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Νέα του Συλλόγου
Συνδρομές Φτεριά
Αγγελική Δαδάου-Βαγιανού
Αθηνά Ψωμά
Μακούλα Δαδάου
Ασημίνα Καρακωσταντή
Δημήτριος Τσακουμάγκος του Ιωάννη
Κώστας Σαρρηγιάννης
Μαρία Κοζώνη του Γεωργίου
Αθηνά Τεμπέλη
Δάφνη Φραντζέσκου
Μάριος Ταλιαδούρος
στη μνήμη των 30 χρόνων από τον θάνατο
των γονέων του Ανθής και Κωνσταντίνου
Ειρήνη Κιάσσου
Μαρία Πατσούλη (πρεσβυτέρα)
Βάνα Γιαννούτσου-Μαρέντη
Μιχαήλ Φωκάς
Φωτούλα Καρατζά
Δημήτρης Δανάς
Αγγελική Τζανετή
στη μνήμη του συζύγου της Νικολάου Τζανετή
Γεώργιος Ροδίτης
Πόπη Θάνου
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Θερμές ευχαριστίες για τη συνεισφορά σας στην
έκδοση του περιοδικού μας. Η ύλη που μας στέλνετε
είναι πλούσια, δεν μπορούμε να δημοσιεύουμε αμέσως τα κείμενά σας, τα οποία μπαίνουν σε σειρά προτεραιότητας. Πάντως σας παρακαλούμε να γράφετε
μικρά κείμενα, οι διαθέσιμες σελίδες του περιοδικού
είναι μόλις δεκαέξι και καλό είναι να υπάρχει ποικιλία. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις. Ελάτε πρώτα
σε επαφή με ένα μέλος της Συντακτικής Επιτροπής
για να σας ενημερώσει. Θερμή παράκληση τα κείμενά σας να είναι σε αρχείο doc, ενώ οι φωτογραφίες
σας να έχουν κατάληξη jpg και να είναι σαρωμένες σε
υψηλή ανάλυση. Μην μας στέλνετε συμπιεσμένα αρχεία, υπάρχει πρόβλημα στην επεξεργασία τους. Τέλος, θα θέλαμε να μας στέλνετε την ανάλογη εικονογράφηση για το άρθρο σας.
Μην ξεχνάτε να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του
Συλλόγου fterias.gr, εκεί θα βρείτε προηγούμενα τεύχη του Φτεριά, ανακοινώσεις, φωτογραφίες και βίντεο. Επίσης στο facebook υπάρχει η σελίδα Σύλλογος Απανταχού Μαραθοκαμπιτών που έχει φτάσει
αυτή τη στιγμή να έχει 4.857 φίλους, στην οποία δημοσιεύονται φωτογραφίες και ανακοινώσεις.
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Συνδρομές Στέγης
Νίκος-Μαρία Ελένης
151,17
ενίσχυση της Στέγης με αγορά κρεάτων
Peter Nuijten
203
ενίσχυση της Στέγης από την διάθεση
ζωγραφισμένων πετρών
Barbara Stegl
140
Αγγελική Τζανετή
50
στη μνήμη του συζύγου της Νικολάου Τζανετή
Βάνα Γιαννούτσου
30
Δήμητρα Κικκώνη
20
Στη μνήμη Ρέας Δουζίνα
50
Ο αγαπητός σε μας Mr. Peter αγαπά τον Μαραθόκαμπο, αγαπά την Στέγη Αγάπης και μας βοηθά πάντα με
ένα ξεχωριστό και πρωτότυπο τρόπο. Μαζεύει ωραίες
πέτρες από την παραλία του Κάμπου όπου κάνει κάθε
χρόνο τις διακοπές του, τις ζωγραφίζει και τις διαθέτει στους συγκάτοικους τουρίστες.
Σας ευχαριστούμε πολύ Mr. Peter που έρχεστε από
τόσο μακριά για να ενισχύσετε την Στέγη Αγάπης.
Σας ευχαριστούμε, γιατί με αυτό τον τρόπο μας θυμίζετε ότι τελικώς υπάρχουν πολύ τρόποι για να βοηθήσει κάποιος όταν το θέλει. Σας ευχαριστούμε που
αγαπάτε τον τόπο μας αγαπάτε τους ανθρώπους της
και το δείχνετε με τις πράξεις σας.
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Ιδιοκτήτης:
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Καλοκαιρινές εκδηλώσεις
Με επιτυχία έγινε και φέτος στις 2 Αυγούστου η καλοκαιρινή εκδρομή του Συλλόγου μας στους Λειψούς.
Μονοήμερη εκδρομή σε νησιά τα τελευταία χρόνια που αν και κοντά μας, δεν τα ξέρουμε, Ικαρία, Λέρος και φέτος
Λειψοί και του
χρόνου
ίσως
τολμήσουμε και
κάτι περισσότερο μία η δυο
διανυκτερεύσεις, ο κόσμος
το θέλει. Ας είμαστε καλά!
Η γιορτή στην
μνήμη
τους
Αφανούς Ναύτη έχει γίνει πια θεσμός στον Όρμο Μαραθοκάμπου.
Στις 11 Αυγούστου και σε ένα κλίμα τιμής και σεβασμού για τους ανθρώπους που χάθηκαν στην θάλασσα,
ρίξαμε στην υγρή αγκαλιά της μια μεγάλη ανθοδέσμη
από πολύχρωμα λουλούδια και μέσα από τον μεστό

Συντακτική Επιτροπή
Εκ μέρους της επιστημονικής επιτροπής θα θέλαμε
να ενημερώσουμε το προσφιλές κοινό του περιοδικού
Φτεριάς για μερικές από βασικές αρχές που διέπουν
τη δημοσίευση των κειμένων:
Δημοσιεύονται κείμενα τα οποία σχετίζονται με τον
Μαραθόκαμπο, την ιστορία του, τον πολιτισμό του και
την καθημερινή του ζωή των κατοίκων του. Επίσης, φιλοξενούνται κείμενα που προέρχονται από Μαραθοκαμπίτες και αφορούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την
παράδοση του χωριού.
Η επιστημονική επιτροπή (και ευρύτερα όλη η συντακτική επιτροπή) δεν ασκεί κριτική στο περιεχόμενο των κειμένων που δημοσιεύονται. Αντιμετωπίζονται
ως ιστορικές πηγές, οι οποίες άσχετα αν εκπροσωπούν ή όχι την ιστορική αλήθεια, τίθενται στη διάθεση
του επαρκούς αναγνώστη, ο οποίος μπορεί να κρίνει
μόνος του το υλικό και να βγάλει τα συμπεράσματά
του. Σεβόμαστε το κοινό μας και προσπαθούμε να
βρούμε τους ειδικούς επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί με επιμέρους θέματα του Μαραθοκάμπου. Παράλληλα, ωστόσο, προσπαθούμε να τηρήσουμε απολύτως δημοκρατικές διαδικασίες στη δημοσίευση των
πηγών και προάγουμε την πολυφωνία.
Στα κείμενα παρεμβαίνουμε ελάχιστα κυρίως γλωσσικά για να εξομαλυνθούν και να γίνουν κατανοητά
από τους αναγνώστες. Και σε αυτή την περίπτωση τα
κείμενα δημοσιεύονται, αφού λάβουν την έγκριση για
τις παρεμβάσεις μας από τον/την συγγραφέα.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τόσο τους συγγραφείς όσο και το κοινό του Φτεριά που με αγάπη και
αφοσίωση συμβάλλουν αποτελεσματικά στην προσπάθεια για τη συνεχή και απρόσκοπτη έκδοσή του.
Καλό Φθινόπωρο!

και ρομαντικό λόγο της πάντα υπέροχης Έλσας Χίου
οδηγηθήκαμε στα χρόνια των παλιών ναυτικών και καραβομαραγκών στα χρόνια της δύσκολης ναυτοσύνης.

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

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

τράπεζα Eurobank
0026.0462.40.0200302533

τράπεζα Alpha Bank
226002002000307

ΙΒΑΝ: GR4202604620000400200302533

ΙΒΑΝ: GR19 0140 2260 2260 0200 2000 307
BIC: CRBAGRAA
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Φτεριάς
Μανώλης Ν. Κάρλας

Το καλύβι με τους αρμακάδες
Το πατρογονικό της μάνας μας στον Αϊ-Γιάννη είναι ένα λιοστάσι τεράστιο, εικοσιπέντε ζευγαριές και
βάλε. Ξεχώριζε σε πάνω και σε κάτω κτήμα, σε δυο
συναπτά λιοχώραφα, παλιές αγορές του παππού μας.
Το πάνω κτήμα, το αγιοταφίτικο, ξεκινά ψηλά από τον

λόφο του Αδερφούλη και κατεβαίνει κλιμακωτά προς
τη Λάκα, ένα επίπεδο χωράφι με μεγάλα και γέρικα
λιόδενδρα. Και μ’ ένα λαιμό που θυμίζει κλεψύδρα συνεχίζει ομαλά στην αρχή και ύστερα μέσα από κακοτράχαλα και δύσβατα μέρη προς τα παλιοκάλυβα και
στη Μεσοποταμία του Κιάσου, όπως έλεγαν σκωπτικά
οι παλιοί το κάτω κτήμα καθώς έχει σαν σύνορα προς
τον βοριά ένα ποτάμι χαλικόπετρες, τη σάρα και στο
νοτιά τη μεγάλη γράβα, μια χαράδρα στενή που κατεβαίνει κι αυτή ως την ακτή στη δαιμονόπετρα, στου
Αράπη τον βράχο.
Εδώ τα λιόδεδεντρα απλώνονται μέχρι τη θάλασσα
και ο μαΐστρος από το πέλαγος νοτίζει μ’ αρμύρα τον
καρπό τους και λυγίζει τους κορμούς και τα κλαδιά
τους που αγγίζουν το χώμα προς την ανατολή λες και
προσεύχονται γονυπετή όλον το χρόνο.
Ήταν πολύ δύσκολο το κάτω κτήμα. Εργάτες κι αφεντικά ανέβαζαν με πολύ κόπο στον ανήφορο με τα σακιά και τα κοφίνια τα χαρούπια, τον λιόκαρπο και τις
χαμάδες απ’ το κυμοθάλασσο μέχρι τα παλιοκάλυβα
και από κει, πότε στον ώμο και πότε με τα ζώα τους,
απ’ την μοναδική ποριά, μέσα από το χωράφι του γείτονα, έφταναν στη Λάκα μας, που την διασχίζει η δημοσιά, ο παλιός ημιονικός δρόμος της περιοχής.
Δύσκολος τόπος αλλά γόνιμος με πλούσια σοδιά, σιτάρια,σύκα, αγριοβλάσταρα, χαρούπια, λαδολιές και

χαμάδες, πεντανόστιμες, μοναδικές στο άρωμα και
στη γεύση.
Η Λάκα μας είχε και όνομα. Ήταν του Καυλούτσου
η Λάκα, ίσως από το παρατσούκλι κάποιου προκάτοχου. Στην ανατολική της πλευρά και κοντά στο σύνορο
με τον Σεβαστή τον Ιούνιο του 1964 μ’
αργατολόι πολύ, ανοίξαμε θεμέλια για
ένα μονόχωρο καλύβι. Τα υλικά ήταν
όλα πρόσφορα στον τόπο. Οι πέτρες
δίπλα μας, το χώμα για τη λάσπη μπόλικο και το νερό κοντά και στη Παλιόστερνα και στου Καΐλα.
Τον κόκορα που φέραμε μέσα στο
καλάθι απ’ την Αγία Κυριακή τον έσφαξε ο πατέρας για το καλό λίγο πριν ξεκινήσουν οι μαστόροι και το αίμα του
πότισε τα νιόσκαφα. Το σπίτι το έχτιζαν δυο Γιώργηδες, ο Καραγιάννης και
ο Φράντσης ή Μεφσούτ και πούργευαν ο Μήτσος το Γιωργέλι και οι γονείς
μας. Σε μας, τα παιδιά, ανέθεσαν να
κουβαλούμε το νερό και να φέρνουμε
κοντά στους μαστόρους χαλίκια από τη
Λάκα, για μόλωμα.
– Για να μην καθόσαστε, έλεγε ο πατέρας.
Κουβαλούσαμε, κουβαλούσαμε, έγινε ένας τεράστιος αρμακάς, τελείωνε η οικοδομή κι ακόμα κουβαλούσαμε. Ήταν καλοκαίρι, χαρά Θεού και όλοι δούλευαν
απ’ το χάραμα ως το γιόμα με τη δροσιά της αυγής και
το απόγευμα ως αργά με το μαϊστράλι.
Το μεσημέρι μετά το φαγητό ξαπλώναμε καταγής
στο χωράφι, στηρίζοντας το κεφάλι μας στον κορμό
της γέρικης ελιάς με τον πλούσιο ίσκιο και δεν χρειαζόταν ώρα πολλή για να μας κουτσοπάρει ο ύπνος.
Κάποια όμορφα βράδια μαζεύονταν στην αυλή του
κυρ Χριστόδουλου ή και στο γειτονικό καλύβι της κυρά
Μαριγώς γείτονες και παραγείτονες, κόσμος πολύς
για το νυχτέρεμα. Φιλέματα, αγκαλιές, κουβέντα για
τις δουλειές, για το χωριό, για τους ξενητεμένους. Και
μέσα στη καλή χαρά άρχιζαν κι οι μαστόροι να λένε
τα δικά τους φωναχτά, μαθήματα πολιτικής οικονομίας τα βάφτιζε ο Μεφσούτ και δος του το κεφάλαιο και
δος του ο καπιταλισμός και ο ιμπεριαλισμός και η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Και μνημόνευαν στην ομήγυρη τους επαναστάτες
του 21, τους ήρωες του έπους του 40 και της εθνικής
αντίστασης, τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας και τα
όνειρά του για τον λαό και την πατρίδα που η ντόπια
αντίδραση και η αμερικανοκρατία τα εμπόδισαν ν’ ανθίσουν. Και να φωνάζει η κυρά Γραμματική πως έχουμε μικρά παιδιά και μουσαφίρηδες και ο λόγος είναι
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σπόρος και πως και ο αέρας έχει αυτιά ακόμα…
Όταν είχε αστροφεγγιά ο Μήτσος το Γιωργέλι άρχιζε το μάθημα της αστρονομίας που το έμαθε, όπως
έλεγε, πολύ καλά στη Μέση Ανατολή κι αυτός, στο
σύρμα. Εκεί η Μεγάλη Άρκτος, εδώ η Μικρή, να ο Αυγερινός ή Αποσπερίτης, εδώ το ένα, εκεί το άλλο, ολόκληρη πλοήγηση στο σύμπαν.
Και καθώς μέσα από το στενό, ανάμεσα Σάμο και
Φούρνους, περνούσαν κάθε λίγο και λιγάκι λογής-λογής πλεούμενα, ελληνικά και ξένα, ταξιδεύαμε όλοι
μαζί από βορά προς νότο, από τη δύση στην ανατολή
και ξανά πίσω, σ’ όλα τα μήκη και τα πλάτη του ορίζοντα και της γης.
Κάθε απόγευμα ο αδερφός μου πήγαινε με τα ζωντανά μας στην Παλιόστερνα να τα ποτίσει και να μας
φέρει κρύο νερό. Εγώ είχα βρει μια θεόρατη πέτρα σα
θρόνο μέσα στο κτήμα, απέναντι από το αλώνι του κυρ
Χριστόδουλου κι ανέβαινα πάνω για να χαρώ το πέλαγος, τα πλεούμενα, τα νησιά και το ηλιοβασίλεμα.
Ο ήλιος κατέβαινε αργά-αργά, μεγαλόπρεπα προς τη
δύση του. Και όταν άρχιζε να πυρπολεί τη θάλασσα και
να βυθίζεται σιγά-σιγά στο νερό, άλλαζε χίλια σχήματα και στόλιζε με μύρια χρώματα το διάβα του ως ότου
να χαθεί στο βάθος των οριζόντων κατά την Ικαρία.
Έμενα εκεί στο βράχο μου μαγεμένος για ώρα πολλή, δεν ξέρω πόσο, δεν είχα μέτρο. Και μόνο όταν άρχιζε να πέφτει το σκοτάδι, η φωνή της μάνας μου με
έβγαζε απ’ την έκσταση και γύριζα στο καλύβι όπου
πολλές φορές άκουγα ανόρεχτα τις κριτικές των μεγάλων πως «το παιδί δε φαίνεται να είναι στα ίσα του
και πρέπει να το δει γιατρός».
Μόνη παραφωνία στην τόση ομορφιά ήταν κάτι τεράστια κουνούπια, σαν αερόπλοια που με τις τσιμπιές
τους βουρδούλιαζαν το πρόσωπο, το κορμί και τα άκρα
μικρών και μεγάλων και έκαναν, αντάμα με τις αλογόμυγες και τα ζωντανά μας να αφηνιάζουν και να τινάζονται με τρόμο, μέχρι που κάποιος περαστικός συμβούλεψε να βρούμε και να καίμε τις νύχτες σβουνιές
και να αλειβόμαστε με ξύδι για να λιγοστέψει το κακό
και λιγόστεψε.
Ανήμερα της Μεταμόρφωσης, στις 6 Αυγούστου, ο
κυρ Γιώργης ο Φράντσης δεν φάνηκε στην οικοδομή.
Όπως μας είπε ο Δεληγιάννης ο δάσκαλος που πέρασε απ’ τη δημοσιά πηγαίνοντας προς το κτήμα του στα
Τσοτρέικα, τα χαράματα έπεσε μέσα στη στέρνα και
πνίγηκε το κοριτσάκι της αδελφής του της Τασούλας
και ο Γιώργης και ολόκληρο το σόι τους είναι εκεί στο
χαμόσπιτο της συμφοράς, στην Γκιόκα, για συμπαράσταση στην άμοιρη μάνα.
Ανήμερα του Σωτήρος κανείς από το χωριό δεν κατεβαίνει στη θάλασσα, γιατί τέτοια μέρα έχουν πνιγεί
πολλοί, συμπλήρωσε ο δάσκαλος.
– Καλά στη θάλασσα, αλλά και στη στεριά, στη στέρνα; είπε ο κυρ Νικόλας.
– Χριστέ μου, σε τιμήσανε που έσωσες το νησί μας
στις 6 Αυγούστου τότε στην επανάσταση, σου χτίσαμε
όμορφη εκκλησιά στο Τηγάνι και στο Βαθυρέμα, στα
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μέρη μας, ξωκλήσι τρανό. Πες μας τι άλλο θέλεις να
σου δώσουμε να σταματήσει αυτός ο φόρος, απόσωσε
η κυρά Γραμματική.
– Τα άδηλα, τα κρύφια και τα παπαδίστικα δεν τα
μπορώ, έκλεισε την κουβέντα ,θυμόσοφα ο Καραγιάννης, το Κοκό.
Η κεραμοσκεπή τελείωσε μέσα στο Σεπτέμβριο και
τα πορτοπαράθυρα μπήκαν στα τέλη του Οκτώβρη. Και
στη γιορτή του Αϊ-Γιάννη του Ελεήμονα τα αφεντικά
έφεραν με λαδοφάναρο φως απ’ το καντήλι του αγίου
για να αγιαστεί το καινούριο καλύβι μας και το κτήμα
ολόκληρο.
Και στη συνέχεια στρώθηκε στην αυλή τραπέζι γιορτινό για τους μαστόρους, τους γείτονες και τους γνωστούς και φίλους που επιστρέφοντας από το πανηγύρι

έκαναν στάση στο καλύβι μας για να πιουν ένα ποτήρι κρασί και να μας ευχηθούνε. Το γλέντι που άνοιξε
κράτησε ως αργά με τη τσαμπούνα του Κοκκώνη να
ξεσηκώνει για χορό νέους και πιο μεγάλους. Εκείνη
τη βραδιά κοιμηθήκαμε πρώτη φορά στο καλύβι μας,
οι γονείς μας στο πρόχειρο κρεβάτι με τις σκάμνες
και τις τάβλες του και μεις πάνω στα στρωσίδια και
στις κουρελούδες, στο πάτωμα, δίπλα στο τζάκι.
Το πρωί ήπιαμε το πρωινό μας ρόφημα, χαμομήλι με
ελιές τσακιστές και ντόπιο ψωμί, στην αυλή μας.
Κάποια στιγμή φέρνοντας τη ματιά του ο πατέρας
στον τεράστιο αρμακά με τα χαλίκια και τις πέτρες
που μαζεύαμε τόσο καιρό, μας είπε στοχαστικά:
– Παιδιά, θαρρώ πως είστε θυμωμένοι μαζί μου γιατί νομίζετε πως μέσα στο κατακαλόκαιρο σας έβαλα
σε άσκοπο κόπο και σε αχρείαστη δουλειά. Δεν είναι έτσι. Μαζέψατε όλα τα πετρολίθαρα της Λάκας
όπως είχα πει. Κάποια απ’ αυτά τα πήραν οι χτιστάδες
για μόλωμα κι έτσι τελείωσε το καλύβι μας στην ώρα
του προτού να μπει ο χειμώνας. Με τα υπόλοιπα έγινε αυτός ο μεγάλος αρμακάς. Και η Λάκα μας από μέρος αδύναμο και νωθρό έγινε χωράφι καθαρό, αφράτο και γόνιμο, έτοιμο να καλλιεργηθεί και να καρπίσει.
Μ’ έναν σμπάρο, λοιπόν, δυο τρυγόνια. Οι κόποι σας
έπιασαν τόπο. Μπράβο παιδιά.
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Πρόλογος στο βιβλίο του Δημήτρη Σταμούλη
Ο Δημήτρης Σταμούλης, από το Μαραθόκαμπο της
Σάμου, είναι καθηγητής – φιλόλογος – με πολύχρονη
θητεία στη δημόσια μέση εκπαίδευση. Τα «ενθυμήματα της στρατιωτικής θητείας» είναι το πρώτο κείμενό
του «προς δημοσίευση». Όπως μας λέει στο προλογικό
του σημείωμα, το έγραψε χρόνια μετά την απόλυσή του απ’ το στρατό,
«μετά από τις παραινέσεις της γυναίκας του»,
της Σεβαστής Καστρίτη,
που είναι επίσης φιλόλογος και εκπαιδευτικός,
αλλά γράφει και ποίηση.
Ο ίδιος, επίσης στον
πρόλογό του, σημειώνει
ότι «πρόθεσή μου δεν είναι να δώσω στη δημοσιότητα ένα «λογοτεχνικό
βιβλίο» αναγνωρίζοντας
ότι «δεν έχει τέτοιες
προδιαγραφές».
Με αυτή την κρίση του
ίδιου για το έργο του θα
μπορούσε να διαφωνήσει κανείς, γιατί στη λογοτεχνία
εντάσσονται
επίσης οι αυτοβιογραφικές μαρτυρίες – τα «ενθυμήματα» στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όσο για
τη λογοτεχνική αξία του,
από την πλευρά μου θα
επισήμαινα ότι τον απλό,
ανεπιτήδευτο λόγο που
χαρακτηρίζει το κείμενό του, προσπαθούν να
«αναπαραγάγουν» στο
«εργαστήριό τους» καταξιωμένοι λογοτέχνες, ιδιαίτερα σε έργα τους που αναφέρονται στη στρατιωτική
θητεία, όπως για παράδειγμα ο Νίκος Κάσδαγλης στο
κλασικό έργο του με τίτλο Κεκαρμένοι, που εκδόθηκε το 1959 και αποτέλεσε τη βάση του σεναρίου της
κλασικής επίσης ταινίας του Αλέξη Δαμιανού με τίτλο
Ευδοκία. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για δύο
νουβέλες του Μένη Κουμανταρέα με τίτλους Το λουτρό και Η δόξα του σκαπανέα που είναι από τα πρώτα έργα του, δημοσιευμένα στις αρχές της δεκαετίας
του 1960.
Δύο ακόμη πλεονεκτήματα του κειμένου του Δ.Σ.,
πέρα από τον ανεπιτήδευτο λόγο του, είναι τα εξής:
Το πρώτο, ότι πρόκειται για την αφήγηση ενός

24χρονου, μη πολιτικοποιημένου, αλλά με δημοκρατικές πεποιθήσεις, με φιλότιμο, με αξιοπρέπεια και
μορφωμένου, απόφοιτου της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου της Αθήνας, υπαξιωματικού – της
κατώτερης βαθμίδας βέβαια, δεκανέα – που υπηρέτησε μάλιστα στο Γραφείο
Α2 μιας μεγάλης μονάδας.
Το δεύτερο, ότι αναφέρεται σε μία χαρακτηριστική για τη χώρα μας,
και ιδιαίτερα για το στρατό, περίοδο, την τελευταία χρονιά της στρατιωτικής δικτατορίας και την
πρώτη μετά τη μεταπολίτευση, στην οποία περιλαμβάνεται και η τραγελαφική επιστράτευση
του 1974.
Με βάση τα παραπάνω, πιστεύω ότι η αξία
του βιβλίου υπερβαίνει
τους «στόχους» που αναφέρει ο ίδιος ο συγγραφέας στον επίλογό του:
«να επικοινωνήσω με
όλους αυτούς που βίωσαν, λίγο πολύ, αυτά που
περιγράφω σ’ αυτό το
πόνημα» και να μεταφέρει στον αναγνώστη «την
πίστη» του στην «ιδέα ότι
αξίζει να υπηρετείς μια
πατρίδα που σε τιμά και
σου αναγνωρίζει τα δικαιώματά σου ως πολίτη
και ως στρατιώτη».
Πιστεύω ότι παράλληλα με όλα αυτά, το βιβλίο αυτό
αποτελεί ένα ευχάριστο ανάγνωσμα.
Όποιος θέλει να προμηθευτεί το βιβλίο μπορεί να το
βρει στα βιβλιοπωλεία:
Σάμος:
1) Ιωάννη Ψωμά, Μαραθόκαμπος
2) Βιβλιοπωλείο «Σπίριτ», Καρλόβασι
3) Βιβλιοπωλείο Καραστάθη, Καρλόβασι
Αθήνα:
Το βιβλίο κυκλοφορεί σε διάφορα βιβλιοπωλεία της
Αθήνας.
Υπόλοιπη Ελλάδα:
Ύστερα από παραγγελία.

Φτεριάς

7
Δημήτρης Σταμούλης

Ο Σταμούλης ο δεκανέας
Γενάρης του 1973
1η ημέρα
Είμαστε στο λεωφορείο που μας πηγαίνει για την Κόρινθο. Όλη η παλιοπαρέα, φίλοι, συμμαθητές και προπαντός συγχωριανοί. Ο Μήτσος, ο Γιάννης, ο Νίκος
κι εγώ. Εγώ κάθομαι με τον κουμπάρο μου, το Γιάννη. Άραγε τα βλέμματα λατρείας που μου ρίχνει είναι από αγάπη για την υπηρεσία που του προσέφερα
και τον πάντρεψα, ή σκέφτεται πως και εκείνος θα με
«εξυπηρετήσει» ανάλογα κάποια στιγμή; Η κουβέντα
μας δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί τον περισσότερο χρόνο είμαστε σιωπηλοί και σκεφτόμαστε. Σκε-

φτόμαστε όλα αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε
από δω και πέρα κι αυτές οι σκέψεις μας τρομάζουν.
Έχει περάσει αρκετή ώρα αφότου ξεκινήσαμε, οπότε
ξαφνικά:
Γιάννη, κοίτα! Φτάσαμε στον Ισθμό της Κορίνθου.
Παιδιά, λέω και στους άλλους, δεν το πήρατε είδηση;
Πού είναι, πού είναι, σηκώθηκαν και οι άλλοι κι έπεσαν πάνω μας, προσπαθώντας να δουν από την δική
μας τη μεριά τον Ισθμό.
Ίσα ίσα πρόλαβαν και κάθισαν πάλι στις θέσεις τους.
Αυτή ήταν η αφορμή ν’ αρχίσει ένα κουβεντολόι μεταξύ μας, μέχρι που φτάσαμε έξω από το στρατόπεδο του 6ου Συντάγματος. Οι κουβέντες κόπηκαν με το
μαχαίρι. Σιωπηλοί πήραμε τις αποσκευές μας από το
πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου και κατευθυνθήκαμε
προς την μεγάλη πύλη του στρατοπέδου. Προτού φτάσουμε εκεί, κοντοσταθήκαμε διστακτικοί, φοβισμένοι.
Μα γιατί να πάμε τόσο νωρίς, πετάχτηκε κάποιος
από την παρέα. Έχουμε χρόνο μέχρι το βράδυ!
Και γιατί να περιμένουμε και να μας τρώει η αγωνία,
είπε κάποιος άλλος. Ο, τι είναι να γίνει ας γίνει για να
τελειώνουμε.
Κείνη τη στιγμή ένα κύμα από «συναδέλφους» που
μόλις ξεμπάρκαραν από το λεωφορείο ήρθε προς το
μέρος μας και μας παρέσυρε. Δεν προλάβαμε καν να

συζητήσουμε και βρεθήκαμε να περνάμε την «Πύλη
της Κολάσεως». Ούτε που το καταλάβαμε!
6 ο Σύνταγμα Πεζικού
Το μεγάλο βήμα έγινε. Σταθήκαμε αποσβολωμένοι
να κοιτάμε μπροστά μας. Γυρίσαμε και κοιτάξαμε την
είσοδο του στρατοπέδου σαν να αποχαιρετούσαμε την
προηγούμενη ζωή μας και το μυαλό μας έκανε νοερά
ένα flash back στο πρόσφατο παρελθόν.
Πολύ γρήγορο, όμως, γιατί αμέσως γευτήκαμε την
συγκινητική υποδοχή των παλαίμαχων:
Βρε για κοίτα τα στραβάδια! Ακόμα δεν μπήκανε στο
στρατόπεδο και μάγκεψαν. Ουστ ρε! Πού
νομίζετε ότι είσαστε; Στο σπίτι σας; Για κοιτάξτε κάτι τουρίστες! Προχωράτε μη σας
κάνουμε και βλαστημήξετε την ώρα που
γεννηθήκατε!
Δεν τους χαλάσαμε, σας βεβαιώνω, το χατίρι. Σαν αυτόματα τιναχτήκαμε και τρέξαμε
στο υπόστεγο που μας υπέδειξαν. Μας είπαν να παρατήσουμε κάτω τις τσάντες μας
και να μπούμε στη σειρά για να δώσουμε τα
στοιχεία μας και τα δελτία μας από τα στρατολογικά γραφεία. Στη συνέχεια περάσαμε
κάτω από ένα άλλο υπόστεγο όπου πολλοί
κουρείς περιποιούνταν με περισσή φροντίδα τα κεφάλια των νεοσύλλεκτων. Μοναδικό τους εργαλείο, που το χειρίζονταν ομολογουμένως
με απαράμιλλη τέχνη, η ψιλή μηχανή. Σε χρόνο ρεκόρ
ο φωτισμός του υπόστεγου βελτιώθηκε από τόσους
γλόμπους που παρήγαγε η κομμωτική δεξιοτεχνία.
Ίσα ίσα που πρόλαβε ο κουμπάρος μου ο Γιάννης
να μου πει:
Να ρε βλάκα! Δώσαμε τόσα λεφτά να κουρευτούμε,
γιατί τάχα θα τη γλιτώναμε.
Τα αμέσως επόμενα στάδια ήταν οι αίθουσες του
ιματισμού και της υπόδησης. Πήραμε τα ρούχα και τις
αρβύλες και ντυθήκαμε αμέσως. Τα πολιτικά μας ρούχα τα κουβαριάσαμε και τα βάλαμε στον πάτο του σάκου. Όλα αυτά γίνονταν με τη συνοδεία του τραγουδιού «άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε καραβάκια στο
Αιγαίο, δεν με παίρνετε καλέ». Αυτό επαναλαμβανόταν κατά κόρο από τη στιγμή που μπήκαμε στο στρατόπεδο μέχρι το βράδυ, με κάποια μικρή εναλλαγή. Φαίνεται ότι ο ντισκ-τζόκευ του στρατοπέδου δεν διέθετε
φαντασία στο ρεπερτόριό του. Με τους φίλους μου
δεν πρόλαβα να πω κιχ εκείνη την ημέρα. Σκορπιστήκαμε δώθε κείθε, χωρίς, βέβαια, να το θέλουμε. Εγώ
βρέθηκα ν’ ακολουθώ μια παλιοσειρά κι ένα δεκανέα,
απ’ ό,τι πρόλαβα να καταλάβω. Οι συμβουλές τους και
οι υποδείξεις τους ήταν αρκούντως ευγενικές και κατατοπιστικές:
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Άκ’ να ιδείς στραβάδ’! Θα κατς εδωνά και θα βουηθάς να ντύνουνται ούλα τα στραβάδια π’ θα ρχουντι.
Μη τυχόν κι σαλέψς γιατί θα φας φυλάκα!
Ούτε που μου πέρασε απ το μυαλό να πάω παραπέρα. Είχα την εντύπωση ότι κι ένα λοξό κοίταγμα να έκανα, αμέσως θα ’παιρνα φυλακή. Αρκούσαν
δύο ώρες μόλις παραμονής στο στρατόπεδο κι αυτή η
εντύπωση ενσταλάχθηκε μέσα μου πολύ πειστικά. Από
την άλλη, όμως, χάρηκα γιατί άκουσα την σαμιώτικη
διάλεκτο, στην καραβλάχικη, όμως, απόδοσή της. Δεν
τόλμησα, όμως, να ρωτήσω από πού ήταν οι βετεράνοι,
γιατί ο τρόπος τους δεν με ενθάρρυνε.
Από κει και έπειτα η ώρα πέρασε τόσο γρήγορα που
δεν την κατάλαβα. Θεονήστικος και κατακουρασμένος οδηγήθηκα μετά στο λόχο μου. Το 6ο Σύνταγμα
Πεζικού συμπεριλάμβανε 4 λόχους κι εγώ ανήκα στον
4ο. Αργότερα πληροφορήθηκα ότι ο λοχαγός του 4ου,
κάποιος με καταγωγή από την Καλαμάτα ή τη Μάνη,

ήταν ο πιο άτεγκτος και σκληρός προς τους στρατιώτες του από τους άλλους λοχαγούς. Παρακάτω θα δοθεί ευκαιρία να αναφέρω περιστατικό προσωπικό που
δεν μου άφησε περιθώρια αμφιβολίας.
Τέλος πάντων, έφτασα στο λόχο και μετά στο θάλαμο όπου έμελλε από δω και πέρα να μένω.
Λοχία, είπε ο συνοδός μου, σου έφερα ένα ρετάλι.
Τον είχαμε στον ιματισμό.
Ρε στραβάδι, όλες αυτές τις ώρες λούφαρες κι
εμείς εδώ παιδευόμαστε να συγυριστούμε. Βλέπεις
όλους αυτούς εδώ; Έχουν τακτοποιηθεί από ώρα.
Μα κύριε λοχία….
Σκάσε κωλόπαιδο. Δεν έχει μα και ξεμά. Ούτε είμαι
κύριος. Ποιος είσαι; Αναφέρσου.
Λέγομαι Σταμούλης Δημήτριος και θέλω να σας εξηγήσω.
Σκασίλα μου πώς λέγεσαι! Να αναφερθείς και να
κρατήσεις τις εξηγήσεις για λογαριασμό σου!
Απόμεινα να τον κοιτάζω αποσβολωμένος. Το μυαλό μου είχε φρακάρει και δεν ήξερα τι έπρεπε να πω.
Πριν φτάσω, όπως έμαθα αργότερα, είχαν εξηγήσει σ’
όλους τους νεοσύλλεκτους πώς θα αναφέρονται, πώς
θα φτιάχνουν το κρεβάτι τους και πώς θα τακτοποιούν
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τα πράγματά τους. Πότε ήταν το σιωπητήριο, πότε το
εγερτήριο και πόσο χρόνο διαθέταμε για να είμαστε
έτοιμοι. Ελάχιστος χρόνος!
Μ’ ένα κόμπο στο λαιμό άρχισα να βγάζω τα απαραίτητα ρούχα από το σάκο. Πάνω στο κρεβάτι υπήρχε
μια κουβέρτα και ένα μαξιλάρι.
Πήρα την κουβέρτα και την έστρωσα πάνω στο κρεβάτι. Έριξα μια ματιά στα άλλα στρώματα για να δω
πώς ήταν στρωμένα, αλλά λίγα πράγματα μπόρεσα να δω. Το έστρωσα όσο καλύτερα μπορούσα και
ετοιμάστηκα να πέσω. Εκείνη τη στιγμή να σου και
παρουσιάστηκε μπροστά μου ο συμπαθητικός εκείνος λοχίας που με υποδέχτηκε τόσο θερμά. Λεγόταν
………………… και θα ‘ ταν θαλαμάρχης μου.
Τι κάνεις εκεί., μου λέει.
Ετοιμάζομαι να πέσω, κύριε λοχία.
Κερί και λιβάνι. Κατ’ αρχάς δεν είμαι κύριος και
δεύτερο , σε γελάσανε που θα πέσεις να κοιμηθείς σ’
αυτό το κωλόστρωμα.
Γιατί κύριε, συγγνώμη, λοχία; Είμαι κουρασμένος
και νυστάζω πολύ. Ξεθεώθηκα στη δουλειά σήμερα.
Χεσμάρα μου μεγάλη. Ρε συ, μπας και νομίζεις ότι
ήρθες για τουρισμό εδώ; Τσακίσου και φτιάξε το κρεβάτι σου, πριν σε κάνω να βλαστημήσεις την ώρα που
γεννήθηκες.
Οι φωνές του ξεσήκωσαν το θάλαμο και πολλοί νεοσύλλεκτοι σηκώθηκαν και κοιτούσαν, με ανάμεικτα,
βέβαια, συναισθήματα. Ο λοχίας είχε φέρει τη μούρη
του τόσο κοντά στη δική μου, ώστε μπορούσα να δω,
τουλάχιστον στο ημίφως που επικρατούσε, τις χορδές του λαιμού του να είναι τεντωμένες και τις τρίχες του ξανθού μουστακιού του να τρεμοπαίζουν από
το θυμό. Τα μάτια του πετούσαν στιλετάκια και εκείνη
την ώρα αναρωτήθηκα πως ήταν δυνατόν να εξάψω
τόσο πολύ την οργή του. Περιττό να σας πω ότι είχα
φοβηθεί πολύ.
Τόλμησα να τραυλίσω:
Μα λοχία, δεν ήμουν εδώ για να ακούσω όσα είπατε και………..
Σκάσε, μου απαντά. Κοίτα εδώ, νεοσύλλεκτε, πώς
γίνεται το στρώσιμο και στρώσε το για να τελειώνουμε.
Προσπάθησα πράγματι να τακτοποιήσω την κουβέρτα μου πάνω στο στρώμα. Το μυστικό ήταν πως
θα έπρεπε να πάρω τα μπόσικα της κουβέρτας πλάγια και κάτω από το στρώμα έτσι, ώστε η επιφάνεια
να παρουσιάζεται ίσια σαν πίστα αεροδρομίου. Πέντε
φορές μου το ξέστρωσε και τρεις φορές με έβαλε να
παρουσιαστώ εκείνη τη βραδιά. Πήρα την πρώτη πικρή
γεύση του παραλογισμού και της αδικίας του στρατού.
Όταν γλίτωσα, επιτέλους, από τον ευγενή αυτό λοχία
και ξάπλωσα αποκαμωμένος στο κρεβάτι, αναρωτιόμουν πώς είναι δυνατό να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι
μ’ αυτήν τη συμπεριφορά. Όχι. Δεν έκλαψα. Ήταν νωρίς ακόμα για δάκρυα.
Μέσα σ’ αυτό το νεφέλωμα του μυαλού μου, μου ήρθαν στο μυαλό τα λόγια του φίλου μου του Διαμαντή,
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που είχε υπηρετήσει ως απλός τυφεκιοφόρος στα σύνορα: «Φίλε μου, μην αφήσεις ποτέ την αδυναμία σου
να φανεί. Μπαίνεις σε ένα τόπο γεμάτο με λυκανθρώπους. Πέτρωσε την καρδιά σου, βγάλε το συναισθηματισμό σου και απάντησε με τσαμπουκά όπου σε παίρνει. Τότε μόνο θα επιβιώσεις.»
Αυτή η συμβουλή καρφώθηκε σαν πρόκα στο μυαλό
μου. Στην 30μηνη θητεία μου, όποτε με έπαιρνε, προσπαθούσα να επιβάλω το δίκιο μου με τον τσαμπουκά.
Όμως, δεν ήταν λίγες οι φορές που με κατέκλυζαν
πλείστα όσα συναισθήματα με κατάληξη τα κλάματα.
Όσο και να θέλεις να γίνεις λυκάνθρωπος, αν δεν είναι η στόφα σου, δεν είναι εύκολο.
Δεν πρόλαβα να κάνω άλλες σκέψεις και αποκοιμήθηκα αμέσως. Κυριολεκτικά ξεράθηκα.
Ρε στραβάδια, ακόμα κοιμάστε κι εμείς είμαστε ξυπνητοί; Σηκωθείτε, ρε!
Δεν κατάλαβα αν αυτή η φωνή αντήχησε μέσα στον
ύπνο μου ή στον ξύπνιο μου. Το μυαλό μου άργησε
λίγο να το συνειδητοποιήσει, αφού από τον κούραση της προηγούμενης μέρας είχα πέσει σε λήθαργο.
Όταν άκουσα, όμως, τον από κάτω νεοσύλλεκτο να
σηκώνεται με φούρια, σαλτάρησα κι εγώ κάτω.
Οι λοχίες μ’ αυτόν τον ευγενικό τρόπο μας ξύπνησαν για να ετοιμαστούμε και να πάμε για πρωινό. Σε
χρόνο ρεκόρ ντυθήκαμε, πλυθήκαμε, πήραμε τις καραβάνες μας και βγήκαμε στην αυλή. Ήταν 5 η ώρα
όταν έγινε το εγερτήριο κι έξω ήταν ακόμα σκοτάδι.
Οι λοχίες μας ξενάγησαν στα διάφορα μέρη του συγκροτήματος με τις καραβάνες σε ανάταση και σε
ρυθμό τζόκινγκ. Αυτή η ξενάγηση ήταν άκρως πατριωτική, με μας να φωνάζουμε συνθήματα «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών» και να τραγουδάμε διάφορα τραγουδάκια που εξυμνούσαν το χουντικό έπος. Ύστερα από
κάμποσο τρέξιμο και τραγούδι, φτάσαμε μπροστά στα
καζάνια, όπου μας περίμενε αχνιστός ο «μέλανας ζωμός». Το ζεματιστό υγρό μπροστά μας ήταν υποτίθεται
τσάι. Μας γέμιζαν την καραβάνα, μας έδιναν κι ένα
κομμάτι κουραμάνα και μας άφηναν για λίγα λεπτά να
το απολαύσουμε.
Εκεί συναντήθηκα και με τους συγχωριανούς μου.
Παρόλο το σφίξιμο που είχαμε, προλάβαμε να γελάσουμε ο ένας με τον άλλο (ιδίως με τις στολές μας)
και να κάνουμε τα πρώτα σχόλιά μας. Όμως ο χρόνος
είναι πολυτέλεια για τους νεοσύλλεκτους. Σε λίγο άρχισαν τα σφυρίγματα και οι φωνές. Έτσι χωριστήκαμε
κι ακολούθησε ο καθένας το δικό του λόχο. Αρχίσαμε πάλι να τρέχουμε πέρα-δώθε χωρίς κανένα προορισμό, φωνάζοντας πάντα πατριωτικά συνθήματα με
υπέρμετρο ζήλο. Αυτό φαινόταν από τη χαζή έκφραση που είχαν τα πρόσωπά μας. Δεν είχαμε καταλάβει
ακόμα τι συνέβαινε. Η εκπαίδευση εκείνη την ημέρα
και στη συνέχεια των δύο επόμενων εβδομάδων περιορίστηκε σε διάφορες πληροφορίες πάνω στη στρατιωτική ζωή. Ήταν εκπαίδευση κυρίως σύνταξης και
στρατιωτικού βηματισμού και όχι μόνο. Ήταν, όμως,
εκπαίδευση άνευ όπλων ακόμη.
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Τα παραμελημένα παραθαλάσσια
φυλάκια της Σάμου το 1821
Πρόκειται για τα φυλάκια του 1821, που τόσα έχουν
να αφηγηθούν για εκείνη την εποχή. Είναι οι λεγόμενες βαρδιόλες, που βρίσκονται λησμονημένες, παραδομένες στη λήθη του χρόνου και περνούν απαρατήρητες. Σε συνέδριο που πραγματοποίησαν το 2010,
τα Γενικά Αρχεία του Κράτους νομού Σάμου με θέμα
«1821, Σάμος και Επανάσταση» ο Γιάννης Μεϊμάρης,
μίλησε για δύο από τις σκοπιές που μελέτησε, για τις
οποίες, όπως τόνισε στο τέλος της ομιλίας του ότι
πρέπει να διασωθούν. Παρουσιάζουμε εδώ τη μία.
Η σκοπιά (βαρδιόλα) Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονα
Πρόκειται για ένα πετρόκτιστο κτίσμα με κυλινδρικό θόλο, που βρίσκεται στη μέση ενός μικρού ακρωτηρίου στην περιοχή Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμονας στο
Παλαιοχώρι και είχε
κατασκευαστεί για
να παρακολουθεί τα
πλοία που
διέρχονταν
από το στενό μεταξύ
Σάμου και
Φούρνων.
Ο χώρος φωτιζόταν από τα ανοίγματα και στο εσωτερικό του υπήρχε συνήθως ένα ξύλινο μικρό τραπέζι,
ένα σεντούκι, ένα ράφι, ένα πιθάρι με νερό, πάγκος,
ο οπλισμός, όπως τουφέκι, φυσίγγια, τηλεβόας, μερικές νεροκολοκύθες κλπ. Δίπλα είχαν μπήξει ψηλούς
ιστούς στους οποίους ύψωναν νεροκολοκύθες. Ανάλογα με τον αριθμό των νεροκολοκυθών που ύψωναν,
έστελναν και το μήνυμα που ήθελαν.
Όσον αφορά την κατάστασή του, ο κ. Μεϊμάρης επισημαίνει πως η τοιχοποιία έχει υποστεί φθορές στη
βορειοδυτική όψη, καθώς και στον κυλινδρικό θόλο,
εξαιτίας της αφαιρέσεως μεγάλου αριθμού λίθων. Η
σκοπιά και ο περιβάλλων χώρος της κινδυνεύουν σήμερα σε μεγάλο βαθμό από την κατασκευή του αγροτικού δρόμου και την εγκατάσταση κολόνας της ΔΕΗ,
για τη στήριξη της οποίας, όπως τον ενημέρωσαν, χρησιμοποιήθηκε υλικό από την τοιχοποιία της σκοπιάς.
Κατά την επίσκεψή του στην περιοχή βρήκε πολύ κοντά στη θάλασσα λαξευμένες στους βράχους δύο συνεχόμενες πολεμίστρες, από τις οποίες μικρός αριθμός στρατιωτών μπορούσε να ελέγξει και να εμποδίσει
την είσοδο μικρών πλοιαρίων στους δύο μικρούς κολπίσκους, κυρίως του Αγίου Ιωάννη.
Η αξία δε της θέσης ήταν τόσο σημαντική, που ώθησε τους Ιταλούς να την επιλέξουν και να την αξιοποιήσουν κατά τη διάρκεια της ιταλικής κατοχής, χτίζοντας ψηλότερα ένα άλλο φυλάκιο.
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Φτεριάς
Χρυσούλα Κώνστα

Υπάρχει παραμύθι για το σχολείο
Έγινε εξήμιση χρονών το Σεπτέμβριο το κοριτσάκι.
Καιρός για σχολείο. Πρωτάκι μικρό, δειλό, φοβισμένο
για το καινούριο, το άγνωστο. Πώς το καταλαβαίνω....
Αγωνία, καρδιοχτύπι και χίλιες ερωτήσεις.
Άραγε τι συμβαίνει στην παιδική ψυχή της Αμαλίας μου;
-Γιαγιά υπάρχει παραμύθι για το σχολείο;
-Και βέβαια υπάρχει! Κάτσε κι άκου προσεκτικά.
Ο ήχος απ’ το καρεκλάκι που σέρνεται στο πάτωμα ακούγεται δυνατά. Κάθεται μπροστά μου. Τα χέρια
σταυρώνονται, τα μάτια ανοίγουν διάπλατα, το κεφαλάκι ανασηκώνεται ενώ καρτερεί.
-Που λες Αμαλία μου μια φορά κι έναν καιρό ήταν
ένα κοριτσάκι σαν κι εσένα. Μεγάλωνε σιγά σιγά κι
ήρθε η ώρα να πάει σχολείο. Η μητέρα του έραψε
μια ωραία τσάντα από μπεζ κάμποτο και τη στόλισε
με λουλούδια κεντητά. Του αγόρασε μια πλάκα με κοντύλι και σφουγγαράκι για να σβήνει τα όχι και τόσο
ωραία γράμματα. Του αγόρασε ακόμα δύο μολύβια,
ένα τετράδιο και μια κόκκινη ξύστρα. Βλέπεις τότε
η μαμά του παιδιού δεν είχε λεφτά ούτε για κασετίνα ούτε για παραπανίσια πράγματα. Την άλλη μέρα το
πρωί το κοριτσάκι μαζί με άλλα παιδιά της γειτονιάς
πήρε το δρόμο για το σχολείο. Τώρα η αγωνία και το
καρδιοχτύπι περπατούσαν πλάι-πλάι με το πολύχρωμο
κομβόι των μικρών παιδιών.
Σε λίγο έφτασαν τρεχάτα. Μα τι ωραίο σχολείο!
Φάνταζε μεγαλόπρεπο έτσι πετρόχτιστο που ήταν με
τη μεγάλη του σκάλα, τις όμορφες σιδεριές, τις κολώνες του.
Το κουδούνι χτύπησε. Οι δάσκαλοι κι οι δασκάλες
πήραν θέση δίπλα στους παπάδες. Στη μέση στο τραπέζι μια σουπιέρα για τον αγιασμό, ο βασιλικός, ο
σταυρός και το θυμιατήρι, όλα με τάξη βαλμένα πάνω
στο κάτασπρο λινό τραπεζομάντηλο.
Τα παιδιά, πολύβουο τσούρμο σε ακανόνιστες σειρές, μπήκαν στο προαύλιο. Άρχισε ο αγιασμός. Οι παπάδες έψαλαν. Τα χέρια σηκώθηκαν στο σημείο του
σταυρού. «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος...». Το κοριτσάκι κοίταζε επίμονα τους δασκάλους προσπαθώντας να μιμηθεί τις κινήσεις των χεριών τους.
Οι παπάδες ευλογούσαν, αγίαζαν. Οι σταγόνες απ’
τον αγιασμό τα ράντιζαν.
«Καλή κι ευλογημένη χρονιά, καλή πρόοδο»!
Το κοριτσάκι ήταν μαγεμένο. Αλήθεια, τι όμορφες
στιγμές! Όλοι με τα καλά τους ρούχα, τα φρεσκοβαμμένα παπούτσια των παιδιών με στουπέτσι και τα μαλλιά καλοχτενισμένα.....
Μια φωνούλα διακόπτει την αφήγησή μου

-Γιαγιά τι είναι στουπέτσι;
-Το στουπέτσι ήταν κόρη μου κάτι σαν μπογιά...
Και το παραμύθι συνεχίστηκε...
-Η τσάντα στον μικρό ώμο του κοριτσιού βάραινε
σα να κουβαλούσε όλες τις γνώσεις του μικρόκοσμού
του. Από σήμερα ήταν μαθήτρια. Τι χαρά, τι καρδιοχτύπι, τι τρεμούλα όταν η φωνή του διευθυντή ακούστηκε!
-Τώρα παιδιά με ησυχία περάστε στις τάξεις σας.
Πρώτα τα πρωτάκια.
Κι ήταν τόσα πολλά! Τρείς μεγάλες τάξεις γέμισαν,
μαζί και το κοριτσάκι. Όλοι φίλοι, γειτονόπουλα, ο
Γιάννης, η Αργυρώ, η Θοδώρα, η Τούλα, η Γιαννούλα,
ο Θαλασσινός, ο Διαμαντής, η Δάφνη, το Παρασκευώ,
η Παγώνα...
Η τάξη του κοριτσιού ήταν μεγάλη και ψηλοτάβανη.
Δύο μεγάλες πόρτες, δύο μεγάλα παράθυρα, τα πράσινα θρανία, ο πίνακας, η έδρα του δασκάλου.
Άραγε, σκέφτηκε το κοριτσάκι, ποια θα ήταν η δασκάλα;
Σε λίγο μπαίνει στην τάξη μια σοβαρή, μελαχρινή,
στητή, αγέρωχη και λίγο αυστηρή κυρία. Ήταν η κυρία Κατίνα Διαμαντίδου. Μαζί της θα περνούσε όλη
τη χρονιά.
Η κυρία τα καλημέρισε, τους είπε να σηκώνονται
όταν μπαίνει στην τάξη κι άρχισε να μιλάει, να μιλάει... Λόγια ψυχής, συμβουλές-διδάγματα.Το κοριτσάκι άκουγε με προσοχή, με αυτιά και στόμα ανοιχτά!
Πάνω στην έδρα φάνταζε σαν καπετάνισσα και τα
παιδιά μουτσόπουλα, μικρά θαλασσοπούλια κάτω απ’
τα ανοιχτά χέρια της. Φτερά που τα σκέπαζαν όλα
στοργικά, σαν καλή μητέρα. Τα λόγια της μιλούσαν
στην ψυχή και το κοριτσάκι άκουγε προσεκτικά και
μάθαινε, μάθαινε...
Ήταν πρωτάκι. Πήγαινε πια σχολείο!
Μετά από λίγες μέρες η ετικέτα στο μπλε καλοντυμένο τετράδιο έγραφε:
Τετράδιο της μαθήτριας της Α΄ τάξης Χρυσούλας
Νομικού
Έτσι θα γράφει και η ετικέτα στο δικό σου τετράδιο
Τετράδιο της μαθήτριας της Α΄ τάξης Αμαλίας Μαζαράκη
Όπως κατάλαβες Αμαλία μου το κοριτσάκι του παραμυθιού ήταν η γιαγιά σου.
Τα μεγάλα της μάτια άνοιξαν διάπλατα. Με κοίταζε
με απορία κι αγάπη.
«Ευχαριστώ γιαγιά! Ήταν το πιο ωραίο παραμύθι απ’
όσα μου έχεις πει»!
Δυο μικρά χεράκια με αγκάλιασαν, δυο γλυκά χειλάκια μου έδωσαν το πιο γλυκό φιλί του κόσμου!

Φτεριάς
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Τοιχογραφίες της αλμύρας
Στη φετινή εκδήλωση του Αφανούς Ναύτη μετά την
επιμνημόσυνη δέηση των ιερέων π. Χρήστου Παξινού και π. Δημήτρη Πλακιώτη, θέμα αναφοράς, ήταν
τα καΐκια που άραξαν στους τοίχους των σπιτιών στον
Όρμο. Τα καΐκια, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους.
Ύστερα ήλθαν οι μουσικές και τα παραδοσιακά τραγούδια της θάλασσας να θυμίσουν τα πανηγύρια, τα
νταούλια, τα βιολιά και τα σαντούρια που έπαιζαν στο
γλέντι της χαράς της καθέλκυσης του κάθε νέου απόπλου.
Εφέτος μας τίμησαν ύστερα
από πρόσκληση του Συλλόγου Μαραθοκαμπιτών Αθήνας
μια υπέροχη παρέα μουσικών
και τραγουδιστών με τους νοσταλγικούς ήχους των παλιών
αυθεντικών οργάνων απ’ τα
Βαλκάνια ως την Μεσόγειο,
την Κωνσταντινούπολη και
την Ανατολή. Ο Παναγιώτης
Παναγάκης, η Φωτώ Βακίρη,
ο Μανόλης Αρχοντούλης, ο
Στέλιος Βαρβάκης, ο Σάββας Μιχαηλίδης, ο Μαρίνος
Παπαγεωργίου. Ήταν μια διαφορετική εκδήλωση με
τη συγκινησιακή φόρτιση των παλιών ιστοριών με τις
περιπέτειες, τα ναυάγια, τις δυσκολίες, και τις κερδοφόρες ανταλλαγές του λιανεμπόριου.
Με το άνοιγμα των σχολείων επίσης, το Γυμνάσιο
και Λύκειο Μαραθοκάμπου, ξεναγήθηκαν στα εικαστικά έργα των τοίχων, γνωρίζοντας ένα κομμάτι της θαλασσινής τοπικής πατριδογνωσίας και της πολιτισμικής προσφοράς των παραδοσιακών πλόων. Αναλυτική
αναφορά θα γίνει στο επόμενο τεύχος.
Ας πάρουμε λοιπόν την ιστορία απ’ την αρχή. Ο Όρμος Μαραθοκάμπου αναστατώθηκε αυγουστιάτικα,
όταν οι τοίχοι των σπιτιών του γέμισαν από ζωγραφιές
παλιών παραδοσιακών σκαριών και μορφές καραβομαραγκών και πρωτομαστόρων. Η εποχή των ιστιοφόρων και των ξύλινων καραβιών που χτίζονταν στους
ταρσανάδες κατά μήκος της ακρογιαλιάς του ανασύρθηκε απ’ τα οικογενειακά άλμπουμ των ασπρόμαυρων φωτογραφιών και απαθανατίστηκε στους τοίχους
των απογόνων. Οι θαυματοποιοί αυτής της έκπληξης
ήταν οι καλλιτέχνες της εικαστικής δημιουργίας εικόνων με τη τεχνική του γκράφιτι και το παιχνίδισμα της
τρισδιάστατης οπτικής των φωτοσκιάσεων. Υπογράφουν με τα καλλιτεχνικά τους ψευδώνυμα. Πρόκειται
για τους Simple G, Billy Gee, Alex Martinez και τον
Yiakou. Ήρθαν ετοιμοπόλεμοι στη Σάμο με τα πολιτισμικά εργαλεία τους και την ενθουσιαστική διάθεση ν’
αλλάξουν την όψη ενός χωριού που θέλησε ν’ αντισταθεί στην ομοιομορφία του τουριστικού κατεστημένου

και να διασώσει κάτι απ’ τις μνήμες του παρελθόντος.
Καλεσμένοι απ’ τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Όρμου
(Άγιος Νικόλαος) με την πρωτοβουλία της προέδρου
του Μένης Βακίρη.
Με το καλωσόρισμα φόρεσαν φανελάκια και βερμούδες της δουλειάς, έφτιαξαν σκαλωσιές, κουβάλησαν υλικά και σύνεργα κι άρχισαν με απίστευτη δεξιοτεχνία και ταχύτητα να μεταφέρουν στους τοίχους
το παρελθόν του τόπου. Τους
βλέπαμε
σκαρφαλωμένους
στις σκαλωσιές μες το αυγουστιάτικο λιοπύρι με τις μάσκες
και τα καπελάκια, σιωπηλούς
και αθόρυβους, σεμνούς κι
ευγενικούς, να τελετουργούν
και ν’ αποκρυπτογραφούν την
αρχέγονη τέχνη της ξυλοναυπηγικής μέσα απ’ τη δική τους
ταλαντούχα έκφραση. Κι αναρωτιόμασταν πώς γίνεται άνθρωποι που δεν μύρισαν ποτέ
ρετσινωμένο μαδέρι απ’ τον
κορμό της τραχείας πεύκης του βουνού, που δεν οσμίστηκαν την άψα του κατραμιού, της πίσσας και του μίνιου, που δεν είδαν και δεν άκουσαν την πριονοκορδέλα της μηχανής να κόβει κορμούς, συσσωρεύοντας
λόφους πριονιδιού στην ξύλινη παράγκα του ταρσανά,
που δεν έσκυψαν πάνω στο σανιδένιο πλάτωμα του
σχεδιασμού των σκαριών, τη σάλα, να διακρίνουν τις
γραμμές και τις καμπυλώσεις των νομέων και του κορακιού, στο πλωριό ποδόσταμο, πώς γίνεται να αναπαριστούν με ακρίβεια τις κουπαστές, τα τοξωτά ζωνάρια και τις σαϊτιές των γραμμών των αγγελοκάμωτων
καραβιών πάνω στη τραχιά λευκότητα τσιμεντένιων
επιφανειών;
Να είναι η αυθεντική συνάντηση ανθρώπου από άνθρωπο; Η μυστική συνάντηση της τεχνουργίας και χειροτεχνίας του παλαιού ρίγους με το καινούριο; Μια
εσώτατη σύμπραξη όπου χέρια, δάκτυλα, κινήσεις και
τεχνογνωσία συμπλέκονται μέσα στον ιστορικό χρόνο
της διαδοχικής καλλιτεχνικής δημιουργίας; Πώς γίνεται και τα καινούρια έργα αγκαλιάζονται κι αλληλοπεριχωρούνται με τη παλιά πραγματικότητα; Η φυσική
ώχρα του ασβέστη με τη μολυβιά βιομηχανική απόχρωση. Η ξασπρισμένη πέτρα με τη σιδερόχρωμη φωτοσκιά. Η σκουριά και το κοκκινόχωμα των αρμών της
τοιχοποιίας του μονοκάμαρου σπιτιού με το γκρι της
παλιάς φωτογραφικής πατίνας. Ο υποκίτρινος μαδημένος σοβάς του πέτρινου διώροφου του παλιού μυλωνά με την φυσική απόχρωση των ξύλων του σκελετού ενός σκάφους, με τις πόστες του μινιαρισμένες
κι υψωμένες σαν χέρια σε ικεσία. Κι όλα αυτά μέσα
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σε μια ηρεμία δίπλα στη θάλασσα και στο φυσικό τοπίο ενός μικρολίμανου με μικρά και μεγάλα ψαράδικα
στη σειρά και τουριστικά κότερα στον από μέσα λιμενοβραχίονα.
Καθώς φαίνεται η πραγματική κουλτούρα είναι κάτι
το γαλήνιο και καθόλου επιδεικτικό. Για τούτο και οι
άνθρωποι του τόπου ξαφνιάστηκαν όταν είδαν τα καράβια της δικής τους θάλασσας να βγαίνουν στη στεριά σιγανά, ελαφροπετώντας. Χωρίς φωνές, χωρίς τα
βροντερά προστάγματα του λιμανιού, χωρίς την οχλοβοή γύρω απ’ τα φορτωμένα δίχτυα των μικρών ψαροκάικων, χωρίς τη παλιά λογοδιάρροια της φωναχτής
ντοπιολαλιάς των γυναικών
και των παιδιών στα καλωσορίσματα των ανθρώπων τους στο
αγκυροβόλιο. Πόσο γλυκιά και
ήμερη βγήκε η μικρή ζωγραφισμένη μας πατρίδα, σιωπηλή
και φωτισμένη, λουσμένη στο
φως του νόστου και της μνήμης. Γιατί το λίκνο του καθενός
είναι κάτι ζωντανό. Είναι βιώματα ζωής. Αυτά είναι η ιδιαίτερη θαλασσινή μας πατρίδα.
Μια σταλιά, αλλά πλατιά σε νόημα και πολιτισμική προσφορά στους ένδοξους πλόες
των ξύλινων παραδοσιακών σκαριών, των χτισμένων
με ιδρώτα και αξιοσύνη.
Ο Ιδρώτας των καλλιτεχνών της απαθανάτισης όλων
αυτών μας θύμισε τον ιδρώτα των καραβομαστόρων. Ο
μόχθος τους συνέπλευσε με τις μνήμες των περασμένων ανθρώπων μας. Με τη ναυτική τους γλώσσα. Το
σκληρό μεροκάματο από ήλιο σε ήλιο. Τις κοινωνικές
τους αξίες. Τους κινδύνους, τα ναυάγια, τα γοητευτικά τους αφηγήματα και τη γενναιότητα της αγωνιστικής τους ζωής. Κι ίσως γι’ αυτό κατάφεραν να προσαρμόσουν την άυλη πολιτισμική κληρονομιά και το παλιό
νησιωτικό υλικό με τα τεχνικά, και εκφραστικά μέσα
της σύγχρονης εποχής. Αντλώντας απ’ τις πηγές των
φωτογραφικών τους θεμάτων, αφού η φωτογραφία είναι μια ομιλούσα απεικόνιση που αφηγείται, οι ευαίσθητοι αισθητικά καλλιτέχνες μας έγιναν αναγνώστες
αυτής της οπτικής αφήγησης. Στο γερασμένο πρόσωπο του βαρκάρη η ανάγνωση παραπέμπει στην τραγικότητα της μορφής που ζει κι αισθάνεται τη φθορά, η
οποία απαθανατίστηκε ως σταματημένος χρόνος μιας
περασμένης στιγμής. Γι’ αυτό και το κάθε έργο έχει τη
δική του μικροϊστορία, πραγματική ή φαντασιακή ανάλογα με τη μυθοπλαστική οπτική του θεατή.
Το μεγάλο καραβόσκαρο με εικαστικό πρωτομάστορα τον Alex Martinez στα μέσα της δεκαετίας του
50 δέσποζε μεγαλόπρεπα σκαρωμένο στον ταρσανά
κι ύστερα τελειωμένο πάνω στα βάζα και τα φαλάγγια του. Υπήρξε δημιούργημα θαυμαστό. Τη μέρα που
βαφτίστηκε στη θάλασσα με το όνομα Άγιος Νικόλαος, γλίστρησε στο νερό σα φευγαλέα ανατριχίλα. Σα
να γράφτηκε προς τιμήν του η φράση του Κόντογλου
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ότι τη στιγμή της καθέλκυσης ο πρωτομάστορας ήταν
ο πρωταγωνιστής και δημιουργός στο πιο εξαίσιο, στο
πιο τέλειο, στο πιο ποιητικό έργο, που έφτιαξε ποτέ ο
άνθρωπος. Το ξύλινο καράβι.
Πρέπει να φανταστούμε το καΐκι της τοιχογραφίας
μας με ολάνοιχτα πανιά, σα φτερούγες αρχάγγελου,
να φουσκώνουν στο φρέσκο αγέρα και να το κάνουν
να γέρνει στο πλάι, ελαφρά, γεμάτο δόξα κι ομορφιά.
Όταν ταξίδεψε κι αγκυροβόλησε, να περιμένει ναύλο στο Πασαλιμάνι, πέρασαν από μπροστά του καπεταναίοι και καραβομαραγκοί του Περάματος να το
θαυμάσουν. Όσοι το γνώρισαν και το καμάρωσαν τα
ταξιδεύει, μας άφησαν τη μαρτυρία πως διέσχιζε τη θάλασσα
χωρίς ν’ αφήνει πίσω του απόνερα. Νόμιζες πως δεν το κυβερνούσε άνθρωπος, αλλά το
ίδιο κυβερνούσε τον εαυτό του
με ζωντανή ψυχή. Δούλεψε ως
εμπορικό με χωρητικότητα 430
τόνων στα αιγαιοπελαγίτικα νησιά και σε μεσογειακά λιμάνια.
Στο τελευταίο του ταξίδι φορτωμένο σιτάρι έπεσε σε δύσκολη φουρτούνα κι έσπασε το τιμόνι του. Προσάραξε ακυβέρνητο σε ξέρα κοντά στην
Αλόννησο. Το ωραίο καΐκι βυθίστηκε ολομόναχο. Δεν
παρέσυρε ψυχές στη σκοτεινή του κατάδυση στο λασπερό βυθό. Το πλήρωμα των ιδιοκτητών του πάλεψαν
μια ολόκληρη νύχτα με τα κύματα, κουρνιασμένοι σε
μια κακοπαθημένη βάρκα και βγήκαν ξημερώματα σε
απόμερη στεριά, εξαντλημένοι, πληγωμένοι, με κατάγματα, και οδύνη. Σ’ ένα καλυβόσπιτο γιδοβοσκών
βρήκαν άσυλο και σωτηρία.
Όσοι αντίκρισαν την καταπληκτική του τοιχογραφία,
ξέροντας την ιστορία του, ένοιωσαν την ανατριχίλα
μιας νεκρανάστασης. Είχε κερδίσει τον έμψυχο ρόλο
των αψύχων. Έγινε σύμβολο της επίπονης θαλασσινής περιπέτειας και της ελπιδοφόρας νέας ζωής. Και
τραγουδήθηκε στην εκδήλωση προς τιμήν του Αφανούς Ναύτη με τη χαρμολύπη της συλλογικής ψυχής
του χωριού και την εσώτατη χαρά της μνήμης για την
αγωνιστική πλευρά, της προγονικής θαλασσινής ζωής.
Οι καλλιτέχνες ολοκλήρωσαν το έργο τους και μας
αποχαιρέτισαν. Κι εμείς θα θέλαμε να ξέρουν τι σημαίνει για την τοπική μας κοινωνία, αυτή η αναπαράσταση, που κάνει τους ανθρώπους της να βλέπουν,
να θυμούνται και να ξυπνά μέσα τους μια βαθιά καταγωγική συγκίνηση και μια αισιόδοξη πεποίθηση για τη
δύναμη και τις δυνατότητες δημιουργίας που έχουμε
οι ταπεινοί ακρίτες του Αιγαίου με χίλιες δυσκολίες
μπροστά μας, έτοιμοι όμως να τις ξεπεράσουμε όπως
τόσες άλλες φορές στις δύνες και τις συμφορές της
ιστορίας. Οφείλουμε θερμές ευχαριστίες στους καλλιτέχνες, που η τέχνη τους μας περιφρούρησε μ’ έναν
ειρηνικό και αήττητο στόλο, έχοντας ορμητήριο τον λιμένα των αξιών και της πάτριας παράδοσης.
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Ευάγγελος Κιλουκιώτης

Ο Κυριάκος Μώραλης έπαρχος της Σάμου 1822
Όταν ο Λυκούργος επέστρεψε στη Σάμο, μετά την
αποτυχούσα και τραγική εκστρατεία στη Χίο, την βρήκε αναστατωμένη και τους εχθρούς του, τους Καλικάντζαρους, να πανηγυρίζουν αδιαφορώντας για τους κινδύνους που
διέτρεχε το νησί.
Με δώρα και χρήματα πήραν με το
μέρους τους πολλούς απ’ τους λιμοκτονούντες στρατιώτες του Λυκούργου, που γύρισαν απ’ τη Χίο και πουλούσαν ακόμα και τα όπλα τους για
ένα κομμάτι ψωμί.
Έγινε προσπάθεια να κάψουν το
σπίτι του Λυκούργου στο Καρλόβασι
μαζί και τον ίδιο, τα παράλια έμειναν
αφύλακτα κι έφταναν λίγοι Τούρκοι
για να κυριεύσουν το νησί ολόκληρο. Αυτή ήταν η κατάσταση στο Σάμο
και ο Λυκούργος δεν είχε μόνο να
επιβάλει την τάξη, έπρεπε να υπερασπίσει και τον εαυτό του, γιατί οι
Χιώτες έπεισαν την Κυβέρνηση ότι η
καταστροφή της πατρίδας τους οφειλόταν στους Σαμιώτες και είχε διοριστεί επιτροπή για να εξετάσει το
θέμα και να δικάσει τον Λυκούργο.
Ο τούρκικος στόλος βρισκόταν στη Χίο κι αναμενόταν στη Σάμο, που θα είχε κι αυτή την ίδια τύχη, μετά
το κάψιμο όμως της ναυαρχίδας απ’ τον πυρπολητή
Κανάρη μέσα στο λιμάνι της Χίου, αδυνατούσε να επιχειρήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Κατά τον Απρίλιο του 1822 έκανε την εμφάνισή του
στη Σάμο κάποιος με το όνομα Αναστάσιος Παπουτζάλωφ με έγγραφο της Κυβέρνησης, που παρακαλούσε
τους εφόρους να τον συνδράμουν στο έργο του, που
κατά το έγγραφο «προσφέρει εαυτόν με θερμότατον
ζήλον εις τα την Χίον και την Σάμον αποβλέποντα».
Όσο όμως ο εν λόγω βρισκόταν στη Σάμο δεν έδειξε
καμιά δράση.
Σε λίγες μέρες άλλος απεσταλμένος της Κυβέρνησης έφτασε, ο Κυριάκος Μώραλης του οποίου ο ερχομός ήταν η αφορμή να δημιουργηθούν πολλά σχόλια. Οι φίλοι του Λυκούργου έλεγαν ότι ήρθε για να
είσπραξη φόρους, οι εχθροί του όμως υποστήριζαν ότι
ήταν ο αντικαταστάτης του.
Τελικά ο Μώραλης κάλεσε τους εφόρους των χωριών στη Χώρα και τους ανακοίνωσε δυο έγγραφα της
Κυβέρνησης. Για τις ανάγκες του αγώνα έπρεπε το
κάθε άτομο να πληρώσει υποχρεωτικά από ένα γρόσι και προαιρετικά όσα ήθελε και με το άλλο έκανε
γνωστό ότι η Κυβέρνηση είχε εκδώσει ομόλογα τριετούς διάρκειας, με επιτόκιο 8% για τη σύναψη εσωτερικού δανείου και τους καλούσε να κάμουν ό,τι τους

ανήκει για την επιτυχία των μέτρων αυτών. Παρά ταύτα όμως οι Καλικάντζαροι εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι είναι ο νέος έπαρχος και τον ήθελαν με το
μέρος τους. Αλλά κι ο ίδιος προσδοκούσε κάτι περισσότερο απ’ αυτούς,
που σαν πιο εύποροι θα μπορούσαν
να συνεισφέρουν περισσότερα.
Ο Λυκούργος όλον αυτό τον καιρό
έμεινε στο σπίτι του στο Καρλόβασι,
όπου τον επισκέφτηκε ο Μώραλης
κάνοντας περιοδεία στα χωριά, του
είπε ότι πολλά λέγονται γύρω απ’ το
όνομά του και του συνέστησε να παρουσιαστεί στη Διοίκηση για να υπερασπίσει τον εαυτό του.
Στη γενική συνέλευση που επακολούθησε, όλοι σχεδόν που εκλέχτηκαν για να διοικήσουν τον τόπο ήταν
απ’ τη φατρία των Καλικατζάρων, ο
ίδιος δεν είχε φανερώσει ακόμα τον
διορισμό του σαν έπαρχος της Σάμου, ήθελε λέει να προετοιμάσει και
να κερδίσει την εύνοια του σαμιακού λαού.
Η νέα διοίκηση, που μετέφερε την έδρα της στο
Βαθύ, γρήγορα βρέθηκε μπροστά σε αξεπέραστα προβλήματα. Χρήματα δεν υπήρχαν κι ούτε ήταν εύκολο
να εισπραχθούν, οι Καλικάντζαροι που ήξεραν μόνο
να παίρνουν, δεν είχαν διάθεση να δώσουν. Αλλά και
οι Καρμανιόλοι δεν του είχαν καμιά εμπιστοσύνη και
τον έβλεπαν εχθρικά, αφού έφτασε, όπως ο Παπουτζάλωφ πληροφόρησε τον Λυκούργο, να παρακρατά
την αλληλογραφία του με την Κυβέρνηση.
Μπροστά στ’ αξεπέραστα αυτά εμπόδια ζήτησε τη
συνδρομή του Μιαούλη, ο οποίος έστειλε τους πλοιάρχους Αν. Τσαμαδό, Δημ. Κιοσσέ και Γεώρ. Σκανδάλη, με την εντολή να προσπαθήσουν να καθησυχάσουν
τα πράματα.
Ο Παπουτζάλωφ, και μερικοί άλλοι, για προσωπικά
προφανώς οφέλη άρχισαν τις ραδιουργίες. Στον μεν
Λυκούργο έλεγαν ότι οι πλοίαρχοι σκοπό είχαν να τον
συλλάβουν και να τον μεταφέρουν δέσμιο, στους δε
πλοιάρχους μύρια όσα κατά του Λυκούργου.
Οι πλοίαρχοι, που έφτασαν στη Σάμο την πρώτη Ιουνίου, παρήγγειλαν στον Λυκούργο και σε κάθε άλλον
που είχε παράπονα να παρουσιαστούν στο Βαθύ και
να τους τα εκθέσουν. Ο Λυκούργος, που βρισκόταν
στη Χώρα, επηρεασμένος απ’ τις κακόβουλες πληροφορίες, τους παρήγγειλε ότι αν έχουν να του ανακοινώσουν κάτι να πήγαιναν αυτοί στη Χώρα.
Τελικά επείσθη και με τους χιλίαρχους και πολλούς
οπλοφόρους πήγε στο Μαλαγάρι κι έστειλε στη συνέλευση σαν αντιπροσώπους του τους χιλίαρχους. Εκεί
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ο Μώραλης βρήκε την ευκαιρία και ανακοίνωσε τον
διορισμό του σαν έπαρχου της Σάμου και διαταγή
της Κυβέρνησης για τη σύλληψη του Λυκούργου, την
οποία δεν εκτελούσε προσβλέποντας σ’ ένα φιλικό διακανονισμό.
Αυτά πληροφορήθηκε απ’ τους
χιλίαρχους και τους πλοιάρχους
ο Λυκούργος, ο οποίος με συνοδεία του καπετάν Σταμάτη κι
άλλων οπλοφόρων έφυγε για να
πάει στη Κυβέρνηση να δώσει
λόγο. Μαζί τους έφυγε κι ο Α.
Παπουτζάλωφ.
Οι στρατιώτες που τον συνόδεψαν μάλιστα πολέμησαν στα
Δερβενάκια δίπλα στον Κολοκοτρώνη ενάντια στο Δράμαλη.
Εκεί οι πλοίαρχοι της Ύδρας
συνέλαβαν τον Λυκούργο, τον
οδήγησαν στην Ύδρα κι αποφάσισαν να τον οδηγήσουν στη
Σάμο για να δικαστεί επιτόπια.
Ο Μώραλης προκειμένου να
διοργανώσει την διοίκηση, συγκάλεσε γενική συνέλευση
και διόρισε οκτώ υπουργούς κι άλλους υπαλλήλους,
όλους απ’ τη μερίδα των Καλικαντζάρων εκτός του
Γιάννη Λεκάτη, που λόγω της μόρφωσής του ήταν αναντικατάστατος.
Περιστοιχιζόμενος απ’ τους Καλικάντζαρους ο Μώραλης, οι οποίοι τον κολάκευαν και του έλεγαν ότι οι
αντίθετοι, οι Καρμανιόλοι δηλαδή, αποτελούν μερίδα
ανάξια λόγου, δημιούργησε στρατιωτική δύναμη με
οπλαρχηγό τον Δ. Κουτσαποστολιό και κήρυξε τον πόλεμο κατά των οπαδών του Λυκούργου.
Συνέλαβε και φυλάκισε τον Κ. Λαχανά και τον Χρ.
Βαρβούνη και διέταξε να συλληφθούν κι άλλοι ακόμα,
οι οποίοι πρόλαβαν και έφυγαν εκτός Σάμου.
Όταν τα πληροφορήθηκαν αυτά οι οπαδοί του Λυκούργου στο Καρλόβασι και τον Μαραθόκαμπο, με
πρωτοπόρους τον Εμ. Μελαχρινό και τον καπετάν
Σταμάτη πήραν τα όπλα και συνελθόντες στο Πλάτανο αποφάσισαν την εκδίωξη με κάθε μέσο του Μώραλη απ’ τη Σάμο.
Όταν ο Μώραλης πληροφορήθηκε για την συγκέντρωση του Πλατάνου, έστειλε τον Κουτσαποστολιό
να την διαλύσει και να συλλάβει τους πρωτοπόρους,
συγκρούστηκαν στα γύρω υψώματα του Πλατάνου και
μετά από πολύωρη μάχη σκοτώθηκαν ο Εμ. Μελαχρινός κι ο γιος του και ο Μαραθοκαμπίτης Ι. Γλύνης.
Ο Μαραθόκαμπος, όπου έμενε ο Καπετάν Σταμάτης, έγινε το κέντρο των οπαδών του Λυκούργου και οι
στρατιώτες του Μώραλη ουδέποτε τόλμησαν να πλησιάσουν. Παρά τις προσπάθειες και τις υποσχέσεις
του Μώραλη να πάρει με το μέρος του τον καπετάν
Σταμάτη και τους άλλους, δε πέτυχε τίποτα.
Απ’ τους φυλακισμένους τον μεν Χρ. Βαρβούνη δο-
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λοφόνησαν, ενώ ο Κ. Λαχανάς κατόρθωσε να δραπετεύσει εκτός Σάμου.
Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση η διοίκηση παρέλυσε. Ο Λεκάτης, μη ανεχόμενος την κατάσταση
δεν αποδέχτηκε τον διορισμό
του και οι σύμβουλοι έγραψαν
στους αρμοστές των νήσων παρακαλώντας για τη σωτηρία της
Σάμου.
Στις αρχές Νοεμβρίου του
1822 κατέφθασαν οι αρμοστές
έχοντας μαζί στα πλοία και τον
Λυκούργο για να λογοδοτήσει
επί τόπου, παρά τις προσπάθειες όμως η ομόνοια ήταν αδύνατη. Οι Καλικάντζαροι ζητούσαν
την τιμωρία των αρχηγών των
καρμανιόλων, τους οποίους θεωρούσαν υπεύθυνους της κατάστασης. Αρνητικοί ήταν και
οι Καρμανιόλοι αν δεν ελευθερώνονταν ο Λυκούργος που
κρατούταν στα πλοία. Και το
χειρότερο, στις 29 Νοεμβρίου
παρουσία των αρμοστών, σε επίθεση των Καλικαντζάρων στη Χώρα σκοτώθηκε ο Γ.
Ζωγράφος και τραυματίστηκαν μερικοί και σε αντίποινα οι Καρμανιόλοι έδιωξαν τις αρχές του Μώραλη από
μερικά χωριά.
Ο Μώραλης νόμιζε ότι όταν κατόρθωνε να διασπάσει την ενότητα των αρχηγών των Καρμανιόλων, θα
εξέλειπε η ανταρσία και η διχόνοια. Κάλεσε λοιπόν
τον Λαχανά, που είχε επανέλθει στη Σάμο και κρυβόταν και του πρότεινε να τον διορίσει γενικό αρχηγό, με
τον όρο να καταστείλει αυτός τα κινήματα και να επαναφέρει την τάξη. Ο Λαχανάς που κατάλαβε τα σχέδιά του δέχτηκε και ειδοποίησε κατάλληλα τον καπετάν Σταμάτη που βρισκόταν στον Πύργο.
Ο Μώραλης με οπλαρχηγό τον Κουτσαποστολιό κινήθηκε κατά του καπετάν Σταμάτη, ενώ ο Λαχανάς
μάζεψε τους οπαδούς του κι έστησαν καρτέρι στα
υψώματα του Βαθιού. Στον Πύργο ο καπετάν Σταμάτης τους πήρε στο κατόπιν κι όταν έφτασαν στο Βαθύ
βρέθηκαν μεταξύ δυο πυρών και τους διέλυσαν.
Ο Μώραλης μόλις πρόλαβε να σωθεί καταφεύγοντας στο πλοίο του Ν. Τσιτσεκλή ζητώντας την προστασία των αρμοστών, οι οποίοι τον φυγάδεψαν στις
17 Δεκεμβρίου. Οι Καρμανιόλοι που κυριάρχησαν, ζητούσαν επίμονα την ελευθέρωση του Λυκούργου, αλλά
και οι αρμοστές, που είχαν διαπιστώσει στο πλοίο τις
ηγετικές του ικανότητες, κατέληξαν στο συμπέρασμα
ότι είναι ο μόνος ικανός να επαναφέρει την ηρεμία
και την τάξη κι αφέθηκε ελεύθερος.
Οι αρμοστές έφυγαν την πρωτοχρονιά του 1823 ευχαριστημένοι διότι επανέφεραν την τάξη και την ηρεμία στο νησί και μέσα σε λίγες μέρες εισπράχθηκε ένα
μεγάλο χρηματικό ποσό για τις ανάγκες του στόλου.
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Τα διηγήματα του Γεώργη Καρατζά
Ο Μαραθοκαμπίτης διηγηματογράφος Γεώργης Καρατζάς γεννήθηκε το 1868 στο Μαραθόκαμπο. Υπήρξε ένας ταλαντούχος λογοτέχνης και μαχητικός δημοσιογράφος. Ως φωτισμένος ευρυμαθής φιλόλογος,
νομικός και εκδότης της εφημερίδας Φως με σημαντικότατη και πλούσια αρθρογραφία στο πολιτιστικό,
κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι της Σάμου, αποτελεί μια μοναδική πνευματική
μορφή του τόπου μας. Το βιωματικό υλικό το αποθησαυρισμένο απ’ τον περίγυρο
των περασμένων ανθρώπων
του χωριού μας προσθέτει
στα διηγήματά του μια ανάγλυφη εικόνα της ζωής του
καιρού του, ανακαλώντας
στη μνήμη μας συγκρίσιμες δικές μας εμπειρίες. Κάποιοι από μας θα ξαφνιαστούν απ’ τη θύμηση λέξεων που έχουν σιγήσει κι απ’ την ανάδυση προσώπων
και χαρακτήρων που δεν μας είναι εντελώς άγνωστα.
Αντίθετα μας είναι οικείες οι φυσιογνωμίες τους, οι
φράσεις τους, κι ο χώρος που ζουν και κινούνται.
Τα διηγήματα του Γεώργη Καρατζά για πρώτη φορά
κυκλοφορούν σε τόμο με την επιμέλεια, μεταγραφή
και επίμετρο από τον φιλόλογο και πρώην διευθυντή
του Ιστορικού Αρχείου Σάμου Χρίστο Λάνδρο, ο οποίος παραθέτει μια διεξοδική εισαγωγική μελέτη για την
εποχή του Καρατζά, τις ιστορικές της διακυμάνσεις,
τις κοινωνικοπολιτικές περιπέτειες, καθώς και μια
πλούσια εργοβιογραφική παρουσίαση του συγγραφέα.
Τα διηγήματα στον τόμο ακολουθούν τη χρονική σειρά της γραφής και δημοσίευσής τους. Η επιτυχημένη μετουσίωση του βιωματικού υλικού σε λογοτεχνία
διασώζει τη γλώσσα της εποχής του, τη γλώσσα του
απλού λαού, αυτή που μιλιόταν στα καφενεία, στους
δρόμους και στις γειτονιές και μετατρέπονταν στα
χειμωνιάτικα νυχτέρια και στα καλοκαιρινά πεζούλια
σε παραμύθι, ναυτικές διηγήσεις σε θρύλους και θαυματουργίες. Ο Καρατζάς δεν φαίνεται να πέρασε από
στάδιο προσαρμογής όσον αφορά τη χρήση της γλώσσας. Από τρυφερή ηλικία αφουγκραζόταν την εκκλησιαστική γλώσσα στους ναούς και στο σκολειό του,
ενώ απ’ το ψαλτήρι έμαθε την πρώτη ανάγνωση. Μέσα
του η καθαρεύουσα και η γλώσσα του λαού η δημοτική, η γλώσσα της μάνας του και του πατέρα του, ήταν
το ίδιο δουλεμένες στο γλωσσικό του όργανο και στη
μαθησιακή του εύστροφη διάνοια. Ήταν και οι δύο θα
λέγαμε μητρικές του γλώσσες.
Ο κόσμος του Καρατζά είναι χειροπιαστά δεμένος με το πραγματικό πρόσωπο της κοινότητας, με τη
σκληρότητα των εθίμων, την αγραμματοσύνη, την απο-

νιά που γεννιέται μέσα στην άγρια φύση των βουνών
και την οργή της θάλασσας, μέσα στη φτώχια και την
κακουχία, τη δεισιδαιμονία, την αρρώστια, τον άδικο
χαμό. Παράλληλα προβάλλονται και οι θετικές πλευρές των ανθρώπων, η λαϊκή οξύνοια, η εργατικότητα, η
ουσιαστική θρησκευτικότητα, η αλληλεγγύη, η εντιμότητα, η αγωνιστικότητα για το καλό και το ωφέλιμο. Ο
Καρατζάς ανήκει σ’ εκείνη την κατηγορία των φιλομαθών ανθρώπων που από την παιδική τους ακόμα ηλικία
τους στοιχειώνουν οι μαγικές δυνάμεις των λέξεων.
Είχε την ικανότητα να γράψει το ίδιο σωστά και γλαφυρά και στις δύο γλώσσες. Δημοτική και καθαρεύουσα. Στη λογοτεχνική του έκφραση επέλεξε τη γλώσσα
των αφηγήσεων. Τη γλωσσική έκφραση των απλών ανθρώπων, που μιλούσαν με τους καιρούς, με τα δέντρα
και τη πλάση ολόκληρη. Που μιμούνταν τους ήχους του
νερού, του σιταριού στο θέρο, του ερωτευμένου πουλιού την άνοιξη. Που τσάκωναν στον αέρα λέξεις αλλόφυλες και τις βάφτιζαν με το στανιό στη κολυμπήθρα της ντοπιολαλιάς τους. Αναδύονται ακόμα στη
μνήμη μας οι λέξεις των πρωτινών ανθρώπων. Γιαγκίνι και κάντιο, μαγκαλιέρα και μεζίλι, τεζιάκι και τουζλούκια, γκιόσα, πατσακλίκια, κ.λ.π. Στα διηγήματά του
όχι μόνο η γλώσσα, αλλά και ο ευρηματικός μύθος της
πλοκής έχει τις ρίζες του σε βιωματικές αληθινές περιπέτειες για τον αγώνα του ψωμιού και για την από
μέσα πείνα και δίψα της όποιας ελευθερίας.
Σκιαγραφεί επίσης ψυχισμούς, χαρακτήρες και καταστάσεις σαν στοχαστής και κήρυκας, σαν απόκρυφος δάσκαλος χωρίς διδακτισμό, αλλά με το συγκριτικό παράδειγμα του καλού με το κακό. Θέλει τον
αναγνώστη του συμμέτοχο, με την λαχτάρα του μαθητή, να διδαχτεί και να ευφρανθεί ψυχικά, ανακουφισμένος κάπως απ’ το σκληρό φορτίο της καθημερινής
βιοποριστικής του μέριμνας και των ποικίλων προβλημάτων του. Στο διήγημά του « Το πρώτο μου σκολειό »
διαγράφεται καθαρά η προσωπική σχολική του εμπειρία και ο λογοτεχνικός του στόχος να εξηγήσει τη διαδρομή της παιδικής ηλικίας μέσα από μια οδυνηρή και
τραυματική θητεία στο σχολείο της εποχής του.
«Λοιπόν, αποφασίστηκε. Στο σκολειό. Ο καινούριος
δάσκαλος που ’ρτε, ήταν ακρογενιά μας, έλεγαν πολλά για την αξία του και πιο πολλά για τη δύναμη της
σφαλιάρας του και τη σκληρότητα της ματσούκας του,
που έκανε τα παιδιά του σκολειού να τους φεύγει πολλές φορές, το ψιλό τους νερό».
Στον αντίποδα προβάλλεται ο καλός και σεβάσμιος δάσκαλος, ο γέρο Φλεβάρης. Ο πρώτος του καλοκάγαθος διδάσκαλος των εκκλησιαστικών γραμμάτων της πραότητας και τη αγάπης. Αυτός, που αντί
για σβερκιές και ξανάστροφες μπάτσες που ’βλεπες
αστράκια, αντί για βιτσιές και καρυδώματα, φίλευε
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καρύδια.
Σε όλα του τα διηγήματα ιστορούνται καταστάσεις
ανθρώπων αλιευμένες απ’ του βίου τη θάλασσα. Ιστορίες πραγματικές. Γι’ αυτό και δεν διαθέτουν την έντεχνη αρμονία και τη πολυδουλεμένη και πολυχτενισμένη λογοτεχνική φόρμα της διήγησης, της βγαλμένης
απ’ τη δημιουργική φαντασία και την ονειρική, ηδονική
μυθοπλασία.
Οι ήρωές του είναι άνθρωποι του περίγυρου. Έχουν
κατεβεί απ’ το εικονοστάσι των βιοπαλαιστών και των
θαλασσομαρτύρων, κατά τον Παπαδιαμάντη. Μοχθούν
να βρουν κάποιο διέξοδο. Το
ίχνος του μονοπατιού που
θα καλυτερέψει την τυραγνισμένη τους ζωή. Κι αν οι
αναποδιές και οι ατυχίες είναι τέτοιες που να καταντάνε τον άνθρωπο αδύνατο, άρρωστο και πάμπτωχο ως τα
όρια της πείνας και της ανέχειας του σπιτικού του, τότε
έρχεται ο τσιγκούνης που
δεν έδινε του αγγέλου του
νερό και γίνεται παράδειγμα
στα πρότυπα του συμβολικού Σκρούτζ, όπου μετανοημένος και αναμορφωμένος
πλέον σε καλό Σαμαρείτη
αφήνει κρυφά τα δώρα της
ευσπλαχνίας του. Και μάλιστα παραμονή Χριστουγέννων, όπου γεννιέται η αγάπη
στη φάτνη της καρδίας του
κάθε χριστιανού, του κάθε
καλού κι αλληλέγγυου συγχωριανού, αλλά και του κάθε
ληστή και απάνθρωπου, που
μεταμελείται συνειδησιακά
και εξανθρωπίζεται.
«Στο σπίτι του καπετάν
Μπάρκα», λοιπόν, όπου βασίλευε η φτώχια και η δυστυχία ο καπετάνιος πατέρας, άρρωστος και η φαμίλια χωρίς τίποτα φαγώσιμο, Χριστουγεννιάτικα, διαβάζουμε.
«Μαριώ! Φώναξε ο άρρωστος. Άνοιξε το παράθυρο
να φύγει η κάπνα. Η κόρη έκανε όπως την πρόσταξε ο
πατέρας, αλλά μόλις ετραβήχτηκε και ακούστηκε ένα
τακ εις τη μέση του σπιτιού, κάτι πράμα έπεσε.
Τι είναι Μαριώ; Ρώτησε η μάννα της.
Να ιδώ μάννα κι ευθύς άρπαξε το λύχνο, που εκρέμετο μέσα στη πυροστιά κι έτρεξε. Ένα μαντήλι κόκκινο με κόμπο στη μέση ήταν πεσμένο καταμεσής στο
σπίτι. Η καπετάνισσα σηκώθηκε σαν ζεματισμένη, άρπαξε το μαντήλι, το έλυσε και βλέπει ότι ήταν δεμένοι
παράδες».
Ο Καρατζάς είναι το μεγάλο μάτι και το μεγάλο αφτί
που βλέπει και ακούει τον παλμό της μικροκοινωνίας
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του χωριού του, η οποία του υπαγορεύει τα μυστικά
της. Η ανάδειξη της κλειστής αυτής κοινωνίας απαιτούσε επίσης τη γνώση του καιρού, των ανέμων, της
θάλασσας, των επαγγελμάτων, των ηθών και των εθίμων, απαιτούσε δηλαδή έναν βαθύ γνώστη της εντοπιότητας. Ε, λοιπόν τέτοιος ήταν. Μεγαλώνοντας σ’ ένα
καφενείο, αφού ο πατέρας του ήταν καφετζής, είναι φυσικό να είχε μάθει όλες τις πτυχές της ντόπιας
ζωής και τις ασχολίες της. Στα διηγήματά του που τα
περισσότερα αφορούν τον ευρύτερο χώρο της Μαραθοκαμπίτικης κοινότητας, αυτό είναι πασιφανές.
Έγραψε και αρκετά άλλα διηγήματα εμπνεόμενος απ’ τα
ταξίδια του στην Κωνσταντινούπολη, στους Αγίους Τόπους και αλλού. Η φυγή του
απ’ την εστία του και την οικογένειά του δεν ήταν πάντα
ηθελημένη. Έφευγε επειδή
έπεφτε σε δυσμένεια και διωκόταν για τις προοδευτικές
και δημοκρατικές του ιδέες,
την κριτική του στα ανίερα
της εξουσίας και το θάρρος
του να στηλιτεύει την αδικία
και την παρανομία. Ακόμα
και στις ιστορίες του έβγαινε αυτή του η ανάγκη, να είναι κατά κάποιο τρόπο διδακτικές ως προς την καλή
συμπεριφορά τον έντιμο βίο
και την ενάρετη και ειρηνική ζωή.
Οι Μαραθοκαμπίτες χρωστάμε στον Καρατζά την
απαθανάτιση της ζωής των
προγόνων μας και τη πατριδογνωσία της περιοχής μας,
σ’ αυτό το περιπετειώδες
ιστορικά κομμάτι της ζωής
του απ’ τη γέννησή του ως το τέλος του, που προέκυψε ειρηνικό, αποσυρμένος στο σπιτάκι δίπλα στην ιδιόκτητη εκκλησία του Αγίου Δημητρίου σε βορινό λοφίσκο του χωριού. Πέθανε το1943, σε ηλικία 75 ετών.
Ο τόμος «Διηγήματα» είναι μια ακόμα εξαιρετική έκδοση του Απόπλου. Μια ακόμα ανεκτίμητη προσφορά
στο χώρο της ιστορίας της λογοτεχνίας και της αρχειακής έρευνας του Χρίστου Λάνδρου. Για την έκδοση αυτή, εργάστηκε μεθοδικά και ο εκπαιδευτικός και
ποιητής Βαγγέλης Δημητριάδης, ενώ ο συγχωριανός
μας Μανόλης Βουρλιώτης, γνωστός για το ερευνητικό του έργο στην ιστορία και τη παράδοση του χωριού
μας, συγκέντρωσε τα χειρόγραφα τετράδια του Καρατζά και τα κατέθεσε στα ΓΑΚ Σάμου ως άμεση πηγή
πληροφοριών για τον σπουδαίο πνευματάνθρωπο του
χωριού μας, τον Γεώργη Καρατζά. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους.

