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Νέα του Συλλόγου

Σας ευχαριστούμε για την αποστολή ύλης προς το 
περιοδικό, αλλά και πάλι παρακαλούμε τα κείμενά 
σας να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομα, μία ή δύο 
σελίδες, τα μεγαλύτερα θα εξετάζονται κατά περί-
πτωση. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να δημοσιεύο-
νται άρθρα ποικίλου περιεχομένου χωρίς μεγάλη ανα-
μονή. Τα κείμενά σας να είναι σύντομα και περιεκτικά 
και φυσικά εύκολο να διαβαστούν από όλους. Καλό εί-
ναι επίσης να μας στέλνετε σχετικές φωτογραφίες σε 
υψηλή ανάλυση. 

Συνδρομές Φτεριά

Ηρακλής Δηλανάς  20 
Γεωργία Ελένη  20 
Μακούλα Γεωργαντζή  30 
Νίκος Ζωγράφος  30 
Κυριακή Σοροβού  50 
Μαριγώ Ελένη  20 
Εμμανουήλ Τζανετής  20 
Ηρακλής Δηλανάς  20 
Ειρήνη Κιάσσου-Κουτσοδόντη  30 
Κωνσταντίνα Στασίνη  20
Χατζηχριστοδούλου Νικόλαος  50
Κεντούρης Μάριος  30
Ρήνα - Γναθάκη Ευδοξία  50
Κυαμέτης Νικόλαος  50
Ζαμπίτη Θεανώ  40
 
Συνδρομές Στέγης Αγάπης

Μαριγώ Ζερβού    50
στη μνήμη συζύγου και αδελφής.
Φιλλιώ Ζερβού    50
στη μνήμη του πατέρα της.
Ελένη Γεραπετρίτη και τέκνα    50
στη μνήμη Δημ. Γεραπετρίτη.
Ιωάννης Σκόρπου     50
Ανώνυμος         100
στη μνήμη του πατέρα του.
Ανώνυμος     500
Νίκος Ζωγράφος    40
Αγγκέλικα     50
Σεβαστός Διαμαντίδης εις μνήμη    100
Ανώνυμος      5
Δήμητρα Κοκκώνη    20
Θεανώ Ζαμπίτη   120

Αποβιώσεις
Δημήτριος Σταμούλης 5/10
Βασιλική Μανδάλου  7/10
Ιωάννης Χρυσής      8/10
Σταύρος Καψάλης      28/10
Ουρανία Πήττα 31/10
Πρόδρομος Βουρλιώτου 9/11
Πέτρος Χατζηιωάννου 16/11
Αικατερίνη Κεντούρη 20/11
Ειρήνη Αρχοντούλη 30/11

Ο Σύλλογος απευθύνει τα θερμά του συλλυπητήρια 
στους οικείους τους.

Κοπή πίτας 

Στις 28 Ιανουαρίου ημέρα Κυριακή 
στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και 
η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλό-
γου μας στα γραφεία της Αδελφότητας 
Σαμίων Πειραιώς 68Α. 

Με κεράσματα, κρασί και σούμα και 
πολύ αγάπη σας περιμένουμε όλους να 
κόψουμε την πίτα μας, να θυμηθούμε τα 
παλιά, να γελάσουμε και να ευχηθούμε 
για μια καλύτερη χρονιά γεμάτη υγεία 
και ευτυχία για όλους μας.
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Αυτές τις άγιες ημέρες των ΧριστουγέννωνΑυτές τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων

ας θυμηθούμε το πραγματικό μήνυμα των εορτών,ας θυμηθούμε το πραγματικό μήνυμα των εορτών,

το μήνυμα της αλληλεγγύης και της αγάπηςτο μήνυμα της αλληλεγγύης και της αγάπης

και ας είναι το 2018 αρχή ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο.και ας είναι το 2018 αρχή ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο.

Χρόνια πολλά και ευτυχιΧρόνια πολλά και ευτυχισμένασμένα 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣυλλόγουΤο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
και η συντακτική επιτροπή του Φτεριάκαι η συντακτική επιτροπή του Φτεριά

Ο Σύλλογός μας των Απανταχού Μαραθοκαμπιτών 
είναι πάντα εδώ έτοιμος να βοηθήσει και να στηρίξει 
το χωριό μας και τους ανθρώπους του στο βαθμό βέ-
βαια που μπορεί, γιατί δεν θα σταματήσουμε ποτέ να 
λέμε «ότι η καρδιά μας είναι πάντα στο Μαραθόκαμπο 
και στη Σάμο». 
Τώρα ήρθε η ώρα να στηρίξει την ομάδα βόλεϊ αν-
δρών του χωριού μας που ανέβηκε στην β΄ εθνική κα-
τηγορία, τον «Κέρκη Μαραθοκάμπου» που ξεκίνησε 

από τα γήπεδα του Μαραθοκάμπου και της Σάμου και 
έφτασε στα γήπεδα της Ελλάδος εκπροσωπώντας όλη 
τη Σάμο. 

Ένα πανό μεγάλο ανοίχτηκε στο πρώτο αγώνα στην 
Αθήνα από τον Σύλλογο των Απανταχού Μαραθοκα-
μπιτών. 

«Κέρκη σ’ αγαπώ, όπου πας μαζί και εγώ» 
Και ήμασταν όλοι εκεί και χειροκροτήσαμε και βρο-
ντοφωνάξαμε, και ήμασταν αρκετοί που συμβάλαμε 
στην οικονομική ενίσχυση της ομάδας με τα εισιτήρια 
διαρκείας. Επί-
σης ο Σύλλογός 
μας ευχαριστεί 
τον κ. Θεοδό-
ση Παπαβρα-
μίδη, γιατρό 
χειρουργό στη 
Θεσσαλονίκη, 
τον γιο της Πα-
ναγιώτας Κιάσ-
σου και του 
Σπύρου Παπα-
βραμίδη, που 
ανταποκρίθη-
κε αμέσως στο κάλεσμα του Συλλόγου και ως γνήσιος 
Μαραθοκαμπίτης συνέβαλε στα οικονομικά της ομά-
δας με μια μεγάλη χορηγία.
Ευχόμαστε τα καλύτερα στην ομάδα μας και ο σύλ-
λογος μας θα είναι πάντα κοντά του για να τον στηρί-
ζει και να τον χειροκροτεί και στις νίκες και στις ήτ-
τες.

Η ομάδα βόλεϊ «Κέρκης» 
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Χρυσούλα Κώνστα 

Στην Κατίνα Διαμαντίδου-Κεντούρη 

«Θανέειν πέπρωται άπασι», είπε ο δικός μας Πυθα-
γόρας.
Ήταν η δασκάλα όλων μας. Στα χέρια της μεγάλω-
σαν κι έμαθαν τα πρώτα τους γράμματα γενιές και γε-
νιές.
Η Κεντούρειος Σχολή, αυτό το υπέροχο κληροδότη-
μα, ήταν το δεύτερο σπίτι της, αφού δεν είχε δικά της 

παιδιά. Ήμα-
σταν όλοι μας 
παιδιά της.
Μια άξια παι-
δαγωγός, μια 
μεγάλη κυρία, 
μια υπέροχη γυ-
ναίκα-σύζυγος 
κι αδελφή. 
Τώρα που έφυ-
γες οι καρδιές 
μας είναι βα-
ριές, η σιωπή 
μεγάλη και μα-
κρινή. Αγαπημέ-
νη μας δασκά-
λα, οι μνήμες 
ζωντανεύουν , 
κατακλύζουν το 
νου και τις καρ-
διές μας. Τα μά-

τια δακρυσμένα μιλούν. Ο ουρανός κατέβηκε γεμάτος 
πορτρέτα και καθρέφτες.
Φορτωμένος πουλιά ο δροσερός αέρας του χωριού 
μας σε αποχαιρέτησε.
Σε αποχαιρετούμε κι εμείς.
Μας δίδαξες αξιοπρέπεια, αγάπη, υπομονή και σε-
βασμό. Μας δίδαξες ζωή.
Λυπάμαι για όσους δε μπόρεσαν να είναι κοντά σου. 
Η θαυμαστή σου ζωή έσταξε την ύστατη σταλαγματιά 
της και έφυγες σεμνά και διακριτικά όπως σεμνή και 
διακριτική ήταν κι η ζωή σου.
Τι να πρωτοθυμηθώ; Είναι τόσα πολλά που με πνί-
γουν... Έδωσες και πήρες πολλή αγάπη. Μακάρι να 
βρεις την ηρεμία και τη γαλήνη εκεί που δεν υπάρχει 
πόνος, θλίψη και στεναγμός.
Η ζωή είναι δώρο Θεού και μας την παίρνει.
Ζήσε τώρα κοντά στους αγαπημένους σου, αφού τα-
λαιπωρημένη δρασκέλισες τα σύνορα απ’ την επίγεια 
στην αιώνια ζωή. Στη μνήμη μας αξέχαστη θα είσαι.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Ο πό-
νος είναι δέντρο κι οι καρποί του τα δάκρυα.
Θα σε θυμόμαστε με μάτια πάντα δακρυσμένα, αγα-
πημένη μας δασκάλα.

Μαρία Μ. Χατζηχριστοδούλου

Για τους αετούς. Για τους καιρούς.

Θέλει αντοχές, αρετή και τόλμη το να πετάς ψηλά, 
να είσαι αετός, ελεύθερος σε καθαρό ουρανό. Και 
εάν δεν πεινάσεις, εάν δεν αγρυπνήσεις, εάν δεν 
κλάψεις, εάν δεν ματώσεις, συνειδητά, πώς να σιμώ-
σεις ελεύθερος σε καθαρό ουρανό; Θέλει συνείδη-
ση, να γίνει νοοτροπία, η δύναμη να σιμώσεις στην 
πόρτα του Παραδείσου, εκεί που σμίγει το απέρα-
ντο γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας, εκεί που 
αγγίζει το άπειρο του ουρανού, την κορυφή του Ολύ-
μπου, μόνο οι αετοί! Λείπει η ελπίδα των αετών 
σε καθαρό ουρανό. Αξίζει η Ελλάδα να ονειρεύε-
ται για να αναζητήσει τους αετούς!!!. Να εκτιμήσει 
την πείνα, την αγρύπνια, το κλάμα και το αίμα της 
ξεχασμένης αρχοντιάς και λεβεντιάς της. Έχει 
ουρανό και θάλασσα, κάμπους και βουνά. Να εκτι-
μήσει το έχει 
της!! Θέλει 
αρετή και 
τόλμη, η λε-
βεντιά, για 
να ξαναγί-
νουμε άν-
θρωποι που 
θα αγαπά-
με τον εαυ-
τό μας, όπως 
και τον πλη-
σίον μας! 
Όπως τους 
αετούς, όπως 
την ιδέα, που 
πρέπει και 
δύναται να 
είναι η Ελλά-
δα! Ας ανα-
ζη τ ήσουμε 
τους αετούς, 
μέσα μας, δίπλα μας! Και εάν ο καθένας από εμάς 
δεν είναι αετός, ας ξοδέψει την αγάπη και το έχει 
του για να χαρίσει την λευτεριά στους αετούς, για 
να πετάξουν αυτοί και για τον καθένα από εμάς 
ψηλά, σε ξάστερους ουρανούς!!! Η απάντηση στα 
σημεία των καιρών και στις περιστάσεις δεν είναι 
οι όποιες εκλογές των εκάστοτε όποιων φαύλων. 
Έπονται, όπως και όλα τα σχετικά μ’ όλα τα - ολίγα 
και μικρά ...
Η απάντηση είναι, η εξεύρεση του χαμένου προ-
σανατολισμού μας, της πυξίδας που θα καθορίζει 
το ταξίδι μας στην- Ιθάκη που ξεχάσαμε, με τους 
αετούς να πετούν ψηλά! και να μας δείχνουν τους 
ορίζοντες. Γιατί μόνο οι αετοί είναι για να πετούν 
ψηλά!!! 
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Το κάθε σπίτι έχει τη δική του ιστορία. Χτίστηκε από 
κάποιους με μεράκι και όνειρα και οι άνθρωποι που 
έζησαν σ’ αυτό του πρόσθεσαν τις δικές τους χαρές 
και λύπες. Οι ζωές τους συνδέθηκαν με μικρούς ή με-
γάλους χώρους του σπιτιού ακόμα και με αντικείμε-

να του. Όλα αυτά αποτελούν τη μνήμη του και κατά τη 
γνώμη μου καλό είναι όσο θυμόμαστε να τα καταθέ-
τουμε προφορικά ή γραπτά.
Κουβαλώντας προφορικές μαρτυρίες, αλλά και γρα-
πτές που βρήκα μέσα σ’ αυτό, επιχειρώ να γράψω την 
ιστορία του σπιτιού που στους συγχωριανούς μου είναι 
γνωστό ως: «Το σπίτι του Λεβεντάκου».
Το σπίτι χτίστηκε από τον Δημήτριο Μιτζάλη το έτος 

1892 από τον πατέρα της Αθηνάς, η οποία παντρεύ-
τηκε το γιατρό Αδαμάντιο Λεβεντάκο. Προτού ανα-
φερθώ στην οικογένεια Λεβεντάκου, οφείλω να μνη-
μονεύσω τον Δημήτριο Μιτζάλη, του οποίου τα αρχικά 
είναι γραμμένα στη σιδεριά της κεντρικής πόρτας του 
σπιτιού πάνω από τη χρονολογία κατασκευής του.
Από οικογένεια του Μαραθοκάμπου προερχόμε-
νος ο Δημήτριος Μιτζάλης έφυγε πολύ νέος και αφού 
έμεινε κάποια χρόνια στη Σμύρνη, κατέληξε στην Αλε-
ξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου ασχολήθηκε με το εμπό-
ριο καπνού, καθώς και με την μόρφωση του. Επιστρέ-
φοντας στο χωριό παντρεύτηκε την Κατερίνα (κενό 
μνήμης ως προς το επώνυμο), μια στοχασμένη γυναί-
κα με την οποία απόκτησε τρία παιδιά, την Μαρία, τον 

Γιώργο και την Αθηνά. Από τη δουλειά του στην Αίγυ-
πτο είχε αποκτήσει μια όχι ευκαταφρόνητη περιουσία 
για την εποχή εκείνη. Με τη μόρφωση που είχε απο-
κτήσει και εμφορούμενος από προοδευτικές, αλλά με 
σύνεση αρχές, ασχολήθηκε με τα κοινά, το οποίο ήταν 

δύσκολο εγχείρημα εκείνην την ταραγ-
μένη για τη Σάμο εποχή της Ηγεμονί-
ας. Διετέλεσε βουλευτής για ένα δι-
άστημα το έτος 1879 και αργότερα επί 
Ηγεμονίας Αλεξάνδρου Καραθεοδω-
ρή (1885-1895) ανέλαβε τον ευαίσθητο 
τομέα των οικονομικών υποχρεώσεων 
των Σαμιωτών. Τέλος, το 1899 ψηφίστη-
κε πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης 
(της Βουλής) της Σάμου. Για τα προβλή-
ματα του χωριού, αλλά και τα ευρύτερα 
του νησιού, συνεργάστηκε στενά με τον 
Γεώργιο Κεντούρη, ο οποίος είχε ιδιαί-
τερα ενεργή συμμετοχή στα κοινά. Για 
τα στοιχεία αυτά παραπέμπω στο βι-
βλίο του Ι. Βακιρτζή Ιστορία της Ηγεμο-
νίας της Σάμου, καθώς και σε έγγραφα 
τα οποία βρήκα στο σπίτι και τα κατέθε-
σα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στο 
Βαθύ.   
Η ζωή του επιφύλασσε πολλά οικογε-
νειακά δράματα. Η σύζυγός του Κατε-
ρίνα έφυγε από τη ζωή χτυπημένη από 
φυματίωση, όταν ο γιος τους Γιώργος 
ήταν φοιτητής της ιατρικής με συμφοι-

τητή και φίλο τον Αδαμάντιο Λεβεντάκο. Μετά την 
αποφοίτησή του, ο Γιώργος βαθιά επηρεασμένος από 
το θάνατο της μητέρας του αποφάσισε να εκπονή-
σει διδακτορική διατριβή με θέμα τη φυματίωση στη 
Μασσαλία. Εκεί εργαζόμενος χωρίς ιδιαίτερες προ-
φυλάξεις, αρρώστησε κι αυτός από φυματίωση. Ο φί-
λος του Αδαμάντιος Λεβεντάκος, ο οποίος είχε επι-
στρέψει στο χωριό ως γιατρός, ταξίδεψε και έφερε 
πίσω στο χωριό τον Γιώργο, ο οποίος πέθανε σύντο-
μα. Στη συνέχεια, η αδελφή του Μαρία φροντίζοντας 
τον ασθενή αδελφό της πέθανε κι εκείνη από την ίδια 
ασθένεια που θέριζε εκείνη την εποχή. Έτσι από το 
1894 μέχρι το 1898 ο Δημήτριος Μιτζάλης έχασε τρία 
αγαπημένα του πρόσωπα. Το νεόδμητο σπίτι έζησε 
μεγάλες πίκρες.
Το 1899 η κόρη του Αθηνά και ο Αδαμάντιος Λεβε-
ντάκος, το γένος Κεντούρη, παντρεύτηκαν ελπίζοντας 
σε κάποια χαρά. Πράγματι, τα επόμενα χρόνια ήταν 
ευτυχισμένα, αφού σ’ αυτό το σπίτι γεννήθηκαν δέκα 
παιδιά. Το 1900 γεννήθηκε ο Γιώργος Λεβεντάκος που 
πήρε το όνομα του πρόωρα χαμένου αδελφού της Αθη-
νάς και αγαπημένου φίλου του Αδαμάντιου. Μετά ήλ-

Ουρανία Χρυσαφίνου

Η μνήμη ενός σπιτιού
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κονταν στον αγώνα της μητέρας τους. Οι τρεις κόρες 
παντρεύτηκαν και πήραν το ανάλογο μερίδιό τους. 
Τα χρόνια μετά το 1917 ήταν πολύ δύσκολα, γεμά-
τα μεγάλες αγωνίες και μικρές χαρές. Μικρασιατική 

καταστροφή, πόλεμος και εξορίες πρόσθεσαν 
άλλες πληγές. Η Αθηνά με απίστευτη δύναμη, 
καρτερία, αγάπη και ανιδιοτελή θρησκευτική 
πίστη οδήγησε την οικογένεια της σε πιο ήρε-
μα νερά.
Αλλά ακόμα δεν συστήθηκα. Είμαι εγγονή της 
Αθηνάς από την κόρη της Μαρία και ήταν ευλο-
γία για μένα να μεγαλώσω κοντά στη γιαγιά μου 
στο Μαραθόκαμπο μέχρις ότου να φύγω για 
σπουδές. Η γιαγιά μετάνιωσε που δεν σπούδα-
σε και τις κόρες της. Αυτό το έλεγε σε μένα 
συνεχώς, διατυπώνοντας τη μεγάλη επιθυμία 
της να με δει να σπουδάζω. Ήμουνα πρωτοε-
τής φοιτήτρια όταν έφυγε από τη ζωή έχοντας 
όλα τα παιδιά της ζωντανά και δεκατρία εγγό-
νια. Είχαν περάσει πενήντα χρόνια από το θά-
νατο του συζύγου της και όλα αυτά τα χρόνια 
φορούσε μαύρα.
Για τον προπάππου, τον παππού, όλους όσους 
έζησαν σ’ αυτό το σπίτι και κυρίως για τη γιαγιά 
μου, η παρουσία της οποίας σφράγισε τη ζωή 
μου, προσπαθώ να το κρατήσω όρθιο και όχι 
αδειανό, αφού έτυχε σε μένα να αφεθεί. 
Ο Σεφέρης έχει γράψει στο ποίημα του «Το 
σπίτι κοντά στη θάλασσα»: 
Ξέρεις τα σπίτια πεισματώνουν εύκολα, σαν 
τα γυμνώσεις.
Υ.Γ. Στις φωτογραφίες μπορείτε να δείτε 
πορτρέτο του Δημητρίου Μιτζάλη και την οικο-
γένεια Λεβεντάκου μέχρι τη γέννηση και του 
πέμπτου παιδιού. Οι άλλες αφορούν στο σπίτι 
από το καλοκαίρι του 2017.

θαν τα άλλα παιδιά με δύο γέν-
νες διδύμων. 
Όμως η ζωή εγκυμονούσε κι 
άλλα δεινά για τους ανθρώπους 
του σπιτιού. Το 1917 ο Αδαμάντι-
ος Λεβεντάκος μετά από επίσκε-
ψη σε ασθενή κοντινού χωριού 
έπεσε σε καταιγίδα, αρρώστησε 
από πνευμονία και έφυγε κι αυ-
τός από τη ζωή.
Ο Δημήτριος Μιτζάλης ζού-
σε και είδε την κόρη του χήρα 
με δέκα παιδιά, από τα οποία ο 
Γιώργος, ο μεγαλύτερος, ήταν 
πρωτοετής φοιτητής του φαρ-
μακευτικού τμήματος του Πανε-
πιστημίου Αθηνών και τα πιο μι-
κρά σε ηλικία δύο ετών. Το 1918 
έφυγε από τη ζωή μέσα σε αβά-
σταχτη θλίψη.
Η Αθηνά πήρε στα χέρια της 
το τιμόνι του σπιτιού και το κρά-
τησε γερά. Αποφάσισε να σπουδάσει και τα 7 αγόρια 
που είχε γεννήσει. Έτσι μοίρασε την περιουσία στα 
δέκα και τους σπούδασε πουλώντας τα μερίδιά τους. 
Στο μεταξύ όσοι άρχιζαν να δουλεύουν, συμπαραστέ-
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Ο Κόλπος του Μαραθοκάμπου βρίσκεται στο νοτιο-
δυτικό τμήμα της Σάμου και καταλαμβάνει μια σημα-
ντική θαλάσσια έκταση. Πρόκειται για εκτεταμένο και 
πολύ ανοιχτό κόλπο, που αρχίζει απ’ τον κάβο, απέ-
ναντι της Σαμιοπούλας και καταλήγει στο κάβο της 
Μακριάς Πούντας, με μήκος ακτών πάνω από δώδεκα 

ναυτικά μίλια, που σχηματίζουν ημικύκλιο. Στα βόρεια 
και δυτικά καλύπτεται απ΄ τον πανύψηλο και περήφα-
νο Κέρκη το καμάρι του Αιγαίου και το παρακλάδι του 
τη Γκιόκα. Ανατολικά καλύπτεται απ’ το παρακλάδι του 
Καρβούνη το Μπουρνιά και στα νότια βλέπει τα Δωδε-
κάνησα, απ’ το Αγαθονήσι μέχρι τους Αρκιούς την Πά-
τμο και τη Λέρο, και δυτικά το συγκρότημα των Φούρ-
νων.

 Ο κόλπος διαθέτει τις ωραιότερες, τις καθαρότε-
ρες και τις πιο εκτεταμένες αμμώδεις παραλίες του 
νησιού, με αποκορύφωμα την απείρου κάλους, Ψιλή 
Άμμο, για τους Μαραθοκαμπίτες και χρυσή άμμο για 
τους ξένους, όπως την μετονόμασαν τελευταία, το 
καμάρι της Σάμου, ένα απ’ τα σπουδαιότερα αξιοθέ-
ατα του νησιού, εκεί που το πεύκο παντρεύεται με το 
κύμα.
Τα νερά του κόλπου είναι πεντακάθαρα, πολύ δρο-
σερά και ήρεμα, πράγμα που οφείλεται στα μελτέμια 
που επικρατούν το καλοκαίρι και στα ρεύματα ανα-
κύκλωσης που δημιουργούνται. Αυτά απομακρύνουν 
προς το πέλαγος τα επιφανειακά στρώματα του νε-

ρού, που θερμαίνονται απ’ τον ήλιο, μαζί μ’ ότι επιπλέ-
ει και νέα, πιο κρύα και καθαρά τ’ αντικαθιστούν απ’ 
τα βαθιά. Με τους δυνατούς νοτιάδες του χειμώνα 
όμως και τις καταιγίδες, όταν οι βροντές αντιβοούν 
στις άγριες χαράδρες του Κέρκη και τα θεόρατα κύ-
ματα με θόρυβο σπάζουν στη παραλία, νοιώθει κανέ-

νας ολόκληρη τη δύναμη και το μεγαλείο της φύσεως. 
Τα τεράστια αυτά Κύματα της όστριας, του γαρμπή και 
κυρίως του σορόκου, που αναστατώνουν τη θάλασσα 
σε βάθος μέχρι σαράντα οργιές, όπως λένε οι ναυτι-
κοί, εισχωρούν βαθιά στη στεριά, ξεπλένουν την άμμο 
και το καλοκαίρι τη βρίσκει διαμάντι, πεντακάθαρη.
Ο βυθός του κόλπου είναι αμμώδης, το βάθος του 
νερού μέσα στο κόλπο σ’ ελάχιστα σημεία φτάνει τα 
ογδόντα μέτρα, με πάρα πολλούς πάγκους, αλλά και 
συνέχεια μέχρι τα Δωδεκάνησα και τους Φούρνους 
σε πολύ λίγες περιοχές, που βρίσκονται κυρίως στα 
δυτικά, ξεπερνούν τα εκατό. Λόγω του μικρού βάθους 
και της καθαρότητας του νερού, που επιτρέπει τη δι-
είσδυση σε βάθος του ηλιακού φωτός και την φωτο-
σύνθεση, ο βυθός καλύπτεται από εκτεταμένα υποθα-
λάσσια λιβάδια που σχηματίζουν οι Ποσιδωνίες και ο 
Ζωστήρας, τις κοινώς λεγόμενες φυκιάδες, οι οποίες 
δεν έχουν την παραμικρή σχέση με τα φύκια.
Οι ποσειδωνίες (Posidonia) είναι ανώτερα μονο-
κότυλα φυτά, με άνθη αρρενοθήλεα, που ανήκουν 
στην οικογένεια των Ποταμογειτονιδών (Potamoget-

Ευάγγελος Κιλουκιώτης 

Ο Κόλπος Μαραθοκάμπου
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onaceae) με δυο είδη, την Ποσειδωνία την ωκεανική 
(Posidonia οceanica), που συναντάται στους θαλάσ-
σιους βυθούς της Μεσογείου και των παρατλαντικών 
χωρών και το άλλο είδος στην Αυστραλία. Στην ίδια οι-
κογένεια ανήκει και το γένος του ζωστήρα (Zostera) 
με άνθη μόνικα και έξι είδη. Απ’ αυτά δυο μόνο συ-
ναντώνται σους βυθούς της Μεσογείου, ο ζωστήρας 
ο νάνος (Zostera nana) και ο ζωστήρας ο θαλάσσιος 
(Zostera marina).  
Αναπτύσσονται συνήθως σε βάθος από 4 έως 40 μέ-
τρα, συναντώνται ακόμα και πολύ πέρα των 80, ανάλο-
γα με την καθαρότητα των νερών και σχηματίζουν τα 

λεγόμενα λιβάδια της ποσειδωνίας, που είναι τα πιο 
σημαντικά υποθαλάσσια οικοσυστήματα της Μεσογεί-
ου. 
Τα φύλλα τους μοιάζουν με ταινίες, έχουν μάκρος 
μέχρι μισό μέτρο και φτάνουν τις 4000 κατά τετραγω-
νικό μέτρο. Ανθίζουν και καρπίζουν, όπως όλα τα φυτά 
και με τις ρίζες τους στερεώνουν την άμμο του βυ-
θού και δεν παρασύρεται απ’ τα θαλάσσια ρεύματα. 
Μέσα σ’ αυτές αναπτύσσονται ακόμα πάνω από 400 
είδη φυτών και ζουν αναπτύσσονται και αναπαράγο-
νται, περισσότερα από χίλια είδη ζώων. Όλα αυτά συμ-
βάλλουν πάρα πολύ στη διατήρηση της θαλάσσιας βι-
οποικιλότητας και πολλά απειλούμενα είδη, όπως για 
παράδειγμα η χελώνα Careta careta, και η φώκια Mo-
nachus monachus πολύ χρησιμοποιούν λιβάδια αυτά 
για φαγητό, για ανάπαυση ή αναπαραγωγή.
Τα υποβρύχια αυτά λιβάδια της Ποσειδωνίας με τη 
χλωροφύλλη που διαθέτουν, φωτοσυνθέτουν με την 
ενέργεια του ηλιακού φωτός, που φτάνει μέχρι εκεί 
κι’ αποτελούν σημαντικούς παραγωγούς τροφής για 
την θαλάσσια πανίδα. Με τη δραστηριότητά τους αυτή, 
συμβάλουν σοβαρά στην οξυγόνωση του νερού και τη 
δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα. Αποδίδουν μέ-
χρι είκοσι λίτρα οξυγόνου την ημέρα, δεσμεύουν μέ-
χρι 1000 γραμμάρια άνθρακα ανά τετραγωνικό μέτρο 
το χρόνο και παράγουν τόση ενέργεια και οξυγόνο, 

όση η ίδια έκταση τροπικού δάσους της Αφρικής και 
του Αμαζονίου.
Αναπτύσσονται μόνο εκεί που τα νερά είναι καθαρά, 
με τη ρύπανση καταστρέφονται κι αυτό μπορεί να εί-
ναι ένας δείκτης της καθαρότητας της θάλασσας. Μια 
καινούρια απειλή για τις ποσειδωνίες είναι τα τροπικά 
φύκη Caulerpa taxifolia, που είναι τοξικό και το συγ-
γενές του Aulerpa racemoza, που εμφανίστηκαν κι’ 
αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια στη Μεσόγειο, τα 
οποία μεταφέρθηκαν απ’ τους ωκεανούς. Οι ποσειδω-
νίες προστατεύονται απ’ τη συνθήκη της Βαρκελώνης, 
που προστατεύει όλα τα απειλούμενα είδη κι απ’ τον 

κανονισμό 1626/94 της 
Ενωμένης Ευρώπης. 
Εκτός απ’ τις Ποσει-
δωνίες, πλούσιοι ψα-
ρότοποι είναι και οι 
λεγόμενες απ’ τους ψα-
ράδες τραγάνες, που 
είναι ομαλοί πετρώδεις 
βυθοί και οι τροκάδες, 
που είναι βυθοί με με-
γάλες κι’ ανώμαλες πέ-
τρες που δημιουργούν 
τρύπες και σπηλιές. Σ΄ 
αυτά ζει μεγάλος αριθ-
μός φυτών και ζώων κι 
αφθονούν σε πολλά ση-
μεία του κόλπου και κυ-
ρίως στα παράλια του 
Κέρκη, που δημιουργή-

θηκαν από πτώσεις βράχων και καταβυθίσεις. Σ’ αυ-
τές βρίσκουν άσυλο και τροφή πολλά είδη ψαριών κι 
εδώ φωλιάζει, αναπαράγεται και βρίσκει τροφή η Με-
σογειακή φώκια. 
Σήμερα οι φώκιες και τα δελφίνια που άλλοτε έκα-
ναν τους περιπάτους κι΄ έπαιζαν με τις μπουνάτσες 
στα ήρεμα νερά του κόλπου, δεν φαίνονται πια και ιδί-
ως οι πρώτες που χάθηκαν τελείως. Αυτό περισσότερο 
θα πρέπει να οφείλεται στην έλλειψη τροφής και λιγό-
τερο στο κυνηγητό των ψαράδων, όπως πολλοί ισχυρί-
ζονται, γιατί τους καταστρέφουν τα δίχτυα. 
Τον χειμώνα μεγάλες ποσότητες από φύλλα πο-
σειδωνίας και ζωστήρα, συσσωρεύονται στις παραλί-
ες, τα φύκια όπως τα λένε και είναι νεκρά φύλλα που 
ανανεώνονται, όπως και τα φθινοπωρινά της στεριάς. 
Υπάρχει η άποψη ότι η παρουσία τους αργά την άνοι-
ξη στις παραλίες, προμηνύει μια ακόμα δυνατή νοτιά  
που θα τα διαλύσει. Δεν είναι γνωστό κατά πόσο ισχύει 
η άποψη αυτή, γεγονός πάντως είναι ότι το καλοκαίρι 
βρίσκει τις παραλίες καθαρές, απαλλαγμένες από φύ-
κια. Όλο και κάποια όψιμη ανοιξιάτικη νοτιά, τα εξα-
φανίζει.. 
Παλιά που τίποτα δεν άφηναν ανεκμετάλλευτο, τα 
φύκια αυτά τα χρησιμοποιούσαν ευρύτατα στα δώματα 
από χώμα, τις ταράτσες όπως τις έλεγαν, που πολύ συ-
νηθιζόταν τότε στο Μαραθόκαμπο και σ’ όλα τα γύρω 
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χωριά. Πάνω απ’ τα δοκάρια τοποθετούσαν πυκνά κα-
λάμια, ακολουθούσε ένα παχύ στρώμα από φύκια και 
στη συνέχεια το χώμα, το οποίο συμπίεζαν πολύ. Επί-
σης τα χρησιμοποιούσαν σαν στρωμνή των ζώων, σαν 
κοπριά, που είχε και το πλεονέκτημα ότι δεν μετα-
φέρνανε ζιζάνια κι’ αρρώστιες και 
γέμιζαν μ’ αυτά τα παιδικά μαξι-
λάρια, γιατί τα προστάτευε και τα 
θεράπευε απ’ την παιδική αρρώ-
στια τον κοκίτη. 
Πολύ πλούσιος σε κάθε είδους 
αλιεύματα πιο παλιά ο κόλπος αυ-
τός, απ’ εδώ οι λεγόμενοι καγιά-
φηδες με τα ζώα τους και δυο κο-
φίνια μετέφερναν τα ψάρια και 
τροφοδοτούσαν όλα σχεδόν τα 
χωριά της δυτικής και της κεντρι-
κή Σάμου. Η αλιεία απασχολούσε 
πολλούς Μαραθοκαμπίτες, πολ-
λά τα Μαραθοκαμπίτικα ψαράδι-
κα, οι πεζότράτες και οι γρίποι, 
με τους τρατάρηδες, που έσκα-
σαν το διάβολο γιατί δεν μπόρε-
σε να τους μετρήσει κι ο Μαρα-
θόκαμπος στην αλιεία στήριζε ένα 
πολύ μεγάλο ποσοστό της οικονο-
μίας του. Σήμερα οι λίγοι ψαράδες 
που έμειναν, παρά τα σκάφη με τα άφθονα εργαλεία 
που διαθέτουν, αλλά και τις τιμές των ψαριών, παρα-
πονιόνται ότι δεν βγάζουν μεροκάματο και δυσκολεύ-
ονται να ζήσουν τις οικογένειές τους. Μερικοί μάλι-
στα εγκαταλείπουν το επάγγελμα, ή ασχολούνται και 
με δεύτερο για να τα βγάλουν πέρα. Τα ψάρια στο 
κόλπο έχουν μειωθεί πάρα πολύ επικίνδυνα και πολλά 
είδη, που αφθονούσαν πιο παλιά, κοντεύουν να κατα-
ντήσουν σπάνιο είδος.
Μετά την κατοχή μεγάλες ποσότητες πολεμικού 
υλικού, του Ιταλικού στρατού κυρίως, εγκαταλείφτη-
κε και περιήλθε στα χέρια των Ελλήνων κι’ απ’ αυτό το 
μεγαλύτερο ποσοστό έγιναν δυναμίτες και ρίχτηκαν 
στη θάλασσα. Πρώτοι οι Μαραθοκαμπίτες στο άνοιγμα 
βλημάτων, χειροβομβίδων, οβίδων, που τα κουφάρια 
τους τώρα ταπώνουν και τουφεκούν το Πάσχα, ναρ-
κών αλά και κάθε άλλου είδους. Το ψάρεμα με δυνα-
μίτη, δεν απασχόλησε τότε μόνο τους επαγγελματί-
ες ψαράδες, αλλά και πάρα πολλούς άλλους τελείως 
άσχετους. Καμιά αστυνόμευση δεν υπήρχε, το υλικό 
που αφθονούσε ήταν τσάμπα και το πετούσαν για μια 
χούφτα ψάρια, αδιαφορώντας, ή μάλλον μη γνωρίζο-
ντας για την καταστροφή που προκαλούσαν. Αδιάψευ-
στοι μάρτυρες τα πενήντα και πλέον  ατυχήματα, που 
είχαν καταγραφή, απ’ το τέλος του πολέμου μέχρι τις 
αρχές της δεκαετίας του πενήντα, μόνο από τέτοιες 
δραστηριότητες, χάνοντας αρκετοί τη ζωή τους κι’ άλ-
λοι έμειναν μονίμως ανάπηροι.
Ακολούθησε η μεγάλη τεχνική πρόοδος των τελευ-
ταίων δεκαετιών. Η ψύξη, που επέτρεψε την διατήρη-

ση και μεταφορά των ψαριών, το μεγάλωμα και η μηχα-
νοκίνηση των σκαφών, τα βελτιωμένα και πολύ φτηνά 
αλιευτικά εργαλεία και η υπερβολική λαιμαργία του 
κόσμου για ψάρια. Όλα αυτά έφεραν την υπεραλίευ-
ση, νόμιμη και παράνομη, που οδηγό είχε το κέρδος. Ο 

δυναμίτης δεν σταμάτησε, ούτε η αλιεία του γόνου και 
οι πάσης φύσεως παράνομες δραστηριότητες Τελευ-
ταία πολύ συμβάλουν και οι νυχτερινοί ψαροτουφεκά-
δες, που ομάδες κάθε βράδυ, χειμώνα καλοκαίρι, με 
μπουκάλες αέρα και στολές, ανενόχλητοι έχουν γδά-
ρει τους ψαρότοπους μέχρι σαράντα μέτρα βάθος, 
πιάνοντας στη κυριολεξία τα ψάρια στον ύπνο. 
Από έρευνες που έχουν γίνει στ΄ αλιευτικά πεδία 
του Αιγαίου η δυναμικότητά τους έχει πέσει κατά 50-
75% έναντι της δυναμικότητάς τους του 1952 και το πο-
σοστό στο κόλπο, χωρίς αμφιβολία είναι μεγαλύτερο 
κι΄ εκείνο που συνέβαλε περισσότερο σ’ αυτή τη κατα-
στροφή ήταν οι μηχανότρατες.
Κυρίως έκαναν την εμφάνισή τους στο κόλπο μετά 
το Κυπριακό, όταν το ψάρεμα στα πλούσια σε αλιεύ-
ματα τουρκικά παράλια που συνήθιζαν να ψαρεύουν 
παράνομα, έγινε όχι μόνο αδύνατο αλλά και πολύ επι-
κίνδυνο. Συνηθισμένοι όπως φαίνεται απ’ τις Τούρ-
κικες θάλασσες, σπάνια βρίσκονται μέσα στα νόμιμα 
όρια. Συνήθως  ψαρεύουν παράνομα πολύ κοντά στις 
παραλίες, χωρίς κανένα οικολογικό οίκτο, παρασύρο-
ντας πολλές φορές κι’ εξαφανίζοντας τα δίχτυα και 
τα παραγάδια φτωχών βιοπαλαιστών ψαράδων, που 
αγωνίζονται να ζήσουν τις οικογένειές τους και που 
άδικα  τρέχουν και διαμαρτύρονται. Ανεμοτρατάρης 
μου είπε πριν μερικά χρόνια, ότι όταν ρίξει καλάδα απ’ 
το Λιμνιώνα με πλώρη τον Όρμο, γεμίζει ο σάκος του 
μπαρμπούνια.
Κάθε χειμώνα μέχρι και τέλος του Μάη, ιδίως όταν 
φυσάει δυνατός βοριάς και δεν τους επιτρέπει να ψα-
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ρεύουν αλλού, δυο τρεις μηχανότρατες πηγαινοέρχο-
νται όλη μέρα και ψαρεύουν συνήθως μέσα στις στε-
ριές, οργώνοντας και καταστρέφοντας κυριολεκτικά 
το βυθό. Υπολογίζεται ότι με μια και μόνη καλάδα με 
τα συρόμενα δίχτυα τους, καταστρέφονται περί τα 100 
στρέμματα απ’ τα λιβάδια της ποσειδωνίας και σε τίπο-
τα δεν διαφέρει απ’ τον εμπρησμό, ή την καταστροφή 
ενός δάσους. Ο ανεμοτρατάρης μετά την καταστροφή 
γίνεται δεκτός στα λιμάνια με χαμόγελα και φιλοφρο-
νήσεις, κανένας δεν νοιάζεται για τις καταστροφές 
που άφησε πίσω του κι’ όλοι προσδοκούν για κανένα 
καλό ψαράκι που συνήθως κρύβει στα ιδιαίτερα για να 
βουλώνει τα κακά στόματα. Του ανεμοτρατάρη η ζη-
μιά κρύβεται στο βυθό, οι λίγοι την αντιλαμβάνονται 

και οι λίγοι που τη γνωρίζουν, δεν βγάζουν τσιμουδιά 
του εμπρηστή όμως μένει στην επιφάνεια της γης και 
φαίνεται κι’ αν συλληφθεί αντιμετωπίζει το νόμο και 
την κατακραυγή του κόσμου.
Δεν είναι λίγες οι φορές που επώνυμα πήρα τηλέ-
φωνο το λιμεναρχείο και κατήγγειλα ότι η ανεμότρα-
τα καλάρει παράνομα μέσα στον κόλπο, λίγες δεκά-
δες μέτρα απ’ τη στεριά. Καμιά φορά δεν έγινε τίποτα 
κι’ ούτε φάνηκε κανένας, από στεριά ή θάλασσα για 
να ελέγξει την κατάσταση. Τελευταία φορά πήρα φέ-
τος στις δεκατρείς του Μάη το λιμεναρχείο Σάμου και 
τους πληροφόρησα ότι παρά την ηλικία μου παρακο-
λουθούσα «δια γυμνού οφθαλμού» το ανέβασμα της 
καλάδας της ανεμότρατας, σε μικρή απόσταση απ’ τη 
παραλία Άσπρες στον Κάμπο Μαραθοκάμπου. Μου εί-
παν ότι δεν είναι αρμόδιοι και μου συνέστησαν να τη-
λεφωνήσω στο λιμεναρχείο Καρλοβάσου, που είχα πά-
ρει προηγούμενα κι’ απόκριση δεν πήρα. Τις επόμενες 
μέρες η ανεμότρατα χάθηκε και νόμισα κι’ εγώ ότι το 

τηλεφώνημά μου έπιασε τόπο, κάτι θα πρέπει να έγι-
νε επιτέλους σκεφτόμουν. Δεν βαριέσαι όμως, κάπου 
αλλού φαίνεται να απασχολήθηκε, μετά από μερικές 
μέρες επανήλθε δριμύτερος και καλάριζε μπροστά 
μου, κάτω απ’ τη μύτη μου, λίγα μέτρα απ’ τη στεριά 
και μου φαινόταν σα να με κορόιδευε. Οι συναγρίδες 
βρε έχουν μεγάλα δόντια, εσύ είσαι φαφούτης, τι θέ-
λεις κι’ ανακατώνεσαι;
Εκατομμύρια χορηγήθηκαν απ’ το Ελληνικό κράτος 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη της αλιεί-
ας, σαν να ήταν η θάλασσα καμιά αστείρευτη πηγή ψα-
ριών. Τώρα που η θάλασσα στέρεψε και το κακό πα-
ράγινε, τρέχουν να μαζέψουν τα αμάζευτα και τους 
πληρώνουν ξανά πλουσιοπάροχα για ν’ αποσύρουν τις 

άδειες. Εκτός απ’ αυτά δεν 
υπάρχει καμιά αστυνόμευση 
με αποτέλεσμα να παραβιά-
ζονται βάναυσα οι νόμοι και 
οι κανονισμοί. 
Οι πιο παλιοί Σαμιώτες, έδι-
ναν μεγάλη προσοχή στο πε-
ριβάλλον και μας παρέδωσαν 
ένα καταπράσινο νησί και μια 
πλούσια θάλασσα. Αν και δεν 
υπήρχαν οικολογικά προβλή-
ματα τότε και τίποτα δεν τους 
πίεζε, κατά το τέλος του 19ου 
αιώνα η ηγεμονική Κυβέρνη-
ση της Σάμου πήρε σοβαρά 
μέτρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Περιόρισαν 
την υλοτομία, τις εκχερσώ-
σεις, την υπερβόσκηση των 
βοσκοτόπων κι’ άλλα πολ-
λά. Αλλά και τη θάλασσα δεν 
την άφησαν ξέφραγο αμπέ-
λι, όπως είναι σήμερα, αρχές 
του 21ου αιώνα. 

Όταν ηγεμόνας ήταν ο Γεώργιος Βεροβίτς (1894-
1896), ο μοναδικός Αλβανός ηγεμόνας, για την προ-
στασία των αλιευμάτων έφερε νόμο και ψηφίστηκε 
απ΄ την βουλή των Σαμίων, που απαγόρευε το ψάρε-
μα του γόνου στα χωρικά νερά της τότε επικράτειας 
της Σάμου. Την ίδια σχεδόν περίοδο εμφανίστηκαν 
τα σκάφανδρα, οι λεγόμενες απ’ τους σφουγγαράδες 
μηχανές. Στη Σάμο, προβλέποντας την καταστροφή 
που μπορούσε να επιφέρει το νέο αυτό μηχάνημα στο 
βυθό, πιθανόν ακόμα και για την προστασία των βου-
τηχτάδων, που τα ατυχήματα αρχικά ήταν πάρα πολλά, 
ίσως ακόμα και γι’ άλλους λόγους, με νόμο που ψηφί-
στηκε το 1898, απαγορεύτηκε η χρήση του και τον επό-
μενο χρόνο η Κρητική Συνέλευση το απαγόρεψε και 
στις θάλασσες της Κρήτης. 
Αλλά και πολύ παλαιότερα ακόμα, τον Ιούνιο του 

1810, όπως αναφέρεται, ντζερεμέτισαν με πενήντα 
γρόσια μερικούς «από τους μητηλινούς όπού ασφλό-
μοσαν το ρεύμα δια οψάρια» 
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Η Λουλούδα Γεωργιάδη, η ίδια προτιμούσε να υπο-
γράφεται ως Πουλουδίτσα, γεννήθηκε στο Μαραθό-
καμπο το 1792 και ήταν αδελφή του καπετάν Σταμά-
τη Γεωργιάδη. Είναι γνωστό ότι παντρεύτηκε το 1811 
τον αρχηγό της επανάστασης του 1821 στη Σάμο, τον 
Λογοθέτη Λυκούργο (1772-1850). Όταν το 1834 το νησί 
δεν περιελήφθη στα όρια του ελληνικού κράτους, όλη 
η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου τα παι-
διά σπούδασαν στο εκεί πα-
νεπιστήμιο. 

Μετά το θάνατο του συζύ-
γου της η Λουλούδα έγινε αρ-
χηγός της οικογένειας. Εδώ 
θα παρουσιασθεί ένα άγνω-
στο περιστατικό που αφο-
ρά την προσπάθεια να πάρει 
υποτροφία ο μικρός της γιος, 
ο Αλέξανδρος (1827-1875). 
Το 1852 η Λουλούδα έστει-
λε επιστολή στη βασίλισσα 
Αμαλία, με την οποία την πα-
ρακαλούσε να προτιμήσουν 
να στείλουν στο εξωτερικό 
το γιο της, γιατί ο Αλέξαν-
δρος, που είχε τελειώσει τη 
θεολογική και παρακολου-
θούσε φιλολογικά μαθήματα, 
είχε μεγάλη έφεση σε αυτά. 
Υπενθύμιζε ότι η οικογένεια 
ήταν φτωχή και ότι η Σάμος 
είχε θυσιαστεί από τις Με-
γάλες Δυνάμεις για να ελευ-
θερωθούν άλλη μέρη της επι-
κράτειας. 

Ο Αλέξανδρος Λυκούργος 
έστειλε άλλη επιστολή στο 
τότε Υπουργείο Παιδείας στην οποία ανέφερε τις κα-
λές επιδόσεις που είχε σε όλα τα μαθήματα και ότι ο 
πατέρας του ετοιμαζόταν να τον στείλει στο εξωτερι-
κό με δικά του έξοδα να συνεχίσει τις σπουδές του, 
αλλά ο θάνατός του πριν δύο χρόνια ματαίωσε το σχέ-
διο.

Παρακαλούσε να σταλεί στο εξωτερικό με υποτρο-
φία και υποσχόταν ότι όταν τελείωνε, θα επέστρεφε 
για να διδάξει στην Ελλάδα. Πραγματικά, στάλθηκε 
στη Γαλλία και Γερμανία για να σπουδάσει θεολογία 
και όταν επέστρεψε, διορίστηκε καθηγητής στο Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών και αργότερα μητροπολίτης Σύ-
ρου και Τήνου. Τα έγγραφα βρέθηκαν στα αρχεία του 
Υπουργείου Παιδείας του Κράτους (Κεντρική Υπηρε-
σία) και δημοσιεύονται στη συνέχεια. 

1
Εν Αθήναις τη 16 Αυγούστου 1852
    Μεγαλειοτάτη. 

Μαθούσα η ευσεβάστως υποφαινομένη, ότι κατ’ αυ-
τάς πρόκειται περί της εις Ευρώπην αποστολής τριών 
νέων διά την σπουδήν της Θεολογίας, σπεύδω να πα-
ρακαλέσω διά της παρούσης την υμετέραν Μεγαλει-

ότητα, όπως μεταξύ τούτων 
συμπεριληφθή και το όνομα 
του νεωτέρου των υιών μου 
Αλεξάνδρου, όστις προ δύο 
ήδη ετών παυσάμενος της 
εν τω ενταύθα Πανεπιστημίω 
φοιτήσεως, όπου δι’ όλης πε-
νταετίας ηκροάσατο ου μό-
νον άπασαν την σειράν της 
Θεολογίας, αλλά και εκ της 
Φιλοσοφικής Σχολής διάφο-
ρα άλλα χρειώδη μαθήματα 
(ως περί τούτου μαρτυρού-
σι και τα ανά χείρας αυτού 
αποδεικτικά των Καθηγητών) 
εναπέδειξεν εκ προοιμίων 
τεκμήρια ικανά της περί τα 
Θεολογικά προόδου αυτού, 
δι’ ην προς ταύτα έχει έμφυ-
τον κλίσιν, και πάντως δικαι-
ώσει την εκλογήν της Σ. Κυ-
βερνήσεως. 
Αλλά συν πάσι τούτοις δι-
καιούται, νομίζω, ούτος παρά 
πάντα άλλον ίνα τύχη της τοι-
αύτης παρά του Έθνους ευ-
εργεσίας και ως υιός ενός 
των πρώτων αγωνιστών, όστις 

μετά της πατρίδος αυτού Σάμου (ως λύτρου παρά των 
τριών Δυνάμεων προσενεχθείσης εις την Τουρκίαν 
προς απολύτρωσιν αυτής ταύτης της, Βασιλευούσης 
πόλεως των Αθηνών, και της Ευβοίας!) συναποβαλών 
και άπασαν την περιουσίαν του, απέθανε πένης εν τη 
Ελλάδι, αφήσας την οικογένειάν του ενδεή και παντός 
έρημον πόρου, δι’ ου και τα τέκνα του ηδύναντο να τύ-
χωσι της προσηκούσης μορφώσεως!
Εύελπις, ότι η δικαιοσύνη της υμετέρας Μεγαλειό-
τητος θέλει ενεργήσει τα δεόντα και ως προς την πα-
ρούσαν παράκλησίν μου, υποσημειούμαι μ’ όλον το βα-
θύτατον σέβας.

   Της Υμετέρας Μαγαλειότητος
  Ευπειθεστάτη και ταπεινή δούλη
  Πουλουδίτζα χήρα Λ. Λυκούργου. 

Η υποτροφία του Αλέξανδρου Λυκούργου το 1852
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Προς το επί των Εκκλησιατικών εξ. Υπουργείον διά 
να λάβη ανηκόντως υπόψιν την παρούσαν αίτησιν.
Αθήναι τη 10 Αυγούστ. 1852.
Εν ονόματι του Βασιλέως 
Η Βασίλισσα
     Α.[μαλία] 
Βλ. αρ. 3720 τ’ αρχεία. 

Λυκούργου Πουλουδίτσα. Περί αποστολής του υιού 
της εις την αλλοδαπήν προς σπουδήν της θεολογίας. 

2
Προς το επί των Εκκλησιαστικών και
της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σ. Υπουργείον
Εν Αθήναις τη 23 Αυγούστου 1852
    Κύριε υπουργέ

Πληροφορηθείς ο ευσεβάστως υποφαινόμενος την 
οποίαν κατ’ αυτάς η Σ. Κυβέρνησις έχει πρόθεσιν περί 
της εις Ευρώπην αποστολής νέων και διά την σπουδήν 
της Θεολογίας, τολμώ ήδη καγώ, και ως υιός ενός των 
πρώτων της πατρίδος αγωνιστών, και προ πάντων ως 
ιδία περί την Θεολογίαν ασχοληθείς, και κλίσιν έμφυ-
τον έχων προς το είδος της μαθήσεως τούτο, ίνα προ-
τείνω εμαυτόν προς το Σ. Υπουργείον, και παρακαλέ-
σω θερμώς, όπως και εμέ της αυτού εκλογής αξιώση, 
και τα μέσα παρέξη προς τελειωτέραν εκμάθησιν των 
θεολογικών σπουδασμάτων κατά τας σοφάς της Ευ-
ρώπης ακαδημίας, ίνα άξιος γενόμενος διά της ακρι-
βεστέρας διδασκαλίας, αποβήσομαι και χρήσιμος τη 
πατρίδι. Και ταύτα μεν ούτω. 
Όσον δε περί των σπουδών μου, αναφέρω τα εξής 
προς γνώσιν του υπουργείου. Διελθών άπασαν την 
σειράν των γυμνασιακών μαθημάτων τακτικώς εις το 
ενταύθα Γυμνάσιον, και λαβών το προσήκον απολυ-
τήριον, εισήχθην τω 1845 εις το Πανεπιστήμιον, εγ-
γραφείς τακτικός φοιτητής. Δι’ όλης δε φοιτήσας 
πενταετίας, ηκροάσθην μετ’ άλλων διαφόρων της φι-
λοσοφικής Σχολής μαθημάτων και την σειράν άπασαν 
της Θεολογίας, ως μαρτυρεί και το επισυνημμένον 

αποδεικτικόν των Κ. Καθηγητών. Ενώ δε παρεσκευα-
ζόμην προς τελειοποίησιν των θεολογικών μου σπου-
δών δι’ εξόδων του μακαρίτου πατρός μου, ούτος μεν 
απεβίωσεν αίφνης περί τα μέσα του 1850 έτους, η δε 
οικογένεια εις πλήρην έμεινεν ένδειαν, ου μόνον εις 
την εμήν πρόθεσιν επαρκέσαι μη δυναμένη, αλλά και 
αυτή προς συντήρησιν στερουμένη! Ούτω δε παυσά-
μενος έκτοτε της εν τω Πανεπιστημίω φοιτήσεως, και 
πάντοτε ελπίζων είπως έμελλον ημίν δεξιαί τινες πε-
ριστάσεις αναφανήναι, άλλως δε και την Σ. Κυβέρνη-
σιν μη επιθυμών να επιβαρύνω, έμεινα μέχρι τούδε, μη 
δυνηθείς να πραγματοποιήσω την εις Ευρώπην μετά-
βασίν μου. Αλλ’ ήδη, επειδή τα πράγματα άλλως απέβη, 
ή ως ηλπίζαμεν, και οσημέραι ο πολύτιμος παρέρχεται 
χρόνος, και η ηλικία προβαίνει, απεφάσισα τελευταί-
ον ίνα και την πατρικήν της Κυβερνήσεως εξαιτήσω-
μαι προστασίαν. 
Όθεν αν το Σ. Υπουργείον (έχον άλλως υπ’ όψιν 
και την παρ’ ημίν υπάρχουσαν έλλειψιν νέων περί την 
σπουδήν της Θεολογίας ιδία ασχοληθέντων) επινεύ-
ση εις παραδοχήν της αιτήσεώς μου, διπλούν όφελος 
πράξει, εν μεν προς εμέ τον ευεργετούμενον, όστις 
διά βίου έσομαι ευγνωμονών προς το έθνος, και έτε-
ρον προς την πατρίδα, εις ην καγώ αφιερωθήσομαι 
πρόθυμος υπηρέτης, διδάσκων, και το κατά δύναμιν 
ωφελών. Υπόσχομαι δε προσέτι, ότι αν μετά την συν 
Θεώ επάνοδόν μου αθετήσας την ανωτέρω υπόσχεσίν 
μου, αποποιηθώ να διδάξω, υπόχρεως έσομαι ίνα μέ-
χρις οβολού αποζημιώσω τα διά την σπουδήν μου έξο-
δα της Σ. Κυβερνήσεως. 
Και λοιπόν εύελπις, ότι ουκ αποτεύξομαι του αιτή-
ματος, υποσημειούμαι μετά του προσήκοντος σεβα-
σμού.

Ευπειθέστατος 
Αλέξανδρος Λ. Λυκούργος

Εδιωρίσθη Βλ. αρ. 4171 εις τ’ αρχεία.
Έλαβον το επισυναπτόμενον 
την 20 Σεπτεμβρίου 1852.
Αλέξανδρος Λ. Λυκούργος
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Η πρώτη φορά που έκαμα την πραγματική μου γνωρι-
μία με τον Δημήτρη Πουλιανό, ζωγράφο από την Ικαριά, 
ήτανε στο Ουσάκ της Μικράς Ασίας, το 1922. Εκείνος 
υπηρετούσε εκεί, ανθυπολοχαγός της Επιμελητείας, 
φορτωμένος ευθύνες δυσανάλογες και για το βαθμό 

του και για την νεαρή ηλικία του και για την καλλιτε-
χνική του ιδιοσυγκρασία. Εγώ ήμουν φαντάρος, περα-
στικός για το Αφιόν Καραχισάρ, όπου πήγαινα τοποθε-
τημένος στην τέταρτη μεραρχία, καμιά δεκαριά μέρες 
πριν από την κατάρρευση. Βέβαια, η φιλία μας εχρονο-
λογείτο από τα μαθητικά θρανία, στο Πυθαγόρειο Γυ-
μνάσιο. Αλλά εκείνη η βραδιά που με φιλοξένησε στο 
Ουσάκ στάθηκε αποφασιστική. Μυριζόταν κανείς τον 
κίνδυνο στον αέρα, η τύχη μας ήταν αβέβαιη. Κι όμως, 
είχαμε το κουράγιο να μείνουμε άγρυπνοι σχεδόν ως 
το πρωί και τον άκουα για πρώτη φορά να μου μιλάει 
με ζέση, με έξαρση, για τα καλλιτεχνικά του όνειρα, 

που ζήτησε κατόπιν να τα πραγματοποιήσει σε μακρές 
διαμονές στο Παρίσι και στη Νέα Υόρκη. 
Κάνω αυτή την αναδρομή, γιατί μου φαίνεται ότι με-
ρικές από τις σκληρές πείρες εκείνης της εποχής 
έχουν αποτυπωθεί μέσα στο κατοπινό του έργο. Όταν 

ιδίως μελετώ μερικούς από τους πίνακές του της πρώ-
της περιόδου, δε μπορώ να ξεχάσω ότι η μικρασιατική 
τραγωδία, σε μας που τη ζήσαμε τόσο άμεσα, στάθη-
κε ένα βίωμα που άφησε βαθιά ίχνη στην ψυχή μας. Ο 
Πουλιανός δεν μετέφερε στους πίνακές του τα θέμα-
τα αλλά την πίκρα του βιώματος. Αυτοί οι άνθρωποι οι 
τσακισμένοι από τη μοίρα, οι τυφλοί οργανοπαίχτες, οι 
ζητιάνοι, οι ζευγολάτες που γεμίζουν τους μουσαμά-
δες του, είναι χρησιμοποιημένοι σαν θέμα για να εκ-
φράσουν μια τραυματισμένη ψυχή. Ύστερ’ από είκο-
σι χρόνια ήρθε η κατοχή για να ανανεώσει την πείρα, 
να της προσθέσει ένα τραγικό στοιχείο πιο βαθύ. Δεν 

Γιάννης Χατζίνης

Δημήτρης Ζ. Πουλιανός
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ξέρω αν οι πολύ μεγάλοι πίνακες, μέσα στους οποίους 
έκλεισε αυτές τις σελίδες του ηρωισμού και της οδύ-
νης, είναι ανάγκη πράγματι να είναι τόσο μεγάλοι. Το 
καλλιτεχνικό μέγεθος για τον Πουλιανό μπορεί να βρί-
σκεται σε αντίστροφο λόγο με το φυσικό. Αλλά όμως 
και μέσα στους μεγάλους, ποτέ το θέμα δεν γίνεται 

φλύαρο. Αναπτύσσεται με μια βιαιότητα και μια δύνα-
μη που καθηλώνει. Απόδειξη, ότι θα μπορούσαν να κο-
πούν σε κομμάτια, ώστε να σχηματίσει ο καθένας πολ-
λούς πίνακες αυτόνομους, χωρίς διόλου η πυκνότητα 
της συγκίνησης να διασαλευθεί. 
Ο Δημήτρης Πουλιανός είναι ένας καλλιτέχνης που 
βρίσκεται σε διαρκή πορεία. Δεν ανήκει σε κείνους 
που σταθμεύουν, που επαναλαμβάνονται. Φυσικά, η 
προσωπικότητά του που κατακυριαρχεί όλο το έργο 

του είναι παντού αισθητή, κι ένα έμπειρο μάτι θα μπο-
ρούσε να διακρίνει εύκολα τι το κοινό υπάρχει ανά-
μεσα σ’ έναν πίνακά του φτιαγμένο πριν από σαρά-
ντα χρόνια και σ’ έναν σημερινό. Η ψυχή παραμένει 
η ίδια, μόνο οι εκφράσεις που παίρνει μπορεί να αλ-
λάζουν. Σήμερα ο Πουλιανός δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ένας ζωγράφος που έχει προσχωρήσει 
στο μοντερνισμό. Αλλά οι προωθητικές 
δυνάμεις ενεργούν μέσα του και χρησι-
μοποιεί μερικά διδάγματά του, ιδίως σε 
ό,τι αφορά το φως και το χρώμα, ώστε 
μπορώ να πω ότι χάρη σ’ αυτόν άρχισα 
να καταλαβαίνω τη μοντέρνα ζωγραφι-
κή. Η περισινή του έκθεση στις «Νέες 
Μορφές» έδωσε την ευκαιρία στους 
φίλους της τέχνης του να εκτιμήσουν 
πραγματικά τι μπορεί να καταφέρει 
ένας ζωγράφος που κατέχει τέλεια το 
μετιέ του, όταν πλησιάζει τους δύσκο-
λους χώρους της μοντέρνας τέχνης. Και 
λέω δύσκολους, γιατί εκεί μπορεί να κα-
ταποντιστεί το ταλέντο και να επιπλεύ-
σει η κατεργαριά. Θα θυμάμαι πάντα 
την καταπληκτική Καταιγίδα του, που 
είχε αποσπάσει το θαυμασμό του Άγγε-
λου Προκοπίου, και που είχε πουληθεί 
τότε προς μεγάλη λύπη του ζωγράφου. 
(Δεν είναι παράξενο οι καλλιτέχνες να 
αισθάνονται μια πίκρα όταν αποχωρί-
ζονται από έργα στα οποία έβαλαν όλη 
τους την ψυχή). δεν ξεχνώ και τον υπέ-
ροχο Ρακοσυλλέκτη του, που βρίσκεται 
ευτυχώς ακόμη στο ατελιέ του της οδού 
Κρήτης 15, για να μπορώ να τον ξανα-
βλέπω. Εδώ λοιπόν έχουμε πραγματική 
ζωγραφική μεγάλης κλάσεως, εμποτι-
σμένη από το μοντέρνο πνεύμα. 
Θα ’θελα ακόμη να μιλήσω για κά-
ποιους πίνακές του που θα τους έλεγα 
ρομαντικούς, και που δεν ξέρω αν αντι-
προσωπεύουν μια ορισμένη περίοδο της 
ζωής του, η αν αποτελούν ενδιάμεσες 
φυγές, κατά τις οποίες το τραγικό αί-
σθημα της ζωής υποχωρεί για να παρα-
χωρήσει τη θέση του σε μια χαρούμε-
νη, φωτεινή θέα του κόσμου. Θα ’λεγα 
ότι μέσα σ’ αυτούς τους πίνακες, ιδίως 
στα γυμνά κορμιά, θριαμβεύει η ρευστή 

φύση του Πουλιανού, που σ’ αυτές τις ώρες της φυ-
γής βιάζεται να εκδηλωθεί , πριν πάλι η ψυχή διπλωθεί 
στον εαυτό της. Οι φωτισμοί γίνονται ανάλαφροι, σχε-
δόν φευγαλέοι, καθώς οι ανθρώπινες μορφές πάνε να 
χαθούν μέσα στα σχήματα της φύσης, να ενοποιηθούν 
μαζί τους. Όλα είναι κυματισμός και μουσική. Χρω-
στάω άλλη μια φορά ευγνωμοσύνη στο Δημήτρη Που-
λιανό που με τραβάει μαζί του δέσμιο σ’ αυτά τα ταξί-
δια του ονείρου. 
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Επειδή η συγκεκριμένη εποχή ενδείκνυται για την 
συλλογή ενός καρπού ο οποίος μπορεί να είναι πα-
ρεξηγημένος όμως αποτελεί μια σημαντική πηγή πρό-
σληψης συστατικών στον οργανισμό μας και επειδή 

στο νησί μας εν αφθονία τον εν λόγω καρπό μας προ-
σφέρει η σαμιακή γη καλό θα είναι να γνωρίζουμε κά-
ποια πράγματα που αφορούν τα χαρούπια ή τις «κα-
ρούμπες», σύμφωνα με την δική μας διάλεκτο.
Πολλές χρήσεις, πολύτιμη διατροφική αξία, έφεραν 
το ξεχασμένο χαρούπι στην επικαιρότητα και εμείς 
σας το συστήνουμε μαζί με τις χρήσεις του.
Η χαρουπιά (Κερατονία ή Κερατέα) είναι ένα αει-
θαλές και μακρόβιο δένδρο αυτοφυές στην Μεσό-
γειο, που το συναντάμε ενίοτε και καλλιεργημένο, 
από τα παράλια της βόρειας Αφρικής και το Ιόνιο μέ-
χρι την Μέση Ανατολή, γνωστό από την αρχαιότητα. 
Τα χαρούπια χρησιμοποιήθηκαν ιδιαίτερα ως ζωοτρο-
φή, αλλά ο καρπός αυτός έθρεψε και πολλούς λαούς 
σε περιόδους πολέμων και λιμών, όταν τα άλλα τρό-
φιμα ήταν δυσεύρετα, γεγονός που αποδεικνύει την 
υψηλή διατροφική του αξία.
Η μεγάλη περιεκτικότητά του σε σάκχαρα, τα οποία 
αποτελούν το 30-40% του συνολικού του βάρους το 
καθιστούν ιδιαίτερα θρεπτική και τονωτική τροφή. Το 
παράξενο όμως είναι πως το χαρούπι βοηθά και στην 
πέψη, γιατί περιέχει πηκτίνη και λιγνάνες. Το χαρού-
πι ή αλλιώς ξυλοκέρατο, στα αρχαία ελληνικά κεράτι-
ον είναι ο καρπός της χαρουπιάς ένα είδος φασολιού. 
Στην όψη, το χαρούπι μοιάζει με τους καρπούς της 

φασολιάς. Είναι ένας κάλυκας σε μορφή φασολιού, 
ένας χέδρωψ που φέρει σκληρά σπέρματα τα λεγόμε-
να κεράτια, τα οποία κατά ένα περίεργο τρόπο έχουν 
πάντα το ίδιο σταθερό βάρος. Το βάρος αυτό κυμαί-

νεται πάντα ανάλογα με το μέγε-
θος του χέδροπος μεταξύ 189 και 
205 χιλιοστών του γραμμαρίου και 
για αυτό στους αρχαίους χρόνους 
τα κεράτια χρησιμοποιήθηκαν ως 
μονάδα μέτρησης βάρους (ζύγια) 
για πολύτιμους λίθους και το χρυ-
σό. Από αυτό προέκυψε και η λέξη 
κεράτιον, που έδωσε στις μέρες 
μας το γνωστό καράτι. 
Ο καρπός περιέχει υψηλό ποσο-
στό φυτικών πρωτεϊνών (4%), υδα-
τανθράκων (76%), σιδήρου, ασβε-
στίου, φωσφόρου (81mg/100γρ), 
καλίου (800mg/100γρ) και βιταμι-
νών Α και Β, δεν περιέχει οξαλι-
κό οξύ, που μειώνει την ικανότη-
τα του σώματος να αφομοιώνει το 
ασβέστιο. Αν και είναι πολύ γλυ-
κύς, είναι πολύ χαμηλότερης θερ-
μικής αξίας από την σοκολάτα και 
για αυτό θεωρείται το τέλειο υπο-

κατάστατό της. Η χαρουπιά είναι ένα πολύ χρήσιμο 
δένδρο συνολικά. Το ξύλο της χρησιμοποιήθηκε ως 
ξυλάνθρακας, αλλά και στην επιπλοποιία και στην ξυ-
λογλυπτική, γιατί ενώ είναι σκληρό και συμπαγές επι-
δέχεται στίλβωση. Ο φλοιός της χρησιμοποιείτο μέχρι 
πρότινος στη βαφική και την βυρσοδεψία.
Όταν βράζεται το χαρούπι παράγεται ένα παχύρευ-
στο υγρό που μοιάζει με μέλι , το λεγόμενο και χαρου-
πόμελο, που η γεύση του θυμίζει σοκολάτα. Το χαρου-
πόμελο όμως είναι υψηλότερης διατροφικής αξίας 
από την σοκολάτα ενώ περιέχει λιγότερα από τα μισά 
της λιπαρά, χωρίς να περιέχει καφεΐνη. Το χαρουπό-
μελο αποτελεί πλούσια πηγή υδατανθράκων, ασβεστί-
ου, σιδήρου, μαγνησίου, καλίου και ριβοφλαβίνης και 
είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε νάτριο. Αλέθοντας 
τα χαρούπια παρασκευάζεται το χαρουπάλευρο, ένα 
αλεύρι με ευχάριστη, γλυκιά γεύση που χρησιμοποι-
είται για την παρασκευή ψωμιού, μπισκότων, κέικ και 
παξιμαδιών.
Αν αποξηράνουν τους λοβούς του χαρουπιού, αφού 
αφαιρεθούν οι σπόροι, τους αλέσουν και τους ψή-
σουν, παράγεται το χαρουπάλευρο το οποίο μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί όπου η συνταγή ζητάει σοκολάτα 
ή κακάο, το οποίο αντικαθίσταται με την ίδια ακριβώς 
ποσότητα χαρουπάλευρου. Το χαρουπάλευρο επει-

Σταματία Ράπτη

Ένας παρεξηγημένος καρπός
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δή είναι αρκετά γλυκό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί 
για ζάχαρη σε ζύμες για κέικ ή κουλούρια. Οφείλου-
με να πούμε πως τα γλυκά μας θα πάρουν ένα καφε-
τί χρώμα σοκολάτας και η γεύση τους θα θυμίζει σο-
κολάτα.

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

Φθινοπωρινή εκδρομή

Στις 22 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η φθινοπωρινή μας εκδρομή στα Τρίκαλα Κορινθίας. 

Ίσως να ήταν η καλύτερη και πιο όμορφη εκδρομή. Υπέροχο μέρος μέσα στα πεύκα, εξαιρετικό το μοναστήρι 
του Αγίου Βλασσίου, πανέμορφο το φθινοπωρινό Λουτράκι. 

Μια μεγάλη παρέα όλο το πούλμαν που γέμισε, φάγαμε τα ψητά μας, χορέψαμε, ξεφαντώσαμε, αστειευτή-
καμε, ξεφύγαμε από την καθημερινότητα και δώσαμε ραντεβού για την επόμενη εκδρομή. 

Αν δεν το θέλουμε, μια λύση είναι να αναμείξουμε 
το χαρουπάλευρο με μέλι ή μπαχαρικά που θα μειώ-
σουν την αίσθηση της σοκολάτας. Εποχή λοιπόν για 
αποδράσεις στην σαμιακή ύπαιθρο συνδυάζοντας το 
τερπνόν μετά του ωφελίμου.
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