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Ναυτικό Μουσείο Όρμου
Με μεγάλη χαρά θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι
άρχισαν οι διεργασίες για την ολοκλήρωση του Ναυτικού Μουσείου του Όρμου.
Με σχεδιασμό και πρόγραμμα αρχίσαμε και προχωράμε.
Ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί μέχρι το επόμενο
καλοκαίρι.
Όσοι θα θέλατε να προσφέρετε αντικείμενα ελάτε
σε επαφή μαζί μας.
Θα σας ενημερώνουμε μέσα από το περιοδικό για
την πρόοδο των εργασιών.

Έπαινος για παιδάκια του Δημοτικού
Μια υπέροχη πράξη από παιδάκια του Δημοτικού
Σχολείου που όλοι πρέπει να επαινέσουμε.
Ανέλαβαν μόνα τους την
πρωτοβουλία, αγόρασαν
υλικά και έφτιαξαν βραχιολάκια. Αυτά τα έδωσαν
στην γιορτή για την Ειρήνη και εισέπραξαν κάποια
λεφτά. Μόνα τους αποφάσισαν να διαθέσουν τα
χρήματα για καλό σκοπό.
Πήγαν λοιπόν στη Στέγη
Αγάπης και τους ρώτησαν τι τρόφιμα χρειάζονται. Από μόνα τους πάλι
πήγαν στα δύο κρεοπωλεία του χωριού, αγόρασαν κρέας και κοτόπουλα και
με μαγουλάκια κόκκινα από την χαρά τους τα πήγαν
στη Στέγη.
Πράξη που συγκινεί για τα ίδια τα παιδιά για τους
δασκάλους τους για τις οικογένειές τους. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους και ιδιαίτερα στα παιδιά. Σίγουρα όταν ξεκινά κανείς από αυτή την ηλικία τις καλές
πράξεις, είναι βέβαιο ότι θα γίνει άνθρωπος χρήσιμος
στην κοινωνία και σίγουρα άνθρωπος της προσφοράς
και της αλληλεγγύης που τόσο πολύ έχει ανάγκη η
εποχή μας. Πολλά πολλά συγχαρητήρια και πάλι στα
αξιόλογα αυτά παιδάκια.

Συγχαρητήρια
Με χαρά μάθαμε ότι ο Στέλιος Καραγιάννης, παλιό μέλος του Συλλόγου και συνεργάτης του Φτεριά,
εκλέχτηκε ως αντεπιστέλλον μέλος στην Ακαδημία
Γραμμάτων της Γρανάδας. Τον συγχαίρουμε για τη
διάκριση αυτή, χαιρόμαστε που θα αντιπροσωπεύσει
την Ελλάδα σε μια σημαντική Ακαδημία της Ευρώπης
και του ευχόμαστε να είναι καλά για να συνεχίσει το
πνευματικό του έργο.

Εκδρομή
Η φθινοπωρινή εκδρομή του Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου στο Ναύπλιο.
Ξεκινάμε στις 8 το πρωί για Ισθμό με εικοσάλεπτη στάση και μετά πάμε Ναύπλιο, όπου πρώτα θα
ανέβουμε στο Παλαμήδι. Αφού περιηγηθούμε εκεί και απολαύσουμε το Ναύπλιο από ψηλά,
μετά θα κατέβουμε κάτω
στην πόλη όπου θα απολαύσουμε τον καφέ μας
και θα περπατήσουμε στα
πλακόστρωτα δρομάκια
της πόλης.
Το μεσημέρι θα γευματίσουμε όλοι μαζί σε χωριάτικη ταβέρνα έξω από
τα Δερβενάκια όπου θα
μας περιμένουν με υπέροχα κρέατα στην σούβλα και ψητά. Εκεί ο καθένας παραγγέλνει ό,τι επιθυμεί και πληρώνει ατομικά.
Είσοδος στο Παλαμήδι 4 ευρώ, άνω των 65 2 ευρώ,
μέχρι 18 ετών ελεύθερη είσοδος (προαιρετική).
Τιμή εκδρομής 15 ευρώ
Περιμένουμε συμμετοχή στα τηλέφωνα
Αγγέλα Χατζίνη 210 9416387
Στέλιος Τσιπελίκης 210 4318807
Αργύρης Νίνος 210 4324898

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
Μαραθοκαμπιτών Σάμου

Σύλλογος των Απανταχού Μαραθοκαμπιτών Σάμου
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Χρυσούλα Κώνστα

Δαμιανός Α’ Πατριάρχης Ιεροσολύμων (1897-1931)
Ο Δημήτρης Κασιώτης και μετέπειτα Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δαμιανός Α’ γεννήθηκε στο Μαραθόκαμπο Σάμου το 1848. Οι γονείς του, Κωνσταντίνος και
Ελισάβετ, ήταν ταπεινής καταγωγής. Έμαθε τα πρώτα του γράμματα στο χωριό του και φοίτησε στο Πυ-

Τρία χρόνια υπηρετεί στο ναό του Παναγίου Τάφου, ενώ ταυτόχρονα φοιτά στη Θεολογική Σχολή του
Σταυρού. Επειδή όμως το κελί του ήταν υγρό και σκοτεινό, κλονίστηκε η υγεία του. Οι γιατροί συνέστησαν
προς αποθεραπεία και ανάρρωση την επιστροφή του
στο εξαιρετικό κλίμα της γενέτειράς του, στον Μαραθόκαμπο. Κοντά στα αγαπημένα
του πρόσωπα και στις έντονες αναμνήσεις του, σιγά σιγά
η υγεία του αποκαταστάθηκε
και έτσι επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα, όπου χειροτονήθηκε
διάκονος και ιερέας.
Ως αρχιμανδρίτης εστάλη εις Ταϊγάνιο της Ρωσίας.
Εκεί ο Πατριάρχης Ιερόθεος,
ο οποίος καταγόταν επίσης
από τη Σάμο, τον έστειλε στον
Καύκασο για οικονομικές υποθέσεις του Πατριαρχείου. Στη
Ρωσία διέμεινε επτά χρόνια.
Εκεί έμαθε απταίστως τη Ρωσική, συμπλήρωσε τις σπουδές
του στη Θεολογική Σχολή του
Κιέβου και επιβλήθηκε στους
Ρώσους με την αρετή του,
αποσπώντας μάλιστα την μεγάλη εκτίμηση του Δούκα Μιχαήλ, θείου του αυτοκράτορα
Αλέξανδρου του Γ’.
To 1887 o Πατριάρχης Νικόδημος τον διόρισε Έξαρχο
Ο Πατριάρχης Δαμιανός το 1897
του Μετοχίου στο Φανάρι και
θαγόρειο Γυμνάσιο στο Βαθύ. Όταν πήρε το απολυ- το 1893 χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Φιλαδέλφειας
τήριο του, διορίστηκε γραμματέας του Ειρηνοδικείου από τον Μακαριότατο Γεράσιμο (Πρωτόπαπα). Μετά
Μαραθοκάμπου. Οι απλοϊκοί και ευσεβείς γονείς του από λίγο χρονικό διάστημα τοποθετήθηκε στην ηγουτον προτρέπουν να νυμφευθεί και του συνιστούν μά- μενία του προσκυνήματος στη Βηθλεέμ.
Η θέση αυτή είναι σημαντική και σε αυτήν διακρίθηλιστα την κόρη του αιδεσιμότατου Παπαχάρακα, την
κε για τις μεγάλες του αρετές. Διοικώντας την ΗγουΕιρήνη.
Από τον γάμο τους γεννήθηκε κορίτσι, το οποίο όμως μενία, επέδειξε ικανότητες διοικητικές, λεπτή αντίμαζί με τη μητέρα του βρίσκουν απρόσμενο θάνατο το ληψη και ευθύτητα χαρακτήρα. Υπήρξε ανεξίκακος,
1871 σε διάστημα μιας εβδομάδος. Η ευαίσθητη ψυχή ταπεινός στο φρόνημα, υπομονετικός, ευσταθής και
του νεαρού Δημητρίου πιέζεται αφάνταστα από την συνετός. Η αφιλοκερδεία και η φιλανθρωπία του τον
μεγάλη θλίψη και με την παρότρυνση του πεθερού του κατέστησαν πρόσωπο αγαπητό σε όλους. Είχε δε τόσο
βρίσκει παρηγοριά στα θρησκευτικά βιβλία. Η μελέτη επιβληθεί η μορφή του, ώστε το 1896, όταν το Πατριείναι διαρκής και συντελεί ώστε να επιθυμήσει μια επί- αρχείο επρόκειτο να στείλει αντιπρόσωπο για την στέσκεψη στους Αγίους Τόπους. Έτσι το 1872, ένα χρόνο ψη του Τσάρου Νικολάου Β’, ο Δαμιανός ήταν στο στόμετά το τραγικό συμβάν που τον σημάδεψε, αναχώρη- μα όλων των Αγιοταφιτών. Τότε του απονέμεται από
σε για τα Ιεροσόλυμα. Εκεί ως Δαμιανός πλέον, εκάρη τον τσάρο ο μεγαλόσταυρος της Αγίας Άννης.
Κατά το έτος 1897 εκοιμήθη ο Πατριάρχης Γεράσιμονάχος και εντάχθηκε στη δύναμη της Αγιοταφικής
μος, οπότε παμψηφεί εξελέγη Πατριάρχης ΙεροσοΑδελφότητας.
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λύμων. Ήταν τότε 49 ετών και ο μόνος Πατριάρχης
ύπανδρος. Ως πατριάρχης τιμήθηκε από τον Σουλτάνο με το ανώτατο παράσημο Μετζητιέ, από το βασιλιά των Ελλήνων Κωνσταντίνο με τον μεγαλόσταυρο
του Σωτήρος, και από τον Γουλιέλμο της Γερμανίας
με το αδαματοκόλλητο παράσημο του πρωσικού
στέμματος.
Η μακρά του Πατριαρχεία (1897 - 1931) υπήρξε πολυκύμαντη και πλήρης δυσχερειών. Δοκίμασε μεγάλες δυσκολίες. Απομακρύνθηκε
από την θέση του το 1917 και διέμεινε στη Δαμασκό με τα μέλη της Ιεράς Συνόδου. Με την
απαίτηση του αρχιστράτηγου Τζεμάλ Πασά στις
16/9/1918 απομακρύνθηκε ακόμα και από τα
μέλη της Αγιοταφικής Αδελφότητας. Κατόρθωσε όμως να αντιμετωπίσει επιτυχώς την κρίση
που ξέσπασε στους κόλπους της Ιεράς Συνόδου, όταν κατά το τέλος του 1920 πολλά μέλη
αποχώρησαν. Επί των ημερών του (1904) εκδόθηκε το περιοδικό Νέα Σιών έχοντας τότε το
ευτύχημα να έχει συνεργάτες του τον Μελέτιο
Μεταξάκη, τον Χρυσόστομο Παπαδόπουλο και
τον Γρηγόριο Παπαμιχαήλ.
Για το ποίμνιό του στην Παλαιστίνη ίδρυσε
νέα σχολεία, συντηρούσε 83 αρρένων και 40
θηλέων με 500 μαθητές. Ανακαίνισε εκκλησίες, ίδρυσε νέες, μισθοδοτούσε ιερείς, παρείχε
βοηθήματα σε απόρους, ιατρική περίθαλψη και
φάρμακα σε όλη τη Παλαιστίνη. Η επιβάρυνση
του προϋπολογισμού ήταν μεγάλη, αφού δαπανούσε 75.000 λίρες, ενώ εισέπρατε 40.000 λίρες. Το έλλειμμα καλύφθηκε από το αποθεματικό και έπειτα από δάνεια.
Όταν η πνευματική κίνηση μεσουρανούσε, το
1895, ίδρυσε την Ιόπη Σχολή ξένων γλωσσών,
επανίδρυσε την θεολογική Σχολή του Σταυρού
και τότε αγοράστηκαν γη και ιστορικοί τόποι.
Οι προσκυνηματικοί τόποι εκοσμήθησαν με λαμπρά οικοδομήματα και άρχισε η ανοικοδόμηση του Κεντρικού Μοναστηρίου. Επιχείρησε ταξίδια μέχρι την Κωνσταντινούπολη σύμφωνα με
την επιθυμία του Πατριάρχου Ιωακείμ Γ’ με σκοπό να
συσκεφθούν περί του μοναστηριακού ζητήματος (ήταν
το ζήτημα των κατασχεθέντων στη Ρουμανία μοναστηριών και κτημάτων των Αγίων τόπων). Κανένα προσκύνημα δεν άφησε ο Δαμιανός ανυπεράσπιστο και κράτησε μακριά από αυτά τα αρπακτικά χέρια.
Όμως η μακρά και γεμάτη δυσκολίες Πατριαρχία
του, κλόνισαν την ευαίσθητη υγεία του. Στις 26/6/1929
έπαθε εγκεφαλικό, παραμένοντας έκτοτε νοσηλευόμενος στην Μονή του Όρους των Ελαιών.
Διόρισε επίτροπο Φιλαδέλφειας τον Εύδωρο στις
13/7/1929, παρακολουθώντας πάντοτε απο κοντά όλα
τα ζητήματα και συμβουλεύοντας. Το πράο και μειλίχιο του χαρακτήρος του διετήρησε μέχρι την 5η Αυγούστου του 1931, οπότε η άδολη ψυχή του απέπτη προς
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τον Κύριο.
Ο Μακαριότατος Δαμιανός υπήρξε Μέγας Πατριάρχης. Η μαρτυρική ζωή του βάλλεται από εχθρούς. Οι
Τούρκοι τον απήγαγαν. Οι Άγγλοι τον θεώρησαν τουρκόφιλο, άρα ύποπτο. Ο Αρχιεπίσκοπος του Σινά ζή-

Ο Πατριάρχης Δαμιανός το 1910
τησε την πτώση του, ακόμα και ο Έλληνας πρόξενος
συμμάχησε με τους εχθρούς για την ανατροπή του. Η
Αγιοταφική Αδελφότητα ήταν εναντίον του, οι αραβόφωνες επίσης, η Πανσλαβιστική Εταιρεία υπονόμευσε
το καθεστώς και οι ετερόδοξοι ζήτησαν να υπεισέλθουν στα προσκυνήματα. Ο δίκαιος μάρτυρας Δαμιανός ωστόσο νίκησε, γιατί ήξερε να υπομένει, να συγχωρεί και να αγαπά τους εχθρούς του.
Ο Δαμιανός δεν ξέχασε ποτέ την αγαπημένη του πατρίδα, τη Σάμο και το χωριό του, τον Μαραθόκαμπο.
Έτσι εκτιμώντας την έφεση κάποιων νέων στα γράμματα και στις τέχνες βοήθησε φίλους και συγγενείς
παίρνοντας τους κοντά του. Μεταξύ των ευεργηθέντων απο τον Πατριάρχη ήταν και ο νεαρός τότε Γιάννης Γιαγάς, τον οποίο μετά την δολοφονία του πατέ-
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ρα του τον πήρε κοντά του, προστατευόμενό του. Ο
Γιάννης Γιαγιάς φοίτησε στην Καθολική Σχολή της
Βηθλεέμ, στην Παλαιστίνη, όπου διδάχθηκε 4 ξένες
γλώσσες (Αγγλικά – Γαλλικά – Ιταλικά – Αραβικά) και
λογιστικά.
Όταν αποφοίτησε αριστούχος το 1903, τιμήθηκε ως

νος την συγγενική τους σχέση, την αγάπη και το σεβασμό που έτρεφε προς αυτόν.
Τέτοιους ταπεινόφρονες, ευσεβείς, χρηστούς και
ελεήμονες ιερείς γέννησε και ανάθρεψε η ιδιαιτέρα
μας πατρίδα και το χωριό μας ο Μαραθόκαμπος.
Η μαρμάρινη επιγραφή που κοσμεί την οικία, στην

Αριστερά το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε ο Δαμιανός
ο μόνος ελληνικής καταγωγής (εσωτερικής ελληνικής
καταγωγής) εκτός των άλλων και για το τρίτομο ποιητικό έργο του Βίκτωρος Ουγκώ «Les orientales», αφιερωμένο στους αγώνες των Ελλήνων στην Επανάσταση
του 1821. Ο Γιάννης Γιαγάς και η οικογένεια του τίμησαν – τιμούν και θα τιμούν πάντα τη μνήμη του εξέχοντος Πατριάρχη.
Σ’ αυτό το σημείο να αναφέρω και μια άγνωστη πτυχή της ενάρετης ζωής του Δαμιανού. Ευρισκόμενος
στα Ιεροσόλυμα επισκέφθη τον Δαμιανό ο υπέργηρος
πεθερός του Παπαχάρακας. Ο Δαμιανός μόλις τον
αντίκρυσε, έπεσε γονυπετής και φίλησε επί μακρόν
τα χέρια και τα πόδια του Παπαχάρακα, προς μεγάλη
έκπληξη των παρευρισκομένων. Σαν άλλος Ιησούς νίπτων και φιλών τα πόδια των μαθητών του φάνταζε την
ταπεινή αλλά ιδιαίτερη αυτή στιγμή ο Δαμιανός,. Στην
ερώτηση τους για το ποιος είναι, εξήγησε συγκινημέ-

οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε, ας γίνει φάρος φωτεινός και δείγμα υπερηφάνειας για την εξέχουσα
μορφή του. Η τοπική αυτοδιοίκηση, ας φροντίσει να
επαναφέρει την ονοματοδοσία του δρόμου από την
Λούγκα ως την παλιά Κοινότητα. Η από πολλών ετών
τοποθετημένη πλάκα με το όνομα του (οδός Πατριάρχου Δαμιανού Α’) ετάφη κάτω από μερικά εκατοστά
τσιμεντοκονιάματος, όταν επισκευάσθηκε η γωνία του
σπιτιού στην οποία ήταν τοποθετημένη.
Και αυτή τη φορά ας γραφτεί με χρυσά γράμματα ως
ελάχιστος φόρος τιμής στη μεγάλη του προσωπικότητα για να μας θυμίζει τα εμπνευσμένα του λόγια στις
αρχές του 1916:
«Έλληνες γνωρίσατε τους Αγίους Τόπους τους απ’
αιώνων Ελληνικούς...».
Ευχαριστώ θερμά το Γεώργιο Κουρέρη και τον Εμμανουήλ Πήττα για τη βοήθειά τους.
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Κώστας Τζαννετής

Η μικρή Αλατζού
Το καλυβάκι του γερο-Γιαννέλου βρισκόταν κοντά
στη ρίζα του ψηλού βουνού, του Καντηλιού, που πάντα φαίνεται αγριωπό, γιατί ’ναι πετρώδες και απότομο και τώρα το χειμώνα είναι σκεπασμένο με μαύρα

Ο Κέρκης
σύγνεφα. Λες και ξεκόλλησε και το καλύβι απ’ το βουνό, μαζί με τους άλλους βράχους και κατρακύλησε ως
κάτω στο δρόμο, στο μονοπάτι καλύτερα, που οδηγεί
στην Αετοράχη, το πιο μακρινό κι απόμερο χωριό του
νησιού.
Τις μέρες του χειμώνα, με τις πολλές βροχές, το
τοπίο γύρω είναι παντέρημο. Τ’ αγριοπούλια μονάχα
που πού και πού φαίνονται να κάνουν βουτιές προς
τα κάτω και τις πρωινές ώρες ακούεται από μακριά το
ποδοβολητό κανενός μουλαριού, που περνά από κει
κοντά, στο πετρώδες μονοπάτι.
Ο γερο-Γιαννέλος είναι εντελώς μόνος. Τα κάτασπρα μαλλιά του και το όλο παρουσιαστικό του δείχνει
ογδοντάρη. Το άλλοτε ολόισο και λεβέντικο κορμί του
έχει καμπουριάσει. Ναι και τα χρόνια, αλλά είναι και η
αξίνα, αυτή η κουτσουρότσαπα, που βαριά και δύσκολη πέφτει στη γη, για να βγάλει στην επιφάνεια καμιά
ρίζα πουρναριού, που θα γίνει ξυλοκάρβουνο, να ζήσει ο γέρος, να περάσει αυτά τα δύσκολα χρόνια. Μα
έχει και τις σκέψεις του. Η φαντασία του όλο τρέχει

πίσω στην περασμένη του ζωή, στη χαμένη του οικογένεια και στα παιδιά που ονειρευόταν.
Όλα αυτά τον κατέβαλαν. Και τώρα είναι μοναχός
κι εγκαταλειμμένος. Και το πιο φοβερό, πεινασμένος!
Στο κεφάλι του νιώθει
έναν βαρύ πόνο και
μια ζαλάδα ασυνήθιστη. Τι να είναι αναρωτιέται. Το τράβηγμα
του στομαχιού του, το
ανεκάτωμα των εντέρων του, αυτά δίνουν
την εξήγηση. Είναι που
ζητούν τροφή. Είναι η
πρώτη πείνα, η φοβερή πείνα. Λίγες ελιές
πικρές και νερό, πολύ
νερό. Τίποτε άλλο!
Έχει όμως και την
παρηγοριά του ο γερο-Γιαννέλος. Έχει το
σκυλάκι του, το αγαπημένο του, τη μικρή του
σκυλίτσα, που στέκει
δίπλα του, στο στρώμα
του. Τον κοιτάζει συνέχεια στο πρόσωπο
και του μιλεί με τα μάτια, με την ουρά της,
και με μικρές κραυγές
πού και πού, το Αλατζουδάκι του, όπως το λέει, που το κουβεντιάζει, που
το χαϊδεύει και το κοιτάζει και κείνος στα μάτια.
– Αλατζού, δεν πεινάς εσύ; Πεινάς, ε; Άιντε τρέχα
επάνω στο δαγρί, πάνε στο ρέμα, τρέχα ίσως βρεις το
άβι σου, να ζήσεις εσύ. Εγώ είμαι πια γέρος. Άιντε,
Αλατζού!
Και η μικρούλα η σκυλίτσα με τα μεγάλα τ’ αυτιά, ξανασειεί την καφετιά ουρά της, τον ξανακοιτάζει στα
μάτια και φεύγει σαν να του λέει:
– Αφού μου το λες εσύ, θα πάω. Μόνο πρόσεχε
τώρα που λείπω, μη τυχόν και μου πάθεις τίποτε…
Οι μέρες περνούν κι οι βροχές συνεχίζονται. Ο γερο-Γιαννέλος είναι πιο βαριά κατάκοιτος. Και η μικρή
Αλατζού δεν μπορεί φυσικά ούτε νερό να του φέρει.
– Ο Θεός το αδίκησε και το ’κανε σκυλί. Δεν το έκανε παιδί μου, κόρη μου, εγγόνι μου; Σκεφτόταν μέσ’
στο βαθύ λήθαργο που είχε πέσει ο δυστυχισμένος γέρος.
Ένας κυνηγός περνώντας από κει τυχαία, τον είδε
ξαπλωμένο, άρρωστο και μοναχό. Είδε και το σκυλάκι
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του. Είδε το έρημο και φτωχικό καλύβι, ξαναπήγε κοντά στο γέρο και ρώτησε μια, δυο, τρεις φορές. Αλλά
μόνο ένα λόγο άκουσε, σιγανό και θλιμμένο:
– Αρρώστησα…
Κι αμέσως ένα παραπονεμένο ούρλιασμα βγήκε από
το μικρό σκυλί, που του είπε πολλά…
Την ίδια μέρα, κατά το βραδάκι, πέντε άνθρωποι είναι γύρω του και συζητούν πώς να μεταφέρουν τον άρρωστο γερο-Γιαννέλο στο κοντινό χωριό, την Αετοράχη. Σε λίγο τον τοποθετούν
σε μια κουβέρτα και προχωρούν, μα βλέπουν πως είναι
αδύνατο να μεταφερθεί έτσι.
Τον ακουμπούν προσωρινά
σε μια σπηλιά που βρέθηκε
δίπλα στο δρόμο και στέλνουν το νεώτερό τους να
τους φέρει ένα άλλο μέσον.
Μια σκάλα, ένα γερό κάθισμα, ένα φέρετρο. Και περιμένουν.
Το Αλατζουδάκι σα να καταλαβαίνει την τραγική θέση
του γέρου. Τρέχει μπροστά,
μπαίνει στη σπηλιά, κουνά
την ουρά του. Είναι ανήσυχο.
Κι όταν σε λίγη ώρα ξεκινούν
όλοι, με τον άρρωστο βαλμένο σε μια σκάλα επάνω, η
ανησυχία του μεγάλώνει. Και
οι καλοί χωριάτες που σηκώνουν τον άρρωστο γέρο, το
παρακολουθούν με περιέργεια. Τους έχει συγκινήσει η
νευρικότητα, το ενδιαφέρον, η αφοσίωση του σκύλου.
Επιτέλους τον πήγαν στο χωριό. Μα ο γεροΓιαννέλος πέθανε. Ένας νεκρός φτωχοντυμένος. Ξένος. Ολομόναχος νεκρός. Έλειπαν τα κλάματα των
παιδιών, τα μοιρολόγια της γυναίκας, τα δάκρυα των
εγγονιών. Μονάχα ένα κλάψιμο ακουόταν, ένα μοιρολόι, το ούρλιασμα της Αλατζούς. Τη διώχνουν, μα κείνη βρίσκει τον τρόπο να χωθεί στο δωμάτιο του νεκρού
αφεντικού της. Από το παράθυρο, από την πόρτα, από
το υπόγειο. Και πάει κοντά του και τον βλέπει σαν με
παράπονο, σαν με κλάμα.
Και μέσα στην εκκλησία ακόμα η Αλατζού δεν υποχωρεί μπρος στις απαγορεύσεις του κόσμου που παρακολουθούσε την κηδεία από συμπόνια και χριστιανικό καθήκον. Κάνει το παν να είναι κοντά του. Θέλει
να μη χωριστεί απ’ αυτόν. Ποιος ξέρει, αν δεν την ωθεί
κάτι, ν’ ακούσει και κείνη τις τελευταίες παρήγορες
λέξεις, που θα του πούνε;
Και τι να κάνουν; Την αφήνουν. Έχει πια τα δικαιώματα του στενού συγγενή η Αλατζού. Και συνοδεύει το
αγαπημένο γεροντάκι ως το νεκροταφείο. Κι ανεβαί-

νει στο καμπαναριό και ουρλιάζει… Ζητεί το γέρο και
δεν τον βρίσκει.
Περνά η ώρα, της ρίχνουν φαγητό, μα δεν το θέλει.
Της δίνουν νερό, τίποτε. Θέλει το σύντροφό της, το
γέρο της. Τα δάκρυα των χωριανών ανεβαίνουν στα
μάτια, έτοιμα να τρέξουν. Μα τα συγκρατεί η σκέψη
πως είναι σκύλος κι αυτοί άνθρωποι. Ντρέπονται…
Πέρασαν μέρες. Στο καφενείο, στα σπίτια στα νυχτέρια, ένας λόγος κρατεί τις ομιλίες ολωνών. Η Αλα-

Βόλτα με γάιδαρο, 1975
τζού! Το πιστό Αλατζουδάκι. Όλοι θέλουν να μάθουν τι
απόγινε, τι έκανε, ποιος το έχει.
Και η είδηση ήρθε ξαφνικά. Το Αλατζουδάκι δεν
μπόρεσε φαίνεται να βαστάξει το χαμό του γεροΓιαννέλου. Ψάχνοντας, βρήκε το νωπό ακόμα τάφο
του, έσκαψε όσο μπορούσε με τα νύχια του, ώσπου
τον βρήκε. Έτσι ξανάειδε τον αγαπημένο του φίλο και
τον έκλαψε, χωρίς απαγορεύσεις, ώρα πολλή.
Ποιος ξέρει τι σχέδια θα έκανε μέσα του, τι ελπίδες
θα έτρεφε, ίσως για μια νεκρανάσταση, για μια καινούρια συντροφιά σ’ ένα απόμερο καλύβι, μοναχικό,
κάτω απ’ τις άγριες πλαγιές του ψηλού βουνού!
Από κείνη την ημέρα η Αλατζού χάθηκε. Κανείς δεν
τη ξανάειδε, ούτε κι έμαθε το τέλος της. Στην Αετοράχη όμως έμεινε ζωηρή η ανάμνηση της θλιβερής
αυτής ιστορίας.
(Πρώτη δημοσίευση στο περιοδικό Σαμιακή Επιθεώρηση του 1964. Κουτσουρότσαπα = η τσάπα που έχει
πισοκόπι, δηλαδή τσεκουράκι. Δαγρί = έδαφος τραχύ
και πετρώδες. Άβι = θήραμα).

Φτεριάς

9

Δέποινα Ευαγγ. Καλβίνου

Στα μάτια τα ψιχαλιστά
Χίλιες καρδιές κι αν αγαπάς,
μια να την ξεχωρίζεις......
Νυχτιά ήταν και σε πλάνεψε,
θάλασσα ν’ αρμενίζεις......
Μ’ αν βρεις δυο μάτια καστανά
και στην ψυχή μιλούσι
κράτα τα στην αγκάλη σου
να μη σε λησμονούσι.....
Μάτια που ψιχαλίζουνε
μοιάζουνε με τα δέντρα....
Βγάζουνε άνθια και καρπούς,
ριζώνουν μες την πέτρα......
Και κάθε βράδυ που φυσά
με τους ανέμους λένε
μιλούν γι’ αγάπες μακρινές
αναπολούν και κλαίνε........
13- 11 -2013

Πεθυμιές
Ήθελα να ‘μουν σύννεφο,
του ανέμου να ομοιάσω,
μια νύχτα σαν την αστραπή
να τρέξω να σε φτάσω.......
Ήθελα να ‘μουν η βροχή,
να πέφτω στην αυλή σου
και κάθε μου σταλαγματιά
ν’ αγγίζει την ψυχή σου......
Ήθελα να ‘μουν ουρανός,
τον πόνο να σκεπάζω
και κάθε που θα μάτωνες,
απαντοχή να στάζω....
Ήθελα να ‘μουν θάλασσα,
να πνίγω τον καημό σου,
κάθε που φεύγεις μακριά
ν’ ακούω το λυγμό σου.....
Ήθελα να ‘σουν άνεμος,
η αναπνοή που παίρνω,
κάθε που θα ταξίδευες
στο πλάι σου να γέρνω.....
Σάμος 24 - 11 -2013

Στην αγαπημένη φίλη και συνεργάτιδα του
περιοδικού μας Έλσα εκφράζουμε εκ μέρους
του Συλλόγου μας τα θερμά μας συλλυπητήρια
για το πρόωρο χαμό του παλικαριού της.
Ο Θεός να της δίνει δύναμη για να ανέβει το
ανηφορικό μονοπάτι του πόνου, όπως και στον
πατέρα του παιδιού, τον Κώστα.
Η Συντακτική Επιτροπή του Φτεριά

Ένα γεια για τον Κώστα
Αγαπητό και ενεργό μέλος του Συλλόγου
μας ο Κώστας Καρακωσταντής έφυγε από κοντά μας στις 5 Αυγούστου. Το αγαπημένο μας
χωριό το Μαραθόκαμπο διάλεξε να αφήσει την
τελευταία του πνοή, όπως έκανε και ο Γιάννης
ο Βάνιας, όπως έκανε ο Μανώλης ο Κουτσουδόντης με την Ουρανία.
Όλοι φίλοι, όλοι λάτρεις του τόπου μας που
μας γέννησε και μας μεγάλωσε. Μπορεί η ζωή
να μας ανάγκασε ν α φύγουμε, αλλά φαίνεται
ότι η καρδιά μας παραμένει πάντα εκεί.
Τα θερμά συλλυπητήρια του Συλλόγου μας
στον Μάριο τον αδελφό του και σε όλη του την
οικογένεια.
Η Συντακτική Επιτροπή του Φτεριά

Ευχαριστήριο
Ο Αργύρης Νίνος ευχαριστεί θερμά τη γιατρό του
Μαραθοκάμπου κα Αμυγδάλου για τις ιατρικές υπηρεσίες που του προσέφερε το καλοκαίρι.

Συνδρομή Φτεριά
Στο τεύχος του Οκτωβρίου, που είναι το τελευταίο
του χρόνου, υπάρχει μία ταχυδρομική επιταγή για τη
συνδρομή σας. Ευχαριστούμε.
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Βασιλική Αραμπατζή - Μανόλης Πρ. Βουρλιώτης

Τα παλιά σπίτια του Μαραθοκάμπου
Τα απλά σπίτια είχαν δύο πατώματα, στο ισόγειο το
κατώι και τον όροφο, το ανώι. Το κατώι είχε το ίδιο μέγεθος του ορόφου και ήταν συνήθως σκοτεινό. Το πίσω
μέρος του κατωγιού το χρησιμοποιούσαν για αποθήκη
βαρελιών με τα κρασιά και των δοχείων με τα λάδια,
μέσα εκεί φύλαγαν επίσης τα πιθάρια, τα εργαλεία και

ταν σοφάς και το κενό που δημιουργούσε από κάτω
αμπάρι. Παλιότερα σοφά έλεγαν μονάχα ένα πλατύ
και ευρύχωρο κάθισμα που τοποθετούνταν πάνω από
το αμπάρι, που χρησίμευε κυρίως για την υποδοχή των
ξένων. Ο σοφάς ήταν σκεπασμένος ή στρωμένος με
χράμια και μαξιλάρια.

Παλιό σπίτι στο Μαραθόκαμπο
τα ξύλα για το χειμώνα. Το μπροστινό μέρος που ήταν
η πόρτα χρησιμοποιούνταν για πρόχειρη σταύλιση των
ζώων. Το κατώι επικοινωνούσε εξωτερικά με το ανώι.
Η πόρτα του κατωγιού ήταν δίφυλλη και το ένα φύλλο
ήταν ξεχωρισμένο οριζοντίως στη μέση, έτσι που το
πάνω μέρος, το πανωπόρτι, να ανοίγει ξεχωριστά από
το κάτω μέρος, το κατωπόρτι.
Στο ανώι ανέβαιναν με μια πέτρινη σκάλα, η οποία
ήταν ή στο δρόμο ή μέσα σε μια εσωτερική αυλή. Η
σκάλα οδηγούσε στο χαγιάτι που χρησίμευε για να
προστατεύει την πόρτα του σπιτιού από τον ήλιο και
τη βροχή. Το ανώι ήταν ένα δωμάτιο μεγάλων διαστάσεων με αρκετά παράθυρα για να είναι φωτεινό και
χωρισμένο σε δύο τμήματα. Τα τμήματα είχαν διαφορετικές διαστάσεις και ύψη. Το τμήμα που ήταν υπερυψωμένο ένα μέτρο περίπου από το δάπεδο λεγό-

Με το πέρασμα του χρόνου σοφάς ονομάστηκε
όλο τα πατάρι του αμπαριού. Το αμπάρι χρησιμοποιούνταν για αποθήκη, λεγόταν και αμπαντάρα και είτε
το άφηναν ανοιχτό, χωρίς κάλυμμα ή το κλείνανε με
σανίδες και έφτιαχναν μια μικρή πορτούλα για είσοδο. Στο σοφά ανέβαιναν με μια μικρή ξύλινη σκάλα,
η οποία είχε τρία-τέσσερα σκαλοπάτια ή από κάποιο
πάγκο που έπιανε όλο το μήκος του αμπαριού. Τον πάγκο αυτό τον χρησιμοποιούσαν για να φυλάνε διάφορα αντικείμενα.
Στο σοφά που ήταν το ψηλότερο μέρος του σπιτιού
κοιμόταν η οικογένεια. Έστρωναν χράμια ή στρωσίδια
και σε μια γωνιά έβαζαν τα στρώματα διπλωμένα και
έκαναν, όπως έλεγαν «θησά», την οποία σκέπαζαν με
άσπρα σεντόνια για προστασία από τη σκόνη. Επάνω
στο σοφά υπήρχαν κασέλες με το ρουχισμό του σπι-
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τιού και οι καναβέτες που χρησιμοποιούνταν για την Κάτω από το παράθυρο υπήρχε πάντα ο νεροχύτης και
αποθήκευση ποτών, όπως σούμα. Ακόμα επάνω στο κάτω από αυτόν ήταν συνήθως η σταμνοθήκη ή νεροσοφά υπήρχαν εντοιχισμένες ντουλάπες που τις ονό- πουλίτσα. Μέσα στην παραστιά υπήρχε ακόμα και η
μαζαν μεσάντρες. Εκεί έβαζαν τα ρούχα που δεν χω- πιατοθήκη και ψηλά στους τοίχους τα ράφια, όπου τορούσαν στις κασέλες.
ποθετούσαν τα μαγειρικά σκεύη. Στο χώρο του σπιΣτους τοίχους υπήρχαν ράφια όπου τοποθετού- τιού δεν έλειπε ο σοφράς, που ήταν ένα χαμηλό κυσαν διάφορα οικιακά
σκεύη, τα οποία ήταν
πήλινα, μπρούτζινα,
χάλκινα και ξύλινα.
Απαραίτητα
σκεύη
για το σπίτι ήταν τα
πιθάρια, οι γαβάθες,
τα χαρανιά, οι γαβάθες, οι τσουκάλες,
τα κανάτια, τα πιάτα, οι γκιούμνες, οι
στάμνες, οι λεκάνες,
το κόσκινο, τα πλαστήρια, η πινακωτή,
το προσμυριό, η σκάφη και πολλά άλλα.
Στον ανατολικό τοίχο
υπήρχε εικονοστάσιο
με μικρές εικόνες, η
στεφανοθήκη με τα
στεφάνια του αντρόγυνου, ένα μπουκάλι
με αγιασμό, ένα σακούλι με κλωναράκια
από βάγια της γιορτής των Βαΐων και το
Παλιά σπίτια στο Μαραθόκαμπο
καντήλι. Τέλος σε μερικούς σοφάδες υπήρχαν αραιά ξύλινα που ονομάζο- κλικό τραπέζι γύρω από το οποίο κάθονταν για φαγητό
νταν παρμακλίκια. Πάνω σε αυτά έριχναν οι γυναίκες επάνω σε χαμηλά σκαμνιά ή μαξιλάρια.
υφάσματα για να μην φαίνονται, όταν οι άντρες γλεΟι πόρτες του κατωγιού ήταν δίφυλλες και το ένα
ντούσαν στο άλλο μέρος του σπιτιού, που λεγόταν πα- φύλλο χωριζόταν σε δύο τμήματα, πανωπόρτι και καραστιά.
τωπόρτι. Η κυρίως πόρτα του ανωγιού αρχικά ήταν καΤο υπόλοιπο τμήμα του ορόφου ονομαζόταν παρα- τασκευασμένη με τάβλες, αργότερα έγινε ταβλαδωτή
στιά λόγω του τζακιού που υπήρχε στη γωνιά του δω- με σκαλίσματα και με μικρά παράθυρα με κάγκελα. ΟΙ
ματίου (παρά την εστία). Το τζάκι είχε άνοιγμα σε πόρτες στηρίζονταν στις κάσες με μεντεσέδες. Είχαν
σχήμα καμάρας (τόξου) και γι’ αυτό ονομαζόταν κα- ένα βαρύ κλειδί μεγάλου μεγέθους. Είχαν ρόπτρο που
μαρκό. Είχε ύψος ένα μέτρο και ήταν υψωμένο από το ονόμαζαν χτυπητήρι. Η πόρτα ασφάλιζε εσωτερικά
το έδαφος περίπου 10 πόντους και στο βάθος του αρι- με αμπάρα, αργότερα τοποθέτησαν σύρτη. Απαραίτηστερά και δεξιά στους τοίχους είχε μικρές κόγχες τε- τα εξάρτημα ήταν το ζουμπεράκι, το οποίο ήταν ένα
τράγωνες για να τοποθετούν τα πρόχειρα μαγειρικά μικρό έμβολο που εξείχε και είχε σχήμα γλώσσας ή
σκεύη. Πιο πάνω από την καμάρα του τζακιού υπήρχαν κουταλιού, έπρεπε να πατηθεί με τον αντίχειρα για ν’
3-4 εσοχές που τις ονόμαζαν πουλίτσες και εκεί τοπο- ανοίξει η πόρτα.
θετούσαν διάφορα αντικείμενα που ήθελαν να έχουν
Τα παράθυρα παλιότερα δεν είχαν τζάμια και έκλειπρόχειρα.
ναν με δύο ξύλινα παραθυρόφυλλα (κανάτια), είχαν
Κοντά στον τοίχο του καμαρκού έβαζαν μικρά καρ- και ξύλινα κάγκελα, τα παρμακλίκια. Αυτά σε άλλα
φιά που έπαιζαν το ρόλο της κρεμάστρας, της κου- σπίτια ήταν στρογγυλά και τορναρισμένα και κάλυταλοθήκης και του κανατιού. Στο άλλο άκρο του κα- πταν όλο το μάκρος του παραθύρου και σε άλλα σπίμαρκού και στο ύψος του τζακόραφου υπήρχε ένα τια τετράγωνα και κάλυπταν το μισό παράθυρο. Αργόστοιχισμένο ντουλάπι (πουλίτσα), όπου φύλαγαν διά- τερα έβαλαν τα παράθυρα με τους τσετσεβέδες, τα
φορα τρόφιμα, όπως φαγητά που είχαν περισσέψει. οποία ήταν παράθυρα που το κάτω φύλλο ήταν συρτό
Δεν είχε ξύλινη πόρτα και το σκέπαζαν με ένα πανί. και άνοιγε κάθετα προς τα πάνω. Επάνω από τα παρά-
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θυρα σε μερικά σπίτια υπήρχαν γυάλινοι φεγγίτες. Το
σχήμα τους ήταν κυρίως κυκλικό ή τετράγωνο.
Σε πολλά σπίτια υπήρχε και ο φούρνος. Εξωτερι-

Το Πιθάρι
κά ήταν χτισμένος με ασβεστόπετρες σαν κύβος, το
εσωτερικό του όμως ήταν ημισφαιρικό και η πόρτα
ημικυκλική. Το χτίσιμο και η επίστρωσή του γινόταν με
τούβλα ή σπασμένα κεραμίδια και για συνδετική ύλη
χρησιμοποιούσαν κοκκινόχωμα.
Οι καμινάδες υπάρχουν σε πολλά μεγέθη και σχήματα επάνω από τις στέγες και τα δωμάτια. Αρχικά έβαζαν μια τρύπια στάμνα και αργότερα δυο κεραμίδια
ενωμένα.
Η στέγη των σπιτιών ήταν επίπεδη και ονομαζόταν
δώμα (όταν ήταν από χώμα) ή από κεραμίδια. Σήμερα
οι κατοικίες με δώμα έχουν εκλείψει. Για την κατασκευή του δώματος, αφού τελείωναν το χτίσιμο των
τοίχων, έβαζαν ξύλινα δοκάρια, τα
πάτερα, σε μικρή απόσταση το ένα
από το άλλο και χωρίς να πατούν σε
κεντρική δοκό, γιατί το πλάτος του
δωματίου ήταν πολύ μικρό. Επάνω από τα δοκάρια έβαζαν τάβλες
ή καλάμια και κατόπιν ένα παχύ
στρώμα από φύκια και αφού τα πατούσαν και τα συμπίεζαν, έριχναν
ψαλμόχωμα (αργιλόχωμα) που το
έβρεχαν και το χτυπούσαν με ένα
χοντρό ξύλο για να συμπιεστεί. Το
χώμα συγκρατιόταν στις άκρες από
ένα χαμηλό στηθαίο που ήταν προέκταση των εξωτερικών τοίχων. Ο
τρόπος κάλυψης με κεραμίδια ήταν
ο ίδιος με το σημερινό.
Ένα από τα παλιά σπίτια του Όρμου Μαραθοκάμπου είναι το Πιθά-

ρι, υπήρχε επιγραφή που έγραφε ότι χτίστηκε το 1892.
Σήμερα είναι νυχτερινό κέντρο, αλλά παλιότερα ήταν
αποθήκη λαδιού. Πήρε την ονομασία από τα πολλά πιθάρια που βρέθηκαν μέσα. Παλιός
ιδιοκτήτης του ήταν ο Παράσχος
Βρότσος. Βρίσκεται σε μια παλιά
γειτονιά και ο δρόμος που είναι δίπλα του ονομάζεται Αλατού, επειδή
είχε πολλές αποθήκες με αλάτι. Είναι χτισμένο σύμφωνα με τον τρόπο
που χτίζονταν τα σπίτια εκείνης της
εποχής, δηλαδή με πέτρα και πορσελάνη (ελαφρόπετρα). Είναι μονώροφο κτίσμα με πατάρι. Κάτι που
το κάνει να ξεχωρίζει από τα σημερινά κτίρια είναι η ταράτσα του που
είναι στρωμένη με αργιλόχωμα, πατιλιά όπως το λένε οι Σαμιώτες.
Αυτό το είδος χώματος το έφερναν
από την Πάτμο.
Το αρχοντικό της Δέσποινας Κεντούρη, αρχικά ήταν ένα μικρό μαγαζί. Ο δεύτερος όροφος και το
υπόλοιπο κομμάτι χτίστηκαν το
1925. Είναι χτισμένο από πέτρα και πορσελάνη. Προηγούμενη ιδιοκτήτρια ήταν η Μαριγώ Πιπεριά. Το 1944
με την ανατίναξη του λιμανιού του Όρμου από τους
Γερμανούς μια μεγάλη πέτρα έπεσε πάνω στο αρχοντικό και από τη στέγη έφτασε μέχρι το πάτωμα. Οι ζημιές όμως αποκαταστάθηκαν.
Η εργασία αυτή γράφτηκε το σχολικό έτος 2001-2
από την Περιβαλλοντική Ομάδα του Γυμνασίου Μαραθοκάμπου.

Το σπίτι των Κεντούρηδων
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Γιάννης Γιαγάς

Μαραθόκαμπος (1956)
Επί Ηγεμονίας ο Μαραθόκαμπος ήταν πρωτεύουσα
του ομώνυμου νοτιοδυτικού τμήματος της Σάμου με
ειρηνοδικειακή δικαιοδοσία πάνω σε επτά χωριά, τότε
δήμους του τμήματος. Μέχρι το 1882 ήταν έδρα πρωτοδικείου. Μετά τα δικαστηριακά, όπως ονομάστηκε η
περίοδος της ένοπλης σύγκρουσης ΜαραθοκάμπουΚαρλοβάσου, το πρωτοδικείο, κατόπιν συμβιβασμού,,
πήγαινε τον ένα χρόνο στο Καρλόβασι και τον άλλον
γύριζε στον Μαραθόκαμπο. Καταργήθηκε το 1913.
Η κοινότης Μαραθοκάμπου με πληθυσμό απογραφής 3.100, πράγματι όμως πάνω από 4.000, απαρτίζεται
από την κυρίως κωμόπολη και απ’ τους συνοικισμούς

ο σταθμός χωροφυλακής, το νέο σινεμά. Ας σημειωθεί
πως υπάρχει τηλεφωνική σύνδεση με τον Όρμο, με το
συνοικισμό Αγίας Κυριακής, με τη Καλλιθέα, Δρακαίους και μ’ όλα σχεδόν τ’ άλλα χωριά. Η κοινότης είναι έδρα ειρηνοδικείου, αγρονομείου και γεωπόνου.
Υπήρχε και αγροτολέσχη που καταργήθηκε λόγω ακαταλληλότητας του οικήματος. Συνεταιρισμούς ο Μαραθόκαμπος έχει δύο, γεωργικό-πιστωτικό και ελαιουργικό.
Η κωμόπολη έχει έξι ναούς, ένα γυναικείο μοναστήρι, έξω απ’ το χωριό. Νεκροταφείο, που πρέπει να μεταφερθεί. Πλατείες έχει τρεις: η ιστορική Λούγκα, του

Ο Μαραθόκαμπος τη δεκαετία του 1930
Σεβαστέικα, Όρμο Μαραθοκάμπου, Αγία Κυριακή και
τους μικροσυνοικισμούς Αγριλιώνα, Μακριά Πούντα,
Παλιοχώρι και Πλάκα. Αρχικά ήταν και οι Κοσμαδαίοι,
από τριετίας και ο συνοικισμός Σακουλέικα που ενώθηκαν τώρα με το Καρλόβασι.
Το χωριό, σαν παλιό χωριό, δεν έχει ρυμοτομία. Τα
περισσότερα σπίτια είναι κολλημένα το ένα πάνω στ’
άλλο και τα δώματα πολλά είναι ακόμα με κοκκινόχωμα. Τα καινουριοχτισμένα είναι με κεραμίδια ντόπια ή ευρωπαϊκά, τώρα τελευταία, σε μερικά βάζουν
τσίγκους. Κτίρια είναι το γυμνάσιο, τα δημοτικά σχολεία, το κοινοτικό κατάστημα στο κέντρο του χωριού,
όπου στεγάζεται το ταχυδρομείο και το τηλεγραφείο,

Αγίου Αντωνίου και της Λάκας. Άλλη μια μικρή έγινε
μπροστά στο σινεμά.
Η εθνική οδός Βαθέος-Πύργου-Όρμου Μαραθοκάμπου διασχίζει το χωριό. Πέρυσι έγινε προέκταση της
οδού προς Αγία Κυριακή με τη προοπτική να φθάσει
στην Καλλιθέα.
Από επιγραφή στο μάρμαρο της κρήνης του συνοικισμού Σεβαστέικων, γραμμένη το 1875, φαίνεται πως
ο συνοικισμός χτίστηκε το 1700. Πρώτοι κάτοικοι του
χωριού ήσαν Πελοποννήσιοι. Μωραϊτοχώρι λέγεται η
συνοικία που είναι στο ψηλότερο μέρος του χωριού.
Σκούταρη λέγεται η συνοικία στην αρχή του χωριού,
ανατολικά, Γαλατάς, η συνοικία γύρω στον Αϊντώνη.
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Ασφαλώς θα χτίστηκαν από Κωνσταντινοπολίτες. Ανάμεσα στις δυο αυτές συνοικίες τα παλιά χρόνια ήταν
χείμαρροι ορμητικοί και το διάβα αδύνατο. Δηλαδή
ένα είδος Βοσπόρου.
Ο Μαραθόκαμπος είναι προικισμένος από τη φύση
με άφθονα και ελαφρά νερά. Επτά πηγές μέσα στο
χωριό, δέκα πέντε βρύσες.
Το καλό του κλίμα, τα νερά του, το περιβάλλον, πλούσιο σε βλάστηση, το ανώμαλο του εδάφους, η γειτονιά της θάλασσας ως του περήφανου Κέρκη, φαίνεται
πως επιδρούν πάνω στη σωματική, πνευματική και ψυχική διάπλαση των κατοίκων και τους κάνουν γεροδεμένους, γενναίους και κάτι παραπάνω, παράτολμους,
αλλά και φιλόξενους.
Η βλάστηση της περιφέρειας είναι κυριολεκτικώς

του ελαιοκάρπου. Έξι ατμοκίνητα και ένδεκα ιπποκίνητα. Ένδεκα μέσα στο χωριό, ένα στον Όρμο, εκτός
του μεγάλο πυρηνελαιουργείο, τρία στην Αγία Κυριακή, δύο στο Παλιοχώρι.
Οι κάτοικοι, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, ασχολούνται στα γεωργικά. Εκτός από τα ελαιόδενδρα
των οποίων η καλλιέργεια δυστυχώς είναι πρωτόγονη και τούτο οφείλεται κυρίως εις την έλλειψη αμαξιτής οδού προς την Καλλιθέα που θα συντόμευε τις
αποστάσεις και θα διευκόλυνε τους κατοίκους στη ξεκούραστη μετάβασή τους στα κτήματα και στην ολιγοδάπανη μεταφορά λιπασμάτων και προϊόντων, ο
Μαραθόκαμπος έχει δυο μεγάλες πεδιάδες. Η μία, η
Βελανιδιά, νοτιοανατολικά του χωριού, έχει εξακόσια
στρέμματα ποτιστικά χωράφια και δυο μεγάλες πηγές.

Ο Μαραθόκαμπος τη δεκαετία του 1930
οργιώδης. Δάση μεγάλα πεύκων, πριναριών και άλλων άγριων θάμνων. Πεντακόσιες χιλιάδες ελαιόδενδρα, χώρια οι αγριελιές, σκεπάζουν τη γη απ’ το Μαραθόκαμπο ως τη Καλλιθέα και τους Δρακαίους, πέντε
ώρες δρόμο. Αρωματικά φυτά και δένδρα, θυμάρι και
ρίγανη και θρούμπι και αλησφακιές και λαμπρές και
δάφνες και εσπεριδοειδή, που όλα δίνουν εξαιρετική τροφή στις μέλισσες, αρωματίζουν τον αέρα, ευχαριστούν την όσφρηση, γεμίζουν με τα μύρα τους και
ανακουφίζουν τους πνεύμονες. Η ελαιοπαραγωγή του
χωριού, σε μια καλή λαδιά, υπερβαίνει το εκατομμύριο οκάδες λάδι και τις πενήντα χιλιάδες οκάδες ξανθές χαμάδες. Με τον καινούριο αμαξιτό δρόμο και
όταν τελειώσει, η παραγωγή θα υπερτριπλασιασθεί.
Δεκαεπτά ελαιοτριβεία δουλεύουν εις την έκθλιψη

Εδώ, πρόπερσι, κατασκευάστηκαν 4.500 μέτρα τσιμενταύλακες και τρία μεγάλα φράγματα με δαπάνη διακοσίων εκατομμυρίων. Στη πεδιάδα αυτή τώρα καλλιεργείται εκλεκτή φασόλα.
Η άλλη πεδιάς, νοτιότερα, λέγεται Κάμπος. Έχει 180
στρέμματα ποτιστικά και αρδεύεται από τα νερά του
ποταμού Μελέτη, του αρχαίου Μελητίου.
Και οι δυο αυτές πεδιάδες εκτείνονται παράλληλα προς τη θάλασσα και την ακρογιαλιά. Καλλιεργούνται ακόμα μποστανικά, σιτάρι, κρεμμύδι, ντομάτα και
άλλα.
Παλαιότερα και επί ηγεμονίας, σημαντικός αριθμός
κατοίκων κατεγίνετο στη θάλασσα. Είχαν πάνω από
εκατό ιστιοφόρα που εξυπηρετούσαν το εμπόριο και
τη συγκοινωνία με τη Μικρά Ασία, όπου οι Σαμιώτες
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είχαν πολλές αποικίες. Η μικρασιατική συμφορά παρέσυρε και το σαμιώτικο ναυτικό. Κατά το 1821 ο Όρμος Μαραθοκάμπου, η Σπηλιά όπως ελέγετο, ήταν ο
πολεμικός ναύσταθμος της νήσου με τα είκοσι ένα
εξοπλισμένα μαραθοκαμπίτικα. Τώρα υπάρχουν μερικά πετρελαιοκίνητα και αλιευτικά.
Η εκτεταμένη περιοχή του Μαραθοκάμπου και οι
κοινοτικοί βοσκότοποι του Κέρκη, που είναι ιδιοκτησία της κοινότητας, μπορούν να διαθρέψουν τρεις χιλιάδες μικρά ζώα και χίλια μεγάλα. Το έδαφος είναι

Ο Μαραθόκαμπος ήταν πριν κέντρο εμπορικό, πολιτικό και πνευματικό και διεδραμάτισε σπουδαίο ρόλο
εις την πολιτική κίνηση της νήσου. Τώρα πάσχει απ’
την αρρώστια της λειψανδρίας, όπως και όλη η Σάμος.
Ας μνημονεύσουμε εδώ και μερικά ονόματα που τίμησαν την κωμόπολη. Στον αγώνα του 1821 ανεδείχθησαν χιλίαρχοι ο θρυλικός Καπετάν Σταμάτης, στρατηγός κατά ξηράν και θάλασσαν, ο Ιωάννης Αυτιάς και
Σεβαστός Γιαγάς, ανώτεροι αξιωματικοί του Μεγάλου Ναπολέοντος. Επί ηγεμονίας ο Αντώνιος Γεωργι-

Ο ταρσανάς του Ωρολογά στον Όρμο, δεκαετία 1960
τέτοιο που αν καλλιεργηθούν κτηνοτροφικά φυτά κάτ’
από τα ελαιόδενδρα, θα μπορεί να γίνεται και εξαγωγή κτηνοτροφών. Είκοσι πέντε περίπου οικογένειες καταγίνονται στη μοναδική κτηνοτροφία, άρχισε δε
και η εισαγωγή αγελάδων.
Πτηνοτροφείο συστηματικό ίδρυσε προ διετίας κοντά στον καινούριο δρόμο Μαραθοκάμπου-Καλλιθέας
και κοντά στον Όρμο ο φιλοπρόοδος συμπολίτης Γ. Νικολαΐδης.
Πολλοί καταγίνονται συστηματικά στη μελισσοκομία.
Πάνω από χίλιες κυψέλες.
Άλλα επαγγέλματα εις τα οποία καταγίνονται οι κάτοικοι είναι η ναυπηγική στον Όρμο, όπου κατασκευάζονται σκάφη μέχρι πεντακοσίων τόνων απ’ τους
αδελφούς Ωρολογά. Τώρα είναι υπό κατασκευή σκάφος 280 τόνων, η ξυλουργική, η οικοδομική επιπλοποιία, σαπωνοποιία, κεραμοποιία κλπ. Προ έτους έγινε
και εργοστάσιο αεριούχων ποτών απ’ τον προοδευτικό
νέο Ιωάννη Καρμανιώλο.

άδης που διηύθυνε επί δεκαπέντε χρόνια τις εργασίες των σαμιακών συνελεύσεων, ο μηχανικός Αλέξης
Σταμάτης που έκαμε το λιμάνι του Πυθαγορείου και
το δρόμο Μαραθοκάμπου-Όρμου, Γιαγάς, Ωρολογάς, Καρμανιώλος, Σταμάτης, αρχηγοί της ηγεμονικής χωροφυλακής, ο πολυμαθέστατος Παπαχάρακας
που το σπίτι του ιδιοκτησία της κοινότητας είναι σταθμός της χωροφυλακής, ο τέως πατριάρχης Ιεροσολύμων Δαμιανός, ο μητροπολίτης Βέρροιας Αλ. Δηλανάς,
ο δημοδιδάσκαλος Μυρογιάννης, ιδρυτής καταστραφείσης δυστυχώς βιβλιοθήκης, διετέλεσε δε γυμνασιάρχης Θειατύρων όπου συνυπηρετούσε και ο φίλος
Κωνσταντίνος Καπενεκάς, Δημ. Κώνστας, γυμνασιάρχης, καθηγητές Βραχυπέδης, έγραψε την ιστορία της
Αιγύπτου, Γεώργιος Καρατζάς, Νικόλαος Χατζίνης,
Μανουήλ Αυτιάς. Τώρα διαπρέπει μέσα στην Αθήνα ο
εξαίρετος λογοτέχνης και κριτικός Γιάννης Χατζίνης.
Εφ. Η Σαμιακή, 6 και 9 Μαρτίου 1956.
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Μένουμε Βελανιδιά
Το πλούσιο μαραθοκαμπίτικο τραπέζι που τηλεοπτικά έκανε το γύρο του κόσμου απ’ την εκπομπή «Μένουμε Ελλάδα», άχνιζε άρωμα παράδοσης και σπιτικό μαγεριό. Η δυναμική προσπάθεια ν’ αναδειχτούν
τα σαμιακά προϊόντα και η γευστική φυσιογνωμία του
χωριού μας βρήκε απήχηση. Η Αγγέλα Χατζίνη και η
Ηρώ Μιχελή απ’ τον Σύλλογο Μαραθοκαμπιτών Αθήνας, έδωσαν το πολιτισμικό στίγμα της παραδοσιακής
διατροφής μέσα απ’ το τρίπτυχο κρασί, ντόπιο γεμιστό
κατσίκι και κρεμμύδι της Βελανιδιάς. Από κοντά οι τηγανίτες, τα μπουρέκια και τα φακελωμένα κολοκυθοπιτάκια. Στα μετόπισθεν έμειναν τα ορφανά γιαπρά-

Η καμάρα της Βελανιδιάς
κια και τα γεμιστά κολοκυθολούλουδα με τον μπόλικο
μάραθο απ’ τον κάμπο του Μαραθοκάμπου. Την παράσταση όμως, έκλεψε το μεγάλο μακρουλό κρεμμύδι
της Βελανιδιάς. Η παρουσιάστρια της εκπομπής θεώρησε καλό να το σηκώσει ψηλά με το υποδόριο χαμόγελο του υπονοούμενου συμβολισμού. Εξαιτίας της
θυμήθηκα τα καμπούνια με τ’ αυγά της γιαγιάς μου, τα
κρεμμυδοβλάσταρα δηλαδή, που στο Μαραθόκαμπο
τα λέμε καυλίκανους. Μια ονομασία παρεξηγημένη
προερχόμενη απ’ την αρχαία λέξη καυλός, που σημαίνει το μέρος του φυτού που βρίσκεται πάνω από την
επιφάνεια της γης και ειδικότερα τα τρυφερά και νέα
κλωνάρια ενός φυτού, δηλαδή ο βλαστός.
Το κρεμμύδι της Βελανιδιάς βλασταίνει και καρποφορεί αιώνες σ’ αυτά τα αρδεμένα εδάφη, με το συγκεκριμένο μικροκλίμα, της θαλασσινής σπιρτάδας.
Υπήρξε το κύριο φορτίο των ιστιοφόρων καϊκιών την
εποχή της μαζικής παραγωγής ταξιδεύοντας απ’ το
Άγιο Όρος των κρεμμυδοφάγων νηστευτών μοναχών
ως τα νησιά, τα μεσογειακά λιμάνια, την Αίγυπτο της

ελληνικής διασποράς και τις αγορές του… Αλ Χαλίλι της ξακουστής Αλεξάνδρειας. Ο κρεμμυδόκαμπος
της Βελανιδιάς χωρίζεται στα δύο με σύνορο τις πετρόχτιστες καμάρες με τα αιωνόβια τόξα. Δυτικά τα
μαραθοκαμπίτικα χωράφια, ανατολικά τα Κουμεώτικα, που κλιμακωτά απλώνονταν ως τις ακρογιαλιές
του Μπάλου. Οι παλιοί καλλιεργητές δούλευαν σκληρά με τρύπια ψαθιά στο κεφάλι και σκαμμένα ασκητικά πρόσωπα. Σκυφτοί στο καταήλι του μεσημεριού
τον καιρό της παραγωγής, γονατιστοί στους όργους
και τα νεραύλακα, με το αχ και το δάκρυ του ιδρώτα, έστελναν νοερές επικλήσεις στον πονετικό γείτονα, τον Αι-Γιαννάκη. Εκείνα τα χρόνια η καθημερινή ζωή ρυθμιζόταν απ’
την εσωτερική ελπίδα και την επίκληση του άγιου προστάτη. Κι όσα δεν μάθαιναν στα χωράφια, στα καΐκια και
στη γειτονιά, τα μάθαιναν στο σιγανό
κουβεντολόι της εκκλησίας. Σήμερα
το λευκόσαρκο κρυστάλλινο κρεμμύδι της Βελανιδιάς λιγοστεύει από έλλειψη νέων καλλιεργητών. Βασιλεύει στις μικρές επικράτειες των κήπων
και των λίγων χωραφιών που απομένουν απ’ την οικογενειακή παράδοση.
Προς τιμήν του, γίνεται μεγάλο λαϊκό
πανηγύρι στα Κουμέικα απ’ τον τοπικό
πολιτιστικό σύλλογο. Αμέτρητα εδέσματα με βάση το κρεμμύδι, το γνήσιο
αυτό προϊόν της ευρύτερης περιοχής,
προσφέρονται στον κόσμο. Αυτή η κίνηση, δοξάζει τη συμβολή του πολύτιμου αυτού βολβού στην προαιώνια
αιγαιοπελαγίτικη διατροφή του νησιωτικού κόσμου,
και όχι μόνο. Κι είναι ίσως ο μόνος φαγώσιμος βολβός
που κύλισε απ’ το μαγεριό στην ποίηση και τη ρίμα του
λαού. Για να το δοξάσουμε κι εμείς μεταφέρω απόσπασμα απ’ την «Ωδή στο κρεμμύδι», του Πάμπλο Νερούντα.
Κρεμμύδι, φωτεινή στρογγυλάδα./ Κρυστάλλινα λέπια σε μεγάλωσαν. /Και στη μυστική μαύρη γη, η κοιλιά
σου στρογγύλεψε με τη δροσιά. /Σηκώνοντας τα στήθη της η γη, έτσι σ’ έκανε κρεμμύδι./ Διάφανο και προορισμένο να λάμψεις σαν στρογγυλό ρόδο του νερού
πάνω στο τραπέζι των φτωχών./ Στα χέρια του λαού
ποτισμένο με λάδι και αλάτι, την πείνα σκοτώνεις στο
σκληρό μεροκάματο του σκαφτιά./ Γενναιόδωρο, ξεπλέκεις τη φρέσκια σου στρογγυλάδα στης κατσαρόλας το ζεστό τσιγάρισμα και το κρυστάλλινο φύλλο
σου, στη ζέστη του λαδιού, κατσαρό χρυσόφτερο γίνεται./ Μέσα σου οι τσουχτερές και γλυκές γεύσεις της
θάλασσας και της γης./ Για να προσφέρεις εσύ στο
πιάτο του φτωχού και τον ουρανό.

