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Νέα του Συλλόγου

Θερμές ευχαριστίες για τη συνεισφορά σας στην έκδοση του περιοδικού μας. Η ύλη που μας στέλνετε είναι πλούσια, δεν μπορούμε να δημοσιεύουμε αμέσως
τα κείμενά σας, τα οποία παίρνουν σειρά προτεραιότητας. Πάντως σας παρακαλούμε να γράφετε μικρά
κείμενα, οι διαθέσιμες σελίδες του περιοδικού είναι
μόλις δεκαέξι και καλό είναι να υπάρχει ποικιλία. Μην
ξεχνάτε να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του Συλλόγου fterias.gr, εκεί θα βρείτε προηγούμενα τεύχη του
Φτεριά, ανακοινώσεις, φωτογραφίες και βίντεο. Επίσης στο facebook υπάρχει η σελίδα Σύλλογος Απανταχού Μαραθοκαμπιτών με 2.580 φίλους, στην οποία
δημοσιεύονται φωτογραφίες και ανακοινώσεις.
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Στην Αθήνα απεβίωσαν
Ο ιερέας Γεώργιος Πατσούλης στις 31/10/2016.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όλη την αγαπητή οικογένεια Πατσούλη.
Στις 21/01/2017 στον Πειραιά έφυγε ο Αναστάσιος
Τυπάλδος, σύζυγος της Μαργαρίτας Θάνου. Τα θερμά συλλυπητήρια από όλο το Σύλλογο στην αγαπητή
Μαργαρίτα, στο γιο τους Δημήτρη και στα αδέλφια της
Χρυσόστομο και Στέλιο Θάνο, παλιά μέλη του Συλλόγου μας ενεργά και με αγάπη προς όλους μας.
Στις 2/02/2017 απεβίωσε στη Χαλκίδα ένας άλλος δικός άνθρωπος, ο Πρόδρομος Βολακάκης .Η αγάπη του
για το χωριό μας και το Σύλλογο μεγάλη. Πάντα θα τον
θυμόμαστε. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Λίγο πριν τυπωθεί το τεύχος του Φτεριά, μάθαμε για
τη μεγάλη απώλεια του αντιδημάρχου Μαραθοκάμου,
του Αντρέα Βασιλάκη, φίλου και συνεργάτη του Συλλόγου μας, που ήταν πάντα πρόθυμος σε ό,τι του ζητούσαμε, πάντα για το καλό του χωριού μας. Ο Σύλλογος απευθύνει τα θερμά του συλλυπητήρια στην
οικογένειά του και στο επόμενο τεύχος θα αναφερθεί
στην προσφορά του και στη συνεργασία μας.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά τον συγχωριανό μας και αγαπητό μέλος του Συλλόγου μας, τον δημοσιογράφο
Γιώργο Αυτιά, γιατί όχι μόνο αγαπά το χωριό μας και
τον Σύλλογο, αλλά προσπαθεί πάντα ανώνυμα τις περισσότερες φορές να βοηθά με τις πράξεις του.
Εμείς σαν Σύλλογος τον ευχαριστούμε γιατί από
την αρχή είναι υποστηρικτής της Στέγης Αγάπης στο
Μαραθόκαμπο. Με ενέργειές του ενέταξε την Στέγη
στο «Όλοι μαζί μπορούμε» για να παίρνουμε τρόφιμα.
Ήδη τα πρώτα 100 κιλά φτάσανε στην Στέγη, αυτή την
ώρα που γράφουμε αυτά τα λόγια μας ειδοποίησαν για
τα επόμενα 100 κιλά που είναι έτοιμα να σταλούν και
θα υπάρχει και συνέχεια.
Ξέρουμε επίσης ότι μεταξύ αυτών που ενδιαφέρθηκαν για το Αστυνομικό Τμήμα Μαραθοκάμπου στο να
παραμείνει στο χωριό μας ήταν και ο Γιώργος Αυτιάς,

ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο.
Τα καλά πράγματα πρέπει να τα μαθαίνουμε όλοι …
Τον ευχαριστούμε για όλα, τον ευχαριστούμε για
την αγάπη του στο χωριό μας και στο νησί μας.

Πίτα και χορός
Στις 29 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία το κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας και
στη συνέχεια ο χορός μας στη μουσική ταβέρνα «Μεταξύ μας» στην Καλλιθέα.
Μας έδωσε μεγάλη χαρά η μεγάλη σας συμμετοχή
και το κέφι σας που συνήθως είναι δεδομένο.
Μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε και να σχεδιάσουμε πράγματα για τον Σύλλογο και το χωριό μας.
Και του χρόνου να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία,
ευτυχία και να στηρίζουμε πάντα αυτό τον υπέροχο
Σύλλογο που εδώ και 32 χρόνια συνεχίζει να υπάρχει
και να έχει εξέχουσα θέση στην Σαμιακή κοινωνία.
Συνεχίζουμε δυναμικά!!!

Γενική Συνέλευση
Στις 26 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας στην αίθουσα της Αδελφότητας Σαμίων, Πειραιώς 68Α στις 11 το πρωί. Θα συζητηθούν τα πεπραγμένα του Συλλόγου, ο οικονομικός
απολογισμός και ο προγραμματισμός της επόμενης διετίας.
Θα ακολουθήσουν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη
νέου διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από την λήξη της
γενικής συνέλευσης μέχρι τις 5.00 το απόγευμα.
Χρειαζόμαστε την δυναμική σας συμμετοχή και σας
περιμένουμε όλους για να ακούσουμε και να συζητήσουμε μαζί τα πεπραγμένα και άλλα θέματα που θα
μας απασχολήσουν.

Συγχαρητήριο
Ο Σύλλογος των Απανταχού Μαραθοκαμπιτών συγχαίρει το εκλεκτό μέλος του Συλλόγου μας, κυρία Αργυρώ (Ρούλα) Μπλέτσα-Αρναούτη, σύζυγο του Αντώνη
Αρναούτη για την προαγωγή της στο βαθμό της προέδρου Εφετών. Της ευχόμαστε και σε ανώτερα.

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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Πλοίαρχος Διαμαντής Παπαγεωργίου

Περήφανος πάντα ο Μαραθόκαμπος για τα παιδιά
του, για τους ανθρώπους του.
Περήφανος και σήμερα στη δύσκολη και γκρίζα εποχή που ζούμε και αυτή η περηφάνια ακούει στο όνομα
καπετάν–Διαμαντής Παπαγεωργίου.

Άξιος πλοίαρχος της ελληνικής ακτοπλοΐας. Παιδί
του Δημήτρη Παπαγεωργίου και της Τούλας Τσακουμάγκου, Μαραθοκαμπίτες και οι δυο. Ήξερε από μαθητής του δημοτικού σχολείου ότι θα γίνει καπετάνιος.
Το πίστεψε, το αγάπησε και έγινε ο πρώτος των πρώτων, ο καλύτερος.
Ο ίδιος έχει δηλώσει τα εξής, όταν τον ρώτησαν πώς
έγινε ναυτικός: «Από Τετάρτη δημοτικού, οι εκθέσεις
που έχει φυλάξει η μάνα μου, γράφουν εγώ θα γίνω
καπετάνιος και τίποτε άλλο. Είμαι μεγαλωμένος σε οικογένεια ναυτικών, όλοι καπεταναίοι, πρώτοι μηχανικοί και καραβομαραγκοί. Στη Σάμο, το καραβομαραγκάδικο του παππού Διαμαντή, ο ταρσανάς, ακόμα το
δουλεύουν ο πατέρας και τ’ αδέλφια μου και ακόμα
φτιάχνουν καΐκια και βάρκες για τους φίλους και τους
γνωστούς μας».
Για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Σάμου δηλώνει:
«Πράγματι έχει προβλήματα ακτοπλοϊκής σύνδεσης,
δυστυχώς. Είχα τη χαρά κάποτε να κάνω στα βαπόρια
της γραμμής και ως ναύτης και ως ανθυποπλοίαρχος
και αργότερα και ως καπετάνιος. Είχα την πολύ μεγάλη χαρά να πάω με τον Αίολο Εξπρές ως πλοίαρχος,
αρχικά στο Βαθύ και να εγκαινιάσω και την είσοδο στο
Καρλόβασι». (Σήμερα είναι καπετάνιος στο «Νήσος
Ρόδος» και με χαρά το βλέπουμε να μπαίνει και στο
λιμάνι του Καρλοβάσου και στο λιμάνι του Βαθιού).
Στην τελετή βράβευσής του είπε: «Θέλω να σημειώσω, ότι η συμβολή όλων των πλοιάρχων, κοντά στους
οποίους κατά καιρούς μαθήτευσα, είναι τεράστια,
τους οφείλω ευγνωμοσύνη και θα συνεχίσω με τη σειρά μου το έργο τους, που δεν είναι άλλο, από τη με-

τάδοση στους νεότερους της ελληνικής ναυτοσύνης.
Τέλος, το μεγαλύτερο ευχαριστώ το απευθύνω στη σύζυγό μου Άντα, η οποία κατά τη διάρκεια όλων αυτών
των χρόνων της σταδιοδρομίας μου που απουσίαζα
από το σπίτι μας, ήταν ο συνδετικός κρίκος της οικογένειας και αποκλειστικά υπεύθυνη
για την ανατροφή και διαπαιδαγώγηση του γιου μας».
Το 2016 βραβεύτηκε ως καλύτερος πλοίαρχος της χρονιάς και ως
καλύτερος ναυτικός. «Η μανούβρα
είναι αρρώστια για μένα», έχει πει.
«Είναι μεράκι, είναι κάτι που με έχει
κάνει να ανταπεξέλθω στις δυσκολίες του επαγγέλματος».
Και εμείς λέμε, τώρα μπαίνει ο καπετάν Διαμαντής στο λιμάνι, ας τον
απολαύσουμε ή ότι το καράβι χορεύει, όταν το βάζει στο λιμάνι.
Ο Σύλλογος των Απανταχού Μαραθοκαμπιτών του εύχεται ο ΑϊΝικόλας να τον προστατεύει πάντα, να του χαρίζει
γαλήνιες θάλασσες και εκείνος να προσφέρει πάντα
τα καλύτερα στους νησιώτες μέσα από το επάγγελμά
του, την δεξιοτεχνία του και την αγάπη του.
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Ευλογημένος τόπος

Η ζωή στη στεριά και στη θάλασσα του νησιού μας
είναι πραγματικά απίστευτη. Περισσότερα από 1.500
είδη φυτών έχουν καταγραφεί στο νησί. Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η θαλάσσια ζωή στην περιοχή μας,
ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε μιλώντας πριν από λίγες
μέρες μαζί μας ο διευθυντής του ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος» κ. Θόδωρος Τσιμπίδης στο χρυσό τσακάλι και
στον χαμαιλέοντα της Σάμου. Το πρώτο, οφείλει την
ονομασία του στην ξανθή του γούνα: το χρυσό τσακά-

λι. Δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο και δεν είναι μεγαλύτερο από ένα μεσαίου μεγέθους σκύλο. Είναι δυνητικά παμφάγο καθώς τρώει τρωκτικά, έντομα,
νεκρή σάρκα και φρούτα. Το τσακάλι βρίσκεται κυρίως σε καλλιεργήσιμες περιοχές, όπως σε ελαιώνες,
αμπέλια και σε πεδινά υγρά εδάφη, μέρη δηλαδή κατάλληλα για κρυψώνες και εύρεση τροφής. «Η Σάμος
είναι το τελευταίο νησί της Μεσογείου που εξακολουθεί να φιλοξενεί σημαντικό πληθυσμό του χρυσού τσακαλιού», μας είπε ο κ. Τσιμπίδης «Ζουν δίπλα μας και
δεν τα βλέπεις ποτέ! Μόνο τα ακούς τη νύχτα. Κι αυτό,
διότι αποφεύγουν τον άνθρωπο και κινούνται πολύ διακριτικά, ώστε να μη γίνονται αντιληπτά». Οι υπάρχοντες λιγοστοί, πληθυσμοί του τσακαλιού καταγράφονται κυρίως γύρω από παράκτιες και πεδινές εκτάσεις,
συνήθως κοντά σε οικισμούς. «Είναι ένα πολύ σημαντικό ζώο για το οικοσύστημα, καθώς τρέφεται κυρίως με τρωκτικά και βοηθάει έτσι στη συγκράτηση του
πληθυσμού τους. Δυστυχώς, όμως από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 ο πληθυσμός του μειώνεται συνεχώς
εξαιτίας της εντατικοποίησης της γεωργίας και των
αυτοκινητικών ατυχημάτων. Συχνά θανατώνεται και
με δηλητήριο, παρότι σπανίως επιτίθεται σε οικόσιτα
ζώα». Το 2010 σε έρευνα της χερσαίας ερευνητικής
ομάδας του Αρχιπελάγους παρατηρήθηκε ότι ο πληθυσμός του τσακαλιού στη Σάμο, αριθμεί περίπου 46
ομάδες, στα νότια, ανατολικά και δυτικά του νησιού,
σε υψόμετρο κάτω των 430μ. «Εφέτος ήρθαν από το
εξωτερικό 800 επιστήμονες στο νησί για να μελετήσουν το τσακάλι», μας είπε ο κ. Τσιμπίδης, ο οποίος
επεσήμανε την αναγκαιότητα προστασίας του σπάνιου

αυτού ζώου με κάθε δυνατό τρόπο.
Το δεύτερο μοναδικό είδος είναι ο μεσογειακός χαμαιλέων. Πρόκειται για ένα αρχαίο ζώο, ένα ερπετό
που επιβιώνει έως σήμερα από την εποχή των δεινοσαύρων. Ο χαμαιλέοντας δεν γίνεται το ίδιο χρώμα με
την επιφάνεια που αγγίζει, αλλά αλλάζει χρώμα έτσι
ώστε να μοιάζει με το φύλλωμα. Στη χώρα μας βρίσκονταν σε πολλά νησιά, αλλά σήμερα έχει εξαφανιστεί
από όλα πλην της Σάμου. Την περίοδο αυτή βρίσκεται σε χειμερία νάρκη, ενώ τους θερμότερους μήνες
βρίσκει ασφαλές καταφύγιο καμουφλαρισμένος στη
βλάστηση. Τρέφεται με έντομα, βοηθώντας στη μείωσή τους. «Στο παρελθόν τα όμορφα αυτά πλάσματα κατοικούσαν σε πολλά νησιά του Αιγαίου, ενώ έως
και πριν από λίγες δεκαετίες τους συναντούσαμε επίσης στην Κρήτη και τη Χίο. Μία από τις κύριες απειλές
για τον μεσογειακό χαμαιλέοντα είναι η λαθροθηρία.
Χάρη στην εκπαίδευση που κάναμε στα σχολεία της
Σάμου τα τελευταία χρόνια είχαμε περιστατικά που
εντοπίστηκαν εγκαίρως χάρη σε παιδιά που τα παρατήρησαν». Παράλληλα, την επιβίωσή του απειλεί και η
καταστροφή των βιοτόπων, καθώς και η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, ιδίως των δακοκτόνων φαρμάκων.
Ωστόσο, με την τεκμηριωμένη έρευνα, τη συστηματική παρακολούθηση του είδους και τις δράσεις ενημέρωσης που το «Αρχιπέλαγος» πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνεται μία στροφή στον τρόπο με
τον οποίο αντιμετωπίζεται ο χαμαιλέοντας από τους

κατοίκους της Σάμου. Τα δύο είδη μελετώνται από το
2009 από το «Αρχιπέλαγος». «Είναι πολύ σημαντικό να
συνειδητοποιήσουμε ότι τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους αποτελούν εδώ και πολλούς αιώνες απομονωμένους βιότοπους, γεγονός που κάνει και τη βιοποικιλότητά τους ιδιαίτερα ευάλωτη», μας είπε ο διευθυντής
του ινστιτούτου. «Για τον λόγο αυτόν, μία μεγάλη πυρκαγιά μπορεί να αποβεί μοιραία. Ας προσέχουμε όλοι
κι ας φροντίζουμε να προφυλάξουμε αυτά τα δύο είδη
ως κόρη οφθαλμού για το συμφέρον του νησιού και
των κατοίκων του», μας είπε χαρακτηριστικά.
Σαμιακό Βήμα, αρ. φύλλου 4065 4/2/2017
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Φτεριάς
Χρυσούλα Κώνστα

Μια απίστευτη αλλά αληθινή ιστορία
Όταν τα καλοκαίρια επισκεφτόμαστε τον τόπο μας,
αναζητούμε και προσπαθούμε να μάθουμε από τους
μεγαλύτερους από εμάς παλιές ιστορίες, βιώματα
μιας άλλης εποχής που πέρασε ανεπιστρεπτί.
Μια τέτοια ιστορία θέλω να σας διηγηθώ, όπως την

άκουσα από το στόμα ενός γνήσιου και σοβαρού Μαραθοκαμπίτη, με την ελπίδα να αισθανθείτε όπως
εγώ.
Είναι κατοχή στο χωριό μας όπως και σε ολόκληρη
τη χώρα. Η μπότα του κατακτητή βαραίνει στα καλντερίμια, όπως και στις καρδιές των ανθρώπων. Δεκαεπτά
χιλιάδες στρατιώτες, 300 καραμπινιέροι καλά εξοπλισμένοι, πατούν το πόδι τους στο νησί μας. Επιτάσσουν σπίτια, τοποθετούν φρουρές στα μεγάλα χωριά
και παίρνουν στα χέρια τους τον έλεγχο της διοίκησης. Δεσμεύουν τις καλλιέργειες και το 15% της παραγωγής όλων των προϊόντων ακόμα και την παραγωγή του φανταστικού, γλυκόπιοτου και ανεπανάληπτου
κρασιού μας και υποχρεώνουν τα παιδιά των σχολείων
να μαθαίνουν τη γλώσσα τους.
Ο χειμώνας βαρύς. Ο Ερυθρός Σταυρός στέλνει βο-

ήθεια για τον πεινασμένο λαό αλλά πού να πρωτοφτάσει. Η λεηλασία των τροφίμων σ’ όλο της το μεγαλείο,
ακόμα και τα ζώα δεν γλυτώνουν. Το εθνικό φρόνιμα
όμως των Σαμιωτών θεριεύει με την Εθνική Αντίσταση,
αλλά ο φόβος, η απελπισία, η σιωπή, η εκμετάλλευση, η μαύρη αγορά καλά κρατούν. Οι χωριανοί ζουν
με λάδι και χόρτα. Ψωμί δεν υπάρχει και οι γιαγιάδες
και οι μανάδες αλέθουν χαρούπια (καρούμπες) για
αλεύρι, τα παιδόπουλα πάνε νηστικά στο σχολείο και
τα μωρά λιμοκτονούν κρεμασμένα στα μαραμένα από
την πείνα και την κακουχία στήθη των μανάδων τους.
Χρήματα δεν υπάρχουν ούτε για μια οκά αλεύρι. Οι
νερόμυλοι του χωριού έχουν, αλλά πώς να πληρώσεις;
Ένας από τους νερόμυλους είναι και του Κώστα Σφέτσου ενός λεβέντη μυλωνά στη Βελανιδιά.
Εκεί σ’ αυτόν τον όμορφο και καταπράσινο τόπο με
τα άφθονα νερά και την πυκνή βλάστηση, έβλεπες
κάθε ημέρα να κατηφορίζουν άνδρες και γυναίκες.
Κάθε ένας από αυτούς, έσφιγγε στη χούφτα ή στην
τσέπη του, την απελπισία της πράξης του. Κρατούσε
σφιχτά κάποιο ιερό κατά τα άλλα οικογενειακό κειμήλιο, χρυσό ή ασημένιο, δαχτυλίδι ή σταυρό μενταγιόν ή
σκουλαρίκια, βέρες ή ότι τέλος πάντων είχε απομείνει
φυλακτό και ανάμνηση μιας ζωής. Κειμήλια που στην
απελπισία, στην πείνα, στη φτώχεια και στην ανέχεια
έπρεπε να εκποιηθούν για να πληρώσουν 3-4 οκάδες
αλεύρι.
Ο μυλωνάς φαινομενικά ατάραχος και μυστηριωδώς
σιωπηλός, γέμιζε τα τσουβάλια με το μάνα ζωής σε
όλους το ίδιο, και παίρνοντας τα τιμαλφή χωρίς καν να
κοιτάξει τα έριχνε σε ένα πήλινο κιουπάκι (γκιουμνάκι). Ήταν η πληρωμή του για τη συναλλαγή.
Με το πολύτιμο φορτίο στον ώμο οι χωριανοί ανέβαιναν στο χωριό. «Επιτέλους λίγο αλεύρι», φώναζε
η νοικοκυρά και άρχιζε να ανασκουμπώνεται. «Μάνα
θα ζυμώσεις ψωμί;» και κοίταζαν με μάτια ορθάνοιχτα
την διαδικασία ζυμώματος, τα μικρά και πεινασμένα
παιδόπουλα.
Η μάνα και η καλομάνα ζύμωναν, έπλαθαν – φούρνιζαν και όταν έβγαινε αχνιστό και ευλογημένο το
καρβέλι της ζωής, το έδιναν όλο κρατώντας ελάχιστο
για τους εαυτούς τους. Και οι ημέρες, οι μήνες περνούσαν βασανιστικά – αδυσώπητα, και κρυφοκοίταζε
η ελπίδα της λευτεριάς από τις χαραμάδες της προσμονής. Ώσπου κάποια φθινοπωρινή μέρα, οι καμπάνες των πέντε εκκλησιών του χωριού μας χτύπησαν
χαρούμενα.
Οι πόρτες των εξωκκλησιών μας άνοιξαν διάπλατα,
μπήκε ο ήλιος, τα καντήλια άναψαν και οι πιστοί σταυροκοπήθηκαν. Ο πόλεμος είχε τελειώσει, οι κατακτητές τα μάζευαν.
Απελευθερωθήκαμε...
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Τώρα η ζωή άρχισε να παίρνει το ρυθμό της έστω
και μετρώντας τις χαίνουσες πληγές της. Ένα πρωινό
ο ντελάλης του χωριού, ο Τσακιντζής (Σωκράτης Κοντογιάννης), αυτή η αξέχαστη φιγούρα, βγήκε στα σοκάκια κι άρχισε να διαλαλεί, με εκείνη την δυνατή και
ιδιαίτερης χροιάς φωνή του.
«Ακούστε χωριανοί. Όσοι από εσάς είχατε δώσει
χρυσαφικά στον Κώστα Σφέτσο για να αγοράσετε
αλεύρι και σιτάρι, να πάτε να τα πάρετε πίσω. Και όσοι
πέθαναν να πάνε οι συγγενείς τους».
Οι χωριανοί δεν πίστευαν στα αυτιά τους, έμειναν με
το στόμα ανοιχτό αδυνατώντας να καταλάβουν. Σιωπή, απορία, θαυμασμός, χιλιάδες συναισθήματα. Αλήθεια τι πράξη αγάπης, αλληλεγγύης, τι μεγαλείο ψυχής και λεβεντιά. Ο μυλωνάς ήταν νοικοκύρης, είχε
όμως πολλά στόματα να θρέψει. Ήταν πολύτεκνος.
Είχε 6 παιδιά. Οι καιροί δύσκολοι όμως ο Κώστας Σφέτσος σήκωσε το λεβέντικο ανάστημα του, παραμέρισε
πικρίες, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και πήρε
απόφαση ζωής, από αυτές που σπάνια συναντάμε. Τα
επέστρεψε όλα. Με τέτοιες πράξεις ξεχωρίζουν οι
γνήσιοι Μαραθοκαμπίτες. Καθένας και ένας καλός
Σαμαρείτης. Ένας κόσμος ιδιαίτερος, φιλόξενος, καταδεκτικός, υπερήφανος, αλλιώτικος. Ο άνθρωπος
Έλληνας είναι παντού και πάντα ο ίδιος.
Θυμάμαι τον Κώστα Σφέτσο αρκετά. Ήμασταν γείτονες και με τους γονείς και παππούδες μου διατηρούσαν άριστες σχέσεις. Τα παιδιά του τα γνωρίζω πολύ καλά και μερικά από τα εγγόνια του. Μέχρι
πριν από λίγους μήνες δεν γνώριζα αυτή την απίστευτη ιστορία. Σήμερα την αποτυπώνω στο χαρτί για να

τη μάθουν όσοι δεν την ξέρουν (που προφανώς είναι
πολλοί) ιδίως οι νέοι.
Μάθημα ζωής η πράξη του. Τα παιδιά και τα εγγόνια
του πρέπει να είναι περήφανα, να έλκουν την καταγωγή από εκεί. Κώστας Σφέτσος. Επάγγελμα μυλωνάς,
κτηματίας. Η πράξη του συγκλονίζει ακόμη όσους την

μαθαίνουν. Και ήταν κατοχή. Κατακτητής, πείνα, φτώχεια, φόβος....
Αλλά στην κορυφή των όποιων συναισθημάτων μας
το πήλινο κιουπάκι, θα εκπέμπει φως αγάπης, αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και πληρότητα πνεύματος ψυχής
και λεβεντιάς.
Ευχαριστώ τον κ. Εμμανουήλ Πήττα (Μπουρανέζο)
για την διήγηση της άγνωστης και απίστευτης ιστορίας.

Μαρία Χατζηχριστοδούλου

Μάνα, σ’ ευχαριστώ
Μανούλα μου, γλυκιά κι αγαπημένη,
ήμουν παιδί, με τάισες στο στόμα,
ήμουν παιδί, μου τίναξες το χώμα,
πήγα σχολειό, μου έμαθες το ποίημα,
στις διακοπές, μου έδειξες το κύμα.
Για όλες τις φορές που σε χρειάστηκα,
για τότε που για μένα, μόνο, νοιάστηκα,
«μάνα, σ’ ευχαριστώ»!
Στον πυρετό, σιμά, στο προσκεφάλι,
με τα φιλιά σου έδιωχνες την ζάλη
και σαν κυλούσανε τα δάκρυα μου
η αγκαλιά σου ήταν η γιατρειά μου.

αλλού ξεχνιόμουν, τόσο δα, παιδάκι.
Για όλες τις φορές που σε χρειάστηκα,
για τότε που για μένα, μόνο, νοιάστηκα,
«Μάνα, σ’ ευχαριστώ»!
Σαν ήρθαν έγνοιες, βάσανα μεγάλα,
μαζί, ξανά τα λέγαμε στη σάλα.
Σε κάθε ήττα ήσουν στο πλευρό μου.
Τώρα, ψηλά κοιτώ και κάνω το σταυρό μου.
Για όλες τις φορές που σε χρειάστηκα,
για τότε που για μένα, μόνο, νοιάστηκα,
«Μάνα, σ’ ευχαριστώ»!
Και εάν ποτέ σε πίκρανα,
Συγνώμη, σου ζητώ!!!

Για όλες τις φορές που σε χρειάστηκα,
για τότε που για μένα, μόνο, νοιάστηκα,
«Μάνα, σ’ ευχαριστώ»!

Αφιερωμένο στις μητέρες, στη γη και στον ουρανό!

Την Κυριακή, παιχνίδι ως το γέμα,
στα γόνατα, μου σκούπιζες το αίμα,
στη γειτονιά, με γύρευες βραδάκι,

Ευχαριστώ την οικογένεια του χωριού μου, η οποία τίμησε
την μητέρα μου, ιδιαίτερα δε τον μικρό Λουκά Μοσχοβάκη
που το περασμένο καλοκαίρι μου μετέφερε μηνύματα ζωής.
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Φτεριάς
Μανώλης Ν. Κάρλας

Το χαμόγελο της νεκρής
Η γειτόνισσά μας το Μαρουλιώ, Θεός σχωρέσ’ την,
ήξερε όλες τις δουλειές μα γράμματα δεν ήξερε.
Ευτυχώς που έχω και σένα, παιδάκι μου, μου ’λεγε
και μου διαβάζεις τα γράμματα του Κωνσταντή και του
γράφεις τα νέα μου και τις ευχές μου. Η Παναγία να
—

σ’ έχει καλά και να σου δίνει φώτιση.
Ο Κωνσταντής ήταν το μοναδικό παιδί της Μαρουλιώς. Ο κυρ Γιώργης, ο άντρας της, χάθηκε άδικα, πάνω
στα νιάτα του, σε ναυτικό ατύχημα στον Βισκαϊκό.
«Ανηρπάγη υπό των κυμάτων και εξηφανίσθη εις την
θάλασσαν», έγραφε η έκθεση του Έλληνα επιχώριου
προξενικού λιμενάρχη. Κι έμεινε η άμοιρη Μαρουλιώ
έρμη στον κόσμο, με τον μικρό Κωνσταντή, στην πίκρα
και στη φτώχια της.
Και τι δεν έκαμε να μεγαλώσει αυτό το παιδί... Οι χωριανοί έχουνε να το λένε. Ακόμα και στο Γυμνάσιο το
έστειλε να μάθει γράμματα, να γίνει άνθρωπος καλός
και της προόδου.
Ό,τι θέλεις παιδάκι μου να γίνεις, μονάχα μακριά
απ’ τη θάλασσα, επέμενε η χαροκαμένη μάνα.
Όμως ο Κωνσταντής άρμεγε με τα μάτια του τη θάλασσα, τα κύματα και τα πλεούμενά της από παιδάκι,
κι άκουγε μέσα του γλυκό το κάλεσμά της.
Το ’χε κρυφό μαράζι το Μαρουλιώ, μα τι να κάνει;
Μπορούσε να πάει κόντρα σ’ έναν άντρα;
Έτσι, σαν τέλεψε το Γυμνάσιο, μια και δυο, έβγαλε
φυλλάδιο ναυτικό ο Κωνσταντής και βρέθηκε ναύτης
στις μεγάλες θάλασσες. Ήρθε για ένα χρόνο να υπηρετήσει την πατρίδα κι ύστερα ξαναμπαρκάρησε με το
καράβι του κυρ Ανέστη από τη Ρίβα.
Στην κουβέρτα η δουλειά ήταν σκληρή. Σκληρός
ήταν όμως κι ο Κωνσταντής κι εργατικός και τίμιος,
κι όλοι τον υπολόγιζαν και του ’δειχναν σέβας. «Παιδί
—

διαμάντι», έλεγαν.
Ώρες-ώρες, στ’ ατέλειωτα ταξίδια τους στους ωκεανούς, τον έπιανε η νοσταλγία κι η σκέψη του έφτανε
στο φτωχικό τους καλύβι, στην αγαπημένη του μανούλα. Η μάνα του ήταν το μόνο πράγμα που του στερούσε
η θάλασσα.
Όταν έφταναν σε λιμάνι έστελνε τρία-τέσσερα
γράμματα, γραμμένα στο
πέλαγο.
«Σεβαστή και πολυαγαπημένη μου μητέρα, σε φιλώ.
Είμαι καλά και το ίδιο ποθώ
και για σένα. Η ζωή στη θάλασσα είναι σκληρή, όμως
μ’ αρέσει ... Τα λεφτά που
σου έστειλα είναι δικά σου.
Δε θέλω να σου λείπει τίποτα...».
Έτσι γνώρισα τον Κωνσταντή, από τα γράμματά του.
Εγώ τα διάβαζα κι η θεία η
Μαρουλιώ αφουγκραζόταν
συγκινημένη, λες κι άκουγε
τη φωνή του. Τα δάκρυα κυλούσαν στα λιοκαμένα της
μάγουλα, οι λυγμοί της ανέβαιναν και της τάραζαν τα
στήθια.
– Θα γράψουμε στον Κωνσταντή, ε ! Μανώλη;
Ναι θεία, θα γράψουμε.
«Αγαπημένο μου παιδί, σε φιλώ. Είμαι γεμάτη χαρά
που έλαβα πάλι γράμμα σου... Τα γράμματά σου για
μένα είναι νερό και ψωμί, δύναμη και κουράγιο... Παρακαλώ το Θεό να σ’ έχει καλά και τον Αϊ - Νικόλα να
’ναι πάντα στο τιμόνι σας. Από τα λεφτά κράτησα λίγα
για τα έξοδα του σπιτιού και τα υπόλοιπα τα έβαλα στο
Ταμιευτήριο, στ’ όνομά σου...»
Ο ταχυδρόμος ερχόταν ταχτικά, κι εγώ διάβαζα κι
έγραφα ταχτικά στον Κωνσταντή και ταξιδεύαμε μαζί
του τον κόσμο ολόκληρο κι η θεία η Μαρουλιώ με φίλευε πάντα με χίλια - δυο καλούδια και ευχές.
Θυμάμαι, ήταν παραμονές Χριστούγεννα, όταν λάβαμε ένα του γράμμα:
«Αγαπημένη μου μανούλα. Βρισκόμαστε σ’ ένα λιμάνι της Βραζιλίας για επισκευή και θα καθίσουμε ένα
μήνα. Αχ, τώρα τις γιορτές πόσο θα ’θελα να είμαι κοντά σου...
Καλή χρονιά, μανούλα.»
Του γράψαμε μια κάρτα γιορτινή.
Γράμμα του δε λάβαμε από τότε.
Οι μέρες κυλούσαν γοργά, όμως μάταια περίμενε η
θεία, το Μαρουλιώ, τον ταχυδρόμο.
Η λύπη απλώθηκε στο πρόσωπό της. Έκλαιγε μέρα-
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νύχτα. Απ’ το μυαλό της περνούσαν χίλιες σκέψεις κακές και μαράζωνε με τον καιρό.
«Αγαπημένο μου παιδί, γιατί με ξέχασες;», έλεγε με
πικρό παράπονο κάθε λίγο και λιγάκι κι εγώ το παράπονό της το ’γραφα, όμως απάντηση καμιά.
Δεν μπορεί, κάτι κακό έπαθε το παιδί, δεν το ξανάκανε αυτό ο Κωνσταντής... ψιθύριζε κλαίγοντας.
Γράψαμε και στον καπετάνιο. Κι ο κυρ Ανέστης μας
έγραψε πως ο Κωνσταντής έμεινε στην Μπραζίλια με
συντροφιές του λιμανιού, έφυγε απ’ το καράβι κι έτσι
τον έχασε.
Έπεσε στο θάνατο η μάνα.
Τον έναν η θάλασσα, τον άλλο η ξενιτιά..., έλεγε και
ξανάλεγε μέσα στους στεναγμούς της.

Όμως είχε τις ελπίδες της στο Θεό. Την έβλεπα
πολλές φορές γονατιστή μπροστά στην Αγία Κυριακή,
να ικετεύει τη Θεία Χάρη. Και τη νύχτα της Λαμπρής
στην εκκλησιά, βαστούσε στα χέρια δύο λαμπάδες,
όπως έκανε παλιά. Μια για τον Κωνσταντή και μια για
τον εαυτό της.
Την κοίταζα και ριγούσε η καρδιά μου.
Πέρασε το καλοκαίρι, πέρασε το φθινόπωρο κι άρχισαν οι πρώτες βροχές. Χειμώνας βαρύς για το νησί.
Ξημέρωνε τ’ Αϊ - Νικόλα. Η θεία, το Μαρουλιώ, είχε
πάει απ’ την αυγή στην Πούντα, στο ξωκλήσι, ν’ ανάψει
ένα κερί για το χαμένο παλικάρι της. Γύρισε το απομεσήμερο μουσκεμένη μέχρι
το κόκαλο.
Αυτό ήταν. Σε δύο μέρες ψηνόταν από τον πυρετό, ταραζόταν απ’ το βήχα.
Πνευμονία, μας είπε ο γιατρός, κι έγραψε ένα σωρό
φάρμακα.
Οι μέρες περνούσαν, ήταν
παραμονή Χριστουγέννων,
κι η θεία, το Μαρουλιώ, απ’
το κακό στο χειρότερο διάβαινε.
Όλες τις μέρες με τη φωτογραφία του Κωνσταντή
στο προσκέφαλο κοιμόταν
και ξυπνούσε. Κι όταν πήγαινα να τη δω, μ’ έβαζε να της
διαβάζω τα παλιά του γράμματα, ν’ ακούει τη φωνή του
και να τον νιώθει κοντά της.
Σήμερα, όμως, δεν ήταν καθόλου καλά. Απ’ το πρωί
είχε μια δύσπνοια φοβερή, ποτάμι ο ιδρώτας την έλουζε, τα μάτια της ήταν κόκκινα σαν τη φωτιά, γεμάτα
αγωνία.
Θα ήταν τέσσερις το απόγευμα, όταν χτύπησε την
πόρτα ο ταχυδρόμος.
Έλα, κυρά Μαρουλιώ, γράμμα απ’ τον Κωνσταντή,
έλα.
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Η άρρωστη σαν να τον άκουσε. Μονομιάς το κοντανάσεμα λιγόστεψε, την είδα να αγωνίζεται να ανασηκωθεί στο προσκεφάλι.
Χριστέ μου, σ’ ευχαριστώ... ψιθύρισε με κόπο.
Άνοιξα το γράμμα βιαστικά και διάβασα:
«Μανούλα μου σε γλυκοφιλώ. Είμαι καλά, πάψε ν’
ανησυχείς πια. Σε πίκρανα πολύ, μανούλα μου, όμως
ξέρω πως η καρδιά σου έχει πάντα έναν τόπο για μένα.
Δεν το ’θελα, πίστεψέ με, να σε πληγώσω τόσο, όμως,
ένα σεφέρι κακό, η ξενιτιά όπως η Κίρκη με πλάνεψε
και μ’ έκαμε ν’ απαρνηθώ πολλά, κάποιες φορές ακόμα και σένα…..
Μητέρα, έρχομαι τώρα κοντά σου ν’ ακούσω απ’ τα
γλυκά σου χείλη τη συγνώμη σου, να ζήσουμε για πάντα μαζί.»
Σήκωσα το βλέμμα απ’ το χαρτί, για να χαρώ τη χαρά
στα μάτια και το πρόσωπό της.
Μια θεία γαλήνη απλώνονταν στη σκεβρωμένη μορφή της. Ένα υπερκόσμιο χαμόγελο πλανιόταν στα ξεραμένα της χείλη.
Ε ! θεία Μαρουλιώ, είσαι χαρούμενη τώρα; Γελάς,
σε βλέπω.
Δεν πήρα καμιά απάντηση.
Έσκυψα κι έπιασα τα χέρια της. Ήταν πανιασμένα.
Το στήθος της έμενε ακίνητο, τα μάτια της ασάλευ-

τα λαμποκοπούσαν. Ήταν νεκρή!... Όμως χαμογελούσε ακόμα!
Τη θάψαμε ανήμερα τα Χριστούγεννα.
Όλοι στο χωριό έχουν να θυμούνται το χαμόγελο της
νεκρής Μαρουλιώς.
Άραγε, ήταν μια τελευταία σύσπαση του προσώπου
της στον αγώνα της με το θάνατο ή ήταν το καθρέφτισμα της ευτυχίας της για το γράμμα του γιου της;
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Φτεριάς
Χρυσούλα Κώνστα

Στον φίλο και γείτονα Πρόδρομο Βολακάκη
Η λύπη είναι δέντρο και καρπός της τα δάκρυα.
Και όσοι σε ήξεραν δάκρυσαν στο άκουσμα του θανάτου σου. Τώρα μια βαριά καταχνιά θα σκεπάσει τη
γειτονιά μας στο χωριό. Τη γειτονιά που όλα τα παιδόπουλα, μονιασμένα και αγαπημένα παίζαμε στα σοκάκια, στην καμάρα, στο ρέμα.
Και εσύ ήσουν αρχηγός. Ψηλός, λιγνός με μάτια που
έλαμπαν. Ήσουν το καλό γειτονόπουλο, παιδί τίμι-

ων βιοπαλαιστών. Ήσουν ο σύντροφος των παιδικών
μου χρόνων. Ένα παιδί με μεγάλη καρδιά, που μοιραζόσουν τη γκαζόζα που «έκλεβες» από το καφενείο
του πατέρα σου (Μανωλακάκη) με όλους μας. Από μια
γουλιά ο καθένας για να μην είναι ριγμένος κανένας.
Αγάπησες πολύ το χωριό μας, τους φίλους, τους γείτονες και δεν παρέλειπες να το δείχνεις.
Τι κι αν η Χαλκίδα είχε γίνει δεύτερη πατρίδα σου;
Η σκέψη, το μυαλό και η ψυχή σου ήταν πάντα εκεί,
στην γειτονιά μας, δεν έφυγαν ποτέ. Έγινες με την
εργατικότητα σου, ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, απέκτησες παιδιά, εγγόνια και φίλους. Αλλά ο Μαραθόκαμπος ήταν η αγάπη και η κρυφή σου έννοια. Η
μοίρα όμως δεν σε άφησε να τα χαρείς όλα αυτά. Και
έφυγες. Λένε πως ο Θεός όποιους αγαπάει πολύ τους
παίρνει γρήγορα κοντά του. Ποιος ξέρει; Εσύ μετανά-

στευσες στους ουράνιους διαδρόμους κι άφησες βαριά σιωπή να μας τυλίγει.
Ποιος να μου το έλεγε ότι το όνειρο που μου διηγήθηκες σε μια τηλεφωνική μας επικοινωνία θα ήταν
προφητικό. Όταν αργότερα έπαψες να απαντάς στα
τηλεφωνήματα μου άρχισα να ανησυχώ.
Αγαπημένε μου γείτονα, κάθε φορά που διάβαζες
το Φτεριά με έπαιρνες τηλέφωνο και έκλαιγες. «Χρυσούλα πάλι με συγκίνησες. Σε παρακαλώ μην σταματάς να γράφεις. Να
ανασκαλεύεις τις αναμνήσεις σου
γιατί είναι και δικές μου».
Ένα μικρό παιδί έμεινες πάντα,
Πρόδρομε. Πολλοί οι φίλοι σου στο
χωριό και όλοι σε αγαπούσαν. Αυτή
η αγάπη να ’σαι σίγουρος ότι δεν θα
χαθεί, θα σε θυμόμαστε και θα πονάμε για τον πρόωρο χαμό σου. Όσο
για μένα που η είδηση του θανάτου
σου με συγκλόνισε, που να σε βρω
τώρα για να μου εμπιστευτείς τα μυστικά σου;
Φίλε μου. Υπήρξες δραστήριο μέλος του Συλλόγου των Απανταχού
Μαραθοκαμπιτών με μεγάλες προσφορές και στο οφείλουμε, γιατί
ήσουν ακούραστος και αθεράπευτα
άνθρωπος της προσφοράς με πράξεις και ιδέες. Στην επώδυνη δοκιμασία σου θαύμαζα τη δύναμη της
ψυχής και το χιούμορ σου. Αλλά στο
κύλισμα του χρόνου η εγκόσμια περπατησιά λιγοστεύει την ανάσα μας,
βοηθώντας να αποκτήσουμε τη βαθιά πεποίθηση της προσωρινότητας
μας. Κι αν η ανθρώπινη προσπάθεια
δεν μπόρεσε να αποτρέψει τη μεγαλύτερη αλήθεια
της ζωής «πάντα ταύτα θάνατος διαδέχεται», ας μάθουμε όλοι μας ότι ο θάνατος είναι πόρτα προς την αιωνιότητα και εμείς πρόσκαιροι, πορευόμαστε για να
την συναντήσουμε.
Στην οικογένεια σου εκφράζω τα θερμά μου και ειλικρινή συλλυπητήρια και ας είναι για όλους μας αιωνία σου η μνήμη για πάντα. Ας μην ξεχνάμε ποτέ τους
νεκρούς μας. Ούτε την Θεοδώρα Δεσποτάκη-Δαδάου
φίλη και συμμαθήτρια από την γειτονιά της Λάκκας.
Καλό σας ταξίδι στον άγνωστο ανεξερεύνητο και μυστηριώδη κάτω κόσμο.
Μα πίσω μας σαν κλείσει η πόρτα
Μας αγκαλιάζει η μοναξιά
Κι έρχονται γύρω μας σαν πρώτα
Όσους αγαπήσαμε που είν’ μακριά
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Δέσποινα Ευάγγ. Καλβίνου

«Μιαν αστραπή είν’ η ζωή μας....μα προλαβαίνουμε»
Τούτη η φράση του Ν. Καζαντζάκη μου ’ρχεται στο
μυαλό, καθώς θυμάμαι τον παππού τον Κώστα .Τον
παππού τον Καλό. ...
Η θύμηση με ταξιδεύει πίσω σε γνώριμα μονοπάτια,
εκείνα της παιδικής ηλικίας .της ανέγγιχτης – ακόμη
τότε – αθωότητας. Το μυαλό μου γεμάτο εικόνες, γεύσεις και μυρωδιές από την Πλάκα .Εικόνες χαραγμένες ανεξίτηλα στην καρδιά, από κείνες που σμιλεύουν
την παιδική ψυχή. Ακόμα κρατώ στο χέρι μου τη ζεστασιά του, καθώς με σήκωνε για να μ’ ανεβάσει πάνω
στο άλογο να πάμε στην Πλάκα. Ακόμα μυρίζω τη μυρωδιά απ’ τ’ αγριοζούμπουλο, τη ρίγανη, τη λισφακιά
που μου ’φερνε φρεσκοκομμένα από κάποια απόκρημνη πεζούλα .
Ακόμα και τώρα που γράφω τούτες τις αράδες, το
γέλιο του ηχεί σαν το τρεχούμενο νερό της Μουρτερής, γάργαρο, κελαρυστό σαν να προμήνυε και κείνο
πως «μιαν αστραπή είν’ η ζωή».
Ένας ήρωας φάνταζε στα μάτια μου τότε ο Παππούς !!! Ένας Γίγαντας. Κι αργότερα – καθώς μεγάλωνα – και καταλάβαινα τι σημαίνει να ’χει ο άντρας
Αντριγιά και Ηθικό Ανάστημα, ακόμα πιότερο θαύμαζα
τον παππού.
Άνθρωπος Αυθεντικός, Αρσενικός, Βαρυίσκιωτος.
Άνθρωπος οριακός, ασυμβίβαστος, ανένταχτος. Άνθρωπος της εργατιάς και της προσφοράς. Αυστηρός
με το άδικο, τρυφερός και στοργικός με τον πόνο .Μ’
ένα σύστημα Δικαιοσύνης – σχεδόν Αυτοδικίας – Κρητικό, Σφακιανό, σαν την καταγωγή του. Με μια ματιά
Υπερήφανη, Αγέρωχη, σαν τον Κέρκη, σαν να μιλούσε με τη σιωπή του. Σαν να μου ’λεγε με το Κρητικό,
αντρίκιο βλέμμα του πως έτσι είναι η Μοίρα, έτσι είναι
η Ζωή. Μοναχική μα Περήφανη!!!
Άνθρωπος ψυχωμένος, που αντίκριζε με λαχτάρα τη
ζωή κι ως το τέλος περιγελούσε το θάνατο. Άνθρωπος
της Πίστης και της Ευθύνης. Μια ψυχή Φλογισμένη!
Ώρες καθόμασταν στα βράχια στην Πλάκα και μου μιλούσε. Κοντά του έμαθα πώς είναι να τρομάζεις σαν
καταλάβεις πως η Ψυχή του Ανθρώπου είναι Λεύτερη
και πως μέσα της κρύβει σαν το σπόρο όλη της τη δύναμη.
Κείνος μου δίδαξε τι σημαίνει να είσαι Άνθρωπος
Ακέραιος, να αίρεσαι παραπάνω από τις ανάγκες σου
κι ό,τι σε κρατάει στα γήινα και ΠΟΤΈ να μη λιποψυχάς. Κόντρα σε ό,τι κανοναρχάει η Λογική, να κρατάς στα δόντια σου την Ψυχή σου και να μην σκύβεις
ΠΟΤΕ το κεφάλι. Να πορεύεσαι με Αξιοπρέπεια και
Συνείδηση, με Ανθρωπιά και Αλήθεια!!!
Μου ’μαθε πως ο Άνθρωπος μέσα στα στήθια του μεγαλώνει σαν θυγατέρες τις Αξίες του και τις θρέφει
με ιδρώτα, κλάμα και πόνο. Κι είναι τούτες οι αξίες
αγαθό ατίμητο και δώρο ανεξαγόραστο κι ούτε χαρί-

ζεται, ούτε αποκτιέται παρά μόνο με της Καρδιάς τη
φλόγα.
«Μιαν αστραπή είν’ η ζωή ...Μα προλαβαίνουμε».
Μιαν αστραπή ήταν, Παππού. Μα πρόλαβες. Πρόλαβες να μου μάθεις την Αγάπη, τη Στοργή, τη Ζεστασιά.
Και ξέρεις, Παππού. Μιλώ την κείνη την «άλλη» Αγάπη. Τη Θυσιαστική την Υπερβατική. Εκείνη που ντύνει
την Ψυχή με βελούδο. Εκείνη που σπάει τα συρματοπλέγματα του εγωισμού. Εκείνη που είναι αδύνατο να
τη σαρκώσεις με λέξεις, μα ξεχύνεται απ’ την αφή, τη
ματιά, την ανάσα.
Καλό Παράδεισο, λατρεμένε μου παππού. Με όπλισες με Αγάπη κι Αντριγιά. Ό,τι είμαι Σου το χρωστώ!!!
Δεν έφυγες, Παππού. Έτσι θα παραμείνεις στην καρδιά μου: Ανέγγιχτος του Χρόνου, Άφθαρτος της Λησμονιάς. Ζωσμένος μ’ ακατανίκητη αγαθοσύνης πανοπλία, αλύγιστος, χαμογελαστός. Καλό Ταξίδι, Παππού
και καλό Αντάμωμα.

é
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Φτεριάς
Αγγελική Τσακουμάγκου

Η περιγραφή του Μαραθοκάμπου και του Κέρκη από τον Victor Guerin (Α΄)
Tα παρακάτω αποσπάσματα τα οποία δίνουν μια
αναλυτική και πολύ ζωντανή περιγραφή του χωριού
Μαραθόκαμπος Σάμου καθώς και του όρους Κέρκη,
προέρχονται από το βιβλίο του Vιctor Guerin με τίτλο
«Περιγραφή του νησιού της Πάτμου και του νησιού της
Σάμου», το οποίο εκδόθηκε το 1856. Αποτελεί απαύγασμα των προσωπικών περιηγήσεων του περιηγητή στα
νησιά της Πάτμου και της Σάμου, τα οποία είναι όπως
περιγράφει κρυμμένα μέσα στη Μεσόγειο. Όπως ο V.
Guerin αναφέρει χαρακτηριστικά στην εισαγωγή του
βιβλίου του «Το νησί Πάτμος συνδέεται με την Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννη, ο οποίος πήγε εκεί εξόριστος και πάντα συνδέει την ονομασία του με αυτή του
συγκεκριμένου Ευαγγελιστή. Στο Μεσαίωνα χτίσθηκε
εκεί ένα απ’ τα πιο ξακουστά μοναστήρια του Αρχιπελάγους και παρότι το νησί δεν είναι ιδιαίτερα επισκέψιμο και φημισμένο, θεώρησε αξιόλογο να κάνει μια
εκτενή περιγραφή. Όσον αφορά τη Σάμο, λόγω της
πλούσιας ιστορίας της έχει από την αρχαιότητα κιόλας ένα ξακουστό όνομα και κατατάσσεται στα πιο
διακεκριμένα νησιά», σύμφωνα με τον περιηγητή. «Η
ομορφιά της πρωτεύουσας του νησιού, η λαμπρότητα
και το μεγαλείο των μνημείων με τα οποία είναι προικισμένη, καθώς και η δύναμη του ναυτικού της, την είχαν ανεβάσει σε κάποια χρονική στιγμή τόσο ψηλά,
που είχε σχεδόν καταστεί αντίπαλος της Αθήνας: O
Περικλής, φθονώντας την ευμάρεια της Σάμου, κινητοποίησε σημαντικές δυνάμεις καθώς και το στρατιωτικό πνεύμα του προκειμένου να της αποσπάσει μετά
από μακροχρόνιο αγώνα την ναυτική υπεροχή, την
οποία προσδοκούσε.
Στην εποχή του Guerin, όπως στο βιβλίο του αναφέρει, η Σάμος έπαιξε επίσης σημαντικό και ένδοξο
ρόλο στον πόλεμο της ανεξαρτησίας, προβάλλοντας
σθεναρή αντίσταση στο στρατό και στο ναυτικό της
Τουρκίας. Το σθένος αυτών των κατοίκων της προσέδωσε, αν όχι χειραφέτηση, μια σειρά προνομίων
που κανένα άλλο νησί που υπαγόταν στους Τούρκους
δεν απολάμβανε. Το νησί αυτό αξίζει να τιμηθεί, να
εξερευνηθεί και να μελετηθεί με περισσή επιμέλεια.
Ωστόσο έως τώρα δεν την είχαν ενδελεχώς εξετάσει
οι περιηγητές». Έχοντας μείνει δύο μήνες στη Σάμο
και ένα μήνα στην Πάτμο, ο Guerin, μπόρεσε να επισκεφθεί με άνεση και τα δύο νησιά και να παρουσιάσω
μια αναλυτική και επακριβή περιγραφή τους, σε σχέση με όσες είχαν πραγματοποιηθεί έως τώρα.
Εάν μου το επιτρέψουν οι περιστάσεις έχω την επιθυμία να εκδώσω μελέτες για άλλα σημεία του ίδιου
Αρχιπελάγους, που τόσο συχνά το οργώνουν τα πλοία
της Δύσης και τόσο περιορισμένα γνωστό για την ώρα,
τουλάχιστον όσον αφορά το εσωτερικό των νησιών με
τα οποία είναι σπαρμένο». Παρίσι, 15 Δεκεμβρίου 1855

Σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα
Ο Victor Guérin (15 Σεπτεμβρίου 1821 – 21 Σεπτεμβρίου 1891) ήταν Γάλλος διανοούμενος, εξερευνητής και ερασιτέχνης
αρχαιολόγος. Εξέδωσε βιβλία στα οποία
περιγράφεται η γεωγραφία, η αρχαιολογία και η ιστορία των
περιοχών τις οποίες
εξερευνούσε,
στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται η Ελλάδα, η
Μικρά Ασία, η Βόρεια
Αφρική, η Συρία και η
Παλαιστίνη.
Από το 1840, ο
Guerin ήταν καθηγητής ρητορικής και
μέλος της σχολής σε
διάφορα κολλέγια και
λύκεια στη Γαλλία και στην Αλγερία. Το 1852 έγινε μέλος της Γαλλικής Σχολής Αθηνών. Με την οικονομική βοήθεια του Honoré Théodoric d’Albert de Luynes
μπόρεσε να εξερευνήσει την Ελλάδα και τα νησιά της,
τη Μικρά Ασία, την Αίγυπτο, την Νουβία, την Τυνησία
και την Δύση. Διετέλεσε ως καθηγητής ξένης λογοτεχνίας στη Λυών και τη Γκρενόμπλ και το 1878 έγινε μέλος του Καθολικού Ινστιτούτου των Παρισίων. Πέθανε
στις 21 Σεπτεμβρίου 1891 στο Παρίσι.
Ο Guerin επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους οκτώ
φορές το 1852, 1854, 1863, 1870, 1875, 1882, 1884 και
1888. Κέρδισε το βραβείο της Γαλλικής Ακαδημίας
Επιστημών για τον 7ο τόμο της «Γεωγραφικής, Ιστορικής και Αρχαιολογικής Περιγραφής της Παλαιστίνης».
Στα βιβλία του ο Guerin γράφει για τον εντοπισμό
και την ιστορία ιστορικών και αρχαιολογικών τόπων,
αναφερόμενος συχνά σε αποσπάσματα από την Εβραϊκή Βίβλο, την ελληνική μυθολογία και σύγχρονους
εξερευνητές και μελετητές όπως ο Robinson και ο
Titus Tobler. Εκθέτει επίσης αποσπάσματα από άλλες εβραϊκές πηγές όπως την Mishna και την Talmud,
όπως και από εβραίους ταξιδευτές όπως ο Βενιαμίν
της Tudela και ο Ιsaac Chelo.
Μαραθόκαμπος
Mαραθόκαμπος: Έτσι ονομάζεται το κεφαλοχώρι
το οποίο είναι χτισμένο στη νοτιοανατολική πλευρά
του όρους Κέρκη, σε υψόμετρο 250 μέτρων πάνω απ’
την επιφάνεια της θάλασσας. Μια χαράδρα, σκαμμένη από έναν ορμητικό χείμαρρο, κάνει στροφές στο
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βουνό, διαμέσου του κεφαλοχωρίου. Εννιακόσια σπίτια χτισμένα με άτακτο τρόπο πολύ κοντά το ένα στο
άλλο ή αραδιασμένα σε στενά δρομάκια πάνω στις
πλαγιές ενός βουνού, τα οποία σταδιακά κατεβαίνουν
ως τη θάλασσα και χάνονται σε μια ασύμμετρη πεδιάδα, καλυμμένη παλιότερα από μάραθο και τώρα καλλιεργούμενη. Ο μάραθος αυτός, ο οποίος ονομάζεται
από τους Έλληνες «μάραθρον», φύτρωνε σ’ αυτή την
πεδιάδα και στη συνέχεια έδωσε το όνομά του στο χωριό «Μαραθόκαμπος».
Τα σπίτια, όπως σχεδόν σε όλα τα χωριά του νησιού
είναι χαμηλά και πρόχειρα κατασκευασμένα. Στη μέση
αυτής της άμορφης και ακατάστατης μάζας, ξεχωρίζουν τα καμπαναριά επτά εκκλησιών. Ένα δημοτικό
σχολείο παρέχει εκπαίδευση σε τριάντα μαθητές.
Εικοσιπέντε λεπτά πιο κάτω, κοντά στην παραλία,
βρίσκονται γύρω στα ογδόντα μαγαζιά, γύρω από έναν
κόλπο που ο νότιος άνεμος τον καθιστά ευάλωτο. Οι
κάτοικοι αναγκάζονται να βγάζουν τις μικρές βάρκες
στη στεριά. Οι μεγαλύτερες, στη διάρκεια του χειμώνα, είναι αγκυροβολημένες σ’ ένα μικρό ορμίσκο στη
νοτιοδυτική πλευρά του νησιού που ονομάζεται Μακριά Πούντα.
Η οροσειρά του Κέρκη
Θα αναφερθούμε τώρα στη δυτική πλευρά της περιοχής του Μαραθοκάμπου, δηλαδή τον ορεινό όγκο του
Κέρκη, πίσω από τον οποίο θα εντοπίσουμε μια μικρή
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κοινότητα που ονομάζεται Καλλιθέα. Θα μου επιτραπεί να περιγράψω τη μικρή αυτή οροσειρά με κάποιες
λεπτομέρειες, επειδή αμφιβάλλω για το αν το Αρχιπέλαγος παρέχει μια άλλη πιο παράξενη και λιγότερο
γνωστή. Εάν ξεκινήσουμε από τον Μαραθόκαμπο να
ανέβουμε τον Κέρκη από την ανατολική πλευρά, διασχίζοντας τις διαφορετικές κορυφές του, ερευνώντας τα σπήλαια, κατηφορίζοντας κατόπιν στην Καλλιθέα, και επανερχόμενοι στο σημείο εκκίνησής μας στο
νότια, στις πλαγιές του ορεινού αυτού όγκου, απαιτούνται τουλάχιστον είκοσι ώρες βαδίσματος ή δύο μέρες
πολύ γεμάτες.
Ξεκινάμε να ακολουθούμε κατόπιν, έχοντας αφήσει τον Μαραθόκαμπο, ένα δρομάκι, το οποίο ανεβαίνει από μια πολύ απότομη πλαγιά. Διασχίζουμε κατόπιν ένα δάσος με μικρής ηλικίας πεύκα, αρκετά καλά
σπαρμένα, καθώς το τσεκούρι του υλοτόμου έχει κόψει τα πιο όμορφα και τα μεγαλύτερης ηλικίας. Μετά
από μιας ώρας περπάτημα, φθάνουμε σ ένα παρεκκλήσι αφιερωμένο στον Άι Γιάννη. Εκεί κοντά, πάνω
από ένα λοφίσκο περιστοιχισμένο από ένα συμπαγή
όγκο βράχων, βρίσκεται ένας απέραντος γκρεμός,
το στόμιο του οποίου με μορφή φρέατος έχει περίμετρο 13 μέτρων. Τα τοιχώματά του μοιάζουν σαν κομμένα με ψαλίδι, πρόκειται ωστόσο για φυσική τάφρο.
Το βλέμμα, προσπαθώντας να βυθιστεί προς εκείνη
την κατεύθυνση, αναστατώνεται και τρομάζει, αυτό
που συντελεί ωστόσο στο να ενισχύσει το είδος του
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ακούσιου ιλίγγου που δοκιμάζεται μπροστά σε αυτό το
άνοιγμα που χάσκει, στο οποίο δεν υπάρχει κανενός
είδους προστατευτική μπάρα, είναι ότι αν εκεί πετάξουμε κάπως ογκώδεις πέτρες, τις ακούμε να κυλούν
και να αναπηδούν διαρκώς στα τοιχώματα των βράχων
και υπάρχει διαρκής ενόχληση στο αυτί στο άκουσμα
του θορύβου αυτού, καθώς υποδεικνύει ένα τρομακτικό βάθος. Οι κάτοικοι θεωρούν πως αυτό το περίεργο
όρυγμα επικοινωνεί με τη θάλασσα απ’ την οποία απέχει τουλάχιστον μια λεύγα και όταν η θάλασσα είναι
πολύ τρικυμιώδης, ένα βουβό βούισμα ξεπηδά από το
βάθος αυτού του γκρεμού, ανάλογο με αυτό των κυμάτων που σπάνε πάνω στους βράχους. Τοπικά φέρει
το όνομα του Πανάρετου, σε ανάμνηση ενός κατοίκου

που είχε καταπιεί τη σωρό του.
Κάποια λεπτά αργότερα, στην όχθη ενός χειμάρρου, βρίσκεται ένα ξωκλήσι αφιερωμένο στην Παρθένο, γνωστό ως «Παναγιά Χατζημανώλη», διότι το ιερό
αυτό θεμελιώθηκε κάποτε από κάποιον Μανόλη Χατζή, προσκυνητή στα Ιεροσόλυμα. Μια γριά γυναίκα
μαζί με ένα μικρό παιδί κατοικούν στο μικρό σπίτι που
συνορεύει με το ξωκλήσι. Μακριά από κάθε τόπο όπου
συχνάζει κόσμος, η ηλικιωμένη γυναίκα είναι επιφορτισμένη με τη φροντίδα του να ανάβει το καντήλι της
Παναγιάς. Καμιά ερημιά δε φαντάζει πιο αρεστή για
περισυλλογή και προσευχή. Όμορφα πλατάνια, ένα λίκνο με αμπέλια και πλούσιους κισσούς που τρυπώνουν
στους ογκώδεις βράχους, εκεί παρακάτω ακούγεται

του Πλατάνου, ο οποίος πριν εκατό χρόνια επιχείρησε να βυθοσκοπήσει τα μυστηριώδη άδυτα. Κρατώντας ένα δυνατό και χοντρό σκοινί, θα έπρεπε να κατεβαίνει σιγά-σιγά, φαίνεται ωστόσο πως σε διάστημα
λίγων λεπτών, μια μοιραία ζάλη τον κυρίευσε και δεν
κατάλαβε διόλου πάνω στον πανικό του πως το αναμμένο κερί που κρατούσε στο χέρι κατάκαψε το συρματόσκοινο που τον συγκρατούσε. Σύντομα, οι φίλοι του
που στέκονταν ψηλά άκουσαν ένα θλιβερό βογγητό
και ξαφνικά καθώς αποτραβήχτηκε το συρματόσκοινο κατάλαβαν αμέσως την αιτία που προκάλεσε το θάνατο του άτυχου Πανάρετου. Εξασφάλισε, για λυπηρή
παρηγοριά του το να αφήσει το όνομά του στο γκρεμό

ο ατέλειωτος ήχος του χειμάρρου που κυλά μπροστά
απ’ το ξωκλήσι και το αρμονικό βούισμα που δραπετεύει από μια συστάδα πεύκων όταν τα κουνάει ο άνεμος, όλα αυτά συντελούν στο να καθίσταται το σημείο
αυτό ιδιαίτερα γραφικό, θρησκευτικό και ποιητικό.
Ένα ερημητήριο το οποίο μπορούμε να ονειρευόμαστε σε στιγμές λύπης και αποθάρρυνσης, κουρασμένοι απ τους ανθρώπους και τις αδικίες τους και όπου
θα θέλαμε να βρούμε άσυλο ως καταφύγιο στις συκοφαντίες τους και που εκεί η σκέψη και μόνο του Θεού
ξαλαφρώνει την ψυχή από τις έγνοιες της τρέχουσας
καθημερινότητας, απορροφώντας τη σε μια διαρκή και
ατάραχη περισυλλογή.
(Συνεχίζεται)
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Νερομαντιλίδες
Ναυτική αφήγηση
Απομεσήμερο ήτανε, με αεράκι και ψιλόβροχο. Αρχές του Σεπτέμβρη. Έφευγα για μπάρκο κι ο τελευταίος αποχαιρετισμός που μου ’λαχε στο δρόμο ήταν
με τη καντηλανάφτισσα του κοιμητηρίου. Χήρα τυραγνισμένη και πολύτεκνη. Στάθηκε μπροστά μου σκο-

τεινή, με ταλαιπωρημένο πρόσωπο. Το μαύρο της τσεμπέρι μουσκεμένο, άχνιζε θυμίαμα και πρωτοβρόχι.
Δεν σου κρύβω πως ταράχτηκα. Οι ναυτικοί λίγο πολύ
είμαστε προληπτικοί.
Η χήρα με κοίταζε με την οικεία αγάπη της γειτονιάς. Με γέμισε ευχές και με παρακάλεσε, αν πιάσω
κινέζικο λιμάνι, να της στείλω πέντε έξι μεταξωτά μαντίλια, κλαρωτά, με λουλουδάκια.
Έξι μήνες αργότερα, πιάσαμε ένα απ’ τα εμπορικότερα λιμάνια της Κίνας. Το Νταλιάν, που σημαίνει
χώρα ποδοσφαίρου. Καταπράσινη τουριστική πόλη,
χτισμένη κλιμακωτά πάνω σε λόφο. Μέσα στο φυσικό
λιμάνι της, σμίγουν τα νερά της κίτρινης θάλασσας μ’
εκείνα του κόλπου του Βαχάι.
Είχαμε ένα μαρκόνη Ναξιώτη. Θεοπάλαβο. Καλαμπουρτζή. Απ’ αυτούς τους ανήσυχους ποντικούς που
μυρίζονται από μακριά τις βιβλιοθήκες των καραβιών.

Διάβαζε ακόμα και στην τουαλέτα.
Ήθελε ντε και καλά να βγούμε έξω παρέα. Του έκανα το χατίρι, γιατί μ’ έκανε να γελάω με τον τρόπο που
σχολίαζε το κάθε τι. Με γνώσεις γυρολόγου ήθελε να
μου μοστράρει τα φανερά και τα απόκρυφα της Κίνας.
«Ξέρεις καπετάνιε. Στην Κίνα ό,τι κινείται τρώγεται.
Φίδια, χελώνες, βαρθακούλες, αυγά κάμπιας, σκορπιοί κι όλα μαγειρεμένα με μυστηριακή τελετουργία.
Οι Κινέζοι πιστεύουν πως όλα τα όντα ηρεμούν, μόλις
φάνε».
Προσπερνούσαμε, θυμάμαι, πλανόδιους πωλητές
και πάγκους με μυρωδιές μπαχαρικών. Χύτρες στη
σειρά κόχλαζαν λάδι κι εκεί μέσα βουτούσαν σουπιές,
γαρίδες και μικρούς δράκους. Κάτι τερατάκια του βυθού τυλιγμένα με φύκια. Τότε θυμήθηκα τη παραγγελιά της χήρας. Πήραμε ταξί για το εμπορικό κέντρο.
Η πόλη γιόρταζε τον ερχομό της άνοιξης. Πολύχρωμοι δράκοι, γιρλάντες λουλουδιών και ταινίες με ιδεογράμματα κρέμονταν από σπίτια και καταστήματα.
Κατεβήκαμε στη κεντρική πλατεία Γιουχάου. Τραπεζάκια έξω, κοσμοσυρροή, νεαρές πωλήτριες με καρότσια γεμάτα λουλούδια και ό,τι άλλο φανταστείς. Και
παντού στολισμένα ποδήλατα αραγμένα στις ρίζες
των δέντρων. Το καλλιτεχνικό σύμπλεγμα μιας τεράστιας κρυστάλλινης μπάλας, που την κρατούσαν ψηλά
πέντε χέρια στα χρώματα των φυλών αποτελούσε το
φίλαθλο σύμβολο της πόλης. Πάνω της αντανακλούσαν σαϊτιές χρωμάτων των ομάδων του διεθνούς ποδοσφαίρου. Εκατοντάδες ποδοσφαιρόφιλοι τουρίστες
φωτογραφίζονταν με φόντο τη κρυστάλλινη θεά.
Να μη στα πολυλογώ, πέσαμε πάνω σε καρότσι
με καπέλα και μεταξωτά μαντίλια. Η μικρή Κινέζα τ’
άπλωνε στο στήθος της να τα δούμε κι ύστερα τα κυμάτιζε στον αέρα. Ο μαρκόνης επέμενε.
«Αυτά με τις νερομαντιλίδες να πάρεις καπετάνιε.
Έτσι λέμε στη Νάξο τα κίτρινα χρυσάνθεμα».
Τα πήρα. Η μικρή μας χαιρέτισε με πονηρό γελάκι και μας άφησε μια καρτούλα. Ήταν το διακριτικό
ψωνιστήρι που έκαναν οι κινεζούλες με ναυτικούς
και τουρίστες, δίνοντάς τους διευθύνσεις νυχτερινών μπαρ και κακόφημων ξενοδοχείων. Ο απόκρυφος
ερωτισμός της Κίνας κυκλοφορούσε σε ανθισμένα καροτσάκια. Την επόμενη μέρα πόσταρα τα μαντίλια της
χήρας, διπλωμένα σε ενισχυμένο φάκελο.
Ξεμπαρκάρισα και γύρισα στο χωριό παραμονές του
Αι-Νικόλα. Στη γιορτή του πήγα αποβραδίς στο ξωκλήσι του. Χτισμένο σε απαγκερό κολπίσκο, ευλογεί τα
αραξοβόλια των τρατάρηδων και των ψαράδων. Είχε
μπουνάτσα. Ακίνητη η θάλασσα, οι παλιές ελιές, οι θάμνοι στα ξερόβραχα, τα πευκαρούνια, οι φραγκοσυ-
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κιές στις πεζούλες. Το ηλιοβασίλεμα άφηνε γαλήνιο
φως στις ακροκορφές της Πάτμου και της Ικαριάς.
Μύριζα ξανά πατρίδα κι άκουγα τη ψαλμωδία της.
Όταν μπήκα ν’ ανάψω κερί, απ’ τη γωνιά της πόρτας

με τράβηξε η χήρα απ’ το μανίκι.
«Καλωσόρισες», ψιθύρισε. «Βοήθειά σου ο ΆιΝικόλας».
Είχε κόσμο και προχωρούσα αργά. Κοντοφτάνοντας
στο προσκυνητάρι, είδα να κυματίζει ελαφρά ένα απ’
τα μαντήλια μου μπροστά στον Άγιο. Στο τέμπλο κρέμονταν τα υπόλοιπα, καμωμένα ποδιές στις εικόνες
του Αι-Νικόλα, της Παναγιάς και του Χριστού.
Άναψα κερί; Δεν άναψα; Δε θυμάμαι. Θυμάμαι μόνο
πως δεν προσκύνησα. Βγήκα ταραγμένος στην αυλή.
Το «Φως ιλαρόν αγίας δόξης», ακούγονταν έξω με
ψάλσιμο ωραίο βυζαντινό. Μέσα μου αντέψελνε ο
διάολος. Άκουγα στ’ αφτιά μου το ψαλμολόι του μαρκόνη να εκθειάζει τον συνάδελφό του, τον Κόλια Καββαδία, που είχε γεμίσει τα ποιήματά του με καλόψυχες ιερόδουλες και συντετριμμένα παλιοτόμαρα.
Θα μεταλάβω με νερό θαλασσινό/ στάλα τη στάλα
συναγμένο απ’ το κορμί σου./ Σ΄ αρχαίο τάσι μπακιρένιο Αλγερινό/ που κοινωνούσαν πειρατές πριν ξεκινή-
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σουν.
Βαμμένη. Να σε φέγγει κόκκινο φανάρι./ Γιομάτη
φύκια και ροδάνθη/ αμφίβια Μοίρα.
Πάει ο νους μου. Ξεστράτισε κι αρμένισε σε λιμάνια μακρινά. Ηρέμησα αργότερα, όταν σκέφτηκα ότι τα μαντίλια στο βάθος μένουν ακηλίδωτα. Επειδή ψάχνουν πάντα τον άνθρωπο. Είδες
στο χορό πώς στρίβει και πώς κυματίζει το μαντήλι για να ενώσει χέρια και ψυχές; Βρήκαν
και τα δικά μου τον προορισμό τους. Μύρισαν
μελισσοκέρι και ανθόνερο στο εκκλησάκι αυτό,
που όλα συγχωρούνται. Στο νησί μας όλα μπορούν να εξαγνισθούν, αφού ο έρωτας εξακολουθεί ακόμα ν’ αποτελεί καημό και μαράζι για
κάποιον.
Πιο πέρα φίλοι και συγχωριανοί είχαν τραπεζωθεί με ουζομεζέδες, κοψίδια, και κρασί.
Μου γνέψανε να πάω. Μια γειτόνισσα με σταμάτησε. «Πού πας εσύ, κοτζάμ καπετάνιος,
στην παρέα αυτών των αγροίκων; Δεν βλέπεις
που τρωγοπίνουν σα γουρούνια; Τίποτα δε σέβονται οι αντίχριστοι. Άσε που χαριεντίζονται
με πρόστυχα υπονοούμενα. Ντροπή».
«Καπετάνιος, ήμουν στο καράβι». Της είπα.
«Τώρα είμαι κι εγώ ένας απ’ αυτούς. Πανηγυριώτης».
Όλα καλά ήτανε. Κι οι κουβέντες και τα καλαμπούρια κι οι θυμοί. Τσουγκρίζαμε, χειρονομούσαμε, μεγαλοφωνάζαμε και γιορτάζαμε
τον θαλασσινό μας άγιο, καθισμένοι σε πέτρες
και καφάσια, κυκλικά γύρω απ’ τη φωτιά και το
τραπέζι, Όπως κάνει αιώνες τώρα η πατριδίτσα κι αντέχει.
Στο σχόλασμα της αγρυπνίας, πάνω που νύχτωνε κι αραίωσε ο κόσμος, κουρασμένη η
χήρα καθώς καθάριζε απ’ το πρωί, κουβάλαγε
νερά, άσπριζε, έπλενε καντήλια, πέρασε ανθόνερο τα εικονίσματα και σέρνονταν πια, με το μποκτσά
της, πίσω απ’ τον παπά, παρακαλώντας.
«Θα με πάρεις Παπά στο αυτοκίνητο για το χωριό»;
«Δεν έχω τόπο», της απάντησε. Ξέμεινε μαζί μας. Καρτερική στο μεθοκόπι μας, περίμενε ως τα μεσάνυχτα,
λαγοκοιμισμένη, κοντά στη θράκα και τη φωτιά με τα
χοντρά κλαρόξυλα.
Γύρισα, που λες, τους ωκεανούς και τα λιμάνια της
υφηλίου. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να θέλει κάποιος να μείνει καθαρά και ξάστερα άνθρωπος.
Να μη μ’ ευχαριστείς. Όταν διηγείσαι, ανοίγεις τις
θύμισες και τα μανταλωμένα σου αισθήματα. Ξεδιπλώνεις τη ζωή σου και τη ξαναζείς. Άντε. Καλό βράδυ.

