανάδες προς την 
περιφέρεια, τελειώνοντας η Βελανιδιά κάπου εκεί κο-
ντά.
Εγώ πήγα σχολείο, δημοτικό, αλλά πολλές φορές 
δεν είχα προβιβασθεί, επειδή ήμασταν πολύ φτωχοί, 
δεν είχαμε δυνάμεις να μαθαίνουμε γράμματα, δεν εί-
χαμε βιβλία, ήταν τότε η κατοχή, ο πόλεμος, η μητέρα 
μου ξένη, ορφανή οικογένεια ήμασταν, πατέρα δεν εί-
χαμε, σπίτι δεν είχαμε, τίποτα δεν είχαμε κι έτσι δύ-
σκολα τα βγάζαμε πανιά. Στο σχολείο είχα δάσκαλο 
τον κυρ-Αλέξη τον Χατζίνη, ένα-δυο τάξεις τον είχα, 
μετά πέθανε. Στην κατοχή το σχολείο λειτουργούσε, 
αλλά όταν ήρθαν οι Ιταλοί μας επιβάλλανε να μάθουμε 
ιταλικά. Εγώ τότε ήμουν πιτσιρικάς, δίνανε τότες από 
ένα-δύο μολύβια και δυο τετράδια, εγώ που είχα λα-
χτάρα για τα τετράδια και τα μολύβια, πήγα να πάρω 
τα τετράδια και τα μολύβια, αλλά δεν ξαναπήγα σχο-

Αγγελής Κιουλμπαξώτης

Η ζωή μου
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λείο, αλλά έμαθα τη γλώσσα την ιταλική και συνεννο-
ούμουνα.
Εγώ με θάλασσα δεν είχα μεγάλες επαφές, ο αδερ-
φός μου ο καπτα-Κώστας και με τη ξυλοναυπηγική τέ-
χνη είχε μανία και ήταν ο πρώτος μάστορας, ο άσσος, 
απ’ όλους μας και είχε μανία και με τη θάλασσα, βγά-
λαμε και ξύλινα σκάφη και σιδερένια, τα οποία 
χαθήκαν όλα. Ο αδερφός μου Κώστας ξεκίνησε 
να φτιάχνει σκάφη από μικρό παιδί, εμείς από 
μικρά παιδιά οχτώ, εννέα χρονών, σχολείο πη-
γαίναμε και ο Αντρέας σκάρωνε μικρά σκαφά-
κια. Μάθανε την τέχνη από τον Γιώργο Αυτιά, 
τότε παντού πηγαίναμε, εγώ μικρός δεν πήγαι-
να, αλλά σαν μεγάλος αναγκάστηκα να πάω. Τι 
να ’κανα; Πού να πάαινα; 
Ο Κώστας έκανε πολλά καράβια, έκανε το 
Μαραθόκαμπος, το είπε για το χωριό μας εδώ, 
το 1960, δε θυμάμαι ακριβώς, ήτανε καμιά τε-
τρακοσιαριά τόνοι, το όνομα του σκαριού λεγό-
τανε πέραμα. Το τελευταίο σκαρί που κάναμε 
το περάσαμε από εδώ κάτω γύρω στο 82. Έλε-
γα στον αδερφό μου να το πούμε Το Τελευταίο 
Σκαρί, γιατί προέβλεπα ότι δεν θα ξαναφτιαχτεί 
άλλο, και πράγματι. Ποιος να το φτιάξει; Έβλε-
πα πως εμείς ήμασταν το τελευταίο μαγαζί, το 
τελευταίο μέρος κατασκευαστικό για σκάφη ξύ-
λινα. Είπα να το πούμε το όνομα του πατέρα μας και το 
είπαμε Ιωάννης. Ξανάχαμε κι άλλο Ιωάννη πιο πριν.
Ο ταρσανάς αυτός έγινε από το 50, νομίζω, τον φτιά-
ξανε τα αδέρφια μου όλα μαζί. Ξανάχαμε ένα άλλο 
καράβι πιο πριν, τον Ιωάννη, για του πατέρα μου το 
όνομα, το είχαμε έντεκα μήνες και το χάσαμε. Ήτανε 
τότε ο πατέρας σου καπετάνιος μέσα, είχε μια μηχανή 
ελληνικής κατασκευής, μια αξελού, 50-55 ιπποδύναμη 
κι εμείς είχαμε το σκάφος και κάναμε συνεταιρισμό. 
Πέσανε έξω στη Θεσσαλονίκη στον κόλπο της Κασ-
σάνδρας, εκεί ακριβώς. Από εκεί ήρθαν κάτι αδελ-
φοί, μας δώσαν ένα παλιό, το φορτώσαν καρπούζια 
από την Κεραμωτή, τα φέραν εδώ. Το σύραμε το σκά-
φος, το πουλήσαμε τσάμπα, το χάσαμε τελικά. Ήμα-
σταν τότε πιτσιρίκια μικρά, δηλαδή ο πιο μεγάλος μας 
ήταν 18 χρονώ, όταν κάναμε εκείνο το σκάφος. Κείνο 
ήταν ένα αρκετά μεγάλο σκαρί, 24 μέτρα ήτανε, έγινε 
το 1952. Και το Μαραθόκαμπος το είχαμε σκαρώσει 
εδώ, πρέπει να έχω φωτογραφία. Το άλλο του Γιώργη 
του Πουργέζη του είχαμε κάνει ένα μεγάλο, το οποίο 
το είχε κάνει αυτός ανεμότρατα, το είχε κάνει ψαρο-
πούλα, είχε βάλει μεγάλη μηχανή.
Αυτό εδώ το μέρος το είχε ο πατέρας μου κήπο, όταν 
εμείς θέλαμε να κάνουμε το ναυπηγείο εδώ, πρότεινα 
στα παιδιά να το γυρέψουμε, μας το δώσανε με ενοί-
κιο, όπου το αγοράσαμε μετά και έμεινε πια για πάντα 
δικό μας. Εγώ θα ’μουνα σε ηλικία 16 χρονών και πήγα 
σε μάστορα. Και από πιο μικρά παιδιά παρακολουθού-
σαμε, γιατί τι άλλο είχε να δούμε στο χωριό μας εδώ; 
Είχε ένα ταβερνάκι. Οι μαστόροι στους τότε χρόνους 
δεν δείχναν στα παιδιά, εγώ πολλές φορές είπα, που 

ήθελα να μείνει η τέχνη στο χωριό, να μην ερημώσει 
το μέρος και ήτανε καλό και για το χωριό, είναι ωραίο 
να ξέρεις μια τέχνη. Απ’ τη μια μεριά σε βοηθάει για 
το βίο σου, για την ζωή σου, απ’ την άλλη φτιάχνεις 
κάτι που είναι αξιόλογο. Μπορείς να φτιάξεις τώρα 
ένα σκάφος 500 τόνους; Το μεγαλύτερο σκαρί το έκα-

νε στον Όρμο ο μαστρο-Σταύρος ο Ωρολογάς, ήταν 
του Σουρλάγκα. Αυτό έγινε το 1947, ο αδερφός μου ο 
μαστρο-Κώστας δούλεψε εκεί.
Δεν δείχναν παλιά οι μαστόροι, γιατί το είχαν σε με-
γάλο σκεπτικό να δείξουν σε ένα παιδάκι αυτή τη δου-
λειά, ενώ έπρεπε να δείχνουν και έπρεπε να είσαι ξυ-
πνητός, να μπορέσεις να κλέψεις την τέχνη. Και την 
τέχνη εμείς την αρπάξαμε στο έτσι, την κλέψαμε, δεν 
μας έδειξε κανένας. Δεν δείχνανε ούτε για τη σάλα, 
σου δείχνανε λίγα πράγματα, έτσι ώστε να μπορείς να 
τους εξυπηρετείς αυτούς για τη δουλειά τους. Για να 
είσαι πάντα ένας εργάτης, να σηκώνεις τα ξύλα, πολύ 
κοπιαστική δουλειά. Κοίτα να δεις τα χέρια μου. Αυτά 
είναι κάλοι από τη δουλειά. Αυτά είναι τα δώρα που 
παίρναμε. Κάναμε σκάφη, γινήκανε εφοπλιστάδες οι 
καπεταναίοι και μεις δεν πήραμε τίποτα. Εμείς είχαμε 
τη φτώχεια και τον κόπο. 
Δούλεψα πρώτα εδώ, μετά στον μπαρμπα-Γιώργη 
τον Αυτιά σε ηλικία 14-15 χρονών. Δεν έκατσα πολύ 
καιρό εκεί πέρα. Ήταν καλός μάστορας. Ο μπαρμπα-
Γιώργης ο Αυτιάς μπορώ να πω ότι ήταν και ο πρώτος. 
Ο μαστρο-Σταύρος, όλοι οι Ωρολογάδες ήταν καλοί 
μαστόροι σε μεγάλα σκαριά, αλλά ο μπαρμπα-Γιώργης 
έκαμε ένα μεγάλο σκαρί, ένα καραβόσταμο, το οποίο 
ήταν 300-350 τόνοι και κάτι μαουνάκια έκανε, όλοι εδώ 
στο χωριό, όλοι ήταν καλά μαστόρια, οι Τσαλαπατάνη-
δες, οι Ωρολογάδες και άλλοι. Όταν εμείς γινήκαμε 
μαστοράκια, άλλος δεν έγινε στην ηλικία μας, εκτός 
από τον Μανόλη, το Κατσαμανολί. 
Εν τω μεταξύ ο αδελφός μου δούλεψε πολύ στο Πέ-
ραμα με τον μαστρο-Γιώργη τον Ψαρό, με τον Μανόλη 
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τον Κατσουλάκη, ναυπηγοξυλουργός πρώτης τάξεως, 
όταν ήταν μικρό παιδί, 17-18 χρονώ. Πήγαινε πολλές 
φορές, ερχότανε, γιατί δεν είχαμε δουλειές εδώ, 
μετά θέλαμε να φέρουμε εργαλεία, το ένα το άλλο. 
Πολλά χρόνια δούλεψε στο Πέραμα, τον καιρό που 
ήτανε στη Σάμο το αντάρτικο, αυτός ήτανε στο Πέρα-
μα, ήτανε πιο πολύ με το μαστρο-Μανόλη τον Κατσου-
λάκη και με τον μπαρμπα-Γιώργη τον Ψαρό. Εγώ καμιά 
φορά δεν πήγα να δουλέψω εκεί. Δεν πήγα, δεν ξε-
νιτεύτηκα. Αλλά ήτα-
νε γνωστοί αυτοί οι 
άνθρωποι πολύ, είχα 
μείνει και στο σπίτι 
τους δυο-τρεις φο-
ρές. Με φιλοξένη-
σαν εκεί πέρα. Ήτα-
νε οι καλύτεροί μας 
φίλοι μέσ’ στο Πέ-
ραμα, στον Πειραιά.  
Εκεί κατέβαινα και 
μετά με τα πόδια κυ-
κλοφορούσα. Ήθελα 
να βλέπω παντού τα 
καρενάγια, να βλέπω 
τις δουλειές τους, να 
τα βλέπω όλα, είχα 
μανία μεγάλη. Έτρε-
χα παντού. 
Δούλεψα με τον 
μπαμπα-Σταύρο το 
Ρολογά επί σειρά 
χρόνων από το 1965. Ήτανε δυο αδέρφια ο μπαρμπα-
Γιάννης και ο μπαρμπα-Σταύρος, αυτοί δεν χωρίζανε 
ποτέ. Φτιάχνανε από ένα βαρκάκι μετά, πριν κάνανε 
μεγάλες δουλειές, είχαμε φτιάξει τότε του Παπαπο-
λίτη ένα κότερο, το Αριάδνη, με τα ίδια χνάρια κάνα-
με και του Παπαπολίτη και του μπαρμπα-Σταύρου, που 
το είχε ο γιος του ο Οδυσσέας. Κάνανε συμφωνητι-
κά χαρτιά, τα οποία τα συμπληρώνανε. Ένας ήθελε να 
κάνει ένα βαρκάκι, έκανε ένα συμφωνητικό ή αν ήτα-
νε ένα βαρκάκι έτοιμο, έκανε μια ιδιοκτησία, πηγαίνα-
νε τότες στο τελωνείο ως επί το πλείστον.
Εγώ είχα τα μηχανήματα, είχα την πριονοκορδέλα, 
είχα μια ντίζελ μηχανή, την οποία όποιος έπιανε τη 
μανιβέλα να τη βάλει μπροστά, έπρεπε να τον χτυπή-
σει κιόλας. Και μετά το φοβόντουσαν και δεν πλησί-
αζε κανένας, οπότε εγώ της είχα πάρει τον αέρα. Η 
κορδέλα του μπαρμπα-Σταύρου ήρθε το 1947 όταν κά-
ναμε το καράβι του Σουρλάγκα. Πριν είχαμε τα χέρια 
με τα πριόνια και είχαμε και τα ξεγυριστάρια για να 
ξεγυρίζουμε, όλα ήταν χειροποίητα και είχαμε και πιο 
μικρά που είχαν στενό το λεπίδι. Είχαμε ένα πάγκο, τα 
βάζαμε πάνω και τα ξεγυρίζαμε. Έμαθα λίγο να στρώ-
νω σάλα. Οι τρόποι για να κατασκευάσεις ένα σκάφος 
είναι πεντέξι, είναι με κλίμακα, είναι η σάλα, είναι το 
σαλότο, είναι το μονόχναρο, διάφορα. Το μονόχναρο, 
ανάλογα με το μέγεθος του σκάφους, κάνεις μια κα-

ταχώρηση, ένα μοίρασμα, διαιρείς και μοιράζεις το 
φάρδος, το ύψος και το μάκρος, το κάθε τι που θα κά-
νεις. Αν είναι βάρκα, το ντάκο πίσω. Όλη η τέχνη είναι 
στο μυαλό. Αν είσαι τσαπατσούλης μάστορας, θα βγά-
λεις ή κανένα μπουζούκι ή καμιά κιθάρα. 
Οι Τσαλαπατάνηδες, ο μαστρο-Μανόλης, γιος του 
μαστρο-Αλέξη Τσαλαπατάνη, ήταν ο Τσαλαπατάνης ο 
Νικόλας, ο οποίος ζει, ήταν κι άλλα παιδιά πού δεν γι-
νήκαν μαστοράκια. Ήταν ο Παπαγεωργίου ο Αργύρης 

και ο Διομαντής, μαστοράκια κι αυτά, καλοί μαστόροι, 
ήταν το Γιωργαλούδι, Τσαλαπατάνης κι αυτός με τον 
αδελφό του το Νικολάκι, ήταν η Γληγόρα από το Μα-
ραθόκαμπο, ήταν ο Γρηγόριος Γρηγορίου, του Αντώνη 
του Κάζνταγλη ο θείος, ήταν οι Φλαμουράκηδες, κα-
λοί τεχνίτες. 
Το πρωί πριν βγει ο ήλιος έπρεπε να παέναμε, το 
βράδυ έφευγαν οι εργάτες, εγώ έπρεπε να κλείσω το 
μαγαζί, να κλείσω τα μηχανήματα, να μαζέψω όλα τα 
εργαλεία, έφευγα σκοτάδι, νύχτα πια. Το μεροκάματο 
ήταν 10 δραχμές, με αυτά έπαιρνες τρία ψωμιά. 
Κείνο που εγώ ερεύνησα τότες και πήγα νομαρχίες 
και πήγα παντού και συγκέντρωσα 10-15 παιδιά που θέ-
λανε να μάθουνε την τέχνη, δεν με βοήθησε κανένας. 
Ήτανε η ΝΕΛΕ τότες, εδώ πολλοί με βάλανε μπροστά, 
μην ανακατώνεσαι, γιατί δεν πρόκειται να κάνεις τί-
ποτε, αλλά λυπάμαι πολύ, γιατί δεν ζήτησα ούτε χρή-
ματα, ούτε τίποτα, εγώ θα ξεκινούσα με μηδέν. Εγώ 
έχω φίλους ξυλεμπόρους στον Πύργο, θα τους έλεγα, 
φέρτε μια αυτοκινητιά ξύλα. Έχω αυτό το πρόγραμμα, 
αυτό το σκοπό. Και σιγά-σιγά δουλεύοντας, θα τους τα 
έδινα τα χρήματα. Τίποτα. Καλό και το μουσείο, αλλά 
η τέχνη δεν μένει. Η ουσία είναι να μπορούσαν να μά-
θουν πέντε παιδιά την τέχνη, να την κρατήσουν, να τη 
μεταδώσουν σε άλλους, έτσι μ’ αυτό τον τρόπο μένει 
η τέχνη.               
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Απόψε η νύχτα είναι γεμάτη κρύο και μοναξιά. Σαν 
αυτή την απέραντη μοναξιά που τυλίγει τον κόσμο 
μας. Προσπαθώ να πάρω τα μυστικά της, να μάθω για 
τους ατέλειωτους δρόμους της πίκρας, τα χρόνια της 
ερημιάς, τους ανήφορους της προσδοκίας. Για την 
οδυνηρή προσπάθεια της ψυχής να φτάσει ένα ιδα-
νικό που όλο μακραίνει. Για κείνη την πορεία τη στε-
γνή κι ανελέητη, που χαράζει τη θλίψη της πάνω μας. 
Θέλω ν’ ακούσω τους χτύ-
πους από το μόχθο της γης 
στην καρδιά μου. Αναζη-
τώ βαθιά μου ένα φως, 
μια κορυφή ανέγγιχτη, λα-
μπερή σαν την πρώτη αχτί-
δα. Υπάρχει κάπου. Ίσως 
εκεί, στην αρχή της ζωής  
μου, κοντά στο τραγούδι 
του νησιού μου, στον καλό 
δάσκαλο τού χωριού, στο 
σταρένιο χλωρό ψωμί της 
νιότης μου 
Το σχολειό μας ήταν 
χτισμένο στο ύψωμα του χωριού. Έβλεπε, κοίταγε 
– θαρρείς - με στοργή τα αραιά πέτρινα σπίτια με τ’ 
ανθισμένα χαγιάτια, τα δυο καμπαναριά που σκέπα-
ζαν γλυκόηχα τις ζωές μας, τ’ αλωνάκι, του μπάρμπα-
Γιάννη την καλύβα και τις βουνοπλαγιές που μας κα-
λούσαν γι’ αγριοφράουλες. 
Κάτω στον γκρεμό κυλούσε ο φίλος μας, το ποτάμι, 
γιομάτο φοβέρες, χάδια και πειρασμούς. Πόσες φο-
ρές δε μας πήρε από το μάθημα για να μας πει πα-
ραμύθια; Να, σαν εκείνο με την κούφια καλαμιά που 
έβγαινε στις όχθες του και έκρυβε μέσα της ξωθιές 
και θάλασσες σμαραγδένιες και τόπους μακρινούς με 
χλωροπράσινα λιβάδια και στάχια ολόχρυσα. Κι άλλο-
τε, με συντροφιά το μουρμουρητό του, τα πάνω μας 
δάχτυλα κάτω απ’ τα θρανία ετοίμαζαν τα τσατάλια για 
τα κοτσύφια.
Πρωί-πρωί φτάναμε στην αυλή του σχολειού με την 
πρώτη καμπάνα. Στη βρύση , που ασταμάτητα έφερνε 
τον αντίλαλο απ’ τις κορφές και τα μύρα του, πλέναμε 
τα χέρια μας κι οι πιο μικροί βρέχανε τα σφουγγαρά-
κια τους. Ύστερα, με ξεφωνητά πετάγαμε στη γωνιά 
της τάξης ο καθένας το ξύλο που έφερνε από το σπί-
τι του για τη φωτιά. Και μονομιάς άρχιζε το παιχνίδι. 
Όποιος το πήγαινε μακρύτερα, θα ’βγαινε πρώτος να 
τρέξει στ’ αλώνι. Εδώ ο χειμώνας είναι σκληρός. Τα 
τζάκια καίνε νυχτοήμερα και είναι η μοναδική σχεδόν 
παρηγοριά, έξω από την ψυχή και τις προσδοκίες της. 

– Σήμερα, παιδιά μου…
Άρχιζε ο δάσκαλος. Τα μάτια του μας άγγιζαν με μια 
απίστευτη τρυφεράδα, που έμοιαζε με πόνο και στορ-

γή μάνας μαζί. Καμιά φορά τα χαμήλωνε, λες και ντρε-
πόταν. Και μονομιάς το ξεφτισμένο παλτό του χώρι-
ζε σε είκοσι οχτώ ζεστά φοδραρισμένα παλτουδάκια 
και τα μοναδικά του παπούτσια σε άλλα τόσα ζευγά-
ρια μποτάκια, γιατί εδώ στα ψηλά παγώνουν τα παιδι-
κά δάχτυλα γυμνά και αβοήθητα. 
Πάνω στην έδρα μαζί με τον κατάλογο το προσφάι 
του κανονιζότανε να μας προφτάσει όλους. Κι αφού 

αυτό δεν γινότανε, μοίρα-
ζε την καρδιά του σε χα-
μόγελα, έκρυβε το βλέμ-
μα του από το Χριστό, που 
μας κοιτούσε δακρυσμέ-
νος και ανήμπορος και ξα-
νάρχιζε. 

– Σήμερα, παιδιά μου…      
Πώς ν’ αρχίσει όμως μια 
μέρα, όταν το σιταρόψωμο 
ήταν λιγοστό στις τσεπού-
λες μας, το χιόνι πάγωνε, 
οι αρμαθιές του καπνού 
έμεναν απούλητες και το 

βραδινό στο σοφρά δεν ήταν παρά μια ρέγκα με λίγο 
λαδόξυδο για όλους; 
Στην ανατολική πλευρά του σχολειού υπήρχε το μπο-
στάνι μας. Το φροντίζαμε όλοι μαζί. Την άνοιξη ανά-
μεσα στα κηπουρικά του φύτρωναν κάτι χλομά ανυπε-
ράσπιστα κρίνα, ίδια με μας. Εκεί στο μποστάνι γινόταν 
και το μάθημα , όταν ο καιρός ήταν καλός. Πρώτα μας 
έλεγε ο δάσκαλος για τα όσα μπορούμε να καλλιεργή-
σουμε. Τι βοηθάει και τι όχι το κλίμα και το χώμα της 
γης μας. Ποια ήταν η κατάλληλη εποχή να μπολιάσου-
με τα λιγοστά δεντράκια, πώς να τα προφυλάξουμε 
από την παγωνιά και το αγριοβόρι. Είχε κι άλλο σκοπό 
το μάθημα εκείνο:  να μας μάθει να δουλεύουμε αδελ-
φωμένοι για ένα κοινό σκοπό, με τη χαρά της δίκαιης 
μοιρασιάς απ’ τον κόπο μας. 
Στις κοντινές εκδρομές στο Μοναστήρι και τον Κά-
μπο ανάβαμε φωτιά και μαγειρεύαμε ό,τι έβγαζε ο λα-
χανόκηπος. Κι αν μάλιστα τύχαινε κανένα χάρισμα απ’ 
τον Αλέξαντρο Χίου, ε, τότες ήταν σωστό πανηγύρι. 

– Ήσυχα, ήσυχα! Αγαπημένοι! Η ζωή είν’ αγώνας, 
που μόλις τώρα αρχίζει. Και για να τον κερδίσετε χρει-
άζεται αγάπη. Τότε μόνο θα νιώστε πραγματικά ελεύ-
τεροι, όταν υπακούετε στο νόμο της. Όλα πρέπει να τ’ 
αγαπάτε. Και τα πουλιά και τα δέντρα και το χώμα και 
τον άνεμο και την ψυχή σας. Να βοηθάτε ο ένας τον 
άλλον, αυτό είναι το σωστό. Να μοιραζόσαστε τη χαρά 
και τη λύπη σας. Να πετάτε ψηλά σαν τ’ αγριοπερίστε-
ρα και ν’ απλώνετε το γέλιο σας στην πλάση. 
Να ζεις ακόμα δάσκαλε ή μόνο τ’ αγέρι να ’χει κρα-
τήσει το φως και την πίστη σου; Μέσα μου ακούω πά-

Μανόλης Κ. Αθανασίου

Ιστορίες του χωριού
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ντα τα κουρασμένα βήματα, που, καθώς προχωρού-
σες, χάραζαν αυλάκια πίκρας στο χώμα. Γυρνώ στο 
γαλήνιο βλέμμα σου που τ’ απάντεχε όλα για να νιώσω 
το μεγαλείο της ανθρώπινης παρουσίας.  
Όλο κι όλο το βιος της οικογένειάς μας ήταν λίγα 
φυντάνια καπνού, δυο στρέμματα για σιτάρι, η Γυρίζα 
η αγελάδα μας, κι ο γερο-Κόφας, ο Κόφας που είχε 
κρατήσει απάνω του χρόνια και χρόνια με τον αγώνα, 

τις λύπες και τις χαρές του σπιτιού μας. Τον θυμάμαι 
στολισμένο με την πρασινογάλαζη φλοκάτη στα πανη-
γύρια να με πηγαίνει γιομάτος καμάρι! «Άιντε, γέρο 
μου, περπάτα να φτάσουμε! Θέλω ν’ ακούσω τα βιο-
λιά. Άκουσες;». Κι εκείνος χαμούριζε και τιναζόταν 
στα μπροστινά του σαν να συλλογιζόταν: «Τι θα γέν’ μ’ 
αυτό το πδι; Θα πω πως χάθκη το κακορίζικου μι δαύ-
του του ζουντανό. Ούλη την ημέρ’ παλεύω μαζί τ’, Θε 
μ’». 
Με κυπαρισσόμηλα που τα ’βαψα με τριανταφυλλιά 
και γαλάζια μπογιά τού στόλισα τα χάμουρα1 για να τον 
φυλάξω από το βάσκαμα. Καμιά φορά κατέβαζε τ’ αυ-
τιά του και έβαζε τέτοιες παραπονιάρικες φωνές που 
του ’λεγα: «Τι; Δε φχαριστήθκις; Τι να σ ’δώσου;». Ο 
Κόφας μου, που του ’κρυβα πάντα λίγη μπομπότα στις 
τσέπες μου … 
Κείνο το βράδυ  το χιόνι είχε πυκνώσει. Από μα-
κριά ερχόταν η βοή απ’ το ποτάμι που μούγκριζε μα-
νιασμένο. Είχαμε αποφάει το βραδινό μας και εγώ 
λαγοκοιμόμουν σ’ ένα μεντέρι2 δίπλα στο τζάκι. Τρί-
ζανε τα κούτσουρα και με ταξίδευαν σε πουρναρόρι-
ζες και ραχούλες. Πού δεν σκαρφάλωσα κείνη τη νύ-
χτα! Έφτιαξα μια σκαλωσιά από αχτίδες να φτάσω τα’ 
αστέρια. Να τα σκορπίσω στην ποδιά της μάνας μου, 
στον ουρανό της εκκλησιάς μας, στο κέντημα της Δε-
σποινιώς, κι ένα να το κρεμάσω χαϊμαλί του Κόφα. 

 – Ξέρεις, γυναίκα, τ’ αποφάσισα. Δε γίνετ’ αλλιώς. 
Θα τονε διώξουμε τον Κόφα. Κοσάρης ο έρμος, στρα-
βογέρασε. Αχάραγα θα τον δέσω στο λόγγο.      

– Άδικο είναι, άντρα μ’. Αμαρτία. Κι εκειό το πδι θα 
μαραζώσ’. 

1  Σέλα, σαμάρι.
2  Χαμηλός καναπές, σοφάς.

– Για ποιο άδικο μιλάς; Εδώ δεν έχουμε να θρέψου-
με τα παιδιά μας, γυναίκα μ’, μ’ αυτή τη κακοσυνιά. 
Πώς θα ταΐζουμε το ζωντανό π’ αρρώστησε; Γέρασε 
και δε βοηθάει σε τίποτα. Κι εγώ το νοιάζομαι το κα-
ψερό, μ’ αλλιώς δε γίνεται.   
Θεριό η ψυχή του ανθρώπου! Άκουσα, δεν άκουσα, 
όνειρο έβλεπα, ξύπνιος ήμουνα; Ανασηκώθηκα. Αδιά-
φορα τάχα ρώτησα τη μάνα. 

– Μάνα, τ’ είπε ο πατέρας για τον Κόφα; 
– Τίποτις, γιε μ’, σύχασι. Να, λέει να τον αφήσου-
μι μαθές στου λόγγου μια κι ανημπόριασι πια. Σύρ’ να 
πέσεις.  
Αλήθεια. Ήταν αλήθεια. Όλα στριφογύριζαν γύρω 
και μέσα μου. Έτσι λοιπόν γίνεται πάντα σα φτάσει να 
γίνει ανήμπορος κανείς; Και δεν έπαιρνα απάντηση 
μήτε από τη νύχτα, μήτε από την ίδια μου την ψυχή. Και 
πώς το στρώμα να χωρέσει την αγωνία μου; Το πρωί 
θα ήταν αργά. Τον έβλεπα από το στάβλο του να μου 
ζητάει βοήθεια, να κλείνει τα μάτια του γεμάτος εμπι-
στοσύνη στον άνθρωπο και στα δεκατρία χρόνια του. 
Θυμήθηκα τα λόγια της μάνας μου.

– Αν δεν είχα τη μάνα του Κόφα να ταΐσ’ το γάλα τς 
στο πδι, σαν το ’χα μωρό, το ’χανα, η έρμ’! Με θέρζαν 
οι θέρμες και τ’ απόκοψ’ άγουρα. 
Κι άλλοτε.
– Ε, του κατακαημένου, πώς γύριζ’ τη λαδόπετρα 
στου λιοτρίβ’. Σα πλάρ! 
Και τώρα; Ξέμακρα απ’ το χωριό μας, πέρ’ απ’ τα κα-
πνοτόπια, ήταν μια μικρή ξεχασμένη καλύβα για τα 
λιοπύρια. Περίμενα να ησυχάσει η βαριά ανάσα του 
πατέρα μου στον πρώτο ύπνο και σηκώθηκα. Κοίταξα 
τη μάνα μου για να πάρω δύναμη. Το φως του καντη-
λιού έριχνε πάνω της τον ίσκιο του κι ήταν σα να την 
ευλογούσε. Έριξα το χράμι3 που σκεπαζόμουν στις 
πλάτες μου και κατέβηκα στο στάβλο. Στη γωνιά ήταν 
η λάμπα για τις άγριες χειμωνιάτικες νύχτες. Την άνα-
ψα. Ο Κόφας μ’ ένοιωσε, λες και περίμενε τον ερχο-
μό μου. 

– Πάμε, του είπα, και γρήγορα. 
Σα βγήκαμε, το παραμύθι του  χιονιού είχε απλώ-
σει τρεμόφυλλα και μαγνάδια4. Τα σπιτάκια φάνταζαν 
φτιαγμένα λες από λευκό φως και τρυφερότητα. Τα 
κλαδιά φορτωμένα παιχνίδια, έγερναν να τ’ αφήσουν 
στη γη. Έσμιγε η γραμμή στον ορίζοντα και δεν ξεχώ-
ριζες παρά τις βουνοκορφές που έμοιαζαν να χαμο-
γελάνε. Ανέδιναν οι καμινάδες τη ζεστασιά της γαλή-
νιας ώρας. Κράταγα σφιχτά το χαλινάρι για να παίρνω 
κουράγιο. Φοβόμουνα ν’ ανέβω απάνω του. Ανήμπο-
ρος, είχε πει το πατέρας, ανήμπορος. 

– Άιντε, προχώρα, κακομοίρη μου. 
Τα χνώτα μας έγραφαν στο χάραμα τον καημό και 
την αγωνία μας. Ξέμακρα το εκκλησάκι του Αϊ-Λια με 
τις κακοτοπιές και τις λεύκες. Έπρεπε να το περά-
σουμε τώρα. Κοντοστάθηκα, λες και ζητούσα βοήθεια 

3  Μάλλινη, συνήθως υφαντή, κουβέρτα. 
4  Μαγνάδι = πέπλο.
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απ’ τον Πλάστη. Ξεχείλισε η καρδιά μου χείμαρρος 
από πείσμα και περηφάνια.   

– Μπορώ και θα περάσω. 
Σε τέτοιες στιγμές δε μετριέται η αξία μας;  Τη φωνή 
μου την πήρε αντίλαλο η πρωινή σιγαλιά, οι πέτρες, τ’ 
αγέρι, η νιότη μου. «Μπορώ!» Μα ο Κόφας φαινότανε 
βαρύς, κουρασμένος κι ανόρεχτος να βοηθήσει. Σκά-
λωσε, έσκυψε χάμω το κεφάλι και σιώπησε. 

– Έλα, ντε, κουράγιο! 
– Για πού; Ώρα καλή, Μιχαλιό! 
Ο μπάρμπα Θύμιος κατηφόριζε στο χειμαδιό του. 
– Πάω για θέλημα του πατέρα στις Καρυδιές. Και 
τούτος πείσμωσε και δεν προχωράει.     

– Να σ’ δώσου ένα χέρ’, γιε μ’; 
Καθάρισε με προσοχή το πέρασμα στα κακοτόπια, 
στερέωσε πρόχειρα την πλαϊνή σιδεριά, χούφτωσε 
στο στόμα του Κόφα σανό και τον χάιδεψε.

– Άντε, κακορίζικε. 
Κι οι δυο μαζί τον φτάσαμε αντίπερα. 
– Ώρα καλή! 
– Καλό βράδυ! 
Φάνηκαν τα χωράφια. Ο δρόμος στένευε. Από δε-
ξιά έγερναν κάτασπρες οι καρυδιές. Λίγο ακόμα. Όλα 
κερδίζονται όταν τ’ όνειρο γίνεται γνώση και η γνώση 
αγάπη. Η μέρα άρχισε να θαμποφέγγει, ξεχώρισε στο 
βάθος η καλυβούλα. Έσερνα πια τον Κόφα που είχε 
αποκάμει. Προχωρούσα γεμάτος λαχτάρα να την αγγί-
ξω. Ώρα πολλή πάλεψα ν’ ανοίξω το πορτάκι της που 
το ’χε κλείσει το χιόνι. Ένα σκοτάδι υγρό, μια αίσθηση 
πόνου και παγωνιάς με τύλιξε. Άρχισα γρήγορα να κα-
θαρίζω το χώμα μ’ ένα τσαπί. Κουβάλησα απ’ το ποτάμι 
νερό. Έστρωσα το χράμι μου σε μια γωνιά, άφησα δί-
πλα το σανό, λίγη μπομπότα5, την ανάσα μου. 

– Εδώ θα μείνεις και τσιμουδιά. Θα ’ρχομαι κάθε 
μέρα. 
Πώς να του πω ότι θα ’βαζα φτερά στα πόδια και 
στην καρδιά μου να τον προφταίνω; Πρόσεξα μια πλη-
γή στη ράχη του. Τώρα; Θα ρωτήσω το βράδυ τη θεία 
το Κατερινιώ. Θα ξέρει. 

– Άκουσες; Ήσυχα. 
Σε λίγο έφυγα. Στο γυρισμό με συντρόφευε το ποτά-
μι και τα κρυφομιλήματά του. 
Σαν έφτασα σπίτι, είχαν ξυπνήσει. 
– Τι γύρευες αχάραγα; ρώτησε η μάνα μου. 
– Σηκώθηκα να φέρω κούτσουρα. Τέλειωσαν. 
– Άιντε, πιες το φλισκούνι σου, σήμαν’ η καμπάνα. 
Κόφα, κουράγιο. Μετά το σχολειό θα ξανάρθω. 
– Θεια Κατερινιώ, πώς γιαίνει η πληγή, άμα λάχει 
στα ζωντανά; 

– Λάδι, γιε μ΄ κι ψίχα ψωμί. 
Έκρυψα κάτω απ’ τον βασιλικό στο χαγιάτι ένα μι-
κρό μπουκάλι λάδι. Θα χρειαστεί. Κι άρχισε η λαχτάρα 
να σμίγει την αγωνία και τη χαρά μου.
Καθάρισα την πληγή με χιόνι, την έτριψα με καπνό, 
της έβαλα ψίχα ψωμί ζυμωμένη με λάδι και την έδεσα 

5  Ψωμί από καλαμποκάλευρο.

προσεχτικά. Κάθε φορά που την άλλαζα, πήγαινε κα-
λύτερα, ώσπου έκλεισε. Νομίζετε ότι δεν έχουν ψυχή 
τα ζώα; Ξέρετε πώς με καρτέραγε ορθό, πώς γκάρι-
ζε ευχαριστημένο, πώς μου ’γλειφε τα δάχτυλα, σα να 
μου ’λεγε:   

– Σ’ ευχαριστώ, σε περίμενα. 
Μέρα με τη μέρα ζωήρευε, έτρωγε περισσότερο, 
γύριζε ήσυχα στο παχνί του ξεκούραστο. 

– Δάσκαλε, τι είπες χτες ότι ζήτησε η θεια Αννέζω 
του παπά Μανόλη; 

– Ζήτησε, παιδί μου, έναν εργάτη για να ξελακώσει. 
Σκέφτηκες κανέναν; 

– Μάλιστα... Ναι... Δηλαδή... Λέω να πάω εγώ. 
– Εσύ; Μα είναι δουλειά κουραστική, θέλει αντρίκια 
χέρια. Θα μπορέσεις; 

– Δε μας είπες πως η ψυχή τ’ αψηφάει και τα μπορεί 
όλα, δάσκαλε; 

– Σωστά. Κάμε λοιπόν όπως το σκέφτεσαι, παιδί 
μου. 
Ανηφόρισα τρέχοντας για το σπίτι του παπά Μανόλη. 

Γύρω με συντρόφευαν όλες οι φωνές του δειλινού και 
οι παιδιάστικοι ουρανοί μου. Μύριζε ο αγέρας αγά-
πη. Θα μου δώσει δέκα δεμάτια σανό; Κι όσο να πεις 
θα πάρω και άλεσμα. Κουράγιο, Κόφα. Θα σπρώξουμε 
λίγο καιρό ακόμα. Κοίταξα τα χέρια μου που άρχισαν 
ξαφνικά ν’ αντρειεύουν, να παίρνουν το σχήμα του πό-
θου μου. Ένοιωσα λίγο το κορμί μου ν’ απλώνει ρίζες, 
να γίνεται δεντρί με φύλλα και κλωνιά.

– Ώρα καλή, θεία Αννέζω.    
– Μπα το Μιχαλιό! Συ τράνεψες, γιε μ’!
Στις μέρες που κύλισαν  τα χέρια μου ρόζιασαν, 
άνοιξαν, μάτωσαν. Βάραινε το τσαπί κι έπαιρνε η γης 
τον ιδρώτα και τη λαχτάρα μου. Ο Κόφας ξαναζούσε 
με την άχνα της δικής μου στοργής. 

– Λέω, κείνο το ζο θα ξέκαμε πια. Πάει μήνας που 
ξεσπίτωσε. 

– Μη νοιάζεσαι, γυναίκα, άρρωστο ήταν και γέρικο. 
Κάλλιο που λάκισε από μοναχό του και δεν το ’χω κρί-
μα. Θα ’μεινε, λέω, από χιόνι. 
Φούσκωνε από μέσα μου η χαρά κι ήθελα να τη φω-
νάξω, να τη φωλιάσω και σ’ άλλη καρδιά, να τη μοιρα-
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στώ. 
«Σ’ ευχαριστούμε, Θεέ, ακόμα και για το θάνατο», 
είχε πει ο δάσκαλος το πρωί στο μάθημα. Ε, όχι, αυτό 
δεν το καταλάβαινα. Εγώ πάσχιζα για τη ζωή τότε. 
(Τώρα που έχουν όλα αλλάξει στον άγριο δρόμο της 
μοναξιάς, τόσο τα νοιώθω μέσα μου κείνα τα λόγια, 
προφητικά κι αξεπέραστα!) Ένα πρωί βγαίνοντας στο 
κατώφλι μου, αντίκρισα το Δεσποινιώ μ’ ένα καλάθι 
από βούρλα γιομάτο αγριοφράουλες. Σαν μ’ είδε ξαφ-
νικά δίπλα της, έκαμε να φύγει. 

– Ε, Δεποινιώ, πρόβαλε. Όλες δικιές σου; 
– Τις μάζεψα μαθές πουρνό-πουρνό. Θα φτιάξει η 
μάνα μ’ γλυκό. Μα σα θες, να σ’ δώσω. 
Είπε, κι οι ρόδινες ψυχούλες ήρ-
θαν και σκόρπισαν πάνω στα μπρού-
σκα μάγουλα, τις μελαχρινές βλε-
φαρίδες. 

– Πάρ’ τες όλες, γω θα μαζώξω άλ-
λες. 
Το δειλινό σαν παίζαμε στ’ αλώνι 
της ξανάπα ευχαριστώ. 

– Μπα, δεν ήταν τίποτα. Μάζεψε 
ξύλα ο κύρης μου και πήγα μαζί του. 
Μονάχη μ’ δεν μπορώ. 
Ξεχείλισα από περηφάνια και δύ-
ναμη, από ένα κύμα ζέστης, σαν τη 
χαρά, σαν το χάδι της μέρας. Της 
είπα για τον Κόφα και τον αγώνα 
μου. Για τους δυο μας που ζούσα-
με ξέμακρα δυο ψυχές. Με κοίτα-
γε απορημένη. Την ένιωσα να γέρ-
νει σαν το κλωνί της ροδιάς πλάι 
μου, σαν τη μικρή κυνηγημένη λαφί-
να που θάρρεψε στον ίσκιο και στην 
αντρειά μου. 

– Και τώρα; 
– Τώρα έχει γιάνει. Και περιμένω την ώρα να τον ξα-
ναγυρίσω στο χωριό. 

– Θες να του φτιάσει ο κύρης μου καινούρια χάμου-
ρα; Θες;

– Ναι, Δεσποινιώ, θέλω.
Είχα πια ένα βοηθό. Δυο μαζί είναι πιο εύκολο να 
τ’ αντιμετωπίσουν όλα. Κάτω απ’ το φως, μέσα στο 
θρήνο, πέρ’ απ’ το τέλος. Κι ανάμεσα στο στρώμα μου 
μεγάλωναν οι ίσκιοι κι οι έγνοιες. Πώς θα τον φέρω; 
Πότε; Πώς θα τους φανεί; Κι ανάμεσα στο κρυφομιλη-
τό της νύχτας και στη χαρά μου οι κατακόκκινες φρά-
ουλες μου ’γνεφαν για το μυστήριο της ζωής που μό-
λις άρχιζε. 
Ήταν η τελευταία Κυριακή της αποκριάς. Στο αλω-
νάκι και στου μπάρμπα Γιάννη την καλύβα είχε μαζευ-
τεί το χωριό. Έτσι γινόταν στις μεγάλες σχόλες. Να 
ξεχνάμε λίγο την απελπισιά και τη φτώχεια μας, που 
σαν τον ποταμό φούσκωνε και αυτή να μας πνίξει. Κα-
θισμένοι οι βιολιτζήδες με τα γιορτινά και το τσίπουρο 
δίπλα. Ξέμακρα τα παιδιά και μπροστά ο κύκλος με τα 
παλικάρια και τις κοπελιές. Έσμιγαν οι ματιές, άγγι-

ζαν τα χέρια, φτέρωναν οι καρδιές. Χτύπαγε το χώμα 
η νιότη και νικιόταν ο χάρος. Φεγγοβολούσε το χωριό 
κι έπαιρναν τον καημό του οι πλαγιές και τα βουνά και 
το απόβραδο να τον ταξιδέψουν: 
Βαρέθηκα, καλέ μάνα, μαντήλια να κεντώ,
τώρα θα παρατήσω, να πάω να παντρευτώ. 
Κι έσμιγε ο κύκλος και ανάδιναν θυμάρι και λεβε-
ντιά κι έρωτα τα λυγίσματα κι γέμιζε ο τόπος κι ανθο-
βολούσε ελπίδα. 
Βάστα, κόρη μου, βάστα ετούτη τη χρονιά
ώσπου να βγουν τα στάχια, να γίνουν τα κρασιά. 
Πάνω στην τελευταία στροφή του τραγουδιού στά-
θηκα καμαρωτός στη μέση της πλατείας πάνω στον 

Κόφα. Εκείνο το βράδυ ήταν που ένοιωθα τις καμπά-
νες από του Αι-Λια και Αι-Ντωνιού ν’ αχολογούν αστα-
μάτητα μέσα μου. Την περηφάνια του δασκάλου και 
των γονιών μου να δρασκελάει τα πέτρινα σπίτια του 
χωριού μας κι ν’ αγκαλιάζει την πλάση. Την καρδιά 
μου σαν ένα πελώριο κλωνί που ανέμιζε άστρα φυτε-
μένα στο σύμπαν …

Τα χρόνια έχουν πάρει πολλά από το ξεκίνημα. 
Τώρα αντικρίζω τις κορφές με νικημένη την έκρηξη 
της χαράς μου. Τώρα, που η αγωνία καλπάζει στον κό-
σμο μας, στον οδοιπορικό μου σάκο δεν υπάρχει παρά 
η αίσθηση της απόλυτης ερημιάς. Κάτι, απροσδόκητα 
ωραίο, μου έχει διαφύγει. 
Κι από σένα, αδερφέ, που τις χειμωνιάτικες νύχτες 
ακουμπάς τα κουρασμένα σου βήματα στην καρδιά 
μου, πώς να τα φτάσω ως την αυγή της αγάπης; Της 
αγάπης της φτιαγμένης από τα δάκρια τ’ ουρανού και 
τα χαμένα χαμόγελα της ψυχής μας. Και συ θα ’δεσες 
τη λαχτάρα σου με το μουγκανητό ενός Κόφα που σου 
ζητούσε βοήθεια. Με τις αγριοφράουλες που σου ’χαν 
μυρώσει τα όνειρα. Σωπαίνεις; 
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Ποιός είπε πως η ζωή είναι μικρή; Λάθος. Η ζωή εί-
ναι ατέλειωτη. Αν λογαριάσεις όλα τα συμβάντα κι 
όλους τους ανθρώπους που χωρέσανε μέσα στα χρό-
νια της ζωής σου, θα πεις. Πότε 
πρόφτασα για όλα τούτα; Πέρα-
σα τα 92, κι ακόμα ο Θεός, μέρες 
φορτώνει στη πλάτη μου.
Τέτοια ωραία έλεγε ο μπάρμπα 
Μανόλης ο Ζέρβας, με τη θυμό-
σοφη σκέψη του. Ο ίδιος αξιώθη-
κε την μακροημέρευση ενός πε-
ρίπου αιώνα.
Γεννημένος τον Αύγουστο του 

22 στον Μαραθόκαμπο, έζη-
σε  τον απόηχο της Μικρασιατι-
κής καταστροφής, την ορφάνεια και την καταχνιά του 
πένθους, σε τρυφερή ηλικία. Ο πατέρας του ήρθε στον 
Μαραθόκαμπο  πρόσφυγας από τη Σμύρνη τη ταραγ-
μένη εποχή του 1912. Πολιτογραφήθηκε στο στόμα του 
λαού ως Μπαρμπαγιάννης ο Σμυρνιός. Ακάματος δου-
λευτής στα καπνοχώραφα του κάμπου, παντρεύτηκε 
μια απ’ τις κόρες του αφεντικού του, την Τριανταφυλ-
λιώ και απέντησαν 5 παιδιά. Τα μεγάλωσαν οι μαυρο-
φόρες θείες του Ρηνιώ και Χρυσώ. Είχαν μείνει ανύ-
παντρες για χάρη των ορφανών της αδελφής τους. Ο 
Μανόλης ο Ζέρβας, τρύπωνε από τα πέντε του χρόνια 
στο ιερό της Αγ. Τριάδας. Ήτανε το ορφανό διακάκι 
της ενορίας του. Βοηθούσε τον ιερέα με αμοιβή μισή 
βλογιά που τη μοιράζονταν με τ’ αδέλφια του.  Μαυρί-
λα κι ορφάνεια τα παιδικάτα μου, έλεγε συχνά. Μεγά-
λωσε στη καρδιά μιας φιλοκατήγορης και συνάμα πο-
λύπαθης  και πολύμοχθης κοινότητας, που η πίστη της 
στη διαδοχή των γενεών, είχε οικοδομήσει πέντε ενο-
ριακούς ναούς, πάμπολλα ξωκλήσια και μετόχια αιω-
νόβιων μοναστηριών. Σ’ όλη του τη ζωή, υπήρξε μπρο-
στάρης σε κάθε πανηγυρική έξοδο προς τα ναΐδρια, 
προς τα ιερά προσκυνήματα του Κέρκη και προς τα κα-
τοικητήρια των θαλασσινών αγίων. Πίστευε, όπως όλοι 
οι χωριανοί  της λαϊκής ευλάβειας, ότι η θρησκευτική 
γιορτή είναι αυθόρμητη ανάγκη, για χαρά και ύψιστη 
ευλογία. Δίκαιοι και αμαρτωλοί σκύβουν κάτω απ’ τα 
Άγια μυστήρια ενωμένοι. Κεφάλια κακότροπα και κε-
φάλια συνετά, εξισωμένοι όλοι μέσα στο θάλπος της 
θεϊκής αγάπης. Επειδή η άφατη γλυκύτητα των πιστών, 
είναι η ίδια η ουσία της πανηγυρικής λειτουργίας, κι 
έχει σχέση με το πλησίασμα, και το αντίκρισμα του άλ-
λου ανθρώπου. Τα πρόσωπα χαίρονται, αντεύχονται κι 
επικοινωνούν εν αγαλιάσει. Όλα τα πρόσωπα. Και των 
ανθρώπων και των αγίων. Βιοπαλαιστές, χαροκαμέ-
νοι, γλεντοκόποι και θαλασσομάρτυρες, μεταμορφώ-
νονται σε ζωντανούς αγίους των ημερών τους, χωρίς 
να το γνωρίζουν.
Ο μπαρμπα Μανόλης, τη δεκαετία του 60 παντρεμέ-

νος με παιδί, βρέθηκε εργάτης στη σκληρή ναυπηγι-
κή ζώνη του Περάματος. Σκουριά, πίσσα, σίδερο, φω-
τιά και μουτζούρα. Όλα τα άντεχε. Όλα, εκτός απ’ τη 

βασανιστική αποξένωση. «Μα 
να λες καλημέρα και να μη σου 
αποκρίνονται; Να μην απαντάνε 
στη καλημέρα του Θεού;».  Επέ-
στρεψε στη Σάμο. Έγινε αγρό-
της, μανάβης, ασπριτζής, μικρο-
πωλητής, για λίγο ναυτικός και 
καφετζής. Αυτό όμως που αγά-
πησε με ζήλο, ήταν η ψαλτική. 
Κάποτε του πρότειναν να γίνει 
ιερέας, δίπλα στον Σάμιο παπα- 
Επαμεινώνδα, στο νησί της Μή-

λου. Αρνήθηκε. Δεν άντεχε τον ξενιτεμό. Ο Μαρα-
θόκαμπος ήταν  γι’ αυτόν, η μήτρα και η κιβωτός του 
γενέθλιου ήθους. Όταν πήρε το καφενείο της καρυ-
διάς απ’ τον Αθανασίου, με τον αδελφό του τον Βαγγέ-
λη,  η μισή του καρδιά ήταν εκεί, και η άλλη του μισή 
στις εκκλησιές. Μοιραία, οι ιερές του κοπάνες, έφε-
ραν τη διάλυση του αδελφικού συνεταιρισμού. Τι 1990 
η ιστορική καρυδιά, ξαναήρθε στα χέρια του, από τον 
Αντρέα Γρυδάκη. Την δούλεψε άλλα 15 χρόνια. Τις 
ώρες της ευθυμίας του, έπαιζε τη διπλή του φυσαρ-
μόνικα καφενείο Καρυδιά, Δεν ήταν ένας απλός τό-

Έλσα Χίου

Το τρυφερόν και σεμνόν της ψαλμωδίας
Στη μνήμη του Μανόλη Ζέρβα



Φτεριάς16

Μνήμη Δάφνης Σαρρηγιάννη-Βουλή

Με αφορμή το θάνατο της Δάφνης Σαρηγιάννη-
Βουλή σε ηλικία 93 ετών, αξίζει να αναφερθούμε στην 
πολύτεκνη οικογένεια μέλος της οποίας ήταν κι η θα-
νούσα.
Από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και σύμφω-
να με το δημοτολόγιο του κοινοτικού διαμερίσματος 
Μαραθοκάμπου δεν υπήρξε άλλη πολύτεκνη οικογέ-
νεια (16 παιδιά)στο χωριό μας εκτός αυτής του Κώστα 
Σαρηγιάννη (1879-1962) και της Λιβανίνας Τσατζαφί-

νου-Σαρηγιάννη (1887- 1978). Ο Κώστας και η Λιβανί-
να απέκτησαν 16 παιδιά, τα ονόματα των οποίων έχουν 
ως ακολούθως:

1) Γιώργος, με έτος γεννήσεως 1907.
2) Αντώνης, με έτος γεννήσεως 1908.
3) Αλέξης, με έτος γεννήσεως 1912.
4) Ειρήνη, με έτος γεννήσεως 1914.
5) Δέσποινα, πέθανε το 1915 σε μικρή ηλικία.
6) Δέσποινα, με έτος γεννήσεως 1916.
7) Μανώλης, με έτος γεννήσεως 1917.
8) Παγώνα, με έτος γέννησης 1919.
9) Βαγγέλης, με έτος γεννήσεως 1920.
10) Γιάννης, με έτος γεννήσεως 1922.
11) Δάφνη, με έτος γεννήσεως 1923.
12) Κόμνω, με έτος γεννήσεως 1925.
13) Δημήτρης, με έτος γεννήσεως 1926.
14) Καλλιόπη, με έτος γεννήσεως 1928.
15) Κλεάνθης, με έτος γεννήσεως 1930.
16) Στέλιος (με έτος γεννήσεως 1932), ο γνωστός σε 
όλους μας Λάκης, φίλος του αείμνηστου παπα-Αντώνη 
και λάτρης της εκκλησίας του προφήτη Ηλία.
Ο Σύλλογος απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην 
οικογένεια της Δάφνης κι εύχεται στους εν ζωή Βαγ-
γέλη και Κόμνω υγεία και μακροζωία.

πος συνάντησης θαμώνων. Αντιπροσώπευε την ευρεία 
συναναστροφή, και τον σκιερό σταθμό της Πανωρού-
γας, κάτω απ’ τη πλατιά σκιά του καρυδόδεντρου, που 
επώαζε τη θυμοσοφία, τη προφορική μνήμη της τοπι-
κής ιστορίας, τα παραμύθια, τη θαυματολογία, τη σά-
τιρα, τους θρύλους, την καλοσύνη, και την κακία της 
κλειστής κοινωνίας. Όλα αυτά ταίριαζαν πολύ στην 
ιδιοσυγκρασία του Μανόλη Ζέρβα. Τον βοηθούσαν 
να διαχύνεται στον εξωτερικό κόσμο, και να εμβαθύ-
νει στη ζωή, και τις ανάγκες της. Στις παλιές φωτο-
γραφίες, ανιχνεύεται η μορφή και η ζωή του. Μια ζωή 
που μυρμηγκιάζει από πρόσωπα ,ονόματα, τοποθεσί-
ες, καταστάσεις, γιορτές, λιτανείες, κωδωνοκρουσί-
ες, χορούς, ιερές περιφορές. ήταν μοναδικός στον 
χειρισμό των καμπανόσχοινων. Γνώριζε τον τρόπο να 
ελευθερώνει τεχνικά τον σμιλεμένο ήχο των καμπά-
νων. Τα σήμαντρά του, αντηχούν ακόμα ηλεκτρονικά 
απ’ τις μαγνητοφωνημένες κωδωνοκρουσίες του, σε 
κάποιες ενορίες. Οι άνθρωποι σαν τον Μανόλη Ζέρ-
βα, μοιάζουν με σταθερά σημεία αξιών που προσδιο-
ρίζουν τους ορίζοντες της ελληνορθόδοξης ιδέας και 
της λαϊκής παραδοσιακής παιδείας, που ξεκινά απ’ το 
παιδικό μας εικονοστάσι. Γι’ αυτό, και κάθε αντιξοό-
τητα κάθε συμφορά, και κάθε μεγάλη χαρά, συνδέο-
νται μυστικά μ’ ένα ξέφτι της Μεγαλοβδομάδας, και 
μια λαμπάδα της Ανάστασης.
Έφυγε στα 95  του, με τη νηφάλια κρίση του ακμαία. 
Ήρεμος, άφοβος, με την ειρηνική εξοικείωση του θα-
νάτου, όπως συμβαίνει στις καθαρές ψυχές, τις αυτο-
δίδακτες, που σε κάθε τροπάρι Αγίου, ανιχνεύουν την 
αρετή, την θυσιαστική αγάπη, και την αιωνιότητα.

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

τράπεζα Alpha Bank
226002002000307

           

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

Σύλλογος των Απανταχού Μαραθοκαμπιτών Σάμου

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

τράπεζα Eurobank
0026.0462.40.0200302533

           

ΙΒΑΝ: GR4202604620000400200302533
Σύλλογος των Απανταχού
Μαραθοκαμπιτών Σάμου
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