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Mια φορά κι έναν καιρό, πριν από τρεισήµισι χιλιάδες χρόνια ήταν ένα νησί όµορφο

και στρογγυλό σαν ήλιος, η Kαλλίστη που λεγόταν και Στρογγύλη. H ζωή κυλούσε ήρεµα

στη Καλλίστη, όταν κάποια νύχτα ένας βρυχηθµός, υπόκωφος και τροµαχτικός,

ακούστηκε µέσα από τα σπλάχνα της γης. Oι κάτοικοι, προειδοποιηµένοι από τους

συνεχείς κραδασµούς και από την άτακτη φυγή των ζώων που βουτούσαν πανικόβλητα

και κολυµπούσαν µακριά από το νησί, άρχισαν κι εκείνοι να φεύγουν όσο πιο γρήγορα

µπορούσαν. Eίχαν προλάβει να αποµακρυνθούν ευτυχώς αρκετά, όταν φάνηκε, από

µακριά, ένα κύµα ψηλό σαν βουνό, ένα τσουνάµι. Λένε πως έφτασε ως τις ακτές της

Aφρικής, την Aίγυπτο κι ότι απ’ την τροµερή αυτή έκρηξη µπορούν να εξηγηθούν και οι

πληγές του Φαραώ.

H αγκαλιά της Γης και
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Ευχαριστούµε θερµά τους καλλιτέχνες: Zωή Σκιαδαρέση, Χάρις Τσεκούρα, Φωτεινή Πρέκα, Γιώργο ∆ιακοφωτάκη

Tης Λέλας Mαγκανάρη ∆ιακοφωτάκη

Tο απόκοσµο, άγριο και βαθύ µουγκρητό ακούστηκε, και πάλι, σαν ένα θεριό που

ξύπνησε απότοµα και καταβρόχθιζε στεριά και θάλασσα. O Eγκέλαδος αφρισµένος και

βροντερός όσο ποτέ άλλοτε, συντάρασσε τη γη για µέρες κι όταν εξερράγη η καρδιά της,

γέµισε τον ουρανό και τη θάλασσα πύρινες γλώσσες, που ξεπηδούσαν µέσα από τα

έγκατα της γης σαν ποτάµια φωτιάς, σαν φίδια καµωµένα από λάβα, που ξεχύθηκαν

µονοµιάς και έζωσαν τα πάντα. Mέρες καιµέρες, για µήνες σκοτείνιασε ο ήλιος και η

τέφρα της έκρηξης του ηφαιστείου έφτασε ως τις άκρες του κόσµου, του πόλους της γης.

το διαµάντι της Θάλασσας
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Όταν καταλάγιασε ο απίστευτος χαλασµός, φάνηκαν µέσα από τους καπνούς

διάσπαρτα µικρά νησάκια, ό,τι απόµεινε από την ολοστρόγγυλη Kαλλίστη. Tο στρογγυλό,

σαν ήλιος, νησί είχε δώσει τη θέση του σε µια µεγάλη ηµισέληνο, µια µικρή απέναντι και

τρία νησάκια, ένα άσπρο, ένα κόκκινο κι ένα κατάµαυρο µε ένα στόµιο, έναν κρατήρα,

που βγάζει ακόµα καπνούς µέσα από µια γη που σιγοκοχλάζει. Tα χρόνια πέρασαν, η γη,

η θάλασσα κι ο ουρανός είχαν βρει τους ρυθµούς τους. Aρµονία απλωνόταν παντού,

γαλήνια όλη η φύση σαν τίποτα να µην είχε συµβεί. Γλάροι, αετοί και χελιδόνια χόρευαν

ελεύθερα στον ουρανό!
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Mετά από πεντακόσια περίπου χρόνια, άνθρωποι άρχισαν να επιστρέφουν. Kαθώς

πλησίαζαν τα πρώτα πλεούµενα της εποχής εκείνης, αντίκρισαν ένα θέαµα που τους

άφησε άφωνους. ∆εν είδαν τη ξακουστή Kαλλίστη, ήταν τελείως διαφορετική τώρα, αλλά

ακόµα πιο όµορφη! Bράχια πανύψηλα κι απόκρηµνα µε σχέδια και χρώµατα που µόνο

ο Θεός κι οι άγγελοι ξέρουν να ζωγραφίζουν! Xιλιάδες άγγελοι µε µεγάλα πινέλα

τραγουδούσαν και χόρευαν, σχηµατίζοντας, πάνω στους γκρεµούς, πανώριες δαντέλες

όλων των χρωµάτων της καρδιάς της γης και απ’ την πίσω µεριά όµορφους πράσινους

κάµπους, που κατηφόριζαν µέχρι τη θάλασσα και χάνονταν στο φως. 
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Eίναι ένα νησί πανέµορφο, πολύ ευλογηµένο που το λένε Aγία Eιρήνη, Σάντα Eιρήνη,

Σαντορίνη! «Tι φτιάχνει ο Θεός όταν έχει κέφια!» έλεγαν, κι ακόµα λένε µ’ ένα στόµα

οι ταξιδιώτες και οι περαστικοί απ’ αυτή την ανοιχτή αγκαλιά που λούζεται στο φως!

Παραµένοντας εκστατικοί, χάνουν το χρόνο και τη µιλιά τους, πληµυρισµένοι χαρά και

δέος!

Mέσα στους αιώνες οι άνεµοι τη χαϊδεύουν, άλλοτε ζόρικα, άλλες φορές πάλι τρυφερά,

συγκλονισµένοι κι αυτοί από την οµορφιά της, αναδυόµενη σαν άλλη Aφροδίτη!

σχηµατίζοντας γύρω της κυµατισµούς, σαν γλυπτά αιθέρια πάνω στο αµµούδινης υφής

κορµί της, χνάρια µιας σπάνιας τέχνης, που µόνον εκείνοι ξέρουν!
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Mία βλάστηση µοναδική, αλλιώτικη, άσπρες µελιτζάνες, διαφορετικά αγγουράκια που

τα λένε κατσουνάκια, µια σταλιά ντοµατάκια και όλα τόσο νόστιµα κι άνυδρα, χωρίς

νερό, µόνον ο Θεός τις νύχτες τα ποτίζει µε την «ανεδοσά», µια νυχτερινή πάχνη που

οι νύµφες απλώνουν στη γη και στον ουρανό, συγκινηµένες από ευγνωµοσύνη για την

ωραιότητα που τους έχει τόσο απλόχερα δοθεί. ∆άκρυα αγάπης, δάκρυα χαράς,

διαµάντια αληθινά! Ένα έδαφος εύφορο κι ευλογηµένο, µε όλων των λογιών τ’ αµπέλια,

απότιστα από τον άνθρωπο κι αυτά! Φτιάχνουν στη Σαντορίνη το ωραιότερο κρασί του

κόσµου, που εύλογα το λένε θεία µετάληψη, «νάµα»! 
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Λέλας Μαγκανάρη-∆ιακοφωτάκη

16sel 6  03-07-08  09:40  Page 9



10

Mαργαρίτες άσπρες µε λίγο κιτρινούλι, παντού κι αγριοβιολέτες µοσχοµυριστές, σαν

χαλί παραδεισένιο, ολόδροσο στις πλαγιές, µε τα κεφαλάκια όλα γυρισµένα προς τον

ήλιο, να τον παρακολουθούν στο διάβα του! Kαι τα µύρια πουλάκια να υµνούν τον Θεό

και την οµορφιά της ζωής!

Tα χρόνια περνούσανε, ανά εποχές όλο και κάποιοι κατακτητές καραβοκύρηδες

ανακάλυπταν το νησί και είχαν τον κόσµο στη δούλεψή τους. Aπό τη µια οι γαιοκτήµονες,

από την άλλη οι κουρσάροι και οι πειρατές, δεν τους έµενε τίποτα. Tο ηφαίστειο κατά

καιρούς έβγαζε καπνούς από τη µύτη και τα αυτιά του. Tότε, πριν περίπου µισό αιώνα,

η γη θύµωσε πάλι. Συνταράχτηκε συθέµελα, σεισµός µεγάλος έγινε. Συντρίµµια και

ερείπια άφησε πίσω του ο Eγκέλαδος µα οι ατρόµητοι κάτοικοι, σα µερµηγκάκια

ακούραστα, ξανάχτισαν τα χωριά τους και τις αµέτρητες πανέµορφες εκκλησίες τους.
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∆ειλά-δειλά, µετά από λίγα χρόνια, άρχισαν να εµφανίζονται οι πρώτοι επισκέπτες

σαν τα πολύχρωµα, φτερωτά µυρµήγκια, µαγεµένοι απ’ την εικόνα που σου κόβει την

ανάσα, κατέφθαναν ολοένα και περισσότεροι. Στην αρχή οι κάτοικοι τους έβλεπαν σαν

παράξενα φρούτα και τους περιεργάζονταν απ’ την κορφή ως τα νύχια. Ώσπου βέβαια,

σιγά-σιγά, τα τελευταία χρόνια, κάθε καλοκαίρι, το νησάκι κοντεύει να βουλιάξει. Όλο

το χειµώνα παντού στο νησί χτίζουν ατελείωτα, για να δεχτούν το κόσµο την άνοιξη, σαν

τα χελιδόνια! Φωλίτσες παντού, άταχτα διεσπαρµένες, που να προλάβουν να ’χουν

κάποιο σχέδιο!... Παραζαλισµένοι από την απότοµη αλλαγή της ερηµιάς και της

εγκατάλειψης στην ασταµάτητη ζήτηση. Kαι τούτο το παράδοξο, µόλις λίγα µέτρα

απέναντι η Θηρασία, η µικρή σελήνη που λέγαµε στην αρχή, µε εκατόν πενήντα

ανθρώπους µόνο που ζουν εκεί, απέναντι, σαν εδώ και πριν πενήντα χρόνια. 
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Mέσα σε αυτή την αγκαλιά, την Kαλντέρα, την περίφηµη και ξακουστή σ’ όλο τον

κόσµο. Aυτή τη θέα, τη θεά παγκόσµιας φήµης! Πηγαινοέρχονται τα πλοία καθηµερινά

γεµάτα τουρίστες, που την ερωτεύονται µε την πρώτη µατιά, παράφορα, και την

κουβαλούν µέσα στην καρδιά τους. Ήρθε κι ένα τεράστιο κρουαζιερόπλοιο: «το

∆ιαµάντι της Θάλασσας», σαν πολιτεία ολόκληρη, πέρσι το Πάσχα και τράκαρε στα

βράχια της Kαλντέρας. Tραυµατισµένο το πλοίο αφέθηκε να βουλιάξει µπροστά στα

µάτια όλου του κόσµου. Φταίει λέει, το νησί που βρέθηκε µπροστά του και όχι εκείνο

που έπεσε πάνω του. Aν πέσω δηλαδή πάνω σου και σε τσαλαπατήσω και σε διαλύσω,

θα σε δείρω κι από πάνω γιατί βρέθηκες στο δρόµο µου...! Oι επιβάτες διασώθηκαν όλοι

χάρη στις ηρωικές προσπάθειες των κατοίκων της Σαντορίνης. Tο πλοίο, όµως

–απίστευτο κι όµως αληθινό!– είναι ακόµη εκεί ένα χρόνο τώρα.
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Ξεχνάµε εύκολα; Ό,τι δεν φαίνεται είναι σα να µην υπάρχει. Ποιος θα έβαζε στο

στόµα του τσιγάρο αν το στέρνο µας ήταν διάφανο κι έβλεπε τα κατάµαυρα, µες στην

πίσσα πνευµόνια του; Ποιος θα µπορούσε ποτέ να αφαιρέσει τη ζωή σε τούτο το

θαυµαστό πλασµατάκι... αν η κοιλιά των µανάδων ήταν διάφανη;

Eκείνο όµως το πελώριο, άσπρο τέρας δεν µας ξεχνάει. Mολύνει σταδιακά, ολοένα

και περισσότερο, τις ονειρεµένες παραλίες αυτού του επίγειου παραδείσου, αυτό το

στολίδι του πλανήτη που σε όλο τον κόσµο είναι τόσο ερωτευµένοι µαζί του. Όταν µιλάνε

για την Eλλάδα πάντα υπάρχει µια φωτογραφία της Σαντορίνης. Στην Aυστραλία, λέει,

χτίζουν σ’ ένα πάρκο µια Σαντορίνη, αποµίµησή της! Στην Iαπωνία έχουν ήδη κτίσει µια

µικρή Mύκονο και µια Σαντορίνη.H «τρισεύγενη» εταιρεία που το παράτησε έγινε

Λούης. Eίναι γεµάτο τόνους πετρέλαιο, τόνους χηµικά, άπειρες µπαταρίες...
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Όχι µια απειλή, µια βεβαιότητα καταστροφής για το Αιγαίο κι όχι µόνο, µια τοξική βόµβα,

πόσο µάλλον για το µικρό αυτό νησάκι. Γοργόνες και νεράϊδες και όλα τα όντα της θάλασσας

και της ξηράς, οι άγιοι, οι άγγελοι, οι ζωγράφοι οι ποιητές, οι µουσικοί,οι ηθοποιοί, οι

δάσκαλοι, τα παιδιά θα το σώσουν τελικά;

Nαι, δεν είναι δυσφήµηση του τόπου µας η φωνή διαµαρτυρίας, είπαν, είναι διαφήµιση! ∆εν

θα κρύβουµε τα σκουπίδια µας κάτω από το χαλί, δεν θα το κουκουλώσουµε, προίκα για τις

επόµενες γενιές! «Tο θέλουµε πεντακάθαρο όπως το βρήκατε», φωνάζουν τα παιδιά.

Kάποιο παιδάκι είπε χτες, πρώτη του Aπρίλη, πως ένα µαύρο τέρας θεάθηκε στη

Kαλντέρα, τεράστιο, που τρώει µόνο πετρέλαιο κι έχει γίνει πελώριο σαν φάλαινα! Kαλό

µήνα! Άλλα παιδιά, η Mαργαρίτα, η Κονδυλία, η Jovinar*, η Aνθή, η Iορδάνα, ο Φαίδων,

η Kυβέλη, η Nιόβη, ο Kύδων, o Απόλλωνας, ο Φίλιππος, ο Mιχαήλ Άγγελος έλεγαν πως

οφείλουµε, να τους κλείσουµε το λιµάνι µέχρι να πάρουν το σκουπίδι τους. Aς κάνουν

κρουαζιέρες-πακέτα χωρίς το νησί µας. Φαντάσου να κάνουν εκδροµές στην Aθήνα χωρίς

την Aκρόπολη, γιατί ένας Παρθενώνας της φύσης είναι και η Σαντορίνη!
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Λέλα Μαγκανάρη-∆ιακοφωτάκη

H Bιργινία, η Aννούλα, η Eλπίδα, η Mαρίνα, η Kίρα, η Xλόη, η Νεφέλη, η Νικολέτα,

η Χαρά, τεσσάρων, πέντε, έξι, επτα και δέκα χρόνων είπαν πως θα το βγάλουν µόνες

τους! Kάποιοι άλλοι, πολύ θυµωµένοι, που πρέπει να φωνάζουµε για το αυτονόητο: «Aς

φουντάρουνε και ας µολυνθούν οι αρχές του τόπου που δεν βοηθάνε να γίνει το

γρηγορότερο η ανέλκυση του ναυαγίου». Mόνο, που µήπως ξεχνάµε πως σε αυτό το πλοίο

που λέγεται Γη είµαστε όλοι συνταξιδιώτες;

O Mητροπολίτης, ο εξαίρετος πατέρας Eπιφάνειος, είπε «ναι», να χτυπήσουν τη µέρα

εκείνη της εφιαλτικής επετείου, 5 του Aπρίλη, όλες οι καµπάνες του νησιού, οι βάρκες

να κορνάρουν και να πετούν φωτοβολίδες, να κλείσουµε και το λιµάνι! Για ποιον χτυπά

η καµπάνα άραγε; Tα παιδιά: ο Nικόλας, ο Σπύρος, η Μυρτιά, η Ιουλία, ο Mανώλης,

ο Xριστόφορος, ο Γιωργής, ο Xαράλαµπος, η Mαριάννα, ο Γιάννης, η Γιολάντα,

η Πηγή, ο Νηρέας, η Γαλάτεια απορούν εµβρόντητα:  Σε άλλη χώρα, σε µια βδοµάδα, το

πολύ σε ένα µήνα, θα το είχαν ανελκύσει.

* Jovinar σηµαίνει φωτιά που ξεπηδάει µεσα απ’ τη θάλασσα, το όνοµα της γοργόνας!
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Πάνω από ένας χρόνος έχει περάσει και ακόµη το συζητάνε. Πώς να µην έρχονται στην

Eλλάδα, να βουλιάζουν τα καράβια και να πετούν τα σκουπίδια τους όλοι, αφού δεν

κοστίζει τίποτα; Kαι όχι µόνο, µα παίρνουν κι άλλα πλοία µε την αποζηµίωση της

ασφάλειας;

H Kωνσταντίνα λέει, πως οι αρχαιολόγοι του µέλλοντος, αν το σκεπάσουµε µε τσιµέντο,

όπως προτείνει η ιδιοφυέστατη εταιρεία, όταν κάποια στιγµή ο Eγκέλαδος αγαναχτήσει

πάλι και το ηφαίστειο εκραγεί, εκσφενδονίζοντας στον αέρα ψυγεία, air-conditions,

τηλεοράσεις, κοµπιούτερ, µπαταρίες βροχή, όλοι θα απορούν τι µυστήριους, θησαυρούς

φύλαγε η γη στα σωθικά της!

Kαι πέρα µακριά ακούγονται η Mαρίζα Kωχ και η Λιζέτα Kαληµέρη να τραγουδούν:

«Άγιε Nικόλα παρακαλώσε, λουλούδια όλες τις θάλασσες στρώσε!!»
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