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Μια πολύ σπάνια φωτογραφία μας έστειλαν για δημοσίευση. Πρόκειται για τα εγκαίνια της μικρής εκκλησίας των Αγίων Πάντων κοντά στους ανεμόμυλους
του Μαραθοκάμπου. Προσπαθήσαμε να βρούμε πηγές
για αυτό το γεγονός και για να χρονολογηθεί με ακρίβεια η φωτογραφία, αλλά δεν εντοπίστηκε τίποτε. Από
τα ρούχα που φορούν οι εικονιζόμενοι πρέπει η φωτογραφία να έχει τραβηχτεί την περίοδο 1900 με 1910.
Πολλοί Μαραθοκαμπίτες στάθηκαν μπροστά στο φακό
για να απαθανατιστούν, ελάχιστες γυναίκες μπορούν
να εντοπιστούν. Ήταν τότε ένα σημαντικό γεγονός και
επειδή το εκκλησάκι βρισκόταν κοντά στο χωριό, πήγαν στα εγκαίνια πολλοί κάτοικοί του.
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Πάσχα 2021
Αγαπητέ κ. Γιώργο Αυτιά
Εκ μέρους του Μαραθοκάμπου και του Συλλόγου
των Απανταχού Μαραθοκαμπιτών Σάμου, θέλω να σας
εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για το διήμερο
του Μ. Σαββάτου και της Κυριακής του Πάσχα, όπου
μέσα από την εξαιρετική σας εκπομπή «Καλημέρα»
στο τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ αναδείξατε τον Μαραθόκαμπο, ο οποίος είχε την τιμή να γιορτάζει τα 200 χρόνια από την έναρξη της επανάστασης, αλλά και το μεγάλο μας έθιμο τις τουφεκιές- οβίδες που συνδέεται
με την εποχή της επανάστασης του 1821.
Ο ευλογημένος τόπος μας ανέδειξε όλα τα χρόνια
σημαντικούς ανθρώπους. Ξεκίνησε με τους ήρωες
της επανάστασης, τους αγωνιστές της αντίστασης και
από το ιστορικό μας εξατάξιο γυμνάσιο πέρασαν γενιές παιδιών που αναδείχθηκαν σε σημαντικούς επιστήμονες, επιχειρηματίες, ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, ανθρώπους με σημαντικές θέσεις
στην κοινωνία.
Ένας από αυτούς είσαστε και εσείς αγαπητέ κ. Αυτιά και είμαστε όλοι περήφανοι γιατί το απλό παιδί ο
Γιώργος, ξεκίνησε μόνος του από το Μαραθόκαμπο

και κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή της δημοσιογραφίας. Είμαστε ευγνώμονες σε σας γιατί σε κάθε
σας εκπομπή υπάρχει πάντα και μία κουβέντα για την
Σάμο και τον Μαραθόκαμπο που αγαπάτε υπερβολικά. Είμαστε ευγνώμονες για το σιωπηρό σας έργο για
το νησί όλα τα χρόνια ειδικά τώρα μετά τον καταστρεπτικό σεισμό στις 30 Οκτωβρίου του 2020 για το οποίο
ο κόσμος δεν γνωρίζει.
Να είσαστε πάντα καλά , να έχετε την δύναμη, το
κουράγιο να συνεχίστε έτσι δυναμικά και να βοηθάτε
τον κόσμο όπως κάνετε όλα αυτά τα χρόνια.
Με εκτίμηση και αγάπη
Η πρόεδρος του Συλλόγου
Αγγέλα Χατζίνη
Αγαπητή κυρία Χατζίνη
Σας ευχαριστώ και σας μεταφέρω πολλές ευχαριστίες από όλη την Ελλάδα για όσα προσφέρατε στον
Μαραθόκαμπο και τη Σάμο. Στη διάθεσή σας πάντα,
όπως και σε κάθε κάτοικο του Μαραθοκάμπου και της
Σάμου.
Με τιμή
Γιώργος Αυτιάς

Αποχαιρετισμός στον Νίκο Σαρρηγιάννη
Έτσι ο κορωνοιός μας χτύπησε την πόρτα και μας
πήρε τον αγαπημένο σε όλους φίλο Νίκο Σαρρηγιάννη. Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου μας και για πολλά
χρόνια στο Δ.Σ., ακέραιος Μαραθοκαμπίτης, αγάπησε
το νησί και το χωριό, δούλεψε για αυτά μέσα από το
Σύλλογο και δεν ξέχασε ποτέ την Πανωρούα και την
Αγία Τριάδα την γειτονιά του...
Και εμείς συνεχίζουμε να μετράμε τις μεγάλες απώλειες των μελών μας των Μαραθοκαμπιτών της Αθήνας και να γινόμαστε στο Σύλλογο πιο λίγοι και πιο
φτωχοί σε ανθρώπινο δυναμικό.
Αγαπημένε φίλε πάντα θα σε θυμόμαστε.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην αγαπημένη σου οικογένεια, στη σύζυγο σου Στέλλα και στα παιδιά σου
Διαμαντή και Αντώνη...

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

Σύλλογος των Απανταχού
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Γραμματική Κάρλα

Ο Μαραθόκαμπος στην επανάσταση του 1821
Σήμερα κάτω από ιδιόρρυθμες συνθήκες, πρωτόγνωρες και αρκετά δυσμενείς γιορτάζουμε τα διακόσια χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 1821,
την απελευθέρωση της Ελλάδας μετά από σχεδόν 400
χρόνια οθωμανικής αυτοκρατορίας. Στις δύσκολες
στιγμές είναι όμορφο να γιορτάζει κανείς. Η γιορτή
σημαίνει αναπόληση, μνήμη και
η μνήμη ενέχει την ελπίδα και
την αισιοδοξία. Η μνήμη, βέβαια, συνδέεται άρρηκτα με
τη γνώση του παρελθόντος, η
οποία αποτελεί αναμφισβήτητο αρωγό αντιμετώπισης των
δυσκολιών του παρόντος και
πολύτιμο σύμβουλο για το μέλλον. Η γνώση της ιστορίας συντελεί στη συνειδητοποίηση του
ατόμου και της ταυτότητάς του,
όπως επίσης και στην ευημερία
της κοινωνίας. Στόχος της σημερινής ομιλίας είναι να δούμε
μαζί εκ του σύνεγγυς τον ρόλο
που διαδραμάτισε η μικρή κωμόπολη του Μαραθοκάμπου
στην επανάσταση του 1821 και
την προσφορά της στον Αγώνα.
Ο Μαραθόκαμπος εντάσσεται στις πολιτικο-κοινωνικές εξελίξεις που αφορούν και ολόκληρο το νησί
της Σάμου. Η λεγόμενη «Σαμιακή επανάσταση» ξεκινά πολύ πριν το 1821, από τα τέλη του 18ου και στις
αρχές του 19ου αι., από τις διαμάχες μεταξύ καρμανιόλων και καλικαντζάρων. Για μια δεκαετία στις αρχές του 19ου αιώνα οι καρμανιόλοι, έμποροι και αστοί,
αναλαμβάνουν την εξουσία, αφαιρώντας την πρόσβαση των προεστών, των αποκαλούμενων καλικάντζαρων, οι οποίοι συνασπιζόμενοι με τους Οθωμανούς
έκαναν αντιπολίτευση στους ομόθρησκους Έλληνες
Χριστιανούς, απομυζώντας τους οικονομικά. Η άνοδος των καρμανιόλων σηματοδοτεί την απόλυτη Ανεξαρτησία για το νησί, χωρίς Τούρκους επιτηρητές και
κυρίως δίχως εσωτερικούς υπονομευτές. Η δεκαετία από το 1805 έως το 1813 εκλαμβάνεται ως η ανεξάρτητη περίοδος, καθώς οι προεστοί αποδυναμώνονται, ενώ παράλληλα αναδύεται στις Παραδουνάβιες
Ηγεμονίες η ιστορική μορφή του Γεώργιου Παπλωματά (1772-1850), γνωστού αργότερα με το προσωνύμιο
Λυκούργος Λογοθέτης. Ο Λογοθέτης συνδέεται με το
λαϊκό κίνημα των Καρμανιόλων και πρωταγωνιστεί σε
αυτό. Θα αναγκαστεί να εξοριστεί και να αυτοεξοριστεί για να επιστρέψει στο νησί τον Μάιο του 1821 «ως
αρχηγός των Σαμίων στον αρχόμενο αγώνα, με απόφαση του Γενικού Επιτρόπου της Αρχής, της Φιλικής

Εταιρείας».
Ο Μαραθόκαμπος λειτουργεί ως μικρογραφία της
Σάμου. Δηλ. και εδώ έχουμε τη διαμάχη μεταξύ καρμανιόλων και καλικαντζάρων, την αποφασιστική συμβολή του Λυκούργου στις εξελίξεις των γεγονότων.
Οι ιστορικές πηγές για τον Μαραθόκαμπο απηχούν
το κλίμα της Επανάστασης στην
μικρή κωμόπολη. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του Γεώργιου Δημητριάδη, του αυτόπτη
μάρτυρα των γεγονότων: 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 και αφού εκκλησιάσθηκαν, ανέβηκε ο Δημητριάδης, κατά τα λεγόμενά του, σε
ένα στασίδι και διάβασε «αντίγραφον της διακηρύξεως του αειμνήστου Υψηλάντου»
για να τον ακούσουν όλοι. 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 ανα-

Φτεριάς
κοινώνοντας 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
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.»
Ο Μαραθόκαμπος λοιπόν συμβάλλει ενεργά στην
προετοιμασία της Εθνικής Επανάστασης και στην αίσια έκβασή της με το ψυχικό σθένος και την ανδρεία
των κατοίκων του, των γενναίων Μαραθοκαμπίτων. Οι
Μαραθοκαμπίτες διέπρεψαν σε όλα τα πεδία της δράσης, κυρίως όμως στη θάλασσα με τη ναυτική τους δεινότητα. Στα πλείστα ιστορικά έγγραφα που αναφέρονται στη ναυτική δύναμη της Σάμου πρωταγωνιστικό
ρόλο έχουν οι Μαραθοκαμπίτες με τα μικρά ή μεγάλα
πλοία τους (γολέτες, μπρίκια, τσερνίκια, τράτες).
Αναφερόμενοι στον Μαραθόκαμπο και τη συμβολή
του στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 είναι χρέος
μας να στρέψουμε το βλέμμα μας και στην εμβληματική προσωπικότητα του Σταμάτη Γεωργιάδη, του γνωστού ως Καπετάν Σταμάτη. Στα προσωπικά-οικογενειακά βιογραφικά του δεν θα αναφερθώ, καθώς αυτά,
όπως πληροφορούμε, αποτελούν αντικείμενο της παρουσίασης της κ. Χίου. Θα σταθούμε σε χαρακτηριστικά ιστορικά γεγονότα στα οποία πρωταγωνιστεί, που
αναδεικνύουν τον ηρωισμό και την μεγαλοψυχία του.
Στις 3 Ιουλίου του 1821 ο Οθωμανός στόλαρχος Καρά
Αλή προσπάθησε στο ΒΔ. Ακρωτήριο της Σάμου (πρώην ακρωτήριο Τζώρτζης ή Αγίας Παρασκευής, από το
ομώνυμο παρεκκλήσιο που υπήρχε σε αυτό, ακριβώς
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απέναντι από τον όρμο της Μυκάλης) να αποβιβάσει
στρατεύματα στη Σάμο προκειμένου να την κυριεύσει, αν και τελούσε υπό την προστασία του Σουλτάνου. Μετά όμως την πρώτη αυτή αποτυχία προσποιούμενος την αποχώρηση διέταξε δύο ημέρες μετά στις
5 Ιουλίου απόβαση γεμίζοντας 40 περίπου λέμβους με
γενίτσαρους και Αζάπηδες, τις οποίες και κατεύθυνε

προς το εν λόγω ακρωτήριο, προκειμένου να προβεί
στη συνέχεια σε κυκλοτερή επίθεση. Παρακολουθώντας όμως οι Σαμιώτες οπλαρχηγοί τις κινήσεις του
Καρά Αλή αντελήφθησαν το σχέδιό του και έσπευσαν
στο σημείο εκείνο ο Καπετάν Σταμάτης Γεωργιάδης
(χιλίαρχος), με τον Λυκούργο Λογοθέτη μαζί με 50
περίπου Σαμιώτες και 24 Κρητικούς από τα Σφακιά.
Επιτέθηκαν με γενναιότητα στους Οθωμανούς που
προσπαθούσαν να βγουν στη ξηρά και τους σκότωσαν σχεδόν όλους (περίπου 700). Η καταστροφή αυτή
κατά ένα μεγάλο μέρος οφειλόταν στην παντελή έλλειψη ναυτοσύνης των επιβατών των λέμβων, οι οποίοι
στη προσπάθειά τους να αλλάξουν σημείο απόβασης
προκειμένου να σωθούν ανατράπηκαν μαζί με τις λέμβους, και πνίγηκαν καθώς δεν γνώριζαν κολύμπι. Τα
κανόνια που διηύθυναν οι Σταμάτης Γεωργιάδης, Εμμανουήλ Μελαχροινός, Εμμανουήλ Μαθιουδάκης, και
άλλοι γενναίοι, προξένησαν απίστευτη φθορά στους
Τούρκους και πολλούς νεκρούς. Ο αρχηγός τής αποβατικής δύναμης Καπλάν αγάς σκοτώθηκε. Παρά ταύτα 12 γενίτσαροι κατάφεραν να βγουν και για πολλές
ώρες αμύνονταν σθεναρά από ένα σπήλαιο στο οποίο
είχαν καταφύγει μέχρι που έπεσαν και αυτοί μαχόμενοι. Η έκβαση αυτής της μάχης ήταν επόμενο να επιδράσει ευεργετικά στο ηθικό των Σαμίων μέχρι να καταπλεύσει ο ελληνικός στόλος που έδωσε τέρμα στην
εκστρατεία εκείνη κατά της Σάμου. Από τότε το ακρωτήριο αυτό ονομάζεται Καβοφονιάς και η μάχη που δι-
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εξήχθη σε αυτό συνδέθηκε με τον Καπετάν Σταμάτη.
Το 1824 συμμετείχε με το ιδιόκτητο πλοίο του, τον
Αχιλλέα, ένα δικάταρτο μπρίκι με 20 κανόνια, στη ναυμαχία (3, 4 και 5 Αυγούστου) εναντίον των Οθωμανών.
Οι μάχες ήταν σκληρές, καθώς οι Οθωμανοί συνα-

σπιζόμενοι με τους Αιγυπτίους είχαν 60.000 άνδρες
και 300 πολεμικά σκάφη. Αρχηγός τους ήταν ο Χοσρέφ Μεχμέτ Πασά, ο οποίος έλαβε τη διαταγή από
τον Σουλτάν Μαχμούτ Χαν να παραδώσει το παν ει το
πυρ, τον σίδηρον και την αιχμαλωσία, όπως είχε γίνει 2
χρόνια πριν στη Χίο. «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.».
Το 1826 με το δικό του πλοίον και έχοντας ως μοναδικό σκοπό την απελευθέρωση της κοινής πατρίδος παίρνει μέρος με τον κοινό ελληνικό στόλον και
διοικώντας μικράν μοίρα ναυμαχεί στα Σαγαντζίκια
της Μικράς Ασίας, δοξάζοντας το έθνος του. «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
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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».
«Ενώ η Σάμος είχε σημαντικές στρατιωτικές επιτυχίες κατά τη διάρκεια της Ελληνικής επανάστασης
του 1821 και της οποίας η αυτόνομη ύπαρξη είχε σχεδόν ολοκληρωθεί πριν ακόμα από την εξέγερση, τελικά, λόγω διπλωματικών αποφάσεων συναφών με το
πρωτόκολλο του Λονδίνου τον Φεβρουάριο του 1830,
δεν συμπεριλήφθηκε εντός των συνόρων του νεοσύστατου ελληνικού κράτους». Η απόφαση αυτή συγκλόνισε όλους τους μεγάλους αγωνιστές, ένας εκ των
οποίων και ο Καπετάν Σταμάτης. Έδωσε σκληρό αγώνα για την ένωση της Σάμου με την Ελλάδα και όταν
επιβλήθηκε το ηγεμονικό καθεστώς εξορίζεται στην
Εύβοια. Το 1859 κάνει μία ύστατη προσπάθεια απελευθέρωσης του τόπου του. Φτάνει μαζί με τον γιό του
στον Όρμο, όπου συλλαμβάνεται και φυλακίζεται στην
Κωνσταντινούπολη. Δύο χρόνια μετά (1861) πεθαίνει
στην Χαλκίδα.
Γενικά, η Σάμος και ειδικότερα ο Μαραθόκαμπος
συνέβαλαν στην ανάσταση της Ελλάδας και την εθνική παλιγγενεσία, καθώς σύμφωνα με τους ιστορικούς
1. Οι γενναίοι Σαμιώτες μαχητές ανάλωναν τις στρατιωτικές δυνάμεις των Τούρκων και 2. Επιτελούσαν
σπουδαίο ρόλο με τα πλοία (εμπορικά και πολεμικά),
με τον στόλο τους.
Ο εορτασμός των 100 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, βρήκε την Ελλάδα να δίνει την μάχη της στη
Μικρασιατική εκστρατεία. Ο εορτασμός των 200 χρόνων βρίσκει την χώρα μας σε έναν νέο πολυμέτωπο
αγώνα: το μεταναστευτικό πρόβλημα, η προβληματική
συμπεριφορά της γειτονικής Τουρκίας, ο κορωνοϊός.
Οι πρόγονοί μας, οι γενναίοι Μαραθοκαμπίτες μας παρέχουν ένα λαμπρό παράδειγμα συμπεριφοράς μπροστά στα δύσκολα και αξιών: Αυταπάρνηση, αυτοθυσία,
υψηλά ιδανικά, προσφορά ανιδιοτελής για την ευημερία του κοινωνικού συνόλου και την ελευθερία.

Φτεριάς

7

Ένα άγνωστο επεισόδιο στον Όρμο το 1824

Σας αναφέρομεν με την δουλικήν μας ότι κατά το
παρελθόν έτος, Σεπτεμβρίου 13, ο ελληνικός στόλος
διά τους σφοδρούς ανέμους άραξεν εις το παραθαλάσσιον του Μαραθοκάμπου, οπού είχαμεν εις δύο
μαγαζεία αυτώ παραθαλασσίω αγορασμένα κρομμύδια καντάρια οκτακόσια δέκα οκτώ ν. 818 προς γρόσια πέντε το καντάρι, φέροντα αριθμόν γροσίων τέσσαρας χιλιάδας ενενήκοντα ν. 4090. Τότε μερικοί από
τους ναύτας του ελληνικού στόλου εξελθόντες έσπασαν τας θύρας των μαγαζίων και τα επήραν. Το όμοιον συγχρόνως εξακολούθησεν και εις άλλα μαγαζεία.
Τη αυτή ώρα ανεφέραμεν εις την χωρικήν εφορίαν το
αυτό συμβεβηκός, ήτις πληροφορημένη τας πολιτικάς
και πολεμικάς ασχολίας σας, δεν ηθέλησε τότε να
σας παραβαρύνη, αλλά διεύθυνεν αναφοράν εκ μέρους της προς την Σεβαστήν Διοίκησιν, ήτις μας διατάττει να αναφερθώμεν προς αυτήν μέσω της τοπικής διοικήσεως. Κατά χρέος λοιπόν δεν λείπομεν να
ειδοποιήσωμεν την Τοπικήν διοίκησιν ότι διά την αρπαγήν των ρηθέντων εσβύσαμεν διόλου, υστερημένοι
άλλου παντός πόρου και αυτού του επιουσίου άρτου,
και δεν αισχυνόμεθα να ομολογούμεν την δυστυχίαν
μας, αλλ’ ούτε απελπιζόμεθα. Όθεν σας θερμοπαρακαλούμεν γνωρίζοντες την ζημίαν μας πασίδηλον, αν
και δεν ημπορέσαμεν να μάθωμεν των αρπασόντων τα
ονόματα, διότι ετοιμάζοντο να μας αποκριθούν με φωνήν πυρός. Να παρηγορήσετε την ελεεινήν δυστυχίαν

μας με την απαιτουμένην δικαίαν ενέργειαν, αν πολλοί Πατριώται μας εζημιώθησαν, εδοκίμασαν τας ζημίας εις τα προϊόντα των, ημείς δε οι δυστυχέστατοι
εδοκιμάσαμεν αυτό εις χρήματα τα οποία εκ δανεισμού ελάβομεν και μας βιάζουν καθ’ εκάστην εις την
τούτων εμπλήρωσιν. Είμεθα πεπεισμένοι ότι η Σεβαστή Διοίκησις διακυβερνώσα τα πάντα με την δικαιοσύνην, δεν θέλει αφήσει καταπατημένα τα αφιλονίκητα δίκαια των ελαχίστων πολιτών της, απελπισμένων
και χυνώντων τα δάκρυα, μένομεν δε με το προσήκον
σέβας.
Τη εη Μαρτίου 1825
Ο Πατριώτης Δημήτριος Νικολή
Ο Πατριώτης Αλεξαντρής Σαρόνη
Οι έφοροι του Μαραθοκάμπου επιβεβαιούμεν (Τ. Σ.)
Χατζή Αλεξανδρής Καραγιάννη
Γιάννης Τζέρος
Αλέξανδρος Β. Λαΐου
Το παραπάνω έγγραφο των Γενικών Αρχείων του
Κράτους κάνει γνωστό ένα επεισόδιο που έγινε στον
Όρμο στις 13 Σεπτεμβρίου 1824, άγνωστο από άλλη
πηγή. Εκείνη την ημέρα ο ελληνικός στόλος λόγω σφοδρών ανέμων βρήκε καταφύγιο στην περιοχή του Όρμου. Κάποιοι ναύτες βγήκαν στον μικρό τότε οικισμό,
έσπασαν τις πόρτες κάποιων αποθηκών και από δύο
πήραν μια μεγάλη ποσότητα κρεμμυδιών. Οι ιδιοκτήτες τους κατάγγειλαν το
συμβάν στην τοπική διοίκηση, μετά στην Κεντρική
Διοίκηση. Τέτοια συμβάντα ήταν συνηθισμένα εκείνη την εποχή, γιατί τόσο οι
στρατιώτες όσο και οι ναύτες αργούσαν να πληρωθούν και έπρεπε να βρουν
τρόφιμα για να συντηρηθούν. Οι δύο ιδιοκτήτες
ανέφεραν ότι δυστυχούσαν, γιατί είχαν δανειστεί
για να πάρουν τα κρεμμύδια και δεν είχαν χρήματα για να τα ξεπληρώσουν.
Παρακαλούσαν την τοπική
διοίκηση να ενεργήσει για
να βρουν το δίκιο τους. Μια
μικρή ιστορία από την περίοδο της επανάστασης που
δείχνει την καθημερινότητα και τον αγώνα επιβίωσης
απλών ανθρώπων.
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Φτεριάς
Έλσα Χίου

Χώμα, νερό και φωτιά της κεράμου
Η γειτονιά της Πάνω Ρούγας που απ’ τις παρυφές
του Φτεριά κατηφορίζει ως την ενοριακή επικράτεια
της Αγίας Τριάδας είναι τόπος φωτεινός κι αγέρωχος. Κάτω, μακριά η αιώνια θάλασσα. Πάνω ο ασπρισμένος λαβύρινθος των σοκακιών. Οι γερασμένες
πόρτες έρημων σπιτιών. Σκούρα χαλάσματα κι αερι-

κά της μνήμης αντέχουν πεισματικά την ορθοστασία
τους στο χρόνο. Νερά της φλέβας και της Άπλυτης
απ’ τις πηγές των λοφοσειρών ορίζουν τη γαλήνια κυριαρχία της βλάστησης στον βορά, μ’ έναν Αι-Δημήτρη
βιγλάτορα να καλπάζει εντός μας τον γλυκασμό μιας
απερίγραπτης ευφροσύνης. Σ’ ένα σπιτάκι κρυμμένο
στην ακρούλα της ομορφιάς είδα απ’ το τζάμι τον κυρΜήτσο. Διάβαζε σκυμμένος στο βιβλίο του. Σε λίγο
βρεθήκαμε πρόσωπο με πρόσωπο σε μια αστείρευτη
κουβέντα για την παλιά ζωή σ’ αυτόν τον τόπο. Ας μοιραστούμε τη δική του αφήγηση ζωής.
Ο παππούς μου ήταν κεραμτζής. Έχω το όνομά του.
Δημήτριος Τσακουμάγκος. Γεννήθηκα το 1926. Είμαι
95 χρόνων.
Κάτω στο Βαθύ Ρέμα είχε πάει από μικρός ο παππούς μου και έμαθε την τέχνη εκεί. Αυτή η δουλειά
στην οικογένεια πάει πάππου προπάππου. Είχε κεραμοποιείο εκεί ο παππούς μου. Στο Βαθύ Ρέμα είχε χώματα κατάλληλα για πηλό. Πολύ καλά χώματα. Καθαρά.

Χώμα και νερό σκέτο βάζανε. Έκανε σίδερο τα κεραμίδια και τα τούβλα. Στα χώματα απ’ το Βαθύ Ρέμα, δεν
χρειαζόταν να βάλεις τίποτα άλλο μέσα. Ήταν τέλειο
από μοναχό του. Στην αρχή σκάβαμε το χώμα, το καθαρίζαμε με την τσάπα να φύγουν οι πέτρες από πάνω
και όλο το ξένο χώμα, το επιφανειακό και ύστερα σκάβαμε και παίρναμε. Το αποκάτω ήτανε καθαρό. Είχε
και γαλάζιο είχε και κόκκινο χώμα. Είχε βίνες μέσα το
χώμα, ήταν στρώματα-στρώματα. Όταν ήτανε σκληρό
έπρεπε να το κοπανίσουμε να το κάνουμε σα μύγδαλο. Να λιαστεί. Γιατί αν δεν λιάζονταν, δεν έλειωνε.
Έπρεπε να λιαστεί, να στεγνώσει τέλεια για να λιώσει.
Ανακατεύαμε με τα ποδάρια. Όπως το πατούσαμε, το
σταυρώναμε. Περπατούσαμε μια μέρα πάνω κάτω και
μετά πέρα δώθε. Έπρεπε να λιαστεί και να στεγνώσει πολύ καλά για να λιώσει. Αυτό γινότανε κάθε μέρα.
Κουβαλούσαμε το χώμα, το κοπανίζαμε, το ξαπλώναμε μέσα σε ένα ντουσιμέ με φτηνάδες. Το ανακατεύαμε με τα ποδάρια. Όπως ζευγαρίζανε κάναμε. Πάνω
κάτω, πέρα δώθε, για να λιάζεται. Και το βράδυ το μαζεύαμε και βάζαμε το πρώτο χέρι. Ύστερα μπαίναμε
μέσα στο λάκκο και με τα χέρια το ανακατώναμε για
να σηκωθεί απάνω κάτω. Ζυμώναμε, όπως ζυμώνεις
το ζυμάρι. Χώμα και νερό. Να γίνει πηλός. Και ύστερα
βάζαμε μια στρώση χώμα για να στραγγίξουν τα νερά.
Να πήξουνε. Και την άλλη μέρα το πατούσαμε με τα
ποδάρια. Με τη σειρά σαπέρα-σαπέρα. Το πατούσαμε
και γινότανε όπως το ζυμάρι. Όταν μεγάλωσε ο πατέρα μου, είχε πάει με τον παππού μου στα Σκουρέικα
για να κάνουν τα κεραμίδια και τα τούβλα της εκκλησίας της Παναγίας. Τα χώματα που είχε εκεί δεν κάνανε. Δεν έκανε ένα χώμα εκεί. Κι έφυγε ο παππούς
μου. Ύστερα πήγε ο πατέρας μου κι έκανε τριάντα έξι
δοκιμές για να το πετύχει. Ήτανε με τον Νικόλα τον
Μπουλάντο.
Όταν παντρεύτηκε ο πατέρας μου, δούλευε σε κεραμτζίδικο στη Βελανιδιά. Πουλιόταν από έναν γέρο
το κεραμτζίδικο. Και με λεφτά του πατέρα μου πήγε
ο παππούς μου κι αγόρασε το κεραμιτζίδικο εκεί. Στο
όνομά του. Το κεραμτζίδικο στη Βελανιδιά. Ο πατέρας
μου είχε λεφτά απ’ τα τούβλα της εκκλησίας. Ο παππούς μου έπρεπε να παντρέψει τη θεία μου τη Μαρούδα, την κόρη του. Έσμιγαν τα συμπεθεριά τρώγανε πίνανε, κάνανε τραπέζια στο Βαθύ Ρέμα. Και ο παππούς
μου είπε στον πατέρα μου όταν ήλθε η ώρα. Θα τον
κατσάρω τον γαμπρό. Δεν μου βγαίνουν τα λεφτά που
του έταξα για προίκα.
Καλά, είπε ο πατέρας μου. Έκανες τώρα κουβέντα
και τραπεζώματα και τώρα θα κατσάρεις τον γαμπρό;
Ε, τι να κάνω; Δεν βγαίνω. Δεν έχω τα λεφτά. Τι να
κάνω.
Θα σου τα δώσω εγώ του είπε ο πατέρας μου, αλλά
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θα μου γράψεις στη Βελανιδιά το κεραμτζίδικο. Κι
έτσι πέρασε το κεραμτζίδικο της Βελανιδιάς στον πατέρα μου. Είχε μεγάλη κατανάλωση. Πήγε μια μέρα
ο πατέρας μου στους Σπαθαραίους και πήρε καπάρο 17.500 δραχμές. Το άκουσε ο παππούς μου και του
λέει. Βρε συ, θέλεις να σου δώσω το κεραμτζίδικο στο
Βαθύ Ρέμα και να μου δώσεις πίσω το κεραμτζίδικο
της Βελανιδιάς; Ο πατέρας μου δέχτηκε, γιατί είχε
γεννηθεί εκεί στο Βαθύ
Ρέμα. Εκεί μεγάλωσε, ήταν και η νενέ μου
από εκεί. Και το πονούσε το μέρος. Το Βαθύ
Ρέμα είχε τόσο καλό
χώμα που έκανες ό,τι
ήθελες. Ενώ στη Βελανιδιά παίρναμε απ’ τις
φλέβες χώμα, απ’ εκεί
απ’ τον Αι-Γιώργη παραπάνω, ήτανε του Γιάννη
του Πίτα ένα κτήμα και
παίρναμε από απέναντι
από ένα τεπεδάκι πάνω
απ’ του Αι-Γιαννιού το
ρέμα το χώμα. Ήταν
πολύ πηχτό εκείνο το
χώμα, έσκαζε. Ήθελε
και άμμο. Για να το φέρουμε σε λογαριασμό.
Και παίρναμε άμμο απ’
του Βουρλιώτη το ρέμα.
Τρία πράγματα βάζαμε.
Χώμα άμμο και νερό.
Σιγά-σιγά μεγαλώσαμε κι εμείς, δουλεύαμε,
μάθαμε την τέχνη από
μικρά παιδιά. Δουλεύαμε μέχρι το 1956. Το 56
κάνει μια πλημμύρα και
μας το πήρε το κεραμτζίδικο. Εμείς ύστερα με τον πατέρα μου γυρεύαμε ένα μέρος να βγούμε στη γραμμή.
Ψάχναμε με τον πατέρα μου να βρούμε ένα καλό μέρος. Γιατί από εκεί κάτω που ήμασταν ήθελες ζώα να
κουβαλήσεις τα κεραμίδια. Δεν είχε αμολητό δρόμο.
Ήτανε ο δρόμος ο παλιός του Καρλοβάσου. Πήγαινες
με τα ζώα και με τα ποδάρια. Από εκεί ήταν πέρασμα.
Ψάχναμε λοιπόν με τον πατέρα μου να βρούμε μέρος.
Μια μέρα περνούσαμε από πάνω απ’ το κεραμτζίδικο
που είχαμε και από κάτω βλέπουμε τον Χριστόδουλο
τον Σαντορινιά και δούλευε. Μου λέει ο πατέρας μου.
Πάμε από κάτω μεριά, έχει καρασουλούκια. Πρέπει
να υπάρχει νερό. Καρασουλούκια είναι τα ανοιξιάτικα
νερά που βγαίνουνε από πάνω. Κατεβαίνουμε λοιπόν
από κάτω και τον ρωτάει ο πατέρας μου. Συμπέθερε,
μας δίνεις από εδωνά ένα κομματάκι να κάνουμε ένα
κεραμτζίδικο; Τα συμφωνήσανε και μας το έδωσε.
Πιάσαμε εκεί, ήταν κατηφορικό, πιάσαμε με τους
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κασμάδες, με φτυάρια πετούσαμε τα χώματα με καρότσια και το ισιώσαμε και κάναμε το σερνίκι, εκεί που
θα απλώναμε τον πηλό, τους ντουσιμέδες και τους λάκους. Ανοίξαμε και πηγάδι εκεί. Και δουλεύαμε εκεί
όλο το καλοκαίρι και ακολουθούσαμε το νερό. Κατέβαινε το νερό, ανοίγαμε. Κατέβαινε, ανοίγαμε λάκκους. Κάναμε πέντε καμίνια εκείνη τη χρονιά, είχαμε
υποσχεθεί να το πληρώσουμε στο τέλος του καλοκαι-

ριού. Και σιγά σιγά ξεχρεώσαμε. Γιατί χτίσαμε και το
καμίνι με χρέη.
Μένη Βακίρη. Έλσα Χίου. Παππού, πες μας για τη διαδικασία πώς φτιάχνατε τα τούβλα και τα κεραμίδια.
Τη διαδικασία.
Όταν πατούσαμε τη λάσπη, τον πηλό δηλαδή, τον
βγάζαμε τον πηλό απάνω που είχε ένα ντουσιμεδάκι,
να είναι καθαρά. Και τον κόβαμε κομμάτια και τον βάζαμε στον τόπο που θ’ αρχίζαμε μετά ν΄ απλώνουμε.
Τα κεραμίδια κάνανε έτσι (χειρονομία) σαν καμινάκι.
Τα κεραμίδια τα παλιά τα κυρτωτά. Και τον κόβαμε τον
πηλό κομμάτια. Εκεί που απλώναμε τα κεραμίδια.
Πώς τα φτιάχναμε; Είχαμε ένα καλούπι που ήταν
ίσιο. Είχε 9 πόντους πάχος. Σιδερένιο. Το άλλο το
στρογγυλό καλούπι, ήταν ξύλινο. Το σιδερένιο απ’ τη
μια ήταν πιο φαρδύ κι απ’ την άλλη πιο στενό. Γιατί
έπρεπε να θηλυκώνει το κεραμίδι. Είχαμε και το τεζιάκι μέσα είχε άμμο ρεματίσια κι από εκεί φεύγανε
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κι απλώνονταν. Το τεζιάκι ήταν αυτό που δουλεύαμε
απάνω. Από εκεί φεύγανε. Είχε πιο χαμηλά κι ένα σανίδι που τ’ ακουμπούσαμε. Εγώ άπλωνα, ο αδελφός
μου έκοβε. Το άπλωμα ήταν πιο ζόρικο. Ήθελε τέχνη.
Θα σηκώσω λοιπόν εγώ το σίδερο του καλουπιού πάνω
να έλθει να κάμει την καμπύλη αυτή, θα το τραβήξω
για να κάνει την καμπύλη. Και θα πιάσω το καλούπι.
Είχε χέρι και το έπαιρνα εγώ, έβαζα το χέρι από κάτω,
το έπλενα, είχε νερό πάνω στο τεζιάκι κι έπαιρνα και
το έπλενα. Στο φαρδύ μέρος του έκανα ένα έτσι κι

έκανε ένα δοντάκι ο πηλός για να πιάνει το κεραμίδι, όταν έμπαινε πάνω στην τραβάκα. Για να μη γλιστράει. Έπρεπε να τα χορτάσεις τα κεραμίδια το ένα
με το άλλο 12 με 15 πόντους. Αν το χόρταινες όπως
έπρεπε, δεν έσταζε ποτέ. Έπρεπε να είναι κανονική
η λάσπη. Να στέκει. Αν ήταν πιο τρυφερή, δεν στέκονταν, έπεφτε το κεραμίδι. Αν ήτανε στο κανονικό της,
στεκότανε στο τόπο του. Κι άπλωνα εγώ. Έπιανα μια
σειρά κι ύστερα άντε άλλη σειρά κι άντε άλλη και το
έκανα έτσι. Είχε μέρα που φτιάξαμε 1700 κεραμίδια
και άλλη που κοντοπιάσαμε και 2000. Το σταθερό ήταν
από 1300-1500. Αν σου φέρνανε τη λάσπη και σου τα
ετοιμάζανε αυτά, έφευγε γρήγορα απ’ το τεζιάκι (τέλειωνε η παρτίδα) και πήγαινε στο άλλο τσιρπί, εκεί
δηλαδή που ήτανε η λάσπη κομμάτια στο ίδιο μέγεθος
και ήταν στρωτή. Έτσι προχωρούσες πιο γρήγορα. Τη
σκεπάζαμε τη λάσπη με τσουβάλια για να μη ξεραίνεται. Ύστερα άμα τελείωνε το μέρος,( γέμιζε), αρχίζαμε απ’ την αρχή. Μαζεύαμε τα άψητα κεραμίδια
τα κάναμε στίβα, τα πιάναμε θήκα, και τα τοποθετούσαμε. Ύστερα τα καμινιάζαμε μέσα στο καμίνι. Χρειάζονταν να δουλεύουμε ένα μήνα για να κάνουμε ένα
καμίνι. Το καμίνι στο Βαθύ Ρέμα έπαιρνε μέσα 4.500
κεραμίδια κι έπαιρνε και δυο τρεις χιλιάδες τούβλα.
Πώς ήτανε το καμίνι; Το καμίνι ήταν ένα κτίριο τετράγωνο ξεσκέπαστο. Εν τω μεταξύ μέσα χτίζαμε καμάρες κι ένα τοίχο στη μέση. Χτίζαμε μια καμάρα έτσι
και μια καμάρα από εκεί. Ήτανε σαν θόλοι. Δεν ήτανε ολοστρόγγυλοι, τους έβαζε και δυο πόντους παρά
πάνω για να έχει δύναμη το καμίνι. Ανάμεσα στις κα-

Φτεριάς
μάρες βάζαμε και τούβλα. Και αφήναμε κενό τόσο για
να βγαίνει η φωτιά απάνω. Η φωτιά έμπαινε από κάτω
και βάζαμε δυο μάχες από κάτω. Μάχη είναι ο χώρος,
η είσοδος που μπαίνουν τα ξύλα. Τη λέμε μάχη, γιατί δεν τα πετάς τα ξύλα όπως να ’ναι. Βάζεις τη μάχη
πρώτα, ώσπου να πάρει μπροστά το καμίνι να ψηθεί.
Όταν πάρει μπροστά, ανοίγεις τη μάχη και βάζεις τα
ξύλα μέσα. Ξύλα διαχεριάρικα. Να χωράνε δηλαδή
στη χούφτα σου. Ήτανε μακριά τα ξύλα. Τα λιανά τα
πιάναμε και τους δίναμε μια έτσι. Τα ξύλα ήτανε από
πεύκια. Έχουν ρετσίνα μέσα. Βάζαμε και αργανιάδες. Αργανιάς είναι
το δαδωμένο ξύλο. Έχει δαδί μέσα.
Έχει και κουφάλες, σαπίλες, όταν
κόβανε τα πεύκα οι υλοτόμοι σαπίζανε από κάτω στη ρίζα. Τους κόλλαγες μια και τα έπαιρνες. Αυτά
σέρνανε και λίγο δαδί μέσα και κάνανε φλόγα. Άμα φτάνανε στο σημείο που φτιαχνόντανε το κεραμίδι,
το βλέπαμε απ’ το γυάλισμα. Όταν
είχε φωτιά αναμμένη και ήτανε ας
πούμε ψημένο, είχε μια γυαλάδα.
Εκείνη θα έβλεπες και καταλάβαινες πως είναι ψημένο το καμίνι.
Όταν έφτανε η φωτιά παραπάνω γίνονταν σίδερα τα κεραμίδια. Για να
τα δοκιμάσουνε βάζανε ένα κεραμίδι από κάτω και
ένα άλλο από πάνω σταυρωτά κι ανέβαινε ένας παχύς, ένας βαρύς άντρας από πάνω και δεν σπάζανε.
Γιατί γίνονταν σίδερο. Όταν το χτυπούσες με το χέρι
το κεραμίδι από κάτω, όταν είχε κρυώσει, σήμαινε σαν
καμπάνα. Φαίνονταν δηλαδή κι απ’ τον ήχο, ότι ήταν
εντάξει. Το καμίνι το αφήναμε δυο τρείς μέρες για να
κρυώσει κι ύστερα το ανοίγαμε. Το χοντρό μπροστινό μέρος του κεραμιδιού το λέγαμε κινάρι και το πισινό το λέγαμε σβανά. Τα τούβλα τα κόβαμε με σύρμα. Έκοβε στα ίσια τον πηλό. Ήταν τούβλα συμπαγή.
Ύστερα βγήκανε τα βιομηχανικά με τις τρύπες. Τα
κεραμίδια τα μεταφέρναμε με τα ζώα. Όταν ήταν να
πάνε τα κεραμίδια σε χωριά, τα μεταφέραμε με φορτηγό αυτοκίνητο. Αλλά μέσα στο χωριό τα πηγαίναμε
με τα ζώα, γιατί είχε σοκάκια. Το 65 σταμάτησα αυτή
τη δουλειά και μπαρκάρισα. Τα κεραμοποιεία γίνανε
μηχανοκίνητα και τα παραδοσιακά όπως τα δικά μας
σταμάτησαν να δουλεύουνε. Την είχα αγαπήσει πολύ
αυτή τη δουλειά. Τώρα πάει. Ό,τι κάνανε με τα χέρια
στα χρόνια μου, σταμάτησε. Τώρα τα κάνουν όλα οι
μηχανές.
Ο κυρ Μήτσος σώπασε. Είναι ένας άνθρωπος αγωνιστής της ζωής με αστείρευτη μνήμη και λαϊκή σοφία.
Έχει αποθησαυρισμένο υλικό της τοπικής μας ιστορίας και στα 95 του συνεχίζει να διαβάζει ιστορικά βιβλία με άνεση και κριτική άποψη. Νους διαυγής και
γλώσσα ρέουσα με λέξεις ηχηρές της σαμιακής διαλέκτου. Ένα ζωντανό αρχείο λαογραφικής μνήμης και
λαϊκής γνώσης. Τον ευχαριστούμε θερμά.

Φτεριάς
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Αντώνιος Αρναούτης

Ελεύθερος πολιορκημένος του COVID-19, αναπολώ και αξιολογώ
Βαθιές οι πληγές που άνοιξε ο τεχνικοοικονομικός
μας «πολιτισμός» στον φιλόξενο πλανήτη γη. Το οικοσύστημά του απώλεσε τη σοφή λειτουργία του με συνέπεια να παραφέρεται και συχνά να μας τιμωρεί. Ειδικά στον παρόντα χρόνο, με τον COVID-19, να μας
κρατά σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Προσωπικά, σαν μοναδικά μέσα φυγής μου, προς
την πνευματική μου ελευθερία, βρήκα τη συντροφιά
μου με κάποιο βιβλίο, σταυρόλεξο και προ παντός με
αυτήν του μικρού μου εαυτού. Του μικρού παιδιού που
καθένας άνθρωπος φέρει μέσα του και συμπορεύεται
στη ζωή του με αυτό.
Πρόσφατα με ξενάγησε στα πλοία του εμπορικού
στόλου του Μαραθοκάμπου. Σήμερα ξεκίνησε να μου
περιγράφει τα σχετικά με την μετοίκηση των καπεταναίων τους και των οικογενειών τους, έξω και πέρα
από το λιμάνι του Αϊ-Γιώργη, στο Κερατσίνι του Πειραιά, με τα εξής λόγια: Καθένα πλοίο, από τα παραπάνω, ξεκινούσε το παρθενικό του ταξίδι από τον Όρμο
προς το συγκεκριμένο λιμάνι. Κριτήριο επιλογής του
τελευταίου από τον πρωτοαφιχθέντα καπετάνιο αποτέλεσαν δύο πλεονεκτήματά του: Ήτοι, αφενός η γειτνίασή του με το κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, πρόσφορο για την περαίωση των εργασιών του, των σχετικών
με τις ναυλώσεις του πλοίου και αφετέρου οι φορτοεκφορτώσεις του ίδιου πλοίου από τις παρακείμενες,
των δύο αυτών λιμανιών, βιομηχανίες.
Το γεγονός αυτό τον ώθησε να επιλέξει να εγκατασταθεί οικογενειακώς στην γύρω από το λιμάνι (του
Αϊ-Γιώργη) ευρύτερη περιοχή. Από εκεί θα είχε το
όφελος ενός ακόμη πλεονεκτήματος: να εποπτεύει το
πλοίο του για όσες φορές έκρινε αναγκαίο να προβεί
στην ενέργεια αυτή.
Η προαναφερόμενη προνομιούχος θέση του λιμανιού αυτού και της ευρύτερης περιοχής του, οδήγησε και όσους, από τους συντοπίτες μας, καπεταναίους
ακολούθησαν αργότερα την ίδια με τον περί ου ο λόγος, καπετάνιο διαδρομή να εγκατασταθούν, επίσης,
με τις οικογένειές τους στην ίδια περιοχή.
Έτσι, λοιπόν, ο τόπος αυτός έμελε να αποτελέσει
την αφετηρία εκκίνησης όλων αυτών των καπεταναίων, προς την β’, μετά την α’, ήτοι αυτήν του Μαραθοκάμπου, επαγγελματική τους πορεία καθώς και να
απλωθεί, πάνω σε αυτόν, ένας νέος μικρός οικισμός,
ο οποίος θα κατοικούνταν από τις παρακάτω αναφερόμενες, 23 αμιγώς ναυτικές οικογένειες(!!!), οι 3 από
τον Μαραθόκαμπο και οι 20 από τον Όρμο καθώς και
από τις δύο δημοσίων υπαλλήλων. Για τους λόγους αυτούς επιβάλλεται η στοιχειώδης περιγραφή του: Τη
μορφολογία του διαμορφώνουν, για τον εξερχόμενο
από την πύλη του λιμανιού, δεξιά το ύψωμα της Χαραυγής και αριστερά λοφίσκος, το ένδοξο ιστορικό

παρελθόν του οποίου με υποχρεώνει να μείνω εδώ,
για να ιστορίσω ένα μέρος αυτού: Το 1835, κάτοικοι
της περιοχής έχτισαν, στην κορυφή του, τον Ιερό Ναό
του Αγίου Γεωργίου, προς τιμήν του ήρωα της επανάστασης, του 1821, Γεωργίου Καραϊσκάκη. Ο περί ου
ο λόγος ήρωας, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της
Ακρόπολης, το 1827, από τον Κιουταχή, γύρω από αυ-

τόν (τον λοφίσκο), όπως εξάλλου και στην ευρύτερη
περιοχή, κατασκεύασε, διάσπαρτα, ταμπούρια, καταφύγια των στρατιωτών του, μέχρι να αρχίσει τις νυχτερινές, όπως συνήθιζε, επιθέσεις του κατά της στρατιάς του εχθρού.
Τέλος, σε ευθεία γραμμή από την ίδια, παραπάνω,
πύλη του λιμανιού, ξεδιπλώνεται επίπεδη η υπόλοιπη
έκταση του συγκεκριμένου τόπου, μέχρι το τέρμα του
ορίου του, που αποτελεί ο, εκεί, Ιερός Ναός της Υπαπαντής του Κυρίου.
Μέσα στα γεωγραφικά αυτά όρια εγκαταστάθηκαν
από το 1955, περίπου, έως το 1965, οι προαναφερόμενες οικογένειες, (πλην αυτές των Κωνσταντή Αυτιά
και Δημήτρη Κολυβά, οι οποίες είχαν ήδη εγκατασταθεί στην ίδια περιοχή πριν την κατοχή).
Πιο συγκεκριμένα και με τη σειρά: Στη συνοικία Χαραυγή του Μανώλη Ιωαν. Χατζηγρηγορίου, του Αρίσταρχου Σχοινά και του Διαμαντή Παπαγεωργίου.
Σε αρκετή απόσταση από αυτές του Κωνσταντή Αυτιά. Γυναίκα του ήταν η Ρηνούλα Χατζηγρηγορίου, η
οποία είχε αδέλφια της το Νικολάκι, το Κατερινιώ και
το Γιάννη. Πιστεύω ότι όλοι αυτοί αποτελούσαν το πιο
ήμερο «αμπόλι» του Όρμου. Κοντά της και η οικογένεια της κόρης της Μαρίας. Ο άνδρας της ήταν, επίσης, ναυτικός. Στη συνέχεια του Γιώργου Μουκαζή,
παλαίμαχου ναυτικού και για πολύ καιρό, προέδρου
των συνταξιούχων του Ν.Α.Τ. Συγκλίνοντας προς τον
Ιερό Ναό της Υπαπαντής, του Γιώργη Κυαμέτη και
πλησίον αυτού (Ι.Ν.), οι οικογένειες του θείου μου
Μανώλη Αρναούτη, απόμαχου ναυτικού, του Στέλιου
και Αντώνη Κάσδαγλη και του Αργύρη Νικ. Βουρλιώτη. Κοντά τους και του Κώστα Καραγιάννη, τελωνια-
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κού. Πέραν από την πλατεία Ταμπουρίων και επί της
οδού Μικράς Ασίας, του Γιάννη Αργ. Παπαγεωργίου,
του Δημήτρη Κολυβά, (τ’ δημάρχ’). Γυναίκα του ήταν
η Κόμνω της Μαντζουρίας. Ναυτικός ήταν ο άνδρας
της κόρης τους Αργυρώς. Απέναντι του Μανώλη Ευσταθίου. Πιο κάτω η δική μας. Ο πατέρας μου ήταν συνταξιούχος του Ν.Α.Τ και απέναντί μας του Μανώλη
Χατζίνη, αστυνομικού. Στην παράλληλη της Μικράς
Ασίας, οδό Δεληγιάννη, του Δημήτρη Αργ. Παπαγεωργίου και του Γιώργη Αθ. Χατζηγρηγορίου. Στις παρυφές του προαναφερόμενου λοφίσκου, του Γιώργη
Κάσδαγλη, του Βαγγέλη Τσαλαπατάνη, του Γιώργη Ευσταθίου, του Μανώλη Τσαλαπατάνη και του γιου του
Αλέκου. Τέλος, στην πίσω πλευρά του ίδιου λοφίσκου
του Γιάννη Δημ. Ζορμπά.
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ό,τι μέσα στο νέο
αυτό οικισμό μας, δύο γυναίκες ξεχώριζαν για την
αγάπη τους προς τον συνάνθρωπο. Οι παραπάνω, θείες, Ρηνούλα και Κόμνω. Θεόσταλτες για τους νέους
του Όρμου, για όσο διάστημα αυτοί περέμεναν στον
Πειραιά, αναζητώντας κάποιο μπάρκο. Αλλά, και για
κάθε άλλο συγχωριανό, που θα χρειαζόταν την βοήθειά τους.
Οι άνδρες, του ίδιου, του δικού μας, οικισμού, ολημερίς παλεύανε για τον επιούσιο, μέσα στα ελλιμενισμένα στο λιμάνι του Αϊ-Γιώργη πλοία τους. Έτσι κάθε
Κυριακή, προκειμένου να ξεκουραστούν, ήταν συνεπείς στο καθιερωμένο τους ραντεβού. Τόπος συνάντησής τους το επί της οδού Αριστείδου στον Πειραιά, σαμιώτικο καφενείο. Επί της υποδοχής των ήταν
ο γνωστός σε όλους με το παρατσούκλι Κόλιας: Πρόσωπο από όλους αγαπητό. Μέσα σε λίγη ώρα ακολουθούσε η πληρότητα του καφενείου καθώς και η προτίμηση όλων στο ψημένο στη σχάρα χταπόδι και στο
ουζάκι που το συνόδευε και είχε τη δύναμη να σκορπά
στα πρόσωπά τους χαμόγελα και διάθεση για συζήτηση και σχολιασμό των νέων που έφταναν από τον Μαραθόκαμπο.
Το σκηνικό αυτό κρατούσε μέχρι την 1. Από την ώρα
αυτή άρχιζαν να αποχωρούν, με προορισμό, ορισμένοι από αυτούς να επισκεφθούν κάποιον δικό τους άνθρωπο, συνήθως ναυτικό, που νοσηλευόταν σε κλινική
του Πειραιά και οι υπόλοιπο να επιστρέφουν στα σπίτια τους για φαγητό. Συχνά και με κάποιο καλεσμένο
τους. Το μοναχικό ναυτάκι του Πολεμικού Ναυτικού ή
τον περαστικό από τον Πειραιά συγχωριανό τους, που
συναντούσαν στο καφενείο και ήταν μέλη συγγενικής
ή φιλικής τους οικογένειας.
Πάνω στο γεγονός αυτό, το οποίο συνέβαινε και στο
δικό μας σπίτι, ήταν χαρακτηριστικός ο μεταξύ του πονόψυχου πατέρα μου και της προικισμένης με αξιοπρέπεια μάνας μου ο ψιθυριστός… τους διάλογος:
«Γιώργη πάλι με αιφνιδίασες. Και τώρα τι να κάνω,
που έχω μαγειρέψει μόνο για εμάς και τα παιδιά;»
Και εκείνος: «Ειρήνη μη φοβάσαι και αυτή τη φορά θα
βρεις τη λύση!» Και, δεν είχε άδικο, αφού, τελικά, το
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φαγητό που μας σέρβιρε ήταν υπεραρκετό για όλους
μας. Εξάλλου, τι αξία θα μπορούσε να έχει το πολύ
φαγητό, μπρος στα τόσα, σχετικά με τον Μαραθόκαμπο, ενδιαφέροντα, επρόκειτο στη συνέχεια να συζητήσουμε!
Αλλά, εκτός από τους άνδρες και οι γυναίκες τους
δικαιούνταν ψυχαγωγία, για την οποία επέλεγαν να
απολαύσουν τα κυριακάτικα απογεύματα είτε ανταλλάσσοντας μεταξύ τους επισκέψεις είτε παρακολουθώντας, οικογενειακώς, κάποιες, συνήθως, με κοινωνικό περιεχόμενο κινηματογραφικές ταινίες.
Φυσικά και εμείς οι νέοι βγαίναμε τις βόλτες μας.
Ο τόπος της συνάντησής μας και η αφετηρία της εξόδου μας ήταν σταθερός. Κάθε φορά το σπίτι, κάποιου
από όλους μας. Προορισμοί μας ήταν συχνά το γήπεδο
Καραϊσκάκη, το Πασαλιμάνι και ακόμη άλλοι αρκετοί.
Στο σύνολό τους οι παραπάνω συνήθειές μας, η σταθερή χρήση της διαλέκτου μας, οι θερμές μας χειραψίες στις έκτακτες συναντήσεις μας και οι κοινές μας
αναμνήσεις μπόλιασαν το νέο οικισμό μας με την αυθεντικότητα του Όρμου.
Έτσι, πετύχαμε, μέσα σ’ αυτόν, να διατηρήσουμε τις
συγγενικές ή φιλικές μας σχέσεις, να ενισχύσουμε
την αλληλεγγύη μας και να μοιραζόμαστε ο ένας τις
χαρές και τις λύπες του άλλου. Μικρή απόδειξη όλων
αυτών αποτελεί το γεγονός της καθολικής μας συμμετοχής στις εκδρομές του συλλόγου μας, (των Μαραθοκαμπιτών της Αθήνας), που είχε ως αποτέλεσμα, το
ένα από τα δύο πούλμαν που μίσθωνε να ξεκινά πλήρες από τα Ταμπούρια.
Μέχρι το σημείο αυτό κράτησε η διήγηση του μικρού
μου εαυτού. Ο επίλογός της ήταν σαφής: Αυτή είναι
η β’ φάση του α’ κύκλου της ζωής σου, που έχει ως
κέντρο της την ανθρωπιά και περίμετρό της, τα τόσα
πολλά, σπουδαία και αυθεντικά που συνθέτουν αυτήν.
Αφυπνίσθηκα με τον ερχομό της παρήγορης είδησης: Η πλήρης υποχώρηση του COVID-19 πλησιάζει
και μαζί της η απεριόριστη πνευματική και σωματική
ελευθερία της κοινωνίας μας.
Ωστόσο, δύο ερωτήματα για το ποια θα είναι η τύχη
της «επόμενης ημέρας» ανακύπτουν καυτά. Άραγε
το διάστημα που μεσολάβησε ο άνθρωπος έκανε την
αυτοκριτική του και διαπίστωσε πόσο αδύναμος είναι
εμπρός στην ζωική δύναμη ενός απειροελάχιστου ιού,
που τον έδεσε με χειροπέδες και τον καθήλωσε στην
αδράνεια, έτσι ώστε να συνετιστεί και ν’ αλλάξει νοοτροπία και στάση ζωής; Ή θα συνεχίσει αλαζόνας και
άπληστος καθώς είναι καθημερινά να ωθεί την εγκληματικότητα στα έσχατα όριά της, να δηλητηριάζει, ποικιλοτρόπως, τον ζωτικό του χώρο, (το περιβάλλον του)
και τελικά να οδηγείται στην αυτοκαταστροφή;
Πάντως όποια απάντηση κι αν θα δώσει η ζωή στο
μέλλον, το βέβαιον είναι ότι αποδέκτης της θα είναι τα
παιδιά μας και αλίμονο σ’ αυτά αν δεν περιέχει, τουλάχιστον, τα ηθικοαξιακά στοιχεία της κοινωνίας που
παραπάνω περιέγραψα.
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Η πνευματική προσφορά του Γιάννη Χατζίνη

Σε μια μοναδική πολιτιστική βραδιά, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος του Δήμου
Καλλιθέας Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2021, παρουσιάστηκε το βιβλίο της Καλλιθεάτισσας Δρ. Αγγελικής Αθανασακοπούλου, Στη σκιά της παλίρροιας–Γιάννης
Χατζίνης. Το πορτρέτο του πολίτη και κριτικού από τις
εκδόσεις Πιτσιλός.
Με την έναρξη της εκδήλωσης, ο συντονιστής της

Χάρης Μπουμπαγιατζόγλου ανέγνωσε το μήνυμα
του Δημάρχου Δυτικής Σάμου Αλέξανδρου Λυμπέρη, καθώς ο εν λόγω Δήμος στήριξε οικονομικά μαζί
με τον Δήμο Καλλιθέας την έκδοση αντιτύπων που θα
γίνουν δωρεά σε μεγάλες βιβλιοθήκες της χώρας και
σε σχολικές μονάδες των Δήμων τους.
«Ευχαριστούμε την αξιόλογη και χαρισματική συγγραφέα κα Αγγελική Αθανασακοπούλου που με περισσή φροντίδα, έμπνευση και αγάπη μοιράστηκε
μαζί μας την πνευματική προσφορά του Γιάννη Χατζίνη, μιας προσωπικότητας πολυσχιδούς δυναμικής και
δραστήριας που μόνο περήφανους μπορεί να κάνει
τους δημότες μας και την ιδιαιτέρα του πατρίδα, τον
Μαραθόκαμπο Σάμου».
Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης
Κάρναβος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είναι μια πρωτότυπη και ολοκληρωμένη προσέγγιση στο βίο και το
έργο του Γιάννη Χατζίνη, με τη χρήση πλήθους πηγών,
ορθής μεθοδολογίας και εμπεριστατωμένης έρευνας
από την πλευρά της συγγραφέως. Μεγάλο ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οι ποσοτικές αναλύσεις
της συγγραφέως και τα στατιστικά δεδομένα που

εξάγονται από αυτές».
Ακολούθησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Καλλιθέας Λάζαρος Λασκαρίδης, ο οποίος υπογράμμισε την
προσφορά του βιβλίου στην ιστορία της Καλλιθέας.
Η πρώτη από τους ομιλητές ήταν η λογοτέχνης και
πρόεδρος του Νέου Πνευματικού Κύκλου Καλλιθέας
Χρυσάνθη Κακουλίδου, η οποία κατέθεσε μεταξύ
άλλων τη μαρτυρία της για τις διαδικασίες συγκρότησης του Νέου Πνευματικού
Κύκλου μετά τον θάνατο του
Γιάννη Χατζίνη.
Η δεύτερη ομιλήτρια Γεωργία (Τζίνα) Καλογήρου
υπογράμμισε μεταξύ άλλων
ότι πρόκειται για έναν διανοητή που δεν προσκολλάται σε κάποια φιλοσοφική
θεωρία, παρότι ασπάζεται
την αρχή του ψυχικού ντετερμινισμού.
Η επόμενη τοποθέτηση
έγινε από τον Μενέλαο Χαραλαμπίδη. Ο ίδιος στάθηκε στο γεγονός ότι η Καλλιθέα ανήκε στα 3Κ της
Εθνικής Αντίστασης με
αφορμή το περιεχόμενο της
διατριβής. Το γεγονός ότι
και οι τρεις γειτονιές υπέστησαν τα αντίποινα του κατακτητή υποδηλώνει την
έντονη αντιστασιακή τους δράση, γεγονός που συνέδεσε και με την πληθυσμιακή τους σύνθεση.
Τέλος η Γραμματική Κάρλα προσέθεσε μεταξύ άλλων: «Η πρώτη γνωριμία μου με την κυρία Αθανασακοπούλου έγινε μέσω του ανιψιού του Γιάννη Χατζίνη,
Νίκου. Η πληροφορία ότι η δραστήρια κοπέλα με το
έξυπνο βλέμμα ήθελε να ασχοληθεί με το αρχείο του
Γιάννη Χατζίνη και την ανάδειξη του έργου του με ενθουσίασε.
Ξεδιπλώθηκε μπροστά μου ένα μεγάλο μέρος της
πολιτιστικής πορείας του νησιού μου, της Σάμου, και
αναδείχτηκε το μπόλιασμα και η μετουσίωση αυτής
της πορείας στο λογοτεχνικό και πολιτικό στίβο της
Αθήνας, που διαμόρφωσε πνευματικούς ταγούς της
Ελλάδας, όπως τον Γιάννη Χατζίνη».
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Γιώργος Στ. Ψωμάς

Οι νέοι του Μαραθοκάμπου τη δεκαετία του 1960
Είχαμε και μεις τα δικά μας στέκια κάτι σαν τις σημερινές καφετέριες αλλά χωρίς καφέ για να βρισκόμαστε όταν ήμασταν μαθητές τα απογεύματα. Αυτό
εξαρτιόνταν από την καθημερινές σχολικές υποχρεώσεις. Και όποιος επιβίωνε, γινόταν άτυπο μέλος.
Η συναντήσεις ήταν καθημερινές και είχαν απαρτία.

Οι απουσίες ήταν ελεγχόμενες. Τα Σάββατα λείπανε τα παιδιά που είχαν έλθει στο γυμνάσιο και έμεναν
από τα γύρω χωριά. Πήγαιναν να φέρουν τα βδομαδιάτικα εφόδια και τροφές και κανένα φράγκο για να
αγοράσουν κανένα κουλούρι ή μισό παγωτό με ένα
μσάκ’ ή καμιά μέντα φλισκούνι απ’ τον Γιάνναρο όσοι
είχανε.
Τότε κάναμε μάθημα και το Σάββατο και πολλές φορές εξάωρο. Την Κυριακή ήταν η βόλτα στη γραμμή,
δεν μ’ αρέσει να το λέω νυφοπάζαρο, γιατί πέφτει η
αξία της λέξης. Πάνω-κάτω στη γραμμή παρέες-παρέες.
Αλλά ας πάμε στο θέμα μας. Θα σας πω λοιπόν τις
επιλογές που είχαμε. Άτυπα είχαμε πιάσει τα τέσσερα
σημεία του ορίζοντα στο χωριό. Το πρώτο σημείο ήταν
λίγο πιο πέρα, εκεί που τέλειωνε η βόλτα της γραμμής
για τον Όρμο. Μπαίναμε μέσα στην αυλή του σπιτιού
του Κονταράτου, ανεβαίναμε στο υψωματάκι και είχαμε κάνει μια στρογγυλή μικρή πλατεία με θέα τη θάλασσα. Εκεί βάζαμε και το μαντηλάκι, όσοι ήταν πιο
καθαροί και επιμελείς, πάνω σε μια πέτρα και παίρναμε θέση ακροατηρίου ή ομιλητή.
Στα στέκια είχε καθιερωθεί μια άτυπη ιεραρχία.
Πρωταγωνιστές οι πιο μεγάλοι σε ηλικία και άτομα
που πρωταγωνιστούσαν σε πονηρές καταστάσεις, τσιγαρομάθηση, με αρκετό μπούλινγκ όπως λέμε σήμερα.

Εκεί γινόταν διαχωρισμός ή αξιολόγηση και η έγκριση.
Οι μικρότεροι προσπαθούσαν να μυηθούν και να
μάθουν από τους μεγάλους, ποδοσφαιρικά, σεξιστικά και άλλα. Πού και πού είχαμε και απρόσμενες επισκέψεις και ανάλογα με αντιδράσεις έμπαιναν στην
παρέα που ήταν αγνή ή έφευγαν μόνοι τους. Εναλλακτικά οι προσωρινοί αποσχιστές
χρησιμοποιούσαμε τις βρύσες
στου Μπλουμέτ κάτω από τα υπέροχα πλατάνια .
Το δεύτερο σημείο ήταν η αναβάθμιση, τα Μπαράκια. Μια υποτυπώδης μικρή πλατεία πίσω από
τον Αϊ Θανασάκη στην περιοχή
της Λάκας. Εκεί μαζεύονταν οι
πιο ξεπεταγμένοι, ήταν το δεύτερο στάδιο καλής πορείας στην παρέα και αναβάθμιση.
Περνάγαμε απ’ τη Γιανναρίνα,
αδερφή του Γιάνναρου. Παίρναμε κανένα γλειφιτζούρι ή φιστίκια μέσα σε χωνί από μια μερίδα,
κάναμε και λίγη πλακούλα να μας
κυνηγήσει και να τρέχουμε παίρνοντας το δρόμο απ’ τον Αϊ Θανασάκη μπροστά για τα Μπαράκια.
Εκεί ήμασταν όρθιοι και σουλατσάραμε από παρέα σε
παρέα και επιλογή το θέμα που συζητιόνταν στα αυτοσχέδια πηγαδάκια.
Κάναμε όλοι μαζί αισθητή την παρουσία στη γειτονιά
μπας και προσελκύσουμε κανένα θηλυκό. Μην ξεχνάμε ότι τα αγόρια ήμασταν πιο μπούφοι από τα κορίτσια
που προηγούνταν τουλάχιστον τρία με τέσσερα χρόνια
στο ξεπέταγμα για την εφηβεία.
Το τρίτο σημείο ήταν στη Σγουρού πέρα από την
Αγία Παρασκευή. Αυτό το σημείο είχε και μια εξειδίκευση, ήταν για τους μυημένους ποδοσφαιρόφιλουςαθλητές. Περνάγαμε από τις βρύσες, πλέναμε τα χέρια, πίναμε δροσερό νερό και προχωράγαμε για να
βγούμε έξω από το χωριό. Περνάγαμε από την πλύστρα που είχε σπάσει το πόδι του ο αργότερα Παπά
Παντελής, πήγε λέει να πιάσει τον κουρκούδιαλο, έτσι
τουλάχιστον είχα μάθει, φθάναμε σε ένα χωράφι που
είχαμε βάλει για τέρμα δυο μεγάλες πέτρες από την
κάθε πλευρά και το’ χαμε κάνει γήπεδο. Δεν θυμάμαι
να μας έδιωξε κανείς. Εκεί είτε συμμετείχαμε σαν
παίκτες ή σαν αλλαγές, όταν δεν συμπληρώνονταν οι
παίκτες της τάξης, μη φαντασθείτε έξι-έξι ή σαν θεατές ομάδων τάξεων. Φυσικά ήταν μαθητές του λυκείου που μόλις είχε γίνει ο διαχωρισμός με το γυμνάσιο.
Το τέταρτο σημείο το στέκι κυρίως των πεμπταίων
και εκταίων γυμνασιόπαιδων, η δευτέρα και τρίτη λυ-
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κείου αργότερα και αυτών που έκαναν επίδειξη κατακτήσεων. Σ’ αυτό συνέβαλαν και τα κορίτσια που
παίρνανε χαμπάρι ότι εκεί καθόντανε οι κουρδισμένοι. Πέρναγαν αγκαζέ δυο-δυο ή και παραπάνω, η ενδιαφερόμενη και η αβανταδόρισσα και χαρισματικά
πέταγαν ένα γειάαα με τσαχπίνικο ύφος και ξαφνιζότανε στα στενά. Ε, τι να πούμε, γελάκια κορδαρίσματα
και ό,τι άλλα πρόφθανες να ξεχωρίσεις. Και από την
άλλη οι παραπονεμένοι που περίμεναν αλλά δεν είχαν
χαμπέρι και έπεφτε το δούλεμα που δεν μπορούσαν
να κρυφτούν. Μερικοί τρέχανε μετά από νόημα να πάρουν το ραβασάκι που περίμεναν .
Αυτό το στέκι ήταν στην στροφή του Κονδύλη μέχρι
το τοιχάκι στο ρέμα του Θάνου, ακριβώς εκεί που είναι οι σκάλες για να κατέβουμε στον Αϊ Λια. Εκεί παρεισφρέανε και παλιοί που είχαν κάνει μπάρκα και γύριζαν από ταξίδια, γιατί είχαν βγάλει φυλλάδιο. Όταν
δεν παίρνανε τα γράμματα ή είχαν τελειώσει το γυμνάσιο και πήγαιναν για καπετάνιοι ή οι οικογένειες είχαν
ανάγκη επιβίωσης η συνταγή
ήταν φυλλάδιο και ναυτικός.
Έχουμε πολλούς τέτοιους φιλότιμους και εργατικούς στο
Μαραθόκαμπο, γι’ αυτό έχουμε και θύματα στην θάλασσα.
Πολλοί προς τιμή τους μάζεψαν με την βοήθεια των μανάδων τους λεφτά και είτε
έκαναν αγορές ή άνοιξαν
στεριανές δουλειές.
Έχουμε καλά παιδιά, άνδρες και γυναίκες και καλό
υλικό στο Μαραθόκαμπο. Το
γυμνάσιό μας έβγαλε επιστήμονες. Κάποτε στους απόφοιτους του 1967, αν δεν κάνω
λάθος, τους δόθηκε διάκριση
επιτυχιών στην πρώτη τριάδα
ίσως οι πρώτοι της επικράτειας. Είχε έλθει η είδηση
από την Βόρεια Ελλάδα γραπτή και συγκεκριμένα από
την περιοχή της Καβάλας.
Κάποιος χωρίς στοιχεία ξεστόμισε ότι στην Αθήνα
την δεκαετία του 2000 οι επιστήμονες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών εγγονών, έφθαναν τους 1250
με μαραθοκαμπίτικη συγγένεια ή καταγωγή.
Εκεί λοιπόν μάθαμε για τις Γιαπωνέζες, τις Βραζιλιάνες και καμμιά φορά όποιοι ήταν τυχεροί, έβλεπαν
σε φωτογραφία καμμιά ξετσίπωτη που έφερναν μαζί
τους οι νεαροί ξέμπαρκοι. Εκεί ακούγαμε ιστορίες
αγνώστου ειλικρίνειας ή φαντασίας και πραγματικότητας, αλλά καλά ειπωμένες και χωρίς στοιχεία αμφισβήτησης και λίγο πιο προχωρημένα.
Ήταν το ανεπίσημο σχολείο του πεζοδρομίου, οι πονηρομαθήσεις, το σεξολαρχείο, η ενημέρωσή μας γι’
αυτά τα νέα του χώρου, τα αντίστοιχα σημερινά SMS.
Εκεί κανονίζαμε να φέρουν το βράδυ τα πικ-απ μι-
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κρά που είχαν φέρει από την Ιαπωνία και να πάμε να
κάνουμε καντάδα. Πλάκες που σε μερικές ακουγόταν κελαηδίσματα πουλιών και τις χρησιμοποιούσαν
για εκπαίδευση καναρινιών. Κάναμε καντάδα και με
το στόμα αλλά επειδή γνωρίζονταν οι φωνές, προδιδόμασταν, γι’ αυτό κρυμμένοι προτιμούσαμε να βάζουμε
το σύγχρονο πικ-απ. Ένας καθηγητής μας γνώρισε και
μας είπε με τα ονόματα μας στη γραμμή όταν κάναμε βόλτα, βλέπετε ήταν αποσπασμένος στο Καρλόβασι διαφορετικά. Άλλη φορά να γκαρίζετε πιο σιγά την
νύκτα κάτω απ’ το σπίτι μου.
Βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο απογαλάκτισης.
Είμασταν στο κατώφλι της εγκατάλειψης του χωριού
γιατί άτυποι κανόνες καθόριζαν ηλικιακά τους θαμώνες και τις τύχες μας.
Άλλοι φεύγαμε για σπουδές, άλλοι φεύγανε για δουλειά. Η εποχή δεν σήκωνε τεμπελιά ή απραξία. Τα 12
ήταν το όριο και τα 18 το τέλος αν πήγαινες γυμνάσιο.

Ψάξαμε τις τύχες μακριά από την πατρίδα, μείναμε με
αναμνήσεις, νοσταλγία, προσαρμογή στις καινούργιες
συνθήκες. Απ’ ό,τι μαθαίνουμε και βλέπουμε όταν επισκεπτόμαστε τα καλοκαίρια στο χωριό οι συνήθειες
φυσιολογικά έχουν αλλάξει εδώ και χρόνια. Οι βόλτες
της γραμμής σταμάτησαν, τα νυχτέρια κατάπιαν οι τηλεοράσεις, έκλεισαν μέσα τους κατοίκους και τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας των νέων προσαρμόσθηκαν
στην εποχή, άλλαξαν, ο κόσμος έγινε πιο μοναχικός
και δυστυχώς αρκετοί κυρίως ερωτικοί μετανάστες
δεν ξαναγύρισαν η δεν μπόρεσαν να συγχρονισθούν
δικαιολογημένα στα λεγόμενα του Πλούταρχου πριν
από 20 αιώνες που συνήθιζε να λέει .
«Αγαπώ την μικράν μου πατρίδα, κατοικώ δε αυτήν
ίνα μη η απουσία μου την καθιστά έτι μικροτέραν».
Και ένα νεότερο τραγούδι:
«Να ’χα την δύναμη τα βράχια να κυλήσω, να μην
αφήσω δρόμο για τον χωρισμό».
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Φτεριάς
Μανώλης Ν. Κάρλας

Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου
Βρισκόμαστε ήδη στο μέσον του 2021, γιορτάζοντας
τα διακόσια και πλέον έτη από την εθνική μας παλιγγενεσία και καμμιά ενέργεια αποκατάστασης εμβληματικών κτιρίων και ιστορικών δομών εκείνης της περιόδου δεν βρίσκεται σε εξέλιξη στα νησιά του νομού
μας.
Το κάστρο του Λυκούργου στο Πυθαγόρειο, ο πύργος του καπετάν Λαχανά στο Πάνω Βαθύ, η Αγία Παρασκευή της Χώρας ,Μητρόπολη τότε του νησιού, οι
βαρδιόλες στον Αϊ Γιάννη τον Ελεήμονα και στην παραλία των Κοντακέικων, το διοικητήριο στον Αγιο Κήρυκο και το κονάκι του αγά στην πλατεία των Φούρνων
Κορσεών περιμένουν καρτερικά δράσεις ανάδειξης
και διάσωσής τους.
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο ιστορικός ναός της
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος που, μάλλον επειδή οι
ζημιές του είναι μικρές και η φροντίδα του δεσπότη
μας μεγάλη, βρίσκεται ήδη σε τροχιά αναστήλωσης
και διάσωσής του.
Αναρωτιέται κανείς γιατί οι τοπικοί μας άρχοντες,
επί τη ευκαιρία του εορταστικού έτους αλλά και του
σεισμού, δεν φρόντισαν για την εκπόνηση μελετών
διάσωσης, ανάδειξης και αξιοποίησης των ιστορικών

αυτών μνημείων, δημοσία δαπάνη, σαν ελάχιστο φόρο
τιμής στους ανθρώπους της εποχής εκείνης που με τις
θυσίες τους στέριωσαν την πατρίδα.
Και η επίσημη πολιτεία που σπαταλά με προκλητική
άνεση τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων για τις φαραωνικές φυλακές των ικετών του κόσμου στου Ζερβού τι έχει άραγε προγραμματίσει ανάλογα και δρομολογήσει σχετικά;
Δυστυχώς τίποτε ακόμα.
Μένουμε μόνο στις γιορτές μνήμης που όσο πάνε
και ξεθωριάζουν καθώς χορταριάζουν τα μνήματα,
γκρεμίζονται τα ιερά και τα όσια, οι αναθηματικές
στήλες ανασαίνουν στα απόβλητα της καθημερινότητάς μας ,δίχως να ντρέπεται κανείς και οι καμπάνες
που ήχησαν για την λευτεριά μας, κλειδωμένες στους
νάρθηκες, δεν ηχούν πια.
Αυτή η δυσβάσταχτη παρακμή δεν μετριέται με όβολα αλλά με τον αέρα που όλο και λιγοστεύει απειλώντας να πνίξει το μέλλον και τους ανθρώπους του.
Αυτό το φονικό χάσμα πρέπει να κλείσει πριν μας
καταπιεί σαν ακαταμάχητη Λερναία Ύδρα.
Οι Ηρακλείς και οι Ιόλαοι μας δείχνουν το δρόμο.

Μανώλης Ν. Κάρλας

Οι αρχαίοι πρυμνησιοδέτες της Μακριάς Πούντας του Μαραθοκάμπου
Επέκεινα του Λιμνιώνα, στο δρόμο προς το Τέλος
του Κόσμου και την Μπαμπακιά, στην Μακριά Πούντα
Μαραθοκάμπου παλαιόθεν γνωστό ασφαλές αγκυροβόλιο για πλεούμενα και ανθρώπους, υπάρχουν, σμιλεμένες στα βράχια του κάβου, αρχαϊκές δέστρεςπρυμνησιοδέτες, ίσως από την εποχή του Πολυκράτη,
προσιτές βέβαια από θάλασσα αλλά σχετικά εύκολα

και από τη στεριά.
Αξίζει να επισκεφθούμε την περιοχή, να στοχαστούμε στο εκκλησάκι του Αϊ Νικόλα, το ριζωμένο στην
οροφή θαλασσινής σπηλιάς, να κουβεντιάσουμε με
τους εκεί λιγοστούς ψαράδες που αγωνίζονται μέρανύχτα, σκληρά, για τον επιούσιο και να αναπολήσομε
μαζί τους τα χρόνια τα παλιά με το βλέμμα στο μέλλον.

