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ΤΤρόλο^ος 
Τ\ρο) δυο Μυς TUMLJIOV α>)αλά£αΐί^τι^ ερ^ασύς ua^ aw ιιά&ηιια,νης 

ζΐίίίς oubj^ $ρνσκόυΜϊΓ&...ιΐ(ΐκρί£π)υ. 'EJCDJ τότυο ^OJSO^VBVJ^O mviw^xnuvSo, 

TWV £ΜΜΐί>)ί^\)(ΐυτιάρ\ίν-. hcowt)... 

ΕκεΙίκα>)α>) ux, εκδροιιές τους 0L-iunuu)\)8t^ Kavoi^io^iaSt^ ιιας. Εκενίδο)α>) 

uipcDJriSov τους ο^ο^εύς ιιας. Εκεί-ν^αν^ουιιυ κι-ιιι&ύς τνς σχολικές, εχδρο-

ιιέ^ικυς. 

0 miux; αυτός ιιας 5b)tv>)zj)o, SpoauL, ηρίΐιία-, OiwpxpuL. Κ^ιγζύς; Ειιεΰς του 

δΰ^ουιι^ψυτιέ-, ρντκώση, καταπάτηση, καταχητροψή. 

Εό)ανη Κ,λειδον, στο &po>)wJ5o. 

Ίο ΨησΟιιως έχινΓότιους τΐϋλν πιο όιιοργους. Όιιυς ιχιεϋς \>ώΰουιι&ότυαχ]τή 

ντ)\) εΜ^αχχίΜ^τη γουστάίΐε-στη^) Κλειδον, δτότνυτι^γ^ιν, σωττ^ει-κι-tmjivJzu 

θα,ΰέ^αγ^^α,ενχαΑίΜτήσουιι&τΌλ) κ-. Γώρ^ηΤΤα>)Γί/\ίδη που [κυς βοήϋησ&στη 

συ^λο^ή τφ)ρο\£>ορώΟ, τη-J Κ-. Φρόσω Χατόγ\ου ^ULVT) συ^ραψυά) στήριξη καν 

τολ) ^εΐ)/\ό^ο κ-. ϊΑωα/\ηΤΙαιυδη ^UL-W fJuiawco v^uco TWV WOJ^ προσέωζρζ-. 

ίσύδυροςίΐ. - ήαρκέλλα,Χ. 



ΣΜβατο b Ηοέήώρων Ζ004 

Συ^α>)τηϋήκαχι&στο σπύντου Σιδερή κανξεχα)ήσαιιε\ΤΤρώΓα α>)έ^\α&νο καχίέ^ 

\λζς Γα,κα&ήκοΨπντου: ε^ώ ΐίακρανώ το ηιιερο^ιο κανίίακατα^ρέψίο το υλικό. 

Ο Σιδερής &ασυ^κε^τρώϊ)ενκανϋ'αορ^α))ώ\)εντυς πληρογορίεχ,. Οτδου}\εχΰς 

ιιαις ιίαπ>αρουσιάζο^τανααζύ Έτστ, ^ΐΛ-^)απα>)τρέΛΐ)θυίΐ^τη^ επιστήινοιι&τη 

^ονε^ία ,τη ̂ ο^νκή ιι&το σνύαίσΰηιια,. 

Η ^ια^ιώτου Σιδερή ιιαις κέρασ&ψ\υκό \)ερα>)τζάκνκανιια/ς δα^ήΰηκε^τυς coJcu-

υώήσευς της από τυς 

εχδροιιές, τοτε^πον ήτα>) κν 

αχιτή στηλ) ηλικία-αας. 

Τόττε^που Κυριακές καν 

σχόλες ό/\η η ονκο^ύϊενα 

έπαιρ^το δρόιω ^ια ET)V 

Κλειδον. Κα&αρή Αεχιπίρα, 

Upuwiia^uL·. 

Οι-παρίες ε>)ώ^ο\)τα>) 

ίίζναξύ τους κανό^οι-ψαΐμ 

ε>)(ύ\>ο<)τα>) ιιε-τη γνση. 

Γ\θπ^οιοτ ελρεχΝοχ καν 

όρ^α>)α καν τότε, στη^ότα>) 

ψ\ελ)τττρικονβ&ρτο 

Σ& ψτατέχοιινεχΕρογχ] η 

yuujjuL fJtip ισ& κν α^άπχισν 

έ^α^ίο. 

ίΛανα\ρό^υνεχεΰ<)αοι-^ο\)εΰς απΰψάσιζα>). 

ΤΤά))ίύ αιτ'τυς κττρο)νσιιέ>)ε(ς ψίοτο^ραψίζς η ^ι^ιέ-βονρκυσεΑ 

κΑόξατώ ιίεώ ^ιέ-ιιου, κνο πάπος σου κα/\ός άάΐίρώπΰς ήβ^ηκε>)ε^». 
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Τότε/που η Κλειδον ήτα) ελ)α 

όιιορψο δάσος 

Ύστερα, ήρΐία) οι,ψυτιές: 

Ι998,ΖΟΟΟ,Ζ004. 

«Μπορούσες να πεις 
στους άλλους που θάρχονταν αύριο στη γης: 
Μη μου σκοτώσετε τούτες τις πέτρες 
Μη μου σκοτώσετε το νερό 
Μη σκοτώσετε τα δέντρα 
Μη μου σκοτώσετε της γης το ποίημα. 
Αφήστε μας τα πράγματα. 
Μη μας τα καίτε. 
Αφήστε τα έντομα να βρίσκουνε τα άνθη τους» 

Ύ Νικηφόρος Βρεττάκος 
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« Ήροσπ<ώήσαιι&, πα^έ^αυ^, wa άδικος ο κόπρος, ϋυυάτανο πατέρας του 

Σιδερή. Ό)\ακίηκα>)... Στάχτες. 

Γ^ίτυσε- ιιο\)άχα, σα) από ΰΌύιια, το εκφησάκντου Αη Γώρ^η σταΡειχτά. Η 

ψ^τιάπή^αα)ε^^\ιρΐΛ}-γύρίύ, αα-πώ)!*) στη κορυψή δε>) α)έ£αυ)εΙ YC αυτό τα 

δέντρα της εχκλησιώς εύ)ανπα/\ιώ ,πολν παλιά. 

Πΰ/Ίνν1 καιρό κέ>)αψε^^απ^ησιάσουυ^στηλ) Κλειδον. Τϊό^)α^&η ψυχή ιιας. Όσοι-

πτί^α>)ε^βρήκω) έΨαιιαύρο ^εχροταψείο. Αεί) ήτα*) ^άχαταδέ>)τρακαντα 

ψυτά. Ήτα) κνέ»)ασι>)ρό ζώακαιιώϊα. ΤΤρόΰατα, ιιε^ίσσια, χε/\ώ^)ες, σκαΰτζόχου-

οοτ,/\α^οτ...'Ελ)ας κόσιιος ολόκληρος στάχτες...» 

«Τα γυμνά κλαριά των δέντρων 

τρίζουν και στενάζουνε 

κ " οι τριγμοί τους μες στη νύχτα 

αε Βλαστήμιες μοιάζουνε» ^ 
Φ. Αγγονλεζ 

<ζΤε/ίΐκά- ο άϊΰρώπος εύ)α^αχάριστος. Eb)ais τκω)ός ^ια,το υ^αλντερο 

έ^κληιια^,εέπε^ο Σιδερής. 

« A, uxj) το/\ες αυτό, απώ)τησε^ο πατέρας του. Καποιου-εέ^ανε^κληυΛ--

τίες, waκάποιοι- εό)αν Ά^ιίρυποτιιε^ψυχή. Ηα, αχιτοτπου πάλεχΰαι) ίΐ&κό)δ\Α)ο 

της ζωής τους ^ασβήσοχτ) τη ψώτιά-. Κταυτοτπου έπενταήρίία) \)ακαΐίαρίσο\Ά), 

\)αψυτέ\ϋο\Α). 
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Τϊά>)ταυπάρχο\Ά) Άτυπου-, ευτυχώς. EC αυτό δε>) έκρυψε. 

καναστραψενε>)τε/\ώς. 

θυυΑσαν, uMa, το\) πάτερ Ηικηψόρο, που όσοι-εξοιιολο^ιό-

•ότουσα) αμαρτίες, α)τί-^ιαπάτερ ηυώ\) τους έβαζζ-ΨαψυτεΧ)-

ου\) έ>)αδέ>)τρο; 

θυυΛσαντο^ Φα>)ονρη, που ύχτισε^πέτρα—πέτραμοΨάχος του 

u») τοίχο της πη^ής-, Καντο δικό του σπίχν, ξέρεις τι-ήτα)^, 

'Ε\)ακρε£άτνκαν^νρυ αιτ αυτό έχτισε-ε\>ατοίχοΙ Γιατί-έ/\ε^ε-

owuo\)o αυτό χρευαίρτα) ^ια^αζήσεν. 

Κΐ/ήταΟ κι-έΟας ά/\λος, πώς το\) /\έ^α>); 'Ε)ας 

6U! ^εΜπόΟος που UP) σκότωσα») στηλ) Κλειδού 

σπρ) εΜΛρνλιο...Κα)ό\)ης, έτσι-/\ε^ότα). 

Υπάρχου)) Ά^ΐίρωπϋΐ/σου^έυ, υπάρχου)). 

Ευτυχώς·». 



Σάββατο, \5Hoeji£ptov Ζ004-

Τελικέ-ο Σιδερής α)έλα£ε.τη)) πιο δύσκϋλη δουλειά. Στο τηλέφωνο 

ιιου είπί-πίύς έ.χενχαχίενστους/\α£υρό)ΰους του LntemdrKai-σε.τόιιους 

6i£/\ubj)). Αελ) ^αό)ενκώό^ου έξω. 

« ι ίΤο ξέρεις, ιιου είπε. ε>)τυπω-

σιασιιέ>)ος, όττέ>)αοικοσύστηιια 

ιιπορεί.))αεν)αι-τόσο ιιε^ά/\ο όσο 

ολόκληρος ο π/\α>)ήτης ή τόσο ιιικρό 

όσο έ»)α/\ου/\ονδι?, 

Σκέψου, συ))ε\νσε.ιιε-ε>)\ίουσιασιιό 

ότνετύ καν b)a... σαλι^, 

είστε, εξίσου απαραίτητοι-σ' 

" . αυτό το πανρ)υδά 

Κι-ότν καντο σα^κάρτ κν 

ύ εξαρτιέστε, από έΰαραδίχά Το 

οποίο ραδίχνδε>) σας έχενκανιι^άλη α)ά^κη, διότι-εν)αι-παρα^^ός κανζενιιε. 

τη\) ψωτοσύ))ΐίεση, ε>)ώ εσύ καντο σαλιγκάρι.είστε.καταναλωτές καν... •» 

^Στάσου Σιδερή, UP) διέχοψα. Τϊρώτο)), ε^ώ δε>) τρώω σαλιγκάρια- τα 

σοχαο)οψαν- καν, δεύτερο)), πώιε.))απαίξουυζ./λί^ο Μπάσκετ, ^ιατί.))οιιίξω... 

τάχεις παίξει. επικί>)δυ))αΙ·» 

<ά\&τνποτα\ ιιου απώ)τησε.κοψτά. Αύριο ΐίαπάχιε.στη)) Κλειδού, ^ια))α 

γζ^ετήσουγζ.τΤ)Η^ωρυδακαι-πρ)έπ^\ίαετοιψΜ Αε>)ν^απάχιε.εχδροιά) 

!Ααρκέ/\λα, ^ιαέρελρ)αϊϊα πάιιε.. Ακου όμυς κάτι-, συ))έ.χισε.αχέιίεχτος. θυιιά-

σαν που στο σπϋτνψου ιι^ούσαιιε.^ΐΛ-πυρκα^ιές; Το ξέρεις πως υπέρχενη 
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επικόρυψη που καταστρέψενκαντα δέντρα κοντούς σπόρους, αλλάυπάρχει-

κανη έρπουσα,η οποία.σέρ))ετανστο έδαψος-, ΙΛετάαιτ αυτή το δάσοςψπορεν 

))αξα)α^ε>)))ηΰ'εί-, α) δε>) ξαΟακαεί-βέβανα κανδε>) βοσκηθεί-... y> 

« Καλά, καλά, ΐίαιιου ταπεις αύριο, ^ειέ-·» του εέπακαντο)) έχοψααπό-

το 1UA.. 

Αψού ετουιάξεταναυτός, ας ετοΐΛίαστώ κνε^ώ ^ια-το αυριανό ραντεβού 

ιιε.... τη χλωρίδα. Υ,υιιό, σάντουιτς, παγούρι-, σακίδιο, σουγιά-, γωτό^ραψτκή 

ιιτιχαΟή, \ρακό, χαρτί-, στυλό... Ηα ινη)) ξεχάσω το βι£/\ίο του Φυσιοδίφη . 

Σαλί^καρεΙ ΡαδίχιΙ Σας έρχοιιανί 



K\jj)uud)t 14 HosjdpCov Z004-

<εΑός μου έ^α^ό^ο αληιίυ)ό 

μο))οπάτι-))α δυαΑώ, 

υιαπη^ή ))αξεδαράσω 

τη)) ψυχή ))α ξαποστάσω» 

Ή.Γ. 

Είχαμε. έ>)α δέος, κα&ώς παίρναμε.™ μο\)οπάτι-της Κλειδούς. Σαύια 

ILJ)yCLLVulLC.U LIjV c-KX/VfjUiM.. tWUUUdj ILjJbJL., UU \wyLU.OUcALcA/U, UXJUxyvU/\U\jUc.KA/UL' 

στάλες της βροχής κρέμο))τα) από ταδέ^τραακόμα. 

Το δάσος έμοιαζε.δακρυσμένο. 

Αψήσαμε.ταποδήλατάμας στο Κέντρο Τϊερυβαλλθ))τυα)ς Εκπαίδευσης 

κανξεκυ)ήσαμε.με.το κεψάλι.σκυμμένο κανταμέτια.καργωμέ>)ασταμίκρά, τα 

χαμηλά, ταασύ/\ληπτα. Αυτάδε>) γ)ωρίζο\ρ) πω>ς εμείς ταέ.χουμε.βαψτίσει-με. 

τααψήσουμε.\)αζήσο\ρ) τη ζωή τους ήσυχα, όπλύς αυτάαψή))ου)) εμάς. Ηατα 

αψήσουμε.))αψυτρώσου)), \)' α)&ίσου)), \)απο/\λαπ/\ασιαστού)), ))αμαραϊίού)). 

Τί.χρώματα, τί.σχήματα, τναρώματα... 

Απ/\ωσατο χέρυ^ακόψω έι)ακλωναράκν\ρασκομηλιάςμασταίΐάτησα, καΰώς 

είδαπώ)ω του έ^ακντρυ)οκόκχι>)ο έ*)τομο. Για-σκέΦου, πόσο εύκολαΐίαμπο-

ρούσαύΐατου στερήσω τη\) τροψή ή το σπίτυτουΐ 

Σαύ>αδυάβασε.τη σκέψη μου ο Σιδερής κανμου έδωσντη)) εξήγηση-. 

κΚανμη Κομίζεις ότνο μπούμπουρας τρώενκανπν)εντσάμπα. θα<ζπληρώ-

σευ», μεταφέροντας τη ^ύρη του φασκόμηλου κανβοηιίώ))τας το \)απολ\λαπ/\α-

σιαστεί-. 

S 



ΌΒκ^/f 

Εγώ είμαι τ'άνθος το παρθένο 

και το κρυφό , 
από τον κόσμο μαχόμενο 
to φως ρουφώ 

Κ ι αγνώριστο κι αχνό, μια στάλα 

ζω ταιριαστά 

μ ε τα λαμπρά, με τα μεγάλα 
με τ' ακουστά. 

Γιατί στον κόσμο-άκου και τ'άλλο-
και στον καιρό 
δεν είναι τίποτε μεγάλο. 
ούτε μικρό 

Κ. Παλαμάς 

-Jr/Λ 
Ζ Λ 



Το λουλούδι του φασκόμη

λου είναι ολόκληρος μηχα-

Για να μπει μέσα το 

έντομο πρέπει να σπρώξει 

ένα «μοχλό» ( Ι ) . 

Σπρώχνοντας τον κατεβαίνει 

πά-«γλώσσα» και ρίχνει 

νω στην πλάτη του γύρη (2). 

Φεύγοντας θα την πάρει 

μαζί του σε άλλο λουλούδι 

και θα το γονιμοποιήσει 

Το ̂ ου^ούδι.κάνενό ,τνμπΌρεν^ιαναπροσε^κύσεντο έντομο. Ωραίο μωβ 

χρώμα, υπέροχο άρωμα, όπως κώ)ετε.εσείς τακΰρίτσια^ια))ατραβήξετε.τη\) 

ποοσοχή IIOJZ.. .» 

Εδώ πρέπεν))αέ^ι>)ακόκκο)η σα) παπαρούνα. Κατά διαβολική σύμπτωση 

ψορούσαμωβ μπ/\ουζάκνκανμά/\λο)) είχε-πέσεν/\ί^ο παραπάνω από το άρωμα 

της μαμάς μου. 

ζιναίΐέ. αλΜ)\ανυι-ΚΜνο ibjiutywi-. 

Ακούστηκε.το βούνσματου μπούμπουρα. Αψη\)ε.το άνθος κουβαλώντας στη 

μικρή του π/\άτη τη)) κίτρο)η σκό))η της γονιμότητας. 

Απομακρύνθηκακνε^ώ κουβαλώντας τις σκέψεις μου. Το ψασκόινηλο- η ψρ 

σκομηλιά- μου ψέρνενστο νου τη ^ια^ιάμου. Έχενπώ)ταμαζειιέ))αματσάκια 

προσεχτικά αποξηραμένα. Τίρομήθειες σωστές. Το βράζενκαντο πύ)εν^ια.τον 

κοι^όπονο καν^ιατο στομαχόπονο. Το βάζενστο φαγητό. Κάνεν^αρ^άρες ^ια-

L·-

UP) πονό ί/\αιμο. 

Τελικά, είχε.δίκιο ο Σιδερής ότα) έλε^ε-ότι-στο οικοσύστημα.ο ένας εΰ)αν 

εξαρτημένος από u>V ά^λο. 

θέλησανατου w πω. Φω^ράφϋ^ε.κάτνμε.προσή/\ωση. Τίλησίασα. 
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Ήτα) ένας σαλί^καρος πάνω σε.μια ανεμώνη, που, καθώς ψαύ)εταν 

τη\) εώε.ροκω)ίσεν)Ιιατακα/\ά. 

ΞΜαιρδυστήκαμε.στα^έλια. Κανπ^αδέχτηκαότι.μπΰρενε^ώ ναμην τρώω 

σαλιγκάρια., ο μπ>αμπάς μου όμως^ατρεΧ)ενκαντασα^ι^κα^υνκανταραδίχια. 

ΚελΡάτουσυνε\ίταμε.την α)αγ)ώριση wV λουλουδιών, προσπαθώντας V' ακροπα-

τούμε., aV ήτα>) δυνατόν ναπετάμε., ̂ ia.Va\px)V ταπατάμε.. 

\\ 



«Γέννησης - -ι -~ μαστίχα 

- n l ) U £ πάθαιναν πως να χαμ ν 
π ο υ μ ^ μ Γ. Κρόκος 

- ΤΙρόσεχεΙ Ακί>)ητη\ Ηομίξω πως εν)ανμια.ορχιδέα}. 'Ισως ναεν)αναπ) αυτές 

ης σπάνιες κανμοναδικές που φυτρώνουν μόνο στην Κλευδού. Οι-επιστήμονες 

έρχονταν^ύ αυτές στο νησίμας, όμως εμείς ούτε-που τις χωρίζουμε.. Εύκολα 

θαμπορούσε-κάποιος περαστικός νατην πατήσενή VauyV κόψει., εξαφανίζο

ντας την από UP) π^ανήτηΐ 

- Η ^ια^ιάμου την ορχώέα.ττι/λέενσερνυα)βότα>)ο, ^ΐΜτί-πίστευαν κάποτε-πως 

α) η έγκυος πιεντο σαλέπν, που β^αίνεναπό τις ρίζες της, θα^ε>)νήσεναρσε>)ι^ 

κό παιδί. 

Ξαφνικάτο πάτημάμας μοσχοβόλησε.. 

- ϊΑμμΙ Το άρωμα απ-' την ντου^άπατης ^ια^ιάς-,/εύάντα. 

- Εμέλ)αμου θυμίζεντην ε>)τρι£ή jjia-τη ^ρίπη-. κάμφοραΐ 

- Ξέρεις πόσαψάρμακαβ^αό)ουν από τούταταψυτάπου νογνζουμε.πως εί>)αν 

ασήμαντα/,  

\1 



- tAuLQty<D)Y). 

-'EtiOs&VLUipU 

- tAuL^U^Uk 

- Ε, ^UUJUUOL, KM/\qiilu(U 

- Καληιιέρa,κέρη ιιου. B>opra.Y)&J£^v)ii 

- Ka>)OVU^UAJLtp^aGUv^UvU) σ\ο/\είο. 

- ΙΛτιρέβο, KG/\<LK<bJiz'i>)L·. Ε^ώ, Ψ&, ιιαζ&ύ^υ σπαρτούς ^LUS^OSKOUJA) YtpCuUL 

uAXApo^uL. Τους ΰράΐμ κιο^α^ κοντούς τώ)ε^ο άάνρα^ ψου ^UL-VC$ καρ8ι£του. 

ΆΙΜ>) &6pQ KfttsMbttLpaBixju, mv)(LUO/\uuca}. Γζ^άζζΨε-, ε$ Vu^^mfiOji^^ 

κόρΐ) ιιου; Έ8ε8εζυυίΛΐάχίαΐί&. 'A\ta^, wo σα% κραζώ. Τρα£έαυ)&στϊ] 8ου}\υΑ. 

σα%. \Actiox(v, το Ψου σαξ, ινη LOM^ ΐία^Ψυχ^υ^ιίυ^ιαι^σα^ ί£ρο\Ά)&ουΙ^ε/\ο\)~ 

Stx^ πϋυ Γρι^υρΨο\)Ψ&στης ^ίώονς Vk-^tpL !Λυρ&σευ^, ^άτζΨ&τιάλί^ Το 

/\oaw· κάκτευζ>)^(ίσας TOJ αι^βρο^ΓαΙονσιχη νΰΉρία,^ιά.'Stvuz^: 
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'tfjr^&ujuLUAjti) κ^^^&ψ^άξ(νΨ^α.ξ£^£^ϊ)σί^ιΐία>) Α^ελούδά-. KexsVTft 

djw^u Κ!ΑΥ) ιπίΦΚαΐ/δει) έ£^£Α^α^όρυ, κβχι&σου iioipdyy 

ίΑ<νέ?\α.ο δΊέΰ/\ος που ^£λ^Ϋ)ΐίηκΐλ)^κόρϊ); '^νο^ο,γΑψεντ) jiawh; ΤΤιΜε^Κΰΐ^νου 

βάζε^νου uwpov έλϊο,τΜυ^άχί/ατυϋ tyuApu Had )\&ρ(ίου-Ι\^$λΰ\)()£ς, ιη γ\ννυ-

σίλ)&Υ) luuvo κ^εζνί)ε>)&(πώζ{/ττις. 'ku/^w κοχτο^^ο^ε-όυ^ς ευνές imxvJ&K&is 

νης εψι^άξα))^. ^Κυρά.ΐΜΐα), Kxjp&uAux), crnutwco r\UQ>) νο Twv/ik» Α^λέ-εΨ 

γψιΐϋΰο\)σο))ΐ'Ψΰ,ντ% ιαψοχά&τίκϋνις ^loxLwvi) t^cdio^ro^&ovo^KO^i^uM^. 

Ε, ΰ(^Χ)ΥΜ}Μ,\ίο^^ί^άβ(νν^^(ή)γ^^... Αιιέτζιίε-νώρ&οτΐ) δου^ευίσα^. tyov-

ου, ^δ^κέα-βροΰβε*} 

Τίτιρ'ψ&ζαϊΐά.π) iw^ojcacu όγΐ)ς νώρα,ιια^ τιερψε>)α)) να,δνσκο^α* 

... ̂ Oje^Wju^Os^^ovpSjm^ ψουλϊτυιιΔϊες β&υοιωυριές ^ψΑτες a^tcoifuu 

ΑΨάιιεσώνους αυρτζές ψορνυιιέΨες ώ)ΰΎ)/\ευκ/νκοΑ/ψώρο καρπϋ. Γι&να,σν&-

\p/b)uLOjj^ΨίχηνώΨ. Γι&νη\)Τ\ω)α^ιά,ντ) ν\υρνώιάτλΰθ(ν. Γι&νους δρόιωυς νου 

ΑΪ) ΗίΧΰ^α,ττϋυ ψυ^νους Ψανπχούς LUX;. 

\4 



ΣνοΨ ε^ωώ^ό^Ο/έ&οιαζα*) mtMLKOJ^o^r^UL. 

Σ έλ)α.χαάνάχ^εί£ψ^έ>)α.σκ^ενΰ. ίΑό^λοΨ efto^ov. 

Τα,^ΰ]ΐαΜ> το Kfvo B f l . L ?;> , , 

TL-VOILO^I Ο ΐίώ)ανος 

ιΐάζνιιε-νη ^^)ηθΎ). 

lu^e^fu Τ&όίίορψα-

ιΐάζύιι& να. άσχηΐΜ.. 

Έππ-αχρνβώς ότα^ς 

εό)αι,ν) ζα;ή. 

ΣυΨε^ίααιιε- Ψα. ττερ -

Vsozduzs aicmwcou 

ΜΗ*®$£ 

"- · • ι • 
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Οι-βροχές είχα) ^εμίσεντο χείμαρρο καν\οενάστηκε.νατσαξαβουτήσουμε.. 

Σε.κάποτο σημείο ρίξαμε.έ>)αν κορμό ^να^εψυράκν. Το νερό κυλούσε-κελαρύ-

ζοντας,ξεκάνοντας τις πέτρες, κουβαλώντας χαλίκια, κανξάσπτι, ταξιδεύοντας 

κλαδι£κανχόρτα. Ως τη θάλασσα... 

τπιτέ/\ους φτάσαμε. 

στο τέλος του μονοπατιού, 

στην πη^ή στη ΙΛέσαΚλεν-

δού. Ήμασταν κουρασμέ^ 

Voi-, γδαρμένου, μουσκειιέ^ 

νοι-κανπεν)ασμέ>)οτ. Η 

πη^ή ήτα) σκεπασμένη με. 

πέτρινο χτίσμα. Ζελώριξε-

μιαπέτραστη βάση, με. 

ένα>) αναψΛΛρο σταυρό. Η 

α^ωνίατου ανθρώπου ^ιατο 

βασικό αγαθό της (,ωής του. 

«Είκοσι χρόνια παίζοντας 

αντί χαρτιά βιβλία, 

είκοσι χρόνια παίζοντας 

έχασα τη ζωή. 

Φτωχός τώρα ξαπλώνομαι 

μιαν εύκολη σοφία 
(ι ν'ακούσω εδώ που πλάτανος 

^ γέρος μου τη θροεί» 
Κ. Καρυωτάκης 

\b 



Τατεράστιαπλατάνια.μας τριγύριζα) κανμας σκέπαζα). Οι-ρίζες τους πλέχο

νταν μέσα στο νερό. Ουκορφές τους στον ουρανό. Φυ/υλορροούσα). Το τραγούδι. 

του νερού μας νανούριζε.. 

Ότα) σηκωθήκαμε.)[ΐΜ.ναπάρουμε.το δρόμο της επιστροφής ήτα) απομεσήμε^ 

Γ 
- Σιδερή, α) ήσουν δέντρο, θαπροτιμούσες ναήσουν αειθαλές ή ψυ^οβόξο; 

- Αειθαλές. Ένας τεράστιος ευκάλυπτος, ας πούμε.. Ή μια, αιωνόβια, ελιά.. 

- Ε^ώ/ατρεύω ταδέντραπου αλλάζουν μορφή κάθε./\ί^ο καν/\ι^άκχ-. 

I 
12SfJ-VLr ^ • 

Kni 

s^pSjjpct^?v -

Η τσικουδιά.. Τη μυαεο)αν^υμ)ή, την άλλη πράσινη, την άλλη κόκκν)η. 

- Τ υ όμορφες α)εμώνεςΙ 

- Ο ι-ανεμών ες της Κλειδούς. EiVavw είδος Ahewwhe coroharicL. Τυμε. κοιτάς 

έτσυ, Ταζώακανταφυτάυπάρχουν σε.μια.απίστευτη ποιχνλία. Αυτή εν)ανη 

βωποιχίλότηταπου σου έλε^α. Ό/αεν)ανχρήσιμα., καϊίώς συνδέοντανμε.το 

έδαφος, το κλυμα.Κ(^τα\ιπόξοοναζώακανφυτά. \πάρχουν, ^ια.παράδεν^μα^ 

30.000 είδη ορχιδέας που κοτονέμοντανσε. ζ 00 ^έ>)η. Στη ίνο έχουμε. 

πάνω από 8 Ο είδη ορχιδέας, πάνω από 40 είδη μερμηγκών... 

- Καλά, καξά, κατάλαβα. Κυόξα αυτά έχουν εχείνατααστείΛ.ξατινιχάονόματα\ 

- Ηαι-, διόη.έτσι-ταγ)ωρίζουν ουμελετητές σε.όξο u>V κόσμο. Κάθε.όνομαέχεν 

Μ 



το νόημάτου. Ha, μι^ορχώέΜ./[έ^ετανο0)Τορορί)θίΐ!ί, ^ιατίταξουλουδάκία.της 

μοιάζουν με. ανθρωπάκια.. 

Εκείνη τη στιγμή στρίβαμε, στο μονοπά

τι-, περνώντας κάτω από έναμυκρό πευ-

Το πεύκο όμως είνανένα, έτσυ, 

'Oyv, στην Ε/\λάδα υπάρχουν 9 είδη, 

που α)ήκουν στο ^έ>)ος wV πεύκων, που 

κι-αυτά α)ήκουν στην οιχο^ένεοατων 

κωνοφόρων δέντρων. 



Καν^α, ξέρεις, ο πΑ^ατφαχιυ&βψάςψπορεί^α,^όίευιιώϊο α^άΐίεσα,σε-ζώα^και-

ψυνά.ίδιου είδους. Γύαυνό ψοβήϋηκ&ινόπώς πατήσουιιε-εκε&Υ) ντρ) ορ\ώεα,. 

hi taV σπάνια., ΐν7ΐΰρεΟ\}α.\αλίεΟο/\όκ^Υ)ρο είδος, atiamraMoyhra^ όσα.π/άσιια,~ 

να,εξαρτιούΨΓατατν αυτό. 

Ha* σκύρου το ηιιερολό^ιο που γράψεις. Είναί.Γο^ρηψάΗν. Τα,^ράψ-

uAZtisψτιά^)ου\)^ίξευζ. Ορέξεις ψράσείξ. Ονψράσεις κεψε>)ο. Φαντάσου 

ξαψΨίχώΨα.\α&είε^α.^ράΜΐα., νο <£<ν» α£ πούιιε-. ΤΤώΙε-ο^έξεις, πώ)ε-οι-ψρώ-

σεις, τιάευΜί,νο κεψε^ο. Κατάλαβες; 

Ο Σιδερής ικ^λούσε-κι-ε^ώ παρανΐ)ρούσα^ϋ)α.κουκου^ίρνπου κρατούσα. 

σνα^χερια,ιιου. Α^όιιεσα.στιχ, σ\ισιιέ^ του ον<χψτερυνου& σπόρουπερψε>)α>) 

νοΨ αίρ^α-νους Γαξιδέώεν, Ψα.τους σπείρει-. Το 

δάσος προσπαθεί., επψε^ε^. 

Φτάσαίνε-σνη βρύση της Κ/\εώούς. 

Α^άαεσα.σνα.π/\αζώ)ι&^ Γα,κχιπαρίσσια.κβΐ' 

νους ευκαλύπτους Τ\να>) κν-έ>)α^δΰ)νρο που 

ο Σιδερής δ υ) ήξερε-νο όΨοιιάτου. Ρώτησι 

i>)a>) ^ίρο\)^νπου έπαιρ^ε-^ερό κν-αυνός 

νουείπε< 

-Ε^ώ νο ξέρω κΑκαιιανΰδεΨτρΰπ, ^Jvvvbu 

πλούσιο ίσκιο το κο^οκοΙρνκ^εί>)ανόΛτνπρε' ••• u -

πεν^ια.νους νειιπέληδες. Τώρα,, πώς νο^ε-οι-

^ραίψανιζούιιε^Οί', δ υ) ξέρω. 

Μ^α.ψύ/\λα.εάα^ απϋΐιεί))εΐ/πώ)υ στο δϋϊνρο. Ήτα>) καρδιόσγηιΐ(τκαι> 

νραχιά,σο>) γυαλόχαρτο. 

kfyo αρ]όνερα.διβ£^αγΐ/ν^να,πχ)δή/\αΓο,νο δροιιάκι-ιιε-τι^ κουτσού-

πιες. Ήνα>) σούρουπο όνω) \ρνώαν^και:αΊ(ΜΐΑνσνα,σπύλΔ,ψα%. 

Το βράδυ κοιτούσα.από το παραυυρό ιιου τοΨ «&Λ; βυΐίό FDV οχΰζαΜ)-

πνΐ)Ψ πρα$ιιάτΐ)Ψ>>, που^έενο Τ]απ^ίΑΐιώ)ττ)ς. Τόσν) καιρό νροιιαζα,ιιε-τζτ 

ίωστΎ]ρια.τΰυ d>L· ΣύγαΐΦ)τος. Σήιιερα.κΜτάλα£α.πΐ)ς νο ... κάτΐ) Σύινπα)) εό)αν 

εξίσου κακαΓα\ληπτοπ. 

κ-/\η\)ύ\νΙ 



Tvcbpvi), Ϊ7 Ho&jrfpfov 2004 

Σχο^άσαμε.νωρίτερασήμερα,/\ό^ω της^ιορτής τουΤ\ο}υτεχνείου. Η 

παρέαμου πή^ε.στην πλατεία.. Εμείς όμυς, πιστοί-στο καθήκον, τρέχουμε.^ια. 

την εικασία.. Ο Σιδερής μελετάτην πα)ίδατης Κλειδούς, ώστε.να είμαστε. 

•^.εξοπλισμένου» ^ια-την επόμενη φοράπου θατην επισκεφθούμε.. 

Κυε^ώ παριστάνω UP) ..Χατζηννκολάου. 

ΤΤήρασυνέντευξη από τον κ-. Γιώργη 

Σκέλλ^ πρόεδρο της Επιτροπές ̂ ια 

ταυδρευτικά-έρ^ατης Κλειδούς. 

Όσαέμαθαήταν πο/\ύ ενδιαφέρο

ντα. 

To Vtpo του Αρμένη έτρεχε.κνο 

κόσμος γέμιζε, τις στάμνες με. το 

κυπελ\λάκν, το ^τσαΰκάχν». 

Από την πηψ) κουβαλούσα) το Vtpo με. 

τα^αΐδούρια-. Κτότα) ο ποταμός κατέ£αζε./λάσπη κανκοτρώνες, πάλευαν καν 

UP) καθάριζα). ίΑετάαπό επιμονή του Γιώργη κοντού Ηίκου ίΛπαχά, το 19/3 

έ^ο)ε.η Επιτροπή ̂ ιατην υδροδότηση. ίΑε.προσφορές, με.δωρεές, με.εθελοντι

κή εργασία, προχώρησε.το έρ^ο. Κτότα) κΑποια στιγμή ταχρήματατέλενωσα), 

έ^ο)ε.αγιασμός κανέρα)ος, όπουμε.τους οβο/\ούς των πολιτών συγκεντρώθηκαν 

ταχρήιιατα^ιαναολοκληρωθεντο δίκτυο. 

Σήμεραχι/ιάδες άνθρωποι, εξυπηρετούνταν από το νερό της Κλειδούς. ΤΤροβλή-

ματα, βέβαια-, υπάρχουν ακόμη. Το υδρα^ω^είο χρεΐΜζετανκάθε.χρόνο καθάρισμα 

διοττ^εμίζεναπό τις ρίζες των πλατανιών. ίΑε^άλο πρόβλημα, είναιταφυτο-

φάρμακαπου μολύνουν ταυπύ^ενα.νε^άκανπρεπετνα^ί>)εταιδιαρκώς έλεγ

χος. Στο νησί-μας έχρυμε.το πρόβ/\ηματης εισχώρησης του θαλασσινού νερού 

στους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες. Υπέρχεν, τέλος, το πρόβληματηςλί 

ψυδρίας. 
\εν-
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Οκτώβρη ιιε- ΗοεΊλβρη, 

νοτε-που σκΑεννο 

ουκρογλίύδες, αρχίζεννο ^ερό 

\)α.πο/\λαΰ>)εν. 

Το χεψώ^πον υπερεκχυ/\(ζο\ώ ουπτ^ές αρκούν ον^ευτρήσεις, α^λΙτο 

κα^οκαίρυπύίρΨουΐνε'\)ερό κανακό ντ]/\νρ>)οδεξαψε^τ\ και-ατιο vrp) αψα^έτυστ). 

Έψυ^από W) σ\β)&)νευξγ) ιιε-νΌ κεψά^ν^ειιένο σ^/^ες, δεξαιιν)ί^ κ<νΛνε>-

πόζατα,. Στο σχολείο ιιας δίδαξα*) απ^έ-^ι/ττολ) κύκ/\ο νου Ψερού: ήλιος κανεξά.-

τιασΤ) - υδραηιονκαι-σύ^εψα.- ψύχος καν-βροχΫ). Όγ^ς τώρα.κατα/\α£ανϊ\Λ) ότν 

γΜον^α.·γνάΰενσνο ποτήρνψα^, νο Ψερο δ υ) διαλύει-&)α.κύκ/\ο\ α/\λά.&)α. 

λα£ύρι>)ιίο. 

Έψναΰα.στΥ) Ηοιια^χία.^ια.τη\) 

επόιιεΨϊ) συΨελϊτευξγ), ψε-νο 

pfyho^o κ-. !Λιχα/\η TTuiiSr). 

Στο θέατρο του ιωα/\ού ιιου 

ήρΐίε-τώρα,έΟας Ψέος πρυνα.-

^ισνής-. νο εδαψος. Από 

αννο εξαρνέναντι ποσόνηνα^νου 

^)ερού ιιιας περιοχής, καχίώς 

ΚΜ,να,εϋδτ) τΐ)Ψ ψυτώ\) καντίνα 

ζώϋ\) που ιία^α>)απτυχιίού^. 

ι?Ζ£ΖΖ2%Ζ πςνδρογό^^^ 



ΟναΨά^κες καΊίε-δέντρου σε-^ερό καν ou ικανότητες cuV ριζώΨ του ^α,διεισδύ-

ου\) εν^αν-διαψορενικε^. Ένσν, κΜε-δέντρο προτψώσυ^κεκρψέλϊο έδαψος, κν 

αχινό το ψυρίΐ,οχρ) ο^Μρ^ποτ-που κα^λιερρύ)) τη ^η. 

Tusfii)ja\\a.tio\A)a/fjpu οπό τη^) Κλεώού, νο Αάτος και-η Απη^αάίάεάϊανασΌε-

<JVO/\\%VKL. 

it '*• \ 

-

• / , - # " - • 

(Α ' *ψ» ι 

κΑίποςτ? είναι-αρχαύν^έξη. Σηιιαήϊενι 

Από δίν ΐία.ξεκν>)ήσεντο \)ερό της βροχής.Ο ασβ>εσνό/\\%ος είνανπίνρα,συ^ήΰώς 

/ευκή, σκληρή, που επαψέπευστο ))ερό ^περ^ο>)ά^εσα.από να^ρή^ιιαντίτης. 

Έχενηλικία. 3 Ο εκ^ννοιαωρ^ χρόΨυ\). 

Κάιν από να.<ισβεσΉ^ι$ικ£\ιπάρχουΨ να,π^αΜζωικ^πειρώιιατίν, ηλικίας 

Ι 50 εκανοιψυρά»)^ xpo^bjy). 

EoJav-πΙνρα,που δε>) επινρέπευσνο ^ερό ")α.περ\)ά.απΰ νους πόρους της καν 

^εννουρ^ενσα>) γρα^αός σνη) υπε^αψι^ιιενακΰ)ηση νου Ψερού. Κάποιαρή^ιιατα. 

II 



όμως στον ασβεστολιθικό ό^κο 

αφήνουν το νερό της βροχής Va 

περνάστο παλαιοζωικο στρώμα 

, που ϋρισκεταναπο κάτω, κν 

ι ε^τσχηματίζεταντο ποτό ταμτ. 

Ταπ<^α^ζωιχάπετρώματαέχρυν σκούρο χρώμα, 

συν)άμαύρο καν καφέ.. 

«Είμαι ένα ποτάμι ξεχειλισμένο. 
Έχω καταλύσει το φράγμα τοο ήλιοο. 
Θεέ μοο, περισσεύω! 

Δε σοο γυρεύω τίποτα, όπως ο ήλιος 
κι ο αγέρας σοο γυρεύουν. Έχω απ' όλα. 
Μικρή φωνή ποολιοό θέλω V αφήσω 
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Ο ΑριιεΨης κανηψορίζει-ως τη ΐία\\ασσα.. 

Φεύ^νας απύ τη συ))ε\)νευξη ΐί&νοΨ κ-. Ήιπίδη έΰαοΰΌ,τηΨ α>)ά$κη VCK̂ CJ vm) 

Σιδερή καν^α,συζηνήσουιιε,ΐναζΰό^α,όσα,είχ^ ΑεΨ vcr) βρήκα,όρυς. 

'HvaV αχόιυη στη βι£/\ιοΐίήκη Κοραχ), από νο πρΐν/L Στο σπιούνου ήνα>) η ^uOjui 

νου κυήνο) αΐύ^ατο Ψα,αρΨη&ύ τη συ^τροχρια^καν... νο \)ερα>)ν^όχυτης. 

^Ηα,υΑ&εις κόρη ψου V&-

νο \ρν\Μευς κν-εσύ νο 

^ερα^νζάχυ. τγ/\ιώς να, 

ΨερώΙνζίΛ- ΐία. εό)αν-χαιι&-

\)ος καρπός κι-εάϊαν-

κράνα,, δο) εί))αι>, 

'Kl-i ^που 

ϊ)ερα>)νζιε*;, στνρ) Κλεώού, 

Το/\οτπό^), ^ραψε-. 

Ζ4 



ί ^ό\)ζρα^Ίζάχι&μικρά*ττράσίΐ)α, 

I, Ι /Ζ κι\ό ζάχαρη 

3 κουνο^ιίς^υμό^ 

Β>ράζου[ΐ^Γ^£Μω)τ^άχί^^ίά,δέ^6ίΐ/\ί7α^ \)ζρό. Τα,νρυπΛμ^ 

καΓαχόρυψα,και^Γα,αψή^ουμ^οτο Ψερό \)α*ξζπικρίσουΨ )juL· μια-εβδομάδα-. Κ^λώ-

Ιρυμ&το \)ιρό πΰ?\λές ψορές vrp) ημέρα-mum-β ρ όζουμε σ' αχινό υν^ιρα^τζάχΜΐ 

^u-δυο συνεχόμενες μέρες απύ δέχα,^,ετναν. Τα-αψήνουμ&μυι-μέρα-ακόμα-, 

προαΐίευουμευο ̂ εμό^καννί^ος βράζουμε-ώστοου \)α-δέσεί-νο σνρότνν. 

Η ^ί^ί£εώεβρεΐ/ώ)ιίρωτοο ν>' ασΥθ/\ϊ)ίίεύμαζύνης. Κμέσως μευώνη auVrâ n του 

ψ\\)Κϋ\), δε) ιίυμάμαι^τνώς, ττέραχτεστη γιορτή του Κλήδονα-. 

« Τ A)JLOV FUVNLUV vrp) τοαραμο\)Τι ψερναμεοΐ/ΚΟΤΐέ,λες \)ερό από το Tvrf^aSu-

αμίληΓες. ΣκετοάζαμεΓ αμίληνο νερό μ^μια-τι^ετσέτα-ΚΜ-την a/y\r> αέρα, 

μαζευοΓοχ) ό/\ϊ) Υ) ^εντονιά-κι-ο καχίέ^ας έρνρ}εμέσα-έ)α-/\ου^ο\)δι-Χ) ένα-ψρον-

το. EpYOuvJ τώρα-έναςτΜνξερενα-δίΰτιχα-κάλά-, ήτίΛψ)εε)α-/\ου}\ο\)δ^κ^ 

ήλε^εέλ)α-δίστίΧθ: 

^&α-ΚΰΜά£^έγ\ετα^κ^εό)αν^εμάτο ρύζι-

το Va-σου μίτύ Va^arpaio κανν ά/]λο α^λοώώρίζευ» 

Φα^ερωνόπώενοτερα-τνοίανής wa>) το^ου^ονδί-και-δώοτΰυ m-)j^uL. 'Euuu 

δΐΜσκεδα%αμετόνεκόρτι μου, τν^ομίζεις; Αε) εααμεμτοαρ KOVVJAJSKO·» 

Άργισε/\οατϋ)) η ^^^να-απ^έ^λεί-δίστι^Οί 

Στον Κ/\ήδονά-μου σ έ£α/\α-^ίΛ-να-σου itw vpa^ovL· 

τωλντυμό μου ^υ^εμίκανχώτυκο ̂ ου^ονδ^. 

Σω) μάΐίεί-ο γάιδαρος βίΟ^Οκα^η χελώνα-νΓεψυ-

τόνε fra-TuvJrp ευθείς κί-εσν Va-κΐνε^ο κόσμος KJAPU 
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Έπεττα-η ^ια^ιά-μαυ ετπε^Γα-^αΐδουράκια-πΰυ κουβαλούσαν το πόσυμο νερό 

από τη !Λεσα-Κ/\είδού. 

Για-το νερό της αυλής που το 

jmipVaV από τους μάγκανους, 

αψον πρώΓα-/\αλονσαν το \ιου-

}\ipu ΓΐΑ-τη μπου^άδα-που 

έκοβαν ζεσταύϊοννας στη 

ψωτιώνερό μεαχι^ίέ-ΚΜ^ 

δάχρνη. 'Ελε^ε, έ/\ε]εη ^ta^iL. 

'Ακουγα-κι-έτρωγα-ε^ώ. θα-

έψα^α-ύιαμεεψτά-νεραντζώ-

κιαϊ Φα&εταυεαα,<ζκό\ΐ>εν& 

πϋ/\λ£ε^κεψαλυαίκ>ϋτταρα-

ΚΜ/ΥρείΑζόμΰυν γλυκόζη. 

Άσεπου έπρεπενα-μελετήσω κάκτους ^ευ^υκονς χάρνες της Κ/\είδονς, 

...καί-να-ψιάξω κυέλία-υδρο^εώ^ο^ιχό σγεδιί^ρομματίου δεΜευπώς 

από τις βροχοπτώσεις σχηματίζεται ο ποταμός. 

ΤΤαροχτκέλή), / 7 Αεκψβρίου, ZOO 4 

'EJας μήνας από την τελευταία-επίσκεψη μας στην Κλενδον. Εύμασνεπ>)0^μέ^ 

Vou ΑίΜ^υνύσματα-, διΜάΰματα-, louer. Η ερ^ασύ^πρέπευνα-περυμένευ. Ο 

Σιδερής υσνόσο εό)αυπιο συνεπής. ΤΤη^αύ)ευκα^Γρα£ά-ψυτο^ραψίες. 
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ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ 

fTuvQytv Μούτρα**» 



hvjutpa* Z4 ]<D)ovafiov ZOO5 

Τ\έρασεπο/\ύς καιρός από την προηγούμενη επίσκεψη μας στην Κλειδού. 

Αώσαμεμετο Σιδερή ραντεβού στη βρύση, στο πλατώ)υτου Στρατιού Γκιού/\η. 

Ο τόπος εΰχεα/\λάξετπολύ. 

Oi-κουτσουπιές ήταν γυμνές, δίχως ψύ^λα-. 

Οι-ευκΑλυπτο^απ^ράλ^αττοι-, όπως πάντα-. Αλλά,τα-π/\ατάνια- είχαν ^εμίσει-τι 

πλακόστρωτο μετα-παλαμοειδή ψύ^λα-τους. 

Όταν έλρτασα-, ο Σιδερής ήταν ήδη εκεί και-στεκόταν στι^^εύκες. Το βλέμμα-

αυτό το ̂ ώριζα-πια-. Αοσμένος στις σκέψεις. Τώρα,ΰ' ανοίξει-το στύμα-κα^ΰα-

χυΐίούν ένας χείμαρρος/έξεων. 

κΚοίταξετο χείμαρρο, μου είπε. Β>/\επευζ που έχουν μπαζώσει-την κοίτη του-, 

Κοίτα-κτ εκεί-, τα-σκουπίδια-. 

()[,aV\ic)\i)TTM,\ini)C\n\y\) TTJI)C ηηγβΐ,νη,δ[ύϊΈπ\ΐ\ΐ τη,(ίΥί)\τττΙδΐΑ,αιτΑ m (ΤΤΤΙΤΙ,ΤΤΙΛΚ 

Αε) έχουν καταλά£ετπως ό/\ος ο πλανήτης εό)αι-το σπίτι-μας. 
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Τώρα-πινερά-της βροχής τυϊϊα-^ίνουν-, Ότα>) ο ποταμός κατεβασετ-νερό ΰα-

έ/χουμεπ/ημμύρες. Ουχείμαρρουεί)αι^ολόκληρο οικοσύστημα-. Εμπλουτίζουν 

τα-υπο^εια-νερά-, ρυθμίζουν το τοπικό κλίμα-, προσφέρουν ηχομόνωση, καίίαρί-

ζουν την ατμόσψαιρα-·». 

Η μέρα-ήταν όμορψη. ΒαδίζαμεαπολοΜ^'άδοντας τη συναχιλία-των πουλιών. 

Σπουργίτες, κοκκο)ολο!ψ)δες, 

δεκαοχτούρες, κα&ένα-μετο 

κελατιδημά-του, που σήμαυ)είσως 

κάλεσμα-ερωτικό, ίσως προειδο

ποίηση, ίσως συναγερμό. 

!ΛπΜ !ΛπΜ !ΛπΜ 

Σιωπή νεκρνκή. 

Στη Χίο σταματούν χιλιάδες ταξιδιάρικα-πουλιά, Βρίσκουν ζεστό κλίμα-κα^ 

στέκονται-να-ξεκουραστΌύν από το μακρυ)ό και-δύσκολο ταξίδι-τους. Κάποια-

δεν ξα>)απετούν. Αε) κελαηδούν ξανά-. Οι-κουρασμέ^ες τους ψτερού^ες παρα--

λύουν με-μια-σψαίρα-. 

Συγ^)ώμχ) ^εραιώ)α-, συγ^)ώμχ) κιρκο)έζυ, συ^νώμτι στανραετε-που δε) υπήρξα^ 

μεψιλόξενοι-^ια-σας. Είδαμετο έδαψος γεμάτο σκόρπιους χρωματιστούς 

κάλυκες ψυσ^ών. Κουλούδια-του Ματου. 



«Αχ! !Λυα-σγήκα\·» 

<κίΛη ψοβάσατ, δε) εύ)ατσψήκα-. Εί>)αυμύ^α-που μηιείταττη σψήκα-^ια-να-ιυην 

την καταλάβουν ουεχθροίτηςί Εμείς ξέρουμετον Χαμαιλέοντα-, αλλάτελικά-το 

καμουψλάζ εό)(^πολύ συνηθισμένη τακτική στις μάχες της ψύσης. Ουκάμπιες 

της πεταλούδας ckaraxes jaslus έχουν το χρωμάτων ψυτών απ- τα-οποία-τρέψο-

VVOJU Ουκαβουροαράρ)ες παίρνουν το χρώμα-του λουλουδιού που καθίζουν, ^ια-

Va-ξε^ελούν τα-έντομα-. ΤΤολλές ορχιδέες μοιάζουν μετα-έντομα^που θέλουν Va-

έρθον) και^να-τις επικονιάσουν. ΙΛαρκέλλ^ μ- ακούς·,·» 

ToV άκουγα-, αλλάτο βλέμμα,μου είχεαοωΜλωτίσενμυα-υπ^κο)ητιχχ] apdj 

Έπλεκεεπιδέξια-τον ιστό της, προσμένοντας το θύμα-της. Όμως ατύχησε. 

ΙΑέσα-από τις πέτρες ξεπετάχτηκε μια-σψήκα- κτ άρχισε μια- απίστευτη κατα--

δίίύζη μπροστά στα-μάτυνμας. Η σψήκα-πέτα^ε, έτρεχε, σερνόταν, ώσπου όλα-

τέλευωσαν ^ιατη μικρή αράχνη. 

<<:Τώρα-θα-της προκαλέσευπαράλυση μεέ)α-δηλητήριο κατθα-την πάε^στη 

ψωλιά-της, είπε ο Σιδερής. Εκείθα-αψήσει-πάνω της ε>)α-αυ^ό κυόταν β^ετη 

νεαρή κάμπια-θα-έχεττην αράχνη ^ιατροψή·». 

Κοίταξα-μεθλίψη το μισοτελειωμένο ιστό. 

<ά\πορείνα-έ\ε^και-η σψήκα-την ίδιατύγτι σελ^ο. 

Υπάρχουν μύ^ες που κυνηγούν σψήκες, μιμούμενες το 

χρώμα καττο σχήμα-τους. Αν) τις σκοτώνουν, αλλά 

αψήνουν πάνω τους έ)α-αυ^ό, απ- όπου θα-β^ετη προ-

νύμψη και-θ αρχίσευνα-τρέψετατμετη σψήκα-, η οποία-

θα-πεθό>) ευ ανυποψίαστη·». 

Στο μυαλό μου ψτι£χτηκεμια-τροψική αλυσίδα-. 

Η αράχνη τρώει-μια-μύ^α-. 

Την αράχνη την τρώετμια-σψήκα. 

Τη σψήκα-την τρώει-μιαμύ^α-. 

Αύσκολο Va-είο~ανέντομο. 

-Σιδερή, αυτό το οικοσύστημΛ-δεν.,.παίζει-πΰτέκωμωδία-;·» 

-Κ^ουάξΙ ΚρυάξΙ 
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Η απέ^ττιστ) του βάτραχου ιιαχ; hotAi^fytA,. 

- Σκέψου "Ψα,ιαίίΛ,κβίΌ βάτραχος στην1 αλυσίδα-. Η^ψάι^τϊ) uxjfao βάτραχος. 

Ηα,ψάεοτο βάτραχο έ>)α-ψ(£υ. Ηα,ψάιττο ψίδίτ&ϊΰ,^ζραχι-. Κοντό ^ίράχυ, 

- Ηα,το σκοτώσω έλ)ας κυ^ός. Καττΰ)) Kxrirfjo; 

-θυιιάσαν&κεύϊοΨ το\> KWrfjo στ?) ζβϋγφα,του ΑιιαζοΨίου που νο\) πυροβό/\Υ)σ& 

έΨ&ψίδυκάΐίώς νο/\{χυ()γΐ/(Γϋθ όπλο τον; 

Σ' έλ}(ΐΰΐχο(Γϋ(Γΐ^ιι^ό^υπ^)(ρυ\). To zpo^uco κοντό axruiia. Το κφό καυτό 

KGXQ. Το ΙίίΚρό KOVVO lU^tyo. Τ Ο typU) KAL-ZO iuufo. 

H(L·, ο τζράχττιος σκληρός βρόχος έλενπέόΐ) νου έΟα,α^ρωλονλουδο. 

Αυτνιιαπίΐι&; νρΐί&στο οτόιι&το τραγουδά 

<&Κυκ^άιω)ο, κυκλάιω)ο, 

ότου βράχου τι) σχυσιιάδ^ 

KUV βρήκες γρώιιβζΰ,κνcvJifiix; 

πού ιιώχο κανσαλνόαχ,; 

-!Αέσα,απ> το βράχο ον\>αξ<ί 

το ^αψ^στ^α^στά^α^ 

ιιω)τΤ)λυρόδν>)ο έπλεξα-

ίΦψ\ω ιιαζεύω τώρα» 

(Γ.Ρίτσος, ΙΑ.Θεΰδίύΰάχης) 



Όταν πιαψτάσαμεπιαστη 

ΙΛέσα-Κλευδού ήταν μεσημέρι-. Κάθί-

σαμεκάτω από τα-πλατά)ια-που 

ψύτεψαν κάποτε ο ΚευτέρηςΤΙίττας 

κανό Τϊέτρος Τριπολίτης. 

Τα-^έριχα δέντρα-στέκονταν ολόρθα-

μπροστάστην πη^ή. Σαν θεόρατου 

^α>)τες τα^μέ>)ουνα-τη ψυλά)ε 

στους αιώνες. 

Ξαπλώσαμεχαχανίζοντας στο παχύ 

στρώμα-που είχαν σχηματίσευτα-

καψεκίτρυ)α-ψύλλα-τους. Κοιτού-

σαμετα-κομμάτια-του ουραγού aVa-

μεσα-από τα-^υμνάκλαδιάκατψα>)ταζόμασταν. AV μπορούσαν Va-μτλήσουΛ} αυτά 

τα-δέντρα-, ττνστορίες θα-είχρ) Va-πουί); 

ΙΛετάαπό αρκετή ώρα-πήραμετο δρόμο του γυρισμού. Αεμιλούσαμε^πια-. 

Σωπαίναμε. Ο Σιδερής δε) είπελέζη ^ια-τη βωπϋΐκιλότητα-καυτα-παράξενα-

του οικοσυστήματος. Τα-βλέπαμεόμυς ^ύρω μας. Τ\α>)τού. 

UXA-VtOM] 

βαλα>)ιοιά-
α^Κΰλιά 
Uy V)0-

ξαδερψάκτ 

της 
πουρνάρι-
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ΙΛέσα-στη σιωπή ουαισθήσεις μας δούλευαν πιο V)VOV<L Η όσψρηση πλημμύρη

σε από μια-μχιρωδιά-βρεμένου χώματος και-ξερών ψύλλων. Στ αυτι£μας το 

θρόισμα-των ψύλλων α>)ακατεύτηκεμε^μια-συρτή ψωνούλα-, ίσως από κάποιο 

κρυμμένολ^ουδάχτ. Κπόλαυσα-τη ^εύση του μικρού άγριου βατόμουρου που 

μου πρόσψερε- σιωπηλός- ο Σιδερής. Χάιδεψα,απαλάτον κορμό της βελανι

διάς. Εί£α-σ έ>)α-κλαδΰτης μιαψωλιά-πουλιών 

Από την απέναντυόχθη του 

ποταμού ψά)ηκεένα-μικρό, 

ξύλο)ο ψρά^μα-. 

Γla-Vα-κυλά ελεγχόμενο το νερό 

Kai-Va-LO) σπ^ταλιέται-

ΤΤρόσεξα-τις πρασο)ωπέςλίΛ^ή'~ 

νες πώ)ω στην κουντουρουδιά-. 

Ουλευχήνες εΰ)αι-δεί^μα-καθαρής 

ατμόσψαιρας. Τρέψοντατμόνο 

από voV αέρα-καττη βροχή ^C 

αυτό και-δ ε) αντέχουν στη 

μόλυνση. 

ToV καθαρό alpa-wV νιώθαμε κτ 

εμείχ, Va-^εμίζεττα-πνευμόνια-

μας, καθώς περνούσαμελαχα--

νι&σμένοι-τις δυσκολίες του 

μονοπατιού: ξερόκλαδα-και-

βάτα-, αγκάθια-, κορμοί-, χαντάκια-, 

βράχου. 
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Η ινυρϋδίώ του Μψέώου ιια% έχΑώ^α,ονρΰρουψ&νο β^ίιψα,δεξιά-, στο/,όψο. 

Τα,β^ιιατά,ΐίΰ^ wtyati αντοιιατϊνπρος va,txzL, στα, aju}uzv)ipuvvr^ νφνυναίο^ 

πνρκα^ιώ^, Τα,ρονΥα,ιιας κύνΓα,παπΰντνια,ιιας ψ(ώρυ3ο>) από τα,ΚϋΑβου^ια,-

σΐίΔ)α,κ/<α£ίέ-. KWK&U)UL. Q/ίίψη. 

Κΐ/όια*)<;, κάπου a*)as-

ιι&σα,στις οτάχτ&ς, 

ξαωίονσζ-'η ζωή από 

τη) αρχή. Τα,β/\ασΓά,-

ρΐΛ,του πουρ^αρων, 

τρυψίρά- καν κόκχώα., 

ιιας ίκα))α>) \)α-χαιω-

]ι?\άΰουψ&. Κατηψο-

ργ)σαη^ιι^τη\) κ&ρ-

7ΠΛ /1\)ίίλ/1)Ωί)Υ) 
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Φτάνοντας στο ψρυ^ανότοπο, σεμια-μ^αληλ<ΐΜ<Άνβα-μενερό, είδαμενα-στρα--

ψταλίζουν τα-δυάψανα-ψτεράυταςλιγηελούλας. Στους γύρω θάμνους υπήρχαν 

τα-άδεια-κουκούλια-που άψησαν ουνύμλρες ανοίγοντας τα-ψτεράτους. 

Τελευταίος σταθμός μας το Κκαματόδεντρο στη βρύση του Φα>)ούρη του 

<κτεμπέληπ, του Φα>)ούρη Ανδρεάδη, του σύγχρονου Αιό^έ)η. 

Μας χαμογέλασε γιατί 
δε φοβάται την πτώχευση. 
Έ χ ε ι τ ο κριθαρένιο ψωμί. 
Είναι ο προμηθευτής των χαρταετών» 

Ματθαίος Μουντές 

ιλαραμ^αμεσκεψτυκοίκαυαμΐλητου. Ουψωνές των βατράχων ακούγονταν έ)το-

Va-καθώς σουρούιπίονε. 

Η επίσκεψη στην Κλενδού τέλειωσε. 

Η ερ^ασία-μας τέλειωσε. 

Φύγαμε σκεψτιχοί, κρατώντας κλειστό το στο μα-με έντονη τη ^εύση άγριου 

βατόμουρου. 
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ViafaffKVui), 4 Φεβρουαρίου ZOO5 

ΚαΊίοματ-να-^ράψω τον επίλογο της εργασίας μας, ε)ώ στο δωμάτιο μου ψτά)ευ 

ο θόρυβος από την α^ορά. 

Είχαμε μια-σύντομΐ) συνάντηση μετον Σιδερή στο σπίτυτου ^ia-Va-πάρω τις 

ψωτο^ραψίες καυτά-κείμενα-που μου χρειάζονταν προκειμένου Va-ολοκληρώσω 

την εργασία-μας. 

Όταν την αναλαμ£ά)αμε-δεν μπορούσαμενα-υποψαυστούμεπόσο θα-μας επη

ρέαζε. 

Ο Σιδερής μου είπεότυαποψάσυσεν^ίνευβωλό^ος, ^iaVa-μάχίευτα-πάντα-

]υα τα- ζώα-κατ τα-ψυτά καυνα-μπορέσευνα- τα-προστατεύσευ. 

tyw αποψασισα-να-νίνω οασκάλα-. Νοιιίςω πΐ^ς ετσυθα-νοηθήσω, ώστεουεπο-

ιιε)ες ^ε)υές Va-καταλάβουν ποια-εί>)ατη θέση του ανθρώπου στο οικοσύστημα-, 

όπου καταψέρνουν Va-συνυπάρχουν τα-διαιψορετυκά-καντα-αντί^ετα-. 

Στους ελαιώνες υπάρχευμια-καμένη ελυά, που έχετπετάξευκατνούρ^ια-βλ^-

ϊΤΤτί ί)Ι/ι 

Σ' αυτή τη συμβολική ελιά-υπάρχευμια-πετρα-. Εκεί-^ράψαμετις ημερομηνίες 

των επισκέψεων μας. Ορκιστήκαμε-πως δε) θα-εγκαταλείψουμε αυτό wV τόπο 

ποτέ. Όποιος έρχεται-, όποτεέρχεταυ, θα-^ράψευτην ημερομηνύι-της επίσκε

ψης του εδώ, στην ίδια-πέτρα-. 

ti Κλειδού μας εκμυστηρεύτηκεένα-μυστικό. ίΛάθαμεπώς μπορείη ζωή μας 

να-^ύ)ευκαλύτερη. Ο κόσμος μας ωραιότερος. 

Καυθα-προσπαθήσουμε-^ϋ αυτό. 
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«Ολ<?9 ο κόσιιος α&ουψπίελ,σπ) ιίά/\ασσα^καντγ) στιριΑ 

Βα,πιέσουρ^το σύνορο ffotyovu&aJtO U) συιιψορ^του χρόνου 

Από τη) α^λ/\η όψ) νη<^ κακϋτυχτώς 

θΰ,παίξουιΐί'τΰϊ) iY\w iw; οτα,δάχριλα, 

Στις έξοχες της ανοιχτής καρδιά; 

θα,δονίί&^ξα^α^ίλΝύτανο κόσιιοςπ 

Οδυσσέας Ε/\ύττ}<; 
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6. Μαρίας Σ. Φαφαλιού, Παλιές Ιστορίες από τη 19. Ανακαλύπτω την Επιστήμη, Οικολογία, Εκδό-

Χίο, Εκδόσεις Ακρίτας, σειρά Αίπος, 1994 σεις Δεληθανάσης - Ερευνητές ΕΠΕ 

7. Χώρος και Πολιτισμός, Χίος Ψαρά Οινούσσες, 20. Βασιλάκης Κώστας, Τα πουλιά που ζουν πλάι 

έκδοση της ΤΕΔΚ Νομού Χίου μας, Εκδόσεις Λιβάνη 2002 

8. Παντελή Αδ. Σαλιάρη, Τα αγριολούλουδα της 21. Βασιλάκης Κώστας, Τα πουλιά που ζουν στους 

Χίου, Έκδοση Δήμου Ομηρούπολης, Χίος 1995 αγρούς και στα δάση, Εκδόσεις Λιβάνη 2002 

9. Διατηρώντας τη Φύση, διατηρείς τη ζωή, 22. Όλα τα πουλιά της Ελλάδας, επιστημονική επι-

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, συγ
γραφή - επιμέλεια - εικονογράφηση Μαρία 

μέλεια: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, δημο
σιογραφική επιμέλεια: Ζέφη Κληρονόμου, Εκδό-

Ρουσσομουστακάκη, Αθήνα 2004 σεις: Ελεύθερος τύπος. 

10. Σπινθάκης Βαγγέλης - Χούλης Δημήτρης - Χω- 23. Μιχάλη Δερμιτζάκη - Σπύρου Λέκκα , Διερευνώ-
ρέμης Γιάννης, Τα πουλιά της Χίου, Δήμος Ομη
ρούπολης, Χίος 1993 

ντας τη Γη - Εισαγωγή στη γενική γεωλογία, Β 
έκδοση, εκδ Ανατύπωση, Αθήνα 2003 

11. Θεόδωρος Ι. Αραμπατζής, θάμνοι και Δέντρα 
στην Ελλάδα, Τόμος Ι, II, Οικολογική Κίνηση 
Δράμας, ΤΕΙ Καβάλας, Δράμα 1998 

12. ΚΠΕ Κόνιτσας, Πρόγραμμα «Εθνικός Δρυμός 
Βίκου - Αώου», Κόνιτσα 2003 

13. ΚΠΕ Θέρμου, «Τα ελληνικά ποτάμια στη Φύση, 
στην Παράδοση και στον Πολιτισμό» 

24. Γιώργου Σφήκα, Αγριολούλουδα της Κρήτης, 
εκδ. Ευσταθιάδης, Αθήνα 1999 

25. Γιώργου Σφήκα, Αγριολούλουδα της Κύπρου, 
εκδ. Ευσταθιάδης, Αθήνα2001 

26. Γιώργου Σφήκα, Φαρμακευτικά φυτά της Ελλά
δας, εκδ. Ευσταθιάδης, Αθήνα 2002 

Οι φωτογραφίες των σελ. 2 και 5 προέρχονται από τη συλλογή φωτογραφικού υλικού κατά τη δράση «AASOS ΞΑΝΑ» της 
Τοπικής Εφορείας Προσκόπων Πεληναίου, τον Οκτώβριο 2000. 

Οι φωτογραφίες των σελ. 3 και 4 είναι του κ. Αντώνη Τσατσαρώνη. 
Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες των σελ. 20, 26 και 36 είναι από το βιβλίο του κ. Γιώργου Καλλίτση «Ιστορικά, Λαογραφι
κά και άλλα από το Βροντάδο» και η φωτογραφία της σελ. 30 από το βιβλίο του κ. Mike Taylor, Ο Φυσιολάτρης στη Χίο. 

ΜΒΒΠΒΒΒΡΕΕΙΠΒ 

Παιδαγωγική Ομάδα: 

Γιώργος Πανχελίδης 
Μανώλης Στάθης 
Φρόσω Χατόγλου 
Μαρία Καμπερίδου 
Δημήτρης Βιδάλης 

Β SBBlQSHfflBQEB 
Σταύρος Σταυρινούδης 
Θανάσης Μήτας 

Κλειδού, Βροντάδος 822.00 Χίος 
Τηλ, Fax :2271094478 

e-mail: mail@kpe-chiou.chi.sch.gr Σχεδιασμός - Εκτύπωση: ΕΝΤΥΠΟ, Χίος 
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