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Σε αυτό το τεύχος, που βγαίνει κάτω από δύσκολες 
συνθήκες, κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στην Χρυ-
σούλα Κώνστα, ελάχιστος φόρος τιμής στην αείμνη-
στη φίλη, τη γενική γραμματέα του συλλόγου μας, που 
η πένα της απαθανάτισε τον παλιό Μαραθόκαμπο. 
Λόγω δυσκολίας στις μετακινήσεις δεν μπορέσαμε 
να συγκεντρώσουμε όλες τις συνδρομές, μόλις απο-
κατασταθεί το πρόβλημα θα τις δημοσιεύσουμε όλες. 

Συνδρομές Φτεριά
Κατάθεση συνδρομής 09/12/2019  S 20 
Ειρήνη Μανάρα  20
Μαρία Πίττα  20
Άγγελος Στυλ Κοντογιάννης  20
Γεώργιος Δασκαλάκης  50
Αικατερίνη Τσιαμούρα  50
Χριστίνα Τζανή  20
Ιωάννης Ρήνας  20
Μαρία Πρεσβέλου  20
Δημήτρης Δηλανάς  30
Αγγελική Δημ. Παπαγεωργίου  50
Δημήτριος Αργυρ. Παπαγεωργίου  30
Γεωργία Λεκάτη  20
Βελισσώ Χατζίνη  25
Λιβανίνα Δεσποτάκη  20
Βαγγέλης Μένεγας  20
Ευαγγελία Λυμπέρη  25
Κώστας Γεραπετρίτης  500
Μανώλης Τζαννετής  20
Νίκη Γρηγορίου  20
Γιώργος-Ελένη Ψωμάς  40
Χρυσόστομος Σαρρής, ιερέας  20
Στέλιος Τσιπελίκης  20
Μαρία Βουλή  20
Στυλιανή Σεβαστή  20
Ιωάννης Πατσούλης  20
Ελένη Κυαμέτη  20
Νικόλαος Πήττας  10
Ευάγγελος Φράγκου  20
Ζαφειρώ Λογοθέτη  20
Παναγιώτης Τσότρος  100
Μανώλης Τζαννετής του Νικ.  20
Πένυ Γρυδάκη  50
Παναγιώτης Μιχελής  20
Λεμονιά Τσακουμάγκου  30
Νίκη Ταλιαδούρου  50

Στέγη Αγάπης 

Ελπίδα Ισιδώρου  50
Βελισσώ Χατζίνη  25
Δήμητρα-Αλέξης Τσιπελίκη  30
Ζαχαρούλα Πατσούλη  100
εις μνήμη Νικ. Πατσούλη ιερέως

Εις μνήμη Μαρίας Καρκαλέτσου-Ελένη
Ουρανία Δηλανά  50
Σταυρούλα Κυριακού  80
Ελένη Ντανοβασίλη  20 
Μακούλα Χιώτου  50
Οικογένεια Γιώργου Κώνστα 50

Εις μνήμη Χρυσούλας Κώνστα
Οικογένεια Γιώργου Κώνστα 100

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Με μοναδικό σκοπό και το βλέμμα μας πάντα στραμ-
μένο στα μέλη του συλλόγου μας για την καλύτερη επι-
κοινωνία αλλά και την μεταξύ μας υποστήριξη ο σύλ-
λογος μας προχωρά ένα βήμα μπροστά και δημιουργεί 
τον επαγγελματικό οδηγό στον οποίο θα καταχωρηθούν 
οι Μαραθοκαμπίτες καθώς και οι Σαμιώτες που το επι-
θυμούν.
Φτιάξαμε ένα καινούργιο e mail το efterias.gr. Εμείς 
χρειαζόμαστε: Επωνυμία, Διεύθυνση, Δραστηριότητα, 
Τηλέφωνο και email. Μπαίνοντας στο info@efterias.gr 
καταχωρείτε όλα τα στοιχεία της επιχείρησης και εμείς 
τα καταχωρούμε στον Επαγγελματικό Οδηγό, οποίος 
θα βρίσκετε στην ιστοσελίδα μας www.fterias.gr
Περιμένουμε όλους τους επαγγελματίες που το επι-
θυμούν να εγγραφούν στο info@efterias.gr και όλους 
εσάς μέσα από την ιστοσελίδα μας www.fterias.gr στην 
κατηγορία Επαγγελματικός Οδηγός να επιλέξετε τον 
επαγγελματία που θέλετε …
ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΤΟΝ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΙΤΗ ΤΟΝ ΣΑΜΙΩΤΗ
Οι εποχές που ζούμε είναι πολύ δύσκολες είναι πολύ 
σκληρές. Άς απλώσουμε όλοι το χέρι μας ο ένας στον 
άλλον και ενωμένοι ας προχωρήσουμε…

(Το info@fterias.gr ισχύει κανονικά για όλες τις 
αναρτήσεις που μας στέλνετε). 

(Το info@efterias.gr είναι μόνο για τον Επαγγελματι-
κό Οδηγό). 

Η Πρόεδρος
Αγγέλα Χατζίνη-Ελένη  
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Ειρήνη Κώνστα 

Αποχαιρετισμός 

Ήτανε Κυριακή μουντή και χειμωνιάτική...Κι από 
τότε ξόρκισα για πάντα τις Κυριακές όλου του κό-
σμου...
Άγγελος της πτώσης διένυ-
σε όλο το άπειρο για το δικό 
σου χέρι μόνο...άδειασ΄ από-
τομα η αγκαλιά κι απόμεινα μ’ 
ένα σκονισμένο πέπλο κι ένα 
αιωρούμενο λυχνάρι, αρνού-
μενη να δω τον κόσμο κρεμα-
σμένο στο καρφί της ματαιο-
σύνης....
Πού πήγες Μάνα; Κι άφη-
σες στο χνάρι σου τρεμάμε-
νο αίμα της φυγής, Τα κρύα 
διάκενα της καρδιάς κι ένα 
ξεριζωμένο ενδεχόμενο... 
Όμηρος και συντρόφισσα πια 
της Περσεφόνης, παν-αγία 
εσύ αθρόνευτη κι αλογοθέτη-
τη, τινάζεις τον αδιαπέραστο 
μανδύα της αγάπης γύρω μας 
και τραβάς χαλύβδινα παρα-
πετάσματα απ’ τ’ ουρανού τα 
σωθικά!

Σε στροβιλίζει τώρα αριστερόστροφα η Λάχεσις 
ίσαμε των καιρών το πλήρωμα. Τότε που θα σβήσουν 

οι καπνοί κι οι φλόγες που 
πνίγουνε τον τραγικό κόσμο 
των ανθρώπων κι ο αδεια-
σμός των θνητών θα γίνει πέ-
λεκυς για το βασανιστή της 
Ομορφιάς.
Τόσο βαθιά θε να τρυπήσει 
το Φως ως να φανερωθεί του 
σκοταδιού η ρίζα......
Δεν ξέρω κατά πού τοξο-
βολείς τώρα... μα ξέρω πως η 
ανάσα σου θα πιάσει πάλι ένα 
όνειρο ασίγαστο, πολύχρωμο 
και διαυγές...
Μέμνησο...
Καλό σου πέρασμα λίκνο, 
τροφή και βακτηρία μου...
Ως της Αλήθειας την ανα-
τολή εγώ εδώ θα τρυπώ με 
ήχους σπαραχτικούς το πέ-
πλο του χωρισμού και θα καίω 
μνήμη στο θυμιατό της κληρο-
νομιάς σου.....

Αγγέλα Χατζίνη-Ελένη 

Στην Γενική Γραμματέα του Συλλόγου μας. Στην φίλη μου 

 Χρυσούλα μου
Αγαπημένη μας Χρυσούλα
Δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω τον πόνο μου, την 
πίκρα μου για τον χαμό σου.
Μαζί από το 2013 στο Σύλλογο των Απανταχού Μα-
ραθοκαμπιτών  στην θέση της Γενικής Γραμματέως. 
Το θεωρούσα τιμή μεγάλη να είσαι στο Σύλλογο μας, 
να μας συμβουλεύεις, να μας βοηθάς. Η πένα σου στο 
περιοδικό μας τον Φτεριά θα μας λείψει. Όλοι περί-
μεναν να κυκλοφορήσει το τεύχος για να διαβάσουν 
τα γραφόμενά σου, που με τον γλαφυρό σου τρόπο 
μάς ταξίδευες πάντα πίσω στον αγαπημένο σου Μα-
ραθόκαμπο.
Δεθήκαμε πολύ Χρυσούλα, η καθημερινή μας τηλε-
φωνική επικοινωνία θα μου λείψει πολύ. Ήσουν για 
μένα περισσότερο από φίλη, γιατί μοιραζόμασταν 
πολλά, λέγαμε κουβέντες από καρδιάς. Θα μου λεί-
ψεις αγαπημένη φίλη, θα μας λείψεις σε όλους από 

τον Σύλλογό μας, από το χωριό μας. Ήσουν χρήσιμη, 
με επίπεδο, με μόρφωση, πνευματικά ανώτερη.
Πρόσφερες πολλά στους Σαμιακούς συλλόγους και 
στην Αδελφότητα Σαμίων μέσα στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο  παλαιότερα και τώρα στο δικό μας σύλλογο.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλό-
γου μας εκφράζω τα θερμά μας βαθιά συλλυπητήρια 
στην οικογένειά σου. Στον αγαπημένο σου Γιώργο και 
στα λατρεμένα σου παιδιά, την Ειρήνη και τον Μανώ-
λη για τα οποία ήσουν πολύ περήφανη, μα και στην 
αγαπημένη σου εγγονούλα την Αμαλία την οποία την 
λάτρεψες. Μπορούσες να μιλάς ώρες για αυτήν και 
ήσουν πολύ ευτυχισμένη που έγινες γιαγιά.
Χρυσούλα θα σε θυμόμαστε πάντα, θα σε αγαπάμε 
πάντα, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ…

Η πρόεδρος του Συλλόγου 
13/1/2020 

Στη μνήμη της Χρυσούλας Κώνστα

* * *
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Η είδηση του μισεμού της, κεραυνός εν αιθρία. 
Στροβιλίστηκα ξανά στο κενό και στο αξεδιάλυτο μυ-
στήριο του θανάτου, ψάχνοντας μάταια το αίνιγμα.
Η Χρυσούλα υπήρξε συνε-
πής παρουσία στο περιοδι-
κό Φτεριάς. Πριν γνωριστού-
με προσωπικά, την ήξερα ήδη 
απ’ τα γραπτά της, τα γεμάτα 
αγάπη και νοσταλγία για τον 
γενέθλιο τόπο της, τους αν-
θρώπους του, και την ταπει-
νή κλίμακα της ντόπιας ζωής. 
Υπήρξε μια χρονικογράφος 
της εποχής της, που μετέφε-
ρε την εμπειρική και τη προ-
φορική μνήμη απλόχερα στις 
σελίδες του περιοδικού. Απα-
θανάτισε μορφές, παρθενι-
κά τοπία με την υποσυνεί-
δητη ιστορία τους, σπουδαίους και καταξιωμένους 
χωριανούς, απλούς και γραφικούς τύπους της πα-
λιάς σφύζουσας ζωής στα σοκάκια, στα πευκοδάση, 
στους ελαιώνες, στα κύματα, στα καΐκια, στο ναυτό-
κοσμο του χωριού. Ερευνήτρια της ένδοξης ιστορίας 
του τόπου κατέθεσε ιστορικά ακούσματα και τεκμή-
ρια, λαογραφικές μαρτυρίες κι ένα απόθεμα γνώσε-
ων αποθησαυρισμένο απ’ τη συλλογική μνήμη της τοπι-
κής παραδοσιακής κοινωνίας. Απ’ το οικογενειακό της 
αρχείο αναδύθηκε μια λαϊκή μητρική ποίηση με εντυ-
πωσιακές περιγραφές δρώμενων και δυνατών αισθη-
μάτων. Τη μητέρα την ενθρόνιζε πάντα σε ακλόνητο 
βάθρο, ως σύμβολο σιγουριάς, ανοιχτής αγκαλιάς και 
αυστηρής τρυφερότητας.
Ίχνη της ζωής της, ανακάλυψα σε ασπρόμαυρες 
φωτογραφίες. Δε λένε ψέματα οι παλιές φωτογραφί-
ες των δεκαετιών 50 και 60. Σε φωτογραφία μαθητι-
κής εκδρομής ξεχώριζε μια κοπέλα με στιλπνή μαύρη 
αλογοουρά σ’ ένα πρόσωπο σμιλεμένης ομορφιάς. Η 
Χρυσούλα του Γιαγά μου είπανε. Είχε μείνει το επώνυ-
μο του ιστορικού παππού της Γιάννη Γιαγά στη μνήμη 
των συγχωριανών της ως προσδιοριστικό της παρουσί-
ας της, παραμερίζοντας το πατρικό της. Ο λαός πάντα 
κρατάει στη μνήμη του κατορθώματα παλληκαριών, 
ηρωοποιώντας τα, στην ιστορική διαδρομή του τόπου. 
Κρατάει επίσης το πέρασμα σπουδαίων ανθρώπων που 
άφησαν πνευματικό, ιστορικό, και κοινωφελές έργο 
κληρονομιά στην τοπική τους κοινότητα. Τους περνά-
ει στην προφορική εξιστόρηση, στο δημοτικό τραγού-
δι, στο λαϊκό αφήγημα των νυχτεριών, παραχωρεί το 
υλικό του στη βιβλιογραφία. Η Χρυσούλα αισθάνονταν 
περήφανη για τους προγόνους της και τη πνευματική 
προίκα που κληροδότησε απ’ τον αείμνηστο παππού 

της. Και αναλογίζομαι με πόσο μόχθο, πόση αγάπη, 
πόση περισυλλογή, έχουν καταγραφεί και διασωθεί 
όσα θεωρούμε σήμερα δεδομένα και με πόση επιπο-

λαιότητα τα περιφρονούμε. 
Η τελευταία φορά που την 
είδα ήταν στον Όρμο στην εκ-
δήλωση του Αφανούς Ναύτη 
με το σύζυγό της, τον Γιώρ-
γο Κώνστα. Στο τραπέζι που 
καθίσαμε μετά, δίπλα στη θά-
λασσα, βρεθήκαμε αντικρι-
στά να μιλάμε. Οι κουβέντες 
κυκλογύριζαν γύρω απ’ το χω-
ριό, οι λέξεις έπεφταν ανα-
γνωρίσιμες στο τραπέζι με τα 
εκτοπισμένα φωνήεντα της 
ντοπιολαλιάς. Μια ζωή στην 
καθαρόγλωσση Αθήνα η Χρυ-
σούλα κράτησε ακέραια τη 

ντοπιολαλιά της καταγωγής της, μνημονεύοντας λέ-
ξεις παλιές βαρυσήμαντες, κελαρυστές, στριφνές, 
συριχτές, θροΐζουσες κι άλλες καλόηχες, παράξε-
νες και μικρές, τριών γραμμάτων ρήματα. Πότε με 
υποδόρια περιπαιχτική διάθεση, πότε με σοβαρότητα 
και γλυκύτητα, διηγούνταν απλά γεγονότα καθημερι-
νής τριβής με την αφηγηματική γοητεία και το ταλέντο 
που έχουν κάποιοι ευλογημένοι των μουσών. Τη φα-
ντάστηκα σαν παιδί θαύμα, που είχε ενηλικιωθεί, μιλώ-
ντας στο ακροατήριό της, για μια εντοπιότητα που ζει 
και πάλλεται εντός μας. 
Θυμόσοφη γιαγιά για την εγγόνα της, έπλεκε την 
πατριδογνωσία της γειτονιάς με λέξεις που αγάπησε. 
«Αυτή κοριτσάκι μου είναι η καμάρα. Κι αυτό το ρέμα 
είναι ου σκατλίτς».
Έχω τη γνώμη, ότι βιάστηκε να μας αφήσει. Μπορεί 
όμως και να έπραξε σοφά. Απέδρασε όρθια, περήφα-
νη, γεμάτη από όμορφες μέρες και στιγμές. Αξιώθη-
κε να χαρεί τη δόξα και την καταξίωση της θυγατέρας 
της. Τις επιτυχίες του γιου της, την συντροφικότητα 
και αγάπη του ανδρός της. Χάρηκε τη συλλογική δρα-
στηριότητα του συλλόγου Μαραθοκαμπιτών, τις φιλί-
ες, την προσφορά, την αναγνώριση, τα ταξίδια. Από-
λαυσε τις υπόγειες διαδρομές του στοχασμού και της 
γραφής. Εκεί όπου συμπλέκονται τα όνειρα οι χαρές 
και συγκινήσεις.
Ένας Κινέζος σοφός, έγραψε. «Αυτός που φύτεψε 
ένα δέντρο, γέννησε ένα παιδί κι έγραψε ένα βιβλίο ή 
κάτι καλό για τον κόσμο, έκλεισε τον κύκλο του με την 
ευλογία των θεών». Η Χρυσούλα τ’ Γιαγά τα έκανε και 
τα τρία με αγάπη και συνέπεια. Θα τη θυμόμαστε και 
θα τη μνημονεύουμε στις κουβέντες μας , κρατώντας 
την ζωντανή και παρούσα.

Έλσα Χίου 

Η Χρυσούλα του Φτεριά
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Ωραία ψυχή πώς δέχτηκες εσύ να μας πληγώσεις, 
συ που πάντα γύρευες την αγάπη σου να δώσεις. Για 
την αιωνιότητα μισεύεις ακριβή μας. Κάνε τον πόνο 

μας ρυθμό, γλυκά νανούρισέ μας. Νωρίς, πολύ νωρίς, 
αγαπητή μας Μαρία, βιάστηκες να μισέψεις. Κρίμα 
και χίλια κρίματα. Μεσοστρατίς σε βρήκε και σ’ αφά-
νισε τ’ αστροπελέκι. Τώρα πια χέρια θ’ απλωθούν τόσο 
σαν τα δικά σου για να αγκαλιάσουν τον κόσμο και να 
τον ασπαστούν.
Με τον πόνο του θανάτου και την οδύνη του απο-
χωρισμού κηδεύτηκε χθες η πολυφίλητη Μαρία Καρ-
καλέτσου, σύζυγος του εκλεκτού συμπολίτη μας επι-
τυχημένου επιχειρηματία και πρώην για πολλά χρόνια 
αυτοδιοικητικού α και β βαθμού, φίλου μας ξεχωρι-
στού, λαοφιλή Νίκου Ελένη Η εκλιπούσα καταγόταν 
από την Καρδίτσα. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον 
Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καρλόβασιων 
στις 19 Ιανουαρίου στην οποία προέστη ο Άγιος Πρω-
τοπρεσβύτερος π. Κωνσταντίνος Μηλιώτης, πλαισιού-
μενος από ιερείς Καρλοβάσου και Μαραθοκάμπου Η 
εκκλησία ήταν ασφυκτικά γεμάτη από φίλους και γνω-
στούς της αείμνηστης Μαρίας. Μεταξύ άλλων διακρί-

ναμε το δήμαρχο Δυτικής Σάμου κ. Αλ. Λυμπέρη, τον 
πρώην λαοφιλή νομάρχη κ. Μαν. Κάρλα, στενό συνερ-
γάτη του Νίκου Ελένη. Οι πρώην δήμαρχοι Παν. Λυ-

μπέρης, Στέλιος Θάνος, Γ. 
Κουτσοδόντης, η περιφερεια-
κή σύμβουλος κ. Άννη Ανδρε-
άδου, οι αντιδήμαρχοι Γ. Δια-
κοσταμάτης, Δ. Βολακάκης, ο 
δημοφιλής φρούραρχος Δυτι-
κής Σάμου, Διοικητής του 649 
Τ. Ε. κ. Νικόλαος Γιαννούλης, 
πρώην αντιδήμαρχοι, η πρόε-
δρος του δημοτικού συμβου-
λίου Δήμου Δυτικής Σάμου κ. 
Αριάδνη Δήμου-Ρίγλη, πρώ-
ην περιφερειακοί και δημοτι-
κοί σύμβουλοι και πολλοί άλ-
λοι τους οποίους λόγω αυτής 
της κοσμοπλημμύρας ήταν 
αδύνατο να εντοπίσει η οπτι-
κή μας γραφίδα.
Τους εξοδίους θεολογικούς 
φιλοσοφημένους  ύμνους 
απέδωσαν κσλλιφωνότατοι ιε-
ροψάλτες. Συγκινητικό επική-
δειο λόγο εκφώνησε με λογο-
τεχνική δομή ο π. Δήμαρχος 
Μαραθόκαμπου, φίλος Γιώρ-
γος Κουτσοδόντης, ο οποίος 
εξήρε τις αρετές και αξίες 
την εκλιπούσας καθώς και το 

ήθος της και την αξιοπρέπειά της. Η πολυφίλητη Μα-
ρία ήταν προϊσταμένη της Δ.Ε.Η., η οποία άφησε τις 
καλύτερες εντυπώσεις στους ανώτερους και στους 
κατώτερούς της και ιδιαίτερα στο συναλλασσόμενο 
κοινό. Λίγοι είναι εκείνοι που μπροστά στον ανοιχτό 
τους τάφο μπορούμε να γράψουμε. Λίγα λόγια που εί-
ναι καλύτερα από τη σιωπή. Σίγουρα στην κατηγορία 
αυτή ανήκει και η αείμνηστη Μαρία που ο πρόωρος 
θάνατός της συγκλόνισε την τοπική μας κοινωνία με 
τη γύρω περιοχή της και αποτελεί σκληρή δοκιμασία 
για τα οικεία της πρόσωπα και σε όσες και όσους εί-
χαν φιλικό σύνδεσμο μαζί της. Δεν υπάρχουν νομίζω 
λόγια παρηγοριάς για να ανακουφίσουν τον πόνο του 
αγαπημένου της συζύγου και των λατρεμένων παιδιών 
της, Μανώλη και Γιολάντας, που θρηνούν τον πρόωρο 
θάνατό της. Η οδύνη και ο πόνος αυτές τις τραγικές 
στιγμές δεν βρίσκουν αντίδοτο σε περιττά και ανού-
σια λόγια.
Η εκλιπούσα ήταν προικισμένη με τις άφθαρτες και 

Γεράσιμος Κοσμάτος 

Για την Μαρία Καρκαλέτσου, σύζυγο Νίκου Ελένη



Φτεριάς6

προαιώνιες αρετές της τιμιότητας, της ευσυνειδησί-
ας, του ανθρωπισμού και της αξιοπρέπειας Στην οι-
κογένειά της προσέφερε τα περισσότερα. Μεγάλωσε 
τα δύο της υπέροχα παιδιά, κοινωνικά καταξιωμένα, 
τον χαρισματικό Μανώλη και την γλυκύτατη Γιολάντα, 
με ίδιες ηθικές αρχές που είχε και η ίδια. Αγωνίστηκε 
σκληρά όλο αυτό το χρονικό διάστημα της δοκιμασίας 
της, λόγω σοβαρών προβλημάτων της υγείας της, για 
την οποία αισιοδοξούσε ότι τελικά θα είναι η νικήτρια. 
Ποτέ κανένα παράπονο από τα πικραμένη χείλη της. 
Πώς να το κάνουμε όμως, όσοι μας αποχαιρετούν εί-
ναι ένα κομμάτι απ’ τη ζωή μας. Τούς αγαπήσαμε και 
μας αγάπησαν.
Όλες αυτές οι ψυχικές αρχές της Μαρίας μαζί με 
την άπειρη αγάπη που περιέλαβε τα οικεία της πρό-
σωπα συνέθεταν την ομορφιά του εσωτερικού της κό-
σμου που την σκορπούσε γύρω της η ήρεμη και γαλή-
νια φωνή της. Πίστευε. συνειδητά στην καθολική αξία 
της αγάπης. Με τα μάτια της ψυχής θα την βλέπουμε 
πάντα κοντά μας Με τη θέρμη της αγάπης για την Μα-
ρία φέραμε και ενώνουμε τα δάκρυά μας στον σπα-
ραγμό των δικών σου. Ας γίνουν προσευχή και θυμίαμα 
στον δημιουργό της ζωής για την ανάπαυσή σου στις 
ουράνιες σκηνές και ενώπιον του γονατιστή να εύχε-
σαι για μας πολυφίλητη Μαρία. Ο τρόπος της ζωής 
της μακαριστής πλέον μητέρας σας είναι παρακατα-
θήκη ιερή για σας, Μανώλη και Γιολάντα. Κρατείστε 
την ταπεινή διάθεσή της ζωής της και την αγάπη της 
προς την απλότητα, ως πλέον τον πολύτιμο. θησαυρό. 
Είναι η πιο σπουδαία κληρονομιά. Εύχομαι να συνεχί-
σετε βαδίζοντας στα ίχνη της. Να θυμάστε την μητέρα 
σας για την μεγάλη της προσφορά σε σας, στον συνάν-
θρωπο, αλλά κυρίως για το φωτεινό παράδειγμα της 
δικής της ύπαρξης. Θα πρέπει να είστε υπερήφανοι 
για τη μητέρα σας, Μανώλη και Γιολάντα. Θερμότατα 
συλλυπητήρια στην αγαπητή μου οικογένεια της εκλι-
πούσας, στον καλό μου φίλο, σύζυγό της Νίκο και στα 
αγαπητά μας παιδιά Μανώλη και Γιολάντα. Εκφρά-
ζω επίσης εκ βαθέων θερμότατα συλλυπητήρια στην 
εξαιρετική κυρία πρόεδρο του Συλλόγου των Απα-
νταχού Μαραθοκαμπιτών, αγαπητή μου κυρία Αγγέλα 
Χατζίνη για τον πρόωρο θάνατο της πολυφίλητης και 
αγαπημένης της νύφης, συζύγου του αγαπημένου της 
αδελφού Νίκου Ελένη.
Εκ βαθέων ευχόμαστε την ανάπαυση της πονεμένης 
ψυχής της πολυφίλητης Μαρίας στο Φως και τη γαλή-
νη του Παραδείσου, συναυλιζομενη με τα οικεία της 
πρόσωπα. Της Μαρίας Καρκαλέτσου, φίλης αγαπη-
τής και αλησμόνητης συμπολίτισσάς μας, αιώνια της 
η μνήμη και το μνημόσυνο της εις γενεάν και γενεάν. 

Υστερόγραφο του Συλλόγου Απανταχού Μαραθοκα-
μπιτών. Η αείμνηστη Μαρία ήταν μέλος του Συλλόγου 
μας με εξαιρετική προσφορά και συνεχή φροντίδα για 
τη  Στέγη Αγάπης στο Μαραθόκαμπο.

Γεώργιος Κλεάνθης 

Ωδή εις Σάμον 

Κρούσον Ολυμπία Μούσα υψηκέλαδον χορδήν, 
πανεόρτιον κροτούσα νικητήριον ωδήν. 
Εκ δαφνών δε Κερκηταίων και ωραίων μυρσινών
στέφε μου Λυκούργον Δίαν και Σταμάτην τον κλεινόν.
Νέφη κατά γης αστράπτουν, πυρ και χάλαζα θυμού, 
λύκοι κατ’ αρνών φρυάττουν διαβάται ποταμού. 
Και ποιμήν υψηραβδούχος προπηδών κυνομαχεί, 
και χοάζων τροπαιούχος του ποιμνίου προμαχεί. 
Ούτω Τούρκους λύκους είργων ο Λυκούργος πολεμεί, 
κολοσσόν Ασίας πύργον Σάμου λαίλαψ εκλιμμεί. 
Ως δ’ αλέκτωρ νυκτοκράζει και το άκουσμα φρικτόν, 
τα θηρία εξιππάζει και μακρύνοντ’ απ’ αυτόν. 
Ούτω πέντε τηλεβόλων Λυκουργείων η βολή, 
αποκρούει θήρα στόλου και τον τίγρην Καραλή. 
Ο Σταμάτης σταματίζει τας εφόδους των εχθρών.
αστραπή σωρούς κρημνίζει κατά βράχων και κρημνών. 
Κεραυνόλαμπον σπαθί του τρομεράν κρατεί σφαγήν, 
θύελλα το φισισί του, πνέει φρίκην και φυγήν. 
Ρίπτετ’ αλλαλάζων όχλος κατά θάλασσαν και γην, 
φεύγει Σάμον γίγας στόλος τρέμων ως Θεού οργήν. 
Αναβάς ιππότης γέρων Σάμου Κύριλλος σεπτός, 
και σταυρόν και σπάθην φέρων και πετών ως αετός. 
Χείρας, πτέρυγας απλώνει, τον αγώνα ευλογεί, 
τας αρχάς του δικαιώνει και το τέλος οδηγεί. 
Αλλά τις της Σάμου πέραν ουρανοδρομεί καπνός, 
και θολεί την ατμοσφαίραν, παταγεί ως κεραυνός; 
Στόλος Έλλην λευκοπτέρυξ πλοία εννέα πυρπολεί, 
και χοάζουσι τα πέριξ «Ούα, ούα Καραλή»! 
Τετραπέμπτη Ιουλίου κρότος πυραυγεί α κτάς, 
δόξης Σαμικού ηλίου απαστράπτουσα βροντάς. 
Επικρότει Ποτοκάκι κι ακρωτήριον Ζωρτζή 
του Λυκούργου και Σταμάτη τα ονόματα μαζί. 
Ναι! εκεί θα υψωθώσι τρόπαια λαμπρά ποτέ, 
πανηγύρεις θα κροτώσι των ηρώων θαυμασταί. 
Και χορεύοντες εις μνήμην ονομάτων ποθεινών, 
θα υψούν αυτήν την φήμην υπέρ τρίτον ουρανόν. 
Αλλ’ ως τόσον ευφημούσα Δίους πρωταγωνιστάς, 
λέγε μου, να ζήσης Μούσα, και τινας αγνωσιτάς. 
Χαίρετε Μελαγχριναίοι, πάτερ και υιέ κλεινέ, 
Καρλοβάσιοι γενναίοι, Μανουήλ και συ Γιαννιέ. 
Σέβας μου αρχαιολάτρη δέχου, Σεβαστέ καλέ. 
Συ μεγάλε παλαιμάχε ζήθι παλαιστά Παλιέ. 
Πέτα υψηλά Ψυλάκη, σείων δάφνην Σαμικήν, 
σπεύδε, κράτει αεράκι, στέφου και με Σαμικήν. 
Εύγε εις τον Καπουράλην, ψάλλω με χαράν διπλήν 
τον Χριστόδουλον Καψάλην και Γεροχριστοδουλήν. 
Ευτυχείτε όσοι άλλοι της Πατρίδος αθληταί, 
κι η θεά μου θα σας ψάλλη άλλοτε φρονεί ποτέ.  
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Στις 16 Φεβρουαρίου 2020, το διοικητικό συμβούλιο 
του Συλλόγου Καστανιωτών Σάμου πραγματοποίησε 
ετήσια αποκριάτικη συνεστίαση, στο πλαίσιο της οποί-
ας απένειμε τιμητική πλακέτα στον διάσημο παιδονευ-

ρολόγο Δρ. Βασίλειο Δάρρα. Την πλακέτα παρέλαβε ο 
αδερφός του Στέλιος Δάρρας, ο οποίος, μεταξύ άλ-
λων, είπε τα παρακάτω:
Εκπροσωπώντας τον αδερφό μου Βασίλη Δάρρα, 
παραλαμβάνω την πλακέτα που απονέμεται σήμερα 
σε αυτόν, από το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου 
μας, για τις υπηρεσίες του στην ιατρική επιστήμη και, 
ιδιαίτερα, στην έρευνα, αποτέλεσμα της οποίας είναι 
να σώζονται ανθρώπινες ζωές και, ειδικά, μικρά παι-
διά. Μεταβιβάζω προς όλους σας τις ευχές του για 
καλή χρονιά και τις ευχαριστίες του.
Ο Βασίλης γεννήθηκε στην Καστανιά της Σάμου το 

1953 και το 1959 ήταν μαθητής στην πρώτη τάξη του 
δημοτικού σχολείου. Το 1965 τελειώνει το δημοτικό 
σχολείο με άριστα, έρχεται στην Αθήνα και εγγράφε-
ται στο γυμνάσιο Δάφνης, από το οποίο τελειώνει αρι-
στούχος, και το 1971 εισάγεται πρώτος στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου ολοκληρώ-
νει τις σπουδές του το 1977, ως αριστούχος. Στη συνέ-
χεια, επέλεξε να ειδικευθεί στην παιδιατρική και έφυ-
γε με υποτροφία για νοσοκομείο της Νέας Υόρκης. 
Συγχρόνως με την ειδικότητά του έκανε και διδακτο-

ρική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετεκπαι-
δεύτηκε στη γενετική στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ στην 
πολιτεία του Κεντ των Η.Π.Α. και, αργότερα, στο Πα-
νεπιστήμιο του Χάρβαρντ στη Βοστώνη, στην πολιτεία 

της Μασαχουσέτης, 
όπου έλαβε την ειδι-
κότητα του παιδιάτρου 
και, αφού υπηρέτησε 
στην Ελλάδα τη στρα-
τιωτική του θητεία, 
ακολούθησε στο ίδιο 
Πανεπιστήμιο την ακα-
δημαϊκή του καριέρα. 
Σήμερα είναι καθηγη-
τής νευρολογίας στην 
Ιατρική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου του Χάρ-
βαρντ και διευθυντής 
της Διεύθυνσης Κλινι-
κής Νευρολογίας στο 
Νοσοκομείο Παίδων 
της Βοστώνης. Εκτός 
της κλινικής παρακο-
λούθησης ασθενών και 
της διδασκαλίας, με-
τέχει σε ερευνητικά 
προγράμματα και είναι 
συγγραφέας πολλών 
επιστημονικών συγ-

γραμμάτων. Κάθε χρόνο συμμετέχει σε παγκόσμια ια-
τρικά συνέδρια σχετικά με την παιδιατρική νευρολο-
γία, ως προτεινόμενος μεταξύ των κύριων ομιλητών. 
Στην Ελλάδα, συμμετείχε σε ομοειδή συνέδρια στην 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τελευταίο στην Αθήνα τον 
Σεπτέμβριο του 2019 στο Μέγαρο Μουσικής. Στις 11 
Μαρτίου 2011, η πανεπιστημιακή κοινότητα τον τίμη-
σε σε ειδική τελετή ανακηρύσσοντάς τον επίτιμο δι-
δάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Ήδη, σήμερα, 
εφαρμόζει με επιτυχία μια παγκοσμίως πρωτοπορια-
κή μέθοδο για τη θεραπεία παιδιών με νευρομυικές 
παθήσεις, σαν αυτή του γνωστού σε όλους μας μικρού 
Παναγιώτη–Ραφαήλ, τον οποίο ανέλαβε.
Η σημερινή εκδήλωση τιμής από το διοικητικό συμ-
βούλιο του Συλλόγου Καστανιωτών ανήκει πρωτίστως 
στον ίδιο αλλά τιμά και το χωριό μας, το νησί μας, την 
Ελλάδα, που βλέπει τα παιδιά που αποφοίτησαν από 
αυτά τα ορεσίβια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια του 
τόπου μας, κάτω από αντίξοες συνθήκες μάθησης, να 
έχουν διαπρέψει παντού, να έχουν γίνει σωστοί πολί-
τες στην κοινωνία.
Σας ευχαριστώ πολύ.  

Στέλιος Δάρρας 

Για τον γιατρό Βασίλειο Δάρρα
Επιμέλεια: Αντώνιος Αρναούτης
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Στο Μαραθόκαμπο οι μαθητές του Γυμνασίου με 
τους καθηγητές τους έζησαν έντονα το κλίμα του αγώ-
να για την εθνική απελευθέρωση του Σαμιακού λαού. 
Από την εφημερίδα «Δημοκρστική» της 14ης Απριλίου 
1965, παίρνουμε το χρονικό του γιορτασμού της 25ης 
Μαρτίου 1943.
Η απόφαση για τον γιορτασμό της 25ης Μαρτίου πε-
ριελάμβανε ομιλίες και ποιήματα και μία νυχτερινή 
εξόρμηση στους δρόμους του Μαραθοκάμπου, όπου ο 
Μαραθόκαμπος θα ζούσε μια 
από τις πιο ηρωικές ώρες του 
κι απ’ τις πιο τραγικές. Με μό-
λις συγκρατημένη συγκίνηση 
ο καθηγητής Γιάννης Σταμού-
λος αναφέρεται στις κρίσιμες 
εθνικές στιγμές που περνάει ο 
τόπος. Ο μαθητής Κ. Κώνστας 
μίλησε για το 1821 στη Σάμο. 
Ο μαθητής της έκτης Αλέξης 
Σεβαστάκης για τους Φιλέλ-
ληνες. Η μαθήτρια Αθηνά Κα-
πώλη απήγγειλε το ποίημα του 
Μπάιρον. Γεμίζουν του δρό-
μους τα συνθήματα προς την 
Κοινότητα και προς τη Λού-
γκα. Και στον τοίχο του ιταλι-
κού στρατώνα, δίπλα στο κα-
φενείο Μουκαζή σχεδόν σε 
απόσταση πέντε μέτρα απ’ τον 
ακίνητο σκοπό ο μαθητής Κώ-
στας Κιάσσος γράφει με τερά-
στια κεφαλαία: ΚΑΤΩ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ. Ο σκοπός βλέ-
πει σκιές και ρίχνει στο ψαχνό. Η σφαίρα χτυπά τον 
Δημήτρη Παπαβασιλείου.
Οι Ιταλοί σημαίνουν συναγερμό και τα περίπολα ξε-
χύνονται στους δρόμους. Ο Κ. Χρυσής τους ξεφεύγει. 
Λίγο πιο πέρα από τη Λούγκα μια περίπολος πιάνει το 
μαθητή Αντώνη Διαμαντίδη. Ο Αντώνης Διαμαντίδης 
είναι ένα ατρόμητο παληκαρόπουλο. Φτάνοντας κο-
ντά στο σπίτι του Τριμπιντή, ξαφνικά γυρίζει και με 
μια γροθιά ρίχνει κάτω το σύνοδό του, τον ποδοπα-
τά και προσπαθεί να τον αφοπλίσει. Δεν τα καταφέρ-
νει. Ακούγονται βήματα βιαστικά περιπόλου. Ο Αντώ-
νης Διαμαντίδης γλιστρά από το πλαϊνό στενό, χάνεται 
μέσα στη νύχτα. Τραβάει για το Φτεριά να βρει τον 
αδερφό του, τον Γιώργο Διαμαντίδη, έναν από τους 
πρώτους αντάρτες των βουνών της Σάμου.
Παρά το άγριο κυνηγητό των περιπόλων οι τοίχοι γε-
μίζουν συνθήματα, οι δρόμοι πολυγραφημένες προκη-
ρύξεις. Η ιταλική διοίκηση έχει αφηνιάσει. Ξέρει από 
τους πράκτορές της και τους καταδότες της ποιοι εί-
ναι η ψυχή της αντίστασης. Ξέρει ότι το γυμνάσιο είναι 

η μεγάλη αντιστασιακή εστία. Την 24η προς 25ή Μαρ-
τίου συλλαμβάνονται οι καθηγητές Κ. Κατσίμπρης, 
Γιάννης Σταμούλος, Αχ. Κιουσσόπουλος και οι μαθη-
τές Κ. Κιάσσος και Δημ. Παπαβασιλείου. Στην καρα-
μπινιερία τους βασανίζουν, τους δέρνουν μέχρι αίμα-
τος. Βασανίζουν επίσης τους καθηγητές. Κανείς τους 
δε μιλά. Αντιμετωπίζουν τα βασανιστήρια παλικαρίσια. 
Τους μεταφέρουν στο Βαθύ, τους πέρασαν στρατοδι-
κείο, τους καταδίκασαν. Έπρεπε να έρθει η ώρα της 

ανακωχής για να βγουν απ’ τη φυλακή.
Έπειτα από αρκετές μέρες πολυάριθμες ιταλικές 
δυνάμεις περικυκλώνουν το χώρο, όπου το γυμνάσιο 
οργάνωσε εκδρομή στον Άγιο Γεώργιο. Τους οδηγούν 
σε μια αίθουσα του γυμνασίου. Ανεβαίνει στην έδρα 
ένας Ιταλός αξιωματικός, την ομιλία του οποίου μετα-
φράζει ένας ιταλοντυμένος μαθητής  και προσπαθεί 
να τρομοκρατήσει τους μαθητές. Αφρίζει, χειρονομεί, 
χτυπάει τις γροθιές του. Κάποτε τελείωσε. Μια βαριά, 
παγερή σιωπή απλώνεται. Τότε, χωρίς καμιά προσυ-
νεννόηση, απ’ τα στήθη των μαθητών και καθηγητών, 
βγαίνει άγρια, παθιασμένη η απάντηση. Ψάλουμε τον 
Εθνικό Ύμνο και τα παιδικά πρόσωπα αυλακώνουν τα 
δάκρυα. Οι Ιταλοί τα χάνουν. Ο ιταλοντυμένος χλομιά-
ζει. Φεύγουν. Φεύγουν κατησχυμένοι. Τις επόμενες 
μέρες η ζωή στο γυμνάσιο είναι δύσκολη. Κυκλοφο-
ρούν φήμες για συλλήψεις. Έτσι ο μαθητής της έκτης 
Αλέξης Σεβαστάκης ανεβαίνει αντάρτης στο Κέρκη. 
Αργότερα αντάρτης βγήκε κι άλλος μαθητής, ο Δη-
μήτρης Κουτσουδόντης που ο πατέρας του Μανόλης 
είχε αναπτύξει μεγάλη δράση. 

Θάλεια Ζαΐμη 
Από το βιβλίο της «Ο Ιπποκράτης Ζαΐμης και η εποχή του»

Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στο Γυμνάσιο Μαραθοκάμπου το 1943



Φτεριάς 9

Η ιστορία της επανάστασης του 1821 στη Σάμο δεν 
έχει ακόμα καταγράψει όλους όσους έλαβαν μέρος 
σε αυτή. Η αρχειακή έρευνα έχει σχεδόν σταματήσει, 

παρόλο που τα διαθέσιμα αρχεία είναι πλούσια σε τεκ-
μήρια. Θα παρουσιαστούν εδώ συνοπτικά λίγες περι-
πτώσεις αγωνιστών της εποχής τόσο των ήδη γνωστών 
όσο και μερικών άγνωστων στην μέχρι στιγμής βιβλιο-
γραφία. Πηγή τους είναι η Κεντρική Υπηρεσία των Γε-
νικών Αρχείων του Κράτους από τη σειρά Υπουργείο 
Στρατιωτικών περιόδου Όθωνα. 
Ο καπετάν Σταμάτης Γεωργιάδης (1791-1861) είναι 
ο πιο γνωστός αγωνιστής από τον Μαραθόκαμπο και η 
δράση του είναι αρκετά γνωστή. Το 1844 έστειλε επι-
στολή στον Όθωνα στην οποία αφού εξιστορούσε τη 
δράση του κατά τη διάρκεια της επανάστασης, ζητού-
σε να του δώσουν προαγωγή. 

Εν Αθήναις τη 22 Μαρτίου 1844
Βασιλεύ! 

Ο υποφαινόμενος, διορισθείς υπό του γενικού αρχη-
γού Σάμου Λ. Λυκούργου Αντιστράτηγος των εν Σάμω 
δυνάμεων, ηγωνίσθην από του 1821 μέχρι τέλους του 
αγώνος και κατά ξηράν και κατά θάλασσαν κατά το 
δέον, μεταναστεύσας δε κατά το 1834 εις Ελλάδα, ετι-
μήθην με τον βαθμόν του Αντισυνταγματάρχου, έκτοτε 
δε μέχρι σήμερον δεν παρενώχλησα ποτέ δι’ αιτήσεώς 

μου περί προβιβασμού την Υ. Μεγαλειότητα, ενώ πολ-
λοί την αρχαιότητα νεώτεροι κατά διαφόρους εποχάς 
προυβιβάσθησαν. 
Εσιώπων δε μέχρι σήμερον, ελπίζων, ότι η Γραμμα-
τεία, γνωρίζουσα και τους υπέρ της Ανεξαρτησίας 
σημαντικούς Αγώνας και θυσίας μου, και έχουσα υπ’ 
όψιν και την αρχαιότητά μου και την ικανότητά μου, 
θέλει με προβιβάσει, αλλά παραμελούμενος εξ αρ-
χής, και πληροφορηθείς, ότι και εις τον εσχάτως υπο-
βληθέντα προς την Υ. Μεγαλειότητα κατάλογον των 
προβιβαστέων δεν περιελήφθη, ίσως εκ παραδρομής 
μνημονικής, το όνομά μου, καταφεύγω εις την Υ. Με-
γαλειότητα, παρακαλών θερμώς να μην με παραδρά-
μη περαιτέρω αδικούμενον, αλλά να διατάξη τον προ-
βιβασμόν μου. 
Επερειδόμενος εις την δικαιοσύνην Σας, Βασιλεύ, 
υποσημειούμαι μ’ όλον το βαθύτατον σέβας. 

Της Υ. Μεγαλειότητος 
Ευπειθέστατος 

Σταμάτης Γεωργιάδης 

Ο Ιωάννης Σφοίνης (1799-1874) υπήρξε εκτός από 
αγωνιστής ένας σημαντικός λόγιος, έχει εκδώσει βι-
βλία και εκπαιδευτικός, ο οποίος το 1834 έφυγε από 
τη Σάμο και εργαζόταν στο ελεύθερο ελληνικό κρά-
τος. Οι αγώνες του δεν ανταμείφτηκαν όμως και γι’ 
αυτό το 1845 έστειλε επιστολή στον τότε πρωθυπουρ-
γό Ιωάννη Κωλέττη. Τον γνώριζε προσωπικά και είχαν 
συνεργαστεί την περίοδο 1828-1830, όταν ο Κωλέττης 
ήταν Έκτακτος Επίτροπος Ανατολικών Σποράδων, 
κάτι σαν μεγάλος νομός της εποχής, με έδρα τη Σάμο. 
Στο έγγραφο αυτό ο Σφοίνης περιγράφει συνοπτικά 
τις εκδουλεύσεις του. 

Την 20 Ιουλίου 1845
Σκόπελος

Προς τον Σ. Πρόεδρον του υπουργείου της Ελλάδος 

Από τα εσώκλειστα τέσσερα αποδεικτικά των προς 
την Πατρίδα εκδουλεύσεών μου, δύω εκ μέρους του 

Συντακτική Επιτροπή 

Αγωνιστές του 1821 από τον Μαραθόκαμπο
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κοινού της Σάμου, εν παρά των Κυρίων Λ. Λυκούργου, 
και Κ. Σταμάτη Γεωργιάδου και έτερον υμέτερον ως 
εκτάκτου επιτρόπου των ανατολικών Σποράδων, πλη-
ροφορείσθε κύριε Πρωθυπουργέ, πόσα εμόχθησα, συ-
νεκινδύνευσα και συνέπαθον αγωνιζόμενος εις τον 
υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος ιερόν αγώνα. 
Υμείς ουχ ήττον, ως έκτακτος επίτροπος των Ανατο-
λικών Σποράδων εγνωρίσατε και τους αγώνας και τας 
θυσίας μου, εγνωρίσατε με πόσην αφοσίωσιν διεξή-
γαγον τα καθήκοντά μου, ως επαρχιακός Δημογέρων 
Σάμου, και ως γραμματεύς της Δημογεροντίας, συντε-
λέσας το επ’ εμοί εν Σάμω εις την κραταίωσιν των νό-
μων της Ελληνικής Πολιτείας, είδετε, διορίσαντές με 
εις διαφόρους επιτοπίως υπηρεσίας και αντιπρόσω-
πόν Σας εις σύστασιν Δημογεροντιών, πόσον ειλικρι-
νώς και εμερολήπτως εξεπλήρωσα τας ανατεθείσας 
μοι υποχρεώσεις. 
Διά ταύτα παρακαλείσθε κύριε Πρωθυπουργέ, ίνα 
δικαιούντες έναν εκ των γνωστών Σας αγωνιστών Ελ-
λήνων, συστήσητε όπου δει τας προς την Πατρίδα εκ-
δουλεύσεις αυτού, διά να εγγραφή εις το μητρώον, 
εάν δεν είναι εγγεγραμμένος και δοθή προς αυτόν η 
ανήκουσα ανταμοιβή εις άνδρα οικογενειάρχην δύω 
υιούς και δύω θυγατέρας έχοντα και εις μεν τας δει-
νάς επαναστάσεις υπηρετήσαντα στρατιωτικώς τε και 
πολιτικώς εις δε τας ησύχους διδάξαντα μέχρι τούδε 
20 έτη την ελληνικήν νεολαίαν, τα καλά της αρετής και 
παιδείας. 
Ανατιθέμεθα όθεν εις τα πατριωτικά και γενναία αι-
σθήματά Σας, την δικαίαν ταύτην αίτησίν μου, πέποιθα 
ότι θέλετε ενεργήση το εφ’ υμίν, παν ό,τι απαιτεί αυτή 

η δικαιοσύνη, και η την οποίαν επ’ αγαθώ της Ελλάδος 
διακονείτε υψηλή θέσις. 

Ευπειθέστατος 
εις των αγωνιστών Ελλήνων 

Ιωάννης Σφοίνης 
Δημότης Χαλκίδος και σχολάρχης Σκοπέλου 

Σώθηκαν και τα τέσσερα πιστοποιητικά που αναφέ-
ρει ο Σφοίνης, εδώ θα δημοσιευθεί το ένα. Δεν είναι 
γνωστό αν το αίτημά του ικανοποιήθηκε. 

Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι διά του παρόντος, 
ότι ο κύριος Ιωάννης Σφοίνης, εις των μεταναστών 
Σαμίων, συνηγωνίσθη και συνεκινδύνευσε καθ’ όλας 
τας δεινάς της Πατρίδος περιστάσεις διά τον υπέρ 
ανεξαρτησίας αγώνα, προς δε κατά το 1824 και 1825 
διορισθείς Γραμματεύς εις το στρατοπολιτικόν της 
Σάμου σύστημα, υπηρέτησε με μεγίστην αφωσίωσιν 
και τιμιότητα και ως εκ τούτου και εις ημάς και εις το 
της Σάμου κοινόν ευηρέστησε κατά τα ανά χείρας του 
αποδεικτικά. 
Όθεν δίδοται αυτώ το παρόν, ίνα χρησιμεύση όπου 
ανήκει. 

Εν Αθήναις τη 1 Σεπτεμβρίου 1844
Εν Χαλκίδι την 4 Ιανουαρίου 1845

ο συνταγματάρχης
Λ. Λυκούργος

Σταμάτης Γεωργιάδης 
Αντισυνταγματάρχης 

Ότι αντίγραφον απαράλλακτον τω παρουσιασθέντι 
ημίν προτωτύπω 

Εν Σκοπέλω τη 19 Ιουλίου 1845
Ο Δήμαρχος 

(Τ. Σ.) Ιω. Γεωργάρης 

Ο αγωνιστής Βασίλειος Γρίμπαλης είναι άγνωστος 
από τις μέχρι σήμερα πηγές. Το 1853 η χήρα του Καλ-
λιόπη έστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Στρατιωτι-
κών στην οποία ανέφερε ότι ο σύζυγός της υπηρέτησε 
στο ναυτικό, στο πυροβολικό και τέλος στην χωροφυ-
λακή, συνολικά επί 32 χρόνια. Επειδή ήταν μεγάλης 
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σης στη Σάμο Λογοθέτης Λυκούργος του έδωσαν πι-
στοποιητικό το 1841 στο οποίο βεβαίωναν ότι είχε 
υπηρετήσει στο πολεμικό πλοίο του καπετάν Σταμάτη, 
χωρίς όμως να αναφέρουν για πόσο χρονικό διάστημα 
ακριβώς. Μετά δώδεκα χρόνια εκδόθηκε ένα άλλο πι-

στοποιητικό 
Ο υποφαινόμενος πιστοποιώ επί 
τη επιβαλλομένη παρά του Νό-
μου ποινή ότι ο ποτέ ενωμοτάρχης 
Εμμανουήλ Σαραντίδης, Σάμιος, 
προς τον οποίον έδωκα το από 31 
Ιουλίου 1841 πιστοποιητικόν, προ-
συπογραμμένον και από τον ποτέ 
συνταγματάρχην Λ. Λυκούργον, εις 
ο κατά παραδρομήν του γραφέως 
δεν εσημειώθη και ο χρόνος της 
υπηρεσίας, διαβεβαιώ, λέγω, ευ-
συνειδήτως, ότι ο ρηθείς Σαραντί-
δης υπηρέτησεν διαρκώς υπό τας 
οδηγίας μου από το έτος 1825 έως 
τέλους του 1830, το όλον έτη εξ 
αριθ. 6 και εις ένδειξιν. 

Χαλκίς την 8 Μαΐου 1853 
Σταμάτιος Γεωργιάδης 
Συνταγματάρχης 

Η Χρυσή Σαραντίδου, η χήρα του, έστειλε στο 
Υπουργείο Στρατιωτικών αίτηση για να της απονεμη-
θεί σύνταξη, η απόφαση όμως δεν σώθηκε. 
Η επανάσταση του 1821 στη Σάμο, το μόνο νησί του 
ανατολικού Αιγαίου που επαναστάτησε και κράτησε 
έως το 1834 πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο. Δεν 
είναι ακόμα γνωστοί όλοι όσοι έλαβαν μέρος σε αυτή. 
Είναι εύκολος ο εντοπισμός αυτών που έφυγαν από το 
νησί τους και εγκαταστάθηκαν στο ελεύθερο ελληνικό 
κράτος, όπως οι τέσσερις περιπτώσεις που παρουσιά-
στηκαν εδώ, γιατί έχουν σωθεί σε ικανοποιητικό βαθ-
μό τα σχετικά αρχεία, ιδιαίτερα του Υπουργείου των 
Στρατιωτικών.

ηλικίας, του έδωσαν μια μικρή σύνταξη 30 δραχμών το 
μήνα. Πέθανε όμως στις 11 Απριλίου 1851 και την άφη-
σε σε πενία με τέσσερα παιδιά, τον Κοσμά, 24 ετών, 
τον Μιχαήλ, 22, την Ευγενία, 16 και τον Ιωάννη, 6 ετών. 
Επί δύο χρόνια δεν της έδιναν την σύνταξη χηρείας 

που δικαιούτο με αποτέλεσμα να περιέλθει σε πολύ 
δύσκολη θέση, γιατί αναγκάστηκε να δανειστεί για να 
ζήσει. Σώθηκε το φύλλο μητρώου του Βασιλείου Γρί-
μπαλη. Εκεί αναγράφεται ότι γεννήθηκε στο Μαραθό-
καμπο, δεν σημειώνεται όμως το πότε. Η αναφορά της 
χήρας του ότι ήταν μεγάλος σε ηλικία την εποχή εκεί-
νη σήμαινε ότι θα μπορούσε να ήταν 60 ετών, άρα μια 
ημερομηνία γέννησης γύρω στα 1790 φαίνεται αρκε-
τά πιθανή. Καταγράφονται επίσης όλες οι  στρατιωτι-
κές του υπηρεσίες: «Από το 1824-27 εις το Ναυτικόν, 
από 1829 εις διάφορα σώματα της ξηράς, 4 έτη εις την 
Μοίραν του πυροβολικού, και 4 έτη, 2 μήνες και 25 
ημέρες εις την χωροφυλακήν». Το 1853 απονεμήθηκε 
στην Καλλιόπη σύντα-
ξη χηρείας 9,30 δραχ-
μών το μήνα, πολύ χα-
μηλό ποσό, αλλά μέσα 
στις δυνατότητες του 
νεότευκτου ελληνικού 
κράτους. 
Άλλος άγνωστος 
αγωνιστής υπήρξε ο 
Εμμανουήλ Σαραντί-
δης. Γεννήθηκε στο 
Μαραθόκαμπο στις 17 
Φεβρουαρίου 1809 και 
πέθανε στην Αθήνα 
στις 9 Απριλίου 1852. 
Ο καπετάν Σταμάτης 
Γεωργιάδης ο και αρ-
χηγός της επανάστα-
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Πανώριος κι ξεκάθαρος απλώνεται ο νιόφκιαστος 
κόσμος, ουρανός, στεριά και θάλασσα. Γαλανός ο ου-
ρανός από πάνω και ολόχαρος σφιχταγκαλιάζει την 
αδερφή του τη Γη, που την ίδια μέρα γεννηθήκανε απ’ 
τα παντοδύναμα χέρια του Πλάστη. Του ουρα-
νού τ’ ολόφωτο στολίδι και της γης ο με-
γάλος χαριτοδότης, η Ήλιος, απ’ τις 
τριανταφυλλιές πόρτες της Ανατο-
λής προβάλλει μεγαλόπρεπος και 
τα χρυσά του τα μαλλιά σκορπού-
νε κατά παντού φως και λάψη 
και θερμή ζεστασιά, ζωή κι αγά-
πη και δύναμη μαζί σμιγμένα. 
Της γης τα σπλάχνα δεν τα βα-
σανίζει ακόμα τ’ ανθρώπου η 
ανεχορταγιά και η φωτιά δεν 
ασκημίζει με τις κάπνες της 
την απάρθενη ομορφιά της. Η 
θάλασσα λεύτερη κυλά με παι-
χνίδια τα γαλανά της κύματα 
και γλυκοφιλά τη στεριά˙ πανί και 
κουπί, καπνός και φτερό δεν περι-
παίζουν το μεγαλείο της. Όλος ο κό-
σμος, βουνά και κάμποι, ποτάμια και 
λίμνες, όχτοι και ισώματα, ρεματιές και 
βρυσούλες, δέντρα και χαμόκλαδα, λουλού-
δια και χλωρασιές, ζώα της στεριάς και της θάλασ-
σας και τ’ αγέρα χαίρονται ήσυχα την ομορφιά της και 
τις χάρες που τους εδώρησε η θεϊκή καλοσύνη... 
Ανάμεσα στην ησυχία μιας ανοιξιάτικης πρωινής κει 
κάτω στην βλογημένη χώρα, που ήτανε γραφτό της 
«προ πάντων των αιώνων» να γενεί πατρίδα του Θεί-
ου Λόγου, ενώ απαλά κυλούσε τ’ ασημένια του νερά 
ο Ιορδάνης κι έφτανε κάτω χαμηλά και τα σκορπού-
σε στο λουλουδισμένο κάμπο, που σήμερα από θεϊκή 
κατάρα είναι θάλασσα πικρή και καταραμένη, Νεκρή 
θάλασσα, άξαφνα από την πέρα μεριά του αξάντησε 
ο πρώτος άνθρωπος ο Αδάμ κι ερχότανε. Δεν ήτανε 
πλια ο μορφονιός που βγήκε από τα χέρια του Θεού, 
αποτελείωμα και κορώνα της σοφής του δημιουργίας 
δεν ήτανε πλια ο βασιλιάς της Παράδεισος, που όλα 
της πλάσης τα ζώα ερχόντανε κάθε ώρα και στιγμή να 
φιλήσουνε τα πόδια του, σημάδι της υποταγής τους˙ 
δεν ήτανε πλια της όμορφης Εύας το λεβέντικο ταί-
ρι. Γέρος, ομορφόγερος, ψηλός σαν έλατο, με το κορ-
μί σκυφτό απ’ τα χρόνια, με την κάτασπρη γενειάδα 
του και τα ολόλευκα μαλλιά του, άσπρα σαν τα καθά-
ρια χιόνια του Λιβάνου. Το πρόσωπό του ήτανε αυλα-
κωμένο απ’ τον ίδρο που χύθηκε κατά την κατάρα του 
Θεού και πότισε τη γη για να του δώσει το ψωμί του. 
Το μέτωπό του ζαρωμένο από τις πικρές θύμησες που 
βάραιναν την κεφαλή του. Κουρασμένος απ’ το δρό-

μο κι αποσταμένος απ’ την κάψα της ημέρας εκάθη-
σε δίπλα στην ακροποταμιά του Ιορδάνη αποκάτω σε 
μια φοινικιά να ξεκουραστεί, να ξανασάνει. Όλα τα 
τριγύρω του εγνωρίσανε τον πρωτινό τους αφέντη χω-

ρίς ν’ αποκοτήσουν να τονέ προσκυνήσουν σαν 
και πρώτα. Εκυλούσε τα δροσερά νερά του 
ο Ιορδάνης, όταν ο κουρασμένος Πρω-
τάνθρωπος εβούτηξε μέσα στις πα-
λάμες του να πάρει νερό να πιει και 
να δροσίσει τα σωθικά του. Όλη 
τη δροσιά του το ποτάμι την έρι-
ξε μέσα στις λίγες καταποσιές 
που ήπιε ο διψασμένος. Τα χεί-
λια του είπανε μιαν ευχαριστία 
στο Θεό που με τόσο καλά είχε 
στολισμένο τον κόσμο, όπου κι 
αυτός ο διωχμένος από φταί-
ξιμο του κεφαλιού του εύρισκε 
πάντα παρηγοριά στους καη-
μούς του και γιατρειά στους πό-
νους του. Άμα θεράπεψε τη δίψα 
του εσκέφτηκε και για θροφή˙ εγύ-
ρισε καταπάνω τα μάτια του κι είδε 

να λυγούνε της φοινικιάς οι κλώνοι απ’ 
τον όμορφο καρπό, τα χρυσαφένια φοι-

νίκια. Άπλωσε το χέρι του, έκοψε, έφαγε κι 
εχόρτασε. 
Σας έφαγε κι ήπιε ο πρωτόπλαστος κι ευχαρίστη-
σε το Μεγαλόχαρο Πατέρα ξεκίνησε, βρήκε τον πόρο 
του ποταμού και πέρασε πέρα. 
Πήγαινε και πήγαινε˙ ανέβαινε τις ανηφοριές κατά 
του ήλιου το δρόμο. Το βράδυ, κοντά ηλιοβασίλεμα, 
έφτασε ψηλά απάνω σε κορφοβούνι με πολλούς πολ-
λούς όχτους και μεγάλα ισώματα ανάμεσά τους. Πεύ-
κια και κέδρα και κυπαρίσσια, ελιές και φοινικιές, 
κλήματα σκαρφαλωμένα πάνω στα δέντρα και στους 
βράχους είχανε κατάφωτο κείνο το μέρος που ήτανε 
γραμμένο ύστερα από χρόνια και καιρούς να χτιστούν 
απάνω του η Αγία Πόλη, τα κοσμοξάκουστα τα Γερο-
σόλυμα. 
Σ’ αυτόνε τον τόπο έφτασε ο Πρωτόπλαστος. Τα πό-
δια του ένιωνε πως δεν τονέ βοηθούσανε να προχω-
ρέσει παραπέρα και γι’ αυτό αποφάσισε εκεί να ξε-
νυχτήσει. 
Κοιτάζοντας δω και κει να διαλέξει μέρος για το ξε-
νύχτι του, εζύγωσε σ’ έναν όχτο λίγο παραπάνω απ’ 
τους λόφους που ύστερα ελογηθήκανε Σιών και Άκρα. 
Τ’ άρεσε κείνο το βουνάκι˙ ανέβηκε απάνω στην κορ-
φή του και κάθισε. Ο ήλιος έγυρε πλια να βουτήξει˙ οι 
αχτίδες του χρυσοκόκκινες περνούσαν μέσα στα τε-
φροπράσινα φυλλώματα μιανής ελιάς και σα να αφή-
νανε στεφάνια απάνω στην ακροβουνιά, στεφάνια 

Γεώργης Ν. Καρατζάς 

Αγιοταφίτικες ιστορίες
Κρανίου τόπος (1906)



Φτεριάς 13

αμέτρητα που το ένα ακολουθώντας τ’ άλλο χανούτα-
νε πέρα στον ορίζοντα κατά το Όρος των Ελαιώ. Τα 
’βλεπε ο Πρωτόπλαστος αυτά τα στεφάνια κι απορού-
σε˙ πολύ παράξενα του φαινόντανε και βαθιά συλλο-
γιόντανε αν ίσως και μέσα στην Εδέμ είδε ποτέ του 
παρόμοια του ήλιου ομορφιά. Αλήθεια, πολύ παράξε-
νος τόπος! 
Ύστερα από λίγο νύχτωσε. Ολογέμιστο το φεγγάρι 
επρόβαλλε από πέρα κι η ασημένια του λάψη έλουζε 
το βουναλάκι απ’ άκρη σ’ άκρη. 
Ο πρωτόπλαστος κατέβηκε κάτω στη ριζοβουνιά και 
ξαπλώθηκε να κοιμηθεί. Ζεστό και μυρισμένο αγερά-
κι έρχεται απ’ την Ανατολή κι ανάμεσα στα φύλλα των 
δέντρων παίζει σα να θέλει να κορδίσει τραγούδι γλυ-
κό, απαλό νανούρισμα. Του κάκου όμως˙ ο ύπνος δεν 
μπορεί να κλείσει τα ματόφυλλα του Πρωτόπλαστου˙ ο 
νους του γυρίζει πίσω στα πρώτα του χρόνια. Θυμάται 
και θυμάται. 
Θυμάται πως μιαν ημέρα άξαφνα ξύπνησε αποκάτω 
σε μιαν αθισμένη πορτοκαλιά μέσα σε κείνο το θεοτι-
κό περιβόλι του λογιόντανε Εδέμ. Θυμάται με πόσην 
αγάπη ο Πλάστης του, ο μεγαλόδωρος του κόσμου Δη-
μιουργός, ο Θεός τον ονόμασε εικόνα του κι ομοίωμά 
του και τον έκαμε βασιλιά κι αφέντη όλων των πλα-
σμάτω. Θυμάται πως μιαν ημέρα που σα να του πέρα-
σε απ’ το νου, πως καλή ήτανε εκεί μέσα μια συντρο-
φιά να χαίρεται μαζί της τις ομορφιές του κόσμου, και 
ως ύστερα απ’ αυτή τη διαλόγηση ξαπλώθηκε να κοι-
μηθεί πάνω στην ολόδροση πρασινάδα, κοντά σε μια 
χαριτωμένη ρεματιά, που αηδόνια κελαϊδούσανε μέσα 
στις λογγωμένες δαφνιές και μυρσινιές κι αποκοιμή-
θηκε και σαν εξύμνησε είδε δίπλα του την Εύα, την 
συντρόφισσα, που από ένα πλευρό του έπλασα απάνω 
στον ύπνο του ο Θεός. Θυμάται την ξέσκεπη ομορφιά 
της, τα ξανθιά της τα μαλλιά, αρχοντικό χρυσοστέφα-
νο πάνω στο κεφάλι της, που μέσα στα πλούσια κύμα-
τά τους έπαιζε το δροσερό της ρεματιάς αγεράκι και 
οι χρυσές του ήλιου αχτίδες, που πήγαινε να βασιλέ-
ψει, περνούσαν απ’ ανάμεσά τους, με ζούλια, σα να 
λέγανε: ποια τάχα είναι πιο όμορφα και πιο λαμπερά, 
εμείς του ήλιου οι αχτίδες ή τα μαλλιά της χρυσομαλ-
λούσας της πρωτόπλαστης; Θυμάται τα μεγάλα της 
μάτια, του κοράκου μαύρο φτερό ριμμένο μέσα σε κά-
τασπρο γάλα, πώς τονέ κοιτάζανε με θαμασμό κι αγά-
πη κι υποταγή, ματιές αξέχαστες που κάμανε την καρ-
διά του να φλετουρίσει από καρδιοχτύπια παράξενα, 
γεμάτα γλυκές ζαλάδες που κάμανε όλο το κορμί του 
να ανετριχιάζει σύσσωμο. 
Θυμάται˙ και τι να πρωτοθυμηθεί; Τι καλά, τι όμορ-
φα, τι ήσυχα κι αξένοιαστα περνούσανε μέσα στην 
Εδέμ, όσο που μιαν ημέρα, σημαδιακιά μέρα κι αξέ-
χαστη, ήρτε ο Όφιος εκεί μέσα και τους έβαλε να πα-
τήσουνε την εντολή του Θεού. Κι ο Θεός μια και δε 
φυλάξανε το θέλημά του, μ’ όλη την αγάπη που τους 
είχε, τους έδιωξε από κει μέσα απ’ το πανώριο περι-
βόλι και τους έστειλε να βγούνε στην έρημη τ γη, με 
βάσανα και πόνους με τον ίδρο του προσώπου τους να 

βγάλουν το ψωμί της ζωής τους και να πεθαίνουν αυ-
τοί και τα παιδιά των παιδιών τους.
Πώς εβγήκαν ε από κει μέσα! Τι φαρμακωμένα δά-
κρυα έβρεξαν το πρόσωπό του και της Εύας το πρό-
σωπο, όταν εκαθίσανε αντικρύ της Εδέμ και βλέπα-
νε ανάμεσα στα δάκρυά τους την αφάνταστη ομορφιά 
της, ομορφιά που τώρα τους εφαινόντανε χίλιες φο-
ρές πιο ελκυστική τώρα που την είχανε για πάντα χα-
μένη. Τι άγρια που τους εφάνηκε πρώτα κι αρχής η γη 
και πόσους καημούς και βάσανα δοκιμάσανε όσο που 
να βρούνε μέρος να κατασταθούνε, κι ύστερα πάλι 
καινούρια βάσανα, τα βάσανα της ζωής. Πώς εδοκι-
μάσανε την πείνα και την δίψα, το κρύο και την κάψα, 
τη γδύμνια και τη κούραση, θυμούς και καημούς, θύμη-
σες κι ελπίδες, το χτες και το αύριο, το πέρυσι και του 
χρόνου, το μαύρο το σήμερα και το ατελείωτο φέτο, 
παιδιά και γέννες, αρρώστιες και πόνους και τόσα 
και τόσα και πίσω πίσω το κακούργημα και το θάνα-
το. Το θάνατο! Ποτές του δεν μπορούσε να φανταχθεί 
την τρομάρα που έκρυβε αποκάτω της αυτή η λέξη, 
την είδε όμως με τα μάτια του, όταν τ’ αγαπημένο του 
παιδί ο Άβελ σκοτώθηκε απ’ το ζουλιάρη τον αδελφό 
του, τον Κάη, το άλλο του παιδί, πιο δυστυχισμένο κι 
π’ το σκοτωμένο. Τόνε θυμάται, όταν τον είδε ματο-
γούργουρο ξαπλωμένο στο χώμα με σφιμμένα τα χεί-
λια από πικρό παράπονο για τον κακό τον αδερφό του 
που μ’ ένα χτύπημα σκότωσε τ’ αδερφού του τη γλυκιά 
ζωή και την ψυχή τη δική του, τα χλομά του χείλια που 
δεν ανοίξανε πλια να πούνε ένα λόγο, μια παρηγοριά 
στους γονιούς του και στις αδελφάδες του που ολο-
τρίγυρα μα μαύρα δάκρυα τον εκλαίγανε. Κρύο μάρ-
μαρο, παγωμένος, ξυλιασμένος δεν άνοιγε τα μάτια 
του να ιδεί τον ήλιο που έφεγγε αποπάνω του ολόχρυ-
σος, να ιδεί την πρασινοντυμένη γη, να ιδεί τα παχου-
λά τ’ αρνάκια του που τρέχανε βελάζοντας πάνω στα 
σύρραχα, μέσα στις λαγκαδιές και τα λιβάδια! Τι κρύο, 
τι τρομερό θεριό ο θάνατος! Και τον εξανάειδε πολλές 
φορές στους δικούς του να πέσει. Η Εύα, το ταίρι του, 
που όσα κι αν έπαθε εξαιτίας της πάντα την αγαπού-
σε μ’ όλη του την ψυχή, σαν την πρώτη μέρα όπου την 
επρωτόειδε να κάθεται δίπλα του, πέθανε μιαν ημέρα 
και τον άφησε μονάχο και παντέρημο. Παιδιά κι αγγο-
ναρούδια του πολλά εσκέπασε η μαύρη γη στους κόρ-
φους της, η μεγάλη μάνα και φύτρα της ανθρωπότης. 
Τι φοβερός ο θάνατος! Τάχα δε βρισκόντανε ποτέ κα-
νένας να το παλέψει αυτό το θεριό και να το καταβά-
λει! Ή το κρίμα το δικό πάντα θα τυραννούσε τη γενιά 
του και θα την επαράδινε δεμένη χειροπόδαρα στου 
θεριού το απύλωτο στόμα! 
Ανάμεσα στων δέντρων τα φυλλώματα, όπου σκεπά-
ζανε βουναλάκι με την καταπράσινη φυλλωσιά τους, 
ένα αηδόνι κείνη την ώρα αρχίνησε να κελαηδεί. Η 
γλυκιά του λαλιά έκοψε τις έννοιες του Πρωτόπλα-
στου και τις θύμισες˙ ο γλυκόστομος τραγουδιστής 
έχυνε παρηγοριά στην πονεμένη του καρδιά κι εκεί 
απάνω ως καθώς ήτανε ξαπλωμένος ένοιωσε τα μα-
τόφυλλά του να κλειούνε και σιγά σιγά αποκοιμήθηκε. 
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Ο Μαραθόκαμπος βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα 
της Σάμου, ξαπλωμένος στη νότια πλαγιά του Φτεριά 
αγναντεύοντας νότια τα Δωδεκάνησα σπαρμένα στο 
πέλαγος και νοτιοδυτικά τους Φούρνους Κορσεών. 
Εκτείνεται από βορά προς νότο μεταξύ των ισοϋψών 
των 200 και 300 μέτρων, με μέσο υψόμετρο περί τα 
250. Έχει περιφέρεια 48,09 Km2, που αντιστοιχεί στο 
10,07% της ολικής έκτασης της Σάμου, το μεγαλύτερο 

μέρος όμως είναι ορεινό βραχώδες και άγονο. Σήμε-
ρα μαζί με το Καρλόβασι αποτελούν τον ένα απ’ τους 
δυο δήμους του νησιού, τον Δήμο της Δυτικής Σάμου. 
Το πότε ακριβώς άρχισε να δημιουργείται το χωριό 
δεν είναι γνωστό. Ο Εμμανουήλ Κρητικίδης στη Τοπο-
γραφία της Σάμου αναφέρει ότι άρχισε να χτίζεται το 
1715 από κατοίκους που ήρθαν φυγάδες απ’ το Γύθειο 
ή Μαραθονήσιο, όταν οι Τούρκοι κατάκτησαν την Πε-
λοπόννησο, απ’ όπου πήρε και το όνομα. Ο αρχιεπί-
σκοπος Ιωσήφ Γεωργειρήνης (1666-1671), αναφέρει 
ότι κατά την εποχή του ο Μαραθόκαμπος είχε 200 σπί-
τια και δυο εκκλησίες κι ότι «δια την αφθονίαν των πέ-
ριξ φυομένων μαράθρων καλείται Μαραθόκαμπος». 
Όπως αναφέρει κι ο Επαμεινώνδας Σταματιάδης στα 
Σαμιακά, οι Τούρκοι ονόμαζαν το χωριό Αϊοντοβαλή, 
που μεταφράζεται χωριό με τα μάραθα, που κι αυτό 
επιβεβαιώνει την προέλευση του ονόματος.
Αναμφίβολα οι εκκλησιές ήταν του Προφήτη Ηλία 
και της Αγίας Τριάδας και υπολογίζοντας 4 με 5 άτο-
μα κατά οικογένεια, θα πρέπει εκείνη την εποχή ν’ 
αριθμούσε 800 με 1000 κατοίκους, Ακόμα νωρίτερα 
το 1632, όπως γράφει η Σοφία Λάιου στο βιβλίο της 
«Η Σάμος κατά την Οθωμανική περίοδο», ο Μαρα-
θόκαμπος αναφέρεται σε κατάστιχο των υπόχρεων 
κεφαλικού φόρου με 73 εστίες, αλλά κι ο Μανόλης 
Βουρλιώτης, σε δημοσίευσή του, γράφει: «Μια πρώι-

μη μαρτυρία αποτελεί η αναφορά του ηγουμένου της 
μονής Χοζοβιώτισας Θεοδοσίου, ο οποίος στη διαθή-
κη του (27 Μαρτίου 1624) δηλώνει ρητά ότι γεννήθηκε 
στον Μαραθόκαμπο» και παρακάτω ότι το 1607 ο Μα-
ραθοκαμπίτης Μιχάλης Ροδίτης δώρισε το σπίτι και τα 
δυο αμπέλια του στη μονή Πάτμου και σαν μάρτυρας 
υπογράφει ο εφημέριος της Αγίας Παρασκευής πα-
πά-Ιωάννης.

Όλα αυτά τα δεδομένα δείχνουν 
ότι η δημιουργία του χωριού θα πρέ-
πει να είχε αρχίσει πολύ νωρίς, αμέ-
σως σχεδόν με την έναρξη του εποι-
κισμού της Σάμου το δεύτερο μισό 
του 16ου αιώνα 
Αρχικά το χωριό, όπως φανερώ-
νουν τα παλιά σπίτια με την ιδιαίτερη 
αρχιτεκτονική τους, τα στενά και δαι-
δαλώδη σοκάκια, οι σούδες και οι κα-
μάρες, κατέλαβε τις περιοχές γύρω 
απ’ την πλατεία της Λούγκας και τον 
Προφήτη Ηλία κι έφτανε μέχρι πάνω 
απ’ την Αγία Τριάδα και κάτω την Αγία 
Παρασκευή. Ο χώρος αυτός βρίσκε-
ται μεταξύ δυο χειμάρρων που βρί-
σκονται οι πηγές της Λούγκας, της 
Σγουρούς, της Άπλυτης και πιο ψηλά 

της φλέβας, που τους εξασφάλιζε το κυριότερο αγα-
θό το νερό κι ίσως ακόμα οι απόκρημνες κοίτες των 
χειμάρρων να τους παρείχαν κάποια επί πλέον ασφά-
λεια. Αργότερα το χωριό επεκτάθηκε προς τα δυτικά 
και τα νότια και κατέλαβε την σημερινή του έκταση.
Όπως αναφέρεται απ’ τους πρώτους κατοίκους 
ήταν οι Χιώτες, οι λεγόμενοι Χιοσάμιοι που οι πρόγο-
νοί τους είχαν ακολουθήσει τους Γενοβέζους στη Χίο 
όταν εγκατέλειψαν την Σάμο τον 15ον αιώνα. Αυτοί 
έφεραν και την εικόνα της Αγίας Ματρόνας, της Χιώ-
τισσας Αγίας, που βρίσκεται στην εκκλησία του Προ-
φήτη Ηλία και Της έχει αφιερωθεί η βόρεια υπόστα-
ση. Ακολούθησαν Πελοποννήσιοι, Κρητικοί, Καριώτες, 
Δωδεκανήσιοι κι από άλλες ακόμα περιοχές.  
Κατά την απογραφή του 1828 ο Μαραθόκαμπος είχε 

3127 κατοίκους, του 1864 είχε 3630, τους περισσότε-
ρους από κάθε άλλη απογραφή και σ’ όλες τις υπό-
λοιπες μέχρι το 1940 ο πληθυσμός κυμαινόταν γύρω 
στους 3600 κατοίκους.
Κατά την μεταπολεμική περίοδο σημειώθηκε μεγάλη 
μείωση του πληθυσμού, κατά την τελευταία απογρα-
φή του 2011 είχε 1900 κατοίκους κατανεμημένους σε 
οκτώ οικισμούς, οι περισσότεροι νέοι λόγω τουρισμού, 
ο Μαραθόκαμπος με 1069, ο Κάμπος με 471, ο Όρμος 
με 194, Βελανιδιά με 72, η Αγία Κυριακή με 43, ο Λιμιώ-
νας με 29, το Παλιοχώρι με 16, και τα Ισώματα με 6.

Ευάγγελος Γ. Κιλουκιώτης 

Η ίδρυση του Μαραθοκάμπου



Φτεριάς 15

Μόνος εγώ; Δεν είμαι μόνος, όχι.
Στο φτωχό σκοταδερό κελί μου,
Ήρωες, άνθρωποι, θεοί,
σα φωτοσύγνεφα σαλεύουν αντικρύ μου. 

Κωστής Παλαμάς.

 Το κελί, λέξη λατινικής 
προέλευσης, δηλώνει τον 
περιορισμένο χώρο. Το μι-
κρό δωμάτιο. Το προσω-
πικό καταφύγιο. Σημαίνει 
ακόμα τον εγκλεισμό και 
την εντός ζωή.

 Το χρησιμοποίησε ως 
τώρα ο ποιητής, ο μονα-
χός, ο πολιτικός κρατού-
μενος, ο φυλακισμένος, ο 
ασκητής, ο ήρωας. Υπάρ-
χει και η παραίνεση. 

Αγάπα το κελί σου, 
τρώγε το φαί σου 
και διάβαζε πολύ.

Βγήκε σαν παρασύνθημα 
από αριστερούς κρατού-
μενους για να κρατηθούν 
ζωντανοί και αλύγιστοι 
στις φυλακές και τα μπου-
ντρούμια.
Αυτή την άνοιξη που κα-
ταφεύγουμε όλοι σ’ έναν 
προστατευτικό εγκλεισμό, 
καθένας στοχάζεται το 
προσωπικό κελί του. Την 
ιδιαίτερη καραντίνα του.
Το κελί δεν είναι κάτι 
ξένο προς το βάθος της πνευματικής και κοινωνικής 
συναλλαγής. Αποτελεί ένα μεγάλο σταθμό αλληλοπε-
ριχώρησης και αυτογνωσίας. Είναι ακόμα μια γόνιμη 
γωνιά του κόσμου, καθώς η μοναξιά του δεν στερείται 
απ’ τα γεγονότα της έξω ζωής. Απ’ το μικρό παράθυρο 
σε προκαλεί μια άνοιξη. Σου κελαηδεί και τρυπώνει 
στη ζωή σου. Σε κάνει πραματευτή πολύτιμων πραγ-
μάτων, που μπορείς να τα μοιράσεις απλόχερα απ’ το 
πανέρι της γραφής σου και της χειροτεχνίας σου. Η 
μοναξιά του κελιού είναι παράξενος τόπος. Απ’ την 
μέριμνα και το ποδοβολητό της καθημερινότητας, απ’ 
την περίσπαση και τη δέσμευση σε οδηγεί στο σταθε-
ρό σου σημείο. Όλα αυτά μπορεί να ηχούν παράξενα 
στις κινητικότατες μέρες μας, αλλά όταν σου δίνεται 
χρόνος για τα ουσιώδη, ακόμα και μέσα στους τέσσε-
ρις τοίχους μπορείς να ταξιδέψεις με τις ανεξάρτη-

Έλσα Χίου 

Το ξεχωριστό κελί μας

τες και ελεύθερες σκέψεις σου, δημιουργώντας μια 
ανθηρή πραγματικότητα.
Στα αρχαία κελιά του πνευματικού κόσμου των μο-
ναστηριών αντιγράφηκαν οι φθαρμένες περγαμηνές, 
διασώζοντας την αρχαιοελληνική γραμματεία. Δημι-

ουργήθηκαν αξεπέραστα 
έργα τέχνης στη μικρο-
γραφία, στην αγιογραφία, 
στην ξυλογλυπτική, στη 
λεπτουργική εικονογρά-
φηση ιερών κειμένων. Το 
βίωμα του εσωτερικού χώ-
ρου έχει τον γλυκασμό της 
δημιουργικής ενασχόλη-
σης, γι’ αυτό δεν βιώνεται 
ως στιφή και άγονη κατά-
σταση, αλλά αναπνέοντας 
την αύρα της ανθρώπινης 
ύπαρξης, μαθητεύει στην 
προσφορά και την αγάπη 
του ωραίου και του αληθι-
νού.
Στην αναγκαστική απο-
μόνωση ενός θανατηφό-
ρου ιού μάθαμε πως η ασπί-
δα του όποιου εγκλεισμού 
μπορεί να συμβαδίσει με 
τον δημιουργικό ρυθμό του 
μυαλού, να πλάσει πολι-
τισμό και να εξακτινώσει 
ιδέες. Είναι τεκμηριωμέ-
νη αλήθεια ότι η ψυχή του 
υποψιασμένου ανθρώπου 
αρνείται να παραιτηθεί. Δι-
ψάει τη ζωή και τις ομορ-
φιές της. Διψάει την αιω-

νιότητα των αξιών. Την αγωνιστική ορμή να αλλάξει 
την αδικία σε σύνεση. Την αρρώστια σε υγιή δύναμη. 
Τον πόλεμο, σε ειρηνική ευημερία. Τη βαρβαρότητα 
σε πολιτισμό. Τη σκληρότητα της απληστίας, σε εξαν-
θρωπισμό. Τον εξευτελισμό και την εκμετάλλευση της 
ανθρώπινης ύπαρξης, σε πάθος ελευθερίας και αντί-
στασης. Το κελί γίνεται τότε εργαστήριο ενσυνείδη-
της αγωνιστικότητας για ότι αποθηριώνει τα καρχαριο-
ειδή της όποιας εξουσίας. Επειδή το κελί συμμαχεί με 
τον διαθέσιμο χρόνο για διάβασμα, μελέτη, στοχασμό. 
Και το διάβασμα, οι ιδέες και η φώτιση του κάθε σκο-
ταδισμού είναι όπλα πανίσχυρα.
Αυτό το κείμενο γράφτηκε στις 21 του Μάρτη. πα-
γκόσμια μέρα της ποίησης. Στο νου μου ήλθε ο Ρίτσος, 
που έγραφε τους στίχους πάνω στα χαρτάκια και στα 
πακέτα των τσιγάρων του στη φυλακή και την εξορία. 
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Από κάθε κελί που πέρασε άφησε κληρονομιά στον 
έξω κόσμο τηn ψυχική του άνοιξη, μετατρέποντας τηn  
οδύνη και την κακουχία σε αριστουργηματική ποιητική 
κατάθεση.

Ο Παλαμάς πάλι απ’ το δικό του σπιτικό κελί περιέ-
γραψε τη θέα απ’ το παραθυράκι του γράφοντας: 

Αγνάντια το παράθυρο.
Στο βάθος ο ουρανός. 
Όλο ουρανός και τίποτα άλλο.
Κι ανάμεσα, ουρανόζωστον, ολόκληρο, 
ψηλόλιγνο ένα κυπαρίσσι.
Και ή ξάστερος ο ουρανός ή μαύρος είναι,
στη χαρά του γλαυκού, 
στης τρικυμιάς το σάλο, 

όμοια και πάντα, 
αργολυγάει το κυπαρίσσι. 
Ήσυχο, ωραίο, απελπισμένο. 
Τίποτ’ άλλο.

Το απελπισμένο κυπαρίσσι, σύμβολο της νεκρανά-
στασης των τάφων, όμοια και πάντα θα λυγάει προσκυ-
νώντας τη ζωή και την ορμή της. Αυτή που από ένα 
κελί κι ένα τάφο ξαναπλάθει τον κόσμο απ’ την αρχή 
«Κουράγιο μόνο χρειάζεται», κατά τον Ελύτη. 

«Ανάμεσα στον δείχτη του χεριού σου και την άκρη 
του τετραδίου σου, απλώνεται τεραστίου μήκους έκτα-
ση, που έχεις να διανύσεις».

Υπομονή. Θα περάσει κι αυτό. Απαθανατισμένο στην 
καταγραφή και στη μνήμη των πανδημιών της ιστορί-
ας. Έρρωσθε.!

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
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