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Σταματία Ράπτη

Η «κούπα του Πυθαγόρα» για Τρίτη χρονιά στο νησί μας
Η «κούπα του Πυθαγόρα» κλείνει αισίως τα τρία της
χρόνια. Έκανε πέρυσι και πρόπερσι την εμφάνισή της
στο καλεντάρι των ελληνικών brevet και το 2019 ήταν
και πάλι εδώ. Πρόκειται για ένα brevet 200 χιλιομέτρων που διάσχισε το μεγαλύτερο τμήμα της νήσου
Σάμου. Μια διαδρομή μοναδικής ομορφιάς που συνδυάζει θάλασσα, βουνό, πράσινο και κυρίως περνάει
από όμορφα γραφικά χωριά και παραθαλάσσιους οικισμούς. Όσοι τυχεροί, φίλοι της ποδηλασίας, πήραν
μέρος στο περσυνό brevet γνώριζαν ότι είναι μοναδική εμπειρία να εξερευνήσεις ποδηλατώντας το φυσικό τοπίο της Σάμου. Το νησί φημίζεται για το φυσικό
του κάλος, ελάτε λοιπόν να γνωρίσετε από κοντά ίσως
το πιο πράσινο νησί του Αιγαίου, ανέφεραν οι διοργανωτές του. Η φετινή διαδρομή είχε μικρές τροποποιήσεις σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Η εκκίνηση φέτος έλαβε χώρα από την πρωτεύουσα του
νησιού (Βαθύ) ακριβώς όπως και πέρυσι.
Το ραντεβού δόθηκε στην πλατεία Πυθαγόρα στο
Βαθύ της Σάμου λίγο πριν τις 8.00 π. μ. Μετά τον τεχνικό έλεγχο και την παραλαβή των καρτών και του
roadbook, δόθηκε μαζική εκκίνηση στις 8.00 π. μ. Φέτος θα ξεκίνησαν χαρούμενοι νοτιανατολικά προς τον
παραλιακό οικισμό του Ποσιδωνίου. Σε αυτά τα πρώτα
15 χλμ. απόλαυσαν μια καταπράσινη και σχετικά ήρεμη διαδρομή. Εκεί έγινε και το πρώτο κοντρόλ. Μετά
το σφράγισμα των καρτών, επέστρεψαν και κινούμενοι δυτικά πάμε προς το χωριό Μυτιληνιοί, όπου έγινε το δεύτερο κοντρόλ. Το τρίτο κοντρόλ ήταν στο
πιο απομακρυσμένο χωριό της Σάμου, τους Δρακαίους. Βρίσκεται σε υψόμετρο 300 μέτρων. Προς το τέλος της πορείας μας προς τους Δρακαίους, κοιτώντας
αριστερά βλέπουμε την Ικαρία και τους Φούρνους. Τα
δύο αυτά νησιά μαζί με τη Σάμο αποτελούν τον νομό
Σάμου, επεσήμαναν οι διοργανωτές. Για να φτάσουμε όμως μέχρι εκεί θα πρέπει να καλύψουμε μια απόσταση 70 χλμ. περίπου, συναντώντας μερικά από τα
ομορφότερα χωριά όπως είναι το Πυθαγόρειο, ο Παγώνδας, οι Σπαθαραίοι, ο Πύργος και η Καλλιθέα. Και
σε αυτό το κομμάτι της διαδρομής, όπως σχεδόν σε
όλο το brevet, κυριαρχούν το μπλε και το πράσινο! Κάνοντας αναστροφή, επέστρεψαν από τον ίδιο δρόμο
προς τον Όρμο Μαραθοκάμπου και μετά κινήθηκαν
βόρεια ανηφορίζοντας για τον Μαραθόκαμπο, ένα
από τα μεγαλύτερα χωριά του νησιού. Συνέχισαν ανηφορικά για τον Πλάτανο (μέσω Αγίων Θεοδώρων), ένα
χωριό σε υψόμετρο 600 μέτρων με πανέμορφη πλατεία και εκπληκτική θέα. Στην συνέχεια πήραν το δρόμο για το Καρλόβασι. Η κατηφορική διαδρομή είναι
εξαιρετικού φυσικού κάλλους, αλλά δυστυχώς σε όχι
τόσο καλό οδόστρωμα, οπότε καλό θα είναι να δείξου-

με προσοχή προκειμένου να αποφύγουμε πιθανά ατυχήματα, υπογράμμιζαν οι ιθύνοντες. Στο Καρλόβασι,
τον δεύτερο μεγαλύτερο οικισμό της Σάμου, έκαναν
το τελευταίο κοντρόλ πριν τον τερματισμό τους. Απομείναν 30 παραλιακά χιλιόμετρα μέχρι τον τερματισμό. Διέσχισαν τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Κωνσταντίνου και περνώντας από το Κοκκάρι, κινήθηκαν
για τον τερματισμό στην πλατεία Πυθαγόρα, στο Βαθύ
της Σάμου.
ΟΙ συμμετέχοντες είχαν υπόψη τους ότι το brevet
είναι σχετικά εύκολο και απαιτούσε καλή φυσική κατάσταση και μειωμένες άσκοπες καθυστερήσεις ειδικά μέχρι το τρίτο κοντρόλ (Δρακαίου). Όλα τα κοντρόλ
ήταν επανδρωμένα και με τροφοδοσία-υδροδοσία.
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Έλσα Χίου

Συνταξιδιώτες στην ποίηση της Ειρήνης Κώνστα
Αρχές του περασμένου Απρίλη στην αίθουσα της
Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου της Ειρήνης
Κώνστα και του Γιώργου Σταυράκη, «Συνταξιδιώτες
στην ποίηση». Συνταξιδεύσαμε μαζί τους σ’ εκείνη
τη μεστή αίθουσα με τον ποιητικό λόγο και τις λυρικές άριες που
απέδωσε η Ειρήνη. Παρακολουθήσαμε μια ξεχωριστή λειτουργία
της γλώσσας μας. Τη συγκινησιακή και παιχνιδίζουσα, με τις ωραίες απαστράπτουσες λέξεις και
την αξεπέραστη επίσης τραγουδιστική ερμηνεία της ποιήτριας.
Η Ειρήνη Κώνστα κατάγεται απ’
τον Μαραθόκαμπο. Θωρακισμένη με ουσιαστική πανεπιστημιακή
παιδεία στη φιλολογία, τη μουσική, τη γλωσσομάθεια και το λυρικό
κλασικό τραγούδι. Πολυβραβευμένη, με αποκορύφωμα το βραβείο Μαρία Κάλλας της UNESCO,
με πλούσιο ρεπερτόριο και εντυπωσιακό βιογραφικό συνεργασιών με τη Λυρική Σκηνή, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, συμμετοχές σε φεστιβάλ του
εξωτερικού κι εμφανίσεις σε λυρικές σκηνές σ’ όλο
τον κόσμο. Απ’ το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου και
τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ως την μακρινή Μελβούρνη και τη Ν. Υόρκη, θαυμάστηκε σε πρωταγωνιστικούς ρόλους ως λυρικοδραματική υψίφωνος σοπράνο, με εξαιρετικές κριτικές και ενθουσιαστική
αποδοχή. Στο βιβλίο της η πρωτόλεια ποιητική της
συλλογή εντυπωσιάζει με μια κυρίαρχη γλώσσα, που
μιλάει στην υψηλότερη δυνατή ένταση, χαρίζοντάς
μας μια πλούσια πηγή συναισθημάτων και αποξεχασμένων λέξεων. Γιατί ο υποψιασμένος ποιητής, ως
άνθρωπος που απευθύνεται στην κοινωνία, έχει χρέ-

ος να μοιραστεί τον αποθησαυρισμένο πλούτο των
ελληνικών λέξεων και να κατονομάζει τους κινδύνους της φθοράς, της αιωνόβιας γλώσσας μας. Ο Σεφέρης, ήταν κάθετος σ’ αυτό, όταν έγραψε:
«Ο Θεός μας χάρισε μια γλώσσα ζωντανή, εύρωστη, πεισματάρα και χαριτωμένη, που αντέχει ακόμη, μολονότι
έχουμε εξαπολύσει όλα τα θεριά για να τη φάνε. Έφαγαν όσο
μπόρεσαν, αλλά απομένει η μαγιά. Δεν ξέρω πόσο θα βαστάξει
ακόμα αυτό. Εκείνο που ξέρω είναι ότι η μαγιά λιγοστεύει και δε
μένει πια καιρός για να μένουμε
αμέριμνοι. Δεν είναι καινούρια τα
σημεία που δείχνουν πως αν συνεχίσουμε τον ίδιο δρόμο, αν αφεθούμε μοιρολατρικά στη δύναμη των πραγμάτων, θα βρεθούμε
στο τέλος μπροστά σε μια γλώσσα
εξευτελισμένη, πολύσπερμη και
ασπόνδυλη. Αυτά θα είχα να πω
στους σημερινούς ωτακουστές,
αν πραγματικά έχουν αφιερωθεί
στην τέχνη του λόγου.»
Στην ποίηση της Ειρήνης Κώνστα οι λέξεις αναδύονται απ’ τα υπόβαθρα των αρχαίων σπονδύλων. Τραγωδούν κι εγκυμονούν το σπέρμα της προαιώνιας
γλωσσικής μας αίγλης. Ηχούν με τη μαγική φωνή των
νυμφών μέσα απ’ τους κλιμακωτούς ελαιώνες του νησιού της. Και στους συνειρμούς της φαντασίας, κατά
τον Ελύτη, διαβάζουμε:
«Να που το απίθανο γίνεται πιθανό κι ακούς τα σανδάλια της Μνασιδίκας να ηχούν κάτω απ’ τα φυλλώματα και η Μίκα, η Γυρίννω, η Ανακτορία, με τις λαμπρές πόρπες στη μέση τους, να υψώνουν τα γυμνά
μπράτσα για ν’ αρχίσουν άλλη μια φορά να τραγουδούν τα επιθαλάμια. «Παρθενία, παρθενία, ποι με λί-

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

Νησιώτικο
Την ήρεμή σας έζησα γλυκιά μελαγχολία,
ω ταπεινά, νησιώτικα, στους μόλους καφενεία,
που ξεκουράζουν τη βαριά του βίου τους αμάχη
αποβγαλμένοι στη στεριά παλιοί θαλασσομάχοι…

ποισ’ αποίχηι; Ουκέτι ήξω προς σε, ουκέτι ήξω.»
«Ηωβόρος και σκοτοκτόνος ο αρχαιομελλοντικός
ιδαλγός της μάχης του ήχου και του κορμιού… Εύλαλος κι ανεπίγνωστος μ’ εκείνο το λευκό γάντι, που
φεγγάρωσε τη σκοτεινιά για να γεννήσει εντός μου
το παλίμψηστο που ψάχνω. Άνοιξε τώρα όλες ετούτες τις εσωτερικές κλειδαριές εδώ που είμαστε, στη
Μέμφιδα του Πυθαγόρα». Με τέτοιες λέξεις η Ειρήνη πλέκει τους στίχους της, τους ορυγμένους απ’ το
αρχαίο μεταλλείο του χρυσού λόγου και όχι μόνο.
Όλα τούτα τα ωραία και ποιητικά μας κατοίκησαν
εκείνη την ανοιξιάτικη μέρα της βιβλιοπαρουσίασης,
όπου η Ειρήνη Κώνστα μας υποδέχτηκε σαν ιέρεια
στο ναό της. Με το μεστό και χειμαρρώδη λόγο της
απευθύνθηκε κάποια στιγμή στους ακροατές μιλώντας για αυθόρμητες αλήθειες γύρω από τη ποίηση,
τη γλώσσα, τους προβληματισμούς της παιδείας σ’
αυτόν τον τόπο, την αγωνιστικότητα, την ελπίδα. Απ’
το μουσικόφιλο και υποψιασμένο κοινό γύρω απ’ τη
λογοτεχνία, την ποίηση, τα γράμματα και τις τέχνες,
δεν έλειψαν και οι ομάδες γνωστών και φίλων, συγχωριανών και αντιπροσώπων του δραστήριου συλλόγου Μαραθοκαμπιτών Αθήνας, που προσήλθαν για να
τιμήσουν μια σπουδαία καλλιτέχνιδα και ποιήτρια που
τιμά το γενέθλιο τόπο του νησιού μας αφ’ ενός και
την Ελλάδα ευρύτερα, προβάλλοντας στον έξω κόσμο μια δυνατή πολιτισμική της εικόνα.
Κλείνοντας αυτό το καρδιακό κείμενο για την Ειρήνη Κώνστα, εύχομαι η λυρική της τέχνη και η ποιητική
της ενασχόληση να συνεχίσει να είναι μια επιμειξία
και συναλλαγή με το κοινό της, επειδή οι άνθρωποι
αγαπούν να μαθητεύουν στη γοητεία των μεγάλων
καλλιτεχνικών στιγμών, ακόμα κι αν δεν είναι πνευματικά και γνωστικά καταρτισμένοι. Αρκεί ο απόηχος
μιας άριας, ακόμα και η εντυπωμένη μνήμη ενός και
μοναδικού ποιητικού στίχου να γεννήσει συναίσθημα
και να ανοίξει μια χαραμάδα δροσερού φωτός, στην
αποστεγνωμένη σύγχρονη ζωή μας και στην αξεδίψαστη ψυχή μας. Θερμά συγχαρητήρια .

– Άφησαν άρμενο το σε σκούνες και φεργάδες.
Γοργόνες, κλέφτες, ρήγισσες, κουρσάροι και ρηγάδες,
λιθογραφίες λαϊκές, χρονών, ξεθωριασμένες
στους καπνισμένους τοίχους σας στολίδια κρεμασμένες·
Θύμησες ταξιδιάρικες για Σμύρνες, Αλεξάντρες,
Οντέσες, Μαυροθάλασσες. Ασβεστωμένες μάντρες,
σακατεμένα μόμπιλα και σκουριασμένοι δίσκοι
και στις αυλές των γέρικων κληματαριών οι ίσκιοι.
Βαρύθυμους που αχνοβολούν αχούς οι ναργιλέδες,
οι πατινάδες βάλσαμο. Ρίμες, σαρκιά, αμανέδες.
Κι ακόμα η πάντα αβάρετη, με όποια μορφή την είδα,
η θάλασσα… η θάλασσα, Νεράιδα είτε Βακχίδα.
Μ’ ότι που ζει και νοσταλγεί, θυμίζει και σωπαίνει,
μ’ ό,τι βαθιά χαράζει σας ο χρόνος που διαβαίνει,
συχνά ζητώ την ήρεμη σε σας μελαγχολία,
ω ταπεινά, νησιώτικα, στους μόλους καφενεία.
------------------------Ασκληπιάδη Σαμίου

Παρηγοριά
Ασκληπιάδη, πίνε, τα δάκρυα γιατί; Τι πάλε σε πονεί;
Δεν κούρσεψ’ η τυραννική μονάχα σε Παφία,
ούτε κι ακόνισε για σε μόνο τόξα και βέλη
π πικρός έρως. Ζωντανός, γιατί να γίνεις στάχτη;
Του Βάκχου ας πιούμε τ’ άκρατο. Σε δυο λεπτά χαράζει.
Ή θα μας πάρει ο κοιμιστής, σαν πάλι ανάψει ο λύχνος;
Ας πιούμε. Τ’ είν’ ο έρωτας; Πολύς καιρός δεν μένει,
άμοιρε, που σ’ ατέλειωτη θ’ αναπαυθούμε νύχτα.
------------------------Σαπφώ

Επιθαλάμιο
Γλυκόμηλο δεντροκορφίς ρόδιζε δίχως ταίρι,
το μόνο, από μηλοκοφτών που ξέφυγε μαχαίρι.
Όχι πως λησμονήθηκε μες στης δουλειάς τη βιάση,
αλλά γιατί δεν έφτανε κανένας να το πιάσει.
------------------------Ο Γιάννης Βουλής (1900-1974) από το Μαραθόκαμπο υπήρξε αξιοπρόσεκτος ποιητής, που έγινε ιδιαίτερα γνωστός με τις μεταφράσεις του από αρχαίους
Έλληνες και Ρωμαίους ποιητές.
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Συντακτική Επιτροπή

Μαρία Κουμούτση, μια Μαραθοκαμπίτισσα θύμα πειρατείας το 1825
Για την περίοδο της επανάστασης του 1821 συνήθως
διαβάζουμε για μάχες στις οποίες συμμετείχαν μόνο
άντρες, ενώ γεγονότα της καθημερινότητας και η δράση των γυναικών μένουν έξω από το οπτικό πεδίο των
συγγραφέων. Φυσικά ο ρόλος των γυναικών την περί-

οδο εκείνη ήταν εξαιρετικά περιορισμένος, όσο ήταν
ανύπαντρες ήταν υπό την κηδεμονία του πατέρα τους
και όταν παντρεύονταν όλες τις υποχρεώσεις τις διευθετούσε ο σύζυγος. Μόνο αν αυτός πέθαινε, οι γυναίκες θεωρούνταν αρχηγοί της οικογένειας, παρόλο
που και σε αυτή την περίπτωση η βοήθεια ενός άντρα
συνήθως ήταν απαραίτητη. Μια τέτοια περίπτωση θα
παρουσιαστεί εδώ συνοπτικά με βάση αρκετά έγγραφα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, από τα οποία
τρία δημοσιεύονται εδώ.
Η Μαρία Κουμούτση γεννήθηκε στο Μαραθόκαμπο
και ήταν κόρη του Χατζή Γεωργίου Μωραΐτη, ενός ανθρώπου που είχε πάει στους Αγίους Τόπους και είχε
βαπτιστεί στον Ιορδάνη ποταμό. Το επίθετό του, μπορεί να είναι και παρατσούκλι, δηλώνει ότι ο ίδιος ή
πρόγονοί του είχαν έρθει από την Πελοπόννησο, ίσως
μετά την ατυχή έκβαση των Ορλωφικών το 1770. Κάποια στιγμή η Μαρία παντρεύτηκε ένα συγχωριανό
της, τον Γεώργιο Κουμούτση, το επίθετο αυτό απαντά
μέχρι σήμερα, με τον οποίο έκανε πέντε παιδιά, όπως
αναφέρει η ίδια, αλλά το 1825 δεν βρισκόταν πια στη
ζωή. Δεν είναι γνωστό αν πέθανε σε κάποια μάχη της
εποχής ή από κάποια άλλη αιτία. Μια της κόρη ήταν
ήδη παντρεμένη. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για την
ηλικία της. Τότε τα κορίτσια παντρεύονταν σε μικρή
ηλικία. Το βέβαιο είναι ότι βρέθηκε αρχηγός οικογένειας και προσπάθησε σε αντίξοες συνθήκες λόγω πολεμικών γεγονότων να αναθρέψει τα παιδιά της.
Το μόνο στήριγμα που της είχε απομείνει ήταν ο γα-

μπρός της, ο Μιχάλης Νικολάου ή Νικολάκη ή Νικολακιού. Είχε γεννηθεί στον Τσεσμέ, ο γραμματέας της
Δημογεροντίας Μαραθοκάμπου έκανε λάθος και τον
έγραψε ως «Κεσημελή» αντί του σωστού Τσεσμελή.
Πολλοί χριστιανοί από τα απέναντι μικρασιατικά παράλια βρήκαν καταφύγιο στη
Σάμο, το μόνο νησί του ανατολικού Αιγαίου που είχε επικρατήσει η επανάσταση. Ο ίδιος σε
μια κατάθεσή του το 1828 δήλωσε ότι ήταν τότε 40 ετών και το
επάγγελμά του ήταν «γεμιτζής»
δηλαδή ναυτικός. Από το 1821
ζούσε στο Μαραθόκαμπο, αλλά
το 1825 αποφάσισε να πάει στην
Ικαρία με την οικογένειά του,
άγνωστο για ποιο λόγο. Η Μαρία με τα ορφανά της αποφάσισε να τους ακολουθήσει.
Ξεκίνησαν από τον Όρμο
το ταξίδι τους με το πλεούμενο του Διάκο Γιώργη Καριώτη,
αλλά στο μέσο της διαδρομής
ένα πειρατικό μίστικο του Γιώργου Γιαλούρη του Ψαριανού τους επιτέθηκε. Πειρατές πήραν όσα πράγματα βρήκαν από τους επιβάτες και έφυγαν. Ο Γιαλούρης σε μια κατάθεσή του βεβαίωνε ότι η Μαρία τον
βρήκε στη Μύκονο το 1825 και μπόρεσε να πάρει πίσω
ένα τουφέκι και δυο ρούχα από όσα της είχε κλέψει.
Η ίδια σε επιστολή της προς τον Βιάρο Καποδίστρια,
τον αδελφό του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, διεκδικεί δυναμικά το δίκιο της. Βέβαια κάποια στιγμή κάνει επιτροπικό στον γαμπρό της για να συνεχίσει αυτό
που ξεκίνησε η ίδια. Αναφέρεται ότι είχε δώσει κατάθεση, αυτή είναι η «εξομολόγηση» με την ορολογία της
εποχής, αλλά αυτό το έγγραφο δεν σώθηκε.
Ο Γιαλούρης σε μια απολογία του προς το Θαλάσσιο Δικαστήριο γράφει τα εξής απαξιωτικά για τη Μαρία λόγω του φύλου της: «Περιττόν κρίνω ν’ απαντήσω
εις την κατά γυναικείαν φύσιν ψευδών κλαυθμών και
ολολυγμών γέμουσαν αναφοράν της Μαρίας του ποτέ
Γεωργίου Κουμούτση», στη συνέχεια απαντάει στο γαμπρό της.
Σώθηκε όμως ο κατάλογος όσων πραγμάτων της δεν
της είχαν επιστραφεί με μια εκτίμηση της αξίας τους.
Πρόκειται κυρίως για ιματισμό και είδη του σπιτιού, σιτζαντές είναι το μικρό χαλί και λιμπατές ο μανδύας,
λίγα κουζινικά, ένα κομπολόι,, ένα δαχτυλίδι και ένα
εικόνισμα, εκτιμώμενης αξίας 293 γροσίων, πράγματα
σημαντικά για την εποχή εκείνη.
Τα έγγραφα δεν αναφέρουν αν τα πήρε ποτέ πίσω,
πράγμα πολύ πιθανό δεδομένου ότι με την άφιξη του
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Ιωάννη Καποδίστρια σταμάτησε η περίοδος της αναρχίας, το αναφέρει εξάλλου η Μαρία και άρχισε να
μπαίνει μια τάξη στο νεοσύστατο κράτος και στον τομέα της απονομής δικαιοσύνης.
Η περίπτωση της Μαρίας Κουμούτση δείχνει ότι κάποιες όψεις περιόδων όπως το 1821, οι οποίες θεωρούνται ότι έχουν μελετηθεί αρκετά, δεν έχουν διερευνηθεί, παρά το γεγονός ότι έχει σωθεί αρχειακό
υλικό. Κυρίως λείπουν μελέτες για το πώς μπόρεσαν
να επιβιώσουν οι απλοί άνθρωποι σε εποχές πολεμικών συγκρούσεων. Είναι γεγονός ότι οι γυναίκες αφήνουν λίγα αρχειακά ίχνη, αλλά σε συνδυασμό με άλλες πηγές μπορεί να μελετηθεί η δράση τους και οι
ρόλοι τους ικανοποιητικά.
1. Επιτροπικό της Δημογεροντίας Μαραθοκάμπου
για τη Μαρία Κουμούτση, Μαραθόκαμπος 18 Αυγούστου 1828.
Την σήμερον παρουσιάζεται προς την Δημογεροντίαν Μαραθοκάμπου η Μαρία του ποτέ Χατζή Γεωργίου Μωραΐτη και γυνή του ποτέ Γεωργίου Κουμούτζη
Σάμιου Μαραθοκαμπίτου, η οποία παρησιαστικώς διορίζει και ψηφίζει διά επίτροπον και πρεκουρατόρον
της τον γαμβρόν της
Κύριον Μιχάλην Νικολακιού Κεσημελή, του
οποίου δίδει όλην την
πληρεξουσιότητα διά
να παρησιαστή προς
την Σεβαστήν Κυβέρνησιν και εξ ιδίου προσώπου της αυτής Μαρίας και να ζητήση να
λάβη την αποζημίωσίν της παρά των πειράτων οπού την εξεγύμνωσαν κατά τας 2
Απριλίου εν έτει 1825
εν Ικαρία εις όσα της
επήραν και της ελείβονται κατά τον γεγραμμένον κατάλογον
οπού περιφέρει ανά χείρας του ο ρη0θείς Μιχάλης
γαμβρός της και παρασταθεί ως επίτροπος αυτής εις
την υπόθεσίν της διά να λάβη όλην την αποζημίωσιν
των ληφθέντων πραγμάτων, και εις πιστοποίησίν του
ενεχειρίσθη το παρόν εσφράγιστον μαρτυρικόν επικυρωμένο με την επιβεβαίωσιν της Δημογεροντίας Μαραθοκάμπου εις ένδειξιν και ασφάλειαν.
Εν Μαραθοκάμπω τη 18 Αυγούστου εν έτει 1828
Η Δημογεροντία Μαραθοκάμπου
Κώνστας Δημητρίου
Ιωάννης Χατζή Νικολάου (Τ. Σ.)
Χατζή Αλεξανδρής Καραγιάννη

2. Μαρία Κουμούτση προς Βιάρο Καποδίστρια, Αίγινα 26 Νοεμβρίου 1828.
Εκλαμπρότατε!
Κατά το 1825 έτος κατά την δην ημέραν του αγίου
Πάσχα κατά την οποίαν όλοι οι Ορθόδοξοι λαμπροφορούντες πανηγυρίζουσι τας Αγίας ταύτας ημέρας,
η υποφαινόμενη θελήσασα κατ’ αυτήν την ημέραν ν’
αναχωρήσω εκ Σάμου και να απέλθω εις Ικαρίαν μετά
του Γαμβρού μου και των πέντε ορφανών μου, και συλληφθείσα παρά του Καπετάν Ιωάννου Γιαλούρη εν τω
μέσω Σάμου και Ικαρίας, μου αφήρπασε όλην μου την
παρευρεθείσαν περιουσίαν συνισταμένην εις διάφορα ενδύματα, σκεύη αργυρά της οικίας μου και ποσότητα χρηματικήν, και κατήντησα να περιφέρωμαι
εις Ικαρίαν μετά του Γαμβρού μου και των ορφανών
μου, ρακενδύτες και γυμνητεύοντες, και εξαιτούμενοι ελεημοσύνην, για να καταδαμάσωμεν την δυσφόρητον πείναν οπού μας κατεπολέμει, και εις τοιαύτην
κατάστασιν ευρίσκομαι μέχρι τούδε. Έστειλα προ τεσσάρων μηνών λοιπόν τον Γαμβρόν μου ενταύθα (ιδούσα ότι οι νόμοι ενεργούνται και δι’ αυτών κάθε πολίτης
λαμβάνει το δίκαιόν του με το να έπαυσε η πρώτη ακα-

ταστασία και Αναρχία) διά να ενάξη τον Αντίδικόν μας,
και να ζητήση το δίκαιόν μας, εκίνησε δε και ενταύθα
λίθον διά να του εξοικονομήσω ολίγα χρήματα διά έξοδά του, εκ δανείων και ελεημοσύνης και επερίμενον
όσον ούπω να τον ίδω εις την οικίαν μου μετά των Αρπαχθέντων πραγμάτων και χρημάτων μου. Αλλ’ αφού
τοσούτος χρόνος παρήλθε και δεν εφάνη, ήλθον και
η υποφαινομένη προ ενός ήδη μηνός, και ούτε απάντησιν δεν εμπορέσαμεν να λάβωμεν από την Αντιθαλασσίου δικαστηρίου επιτροπήν εις τας καθημερινάς
παρακλήσεις μας. Αλλά μόνον από τον ειρημένον Γιαλούρην ακούομεν ποτέ μεν εμμέσως, ποτέ δε αμέσως
από τον Ίδιον λόγους υβριστικούς και πολλά άλλα, τα
οποία όλα αν παρατρέξω, δεν εμπορώ να αποσιωπή-
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σω τα εφεξής, τα οποία ανυποστόλως λέγει, ότι θέλει δώσει τα διπλά της κατ’ αυτού απαιτήσεώς μου εις
τους Κριτάς, και όχι εις εμέ οβολόν. Έτι δε σήμερον
συναντήσας τον Γαμβρόν μου εις την αγοράν, του λέγει, Μιχάλη, τι κάθεσαι, δεν κάμεις αναφοράν εις τον
Κόντε Βιάρο να σου δώσω το δίκαιόν σου; Μα αν δεν
θέλη, πήγαινε, κάμε εις τον Κυβερνήτην οπού ήλθε να
κριθήτε, όμως ο κόσμος δεν θα μείνη έτζι.
Εκλαμπρότατε! τοιούτοι λόγοι, τοιαύται βλαφημίαι και τοσαύτη εις τους νόμους ασέβεια και ύβρεις
εις τα Κριτήρια, (ότι εις αυτά θέλει δώσει τα διπλάσια
της απαιτήσεώς μου και ουχί εις εμέ οβολόν) ας κινήσουν παρακαλώ την φιλόνομον ψυχήν Σου εις οίκτον
του κατασπαραττομένου δικαίου μου, και αυτής μου
της ελεεινής καταστάσεως και εις δικαίαν οργήν κατά
του αντικειμένου μου. Διάταξον προς Θεόν εντόνως
να δοθή τέλος της αυτής μου διαφοράς, διότι δεν μου
έμειναν πλέον τρόπος του να εξοικονομώ τα ορφανά
μου. Αν μείνη το δίκαιόν μου αδικημένον από τον Αντίδικόν μου και γυμνόν από κάθε υπεράσπισιν Νόμων,
εις εμέ δεν είναι άλλη ελπίς, ειμή να πνιγώ μετά των
ορφανών μου εις την θάλασσαν και ο Αδικών με ας
δώση λόγον εν ώρα Κρίσεως.
Υποφαίνομαι δε με βαθύτατον σέβας
Εν Αιγίνη τη 26 Νοεμβρίου 1828
Η πολίτης
Μαρία ποτέ Γεωργίου Κουμούτζη Σαμιώτου
Δι’ εμού του Γραφέως
Δ. Αργυριάδου
3. Γεώργιος Κανάρης προς Θαλάσσιο Δικαστήριο,
στέλνει κατάλογο πραγμάτων της Μαρίας Κουμούτση,
Αίγινα 28 Ιανουαρίου 1829.
Προς την Αντιθαλασσίου Δικαστηρίου Επιτροπήν

7
Δυνάμει της υπ’ Αρ. 555 προσκλήσεως
του Δικαστηρίου τούτου του να εκτιμήσωμεν τα εναπολειφθέντα πράγματα της
Μαρίας του ποτέ Γεωργίου Κουμούτζη,
λαβόντες υπ’ όψιν το αντίγραφον της εξομολογήσεως της ρηθείσης Μαρίας, αφού
άπαξ και δις συνήλθωμεν επ’ αυτώ τούτω
μετά του Κ. Π. Ηλιάδη, προσδιορίσαμεν
την τιμήν των εναπολειφθέντων ως εφεξής, εις την οποίαν εγώ μένω με αυτήν
την γνώμην, με την οποίαν είχαμεν μείνει
και οι δύω σύμφωνοι, καθώς αποδεικνύεται από τον ιδιόχειρόν του κατάλογον της
εκτιμήσεως.
13 υποκάμισα
γρ. 91
12 ταψιά
15
1 τέντζερης
2,20
1 καστανιά
7,20
1 σιτζατές καλός 20
1 σαλβάρι
25
_____
γρ. 161,20
1 πλέκι
1 βρακί
1 λιμπατέ των παιδιών
2 ζευγάρια ζουνάρια
1 Μαξιλάρι
1 προσώπιον
1 τζεμπέρι

17 πετζέτες
1 σενδόνι
6 ζευγ. τραπεζομάχαιρα
1 κομπολόγι
1 Δακτυλίδι
1 Εικόνισμα

7, 20
10
5
40
6
10
4
____
γρ. 243,20
25,20
9
6
6
3
5
_____
γρ. 298

Εκπίπτονται δι’ εν σαμτάνι και το Κανδύλι καθώς και
δι’ εν βρίκι, τα οποία εις την εξομολόγησίν της δεν είναι γραμμένα, και εκ τούτου φαίνεται ότι δεν είναι
εδικά της.
5
_______
γρ. 293
Καθυποβάλλων την γνώμην μου ταύτην, η οποία ήτον
συμφώνως μετά του Κ. Π. Ηλιάδη εις την θεώρησιν του
Δικαστηρίου τούτου πρότερον μένω με Σέβας βαθύ.
Εν Αιγίνη τη 28 Ιανουαρίου 1829
ο Πολίτης Γεώργιος Κανάρης
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Μετά από 211 χρόνια, (ένας διαπρεπής Μαραθοκαμπίτης)
Στην ιστορία της Σάμου το έτος 1808 παρουσιάζεται
ο Σεβαστός Γιαγάς, εγγονός του ιδρυτή των Σεβαστέικων, Σεβαστός Γιαγάς κι αυτός. Μαζί με άλλους Σαμιώτες, (Επαμεινώνδας Σταματιάδης, Σαμιακά τόμος
Β, σελ.88) κατατάσσεται στο στρατό του Μεγάλου Να-

πολέοντα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο σχηματίζεται η ελληνική λεγεώνα μεταξύ των οποίων και από τους εξής:
Κωνσταντίνος Λαχανάς, Δημήτριος Ρήγινος, Αναστάσιος Αργύρης, Αντώνιος Καρανδρέου, Εμμανουήλ Αγγελινίδης, Δημήτριος Στασινής, Εμμανουήλ Μελαχροινός και οι Μαραθοκαμπίτες Σεβαστός Γιαγάς και
Κωνσταντίνος Αυτιάς. Όλοι αυτοί παίρνουν μέρος στη
μεγάλη και ιστορική μάχη των Πυραμίδων το 1808 και
ο Σ. Γιαγάς διακρίνεται για την ανδρεία του. Προάγεται σε υπαξιωματικό κι ακολουθεί τον Ναπολέοντα σε
όλες τις εκστρατείες στη Γαλλία, όπου σύντομα προάγεται στο βαθμό του λοχαγού του πυροβολικού. Μορφώνεται έτσι ώστε ο Σάμιος ποιητής Κλεάνθης τον
αποκαλεί αρχαιολάτρη με τον στίχο, «Σέβας μου αρχαιολάτρη, Σεβαστέ Γιαγά καλέ», (Νικόλαος Σταματιάδης, Σαμιακά, σελ. 58). Μετά την πτώση του Ναπολέοντα ο Σ. Γιαγάς απελαύνεται ως Βοναπαρτιστής
μαζί με δεκαεννέα ομόφρονες αξιωματικούς του γαλλικού στρατού, οπότε γαλλικό πλοίο τους μεταφέρει
στη Μακριά Πούντα, περιοχή δυτικά του Μαραθοκάμπου. Μεταξύ των εκτοπισμένων ήταν κι ο ταγματάρχης του πεζικού Ιωάννης Αυτιάς κι ο εκ Χίου καταγόμενος Αντώνιος Μπουρνιάς. Η επίδραση της γαλλικής
επανάστασης βρήκε απήχηση κι έδαφος πρόσφορο
στις καρδιές των Σαμιωτών κι επέδρασε πάνω τους,
ώστε με συνεργό της συμμετοχής τους στις μάχες του
γαλλικού στρατού να δείχνουν τον έρωτά τους προς
την ελευθερία. Γιατί στο μεγάλο εξόριστο της Αγίας

Ελένης είχαν στηρίξει τις ελπίδες τους για τη λύτρωση και της δικής τους πατρίδας, αφού η εκστρατεία
του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο είχε σκοπό την κατάλυση του Οθωμανικού κράτους.
Κάτι που πρέπει να προσέξουμε εδώ είναι ότι ο εθελοντικός ενθουσιασμός δε μπορούσε να είναι προνόμιο ορισμένων ανθρώπων. Πρέπει να πηγάζει μέσα απ’
την ψυχή του λαού (σαμιώτικος λαός),που είχε ζήσει
κατά τη διάρκεια του εποικισμού μια εποχή απόλυτης ελευθερίας εξαιτίας των προνομίων και δεν ήταν
δυνατόν να ανεχθεί τη βίαιη στέρησή της και γι’ αυτό
εξεδήλωσε την αγανάκτησή του αποστέλλοντας εθελοντικά σώματα στο στρατό του Μεγάλου Ναπολέοντα.
Αυτό το επαναστατικό πνεύμα της εποχής εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του νησιού με τη δημιουργία του
κόμματος των Καρμανιόλων με σκοπό την απαλλαγή
του λαού από το καθεστώς των Καλικαντζάρων, του οικονομικού τυράννου του λαού.
Με το άκουσμα της ελληνικής επανάστασης οι Τούρκοι συνέλαβαν κι έσφαξαν στα Βουρλά της Σμύρνης
72 Σαμιώτες μεταξύ των οποίων 30 Μαραθοκαμπίτες,
τον Κωνσταντίνο Δεσποτάκη, τον Γ. Χαλβατζή, τον Ανδρέα Καρμανιώλο, τον Γ. Καλαφάτη, τον Γ. Μπουρδέλα, το Μανώλη Μαλάνο, τον Δ. Στραταίνα κ. ά. (Σαμιακά, τόμος Β, σελ.130). Οι Σαμιώτες είχαν δύναμη
από 35 εξοπλισμένα πλοία, τα περισσότερα Μαραθοκαμπίτικα.1) Αχιλλεύς, μπρίκι του Σταμάτη Γεωργιάδη.
2) Μαρτιγάνα του Χατζηγεωργίου. 3) Μαρτιγάνα του
Μ. Αγγελίνα. 4) Στρίγγλα, τσερνίκι του Γιάννη Γιαγά.
5) Σκορδούλα του Δ. Αυτιά.6) Γολέτα του Παλαιού.7)
Τσερνίκι του Κ. Κοντραφούρη κ. α.
Οι πλοίαρχοι είχαν την υποχρέωση να δίνουν τα 2/3
από τα λάφυρα στην πατρίδα και στις εκκλησίες και το
1/3 να μοιράζεται στους ναύτες, (Σαμιακά Σταματιάδη σελ.61).
Η πρώτη επίθεση του τουρκικού στόλου κατά της
Σάμου έγινε στις 3 Ιουλίου 1821, όταν ο Τούρκος ναύαρχος Καραλή Πασάς διέταξε αποβίβαση στον Κάμπο
Τζωρτζή. Για ενίσχυση της μικρής δύναμης που φρουρούσε έσπευσε ο χιλίαρχος Σταμάτης Γεωργιάδης με
τους Μαραθοκαμπίτες Σταμάτη Αλέξη, Σεβαστό Γιαγά, Μανώλη Ωρολογά, Γ. Ελένη κ. α. (Σαμιακά Σταματιάδη, σελ 49). Ο Καραλής τράπηκε σε φυγή.
Τον Ιανουάριο του 1823 έγινε επιδρομή στην Τουρκία με τους Μαραθοκαμπίτες Παράσχο Επιτρόπισσας
και με τρεις Ψαριανούς που επέδραμαν στον Ιάσιο
κόλπο, αιχμαλώτισαν 25 άνδρες κι 100 γυναίκες και
τους πούλησαν αντί 3000 γροσίων, (Επ. Σταματιάδη
σελ. 323).
Το έτος 1824 λαμβάνει χώρα δεύτερη εκστρατεία
κατά της Σάμου κατά την οποία το πλοίο του καπετάν
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Σταμάτη Γεωργιάδη απ’ το Μαραθόκαμπο και με πλήρωμα γενναίους άνδρες μεταξύ των οποίων ξεχώριζαν οι Μ. Ωρολογάς, Μάνδαλος, Σεβαστός και Δημήτρης Γιαγάς κι αφού πρόσβαλαν το εχθρικό πλοίο, το
έτρεψαν σε φυγή.
Ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 1825 γίνεται
τρίτη επιδρομή του τουρκικού στόλου όπου Σταμάτης
Γεωργιάδης και Σεβαστός Γιαγάς επιβαίνοντες στο
πλοίο Αχιλλεύς κατέλαβαν οθωμανικό πλοίο και το κυρίευσαν.
Όμως η δραστηριότητα των Σαμιωτών ανάγκασε την
Υψηλή Πύλη να προβεί σε νέα κατά της Σάμου εκστρατεία. Στο Ικάριο πέλαγος φτάνουν 500 πλοία υπό
τον ναύαρχο Χοσρέφ Πασά, ενώ στις 14 Ιουλίου φτάνει κι ο ελληνικός στόλος από Υδραίικα και Σπετσιώτικα πλοία και με τη βοήθεια του πλοίου Αχιλλεύς έκαμαν τους Τούρκους να υποχωρήσουν.
Όμως η τύχη του γενναίου Σ. Γιαγά του παίζει σκληρά παιχνίδια. Το 1826 αιχμαλωτίζεται από αιγυπτιακό πολεμικό με άλλους 23 Μαραθοκαμπίτες, που
μεταφερόμενοι στη Βηρυτό εξετελέσθησαν δι’ απαγχονισμού, αφού οι ιθύνοντες δε θέλησαν να τους
ανταλλάξουν με άλλους Τούρκους αιχμαλώτους που
βρίσκονταν στη Σάμο. Κι έτσι βρήκε φρικτό θάνατο ο
γενναίος χιλίαρχος Σ. Γιαγάς κι οι 23 Μαραθοκαμπίτες, αφού προηγουμένως ήταν κρατούμενοι επί περίπου ένα χρόνο, διάστημα αρκετό για τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με την οικογενειακή παράδοση ο
διοικητής της Βηρυτού έστειλε στη φυλακή δηλητήριο
στο Σ. Γιαγά για να μη υποστεί εξευτελιστικό θάνατο (αναγνώριση του εχθρού στον ήρωα χιλίαρχο). Απορία βέβαια προκαλεί το γεγονός γιατί δε θέλησαν την
ανταλλαγή των αιχμαλώτων... Γιατί οι Τούρκοι αιχμάλωτοι πουλήθηκαν αντί να ανταλλαγούν; Κι η αποκαλυπτική επιστολή προς τον Αντώνη Γεωργιάδη πράκτορα
της Αγγλίας στο Μαραθόκαμπο που ήταν αδελφός του
καπετάν Σταμάτη; (Ν. Σταματιάδης σελ 304). Αλλά κι
οι συγγενείς των αιχμαλώτων σε ποιες ενέργειες κατέφυγαν; Κανείς δεν ξέρει...η ιστορία έκρινε;
Οι Γιαγάδες Δημήτριος, Γιάννης, Κώστας και Γεώργιος αποτραβήχτηκαν στο συνοικισμό Σεβαστέικων. Το σπίτι του ήρωα Σ. Γιαγά στα Σακουλέικα είναι
αυτό που είχαν στην κατοχή τους οι κληρονόμοι του
Ε. Ράπτου, απόγονοι του Δ. Γιαγά εκ θηλυγονίας. Πόλεμος αδιάλλακτος... Γιατί όπως λέει ο Τολμίδης στην
επιστολή του «στην Ελλάδα ο αδιάλλακτος πόλεμος
υπάρχει μεταξύ Ελλήνων, ενώ οι Ευρωπαίοι φρόντιζαν για την ανεξαρτησία τους»..
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Βηρυτού που σκεπάζει
τα κόκκαλα του χιλίαρχου Σ. Γιαγά και των 23 Μαραθοκαμπιτών ηρώων τιμημένα και δοξασμένα.
Υ.Γ. Με λίγες λεπτομέρειες και πολλά αναπάντητα ερωτήματα για το τι και το πώς σχετικά με την αιχμαλωσία του Μαραθοκαμπίτη χιλίαρχου Σ. Γιαγά, του
ήρωα Έλληνα, για τον οποίο όλοι οι Μαραθοκαμπίτες
πρέπει να είμαστε εξόχως υπερήφανοι.
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Ευάγγελος Κιλουκιώτης

Η Βαγγελίστρα του Κέρκη
Το Μοναστήρι της Ευαγγελίστριας ή της Βαγγελίστρας ή της Σκάλας ή ακόμα και του Αγίου Βασιλείου,
στον οποίο θα ήταν αφιερωμένο κάποτε, είναι χτισμένο σαν αετοφωλιά, στις νότιες ορθοπλαγιές του Κέρκη
και ξεχωρίζει από πολύ μακριά καταμεσής στο πευκοδάσος, αγναντεύοντας το απέραντο πέλαγος.
Βρίσκεται σε υψόμετρο 700 περίπου μέτρα, κι άρχισε να δημιουργείται τον 10ο περίπου αιώνα, όταν σ’
αυτές τις ερημιές, που τις σκέπαζαν πυκνά δάση, άκμαζε ο μοναχισμός
και ο ασκητισμός.
Χίλιοι πεντακόσιοι ασκητές και
καλόγεροι ζούσαν
εδώ και στις γύρω
περιοχές εκείνη
την εποχή. Κατά
την απογραφή των
μοναχών, απ’ την
αρχιεπισκοπή Σάμου το 1830, αναφέρεται σαν μετόχι της μονής του
Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους και διέμεναν τότε
ένας αρχιμανδρίτης, ένας ιερομόναχος και ένας μοναχός. Κατά τα μέσα του 19ου αιώνα, εδώ μόνασε ο
ενάρετος μοναχός Νήφωνας Κυριακού απ’ το Μεσαίο
Καρλόβασι, που τον διαδέχτηκαν κι άλλοι, όπως ο Μάξιμος με δυο τρεις μοναχούς και μέχρι το 1940 ο Παπαλευτέρης ένας άγιος και καλά μορφωμένος άνθρωπος.
Μετά το μοναστήρι έμεινε έρημο, ο αδυσώπητος
χρόνος το κατάστρεψε και οι άνθρωποι λεηλάτησαν
ό,τι υπήρχε. Το 1945 η ηγουμένη γερόντισσα, όπως
ήταν γνωστή, η Μαγδαληνή και η Θεονύμφη, αφιερώθηκαν στη Παναγία κι ήρθαν εδώ στην ερημιά να μονάσουν. Λίγο αργότερα ακολούθησαν το μοναχικό βίο
η Μαρία το 1952, η Σαλώμη περί το 1960 και η Νεκταρία. Αυτές, με τη βοήθεια της Παναγίας, την ακάματη
εργασία τους, αλλά και τη βοήθεια των πιστών, κατάφεραν να φέρουν το μοναστήρι στη σημερινή του κατάσταση.
Σήμερα η Βαγγελίστρα, η διαμαντόπετρα του Κέρκη, αποτελεί μετόχι του Παναγίου Τάφου, όσες καλόγριες βρίσκονται ακόμα στη ζωή μετακόμισαν σ’ ένα
μοναστηράκι που ίδρυσαν στην είσοδο του Μαραθοκάμπου κι είναι κλειστό. Οι ξένοι και οι ντόπιοι επισκέπτες που ανεβαίνουν μέχρι εκεί με τα πόδια, δεν
βρίσκουν πια τις καλόγριες, τη Μαρία, τη Σαλώμη, τη
Νεκταρία και τη Θεονύμφη να τους περιποιηθούν. Η
πόρτα παραμένει κλειστή και με το χρόνο έρχεται και
η καταστροφή.
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Φτεριάς
Αργύρης Πετρονώτης

Ο μύλος του Σεβαστάκη στο Μαραθόκαμπο Σάμου

ότι είναι οι περισσότερο συγκεντρωμένοι νερόμυλοι
της νοτιοδυτικής Σάμου2. Ανάμεσά τους (στη θέση Νεραντζιές που υπάγεται στα Κουμέικα), σώζεται λοιπόν
ο μύλος του Σεβαστάκη. Όχι μόνο σώζεται, αλλά σύντομα ετοιμάζεται για ν’ αλέσει, όπως λέει ο Γιώργος
Γιάννη Σεβαστάκη ο μυλωνάς3, από τους ελάχιστους
στη Σάμο.
Αποτελείται το μυλικό συγκρότημα από σειρά τριών
εφαπτομένων κτισμάτων. Στη μέση ο κυρίως μύλος με
μικρό ύψος (2,51 μ.), με μονόρριχτη στέγη. Δίπλα του
είναι ερειπωμένος άστεγος στάβλος. Από την άλλη
άκρη ένας διώροφος οικίσκος με δώμα. Στην οριζόντια αυτή αρχιτεκτονική συνιστώσα (παρά την διώροφη
έξαρσή του) έρχεται σε αρμονική αντίθεση υψώμενος

κατακόρυφα ένας επιβλητικός πύργος, που δείχνεται
ουρανομήκης με το υπερτριπλάσιο ύψος του (πραγματικό: 10,35μ., φαινόμενο 8,20μ.). Έχει σχεδόν τετράγωνη κάτοψη 2,48x2,66 μ. Είναι υδατόπυργος που μέσα
του έχει διαμορφωθεί η κρέμαση του μύλου. Ψηλά στο
μέτωπό του (προς τον μύλο) διακρίνεται, όχι εντελώς
καθαρά, σταυροφόρα πλάκα.
Η κρέμαση αυτή μοιάζει με κατακόρυφο (όχι ως συνήθως πλάγιο) στενόμακρο χωνί με την επάνω μεγάλη διάμετρο 1,80 μ. (όπως μου είπε ο μυλωνάς) και την
κάτω δραστικά μειωμένη στα 25 εκ.
Ο υδατόπυργος και η απόληξη σ’ αυτόν του υδραγωγού αύλακα παρουσιάζει μνημειώδη μορφή, ελκυστικό έργο στον ελληνικό χώρο. Εδώ το υδραγωγείο κατασκευάστηκε τοξωτό από άνισα τόξα, ανισόφαρδα και
ανισοϋψή λόγω του γερτού εδάφους της πλαγιάς. Το
πιο ψηλό και ευθυτενές υψώνεται πίσω από τον υδατόπυργο. Εν συνεχεία (προς τα πίσω) σε μια από τις ψηλές πεζούλες που έχουν διαμορφωθεί στην πλευρά,
ανοίγεται ένα άλλο ευρύτερο τόξο. Διακρίνεται παραπέρα και ένα τρίτο, του οποίου τα κάτω μέρη κρύβονται από πυκνά βάτα. Η πυκνή αυτή οργιώδης βλάστηση
κρύβει και ένα τέταρτο (λέει ο μυλωνάς).
Το μυλαύλακο έχει την αρχή του 1,5 χιλιόμετρο μακριά. Δεν έχει δέση, όπως συνήθως οι νερόμυλοι, γιατί
δεν ξεκινάει από ρεματιά, αλλά κατευθείαν από πηγή,
τη βρύση Βελανιδιά όπως είπαμε. Το μεγάλο μέρος του
μυλαύλακου ήταν διαμορφωμένο με χωμάτινες παρειές, τώρα προτιμήθηκε να γίνει εν πολλοίς τσιμεντένιο.
Είναι εφοδιασμένο και με άνοιγμα απορροής, την κόφτρα, και με μια σκάρα για τυχόν φερτές ύλες.
Η κρέμαση κάτω έχει ένα λοξό στρογγυλό άνοιγμα
διαμέτρου 25 εκατοστών και βάθους 10, τη μάνα. Εκεί

1 Ένας ο μύλος Σεβαστάκη, παλαιότερα γνωστός
ως ο νερόμυλος των αδελφών Δαδάου (στην τοπική
έκφραση Νταντάου), γκώμι του αρχικά επίσημου επιθέτου Κώνστα.
Άλλος μύλος ήταν του Κωνστ. Σφέτσου, εγκαταλειμμένος επίσης. Αυτός άλεθε προπολεμικά και πίτκα
(=φλοιό πεύκου) για τα ταμπάκικα του νησιού, όπως
και ο μύλος Παπαθεοφάνους.
Στα κατάντη στη θέση Καμάρες υπάρχει υδραγωγείο με 10 τόξα ενός μυλαύλακου ανώνυμου νερόμυλου της ίδιας περιοχής.
2 Η Σάμος σε πολλές περιοχές και ρεματιές της
έχει νερόμυλους. Να, στου Μελέτ’ το ρέμα, περιοχή
Κάμπου Μαραθοκάμπου, ίσως είχε 5, λέει ο Δημήτρης
Χίου. Ένας απ’ αυτούς, προσθέτει ο Μανόλης Βουρλιώτης ταυτίζεται με αναφερόμενο σε πατμιακά έγγραφα του 18ου αιώνα.
Ακούγεται ότι στο Ποτάμι από Καστανιά στο Καρλόβασι υπήρχε ίσως ομάδα 10 μύλων. Δεν μπόρεσα να

κάνω καμιά αυτοψία.
3 Το μύλο Σεβαστάκη είχαμε επισκεφθεί και φωτογραφίσει μαζί με το Μανόλη Βουρλιώτη στα 1995.
Τώρα επανερχόμαστε να τον μελετήσουμε, πρώτη
μέρα Κυριακή 4 Αυγούστου 2002 με την συμβολή και
ξενάγηση του Γιώργη Σεβαστάκη, τωρινού ιδιοκτήτη
και κλειδοκράτορα (1928-), γιο του Γιάννη (1904-1986)
και της Ελένης Δαδάου (1900-1984). Ο Γιώργης Γιάννη Σεβαστάκης που γεννήθηκε στον Όρμο Μαραθοκάμπου, από νωρίς εργάστηκε στο μύλο του πατέρα
του από τα 12 του. Θητεία στο Βασιλικό Ναυτικό 19501954, μετά στις ΗΠΑ απ’ όπου γύρισε το 1984.
Εργάστηκα και αποτύπωσα μόνος και στις γενικές
μεγάλες μετρήσεις είχα τη βοήθεια του Μ. Βουρλιώτη.
Ορισμένα μέρη δεν αποτυπώθηκαν, όπως λ.χ. το πάνω
μέρος του υδατόπυργου λόγω πυκνού και αγκαθερού
πρασίνου (που εμπόδιζε την πρόσβαση στο πάνω χτιστό μυλαύλακο). Τελείωσα την αποτύπωση την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2002.

Ανατολικά από τον Όρμο Μαραθοκάμπου, στην περιοχή Βελανιδιά κατεβαίνει πλατανόφυτη ρεματιά (το
Ρέμα στ’ μύλ’ ) από την ομώνυμη πηγή άφθονου νερού. Με τα νερά της αλέθανε τρεις μύλοι1. Λένε εδώ

Φτεριάς
εφαρμόζεται ένας υπό κλίση 60% μεταλλικός αγωγός,
το κουβέλι: ένα χωνοειδές εξάρτημα (με πάνω εξωτερική διάμετρο 25 εκ., κάτω 15) φαινομένου μήκους 1,00
μ. (πλέον 10 εκ. που εισχωρεί στη μάνα). Για την υδατοστεγή εφαρμογή του στη μάνα βάζαν ανάμεσά τους
ένα κετσέ βουτηγμένο σε μείγμα από λιβάνι, κερί και
μια θειάφι. Επιπλέον σφιγγόταν με 5-6 σφήνες πλάτους
περίπου 6 εκ. Στερεώνεται ακόμα ολόκληρο το κουβέλι με δυο όρθια λοξά δοκαράκια που το αγκαλιάζουν
και το συγκρατούν δυο μεταλλικές πλάγιες εξοχές του
(αποφύσεις από ένα εξωτερικό στεφάνι του).
Στο κουβέλι στο κάτω άνοιγμά του προσαρμόζονται
τα σιφούνια ή δίσκοι από πλατανόξυλο διαμέτρου 12,3
εκ., πάχους 3 εκ. με τρύπα στη μέση. Τα σιφούνια στερεώνονται με δύο οριζόντιες στρογγυλές σιδερένιες
καβίλιες μήκους 14 εκ. (διαμέτρου 8 έως 9 χιλιοστών
με τρυπητό κεφάλι), που εφαρμόζουν σε 4 αντίστοιχες ανά δύο υποδοχές του κουβελιού. Υπάρχουν δυο
σιφούνια: το ένα έχει τρύπα όσο «δυο κόμποι του δακτύλου» (διάμετρος περίπου 5 εκατοστά): αυτό είναι το
χειμερινό σιφούνι, χρησιμοποιείται όταν τρέχει αφθονότερο το νερό. Το άλλο σιφούνι έχει τρύπα όσο «δυο
νύχια», (περίπου 4 εκατοστά): είναι το καλοκαιρινό ή
αυγουστιάτικο σιφούνι. Το αλλάζουνε με τα μελτέμια
του Αυγούστου, όταν το νερό μαγκάρει (=λιγοστεύει). Για την στεγανότητα (ανάμεσα σιφούνι και κουβέλι) τυλίγουμε το σιφούνι με σκέτο κετσέ. Ωστόσο μερικές φορές το ορμητικό νερό ξεπετιέται εδώ κι εκεί
γύρω του: γίνονται παρασιφουνίδες. Τότε ρίχνουν ψιλό
άχυρο από πάνω στην κρέμαση, που πάει και βουλώνει
τις τρυπίτσες. Εάν τυχόν μικροαντικείμενα φερτά με το
νερό βουλώσουν την ίδια την τρύπα του σιφωνιού, την
ξεβουλώνουν με το σφνόξλου (μακρύ κλαδί με κατάλληλη πλάγια απόληξη) που χειριζόμαστε από πάνω από
το μύλο περνώντας το από την τρύπα της σταματήρας.
Το νερό με ορμή πέφτει πάνω στη φτερωτή και τη γυρίζει. Είναι ένας οριζόντιος τροχός διαμέτρου 1,53 μ.
Ο σκελετός του αποτελείται από ένα ομόκεντρο βαρύ
μεταλλικό στεφάνι εσωτερικής διαμέτρου 91,3 εκατοστών, ύψους 10 εκ. και πάχους 13 χιλιοστών. Ζεύγος
δύο μεταλλικών βραχιόνων (ίδιων γεωμετρικών μεγεθών που απέχουν μεταξύ τους 14,2 εκ.) διατρέχουν το
κέντρο του στεφανιού και συγκολλείται στην περιφέρεια του στεφανιού. Το ζεύγος αυτό των μεταλλικών
βραχιόνων ονομάζεται σταυρός. Ακριβώς στη μέση του,
που συμπίπτει με το κέντρο του και το κέντρο της φτερωτής, δυο ίδια μεταλλικά, ισοϋψή, ισοπαχή ελάσματα, κάθετα στους βραχίονες και κολλημένα άρρηκτα
πάνω τους, δημιουργούν τετράγωνο εσωτερικών πλευρών 14,2Χ14,2 εκ.: είναι η φωλιά του εκεί κατακόρυφου
άξονά της φτερωτής, του αδραχτιού. Απέξω περιτρέχει
ομόκεντρο μεταλλικό τσέρκι διαμέτρου 1,15 μ., ύψους
π. 5 εκ. και πάχους 4 χιλιοστών. Τα δυο στεφάνια συνδέονται μεταξύ τους με 36 οριζόντιες ξύλινες σφήνες,
των οποίων η μύτη στερεώνεται σε τρύπα του εσωτερικού σιφουνιού, ενώ οι κεφαλές τους σταθεροποιούνται
με κατακόρυφα σφηνοειδή τακάκια εφαπτόμενα στο
εξωτερικό τσέρκι. Η φτερωτή ολοκληρώνεται με τρίτη
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ομόκεντρη περιφέρεια από ελαφρό μεταλλικό στεφάνι
τσίγκινο ύψους 3 εκ. και πάχους 1,5 χιλ. Το τελευταίο
αυτό στεφάνι περισφίγγει τα κυριότερα μέλη της φτερωτής, τις 36 ακτινωτά τοποθετημένες ξύλινες κουτάλες: αυτές είναι κοίλες ώστε πέφτοντας πάνω τους το
νερό να ενεργεί δραστικότερα. Έχουν διαστάσεις σε
μήκος 19 εκατοστά, πλάτος 13,5 και ύψος 8,5 εκ. Η λαμπάδα του νερού πέφτει, πρέπει να πέφτει στο κέντρο
τους. Αυτό το καθορίζουν με μια βεργούλα 30 εκ. μήκους, το τσαπί, ή τσατάλι, που μετράει ίσες αποστάσεις
από τη μέση κάθε κουτάλας στις άκρες του σιφωνιού.
Η φτερωτή με τις κουτάλες της γυρίζει κάτω από το σιφούνι σε μικρή απόσταση, ίσα-ίσα που να περνάει χωρίς να το αγγίζει. Η φτερωτή βρίσκεται πιο ψηλά από το
έδαφος 13 εκατοστά.
Στο κέντρο της φτερωτής (στη φωλιά του) υψώνεται αμετακίνητα κατακόρυφα ένας άξονας, το αδράχτι.
Στην κάτω άκρη του εφαρμόζεται ένα μυτερό, απαραίτητα μπρούτζινο στέλεχος, το μουχλί. Είναι το αρσενικό μουχλί. Γιατί αυτό πατάει κάτω και περιστρέφεται
σε μια βαθουλωτή λάμα, το θηλυκό μουχλί από μπρούτζο. Χρησιμοποιείται μπρούτζος ως ανθεκτικότερος
ιδίως στις τριβές. Σημειώνεται ότι η εκεί υπερθέρμανση αντιμετωπίζεται από το άφθονο δροσερό νερό που
τρέχει.
Το θηλυκό μουχλί θηλυκώνεται και στερεώνεται σε
ένα επί του εδάφους ξύλινο στρωτήρα, το κατάντι:
ένα δοκάρι μακρύ περίπου 4 μ. που πατάει οριζόντια
πάνω στο έδαφος, πλατύ 20-25 εκ. και παχύ 15 εκ. Είναι από πεύκο να κρατάει στην υγρασία. Δεν σαπίζει,
αρκεί να κολυμπάει πάντοτε στο νερό. Σήμερα θέλει
ανανέωση καθώς του στερήσανε τα νερά χάριν των ξενοδοχείων του Κάμπου Μαραθοκάμπου. Η κατακορυφότητα του αδραχτιού και η οριζοντιότητά της πάνω
μυλόπετρας ρυθμίζεται από έξι σφήνες ξύλινες, τρεις
και τρεις στις άκρες του καταντιού, ακριβώς ανάμεσα
στις άκρες του και σε σταθερές πέτρες . Ονομαζόται
μπροστινή, πισινή και κατακέφαλη, (η τελευταία αξονική στην άκρη στο κατάντι.
Στις δυο άκρες του το κατάντι έχει δυο κατακόρυφα
στελέχη. Αριστερά όπως κοιτάμε απ’ έξω υψώνεται η
σταματήρα, δεξιά ο ανεβάτης. Στη σταματήρα που ορθώνεται έξω από το κατάντι προσαρμόζεται ένας οριζόντιος δίσκος σα φτυάρι χαμηλά σε ύψος λίγο μεγαλύτερο από αυτό της φτερωτής έως 7 εκ. Όταν
λειτουργεί ο μύλος, ο δίσκος της σταματήρας είναι παραμερισμένος. Όταν όμως θέλουμε να σταματήσουμε
το μύλο, στρίβουμε αριστερά τη σταματήρα από πάνω
από το μύλο (όπου ξεβγαίνει δίπλα στις μυλόπετρες).
Έτσι φέρνουμε τον δίσκο της πάνω από τη φτερωτή,
ακριβώς κάτω από την τρύπα του σιφωνιού. Τότε το
νερό εξοστρακίζεται και εκτινάσσεται μακριά, η φτερωτή σταματάει να περιστρέφεται. Μαζί της σταματάει
και η πάνω μυλόπετρα. Στη θέση αυτή το χερούλι της
σταματήρας εξασφαλίζεται απάνω με χοντρή αλυσίδα.
Ο ανεβάτης τώρα μια λάμα 4 έως 5 εκ. υψώνεται και
θηλυκώνεται ορθωτά στην άλλη άκρη, αυτός πάνω στο
κατάντι. Έχει τη δυνατότητα χειραγωγούμενος κατάλ-
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ληλα από πάνω να σηκώνει (είτε να κατεβάζει) λίγο το
κατάντι ( μαζί το αδράχτι και την πάνω μυλόπετρα).
Όλα αυτά τα απλά, μα θαυμαστά για την αποτελεσματικότητά τους σύνεργα που περιγράψαμε έως τώρα,
κουβέλι, σιφούνια, κατάντι, φτερωτή, κάτω μέρη αδραχτιού, σταματήρα και ανεβάτη βρίσκονται στον κάτω
υπόγειο υδατοβριθή χώρο του μύλου, (όπου σε ώρα λειτουργίας χτυπιέται και βροντάει το νερό και η φτερωτή) στο χώρο τον ονομαζόμενο ζουριό (κάπως έτσι ή
ζωριό ανά το πανελλήνιο τις πιο
πολλές φορές). Το στόμιο από
όπου πετάγονται και φεύγουν τα
νερά, είναι τοξωτό.
Το αδράχτι (όπως η σταματήρα και ο ανεβάτης) ανεβαίνουν
πάνω στο χώρο του κυρίως μύλου
μέσα από τρύπες του δαπέδου.
Το αδράχτι περνάει μέσα από
μια υπερυψωμένη βάση και μέσα
από το κάτω λιθάρ’(ι), το ακίνητο και σταθερό, γι’ αυτό προσωνομαζόμενο τεμπέλικο. Η τρύπα του κάτω λιθαριού, διαμέτρου
περίπου 12-13 εκ. περίπου, μεγαλύτερης από ό,τι είναι της απόληξης του αδραχτιού, εδώ περίπου 5-6 εκ., συμπληρώνεται από
δίσκο πλατανίσιου ξύλου , την
καρδιά. Γύρω της και καρφωμένο πάνω της βάζανε κομμάτι δέρμα για να μη χύνεται από το διάκενο το άλεσμα στο ζουριό. Το
κάτω λιθάρι (όπως και το πάνω) έχει διάμετρο 1,12 μ.
και αποτελείται από επί μέρους τεμάχια, (στην επάνω
πέτρα μέτρησα 10 τριγωνικά με ακτινωτούς αρμούς),
που έχουν μεταφερθεί από τη Φώκαια, από την απέναντί μας μικρασιατική ακτή. Οι πέτρες περιφερειακά
συγκρατούνται από σιδερένια στεφάνια και συσφίγκονται μεταξύ τους κατά κανόνα με ξύλινες σφήνες από
πλάτανο, είτε από χρησιμοποιημένα πέταλα. Το πάχος
της πάνω μυλόπετρας μετριέται περίπου 20 εκ. Κανονικά τόσο κατασκευάζεται και η κάτω.
Το κεφάλι του αδραχτιού φτάνει την κάτω μυλόπετρα
και την ξεπερνάει λίγο, όσο χρειάζεται για να υποδεχθεί τη χελιδόνα. Εδώ στο κεφάλι του έχει ενσωματωθεί σε κεντρική του σχισμή ισχυρή λάμα σιδερένια πλάτους όσο το κεφάλι του αδραχτιού (8 εκ.), πάχους 1,5
εκ. μεταβαλλόμενου στα 11 ψηλότερα εκατοστά σε 5
εκ. εκεί όπου σταματάει το ξύλινο κεφάλι του αδραχτιού. Η λάμα έχει συνολικό μήκος 48 εκ. (πλέον το πάχος της χελιδόνας) και συγκρατείται με 4 στεφανάκια
μεταλλικά πλάτους 1,5 έως 3,5 εκ.
Η μεταλλική αυτή απόληξη του αδραχτιού έχει ορθογωνικό σχήμα και εκεί προσαρμόζεται αμετακίνητη η
χελιδόνα με αντίστοιχου σχήματος τρύπα. Η χελιδόνα
είναι μια οριζόντια τοποθετημένη μεταλλική λάμα στενόμακρη, πλάτους 7 εκ., πάχους στο κέντρο 5,5 εκ. και
μήκους περίπου 35 εκ. με κάθε άκρη της σαν χελιδο-
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νοουρά.
Τι σκοπό έχει η χελιδόνα; Αυτή εφαρμόζει σ’ ένα λάξευμα της πάνω μυλόπετρας (στη φωλιά της χελιδόνας), εφαρμόζει λοιπόν αυτή στη μυλόπετρα, τη στηρίζει και τη γυρίζει (όταν περιστρέφεται το αδράχτι μαζί
με την κινούμενη φτερωτή).
Το πάνω λιθάρ’(ι) έχει όμοια χαρακτηριστικά, συστατικά και γεωμετρικά μεγέθη με το κάτω λιθάρ’(ι), αλλά
αυτό κινείται και παράγει ενεργητικά είναι το προυκουμμένου (προκομμένο). Μέσα
από την στρογγυλή κεντρική τρύπα του, τη γούλη, πέφτει το άλεσμα, συντρίβεται ανάμεσα στα
δυο λιθάρια και αλευροποιείται.
Αν το αλεύρι θέλουμε να είναι
ψιλό ή χοντρό, αυτό εξαρτάται
από το διάκενο ανάμεσα στις δύο
μυλόπετρες. Το διάκενο αυτό
καθορίζουμε με τον ανεβάτη. Το
πάνω μέρος του τελευταίου έχει
διαμπερείς τρύπες μικρής διαμέτρου, όπου περνώντας καβίλια, καθορίζουμε την επιθυμητή
στάθμη. Όσο πιο χοντρό λοιπόν
ζητάμε το αλεύρι (όπως το σιμιγδάλι), τόσο αυξάνουμε το διάκενο των λιθαριών με το να περνάμε πιο ψηλά μια καβίλια στο
κεφάλι του ανεβάτη.
Το άλεσμα πέφτει στην τρύπα
της πάνω μυλόπετρας από ένα
υπερκείμενο ξύλινο κασόνι. Λέγεται κοφίνα και έχει κολουροκωνικό σχήμα. Έχει στις
δυο πλευρές της δυο δοκαράκια που προεξέχουν σα
χερούλια και πατάνε σε σταθερά δοκάρια οριζόντια
στερεωμένα σε κατακόρυφους στύλους εμπρός εκατέρωθεν της μυλόπετρας και πίσω πακτωμένα στον τοίχο.
Το άλεσμα από την τρύπα της κοφίνας δεν πέφτει κατευθείαν στην τρύπα της μυλόπετρας. Χύνεται πρώτα σ’
ένα κοίλο ξύλο σαν σέσουλα, στη γούλη της κοφίνας,
τοποθετημένη σχεδόν σε οριζόντια θέση με μικρή κλίση προς την τρύπα της μυλόπετρας.
Η γούλη της κοφίνας έχει γενικό μήκος 33 εκατοστά,
ύψος πίσω 10 εκ. και εμπρός 5,5 εκ. έως 6 εκ. Πίσω
αναρτάται σταθερά από την κοφίνα, εμπρός κρέμεται
μ’ ένα σχοινάκι ρυθμιζόμενου μήκους από ένα ξύλινο στριφτήρι, το καρούλι, μπρος από την κοφίνα. Ακριβώς είναι τοποθετημένο σε ένα οριζόντιο ξύλινο δοκάρι ανεξάρτητο, ενώ συνήθως στους άλλους ελληνικούς
νερόμυλους σταθεροποιείται επάνω στην κοφίνα. Στρίβοντας δεξιά και μαζεύοντας το σκοινάκι η γούλη της
κοφίνας ανεβαίνει ελαφρά, ο σπόρος που πέφτει μετριάζεται, αποφεύγεται ο κίνδυνος να μπουκώσουν οι
μυλόπετρες.
Πάνω στην ξύλινη αυτή γούλη της κοφίνας ακουμπάει με την μια άκρη της μια σχεδόν οριζόντια βεργούλα, το γαργάρ’(ι). Η άλλη άκρη στηρίζεται θηλυκωμένη
σε μια τάβλα εμπρός από την μυλόπετρα που λέγεται
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αλευρόξυλο. Ανάμεσά τους από τη μέση της βεργούλας ξεκινάει ένα λοξό κλαδί σαν λάμντα που ακουμπάει στη μυλόπετρα με την άλλη άκρη του. Όταν γυρίζει
η πέτρα αναπηδάει το γαργάρ’(ι), αυτό ταρακουνάει τη
γούλα της κοφίνας και κάνει να χύνεται ο σπόρος του
αλέσματος: έτσι – όπως είπαμε – ρυθμίζεται η ροή των
σπόρων, ώστε να μην μπουκώνουν οι μυλόπετρες.
Γύρω από την μυλόπετρα υπάρχει όρθιο περίβλημα
που δεν αφήνει να σκορπίζεται το αλεύρι: είναι η γύρη
αποτελούμενη από δύο τεμάχια, στην περίπτωσή μας
μεταλλικά ύψους εμπρός 39,5 και πίσω 36,5 εκ. Αυτά
συνδέονται πίσω με μια μεταλλική καβίλια που περνάει από 4 αλλεπάλληλες θηλίτσες κολλημένες πάνω
τους. Εμπρός τα άκρα τους απέχουν 30 εκ. Πάνω τους
ακουμπάει μια περιφερειακή δακτυλιοειδής ταβλούλα
πλάτους 20 εκ. που βοηθάει κι αυτή να μην φεύγει το
αλεύρι. Ωστόσο γύρω-γύρω κάτω στο διάκενο σχεδόν 3
εκατοστών ανάμεσα γύρη και μυλόπετρα μαζεύεται με
τον καιρό αλεύρι που ονομάζεται (η) πάσπαλη και που
όσο μένει, χαλάει. Αμέσως εμπρός από το κενό (των 30
εκ.) της γύρης τοποθετείται το αλευρόξυλο, μια σχεδόν
ισοϋψής τάβλα, στηριζόμενη στους δύο κατακόρυφους
στύλους. Αυτούς που δορυφορούν τη μυλόπετρα και
συμβάλλουν στην ανάερη στήριξη της κοφίνας. Έτσι η
τάβλα αυτή (το αλευρόξυλο κλείνει το μπροστινό κενό
της γύρης, αφήνοντας από κάτω μια σχισμή, τη μάχη,
για να πέφτει ανεμπόδιστα το αλεύρι στην αλευροθήκη. Η τάβλα αυτή παράλληλα είναι εκείνη που συγκρατεί το γαργάρ’(ι) στην εμπρός άκρη του. Το στηρίζει όχι
μόνο κατακόρυφα, αλλά δεν το αφήνει να μετακινείται
οριζόντια, καθώς είναι θηλυκωμένο σε μια τρύπα της
τάβλας με τοπικά εκεί μειωμένη τη διάμετρο στο γαργάρ’(ι).
Η αλευροθήκη εμπρός από τις μυλόπετρες μοιάζει
με ξύλινο κασόνι μήκους 89 εκατοστών, πλάτους 54
(είτε 56), ύψους 40 εκ. (ωφέλιμου 28). ΄Όμως οι παρειές του γύρω δημιουργούνται από δοκάρια πάχους 25
έως 27 εκ., επενδυμένο με τάβλες. Τα στιβαρά αυτά
πλαϊνά χρειάζονται για να αντέχουν στο βάρος της μετακινούμενης για χάραγμα πάνω μυλόπετρας.
Από την αλευροθήκη περνούν το αλεύρι με ξύλινο
φτυάρι. Ο μυλωνάς μπορεί και μόνος να τσουβαλιάσει
το αλεύρι, αρκεί να έχει την κουλούρα, ξύλινη από πικροφλάδα (=πικροδάφνη), όπου τυλίγει τις άκρες του
τσουβαλιού. Ζυγίζεται το άλεσμα και πριν και μετά.
Όχι, φύρα δεν αφήνει, αλλά μπορούσε να φύγει από
τυχόν διάκενο ανάμεσα στο αδράχτι και στην καρδιά
της κάτω μυλόπετρας. Ο μυλωνάς για τον κόπο του (το
αξάι) θα πάρει το 4-5% και έχει γι’ αυτό ειδικό σκεύος.
Όταν ο μύλος λειτουργεί αδιάκοπα πρέπει κάθε 15
ημέρες να χαράζονται οι μυλόπετρες. Δυο άνδρες
χρειάζονται για να σηκώσουν την πάνω μυλόπετρα.
Στην αρχή χώνουν δυο σιδερένιες σφήνες (μια μικρή,
μια μεγάλη) εμπρός, ανάμεσα στις δυο μυλόπετρες.
Μπαίνει μετά μια μικρή μανέλα (ξύλινος μοχλός), σηκώνει το πάνω λιθάρι τόσο, ώστε να χωράει κάτω ένα
κύλιντρο (ξύλινο κι αυτό) και μετά με τη μεγάλη μανέλα γυρίζουν το λιθάρι και το σηκώνουν στην αλευρο-

13
θήκη.
Πριν το χάραγμα σταφνίζουν την επιφάνεια κάθε μυλόπετρας που συντρίβεται το άλεσμα. Να πώς γίνεται
αυτό: Πιάνουν ένα ξύλινο οδηγό, μια ευθύγραμμη πήχη,
τη στάφνη, την αλείφουνε με σφουγγάρι που βουτάνε
σε κόκκινο χρώμα, (φκιαγμένο από τριμμένο κεραμίδι και νερό) και την τρίβουνε πάνω στη μυλόπετρα. Τα
χρωματισμένα μέρη τα απομακρύνουν με το μυλοκόπι,
εργαλείο με λεπτή κόψη. Παίρνει μια φλουδίτσα πέτρας – λέει ο Γιώργος Σεβαστάκης – «όσο η τρίχα του
μουστακιού μου». Επεξεργάζονται με το μυλοκόπι την
επιφάνεια της μυλόπετρας όσο γίνεται πιο ομοιόμορφα. Αυτό τελικά πετυχαίνεται με δεύτερο στάφνισμα
και χάραγμα.
Όσο και να χαράζονται οι πέτρες, δεν φθείρονται εύκολα, όταν αυτές είναι φωκιανές. Η πάνω μυλόπετρα,
άγνωστο από πότε τοποθετημένη, μόνο όταν είχε απομείνει παχιά 10 εκατοστά, την αλλάξανε το 1952 με νέα.
Αυτήν την παλιά πάνω πέτρα τη βάλανε κάτω λιθάρ’(ι).
Μετά το χάραγμα η πάν πέτρα θέλει ζύγισμα. Πριν
ξαναβάλουν στη θέση της την πάνω μυλόπετρα ζυγίζουν την κάτω με το ζύγι. Όχι δεν πρόκειται εδώ για
το ζύγι του οικοδόμου μάστορα (το νήμα της στάθμης):
είναι ένας ξύλινος πήχης μήκους 61 εκατοστών, πλάτους 5,6 και πάχους 2,7 εκ. Το τελευταίο σε μια άκρη,
στο κεφάλι, γίνεται 3 εκ. μαζί με ένα καρφί. Στην άλλη
άκρη έχει διαμπερή στενόμακρη τρύπα που εφαρμόζει
στην πάνω απόληξη του αδραχτιού. Σφηνώνεται εκεί
το ζυγί έχοντας αέρα από την επιφάνεια της κάτω μυλόπετρας μόνο ένα χιλιοστό. Γυρίζει λοιπόν ένας κάτω
στο ζουριό τη φτερωτή, γυρίζει μαζί το αδράχτι και το
ξύλινο ζυγί απάνω. Όταν το ζύγι χτυπήσει στην επιφάνεια της κάτω μυλόπετρας, ανάλογα με το πού, ο από
πάνω φωνάζει να χτυπηθεί η αντίστοιχη ξύλινη σφήνα
κάτω στο κατάντι που αναφέραμε: μπροστινή! ή πισινή! ή κατακέφαλα, πότε από εδώ (προς τη σταματήρα),
πότε από κει (προς τον ανεβάτη). Αυτό γίνεται πολλές
φορές. Μετά την τοποθέτηση και τις πάνω μυλόπετρας,
ζυγίζεται κι αυτή ώστε να μη χτυπάει με την κάτω έχοντας κατ’ αρχήν διάκενο απ’ αυτή 1 χιλιοστό. Στην περίπτωση αυτή τυχόν μικροδιαφορά αντιμετωπίζουν με
κομμάτι δέρμα που βάζουν στη χελιδόνα.
Μετά το χάραγμα στις μυλόπετρες με όση κι αν σκουπίζονται επιμέλεια απομένει ψιλή πέτρα. Γι’ αυτό με το
να αρχίζει να ξαναλειτουργεί ο μύλος βάζανε καλή πάσπαλη και μετά πίτουρα και καρπούς για κτηνοτροφή.
Αλλιώς το πρώτο σιτάρι δεν έκανε για φαΐ, γιατί κριτσάναγε το ψωμί.
Δεν είμαστε κατατοπισμένοι για το πότε κτίστηκε ο
νερόμυλος Σεβαστάκη. Ούτε μπορούμε να ερμηνεύσουμε την οικογενειακή παράδοση ότι «τον είχαν φκιάξει Γάλλοι». Το βέβαιο είναι ότι ο μύλος πέρασε από 4
γενιές μυλωνάδων. Η συμβολαιογραφική έρευνα μπορεί να μας πληροφορήσει περισσότερα. Σημειώνεται
ότι μερικοί μύλοι στην περιοχή αναφέρονται τον 18ο
αιώνα ως ιδιόκτητοι της μονής Πάτμου, σύμφωνα με
το αρχείο της, όπως μας πληροφορεί ο μελετητής του
Μανόλης Βουρλιώτης.
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Αλέξανδρος Χατζηιωάννου, άξιος Έλληνας, Σαμιώτης, Μαραθοκαμπίτης
Ο Αλέξανδρος Χατζηιωάννου υπήρξε μια σημαντιΟ ηγεμόνας της Σάμου Γεώργιος Βέροβιτς (1894κή προσωπικότητα με ενεργό συμμετοχή στο ιστορι- 1896), εκτιμώντας το μορφωτικό του επίπεδο και τα
κό πέταγμα’ της Ελλάδας κατά τις πρώτες δεκαετίες πολλαπλά προσόντα του, τον διορίζει υπασπιστή του,
του 20ού αιώνα, που προσδίδει τιμή στη Σάμο κι ιδι- τον προτείνει και παρασημοφορείται από το σουλαίτερα στον ηρωικό Μαραθόκαμπο, όπου γεννήθηκε τάνο σε αποστολή του στην Κωνσταντινούπολη μέσω
στις 15 Ιουλίου 1874.Μοναδικός γιος ανάμεσα σε τέσ- Σμύρνης και τον περιλαμβάνει στην ακολουθία του,
σερις κόρες (Ουρανία, Χρυσούλα, Αντιόπη, Αγγελική) όταν στις 16 Ιουνίου 1896 διορίζεται Γενικός Διοικητου Ιωάννη Χατζηιωάννου και της Μαριγώς, το γένος τής Κρήτης, όπου τον κατατάσσει στην κρητική χωροΣταμάτη.
φυλακή ως εθελοντή.
Ο πατέρας του Ιωάννης
Υπηρετώντας ως εθελοντής
κατετάγη για τρία χρόνια στις
ήταν νοικοκύρης με αξιόλογη
6/11/1899 και ανακατετάγη
κτηματική περιουσία και συμγια άλλα τρία στις 6/12/1903.
μετοχή στο θαλάσσιο εμπόριο
Έλαβε μέρος στον πόλεμο
και η μητέρα του Μαριγώ ήταν
του 1897 και σε όλους τους
κόρη του Αλέξη Σταμ. Αλέξη,
αγώνες των Κρητών. Όταν σε
γιου του Σταμάτη Αλέξη. Η
μία σύγκρουση αιχμαλωτίζεκύρια κατοικία τους ήταν στο
ται τραυματίας, ένας ΤούρΜαραθόκαμπο, τους βρίσκουκος πασάς, παρά τις έντονες
με όμως να κατοικούν και στα
Κουμέικα.
αντιδράσεις, τον περιθάλπει
Ο Αλέξης Στ. Αλέξης, δάσύμφωνα με το Διεθνές Δίσκαλος στο Καρλόβασι, ήταν
καιο περί αιχμαλώτων και αυτός, ως ένδειξη τιμής του χαο αρχηγός της εξέγερσης του
ρίζει το ασημένιο πουγκί του,
1849 εναντίον της «παρανότη σφυρίχτρα του κι ένα κουμου και αισχρότατης Βογοριμπί από τη στολή του.
δικής εξουσίας». Ο ΚονεμέΜελετηρός και φιλομαθής
νος, τοποτηρητής του νέου
όπως ήταν, εκτιμήθηκε από
ηγεμόνα Καλλιμάχη, τον αποτους αξιωματικούς της ιταλικατέστησε σε αξίωμα με εξέκής οργανωτικής αποστολής
λιξη σε επιστάτη δημοσίων
και κατέλαβε εξέχουσα θέση
έργων.
Ο Αλέξανδρος Χατζηιωάννου
στο σώμα της Κρητικής ΧωΟ Σταμάτης Αλέξης ήταν ο
πρώτος κι έμπιστος αξιωματικός του καπεταν Σταμά- ροφυλακής, προαγόμενος «ταχέως και κατ’ αξίαν».
τη Γεωργιάδη στο μπρίκι του Αχιλλεύς και πρωτοστά- Η αποστολή ανέθεσε σε αυτόν, μόνον μορφωμένο,
τησε σε όλες τις επιχειρήσεις του στο μεγάλο αγώνα. τη μετάφραση και προσαρμογή των κανονισμών και
Ανδραγάθησε στον Κάβο Φονιά το 1821, στο φρούριο την εκφώνηση των παραγγελμάτων στην ελληνική στα
της Χίου το 1822 και σε αποστολές ανοιχτά στο Καρ- οποία επικρατούσε πλήρης σύγχυση.
Μετά την ένωση της Κρήτης με τη Ελλάδα το 1912
λόβασι το 1824, στην Αλικαρνασσό το 1825 και ανοιχτά
της Αλεξάνδρειας το 1827.Ταυτίζεται με τον Σταμάτιο κατατάσσεται στην ελληνική χωροφυλακή ως υπομοίΑλέξινας της ομάδας «αποβλήτων και απαραδέκτων» ραρχος (24/10/1912), στην οποία είχε ταχύτατη εξέλισημαντικών μεταναστών του 1833,(Νικόλαος Σταμα- ξη, διακρινόμενος για τη σταθερότητα του χαρακτήρα
του, την ευθύτητά του, την ευρύτητα της μόρφωσης, τη
τιάδης Συλλογή επισήμων εγγράφων, 1893, σελ.242).
Ο Επαμεινώνδας Σταματιάδης, Σαμιακά, 1881, τόμ. χρηστή του διοίκηση και την ανεξαρτησία της γνώμης
Β’ , 1882 και τόμ. Γ’ και ο Νικόλαος Σταματιάδης Σαμι- του από τα εκάστοτε πολιτικά πάθη.
Μοίραρχος ΙΙ την 25/3/1914, μοίραρχος Ι την
ακά, 1899, τόμ. Α’,1900 και τόμ. Β’, περιγράφουν με λε10/6/1915, ταγματάρχης την 13/11/1917, αντισυνταγπτομέρειες τη δράση των δύο ανδρών.
Ο Αλέξανδρος (ή και Αλέξης) Χατζηιωάννου, συνε- ματάρχης την 1/6/1919 και συνταγματάρχης την
χίζοντας τις ιστορικές παραδόσεις των προγόνων του, 13/12/1923.
κατατάσσεται στην Ηγεμονική Χωροφυλακή με αρχηΕπαινείται για την παγίωση της δημοσίας τάξεως
γό τον Οδυσσέα Ωρολογά, αμέσως μετά την αποφοί- και ασφαλείας με διαταγές του Υπουργείου Στρατιωτησή του από το Πυθαγόρειο Γυμνάσιο, με γυμνασιάρ- τικών της 10/2/1915 και του Υπουργείου Εσωτερικών
της 23/8/1919.
χη τον Αριστομένη Στεργιογλίδη.
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Τοποθετείται σε διάφορες μάχιμες μονάδες κυρίως για όλους ανεξάρτητα από θέση και ιδιότητα. Χαραστη Μακεδονία. Ως μοίραρχος διοικητής λόχου στο κτηριστικό παράδειγμα: οδηγείται στη δικαιοσύνη ο
Τάγμα Ασφαλείας του Αρχηγείου Δημοσίας Ασφα- ηγούμενος μεγάλου μοναστηριού και ο προμηθευτής,
λείας Θεσσαλονίκης, προσχωρεί την 16/8/1916 στο επειδή σε περιοδεία του το γεύμα που προσφέρθηκε
περιλάμβανε και μαριδάκι σε
Εθνικό Κίνημα. Αντικαθιστά το
περίοδο απαγορευμένης αλι1916 τον λοχαγό Γεώργιο Κονείας.
δύλη στην αναγκαστική στραΤο 1931 διορίζεται επιθετολόγηση, μετά από θλιβερά
ωρητής της Β Περιφέρειας
έκτροπα που είχε αυτός προμε έδρα την Πάτρα και την
βεί στη Χαλκιδική και διορίζεται διοικητής.
30/1/1935 της Α Περιφέρειας
Υπηρετεί στη Σχολή Χωρομε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
φυλακής ως καθηγητής και διΤραύμα που υπέστη στο δεαχειριστής, όταν με επείγουξιό νεφρό κατά τις πολεμικές
σα διαταγή του αρχηγείου της
επιχειρήσεις στη Μακεδονία
17/4/1919 διατάσσεται να πακαι τον οδήγησε σε νεφρεκτομή το Μάρτιο του 1923 δηραδώσει, γιατί είχε επιλεγεί
μιουργεί κάποια προβλήματα
να αναλάβει τη Διοίκηση Τάγστην υγεία του. Με πρόσχηματος 500 ειδικά εκπαιδευμέμα αυτά κάποια κέντρα εξουνων χωροφυλάκων που επρόσίας εμποδίζουν την εξέλιξή
κειτο να σταλεί στη Σμύρνη.
του κατά το τέλος της σταδιΣτις 10/5/1919 το τάγμα αποοδρομίας του. Ασφαλώς ο παβιβάζεται στη Σμύρνη μαζί με
το 8ο Σύνταγμα Κρητών. Αναντοδύναμος υπουργός στραλαμβάνει διοικητής της Ανωτιωτικών Γεώργιος Κονδύλης
τέρας Διοικήσεως Χωροφυδεν θα ξέχασε την αντικατάλακής Ιωνίας με έδρα στη
στασή του στη Χαλκιδική. Η
Ο Αλέξης Αλέξη
αδικία τον αναγκάζει να προΣμύρνη. Τα άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα που εφαρμόζει πολύ σύντομα τον σφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Πρωφέρνουν σε ρήξη με τον φιλότουρκο ανθέλληνα Αρμο- τοδικείο Αθηνών. Σε νεκρολογία στον αθηναϊκό τύπο
στή Αριστείδη Στεργιάδη που θέλει να επεμβαίνει επί- εντοπίζουμε: «δεν πρόλαβε να δεχθή τας επωμίδας
μονα στις αστυνομικές υπηρεσίες, πράγμα που ο ίδιος του στρατηγού προαχθείς παμψηφεί υπό του Ανωτάδε μπορεί να ανεχτεί. Ο μοιραίος αυτός πράκτορας, του Συμβουλίου διά τον βαθμόν αυτόν».
Είχε μεγάλη εκτίμηση στην αθηναϊκή κοινωνία λόγω
όπως απεδείχθη, ξένων συμφερόντων, ζητά με έγγραφο της 18/7/1919 την άμεση αντικατάσταση του διοι- του χαρακτήρα του, της μόρφωσης και των εξαιρετικητή και το επιτυγχάνει με παρέμβαση των σκοτεινών κών του γνώσεων στην ιστορία και την αρχαιολογία.
δυνάμεων. Έξαλλος ο Χατζηιωάννου μετά από έντονη Άριστες ήταν οι σχέσεις του με τις οικογένειες Μπελογομαχία κατά την οποία του απηύθυνε σκληρότατες νάκη, Ηλιάδη, Μοάτσου, (η Δώρα Μοάτσου, κατοπινή
κατηγορίες για τα συμφέροντα που υπηρετεί, χτύπησε σύζυγος Κώστα Βάρναλη, ήταν η εξ απορρήτων γραμματέας του Ελ. Βενιζέλου) και με εξέχουσες πολιτη γροθιά στο γραφείο του κι αποχώρησε.
Διορίζεται διοικητής της Σχολής Χωροφυλακής το τικές και στρατιωτικές προσωπικότητες όπως ο Ελ.
Σεπτέμβριο του 1922, θέση την οποία κατέχει μια εξα- Βενιζέλος, ο Θ. Σοφούλης και οι στρατηγοί Νικ. Πλαετία, μέχρι τον Οκτώβριο του 1928. Επισημαίνεται ότι στήρας και Γ. Κατεχάκης.
Τέθηκε σε αυτεπάγγελτο αποστρατεία στις 27/4/1935
κανένας απ’ όλους τους διοικητές δεν ξεπέρασε τη
ως
παθών εν υπηρεσία με περίοδο 37 έτη συνεχούς
διετία. Με την ευρεία στρατιωτική, κι όχι μόνο, μόρυπηρεσίας
εκ των οποίων άνω των 8 πολεμικά. Απεβίφωση κι εμπειρία του, αφού από υπομοίραρχος δίδαωσε
από
οξεία
νόσο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυσκε στη σχολή, προτείνει στις 20/1/1925 νέο κανονιρός
στις
10/5/1935
και ετάφη στο Α Νεκροταφείο Αθησμό σε αντικατάσταση του ισχύοντος, ο οποίος γίνεται
νών.
Εκτενείς
νεκρολογίες
αφιέρωσε ο αθηναϊκός
μετ’ επαίνων αποδεκτός και με άμεση εφαρμογή. Προτύπος,
ο
Κήρυξ
Δημοσίας
Ασφαλείας
(15/51935) και
τείνει επίσης την αναμόρφωση των στολών και των διτο
Αιγαίον
του
Ι.
Βακιρτζή
(14/5/1935).
ακριτικών σημάτων και καταβάλλει προσπάθειες για
Την αξιόλογη βιβλιοθήκη του, την πανοπλία του, τα
την κατασκευή τους στην Ελλάδα. Με τον κανονισμό
παράσημά
του και τη φωτογραφία του, η οικογένειά
Χατζηιωάννου ουσιαστικά δημιουργείται μια νέα σύγτου
τα
δώρισε
στο σύλλογο Πυθαγόρας. Την ευχαριχρονη σχολή.
στεί
δημόσια
ο
πρόεδρός
του Β. Ι. Καριώτογλου στο ΑιΤον Δεκέμβριο του 1928 τοποθετείται διοικητής
γαίον
της
14/1/1936.Η
σημερινή
τους τύχη ενδιαφέρει.
της Ανωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής Κρήτης με
έδρα τα Χανιά. Εφαρμόζει αυστηρά το νόμο ισότιμα
Πρώτη δημοσίευση στην εφημερίδα Σαμιακόν Βήμα.
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Έλσα Χίου

Το χωριό των γλυκόηχων καμπάνων
Η Λέκκα είναι το χωριό των παιδικών μου χρόνων.
Εκεί τέλειωσα το δημοτικό και η πρόσκληση να επισκεφτώ το σχολείο ήταν εκπλήρωση ενός μυστικού
ονείρου. Ήξερα πως η νοσταλγία θα συμμαχούσε με
τη φαντασιακή μου μνήμη και θα αντίκριζα τρεις αίθουσες γεμάτες παιδιά, τη δασκαλομάνα μου με το

θαλασσί της ταγέρ, την κυρία Πένη Γρυδάκη -Χατζηνικολάου, την παιδική βιβλιοθήκη, τα κουνελάκια που
τρέφαμε στο πίσω προαύλιο, το σιντριβάνι, τις τριανταφυλλιές, τις βρύσες. Το σημερινό σχολείο των δεκατριών παιδιών, αλβανικής καταγωγής τα περισσότερα, ήταν το σχολείο της σύγχρονης πραγματικότητας
με τις πολυπολιτισμικές κατευθύνσεις, τις χαρούμενες ζωγραφιές, τις ζεστές αγκαλιές, τις πολιτιστικές
ενασχολήσεις και τη χαρά της συμμετοχής σε συλλογικά δρώμενα. Θαύμασα την αφοσίωση στα όμορφα πρόσωπα των παιδιών, την ευγένεια και την ηρεμία. Η συζήτηση άναψε αβίαστα. Ερωτήσεις, απορίες
και ανεπιτήδευτη προσοχή. Αν δεν είχα τη πληροφορία της καταγωγής των παιδιών, δεν θα καταλάβαινα
ότι δεν ήταν ελληνόπουλα. Άκουγα στο στόμα τους τη
γλώσσα μας να ρέει κρυστάλλινη, με τις ωραίες λέξεις του ανθολογίου τους κι ένοιωσα ευγνωμοσύνη για
την ύπαρξή τους, που κρατούσε ανοιχτό και ζωντανό
το σχολείο της μνήμης μου και της καρδιάς μου. Κοιτάζοντας αργότερα τα πορτρέτα των δωρητών αποδήμων Λεκκατών της Αμερικής, θυμήθηκα τις ευχαριστήριες επιστολές για τα τετράδια που έστελναν στο
σχολείο, για τα πολύχρωμα τόπια από καουτσούκ και
τις δαπάνες για παιδικά λογοτεχνικά βιβλία. Ήταν κι
αυτοί παιδιά μεταναστών σε συφοριασμένες εποχές
για το νησί, όπου ο ανθός των νέων, κυνηγημένων από
τα δεινά του πολέμου και του εμφύλιο, έπαιρναν το
δρόμο της ξενιτιάς. Έφυγαν κι από εδώ κορίτσια με
πρόσκληση για κάποιον άγνωστο γαμπρό, σαλπάροντας με τα πλοία της γραμμής και πάμπολλοι εργάτες

για τις φάμπρικες όπου γης. Και καθώς υποψιαζόμουν
στο βλέμμα των παιδιών την εμπειρία της σύγχρονης
ξενιτιάς και της παιδικής προσφυγιάς, τους μίλησα για
τις καμπάνες του χωριού.
Ο Αι-Γιάννης της Λέκκας, χτισμένος στον ιερό του
λόφο, είναι γνωστός για τις καλόηχες καμπάνες του.
Καμπανάρηδες αποκαλούσαν τους Λεκκάτες τα γύρω χωριά για τις κωδωνοκρουσίες τους, που αντηχούσαν σαν μακρινή
μουσική γλυκόηχης μπάντας. Καμπαναράκι φώναζαν και οι λιγοστοί κάτοικοι
του νησιού της μυθιστορίας μου το μοναχικό αγόρι του σχολειού, με τον μοναδικό
του δάσκαλο, που έπαιζε με τις καμπάνες των ξωκλησιών. Φεύγοντας έφηβη
απ’ τη Λέκκα, είχα φυλάξει στη ψυχή μου
τους ήχους της. Μες τη καμπάνα ήμουν
εγώ κι η καρδιά μου, που χτυπούσε στα
τοιχώματά της, για να μπορούν ν’ ακούνε οι αναγνώστες μου μεγάλοι και μικροί
τις λέξεις των ιστοριών μου. Ένιωθα πως
η πέτρα του Ροντάρι, στη λίμνη και οι κύκλοι του νερού που αναπαράγουν πεδία λέξεων και
φράσεων, είχε γεννήσει την ιδέα της καμπάνας μου
και τα ηχητικά κυκλικά της σήματα στους πέντε ανέμους. Άφθονες αερόβιες λέξεις ταξίδευαν σαν πουλιά πάνω απ’ τα καμπαναριά του παιδικού λογοτεχνικού μου κόσμου. Είδα στα μάτια των παιδιών τη χαρά
να συμμετέχουν στο πανηγύρι των λέξεων και των εικόνων. Την ικανοποίηση να σκέφτονται ελληνικά, αφομοιώνοντας την ελληνική κουλτούρα. Ίσως κάποια να
γράψουν στο μέλλον τη πραγματική διάσταση της ξενιτιάς και της προσφυγιάς στη ελληνική λογοτεχνία. Κι
όχι μόνο τ’ ελληνοαλβανόπουλα, αλλά και τα άλλα των
προσφυγικών αντίσκηνων, που στα σχολεία που τα δέχτηκαν, μαθαίνουν να χειρίζονται και να μιλούν την ελληνική γλώσσα, μαθαίνουν να ζωγραφίζουν και ν’ αγαπούν το φως και τα χρώματα της ελληνικής παιδείας.
Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά την
υπέροχη δασκάλα Τζένη Περηφάνα για την πρόσκληση. Τον διευθυντή του σχολείου Χριστόφορο Κωνσταντινίδη, τον ευγενέστατο δάσκαλο Χρήστο Θερενίδη
και την γλυκιά νηπιαγωγό Αντριάνα Παπαδοπούλου,
που με τα νηπιάκια της και την καλή φίλη Μίνα αφουγκράστηκαν το σαμιώτικο παραμύθι μου με προσοχή
κι αγάπη. Η μέρα μου μαζί τους φωτίστηκε μ’ ελπίδα,
ουσιαστική χαρά, και βαθιά, αγαπητική επικοινωνία.
Αποχαιρετώντας τους πανάξιους αυτούς δασκάλους,
θυμήθηκα τη ρήση ενός σοφού. «Ο καλός δάσκαλος
είναι λαμπάδα αναμμένη. Λιώνει, δίνοντας φως».
Καλό καλοκαίρι σε μαθητές και δασκάλους με τη συντροφιά καλών και ποιοτικών βιβλίων.

