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Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας
Μετά από τις αρχαιρεσίες του συλλόγου που έγιναν 
στις 26 Μαρτίου 2017 εξελέγησαν:
Πρόεδρος: Αγγέλα Χατζίνη. 
Α΄ Αντιπρόεδρος: Ελένη Ψωμά. 
Β΄ Αντιπρόεδρος: Δήμητρα Κοκκώνη. 
Γενική Γραμματέας: Χρυσούλα Κώνστα. 
Αναπληρώτρια Γραμματέας: Νίκη Ταλιαδούρου. 
Ταμίας: Αργύρης Νίνος. 
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Αγγελική Πήττα. 

Αναπληρωματικά Μέλη:
Ηρώ Μιχελή και Ελένη Ταντούλου.

Εξελεγκτική Επιτροπή:
Στέλιος Τσιπελίκης. 
Πρόδρομος Ψαρόπουλος.  
Χρυσούλα Γιαγά-Βαγιανού. 

Συνδρομές Φτεριά
Ρένα Μουτσώκου  30
Μαριγώ Δεσποτάκη  30
Μαρία Χατζηχριστοδούλου  50
Πρόδρομος Ψαρρόπουλος  30
Τάκης Μιχελής  20
Μαρία Δαδάου  40
Ευρυδίκη Κώνστα  20
Μάνος Κοροντζής  10
Αργυρώ Παπαγεωργίου  20
Κώστας Σαρρηγιάννης  20
Γαρουφαλλιά Προεστού  30
Σοφία Χρυσαφίνου  85
Ελένη Μουκαζή-Κυριακού  40

Συνδρομές Στέγης Αγάπης
Μαρία Χατζηχριστοδούλου  20
εις μνήμη Μαρίνας Χατζηχριστοδούλου
Πρόδρομος Ψαρρόπουλος  100
Χρυσόστομος Θάνος  50
εις μνήμη Γεωργίου Δρακόπουλου
Δήμητρα Κοκκώνη ( 4/4/2017 ) 20
Νικόλαος Μυτιληνός  50
Κατίνα Μιχαλάκη  50
Δήμητρα Κοκκώνη (4/5/2017 ) 20
Θέμης Τσέπης  20
Ανώνυμος  500
Ανώνυμος (τράπεζα 12/6/2017)  100

Ένας χαιρετισμός στον Γιώργο Χιώτου
Έφυγε τον Μάρτιο πλήρες ημερών στα Μελίσ-
σια Αττικής όπου έμενε ο Γιώργος Χιώτου. Παλαιό 
μέλος του Συλλόγου μας αγαπητός σε όλους ο κ. 
Γιώργος, ευγενής άνθρωπος και λάτρης της Σά-
μου και του χωριού μας. Στο Σύλλογο πάντα κοντά 
σε όλες τις εκδηλώσεις, σε όλες τις συνελεύσεις 
και στις ίδιες αγωνίες για την πορεία του. Βαθιά 
θρησκευόμενος και πάντα η καθιερωμένη διαδρο-
μή κάθε Κυριακή ο εκκλησιασμός του στην Αγία 
Τριάδα του Πειραιά. Αυτά τα λίγα λόγια καρδιάς 
είναι αρκετά για να δείξουμε την αγάπη μας και το 
σεβασμό μας στον υπέροχο άνθρωπο. 
Στην οικογένειά του την κ. Χρυσούλα και τα παι-
διά του ο Σύλλογος απευθύνει τα θερμά του συλ-
λυπητήρια.

Αποβιώσαντες
Βαγγέλης Σαρρηγιάννης 06/04/2017.
Κλειώ Βακύρη 07/04/2017.
Πρεσβυτέρα Σοφία Διαμαντίδου 09/05/2017.   
Κλεάνθης Κιάσσος 10/05/2017.
Σίμος Αργυρός 13/06/2017.
Κόμνω-Ευαγγελία Σαλαμαλέκη 18/06/2017.
Γεώργιος Χατζηγρηγορίου 20/05/2017.
Αθανάσιος Μυλωνάς 26/05/2017

Στη Μυτιλήνη ο Γιάννης Γρυδάκης, αδελφός της Πέ-
νυς και της Ειρήνης Γρυδάκη.

Ο Σύλλογος απευθύνει τα θερμά του συλλυπητήρια 
προς τους οικείους τους. 

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις
Στις 6 Αυγούστου ημέρα Κυριακή στις 7 το 
απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμέ-
νη εκδήλωση στο μνημείο του Αφανούς Ναύ-
τη στον Όρμο Μαραθοκάμπου. Την εκδήλωσή 
μας θα πλαισιώσει η Μουσική Παρέα Σάμου με 
εξαιρετικά τραγούδια.
Στις 9 ή 10 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί 
ημερήσια εκδρομή σε κοντινό νησί, η οποία θα 
αποφασιστεί ανάλογα με τα δρομολόγια των 
πλοίων και θα ανακοινωθεί στη Σάμο.
Στις 13 Αυγούστου ημέρα Κυριακή θα γίνει 
εκδήλωση στη Λούγκα. Λεπτομέρειες της εκ-
δήλωσης θα ανακοινωθούν στις αρχές Αυγού-
στου.
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«Ως άνθος μαραίνεται και ως όναρ παρέρχεται και 
διαλύεται πας άνθρωπος», λέει η εκκλησία μας.
Σε ηλικία 71 ετών η κλεψύδρα της ζωής του Ανδρέα 
Βασιλάκη έσταξε την ύστατη σταλαγματιά, σεμνά, δι-
ακριτικά με εγκαρτέρηση και ψυχικό σθένος. Στις 19 
Μαρτίου η φιλόστοργη και φιλόκαλη ζωή του διάβηκε 
από τα πρόσκαιρα στα επέκει-
να, τελειώνοντας τον επίγειο 
βίο του σε ώριμη αλλά ζωντα-
νή ηλικία. Όσοι τον γνώριζαν, 
ομολογούν τα εξαιρετικά γνω-
ρίσματα του. Σεβασμός, αλλη-
λεγγύη, βαθιά κοινωνική ευαι-
σθησία και θρησκευτικότητα, 
στοιχεία που θα μπορούσαν να 
διδάξουν. 
Με ενθουσιασμό, ως δημό-
σιο πρόσωπο, φανέρωνε την 
κοινωνική προσφορά. Σε μια 
εποχή που οι άνθρωποι οδοι-
πορούν με πυξίδα την ύλη, ο 
αντιδήμαρχος του χωριού μας 
έγινε ο άνθρωπος της κοινωνι-
κής προσφοράς και όχι μόνον.
Βρέθηκε στα κοινά του Δή-
μου μας από το 1999 ως πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβουλί-
ου σε μια πορεία επιτυχημένη. 
Ως αντιδήμαρχος Μαραθο-
κάμπου και της ευρύτερης περιοχής επέτυχε έργο 
αναγνωρίσιμο. Η πόρτα του γραφείου του ήταν πάντα 
ανοιχτή για όλους. Άκουγε τα προβλήματα με σεβα-
σμό και προσπαθούσε να δώσει λύσεις παρ’όλες τις 
αντιξοότητες και τις δύσκολες στιγμές, της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Η δραστηριότητα του ως προϊστάμε-
νος των ΕΛΤΑ για πολλά χρόνια άφησε τις καλύτερες 
εντυπώσεις. 
Οι συνάδελφοι του τον τίμησαν δεόντως και η πολι-
τεία σε αναγνώριση των υπηρεσιών του τον κήδεψε 
δημοσία δαπάνη, όπως ο νόμος επιβάλει. Οι συνοδοι-
πόροι του με πρώτο τον Δήμαρχο Σάμου, του οποίου 
υπήρξε άξιος και ικανός συνεργάτης, τον αποχαιρέ-
τησαν με θλίψη και πόνο ψυχής.
Η τοπική κοινωνία και μάλιστα η σχολική κοινότητα 
μετά από πολλά χρόνια, τιμώντας την μνήμη του μετά 
την παρέλαση της 25ης Μαρτίου, δεν προέβη σε πα-
νηγυρικές εκδηλώσεις (χοροί και πολιτιστικά δρώμε-
να) στην πλατεία Γυμνασίου Λυκείου. Ο Ανδρέας τί-
μησε τον θεσμό και τον ρόλο του. Ρομαντικός ο ίδιος, 
ήξερε να κρατά ισορροπίες και για τα ανθρώπινα λάθη 
του να μην του κρατά κανένας κακία, πράγμα που έκα-
νε πρώτα εκείνος. Τώρα έκλεισαν τρεις μήνες σιωπής 

και μοναξιάς.
Έφυγε σιωπηλός και πικραμένος ο φίλος ο καλός 
και πονετικός Ανδρέας που ήθελε να προσφέρει στο 
μεγάλο χωριό μας, στο οποίο προτίμησε να ζήσει με 
την οικογένεια του. Γενέτειρα του η Λέκα, το χωριό 
των γονιών και παππούδων του, η αγάπη του όμως ο 

Μαραθόκαμπος. Ο Ανδρέας 
έδωσε αλλά και πήρε αγάπη. 
Συγχώρεσε όσους τον αδίκη-
σαν και έδωσε άφεση. Η μοί-
ρα του στέρησε νωρίς την συ-
ντρόφισσα του. Έμεινε μόνος 
και η μοναξιά των πλήγωσε 
ανεπανόρθωτα. Άφησε ορφα-
νά τα παιδιά του, την αγαπη-
μένη του εγγονούλα, και πι-
κραμένους τα αδέλφια του, 
συγγενείς και φίλους.
Τώρα στα Βοτσαλάκια τα 
στόματα είναι κλειστά, τα μά-
τια όμως δακρυσμένα. Τα λου-
λούδια στην αυλή του δεν θα 
ξανανθίσουν. Μάταια η Μαρία 
θα περιμένει τα δώρα της αυ-
λής του στον τάφο της. Όμως 
αντί για αυτά, θα της πάει 
δώρο τον εαυτό του, το γέλιο 
και την αγκαλιά του. Ένα θε-
όρατο βουνό κορμιού, ψυχής 

και λεβεντιάς ήταν. Αετός που ψηλοπετούσε ώσπου 
μια μέρα, χέρι απρόσεκτου κυνηγού τον σημάδεψε 
κι έπεσε καταγής. Δίπλωσε τα μεγάλα του φτερά και 
αποκοιμήθηκε τον ύπνο τον αιώνιο. Ας τον θυμούνται 
με αγάπη όσους ευεργέτησε και ας τον συγχωρούν 
όσοι αναίτια και άδικα τον πίκραναν.
Ο Σύλλογος των Απανταχού Μαραθοκαμπιτών του 
οποίου υπήρξε αρωγός, συμπαραστάτης και ακούρα-
στος συνεργάτης, του οφείλει. Ο θάνατος του μας συ-
γκλόνισε. 
Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις ακούραστες υπηρεσίες 
του, την καλοσύνη, την ευγένεια του. Θα τον θυμόμα-
στε και θα μνημονεύουμε το όνομα του. Είμαστε σί-
γουροι ότι ο Χριστός και η Παναγία που με αγάπη και 
πάθος υπηρέτησε με την ψαλτική του τέχνη, θα τον 
κατατάξουν στα δεξιά τους. 
Η ζωή είναι δώρο Θεού και μας την παίρνει. Φεύ-
γοντας Ανδρέα θα βρεθείς κοντά στους αγαπημένους 
σου, αφού δρασκέλισες τα σύνορα από την επίγεια 
στην αιώνια ζωή. Μακάρι σαν ωκεάνια θλίψη η μουσι-
κή της γαλήνης και της τρικυμίας και της απέραντης 
θάλασσας μας, να συνοδεύει τα ανερμήνευτα αινίγ-
ματα σου.

Χρυσούλα Κώνστα 

Μνήμη Ανδρέα Βασιλάκη
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Το παρόν κείμενο επιβάλλεται να διαβαστεί από 
όλους όσους συμμετέχουν στην, μέσω της δικαστικής 
οδού, απομάκρυνση από τον Όρμο της κεραίας κινη-
τής τηλεφωνίας. 

  Αρκετές φορές, μέχρι σήμερα, έχω αναφερθεί στην 
ακατανόητη βραδύτητα την οποία επέδειξαν οι αρμό-
διες δημοτικές αρχές, από το έτος 2004 μέχρι σήμε-
ρα, δηλαδή «μόνο» επί 13 χρόνια!!, στην πορεία επίλυ-
σης της παραπάνω διαφοράς μας με την COSMOTE 
A.E. Παράλληλα δε και στο γεγονός ότι η συγκεκριμέ-
νη βραδύτητα οδήγησε την υπόθεσή μας στο τέλμα και 
με τον τρόπο αυτό, ανάγκασε μέχρι και την αντίδικό 
μας (COSMOTE) να λάβει η ίδια την πρωτοβουλία να 
περαιώσει τις προαπαιτούμενες για την επίλυση της 
διαφοράς μας ενέργειες. Έτσι, όπως θα θυμάστε, η 
τελευταία (COSMOTE), στις 19-08-2013 προχώρησε 
στην επίδοση προς τον καθένα από εμάς χωριστά κα-
θώς και στο Δήμο Σάμου, κλήσης (δηλαδή συνολικά 
τριάντα δύο (32) κλήσεις), με την οποία μας καλούσε 
να παραστούμε στις 19-03-2015, στο αρμόδιο Δικαστή-
ριο της Αθήνας στο οποίο επρόκειτο να συζητηθεί η 
υπόθεση. 

 Ωστόσο, ο αρμόδιος του Δήμου Σάμου για την απο-
στολή από τη Σάμο των σχετικών εγγράφων, απέστει-
λε αυτά προς τον πληρεξούσιο Δικηγόρο, επίσης του 
Δήμου Σάμου, στην Αθήνα συμπατριώτη μας κύριο Εμ-
μανουήλ Πατινιώτη, μόλις την προηγούμενη ημέρα 
(18-03-2015) της άνω δικασίμου (19-03-2015)!! Έτσι, 
προέκυψε αντικειμενική αδυναμία για τον ίδιο Δικη-
γόρο, έγκριτο νομικό και αξιόλογο άνθρωπο να υπο-
στηρίξει την υπόθεση στο Δικαστήριο με αξιώσεις για 
ένα θετικό αποτέλεσμα. Και, το μόνο που του έμενε να 
πράξει ήταν να ζητήσει από το Δικαστήριο την αναβο-
λή της συζήτησής της. Το σχετικό αίτημά του έγινε δε-
κτό από το Δικαστήριο το οποίο όρισε νέα ημερομηνία 
(της συζήτησής της) την 05-10-2017.

  Την εξέλιξη αυτή της υπόθεσης, τον Αύγουστο του 
2015, στο εστιατόριο του Νίκου Λεκάτη, στον Όρμο, 
έκανα γνωστή στον αείμνηστο Ανδρέα Βασιλάκη και 
στο Βαγγέλη Χαρτοφύλλη. Αμφότεροι, στο συγκεκρι-
μένο χρόνο, αιρετοί εκπρόσωποί σας στο Δήμο Σά-
μου. Επίσης, στις Μαρία Γαλάνη και Μαρία Χατζη-
γρηγορίου, Πρόεδρο και Γραμματέα αντίστοιχα, του 
Πολιτιστικού Συλλόγου του Όρμου. Εξήγησα σε αυ-
τούς ότι, στην περίπτωση που χάσουμε τη δίκη, πιθα-
νότατα το Δικαστήριο να επιβάλει τα δικαστικά έξοδα 
της COSMOTE στο σύνολό τους εις βάρος του Δήμου 
και εις βάρος μας. Από τους δύο πρώτους συνομιλη-
τές μου ζήτησα να φέρουν αυτό το ενδεχόμενο προς 
συζήτηση στο Δ.Σ. του Δήμου Σάμου με σκοπό να απο-
φασίσει το ίδιο να καταβάλει σε μια τέτοια περίπτω-
ση ο Δήμος το σύνολο των παραπάνω δικαστικών εξό-

δων. Ωστόσο, περί του συγκεκριμένου αιτήματός μου 
δεν είχα ποτέ καμιά ενημέρωση. Ενώ, από τις δύο άλ-
λες συνομιλήτριές μου ζήτησα να διαχειριστούν και 
οι ίδιες το ενδεχόμενο αυτό και μετά από προσωπική 
επαφή μαζί σας να ακούσουν την απόφαση που προ-
τίθετο να πάρει ο καθένας από εσάς χωριστά για την 
αντιμετώπισή του. Μου απάντησαν ότι σύντομα θα εί-
χαν αρχαιρεσίες στο Σύλλογο και για το λόγο αυτό δεν 
θα τους ήταν εύκολο να αναλάβουν να πράξουν κάτι 

τέτοιο. Έτσι, η λύση του προβλήματος αυτού παρέμει-
νε σε εκκρεμότητα. Πλην όμως σήμερα, βρισκόμαστε 
ενόψει της διεξαγωγής της δίκης (στις 05-10-2017), 
γι’ αυτό και θεώρησα επιβεβλημένο να επικοινωνήσω 
μαζί σας για να σας κάνω γνωστά τα παρακάτω:
Ότι στους διαδίκους που χάνουν τη δίκη και το Δικα-
στήριο αποφασίσει να καταβάλουν αυτοί τα δικαστικά 
έξοδα στους αντιδίκους τους, το τελευταίο τα επιβάλ-
λει όχι μόνο σε όσους από αυτούς παραστούν στη συ-
ζήτηση της υπόθεσης με πληρεξούσιο Δικηγόρο αλλά 
και σε όσους επιλέξουν να απουσιάσουν από αυτήν 
και να ερημοδικαστούν.
Ότι, από όσα γνωρίζω, ανεξάρτητα από το πώς το 
Δικαστήριο αποφασίσει να κατανείμει μεταξύ των ητ-

Αντώνης Αρναούτης 

Κεραία κινητής τηλεφωνίας
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τημένων διαδίκων τα δικαστικά έξοδα στις υποθέσεις, 
όπως η δική μας, ο Δήμος αναλαμβάνει να καταβάλει 
στον αντίδικο το σύνολο αυτών, τόσο για λογαριασμό 
του, όσο και για λογαριασμό των λοιπών ηττημένων δι-
αδίκων και δημοτών του συγχρόνως. Όμως, κατά τη 
γνώμη μου, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που όλοι 
μας (φυσικά και νομικά πρόσωπα)  βιώνουμε, τίποτα 
δε μπορεί να θεωρείται δεδομένο. Για το λόγο αυτό, 
καλό θα είναι να απευθυνθείτε και εσείς οι ίδιοι προς 
τους σημερινούς εκπροσώπους σας στο Δήμο, όπως 
ανεπιτυχώς έπραξα και εγώ και σας εξήγησα παραπά-
νω, ή αν χρειαστεί και προς τον ίδιο τον Δήμαρχο και 
να ζητήσετε από αυτούς να κληθεί το Δ.Σ. του Δήμου 
να λάβει απόφαση η οποία να προβλέπει την από μέ-
ρους του (του Δήμου) όμοια με αυτή που προανέφερα, 
μεταχείριση την οποία και εσείς δικαιούστε να έχετε.
Ότι αν κάποιος ή κάποιοι από εσάς επιλέξουν να πα-
ραιτηθούν από την αγωγή μας προκειμένου να απαλ-
λαγούν της υποχρέωσής τους, να καταβάλουν το μέ-
ρος που τους αναλογεί από τα εν λόγω έξοδα μπορούν 
να το πράξουν υπογράφοντας ειδικό πληρεξούσιο με 
το οποίο δικηγόρος τους θα παραστεί στο Δικαστήριο 
και θα δηλώσει σε αυτό, αποκλειστικά και μόνο, την 
παραίτησή του από το πιο πάνω δικόγραφο (αγωγή). 
Αντιλαμβάνεστε, βέβαια, ότι μια τέτοια απόφασή σας 
θα αποδυναμώσει τις προσπάθειες μας για να πετύ-
χουμε μια θετική για εμάς δικαστική απόφαση.
Ότι για τους διαδίκους που έφυγαν από τη ζωή, στο 
άνω διάστημα των 13 χρόνων, οι κληρονόμοι τους μπο-
ρούν, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δίκη θα 
πρέπει να παραστούν στο Δικαστήριο με πληρεξούσιο 
Δικηγόρο και να δηλώσουν την απόφασή τους αυτή.

  Είναι αυτονόητο ότι για την προεκτεθείσα γνώμη 
μου, δε διεκδικώ το αλάθητο και για αυτό ωφέλιμο θα 
ήταν για όποιον το θελήσει να έχει και τη γνώμη δικού 
του προσώπου με τις απαιτούμενες για την ένδικη δια-
φορά νομικές γνώσεις. 

  Τελειώνω με τη διευκρίνιση ότι η προπεριγραφείσα 
παράλειψη των δύο εκπροσώπων σας στο Δήμο, ουδό-
λως μπορεί να ενταχθεί στην άνω εγκληματική βραδύ-
τητα στην οποία εγγράφως έχω αναφερθεί αιτιολογη-
μένα πολλές φορές στο παρελθόν.
Υ.Γ. Για περαιτέρω διευκρινήσεις, είμαι στη διάθεσή 
σας για προσωπική ή τηλεφωνική επαφή.

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

τράπεζα Alpha Bank
226002002000307

           

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

Σύλλογος των Απανταχού Μαραθοκαμπιτών Σάμου

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

τράπεζα Eurobank
0026.0462.40.0200302533

           

ΙΒΑΝ: GR4202604620000400200302533
Σύλλογος των Απανταχού
Μαραθοκαμπιτών Σάμου

Σχετικά με το μυλωνά Κώστα Σφέτσο

Στο τεύχος 71 του περιοδικού σας «Φτε-
ριάς» έγραψε η κ. Κώνστα μια ιστορία για τον κ. 
Κ. Σφέτσο. Την ευχαριστώ πάρα πολύ, ο γιός του 
Διαμαντής Σφέτσος.
Αλλά δεν είναι έτσι, όπως δημοσιεύθηκε, η 
ακριβής αλήθεια. Και αυτή η εκδοχή δεν τιμά τον 
τίμιο, με ιδανικά και μέλος της Εθνικής Αντίστα-
σης, πατέρα μου.
Λοιπόν τα πράγματα έχουν ως εξής:
Όταν ήρθαν οι Ιταλοί μάζεψαν όλα τα προϊό-
ντα. Όσο για τα λίγα σιτηρά τα αλέθαμε κρυφά. 
Μέσα στο 1942 κάποιος συνεργάτης των Ιταλών 
ενήργησε, για ευνόητους λόγους και μας έκλει-
σαν το μύλο. Οπότε μειώθηκαν οι πόροι της οι-
κογένειας. Πάντως από την αρχή μέχρι το τέλος 
της κατοχής, από το υστέρημά μας, ο πατέρας 
μου βοηθούσε κάποιους φίλους. Ποτέ δεν κατα-
δέχτηκε να πάρει από κανέναν τίποτα.
Όταν πέρασε η κατοχή, μια μέρα στη βρύση, 
που είχε πάει η μάνα μου να πάρει νερό, κά-
ποιες γυναίκες λέγανε ότι «πολλοί στην κατο-
χή με μια οκά φάβα πήραν αξίας πράγματα, εκ-
μεταλλευόμενοι τη δυστυχία των ανθρώπων». 
Κάποια απ’ αυτές πετάχτηκε και είπε στη μάνα 
μου: «και εσείς στην κατοχή επήρατε με μια οκά 
αλεύρι πράγματα». Η μάνα μου στεναχωρήθηκε 
πάρα πολύ, αφού δεν είχαμε πάρει τίποτα από 
κανέναν.
Όταν γύρισε στο σπίτι το είπε στον πατέρα 
μου και αυτός με τη σειρά του στεναχωρήθηκε 
πάρα πολύ. Σκέφτηκε τότε, για να αποδείξει ότι 
δεν πήρε τίποτα από κανέναν, να κάνει το εξής: 
Έβαλε τον ντελάλη, τον Κουμούτση, και διαλά-
λησε σε όλο το χωριό: «Όποιος έχει πάει οτιδή-
ποτε πράγμα στου Σφέτσου το σπίτι επί Κατοχής, 
να πάει να το πάρει δωρεάν».
Δεν ήρθε ποτέ κανείς να πάρει τίποτα γιατί ο 
πατέρας μου δεν είχε πάρει ποτέ τίποτα από κα-
νέναν. Ό, τι μπορούσε να προσφέρει απ’ το πε-
ρίσσεμά μας (ήμασταν και οκτώ άτομα) το έκανε 
χωρίς αμοιβή.
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Με αφορμή τη δημοσίευση της ιστορικής και σπάνι-
ας φωτογραφίας που αφορά το κτίσιμο της εκκλησί-
ας του Αγίου Αντωνίου αξίζει να μεταφέρουμε κάποια 
στοιχεία άγνωστα για τους περισσότερους από εμάς.
Ο σημερινός ναός του Αγ. Αντωνίου άρχιζε να κτίζε-
ται το 1904 και ολοκληρώθηκε το 1914. Στη θέση του 
σημερινού ναού υπήρχε το κοιμητήριο της ενορίας, 
με κυπαρίσσια ανάμεσα στους τάφους, αφού η νομο-
θεσία της εποχής όριζε ότι η κάθε ενορία έπρεπε να 

έχει το κοιμητήριό της. Από το 1910 όμως και μετά με 
νέα νομοθεσία τα κοιμητήρια ήταν κοινά για όλες τις 
ενορίες.
Ο εργολάβος που είχε αναλάβει το κτίσιμο της με-
γαλοπρεπούς εκκλησίας ήταν αγράμματος, αλλά 
εμπειρικός και με την ένθερμη και μεγάλη πίστη του, 
κατόρθωσε να ολοκληρώσει τον περίτεχνο ναό που 
δεσπόζει σήμερα στην ομώνυμη πλατεία.
Για το κτίσιμο του ναού  δούλεψαν πολλοί κτιστάδες 
και μαστόροι της εποχής όπως ο Γιάννης Βουρούδης, 
ο Ευθύμιος Παπαγεωργίου και ο Θανάσης Νηπαπάς, 
όπως αναφέρει ο Νικόλαος Τζανετής(1897-1998) σε 
συνέντευξή του που είχε δημοσιευτεί στο τεύχος 2 

του περιοδικού Φτεριάς το 1999.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο ναός κτίστηκε εξ ολο-
κλήρου με προσωπική εργασία των ευλαβών κατοί-
κων κι ενοριτών του Μαραθοκάμπου. Οι πέτρες ήρθαν 
στον Όρμο από κάποιο κυκλαδονήσι με καΐκια κι από 
εκεί μέσω ενός μονοπατιού, αφού δεν υπήρχε δρό-
μος, στα χέρια! Τα γυναικόπαιδα κουβαλούσαν τις μι-
κρές κι οι άνδρες τις μεγαλύτερες πέτρες, αναλόγως 
της μυικής δύναμης του καθενός.

Όταν ο ναός κτίστηκε δεν ήταν στη σημερινή του 
μορφή. Το δάπεδο ήταν στρωμένο με χαλίκι, δεν υπήρ-
χαν οι πλάκες κι οι πολυέλαιοι είχαν κεριά. Στις μεγά-
λες σκάλες του νάρθηκα υπήρχαν κολωνάκια δεξιά κι 
αριστερά όπου οι νέοι της εποχής έκαναν τσουλήθρα. 
Η σκάλα που οδηγούσε στο κωδωνοστάσιο εσωτερικά 
ήταν ξύλινη κι αργότερα έγινε μαρμάρινη.
Ο νότιος αύλειος χώρος είχε σπηλιά στην οποία ο 
φούρναρης του παρακείμενου φούρνου αποθήκευε 
τα ξύλα του. Αργότερα οι αύλειοι χώροι μπαζώθηκαν 
κι ο ναός πήρε τη σημερινή του μορφή. Βέβαια το κα-
μπαναριό κι οι απότομες και καθόλου εξυπηρετικές 
σκάλες στην πίσω πλευρά του ναού κατά κοινή ομολο-

Χρυσούλα Κώνστα

 Η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου στο Μαραθόκαμπο
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γία βλάπτουν την αισθητική του περίτεχνου αυτού εκ-
κλησιαστικού οικοδομήματος.
Στο παλιό καμπαναριό και στο παλιό εκκλησάκι του 
οσίου υπήρχε το καμπανάκι που χτύπησε όταν το 1821 
στις 17 Απριλίου, Κυριακής του Θωμά, ο Γ. Δημητρι-
άδης κι ο Καπεταν Σταμάτης διάβασαν τη διακήρυξη 
της επανάστασης του Αλ. Υψηλάντη «Αδελφοί, ήρθεν 
η ώρα...». Ο κόσμος μαζεύτηκε, γέμισε η πλατεία και 
τα στενά, τα μάτια δάκρυσαν κι οι καρδιές χτύπησαν 
κι όταν ήρθε η ώρα του μεγάλου όρκου, όλοι, ιερείς, 
λαός και καπεταναίοι, με σηκωμένο το χέρι και το ει-
κόνισμα των Ταξιαρχών βροντοφώναξαν:

«Ομνύομεν επικαλούμενοι και τον εορτάζοντα σή-
μερον Απόστολον Θωμάν, ότι είμεθα έτοιμοι και εις 
πυρ και εις θάνατον υπέρ της ελευθερίας του Έθνους 
και της Πατρίδος».
Το μικρό καμπανάκι που σήμανε την έναρξη της επα-
ναστάσεως χρησιμοποιήθηκε αργότερα από το σχο-
λείο, καλώντας δασκάλους και μαθητές στην έναρξη 
και στη λήξη των μαθημάτων.
Αξίζει να αναφερθεί  ότι σε ανάμνηση της 17ης 
Απριλίου φυτεύτηκε πλάτανος, την δε εικόνα των Τα-
ξιαρχών οι Μαραθοκαμπίτες καπεταναίοι το 1826 την 
ασήμωσαν, το δε 1831 με έρανο όλων των κατοίκων 
ανάθεσαν στο ναό την εικόνα του Τίμιου Προδρόμου 
υπέρ αιωνίας μνήμης των ηρωικώς πεσόντων κατά τον 
ιερό αγώνα (Κώστας Καμπούρης, Χρονικό της Σάμου 
τόμος Β).
Η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου είναι τρίκλιτη βασι-
λική μετά τρούλου βυζαντινού ρυθμού και πανηγυρίζει 

τρεις φορές το χρόνο: 1)Στην εορτή του οσίου Αντωνί-
ου 17 Ιανουαρίου. 2)Στην εορτή του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου 25 Μαρτίου. 3)Των Ταξιαρχών 8 Νοεμβρί-
ου, που είναι πολιούχος του χωριού με τοπική αργία
Πηγές: Πατήρ Χρήστος Παξινός, εφημέριος του ιε-
ρού ναού. Μανώλης Πήττας. Κώστας Καμπουράκης, 
Χρονικό Σάμου.  Φτεριάς τεύχος 2 1999.
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      Μάης του 1944, Γερμανική κατοχή στη Σάμο, 
ήμουν παιδί τότε και μέναμε με τους γονείς μου στον 
Αγριλιώνα, στον τωρινό οικισμό Κάμπο Μαραθοκά-
μπου. Η ανάγκη επιβίωσης ανάγκαζε πολλές οικογέ-
νειες τότε να μένουν στην εξοχή, μακριά απ’ τον κατα-
κτητή, εκεί που όλο και κάτι φαγώσιμο βρισκόταν. Γι’ 

αυτό όλες σχεδόν οι αγροικίες, τα καλύβια που λέμε, 
μικρές μεγάλες, παλιές καινούριες, ήταν γεμάτες χει-
μώνα καλοκαίρι. 
Αυγή ακόμα κάποιος μας χτύπησε την πόρτα και 
μας ανακοίνωσε το μαντάτο. Μεγάλο κακό έγινε από-
ψε στο χωριό, μας είπε, σκότωσαν τους Γερμανούς 
στο σπίτι του Νικόλα του Κυπραίου στο κοτρόνι, κά-
νουν συλλήψεις, το χωριό θα κάψουν, μόλις πρόλαβα 
και ξέφυγα. Πέρασαν και μερικοί άλλοι ακόμα, σκα-
στοί κι αυτοί, με τη ψυχή στο στόμα, κάπου πήγαιναν 

να βρουν καταφύγιο, να κρυφτούν, μέχρι να περάσει 
η μπόρα. Κανένας δεν ήξερε κάτι το συγκεκριμένο, κι 
όπως ήταν φυσικό, η ανησυχία όλων μας ήταν μεγά-
λη, κανένας δεν ήξερε τι μας περίμενε, τι μπορούσε 
να συμβεί.
Η κινητοποίηση των Γερμανών ήταν άμεση, αμα-

ξιτοί δρόμοι δυτικά του όρμου δεν υπήρχαν τότε, κι 
αποσπάσματα με την βοήθεια μικρών πλοίων, ποταμό-
πλοια τα λέγανε που έβγαιναν μέχρι έξω, αποβιβαζό-
ταν στις διάφορες παραλίες, και με εκπαιδευμένα λυ-
κόσκυλα  χτένιζαν τις πλαγιές του Κέρκη. Πέρασαν κι 
απ’ την περιοχή μας, ζήτησαν κουβά για να βγάλουν 
και να πιούν νερό απ’ το πηγάδι, δεν ενόχλησαν κανέ-
να και πήραμε λίγο θάρρος. Στο χωριό και τον Όρμο 
κανένας μας δεν γνώριζε τι γινόταν, κανένας δεν είχε 
τη τόλμη να πάει προς τα εκεί, ούτε φαινόταν κανένας 

Ευάγγελος Γ. Κιλουκιώτης

Καταδρομική επιχείρηση των ιερολοχιτών στο Μαραθόκαμπο το 1944
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για να μάθουμε κάτι. Τα νέα ήταν αόριστα και συγκε-
χυμένα, πολλές οι φήμες, οι περισσότερες δημιουρ-
γήματα του φόβου και της φαντασίας, μια λέξη έφτα-
νε να γίνει μεγάλο γεγονός.   
Κατά την επιχείρηση αυτή, που έγινε από ιερολοχί-
τες σκοτώθηκε ένας Γερμανός στρατιώτης και τραυ-
ματίστηκαν ακόμα ένας ή δύο. Για το γεγονός αυτό, 
πολύ λίγα ασαφή και αόριστα, ανα-
φέρουν στα βιβλία τους, τόσο ο 
Γιάννης Ζαφείρης όσο κι ο Κώστας 
Πτίνης, οι μοναδικοί που έγραψαν 
για την κατοχή και την αντίσταση 
στη Σάμο. Αξιοσημείωτο είναι ότι 
και οι δυο, όταν συνέβη το γεγονός 
αυτό, βρισκόταν στη Μέση Ανατο-
λή, δεν το έζησαν από κοντά και 
προφανώς στηρίχτηκαν σε πληρο-
φορίες τρίτων που ούτε αυτοί γνώ-
ριζαν πολλά. Ο Γιάννης Ζαφείρης 
στο βιβλίο του «Η Σάμος στον αγώ-
να» γράφει στη σελίδα 200.

«Μερικές μέρες αργότερα κο-
μάντος του Ιερού Λόχου αποβιβά-
στηκαν στη δυτική Σάμο, με σκοπό 
να χτυπήσουν τη γερμανική φρου-
ρά Μαραθοκάμπου. Οι Ιερολοχί-
τες συναντήσανε τον Ταγματάρχη 
Αριστείδη Αγγελινάρα στον οποίο 
δείξανε σημείωμα του Τσιγάντε. Ο 
Αγγελινάρας τους έδωσε τις πλη-
ροφορίες για τους Γερμανούς του 
χωριού. Ήτανε τέσσερες Γερμα-
νοί και μένανε στο σπίτι του Ν. Κυπραίου. Οι Ιερολο-
χίτες επετέθησαν αιφνιδιαστικά τη νύχτα. Σκοτώσανε 
το σκοπό τραυματίσανε κι έναν άλλον, όμως δεν μπο-
ρέσανε να ρίξουνε το φυλάκιο και κατά την υποχώ-
ρησή τους σκορπίσανε στα γύρω δάση. Στο μεταξύ η 
ενέδρα που οι Ιερολοχίτες είχανε στήσει στο δρόμο 
Καρλοβάσου-Μαραθοκάμπου για να χτυπήσουν κάθε 
ενδεχόμενη κίνηση για βοήθεια προς τους Γερμανούς 
του Μαραθοκάμπου έπιασε δύο αιχμαλώτους, έναν 
Γερμανό κι έναν Ιταλό. Με την αποτυχία του εγχει-
ρήματος άφησαν ελεύθερους τους αιχμαλώτους. Οι 
Γερμανοί βρήκανε σημείωμα του Τσιγάντε προς τον 
Αγγελινάρα τον οποίον συλλάβανε κι αφού τον βασά-
νισαν άγρια τον μεταφέρανε στη Λέρο και τον εκτελέ-
σανε. Οι Γερμανοί πιάσανε πενήντα Μαραθοκαμπίτες 
ομήρους και τους είχανε και ξεφορτώνανε ένα σλέπι 
στον Όρμο. Όταν όμως διαπιστώσανε πως το εγχείρη-
μα το κάμανε Ιερολοχίτες και όχι αντάρτες τότε τους 
αφήσανε λεύτερους».
Αν και το βιβλίο του Κ. Πτίνη «Χρόνια κατοχής», εί-
ναι πιο εκτεταμένο, για το γεγονός αυτό είναι πολύ πιο 
λακωνικός απ’ τον Ζαφείρη. Στη σελίδα 488 γράφει:

«Τον Μάιο του 1944 κομάντος του Ιερού Λόχου θα 
χτυπήσουν το Γερμανικό φυλάκιο στο Μαραθόκαμπο 
χωρίς επιτυχία, που σαν συνέπεια είχε να συλληφθούν 

ο απόστρατος Ταγματάρχης Αρ. Αγγελινάρας – που 
εκτελέστηκε στη Λέρο – και πενήντα κάτοικοι του χω-
ριού που τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι». 
Στην περιγραφή του Γ. Ζαφείρη υπάρχουν δυο ερω-
τηματικά. Πρώτο, δεν είναι δυνατό οι δυο Γερμανοί 
που έμειναν τελικά απ’ τους τέσσερες, αφού ο ένας 
σκοτώθηκε κι ο άλλος τραυματίστηκε, να μπόρεσαν να 

σκορπίσουν, όπως κι έγινε άλλωστε, ολόκληρη ομάδα 
ιερολοχιτών άριστα εκπαιδευμένων και εξοπλισμέ-
νων, και δεύτερο αφού στόχος των ιερολοχιτών ήταν 
να σκοτώσουν Γερμανούς, για πιο λόγο έδωσαν χάρη 
κι ελευθέρωσαν τους δυο αιχμάλωτους. Η κύρια απο-
στολή τους δεν ήταν ο θάνατος των τριών ή πέντε γερ-
μανών του φυλακίου, ο κύριος σκοπός της αποστολής 
ήταν διαφορετικός, όπως θ’ αναφερθεί στα επόμενα, 
αλλά για κάποιους λόγους ματαιώθηκε.     

Το επόμενο βράδυ μετά το εγχείρημα του Μαρα-
θοκάμπου, όπως μας διηγούταν ο Μανώλης Καλα-
μοβράκας, που έμεινε οικογενειακώς κι αυτός στον 
Αγριλιώνα, βοσκούσε τα πρόβατά του στη θέση Άγι-
ος Κωνσταντίνος, για μια στιγμή οι σκύλοι άρχισαν να 
γαυγίζουν κι ένας ιερολοχίτης ξεφύτρωσε μέσα απ’ 
τους θάμνους. Ήταν τελείως μόνος, τον πλησίασε και 
του είπε ότι χάθηκε απ’ τους υπόλοιπους το βράδυ της 
συμπλοκής, βαδίζοντας τη νύχτα έφτασε μέχρι εκεί 
και ζήτησε την βοήθειά του.  
Ο Μανόλης, αν και γνώριζε πολύ καλά ότι κάτι τέ-
τοιες ενέργειες τότε σήμαιναν θάνατο, ξεκλήρισμα, 
τον προστάτεψε και τον τροφοδοτούσε, το μεγάλο 
πρόβλημα όμως ήταν η επανασύνδεσή του με τους 
υπόλοιπους, ποιος μπορούσε να ξέρει πού βρισκόταν. 
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Τελικά δεν άργησε κι αυτό να τακτοποιηθεί μέσω της 
συζύγου του Γεωργίου Τσακουμάγκου Μαρίας, το γέ-
νος Βελεμβέτσου, που εκείνη την εποχή έμεινε στην 
Κιούρκα. Μόλις πήρε τη πληροφορία, το επόμενο κιό-
λας βράδυ ήρθε κάποια νεαρή κοπέλα απ’ την οικογέ-
νεια Γεωργούλη, όπως είπαν τότε, τον παρέλαβε και 
τον οδήγησε στην ομάδα.
Αποχαιρετώντας τον προστάτη του ο ιερολοχίτης, σε 
ένδειξη ευγνωμοσύνης του χάρισε το ρολόι του, μεγά-

λο δώρο για εκείνη την εποχή, και μετά την απελευ-
θέρωση τον θυμήθηκε και του έστειλε  ευχαριστήριο 
γράμμα και δέμα με πολλά και διάφορα δώρα. Μερι-
κά απ’ αυτά και κυρίως το ρολόι τα κρατούσε σαν κει-
μήλια. 

Ο ιερολοχίτης ήταν Χιώτης, λεγόταν Γιάννης Θά-
νος, και διηγήθηκε στον Μανώλη τον πραγματικό σκο-
πό της αποστολής και το τι επακολούθησε. Στόχος της 
αποστολής δεν ήταν η ολιγάριθμη γερμανική φρουρά 
του Μαραθοκάμπου, δεν θα κέρδιζαν τίποτα άλλωστε 
δημιουργώντας μια πολυδάπανη κι επικίνδυνη απο-
στολή για να σκοτώσουν τρείς ή πέντε ίσως και περισ-
σότερους Γερμανούς, που εκείνη την εποχή έχαναν σ’ 
όλα τα μέτωπα, και που θα μπορούσε να έχει ολέθριες 
συνέπειες για το χωριό. Ο πραγματικός στόχος ήταν 
η ανατίναξη των καυσίμων των Γερμανών που βρίσκο-
νταν έξω απ’ το Καρλόβασι, στο δρόμο προς τους Αγί-
ους Θεοδώρους, εκεί κάπου κοντά στο στρατόπεδο, 

ενέργεια εμπνευσμένη, μελετημένη και σχεδιασμέ-
νη προφανώς απ’ τον Αρ. Αγγελινάρα. Στην ίδια θέση, 
που στους Λεκάτες είναι γνωστή με το όνομα βενζί-
νες, είχαν και οι Ιταλοί τα δικά τους καύσιμα.   
Όταν η ομάδα των ιερολοχιτών, αποβιβάστηκε στις 

17 Μαΐου από κάποιο υποβρύχιο εκεί κάπου στο ξηρό-
ρεμα, εμπιστεύτηκαν τα εφόδιά τους, τρόφιμα, εκρη-
κτικά και πολεμοφόδια, σε κάποιον που τους περίμε-
νε με τα ζώα του, ο οποίος προφανώς θα είχε επιλεγεί 

απ’ τους εδώ συνεργάτες τους. Αυτός όμως εξαφα-
νίστηκε μ’ όλα τα εφόδια και σε λίγες μέρες διαδό-
θηκε, προφανώς από δικούς του ανθρώπους για να 
καλύψουν την ενέργεια, ότι έπεσε σε Γερμανική περι-
πολία, ο ίδιος μόλις πρόλαβε να διαφύγει και σε λίγες 
μέρες έφυγε για τη Μέση Ανατολή γιατί, όπως έλε-
γαν, τον αναζητούσαν οι Γερμανοί. 
Αυτό όμως ήταν ψέμα, γιατί όταν τα εφόδια έπεφταν 
σε γερμανικά χέρια η αποστολή θα είχε προδοθεί και 
ο Γερμανοί θα είχαν κινητοποιηθεί νωρίτερα, που κάτι 
τέτοιο δεν είχε συμβεί, κι εκτός απ’ αυτό, παιδί τότε 
μπαινόβγαινα στο σπίτι στενού συγγενικού του προ-
σώπου παίζοντας με τα παιδιά του και πολλές φορές 
τους είχα δει να τρώνε κονσέρβες και γαλέτες, προ-
ερχόμενες προφανώς απ’ τα εφόδια των ιερολοχιτών.     
Μετά απ’ το γεγονός αυτό, χωρίς εφόδια και με λίγα 
πολεμοφόδια, όσα είχε μαζί του ο καθένας, η επιχεί-
ρηση, αλλά και κάθε άλλη επιχείρηση ήταν αδύνατη 
και περίμεναν την επιστροφή τους. Η βάση τους, όπως 
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μαθεύτηκε αργότερα, ήταν η περιοχή Ανεμόμυλοι, 
εκεί που βρίσκεται σήμερα το αιολικό πάρκο του Μα-
ραθοκάμπου, η θέση ήταν κατάλληλη γιατί βρισκόταν 
κοντά στο στόχο, αλλά και για κάθε ενδεχόμενο, η δι-
αφυγή τους προς τον Κέρκη, αλλά και τον Καρβούνη, 
ήταν εύκολη.

Μια νύχτα, στον αμαξιτό δρόμο του Μαραθοκάμπου, 
εκεί κοντά στη βάση τους, έπιασαν ένα φορτηγό αυ-
τοκίνητο με ένα Γερμανό κι ένα Ιταλό κι απ’ αυτούς 
πληροφορήθηκαν ότι οι Γερμανοί αξιωματικοί του Μα-
ραθοκάμπου κι άλλοι ακόμα απ’ τις γύρω περιοχές εί-
χαν κάποια γιορτή, κάποια συνεστίαση στο σπίτι του 
Κυπραίου που έμεναν οι αξιωματικοί. Οι ιερολοχίτες 
θεώρησαν το γεγονός σαν μια 
καλή και πιθανόν εύκολη ευ-
καιρία, να σκοτώσουν μερικούς 
βαθμοφόρους Γερμανούς, 
έτσι για να μη φύγουν τελεί-
ως άπραγοι απ’ το νησί και χω-
ρίς να το καλοσκεφτούν, χωρίς 
να γνωρίζουν τη διαμόρφωση 
του χώρου, ποιους και πόσους 
θ’ αντιμετώπιζαν, χωρίς καμιά 
προετοιμασία και μελέτη, απο-
φάσισαν να δράσουν. Με το 
αυτοκίνητο διέσχισαν ολόκλη-
ρο το χωριό κι έκαναν την επί-
θεση. Σκοτώνοντας το σκοπό, 
οι Γερμανοί τους πήραν είδηση 
κι αντιστάθηκαν με σθένος, σ’ 
αυτό τους βοήθησε και το ανά-
γλυφο της περιοχής, οι γκρεμοί 
που υπήρχαν γύρω απ’ το σπίτι, 
τα κατσάβραχα, τα πουρνάρια 
και οι θάμνοι το έκαναν απόρ-
θητο φρούριο, με αποτέλεσμα οι ιερολοχίτες να βρε-
θούν σε δυσχερέστατη θέση και να σκορπίσουν στις 
γύρω περιοχές, όπως ακριβώς γράφει ο Γ. Ζαφείρης. 
Κατά τη συμπλοκή τραυματίστηκε κι ένας απ’ αυτούς, 
τον οποίο μετέφεραν και περιέθαλψαν σ’ ένα απ’ τους 
μισογκρεμισμένους την εποχή εκείνη ανεμόμυλους.
Έτσι κι ο ιερολοχίτης της ιστορίας μας, βρέθηκε ξε-
κομμένος να κρύβεται μόνος στη περιοχή του Αγίου 
Κωνσταντίνου.
Μετά τη συμπλοκή συγκέντρωσαν τους κατοίκους 
του χωριού στη πλατεία του Αγίου Αντωνίου και κάτω 
απ’ τις κάνες των πολυβόλων, επέλεξαν αρκετούς, 
ίσως για να τους εκτελέσουν κι ελευθέρωσαν τα γυ-
ναικόπαιδα και τους ηλικιωμένους. Στο σημείο της 
συμπλοκής όμως  βρέθηκε σακίδιο, προφανώς του 
αρχηγού, με σημειώσεις κι άλλα στοιχεία που ενοχο-
ποιούσαν τον Αριστείδη Αγγελινάρα. Τον αναζήτησαν 
αλλά δεν βρέθηκε. Μόλις όμως πληροφορήθηκε την 
απειλή, παρουσιάστηκε, ανέλαβε ο ίδιος την όλη ευ-
θύνη κι ελευθερώθηκαν οι κρατούμενοι. Τον Αγγελι-
νάρα τον φυλάκισαν αρχικά στο Βαθύ, όπου υπέστη τα 

χειρότερα μαρτύρια και στη συνέχεια τον μετέφεραν 
στη Λέρο, όπου και τον εκτέλεσαν.
Απ’ όλα αυτά φαίνεται ότι το εγχείρημα αυτό ήταν 
μια στιγμιαία απόφαση του νεαρού θερμόαιμου έφε-
δρου ανθυπολοχαγού απ’ τη Χώρα, που ήταν ο επικε-
φαλής της ομάδας κι έγινε ερήμην του Αγγελινάρα, ο 
οποίος δεν θα το επέτρεπε, δεν θα έβαζε καμιά φορά 
σε κίνδυνο το χωριό και τους χωριανούς, που για να 
σωθούν προτίμησε να θυσιαστεί ο ίδιος. 

Τα χρόνια πέρασαν και η ιστορία αυτή πάντοτε με 
απασχολούσε, έψαξα πολλά κείμενα σχετικά με τη 
δράση του Ιερού Λόχου, για τη περίπτωση αυτή όμως 
δε βρήκα τίποτα. Τα μέσα της δεκαετίας του 1970 υπη-

ρετούσα στην Αγροτική Τράπεζα της Σάμου και μ’ επι-
σκέφτηκε κάποιος απ’ το Άνω Βαθύ για κάποια υπό-
θεσή του, ονομαζόμενος Αναστάσιος Λιόντας. Όταν 
κατά τη κουβέντα πληροφορήθηκε ότι είμαι Μαραθο-
καμπίτης, μου είπε ότι σαν ιερολοχίτης είχε πάρει μέ-
ρος κι αυτός στην εν λόγω επιχείρηση και δεν έχασα 
την ευκαιρία να διασταυρώσω τις πληροφορίες μου. 
Σε γενικές γραμμές και με άφθονο αλάτι, σύνηθες σε 
τέτοιες ιστορίες, μου επανέλαβε τα ίδια, μου μίλησε 
για τον ιερολοχίτη που τραυματίστηκε κατά τη συμπλο-
κή κι ότι συγκρούστηκαν δυο φορές με τους Γερμα-
νούς και τους ξέφυγαν. Τη μια κάτω απ’ το μοναστή-
ρι του Αγίου Γεωργίου, πάνω απ’ το ρέμα του Μελέτη 
και την άλλη στ’ ανατολικά υψώματα της Ψιλής Άμ-
μου, πάνω απ’ τη βρύση της καμαρίτσας που υπήρχε 
τότε εκεί, όπου τραυματίστηκε κι ένας Γερμανός. Οι 
δυο συμπλοκές αυτές μου ήταν γνωστές γιατί σημειώ-
θηκαν σε μικρή απόσταση απ’ το τόπο διαμονής μας.
Αν και μου είναι γνωστά, για ευνόητους λόγους πα-
ραλείπω μερικά ονόματα που υπάρχουν όμως στο 
πρωτότυπο κείμενο.
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Από την Παναγιά Χατζημανώλη, την επονομαζόμενη 
Κακοπέρατο, λόγω του δύσβατου μονοπατιού, χρειάζε-
ται περίπου δέκα λεπτά δρόμος. Πρέπει να περπατή-
σει κανείς κατά μήκος της όχθης του ίδιου χειμάρρου, 
ακολουθώντας ένα πολύ στενό δρομάκι στις πλαγιές 
του βουνού. Ανά διαστήματα, το μονοπάτι αυτό είναι 
τόσο στενό και η χαράδρα που περνά δίπλα τόσο βα-
θιά και απότομη, που έδωσε στο πέρασμα αυτό το όνο-
μα που φέρει. Όταν ο άνεμος φυσάει μανιασμένα, εί-

ναι αδύνατον να επιχειρήσεις να περάσεις ανώδυνα, 
γιατί διατρέχεις κίνδυνο σχεδόν αναπόφευκτο να πα-
ρασυρθείς στο γκρεμό. 
Στην άκρη αυτού του επικίνδυνου μονοπατιού, ανε-
βαίνοντας μια σκάλα με 22 σκαλοπάτια, βρισκόμα-
στε στο κατώφλι ενός σπηλαίου πλάτους 8 μέτρων και 
ύψους αρχικά 10 μέτρων κι έπειτα 30 μέτρων. Στην 
είσοδο βρίσκεται ένα ξωκλήσι αφιερωμένο στην Πα-
ναγία Κακοπέρατου, έπειτα, κατεβαίνοντας τριάντα 
περίπου σκαλιά, διακρίνουμε στο βάθος του σπηλαίου 
μια τεχνητή λεκάνη όπου σωρεύεται το νερό το οποίο 
στάζει μέσω των τοιχωμάτων του βράχου. Πολλοί στα-
λακτίτες εξέχουν από κάθε σημείο όπως έχουν σχη-
ματισθεί από τα απολιθωμένα σταγονίδια, τα οποία με 
το πέρασμα των αιώνων πέφτουν ακατάπαυστα από 
υψηλά σημεία της καμάρας. 
Από την Παναγία Κακοπέρατο, περνάμε ξανά από 
το ίδιο μονοπάτι, όπως με την Παναγία Χατζημανώλη 

κι έπειτα κατευθυνόμαστε δυτικά. Η ανάβαση γίνεται 
όλο και πιο κουραστική και μόνο μετά από δύο ώρες 
επαναλαμβανόμενων προσπαθειών στις πλαγιές με 
τους μυτερούς βράχους, κομμένους και χαραγμένους 
από χαράδρες και σχισμένους από χιλιάδες ρωγμές, 
προσεγγίζουμε τελικά στο οροπέδιο αυτής της ορο-
σειράς.
Όταν το καταφέρει κανείς αυτό, απομένει το να 
σκαρφαλώσει στην υψηλότερη κορυφή, περπατώντας 

κατά μήκος μιας ράχης που 
ανεβαίνει από τα βορειοα-
νατολικά προς τα νοτιοδυτι-
κά, σχηματίζοντας διαφορε-
τικά επίπεδα, φθάνοντας σε 
αυτό που κυριαρχεί έναντι 
όλων των άλλων και αγγίζει 
το ύψος των 1570 μέτρων. 
Εκεί, εκπνέει κάθε είδος 
βλάστησης. Mόνο κάποια 
απομεινάρια από αρωματι-
κές και αγκαθωτές νησίδες 
βλάστησης έχουν χώσει τις 
ρίζες τους ανάμεσα στους 
βράχους και σποραδικά τους 
καλύπτουν με μια ωχρή πρα-
σινάδα. Στο καταληκτικό ση-
μείο αυτής της ράχης οι Σα-
μιώτες είχαν εγκαταστήσει, 
στην διάρκεια του τελευταί-
ου πολέμου της ανεξαρτησί-
ας, μια μικρή έδρα που χρη-
σίμευε ως θέση σκοπιάς απ’ 
όπου μπορούσαν να κάνουν 
σινιάλο από μακριά, μέσα απ 

τα πυκνά χαμόκλαδα, για την προσέγγιση του εχθρού. 
Η κατασκευή αυτή, που είναι προχειροφτιαγμένη και 
μισογκρεμισμένη, μου επιτρέπει να καταφύγω εκεί για 
να προφυλαχθώ από τη μανία του ανέμου που φυσά 
και απειλεί να με παρασύρει και να ρεμβάσω, αγνα-
ντεύοντας τον απαράμιλλο ορίζοντα που ξεδιπλώνεται 
μπροστά στα μάτια μου. Ποτέ δεν έχω δει πιο υπέροχο 
θέαμα, ποτέ δεν είχε απλωθεί μπροστά στα μάτια μου 
πιο απέραντο και πολύμορφο πανόραμα. Έμεινα ώρα 
εκεί συνεπαρμένος και ακινητοποιημένος από θαυμα-
σμό, πριν φροντίσω να μελετήσω αυτή την απέραντη 
ποικιλία και τον αξιοθαύμαστο γεωγραφικό χάρτη που 
απλωνόταν απείρως γύρω απ’ το βουνό στην κορυφή 
του οποίου καθόμουν. Ένας αγνός και διάφανος ου-
ρανός, καθαρός από έναν ισχυρό βόρειο άνεμο, δεν 
έβαζε κανένα εμπόδιο στη θέα και τα κιάλια μου βολι-
δοσκοπούσαν εύκολα ακόμη και τις πιο απομακρυσμέ-
νες αποστάσεις. Από κει, φαινόταν το Αιγαίο πέλαγος, 

Αγγελική Τσακουμάγκου

(ΜΕΡΟΣ Β΄)
Η περιγραφή του Μαραθοκάμπου και του Κέρκη από τον Victor Guerin

Ο Προφήτης Ηλίας του Κέρκη
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με τα περισσότερα απ τα νησιά με το οποία είναι διε-
σπαρμένο, με τη Ρόδο στο νοτιότερο σημείο, μέχρι τη 
Λήμνο στα βόρεια. Βορειοδυτικά, το όρος Άθως ορ-
θώνει την πελώρια μάζα του που φαίνεται να επισκιά-
ζει μέρος του Αρχιπελάγους. Στα ανατολικά, διάφορα 
βουνά της Μικράς Ασίας μέχρι τη χιονισμένη οροσει-
ρά του Ταύρου, διαμορφώνουν ένα τεράστιο δίκτυο 
πεδιάδων και κοιλάδων, κόλ-
πων και ακρωτηρίων. Ατενίζο-
ντας από τόσο ψηλά, οι απο-
στάσεις καταργούνται, τα 
νησιά φαίνονται πολύ κοντά 
το ένα στο άλλο, σαν να κρα-
τιούνται απ το χέρι. Οι Κυκλά-
δες φαίνονται ενωμένες με 
τις Σποράδες, η Ελλάδα με 
την Ευρώπη, η Ελλάδα με την 
Ευρώπη αλληλοχαιρετιούνται 
και ο θεατής αγκαλιάζει δύο 
κόσμους με ένα ανοιγόκλει-
σμα του ματιού του, η ιστο-
ρία και η ποίηση κατακλύζο-
νται από αναμνήσεις, η φύση 
τα περιβάλλει με αγάπη, τόσο 
όμορφο είναι το φως που τα 
λούζει και τα κάνει να φαί-
νονται με τόση καθαρότητα, 
τόσο θαυμάσιος ο ουρανός 
που τα διακοσμεί. 
Εάν από την κορυφή αυτού 
του εναέριου οροπεδίου δια-
κρίνονται τόσο μακρινά μέρη, 
καταλαβαίνουμε πως ολόκληρο το νησί της Σάμου επι-
δεικνύει με μια τέλεια ευκρίνεια που την αντιλαμβά-
νεται το μάτι, όλα τα σχήματα ταιριάζουν σε ακρίβεια 
και πιστότητα με τον χαρακτήρα που παρουσιάζει. Οι 
κοιλάδες της, οι οροσειρές της με τις διαφορετικές 
διακλαδώσεις τους, η μορφολογία των ακτών της, τα 
κατοικημένα και καλλιεργημένα σημεία της όπως και 
αυτά τα οποία ο άνθρωπος και ο πολιτισμός δεν έχουν 
ακόμη κατακλύσει, όλα αυτά αποκαλύπτονται σαν δι-
αφορετικές λεπτομέρειες ενός μεγάλου πίνακα, ζω-
ντανού και κινούμενου, τον οποίο η ίδια η φύση φι-
λοτέχνησε και πάνω στον οποίο πέταξε τολμηρά και 
μεγαλοπρεπή χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα 
λεπτεπίλεπτες γραμμές και περιγράμματα όλο χάρη. 
Τη στιγμή που εξέταζα την κορυφή Προφήτης Ηλί-
ας, που τοποθετείται πιο χαμηλά απ’ όπου ήμουν και 
φέρει την ονομασία Λειβαδάκια, αντιλήφθηκα έναν 
αετό που υπερίπτατο με ανοικτά τα φτερά του πάνω 
από το ξωκλήσι το αφιερωμένο στον συγκεκριμένο 
άγιο. Φαινόταν ως αληθινός άρχοντας των βουνών αυ-
τών, τόσο ήρεμο και τολμηρό ήταν συνάμα το πέταγ-
μά του και ακολουθούσα με τα μάτια μου πολλή ώρα 
τους κύκλους που έκανε στον ουρανό, αναζητώντας 
τη λεία του. 
Κατηφορίζοντας από την κορυφή Λειβαδάκια περ-

νάω μέσω ενός σύννεφου που σερνόταν ανάμεσα στις 
πλαγιές του βουνού και που προηγουμένως το είχα πε-
ράσει για καπνό: θυμάμαι λοιπόν αυτή την ωραία λογο-
τεχνική έκφραση τόσο αληθινή και ποιητική: «nebulam 
sicut cinerem spargit», σκορπίζει τα σύννεφα όπως 
την τέφρα. 
Στην πλευρά της Καλλιθέας (Kalabacte), το όρος 

Κέρκης έχει τόσο απόκρημνες πλαγιές και τόσο τρο-
μακτικούς γκρεμούς, που αναρωτιέμαι από ποιο μονο-
πάτι θα μπορούσα να επιχειρήσω αυτή την επικίνδυνη 
κατάβαση. Πηγαίνοντας ωστόσο προς τα βόρεια, όπως 
αν θέλαμε να πάμε στο λιμάνι Σεϊτάνι ή στο λιμάνι του 
Διαβόλου, καταλήγουμε στο να ανακαλύπτουμε ένα 
μονοπάτι που το παίρνει συχνά η βροχή και στο οποίο 
αφήνεσαι περισσότερο να γλιστρήσεις παρά να περ-
πατήσεις. Έπειτα, διασχίζουμε ένα σκοτεινό πευκο-
δάσος, πράσινους δρυς, κυπαρίσσια και τούγιες, και 
ανακαλύπτουμε το μικρό οικισμό των Δρακαίων που 
ανήκει στην Καλλιθέα, ένα σύνολο 20 κατοικιών εργα-
τών και βοσκών. 
Στρίβοντας κατόπιν δυτικά, διατρέχουμε ένα είδος 
γιγάντιου τείχους γυμνών και κάθετων βράχων που 
ανεβαίνουν σε ένα τεράστιο ύψος σαν αδιαπέραστο 
τείχος. Σε άλλα σημεία, θα λέγαμε ότι κινδυνεύουν 
να ερειπωθούν και ότι τεράστια κομμάτια που έχουν 
αποσπασθεί σε κάνουν να φοβάσαι πως μια ξαφνική 
δόνηση θα οδηγήσει σε μια τρομακτική καθίζηση. Απ’ 
αυτή τη μεριά και σε μια απρόσιτη για τα ανθρώπινα 
δεδομένα πλαγιά βρίσκεται το στόμιο μιας σπηλιάς 
απ’ όπου- όπως ισχυρίζονται οι κάτοικοι- δραπετεύει 
σχεδόν κάθε βράδυ, ειδικά όταν η θάλασσα είναι τα-
ραγμένη, μια φλόγα που την περιέγραφαν ως το φως 

Η Καλλιθέα
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αναμμένου φακού και που εξαιτίας της δόθηκε εδώ 
και χρόνια σ’ αυτό το είδος φεγγίτη η ονομασία Κανδή-
λι (Chandelier). Λέγεται ότι η φλόγα αυτή είναι ιδιαί-
τερα ευδιάκριτη όταν διασχίζουμε τη νύχτα το μεγάλο 
μπουγάζι (Βοgaz) και ότι ο παλιός γάλλος ταξιδευτής 
Thevenot επιβεβαιώνει πως την είδε το έτος 1656.
Ο Ιωσήφ Γεωργειρήνης, o Τournefort και άλλοι τα-
ξιδευτές το έχουν επίσης αναφέρει αυτό, λέγοντας 
πως οι κάτοικοι της έδιναν από παλιά αλλά και τώρα 
το όνομα μεγάλο θαύμα.
Σε ότι με αφορά, δεν είχα την ευκαιρία να επιβε-
βαιώσω ιδίοις όμμασι την ύπαρξη αυτής της φλόγας, 
ωστόσο δεδομένου ότι μαρτυρούν την ύπαρξή της επί-
σημες και αλλεπάλληλες αφηγήσεις, τις οποίες δεν 

ξέρουμε που αποδίδονται, παρότι ορισμένοι ταξιδευ-
τές το έχουν αποδώσει σε απάτη καλογέρων, δεδο-
μένου ότι κανείς καλόγερος δε θα μπορούσε ποτέ να 
σκαρφαλώσει στο απροσπέλαστο αυτό σπήλαιο και να 
ανάψει από εκεί φακό, για να πιστέψουμε σε θαύμα, 
προσωπικά έχω την τάση να παραδέχομαι την άπο-
ψη του ταξιδευτή Clarke, που πέρασε από τη Σάμο το 
1801 και που περιγράφοντας τη μυστηριώδη αυτή φλό-
γα, θεωρεί πως πρόκειται απλώς για έκλυση αερίου 
υδρογόνου που έγινε φλόγα και βγήκε απ το συγκε-
κριμένο άνοιγμα. 
Δύο άλλα σπήλαια που υπάρχουν στην ίδια πλαγιά 
του βουνού, σε υψόμετρο 500 μέτρων πάνω απ τη 
θάλασσα, είναι αφιερωμένα το ένα στην Αγία Τριά-
δα (Hagia-Trias) και το άλλο στην Παναγία Μακρινή 
(Notre-Dame-Lontaine). 
Φθάνουμε στο πρώτο ακολουθώντας ένα είδος στε-
νής ράμπας που κάνει άνοιγμα στο βράχο. Bρίσκεται 
μπροστά από έναν μεγάλο καμπυλωτό προθάλαμο, εί-
κοσι πόδια μήκος και πενήντα μέτρα πλάτος, κάτω από 

το οποίο είναι ένα ξωκλήσι αφιερωμένο στην Αγία Τρι-
άδα: Έπειτα αρχίζει το σπήλαιο του οποίου το πλάτος 
ποικίλει μεταξύ επτά και τριών μέτρων και το ύψος 
του από τρία έως ένα μέτρα. Μετά από εβδομήντα βή-
ματα, χαμηλώνει τόσο πολύ που δε μπορούμε να το δι-
ασχίσουμε παρά μόνο έρποντας. 
Εκεί έχω παρατηρήσει αξιοθαύμαστα μπλοκ μαρμά-
ρου φίνου και κατάλευκου και το κοιτάω όπως μια λα-
τομείο που το είχαν εκμεταλλευθεί τον παλιό καιρό. 
Το μονοπάτι για να φθάσει κανείς στο δεύτερο ξω-
κλήσι είναι γεμάτο τρομακτικούς γκρεμούς και θα άξι-
ζε περισσότερο από το αντίστοιχο της Παναγίας Κακο-
πέρατο το χαρακτηρισμό του κακού περάσματος. Ένα 
μικρό οχύρωμα προστατεύει την είσοδο του συγκε-

κριμένου σπηλαίου, το άνοιγμα 
του οποίου είναι τριγωνικό και 
ύψους δέκα μέτρων. Εκεί βρί-
σκεται το εκκλησάκι της Πανα-
γιάς. Μια πινακίδα μαρτυρά πως 
είχε χτιστεί το 1765.
Αυτό το σπήλαιο περιέχει με-
γάλο αριθμό σταλακτιτών και 
πολλά μεγάλα βάζα από πηλό 
δέχονται το νερό που στάζει στα 
τοιχώματα των θόλων. Εκεί, βρί-
σκουμε επίσης πραγματικά γιγα-
ντιαία οστά, τα οποία θεωρούνται 
ιερά και πως ανήκαν σε παλιούς 
ασκητές: ένα κρανίο χρησιμεύ-
ει ως κύπελλο κοντά σ ένα αγία-
σμα, για τους προσκυνητές που 
θέλουν να ξεδιψάσουν από το 
αγιασμένο αυτό νερό. 
Προκαταλήψεις ρίζωσαν στο 
μυαλό των ντόπιων για μυστηρι-
ώδεις και αθέατους φιλοξενού-
μενους που τους αντιλαμβάνο-

νται να στοιχειώνουν διάφορες σπηλιές. Φαντάζονται 
πως οι σπηλιές είναι γεμάτες ασκητές που δεν τους 
πιάνει το βλέμμα των επισκεπτών που τρυπώνουν στις 
σπηλιές, αλλά των οποίων οι ευλαβικές φωνές και τα 
αρμονικά τραγούδια αποκαλύπτουν ωστόσο την πα-
ρουσία τους. Ο οδηγός μου έλεγε πως τη στιγμή που 
κάποια μέρα μπήκε σε μια από αυτές τις σπηλιές, αντι-
λήφθηκε ένα άσπρο φάντασμα γονατιστό που εξαφα-
νίστηκε μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία του. 
Κατεβαίνοντας από την Παναγία Μακρινή, συναντά-
με ένα οροπέδιο επί του οποίου έχει ανεγερθεί ένα 
ξωκλήσι, η Αγία Αικατερίνη. Τρία πλατάνια, καμιά δε-
καριά σκιαδιοφόρα πεύκα και μια πηγή, ομορφαίνουν 
αυτό το σημείο. Ένα χιλιόμετρο πιο πέρα βρίσκεται το 
χωριό Καλλιθέα, που συγκεντρώνει 44 σπίτια μια εκ-
κλησία και ένα δημοτικό σχολείο. Πριν πενήντα χρό-
νια, απαρτιζόταν από τέσσερις μόνο καλύβες και το 
μέρος ονομαζόταν Σκάνια, από το όνομα του πρώτου 
εκεί κατοίκου. Το όνομα Καλλιθέα (Kalabacte) ήταν 
τούρκικο και η ερμηνεία του είναι σωρός από πέτρες. 

Παναγία η Μακρινή
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Θεωρώ όμως ότι πρόκειται κυρίως για μια παραλλαγή 
της ελληνικής λέξης Καταβάτης, έκφραση που συχνά 
αποδιδόταν στον Κέρκη (Τοurnefort, γράμμα Χ, Επί της 
Σάμου, τ. I, σελ. 427), το βουνό με τους γκρεμούς. Από 
«Καταβάτης» έγινε «Καλαβάτης», έπειτα «Καλαβά-
κτε», χαρακτηρισμός που ακολούθως δόθηκε στο χω-
ριό που τοποθετείται στην κατηφόρα αυτού του βου-
νού.
Τα περίχωρα της Καλλιθέας (Kalabacte), είναι αξι-
οθαύμαστα: ωραίες φυτεί-
ες ελιάς απλώνονται έως την 
παραλία. Από κει προς Μα-
ραθόκαμπο, παρακάμπτοντας 
προς τη νότια πλευρά, μετά 
προς την ανατολική, τις πλα-
γιές του Κέρκη, απαιτούνται 
έξι ώρες περπάτημα. Το χλο-
ερό και κακοτράχαλο χώμα 
καλύπτεται από πράσινες βε-
λανιδιές, πεύκα και ελιές, 
ανακατεμένα με σχίνους, 
κουμαριές, μυρτιές και ακαν-
θώδη σπάρτα. Κατά μήκος του 
δρόμου παρατηρούμε διάφο-
ρα αρχαία λατομεία άσπρου 
μαρμάρου, εγκαταλελειμμένα 
εδώ και χρόνια, και δύο μεγά-
λα σπήλαια, το πιο γνωστό και 
περίεργο από τα οποία είναι 
κάτω από την επίκληση της 
Παναγίας Σαραντασκαλιώτισ-
σας. Το σπήλαιο αυτό, βρίσκε-
ται σε ύψος 130 μέτρων πάνω 
από μια χαράδρα και 400 μέ-
τρα πάνω από τη θάλασσα. Η σκάλα με σαράντα σκα-
λοπάτια απ την οποία ανεβαίνουμε, είναι αφιερωμένη 
στην Παναγία η οποία λατρεύεται εκεί, φέροντας το 
όνομά της. Έχοντας διασχίσει το τελευταίο σκαλί, ει-
σερχόμαστε σε μια σπηλιά που αποτελείται από δύο 
διαμερίσματα: το πρώτο έχει πλάτος 4 μέτρα και μή-
κος 10 μέτρα, καταλήγει σε ένα είδος φυσικού φρέ-
ατος το βάθος του οποίου είναι ασύλληπτο: oι θόλοι 
είναι διακοσμημένοι με σταλακτίτες, που σχηματίζουν 
άστατα σχήματα και περιγράφουν χιλιάδες παράξε-
νες και φανταστικές μορφές. Το δεύτερο διαμέρισμα 
είναι πολύ πιο μεγάλο: Προηγείται ένα ιερό προς τι-
μήν της Παναγίας. Η κλίση γέρνει ιδιαίτερα, στην άκρη 
βρίσκεται το αγίασμα. Eκεί κοντά, μια μικρή πέτρινη 
προεξοχή η οποία χρησιμεύει ως κιγκλίδωμα, χωρίζει 
από ένα χάσμα που μισανοίγει προς τα δεξιά. Ο οδη-
γός μου κουβαλούσε μαζί του πολλές μεγάλες πέτρες 
και για να μου δώσει μια ιδέα του βάθους του ανοι-
κτού κρατήρα του, αφήνοντάς τες να κυλήσουν κατά 
μήκος των τοιχωμάτων του. Τις άκουγα για πολλή ώρα 
να αναπηδούν με πάταγο, από βράχο σε βράχο, μέ-
χρις ότου κάθε θόρυβος σταματούσε και ξεθώριαζε 
και μια πομπώδης σιωπή που εμπεριείχε δέος καθιε-

ρωνόταν ξανά σε αυτό τον γκρεμό. 
Όταν το 1821 ένας τουρκικός στόλος είχε αγκυρο-
βολήσει στον Όρμο Μαραθοκάμπου, ένας μεγάλος 
αριθμός κατοίκων, τρομοκρατημένοι, έκρυψαν στις 
σπηλιές του Κέρκη τις συζύγους και τα παιδιά τους. Η 
σπηλιά της Σαραντασκαλιώτισσας πιο συγκεκριμένα, 
έκρυβε πάνω από 200 γυναικόπαιδα για δύο εβδομά-
δες. Για το λόγο αυτό οι καμάρες ήταν μουτζουρωμέ-
νες, λόγω της φωτιάς που τότε άναβαν εκεί. 

Ακολουθώντας την πορεία προς το Μαραθόκαμπο, 
περνάμε μπροστά από ένα αγρόκτημα που ονομάζε-
ται του Αγίου Γεωργίου, το οποίο περιστοιχίζεται από 
υπέροχες ελιές. Ανήκει στο Μοναστήρι του Αγίου Ιω-
άννη στην Πάτμο. 
Είκοσι λεπτά από κει προς τα νότια, υψώνεται ένας 
λοφίσκος που ονομάζεται κοινώς Καστρί του Αγίου Ιω-
άννου, όπου βρίσκεται το κάστρο του Αγίου Ιωάννου. 
Εκεί διακρίνονται τα ίχνη μιας αρχαίας ορθογώνιας 
κατασκευής που χρονολογείται από την ελληνιστική 
εποχή και δίπλα ένα ξωκλήσι αφιερωμένο στον Άγιο 
Ιωάννη και χτισμένο από αρχαία υλικά. Αυτό το ύψω-
μα μοιάζει σαν την ακρόπολη ενός μικρού χωριού που 
απλωνόταν ως τη θάλασσα, σε μήκος και πλάτος ενός 
χιλιομέτρου αντίστοιχα. Διασχίζοντας στην πραγματι-
κότητα τη συγκεκριμένη καλλιεργημένη έκταση, πα-
ρατηρούμε μεγάλη ποσότητα σπασμένων κεραμικών, 
κάποια θραύσματα μαρμάρινων κολώνων και τα ερεί-
πια πολλών τειχών.
Τέσσερα χιλιόμετρα πιο πέρα, προς τα νοτιοανα-
τολικά, βρίσκεται ο Μαραθόκαμπος. Και στο σημείο 
αυτό ολοκληρώνεται η πλήρης εξερεύνηση της συγκε-
κριμένης περιοχής. 

Ο Κέρκης
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Η νησιωτική μας γη, ποτισμένη με αιώνιες λέξεις 
του νερού, καταγράφει τις σχέσεις μας με τη φύση 
και τη τοπική ιστορία των παραδοσιακών επαγγελμά-
των. Οι νερόμυλοι και οι νερομυλωνάδες είναι λέξεις 
γεννήματα τρεχούμενων νερών κι ορμητικών χειμάρ-
ρων, που άρδευαν και παρήγαν την υδροκίνητη ενέρ-
γεια για την άλεση των σιτηρών και όχι μόνο. Το ντοκι-
μαντέρ που δημιούργησαν ο Σιδερής Παπαγεωργίου 
και ο Μάριος Θράβαλος είναι μια γοητευτική περιή-
γηση στην προφορική μνήμη των παλιών μυλωνάδων 

και στις παρόχθιες περιοχές των νερόμυλων. Αυτά 
τα πετρόχτιστα μνημεία της λαϊκής αγροτικής ζωής, 
προβάλουν σπαράγματα μιας ιδιαίτερης αρχιτεκτονι-
κής, αποκαλύπτοντας τη ζωντανή αλήθεια των προγό-
νων. Οι παλιοί άνθρωποι της καταγωγής μας έσπερ-
ναν, θέριζαν, αλώνιζαν και άλεθαν τα γεννήματα  της 
γης τους με τον ίδιο τρόπο απ’ την εποχή του Ησίο-
δου.
Το σπουδαίο αυτό ντοκιμαντέρ, που συγκίνησε το 
κοινό στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου, προ-
βλήθηκε και στα δημοτικά σχολεία του Μαραθοκά-
μπου και του Όρμου Καρλοβάσου. 
Η πολιτισμική κληρονομιά του λαϊκού μας βίου και η 
προσέγγισή της από τη παιδική ηλικία των σύγχρονων 
σχολείων αποτελεί προϋπόθεση για το σεβασμό και 
την κατανόηση της μεγάλης αξίας του αγροτικού πο-
λιτισμού και της πετρόχτιστης ζωής των ερειπωμένων 
νερόμυλων με τις γύρω ποτιστικές πεζούλες θλιμμέ-
νες στη βουβή εγκατάλειψη. Η παιδαγωγική αξία της 
επίσκεψης των μαθητών στον πατροπαράδοτο μύλο 

του κυρίου Σφέτσου στη Βελανιδιά ήταν μια έκπληξη 
για μαθητές δασκάλους και γονείς. Ο μοναδικός κα-
λοδιατηρημένος νερόμυλος της περιοχής έγινε επο-
πτικό μέσο διδασκαλίας για τη γνωριμία με τη φύση, 
με τους αυθεντικούς ανθρώπους του νερόμυλου, με 
την απλόχερη φιλοξενία και τα καθιερωμένα κερά-
σματα του εθιμοτυπικού της παλιάς οικοδέσποινας 
της μυλωνούς, που κέρναγε τηγανίτες και αρτοποιή-
ματα μαζί με την άυλη κληρονομιά των παραμυθιών 
εκείνων που βρίθουν από νεράιδες και ξωτικά της ρε-

ματιάς, από φτωχά παιδιά που 
μαζεύουν τα πεσμένα στάχυα 
απ’ τα πόδια των θεριστάδων κι 
όμορφες μυλωνοπούλες, που 
γνωρίζουν τη φλύαρη γλώσσα 
των τρεχούμενων νερών.
Οι νερομυλωνάδες που 
απαθανατίστηκαν στο ντοκι-
μαντέρ μίλησαν από καρδιάς 
απαριθμώντας τα νερόξυλα 
και τα εξαρτήματα των μύλων. 
Ο ρύακας, το μυλαύλακο, ο 
υδατόπυργος, η φοβερή κρέ-
μαση του νερού που κυκλογυ-
ρίζει σα καρυδότσουφλο τη 
βαριά φτερωτή και τη γρανι-
τένια ακινησία της πάνω μυ-
λόπετρας, φερμένης ζευγάρι 
με την κάτω απ’ τη μικρασιά-
τικη Φώκαια. Το μήνυμα που 
δόθηκε στα παιδιά ήταν κατα-
λυτικό. Κατανόησαν ότι η γνώ-

ση για τον κόσμο, τη ζωή και τα έργα των περασμένων 
ανθρώπων, μας δίνει την αίσθηση πως δεν είμαστε 
άχερα στ’ αλώνι, αλλά έχουμε ρίζες και καταγωγή 
από ανθρώπους αγωνιστές, από ψυχές πολύμοχθες 
που μας κληροδότησαν την ελπίδα ότι μπορούμε κι 
έχουμε τρόπους να κρατηθούμε στον όποιο χαλασμό 
και στην όποια συμφορά.
Αυτή η δραστηριότητα με τον παραδοσιακό μας πο-
λιτισμό στο κέντρο της αείζωης κίνησης του νερού 
στη ζωή της μικρής μας κοινωνίας αποτελεί μια πρά-
ξη αντίστασης στην απομόνωση και την έγκλειστη ζωή 
των σημερινών παιδιών στις ηλεκτρονικές οθόνες και 
την εικονική ζωή. Η εποχή μας κατασκευάζει ανθρώ-
πους παθητικούς με αδυναμία ζωντανής και ουσιαστι-
κής επικοινωνίας, που βολεύονται να παρακολουθούν 
χωρίς να συμμετέχουν. Αυτή η εμπειρία και η συμμε-
τοχή των μαθητών λειτούργησε σαν προπομπός προς 
άλλους δρόμους κι άλλες ψυχαγωγικές κατευθύν-
σεις. Τους δρόμους της έρευνας  της δημιουργικής 
χαράς, και της ελπίδας. Θερμά συγχαρητήρια.

Έλσα Χίου

Νερόμυλοι και νερομυλωνάδες του τόπου μας

Από την παρουσίαση που έγινε στο Δημοτικό Σχολείο
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