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Νέα του Συλλόγου

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθεια που προ-
σφέρετε στην έκδοση του Φτεριά στην προσπάθειά 
μας να τον κάνουμε καλύτερο. Χωρίς τη δικιά σας συ-
μπαράσταση δεν θα είχαμε καταφέρει πολλά για αυτό 
το περιοδικό που αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας με 
τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου. Ζούμε όμως 
στην ψηφιακή εποχή, μπορείτε να επισκέπτεσθε την 
ιστοσελίδα του Συλλόγου fterias.gr, όπου θα δείτε 
εκατοντάδες φωτογραφίες, βίντεο και ανακοινώσεις. 
Όσοι έχουν facebook μπορούν να πηγαίνουν στη σε-
λίδα Σύλλογος Απανταχού Μαραθοκαμπιτών, αυτή τη 
στιγμή έχει φτάσει να έχει 1902 φίλους.

Συνδρομές Φτεριά
Θεμιστοκλής Τσέπης   20
Αντιγόνη Γρηγορίου   50
Ουρανία Δηλανά   30
Αγγελική Σαριμανώλη    10
Σπύρος Παπαβραμίδης    50
Αργυρώ Βαγιανού   30
Βαγγέλης Μένεγας      20
Μαριγώ Ελένη     20
Ευαγγελία Κονδύλη     50
Σταματία Γιανούτσου     20
Δημήτρης Δηλανάς    20
Καλλιόπη Προεστάκη--Αρετούλη 100  δολ.   Αμερικής

Συνδρομές Στέγης
Σταυρούλα Γ. Κώνστα εις μνήμη    50
Ουρανία Δηλανά για ενίσχυση     30
Ανώνυμος για ενίσχυση     500

Εις μνήμη Αθηνάς Μετάκου-Ωρολογά 
Αικατερίνη Ωρολογά    100
Ευαγγελία Παρασχάκη     50
Μαρία Γαλανή-Παρασχάκη   50    

Προσφορές για το Μουσείο
Νικόλαος Ιγγλέσης      1000
Αντώνης Κυριαζής       200   

Αποβιώσεις 
Εμμανουήλ Ζερβός  16/5
Εμμανουήλ Μακρής  του Στυλ.  20/5
Μένη Τσακουμάγκου του Σόλωνα  26/5
Ανδρέας Γρυδάκης  του Παν.  31/5
Αγγελική Ευσταθίου του Χρήστου  6/6
Αντώνης Βολακάκης του Σταύρου  25/6
Ειρήνη Κιλουκιώτου  25/6
Αγγελής Κιουλμπαξώτης  26/6
Ο Σύλλογος απευθύνει τα θερμά συλλυπητήριά του 
στους οικείους τους. 

Έφυγε ο Μανώλης...
Στις 16 Μαΐου έφυγε από τη ζωή ο αγαπητός σε 
όλους μας Μανώλης Ζερβός. Πήγε στη Σάμο για να 
γιορτάσει το Πάσχα. Μετά από ολιγοήμερη ασθένεια 
δεν τα κατάφερε. Δάσκαλος από την Μυτιλήνη, πα-
ντρεύτηκε τη Μαριγώ Δεσποτάκη, δασκάλα. Ενσω-
ματώθηκε με τους Σαμιώτες και έγινε ένας από μας. 
Υπέροχος άνθρωπος πάντα με το χαμόγελο. Θα μας 
μείνει αξέχαστος και ο υπέροχος χορός του, ο καρσι-
λαμάς, που τον χόρευε πάντα ζευγάρι με την Μαριγώ. 
Στο χορό του Συλλόγου μας στις 17 Ιανουαρίου τον 
χόρεψαν για τελευταία φορά και τους χειροκροτήσα-
με όλοι μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπά-
ζει. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στη γυναίκα του Μα-
ριγώ και στα παιδιά του.         

Στην Αθήνα στις 8 Απριλίου απεβίωσε η Μαρίνα Χα-
τζηχριστοδούλου. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στον 
άντρα της Μανώλη και τα παιδιά της.  

Η απώλεια του Αγγελή Κιουλμπαξώτη, πολύ αγαπη-
τού σε όλους μας και ιδιαίτερα στον Όρμο, μας λύπη-
σε βαθύτατα. Ο Αγγελής ήταν από τους τελευταίους 
ξυλοναυπηγούς του Μαραθοκάμπου. Τα συλλυπητή-
ριά μας στους δικούς του. 



Φτεριάς 3

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις
Στις 7 Αυγούστου ημέρα Κυριακή θα γίνει με-
γάλη εκδήλωση στον Όρμο, στο μνημείο του Αφα-
νούς Ναύτη.

Θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα με εσπερινό 
στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου παρουσία του 
Δεσπότη μας Σεβασμιωτάτου κ.κ Ευσεβίου και 
στις 8 περίπου θα είμαστε στο μνημείο, όπου θα γί-
νει τρισάγιο στη μνήμη των ναυτικών μας που χά-
θηκαν. Θα επακολουθήσει κατάθεση στεφάνου και 
ομιλία από τη φιλόλογο κ. Δέσποινα Ευαγ. Καλβί-
νου. Θα γίνει ενημέρωση για το Ναυτικό Μουσείο 
του Όρμου και θα κλείσει η εκδήλωση με τραγού-
δια από τη «Μουσική παρέα της Σάμου».

Μια δυνατή εκδήλωση που θα πραγματοποιείται 
κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή του Αυγούστου και 
θα τιμά τους ναυτικούς μας που χάθηκαν, αλλά και 
αυτούς που είναι κοντά μας και οι οποίοι στήριξαν 
τον τόπο μας τις παλιές εποχές και όχι μόνο.

Το Ναυτικό Μουσείο του Όρμου

Ο Σύλλογός μας εδώ και χρόνια σχεδίαζε την ίδρυ-
ση του «Μουσείου Ναυτικής Ιστορίας και Παράδο-
σης» στον Όρμο. Το 2008 το τότε δημοτικό συμβούλιο 
με ομόφωνη απόφασή του παραχώρησε το κτίριο που 
στεγαζόταν το δημοτικό σχολείο του Όρμου, καθώς 
και τον περιβάλλοντα χώρο στο Σύλλογό μας ώστε να 

επισκευαστεί το κτίριο, να συγκεντρωθούν τα εκθέμα-
τα και τελικά να τεθεί σε λειτουργία το μουσείο. Μετά 
την ολοκλήρωση όλων των εργασιών, ο δήμος θα ανα-
λάβει τη διαχείριση και λειτουργία του μουσείου. 
Η ανακαίνιση του κτιρίου πραγματοποιήθηκε με την 
ευγενική προσφορά του συντοπίτη μας πλοιοκτήτη κ. 
Αλεξίου Κονδύλη, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 
Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμες η οικονομική προσφο-
ρά για τη μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη 
της συλλογής, καθώς και ο προϋπολογισμός του έργου 
με όλες τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν μέχρι 
την ολοκλήρωσή του. Τα εκθέματα έχουν βρεθεί, κα-
ταγραφεί και φωτογραφηθεί και θα προσφερθούν αφι-
λοκερδώς από συγχωριανούς μας. 
Το «Μουσείο Ναυτικής Ιστορίας και Παράδοσης» σε 
συνδυασμό με τη μαρίνα και το αλιευτικό καταφύγιο 
του Όρμου θα αποτελέσουν ένα τρίγωνο πολιτιστικής 
και οικονομικής ανάπτυξης μιας ακριτικής  περιοχής, 
που τόσο πολύ τα έχει ανάγκη. Έτσι θα δοθεί η δυ-
νατότητα να γίνει γνωστή η ναυτική ιστορία του τόπου 
μας, τα καρνάγια μας και τα ξύλινα σκαριά μας που 
για πολλές δεκαετίες όργωναν το Αιγαίο, φτάνοντας 
μέχρι τις ακτές της βόρειας Αφρικής, συμβάλλοντας 
στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας. Έχουμε 
ηθική υποχρέωση απέναντι στους εκατοντάδες συντο-
πίτες μας ναυτικούς, που υπηρέτησαν και υπηρετούν 
τη ναυτιλία μας να υλοποιήσουμε αυτό το όνειρο, που 
συγχρόνως θα αποτελεί και μνημόσυνο για τους αδι-
κοχαμένους ναυτικούς μας. 
Για τη συνέχιση αυτού του έργου ο Σύλλογός μας θα 
συμβάλει στο βαθμό που του επιτρέπουν τα οικονομι-
κά του. Απευθυνόμαστε όμως και σε σας, που η αγά-
πη και η ευαισθησία που σας διακρίνει για τη θάλασσα 
και τους ναυτικούς μας είναι δεδομένη, να συμβάλετε 
οικονομικά για την ολοκλήρωση αυτού του έργου που 
όλοι μας προσδοκούμε εδώ και χρόνια. 

Ο Σύλλογος πάει Σμύρνη 
Το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου από το 
Καρλόβασι και μόνο με την ταυτότητά μας περνά-
με απέναντι στο Σιγατζίκ στην καινούργια γραμμή 
που ανοίγει η Σάμος μετά από μεγάλες προσπά-
θειες και αγώνα περίπου πέντε ετών.

Σε ένα ταξίδι προσκυνήματος και πολιτισμού. 
Στις ιστορίες των γονιών μας και των παππούδων 
μας που ξαναγυρίζουν κάθε φορά που πατάμε τα 
ιερά χώματα. Εκεί που ζωντανεύουν οι μνήμες 
στις ηλιογέννητες και αλησμόνητες πατρίδες της 
καρδιάς μας και του μυαλού μας. Εκεί που ό,τι πί-
ναμε είναι νέκταρ, ό,τι αναπνέουμε είναι ζωή, ό,τι 
αγναντεύουμε είναι γαλάζια θάλασσα. Αιγαίο και 
Ελλάδα. 

Στην πανοραμική ξενάγησή μας θα περάσουμε 
από την περιοχή της εκκλησίας της Αγίας Φωτει-
νής, από την αλησμόνητη προκυμαία, σημείο πα-
ντοτινής αναφοράς για μας, τη διάσημη πλατεία 
του ρολογιού, στην απέναντι όχθη, το Κορδελιό, 
την περιοχή του Αλσαντζάκ και τα γραφικά σοκά-
κια της, το κονάκι και την περίφημη παλιά κλειστή 
αγορά, όπου θα έχουμε αρκετό ελεύθερο χρόνο 
για ψώνια.

Την ακριβή ημερομηνία και την τιμή θα την ανα-
κοινώσουμε όταν θα είμαστε έτοιμοι.
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Από τα παιδικά μου χρόνια η μάνα μου συνήθιζε να 
μου λέει πως «γεννήθηκα σε ξεσκέπαστο σπίτι». Θα 
’θελα ν’ αφιερώσω το μικρό αυτό δοκίμιο στη μνήμη 
της, σαν τη μόνη δυνατή ανταπόδοση για όσα της χρω-
στώ και που είναι πολύ περισσότερα απ’ ό,τι θα περί-
μενα απ’ αυτήν. Κάθε φορά που ένα απροσδόκητο γε-

γονός με αναστατώνει, που μια ταραχή ξαφνική με 
κάνει να χάνω την ψυχραιμία μου, ο νους μου πάει σ’ 
Εκείνην που μου έδωσε το μεγάλο μάθημα της υπομο-
νής, της ηρεμίας και της συγνώμης. Από πού αντλούσε 
η σχεδόν αγράμματη εκείνη γυναίκα τόση πείρα και 
τόση σοφία, ώστε να κατακτά έτσι απλά και χωρίς προ-
σπάθεια το περιπόθητο αγαθό της ισορροπίας, για το 
οποίο εμείς παλεύουμε σ’ όλη τη ζωή; Αν ο πατέρας 
μου μού άνοιξε τα μάτια στον πλούτο των μύθων και 
των βιβλίων, η μάνα μου μ’ έμαθε πώς να αναζητώ το 
μυστικό της ζωής και να γεύομαι το δώρο της. 

«Γεννήθηκα σε ξεσκέπαστο σπίτι – αυτό σήμαινε 
πως ήμουν πάρα πολύ αυθόρμητος, εξομολογητικός, 
έτοιμος να εμπιστευθώ τον εαυτό μου στους άλλους. 
Είναι μια παρατήρηση που εκείνη την έκανε ανυστε-
ρόβουλα, παίζοντας, αλλά που για μένα έπαιρνε μια 
όλο και βαθύτερη σημασία. Η τάση μου να εξωτερικευ-

θώ απεριόριστα, να προσφερθώ χωρίς ενδοιασμό και 
σχεδόν απερίσκεπτα, δημιουργούσε κινδύνους που μ’ 
έκαναν να σκέπτομαι αν ήταν, άραγε, ένα προτέρημα 
ή ένα ελάττωμα. προβληματιζόμουν χωρίς αποτέλε-
σμα. Χρειάσθηκε να περάσει καιρός για να καταλάβω 
πως τα προτερήματα και τα ελαττώματά μας δεν είναι 
παρά οι δυο όψεις ενός και του ίδιου νομίσματος και 
ότι εξαρτάται από μας, από την αγωγή μας, από την 
παιδεία μας, από τα ταλέντα μας, αν θ’ αποδεχτούν 
θετικές ή αρνητικές. Κάθε φορά που είχα δοκιμάσει ν’ 
αντιδράσω στις κάθε λογής παρορμήσεις μου, ένιωθα 
πως πρόδινα τον εαυτό μου. Μόνη διέξοδος ήταν να 
βρίσκω τους ανθρώπους που μου ταίριαζαν, το περι-
βάλλον που με εμψύχωνε, τα βιβλία που με βοηθού-
σαν ν’ αποκρυπτογραφώ τον κόσμο μου. 
Η μεγάλη ατυχία της ζωής μου ήταν που μπλέχτηκα 
μ’ ένα επάγγελμα που δε μου ταίριαζε, που δεν ήταν 
ούτε του κεφιού μου ούτε των ιδιαίτερων ικανοτήτων 
μου. Το διαπίστωσα πολύ γρήγορα αλλά δεν ήταν εύ-
κολο ν’ αλλάξω˙ και σ’ αυτό συνετέλεσαν όχι μόνο λό-
γοι ιδιοσυγκρασίας, αλλά και άλλοι που θα τραβούσε 
σε μάκρος αν καταπιανόμουν να τους εκθέσω εδώ. 
Φρίττω όταν κάμω τον απολογισμό, πως τριάντα εξ 
ολόκληρα χρόνια πήγαν σχεδόν χαμένα για ό,τι εθεω-
ρούσα προορισμό μου, ότι δε μπόρεσα να τα εκμεταλ-
λευτώ παρά μόνο σ’ ένα σχετικώς μέτριο ποσοστό. Και 
ανακουφίζομαι μόνο στη σκέψη ότι μπορεί τα χρόνια 
αυτά να υπήρξαν από άλλη άποψη γόνιμα. Ίσως ολό-
κληρη η περιπέτεια της μακριάς αυτής περιόδου να 
μην ήταν παρά μια αναγκαία πορεία προς ό,τι θα κατά-
ληγα μια μέρα. 
Το πού καταλήγουμε, όσο κι αν συμβαίνει να μην 
έχει σημασία για τους άλλους, είναι σημαντικό για 
μας. Θα ’θελα να εξηγήσω πόσο μεγάλη λύτρωση στά-
θηκε για μένα η απελευθέρωσή μου από τη δημόσια 
υπηρεσία. Ανήκω σε κείνους που δε μπορούν να μοι-
ράζονται, που είναι πλασμένοι για να προσηλώνονται 
σε ένα στόχο. Την τάση μου αυτή την διέκρινα από 
πολύ νωρίς και το πρώτο πλήγμα που εδέχθηκα από τη 
ζωή, ήταν όταν διαπίστωσα πως η κοινωνία μας ήταν 
οργανωμένη μέσα σε πλαίσια, όπου για να μπορέσει 
να σταθεί κανείς θα έπρεπε να αυτοπροδίνεται διαρ-
κώς. Εκείνο που με βασάνιζε πιο συγκεκριμένα, όταν 
έγινα δημόσιος υπάλληλος, ήταν που καταλάβαινα ότι 
η απασχόλησή μου με τη λογοτεχνία εμείωνε τη δη-
μοσιοϋπαλληλική μου απόδοση και αντίστροφα ότι η 
δημοσιοϋπαλληλική μου προσήλωση δεν μ’ άφηνε ν’ 
αποδώσω το ανώτατο που μπορούσα στη λογοτεχνία. 
Ένιωθα το διχασμό μου τόσο πιο βαθιά, γιατί όσο ήθε-
λα ν’ ανταποκρίνομαι απόλυτα στις υποχρεώσεις μου 
κι απ’ τις δυο πλευρές, τόσο συνειδητοποιούσα πιο 
πολύ την τάση μου ν’ αφοσιωθώ σε μια και μόνη απο-

Γιάννης Χατζίνης

Το δώρο της ζωής (Α΄)
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στολή, η οποία για μένα ήταν η λογοτεχνία. Καταστά-
σεις, που άλλοι τις ζούσαν με άνεση και σαν απολύτως 
φυσικές, εμένα μου δημιουργούσαν άγχη και καταθλί-
ψεις. 
Θυμάμαι κυρίως μια περίοδο, εκεί γύρω στα 1950, 
που σαν διευθυντής δημοσίου ταμείου ήμουνα υπο-
χρεωμένος να λάβω επείγοντα μέτρα εναντίον οφει-
λετών, που καθυστερούσαν φόρους. Από το πρωί που 
χάραζε ο Θεός τη μέρα έπρεπε ν’ ανασκουμπωθώ, να 
κάμω προσωποκρατήσεις, να επιβάλω κατασχέσεις, 
να ενεργήσω πλειστηριασμούς. Αυτά ήταν τα μέσα 
που μου παρείχε ο νόμος και η δουλειά μου ήταν να τα 
χρησιμοποιήσω ολοκληρωτικά. 
Έβλεπα πεντακάθαρα πως οι φορολογούμενοι δεν 
είχαν τη δυνατότητα ν’ ανταποκριθούν στις υποχρε-
ώσεις τους. Πως οι επιχειρήσεις τους έπαιρναν την 
κάτω βόλτα, ενώ παράλληλα η οικονομική εφορία, 
αφηνιασμένη, βεβαίωνε συνεχώς φόρους για παλιά 
χρόνια, που είχαν μείνει αβεβαίωτοι από δική της ανε-
πάρκεια και κινδύνευαν να παραγραφούν. Όχι πως 
έφταιγαν οι υπάλληλοι, που ήταν όλοι μάρτυρες, αλλά 
το σύστημα, η ψυχολογία. Έφταιγε η έλλειψη εμπιστο-
σύνης ανάμεσα στους φορολογούμενους και στο κρά-
τος, που αλληλοκοιτάζονταν σαν εχθροί. Το κράτος 
τους θεωρούσε όλους ανέντιμους, φοροκλέφτες και 
κείνοι εθεωρούσαν ανέντιμο, ληστρικό το κράτος. Ο 
καθένας από την πλευρά του προσπαθούσε να υπερ-
κεράσει τον άλλον σε πονηρία, σε μοχθηρότητα. Πώς 
να κάμει κανείς τη δουλειά του μέσα σε μια τέτοια 
ατμόσφαιρα υποψίας και μίσους, όπου οι «έξυπνοι», 
οι επιτήδειοι, κατάφερναν πάντοτε να γλιτώνουν, ενώ 
οι τίμιοι, οι αφελείς, οι άνθρωποι του Θεού ήταν τα βέ-
βαια θύματα; Μιλάω για μια εποχή τρομερά δύσκολη, 
που πολλές βιομηχανίες βρέθηκαν ξαφνικά σε κάθε-
τη πτώση, αδυνατούσαν να πληρώσουν τα ημερομίσθια 
των εργατών και αναγκάζονταν να κάνουν συνεχώς 
ομαδικές απολύσεις. Χιλιάδες οι άνεργοι, σταματού-
σαν την πληρωμή των μπακάληδων, των μανάβηδων, 
των παπουτσήδων, των κάθε λογής προμηθευτών τους, 
οι οποίοι με τη σειρά τους αδυνατούσαν πια να πλη-
ρώσουν τις δόσεις των φόρων. Ήταν ένας φαύλος 
κύκλος, το κέντρο του οποίου, δυστυχέστερος όλων, 
βρισκόμουν εγώ. Απάνω στους ώμους μου βάραιναν 
οι διατάξεις ενός αμείλικτου νόμου. Έμοιαζα μ’ ένα 
σφαγέα, που χτυπούσε δεξιά κι αριστερά ανυπεράσπι-
στους ανθρώπους. Μερικές φορές καταλάβαινα πως 
δεν είχα τίποτα άλλο να κάνω παρά να σκοτώνω, να 
σκοτώνω διαρκώς. Έπρεπε να εξασφαλίσω τα χρήμα-
τα του δημοσίου απέναντι στα πλήθη των άλλων απαι-
τητών. Γιατί ξαφνικά έρχονταν στην επιφάνεια όλες 
οι υποχρεώσεις, προς το ΙΚΑ προπάντων, που όσο θυ-
μούμαι δειχνόταν ιδιαιτέρως σκληρό. Μια χρεωκοπία 
είναι πάντα και μια αποκάλυψη. 
Έτσι το άγχος μου ήταν διπλό. Πρώτα. γι’ αυτούς 
τους ευυπόληπτους, τους σοβαρούς, τους αξιοσέβα-
στους ανθρώπους, που είχαν το κεφάλι τους εκατοντά-
δες, χιλιάδες εργάτες και που έπεφταν τα πόδια μου 

με δάκρυα, με παρακαλούσαν σα Θεό. Τι ήμουν εγώ, 
για να εξευτελίζονται μπροστά μου, να μου φιλούν τα 
χέρια; Αληθινά ντρεπόμουν, κι ένιωθα την ανάγκη να 
αυτοεξεφτελίζομαι με τη σειρά μου, να τους εξηγώ 
πόσο η θέση μου ήταν χειρότερη από τη δική τους, για 
να μπορώ να τους κοιτώ στα μάτια. Προσπαθούσα να 
βρω τρόπο να τους βοηθήσω, έφτανα πάντοτε τα τε-
λευταία όρια των υποχωρήσεων, αλλά έβλεπα πάντα 
πως δεν ήταν αρκετό. Μου ’ρχονται τώρα στη μνήμη 
περιπτώσεις, που μοιάζουν σα κακά όνειρα. Θυμάμαι 
πόσο σπάραξε η καρδιά μου ένα πρωί, όταν ένας μι-

κροβιομήχανος, ένας πολύ αξιοπρεπής και φιλότιμος 
άνθρωπος, κάτω από τη δική μου πίεση αναγκάσθηκε 
να πουλήσει όσα-όσα την προίκα του κοριτσιού του για 
να εξοικονομήσει το κατώτατο ποσό που μπορούσα 
να δεχθώ για να αναστείλω προσωρινά την προσωπι-
κή του κράτηση. Και τα δράματα τέτοιου είδους γίνο-
νταν όλο και πιο πυκνά. Πώς να μη χάσει κανείς τον 
ύπνο του; 
Το άλλο άγχος ήτανε που δεν μπορούσα ποτέ να 
προβλέψω τα πάντα, ώστε το δημόσιο να εξασφαλι-
σθεί από παντού. Το προσωπικό του γραφείου μου 
ήταν ελλιπές, αλλά δούλευε σκληρά, με συγκινητική 
προθυμία. Πολλές φορές έτυχε να φύγουμε στις εφτά 
το βράδυ, για μεσημεριανό φαγητό. Τι μπορούσαμε 
όμως να κάνουμε μπροστά σ’ αυτά τα βουνά της δου-
λειάς και της ευθύνης; Οι αναδρομικοί φόροι, όπως 

Η προτομή βρίσκεται στο Δημαρχείο Καλλιθέας
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είπα, έμοιαζαν σαν ένας αστείρευτος ποταμός που 
πήγαινε να μας πνίξει όλους, υπαλλήλους και φορο-
λογούμενους. Μέσα στις χιλιάδες των οφειλετών, που 
οι μερίδες τους διαρκώς πολλαπλασιάζονταν και τα 
ποσά φούσκωναν σαν ωκεάνεια κύματα, έπρεπε να 
μαντεύσουμε, να εξακριβώσουμε ποιοι ήταν έτοιμοι 
να χρεοκοπήσουν, για να χτυπήσουμε χωρίς αναβο-
λή. Έτσι, ποτέ δεν ήσουν βέβαιος πως έκαμες καλά 
τη δουλειά σου, πως έκοψες τα κεφάλια που έπρεπε, 
πως το τσεκούρι χτύπησε αρκετά γρήγορα και αποτε-
λεσματικά. Κι η πιο τέλεια μέθοδος σφαγής μπορού-
σε ν’ αποδειχθεί κακή, η πιο εξοντωτική προθυμία, 
ανεπαρκής. Κάθε μέρα κάτι μας αιφνιδίαζε. Έκλει-
νες μια τρύπα κι άνοιγαν δέκα άλλες. Από τη μια ώρα 
στην άλλη μπορούσες να αποδειχθείς ένας υπάλλη-

λος αδρανής, χωρίς προβλεπτικότητα, χωρίς σθένος, 
με μια λέξη ανίκανος. 
Εποχή κόλασης, σας λέω. Ο ύπνος μου ήταν γεμά-
τος εφιάλτες. Στριφογύριζα στο κρεβάτι, ξυπνούσα 
μέσα στη νύχτα κάθιδρος. Η αλήθεια είναι ότι οι φο-
ρολογούμενοι χρησιμοποιούσαν συνήθως όλα τα μέσα 
για να ξεφύγουν. Η εφευρετικότητά τους σ’ αυτό το 
κεφάλαιο ήταν χωρίς προηγούμενο. Κι αν συνέβαινε 
να έχουν χρήματα, λογάριαζαν πάντα να τα διαθέσουν 
στις πιο πιεστικές υποχρεώσεις. Να λοιπόν που έπρε-
πε να γίνει κανείς πιεστικότερος από τους άλλους! 
Έπρεπε να έχει ένα καλό δίκτυο πληροφοριών, να δι-
αθέτει μια λεπτή όσφρηση, μια δεινή ψυχολογία, για 
να μπορεί ν’ αντιμετωπίσει την εφευρετικότητά τους, 
να μην ξεγελαστεί. Η δουλειά του δημίου ήταν κυρί-
ως για τους μελλοθάνατους. Όποιος προφτάσει! Δεν 
ξέρω τι γίνεται τώρα, αλλά εκείνη την εποχή έπρεπε 
να διαθέτει κανείς προσόντα πολύ περισσότερα απ’ 
όσα ενόμιζε το κέντρο, για να μην καταντήσει θύμα 
των πονηρών, ή αποκεφαλιστής αθώων. Εξάλλου, δε 

θα ’ταν σκόπιμο να γεμίσουμε τις φυλακές. Θα είχα-
με άλλους αντιχτύπους. Είπα μια μέρα στον αρμόδιο 
διευθυντή εισπράξεων του γενικού λογιστηρίου που 
ήταν και συνονόματός μου: «Γιάννη μου, πρέπει να ξέ-
ρεις ότι συχνά παρανομώ. Δε γίνεται αλλιώς». Εννο-
ούσα ότι ενώ έπρεπε να φυλακίσω ανθρώπους, δεν 
το είχα κάνει. Και τον άκουγα με ανακούφιση να μου 
απαντά: «Μη σε νοιάζει. Κι εγώ το ίδιο κάνω». Είμα-
στε κι οι δυο φτωχοί, κανένας δεν θα μπορέσει να πει 
τίποτε για μας». Ήταν, βλέπετε κι ο άλλος κίνδυνος 
να κατηγορηθείς για δωροδοκία. Τον αγαπώ πάντα αυ-
τόν τον άνθρωπο και τον σκέπτομαι μ’ ευγνωμοσύνη. 
Σαν υπεύθυνος του κέντρου, ενέκρινε πάντα τις δικές 
μας τολμηρές εισηγήσεις. Περισσότερη ευγνωμοσύνη 
χρωστάω στον γενικό διευθυντή μου, στην προστασία 

του οποίου λογάριαζα πάντα. 
Σ’ αυτόν κυρίως οφείλω μια 
ειδική αποστολή στην Αίγυ-
πτο, τόσο λυτρωτική γι εμένα 
που κράτησε τρία χρόνια και 
που μου έδωσε την ευκαιρία 
να ολοκληρώσω τη σύνταξή 
μου, για να μπορέσω να βγω 
από την κόλαση, πριν εξου-
θενωθώ τελείως. 
Το λέω με χαρά, ότι ένιω-
θα σα να ξαναγεννήθηκα. Το 
πρώτο δώρο που έκαμα στον 
εαυτό μου ήταν ένα μικρό βι-
βλιαράκι, όπου συμπύκνωσα 
όλες τις αιγυπτιακές εμπει-
ρίες μου. Μολονότι και άλλα 
βιβλία μου παλαιότερα είχαν 
κριθεί ευνοϊκά, η θερμή υπο-
δοχή που έγινε στην «Αλε-
ξάντρεια του Καβάφη» από 
αναγνώστες και κριτικούς 

ήταν για μένα σα μια πληρωμή για όλο το μόχθο μιας 
ζωής. Εκείνη τη στιγμή καταλάβαινα πως για τίποτα 
δεν πρέπει να παραπονιόμαστε ποτέ, πως όλες μας οι 
κακοτυχίες, όλα τα βάραθρα στα οποία συμβαίνει να 
κατεβαίνουμε, γίνονται τελικά η περιουσία μας, ο θη-
σαυρός μας, από τον οποίο μια μέρα θα αντλήσουμε 
για να βρούμε δικαίωση στη ζωή. 
Εκεί στην Αίγυπτο ήταν, που ένας φίλος μου διπλω-
ματικός, σε αιώνια φιλική αντιδικία μαζί μου, μου πέ-
ταξε ξαφνικά μια μέρα, έτσι σα να μου πατούσε μια 
ανεξίτηλη σφραγίδα: «Εσύ με την αιώνια αισιοδοξία 
σου βλέπεις τη ζωή όπως τη θέλεις!». Ήθελε να πει, 
όχι τέτοια που είναι. Η μορφή αυτής της αισιοδοξίας 
μου αποκάλυπτε εκείνη τη στιγμή μια πλευρά του εαυ-
τού μου που δεν είχα προσέξει, που δεν την είχα ποτέ 
σκεφτεί. Κι άρχισε τότε άθελά μου να γίνεται μέσα μου 
η διαδικασία μιας έρευνας, που όσο κι αν την έσπρω-
χνα μακριά, έμεναν πάντα κάποια κενά για να ξαναγυ-
ρίζω σ’ αυτήν. Το επίμαχο σημείο ήταν, που εγώ ένιω-
θα στο βάθος ότι ήμουν ένας απελπισμένος.   

Ο Γιάννης Χατζίνης με την οικογένειά του στον Όρμο
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Όταν τα χρόνια περάνε και μεγαλώνουμε, οι νο-
σταλγίες της παιδικής μας νιότης ξαναγυρίζουν δυνα-
τές και μας αρμενίζουν με αέρηδες-φουρτούνες και 
μπουνάτσες. Κι η σκέψη αρχίζει να κλώθει, όταν άρ-
ρωστη από νοσταλγία θυμάμαι το πατρικό μας σπίτι, 
το σπίτι της γιαγιάς, το σπίτι της νονάς Κατερινιώς, τη 

γειτονιά, το σχολείο, τις παρέες, τις αλάνες των παι-
χνιδιών μας. Όλ’ αυτά έρχονται και δένονται σ’ ένα 
γόρδιο δεσμό άλυτο για πάντα. Και κάθε φορά τραβώ-
ντας τη μπερδεμένη άκρη του σχοινιού, τραβάμε και 
μια ανάμνηση. Και τρέχοντας ο νους μας βυθίζεται σ’ 
εκείνο το υπέροχο συναίσθημα που μας κάνει να ζού-
με το τότε.
Το σπίτι της νονάς Κατερινιώς ήταν και είναι υπέρο-
χα διατηρημένο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. 
Ήταν και είναι ένα από τα ωραιότερα αρχοντόσπιτα 
του χωριού. Το είχε χτίσει ο νονός Αλέξης Χατζηνά-
κης που, όντας στην Αμερική για πολλά χρόνια, έφερε 
γυρνώντας την τεχνοτροπία αυτής της χώρας και την 
πάντρεψε με τη δική του τέχνη και τεχνική, αφού ήταν 
άριστος μάστορας του ξύλου κι όχι μόνο.
Χρισμένο σε οικόπεδο από παντού ελεύθερο, ήταν 
διώροφο με μεγάλες πόρτες και παράθυρα απ’ όπου 
έμπαινε άφθονο φως κι ο μυρωδάτος καταπράσινος 
αέρας απ’ τους κήπους και τα περιβόλια που ήταν κο-
ντά στο χωριό.
Απέναντί του ακριβώς ήταν κι άλλο όμορφο σπίτι, 
σήμερα ιδιοκτησία του ιερέα της Αγίας Παρασκευής 
Γιάννη Αγγελινάρα κι ακριβώς διπλά το σπίτι της Δι-
ασινιώς (Διονυσίας) Δηλανά και του Γιάννη Βαγιανού 
με τα υπέροχα χαγιάτια και πορτοπαράθυρα.
Εκείνο όμως που σου έκανε εντύπωση στο σπίτι της 
νονάς ,ήταν οι βαριές, ξύλινες, νταμπλαδωτές πόρ-
τες, μια για κάθε όροφο, στολισμένες με σκαλίσματα 
και τα αριστοτεχνικά κάγκελα στα ανοίγματα των τζα-
μιών, ως επίσης τα μπρούντζινα πόμολα κι οι κλειδα-
ριές.

Η σκάλα που σε ανέβαζε στον πρώτο όροφο (ανώι) 
ήταν κάτι σαν έπιπλο άλλης εποχής. Φαρδιές κουπα-
στές, άνετα σκαλοπάτια, σκαλισμένα κάγκελα, ξύλι-
νες λεπτομέρειες κυριαρχούσαν κι επιβάλλονταν στο 
ανέβασμα προς το ανώι με τα ζωγραφιστά ταβάνια 
βαμμένα με υπέροχο χρώμα λαδομπογιάς. Χρώματα 

και τέχνη έσμιγαν στα χεριά του λεπτοδού-
λη μάστορα για το ασύγκριτο αποτέλεσμα.
Όμως για εμάς, τα αδέλφια και τα εξα-
δέλφια μου, το ισόγειο του σπιτιού ήταν το 
αγαπημένο μας καταφύγιο, το στέκι. Στο 
ευρύχωρο δωμάτιο που χρησίμευε για κου-
ζίνα και πίσω αριστερά από τη μεγάλη πόρ-
τα υπήρχε ένα μεγάλο σεντούκι (που είχε 
ταξιδέψει από την Αμερική γεμάτο δώρα, 
προφανώς έργο κι αυτό του νονού) σκεπα-
σμένο με ένα χονδρό κεντητό ύφασμα. Εκεί 
μέσα κρυβόταν ένας πραγματικός θησαυ-
ρός, αφού η νονά μας ως αρχόντισσα και 
κυρά του νοικοκυριού της, αποθήκευε όλα 
τα καλούδια που σου γαργαλούσαν τον ου-

ρανίσκο, σου έκλειναν το μάτι πονηρά και σε προκα-
λούσαν να τα φας όλα. Όταν άνοιγε το βαρύ καπάκι, 
μεγάλα και μικρά άσπρα αλατζαδένια σακούλια δεμέ-
να με κορδέλα περαστή σου έγνεφαν να τα ανοίξεις.
Η νονά πάντα πρόσχαρη, με εκείνη την αρχοντιά της 
καλής νοικοκυράς που της άρεσε να προσφέρει ,έλυ-
νε τους φιόγκους και μπροστά στα γουρλωμένα από 
επιθυμία ματιά μας άρχιζε να γεμίζει τις τσέπες μας. 
Όλες τις τσέπες, εσωτερικές κι εξωτερικές, μικρές 
και μεγάλες!
Σταφίδες φουρνισμένες, μοσχομυρωδάτες και γλυ-
κές. Σύκα φουρνισμένα γεμιστά με σουσάμι και ψημέ-
να μαζί με δαφνόφυλλα που άφηναν να αναδύεται μια 
μυρωδιά μεθυστική κι ιδιαίτερη.
Καθώς τα σακούλια άνοιγαν μπροστά στα λαίμαρ-
γα μάτια μας, οι ξερές κουρκούτες (μουσταλευριές) 
κομμένες σε μπακλαβαδωτά κομμάτια, γεμισμένες με 
καρύδια και πασπαλισμένες με σουσάμι, όλα προϊόντα 
της γης του Κουλούρη και των Σεβαστέικων, ήταν τα 
πιο γκουρμέ φιλέματα της νονάς όλων μας! Τα μεγά-
λα πορσελάνινα στρογγυλά βάζα με σκέπασμα γεμάτα 
από γλυκό κυδώνι (πελτέ), έπιαναν το δικό τους χώρο 
σε μια γωνιά του σεντουκιού, υπέροχα στο μπορντο-
κόκκινο περιεχόμενό τους. Τα δάχτυλά μας κόντευαν 
να λιώσουν από το πιπίλισμα, όταν κρυφά τα βουτού-
σαμε στα βαζα!
Ήταν τότε που οι καλές νοικοκυρές (κι ήταν όλες 
οι Μαραθοκαμπίτισσες) μαμάδες, γιαγιάδες, θείες 
και νονές, έφτιαχναν τραχανά από γάλα και σιτάρι σε 
μια ιεροτελεστία αλέσματος στον πέτρινο χειροκίνητο 
μύλο και βρασίματος στις γανωμένες εσωτερικά χύ-

Χρυσούλα Κώνστα

Το σεντούκι στο σπίτι της νονάς
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τρες (καζάνια).
Όταν λοιπόν οι τσέπες μας παραφουσκωμένες δε 
χώραγαν άλλα, αποτραβιόμασταν στα στέκια μας και 
τα καταπίναμε στην κυριολεξία όλα μέχρι σκασμού σε 
λίγη ώρα.
Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι ανάμεσα στα ωραία, 
μεγάλα, φουσκωτά και γεμισμένα σύκα, υπήρχαν και 

κάποια που τα περιφρονούσαμε. Αυτά ήταν τα στρου-
νέλια (ποικιλία σύκων) που λόγω της σκληράδας τους 
χρησίμευαν για πετροπόλεμο, αφού πετροβολούμα-
σταν κρυμμένοι στα καντούνια. Άρπα μια φωνάζαμε κι 
όταν σε έβρισκε κανένα στρουνέλι στο δόξα πατρί, το 
καρούμπαλο δεν το γλίτωνες.
Την άλλη μέρα όπως ήταν φυσικό οι προμήθειες της 
νονάς είχαν τελειώσει. Η νονά όμως και η θεια Στα-
σιά δεν ήταν διατεθειμένες να μας ξαναγεμίσουν τις 
τσέπες. Μόνο δυο φορές την εβδομάδα και σε πολύ 
ιδιαίτερες περιπτώσεις. Τότε εμείς, διαβολεμένα και 
άτακτα, με τη μέθοδο της απασχολήσεως, ανοίγαμε 
κρυφά το σεντούκι και στην ουσία τα κλέβαμε, μα...τι 
κλεψιά ήταν αυτή; Μα ποιος άφησε λυμένα τα σακού-
λια, ήταν η απορία της νονάς μόλις ανακάλυπτε την 
κλοπή. Κατά βάθος ήξερε, αλλά ποτέ δε μας μάλω-
νε στα σοβαρά. Εγώ (η γράφουσα),ο αδελφός μου ο 
Αντώνης, η μικρή Αθηνά και η Κατίνα (σήμερα γυναίκα 
του αδελφού μου κι εγγονή της νονάς Κατερινιώς).
Η Κατερινιώ του Αλέξη Χατζηνάκη ήταν μια πληθω-
ρική γυναίκα στο κορμί, στο μυαλό και στην καρδιά. 

Είχε μέσα της αγάπη για το συνάνθρωπο και φιλαν-
θρωπία.
Με τα γυαλιά της, τα μαλλιά μαζεμένα σε κότσο και 
πάντα με την ολοκάθαρη κι αστραφτερή μπροστοπο-
διά. Αυτή την ατσαλάκωτη ποδιά φορούσε όταν με μα-
εστρία άνοιγε φύλλο (σαν τον χασέ) για τις πίτες της 
κι ειδικά τις κρεατόπιτες που ήταν το σουξέ της μα-
γειρικής της.
Τη θυμάμαι κάθε βράδυ μαζί με τη θεια Στασιά, τυλιγ-
μένες στα πλεκτά σάλια τους να έρχονται για επίσκε-
ψη (νυχτέρι) στο σπίτι μας. Εκεί η μητέρα, ο πατέρας, 
η γιαγιά το Κατερινιώ της Μαρίνας, η Φροσύνη Τζαν-
νετή κι άλλοι ακόμα γείτονες μαζευόμασταν γύρω από 
ένα μαγκάλι με αναμμένα κάρβουνα και θράκα πυρή-
νας από το εργοστάσιο των Κεντούρηδων και προσπα-
θούσαμε να ζεσταθούμε όλοι μαζί.
Εμείς τα παιδιά με μάτια εκστατικά στο λιγοστό φως 
που άφηνε η λάμπα πετρελαίου και με μισάνοιχτο στό-
μα καταπίναμε μαζί με τις σταφίδες και τα σύκα, τις 
ιστορίες για τις νεράιδες (ανεράδες) που πορεύανε 
ολονυχτίς στο ρέμα του Μελέτη, τα φρατζόλια (μα-
σκαράδες) των Απόκρεω, τα τιπτίλια που φοβέριζαν 
τους κρυφά νυχτοπερπατούντες και ό,τι άλλο η ζωη-
ρή φαντασία και η παράδοση έβαζε στο στόμα ειδικά 
των γιαγιάδων.
Αλήθεια, να ’ταν μπορετό να καθόμουνα σαν τότε, 
μόνο για μια στιγμή, στο σκαμνάκι μου και με μάτια 
γουρλωμένα ν’ ακούω τη γιαγιά να μου λέει για τις νε-
ράιδες που έστηναν χορό τη νύχτα τραγουδώντας:

Χόρευε και πήδα, μαρή σκορδολεπίδα.
Χόρευε κυρά Σουκού κι έχε κι έννοια του σπιτιού.

Κι όταν άρχιζε να φαίνεται το πρώτο φως της μέ-
ρας, συνέχιζε η γιαγιά, οι νεράιδες έπρεπε να εξαφα-
νιστούν, αφού ήταν ξωτικά της νύχτας. Τότε έβγαινε 
μπροστά η πρώτη νεράιδα που ήταν η κορυφαία του 
χορού, συνέχιζε η νονά Κατερινιώ, και κάνοντας τα 
χέρια της χωνί, ανέβαινε σε ψηλό βράχο κι άρχιζε να 
φωνάζει:

Τρέχετε να τρέχουμε κι έφτασε ο τουρλοπαπάς με 
την αγιαστούρα του!

Σήμερα δεν υπάρχουν τέτοια παραμύθια, ούτε σε-
ντούκια σαν της νονάς. Τώρα η νονά φιλεύει τα βαφτι-
στήρια με ρούχα και παπούτσια μάρκας, σοκολάτες 
και καραμέλες (όχι σαν αυτές της Γιανναρίνας), κρου-
ασάν, τούρτες και κέικ (όχι σαν αυτό της μάνας με 
αλεύρι από καλαμπόκι, τη λεγόμενη κεχρόπιτα). Αλλά 
εμείς, οι νοσταλγοί των ωραίων παιδικών μας χρόνων, 
μαζί με τη μυρωδιά της γαζίας, του γιασεμιού, της λε-
βάντας και του πεύκου της πατρίδας μας, μαζί με τη 
σεμνή μεγαλοπρέπεια των αγαπημένων μας μορφών, 
θα είμαστε πάντα εκεί, καθώς το σεντούκι της αφθονί-
ας, της χαράς και της αγάπης θα μας περιμένει να το 
εξερευνήσουμε, όπως τότε. 

Η είσοδος του αρχοντικού
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Στα τέλη της δεκαετίας του πενήντα, ο πατέρας 
μου, μετέχοντας στη βιομηχανική επανάσταση, άφη-
σε τον αξέχαστο Αράπη μας για μια τρίκυκλη Mazda 
και η οικογένειά μας μετακόμισε από την Αγία Κυρια-
κή στο Μαραθόκαμπο. Για τις ανάγκες της οικογένει-
ας το κατώι του σπιτιού μας έγινε καθιστικό-κουζίνα 
και λουτρό και με ξύλινη εσωτερική σκάλα συνδέθη-
κε με το ανώι. Το κατώι ήταν ένας ευρύχωρος χώρος 

στο ισόγειο του σπιτιού μας και η πόρτα του έβλεπε 
προς τον κεντρικό δρόμο και το πανδοχείο της κυρά 
Δέσποινας. 
Το φως που έμπαινε από την πόρτα ήταν λιγοστό και 
ο κυρ Δημήτρης ο Καλυβίνος, ο πρωτομάστορας, συμ-
βούλεψε να ανοίξουμε δυο παράθυρα, ένα προς το 
δρόμο, παράπορτα και το άλλο στο νότιο τοίχο για να 
γίνει, όπως έλεγε, δουλειά σωστή. Ολόκληρος ο χώ-
ρος τότε γέμισε φως και ήταν γεμάτος φως ολόκλη-
ρη τη μέρα.
Από το νοτιά το φως ερχόταν από τον κήπο των Για-
γάδων με τον μεγάλο δεκαεννέα και τους μικρότε-
ρους, με τις γαρουφαλιές, τις τριανταφυλλιές και τα 
χρυσάνθεμα. Απ’ το βοριά το φως έφερνε και τα νέα 
του χωριού που κυκλοφορούσαν από τα βαθιά χαρά-

ματα στην κεντρική δημοσιά και ξεφλέβιζαν από τα 
μισάνοιχτα παράθυρα του πανδοχείου μέρα-νύχτα. 
Τα ξύλινα πορτοπαράθυρα ανάλαβε ο μπάρμπα Βα-
σίλης ο Κρασούλης και την εσωτερική ξύλινη στριφο-
γυριστή σκάλα ο Αλέξης του Νικολαρά, για να δου-
λέψουν όλοι. Καθώς περνούσαν οι μέρες η οικοδομή 
μας σιγά-σιγά γινόταν ένα όμορφο σπίτι. Περνούσε 
και ο κόσμος και μας χάζευε, ο ένας το μακρύ του, 

ο άλλος το κοντό του. Οι πιο πολλοί μας εύχονταν και 
οι κακές γλώσσες ξεκίνησαν να λένε ότι παράνομα 
ανοίξαμε παράθυρα προς τα Γιαγάδικα και ας υπήρχε 
ακριβώς από πάνω του, στον όροφο του πατρικού μας 
σπιτιού ένα παράθυρο παλιό πάππου προς πάππου.
Κουβέντα στην κουβέντα τα αίματα άναψαν ανά-
μεσα στους αγαπημένους γείτονες, τη μάνα μου, την 
κυρά Γραμματική, και τον πατέρα μου, τον κυρ Νικό-
λα, με την κυρά Μαρία, κόρη του Γιάννη και της Χρυ-
σούλας του Γιαγά, τον άντρα της, τον κυρ Περικλή το 
Νομικό και τα παιδιά όλων για το σώχωρο. Θυμάμαι 
την κυρά Μαρία με τον κυρ Περικλή να έρχονται στο 
σπίτι μας να συζητήσουνε όλοι μαζί και να βρούνε 
λύση.
Από κοντά και η γιαγιά Χρυσούλα, γυναίκα του Γιάν-

Μανόλης Νικ. Κάρλας

Οι γείτονες
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νη του Γιαγά, μάνα της κυρά Μαρίας κι αρχόντισσα 
της Παρλαριάς. 

– Γείτονα, πρέπει να βρούμε λύση σωστή κι ανθρώ-
πινη, έλεγε και ξανάλεγε ο κυρ Περικλής στον πατέ-
ρα μου. 

– Ο Θεός έδωσε το φως για όλους τους ανθρώπους 

και δεν έχουμε δικαίωμα να το στερήσουμε σε κανέ-
να, είπε η κυρά Μαρία με πάσα σοβαρότητα και φιλο-
σοφημένα. 

– Να πάλε, συνέχισε η μάνα μου, σήμερα, αύριο δί-
πλα στον Αριστή, να συμφωνήσουμε για τα δικά σας 
δικαιώματα και για τα δικά μας, σαν άνθρωποι σωστοί 
και γείτονες αγαπημένοι. 

– Να μην αφήσουμε εσάς χωρίς φως και τον κήπο 

και το σπίτι μας ξεκρέμαστο και βάρη στα παιδιά μας, 
είπε η κυρά Μαρία. 

– Ο κήπος μας θα είναι φως και για το δικό μας σπίτι 
και για το δικό σας στον αιώνα τον άπαντα, συμπλήρω-
σε με ναυτική θυμοσοφία ο κυρ Περικλής. 

– Καλά λένε όσα λένε για τους Γιαγάδες και τις Για-
γάδαινες, συνέ-
χισε ο πατέρας 
μας. 

– Να φτιάξε-
τε κι ένα φεγγίτη 
στο λουτρό, για-
τί το φως καθα-
ρίζει, απόσωσε η 
γιαγιά Χρυσούλα.
Με βουρκώ-
ματα από τη συ-
γκίνηση και 
κεράσματα σφρα-
γίστηκε η συμφω-
νία στο σπίτι μας. 
Με το υπ’ αριθ. 
3458/25-8-59 συμ-
βόλαιο στον κυρ 
Αριστείδη Λεκά-
τη στο ισόγειο 
του πανδοχείου 
οι καλοί γείτονες 
έλυσαν τη διαφο-
ρά και συνέχισαν 
να ζουν αγαπη-
μένοι.
Τα χρόνια πέ-
ρασαν. Οι γονείς 

μου έχουν φύγει απ’ τη ζωή, το ίδιο και το ζεύγος Νο-
μικού και η γιαγιά Χρυσούλα. Το σπίτι μας δεν είναι 
πια δικό μας. Όμως το φως εξακολουθεί να μπαίνει 
απ’ το παράθυρο της κουζίνας και του φεγγίτη του 
λουτρού, θυμίζοντας σε όσους ξέρουν τη μεγαλοσύ-
νη κάποιων ανθρώπων που γνώριζαν να μετρούν τις 
αξίες της ζωής με μέτρα που δεν πεθαίνουν ποτέ: την 
ανθρωπιά και την αλληλεγγύη.

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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Το Σωματείο αυτό ιδρύθηκε το 2002 από τα Α.Μ.Ε.Α. 
Σάμου με πρόεδρο τον Νίκο Μένεγα, ο οποίος το 2008 
απεβίωσε. Προς τιμήν του πρώτου προέδρου και ιδρυ-
τή του το σωματείο έλαβε την σχετική ονομασία. Το 
σωματείο μας είναι μέλος της Περιφερειακής Ομο-
σπονδίας ΑμεΑ στα 
νησιά του Βορείου 
Αιγαίου καθώς επί-
σης και μέλος της 
Ε.Σ.Α.με.Α. και συμμε-
τείχαμε στο εκλογοα-
πολογιστικό Συνέδριο 
της Ε.Σ.Α.με.Α πριν 
δύο χρόνια.
Ένα μικρό μέρος 
από το καταστατικό 
μας για τους σκοπούς 
του συλλόγου είναι: 

1. Η καλλιέργεια 
σχέσεων επικοινωνί-
ας και αλληλεγγύης 
μεταξύ των μελών του 
συλλόγου αφενός και 
αφετέρου μεταξύ αυ-
τών και των εν γένει κρατικών αρχών καθώς και των 
τοπικών οργανισμών αυτοδιοίκησης.

2. Η προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο των καλώς νο-
ουμένων συμφερόντων των ατόμων με ειδικές ανά-
γκες τα οποία κατοικούν στον νομό Σάμου, καθώς και 
η οργάνωση μηχανισμών βοηθείας των εν λόγω ατό-
μων.

3. Η εξεύρεση τρόπων και μεθόδων αξιοποίησης 
των δυνατοτήτων, καθώς και βελτίωσης των ικανοτή-
των των ατόμων με ειδικές ανάγκες του νομού Σάμου, 
όσον αφορά την επαγγελματική τους αποκατάσταση, 
αλλά και τη βελτίωση της οικονομικής, μορφωτικής 
και πολιτιστικής τους στάθμης. Η προσπάθεια ένταξης 
των εν λόγω ατόμων στο παραγωγικό δυναμικό του νο-
μού.
Πρωτοστατήσαμε στη συγκρότηση της Εθελοντικής 
Ομάδας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Σάμου με έδρα το 
Καρλόβασι το 2012 και όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουμε 
ενεργά το έργο της. 
Επανεκδώσαμε την ετήσια εφημερίδα του Σωμα-
τείου με τίτλο Τα φτερά του Ίκαρου με άρθρα για τα 
προβλήματα προσβασιμότητας που βιώνουν τα άτομα 
με αναπηρία και όχι μόνο, με προτάσεις για την επίλυ-
σή τους. Επίσης παραστάσεις του διοικητικού συμβου-
λίου για τον ίδιο σκοπό στο νοσοκομείο Σάμου, στις 
δημοτικές ενότητες, στο δήμο, σε δημόσιες υπηρεσί-
ες και στην αντιπεριφέρεια. Καταφέραμε να εξασφα-

λίσουμε σημαντικές εκπτώσεις για τα μέλη μας από 
πολλά καταστήματα, ιατρικά εργαστήρια και από ιδι-
ώτες γιατρούς.
Έχουμε πραγματοποιήσει πάρα πολλές εκδηλώσεις 
οι οποίες σχετίζονται με θέματα αναπηρίας, ομιλίες 

ιατρών και άλλες. Η 
σημαντικότερες είναι 
του καλοκαιριού που 
συγκεντρώνουν πάνω 
από 500 θεατές.
Μετά από ενέργει-
ες ετών κατορθώσαμε 
να θέσουμε σε κίνηση 
το αυτοκίνητο του σω-
ματείου τύπου βαν 9 
θέσεων που μπορεί να 
μεταφέρει και άτομα 
με κινητική αναπηρία. 
Στόχοι που θέτουμε 
για το μέλλον είναι να 
εγκαταστήσουμε μη-
χανισμoύς sea trac σε 
παραλίες των νησιών 
του νομού μας για την 

ανεμπόδιστη κολύμβηση των ατόμων με κινητική ανα-
πηρία, επίσης έχουμε συμβάλει και συνεχίζουμε να 
δημιουργούμε μαζί με το δήμο, την αντιπεριφέρεια 
νομού Σάμου και άλλους φορείς νέες θέσεις στάθ-
μευσης Α.με.Α, διαβάσεις πεζών, πεζοδρόμια, πεζό-
δρομους, ποδηλατόδρομους κ.ά.
Όλες οι δραστηριότητές μας αναρτώνται στο δια-
δίκτυο στο blog μας με διεύθυνση ameasamou.blog-
spot.com 
Σας προτείνουμε να το επισκεφτείτε και να δείτε 
την εφημερίδα μας, την εκδήλωση του καλοκαιριού 
2015 σε βίντεο, τις διάφορες εκδηλώσεις μας και το 
βίντεο για την προσβασιμότητα στη Σάμο πριν από 2 
χρόνια περίπου.  

Κάνουμε έκκληση στους ανάπηρους  και τους φί-
λους του νομού μας να επικοινωνήσουν μαζί μας, να 
εγγραφούν στο σωματείο και όλοι μαζί να διεκδική-
σουμε τα αναφαίρετα δικαιώματά μας για μια ευαι-
σθητοποιημένη κοινωνία σε θέματα αναπηρίας, χωρίς 
ρατσισμό, για μια  κοινωνία πιο ανθρώπινη και πιο δη-
μιουργική .
Τηλέφωνα επικοινωνίας:  
Πρόεδρος, Μ. Αναγνώστου 6979463126 
Αντιπρόεδρος, Μ. Θράβαλος 6979072628 
Τηλ/fax γραφείου συλλόγου 2273032282
email ameasamou@gmail.com

Μάριος Θράβαλος

Λίγα λόγια για το Πανσαμιακό Σωματείο ατόμων με αναπηρία
και φίλων «Νίκος Μένεγας, ο Ίκαρος»
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Ο εθελοντισμός στην Ελλάδα έχει προσφέρει πολύ 
σημαντικό έργο σε όλες τις δύσκολες για την πατρί-
δα μας εποχές. Στους περισσότερους Δήμους της 
χώρας μας δραστηριοποιούνται εθελοντικές ομάδες 
υπό την αιγίδα των Δήμων, της Εκκλησίας της Ελλάδος 
με αξιόλογο έργο, μεμονωμένων επιτροπών, ιδρυμά-
των, φιλανθρωπικών συλλόγων, κ.ά. Τα τελευταία χρό-

νια μετά τις μειώσεις των μισθών, τις απολύσεις και 
τους υπερβολικούς φόρους, ολόκληρος ο πληθυσμός 
ζει στην αβεβαιότητα με τεράστια προβλήματα στην 
καθημερινότητά του. Με κίνητρο και μόνο την αγάπη 
στον συνάνθρωπο και την προσφορά μας στην κοινω-
νία βρεθήκαμε λίγα άτομα από το Καρλόβασι, συζητή-
σαμε, ενώσαμε την αγωνία μας και τη θέλησή μας και 
προχωρήσαμε στην έμπρακτη βοήθεια σε συνανθρώ-
πους μας. Έτσι άρχισε η δημιουργία της Εθελοντικής 
Ομάδας από τις αρχές του 2012.
Μέχρι σήμερα εκατοντάδες συμπολίτες μας από 
όλη τη Σάμο έχουν επισκεφτεί την ομάδα μας για να 
μας δώσουν ή για να πάρουν από τα είδη που διαθέ-
τουμε και αυτά που διακινήθηκαν είναι πολλές χιλιά-
δες. Οι βασικές ανάγκες των ανθρώπων τα τελευταία 
χρόνια (λόγω της οικονομικής κρίσης) εξακολουθούν 
να παραμένουν μεγάλες και η ομάδα μας με τη στήρι-
ξη και την προσφορά των κατοίκων της Σάμου και άλ-
λων φορέων συνεχίζει να προσφέρει εντελώς δωρεάν 
είδη ιματισμού και σε ειδικές περιπτώσεις λίγα τρόφι-
μα σε εκατοντάδες συμπολίτες μας. Αυτή η προσφο-
ρά και η θετική ανταπόκριση των συντοπιτών μας είναι 
που δίνει σ’ όλους μας την ελπίδα και τη σιγουριά ότι 
στα δύσκολα δεν είμαστε μόνοι. 
Σας ενημερώνουμε για τη δραστηριότητα της εθε-
λοντικής μας ομάδας. Από τα τηρούμενα βιβλία ει-
σερχομένων και εξερχομένων ειδών ρουχισμού, κατά 

μέσο όρο η μηνιαία δραστηριότητα για το 2015 ήταν 
ως εξής: 62 άτομα-οικογένειες έλαβαν 740 είδη ρου-
χισμού, δηλαδή κάθε οικογένεια πήρε περίπου 12 τε-
μάχια. Παράλληλα κάθε μήνα προσφέραμε τρόφιμα 
μακράς διάρκειας σε 40 περίπου οικογένειες ή με-
μονωμένα άτομα που τηρούσαν τις προϋποθέσεις. 
Τα άτομα που μας ζήτησαν βοήθεια για τρόφιμα ήταν 

περισσότερα, αλλά δεν μπορούσαμε να 
ανταποκριθούμε επειδή δεν είχαμε. Οι 
ανάγκες σε βασικά είδη διατροφής εί-
ναι πολύ μεγάλες και θα παρακαλούσα-
με όσοι έχουν τη δυνατότητα να προσφέ-
ρουν έστω και λίγα τρόφιμα να το κάνουν, 
είτε να τα βάλουν στο καλάθι των Super 
Market στο Καρλόβασι, είτε στα γραφεία 
της ομάδας. Επίσης ανταποκριθήκαμε θε-
τικά σε προτάσεις της πολιτείας για βο-
ήθεια σε ρουχισμό σε ευπαθείς ομάδες 
εντός και εκτός της Σάμου και σε πρό-
σφυγες όλων των ηλικιών που καταφθά-
νουν συνεχώς απ’ τις ακτές της Τουρκί-
ας. Προσφέροντας είδη ρουχισμού αλλά 
και τρόφιμα, προσπαθεί η ομάδα αυτή να 
συμβάλλει κατά ένα μικρό μέρος στην 
αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήμα-

τος της κάθε οικογένειας. Η υπόσχεση που δίνουν τα 
μέλη της ομάδας μας είναι ότι όσο η κατάσταση αυτή 
συνεχίζεται, θα συνεχίζεται και η προσφορά αγάπης 
όλων των μελών της. Ελπίζουμε η περίοδος αυτή της 
ανθρωπιστικής κρίσης που περνάμε σύντομα ν’ αλλά-
ξει προς το καλύτερο. Ευχόμαστε να έρθει εκείνη η 
εποχή που δεν θα υπάρχει οικονομική κρίση, πρόσφυ-
γες και οικονομικοί μετανάστες, δηλαδή μια εποχή ει-
ρήνης, χωρίς τη βία του πολέμου. Τότε ίσως να μην 
έχουν και λόγο ύπαρξης οι εθελοντικές μας ομάδες . 

Στην ομάδα συμμετέχουν 
1. Δημοτική Ενότητα Καρλοβασίων 
2. Πανσαμιακό Σωματείο ΑμεΑ «Νίκος Μένεγας-ο 
Ίκαρος» 

3. Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπόρων Τ.Ε.Β.Ε. 
4. Φιλανθρωπικός Σύλλογος κυριών και δεσποινίδων 
Καρλοβασίου
Ευχαριστούμε όλους όσους βοηθούν την Εθελοντι-
κή μας Ομάδα .  
Ο χώρος συγκέντρωσης και διάθεσης των ειδών εί-
ναι η αίθουσα του πρώην Δημοτικού Σχολείου του Με-
σαίου στο Καρλόβασι και λειτουργεί κάθε Τρίτη 9-12 
π.μ. και 5-8 μ.μ. 
Σε περίπτωση που κάποιος χρειάζεται να επικοινω-
νήσει με την ομάδα, τα τηλέφωνά είναι: 6949105293, 
6945847295, 6979072628, 2273101398 και 2273033709.

Εθελοντική Ομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
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Προς
το προεδρείον της Βουλής
περί επισήμων εγγράφων και λοιπών αφορώντων 
την
Ελληνικήν παλιγγενεσίαν.

Αναγνώσας ο υποφαινόμενος την από 17 Οκτωβρί-
ου 1858 διακήρυξιν της επί της εκδόσεως των αρχεί-
ων της Ελληνικής παλιγγενεσίας επιτροπής καταχω-
ρουμένην εις το υπ’ αρ. 360 φύλλον της εφημερίδος 
ο Πρωινός Κύρηξ δι’ ης εξαιτείται άπαντα τα επίσημα 
έγγραφα, τα περιλαμβάνοντα την από του 1821 μέχρι 
του Απριλίου 1823 εποχήν και από τους πολίτας τους 
έχοντας οιαδήποτε επίσημα έγγραφα, ανεπόλησα εις 
την μνήμην μου την τρομεράν εκείνην, αλλ’ ενθουσιώ-
δη εποχήν του 1821 καθ’ ην ελθών απεσταλμένος εκ 
της Φιλικής Εταιρείας εις Σάμον, εις το εν Βαθύ ελ-
ληνικόν σχολείον του διδασκάλου Ιγνατίου, όπου εμα-
θητεύομεν ο υποφαινόμενος και ο μακαρίτης Χριστό-
δουλος Ματακίδης, μας προσκάλεσεν, οδηγηθείς από 
τον σχολάρχην τούτον εις ιδιαίτερον δωμάτιον και 
αφού εμυήθημεν παρ’ αυτού τα της Φιλικής Εταιρεί-
ας και εδώσαμεν τον όρκον ή ελευθερία ή θάνατος 
και ότι να μη δείξωμεν πώποτε νώτα εις τον εχθρόν 
μέχρι και αυτής της τελευταίας ρανίδος του αίματός 
μας, μας ανέγνωσε μετά ταύτα και την από 23 Μαρτί-
ου 1821 πρωτότυπον διακήρυξιν του αειμνήστου Αλε-
ξάνδρου Υψηλάντου, από την οποίαν δι’ υπαγορεύσε-
ως του ιδίου ελάβομεν αμφότεροι αντίγραφον, οπότε 
επί της αντιγραφής ταύτης ανεπτύσσετο και επετείνε-
το ο υπέρ της απελευθερώσεως της πατρίδος ενθου-
σιασμός και μάλιστα εις τοιαύτην εποχήν, οπότε ήλθε 
και νέος αγάς μετά της συνοδείας του εκ Κωνσταντι-
νουπόλεως διά να διοική την Σάμον με το ίδιον πλοίον 
ήλθε και ο κομιστής της διακηρύξεως, όστις τελευταί-
ον εφοδιάσας ημάς με τα εφοδιαστικά εκείνα της Φι-
λικής Εταιρείας εν οις εσημειούτο ο σταυρός εν κύκλω 
τη λόγχη και σπόγγω αμφοτέρωθεν και υπογεγραμμέ-
να με τους ιδίους της Φιλικής Εταιρείας χαρακτήρας, 
ους κάτωθι σημειώ, διά να δινέμωνται εις τους μεμυ-
ημένους παρ’ ημών και ωρκισμένους τον διαληφθέντα 
όρκον, διατάττων ταυτοχρόνως ημάς να ενεργήσωμεν 
όσον οίοτε τάχιον τα τοιαύτα καθήκοντα, άτινα επε-
φορτίσθημεν ως μη επιδεχομένου του καιρού εκείνου 
βραδύτητα και διεγείρωμεν ούτω την επανάστασιν εφ’ 
όλην την Σάμον. Ο μεν Ματακίδης ως κάτοικος Βαθέ-
ος, ανατολικωτάτης κωμοπόλεως Σάμου, να διεγείρη 
τους λαούς τους κατοικούντας το ανατολικόν μέρος 
της Σάμου, ο δε υποφαινόμενος, ως κάτοικος της δυ-
τικοτάτης κωμοπόλεως Μαραθοκάμπου, να διεγείρω 
τους κατοίκους του δυτικού μέρους της Σάμου. 
Μεταβάς δε εκείθεν εις Μαραθόκαμπον διά τον 

προκείμενον σκοπόν, εξιχνίαζον πρώτον τα φιλελεύ-
θερα πνεύματα εκείνων, οίτονες είχον και ισχυρούς 
βραχίονας, από τους οποίους ελάμβανον προηγουμέ-
νως και ένορκον υπόσχεσιν ότι θέλουν φυλάξει μυ-
στικόν το λεχθησόμενον περί του όσον ούπω γενη-
σομένου, εξέφραζον εις αυτούς ότι τοις ανοίγεται 
λαμπρόν στάδιον ταγματαρχών, χιλιαρχών και λοιπών 
ανωτέρων κατά την ανδρείαν και ικανότητα ενός εκά-
στου μέχρι του στρατηγού, ήδη οπότε όλον το έθνος 

απεφάσισε ν’ αποτεινάξη τον τουρκικόν ζυγόν και 
αποκατασταθή έθνος ανεξάρτητον, οίκοθεν διοικού-
μενον. Αναγινώσκων επομένως εις αυτούς ιδιαιτέρως 
εις ένα έκαστον και την προκειμένην διακήρυξιν, διά 
να βεβαιωθούν περί των λεγομένω περισσότερον και 
εξαφθή και ο ενθουσιασμός αυτών υπέρ της πατρί-
δος και επιτείνωνται και τα πάθη κατά των τυράννων 
εις τοιούτον καιρόν, οπότε μάλιστα ήταν εν ισχύι η εν 
Σάμω τουρκική διοίκησις, ενισχυομένη περισσότερον 
και από τους κοντσαπασίδας, μεταξύ δε των φιλελευ-
θέρων τούτων γενναιότερος και ισχυρότερος ήτον ο 
καπετάν Σταμάτης Γεωργιάδης και διά τούτο αυτόν 
πρώτον πλησιάσας τω εξέφρασα το μυστικόν, ούτος 
δε καίτοι μετερχόμενος εν Μαραθοκάμπω εμπόρι-
ον, έπαυσεν αμέσως τας εμπορικάς επιχειρήσεις του 
και συλλαβών την ιδέαν του στρατολογείν και άρχειν, 
έγραψεν επί τούτω κατεσπευσμένως εις τον εν Σμύρ-

Γεώργιος Δημητριάδης

Η κήρυξη της επανάστασης του 1821 στο Μαραθόκαμπο
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νη διαμένοντα γαμβρόν του κύριον Λογοθέτην να με-
ταβή αμέσως εις Σάμον, όστις είχε μυηθή τα της Φιλι-
κής Εταιρείας από τον Πάτμιον κύριον Θέμελην, αλλά 
διέμενε άχρι τούδε εν Σμύρνη διά τον φόβον του ενα-
ντίου κόμματος (των Καλλικαντσάρων), οίτινες ήτον οι 
ενισχύοντες εισέτι την εν Σάμω τουρκικήν διοίκησιν. 
Εμπνεύσας δε ούτω όλους τους εν Μαραθοκάμπω 
φιλελευθέρους και ισχυροτέρους, μετέβην και εις 
άλλα χωρία του τμήματός μου και ενήργησα ωσαύτως, 
ευρών κ’ εκείσε πλείστα υπέρ ημών πνεύματα. 

Διοργανίσας τα πάντα ούτως, επανήλθον εις Μα-
ραθόκαμπον, όπου επληροφορήθην από τον καπετάν 
Σταμάτην ότι επαπειλούμαι από τους κοντσαπασίδες 
να συλληφθώ  και σταλώ εις την εξορίαν ως επανα-
στάτης, αλλά να παραμερήσω προς το παρόν μέχρις 
ότου έλθη και ο Λογοθέτης, τα αυτά επληροφορήθην 
και από άλλους ημετέρους, ειπόντας μοι ενταυτώ ταύ-
την την στιγμήν να αναχωρήσης, διότι συλλαμβάνεσαι, 
απέστην δ’ εκείθεν αυθωρί παραγγείλας δι’ αυτών να 
μ’ ανταμώση ο αδελφός μου εις τάδε θέσιν , όστις ελ-
θών μ’ έφερε και τα αναγκαία τρόφιμα κ’ εκείθεν με-
τέβημεν ομού εις κρυπτήν θέσιν όπου ήθελον διαμεί-
νει διά να μου φέρη εκεί τας τροφάς και ειδήσεις περί 
των τρεχόντων και ειδοποιήση μ’ ενταυτώ και όποτε 
φθάση ο Λογοθέτης.
Και τούτον τον άκαιρον ριψοκίνδυνον ώφειλον ν’ 
αποφύγω οκτώ ημέρας ήμην εν σπηλαίω κρυμμένος, 
εις την τελευταίαν ειδοποιήθην περί της εις τα Καρλο-
βάσια αφίξεως του Λογοθέτου, όπου διά νυκτός μετα-
βάς, εύρον παρά τω Λογοθέτη και τον καπετάν Σταμά-
την και άλλους εκ των μεμυημένων. 
Οι δε εν Μαραθοκάμπω κοτσαμπασίδες έχοντες και 
παλαιά πάθη κατά του Λογοθέτου, ως καρμανιόλου, 
καταδιωκομένου υπό τούτων προ χρόνων και έκτοτε 

καταφυγόντος εις Σμύρνην, οργανίσαντες έως εκα-
τόν εκ των μη μεμυημένων ως υπόπτων παρ’ εμού, 
απέστειλαν αυτούς ενόπλους εις Καρλοβάσια διά να 
καταστρέψουν τον Λογοθέτην και τους περί αυτόν 
ως αποστάτας, κατόπιν δε αυτών οι μεμυημένοι δρά-
ξαντες τα όπλα, έφθασαν εις Καρλοβάσια και ευρό-
ντες αυτούς πολιορκούντας την οικίαν του Λογοθέτου, 
επρότειναν αμέσως κατ’ αυτών τα όπλα και διέλυσαν 
ούτω την συμμορίαν εκείνην, εξ ων οι περισσότεροι 
ηνώθησαν μεθ’ ημών και εκείθεν ενισχυθέντες μετέ-

βημεν άπαντες πλην 
του Λογοθέτου εις Μα-
ραθόκαμπον εις τον 
Άγιον Αντώνιον, κρού-
οντες τους κώδωνας 
της εκκλησίας, συνήλ-
θον όλοι οι κάτοικοι του 
Μαρθοκάμπου, τούτων 
οι έχοντες ικανότητα 
του οπλοφορείν, εκ-
κλησιάσθησαν επέκει-
να των πεντακοσίων, 
επί δε στασιδίου ανα-
βάς, ανέγνωσα αυτό το 
ανά χείρας μου αντί-
γραφον της διακηρύ-
ξεως του αειμνήστου 
Υψηλάντου εις επίκο-
ον πάντων και άμα τε-
λειωθείσης της ανα-
γνώσεως, επλήσθη ο 
οίκος ούτος του Κυρί-
ου ζητωκραυγών υπέρ 

του έθνους και της πατρίδος και επανελθούσης σιω-
πής, διενεμήθησαν εις ένα έκαστον κηράκια αναμμέ-
να και τα εφοδιαστικά με την έκφρασιν «η πατρίς σας 
προσκαλεί», οδηγούμενοι ενταυτώ και μετά την διανο-
μήν αυτών να υψώσουν την δεξιάν των, ως η εν τοις 
εφοδιαστικής υπάρχουσα χαραγμένη χειρ δεικνύου-
σα την εξ ύψους βοήθειαν, διά να ακούσουν και τον 
όρκον με ύψωσιν της δεξιάς των χειρός, κηροφορού-
ντες διά της άλλης ήκουσαν και τον όρκον εκφωνηθέ-
ντα, «ή ελευθερία ή θάνατος», και ότι να μη δείξωμεν 
πώποτε νώτα εις τον εχθρόν μας μέχρι και της τελευ-
ταίας ρανίδος του αίματός μας και εφώναξαν, «έτοι-
μοι είμεθα και εις πυρ και εις θάνατον». Και ούτω δια-
λυθείσης της συνελεύσεως, υψώθη η ελληνική σημαία 
εις το κεντρικώτερον σημείον της κωμοπόλεως Μα-
ραθοκάμπου και ταύτα περί το τέλος της μεγάλης τεσ-
σαρακοστής. 
Ιδόντες δε και οι κάτοικοι των άλλων χωρίων ότι η 
ισχυροτέρα κωμόπολις της Σάμου επανέστη κατά της 
τουρκικής διοικήσεως, υψώσασα σημαίαν ελληνικήν, 
ο φοίνιξ, επανεστάτησαν και ούτοι ωσαύτως. 
Ο δε αγάς και οι μετ’ αυτού δι’ αδράς δωροδοκίας 
διέβη διά νυκτός τον πορθμόν αντίπερα της Σάμου εις 
την Ασίαν, όπου διεκοίνωσε ταα εν Σάμω διατρέξα-

Η σφραγίδα του Μαραθοκάμπου το 1821
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ντα, καθότι ευρέθησαν και στρατιώται και μας έσφα-
ξαν έως πεντήκοντα άνδρας, ευρεθέντας εις διάφο-
ρα χωρία της Ασίας κτίζοντας διά ημερομισθίων τας 
οικίας των, τους δε εν Βαθεί διαμένοντας Τούρκους 
και εν άλλοις εκεί πλησίον χωρίοις επέρασεν ο Λαχα-
νάς άπαντες εν στόματι μαχαίρας κατά την διακαινίσι-
μον εβδομάδα, εν Μαραθοκάμπω δε μόνον τριάκοντα 
Τούρκοι ευρέθησαν, τους οποίους την ημέραν καθ’ ην 
ήθελεν υψωθεί η σημαία, επεβίβασαν εις πλοία αό-
πλους, λέγω, ότι ήθελον τους μεταφέρει εις την Ασίαν, 
αλλά απομακρυνθέντα τα πλοία της παραλίας, τους 
έρριψαν εις την θάλασσαν και επανήλθον αυθημερόν. 
Και ούτως ηκολούθησεν εν Σάμω η επανάστασις, 
δυνάμει του περί ου ο λόγος επισήμου εγγράφου. 
Επειδή δε η Σάμος συνεπαναστάτησεν ούτω μετά 
των ναυτικών νήσων και αι κατ’ αυτής καταδρομαί του 
εχθρού και αι υπέρ της ελευθερίας συμπράξεις της 
δεν συμπεριελήφθησαν εις τας μέχρι τούδε εκδοθεί-
σας ιστορίας και ως εκ τούτου αδικείται, καίτοι συ-
ντελέσασα μάλιστα ουσιωδώς εις την παλιγγενεσίαν 
του έθνους, ενόμισα χρέος μου ως γην της γεννέσεώς 
μου εκ των εκεί διατρεξάντων όπως η επιτροπή αύτη 
ευαρεστηθείσα, συμπεριλάβη εις το εκδοθησόμενον 
παράρτημα όσα τη φανή αναγκαία και δίκαια και θε-
ωρώ τούτο τοιούτον φόρον, ον προσφέρω ήδη διά της 
μνήμης μου εις την φωνήν της πατρίδος, οίον και τότε 
προσέφερα εις την πρόσκλησιν αυτής δι’ απαρνήσε-
ως εμαυτού. 
Ο κύριος Λογοθέτης Λυκούργος μετά την, ως είρη-
ται, επανάστασιν ανέλαβε την πολιτικήν και στρατι-
ωτικήν διοίκησιν της Σάμου, διορίσας πολιτικούς και 
στρατιωτικούς υπαλλήλους, τον με καπετάν Σταμά-
την Γεωργιάδην πρώτον χιλίαρχον της Σάμου, τον δε 
Κωνσταντίνον Λαχανά δεύτερον, διώρισε δε και τους 
υπαξιωματικούς και υπασπιστάς αυτού, τον μεν Χρι-
στόδουλον Ματακίδην υπασπιστήν της δευτέρας χιλι-
αρχίας, τον υποφαινόμενον δε της πρώτης. Συνέστησε 
δε την Χώραν πρωτεύουσαν της πολιτικής εξουσίας, 
όπου συνεκέντρωσεν επαρχιακήν δημογεροντίαν και 
γενικήν αστυνομίαν, εις δε τας κωμοπόλεις και χωρία 
δημογεροντίας, διά να θεωρώνται εν αυταίς αι διαφο-
ραί των κατοίκων και προμηθεύωνται δι’ αυτών και συ-
νεισφοραί των διά τας ανάγκας της πατρίδος. 
Οι δε χιλίαρχοι ούτοι διά των υπαξιωματικών και 
υπασπιστών των διωργάνισαν τους στρατούς διά να εί-
ναι έτοιμοι ν’ αντιπαραχθώσιν απέναντι των κατά της 
πατρίδος καταδρομών του εχθρού, οίτινες περιεμέ-
νοντο ημέρα τη ημέρα, ένεκα της δραπετεύσεως του 
αγά, όστις άφευκτα ήθελε πληροφορήσει την τουρκι-
κήν κυβέρνησιν περί της αποστασίας της Σάμου.
Συνεστήσαμεν δε έκτοτε διά τούτο και τηλέγραφον 
ή σκοπιάν εις το υψηκόρυφον εκείνο όρος του Κέρ-
κη και ανθρώπους διωρισμένους εκεί επί τούτω διά 
να επιβλέπουσιν εκείθεν τους παρά τη Χίω παραπλέ-
οντας εχθρικούς στόλους και τα κινήσεις αυτών, ίνα 
προειδοποιούμενοι παρ’ αυτών περί τούτων, γενόμεθα 

έτοιμοι εις αντιπαράταξιν αυτών. […]

Εν Αυλωναρίω την 18 Νοεμβρίου 1858.
Ευπειθέστατος
ο πολίτης

Γ. Δημητριάδης              

Ο Γεώργιος Δημητριάδης (Μαραθόκαμπος 1785- 
Χαλκίδα 1876) υπήρξε λόγιος και γραμματέας των δι-
οικήσεων κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1821 
στη Σάμο. Όταν το 1866 δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτ-
λο Ιστορία της Σάμου, προκάλεσε την έντονη αντί-
δραση του ιστορικού Επαμεινώνδα Σταματιάδη για τα 
γραφόμενά του σχετικά με την επανάσταση. Εδώ δη-
μοσιεύεται το πρώτο τμήμα μιας ανέκδοτης αναφοράς 
του που έστειλε το 1858 στην ελληνική Βουλή, όπου 
εξιστορεί την έκρηξη της επανάστασης στο Μαραθό-
καμπο. Δεν έγινε καμία επέμβαση στην ορθογραφία ή 
στη στίξη του πρωτοτύπου. Το έγγραφο σώζεται στα 
αρχεία της Βιβλιοθήκης της Βουλής. Επιμέλεια Μ. Α. 
Β.
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Όμορφη και ταξιδιάρικη η πρώτη καλοκαιρινή εκδή-
λωση στον Όρμο. Εκεί που άλλοτε τα σκιερά πλατά-
νια οριοθετούσαν τη μικρή πλατεία με τη πέτρινη βρύ-
ση και τα παλιά καφενεία. Η μουσική παρέα Σάμου, 

μια σύγχρονη κομπανία εξαιρετικών μουσικών, έπαι-
ξαν και τραγούδησαν τα πάθη της ξενιτιάς, της προ-
σφυγιάς και του θαλασσινού μισεμού σε λιμάνια ξένα. 
Η αυλή του καφενείου με τις μεγάλες τζαμένιες πόρ-
τες, που τις δεκαετίες του πενήντα και εξήντα με ιδιο-
κτήτη τον μπάρμπα Ασλάνη φι-
λοξενούσε πανηγύρια, χορούς, 
γαμήλια γλέντια, μπουλούκια 
θιάσων, καραγκιοζοπαίχτες 
και πλανόδιες κινηματογραφι-
κές προβολές, μετατράπηκε 
σε θερινή μουσική σκηνή. Σού-
ρουπο Κυριακής στην καρδιά 
του Ιούνη ξαναμύρισε ρετσί-
νι ο ουρανός, ανέμισαν ξανά 
μαντήλια αποχαιρετισμών στο 
λιμάνι, μοσχομύρισαν οι λου-
κουμάδες της κανέλλας στις 
καθελκύσεις της μνήμης, πρό-
βαλαν σεινάμενες κουνάμενες 
οι νεαρές μητέρες και τα δρο-
σερά κορίτσια με τα φουρό και 
τις κλαρωτές φουστίτσες. Αυτή 
η μαγική μνήμη είναι που φτιά-
χνει όλη μας τη ζωή. Η μνήμη 
μας είναι η δράση μας στο χρό-
νο και το συναίσθημά μας, που 
μια μουσική, ένα τραγούδι, μια 
οσμή, ή ένας θαλασσινός ήχος, 

την πυροδοτεί γλυκά, να ανακαλέσει μορφές περα-
σμένων ανθρώπων και συγκινήσεις που επιμένουν να 
κρύβονται στα μύχια της ψυχής μας.
Πολλά μάτια έχουν δακρύσει σ’ αυτόν τον μικρό 

Γιαλό που έτυχε να χτιστεί το πατρικό μας. 
Πολλά μαντήλια ανέμισαν στα πλοία που 
σαλπάριζαν για λιμάνια ξένα. Αυτή η δική 
μας θάλασσα, πάντα αυλακωμένη απ’ τις κα-
ρένες και πάντα παρθένα και πρωτόγνωρη, 
μας ξεπλένει και μας χορταίνει μέσα στην 
αστείρευτη ιστορική της μνήμη. Μας ελευ-
θερώνει και μας κρατάει όρθιους, 
Ήταν όμορφη αυτή η βραδιά των διαλε-
χτών τραγουδιών, της ποίησης, του στοχα-
σμού, της ενθουσιαστικής εγρήγορσης για 
πράγματα που δεν πρέπει να θαφτούν στη 
λήθη. Κρατάμε έτσι ζωντανό το κάθε καλο-
καίρι. Επειδή το φως, η θάλασσα, το μελτε-
μάκι, το φεγγαρόφωτο, τα πονεμένα τρα-
γούδια, ο έρωτας, η θυσιαστική αγάπη των 
ανθρώπων, είναι πράγματα πανάρχαια, ομη-
ρικά, που μας σώζουν και μας προφυλάσ-
σουν.

Αυτός ο τόπος της ναυτοσύνης, της ξενιτειάς και 
της προσφυγιάς μας αγαπά. Είμαστε τα παιδιά του. 
Γι’ αυτό και μας συμβουλεύει ακόμα και μέσα απ’ τα 
τραγούδια του. Απ’ τα τραγικά τραγούδια των παθών 
του νησιωτικού λαού μας. Πήραμε μελωδικά το μά-

θημά μας. Οι άνθρωποι πρέπει 
να κάνουνε παρέες. Μουσικές 
παρέες, αλληλέγγυες παρέες, 
παρέες αντίστασης στο κάθε 
κακό. Να είμαστε δίπλα κι ανά-
μεσα στους ανθρώπους. Και 
να τραγουδάμε, γιατί αυτό μας 
ενώνει.
Αξίζουν τα θερμά μας συγχα-
ρητήρια οι μουσικοί και οι τρα-
γουδιστές της Μουσικής Πα-
ρέας Σάμου και τις ολόθερμες 
ευχαριστίες μας ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος του Όρμου Μαραθο-
κάμπου για την οργάνωση αυ-
τής της δυνατής μουσικής βρα-
διάς, που άγγιξε τόσο δυναμικά 
και υπέροχα τα δυο μεγάλα θέ-
ματα της ψυχικής ιστορίας του 
κόσμου. Το θέμα του έρωτα και 
της φυγής. Της βίαιης φυγής, 
της αναγκεμένης φυγής, της 
φυγής του ξεριζωμού και του 
καημού της ρωμιοσύνης.

Έλσα Χίου

Λιμάνια μακρινά
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