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όι Πιό βαρετες διακόΠες

―Να! Κοίτα! Το Καπλάνι της Βιτρίνας!
―Σιγά μην είναι κι ο ΕΤ ο Εξωγήινος!

Ήταν οι πιο βαρετές διακοπές της ζωής τους. Δεν εί-
χαν περάσει ούτε είκοσι τέσσερις ώρες από τη στιγμή 
που το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο 
της Σάμου και τους φαινόταν πως βρίσκονταν εκεί 
έναν αιώνα. Και να ήταν μόνο αυτό… Τη μαμά τους, 
τη Χριστίνα, εκτός από το πατριωτικό, την είχε πιάσει 
και το δασκαλίστικο, και τους έσερνε τώρα –αντί του-
λάχιστον να πάνε να κάνουν κανένα μπάνιο– στα όρη 
και στα λαγκάδια του νησιού, για να δουν το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Αιγαίου στους Μυτιληνιούς.

Και στο αυτοκίνητο, ένα νοικιασμένο χάλια που 
ίσα που τους χωρούσε και που ο μπαμπάς το οδη-
γούσε έτσι που να σου ανακατεύεται το στομάχι, 
η μαμά δεν είχε σταματήσει να μιλάει, λες και είχε 
αποστηθίσει όλο τον τουριστικό οδηγό της Σάμου. 
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Και καμάρωνε λες και η ίδια είχε φτιάξει ό,τι βρισκό-
ταν πάνω στο νησί.

Ο Λυκούργος ήταν ένα βήμα πριν από την έκρη-
ξη. Και είχε και το σπασικλάκι –τη Ρόδη–, που φυ-
σικά δεν της ξέφευγε λέξη και είχε φροντίσει όλα 
να τα μάθει. Μέχρι που συμπλήρωνε και τη μαμά. Τι 
τραγικό να έχεις μεγάλη αδελφή και να σου κάνει 
συνεχώς την έξυπνη… Έλεος!

Και δε φτάνει που μπήκαν στο μουσείο και τους 
ξεναγούσε με τις ώρες η μαμά μπροστά σε κάτι πέ-
τρες και απολιθώματα, αλλά, μόλις είδαν το μόνο 
ενδιαφέρον έκθεμα –κάτι βαλσαμωμένα καγκουρό 
και κοάλα σε μια βιτρίνα, φερμένα κατευθείαν από 
την Αυστραλία–, το σπασικλάκι άρχισε να φωνάζει 
μπροστά σε μια άλλη βιτρίνα με ένα κακοπαθημένο 
ζώο, που έμοιαζε με μεγάλη γάτα.

Φυσικά το είχε διαβάσει κι αυτός το Καπλάνι, και 
ας ήταν κάπως κοριτσίστικο, αλλά τι σχέση είχε 
τώρα αυτό το ζώο στο μουσείο με…

Το σπασικλάκι, με ύφος ταχυδακτυλουργού που 
βγάζει το κουνέλι από το καπέλο, άνοιξε το σακίδιό 
της κι έβγαλε από μέσα μια συλλεκτική έκδοση του 
βιβλίου της Άλκης Ζέη κι ένα άλλο βιβλίο της ίδιας 
με τίτλο Σπανιόλικα παπούτσια.

Έδειξε στον Λυκούργο –λες και τον ένοιαζε– τη 
φωτογραφία από το Καπλάνι της βιτρίνας. Στη λε-
ζάντα έγραφε: «Το πραγματικό καπλάνι στη βιτρίνα 
του». 
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Του έδειξε και το φυλλάδιο του μουσείου: «…Ένα 
πολύ ενδιαφέρον έκθεμα είναι το λεγόμενο “Καπλά-
νι”, ένα αιλουροειδές το οποίο πέρασε στη Σάμο 
από την απέναντι ακτή της Μικράς Ασίας πριν από 
εκατόν πενήντα χρόνια. Το ζώο τότε θανατώθηκε 
και ταριχεύτηκε με τα μέσα της εποχής. Το ταριχευ-
μένο ζώο περιπλανήθηκε αρκετά όλο αυτό το χρο-
νικό διάστημα και κατέληξε στο μουσείο έπειτα από 
δωρεά του Δήμου Σάμου. 

»Το έκθεμα αυτό συντηρήθηκε κατά το δυνατόν 
και εκτίθεται σήμερα λόγω της ιστορικής του αξίας, 
δεδομένου ότι από αυτό εμπνεύστηκε η λογοτέχνης 
Άλκη Ζέη (έζησε τα παιδικά της χρόνια στη Σάμο) το 
βιβλίο της Το καπλάνι της βιτρίνας…»

―Είδες; είπε θριαμβευτικά η Ρόδη. Τι έχεις να 
πεις τώρα;

―Δε με παρατάς. Πολύ που με νοιάζει!
―Μπα; Σοβαρά; Θυμάσαι, όταν είχαμε το ίδιο 

δωμάτιο, που το βράδυ, πριν κοιμηθούμε, ήθελες 
να λέμε κι εμείς ΕΥ-ΠΟ και ΛΥ-ΠΟ, όπως οι ηρωίδες 
του βιβλίου;*

―Νομίζω πως έχεις χαζέψει από τα πολλά μυθι-

* «ΕΥ-ΠΟ; ΛΥ-ΠΟ;» (Ευχαριστημένη πολύ; Λυπημένη πολύ;) είναι 
η συνθηματική ερώτηση που ανταλλάσσουν μεταξύ τους κάθε 
βράδυ πριν κοιμηθούν η Μέλια και η Μυρτώ, οι δύο αδελφές-
ηρωίδες του βιβλίου της Άλκης Ζέη Το καπλάνι της βιτρίνας. Έτσι 
η καθεμία με ένα ΕΥ-ΠΟ ή ΛΥ-ΠΟ απαντά αν η μέρα της ήταν 
καλή ή όχι.
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στορήματα. Σιγά μην έλεγα εγώ ΕΥ-ΠΟ και ΛΥ-ΠΟ. 
Δε θυμάμαι τι λες. Ήμουν μικρός τότε. 

―Τώρα είσαι μεγάλος δηλαδή; τον ειρωνεύτηκε 
η Ρόδη.

Ο Λυκούργος πήγε κάτι να πει, όμως οι πραγματι-
κά μεγάλες δυνάμεις ήταν εκεί, γεμάτες θαυμασμό 
για το «σοφό κορίτσι». Ο μπαμπάς και η μαμά ζήτη-
σαν από τη Ρόδη να τους διαβάσει από το βιβλίο της 
για το πραγματικό καπλάνι. Η καλή του αδελφούλα 
βρήκε την ευκαιρία για επίδειξη. Μάλιστα, αρκετοί 
επισκέπτες του μουσείου μαζεύτηκαν γύρω τους 
για να ακούσουν. Ακόμα και κάτι ξένοι – λες και κα-
ταλάβαιναν τίποτα.

―…Δυο τρεις φορές είχαν περάσει καπλάνια 
στη Σάμο κι είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος. Η χει-
ρότερη όμως ήταν εκείνη του έτους 1857. Τότε η 
«θηριοκάκιστος πάρδαλις» έσπειρε τον τρόμο όχι 
μόνο στους κατοίκους των ορεινών περιοχών, αλλά 
έβαλε σε δοκιμασία και την ηγεμονική διοίκηση… 
(Εδώ η Ρόδη διέκοψε για να εξηγήσει ότι η Σάμος 
για πολλά χρόνια δεν ανήκε ούτε στην Τουρκία ούτε 
στην Ελλάδα, παρά ήταν αυτόνομη με αρχηγό έναν 
ηγεμόνα.) 

»…Ολόκληρη επιχείρηση σχεδιάστηκε για την 
εξόντωσή του, αλλά αυτό αποδείχτηκε εξαιρετι-
κά δύσκολο. Το καπλάνι τη μια εμφανιζόταν στους 
Μυτιληνιούς, την άλλη στο Καλαμπάχτασι, τη μια 
μέρα στη Χώρα, από εκεί στον Καρβούνη, την άλλη 
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στον Κέρκη, την άλλη στη Ζωοδόχο Πηγή. Πολίτες 
εξοπλίστηκαν και οι δήμαρχοι των χωριών επιστρα-
τεύθηκαν ώστε να εξοντωθεί το θηρίο… Επικηρύ-
χθηκε ως κακούργος τρομοκράτης με το υπέρο-
γκο ποσό των 2.000 γροσίων το 1859, το οποίο τον 
επόμενο χρόνο υπερδιπλασιάστηκε και έφτασε τα 
5.000 γρόσια… Τελικά το θηρίο εξοντώθηκε από 
την ομάδα Σαμίων, οι οποίοι και εισέπραξαν την 
αμοιβή…* 

Ακόμα και ο Λυκούργος ξέχασε για λίγο τα νεύρα 
του. Εντυπωσιακή ιστορία. Ας τελείωνε όμως εδώ 
να πάνε τουλάχιστον για κανένα μπάνιο. 

Βγαίνοντας από το μουσείο, τους χτύπησε η ζέ-
στη. Η πρόταση της μαμάς να συνεχίσουν την ξε-
νάγηση στο νησί της (άκου νησί της, που έχει να 
πατήσει πάνω από δέκα χρόνια και δεν έχει ούτε 
σπίτι ούτε τίποτα) έπεσε στο κενό. Με ψήφους τρεις 
προς μία αποφασίστηκε να γυρίσουν στο ξενοδο-
χείο τους έξω από το Πυθαγόρειο και να κάνουν 
μπάνιο την υπόλοιπη μέρα. Τα αξιοθέατα μπορού-
σαν να περιμένουν. 

Μέχρι να πέσει το σκοτάδι, είχαν μάλλον μετανιώ-
σει. Ωραία η παραλία, ωραία η θάλασσα, ωραίες και 
οι αρχαιότητες στον κήπο του ξενοδοχείου, όμως 
χωρίς άλλη παρέα ήταν τόσο βαρετά. Καλύτερες οι 

* Χρήστος Λάνδρος, από τη συλλεκτική έκδοση του Μεταίχμιου, 
2013.
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ξεναγήσεις και ο εκπαιδευτικός οίστρος της μαμάς 
από αυτό το κενό.

Μπορεί μεθαύριο, που θα πήγαιναν στο Καρλό-
βασι, να ήταν καλύτερα. Ο μπαμπάς δεν κρατιόταν. 
Και όσο η μαμά μιλούσε για το Ευπαλίνειο Όρυγμα, 
για το Ηραίο και τον Πολυκράτη, τόσο ο μπαμπάς 
τούς προετοίμαζε για το Καρλόβασι της περιπέτειας, 
επαναλαμβάνοντας για εικοστή πρώτη φορά την 
ιστορία με τη σκηνή και τον σκορπιό ή την άλλη, με 
την αιώρα και τους δασοφύλακες.

Η Ρόδη άφησε το βιβλίο της στην άκρη και κοίταξε 
τον συνοφρυωμένο Λυκούργο.

―Τι λες να κάνουν οι άλλοι στο χωριό;
―Θα περνάνε τέλεια! Χωρίς να έχουν τους γο-

νείς όλη μέρα πάνω από το κεφάλι τους!
―Ουφ! Να δούμε πώς θα περάσουν δέκα ολό-

κληρες μέρες…
―Ξέρω κι εγώ… Δεν πάμε καμιά βόλτα στο Πυ-

θαγόρειο; Σκυλοβαρέθηκα…
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ό Ηρόδότός, τό δαχτυλιδι
και ό μΠαμΠας

Είδαν τόσο πολλά αυτές τις δύο μέρες που βρίσκο-
νταν στη Σάμο, που ακόμα και η Ρόδη είχε πάθει 
σύγχυση. Και ο Λυκούργος, που το έπαιζε «βαρύ πε-
πόνι», είχε εντυπωσιαστεί από το Ευπαλίνειο Όρυγ-
μα. «Πώς είναι δυνατόν να κατάφερε κάποιος κάτι 
τέτοιο;» αναρωτιόταν.

Η σήραγγα αυτή είχε σχεδιαστεί για να φέρνει 
νερό από την πηγή Αγιάδες στην πόλη της Σάμου, 
εκεί όπου σήμερα είναι χτισμένο το Πυθαγόρειο. Το 
απίστευτο ήταν ότι ξεκίνησαν να σκάβουν δύο συ-
νεργεία, ένα από κάθε μεριά του βουνού, της Αμπέ-
λου, και οι δύο σήραγγες συναντήθηκαν σε ένα ση-
μείο σχεδόν με απόλυτη ακρίβεια. Κάτι που μοιάζει 
απίθανο. Και όμως έγινε. Και το έργο υπάρχει ακό-
μα και σήμερα. Δυόμισι χιλιάδες χρόνια μετά…

Δύο ομάδες σκλάβων, με τα στοιχειώδη εργαλεία 
εκείνης της εποχής, κατάφεραν να ανοίξουν τη σή-
ραγγα μήκους 1.036 μέτρων, 180 μέτρα κάτω από 
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την κορυφή του βουνού. Και όλα αυτά για να έχει 
νερό η πόλη σε περίπτωση πολιορκίας. Τρελό!

Αυτός ο Πολυκράτης ο τύραννος ήταν, φαίνεται, 
μεγάλη μορφή. Έκανε, λέει, και πειρατείες και είχε 
γίνει ο φόβος και ο τρόμος στο Αιγαίο.

Αμ εκείνη η ιστορία με το ψάρι που λέει ο Ηρό-
δοτος; 

Ο Πολυκράτης ήταν κολλητός με έναν φαραώ της 
Αιγύπτου, τον Άμαση, ο οποίος ανησυχούσε για-
τί όλα πήγαιναν καλά στον Πολυκράτη. Τρελό; Και 
όμως. Ο φαραώ κάθισε και του έγραψε ένα γράμμα 
σε πάπυρο και του το έστειλε, για να τον προειδο-
ποιήσει πως δεν του πολυάρεσαν αυτές οι συνεχείς 
επιτυχίες γιατί οι θεοί είναι φθονεροί. Θα χρειαζό-
ταν και κάποια κακοτυχία ώστε να έρθει ισορροπία 
και να μην μπει στο μάτι των θεών. Έτσι, ο φαραώ 
πρότεινε στον φίλο του να βρει κάτι που ήταν πολύ 
σημαντικό γι’ αυτόν, κάτι που, αν το έχανε, θα λυπό-
ταν πολύ, και να το πετάξει μακριά.

Ωραία συμβουλή! 
Αντί να νευριάσει ο Πολυκράτης με τον ζηλιάρη 

τον φαραώ, πήρε στα σοβαρά τη συμβουλή του κι 
έψαξε να βρει ανάμεσα στους θησαυρούς του τον 
πιο πολύτιμο για να τον πετάξει. Διάλεξε λοιπόν το 
χρυσό δαχτυλίδι με το μεγάλο σμαράγδι που φο-
ρούσε και ήταν έργο ενός διάσημου γλύπτη, του 
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Θεόδωρου. Μπήκε σε ένα καράβι με πενήντα κωπη-
λάτες και ξανοίχτηκαν στα βαθιά. Εκεί, μεσοπέλα-
γα, πέταξε το δαχτυλίδι στη θάλασσα. 

Αλλά η ιστορία δεν τελείωσε εκεί. Δεν πέρασαν 
παρά τέσσερις πέντε μέρες, κι ένας ψαράς έπιασε 
ένα τόσο μεγάλο ψάρι, που θεώρησε πως θα έπρε-
πε να το χαρίσει στον Πολυκράτη. Έτσι, από τη 
βάρκα πήγε κατευθείαν στο παλάτι και ζήτησε να 
παρουσιαστεί μπροστά του. Ο Πολυκράτης δέχτηκε 
το δώρο και κάλεσε τον ψαρά σε δείπνο.

Όμως μια μεγάλη έκπληξη τον περίμενε. Όταν οι 
μάγειρες στην κουζίνα καθάριζαν το ψάρι, βρήκαν 
στην κοιλιά του το πολύτιμο δαχτυλίδι. Ο Πολυκρά-
της χάρηκε πολύ, και μάλιστα το θεώρησε θεϊκό ση-
μάδι. Έγραψε στον φαραώ τι έγινε, αλλά εκείνος δε 
συμμερίστηκε τη χαρά του και δήλωσε πως έπαυαν 
από εδώ και πέρα να είναι φίλοι.

Και ο λόγος που το έκανε αυτό ήταν ο εξής: «Σε 
περίπτωση που φοβερή και μεγάλη συμφορά χτυ-
πήσει τον Πολυκράτη, να μη νιώσει πόνο στην ψυχή 
του σαν φίλος του χτυπημένου…»*.

«Πολύ ψυχοπονιάρης ο φαραώ» σκέφτηκε ο Λυ-
κούργος, αλλά δεν είπε τίποτα.

* Ηροδότου Ιστορίες ΙΙΙ40-ΙΙΙ43, βιβλίο Α´ Γυμνασίου, μετάφραση 
Ηλίας Σ. Σπυρόπουλος.
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Ο μπαμπάς, πάλι, κάπως ήταν. Σαν να βρισκόταν 
αλλού. Και συνέχιζε να οδηγεί χάλια, πηγαίνοντας 
για το Καρλόβασι, μέχρι που η μαμά τον έπεισε να 
αλλάξουν και ο Παντελής τής παρέδωσε το τιμόνι, 
μάλλον με ανακούφιση. Δε μιλούσε σχεδόν καθόλου 
και κοιτούσε έξω από το παράθυρο σαν να έβλεπε 
καμιά ταινία με δράση.

«Λες να μας πουν ότι χωρίζουν;» σκεφτόταν η 
Ρόδη. «Ίσα που μιλάνε μεταξύ τους. Ούτε καν δια-
φωνούν. Όλο ναι και ναι είναι ο μπαμπάς, αλλά πά-
ντα απαντά αφηρημένα, σαν κάτι να σκέφτεται. Κι 
έχει κουβαλήσει μαζί του όλο το Εικονοστάσιο Ανω-
νύμων Αγίων –και τους εννέα τόμους– και κάμποσα 
ακόμα ποιήματα του Ρίτσου. Σαν… ερωτευμένος 
κάνει. Λες; Εκείνη η νέα συνάδελφος στο γραφείο 
του καθόλου δε μου αρέσει! Τον κοιτάζει σαν να 
λέει τίποτα σοφίες ακόμα και όταν απλώς παραγ-
γέλνει καφέ και ζητά να του βάλουν μαύρη ζάχαρη. 
Και φυσικά παραγγέλνει κι εκείνη το ίδιο. Μου θυ-
μίζει τη Σοφία τη συμμαθήτριά μου όταν πλησιά-
ζει τον ωραίο της τάξης, τον μπλιαχ Μάνο! Αλλά 
ο μπαμπάς είναι λίγο μεγάλος. Και δεν τον λες και 
“ωραίο της τάξης”, ας είμαστε αντικειμενικοί. Και 
όπως όλοι ξέρουν, εμένα μου αρέσει να λέω την 
αλήθεια. Α! Όλα κι όλα!»

Ο Λυκούργος ένιωθε κι αυτός πως κάτι δεν πή-
γαινε καλά με τον μπαμπά. Είχε σταματήσει ακόμα 
και τα κρύα ανέκδοτα. Είδε κι αυτός τα βιβλία του 
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Ρίτσου, αλλά μόνο σε έρωτες δεν πήγε το μυαλό 
του.

Χτες το βράδυ πήρε ένα από τα βιβλία στα χέρια 
του, πιο πολύ από περιέργεια –σιχαινόταν την ποίη-
ση–, και έπεσε σε μια τσακισμένη σελίδα.

Διάβασε και ξαναδιάβασε για να καταλάβει. Ο 
τίτλος πάντως ήταν δυσοίωνος: «Το τελευταίο κα-
λοκαίρι». Και γιατί ο μπαμπάς να έχει υπογραμμίσει 
κάποιους στίχους; 

…Εγώ, τις λίγες μέρες που μας μένουν ακόμη,
θα ξανακοιτάξω τους στίχους που έγραψα Ιούλιο 
κι Αύγουστο,
αν και φοβάμαι πως τίποτα δεν πρόσθεσα,
μάλλον πως έχω αφαιρέσει πολλά,
καθώς ανάμεσά τους διαφαίνεται
η σκοτεινή υποψία πως αυτό το καλοκαίρι
με τα τζιτζίκια του, τα δέντρα του, τη θάλασσά του,
με τα σφυρίγματα των πλοίων του στα ένδοξα 
λιογέρματα,
με τις βαρκάδες του στο φεγγαρόφωτο
κάτω απ’ τα μπαλκονάκια
και με την υποκριτική ευσπλαχνία του θα ’ναι το 
τελευταίο

Γιάννης Ρίτσος, Καρλόβασι, 3.IX.89

Μήπως να τα έλεγε στη Ρόδη; Το σπασικλάκι κάτι 
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καταλάβαινε από ποιήματα. Και γιατί ο μπαμπάς 
έπαιρνε αυτά τα χάπια, νομίζοντας πως δεν τον βλέ-
πουν; Και γιατί μετρούσε κάθε τόσο την πίεσή του;

Δεν του άρεσε καθόλου αυτό το καλοκαίρι.
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ό… τρελός θειός

Μόλις έφτασαν στο περίφημο Καρλόβασι, η απο-
γοήτευσή τους ήταν μεγάλη. Τουλάχιστον στο Πυ-
θαγόρειο έμεναν στην ξενοδοχειάρα δίπλα στη θά-
λασσα. Εδώ –και φανταστείτε πως ήταν η… έκπληξη 
που έλεγε η μαμά– όχι μόνο θα ήταν μακριά από την 
παραλία, αλλά δε θα έμεναν καν σε ξενοδοχείο. Θα 
τους φιλοξενούσαν ο θείος Πυθαγόρας και η θεία 
Διαμαντούλα στο «παραδοσιακό τους σπίτι» –λόγια 
της μαμάς– στο Μεσαίο Καρλόβασι. 

Ήταν θείοι της μαμάς, δύο παππούδες δηλαδή, 
που δεν είχαν καν παιδιά ή εγγόνια και το σπίτι τους 
ήταν γεμάτο παλιατζούρες. Όπως διαπίστωσαν αρ-
γότερα, δεν υπήρχε σύνδεση με το ίντερνετ και το 
μπάνιο ήταν από το 1821. Ακόμα και η τηλεόρασή 
τους ήταν για το μουσείο. Ο Λυκούργος αμφέβαλλε 
για το αν θα έπιανε έστω και ένα κανάλι.

Αλλά και πριν κάνουν αυτές τις δυσάρεστες ανα-
καλύψεις, κι ενώ ακόμη βρίσκονταν στο κατώφλι 
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του σπιτιού, τα παιδιά είχαν κατεβάσει κάτι μούτρα 
μέχρι το πάτωμα.

―Ελάτε, ελάτε. Μην ντρέπεστε, είπε ο θείος με 
βαριά φωνή, λες και βρίσκονταν στα βουνά της Ρού-
μελης και όχι σε νησί. 

«Καράβλαχος ο θείος» σκέφτηκε η Ρόδη.
―Ποπό! Εσύ είσαι ο Λυκούργος; ρώτησε τον μι-

κρό της αδελφό, λες και υπήρχε περίπτωση να εί-
χαν φέρει κάποιο άλλο παιδάκι μαζί τους.

Μετά ο θείος έμεινε να τον κοιτάζει εκστατικός, 
σαν να έβλεπε μπροστά του κάποιο έργο τέχνης. 
Μάλιστα, τον περιεργάστηκε απ’ όλες τις πλευρές, 
είπε ένα ακατανόητο «Μα αυτός είναι φτυστός! 
Πραγματικός απόγονος. Γνήσιο τέκνο των Πα-
πλωματάδων», πρόσθεσε ένα δυνατό «έλα!» και, 
τραβώντας τον έκπληκτο Λυκούργο από το χέρι, 
μπήκαν στο σπίτι, αφήνοντας τους υπολοίπους σύ-
ξυλους. 

Η θεία Διαμαντούλα, πριν προλάβουν να συνέλ-
θουν από την έκπληξη, βγήκε να τους υποδεχτεί 
μέσα στην καλή χαρά. Τους αγκάλιαζε όλους και, 
όπως διαπίστωσε η Ρόδη, μύριζε ζεστό ψωμί.

Την ακολούθησαν μέσα στο σπίτι, που ήταν δρο-
σερό και σκοτεινό. Όταν συνήθισαν τα μάτια τους, 
είδαν τον Λυκούργο με τον θείο Πυθαγόρα να στέ-
κονται μπροστά σε έναν μεγάλο πίνακα, που έδειχνε 
έναν μουστακαλή με φέσι και κόκκινη χρυσοκέντητη 
φορεσιά. Ο θείος επαναλάμβανε συνεχώς: 
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―Μα είναι ίδιος! Ίδιος! Ολόιδιος με τον μεγάλο 
μας πρόγονο.

Η Ρόδη ήταν αδύνατον να βρει οποιαδήποτε 
ομοιό τητα ανάμεσα στον αδελφό της και στον άντρα 
με τη γαμψή μύτη και το περίεργο ύφος, κάπως σαν 
να σφιγγόταν.

―Ποιος είναι αυτός; ρώτησε ο Λυκούργος.
―Ποιος είναι αυτός; είπε δυνατά, τονίζοντας μία 

μία τις λέξεις, ο θείος Πυθαγόρας. Ποιος είναι αυ-
τός; είπε ξανά, σαν να μην μπορούσε να πιστέψει 
ότι υπήρχε άνθρωπος στον κόσμο που δε γνώριζε 
το πρόσωπο στον πίνακα.

Λες και ήταν ο Τζορτζ Κλούνεϊ κι έπρεπε να τον 
ξέρουν όλοι.

―Μα τι σας μαθαίνουν στο σχολείο, παιδί μου; 
(«πιδί μου» είπε ο θείος, αλλά η Ρόδη μετέφραζε πια 
με ευκολία). 

Και μετά γυρνώντας στη μαμά:
―Μα καλά, Χριστίνα, είναι δυνατόν να μην ανα-

γνωρίζει ο γιος σου τον Λυκούργο Λογοθέτη, τον 
μεγαλύτερο ήρωα της Επανάστασης του ’21;

―Μα φυσικά και του έχω πει… Έτσι τον βγάλαμε 
και Λυκούργο. Απλώς δεν είχε δει ποτέ εικόνα του, 
τόλμησε να ψελλίσει η μαμά, αλλά ο θείος είχε πά-
ρει φόρα:

―Εμ, βέβαια. Σας έχουν τρελάνει όλους με τους 
Κολοκοτρώνηδες, τους Μιαούληδες και τους Παπα-
φλέσσες. Μόνο τις δικές τους εικόνες βάζουν πα-
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ντού. Ούτε στο νυχάκι δεν τον έφταναν τον πρόγονό 
μας. Αυτός μάλιστα! Ήταν αληθινός επαναστάτης. 
Ο αρχηγός των Καρμανιόλων. Που κήρυξε στις 8 
Μαΐου τη Σαμιακή Επανάσταση εδώ στο Καρλόβα-
σι. Που ξύπνησε ακόμα και τους Βαθιώτες από τον 
ύπνο τους. Ο Γεώργιος Παπλωματάς. Ο μεγάλος 
μας πρόγονος. Που τον βάφτισαν Λυκούργο –όπως 
εσένα, νεαρέ– όταν μπήκε στη Φιλική Εταιρεία, από 
το όνομα του Σπαρτιάτη νομοθέτη.

Ο θείος είχε κοκκινίσει. Ήταν έτοιμος να εκραγεί. 
«Ωραία υποδοχή στο σπίτι του τρελού. Ίσως τώρα 
να αλλάξει γνώμη η μαμά και να πάμε σε κανένα ξε-
νοδοχείο. Ή σε άλλο μέρος για διακοπές – ακόμα 
καλύτερα!» σκέφτηκε η εμβρόντητη Ρόδη.

Ευτυχώς για όλους, η θεία Διαμαντούλα πήρε 
την κατάσταση στα χέρια της.

―Ησύχασε, Πυθαγόρα μου. Τα παιδιά είναι ζα-
λισμένα από το ταξίδι και σίγουρα θα πεινάνε. Θα 
έχεις τον καιρό να τους τα πεις όλα. Χριστινάκι, έλα 
να σας δείξω τα δωμάτιά σας, να αφήσετε τα πράγ-
ματα και μετά να καθίσουμε στο τραπέζι, να μην 
κρυώσει και το φαγητό.

―Αμέσως μετά όμως θα κάνουμε μάθημα! είπε 
απειλητικά ο θείος.

«Αντίο, μπάνιο!» σκέφτηκε από μέσα της η Ρόδη, 
ενώ ο Λυκούργος τα είχε εντελώς χαμένα κι απόμει-
νε σαν άγαλμα μπροστά στο πορτρέτο του Λυκούρ-
γου Λογοθέτη.
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―Ελάτε, ελάτε, είπε συμβιβαστικά ο θείος και 
πέρασαν όλοι μαζί στη μεγάλη κουζίνα του σπιτιού.

Στη μέση ήταν στρωμένο ένα τραπέζι λες και πε-
ρίμεναν καμιά εικοσαριά καλεσμένους.

Οι μυρωδιές τούς έσπασαν τη μύτη.
―Έχει και κολοκυθολέλουδα, είπε ο μπαμπάς με 

λαίμαργο ύφος. 
Όλοι ήξεραν πως αυτό ήταν το αγαπημένο του 

φαγητό. Ολόκληρο ταψί θα μπορούσε να φάει. Ευ-
τυχώς άφησε το ονειροπαρμένο του ύφος.

Μα τι ήταν όλα αυτά;
Όταν κάθισαν όλοι, η θεία Διαμαντούλα ανέλαβε 

να εξηγήσει:
―Αυτοί είναι σαμιώτικοι ρεβιθοκεφτέδες, είπε δί-

νοντάς τους πρώτα τα κεφτεδάκια.
―Μμμμμμ! Είναι σούπερ! είπε μπουκωμένος ο 

Λυκούργος, που φάνηκε να ξέχασε στο λεπτό το 
σοκ που είχε περάσει.

―Θεία, μη μου πεις… Αυτά είναι καμπούνια με 
αυγά;

―Ναι, κόρη μου. Πρωί πρωί τα μάζεψα. Το ξέρω 
πως τους έχεις αδυναμία. Αχ, κοριτσάκι μου. Μικρό-
τερη από τη Ροδούλα μας ήσουν όταν… 

Η θεία βούρκωσε και τα παιδιά τα ’χασαν.
―Άσ’ τα τώρα αυτά, θεία. Περασμένα ξεχασμέ-

να, είπε η μαμά.
«Ωραία. Ο ένας είναι τρελός και η άλλη καταθλι-

πτική» έκανε το καυστικό σχόλιο από μέσα της η 
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Ρόδη, αφού προσφάτως είχε μάθει για την κατάθλι-
ψη. «Μαγειρεύει όμως καταπληκτικά. Και τι να είναι 
αυτό που συνέβη όταν η μαμά ήταν μικρή;» πρόσθε-
σε μια φωνή μέσα της.

Πήγε μάλιστα να ρωτήσει, αλλά η μαμά, σαν να 
το κατάλαβε, της έκοψε τη φόρα. 

Τελικά ρώτησε μόνο τι ήταν αυτά τα τόσο νόστι-
μα καμπούνια, για να πάρει την απάντηση πως εί-
ναι βλαστάρια κρεμμυδιών. Απάντηση που δεν άρε-
σε καθόλου στον Λυκούργο, που σχολίασε με ένα 
«μπλιαχ!», για να εισπράξει το πιο άγριο βλέμμα της 
μαμάς.

Ο μπαμπάς είχε αφοσιωθεί στο φαγητό, ενώ με 
τον θείο άδειαζαν με ταχύτατους ρυθμούς το μπου-
καλάκι με τη σούμα, το σαμιώτικο τσίπουρο, έτοιμοι 
να περάσουν στο λευκό ξηρό κρασί από μοσχάτα 
σταφύλια, το καμάρι του θείου.

Να και τα σαμιώτικα μπουρέκια από κίτρινη κολο-
κύθα, να και τα γιαπράκια και οι γεμιστές μελιτζάνες 
και τα κρεμμύδια, να και το κεσκέκι, κατσικάκι με 
αποφλοιωμένο σιτάρι, που κανονικά το τρώνε την 
Πρωτοχρονιά.

―Για μας είναι μεγάλη γιορτή, κόρη μου, είπε 
ο θείος, ήρεμος πια. Σαν Πρωτοχρονιά είναι να σε 
έχουμε εδώ με τον άντρα και τα παιδιά σου μετά 
από τόσα χρόνια. Τα θυμάσαι που ήταν φοιτητές 
και δε μας πολυκαταδέχονταν, Διαμαντούλα; Ο 
Παντελής με τα μακριά μαλλιά και τα γένια και η 
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Χριστίνα με εκείνα τα τσιγγάνικα φορέματα, σωστή 
κατσιβέλα.

―Έλα τώρα, θείε.

Κόντευαν να σκάσουν από το φαγητό, όταν η θεία 
έφερε στο τραπέζι τα φρούτα και το γλυκό κρασί.

―Να βάλω λίγο και στα παιδιά. Ένα δαχτυλάκι 
κάνει καλό! είπε ο θείος. Kαι μετά να πάτε να γείρε-
τε λίγο εσείς οι μεγάλοι. Εγώ με τον Λυκούργο και 
τη Ροδούλα έχουμε… μάθημα!

«Ουπς! Δεν το είχε ξεχάσει» σκέφτηκε απελπι-
σμένος ο Λυκούργος.
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ό λυκόυργός λόγόθετΗς
και Η… τςιΠόυρα!

Το «μάθημα» που ακολούθησε θα μπορούσε να λέ-
γεται και «όσα δε θελήσατε να μάθετε ποτέ για τον 
Λυκούργο Λογοθέτη και ούτε θα σκεφτόσασταν 
ποτέ να ρωτήσετε». Ο θείος τούς έστρωσε στην 
αυλή, η θεία έφερε σπιτική λεμονάδα για τα παιδιά 
και καφέ για τον θείο κι εκείνος κατέβασε ένα μεγά-
λο βιβλίο από τη βιβλιοθήκη του.

Ο μεγάλος τους πρόγονος, όπως τον έλεγε ο 
θείος –στην πραγματικότητα, σχολίασε καυστικά 
από μέσα της η Ρόδη, ήταν πρόγονος της θείας 
Διαμαντούλας και όχι του θείου Πυθαγόρα–, ο με-
γάλος τους πρόγονος, λοιπόν, ήταν το πέμπτο παι-
δί του Γιάννη και της Μαρίας Παπλωματά και γεν-
νήθηκε στο Νέο Καρλόβασι τον Φεβρουάριο του 
1772. Όπως φανερώνει και το επίθετο, ο πατέρας 
του «μεγάλου προγόνου» ασχολιόταν με το εμπό-
ριο παπλωμάτων, χαλιών βαμβακιού και γενικώς με 
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ό,τι πουλιόταν. Η καταγωγή της οικογένειας λέγε-
ται πως ήταν από την Ικαρία – άλλωστε στη γειτονιά 
του, τα «Καναπτσέικα», όπως τα είπε ο θείος, έμε-
ναν πολλοί Ικαριώτες. 

Ο μικρός Γεώργιος φοίτησε στο Ελληνικό Σχο-
λείο, που έγινε αργότερα γνωστό ως Πορφυριάδα 
Σχολή.

―Θα σας πάω να τη δείτε, σχολίασε ο θείος. Είναι 
από τα πιο ωραία κτίρια στο Καρλόβασι. Τώρα εκεί 
είναι το δημοτικό σχολείο και στην αυλή του γίνο-
νται καταπληκτικές συναυλίες και θεατρικές παρα-
στάσεις. Εκεί είχα παρακολουθήσει τη συναυλία του 
Χρήστου Λεοντή και στο κοινό ήταν ο μεγάλος μας 
ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Το ξέρετε πως η γυναίκα 
του η Φαλίτσα έμενε εδώ πιο κάτω; Γιατρός. Κατα-
πληκτική. Έτρεχε όπου τη φώναζαν. Εικόνισμα της 
είχε κάνει η φτωχολογιά. Και τι δεν έχει γράψει εδώ 
στο Καρλόβασι ο Ρίτσος. Α! Θα σας πάω να δείτε 
και τα πιάτα στον Γιάννη τον Κοντορούδα.

―Ποιανού τα πιάτα; Δεν είπες ότι έφτιαχνε πα-
πλώματα;

―Σας έμπλεξα, μου φαίνεται. Τα πιάτα είναι του 
Ρίτσου. Πήγαινε στο εργαστήρι του Βασίλη του Κο-
ντορούδα, του αγγειοπλάστη, ζωγράφιζε και μετά 
του χάριζε τα έργα του. Τέτοιος άνθρωπος ήταν ο 
ποιητής μας. Τώρα στο εργαστήρι είναι ο γιος του 
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Βασίλη, ο Γιάννης, κι έχουν όλα τα έργα του Ρίτσου, 
ώστε να μπορούν να τα ευχαριστιούνται οι επισκέ-
πτες. Και, για να δείτε τι είμαστε εμείς οι Καρλο-
βασίτες, ξέρετε πόσοι έχουν ζητήσει να τα αγορά-
σουν; Μα ούτε ο πατέρας ούτε ο γιος τα έδωσαν. 
Μα τι έλεγα πριν;… Α, ναι. Για την Πορφυριάδα Σχο-
λή. Όταν αλλού δεν ήξεραν ούτε το όνομά τους να 
γράψουν, το 1871, με χρήματα που άφησε στη δια-
θήκη του ο επίσκοπος Πορφύριος Ζαμπέτης…

―Τι; Κι ο Ζαμπέτας από εδώ ήταν; είπε ο αφηρη-
μένος Λυκούργος και ο θείος γλίτωσε στο τσακ το 
εγκεφαλικό, μένοντας σχετικά ψύχραιμος σε σχέση 
με νωρίτερα. 

―Όχι Ζαμπέτας, παιδί μου. Για όνομα του Θεού! 
Ζαμπέτης. Άλλος ένας μεγάλος Καρλοβασίτης… 
Αλλά μην τα μπερδεύουμε… Γυρνάω στον μεγάλο 
μας πρόγονο, που, μετά τις πρώτες του σπουδές 
εδώ, πήγε στην Πόλη και έγινε γραμματέας στο Πα-
τριαρχείο. Μόλις δεκαεννέα χρονών! Τρία χρόνια 
αργότερα τον βρίσκουμε στις Παραδουνάβιες Ηγε-
μονίες και κοντά στα τριάντα του φτάνει στο αξίωμα 
του δεύτερου λογοθέτη. Να και το επώνυμο λοιπόν. 
Από Παπλωματάς Λογοθέτης. Και το Λυκούργος εί-
ναι το ψευδώνυμο που του έδωσαν όταν αργότερα, 
το 1819, εντάχθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Στο μεταξύ 
όμως, το 1805, ήρθε στη Σάμο και, σαν επαναστάτης 
που ήταν, τα έβαλε με τους προύχοντες της εποχής. 
Επηρεασμένοι από τη Γαλλική Επανάσταση, οι Σα-
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μιώτες είχαν φτιάξει την ομάδα των Καρμανιόλων, 
των οποίων σύντομα ο Λυκούργος έγινε ηγέτης. Οι 
άρχοντες, φυσικά, δεν έμειναν με σταυρωμένα τα 
χέρια. Έφτιαξαν τους Καλικάντζαρους και… 

―Τους ποιους; πετάχτηκε η Ρόδη, ενώ ο Λυ-
κούργος είχε αποκοιμηθεί στην καρέκλα· το ταξίδι, 
το φαγητό και το γλυκό σαμιώτικο κρασί είχαν λει-
τουργήσει ως υπνωτικό.

Ο θείος δε φάνηκε να νοιάζεται που το κοινό του 
είχε μειωθεί κατά πενήντα τοις εκατό και συνέχισε 
να μιλάει για τους «βρομερούς Καλικάντζαρους» 
που πήγαν να σκοτώσουν τον μεγάλο τους πρόγονο 
και στο τέλος πέτυχαν να τον εξορίσει ο σουλτάνος 
στο Άγιον Όρος. Επιστρέφει στη Σάμο, παντρεύ-
εται, κάνει κάμποσα παιδιά –ανάμεσά τους και τη 
Διαμαντούλα, που η θεία φέρει το όνομά της– και 
καταφέρνει να γίνει πρόεδρος των προεστών. Αυτό 
κράτησε για λίγο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο βιβλίο.
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Η Ρόδη και ο Λυκούργος πηγαίνουν για διακοπές στη Σάμο με 
τους γονείς τους. Φθάνοντας στο Καρλόβασι στον θείο Πυθαγό-
ρα και στη θεία Διαμαντούλα τούς περιμένει ένα σπίτι «χωρίς 
σύνδεση με το ίντερνετ, γεμάτο παλιατζούρες, με τηλεόραση 
για το μουσείο και με μπάνιο από το 1821»!

Κι ενώ η απογοήτευσή τους είναι μεγάλη, όλα αλλάζουν 
όταν γνωρίζουν καινούριους φίλους και με οδηγό τον… θεότρε-
λο θείο τους ανακαλύπτουν την ιστορία και τη μοναδική φυσική 
ομορφιά της περιοχής. Δάση, παραλίες, καταρράκτες, τόποι 
άγνωστοι και γεμάτοι μαγεία.

Η εμφάνιση ενός μυστηριώδους δημοσιογράφου θα φέρει 
νέες ανατροπές. Θα πρέπει να λύσουν έναν γρίφο που θα τους 
οδηγήσει στην ανακάλυψη του μεγάλου μυστικού του Λυκούρ-
γου Λογοθέτη, «μεγάλου προγόνου τους» και ηγέτη της Επανά-
στασης του ’21 στη Σάμο.

Όμως τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Κι ένας χαμένος μύ-
θος του Αισώπου θα σταθεί η αιτία να ζήσουν την πιο επικίνδυνη 
περιπέτεια.


