Σύλλογος των Απανταχού Μαραθοκαμπιτών
Γ΄ Σεπτεμβρίου 18, Αθήνα 104 32

ΚΕΜΠΑΘ
2717

ΚΩΔΙΚΟΣ : 015378

Φτεριάς
Τριμηνιαίο περιοδικό των Απανταχού Μαραθοκαμπιτών

Η προτομή του καπετάν Σταμάτη Γεωργιάδη (1791-1861)

Αθήνα, Ιανουάριος - Μάρτιος 2021, τεύχος 87

2

Φτεριάς

Νέα του Συλλόγου

Συνδρομές Φτεριά
Αθηνά Ψωμά
Ευαγγελία Τζαμανή
στη μνήμη του συζύγου της Ιωάννη Τζαμανή
Μαρίνα Κυριακού
Πένυ Μελά
Κώστας Σαρρηγιάννης
Στέλιος Κλουκιώτης
Γεώργιος Δασκαλάκης
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
Αριστείδης Τζανής
Νικόλαος Εμμ. Ελένης
Πένυ Γρυδάκη
Αργυρώ Πατρ. Ελένη
Μελίνα Πέτρος Μισυρλή
Νικόλαος Μανάρας
Σπύρος Παπαβραμίδης
Δημήτριος Παπαγεωργίου
Δέσποινα Παρασκευή Θάνου
Εμμανουήλ Ιωαν. Τσαλαπατάνης
Αντώνιος Σχοινάς
Μαρία Χατζηχριστοδούλου
Δήμητρα Τσιπελίκη
Από ΑΤΜ 3/2/21
Συνδρομή 4/2/21

50
50
30
20
20
30
50
50
20
150
50
40
50
20
50
30
50
50
50
50
50
50
20

Συνδρομές Στέγης
Στη μνήμη Μαρίας Πατσούλη
Σταύρος Κονδύλης
Μαρία Χολιασμένου
Θεμιστοκλής Τσέπης
Δωρεά
Χρυσόστομος Θάνος
Μαρία Ελένη Μανάρα
Δωρεά
Θεμιστοκλής Τσέπης

100
100
50
30
30
100
50
50
30

Ανακοίνωση
Λόγω της έκτακτης ανάγκης του κορωνοϊού οι συνδρομές για το περιοδικό που έγιναν μέσω των ταχυδρομικών καταστημάτων θα ανακοινωθούν στο
Φτεριά, όταν θα είναι εφικτό να επισκεφτούμε το
ταχυδρομικό κατάστημα Ομόνοιας.

Ευχαριστήριο
Εκ μέρους του Δ.Σ του Συλλόγου θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μας για την στήριξη που μας
προσφέρετε με τις συνδρομές σας τόσο για το περιοδικό μας όσο και για την Στέγη Αγάπης. Λόγω του

κορωνοϊού έχουν αναβληθεί όλες οι εκδηλώσεις
του Συλλόγου μας με αποτέλεσμα να έχουν μειωθεί τα έσοδα τα οποία μας βοηθούσαν στην έκδοση
του Φτεριά. Προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις
και με πολύ κόπο να εκδίδουμε κάθε τρείς μήνες το
εξαιρετικό περιοδικό μας το οποίο είναι ίσως το μοναδικό σαμιακό που εκδίδεται με συνέπεια και υπευθυνότητα.
Η πρόεδρος
Αγγέλα Χατζίνη --Ελένη

Συλλυπητήρια
Ρένα Τσαλαπατάνη, σύζυγος Γιάννη Τσαλαπατάνη (Βάνια). Έφυγε η Ρηνούλα, η δικιά μας Ρένα, δεν
άντεξε άλλο μόνη χωρίς τον
Γιάννη της, χωρίς την μεγάλη της αγάπη. Όταν έφυγε ο
Γιάννης, πήρε και την ψυχή
της μαζί του. Δεν το άντεξε,
αρρώστησε, έκλαψε πολύ
και τώρα έτρεξε κοντά του.
Ο Σύλλογός μας πενθεί συνεχώς για τα μέλη του που
χάνονται, για τους ανθρώπους που τον δημιούργησαν,
τον στήριξαν και τον κράτησαν 36 χρόνια. Μέσα σε ένα
μήνα πενθούμε για τον Σωκράτη Δηλανά, την Χάιδω
Πέτσα και τώρα για την Ρένα. Όλοι μια υπέροχη παρέα. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στις υπέροχες κόρες της που στάθηκαν δίπλα της με δύναμη και πολλή αγάπη στην πληγωμένη τους μάνα όλα αυτά τα
δύσκολα χρόνια.
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Γραμματική Α. Κάρλα

Η επανάσταση του 1821 και ο Μαραθόκαμπος στο έργο του Γεωργίου Δημητριάδη
Ο Γεώργιος Δημητριάδης γεννήθηκε στον Μαραθόκαμπο το 1785. «Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης
του 1821 πολέμησε γενναιότατα και κατά κοινή ομολογία πολιτεύθηκε με σωφροσύνη και εντιμότητα. Διετέλεσε υπασπιστής του χιλιάρχου Καπετάν Σταμάτη
Γεωργιάδη, Γραμματέας και Δεκατιστής (υπεύθυνος
για την είσπραξη του φόρου της δεκάτης) της περιφερείας Μαραθοκάμπου, Γραμματέας της τοπικής Συνελεύσεως του
Νέου Καρλοβάσου, που συγκροτήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου του 1832,
και Σχολάρχης της Σχολής Καρλοβασίων» (Γ. Αγγελινάρας, «Γεωργίου Δημητριάδου, Ιστορία της Σάμου
των κατά την Επανάστασιν των γεγονότων», 1821, Σάμος και Επανάσταση. Ιστορικές Προσεγγίσεις. Πρακτικά συνεδρίου, Σάμος, 28-29 Μαΐου
2010, Αθήνα 2011, σ. 467).
Ο Γ. Δημητριάδης μετά την επιβολή του Ηγεμονικού καθεστώτος στη Σάμο αυτοεξορίστηκε στο Αυλωνάρι της Εύβοιας. Εκεί έγραψε το
έργο του με τον τίτλο: «Ιστορία της Σάμου, συνταχθείσα και εκδοθείσα υπό Γεωργίου Δημητριάδου, Σαμίου,
αυτόπτου των κατά την Επανάστασιν γεγονότων προς
χρήσιν της φιλομαθούς νεολαίας προς ην ο συγγραφεύς την παρούσαν ανατίθησι». Εκδόθηκε στη Χαλκίδα το 1866.
Η κήρυξη της Επανάστασης στον Μαραθόκαμπο
περιγράφεται στο τρίτο κεφάλαιο (εκτενές απόσπασμα έχει δημοσιευτεί στον Φτεριά 64). Αναφέρει ότι ο
ίδιος μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από απεσταλμένο
του Αλέξανδρου Υψηλάντη «εις το εν Βαθύ ελληνικόν
σχολείον του διδασκάλου Ιγνατίου» μαζί με τον Χριστόδουλο Ματακίδη και ότι αυτοί οι δύο ανέλαβαν να
μυήσουν ολόκληρη τη Σάμο. Ο Ματακίδης «ως κάτοικος Βαθέος» την ανατολική Σάμο και ο Δημητριάδης
«ως κάτοικος Μαραθοκάμπου» τη δυτική Σάμο.
Είναι χαρακτηριστική η αναλυτική περιγραφή του

τρόπου δράσης του: «Μεταβάς δε εκείθεν εις Μαραθόκαμπον διά τον προκείμενον σκοπόν, εξιχνίαζον πρώτον τα φιλελεύθερα πνεύματα εκείνων, οίτονες είχον και ισχυρούς βραχίονας, από τους οποίους
ελάμβανον προηγουμένως και ένορκον υπόσχεσιν ότι
θέλουν φυλάξει μυστικόν το λεχθησόμενον …», δηλ.
πλησίαζε κυρίως αυτούς που συνδύαζαν φιλελεύθερο πνεύμα και σωματική δύναμη,
τους έβαζε να πάρουν όρκο ότι δεν
θα μαρτυρήσουν αυτά που θα άκουγαν, διάβαζε τη διακήρυξη και με διάφορους τρόπους προσπαθούσε να
εξάψει τον ενθουσιασμό και παράλληλα το μίσος εναντίον των Τούρκων και των προεστών. Ισχυρίζεται
ότι ο ίδιος μύησε τον Καπετάν Σταμάτη Γεωργιάδη, ο οποίος μάλιστα
παράτησε τις εμπορικές δραστηριότητές του «και συλλαβών την ιδέαν
του στρατολογείν και άρχειν, έγραψεν επί τούτω κατεσπευσμένως εις τον εν Σμύρνη διαμένοντα γαμβρόν του κύριον Λογοθέτην να μεταβή
αμέσως εις Σάμον, όστις είχε μυηθή τα της Φιλικής
Εταιρείας από τον Πάτμιον κύριον Θέμελην, αλλά διέμενε άχρι τούδε εν Σμύρνη διά τον φόβον του εναντίου κόμματος (των Καλλικαντσάρων), οίτινες ήτον
οι ενισχύοντες εισέτι την εν Σάμω τουρκικήν διοίκησιν». Ο Δημητριάδης παρουσιάζει τον εαυτό του να
πηγαίνει και σε άλλα χωριά και να μεταφέρει το «μήνυμα», όπου, όπως παρατηρεί, βρήκε «κ’ εκείσε πλείστα υπέρ ημών πνεύματα», συνεπώς ήταν πρόσφορο
το έδαφος και ώριμος ο λαός να ενταχτεί στον επαναστατικό αγώνα.
Ωστόσο ο Καπετάν Σταμάτης και άλλοι τον προειδοποιούν να κρυφτεί μέχρι να έρθει ο Λυκούργος Λογοθέτης, διότι τον ψάχνουν οι προεστοί («κοντσαπασίδες») να τον συλλάβουν και να τον εξορίσουν ως
επαναστάτη. Έτσι, κρύβεται σε μια σπηλιά για οχτώ
ημέρες ώσπου τον ειδοποιούν για την άφιξη του Λυ-
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κούργου από τη Σμύρνη στο Καρλόβασι. Αυτό το πληροφορούνται όμως και οι προεστοί τού Μαραθοκάμπου, οι οποίοι, όπως σχολιάζει ο συγγραφέας,
«έχοντες και παλαιά πάθη κατά του Λογοθέτου, ως
καρμανιόλου, καταδιωκομένου υπό τούτων προ χρόνων», στέλνουν εκατό ένοπλα άτομα στο σπίτι του Λυκούργου «εις Καρλοβάσια διά να καταστρέψουν τον
Λογοθέτην και τους περί αυτόν ως αποστάτας». Ωστόσο το παίρνουν είδηση οι «μεμυημένοι», όπως τους
ονομάζει ο Δημητριάδης, δηλ. οι καρμανιόλοι και ένοπλοι και αυτοί απειλούν τους ‘πολιορκητές’. Τελικά, οι
πρώτοι υποχωρούν και ένα μεγάλο πλήθος «μετέβημεν άπαντες πλην του Λογοθέτου εις Μαραθόκαμπον
εις τον Άγιον Αντώνιον, κρούοντες τους κώδωνας της
εκκλησίας».
Ο Δημητριάδης περιγράφει με ιδιαίτερη ενάργεια
το τελετουργικό της κήρυξης της Επανάστασης στον
Μαραθόκαμπο την 17η Απριλίου του 1821. Αφού χτύπησαν τις καμπάνες του Αγίου Αντωνίου, συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία όλοι οι κάτοικοι του Μαραθοκάμπου που μπορούσαν να οπλοφορήσουν. Αυτοί ήταν
περισσότεροι από πεντακόσιοι («επέκεινα των πεντακοσίων») και αφού εκκλησιάσθηκαν, ανέβηκε ο Δημητριάδης, κατά τα λεγόμενά του, σε ένα στασίδι και
διάβασε «αντίγραφον της διακηρύξεως του αειμνήστου Υψηλάντου εις επίκοον πάντων». Ακολούθησαν
ζητωκραυγές για το έθνος και την πατρίδα από το ενθουσιώδες πλήθος και όταν επικράτησε ησυχία διενεμήθησαν εις ένα έκαστον κηράκια αναμμένα και τα
εφοδιαστικά με την έκφρασιν «η πατρίς σας προσκαλεί». Στη συνέχεια, ύψωσαν το δεξί τους χέρι ψηλά
και ενώ κρατούσαν τα αναμμένα κεριά στο αριστερό,
ορκίστηκαν «ή ελευθερία ή θάνατος», και ότι να μη
δείξωμεν πώποτε νώτα εις τον εχθρόν μας μέχρι και
της τελευταίας ρανίδος του αίματός μας και εφώναξαν, «έτοιμοι είμεθα και εις πυρ και εις θάνατον». Και
έτσι, αφού διαλύθηκε η συνέλευση, «υψώθη η ελληνική σημαία εις το κεντρικώτερον σημείον της κωμοπόλεως Μαραθοκάμπου και ταύτα περί το τέλος της μεγάλης τεσσαρακοστής».
Σύμφωνα με τον Δημητριάδη, η κίνηση αυτή των Μαραθοκαμπιτών έδωσε το παράδειγμα και ξεσηκώθηκαν και άλλα χωριά της Σάμου υψώνοντας το λάβαρο της επανάστασης, τον φοίνικα: «Ιδόντες δε και οι
κάτοικοι των άλλων χωρίων ότι η ισχυροτέρα κωμόπολις της Σάμου επανέστη κατά της τουρκικής διοικήσεως, υψώσασα σημαίαν ελληνικήν, ο φοίνιξ, επανεστάτησαν και ούτοι ωσαύτως». Η ιστορία του Δημητριάδη
συνεχίζει με την αντίδραση του αγά, που διέμενε στη
Σάμο, ο οποίος με τους δικούς του, αφού δωροδόκησαν αδρά, πέρασαν απέναντι στη Μ. Ασία. Εκεί ανακοινώνοντας όσα έγιναν στη Σάμο, «μας έσφαξαν έως
πεντήκοντα άνδρας», Σαμιώτες δηλ. που εργάζονταν
εκεί για το μεροκάματό τους. Τους Τούρκους που
ζούσαν στο Βαθύ και στα γύρω χωριά «επέρασεν ο Λαχανάς άπαντες εν στόματι μαχαίρας κατά την διακαινίσιμον εβδομάδα». Στον Μαραθόκαμπο βρέθηκαν 30
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Τούρκοι, τους οποίους επιβίβασαν σε πλοία άοπλους
λέγοντάς τους ότι θα τους πάνε στη Μ. Ασία, «αλλά
απομακρυνθέντα τα πλοία της παραλίας, τους έρριψαν εις την θάλασσαν και επανήλθον αυθημερόν».
Στη συνέχεια αναφέρεται στην στρατιωτική, πολιτική και κοινωνική οργάνωση της Σάμου από τον Λυκούργο Λογοθέτη. Η Χώρα γίνεται η πρωτεύουσα με
δημογεροντία και αστυνομία, ενώ στις υπόλοιπες κωμοπόλεις και χωριά ορίζονται τοπικές δημογεροντίες.
Οι αξιωματικοί ετοιμάζουν το στρατό τους περιμένοντας τα αντίποινα των Τούρκων. Σε αυτό το πλαίσιο
γίνεται αναφορά στο φυλάκιο στον Κέρκη: «Συνεστήσαμεν δε έκτοτε διά τούτο και τηλέγραφον ή σκοπιάν εις το υψηκόρυφον εκείνο όρος του Κέρκη και
ανθρώπους διωρισμένους εκεί επί τούτω διά να επιβλέπουσιν εκείθεν τους παρά τη Χίω παραπλέοντας
εχθρικούς στόλους και τα κινήσεις αυτών, ίνα προειδοποιούμενοι παρ’ αυτών περί τούτων, γενόμεθα έτοιμοι εις αντιπαράταξιν αυτών.»
Αυτά και άλλα πολλά διηγείται ο Δημητριάδης στο
έργο του, το οποίο εκδόθηκε στην Εύβοια το 1866.
Το επόμενο έτος ο Επαμεινώνδας Σταματιάδης δημοσιεύει στην Αθήνα ένα φυλλάδιο εκατόν επτά σελίδων με τον τίτλο: «Ο Γεώργιος Δημητριάδης απορραπιζόμενος ως διαστροφεύς και παραχαράκτης της
κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν Ιστορίας της Σάμου», στο οποίο αντικρούει όσα αναφέρει ο Δημητριάδης για τη μύηση του Καπετάν Σταμάτη από τον ίδιο,
για την ημερομηνία άφιξης του Λυκούργου στη Σάμο
και για πολλά άλλα. Ακολουθεί απάντηση του Δημητριάδη στις στήλες της εφημερίδας Εύριπος της Χαλκίδας (5/5/1867) και ανταπάντηση του Επ. Σταματιάδη
σε δεύτερο φυλλάδιο το 1868.
Η συγγραφή της ιστορίας της Σάμου από τον Δημητριάδη μπορεί να είναι υποκειμενική, να δίνει έμφαση στη δική του συμμετοχή στην προσπάθειά του να
προβληθεί ως ο ήρωας και αυτός της Επανάστασης,
να αποσιωπά γεγονότα για τους δικούς του (ίσως ταπεινούς) λόγους, παραμένει ωστόσο το έργο του ως η
μαρτυρία ενός ανθρώπου που βίωσε τα γεγονότα και
θέλησε να τα καταθέσει και να τα περιγράψει μέσα
από τη δική του οπτική γωνία. Όπως ο ίδιος αναφέρει
δικαιολογώντας την προσφορά του:
«Επειδή δε η Σάμος συνεπαναστάτησεν ούτω μετά
των ναυτικών νήσων και αι κατ’ αυτής καταδρομαί του
εχθρού και αι υπέρ της ελευθερίας συμπράξεις της
δεν συμπεριελήφθησαν εις τας μέχρι τούδε εκδοθείσας ιστορίας και ως εκ τούτου αδικείται, καίτοι συντελέσασα μάλιστα ουσιωδώς εις την παλιγγενεσίαν
του έθνους, ενόμισα χρέος μου ως γην της γεννέσεώς
μου εκ των εκεί διατρεξάντων όπως η επιτροπή αύτη
ευαρεστηθείσα, συμπεριλάβη εις το εκδοθησόμενον
παράρτημα όσα τη φανή αναγκαία και δίκαια και θεωρώ τούτο τοιούτον φόρον, ον προσφέρω ήδη διά της
μνήμης μου εις την φωνήν της πατρίδος, οίον και τότε
προσέφερα εις την πρόσκλησιν αυτής δι’ απαρνήσεως
εμαυτού.»
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Έλσα Χίου

Χειρόγραφη ιστορία
Διακόσια χρόνια απ’ την επανάσταση του 1821 και η
μνήμη το ίδιο αναριγά πάνω απ’ τη θάλασσα, τα βουνά,
τους ήρωες και τα τοπωνύμια. Απαθανατισμένα όλα
στις μελανοπότιστες γραφές των αρχείων αφηγού-

νται την τοπική μας ιστορία ως κληρονομιά και «κτήμα
εσαεί». Οι γραφικοί χαρακτήρες δυσκολοδιάβαστοι.
Τα ψηφία των γραμμάτων στρατιές στοιχισμένων μυρμηγκιών. Αλλού ανάρια κι όρθια τονίζουν δεσποτικά
τα θέματα ζωής και θανάτου, σιωπής και εξέγερσης,
αμαρτίας και αρετής. Κρατούν ολοζώντανο το αποτύπωμα της ψυχικής ιδιοσυγκρασίας του κάθε γραφέα.
Επιστολές, έγγραφα, περγαμηνές και χρυσόβουλα
της πατρίδας, μαρτυρίες μαχών, γεγονότων, αποφάσεων, απολογισμών. Κάθε λέξη κρύβει στη καρδιά της
ένα σπαθί, μια αιμορροούσα πληγή, μια χειραψία, ένα
λάφυρο, ένα αρμαμέντο, έναν άγιο προστάτη ή έναν
επάρατο εχθρό.
Σε επιστολή του Λογοθέτη Λυκούργου τα γράμματα έχουν θαρρείς ορμή σπινθήρων που πυρπολούν τη
σκέψη. Ακόμα και τα γράμματα της λογιοσύνης μοιάζουν με στάχια που θροΐζουν εν ελευθερία την καρποφορία του αγώνα.

Υπάρχουν και κάποια γράμματα μιας λαϊκής ψυχής
που βίωνε την προεπαναστατική περίοδο με θυμόσοφη κρίση και ευσεβή προαίρεση στα όσια και τα ιερά,
χωρίς να κρύβει την οργή του στα ανόσια και ανίερα
έργα των παλιών προκρίτων με την τουρκόφιλη πολιτική της
συντήρησης και της κατεστημένης υποταγής.
Ήταν αυτοί που για να
διατηρήσουν την κληρονομική τους εξουσία
και το δικαίωμα παροχής αξιωμάτων στους
απογόνους τους, δρούσαν συνωμοτικά σε νυχτερινές συναντήσεις
σαν τους καλικάντζαρους στα έγκατα της
γης. Αυτοί οι προσκυνημένοι της σουλτανικής διοίκησης πέρασαν
μέσα στη στιχουργική
γραφή του Αναγνώστη
Σαλαμαλέκη, ο οποίος
αυτοσυστήνεται με ταπεινότητα ως αμαθής
άνθρωπος, από μικρόν
χωρίον. Γενέθλιος τόπος του, η Λέκκα.
Γράφει λέξεις με
σπαθωτά σύμφωνα που
καταλήγουν σε ουρές
και με φωνήεντα σαν
βυζαντινούς τρουλίσκους, θυμίζοντας τη παρασημαντική γραφή της εκκλησιαστικής μουσικής. Απ’ αυτόν
θ’ αρχίσω την ανίχνευση λέξεων που νοηματοδοτούν
την αλήθεια της εμπειρικής αντίληψης των πραγμάτων.
«Συχνά εσμίγαν στον καφέ, συχνά στην εκκλησία.
Συχνά και κάτω στο γιαλό, αμ’ όχι παρρησία.
Κι άλλοτε γράμματα έγραφαν κρυφά και συνατοί
τους.
Για να τα στείλουν στα χωριά, μη χάσουν την τιμή
τους.
Με κάθε τρόπο πολεμούν, να ’χουν κυριαρχία.
Γιατί δεν το ’χαν σε τιμή να βγουν απ’ τα πρωτεία».
Και αλλού, διαβάζουμε:
«Έτζι εκάναν μερικοί σαν τους ανθρωποφάγους.
Και οι φτωχοί εψήνονταν στους ήλιους και στους πάγους.
Λοιπόν αυτά εγίνουνταν από περίσσα χρόνια .
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Τρώγαν το αίμα των πτωχών σαν τα κακά τελώνια».
Η ιστορία είναι γνωστή και χιλιοειπωμένη, αλλά αξίζει να την επαναλαμβάνουμε και να την διοχετεύουμε
στις νεότερες γενιές που αποτελούν τους φυσικούς

κληρονόμους της. Αξίζει να σκύβουμε στα σωθικά των
λέξεων που εγκυμονούν τα γονίδια των κοινωνικοπολιτικών αλλαγών και των νέων ιδεολογικών οριζόντων.
Το μέγα θέμα της προεπαναστατικής Σάμου ήταν η
λυσσαλέα αντιπαράθεση των Καρμανιόλων Φιλικών με
τους προεστούς κοτζαμπάσηδες και τα τσιράκια τους.
Την κατάσταση έσωσε μετά από χρόνιες οδυνηρές
περιπέτειες και συγκρούσεις ο Λυκούργος Λογοθέτης
με την ιδιότητα του πολιτικού και στρατιωτικού ηγέτη,
καταδικάζοντας τις διχόνοιες τις φατρίες και τα άγρια
κομματικά πάθη, προτρέποντας συνάμα στη φιλοπατρία και τη σύμπνοια.
Σοφός νους με οξεία αντίληψη και κρίση, κατανοούσε σε βάθος τη νοηματική άπλα των λέξεων. Πατριαρχείο, διαφωτισμός, γένος, έθνος, λαός, εθνικισμός
εθνικό κράτος, επαναστάτης, ηγεμών, ελευθερία, πολιτική αρετή, λαός, εξουσία, και ουσιαστική ελευθερία.
Εκείνα τα αλφαδιασμένα γραμματάκια, σιρίτια ψιλοβελονιάς στα χειρόγραφα της εξιστόρησης, εμβαπτισμένα στο μελάνι της ιστορικής αφήγησης, περιγράφουν επίσης και το πολεμικό φρόνημα του λαού,
που το ενδυνάμωνε η όποια πολεμική εξάσκηση και
τα γυμνάσια στη τέχνη της άμυνας και της επιθετικής
εγρήγορσης. Στις πλατείες των χωριών μαζεύονταν οι
στρατεύσιμοι ντυμένοι παράξενα, με ρούχα που θύ-
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μιζαν πολεμική περιβολή, κρατώντας λιανοτούφεκα
και αιχμηρές σιδερόβεργες, στειλιάρια και σκουριασμένες μαχαίρες απ’ τα σιδηρουργεία του Καρλοβάσου. Εκεί έμπαιναν στη γραμμή χτυπώντας τα πόδια
στους ήχους της λύρας, του βιολιού και του λαούτου,
κάνοντας ψευτοελιγμούς σύμφωνα με τα παραγγέλματα του αξιωματικού, που προσπαθούσε να τους μάθει πράγματα που ούτε ο ίδιος κατείχε. Ο Σταματιάδης τονίζει ότι το θέμα ήταν κωμικό. Όμως όλες τις
ελλείψεις τις αναπλήρωνε ο πατριωτικός ζήλος και ο
απερίγραπτος ενθουσιασμός που κατείχε τους γυμναζόμενους.
Στις 18 Απριλίου 1821 στη πλατεία του Αγίου Αντωνίου στον Μαραθόκαμπο κηρύσσεται η επανάσταση και
φυτεύεται πλάτανος, ο οποίος κόπηκε ασυλλόγιστα
στα χρόνια των συνταγματαρχών της χούντας. Ένα
μνημείο της φύσης και της ιστορίας του τόπου χάθηκε
στη στάχτη της λήθης. Και μόνο η ψυχή του και η αύρα
του τρύπωσε στη φωνή της προφορικής μνήμης των
ανθρώπων της μικρής νησιωτικής πατρίδας. Στη μνήμη των λέξεων «ελευθερία η θάνατος». Στη μνήμη των
ηρωικών ονομάτων. Και περισσότερο στη αέναη μνήμη των χειρογράφων που αποδεικνύουν πως ένας μικρός λαός έγινε θρύλος παγκόσμιος και πηγή έμπνευσης την εποχή των επαναστάσεων, για τον σύσσωμο
ξεσηκωμό του εναντίον του οθωμανικού ζυγού. Για
την ταύτισή του με την ιδεολογία της ελευθερίας, της
ανεξαρτησίας και της δικαιοσύνης, που αποτελούσε
συμπερασματικά και το βαθύτερο πολιτικό του ιδεώδες. 200 χρόνια μετά εμείς οι απόγονοι της σύγχρονης
τεχνολογίας, πατώντας τα ηλεκτρονικά κουμπιά μας
γράφουμε αναλογιζόμενοι τον οξύγραφο κάλαμο των
προγόνων, μεταφέροντας τα ρήματα και τις πράξεις
τους ως ελαχίστη συμβολή στη συνέχεια της ιστορικής
αυτής μνήμης. Στη συνέχεια που μας αφορά ως ζήτημα ζωής και θανάτου. Στο ολοφάνερο παρόν μας, που
ο εχθρός με τον ίδιο προαιώνιο τρόπο απειλεί ξανά τα
νερά μας, την ειρήνη και τη πολιτισμική μας αρματωσιά.
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Νεκρολογίες για τον Σταμάτη Γεωργιάδη

Εφ. Ο Πρωινός Κήρυξ, φ. 482, Αθήνα 18 Μαρτίου 1861
Την 8 εν. μηνός απεβίωσεν εν Χαλκίδι ο Συνταγματάρχης Σταμάτης Γεωργιάδης εκ Σάμου, προσβληθείς υπό νόσου οξείας, και αφείς λύπην απαρηγόρητον εις την πολυαγάπητον σύζυγόν του, τα τέκνα του,
τους συγγενείς, τους φίλους και τους συμπολίτας του.

Απεβίωσεν ο ένδοξος αγωνιστής, ο κατά τον υπέρ
της ανεξαρτησίας του έθνους ιερόν αγώνα διακεκριμένος οπλαρχηγός, ο ήρως και ελευθερωτής της Σάμου κατά τον Ιούνιον του 1821 έτους, ότε διά της αρηιφίλου τόλμης και γενναιότητός του ώρμησε με τους
υπ’ αυτόν 70 τον αριθμόν και κατέσφαξε τα αποβιβασθέντα στίφη των ασιατικών ορδών εκ του οθωμανικού στόλου εις τον Κάβο φονιάν της Σάμου, ίνα καταστρέψωσι και αιχμαλωτίσωσιν αυτήν, η μάχη δε αύτη
είχε μεγίστην επιρροήν εις τους αγωνιζομένους εν
Πελοππονήσω Έλληνας, διότι, αν τότε η Σάμος έπιπτεν, εκατόν χιλιάδες ασιανοί Τούρκοι, οίτινες απησχολούντο εις Σάμον, ήθελον μετενεχθή εις Πελοππόνησον και φέρει το πυρ και τον σίδηρον· απεβίωσε
το φόβητρον των Τούρκων, ο πολεμήσας κατά του
Δραμαλικού στρατού εις Μεγαρίδα και πυρύβολον
κυριεύσας, ο αντιπαραταχθείς εις όλας τας κατά της

Σάμου τρομεράς εφόδους του οθωμανικού στόλου, ο
εκστρατεύσας εις την Μικράν Ασίαν πολλάκις και τα
επινίκια άσας· απεβίωσεν ο διά θαλάσσης με το ιδιόκτητόν του πλοίον αγωνισθείς ομού με τους ήρωας
της Ύδρας, Σπετζών και Ψαρών· απεβίωσεν ο ναυμαχήσας με μόνον το πλοίον του εναντίον 13 πλοίων
της γραμμής της Αιγύπτου κάτωθεν της Ρόδου, εμπεσών εις αυτά, ότε εστάλη από τον αοίδιμον ναύαρχον
Μιαούλην να κατοπτεύση τα κινήματα του αιγυπτιακού στόλου, και σωθείς αβλαβώς διά της τόλμης του
ως εκ θαύματος, την ναυτικήν ανδρίαν του οποίου γινώσκουσιν όλοι οι ναυμάχοι ήρωες και ο μεγαλόψυχος Κανάρης, ως ομολογούσιν αυτήν και οι ήρωες της
ξηράς, και τα κατορθώματά του· απεβίωσεν ο πολιορκητής της Ρόδου και εις Τρίκκερα διά θαλάσσης αγωνισθείς· απεβίωσεν ο μετανάστης Σάμιος, ου η πατρίς
ακαταδάμαστος Σάμος απεκλείσθη σκληρώς των ελληνικών ορίων κατά το 1830 έτος από το εν Λονδίνω
πρωτόκολλον· απεβίωσεν ο πολλά μογήσας υπέρ της
ελευθερίας της πατρίδος, και ο προσενεγκών σημαντικάς εκδουλεύσεις υπέρ των καθεστώτων κατά το
1847 και 1848 έτος, και απεβίωσε πενέστατος, ως όλοι
οι διακεκριμένοι αγωνισταί, και με τον οποίον απ’ αρχής κατά το έτος 1834 έλαβε βαθμόν, αφείς την σύζυγόν του εις μεγίστην ανέχειαν, και τα τέκνα του, άπερ
υπηρετούσιν όλα στρατιωτικώς τον θρόνον της Α. Μ.
και την πατρίδα, διότι τα πλούτη του εδαπάνησε διά
τον αγώνα, και άλλα διήρπασεν ο τουρκικός στρατός.
Μεταβαίνων δε εις την άλλην ζωήν, ένθα θέλει ανταμωθή με τους προτεθνεώτας συναδέλφους του ήρωας
και συναγωνιστάς, ήτοι τον γαμβρόν του Λ. Λυκούργον
και τον στενόν φίλον του και συμπέθερον Κωνσταντίνον Λαχανάν, εγνωσμένους αμφοτέρους διά τας μεγάλας εκδουλεύσεις των, οίτινες δεχθήσονται αυτόν
εις τας σκηνάς των πεσόντων και τεθνεώντων αγωνιστών.
Απεβίωσε πενέστατος, αλλ’ αφήνει το όνομά του
αθάνατον εις τας σελίδας της ιστορίας, αφήνει δε και
την σιγήν, διότι καίτοι παρηγκωνισμένος ων δεν εζήτει
να ικανοποιηθή.
Η Κυβέρνησις της Α. Μ. οφείλει να λάβη πρόνοιαν
ταχέως περί της χήρας του ενδόξου τούτου αγωνιστού, του οποίου ο βίος υπήρξεν ακηλίδωτος, ενάρετος και τύπος και υπογραμμός αρχαϊκός, ον πενθούσιν
ήδη η ηρωική Σάμος, τα παράλια της Ασίας και άπασα
η Ελλάς.
Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστε και ένδοξε αγωνιστά! Άπελθε εις ζωήν την αιώνιον και εύχου υπέρ
της απελευθερώσεως της ελληνικής φυλής, όπερ
επόθεις και επεθύμεις να λάβης μέρος εις τούτο! Γαίαν έχοις ελαφράν.
Γ.
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Σ.Σ. Δημοσιεύοντες την ανωτέραν νεκρολογίαν
συμμεριζόμεθα και ημείς την λύπην, ην προυξένησεν
ο θάνατος του συνταγματάρχου Σ. Γεωργιάδου, ενός
των πρωτίστων αγωνιστών, των θυσιασάντων και κολοσσαίας περιουσίας και παντοειδή αγαθά υπέρ της
απελευθερώσεως του πανελληνίου γένους.
Εφ. Πρωινός Κήρυξ, φ. 486, Αθήνα, 8 Απριλίου 1861.
Άμα η ιερά του αγώνος μας σάλπιγξ αντήχησεν ανδρείως ανακράξασα τους γενναίους υπερασπιστάς
της, και αμέσως την 8 Μαΐου 1821 ο Λυκούργος, ο
Λαχανάς και ο Σταμάτης Γεωργιάδης, υψώσαντες εις
την Σάμον την σημαίαν της ελευθερίας, ζώνονται την
σπάθην, αρπάζουν τον σίδηρον εις τας χείρας, και ευλογούντος τα όπλα των του μητροπολίτου Κυρίλλου,
ρίπτονται ατρόμητοι εις των αγώνων το πυρ, διατρέχουν ακράτητοι ολόκληρον την σειράν των ελληνικών
κινδύνων και μειδιώντες μας προσφέρουσι τελευταίον και οι ήρωες τούτοι μετά των λοιπών απάντων την
ιεράν, την ποθητήν ελευθερίαν. Αλλ’ εκ της τριάδος
ταύτης ο εις απέθανεν επί της ψάθης άλλοτε εις τας
Αθήνας, ο δεύτερος πενέστατος εις την Χαλκίδα, και
ο τρίτος επέζησε πάσχων, λιμώττων και δυστυχών.
Ιδού το κέρδος εκείνων οίτινες και πλοία και πλούτη,
και νεότητα και αίμα και εν γένει τον πακτωλόν των
αγαθών των χύσαντες αφειδώς εις τας ανάγκας της
Πατρίδος ανέμενον αδιαφιλονείκητον και ανταξίαν
τινά περίθαλψιν και αμοιβήν. Ολίγα πλην παρέρχονται
έτη και ο τρίτος αυτών αποθνήσκει, την 8 Μαρτίου εις
την Χαλκίδα, αφήσας και ούτος ως μόνην περιουσίαν
εις την ατυχή σύζυγόν του την γνωστήν και την ευγενή

εκείνην ένδειαν των γηραιών αγωνιστών.
Ο κατωτέρω δημοσιευόμενος επιτάφιος λόγος εκφωνηθείς επί του νεκροταφείου Χαλκίδος τιμά αφ’
ενός τον αξιότιμον ιατρόν Κ. Ηλιάδην και εξυμνεί αφ’
ετέρου εν συντόμω τα άθλα του αποθανόντος ιστορικού, τω όντι, ανδρός, και η Κυβέρνησις προς δόξαν
και τιμήν της πατρίδος ας περιθάλψη επαξίως ήδη την
λιμώττουσαν σύζυγον του τοιούτου αγωνιστού. Επέπρωτο δε και ούτος αποθνήσκων να αποθάνη με του
συνταγματάρχου τον βαθμόν, αφού προ σαράντα ήδη
ολοκλήρων ετών η Σάμος του προσέφερεν, εν δημοσία τελετή, του χιλιάρχου την περικεφαλαίαν και περί
τούτου όρα Δοκίμιον ελλην. επαναστάσεως του Ιω. Φιλήμονος τόμ. Γ, Σελ. 123 μέρος Γ Κεφ. Γ.
Ε. Χ. Γ.
ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
Εκφωνηθείς εν τω νεκροταφείω Χαλκίδος την 9
Μαρτίου 1861 επί του νεκρού του Συνταγματάρχου
Σταματίου Γεωργιάδου υπό Αχιλλέως Ηλιάδου ιατρού.
«Τοις πάσι δ’ ανθρώποις ο πας χρόνος ουχ ικανός
λόγον ίσον παρασκευάσαι τοις τούτων έργοις».
Λέγει ο περίφημος ρήτωρ Λυσίας εις το προοίμιον
αυτού, προσκληθείς να εκφωνήση επιτάφιον λόγον εις
τους φονευθέντας βοηθούς των Κορινθίων. Δικαιολογείται δε, διότι, προ ολίγων ημερών ειδοποιήθη, όπως
παρασκευάση τον λόγον, ενώ η αρετή των ανδρείων
εκείνων νεκρών «τοσαύτην αφθονίαν παρεσκεύασε, και τοις ποιείν δυναμένοις, και τοις ειπείν βουληθείσιν, ώστε καλά μεν πολλά τοις προτέροις περί αυτών ειρείσθαι, πολλά δε
και εκείνοις παραλελείφθαι, ικανά δε και τοις
επιγιγνομένοις
εξείναι ειπείν· ούτε γαρ γης
άπειροι ούτε θαλάσσης
ουδεμιάς (ήσαν)».
Αλλ’ ω παρόντες! εις
ποίου άλλου τον νεκρόν αρμοδιώτερον δύναταί τις να είπη; «Τοις
πάσιν ανθρώποις ο πας
χρόνος ουχ’ ικανός λόγον ίσον παρασκευάσαι
τοις τούτου έργοις;». Διότι ποίου άλλου η αρετή
παρεσκεύασε τοσαύτην
αφθονίαν και τη νεολαία
προς μίμησιν, και τοις
ιστορικοίς προς συγγραφήν, και τοις ποιηταίς
προς ποίησιν; Τις άλλος είδε πλειοτέρας θαλάσσας και πόλεις, τις
άλλος έδρεψεν ενδο-
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ξοτέρας δάφνας, ή είχε τας αρετάς του ήδη νεκρού
προκειμένου Σταματίου Γεωργιάδου; Εγώ και της ρητορικής τέχνης άπειρος, και μεγάλης παιδείας άμοιρος, ουχί προ ολίγων ημερών, αλλά προ ολίγων ωρών
μόλις ειδοποιηθείς δεν ετόλμησα να εκφωνήσω επιτάφιον λόγον εις τοιούτον νεκρόν· αλλά να ραντίσω με

δάκρυα ευγνωμοσύνης τας καλυπτούσας αυτόν δάφνας, εκπροσωπών ούτω την αναπνέουσαν, χάρις εις
τας θυσίας του ήρωος τούτου και των ομοίων αυτώ,
τον ευώδη της ελευθερίας αέρα νεολαίαν.
Ολίγα δε μόνον θέλω αναφέρει εκ της βιογραφίας
αυτού αφίνων εις την ιστορίαν να πλέξη τους καλλήτερους στεφάνους εν καιρώ. «Επειδή τοις πάσιν ανθρώποις ο πας χρόνος ουχ’ ικανός λόγον ίσον παρασκευάσαι τοις τούτων έργοις».
Ο προκείμενος νεκρός Σταμάτιος Γεωργιάδης γεννηθείς εις Μαραθόκαμπον της Σάμου εξ εναρέτων
γονέων, εβδομήκοντα έζησεν έτη τα μεν αρετή, τα
δε εν δόξη. Διότι δεκαεπταετής μόλις υπηρέτησεν το
Β. αγγλικόν ναυτικόν· ακολούθως δε επιδοθείς εις το
εμπορικόν ναυτικόν και υποστάς επί τέσσερα όλα έτη
μακράν της πατρίδος του πάντας τους κινδύνους και
ταλαιπωρίας της ναυτικής ζωής, ταξιδεύσας δε μέχρι
αυτής της Αμερικής, κατώρθωσε διά της ικανότητός
του να κερδίση σημαντικήν περιουσίαν, ώστε επανελθών εις την πατρίδα του, να διακρίνηται μεταξύ των
ευπορωτέρων, απολαύων ένεκα των αρετών του, της
κοινής υπολήψεως.
Αλλ’ ότε το 1821 η σάλπιγξ της ελευθερίας ηλέκτρισε τας ελληνικάς καρδίας, ο αοίδιμος Σταμάτιος Γεωργιάδης μεταξύ των πρώτων αποφάσισε να θυσιάση
όλους τους κόπους της νεότητός του, και να προσφερθή και ο ίδιος θύμα εις τον βωμόν της ελευθερίας. Ύψωσε δε την ιεράν σημαίαν της Σάμου μετά
των συνοπλαρχηγών του, του Λυκούργου και του Λαχανά, όστις κείται και ούτος εντός του περιβόλου τού-
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του. το αυτό δε έτος κατά την 2 Ιουλίου, μετ’ ολιγίστων
ανδρείων συνεκρότησεν αιματηράν μάχην κατά του
Καραλήμπεη, αρχηγού της εκστρατείας, ενίκησε και
εμπόδισε την εις την νήσον απόβασιν δύο χιλιάδων
εχθρών. Σωθείσης της νήσου εκ της πρώτης ταύτης
των Τούρκων επιδρομής, ο Γίγας το τε σώμα και την
ψυχήν Σταμάτιος δεν έμεινεν
αργός· αλλ’ ενήργει διαφόρους κατά της Μικράς Ασίας
επιδρομάς, όθεν επέστρεφε
πάντοτε νικηφόρος. Εν τούτοις ο αλαζών Τούρκος δεν
υπέφερε την ανδρείαν των
Σαμίων, ώστε και δεύτερον
απεφάσισε να καταστρέψη
την ηρωικήν Σάμον, και κατά
το 1824 επιχειρούσιν απόβασιν. Αλλ’ ο νέος ούτος Θεμιστοκλής, ατρόμητος ναύτης,
όσον ο ανδρείος πολεμιστής,
συγκροτεί μικρόν στολίσκον,
προσβάλλει τα οθωμανικά
πλοία, νικά, και εμποδίζει και
αύθις την απόβασιν. Κατά δε
το 1826 έχων ίδιον και δι’ ιδίων συγκροτημένον πλοίον,
μακράν πάσης φιλοπρωτίας
και μόνον εις την απελευθέρωσιν της κοινής πατρίδος
αποβλέπων, συγκαταριθμείται και αυτός εις τον κοινόν ελληνικόν στόλον, και διοικών μικράν μοίραν ναυμαχεί εις Σαγαντζίκια της Μικράς Ασίας προς κλέος
των Ελλήνων.
Αλλ’ η ανδρεία του ήρωος τούτου δεν περιγράφεται. Ενώ εισέτι ηκολούθει τον κοινόν ελληνικόν στόλον, διατάσσεται το 1826 να μεταβή εις Αλεξάνδρειαν
και κατασκοπεύση τα κινήματα του Μεχμέτ-Αλή. Μεταβαίνων δε προς εκπλήρωσιν της αποστολής του ταύτης αίφνης την ημέραν της Μεγαλης Παρασκευής ευρίσκεται πολιορκημένος κατά τα παράλια της Συρίας
μεταξύ δέκα εχθρικών πλοίων. Αλλά το ατρόμητον τέκνον της Σάμου προτιμήσαν μάλλον να συναπολεσθή
μετά των αλλοφύλλων, ή να παραδοθή, θέτει πρώτον
ένα ναύτην επί της πυραταποθήκης κρατούντα δάδα,
και έτοιμον ν’ ανατινάξη εις τον αέρα και πλήρωμα και
πλοίον, άμα οι εχθροί πατήσουν επ’ αυτού, και αναβάς
εις το κατάστρωμα, «πυρ! φωνάζει κατά των απίστων».
Βροντούν τότε τα τηλεβόλα, φλόγες και καπνός πανταχόθεν τον περιζώνει, χάνεται εντός αυτού… Πλην
μετ’ ολίγον η θαυματουργός σημαία του τιμίου μας
Σταυρού κυματίζει επί του πλοίου του ήρωος Σταματίου, χωρίς να σκιάζη ουδ’ ένα νεκρόν. Δύο δε εκ των
τουρκικών έμεινον άνευ ιστίων.
Και τοιούτος μεν ην συνοπτικότατα ο βίος αυτού
κατά την επανάστασιν. Μετά δε την αποκατάστασιν
της ειρήνης, κατά παράδοξον σύμπτωσιν, το εις εμπορικόν μεταποιηθέν ένδοξον πλοίον του Σταματίου,
πρώτον απέδειξε την λαμπράν εθνικήν μας σημαίαν
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εις τον ωραίον Βόσπορον, προς μεγίστην λύπην των
θεωμένων Τούρκων.
Αλλά, κακή μοίρα, επέπρωτο να ίδη ματαιωμένας
όλας τας θυσίας, και την φιλτάτην του πατρίδα δεσμευομένην και αύθις εις τα σκληρά δεσμά της δουλείας. Όθεν φεύγων τον μισιτόν ζυγόν, ήλθε να ζήση
εις τον ελεύθερον αέρα
της μικράς μας Ελλάδος, πιστός πάντοτε εις
την πατρίδα και αφωσιωμένος εις τον θρόνον
του Τρισεβάστου ημών
ΑΝΑΚΤΟΣ, ήτις τον
αντάμοιψεν, επαξίως με
τον βαθμόν του συνταγματάρχου, τέσσερα δ’
έχων τέκνα, πάντα αφιέρωσεν εις την πατρίδα
με την ρητήν παραγγελίαν να θυσιασθώσιν εν
ανάγκη υπέρ αυτής.
Αλλά το γλυκύ του
όνειρον, η απελευθέρωσις της δεδουλωμένης
πατρίδος του δεν έλειψε στιγμήν από τον νουν
του· αι τιμαί, αι απολαύσεις, η Υψηλή Βασιλική εύνοια, δεν εξήλειψαν εκ του νοός του την
γην, ην επότισε με το ίδιον αίμα του. Και κατά το
1845 παραλαβών την οικογένειάν του, μετέβη
εις Σάμον και ενήργει μετά του πρωτοτόκου υιού του
Λεωνίδα την απελευθέρωσίν της. Αλλά δυστυχώς ανακαλυφθέντος του σχεδίου ερρίφθησαν αμφότεροι εις
τας υγράς φυλακάς Κωνσταντινουπόλεως, το φρικτόν
εκείνο Μπάνιο!, επί εννέα όλους μήνας έχοντες ως
προσκεφάλαιον ο εις του άλλου τα γόνατα και ως τροφήν των τον μέλαινα άρτον των φυλακών εκείνων,
Τοιούτος ην ο εναπολειφθείς εκ των τριών ηρώων
της Σάμου, ούτινος είθε να μιμηθώσι και άλλοι την ανδρείαν, την πραότητα, την αυταπάρνησιν και τον προς
την πατρίδα έρωτα. Είθε οι υιοί του να ακολουθήσωσι
το παράδειγμά του προς παρηγορίαν της ατυχούς και
τεθλιμμένης πατρίδος των.
Και όμως εκείνον τον οποίον εφοβήθησαν τα στοιχεία και εσεβάσθησαν αι εχθρικαί σφαίραι, ολίγων
ημερών νόσος τον αφήρπασε των κόλπων των φιλτάτων του συγγενών, και μετά μίαν στιγμήν τον αποχωριζόμεθα διά παντός. Αλλ’ όχι, δεν απέθανε. Ζη εις την
μνήμην των Ελλήνων, ζη εις την ευγνωμοσύνην του
έθνους, θ’ αναστηθή διά της ιστορίας. Τοιούτοι άνθρωποι δεν αποθνήσουσι.
Κλαίε, φιλόστοργε υιέ Λεωνίδα, ναι κλαίε τον πατέ-

Φτεριάς
ρα Σου, χύσε ποταμούς δακρύων· έχεις δίκαιον τοιούτον απώλεσας Πατέρα!! Συ τον είδες εντός της ειρκτής άγγελον υπομονής, με ευαγγελικήν καρτερίαν
να σ’ ενθαρρύνη, όπως υπομείνης τα μαρτυρικά δεινά Σας χάριν της πατρίδος. Συ εθήλασες ηρωισμόν,
ευλάβειαν, παν ό,τι ενάρετον εκ του στόματός του.

Ίδε, η ωραία πατρίς Σας κλαίει επί του λειψάνου του
πενθηφορούσα. Κλαίει η δούλη και ελευθέρα Ελλάς
τον πατέρα Σου, και έχει δίκαιον· τοιούτον απώλεσεν
υιόν!! Κλαίομεν και ημείς πάντες, και τα δάκρυα ταύτα προσφέρομεν αυτώ ως ελάχιστον φόρον ευγνωμοσύνης, ανθ’ όσων ούτος προσέφερε θυσιών, ανθ’ όσων
υπέρ ημών διεπράξατο.
Ο Κλεάνθης του (α) δεν ζη πλέον να γράψη το νέον
ελεγείον της ατυχούς πατρίδος σας διά την νέαν ταύτην την μεγίστην συμφοράν. Εγώ να χύσω μόνον ηθέλησα τα δάκρυα ταύτα, άτινα επλημμήρουν την καρδίαν μου, άξιος δεν είμαι να σας παρηγορήσω. Συ δε
ιερά σκιά του μακαρίτου δέχθητι ευμενής τα δάκρυά
μου ταύτα και μεσίτευσον τω ουρανίω Πατρί υπέρ της
δυστυχούς δεδουλωμένης πατρίδος μας.
Γαίαν έχοις ελαφράν αοίδημε Σταμάτιε! Αιωνία Σου
η μνήμη, αιωνία Σου η μνήμη, αιωνία Σου η μνήμη!!
(α) Κλεάνθης ο Γαμβρός του, περίφημος ποιητής,
όστις έγραψε το ελεγείον της Σάμου, ότε παρεδόθη
εις τους Τούρκους. «Τι αστραπαί στην δύσιν και βρονταί κτλ.» γνωστότατον και κοινώς αδόμενον.

Φτεριάς

11
Μητροπολίτης Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ. κ. Ευσέβιος

Συνέντευξη
Αποσπάσματα από συνέντευξη με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σάμου, Ικαρίας & Κορσεών κ.κ. Ευσέβιο. Μιλά στον διευθυντή του «Σαμιακού Βήματος»,
Μάνο Στεφανάκη, 2,5 μήνες μετά τις καταστρεπτικές
συνέπειες του σεισμού της 30ής Οκτωβρίου 2020 που
άφησε ανοιχτές πληγές σε Ιερούς Ναούς, βυζαντινά Μνημεία και ιστορικά κτήρια της
Μητρόπολής μας.
Ξεκίνησε άμεσα η καταγραφή των ζημιών και σε
επόμενη φάση η ιεράρχηση
των αναγκών. Δώστε μας σας
παρακαλώ την πλήρη εικόνα,
αν είναι εφικτό και με αριθμούς, ώστε να κατανοήσουμε
το μέγεθος των καταστροφών
που έχουν συμβεί.
Ἀπό τήν πρώτη στιγμή συστήσαμε μιά μικρή καί εὐέλικτη ὁμάδα ἀπό τούς Ἱερεῖς μας
μέ σκοπό τήν πλήρη καταγραφή τῶν ζημιῶν στούς Ἱερούς
Ναούς, τίς Ἱερές Μονές καί τά
κατά τόπους Παρεκκλήσιά μας.
Σέ σύντομο χρονικό διάστημα
καταρτίσαμε εἰδικό κατάλογο τόσο γιά τήν Σάμο, ὅσο
καί γιά τήν Ἰκαρία καί τούς Φούρνους καί τούς ἀποστείλαμε ἤδη στούς καθ’ ὕλην ἁρμοδίους Ὑπουργούς
καί τούς Γεν. Γραμματεῖς Ὑπουργείων, ἀλλά καί στόν
κ. Ἀντιπεριεφερειάρχη καί στούς Δημάρχους τῶν Νησιῶν μας, διά τίς κατ’ αὐτούς ἐνέργειες. Δυστυχῶς
γιά τήν Ἀνατολική Σάμο 31 Ἐνοριακοί Ναοί καί 5 Ἱερές
Μονές, γιά τήν Δυτική Σάμο 22 Ἱεροί Ναοί καί 1 Ἱερά
Μονή καί γιά Ἰκαρία πάλι 8 Ἱεροί Ναοί καί 3 Ἱερές Μονές χρήζουν ἄμεσης ἀποκατάστασης, ἐκτός τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν Παρεκκλησίων.
Ὅμως τό δυσκολώτερο σημεῖο δέν ἦταν ἡ καταγραφή, ἀλλά ἡ βαρεία συναισθηματική φόρτιση, πού
αἰσθανόμασταν μεταφέροντας εἰκόνες καί κειμήλια
ἐκτός τῶν βαρέως πληγέντων Ἱερῶν Ναῶν. Ἦταν ἕνα
πραγματικά πολύ δύσκολο ἔργο, ἀλλά ἐπάναγκες, μέ
σκοπό τήν φύλαξη ὅλων τῶν ἱερῶν θησαυρισμάτων
σέ μέρος ἀσφαλές γιά τήν προστασία τους, εἴτε ἀπό
ἐνδεχόμενη καταστροφή τους, ἐξαιτίας κάποιου μετασεισμοῦ, εἴτε ἀπό βέληλες καί ἀνίερες, ἴσως δέ καί ἱερόσυλες χειρονομίες. Πρός στιγμήν θυμηθήκαμε τόν
ξεριζωμένο Μικρασιατικό Ἑλληνισμό, πού ἐπέλεγε νά
πάρει στήν προσφυγιά του εἰκόνες καί λείψανα Ἁγίων
καί Σκεύη ἱερά γιά νά μπορεῖ νά τελεῖται ἡ θεία Λει-

τουργία.
Καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς ἀναγκαστικῆς καί ἔμπονης, ἐργώδους αὐτῆς προσπαθείας, ἀντιληφθήκαμε ἐπίσης μιά ἰδιαίτερη βαρύτητα σέ ὅλα αὐτά τά
ἱερά ἀντικείμενα. Ὄχι μόνο ἐπειδή τά πιό πολλά ἀπό
αὐτά ἱστοροῦν ὑπέρ τούς δύο
αἰῶνες ζωῆς μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται. Οὔτε μόνο διότι εἶναι
κατεσκευσμένα ἀπό πολύτιμα
ὑλικά καί ἀπαράμιλλης τέχνης.
Οὔτε ἐπειδή διασώζουν τήν
ἐκκλησιαστική τέχνη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί δή τῆς Τοπικῆς στό διάβα τῶν αἰώνων.
Τό ἰδιαίτερο βάρος τους ἀπηχεῖ στίς ἔνδακρεις προσευχές, πού ἐμπεριέχουν, στίς
νηστεῖες, τούς πνευματικούς
ἀγῶνες καί τούς καημούς, πού
τά συνοδεύουν καί κυρίως
στήν ἀκλόνητη Ὀρθόδοξη πίστη καί ζωή, πού συντηροῦσε
στήν καρδιά τῶν ἀφιερωτῶν
τήν προσμονή, ἀλλά καί τήν
εὐχαριστία τοῦ θαύματος. Ἱερά
τῆς θείας Λειτουργίας σκεύη,
Ἅγια Ποτήρια καί Δισκάρια, Λόγχες καί Λαβίδες, Τίμιοι
Σταυροί καί Ἱερά Εὐαγγέλια, Ἱερές Εἰκόνες καί Λάβαρα, ἅγιες Κανδῆλες καί Πολυέλαιοι, ὅλα ὅσα θυμίζουν
τήν χάρη καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιά ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς καί τό ἔργο τῆς σωτηρίας μας, ἐπί τοῦ παρόντος θά βρίσκωνται φυλαγμένα, ὑπό τήν γεραρά προστασία τοῦ φύλακα Ἀγγέλου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τό
ἄγρυπνο βλέμμα τοῦ Ἁγίου στόν ὁποῖον τιμᾶται, ἐν
ἀναμονῇ βεβαίως τοῦ «ἐπαναπατρισμοῦ» τους στίς
περίοπτες θέσεις τους, πρός ἐκ νέου ὑπόμνησιν τοῦ
θαύματος στή ζωή μας.
Ἰδιαιτέρως εὐχαριστήσαμε τούς ἄνδρες τῆς ΕΜΑΚ,
τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας Σάμου, τῶν Ἐθελοντικῶν Πυροσβεστικῶν Κλιμακίων Σάμου, τίς Ὁμάδες
Διάσωσης Καρλοβασίων, τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας
καί τοῦ ἐνδόξου Στρατοῦ μας, γιά τήν ἀνδρεία καί τήν
γενναιότητα, μέ τήν ὁποία ἀψήφισαν τούς ἐκ τῶν συνεχῶν μετασεισμῶν κινδύνους καί εἰσῆλθαν στά χαλάσματα τῶν σεισμοπλήκτων κτιριακῶν συγκροτημάτων τῶν Ἱερῶν μας Ναῶν, παραλαμβάνοντας πρός
φύλαξιν τά θησαυρίσματα τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης μας.
Πριν λίγες μέρες είχαμε την χειροτονία δύο
νέων διακόνων. Αυτό αποτελεί σίγουρα δείγμα
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πως προχωρούμε μπροστά με αισιοδοξία. Τι λέτε;
Σαφῶς θά θέλαμε ἡ χειροτονία τῶν δύο φερέλπιδων Διακόνων μας, τοῦ π. Καλλινίκου καί τοῦ π. Ἀναστασίου νά γίνουν μέ μεγαλύτερη λαμπρότητα, ἀλλά
λόγῳ τῶν μέτρων ὑγιεινομικῆς προστασίας, δέν εἴχαμε τήν δυνατότητα αὐτή. Ἐπειδή ὅμως ἡ Ἐκκλησία μας
ζεῖ πάντοτε μέ ἀρχοντική λιτότητα, εἴμαστε πλήρως
ἱκανοποιημένοι, γιά νά μήν ‘πῶ, ὅτι χαρήκαμε καί κατανοήσαμε καλύτερα τό μέγεθος τοῦ Μυστηρίου τῆς
Ἱερωσύνης, κατά τίς χειροτονίες τους. Δύο νέοι μας
ἀφιερώθηκαν ἐξ ὁλοκλήρου στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας
μας. Ἔλαβαν ὀνόματα ἱστορικά ἀπό ἐκκλησιαστικῆς
ἀπόψεως καί ἐλπιδοφόρα γιά τήν Τοπική μας Ἐκκλησία, ἡ ὁποία μετά τό τραῦμα τοῦ σεισμοῦ, ἔχει ἀνάγκη
νά ἀκούει καί νά βιώνει τήν νίκη καί τήν ἀνάσταση.
Σεβασμιώτατε, κλείνοντας τη συζήτησή μας,
μέσα σε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια και δοκιμασία
που μπήκε ο τόπος, τι μήνυμα θα στείλετε στους
κατοίκους των νησιών μας, της Σάμου, της Ικαρίας, των Φούρνων αλλά και των συμπατριωτών
μας, όπου κι αν βρίσκονται.
Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μαθαίνουμε ἐξ ἀρχῆς, ὅτι
ὅλα ἔρχονται καί συμβαίνουν σύμφωνα μέ τό θέλημα
του Θεοῦ. Ἄλλα τά ἐπιτρέπει καί ἄλλα τά παραχωρεῖ.
Τοῦτο σημαίνει φυσικά, πώς δέν ἐκφεύγει κάτι τοῦ
θείου θελήματος.
Τό 80% τῶν Ἱερῶν μας Ναῶν εἶναι σεισμόπληκτοι καί
ἐσίγησαν πρός στιγμήν, γιατί τό θέλημα τοῦ Κυρίου
γίνεται κι ἄν ἐμεῖς δέν θέλουμε, ὅπως λέει ὁ Πρωτοκορυφαῖος Πέτρος. Οἱ λυχνίες τους ἔσβησαν πρός καιρόν, ὅπως τῶν Ἑπτά Ἐκκλησιῶν τῆς Ἀποκάλυψης, ἀλλά
ὅπως ἐκεῖνες δέν χάθηκαν, ἔτσι καί οἱ Ναοί μας ὑπάρχουν. Δυσκολεύεσαι νά ἀντικρίσεις τά συντρίμια τους
καί νά ἀνιχνεύσεις τήν ζωή τους. Ὅμως διακρίνεις μέ
εὐχέρεια τήν παρουσία τους καί ἐλπίζεις στή συνέχειά
τους. Οἱ Ναοί μας ἐπιτιμήθηκαν ὄχι σέ ἀφάνεια, ἀλλά
σέ πρός καιρόν σιωπή, μιά σιωπή πού ὅμως γίνεται
ἐκκωφαντική καί καλεῖ σέ πνευματική ἐγρήγορση, γιά
νά μήν εἰσέλθουμε σέ πειρασμό. Ὅταν ἔχεις δυσκολίες (μεταναστευτικό, ἐπιδημία, ἐθνικά θέματα) καί
σέ βρίσκουν κι ἄλλες, πίσω ἀπό ὅλα ἀχνοφέγγει μιά
πνευματική χαρά, γνωρίζοντας ὅτι «ὅν ἀγαπᾶ Κύριος παιδεύει, μαστιγιοῖ δέ υἱόν ὅν παραδέχεται». Αὐτό
εἶναι πού μᾶς γλυκαίνει τόν πόνο, ἡ βεβαιότητα μιᾶς
χαριτωμένης ἀπό τόν Θεό παιδαγωγίας.
Αὐτό λοιπόν δέν σημαίνει τήν τιμωρία ἀπό μέρους
τοῦ Θεοῦ, ὅπως κάποιοι συμπέραναν μέ ἐπιπολαιότητα, ἀλλά τήν ἰδιαίτερη παιδαγωγία Του. Κατ’ ἀρχήν
δέν προγνωρίζουμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά τό ἀποδεχόμαστε καί προσπαθοῦμε νά τό ἀποκρυπτογραφήσουμε, γιά νά μιλήσω πιό κατανοητά, εἰς τρόπον ὥστε
νά λαμβάνουμε τά μηνύματά μας καί νά προχωροῦμε
στή ζωή μας. Οἱ βουλές τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνεξιχνίαστες,
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ὅμως ποτέ δέν ἐπιτρέπει νά σηκώσουμε περισσότερο βάρος ἀπό ὅσο μποροῦμε, οὔτε νά πειρασθοῦμε
περισσότερο ἀπό ὅσο ἀντέχουμε. Γι’ αὐτό ἄλλωστε
καί οἱ ἄνθρωποι δέν σηκώνουν ὅλοι τόν ἴδιο σταυρό,
ἀλλά ἀνάλογα μέ τίς δυνάμεις τους ὁ καθένας. Ἀπό
τήν πρώτη στιγμή γράψαμε πώς ἡ Παναγία μας καί οἱ
Ἅγιοί μας πῆραν πάνω τους τήν ἔνταση τοῦ σεισμοῦ
καί προτίμησαν νά καταστραφοῦν οἱ Ναοί καί τά Μοναστήρια τους, διαφυλάσσοντας μέ τόν τρόπο τους τά
παιδιά τους στά ἀκριτικά μας Νησιά. Αὐτή ἡ παραδοχή μᾶς δίνει δύναμη καί ἐλπίδα νά συνεχίσουμε τόν
ἀγῶνα καί ὅλα νά γίνουν καλύτερα ἀπό πρῶτα, ἀρκεῖ
νά ὑπάρχει καλή διάθεση, καλή προαίρεση, ἀμοιβαία
ἐμπιστοσύνη, εὐθύτητα καί πάνω ἀπ’ ὅλα ἑνότητα,
ὁμόνοια, ἀγάπη καί εἰρήνη.
Ο Θεός ἐπιτρέπει δοκιμασίες γιά νά γίνουμε καλύτεροι. Μᾶς παιδαγωγεῖ γιά νά μᾶς ἀναβαθμίσει πνευματικά καί νά μᾶς κάνει ἀξίους τῆς σωτηρίας, πού μᾶς
προσφέρει. Μᾶς δίνει εὐκαιρίες νά κατανοήσουμε τό
πρόσκαιρο καί τό ἐφήμερο, γιά νά ἐκτιμήσουμε τό
μόνιμο καί τό αἰώνιο. Πιστεύω πώς ἄν ρωτήσετε τόν
κάθε ἕνα χωριστά, θά δεῖτε πώς ὅλοι ἔχουν κάτι νά
ποῦν, ὅτι ἐπανεξέτασαν μέ στόχο τήν πνευματική τους
ἀναβάθμιση καί πώς πολλά ἐνδεχομένως ἀναθεώρησαν ἀπό τήν μέχρι τώρα βιοτή τους.
Η Επισκοπική μας εὐθύνη εἶναι μεγάλη, ὅπως καί ὁ
πόνος. Ὅμως στόχος μας δέν εἶναι μόνο νά ἀνορθώσουμε τούς Ναούς, ἀλλά νά ἀνακουφίσουμε καί τίς
ψυχές τῶν ἀνθρώπων μας, πού ἀποτελοῦν κι ἐκείνοι
Ναούς τοῦς Θεοῦ καί νά τούς προφυλάξουμε φροντίζοντας τίς πληγές τους ἀπό τίς σεισμικές δονήσεις τῆς
ἀπιστίας καί τῆς ἀπάτης τοῦ κόσμου. Ὅμως χρειάζεται χρόνος καί κυρίως ὑπομονή καί ἐλπίδα. Οἱ πρόγονοί μας ἔκτισαν τούς μεγαλοπρεπεῖς Ναούς μας ἀπό
πίστη καί ἀγάπη. Οἱ Ναοί μας δέν χτίσθηκαν ἀπό τό
περίσσευμα τῶν ὀλίγων, ἀλλα΄ἀπό τό ὑστέρημα τῶν
πολλῶν.
Ο Χριστός ξέρει τόν ἀγῶνα μας καί τήν ἀγωνία μας
στά ἀκριτικά Νησιά ἐπί 25 ὁλοκληρα χρόνια. Ξέρει τόν
τρόπο καί τόν δρόμο μας. Ξέρει τίς ἀντοχές. Ξέρει τά
πάντα. Ἐμεῖς καλούμαστε νά ἀνασυντάξουμε τίς δυνάμεις μας ἐκ νέου καί νά ἐπιδοθοῦμε σέ πολυειδῆ
ἀγῶνα, ὥστε νά ἀνταπεξέλθουμε στήν δομικασία
αὐτή, νά ἀποκαταστήσουμε τά συντετριμμένα ἱερά
σκηνώματα, νά ἐμψυχώσουμε τόν Λαό μας καί νά τοῦ
ἀφυπνίσουμε τό παραδοσιακό σαμιώτικο φιλότιμο.
Ο Χριστός λοιπόν γνωρίζει κι Ἐκεῖνος θά εὐοδώσει καί τήν συνέχιση τοῦ ἀγῶνα μας. Ἔτσι λοιπόν πορευόμαστε μέ δυσκολίες πολλές, ἀλλά μέ πλήρη τήν
ἐμπιστοσύνη μας καί τήν ἐλπίδα μας στόν Χριστό, ὁ
Ὁποῖος εἶναι ὁ Ἕνας καί ἀληθινός Θεός, ὁ Ἴδιος καί
τότε καί σήμερα καί πάντοτε καί στούς ἀτελεύτητους
αἰῶνες. Ἀμήν.
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Εικόνες και σκέψεις, θέσεις και προτάσεις για την μετά τον σεισμό Σάμο
(Στα δύο αθώα θύματα του σεισμού της Σάμου, στα παιδιά μας την Κλαίρη και τον Άρη που ο αδόκητος,
άδικος και τραγικός χαμός τους συγκλόνισε το Πανελλήνιο και στην αγωνία ενός ολόκληρου νησιού)
Ο σφοδρότατος σεισμός των 7,0 Ρίχτερ που έπληξε το φοβερό εκείνο απομεσήμερο της 30ης Οκτώβρη
2020 και συγκλόνισε συθέμελα τη Σάμο, απ’ άκρη σ’
άκρη, επέφερε εκτεταμένες υλικές καταστροφές και
είχε δυστυχώς και θύματα, δυο νέους ανθρώπους, μαθητές του Λυκείου.
Η Φραγκόκλησα στην προκυμαία του Βαθιού, από τα

εμβληματικότερα κτίρια της πόλης, διαχρονικό σύμβολο σεβασμού των δογμάτων στην ελληνορθόδοξη και
κοσμοπολίτικη Σάμο χτυπήθηκε ανελέητα από τον φονικό και καταστροφικό σεισμό του περασμένου Οκτώβρη. Η εκκλησία της Παναγίας στο ισόγειο γλίτωσε με
μικρές μόνο ζημιές όμως το παρακείμενο διώροφο
κτίριο με τις αψίδες και την Μαντονίνα στην πρόσοψη
του τραυματίστηκε σοβαρά, ευτυχώς όχι ανεπανόρθωτα και με ιμάντες ασφαλείας μόλις συγκρατούμενο
αναμένει καρτερικά την φροντίδα των ιδιοκτητών και
το ενδιαφέρον των αρχόντων του τόπου.
Η εκκλησία της Παναγίας των Καθολικών στη Σάμο
ανήκει ιδιοκτησιακά στην Καθολική Αρχιεπισκοπή Σύρου-Τήνου και Μυκόνου ενώ το παρακείμενο διώροφο και σε ιδιώτες.
Το συγκρότημα έχει κηρυχθεί διατηρητέο πριν από
μια δεκαετία περίπου ως ένα σήμα σημαντικό από τα
πολλά που χαρακτηρίζουν το νησί και την πόλη.
Επιβάλλεται η όσο το δυνατόν γρηγορότερη αποκατάσταση του μνημείου από τους ιδιοκτήτες του, με
γενναία και άμεση χρηματοδότηση του κράτους ή η
αγορά του από το Ελληνικό Δημόσιο ή την Αυτοδιοίκηση για την αποκατάσταση του και η αξιοποίηση του
κατά τρόπο χρήσιμο, σεβαστικό και ωφέλιμο.
Ο σεισμός έπληξε και άλλα εμβληματικά κτίρια στην

πόλη της Σάμου αλλά και σε ολόκληρο το νησί.
Το Δημοτικό Σχολείο Βαθέος και το εγγύς Κοινοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Σχολείο της Χώρας, το
Γυμνάσιο Μαραθοκάμπου και τα Δημοτικά Σχολεία
Κοντακέικων, Λέκκας, Πλατάνου, Κουμέικων, Πυθαγορείου και Παλαιοκάστρου και ένας μεγάλος αριθμός
εκκλησιών, παρεκκλησίων, εξωκλησίων και μοναστηριών του νησιού
μας έπαθαν μεγάλες ζημιές.
Τις σοβαρότερες ζημιές υπέστη ο Ιερός Ναός
Κοιμήσεως
της
Θεοτόκου
στο
Νέο Καρλόβασι
όπου εκφράζονται φόβοι για την
κατάρρευση του
εναπομείναντος
κτιριακού σκελετού. Είναι η εκκλησία που η λαβωμένη της όψη
ταξίδεψε στα πέρατα της οικουμένης με το διαδίκτυο συγκινώντας και
συγκλονίζοντας. Ομοίως με σοβαρές έως και ανεπανόρθωτες βλάβες είναι οι Ιεροί Ναοί: Αγίου Σπυρίδωνος Βαθέος, Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και Αγίας Ματρώνης Άνω Βαθέος,
Αγίου Νικολάου και Κοιμήσεως Θεοτόκου Κοκκαρίου, Κοιμήσεως Θεοτόκου και Αγίου Γεωργίου Βουρλιωτών, Τιμίου Προδρόμου Αγίου Κωνσταντίνου, Ζωοδόχου Πηγής Μανωλατών, Αγίου Νικολάου Όρμου
Καρλοβάσου, Αγίας Ματρώνης και Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Καρλοβάσου, Τιμίου Σταυρού και Εισοδίων
της Θεοτόκου Μεσαίου Καρλοβάσου, Αγίου Αθανασίου Υδρούσης, Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κοντακέικων,
Γενεθλίου της Θεοτόκου Κοντέικων, Αγίου Νικολάου
Κουμέικων, Ταξιαρχών Νεοχωρίου, Τιμίου Προδρόμου Λέκκας, Αγίου Παντελεήμονος Τσουρλαίων, Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καστανιάς, Οσίου Αντωνίου και
Αγίας Παρασκευής Μαραθοκάμπου, Αγίου Γεωργίου
Σκουρέικων, Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Αγίου Γεωργίου Πλατάνου, Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πύργου,
Αγίας Τριάδος και Χριστού Παγώνδα, Κοιμήσεως της
Θεοτόκου, Αγίας Άννης και Αγίας Παρασκευής Χώρας, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πυθαγορείου,
Γεννήσεως του Χριστού Μυτιληνιών, Κοιμήσεως της
Θεοτόκου Παλαιοκάστρου όπως επίσης η Ιερά Μονή
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Τιμίου Σταυρού Σάμου, η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού
Καρλοβάσου και Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Μυτιληνιών (σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητρόπολης).
Εκτεταμένες βλάβες με καταρρεύσεις τμημάτων
του υπέστη και το ιστορικό κάστρο του Λογοθέτη Λυκούργου στο Πυθαγόρειο.
Όλα ανεξαιρέτως τα μνημεία αυτά με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και τις μνήμες που κουβαλούν, μνημεία της τέχνης, της πίστεως και του πολιτισμού του
λαού μας, της κάθε ιστορικής περιόδου, πρέπει να διασωθούν, να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν γιατί
είναι η πατρογονική μας κληρονομιά, ο εθνικός μας
πλούτος, η κιβωτός της ιστορίας του τόπου μας.
Κοντά σ’ αυτά, τα σπίτια και οι περιουσίες των χωριανών και οι επιχειρήσεις των συμπατριωτών μας που
υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή καταστράφηκαν, με φοβερές συνέπειες στην κοινωνική συνοχή και στην κοινωνική, οικονομική και ψυχική ισορροπία χιλιάδων οικογενειών που από την μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν
ή κινδύνεψαν να βρεθούν στον δρόμο.
Στην παραλιακή του Βαθιού ο σεισμός και το τσουνάμι προκάλεσαν ζημιές σε εκατοντάδες μαγαζιά και
επιχειρήσεις, στο Γεφυράκι γκρεμίστηκαν κτίρια.
Ο ιστορικός οικισμός του Άνω Βαθέος, η Πλάκα της
Σάμου, με την γραφική ρυμοτομία, τον αρχιτεκτονικό
πλούτο των σπιτιών, των μικρών και μεγάλων εκκλησιών, τα δαιδαλώδη δρομάκια και τα φιλόξενα μαγαζιά, ο παραδοσιακός οικισμός του Κοκκαρίου με τον
περήφανο Τεπέ, τον επιβλητικό Άγιο Νικόλαο, το φημισμένο Μοσχονήσι και το γραφικό λιμάνι, ολόκληρες
γειτονιές και μεμονωμένα παλιά σπίτια στους Βουρλιώτες με την εξαίσια αρχιτεκτονική των χαμένων πατρίδων, τα Ταμπάκικα και τα Καναπτσέικα στο Καρλόβασι, ολόκληρες συνοικίες και μεμονωμένα σπιτικά
στα Κοντέικα, στα Κοντακέικα, στον Πλάτανο, στη
Λέκκα, στον Πύργο, στους Μαυρατζαίους, στη Χώρα,
στον Παγώνδα και ως ένα βαθμό στους Μυτιληνιούς
υπέστησαν σημαντικές ζημιές.
Πάνω από πεντακόσια οικήματα κρίθηκαν κατεδαφιστέα και περισσότερα από δυο χιλιάδες μη κατοικήσιμα αλλά επισκευάσιμα, σ’ ολόκληρο το νησί, καταστροφή μεγάλη και δύσκολα ανατάξιμη.
Και δεν είναι μονάχα που πολλοί συμπολίτες μας
έχασαν τα σπίτια τους και το βιος τους και έμειναν
άστεγοι Χειμώνα καιρό.
Είναι που κινδυνεύει να χαθεί και το παραδοσιακό χρώμα και η φυσιογνωμία των χωριών, το κοινωνικό και πολιτιστικό αποτύπωμα αιώνων αν ξεκινήσουν
άναρχα και χωρίς ειδικό σχεδιασμό, ανά οικισμό, οι
κατεδαφίσεις.
Οι δημόσιες υποδομές υπέστησαν επίσης μεγάλες
και σοβαρές καταστροφές. Τα λιμάνια του Βαθιού,
του Μαλαγαρίου, του Καρλοβάσου και του Πυθαγορείου, τα αλιευτικά καταφύγια Μαραθοκάμπου, Αγίου
Κωνσταντίνου, Κοκκαρίου και Ηραίου και πολλά σημεία του οδικού δικτύου της νήσου, επαρχιακού και
εθνικού, ιδιαίτερα στα Αυλάκια και στους Δρακαίους
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παρουσίασαν σημαντικές ζημιές, προϋπολογιζόμενου
κόστους αποκατάστασης περί τα δέκα εκατομμύρια
ευρώ.
Αλλά και το φυσικό περιβάλλον ταλαιπωρήθηκε
πολύ από τον σεισμό καθώς σε πολλές περιοχές παρουσιάστηκαν σοβαρές κατολισθήσεις, εκτεταμένες
καταβυθίσεις ιδίως στο παραλιακό μέτωπο και απύλωτα χάσματα και ρηγματώσεις του εδάφους επικίνδυνες για το παρόν και το μέλλον του τόπου.
Και βέβαια πέρα από όλα αυτά η σκιά του θανάτου
που σαν πέπλο βαρύ απλώθηκε πάνω από την πόλη και
ολόκληρο το νησί με τον άδικο χαμό δύο αθώων παιδιών, της Κλαίρης και του Άρη, που στοίχειωσε τον
τόπο και τους ανθρώπους του.
Όμως η ζωή συνεχίζεται αμείλικτη και αδυσώπητη με τα προβλήματα που δημιούργησε ο σεισμός να
προστίθενται στα προβλήματα από την πανδημία, την
παρατεινόμενη οικονομική κρίση και την γεωπολιτική
αστάθεια.
Πρέπει να αντιδράσουμε θετικά γιατί το νησί μας
γύρισε πίσω τουλάχιστο δεκαπέντε με είκοσι ολόκληρα χρόνια και τώρα φαίνεται να ακινητεί ή και να διολισθαίνει επικίνδυνα και πτωτικά. Για να καλύψουμε
αυτό το μεγάλο κενό χρειάζονται μακροχρόνιο σχέδιο
και πολύχρονος και μαζικός αγώνας.
Πρέπει το συντομότερο δυνατόν να ανατεθεί σε ειδικούς επιστήμονες η εκπόνηση του Master Plan (του
Γενικού Σχεδίου) της μετασεισμικής Σάμου με χρήματα του ελληνικού δημοσίου και με την ενεργό συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης, της Διοίκησης, των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων και της κοινωνίας
των πολιτών στα πλαίσια μιας πλατιάς και υπεύθυνης
διαβούλευσης.
Αυτή η μελέτη πρέπει να αφορά όλους τους άξονες
και τους τομείς της Οικονομικής, Κοινωνικής και Πολιτιστικής ζωής του τόπου, την προοπτική τους και την
προστασία τους.
Πρέπει να αφορά τους - πρωτογενή, δευτερογενή
και τριτογενή - τομείς της οικονομίας, την γεωργία,
την κτηνοτροφία, την αλιεία, την μεταποίηση, το εμπόριο, τον τουρισμό, τις υπηρεσίες, την δημόσια διοίκηση, τις συγκοινωνίες και τις μεταφορές, την υγεία, την
παιδεία, την πρόνοια, την διαχείριση των υδάτων, των
στερεών και υγρών αποβλήτων και των αδρανών, την
ενεργειακή επάρκεια με αειφορία, την ανθρωποκεντρική χωροταξία, στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, τις δημόσιες υποδομές, τον πολιτισμό, το προσφυγικό-μεταναστευτικό, το δημογραφικό, κάθε πτυχή της
ζωής στο νησί μας, κάθε ζωντανό και κάθε ιστορικό
και παραδοσιακό αποτύπωμα στις πόλεις και στα χωριά μας, την Πολιτική Μέριμνας και Προστασίας για
όλους και για όλα.
Ιδιαίτερη στήριξη πρέπει να δοθεί στη Σχολή Θετικών Επιστημών «Πυθαγόρας ο Σάμιος» στο Καρλόβασι
και στην περαιτέρω ανάπτυξη του Πανεπιστημίου στο
Αιγαίο Αρχιπέλαγος για λόγους εθνικούς και αναπτυξιακούς.
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Η μελέτη αυτή πρέπει να έχει καθαρό πολιτικό προσανατολισμό και επίκεντρο τον Άνθρωπο και τις ανάγκες του.
Το κράτος πρέπει να αναλάβει επίσης την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει την εφαρμογή και την υλοποίηση αυτής της ολοκληρωμένης μελέτης με πρόγραμμα και προτεραιότητες για να μπορέσει επιτέλους το
νησί να βρει τον δρόμο της πραγματικής ανάπτυξης
με βάση τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα και τις εν
γένει δυνατότητες του και με νέες θέσεις εργασίας,
καινοτομία, εξωστρέφεια και ποιότητα ζωής να κρατήσει τους νέους και να γίνει τείχος ανάσχεσης της
δημογραφικής κατάρρευσης και της ανεργίας στο Αρχιπέλαγος.
Και εδώ το διακύβευμα είναι επίσης καθαρά πολιτικό.
Βέβαια άμεσα επείγει η οικονομική και κοινωνική
αναστήλωση του τόπου με τον ταχύτερο, προσφορότερο και δικαιότερο τρόπο και την εφαρμογή ειδικών πολιτικών για την συνολική αποκατάσταση των ζημιών με
αποκλειστική και πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος, για τις επισκευές και ανεγέρσεις των σπιτιών που
πλήγηκαν, για τις μελετημένες καθαιρέσεις των επι-
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κινδύνων ετοιμόρροπων, για τις επιχειρήσεις που έπαθαν ζημιά, για τις θέσεις εργασίας, για την υγιεινή και
ασφάλεια και ασφάλιση των εργαζομένων στις δύσκολες αυτές ώρες, για τα σχολεία και τις εν γένει Δημόσιες Υποδομές και Υπηρεσίες και για τα μνημεία κάθε
είδους.
Και βέβαια το κόστος αυτής της αποκατάστασης
πρέπει να είναι ανεξάρτητο και πέραν των κονδυλίων
που μας αναλογούν σαν νησί τόσο από το πενταετές
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που ξεκινά τώρα
όσο και από τους Ευρωπαϊκούς Πόρους κάθε είδους
της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 που
επίσης βρίσκεται επί θύραις.
Αυτό το διπλό στοίχημα μόνο ένα ενιαίο, ενωτικό,
ρωμαλέο και οραματικό διεκδικητικό κίνημα με αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση και μαχητική ηγεσία
μπορεί να το παλέψει και να το κερδίσει.
Και για να γεμίσει γρήγορα με άνθη και ζωή το χάσμα που άνοιξε ο σεισμός πρέπει επιτέλους να εγκατασταθούν στο νησί άρτιες υπηρεσίες όλων των
εμπλεκόμενων υπουργείων, ορθά κατανεμημένες
χωροταξικά, για την επιτόπια εξυπηρέτηση των πολιτών και ένας τοπικός συντονιστής, πολιτικό πρόσωπο
ει δυνατόν κοινής αποδοχής, εγνωσμένου κύρους και αναλόγων προσόντων, διορισμένος
από την Κυβέρνηση ή την Βουλή, ομφάλιος λώρος της Σάμου με την Κεντρική Εξουσία.
Αυτός θα επιβλέπει όλες τις διαδικασίες
αποκατάστασης, θα λύνει προβλήματα επί τόπου και θα προωθεί άμεσα άλλα για γρήγορη
επίλυση τους αρμοδίως, θα προκαλεί κοινές
υπουργικές αποφάσεις (Κ.Υ.Α) και διατάγματα όταν, όπου και όπως χρειάζονται, θα προσπαθεί να μετουσιώνει μαζί μας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας καθώς και
τα Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα κάθε είδους για
το νησί μας σε πόρους ζωής για την Σάμο και
θα συντονίζει με το επιτελείο του, ταυτόχρονα
σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο, την υλοποίηση
των πολιτικών αποφάσεων για την προκήρυξη
και εξέλιξη του Master Plan της μετασεισμικής
Σάμου και την σταδιακή και συνεπή εφαρμογή τους, αδιάλειπτα, ως Πρόεδρος του Οργανισμού Αναπτυξιακής Ανασυγκρότησης της Σάμου ή ως Γενικός Γραμματέας με αποκλειστικό
αντικείμενο, σε κάθε περίπτωση την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση του νησιού.
Η Σάμος ψήλωσε σημαντικά γεωμορφολογικά μετά τον σεισμό όπως λένε οι σεισμολόγοι.
Για να ορθοποδήσει το νησί πρέπει να κερδίσει το μπόι αυτό σε όλα τα επίπεδα.
Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με κοινή
προσπάθεια, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, σαν μια γροθιά, σαν
ένας Άνθρωπος.
Είναι στο χέρι μας και έχουμε υποχρέωση
στους αγέννητους και στους νεκρούς να το
τολμήσουμε.
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Μάσκες πολύχρωμες
Οδεύουμε σε δρόμους άδειους στη πορεία μιας
θλιμμένης άνοιξης. Πίσω απ’ τις βιτρίνες φυλακισμένη
η συναλλαγή. Η αποκριά απούσα. Ούτε μάσκες, ούτε
σερπαντίνες στολισμού στη κλειδωμένη είσοδο. Όταν
τεντώνεται η ψυχή να δεχτεί το παράλογο, ο γλυκασμός των αισθημάτων και η όποια γιορτινή διάθεση
εξατμίζεται σε μαύρο σύννεφο του εαρινού ορίζοντα.
«Παίρνω και βγάζω περίπατο τη ψυχή μου κάθε που
αρχίζει να σκληραίνει το χαμόγελό της». Είπε ο γέρο
ποιητής.
«Το να ζεις μόνο, δεν είναι αρκετό, είπε η πεταλούδα. Πρέπει να έχεις λιακάδα, ελευθερία, κι ένα μικρό
λουλούδι». Τόνισε ο καλός παραμυθάς.
Μας έτυχαν καιροί που το χαμόγελο λούφαξε και η
όσφρηση αποχυμώθηκε. Πολύχρωμες και μαύρες μάσκες μας εξασκούν στην υπομονή και στην άρση του
φόβου. Θέλω να πιστεύω ότι η μεγαλύτερη απειλή
δεν είναι η σκέψη του θανάτου, αλλά το χάσιμο των
στοιχείων εκείνων που μας διαμορφώνουν σε ολοκληρωμένα λογικά όντα. Σ’ αυτή την επάρατη πανδημία
εχθρός δεν είναι τόσο η αρρώστια, όσο ο άλλος άνθρωπος. Ο διπλανός. Ο πλησίον. Κινδυνεύουμε απ’ την
παρουσία του. Απ’ την ανάσα του. Ακόμα κι απ’ το δάκρυ του βλέμματός του. Η αρρώστια είναι ο άνθρωπος. Αυτός ο μασκοφόρος με τα φοβισμένα άγρια μάτια που μας θυμίζει την αποχή μας απ’ την κοινωνία.
Καθώς η μάσκα είναι στην ουσία αλλαγή ταυτότητας,
εφόσον χάνουμε τη θέαση των προσώπων και την κοινωνική χημεία της κάθε συμπόρευσης. Κάθε ζευγάρι
μάτια εκπέμπει τα ίδια αισθήματα πίσω απ’ το εύγλωττο βλέμμα της κούρασης των μέτρων.
Η γιορτινή χαρά των ημερών της αποκριάτικης εκτόνωσης και της πανάρχαιας έκφρασης με τους χορούς
και τις λιτανείες των μασκαρεμένων, τα σκωπτικά
άσματα και την αρχαία κραυγή της γονιμότητας, δεν
είναι, παρά η μυθική συνέχεια ενός κόσμου που αντισταθμίζει τη τραγικότητα της ζωής του με τη μεθυστική έκσταση της ελευθερίας του. Πώς γίνεται αυτή η
άυλη κληρονομιά να αιχμαλωτίζεται δια ροπάλου στον
εγκλεισμό ενός πανικού; Η πολύχρωμη γιορτινή μάσκα του πρωτεϊκού ανθρώπου είχε την ιερότητα της
ανάγκης να ενωθεί με το Θείο μέσα από τελετουργικά δρώμενα και εξορκισμούς του κακού. Πανελεύθερος ακόμα κι απ’ το γενέθλιο πρόσωπό του. Κι απ’
το ίδιο του το δέρμα και την αιδώ της έκθεσής του με
αλλότρια εμφάνιση γελωτοποιού ή σατύρου. Και ήταν
μόνο για χάρη της άνοιξης. Για χάρη της ανθεστήριας
Θεάς. Για τη χαρά της συνέχισης της ζωής μέσα απ’
το μυστήριο του έρωτα της γης, του έρωτα της φύσης
και της απέθαντης ανθρώπινης ψυχής.
Για τούτο και τα φετινά απαγορευμένα ψυχοσάββα-

τα της άνοιξης τα πιατάκια της στολισμένης ζάχαρης
με ρόδια και μικρούς καρπούς πάνω απ’ το βρασμένο σιτάρι στέλνονται νοερά στην αθανασία του επέκεινα από μασκοφορεμένες γυναίκες που μπαίνοντας
με φόβο στο ναό, απιθώνουν τη προσφορά τους τρεπόμενες σε αθόρυβη φυγή.
Κάπως έτσι οι μάσκες υγείας κι’ αυτές τις αποκριάς σμίγουν σε μια αντίσταση εναντίον της συνήθειας του θανάτου. Κάπως έτσι το υγρό βλέμμα γίνεται
ο ψυχικός τόπος που ριζώνει η αγωνία κι ο θυμός. Δικαιολογημένος θυμός. Ειδικά σ’ αυτόν τον έρημο τόπο
που ζούμε. Σε μια τρισχιλιόμετρη παραλία που ο φόβος κάνει τον μοναχικό περιπατητή να βηματίζει στο
ακροθαλάσσι με τη μάσκα του ιού για τον φόβο του
προστίμου. Τον αγρότη στη μέση του χωραφιού, τον
ορειβάτη στα μοναχικά μονοπάτια με αποστάσεις απ’
τους συντρόφους του παρότι υγιείς. Τους βαρκάρηδες επίσης, τους χορτοσυλλέκτες του κάμπου, τους
περιπατητές του βουνού.
Κι επειδή η προσωπική μας οδυνηρή ιστορία είναι
άρρηκτα δεμένη με τη μοίρα του κόσμου, δεν θα μπορούσε άραγε να μετατραπεί όλη αυτή η δυσφορία σε
φλογερό ενδιαφέρον για όλα όσα συμβαίνουν στους
πάσχοντες, στους αδικημένους, στους αδύνατους,
στην αβλεψία και την αδυναμία του συστήματος επίσης να χειριστεί λογικά και ακριβοδίκαια το πρόβλημα; Μήπως ήλθε ο καιρός να βγάλουμε τις μάσκες της
φοβίας και τις μάσκες της ετήσια γιορτής των συμβολισμών και να αποκαλύψουμε την αλήθεια των δεινών των πληγών και των φόβων; Μήπως κάτι τέτοιο θα
αποβεί ένα απ’ τα ελάχιστα δείγματα υγείας σ’ αυτή
την οριακή ασθένεια του λοιμού σε πράξεις δράσεις
και αντιστάσεις με τη καθαρότητα του προσώπου μας
και του βαθύτερου εαυτού μας; Καλή ξελευθερία εύχομαι. Χωρίς μάσκες και μουτσούνες. Για να ξαναβρούμε ή να ανακαλύψουμε απ’ την αρχή το πραγματικό μας αφκιασίδωτο πρόσωπο.

