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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Ο φίλος µου Γιάννης Σταµατιάδης που ζει για χρόνια στο Λος Άντζελες µου έδωσε ένα τε-

τράδιο γραµµένο στα ελληνικά από τον πατέρα του, Λάµπρο Σταµατιάδη, για να το κοιτάξω αν 
αξίζει να µεταφραστεί στην Αγγλική για να καταλάβουν τα παιδιά και τα εγγόνια του Λάµπρου τι 
έγραφε ο παππούς τους. Όταν διάβασα αυτά τα γραπτά, θεώρησα ότι αυτός ο απλός άνθρωπος, 
µετανάστης στην Αµερική από µικρή ηλικία, αν και µε λίγες γραµµατικές γνώσεις ήταν πολύ 
εκφραστικός και, πολλές φορές µάλιστα, µε 15-σύλλαβους στίχους όπως συνηθίζεται στην απο-
µονωµένη Κάρπαθο όπου γεννήθηκε και µεγάλωσε ο Λάµπρος. Είδα ότι και οι φίλοι του Λά-
µπρου εκφράζουν τα αισθήµατά τους µε παρόµοια ποίηση. Η οµοιότητα αυτής της ποίησης µε 
την Οµηρική µου δίνει την εντύπωσή ότι είναι µια συνέχεια από την παράδοση της Οµηρικής 
εποχής. Αυτό πρέπει να συµβαίνει διότι η Κάρπαθος είναι λιγότερο επηρεασµένη από την εξέλι-
ξη που συµβαίνει στο ελληνικό κέντρο επειδή είναι µικρή και αποµονωµένη. 

Ο Λάµπρος πήγε µικρός στην Αµερική και δούλεψε αρχικά στα ανθρακωρυχεία όπου γνώρι-
σε τις δυσκολίες του πολύ δοκιµαζόµενου εργάτη στις αρχές του 20ου αιώνα. Εκεί γνώρισε τις 
απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και την κακοποίηση των εργατών από τις µεγάλες εταιρίες. Κά-
τω από αυτές της συνθήκες γνώρισε και συµµετείχε στις πρώτες προσπάθειες για συνδικαλισµό 
στην Αµερική. Ο ίδιος γράφει:  

«...αισθάνοµαι ευχαρίστηση και ηθική ικανοποίηση που συγκαταλέγοµαι µεταξύ 
των πρώτων στη δράση που συνετέλεσε να γίνει πραγµατικότητα το όνειρο της 
Εργατικής Ενώσεως. Από τις τριάντα χιλιάδες µέλη του Συνδικάτου το βιβλιάριό 
µου έχει αριθµό 711...»  

Από τα γραπτά  του Λάµπρου βλέπουµε ότι τον απασχολούσε ακόµη και το υπαρξιακό πρό-
βληµα του ανθρώπου. Στο µεγάλο ποίηµα του «ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ» αρχίζει: 

«Όσα κουκιά στην αµµουδιά τόσες οι ερωτήσεις 
που κάνει η ανθρωπότητα και θέλει απαντήσεις. 
Τι είν’ αυτό το αχανές µ’ αµέτρητους πλανήτες 
που ψάχνουµε να µάθουµε χωρίς πολλές ελπίδες; 
Τι είναι τούτη εδώ η γη, αυτή η µεγάλη σφαίρα  
παρόλο το βάρος το πολύ γυρίζει στον αέρα; 
.....» 

 
Νοµίζω ότι αξίζει να διατηρηθεί και να γίνει γνωστή στις νέες γενεές η οµορφιά και η σοφία 

της δουλειάς του Λάµπρου Σταµατιάδη. Ευχαριστούµε το σύλλογο HELLENIC UNIVERSITY 
CLUB στο Λος Άντζελες που το συµπεριέλαβε στις εκδόσεις του και ελπίζουµε να το απολαύσε-
τε.  

-Τάκης Δηµόπουλος  
 

 

 



 
Δακτυλογράφηση χειρογράφου, διορθώσεις, στοιχειοθεσία και φροντίδα του βιβλίου από τον  
Τάκη Δημόπουλο. 
Δημοσίευση στο διαδίκτυο από το Ζαφείρη Γουργουλιάτο. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Με βαθιά συγκίνηση, µε πολλή ευχαρίστηση και µε µεγάλη προθυµία αποδέχτη-

κα την ευγενή παράκληση του αξιοσέβαστου θείου µου να προλογίσω την παρούσα έκ-

δοση. 

Από τα µαθητικά µου χρόνια στο Απέρι της Καρπάθου µε είχε εντυπωσιάσει η 

διαύγεια της σκέψης του διαβάζοντας τους σοφούς στίχους και τα βαρυσήµαντα άρθρα 

του. Η εντύπωση εκείνη ενισχύθηκε τον Απρίλιο του 1955, οπότε είχα την καλή τύχη να 

τον γνωρίσω και προσωπικά, στην «Μακρόνησο» (LONG ISLAND) της Νέας Υόρκης. 

Γνώρισα έναν άνθρωπο µε πειθαρχηµένο και αναλυτικό µυαλό. Με την πάροδο 

του χρόνου διαπίστωσα ότι τούτο το πειθαρχηµένο και αναλυτικό µυαλό ερεθίζεται από 

µια πολύ ζεστή και πολύ εύσπλαχνη καρδιά.  

Τον γνωρίζω σαν τον άνθρωπο που έχει την σπάνια ικανότητα να αντιλαµβάνεται 

τα προτερήµατά του και το θάρρος να αναζητεί και να βρίσκει τις αδυναµίες και τα 

σφάλµατά του, µε απόλυτη αµεροληψία. Ξέρει να θυµάται και να εκτιµά, να συγχωρεί 

και να αγαπά.  

Μόλις έφθασαν τα χειρόγραφά του στα χέρια µου, άρχισα να γεύοµαι τη σοφία 

που πηγάζει µέσα από τις εµπειρίες του, να διαβάζω και να σκέπτοµαι, να χαίροµαι και 

να χαµογελώ, να συγκινούµαι και να δακρύζω, να αναπολώ το παρελθόν και να οραµατί-

ζοµαι το µέλλον, να αναφέρω, µε θαυµασµό και υπερηφάνεια στα παιδιά µου το όνοµα 

του θείου µας που τα ‘χει βγάλει µέσα από το σοφό µυαλό του. 

Ο αναγνώστης θα διαπιστώσει την πίστη και το θαυµασµό του συγγραφέα προς 

το «Μαραγκό της Ναζαρέτ». Το θαυµασµό και την αγάπη του προς τους γονείς του και 

τους δασκάλους του. Τη µεγάλη αγάπη του προς τον τόπο που γεννήθηκε και µεγάλωσε. 

Το θαυµασµό και την αγάπη του προς τον εργάτη και τον διανοούµενο. Την αντιπάθεια 

και τον αποτροπιασµό του προς τους µεγαλοεκµεταλλευτές του τίµιου ιδρώτα του εργα-

ζόµενου συνανθρώπου µας. Ο αναγνώστης ακόµα θα διαπιστώσει την πιστή προσήλωσή 

του στην παγκόσµια ειρήνη και στις ατοµικές ελευθερίες, και την απέχθειά του προς τον 

πόλεµο και την παντός τύπου σκλαβιά. Την απέχθειά του προς τις καθυστερηµένες αντι-

λήψεις και κατ’ επέκταση στις ηθικές και τις κοινωνικο-οικονοµικές αδικίες ουκ ολίγων 

προικοδοτών... 
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Και τελικά, θα διαπιστώσει ο αναγνώστης την περιφρόνηση του συγγραφέα προς 

τους παντός τύπου γαµπροπροικοθήρες που µεγαλογαιοκτήµονες και ιδιοκτήτες πολυτε-

λών οικοδοµηµάτων, εργοστασίων, ολόκληρων εµπορικών στόλων, κλπ. Και ότι περι-

φρονεί ακόµα περισσότερο εκείνους του κηφήνες που µε ακρίβεια κοµπιούτερ επιτυγχά-

νουν το στόχο τους, και κατόπιν παράλληλα µε το γονιµοποιητικό τους έργο, αντί να θα-

νατωθούν, επιδίδονται µε περισσή επιδεκτικότητα στη DOLCE VITA. Και δεν παραλεί-

πουν να πίνουν και µερικά ποτά να σπάζουν µερικά πιάτα και να παίζουν και µερικές 

παρτίδες στο καζίνο. Όλα στην υγεία του Μεγάλου Κορόιδου που πρόθυµα του εµπι-

στεύθηκε, όχι µόνο την µονάκριβή του, αλλά και την µε τον ιδρώτα, το άγχος και το αίµα 

δηµιουργηµένη περιουσία του.  

Εµείς, η συντριπτική πλειονότητα που βλέπουµε τα πράγµατα µε το ίδιο µάτι, ας 

τηρήσουµε πιστά την παρακαταθήκη που θέλει να µας αφήσει ο πρωτογιός του Γιάννη 

του Σταµάτη του Κάτρου και της Βαγγελούλας του Γιάννη Αλεξάκη. Ας βγάλουµε από 

τον αµαρτωλό κόσµο µας τα κουρελιασµένα, λεκιασµένα, µαύρα ρούχα του, κι ας του 

φορέσουµε ένα ολοκαίνουργο, ολοκάθαρο, κάτασπρο κοστούµι. Ας βάλουµε στο περι-

θώριο το αµαρτωλό STATUS QUO και ας µη συνεχίσουµε το σκέπασµα των σοβαρών 

προβληµάτων του κόσµου µε το µανδύα της άγνοιας και της υποκρισίας.  

Αν αδρανήσουµε ακόµα περισσότερο στα σίγουρα θα βρούµε οικτρό θάνατο πνι-

γόµενοι µέσα στο βούρκο της κοινωνικής µας χαβούζας... 

 
Γιάννης Ιωάν. Χήρας, φαρµακοποιός 
Χαλάνδρι Αττικής, Δεκέµβριος 1980 

  

 

Κάρπαθος 1890 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 

 

Το φυλλάδιο τούτο το έγραψα ως ένα µικρό ενθύµιο στο στενό κύκλο των συγγε-

νών, συγχωριανών, συµπατριωτών εκ της νήσου Καρπάθου της Δωδεκανήσου και φιλι-

κών συνανθρώπων µου και όχι για καµιά φήµη ή αθανασία. 

Αθάνατοι παραµένουν µόνον οι ελάχιστοι εκ των συνανθρώπων µας, των οποίων 

η βιογραφία διδάσκεται εις τα επιστηµονικά και θρησκευτικά ιδρύµατα του Κόσµου, για 

τις προσπάθειες και τις θυσίες των ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ της βασανισµένης Ανθρωπότητας 

που την τυραννάει η αβεβαιότητα.  

Το έγραψα ως ένα απλό ενθύµιο στη µνήµη των γονέων µου και διδασκάλων µου 

που τους έψησα το ψάρι στα χείλη για να µάθω τα ελάχιστα γράµµατα που µε βοήθησαν 

να γράψω το φτωχό µου αυτό φυλλάδιο.  

Επικαλούµαι την επιείκεια του αναγνώστη µου αν τυχόν τον κούρασα ανωφελώς.  

Λ. Ι. Σ.  



 

 

 

 

 
Κάρπαθος 1910 
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ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
Λάµπρου Ιωάν. Σταµατιάδη 

 
Μου είπανε πώς άρχισε στην Βαλαντού Απέριου, του µικρού νησιού Καρπάθου 

του Αιγαίου Πελάγους, στις δώδεκα του Δεκέµβρη του 1897. 

Οι γονείς µου, Γιάννης και Βαγγελούλα Σταµατιάδη-Κάτρου, το γένος Γιάννη τ’ 

Αλεξάκη του οποίου τις αθάνατες δοξαριές της γλυκόχορδης λύρας του ακόµη και σήµε-

ρα µε ενθουσιασµό τις χορεύει η νεολαία µας. Και οι δυο τους ήταν ακούραστα και αφο-

σιωµένα παιδιά της Μάνας Γης. Ολόκληρη τη ζωή τους την καλλιεργούσαν και την στό-

λιζαν µε ποικιλία καρποφόρων δένδρων και ιδιαιτέρως µε την αµυγδαλιά και την ελιά εις 

τα αξιόλογα κτήµατά τους.  

Έξι παιδιά γύρω από το συνί της φαµελιάς, στείλαµε τον Πατέρα µας στο Χαρ-

τούµι, κι έµεινε το µεγάλωµα των παιδιών και των δέντρων στα χέρια της Μάνας µας. 

Εγώ ο πρωτογιός έµαθα τα πρώτα µου γράµµατα στα παλιά σχολεία του χωριού µας από 

τους εξαιρετικά καλούς δασκάλους που τους έψησα το ψάρι στα χείλη γιατί όχι µόνον 

βαρύς, ...αµελέστατος, αλλά και το πειραχτήρι στην τάξη µου. Οι γονείς µου, ξεχωριστά 

ο Πατέρας µου που αισθάνθηκε τον καηµό της αγραµµατοσύνης, δεν κουράζονταν να µε 

συµβουλεύει µε πολλούς τρόπους να µάθω γράµµατα, να πάω στην Αθήνα για ανώτερες 

σπουδές, κλπ. Κάποτε πάνω στο θυµό του µε φοβέριζε ότι θα µε στείλει στον Αϊτίνι της 

Ανατολής για παραγιό στον πιο αράθυµο µαραγκό του χωριού µας να του σηκώνω τη 

ζυµπήλτα µε τα εργαλεία, να πριονίζω και να ροκανίζω τις καθηµερινές και τις σκόλες, 

να πλύνω τα ρούχα, να µαγειρεύω, να πλύνω τα τσανάκια, να παστρεύω το σπίτι και λίγο 

να στραοκοίταζα το µάστορη θα µου ερχόταν η σκερπανιά στο κεφάλι... και θα λουζό-

µουνα µε αίµα.  

Τις φοβέρες έβαζα σκουλαρίκι, το µάτι µου δεν έφευγε από την Αχάτα και το 

Τραοποίηµα να κοιτάζω στον ορίζοντα το παπόρι που κάπνιζε να πηγαινοέρχεται από τις 

ξενιτιές και µου δυνάµωνε την επιθυµία να ταξιδέψω σε χώρες µακρινές, µακριά από το 

σκιάχτρο της Ανατολής.... 

Καλού κακού και µε το στανιό τελείωσα την εβδόµη Σχολαρχείου µε Απολυτήριο 

«ΚΑΛΩΣ». Αδιάψευστης απόδειξης της αµέλειάς µου είναι το φτωχό αυτό φυλλάδιο 

που τόλµησα να γράψω.  
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Μάταιες οι συµβουλές και οι παροτρύνσεις για ανώτερες σπουδές στην Αθήνα. 

Στην αµετάβλητη επιµονή µου αποφασίστηκε για πρώτη φορά να ταξιδέψω για Χαρτούµ 

του Σουδάν µε συνοδό µου τον Βαγγέλη Ζερβουδάκη. Στο Χαρτούµ ο Πατέρας µου έχτι-

ζε εις την µεγάλη εγγλέζικη εκκλησία που χτιζόταν πάνω από έξι χρόνια και που φαινό-

ταν µάλλον σαν φρούριο µε τις πολεµοθυρίδες ολόγυρα στους χοντρούς τοίχους της πα-

ρά οίκος του Θεού.   

Εκεί βρήκα πολλούς συγχωριανούς και πατριώτες αλλά και δυο τρεις συµµαθητές 

και φίλους. Η χαρά µου ήταν ευκολονόητη. Προσλήφθηκα στο εργοστάσιο του Κωνιδά-

ρη ως βοηθός του υδραυλικού που είχε αναλάβει την υδραυλική εγκατάσταση εις το πα-

λάτι για τον αυτοκράτορα της Αγγλίας Γεώργιο... 

Δούλεψα έξι µήνες. Η οικοδόµηση της εκκλησίας τελείωσε κι ο πατέρας µου α-

ποφάσισε να επιστρέψει στην Κάρπαθο. Σκέφτηκα, µατασκέφτηκα... πώς να αφήσει τον 

πρωτογιό του, δεκαπέντε χρονών µέσα στην αραπιά που το καλοκαίρι ο ήλιος ψήνει το 

ψωµί και µε σηµάδια στο δέρµα µου που έδειχνα πώς το κλίµα δεν το δέχθηκε ο οργανι-

σµός µου. Έκαµε την απόφαση και αρχίσαµε το ταξίδι της επιστροφής µας στην γενέτει-

ρα Κάρπαθο.  

Ο πατέρας µου, για ν’ αποφύγει τυχόν ληστεία στο ταξίδι, σκέφτηκε και µου έ-

ζωσε κατάσαρκα το κεµέρι µε την πεντάχρονη δούλεψή του σε χρυσές λίρες Αγγλίας, κι 

έτσι κανένας κακοποιός δε θα υποπτευόταν για το χρυσό φορτίο µου. Περνούσαµε την 

άκρη της Σαχάρας που είναι σωστός φούρνος. Χρειάστηκα να πάω στο «µέρος»... Ο σι-

δηρόδροµος έτρεχε άνω από σαράντα µίλια την ώρα. Κλεισµένος στην µοναξιά της του-

αλέτας δυνάµωνε η παιδική µου περιέργεια να δω για πρώτη φορά το ιδρωβρεµένο µά-

λαµα. Ξηλώνω το κεµέρι, αλλά από το βάρος κύλησε. Τ’ άρπαξα ατυχώς από το πίσω 

µέρος και όλες οι λίρες χύθηκαν, ευτυχώς, στο τσιµεντένιο πάτωµα της τουαλέτας. Ένα 

βάρος στο στήθος µου, µια ζαλάδα στο κεφάλι µου και ένα θάµπωµα στα µάτια µου από 

το ερώτηµα στη σκέψη µου: µα αν η πεντάχρονη δούλεψη του πατέρα µου έπεφτε µέσα 

στην τρύπα και κάτω στην άµµο της Σαχάρας, και το τρένο µε σαράντα µίλια την ώρα, 

ουαί κι αλίµονο....  

Το θαύµα όµως έγινε. Μάζεψα και την τελευταία λίρα, εσφικτοκούµπωσα το κε-

µέρι, το σφικτόζωσα στην µέση µου και γύρισα στον ανυπόµονο πατέρα µου που αγωνι-

ούσε για την αργοπορία µου. Παρατήρησε τη στενοχώρια µου και την αλλαγή της όψης 
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µου, και όταν µε ρώτησε αν αισθάνοµαι καλά, δικαιολογήθηκα ότι το τρένο µε ζάλισε.  

Ποτέ δεν έµαθε απολύτως κανένας για το τραγικό αυτό δράµα που τάραξε τα παιδικά 

µου εντόσθια. 

Φθάσαµε στο νησί µας και χωρίς καθυστέρηση ο πατέρας µου έπιασε την αλε-

τρόχερη κι άρχισε έκτοτε την γεωργική του ζωή στα κτήµατά µας που, για τα µέτρα του 

χωριού µας, ήταν σηµαντικά.  

 

ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

Το µεγάλο πρόβληµα των γονέων µου εξακολουθούσε να είµαι εγώ. Προς χαρά 

µου αποφάσισαν να µε στείλουν στην Αµερική µε συνοδό τον παπα-Χρίστο Καβαλιέρο. 

Ταξιδεύοντες µε το πλοίο «Μάρθα Ουάσιγκτον» συναντήσαµε τον Ιταλικό Στόλο που 

έπλεε Ανατολικά για να καταλάβει τα Δωδεκάνησα την άνοιξη του 1912. Ύστερα από 20 

µερόνυχτα ταξίδι φθάσαµε στη Νέα Υόρκη κι από εκεί στην Κοιλάδα Πριντς Πορτ του 

Οχάιο, κοντά στα ξαδέλφια µου Αλέξη και Νικολή Αν. Αλεξιάδη. Εκεί εργάζονταν στις 

καρβουνόµινες οι περισσότεροι χωριανοί και συµπατριώτες. Η πρώτη µου δουλειά ήταν 

πορτιέρης σε µια από αυτές µε 3,25 δολάρια την ηµέρα, δέκα ώρες την ηµέρα, έξι µέρες 

την εβδοµάδα.  

Εκείνη την εποχή το κέρδος ήταν ανώτερο από την υγεία και τη ζωή του εργάτη. 

Τα µέτρα υγείας και ασφάλειας ήταν σχεδόν ανύπαρκτα, µε αποτέλεσµα να χάσουν πολ-

λοί δικοί µας την υγεία τους, ακόµη και τη ζωή τους.  

Η Μάνα µου σε κάθε γράµµα της δεν παρέλειπε να µε συµβουλεύει, να µε παρα-

καλεί, να µε ικετεύει κυριολεκτικά, µε δάκρυα να µου λέγει να φύγω από τις έρµες τις 

καρβουνόµινες πριν σακατευτώ ή σκοτωθώ. Δεν ξεχνώ όταν είδα περί τις πέντε χιλιάδες 

ανθρακωρύχους καθισµένους στην ολοπράσινη Κοιλάδα του Οχάιο κι ένας οµιλητής να 

του µιλάει περί τις δύο ώρες. Δυστυχώς δεν καταλάβαινα ούτε λέξη. Με τα λίγα αγγλικά 

µερικών συµπατριωτών κατάλαβα πως τους έλεγε: «Ανθρακωρύχοι, ενωθείτε! Δεν έχετε 

να χάσετε τίποτε παρά την πολύωρη, επικίνδυνη δουλειά και τον εξευτελιστικό µισθό.» 

Ο θαρραλέος αυτός αρχηγός ήταν ο διάσηµος, τώρα µακαρίτης, JOHN LEWIS. 

Στη σκέψη µου ήρθανε της Μάνας µου οι συµβουλές. Τη λυπήθηκα στην αγωνία 

που την έβαλε ο ξενιτεµός µου. Πήρα την απόφαση να πάω στα σιδεροεργοστάσια της 

Πενσυλβάνιας, εκεί όπου το καλοκαίρι οι εργάτες ψήνονται από τη ζέστη και µαραίνο-
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νται πριν ν’ ανθίσουν. Και εκεί γίνονταν µεγάλες προσπάθειες για τη διοργάνωση των 

εργατών υπό την καθοδήγηση του SAMUEL GOMPERS της Αµερικανικής Οµοσπονδί-

ας και του EUGENE DEBS του Σοσιαλιστικού Κόµµατος. Κηρύχτηκε η πρώτη σοβαρή 

απεργία στη χώρα µε συµµετοχή πάνω από δύο εκατοµµύρια εργάτες στα σιδεροεργο-

στάσια.  

Με τα λίγα καλύτερα αγγλικά µου, και µε δίψα να µάθω για τις αδικίες της εκµε-

ταλλεύτρας κοινωνίας µας, εξελίχτηκα σ’ έναν συνειδητό αγωνιστή για την οικονοµική 

λευτεριά της ανθρωπότητας από την καταραµένη αβεβαιότητα που ως δαµόκλειος σπάθη 

βρίσκεται πάντοτε στο λαιµό του κάθε συνανθρώπου µας.  

Επόµενο ήταν να πάρω ενεργό µέρος για πρώτη φορά στην απεργία µαζί µε άλ-

λους συνοµήλικους χωριανούς και συµπατριώτες µου. Αφ’ ενός οι απεργοσπάστες, µετα-

ξύ των οποίων ουκ ολίγοι συµπατριώτες, µε την δικαιολογία πως «εµείς δεν ήρταµε να 

χασοµερούµε για να σιάξουµε την Αµεριτσή, αλλά ήρταµε να αρπάξουµε ... τσε να φύου-

µε...»  Εµείς αντιµετωπίζαµε την ένοπλη βία της αστυνοµίας, των φρουρών του Στέιτ και 

του Κυβέρνησης και την αντεργατική προπαγάνδα του τύπου, ακόµη και του κλήρου που 

συνιστούσε στο εκκλησίασµα να µη γίνονται θύµατα κοινωνικών επαναστατών και να 

επιστρέψουν όλοι στις δουλειές τους, δηλαδή στην οµαλότητα της εκµετάλλευσης... 

Η παρατεταµένη απεργία εξάντλησε τις φτωχές οικονοµίες των απεργών. Οι ένο-

πλες επιθέσεις των φρουρών της εκµετάλλευσης για το κέρδος και ο νόµος που την προ-

στατεύει φυλάκισαν τους αρχηγούς και τα ενεργά µέλη της εργατικής ενώσεως, συνέλα-

βαν πολλούς από τους απεργούς και τους έστειλαν πίσω στη χώρα προελεύσεως τους. 

Άλλοι φυλακίσθηκαν, µεταξύ αυτών κι εγώ. Για τη στάση µου εκείνη πάντα αισθάνοµαι 

ξεχωριστή περηφάνια.  

Τα νέα της φυλάκισής µου δεν άργησαν να φθάσουν στ’ αφτιά των γονιών µου. 

Το κάθε γράµµα τους ήταν γεµάτο συµβουλές... και παρακλήσεις για την επιστροφή µου 

στον τόπο µας. Ύστερα από εννιά χρόνια ξενιτιάς δεν µπόρεσα να αντισταθώ στα δά-

κρυα της Μάνας µου που έπεφταν πάνω στα γράµµατα που µου έστελνε. Λύγισα και υ-

πέκυψα στη µητρική στοργή.... και το καλοκαίρι του 1921 ξεµπάρκαρα στη δακρυβρεγ-

µένη σκάλα της γενέτειράς µου, µέσα στις γιορτές, γάµους, γλέντια, ξεφαντώµατα, τα 

ψυχικά αυτά λιπάσµατα που συντελούν στην αγάπη για τη ζωή.... 
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

Δυο µήνες πέρασαν και οι γονείς µου και άλλοι στενοί συγγενείς άρχισαν να µου συζη-

τούν για την αποκατάστασή µου και να λένε, «Βγάλ’ το από το µυαλό σου αν νοµίζεις 

ότι θα γυρίσεις πίσω στην Αµερική ελεύθερος...»  Για άλλη µια φορά υπέκυψα στην κα-

λόθελη ψυχολογική πίεση των δικών µου.  

Για σύντροφο στο ταξίδι της ζωής µου αποφάσισα να πάρω την µοναχοκόρη του 

Γιάννη και της Κυρανιάς Σκούλη, το γένος παπά-Γιώργη Γεργατσούλη, τη Μαριγώ που 

έχασε τη µάνα της όταν ήταν ακόµη επτά ετών. Ο πατέρας της ήταν κι’ αυτός µακριά 

στις καρβουνόµινες της Πενσυλβάνιας. Η Μαριγώ µεγάλωσε στα χέρια του παππού της, 

του καλοκάγαθου παπά-Γιώργη και της παπαδιάς του Μαρίας.  

Με την καινούργια ζωή των νεοπαντρεµένων και το συνεχές ξεφάντωµα στις δι-

άφορες διασκεδάσεις του τόπου µας, ούτε καν ήλθε στην γνώση µου ο «περί αναλογίας 

µεταναστευτικός νόµος» που ίσχυε τότε στις Ηνωµένες Πολιτείες, ως και η εξάµηνος 

προθεσµία επιστροφής εκείνων που ευρίσκονταν εκτός της χώρας κατά την ψήφιση του 

νέου νόµου. Αποκλεισθείς για µια πενταετία στο νησί µας ασχολιόµουν µε τον πατέρα 

µου στην καλλιέργεια των κτηµάτων µας.  

Υποκείµενοι στους απαράβατους νόµους της φύσεως... µας ήρθε το πρώτο αγο-

ράκι, ένας κρίνος, ένα σωστό αγγελούδι. Γέµισε το σπίτι µας από συγγενείς, γείτονες και 

φίλους να µας συγχαρούν και να µας ευχηθούν. Μετά δώδεκα µέρες το χάσαµε από οξεία 

ισπανική γρίπη που κυριολεκτικά το έπνιξε. Ήταν η πρώτη µας µεγάλη λύπη στο ταξίδι 

της ζωή µας να βλέπουµε τον γέροντα παππού µας παπά-Γιώργη να πιάνει το πρώτο µας 

βλαστό στην αγκαλιά του για το κοιµητήρι του χωριού. Ήταν το πρώτο δράµα που συ-

γκλόνισε τα σωθικά µας.  

Η πάροδος του χρόνου και η ποικιλία στη ζωή επουλώνουν την πληγή του πόνου. 

Οι τρεις κατά σειρά κόρες µας συνετέλεσαν να συνέλθουµε από την απώλεια του πρωτο-

γιού µας και ν’ ατενίζουµε το µέλλον µε θάρρος κι ελπίδα. 

  

ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΗ ΝΙΟΤΗ 

Θα ήταν παράλειψη να µην αναφέρω το σοβαρό αυτό δράµα της ιταλικής φασι-

στικής κατοχής της γενέτειράς µας. Ο Ντεβέκι, το δεξί χέρι του δικτάτορα Μουσολίνι 

στα Δωδεκάνησα άρχισε σχέδια και ενέργειες για την ιταλοποίηση των νησιών µας. Έ-
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βαλε χέρι στην εκπαίδευση µε την διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας στα σχολεία που 

συντηρούνταν κυριολεκτικά από τις κοινότητές µας και φόρεσε στη νεολαία µας το µαύ-

ρο πουκάµισο του φασισµού. Οι γονείς µας και η νεολαία, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων 

από πεµπτοφαλαγγίτες συνεργάτες των Ιταλών φασιστών, αντέδρασαν µε σθένος και ε-

πιµονή που συνέτριψε τα υποδουλωτικά µέτρα της φασιστικής Ρώµης στο µέτωπο αυτό. 

Ακολούθησε η αρίθµηση των σπιτιών και η καταγραφή των κατοίκων δια την συστηµα-

τική φορολογία και στρατολογία προς όφελος της φασιστικής δικτατορίας. 

Έβαλαν αρχή από τις Μενετές. Αστυνοµία και στρατιώτες της κατοχής, µε βούρ-

τσα και µαύρη µπογιά τύπωσαν αριθµούς στο κάθε σπίτι. Οι Μενετιάτισσες, σωστές η-

ρωίδες, πήραν το βροκάλι και τον κουβά µε ασβέστη, χρωµατισµένο µε το θαλασσί, και 

όταν η καµπάνα της εκκλησιάς χτύπησε, όλες µαζί άρχισαν η κάθε µια ν’ ασπρίζει την 

πρόσοψη του σπιτιού της µαζί και τους µαύρους αριθµούς των φασιστών.  

Μετά την αποτυχία αυτή, οι µαυροπουκαµισάτοι εστράφησαν στο Απέρι, ενώ οι 

µυστικοί πληροφοριοδότες µας γνωστοποίησαν τα σχέδια σε όλα τα χωριά. Ήταν αργά 

το απόγευµα όταν ερχόµενος από της Πυλές συνάντησα τον αείµνηστο Χαζή Λυβαδιώτη, 

ένα θαρραλέο Μενετιάτη καβάλα σ’ ένα µαύρο µουλάρι. Μιλήσαµε για τα ιταλικά σχέ-

δια και συνεννοηθήκαµε πως µόλις έλθουν στο Απέρι θα ανάψουµε φωτιές ως σύνθηµα 

για τα άλλα χωριά να σπεύσουν σε βοήθεια.  

Οι µυστικοί µας πληροφόρησαν ότι η άφιξη επρόκειτο να γίνει το επόµενο πρωί. 

Πράγµατι τα µεσάνυχτα η ένοπλη φρουρά µε τρία µουλάρια φορτωµένα δύο µυδραλιο-

βόλα και σφαίρες στάθµευσε στην Κολυµπήθρα αναµένοντας το ξηµέρωµα για ν’ ανέ-

βουν στο Απέρι. Κανένας µας δεν έκλεισε µάτι. Γενική κινητοποίηση στη Βολάδα, Όθος, 

και Πυλές. Την βαθιά αυγή ο κόσµος άρχισε να πληµµυρίζει τη µεγάλη αυλή της Μη-

τρόπολης. Μια οµάδα νεολαίοι, δεκαέξι ως είκοσι χρονών πήραµε το δρόµο για το λόφο 

της Υπαπαντής, ακριβώς πάνω από την Κολυµπήθρα όπου στρατοπέδευσαν οι Ιταλοί. 

Όχι βέβαια για να τους υποδεχτούµε αλλά για να ανάψουµε τους ασπάλαθους προς ειδο-

ποίηση των Μενετιατών. Ο λόφος τυλίχθηκε µε µια τεράστια φλόγα που χωρίς αµφιβο-

λία θα ξεσήκωνε τις Μενετές, αλλά φαίνεται δεν είχαν ειδοποιηθεί έγκαιρα διότι ο Λει-

βαδιώτης είχε διανυκτερεύσει στο εξοχικό του. Ικανοποιηµένοι από την ενέργειά µας αρ-

χίσαµε την επιστροφή µας προς το χωριό. Εκεί στον Άγιο Ευστάθιο τράβηξα το αµερικά-

νικο πιστόλι µου, SMITH 42, και άδειασα τις πέντε σφαίρες του προς την κατεύθυνση 
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της Κολυµπήθρας. Εκ των υστέρων µάθαµε πως οι πιστολιές εκείνες συνετέλεσαν στο να 

περιµένουν οι Ιταλοί την ανατολή του ήλιου για να ανέβουν στο χωριό µας. Φθάσαµε 

στην αυλή της Παναγίας µέσα στην οποία βελόνι δεν θα έπεφτε από τον πολύ κόσµο. Η 

Μαριγώ µου µε δάκρυα χαράς µε αγκάλιασε από τη συγκίνηση της επιστροφής µας, γιατί 

µε παρακαλούσε να αφήσω το πιστόλι στο σπίτι και οι πιστολιές που άκουσε την έβαλαν 

σε αγωνία.  

Οι δρόµοι για τα δώµατα του χωριού γεµάτα κόσµο. Ο ήλιος φάνηκε στο Κά-

στρο, χαµήλωσε στον Άγιο Αντώνη. Οι Ιταλοί φαίνονταν να έρχονται στου Λαού το 

στάβλο και φθάσανε στο Τριόι, της Χαράς το σπίτι. Στη βροντώδη φωνή του αξιωµατι-

κού «εφ’ όπλου λόγχη» ο κόσµος ξέσπασε σε σφυρίγµατα και γιουχαΐσµατα. Οι Ιταλοί 

προχωρούν µε αργό βάδισµα προς τη γέφυρα της βρύσης και ανεβαίνουν τα σκαλιά των 

καφενείων Ματσάκη και Τσαγκάρη, και από εκεί προς τη Μητρόπολη. Στο κάθε καφε-

νείο µπαίνουν έξι στρατιώτες. Στο καφενείο του Νικολή Καφετζηδάκη ο Μαρεσάλο µε 

τους δικούς του κοιτάζει γύρω, βγαίνει στο µπαλκόνι, κοιτάζει κάτω στο δρόµο και τότε 

ακούστηκε µια πιστολιά.  

Ο αείµνηστος Νικολής Νιοτής, σύζυγος της εξαδέλφης µου Ευαγγελούλας, στε-

κόταν στην πόρτα του µικρού µαγαζιού του µε το δεξί χέρι στην τσέπη ψάχνοντας για τα 

κλειδιά τού µαγαζιού του και το αριστερό χέρι στο στήθος που τον είχε χτυπήσει η σφαί-

ρα του Μαρεσάλο. Τη στιγµή εκείνη στεκόµουνα στην πόρτα της αυλής του Τσαγκάρη 

και χωρίς να σκεφτώ τον κίνδυνο, τρέχω να τον βοηθήσω. Με το αριστερό του χέρι στο 

λαιµό µου και το δεξιό µου στη µέση του, µε κόπο τον σήκωσα στα σκαλοπάτια του α-

νηφορικού δρόµου και τον πήρα στο παγκάλι του σπιτιού του. Σε λίγο ήρθε ο γιατρός 

Ηλίας Χατζηµιχάλης και από την εξέταση διαπίστωσε εσωτερική αιµορραγία από σφαί-

ρα στο πνευµόνι. Με την Βαγγελούλα τού βαστούσαµε τα χέρια και του κουβεντιάζαµε 

για θάρρος µέχρι την τελευταία φράση της ζωής του, «µ’ έφαγαν τα σκυλιά....» 

Ζήτησα την αµερικανική σηµαία και την σήκωσα µεσίστια στο κοντάρι του 

µπαλκονιού. Από την σιωπηλή αγωνία το πλήθος ξαφνικά ξέσπασε στις φωνές, «Οι Με-

νετιάτες.... οι Μενεδιάτες έρχονται. Ζήτω... Ζήτω!» 

Η αυλή του Νιοτή γέµισε από κόσµο ανάστατο και κακοσιµεµένο µε σηµάδια για 

µεγάλη φασαρία. Στην κρίσιµη εκείνη στιγµή, ο αξιωµατικός του σώµατος ανήγγειλε 

πως αναχωρούν για τα Πηγάδια, µε την παράκληση να µην καταφύγει ο κόσµος σε βίαια 
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µέτρα και αµέσως άρχισε η υποχώρηση και αναχώρηση. Την εποµένη έγινε η κηδεία και 

έλαβαν µέρος όλα τα κάτω χωριά και τα Κοινοτικά Συµβούλια από τα Βόρεια χωριά. Ι-

διαίτερη συγκίνηση αισθάνθηκε το πλήθος όταν περί τους τριάντα Μενεδιάτες, καβάλα 

στα µουλάρια τους και κρατώντας τις µαύρες σηµαίες του πένθους, εισέρχονταν στο Α-

πέρι ως τιµητική φρουρά για το πρώτο θύµα του Φασισµού, τον αείµνηστο Νικολή Νιο-

τή. Ο αείµνηστος Ανδρέας Χιωτάκης ξεφώνησε τον επικήδειο συγκινητικό λόγο. Τε-

λειώνοντας ξεφώνησε, «...το δέντρο της λευτεριάς µεγαλώνει µε το αίµα των σκλάβων 

της γης....» 

Μετά τρεις µέρες, κατά σύµπτωση ήρθε πλοίο µε αντιπρόσωπο της Αµερικανικής 

Κυβερνήσεως για να συνοδεύσει και παραδώσει το πτώµα του Εµµανουήλ Νιοτή, γιου 

του Νικολή Νιοτή, πεσόντος στο Γαλλικό Μέτωπο του Ά Παγκοσµίου Πολέµου. Και 

πάλι τα κάτω χωριά µαζεύτηκαν στα Πηγάδια. Ήταν µια κατάλληλη ευκαιρία διαµαρτυ-

ρίας για τις φασιστικές πιέσεις.  

Ο εκπρόσωπος της Αµερικανικής Κυβερνήσεως, πριν αρχίσει την απαγγελία του 

ζήτησε τον πατέρα του νεκρού Μανώλη Νιοτή. Νεκρική σιγή επικράτησε ανάµεσα στο 

πλήθος. Ο Αµερικανός επανέλαβε... «Νικόλαος Νιοτής». Η αξέχαστη σύζυγός του και 

µητέρα του νεκρού στρατιώτη, Βαγγελούλα, µαυροφορεµένη ξέσπασε στα κλάµατα και 

άρχισε να κραυγάζει «Ο Μαρεσάλος, ο Μαρεσάλος τον σκότωσε» δείχνοντας τον Μα-

ρεσάλο ταυτόχρονα που στεκόταν δίπλα στον επίσηµο συνοδό του νεκρού παιδιού της 

και µαύρα γυαλιά για να κρύβει την ενοχή του γιατί δεν περίµενε την επίσηµη αυτή πι-

στοποίηση. Αυτός ξεροκατάπιε και µε τόνο ένοχο απάντησε: «Υπάρχει δικαστήριο να µε 

καταγγείλεις.» Η µεν σορός του νεκρού στρατιώτη Νιοτή ετέθη µε τιµές στο νεόκτιστο 

Μαυσωλείο πλησίον του Μητροπολιτικού Ναού Απερείου, ο δε Μαρεσάλο βιαστικά, 

βιαστικά µετετέθη στην Κάλυµνο και από εκεί στην Ιταλία για να σώσει το τοµάρι του.... 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

Η εννιάχρονη νεανική µου ζωή στη χώρα του Κολόµβου δεν έφευγε από τη σκέ-

ψη µου, ενώ η πεντάχρονη γεωργική ζωή µου στην Κάρπαθο δεν ικανοποιούσε τα όνειρά 

µου. Με πολλές προσπάθειες πέτυχα αριθµό ιταλικής αναλογίας µεταναστεύσεως και το 

φθινόπωρο του 1925 επέστρεψα στην Αµερική και πήγα κατ’ ευθείαν στα σιδεροεργο-

στάσια της χώρας. Δουλειά συνέχεια στους αναµµένους φούρνους χαλυβουργίας. Το 
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1928 ξανάρχισε η δράση της Εργατικής Οµοσπονδίας για την επαναδιοργάνωση των ερ-

γατών της χώρας. Και πάλι στην πρώτη γραµµή του καθήκοντος για το δίκαιο αγώνα της 

εργατιάς. Η διεύθυνση του εργοστασίου που εργαζόµαστε περί τους τρεις χιλιάδες εργά-

τες πρόβλεψε την επερχόµενη απεργία και έκλεισε δήθεν για επιδιορθώσεις και µεταρ-

ρυθµίσεις του εργοστασίου. Αναγκαστικά επέστρεψα στην καρβουνόµινα. Μετά τρεις 

µήνες το εργοστάσιο επαναλειτούργησε µε τη βοήθεια των σπιούνων και απεργοσπα-

στών. Τα µαχητικά στελέχη της Εργατικής Ένωσης µπήκαν στο µαύρο πίνακα του απο-

κλεισµού από το εργοστάσιο. Τις καρβουνοµίνες δεν τις πήρα από καλό µάτι και ύστερα 

από τρεισήµισι χρόνια στα ξένα νοστάλγησα την οικογένειά µου, το νησί µας µε τις συ-

ναισθηµατικές διασκεδάσεις του βαθιά ριζωµένες στην καρδιά µου. Έτσι, µετά τριετή 

σκληρή ξενιτιά, επέστρεψα κοντά στην οικογένειά µου και στις Καρπαθοδουλιές.  

Η Καθαροδευτέρα είναι µια από τις µεγάλες και διασκεδαστικές γιορτές του τό-

που µας. Σκέφθηκα και αποφάσισα να πάρω ενεργό µέρος, µε αποτέλεσµα να απαγγείλω 

το «φερµάνι» µου.... επί όνου καθήµενος. Η περιγραφή του είναι καταχωρηµένη στο 

φυλλάδιο αυτό σε ξεχωριστό κεφάλαιο µε τίτλο «Το Φερµάνι της Καθαροδευτέρας».  

Οι γιορτές πέρασαν και τον Απρίλη του 1929 άρχισε το ταξίδι της επιστροφής 

στην Αµερική. Αλησµόνητη ηµέρα. Η µεγάλη θαλασσοταραχή σκαµπανέβαζε το βαπόρι 

της γραµµής στον κάβο. Η αξέχαστη θεία µου Μαρούκλα Ποθητού Ζανάκη µε τις κο-

ρούλες µας Αννίκα και Φωτεινή ράγιζαν την καρδιά µου µε τον παιδικό τους αποχαιρε-

τισµό, µε τα µαντιλάκια στα τρυφερά χεράκια τους, µε τα φιλάκια και τις φωνούλες 

τους... «Ω, πατέρα, να γυρίσεις αγλίορα», κλπ. Το πλοίο όλο και αποµακρυνόταν από τη 

στεργιά και ο ζωντανός αποχωρισµός από τα παιδιά, τη σύζυγό µου στο σοφά του σπι-

τιού µας µε τη νεογέννητη τρίτοκη θυγατέρα µας Ευαγγελίτσα, τους γονείς, αδέλφια και 

το όµορφο νησί µας µετέβαλαν τα µάτια µου σε δακρυοπηγές, µε δάκρυα περισσότερα 

από το νερό της βρύσης Σεσεµέ της...Πάνω Άσπας.... 

Όπως στεκόµουνα στη γέφυρα του βαποριού, δεν έφευγε το µάτι και η σκέψη µου 

από το νησί µας που όλο αποµακρυνόταν...  και σε λίγες ώρες χάθηκε στον ορίζοντα.  

Στη Νέα Υόρκη έφθασα στην αρχή της µιας πρωτοφανούς οικονοµικής κρίσεως 

στη χώρα του Κολόµβου όπου πάνω από εφτά εκατοµµύρια άνεργοι και πολύ δύσκολη η 

εξεύρεση οποιασδήποτε εργασίας. Ατέλειωτες οι γραµµές της σούπας του συσσιτίου, 

πολλές οι εκκλησίες και ο υπόγειος σιδηρόδροµος έγιναν ξενοδοχεία ύπνου. Εκατοµµύ-
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ρια άνεργων διοργάνωναν παρελάσεις στα χωριά και τις πόλεις της χώρας διαµαρτυρό-

µενοι.... Οι καρβουνόµινες και τα σιδεροεργοστάσια τα περισσότερα κλειστά και ελάχι-

στα µόνον τρεις µέρες δουλειά την εβδοµάδα. Ο κοινωνικός ανεµοστρόβιλος συντέλεσε 

να µείνω στο µεγάλο Λαβύρινθο της Νέας Υόρκης και να προσληφθώ σερβιτόρος σε ένα 

πρώτης τάξεως Χοτέλ του Μπρούκλιν. Ήµουν ευχαριστηµένος που δεν συγκαταλεγό-

µουν µε τα εκατοµµύρια ανέργων, έστω και µε µη ικανοποιητικό µεροδούλι. Δυο χρόνια 

στη δουλειά αυτή µε συγκάτοικο τον αείµνηστο εξάδελφό µου Πολυχρόνη Βασιλάκη.  

Ο ταχυδρόµος µου έφερε γράµµα από τη Μαριγώ µου και διαβάζω την παράγρα-

φο: «...Σήµερον είχαµε µεγάλο σεισµό. Όλες οι Μάνες ετρέχαµε σαν τρελές προς τα ετοι-

µόρροπα σχολεία µας να ιδούµε µήπως έπεσαν και σκότωσαν τα παιδιά µας. Ευτυχώς κα-

νένα δεν έπαθε τίποτε. Το χωργιό µας έχει τα καλύτερα σπίτια αλλά τα χειρότερα σχολεί-

α...»  Και οι δυο µας συγκινηθήκαµε από την πικρή αλήθεια που περιείχε η παράγραφος 

αυτή. Ήταν αργία αυτή την ηµέρα και αλληλοερωτηθήκαµε σαν τι µπορούσαµε να κά-

νουµε για τα απαρχαιωµένα σχολεία του χωριού µας. Ίσως ένας Παν-Απεριότικος έρανος 

να είναι η αρχή του παντός και πήραµε το δρόµο για το µαγαζί των αειµνήστων Μανώλη 

και Νίκου Παπαγεωργίου. Στο δρόµο συναντήσαµε έναν παπά από το Μεσοχώρι και ο 

αείµνηστος Πολ. Βασιλάκης γυρίζει και µου λέει: «Κακός οιωνός, aξάερφε... µάλιστα 

aξάερφε, µόνον εάν επιστρέψουµε πίσω στο σπίτι....» κι έτσι τραβήξαµε προς τα εµπρός. 

Εξηγήσαµε την επίσκεψή µας και όλοι πήραµε τον υπόγειο σιδηρόδροµο για τους σαρά-

ντα δρόµους της Μανχάταν στο ραφτάδικο του αείµνηστου Πολ. Παπαδάκη. Εκεί συνα-

ντήσαµε τους συνδηµότες, αείµνηστους Κωστή Φράγκο, Μανώλη Γεωργιάδη, Δηµητρό 

Εµ. Παναγιώτου και άλλους που µου διαφεύγουν τα ονόµατά του. Διορίστηκε Επιτροπή 

Εράνου και ο καθένας από τους παραβρεθέντας προσέφεραν τον οβολό τους. Εστάλη 

έκκληση προς του Απερίτες του εσωτερικού των Η.Π.Α. (Wheeling, Pittsburg, Σικάγο, 

κλπ.). Μια ευγενική άµιλλα συνετέλεσε στην επιτυχία του εράνου µε αρκετές χιλιάδες 

δολάρια και το θεµελιωµένο Γυµνάσιο που ήταν χτισµένο µέχρι ένα µέτρο πάνω από την 

επιφάνεια του οικοπέδου, χτίστηκε αλλά δεν αποπερατώθηκε ολοκληρωτικά. 

Η επανάληψη του εράνου θα ήταν άκαρπη ένεκα της Μεγάλης Ύφεσης που µά-

στιζε την χώρα του Κολόµβου. Σε µια έκτατη συνεδρίαση στο σπίτι του Ηλία Βασιλάκη, 

κατόπιν ζωηρής συζήτησης, αποφασίστηκε, αντί εράνου, η ίδρυση του σωµατείου 

«ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΠΕΡΙΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ».  
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Η πικρή πείρα του παρελθόντος γύρω από τους τίτλους της Διοικήσεως, που συ-

νετέλεσε να διαλυθούν από τους τιτλοθήρες σωµατεία κοινής ωφέλειας, µ’ έσπρωξαν να 

κάµω πρόταση για Εκτελεστική Επιτροπή αποτελούµενη από γραµµατέα, υπογραµµατέα, 

ταµία και τέσσερις συµβούλους και σε κάθε συνεδρίαση των µελών να εκλέγεται επιτρο-

πή προεδρεύοντα από το σύνολο των παρευρισκοµένων εν τάξει µελών, η δε εκτελεστική 

επιτροπή να εκτελεί τις αποφάσεις των συνεδριάσεων. Η πρόταση µου εδευτερώθη, έγινε 

ζωηρότατη συζήτηση και η πλειοψηφία αποφάσισε υπέρ της Εκτελεστικής Επιτροπής, 

ενώ οι της µειοψηφίας απογοητευµένοι θύµωσαν και αποχώρησαν από τη συνεδρίαση 

υποστηρίζοντας πως πρόκειται για «µπολσεβίκικο σωµατείο». Κεραυνόπληκτοι οι ενα-

ποµείναντες αλληλοκοιτάζονταν απογοητευτικά. Δεν ξεχνώ την ερώτηση που έκαµα 

στην κρίσιµο εκείνη στιγµή: «Αν και εµείς κάνουµε το ίδιο και φύγουµε, εξάπαντος θα 

έχουµε αποτυχία στις προσπάθειές.» Απέσυρα την πρότασή µου και οµόφωνα εκλέξαµε 

το πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ µε πρόεδρο τον αείµνηστο Νίκο Π. 

Νισύριο και, µετά έξι µήνες που παρατήθηκε, αντικαταστήθηκε από τον αείµνηστο Πο-

λυχρόνη Παπαδάκη µε γραµµατέα τον αείµνηστο Εµµανουήλ Χ. Γεωργιάδη. Μετά την 

άδεια, ψηφίστηκε και τυπώθηκε το καταστατικό και εστάλη στις Καρπαθικές παροικίες 

του εσωτερικού των Η.Π.Α. Διοργανώθηκαν τµήµατα και έγιναν µέλη σχεδόν όλοι οι εν 

Αµερική Απερείτες. Με τις συνδροµές, τις Εσπερίδες και τα εκάστοτε καλλιτεχνικά λευ-

κώµατα, αποπερατώθηκε, όχι µόνον το Γυµνάσιο Καρπάθου, αλλά και το µοντέρνο Δη-

µοτικό Σχολείο, το Γήπεδο Απερείου, και πολλά άλλα κοινωφελή έργα για τα οποία η 

ΟΜΟΝΟΙΑ τιµήθηκε παρά του Βασιλέως της Ελλάδος Παύλου.  

Το 1934, η νεοφερµένη από την Κάρπαθο σύζυγός µου, µε τη συνεργασία των 

χωριανών µας Μαρίτσα Αριστ. Παπαγεωργίου και Μαριγώς Εµ. Παπαγεωργίου, διοργα-

νώθηκε η Στοά Κυριών ΟΜΟΝΟΙΑΣ, όχι µόνο στην Νέα Υόρκη, αλλά και στις εσωτερι-

κές πολιτείες των Η.Π.Α. Με προθυµία και ενθουσιασµό εγγράφηκαν µέλη και η ευγενή 

άµιλλα και δράση ξεπέρασε τους άνδρες. Ιδιαίτερα µε τα Κάλαντα που κάθε Χριστού-

γεννα και Πρωτοχρονιά έφερναν στο ταµείο της Στοάς ένα αµερικάνικο χιλιάρικο, ανέ-

ξοδο µε τα ευχάριστα αποτελέσµατα για το κλεινό Απέρι, το συγχρονισµένο Κοιµητήρι 

στα Καταπέργια, η καλλιτεχνική προτοµή εις το Χρύσειο Μέγαρο σε αναγνώριση του 

ιδρυτή και µεγάλου ευεργέτη Δηµήτριου Ιωαν. Χρυσού. Το ιστορικό της παράδοσης α-

ναφέρεται σε άλλες σελίδες του φυλλαδίου.  



 20 

Επ’ ουδενί λόγω έχω υπ’ όψη µου να δοκιµάσω να γράψω λεπτοµερώς την ιστο-

ρία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Αφήνω αυτό στον κατάλληλο µε υψηλή γνώση Καρπάθιο ιστορι-

κό. Απλά δοκίµασα να αναφέρω εν συντοµία τα στοιχειώδη και τους λόγους δια τους ο-

ποίους ιδρύθηκε η ΟΜΟΝΟΙΑ και η ΣΤΟΑ Γυναικών και όχι ως εσφαλµένως κυκλοφό-

ρησε για να κάνω αντίπραξη της ΚΕΠΑ. Αν δεν το πέτυχα, επικαλούµαι την µακρόθυµο 

επιείκεια των αναγνωστών µου, βασισµένος πάνω στο «ουδείς αλάνθαστος, ουδείς τέλει-

ος....» Ελπίζω να µην είστε αυστηροί στην κριτική σας.  

Για περίπου 35 χρόνια στην Νέα Υόρκη εργάστηκα σερβιτόρος στην κεντρική 

Λέσχη του Ρεπουµπλικανικού Κόµµατος στο πρώτης κατηγορίας Χοτέλ Μπίλτµορ κα-

θώς και στο Γουόλντορφ Αστόρια (από το 1942 µέχρι το 1962). Η κοινωνική εργασία 

µου έδωσε ουκ ολίγη ευχαρίστηση γιατί µε έφερε σε επικοινωνία µε επιστηµονικούς, πο-

λιτικούς, θρησκευτικούς, στρατιωτικούς, και εµπορικούς ηγέτες, όχι µόνον της χώρας 

του Κολόµβου αλλά και από όλα τα µέρη του κόσµου, προς τους οποίους δεν δίστασα να 

εκφράσω τις φιλελεύθερες κοινωνικές αρχές µου που τώρα εκφράζω και εδώ στο φτωχό  

µου φυλλάδιο. Οι πολύωρες σκληρές συνθήκες εργασίας µε τους εξευτελιστικούς µι-

σθούς ανάγκασαν τους εργαζόµενους σε ξενοδοχεία και εστιατόρια να οργανωθούν σε 

επαγγελµατικές εργατικές ενώσεις. Στην προσπάθεια αυτή αισθάνοµαι ευχαρίστηση και 

ηθική ικανοποίηση που συγκαταλέγοµαι µεταξύ των πρώτων στη δράση που συνετέλεσε 

να γίνει πραγµατικότητα το όνειρο της Εργατικής Ενώσεως. Από τις τριάντα χιλιάδες 

µέλη του Συνδικάτου το βιβλιάριό µου έχει αριθµό 711. Υπηρέτησα το Συνδικάτο από-

λυτα αφιλοκερδώς, όχι µόνο σαν αντιπρόσωπος στις γενικές συνελεύσεις, υπηρέτησα 

ακόµη και ως µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Λόκαλ 6. Εις αναγνώριση της δρά-

σης µου, το όνοµά µου καταχωρήθηκε µεταξύ των πρώτων χιλίων αγωνιστών που προ-

σέφεραν περισσότερο από το µερίδιό των στην τιµητική µπρούτζινη πλάκα που βρίσκε-

ται στην είσοδο του µεγάρου της Εργατικής Ενώσεως επί της 8ης Λεωφόρου και 44 Δρό-

µους και το οποίο κόστισε τότε πάνω από δύο εκατοµµύρια δολάρια. Εκεί στεγάζονται 

τα γραφεία της Επαγγελµατικής Ενώσεως που έχει περί τις είκοσι χιλιάδες µέλη. Είµαι 

επίσης µέλος της Αµερικανικής Εργατικής Οµοσπονδίας και της Βιοµηχανικής Εργατι-

κής Επιτροπής.  

Σε αυτούς τους οργανισµούς οφείλουµε την σχετική ασφάλεια εργασίας, τις καλ-

λίτερες συνθήκες εργασίας, το οκτάωρο, το πενταήµερο, τους καλλίτερους µισθούς µε 
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διπλό µεροκάµατο τις γιορτές, τρεις εβδοµάδες άδεια µε πληρωµή το χρόνο, σύνταξη, 

και ιατρονοσηλευτική περίθαλψη και πληρωµένη κηδεία. Σε γενικές γραµµές τα εργατι-

κά συνδικάτα έβαλαν χρήµατα στα χέρια του λαού για µια ανθρώπινη ζωή.  

******************************** 
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ΤΟ ΦΕΡΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΟΥ 1929 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Την Καθαροδευτέρα του 1929 βρέθηκα στο χωριό µου Απέρι της όµορφης Καρ-

πάθου των Δωδεκανήσων. Λίγες µέρες πριν, θυµήθηκα µε πόση µεγάλη χαρά γιορτάζαµε 

τις Απόκριες και ιδιαίτερα την Καθαροδευτέρα στα παιδικά µου χρόνια. Θυµήθηκα τους 

πολλούς και διάφορους αποκριάτικους µεταµφιεσµένους. Σκέφθηκα λοιπόν ότι δεν έπρε-

πε ν’ αφήσουµε να περνούν οι γιορτές αυτές απλώς µόνο µε τα στερεότυπα αποκριάτικα 

καλαµπούρια, αλλά ότι έπρεπε να τους δίνουµε µια κοινωνική και οικονοµική σηµασία. 

Άρχισα σχεδόν αµέσως να µαζεύω όλα τα αναγκαία για να βάλω σε εφαρµογή την και-

νοτοµία µου. Γέµισα έναν καλάθι µε κλούβια αβγά, µάζεψα από εδώ κι εκεί καµιά δεκα-

ριά κουτσοβρόκαλα, µερικές παλιοψωµαθούκες, λίγα παλιοκάλαθα και τουπιά, και γέµι-

σα ένα κούφουνα καλοθρεµµένες ακνίες. Το πρωί της Καθαροδευτέρας τα φόρτωσα όλα 

στο µαύρο γαϊδουράκι του αλησµόνητου παππού µου, Παπά-Γιώργη Γεργατσούλη, µε 

τέτοια µυστικότητα που ούτε ο ίδιος ακόµη δεν µε πήρε χαµπάρι.  

Ξεκίνησα από το σπίτι µας στην Πετράκλα του Μέσα Αιµωροού. Πέρασα τα 

Συµβούλια, τον Οµπρός ποταµό και το Παλιό Νεκροταφείο. Όταν έφθασα στον ποταµό, 

τον πέρασα και προχώρησα προς τον Άγιο Χαράλαµπο. Στις φωνάρες µου για τα πράµα-

τα που είχα για πούληµα, µε πλησίασαν σαν τις µέλισσες οι χωριανές µου από τα Αµά-

σκια. Παρόλο ότι µε πρόδωσαν οι αποκριάτικες παλιοπραµατιέδες µου, δεν γνώρισαν 

την ταυτότητά µου. Κρυµµένος µέσα στη γυναικεία φορεσιά, µουστουχοµένος µε το 

µαύρο τσεµπέρι της Μάνας µου, µε φωνή γυναικεία και µε προφορά Αρκασοµενετιάτισ-

σας, πέρασα τον Αι Χαράλαµπο κι έφθασα στο Τιώι. Απ’ εκεί αντίκρισα την κοσµο-

πληµµύρα, την πρωτοφανή στα χρονικά της Καθαροδευτέρας. Ο κόσµος από το Απέρι 

και τ’ άλλα κοντινά χωριά ήταν αραδιασµένος στους δρόµους, στα δώµατα και στ’ αµπέ-

λια. Έφθασα στο Γιοφύρι της Βρύσης, και αναβαίνοντας τα σκαλιά, µέσα στον κόσµο 

άκουσα τη Γιαγιά µου, την παπαδιά, να λέει του Παπά-Γιώργη: «Αµέ ε, σου φαίνεται 

πώς ετούτος ιά ο γάαρος εµοιάζει του ικού µας;»  Από τα γέλια και τις φωνές δεν άκουσα 

την απάντηση του καλοκάγαθου παπά που µε παρακολουθούσε µε ειρωνικό ύφος. Καβα-

λάρης, ή µάλλον καβαλάρισσα, στ’ αφηνιασµένο από τον τρόµο γαϊδουράκι, και µε τη 

συνοδεία µικρών και µεγάλων, αρσενικών και θηλυκών, χωριανών και ξενοχωριανών, 
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έφθασα στη µέση της αυλής του Τσαγκάρη, και αφού ζήτησα ησυχία, άρχισα να απαγ-

γέλλω... 

1. Δεν είναι τα παιδιά µικρά, κάτι θα σου συστήσω, 
γύρισε στην Κάρπαθο να ‘ρθουν και κείνα πίσω. 

2. Εσύ να γίνεις αφορµή να ‘ρχεται ένα, ένα 
τα εγγόνια σου και τα παιδιά που βρίσκονται στα ξένα. 

3. Δεν σε γνωρίζω φίλε µου να γράφω κατ’ ευθείαν 
να σ’ ευχηθώ για τη χρονιά υγεία και ευτυχία. 

4. Μα φίλο µου αδελφικό έχω τον Πολυχρόνη  
αφ’ ότου τον εγνώρισα είναι πεντέξι χρόνοι. 

5. Και λέει µου για τα παιδιά µού λέει και για σένα  
πού το πεθυµήσαµε να έλθεις απ’ τα ξένα. 

6. Τα δίστιχά σου του ‘δειξα που έστειλε το παιδί µου 
και η ψυχή του πόνεσε ωσάν και τη δική µου.  

7. Άρχισα αλλιώς κι αλλιώτικα πάω να καταλήξω 
και από µακριά του µερακλή το χέρι θε να σφίξω. 

8. Με ευτυχία και χαρά το εβδοµήντα ένα  
κι όλοι οι Καρπάθιοι ευχόµεθα να ζείτε αγαπηµένα. 

 

Απάντηση Λάµπρου Ι. Σταµατιάδη  

1. Όταν ελθούν τα γηρατειά δεν κάνουν µοναχά τους 
θέλουν να βρίσκονται κοντά σ’ εγγόνια και παιδιά τους. 

2. Οι ερηµιές, οι ξενιτιές εφάγα τα ψαχνά µας 
τι να τα κάµει η Κάρπαθος τώρα τα κόκαλά τους;  

3. Δεν κάνουν ούτε λίπασµα το χώµα της ν’ αρτίσουν 
να γίνου πράσινη η γη µ’ άνθη να τη στολίσουν. 

4. Τρέχει πικρό το δάκρυ µου, βρέχει το µάγουλό µου  
όταν η Κάρπαθος ερθεί στη σκέψη, στο µυαλό µου. 

5. Τι να σου κάµω Κάρπαθος που ‘µαι ξενιτεµένος  
µε παλαµάρια ζωντανά είµαι σφιχτά δεµένος.  

 

************************************ 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αργά την άνοιξη, καθισµένος στο προαύλιο του σπιτιού µας, στα υψώµατα 

Τζάκσον Ηάιτς της Νεοϋορκέζικης «Μακρονήσου» παρακολουθούσα τα σπουργίτια και 

τα διάφορα άλλα πουλιά που κελαηδούσαν ανάµεσα στους θάµνους και τα πλατάνια του 

δρόµου µας. Τα παιδάκια παίζανε αθώα στην απέναντι µεγάλη αυλή του Δηµοτικού Σχο-

λείου της γειτονιάς µας. Το ζωντανό και ωραίο αυτό περιβάλλον µε τα παγωµένα ποτό 

«χάι µπολ» που κάθε τόσο ροφούσα, συνετέλεσε στο να πεταχτώ νοερά πέρα του Ατλα-

ντικού στην αξέχαστη γενέτειρά µας, την όµορφη Κάρπαθο. Πτερούγισα πάνω από τα 

χωριά, τις µαγευτικές εξοχές και τα νιάτα µου στον τόπο µας και γύρισα στην πραγµατι-

κότητα της σκληρής ξενιτιάς. Μια βαθιά, ενδόµυχη συγκίνηση έσπρωξε τα δάκρυα στα 

µάτια µου. Οι παρακάτω φτωχοί µου στίχοι, αφιερωµένοι στην πολύ αγαπηµένη µου 

Κάρπαθο, είναι το προϊόν αυτής της συγκίνησης και πρωτοδηµοσιεύτηκαν στην 

ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΗΧΩ.  

 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ 

1. Ακούστε πατριώτες µου, που ‘σται ξενιτεµένοι 
τραγούδια για την Κάρπαθο την πολυαγαπηµένη. 

2. Θέλω δυο λόγια να σας πω απ’ την καρδιά βγαλµένα 
να εξηγήσω τι θα πει η Κάρπαθος για µένα. 

3. Ο τόπος που γεννήθηκα και είδα την πρώτη µέρα, 
αυτό θα ειπεί Κάρπαθος για µένα και για σένα.  

4. Το σπίτι που µεγάλωσα, οι σεβαστοί γονείς µου,  
αδέλφια, φίλοι, χωριανοί, κι όλοι οι συγγενείς µου.  

5. Είναι οι δασκάλοι, τα σχολιά, τ’ αγόρια, τα κορίτσια 
που κοινωνία προσπαθούν να κάµουσι περίσσια.  

6.  Τα σπίτια τα πετρόκτιστα, που ‘ναι αραδιασµένα,  
σαν περιστέρια ολόασπρα, µοιάζουνε το καθένα.  

7. Είναι οι νέοι του χωριού που σκάφτουσι τ’αµπέλια, 
µε τ’ ανθισµένα νιάτα τους, µε όρεξη, µε γέλια.  

8.  Νοικοκυρές του τόπου µας, οι ροδοµαγουλάτες,  
και οι τεχνίτες του χωριού, του κάµπου οι ζευγολάτες. 
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9. Είναι οι βοσκοί εις τα βουνά, τα πρόβατα τα γίδια, 
το γάλα και το βούτυρο, και της Λαµπρής η δρύλλα. 

10.   Θερίστρες µε τα δρέπανα, τ’ αλώνια που αλωνίζου 
και ο µπονεντής όπου φυσά το στάρι να χωρίζου. 

11.  Η γαλανή µας θάλασσα, τα πλουµιστά της ψάρια, 
και ο λαγός κι η πέρδικα που κελαδάει στα πλάγια.  

12.   Μελισσουργός, η µέλισσα, το σίκερο το µέλι, 
σταλαµατιά µαζεύτηκε από φύση µυρωµένη.  

13.        Και τα κορίτσια που τρυγούν το ώριµο σταφύλι 
και βγαίνει το γλυκό κρασί σαν τα δικά τους χείλη.  

14.  Οι κόφτρουσες που τις ελιές, µάδου µέσ’ στο καλάθι, 
και βγάζουσι σταλετουργιό, το ξακουστό το λάδι. 

15.        Ο λόφοι, τα ψηλά βουνά, τα πευκοφυτεµένα,  
θυµάρια κι αγριολούλουδα, όµορφα στολισµένα.  

16.       Οι χρυσοπράσινες µυρτιές, και οι αλιγαργιές της,  
οι σχίνοι και οι άσκηθοι, και οι κινόµαλές της.  

17.      Τα κρυσταλλένια µας νερά, που τρέχουνε στη βρύση,  
και η κοπέλα µε το σταµνί που πάει να γεµίσει. 

18.   Οι έξοχές, οι οµορφιές µε τα κρύα νερά τους, 
κι ο χωριανοί µας που γλεντούν στα ξωµαναστήριά τους. 

19.      Όλα τα γλέντια κι οι χοροί, σ’ όλα τα πανηγύρια 
που πίνουν γνήσιο κρασί γεµάτα τα ποτήρια. 

20.     Είναι τα λυροτσάµπουνα κι η αµπελοκουρµούλα, 
που κάνουν πλούσιους και φτωχούς, να τα ξεχάνουν ούλα.  

21.  Οι πρασινάδες οι παχιές, εις του Παπά Ηλία  
και του χωριού ο Δήµαρχος µέσα στη Δηµαρχία. 

22.    Που συζητούν οι χωριανοί µε το δικό τους τρόπο, 
κοινοτικά, πολιτικά, χωρίς κανέναν κόπο. 

23.      Ο ουρανός, η θάλασσα, και το ανοιχτό µπουγάζι, 
και της αυγής η οµορφιά όταν γλυκοχαράζει.  

24.       Το περιγιάλι τ’ όµορφο, οι γραφικοί του βράχοι, 
τους σκάρους και τα ψάρια σου, άλλο νησί δεν τα ‘χει.  

25.    Είναι οι βαρκούλες στο γιαλό, µε τ’ άσπρα τους πανάκια,  
το κύµα στην ακρογιαλιά, µε τ’ άσπρα τα χοχλάκια. 
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26.  Ο ήλιος στο µεσούρανο που τρέχει προς τη Δύση, 
και το φεγγάρι που ακολουθά, τη νύχτα να φωτίσει. 

27.  Η σκάλα η αξέχαστη, η δακρυοβρεγµένη, 
που νοσταλγούν να ξαναβγούν όλοι οι ξενιτεµένοι.  

28.    Το κοιµητήρι του νησιού, εις του χωριού τη βάντα, 
 που ‘τάφησαν οι πρόγονοι και τους θυµούνται πάντα.  

29.   Του τόπου που γεννήθηκα, που σ’ έχω περιγράψει, 
χαρά θα αισθανόµουνα στη γη του να µε θάψει.  

30.   Όποιος ταφεί στον τόπο του, θα ‘χει ελαφρύ το χώµα 
το σώµα του θα το ‘ξερε, ας είν’ κλειστό το στόµα.  

31.  Εάν µετά το θάνατο παράδεισος υπάρχει 
στ’ Απέρι θα ευχόµουνα ο θάνατός µου να ‘ρθει.  

32. Συγχώρεσέ µε Κάρπαθος που ‘µαι ξενιτεµένος, 
µε παλαµάρια ζωντανά είµαι σφιχτά δεµένος.  

33.    Αυτή είναι η Κάρπαθος για µένα. 
Αυτή πρέπει να είναι και για τον καθένα.  

34. Ζητώ συγνώµη από τους ποιητές κι όλους τους µορφωµένους 
γιατί οι στίχοι µου είν’ αδύνατοι, σαν τους ξενιτεµένους.   

 
Αφιερωµένο στους γονείς µου Γιάννη και Βαγγελούλα Σταµατιάδη-Κάτρου. 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ 
 

Σχόλια για τους παραπάνω στίχους 

Εφηµερίδα «Καρπαθιακή Ηχώ», Ιούλιος 1968 
«...Οι ανωτέρω δηµοσιευόµενοι στίχοι αποτελούν µια τρανή απόδειξιν της απέραντης αγά-

πης του ξενιτεµένου για την πολυαγαπηµένη µας πατρίδα Κάρπαθον. Πόσο βαθιά είναι ριζωµένη 
αυτή η αγάπη, πόσο συγκλονίζει κάθε ευαίσθητη ή και σκληρή ψυχή ακόµη, φαίνεται µέσα στα τρα-
γουδάκια του λαϊκού αυτού ποιητή που είναι ξεχείλισµα λατρείας, νοσταλγίας και ειλικρινούς εξω-
τερίκευσης των πόθων και της φλόγας του ξενιτεµένου προς τη γη των προγόνων του. Δεν πιστεύο-
µε να υπάρξει αναγνώστης που να µη δακρύσει και να µη συγκινηθεί διαβάζοντάς τα. Ευχόµεθα 
ολόψυχα σ’ όλους τους συµπατριώτες µας να ευτυχήσουν να ξεµπαρκάρουν σύντοµα στη δακρυ-
βρεγµένη εκείνη σκάλα αποβιβάσεως της Καρπάθου και να χαρούνε το νησί και το χωριό των ονεί-
ρων που καθένας πρωτοείδε το φως....» 

 

Εύρη Βαρίκα – Μοσκόβη, Αθήνα 26-2-1971 
«Αγαπητέ κ. Λάµπρο Σταµατιάδη, 
Σας χαιρετώ θερµότατα για την ευγενή καλοσύνη που είχατε να µου στείλετε τα ωραιότατα 

δίστιχά σας, εµπνευσµένα από την αγάπη της ειδυλλιακής πατρίδος µας Καρπάθου. Μέσα σ’ αυτά 
καταφαίνεται η αγάπη και η νοσταλγία σας για την πατρώα γη, που την στερείσθε κι εσείς ζώντας 



 27 

µακριά της, όπως και τόσα άλλα παιδιά της ξενιτεµένα που ένα από αυτά είµαι κι εγώ, δυστυχώς. 
Οι στίχοι σας µου άγγιξαν ολόισια στην καρδιά µου και έφεραν δάκρυα στα µάτια µου, κι αυτό γιατί 
είναι αληθινοί. Και ότι είναι αληθινό είναι πάντα ωραίο και συγκινεί. Σας συγχαίρω και σας ευχα-
ριστώ για την πατριωτική συγκίνησης που χαρίσατε µε την ωραία σας ποίηση. Πολλές από αυτές αν 
µου επιτρέπετε θα ήθελα να τις δηµοσιεύσω στο καινούργιο µου βιβλίο που πρόκειται σύντοµα να 
εκδώσω µε τον τίτλο «Παραµύθια της Πατρίδος µου Καρπάθου». Τα δέοντα στην οικογένειά σας 
και χαιρετισµούς σε όλους τους αγαπητούς µας ξενιτεµένους συµπατριώτες. Ο σύζυγός µου σας 
χαιρετά εγκαρδίως.  

Με άπειρη εκτίµηση και φιλία,  
Εύρη Βαρίκα-Μοσκόβη» 
 
Λογοθέτης Γ. Χιωτάκης, Ρόδος & Απριλίου 1971 
«Αγαπητέ µας Συµπέθερε Λάµπρο,  
Τι είναι αυτά που γράφεις και τις καρδιές µας σχίζεις; Ποιος Καρπάθιος, και προπαντός 

Απερείτης ηµπορεί να κρατηθεί και να µη δακρύσει; Είµαι κι εγώ ένας από τους πολλούς που άφη-
σαν πολύν ιδρώτα και χρήµα στα άγια χώµατα του αγαπηµένου µας νησιού.  Εκτός τούτων, η ανά-
µνηση για τους προγόνους µας, των εθίµων και της ζωής µας, που τόσον υπέροχα εξιστορείται µε 
τους ωραίους στίχους σας, προκαλούν την βαθιά νοσταλγία µας. Το καλύτερο δώρο που µπορούσε 
κανείς να χαρίσει στο αγαπηµένο µας νησί είναι οι βαθυστόχαστοι στίχοι σας.  

Σας ευχαριστώ και εύχοµαι καλήν επάνοδο και Καλό Πάσχα.  
Με αγάπη, 
Λογοθέτης Γ. Χιωτάκης 
 
Μιχαλάκης Πολ. Χιώτης, Σεδισάιδ, Οχάιο, 11-3-1972 
 «Αξιότιµε κ. Λάµπρο Ιωαν. Σταµατιάδη εις Λονγκ Άϊλαντ, Ν.Υ. 

Με συγκίνηση, χαρά και υπερηφάνεια έλαβα το εξαιρετικό ποίηµα σας το οποίο το βρίσκω 
γεµάτο πραγµατική νοσταλγία και υποδειγµατική αγάπη προς την Κάρπαθό µας, που αποδεικνύει 
πόσον ο ξενιτεµένος Καρπάθιος πονάει και αναστενάζει διαρκώς δια την επιστροφή του εις τα χώ-
µατα της γλυκιάς πατρίδος µας. Αποδεικνύει επίσης ότι οι παιδικές αναµνήσεις παραµένουν ανεξί-
τηλοι εις τα βάθη του εαυτού µας και πολλάκις παροτρύνουν να εκδηλώσουµε τον πόνο, την αγάπη 
και την λατρεία µας στο µέρος της καταγωγής µας. Και όπως ακριβώς σας γνώρισα ως έναν αρι-
στοκράτη και ηγεµόνα των Συλλογικών πραγµάτων κατά την πολυετή συνεργασία µας, ούτως πα-
ρουσιάζεστε και εις το ποίηµα σας απλούστατος µεν, αλλά πλούσιος και αρχηγός εις την χρήσιν των 
απλών τοπικών …. 

Δεχθείτε παρακαλώ τα θερµά µου συγχαρητήρια δια το ανωτέρω ποίηµα σας. Είναι κάτι το 
οποίο θα παραµείνει µια τρανή ένδειξη της αγάπης σας προς τον τόπο της καταγωγής των γονέων 
µας.  

Μετ’ εκτιµήσεως 
Μιχαήλ Πολ. Χιώτης, καθηγητής 
 
Νικόλαος Ι. Χατζηαντωνίου, Αθήνα 18-3-1972 
Φίλε και αγαπητέ µου συµπέθερε στην Αµερική, Λάµπρο, 
Έλαβα την από 7η τρέχοντος αγαπητή µου επιστολή σου µετά εν αυτή εσώκλειστα της ΔΕΗ 

και λίαν συγκινητικό τραγούδι σου για την ωραία και γλυκιά µας γενέτειρα Κάρπαθο, τα οποία πά-
ρα πολύ µε συγκίνησαν. Είναι φανερό και βεβαιωµένο ότι εάν οι Καρπάθιοι, «µηδενός εξαιρουµέ-
νου», δεν εµπνέονταν από την τόση µεγάλη αγάπη και νοσταλγία προς τον τόπο όπου γεννήθηκαν 
και εκπαιδεύθηκαν, ασφαλώς τότε το νησί µας προ πολλού θα είχε ερηµωθεί.  

Όσον αφορά το επίµαχο ζήτηµα της µελετούµενης µεταφοράς του Σταθµού της ΔΕΗ εις την 
ωραία ακρογιαλιά του ΒΡΟΝΤΗ, έπραξα πρώτος ότι ήταν δυνατόν δια να αποσοβηθεί αυτή η κα-
ταστροφή εις τον τόπον µας. Ενήργησα παντού µε ενδιαφέρον και την ενεργητικότητα που µε δια-
κρίνει, αλλά θετικό αποτέλεσµα µέχρι σήµερον, δυστυχώς δεν έχω δια να σου αναγγείλω. Προσπα-
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θήσατε από αυτού µέσω των Σωµατείων µας και γράψετε απ’ ευθείας στον Πρωθυπουργό και Α-
ντιπροέδρους της Κυβερνήσεως εκθέτοντας το όλον ζήτηµα, καθ’ όσον η Κυβέρνησή µας δείχνει 
µεγάλο ενδιαφέρον δι’ όλα τα ζητήµατα που αφορούν τους Έλληνας του εξωτερικού. ...  

Με αγάπη και εκτίµηση, 
Ο Συµπέθερος και γείτονας 
Νικόλαος Ι. Χατζηαντωνίου, πολιτικός µηχανικός 
 
 
Ιωάννης Φωκά Οικονοµίδης, Ποσίδιον Καρπάθου, 2-3-1971 
Αγαπητέ µου Λάµπρο, 
Την ξενιτιά, την οµορφιά, την πίκρα, την αγάπη, τα τέσσαρα τα ζύγισα, βαρύτερα είν’ τα 

ξένα. Ο ξένος µες την ξενιτιά πρέπει να βάζει µαύρα για να ταιριάζει η φορεσιά µε της καρδιάς τη 
λαύρα.  

Έλαβα το στιχούργηµά σου «Τι Είναι η Κάρπαθος για Μένα» και σε ευχαριστώ που µε θυ-
µήθηκες. Είναι εκφραστικό και συγκινεί κάθε καρδιά. Είσαι αξιοθαύµαστος που διατηρείς ακόµη 
την απέραντη µνήµη σου για την παλιά µας Κάρπαθο µε το τοπικό της νησιώτικο κι αγροτικό της 
χρώµα και µε το άρωµα της παρθενιάς της... Με λύπη µου όµως σου γράφω πως σήµερα στην Κάρ-
παθο µας σπανίζουν οι νέοι που σκάφτουν αµπέλια και µάλιστα χαρούµενοι όπως σπανίζουν οι 
ζευγολάτες, οι θερίστρες, τ’ αλώνια και οι κόφτρουσες. Σαν δείγµα ζευγολάτου της παλιάς γενιάς 
απόµεινε ακόµα στ’ Απέρι µας ο Νικολής της Κάλυτας, Γιάννης Κάτρου και της καινούργιας ο Νι-
κολής Φασουλέτος. Και αν δεν γίνουν αγροτικοί δρόµοι να κυλά ο τροχός για µηχανοκίνητη καλλι-
έργεια όλα τα χτήµατα του τόπου µας θα ρηµάξουν...  

Στους στίχους σου αγαπητέ Λάµπρο κάνεις αξιοπρόσεχτη περιγραφή της κάθε οµορφιάς του 
νησιού µας και δέξου γι’ αυτό τα θερµά µου συγχαρητήρια. Έχεις δυνατές εικόνες και θαυµάσια 
ψυχική κίνηση. Είναι υπέροχος και ο στίχος  «Εάν µετά το θάνατο παράδεισος υπάρχει, στ’ Απέρι 
θα ευχόµουνα ο θάνατός µου να ‘ρθει.» Οµοίως συγκινητική είναι η αφιέρωση στους αλησµόνη-
τους γονείς σου. Γενικά δείχνεις πως µες την ψυχή σου κλείνεις την Κάρπαθο κι ο δεσµός σου µε 
την πατρική γη είναι άρρηκτος. Κι έτσι διαπιστώνει κανείς για πολλοστή φορά, αγαπητέ Λάµπρο, 
πως κάθε σκέψη, κάθε αίσθηµα, κάθε πάθος του ξενιτεµένου στρέφεται στην µακρινή του γενέτειρα 
και πως η ανάµνησή της αποτελεί το προσφιλέστερο καταφύγιο στις θλιβερές του ώρες. Η ξενιτιά, 
όπως ξέρεις, είναι από τα πιο αγαπηµένα θέµατα της ελληνικής µούσας και ιδιαίτερα της δηµοτικής 
µας ποίησης, γιατί από τα πανάρχαια χρόνια συνδέεται µε το παρατηρούµενο ρεύµα του εκπατρι-
σµού των Ελλήνων και µε την ιστορική και οικονοµική εξέλιξη του Ελληνισµού. Υπεστήριξα και 
υποστηρίζω πάντα πως ο ξενιτεµένος Ελληνισµός στάθηκε ο µοχλός του Νεοελληνικού διαφωτι-
σµού και της Εθνεγερσίας. Μήπως εσείς λίγα κάµατε µε την ΚΕΠΑ και ΟΜΟΝΟΙΑ; Αλλά φοβάµαι 
ότι σε κούρασα, αγαπητέ µου φίλε, και σταµατώ. Πάντως στα όµορφα λαϊκά µας τραγούδια για την 
ξενιτιά, που τόσο µου αρέσουν και µε συγκινούν πρόσθεσες και συ, φίλτατε, το δικός µε την εξαιρε-
τική του οµορφιά. Και γι’ αυτό επέτρεψέ µου να σου δώσω και πάλι τα θερµά µου συγχαρητήρια 
και την ευχή µου για µια ΚΑΛΗ ΠΑΤΡΙΔΑ προς χαρά όλων των συγγενών και φίλων σου. Σας θυ-
µούµεθα πάντα. Τα φιλιά µας στο Γιώργο σας.  

Ο φίλος σας, 
Ιωάννης Φωκά Οικονοµίδης, δικηγόρος 
 
 
 
 
Μηνάς Βαρδούλης: Βολάδα Καρπάθου, 24 Μαρτίου 1971 
Αγαπητέ µου εξάδελφε Λάµπρο, γεια χαρά.  
Δια της παρούσης µου θέλω να σας ευχαριστήσω θερµά για την ποιητική σας περιγραφή 

της λατρευτής µας Καρπάθου όπου µου στείλατε. Τη συζητήσαµε µε τον ξάδερφο Φωκά και η επι-
θυµία µας θα ‘ταν κάποτε να ανταµώναµε εδώ στην πολυτραγουδισµένη µας Κάρπαθο και να τα 
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πούµε δια ζώσης και επαναφέρουµε χρόνια αλησµόνητα και όπου οι τάξεις µας σηµαντικά αραιού-
νται τώρα τελευταία.  

Θερµά συγχαρητήρια από την καρδιά µου, 
Μηνάς του Βαρδαούλη 
 
 
Ηλίας Φ. Σταµπολής, Πειραιάς 
Αγαπητέ µου ξάδελφε Λάµπρο και Μαριγώ,  
Έλαβα την επιστολή σου µε το εσώκλειστο τραγούδι και χάρηκα πολύ, τόσο εγώ όσο και η 

οικογένειά µου διότι µας ενθυµείσθε πάντοτε, αλλά και για τους ωραίους στίχους σας οι οποίοι µας 
κατενθουσίασαν. Δια τούτο συχνά και επανειληµµένα τα διαβάζουµε. Την περισσή αγάπη του Καρ-
πάθιου προς την Κάρπαθο µπορούµε αλάνθαστα να την µεταφέρουµε σε οποιονδήποτε ξενιτεµένο 
Έλληνα. Είµαστε προνοµιούχος λαός και ξεχωρίζουµε άλλων εθνικοτήτων για την απέραντη και 
µέχρι πάθους αγάπη προς τη γενέτειρά µας. Οι πρόγονοί µας έγραφαν στα βιβλία της ιστορίας «Πα-
τρός και µητρός εξ’ ίσου αγαπητή είναι η πατρώα γη.» Και πάλιν θερµά συγχαρητήρια ευχόµενοι 
προς υµάς, τέκνα και εγγόνια σας τα βέλτιστα από κάθε άποψη.  

Με αγάπη, ο ξάδελφός σας 
Ηλίας Φ. Σταµπολής.  
 
 
Ιωάννης Μιχαηλίδης: Νέα Υόρκη, εκ νήσου Τήλου 
Αγαπητέ συµπατριώτη και φίλε Λάµπρο Σταµατιάδη,  
Επισταµένως µελέτησα το ποίηµα σας και σε θαυµάζω και συγχαίρω δια την άπειρη αγάπη 

και νοσταλγία δια το πράγµατι ωραίο νησάκι. Ακριβώς αυτή την αγάπη και νοσταλγία αισθάνοµαι 
και εγώ δια το νησάκι µου. Εύχοµαι να είσαι καλά να γράψεις και άλλο. Ατυχώς δεν είµαι ποιητής 
ως υµείς δια να γράψω και εγώ ένα ποίηµα δια το δικό µας νησάκι Τήλο. 

Με αγάπη, 
Ιωάννης Μιχαηλίδης 
 
 
Ευδοξία Μ. Παπαδάκη, Long Island, N.Y. 26-7-1967 
Αγαπητέ κ. Λάµπρο Σταµατιάδη, 
Έλαβα τους στίχους σου και η χαρά µου και συγκίνησή µου είναι απερίγραπτη. Διαβάζο-

ντας τους στίχους σας συγκινήθηκα καθώς και η µαµά µου η οποία σας συγχαίρει. 
Ολοψύχως σας ευχαριστούµε και ευχόµεθα να είσθε πάντοτε υγιής και µια ηµέρα να ικα-

νοποιηθεί η νοσταλγία σας για την πατρίδα. 
Διατελώ καις σας ευχαριστώ για την καλοσύνη σας, 
Ευδοξία Μ. Παπαδάκη 
 
Γεώργιος Σισάµης, Άκρον, Οχάιο 1-3-1972 
Αγαπητέ συνάνθρωπε και φίλε Λάµπρο, γεια χαρά. Έλαβα το τραγούδι σου και θέλω να σας 

ευχαριστήσω που δεν µε ξεχνάτε, αλλά κι εγώ σας έχω πάντα στη σκέψη µου ως ένα καλό, ειλικρινή 
φίλο µου. Μου έκαµε εντύπωση η υποµονή σου, αλλά και διότι οι στίχοι σου είναι πράγµατι µια 
τόσο ωραία περιγραφή που όποιος τους διαβάσει, όχι µόνον θα θυµηθεί τη γενέτειρά µας Κάρπαθο, 
αλλά θα την αισθανθεί µέσα εις την ψυχή του γιατί τα λες τόσο απλά και γνήσια όπως πράγµατι 
είναι. Αν δοκίµαζες να πεις διαφορετικά ή να τα µεγαλοποιήσεις θα έχαναν τη σηµασία και αξία 
τους. Είσαι άξιος συγχαρητηρίων για τα αισθήµατά σου για τον τόπο που γεννηθήκαµε και µεγαλώ-
σαµε, το ωραιότερο µέρος του κόσµου για µας. Δε θέλω να σου γράψω για την ακαταστασία και 
αβεβαιότητα του κόσµου γιατί ξέρω εδώ και 45 χρόνια ότι την παρακολουθείς, την µελετάς και την 
γνωρίζεις καλλίτερα από µένα. Θυµήθηκα όµως ένα παλιό δίστιχο και σου το γράφω, γιατί είµαι 
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σίγουρος πως θα συµφωνήσεις µαζί µου µε την έννοια που ανταποκρίνεται στο πολιτικό-
οικονοµικό χάος µας.  

...Ήθελα να γινώ στραός, κουφός στα γεραδιά µου 
να µη θωρούν τα µάδια µου να µη γροικούν τ’ αφτιά µου. 
 
Με θερµούς και φιλικούς χαιρετισµούς, 
Γεώργιος Σισαµής 
 
 
Γεώργιος Ρεΐσης, Πειραιάς 
Αγαπητέ άγνωστε µου συµπατριώτη, κ. Λάµπρο Σταµατιάδη, 
Προσωπικά δεν γνωριζόµαστε, όµως από το φυλλάδιο που µου έστειλε ο γιος µου Νίκος µε 

το πολύ ωραίο σας τραγούδι βγάζω το συµπέρασµα πώς είστε προικισµένος µε τα χαρίσµατα του 
καλού πατριώτη. Ατυχώς δεν είναι πολλοί οι καλοί, γι’ αυτό και διακρίνονται οι ολίγοι. Οι στίχοι 
σας πολύ ωραίοι και συγκινητικοί, αφήνουν να εννοηθεί ότι ο άνθρωπος που τα έγραψε αγαπά τον 
τόπο που γεννήθηκε, τον νοσταλγεί, και συνάµα παρακινεί για το γυρισµό. 

Σας παρακαλώ δεχθείτε τα θερµά µου συγχαρητήρια και σας στέλνω και εγώ µερικούς στί-
χους µου µέσω του γιου µου Νίκου να σας τους δώσει. Καθώς βλέπετε είναι γραµµένοι πάνω στα 
δικά σας αισθήµατα για τη γενέτειρά µας.  

 
****************************************** 

 

 
Όρθιος και καθιστός αριστερά είναι άγνωστοι. Όρθιος στο κέντρο είναι ο Πολυχρόνης Παπαδά-

κης και δεξιά ο Λάµπρος Σταµατιάδης (γύρω στο 1920)  
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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟ ΜΑΣ ΚΑΦΕΤΖΗ ΠΑΠΑ-ΗΛΙΑ 

1. Τον καφενέ που βλέπουµε κλειστό, παπά-Ηλία,  
και προκαλεί σε όλους µας λύπη, µελαγχολία, 

2. Είναι κλειστός ο καφενές µα ‘µεις σ’ αναζητούµε,  
παπά το καλώς όρισες όλοι µας να σου πούµε. 

3. Εις το Χριστό παράκληση κάνουµε να σε φέρει  
και πάλι υγιέστατο στου Κυρκαλού τ’ Απέρι 

4. Σύντοµα να ‘ρθεις υγιής αυτή ‘ναι η ευχή µας, 
παρακαλούµε το Χριστό µε όλη την ψυχή µας 

5. Όλη η πελατεία σου παπά σε περιµένει,  
τον ερχοµό σου λαχταρά η ταλαιπωρηµένη. 

6. Πολλές φορές καθόµαστε απέξω στην ταράτσα,  
µα κάνει κρύο τσουχτερό και µας χαλά την πιάτσα. 

7. Όλοι σε περιµένουµε, για σένα συζητούµε,  
µήπως στην πόρτα ξαφνικά µε τον µπερέ σε δούµε. 

8. Την προσοχή µας στρέφουµε στον κάθε ένα κτύπο,  
µήπως σε δούµε ξαφνικά να βγαίνεις απ’ τον κήπο. 

9. Άδικα περιµένουµε, τίποτα δεν ακούµε,  
ούτε στην ανακαπνιά λίγο καπνό να δούµε 

10. Άδικα ξεπαγιάζουµε απέξω στην καλύα,  
µήπως σε δούµε ξαφνικά φίλε παπά-Ηλία 

11. Είναι κλειστός ο καφενές, έρηµος και ο δρόµος,  
µα όλοι µαζευόµαστε σαν έρθει ο ταχυδρόµος. 

12. Όλοι σε πεθυµήσαµε και σε αναζητούµε,  
να µας σερβίρεις τον καφέ, µα και να ζεσταθούµε 

13. Την πελατεία σου παπά να εξυπηρετήσεις,  
να δώσεις γραµµατόσηµα, γράµµατα να σφραγίσεις. 

14. Όλοι σε περιµένουµε και νέοι και οι γέροι,  
και ξένοι και περαστικοί και όλο το Απέρι. 

15. Άνδρες γυναίκες αρωτούν µα πιο πολύ οι χήρες,  
λείπεις και ξεπαγιάσανε παπά οι κακοµοίρες 

16. Ξεκλειδωµένες κάθονται κι αυτές παπά στο δρόµο,  
εσένα περιµένουνε, µα και τον ταχυδρόµο. 

17. Την πόρτα περιµένουνε ν’ ανοίξεις για να µπούνε,  
να πάρουν γραµµατόσηµα, µα και να ζεσταθούνε. 

18. Χάσαµε τα πασχάλια µας, χάσαµε τα νερά µας,  
γύρνα σε περιµένουνε και οι µπιλοταδώροι 

19. Εδώ κι εκεί πηγαίνουµε, να πάµε και στου Τσαγκάρη,  
µα ο καφενές κι ο παπάς έχουν για µας τη χάρη. 

20. Με τη σειρά του αρωτά για σε ο ταχυδρόµος,  
πότε θα έρθει ο παπάς ν’ αδειάσει και ο δρόµος. 
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21. Στον ταχυδρόµο µας παπά πολύ χαρά θα δώσεις,  
να πάρεις λίγα γράµµατα για να τον ξαλαφρώσεις. 

22. Όπου και αν κοιτάξουµε όπου και αν σταθούµε,  
όλοι σ’ ανιορεύοµε καις σε αναζητούµε. 

23. Σαν έρηµος ο Κυρκαλός είναι χωρίς εσένα,  
εύχοµαι να ‘ρθεις υγιής παπά από τα ξένα. 

24. Πιστεύω άριστο γιατρό να βρήκες στην Αθήνα, 
 κι όλη η θεραπεία σου παπά να πήγε φίνα 

25. Αν όµως βρήκες γιάτρισσα, πρόσεξε να είσαι εντάξει;  
κι αν δεν αισθάνεσαι καλά να σε ξανακοιτάξει. 

26. Πες της το, µην εντρέπεσαι, κόλλα της µην τα χάνεις, 
 «εσύ που µε αρρώστησες, γιάτρισσα, να µε γειάνεις». 

27. Και το «π...», σφυγµό σου µια φορά να σου τον ξαναπιάσει,  
νοµίζω η αρρώστια σου ευθύς θα σου περάσει. 

28. Όλη η πελατεία σου παπά σε περιµένει, 
 µε ανοιχτή την αγκαλιά, πολύ συγκινηµένοι. 

 
Με αγάπη, αδελφικός φίλος σου (άγνωστος ποιητής), Μάρτιος 1986  

************************************* 
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ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ 
ΤΩΝ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΕΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

Από Λάµπρο Ι. Σταµατιάδη 

 

Καλήν εσπέραν χωριανοί αν είναι ορισµός σας, 

Χριστού τη θεία γέννηση να µπω στ’ αρχοντικό σας. 

Με ενδιαφέρον κι άµεσο σκοπό για το χωριό µας 

Με κάλανδα ήλθε να σας βρει πάλι ο σύλλογός µας.  

Στη σκέψη και στο λέγειν µας πρωτοστατεί τ’ Απέρι 

Κι ελπίδες τρέφουµε γι’ αυτό όλοι στα ξένα µέρη. 

 

Να εκπληρούνται θέλουµε τα έργα κι όνειρά µας  

Γιατί τ΄Απέρι κατοικά πάντοτε στην καρδιά µας. 

Την Κάρπαθο και όλα τα χωριά όλοι µας τ’ αγαπούµε, 

Και µε υγείαν και χαρά να πάµε να τα βρούµε. 

 

 «Όµιλος Καλάνδων ΟΜΟΝΟΙΑ Απερίου Καρπάθου» 
Ζωή Ν. Μακρή 
Ζωή Γ. Φράγκου 
Βενετία Μ. Τσαγκάρη 
Σοφία Εµ. Μακρή 
Φωτεινή Μιχ. Βασιλάκη 
Βενετία Γ. Λογοθέτου 
Μαίρη Ε. Λογοθέτου 
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ΣΤΙΧΟΙ ΓΑΜΟΥ 

Ευχές για το γάµου του ανιψιού µας, γιατρού Γιάννη Π. Σταµατιάδη, και της νύ-

φης Φανής Ι. Γεργατσούλη. 

1. Ως θείος µεγαλύτερος σας δίνω την ευχή µου  
και βάλτε την ξεχωριστά, βγαίνει από την ψυχή µου. 

 
2. Του Ποθητού µας Πρωτογιέ, δε λέγεται η χαρά µας 
την κόρη που προτίµησες κι έγινε ανιψιά µας. 

 
3. Και των γονιών σου η χαρά θα ‘ναι πολύ µεγάλη  
γιατί ως ονειρεύοντο είδαν το γιο τους Γιάννη. 

 
4. Γιάννη, επήρες όνοµα πολύ αγαπηµένο 
που ‘ναι απ’ τον παλιό καιρό στ’ Απέρι παινεµένο. 

 
5. Δισέγγονη, τρισέγγονη, ενός δέντρου µεγάλου 
που δεν µπορούν τις ρίζες του τα χρόνια να του βγάλουν. 

 
6. Τώρα ανιψιούλα µας, Φανή, σας εύχοµαι µε χάρη 
που διάλεξες για ταίρι σου τον ανιψιό µας Γιάννη. 

 
7. Διάλεξες επιστήµονα µα είσαι κι εσύ κολώνα 
και θα διαβείτε ευχάριστα όλο σας τον αιώνα. 

 
8. Αγαπηµένα ανίψια µας, ρόδο και κυπαρίσσι 
πάντα να τρέχουν τα καλά στο σπίτι σας σαν βρύση. 

 
9. Ω Μαριγώ, έλα κι εσύ δυο λόγια να µιλήσεις 
του ανιψιού µας τη χαρά και συ να χαιρετίσεις. 

 
10. Κι εγώ, η θεία Μαριγώ, χαίρω από την καρδιά µου 
που διάλεξες για ταίρι σου κόρη από τη γενιά µου.  

 
11. Του Ορφανίδη, του Κουµπή, Χρυσού και Γεργατσούλη 
του Χατζηντώνη τη γενιά και χάρηµέ το ούλοι. 

 
12. Την αρµονία και χαρά να ‘χετε οδηγό σας 
κι η ευτυχία της ζωής να είναι σύντροφός σας. 

 
13. Το δέντρο σας πολύχρονο µε άνθη και µε κλωνιά 
και στη δροσιά του τα παιδιά να παίζουν µε τα εγγόνια.  

 
Από τους ξενιτεµένους θείο και θεία σας, Λάµπρο και Μαριγώ   
 

***************************** 
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ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1960 

Το καλοκαίρι του 1960 θα παραµείνει στην ιστορία της Καρπάθου και ιδιαιτέρως 

του Απερίου. Το καλοκαίρι αυτό έγινε η αποκάλυψη του ανδριάντα του αείµνηστου σµη-

ναγού Παναγιώτη Β. Ορφανίδη ο οποίος έπεσε ηρωικά µαχόµενος όταν το αεροσκάφος 

του κατερρίφθη στον Αλβανικό Μέτωπο κατά τον Ελληνοιταλικό πόλεµο 1940-1941. 

Επίσης έγιναν τα εγκαίνια τού Χρυσίου Μεγάρου και η αποκάλυψη της προτοµής 

του Μεγάλου Ευεργέτη της Κοινότητας Απερίου, αείµνηστου Δηµητρίου Ι. Χρυσού κα-

θώς και η παράδοση τιµητικού βασιλικού διπλώµατος στην Στοά Κυριών Οµόνοιας, εις 

αναγνώριση της κοινωφελούς δράσεώς της για το Απέρι.  Προηγήθηκε λιτανεία και α-

γιασµός χοροστατούντων του Μητροπολίτη κ. Αποστόλου και Πρωτοπρεσβύτερου Νι-

κολάου Ε. Παναγιώτου. Ο µητροπολίτης µε ωραίες λέξεις εξήρε την γενναιοδωρία του 

Μεγάλου Ευεργέτη Δ. Ι. Χρυσού και µνηµόνευσε αυτόν και τους γονείς του. Ακολούθως 

η Γενική Γραµµατεύς της Στοάς Κυριών Οµονοίας, κυρία Καλλιόπη Νικ. Καρακατσάνη 

αποκάλυψε την προτοµή και κατόπιν εκφώνησε βαρυσήµαντο λόγο τονίζοντας τα ευγε-

νικά αισθήµατα και την γενναιοδωρία του αειµνήστου.  

Εν συνεχεία, η διοργανώτρια της τελετής και επί πολλά έτη πρόεδρος της Στοάς 

που επισκέπτονταν την Κάρπαθο κατόπιν εικοσιπενταετούς εκούσιας εξορίας στην Νέα 

Υόρκη, µε συγκίνηση παρέδωσε στην Κοινότητα Απερίου το προαναφερόµενο τιµητικό 

δίπλωµα απαγγέλουσα τον ακόλουθο συγκινητικό λόγο: 

«Σεβασµιότατε, αξιότιµοι κύριοι Νοµάρχη, Έπαρχε, κοινοτάρχες και αγαπητοί µου συµπα-
τριώτες. Αν µε ρωτήσετε για την µεγαλύτερη χαρά που αισθάνθηκα επιστρέφουσα στην 
Κάρπαθο, θα σας απαντήσω ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν πλεύρισε το βαπόρι στο µου-
ράγιο και πάτησα πόδι στο ιερό έδαφος του νησιού µας. Αισθάνθηκα µεγάλη συγκίνηση ε-
πίσης όταν άκουσα τους διοικητικούς παράγοντες να µιλούν την αθάνατη ελληνική γλώσσα 
µας, όταν περνώντας αντιλήφθηκα ότι το Νοσοκοµείο άρχισε να λειτουργεί. Όταν είδα την 
πρόοδο του αµαξιτού δρόµου προς τα πάνω χωριά και τις εξοχές µας, όταν επισκέφθηκα 
µαζί µε το σύζυγό µου και το γιο µου το Ορφανοτροφείο στις Βάτσες, όταν αντίκρισα ύστε-
ρα από 25 χρόνια πολλά συγγενικά και φιλικά πρόσωπα. Ατυχώς στο ταξίδι της ζωής µας, 
οι δίδυµες αδελφές, η χαρά και η λύπη, κρατούν τα χέρια και µας συνοδεύουν. Αισθάνοµαι 
επίσης βαθύτατη λύπη και συγκίνηση που δεν βλέπω πολλά αγαπηµένα πρόσωπα µαζί µας 
στη µεγάλη αυτή µέρα για το χωριό µας. Ας είναι η µνήµη τους αιώνια. Συγκίνηση µου 
προξένησε και η επίσκεψή µου στο κοιµητήρι του Απερίου, µέσα στο οποίο αναπαύονται 
τόσα και τόσα αγαπηµένα και αλησµόνητα πρόσωπα. Και αυτό το έργο έγινε χάρις στα ευ-
γενικά και πατριωτικά αισθήµατα των ξενιτεµένων θυγατέρων του χωριού µας που αποτε-
λούν την Στοά Κυριών της Οµόνοιας, της οποίας αισθάνοµαι τιµή και ικανοποίηση να 
προΐσταµαι από της ιδρύσεώς της.  
Αγαπητοί µου συγχωριανοί, σας φέρνω τους θερµούς χαιρετισµούς των µελών και διοικη-
τικών συµβουλίων της Οµόνοιας. Τα ξενιτεµένα παιδιά του χωριού µας ζητούν από όλους 
σας, µικρούς και µεγάλους, στενότερη συνεργασία, οµόνοια και άµιλλα για περισσότερες 
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και µεγαλύτερες προσπάθειες. Με αυτό τον τρόπο θα ενθαρρύνετε εµάς τους ξενιτεµένους 
να κρατάµε ζωντανό το ενδιαφέρον µας για να καλλίτερο Απέρι. 
Αγαπηµένα µας κορίτσια και αγόρια, εσείς η νέα γενιά πρέπει να αναλάβετε τον στολισµό 
της τελευταίας µας κατοικίας µε δεντράκια, µε πράσινο και µε λουλούδια από τις αλτάνες 
σας. Κάνετε το κοιµητήρι µας ένα αληθινό ανθόκηπο που στο µάτι των ηλικιωµένων µας 
ίσως συντελέσει να αισθάνονται λιγότερο σκληρό τον χωρισµό από τη ζωή. 
Και τώρα κυρίες και κύριο, ως πρόεδρος της Στοάς Κυριών Οµόνοιας, αισθάνοµαι βαθιά 
συγκίνηση να σας παραδώσω σήµερα στο Απέρι, το αγαπηµένο µας χωριό, το Δίπλωµα και 
Ένσηµο του Εθνικού Ιδρύµατος Αυτοδιοικήσεως που υπογράφηκε από τον Βασιλέα των 
Ελλήνων Παύλο Α΄ εις αναγνώριση των προσπαθειών της Στοάς µας για τα κοινωφελή έρ-
γα στο χωριό µας. Με την παράδοση στην κοινότητα σήµερα αυτού το διπλώµατος, τα µέλη 
της Στοάς αισθανόµαστε χαρά και µεγάλη ικανοποίηση για την υψηλή αυτή αναγνώριση 
των προσπαθειών µας.  
Ας έχουµε όλοι στη σκέψη µας ότι η καλοσύνη και το προοδευτικό πνεύµα του ανθρώπου 
υπολογίζονται από το ενεργό ενδιαφέρον του για τους κοινωφελείς σκοπούς. Όχι µόνο της 
γενέτειρας αλλά και ολόκληρης της ανθρωπότητας.» 
 
 

********************************** 
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Η ΟΝΕΙΡΩΔΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Μια ανθρώπινη κοινωνία χωρίς έθνη, µε δυο γλώσσες, την τοπική και τη διεθνή, 

και µε µία σηµαία δίχρωµη. Το ένα χρώµα θα συµβολίζει το αίµα µας που είναι κόκκινο, 

και το άλλο θα συµβολίζει την αδελφική ειρήνη και θα είναι άσπρο. Μια ανθρώπινη κοι-

νωνία χωρίς χρήµα! Τη θέση του χρήµατος θα πάρουν πλαστικές κάρτες µε την φωτο-

γραφία, µε το όνοµα, µε το χρόνο και τόπο γεννήσεως, και µε το επάγγελµά µας µέσα 

στην ονειρώδη κοινωνία.  

Μια κοινωνία χωρίς πωλητές, µεσίτες και εκµεταλλευτές. Χωρίς στρατιώτες και 

στόλους. Χωρίς πολεµικά αεροπλάνα και πολεµικές µηχανές του αλληλοσπαραγµού. 

Χωρίς τους µεσάζοντες που σήµερα εκµεταλλεύονται τον ιδρώτα των άλλων, χωρίς τους 

µικροεπιχειρηµατίες. Όλα θα ανήκουν στο λαό, όπως σήµερα έχοµε τα ταχυδροµεία, τα 

δηµόσια σχολεία, τις εκκλησίες, πολλά νοσοκοµεία, κλπ.  

Μια κοινωνία χωρίς κοσµήµατα που σήµερα φορούµε για επίδειξη και για να γε-

λάσουµε κάποιον ή κάποια. 

Με την πλαστική κάρτα θα δικαιούµεθα όλα τα µέσα της ζωής και από τα 50 και 

άνω θα ταξιδεύουµε για να γνωρίσουµε όλο τον κόσµο στον οποίο ερχόµαστε να ερωτη-

θούµε και φεύγουµε χωρίς να θέλουµε. Όταν φεύγουµε από αυτόν τον κόσµο, το µόνο 

πράγµα που θα πάρουµε µαζί µας θα είναι αυτή η καρτέλα, και τίποτε άλλο.  

Αν αυτή η ονειρώδης κοινωνία δεν θα γεννηθεί µέσα σε λίγες δεκάδες χρόνια, τό-

τε οπωσδήποτε η σηµερινή κοινωνία θα αυτοκτονήσει µε την πυρηνική ενέργεια.  

Λ.Ι.Σ., Μάρτιος 1980 
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Ο ΛΑΜΠΡΟΣ 
Επιστολή προς τον Λάµπρο από το φίλο του, Φραγκίσκο Μαντινάο 

 

Το ελαφρύ ηλιοκαµένο πρόσωπό του µε τις επίσης ελαφρές ρυτίδες χαµογελά καθώς µας 

λέγει για τις σκληρές µέρες που περάσαµε στην Αµερική εκείνα τα χρόνια τα παλιά. 

Παιδιά αµούστακα τότε...γέροι, ασπροµάλληδες τώρα.... Με πίκρα µιλάει για την ερή-

µωση του τόπου µας... Αγανακτεί για τις κακές συνήθειες της ανθρωπότητας. Για την 

εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για την άνιση κατανοµή του δηµόσιου πλούτου.  

Στα λίγο κουρασµένα µάτια του διαβάζουµε την ανεξικακία, την αγάπη για τον συνάν-

θρωπό του, την απλότητα της ψυχής του, την πνευµατική του ισορροπία. Υποµονετικός, 

πράος, έµπειρος συζητητής. Σε µαγεύει, σε αιχµαλωτίζει, σου προσφέρει χωρίς όρους 

την αγάπη του. Δεν ζητά τίποτα παραπάνω από αυτήν.  

Τα δάκτυλά του κινούνται νευρικά και η όψη του συννεφιάζει όταν µας µιλάει τόσο πει-

στικά για την αρρωστηµένη, όπως αγαπά να ονοµάζει την σηµερινή κοινωνία.  Όλα αυτά 

γύρω σ’ ένα µικρό τραπέζι και σ’ ένα απόµερο καφενεδάκι στο χωριό Όθος της Καρπά-

θου τον Αύγουστο του 1977 που θέλησε η τύχη να µας ανταµώσει για λίγο, ύστερα από 

περισσότερο από µισό αιώνα χωρισµό. 

Ας µε συγχωρήσει ο εκλεκτός, ο αδελφικός µου φίλος Λάµπρος για το σύντοµο τούτο 

σκιαγράφηµα. Πρόθεσή µου και ελατήριό µου να αποδείξω πόσο ψηλά στέκεται σαν άν-

θρωπος και τέλειος καθ’ όλα. Και πόση είναι η δική µου αγάπη και εκτίµηση και γι’ αυ-

τόν και τους δικούς του... 

Φραγκίσκος Κ. Μαντινάος 
********************************** 

 
Ο εξαιρετικός και αξέχαστος φίλος µου Φραγκίσκος έφυγε από αυτόν τον ψεύτι-

κό κόσµο το 1978, λίγους µόνο µήνες από το γράψιµο των παραπάνω λίαν κολακευτικών 

λέξεων. Παιδιά αµούστακα ακόµα, γνωριστήκαµε στο NEW CASTLE της Πενσυλβάνι-

ας. Εργαστήκαµε σκληρά µέσα στο χαλυβουργείο, η καλλίτερα στο σκλαβοπάζαρο της 

U. S. STEEL. Γινήκαµε καλοί και αχώριστοι φίλοι. Ήταν όµως της µοίρας µας να απο-

χωριστούµε γιατί εγώ έφυγα προς αναζήτηση µιας καλλίτερης τύχης. Μετά παρέλευσης 

εξήντα και πλέον χρόνων, εντελώς τυχαίως, ξανασυναντηθήκαµε µέσα στο χωριό του, το 

γραφικό Όθος της Καρπάθου το καλοκαίρι του 1977. Μας δόθηκε η ευκαιρία να θυµη-

θούµε τα παλιά και να ανανεώσουµε τη φιλία µας. Ο Χάρος δεν τον άφησε να διαβάσει 
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το παρόν φτωχό µου βιβλιαράκι... Στην καλή συντρόφισσα της ζωής του, Ποθητή, στον 

µονάκριβό του γιο Κώστα που σήµερα είναι πλαστικός χειρούργος στο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης, και σε όλους τους δικούς του, τα εγκάρδια συλλυπητήριά µου. Ας είναι 

ελαφρύ το χώµα που σκεπάζει τον οµοϊδεάτη και ανεκτίµητό µου φίλο... 

Λ. Ι. Σ.,     Δεκέµβριος 1978 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΜΑΣ 
Από τον Σπύρο Αλιφαντή, αείµνηστο φίλο εκ Λευκάδας 

 

1. Τα κάτωθι εγγράφηκαν απ’ το φίλο σου το Σπύρο 
εις της ζωής το δρόµο σας άνθη πολλά να σπείρω. 

 
2. Σαν όνειρο περάσαµε στην ξενιτιά τα χρόνια 

την Κάρπαθο δεν ξέχασες µε τα πολλά αηδόνια.  
 

3. Λάµπρο µου ξαναπήγαινε προτού το τέλος φτάσει 
να θυµηθείς τα νιάτα σου σαν ήσουν παλικάρι.  

 
4. Που σαν ελάφι έτρεχε εις τα βουνά και όρη, 

σε καµαρώναν οι γονείς κι οι χωριανοί σου όλοι.  
 

5. Στην πέτρα εκαθόσουνα κοντά στην κρύα βρυσούλα 
και το νερό της έπινες κι έπαιρνες ανασούλα.  

 
6. Η ώρα είναι έντεκα, τ’ αηδόνια τραγουδούν 

κι όµορφες σας κοπελιές τ’ αµπέλια σας τρυγούν.  
 

7. Δώστε σταφύλι ροζακί του Λάµπρου του λεβέντη 
σαν ποια θα είν’ η τυχερή που θα τον κάµει αφέντη.  

 
8. Κορίτσια από την Κάρπαθο σεµνά κι αναπτυγµένα 

λεβέντη µη αφήσετε να πάει εις τα ξένα.  
 

9. Μοναχοκόρη όµορφη απ’ τ’ όµορφο Απέρι 
εδιάλεξε ο φίλος µου για της ζωής το ταίρι.  

 
10. Πενήντα χρόνια ζήσατε µαζί αγαπηµένοι,  

κι έχετε εγγόνια και παιδιά και είστε ευτυχισµένοι.  
 

11. Η σύζυγός µου και εγώ σας σφίγγουµε το χέρι 
να πάτε εις την Κάρπαθο στο όµορφο Απέρι.  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΛΑΜΠΡΟ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ: 

12. Φίλε µου τα τραγούδια σου πολύ µε συγκίνησαν 
θυµήθηµε τον τόπο µας, τα µάτια µας δακρύσαν 

 
13. Θερµά συγχαρητήρια για του σοφούς σου στίχους 

απ’ τη Μαριγώ κι εµέ, τους παλαιούς σου φίλους.  
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΜΑΣ 
Από Καλλιόπη και Νίκο Καρακατσάνη από Απέρι 

 
1. Σκέπτοµαι, ξανασκέπτοµαι, σαν τι λογής ν’ αρχίσω 

εις τα πενήντα χρόνια σας ευχές να σας χαρίσω. 

2. Θερµές ευχές απ’ την καρδιά σας γράφουµε στα ξένα, 
για τα πενήντα χρόνια σας ξαδέλφια αγαπηµένα. 

3. Φαντάζοµαι τη χαρά που είχατε στην καρδιά σας 
που βλέπατε τριγύρω σας παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα. 

4. Όλοι µαζί περάσετε την ακριβή ηµέρα 
ευτυχισµένα τα παιδιά µε µάνα και πατέρα. 

5. Εύχοµαι να ‘ναι εκατό οι χρόνοι οι δική σας, 
να πιάσετε τρισέγγονα ωσάν και τους γονείς σας. 

6. Η Αντιγόνη είπε µου το πάρτυ πώς εγίνει; 
γιατί ήθελε η Μαργιώ να βρίσκεται κι εκείνη; 

7. Κι εγώ το ενοστάλγησα ο νους µου όλο παίζει 
να βρισκόµουνα τη µέρα αυτή µαζί σας στο τραπέζι. 

8. Να σας δώσω τις ευχές µε το δικό µου στόµα, 
θαρρώ που εχωρίσαµε πως είναι χθες ακόµα.  

9. Μακριά σας κι αν ευρίσκοµαι ο νους µου ‘ναι κοντά σας 
κι ένα δωράκι στέλλω σας στα πενηντάχρονά σας. 

10. Έπρεπε όλα τα παιδιά σουρπράιζ να σας κάνουν 
ταξίδι για την Κάρπαθο µέσω αεροπλάνου. 

11. Για να διασκεδάσουµε πέρα στην Παναγία 
µαζί κι η Αντιγόνη µας κι ο µερακλής Ηλίας. 

12. Εξάδελφε και Μαριγώ σκεφθείτε το λιγάκι 
πώς βρίσκεται στην Κάρπαθο το ζεύγος Βασιλάκη. 

13. Ελάτε τώρα και εσείς να ‘µαστε ζεύγη τρία 
και θα χαλάµε το χωριό όλη η γερουσία 

14. Καντάδες θε να κάνουµε τη νύχτα µες τους δρόµους 
γιατί δεν κινδυνεύοµε από κακούς ανθρώπους. 

15. Και τώρα σας αποχαιρετώ και λέγω καληνύχτα 
κι υπόθεσε στο σπίτι σου από το Μπρούκλιν ήρθα.  
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ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Την Πρωτοµαγιά του 1971, ευρισκόµενος στο εξοχικό µας σπίτι κοντά στο ολο-

πράσινο περιγιάλι της Μακρόνησου της Νέας Υόρκης, ατενίζοντας τον ατέρµονα Ατλα-
ντικό, µελετώντας τον ολοκάθαρο, αστροστολισµένο ουρανό και αναλογιζόµενος τα α-
ναρίθµητα ανθρωποκαµωµένα προβλήµατα που είναι αποτέλεσµα της αβεβαιότητας που 
σκλαβώνει την ανθρωπότητα επί αναρίθµητους αιώνες, κυριεύτηκα από διάφορες ενδό-
µυχες σκέψεις και στοχασµοί.  

Αυτές οι σκέψεις και αυτοί οι στοχασµοί βρήκαν διέξοδο στους παρακάτω στί-
χους µου που δηµοσιεύτηκαν για πρώτη φορά στις 6 Μαΐου 1971 στην εφηµερίδα 
«ΑΤΛΑΝΤΙΣ» της Νέας Υόρκης.  

 
1. Όσα κουκιά στην αµµουδιά τόσες οι ερωτήσεις 

που κάνει η ανθρωπότητα και θέλει απαντήσεις. 
2. Τι είν’ αυτό το Αχανές µ’ αµέτρητους πλανήτες 

που ψάχνουµε να µάθουµε χωρίς πολλές ελπίδες; 
3. Τι είναι τούτη εδώ η γη, αυτή η µεγάλη σφαίρα  

παρόλο το βάρος το πολύ γυρίζει στον αέρα; 
4. Με θάλασσες και µε στεριές απέραντες µεγάλες, 

µε ποικιλία της ζωής και πράσινο γεµάτες. 
5. Σε µια σταγόνα σπέρµατος ευρίσκετ’ η ζωή µας, 

αλλά χωρίς τη Μάνα Γη, ποτέ δεν είν’ δική µας.  
6. Η Γη είναι η Μάνα µας, ο Ήλιος ο Πατέρας, 

που τριγυρίζει γύρω του νύχτα και ηµέρα. 
7. Ο Ήλιος µε τη ζεστασιά τη σφαίρα µας θερµαίνει 

και µε ζωή κάθε λογής είναι κατοικηµένη.  
8. Ο Ήλιος κάνει τη βροχή καθώς και τον αέρα,  

και µεγαλώνει η ζωή νύχτα και ηµέρα.  
9. Φυτά και ζώα στις στεριές, στις θάλασσες ψαράκια, 

και στον αέρα τα πουλιά πετούν σαν αδελφάκια.  
10. Ποια είν’ αυτή η δύναµη, η τόση µεγάλη σκέψη; 

Με σχέδιο αρµονικό χωρίς να το λαθέψει; 
11. Πού βρέθηκε τόσο υλικό, τόσο µεγάλα χέρια  

και έκαµαν το αχανές µ’ αµέτρητα αστέρια; 
12. Γιατί να γίνουν όλα αυτά, ποιος ο προορισµός τους,  

ποιος είναι ο σχεδιαστής και ο Δηµιουργός τους; 
13. Και ποίος ο Δηµιουργός του Δηµιουργού των πάντων,  

και πού να βρίσκονται κι οι δυο; Ερωτήσεις των πάντων. 
14. Πολλά βιβλία γράψαµε γεµάτα παραµύθια,  

µα η επιστήµη προσπαθεί να έβρει την αλήθεια. 
15. Η επιστήµη προσπαθεί στης άγνοιας το σκοτάδι  

για την αρχή του σύµπαντος, το θετικό σηµάδι.  
16. Μπροστά στα χρόνια της αρχής, ετούτο εδώ του κόσµου, 

µονάχα ενός λεπτού πνοή είν’ η ζωή τ’ ανθρώπου.  
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17. Γιατί να ‘ρθούµε στη ζωή χωρίς να ρωτηθούµε 
και φεύγουµε για τ’ άγνωστο, όλοι µας ερωτούµε.   

18. Ο ασπονδότερος εχθρός εις την ζωή µας είναι  
ο θάνατος που την πολεµά και νικηφόρος είναι.  

19. Εάν η ανθρωπότητα ξόδευε τον καιρό της 
για µέσα επιστηµονικά, θα ενίκα τον εχθρό της.  

20. Έχουµε νόµους στα χαρτιά άνθρωπο αν σκοτώσεις 
µε τη δική σου τη ζωή και συ θα το πληρώσεις.  

21. Ο ίδιος νόµος στέλνει εσέ στον πόλεµο να πας   
και αν σκοτώσεις πιο πολλούς παράσηµα θα πάρεις.  

22. Κι αν αρνηθείς ποτέ εσύ να πας να πολεµήσεις  
σηµάδι θα σε βάλουνε σφεργιά να σταµατήσεις.  

23. Τι αναρχία είν’ αυτή, µεγάλη υποκρισία, να γράφουµε νό-
µους στα χαρτιά µε δίχως σηµασία.  

24. Τα έξοδα που κάνουµε ν’ αλληλοσκοτωθούµε, 
γιατί δεν τα ξοδεύουµε ευχάριστα να ζούµε. 

25. Να πάψει το αβέβαιο που στης ζωής το διάβα 
που τυραννάει τον άνθρωπο εις την ζωή του πάντα. 

26. Ο Πλάτωνας µας έγραψε ότι η Δηµοκρατία  
είναι ο δρόµος π’ οδηγεί σ’ ατέλεια Κοινωνία.  

27. Εις τον Σωκράτη είπανε τα νιάτα διαφθείρει  
και τον δικάσαν για να πιει φαρµάκι µε ποτήρι.  

28. Ας πάρουµε παράδειγµα την µυρµηγκιά στο χώµα  
πως τα µυρµήγκια κουβαλούν για να ‘χουν το χειµώνα.  

29. Καλά θα κάµει ο άνθρωπος σύντοµα να συνέλθει 
γιατί στον κόσµο τη ζωή µόνος του καταστρέφει. 

30. Τον Γαλιλαίο κάψανε στης Ρώµης την πλατέα  
που είπε τον Κόσµο στρογγυλό και όχι για πλατέα. 

31. Ο πλάστης δεν µας χώρισε µε σύνορα και έθνη 
σηµαίες που µας χωρίζουνε και µίσος µας κατέχει.  

32. Ο Μωυσής εκήρυξε: Χρυσό µην προσκυνούµε,  
µας έδωσε Δέκα Εντολές να µάθουµε να ζούµε.  

33. Ο Σολοµών εφώναξε τα πάντα µαταιότης,  
στη δόξα και τον πλουτισµό που πάσχει η ανθρωπότης.  

34. Ο Μαραγκός της Ναζαρέτ εκτύπησε τον πλούτο  
κοινοκτηµοσύνη κήρυξε πάνω στον κόσµο τούτο.  

35. Στης εκκλησίας την αυλή έσπασε το τραπέζι 
τον έµπορα αλύπητα χτύπησε µε φραγγέλι. 

36. Γι’ αυτό τον εσταυρώσανε στου Γολγοθά το λόφο 
µα οι ιδέες του παρέµειναν αθάνατες στον κόσµο.   

37. Όποιος δουλέψει στον Ναό απλοϊκά να ζήσει 
κι όχι µε πολυτέλεια ή πλούτη ν’ αποκτήσει. 

38. Μια οικογένεια στη Γη εδώ όπου πατούµε 
αφού του σκώληκα τροφή όλοι µας θα γινούµε. 
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39. Ο κόσµος µας χρειάζεται αγάπη και ειρήνη,  
µε κοινωνία αδελφική και µε δικαιοσύνη.  

40. Και όχι εκµετάλλευση και µε την αδικία  
που οδηγούν στον πόλεµο και στην αυτοκτονία.  

41. Να µην υπάρχουνε φτωχοί, ούτε ελεηµοσύνη  
ο πλούτος να γδέρνει τους φτωχούς κι ύστερα να τους δίνει. 

42. Ο Γερµανός ο Κάρολος γράφει στο Μανιφέστο  
να πάψει η εκµετάλλευση, πιάσ’ το, µελέτησέ το.  

43. Το έχεις το δικαίωµα κι εσύ να διαφωνήσεις  
µα αν σκεφθείς βαθύτερα, ίσως να συµφωνήσεις.   

44. Ελπίζω στην ελευθεριά που λέµε προσπαθούµε,  
τα δίστιχά µου τα φτωχά να δηµοσιευθούνε.  

Αφιερώνεται στους θείους µου Ποθητό και Μαρούκλα Ζανάκη και Σταµάτη Κάτρου 
Τα δίστιχα δηµοσιεύτηκαν στην εφηµερίδα της Νέας Υόρκης «Ατλαντίς», 

6ης Μαΐου 1971  
 
 

 
Ο Λάµπρος λίγο πριν πεθάνει, µε την Ευαγγελία, Γιάννη, Άννα, Γεώργιο, και Φωτεινή 
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ΠΡΟΣΕΥΧΗ 

Η Πραγµατικότης: «Μια Μοναδική, Υπέροχη Ζωή» 

Παιδί χωρικών γονέων, γεννήθηκε στο στάβλο ασήµαντου χωρικού. Εργαζόταν 

σε ξυλουργείο µέχρι που έγινε τριάντα ετών. Στη συνέχεια έγινε περιοδεύων κή-

ρυκας. Ουδέποτε επήγε σε πανεπιστήµιο και ουδέποτε είχε γραφείο. Δεν έχει 

γράψει ούτε ένα βιβλίο. Ουδέποτε είχε οικογένεια ή σπίτι δικό του. Ουδέποτε ε-

πισκέφθη µεγάλη πόλη και ουδέποτε ταξίδεψε περισσότερο από διακόσια µίλια 

από τον τόπο που γεννήθηκε. Δεν έκανε τίποτα από εκείνα που συνήθως συνο-

δεύουν το Μεγαλείο. Ουδέποτε είχε πιστοποιητικό εκτός από τον εαυτό Του. Ή-

ταν µόνο τριάντα-τριών ετών όταν το ρεύµα της κοινής γνώµης εστράφη εναντίον 

του. Οι φίλοι του τον εγκατέλειψαν, και µάλιστα ένας από αυτούς τον αρνήθηκε. 

Παραδόθηκε στους εχθρούς Του και πέρασε από µία εµπαικτική δίκη. Καρφώθη-

κε στο σταυρό ανάµεσα σε δύο ληστές. Ενώ ψυχορραγούσε , οι εκτελεστές Του 

έπαιξαν στα ζάρια την κόκκινη χλαµύδα Του, τη µόνη περιουσία που είχε πάνω 

στη γη. Όταν πέθανε, ετάφηκε σε δανεισµένο µνήµα που Του πρόσφερε ένας φί-

λος Του.  

Είκοσι αιώνες ήλθαν και πέρασαν και σήµερα είναι η Κεντρική Μορφή της αν-

θρωπότητας. Όλοι οι στρατοί που παρέλασαν, όλοι οι στόλοι που έπλευσαν, όλα 

τα σµήνη αεροπλάνων που πέταξαν, όλοι οι αστροναύτες και οι κοσµοναύτες που 

ταξίδευσαν στο αχανές, όλα τα κοινοβούλια που συνεδρίασαν, όλοι οι θρησκευ-

τικοί ηγέτες, οι αυτοκράτορες και βασιλιάδες που βασίλευσαν, όλοι µαζί δεν έ-

χουν επηρεάσει τη ζωή του ανθρώπου πάνω σε τούτη τη γη όσον εκείνη η «Μία 

Μοναδική, Υπέροχη Ζωή.» 

Τι κρίµα όµως που η ανθρωπότητα δεν µιµείται Αυτή τη Ζωή, ούτε καν σαν «Έ-

ναν Κόκκο Συνάπεως.» 
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Η ΣΤΟΡΓΗ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ 

Ήταν αργά το Φθινόπωρο. Η Μάνα µου δεν προλάβαινε να µαζεύει τα φύλλα των 

διαφόρων δένδρων και της κληµαταριάς που σχεδόν σκέπαζε όλη τη µεγάλη αυλή του 

σπιτιού µας στη Βαλαντού. Συνήθιζε να ρίχνει µέσα στο φούρνο για να καούν το Σάββα-

το µε το άναµµα του για να ψηθούν τα σιταρένια ψωµιά της εβδοµάδας για την πολυνού-

µερη φαµίλια µας.  

Θα ήµουνα περίπου οχτώ χρονών. Στεκόµουνα στο φουρναριό και µε την παιδική 

µου αφέλεια παρακολουθούσα την προσπάθειά της Μάνας µου να ανάψει το φούρνο που 

ήταν γεµάτος από τα µισόχλωρα αναµµένα φύλλα. Έβγαζαν έναν πυκνό καπνό που τον 

έκοβες µε το µαχαίρι. Σηµάδι ότι θ’ αργοπορούσαν να ψηθούν οι νόστιµες σπανακόπιτες 

που τις περίµενα λαίµαργα ολόκληρη τη βδοµάδα.  

Ξαφνικά ακούµε τη σκύλα µας, την Κοκκινιά, να γαβγίζει και να ουρλιάζει στα 

διπλανά αµπέλια. Σε λίγα δευτερόλεπτα, σαν δαιµονισµένη, πηδούσε τους τοίχους του 

αµπελιού µας, και φθάνοντας κοντά µας, δίνει µια δυνατή σπρωξιά της Μάνας µου σαν 

να της έλεγε να κάνει στη βάντα. Βιαστικά ρίχτηκε µέσα στο γεµάτο καπνό φούρνο. Σχε-

δόν αυτοµάτως βγαίνει µ’ ένα κουταβάκι στο στόµα της. Τρεις ακόµη φορές ρίχτηκε 

στον κίνδυνο του φούρνου, ενώ είχαν αρχίσει να φαίνονται µικρές φλόγες εδώ κι εκεί, 

για να σώσει τη ζωή των µικρών της που είχαν γεννηθεί εκείνες τις µέρες, χωρίς να ξέ-

ρουµε, στη φωλιά τους. Αφάνταστη η τροµάρα κι η συγκίνησή µας, χωριστά της Μάνας 

µου που δεν το ‘θελε και πολύ να µπει στο κλάµα, το αληθινό αυτό δράµα του αγώνα της 

ζωής.  

Βιαστικά πήραµε µερικά τσουβάλια και παλιόρουχα στη γωνιά του σκεπαστού 

µας. Η σκύλα, µε όλη την προσοχή και µε τη βοήθεια τη δικιά µας τα τοποθέτησε κι άρ-

χισε σαν γιατρός και νοσοκόµα να τα γλύφει ακατάπαυστα και να τα περιποιείται µε ο-

λοφάνερη µητρική αγάπη και στοργή. Επί τρία συνεχή µερόνυχτα δεν έφυγε από κοντά 

τους. Συνέχιζε τις προσπάθειες µε το δικό της ειδικό τρόπο να σώσει τη ζωή των µικρών 

της. Ο πυκνός και ζεστός καπνός όµως ήταν πολύ δυνατός για τα τρυφερά σκυλάκια. Οι 

τρίχες τους πέσανε κι έµειναν µε ένα λεπτότατο και σχεδόν διαφανές δέρµα. Δεν άργησε 

να έλθει το αναπόφευκτο, όχι µόνο για τα µικρά, αλλά και τη µάνα τους, που πέθαναν 

από ασφυξία.  
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Το αληθινό αυτό δράµα της µάνας σκύλας που δεν έκαµε καµία διάκριση προ-

σπαθώντας να σώσει τα τέσσαρα µικρά της από τις φλόγες και τον καπνό του φούρνου, 

ίσως να είναι ένα µάθηµα κι ένα αξιοµίµητο παράδειγµα για πολλούς καθυστερηµένους 

παλαιοηµερολογίτες που προσποιούµεθα τους συγχρονισµένους µε την επίδειξη της τε-

λευταίας µόδας, και τους προοδευτικούς µε τις χωρίς σηµασία ελληνικούρες χωρίς να 

καταλαβαίνουµε οι ίδιοι. 

Οι ίδιοι και οι ίδιες όµως παραµένουµε αρχαιολογικά µουσεία µε τις παµπάλαιες 

σκέψεις και συνήθειές µας. Ζωντανά παραδείγµατα, η παµπάλαια συνήθεια του κανακά-

ρη και της κανακαράς, η σκληρή, απάνθρωπη κι αδικαιολόγητη ενώπιον Θεού και αν-

θρώπων διάκριση των γονιών ανάµεσα στα παιδιά τους, σε αγόρια και κορίτσια, σε πρώ-

τα και τελευταία, σε ονόµατα του πατέρα και της µητέρας. 

Με την παµπάλαια κι αδικαιολόγητη αυτή διάκριση φυτεύουµε τη δυσαρέσκεια 

και το µίσος ανάµεσα στ’ αδέλφια, ανάµεσα στα παιδιά και τους γονείς, και σίγουρα συ-

ντελούµε στην ερήµωση του νησιού µας.  

Τα Καρπάθικα κτήµατα ίσως να µην είναι αποδοτικά για πλουτισµό. Αποδείχθη-

καν όµως ασφάλεια ζωής στον κίνδυνο, όπως στην Μικρασιατική Καταστροφή και στους 

τελευταίους δύο Παγκόσµιους Πολέµους, οπότε ουκ ολίγοι συµπατριώτες µας βρήκαν 

καταφύγιο, άσυλο, στέγη και εσώθηκαν κατά τη διάρκεια των ανθρωποκαµοµένων αυ-

τών ανεµοστρόβιλων.  

Η Καρπάθικη περιουσία των γονιών, διαµοιραζόµενη εξ ίσου σε όλα τα παιδιά, 

ανεξαρτήτως φύλλου, ηλικίας και ονόµατος, σίγουρα θα συντελέσει στο γενικό καλό του 

νησιού µας. Το κάθε παιδί, έστω και µε ένα χωράφι, θα το αισθάνετο ως ένα φυλακτό 

από τους γονείς του καιµε κάθε τρόπο θα το δεντροφυτέψει µε χρήσιµα δέντρα, θα το 

περιποιηθεί εις µνήµη εκείνων που του το δώρισαν. Θα δηµιουργηθεί µια άµιλλα δε-

ντροκαλλιέργειας που θα αλλάξει την όψη της Καρπάθου από τον Αφιάρτη µέχρι το Δι-

αφάνι και από το Φοινίκι µέχρι την Αχάτα. Και δεν αποκλείεται να χρησιµεύσουν κάποτε 

σαν σωσίβια βάρκα στη ζωή του. Είναι απαράδεκτο να αφήνονται κτήµατα ακαλλιέργη-

τα από πολλούς κανακάρηδες. Είναι αξιοπερίεργο πως να µη διαµαρτυρόµαστε, αλλά να 

δεχόµαστε την καθυστερηµένη και µεσαιωνική αυτή συνήθεια ή µάλλον έκτροπο. 

Το ατοµικό συµφέρον και ο εγωισµός σκληραίνουν την καρδιά και θολώνουν τη 

σκέψη. Εµείς οι γονείς µε τι µάτια κοιτάζουµε τα αδικηµένα παιδιά µας; Τι απολογία θα 
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δώσουµε στο Δηµιουργό γι’ αυτή την απαράδεκτη αδικία στα ίδια τα παιδιά µας; Πώς το 

καταδεχόµαστε να είµαστε εµείς τόσο πολύ λιγότερο στοργικοί προς όλα τα παιδιά µας 

από µια σκύλα; 

Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα. 

Λ. Ι. Σ. 
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Η ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΥ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ 

Συµµαθητές και πάντα φίλοι στην ξενιτιά µε τον αλησµόνητο Γιώργο Κοντό από 

τους Λώρους. Ύστερα από πολύχρονη διαµονή στην Αµερική, επέστρεψε στον τόπο µας, 

κοντά στους δικούς του και συχνά επικοινωνούσε µαζί µου µε το χαρτί και την πένα. Οι 

στίχοι µου που ακολουθούν δεν έµαθα ποτέ αν τον πρόλαβαν στη ζωή, διότι εκείνες τις 

ηµέρες υπέκυψε στο αναπόφευκτο.  
1. Παρακαλώ σε, φίλε µου, το γράµµα µου σαν λάβεις 

προτού να φύγεις στα µακριά µια χάρη να µου κάνεις. 

2. Να πάρεις τον ανήφορο να βγεις ψηλά στο Κάστρο 
εκεί που δύει ο ήλιος, το λαµπερό το άστρο.  

3. Κοίταξε στην Ανατολή τον ήλιο ν’ ανεφαίνει  
δώσε οµορφιές του τόπου µας στη Δύση να µας φέρει.  

4. Για κοίταξε τη Βαλαντού, το Μωροού, τ’ Απέρι,  
το περιγιάλι του νησιού απού µας περιµένει. 

5. Τ’ αµπέλια µε τις καρυδιές µε τα χλωρά καρύδια 
θυµάσαι που µας φώναξαν, «πού πάτε κλεφταρίδια;» 

6. Τις µαρονές που κάνουσι ζούλες και µαύρα µούρα, 
και βάφαµε τα µούτρα µας σαν του Αράπη µαύρα. 

7. Τις εξοχές του τόπου µας τα δάση µε τα πεύκα 
ξενιτεµένοι λαχταρούν και πότε να τα βλέπα. 

8. Τις βρύσες µε τα κρύα νερά καθάρια σαν κρυστάλλι  
όποιος τα εδοκίµασε ποτέ δεν τα ξεχάνει. 

9. Τα δέντρα µε τα φρούτα τους που ‘ναι γλυκά σα µέλι  
κι οι όµορφοι ανθόκηποι στολίδια µες τ’ Απέρι. 

10. Θυµήσου τη φασκοµηλιά, µυρτιά και τ’ αθυµάι 
που ‘χουν περίσσια οµορφιά την Άνοιξη, το Μάη. 

11. Κοίταξε τις αµυγδαλιές, τις ασπροφορεµένες 
καµάρωσε τες στον καρπό σαν είναι φορτωµένες. 

12. Άκουσε και το βουϊτό η µέλισσα που κάνει 
 µες τους ανθούς απού πετά το µέλι για να πάρει.  

13. Που το µητάτο πέρασε που ‘ναι η παχιά η δρύλλα 
το µυρωδάτο βούτυρο, σιτάκα κι η µυζήθρα. 

14. Κοίτα τα σπίτια του χωριού στα δώµατα απάνω 
που παίζουν σβούρες τα παιδιά και τρέχουν πάνω-κάτω. 

15. Οι µάνες τους φωνάζουσι µ’ εκείνα δε µαρµάσουν 
στο φίσσο εκερδίσασι και θε να τα µοιράσουν. 

16. Πέρνα τις στράτες του χωριού µε τα στενά σοκάκια 
θυµάσαι που γυρίζαµε σαν είµαστε παιάτσια; 

17. Στο περιβόλι κοίταζε όπου ‘ναι το σχολείο 
εκεί που πρωτοπιάσαµε την πένα, το βιβλίο.  
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18. Εις τους δασκάλους του χωριού που µ’ έµαθαν να γράψω 
χρωστώ τη χάρη, φίλε µου, γι’ αυτά όπου σου γράφω. 

19. Στους σεβαστούς µου τους γονείς, στ’ αγαπητά µου αδέλφια 
δώσε θερµούς χαιρετισµούς και σ’ όλα µου τ’ ανέψια  

20. Στους φίλους µας, στους συγγενείς κι όσους για µας ρωτούνε 
να τους ειπείς εκ µέρους µας ποτέ δεν τους ξεχνούµε. 

21. Και σ’ όσους µας κακολογούν σαν λένε τ’ όνοµά µας  
τους συγχωρούµε να τους πεις µε όλη την καρδιά µας.  

22. Ο άνθρωπος εις τη ζωή ότι κι αν πει κι αν κάµει 
φίλοι του είν’ το κέρδος του αλλά κι εχθρούς θα κάµει. 

23. Η καλοσύνη στη ζωή λουλούδι που µυρίζει 
κι η ευγνωµοσύνη το νερό που το δροσοποτίζει.  

24. Χιλιάδες µίλια λείπουµε στα µακρινά τα µέρη, 
µα η σκέψη πάντα ευρίσκεται στου τόπου µας τα µέρη.  

25. Αγαπηµένη Κάρπαθος, Απέρι ξακουσµένο 
στην σκέψη µου και στην καρδιά σ’ έχω ζωγραφισµένο.  

26. Όταν τη δεις την καταχνιά στη Λάστο την οµίχλη 
είν’ ο καηµός του χωρισµού, της ξενιτιάς η λύπη.   

27. Όταν µαυρίσει ο ουρανός, βρέχει και ψιχαλίζει, 
είν’ ο Καρπάθιος στα µακριά, φίλε µου, και δακρύζει. 

28. Όταν βογκά το σύννεφο, τα κύµατα χτυπιούνται 
είναι οι ξένοι στα µακριά που δεν παρηγορούνται. 

29. Κι όταν σεισµός κουνήσει το, το άτυχο τ’ Απέρι 
κάποιο παιδί του κάθεται στης ξενιτιάς τα µέρη.  

30. Γιώργο, πολλά σου έγραψα µε όλο µου το θάρρος, 
σου στέλνω εγώ χαιρετισµούς, ο φίλος σου ο Λάµπρος.  

 

Σηµείωση: Είναι ένα αφιέρωµα στους συµµαθητές, συµµαθήτριες και 
στους διδασκάλους µας.  

Λ. Ι. Σ. 
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ΜΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο Γιάννης ο πρωτογιός µου γεννήθηκε την πρώτη µέρα του Δεκέµβρη 1935, στη 

Νέα Υόρκη. Είναι απόφοιτος Λυκείου και Τυπογραφικής Σχολής. Το 1954 κατετάγη ε-

θελοντικά στην Αµερικανικό Στρατό. Χρειάστηκε την έγγραφη συγκατάθεσή µου επειδή 

ήταν ακόµη ανήλικος. Ύστερα από ευδόκιµο υπηρεσία δεκαοχτώ χρονών, απεσύρθη εκ-

φράζοντας δηµόσια την διαµαρτυρία του για τον αδικαιολόγητο, ανήθικο, ακήρυχτο και 

εγκληµατικό πόλεµο στην Ινδοκίνα και ειδικά στο Βιετνάµ, χιλιάδες µίλια µακριά από τη 

χώρα του.  

Είναι τυπογράφος στο επάγγελµα και εργάζεται σαν διευθυντής της παραγωγής 

σε µεγάλη τυπογραφική εταιρία της Καλιφόρνιας. Στο παρελθόν υπηρέτησε και σαν οµι-

λητής της ραδιοφωνικής εκποµπής της Ελληνικής Κοινότητας Βαβυλών στην Νέα Υόρ-

κη. Είναι ελληνοµεγαλωµένος και γλεντιστής µε τα τραγούδια και τους χορούς της Καρ-

πάθου. Έχει δύο ενήλικα παιδιά, το Λάµπρο και την Αγλαΐα. 

Πρόοδοι Σπουδαζούσης Νεολαίας –Δελτίο ΟΜΟΝΟΙΑΣ, Αύγουστος 1954 

Η Καρπαθιακή παροικία της Νέας Υόρκης σεµνύεται σήµερον διότι δύναται να πα-

ρουσιάσει εις τον φοιτητικόν κόσµον της µεγάλης Συµπολιτείας έναν λαµπρόν νέον, 

του οποίου το µέλλον προοιωνίζεται άριστον. Ο Ιωάννης Λ. Σταµατιάδης, προσφι-

λής υιός των προοδευτικών συγχωριανών µας εν Οµονοία αδελφών Λάµπρου και 

Μαριγώς Σταµατιάδου, προέδρου του Γυναικείου Τµήµατος της Οµονοίας, Πρόε-

δρος της τάξεως αποφοίτων της Επαγγελµατικής Σχολής Τυπογράφων Νέας Υόρ-

κης, αντιπροσώπευσε την τάξιν του εις συγκέντρωσιν 30 χιλιάδων σπουδαστών 

διαφόρων κρατών. Διαγωνισθείς εις διαγωνισµόν λόγου, µε θέµα «Ο Μεγαλύτερος 

Εχθρός της Χώρας Παραµένει η Απεριόριστη Ατοµική Απληστία», έλαβε το πρώτο 

βραβείον δια το εξαιρετικόν δηµοσιογραφικό του ταλέντο, και πολλάς τιµητικάς δι-

ακρίσεις εκ µέρους της Επιτροπής (BOARD OF EDUCATION) της Νέας Υόρκης.  

Εις τον φέρελπιν αυτόν νέον τον οποίον παρουσιάζοµεν µεταξύ των οκτώ βραβευ-

θέντων αντιπροσώπων διαφόρων κρατών, ευχόµεθα όπως µετά την µετεκπαίδευσιν 

και απονοµήν του πτυχίου Τυπογραφικής επισκεφθεί και γνωρίσει το αγαπηµένο 

χωριό των προσφιλών γονέων του, το Απέρι, που σήµερον είναι υπερήφανο για σέ-

να, αγαπητέ µας Γιάννη. Το Δελτίον µας σου στέλνει τα ιδιαίτερα συγχαρητήρια για 

το πατριωτικό σου παράδειγµα.  
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ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟ 
Κωνσταντίνος Ι. Χαψής (δασικός), Κάρπαθος 9/9/1970 
1. Εις το ωραίο µας νησί φέτος το καλοκαίρι 

πολλοί Καρπάθιοι ήλθανε από τα ξένα µέρη.  
2. Με κάθε πλοίο ήρχοντο πολλοί και ξεµπαρκάρα 

κι οι περισσότεροι απ’ αυτούς και Ι.Χ. εφέρα. 
3. Τ’ αεροπλάνο ήρχετο στον Αφιάρτη κάτω  

επτά φορές την εβδοµάδα, και πάντοτε γεµάτο.  
4. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά, κούρσες γεµάτοι οι δρόµοι, 

τέτοια µεγάλη κίνηση δεν είδαµε ακόµη.  
5. Του Βρόντη πάντα η αµµουδιά κόσµο γεµάτη ήτο 

κι από τραγούδια και φωνές το σύµπαν εδονείτο.  
6. Αλλά εκτός τους µόνιµους κάτοικους και τους νεοφερµένους 

µέσα στους δρόµους έβλεπες εκατοντάδες ξένους.  
7. Τουρίστες, ξένους δηλαδή, µε γένια και µε µούσια 

χίπηδες µε µακριά µαλλιά αχτένιστα και ρούσια.  
8. Καθόλου δεν εντρέπονται, έτσι είν’ αυτές οι ράτσες  

τρωνε γιαούρτια και ψωµί και ξάπλα στις ταράτσες. 
9. Υπάρχουν κι άλλοι βέβαια π’ ανθρώπινα περνούσι 

που πάνε και στα ρέσταραν να φάνε και να πιούσι.  
10. Ήλθαν λοιπόν στην Κάρπαθο πολλοί νεοφερµένοι  

που ‘λειπαν κι ήταν στα µακριά, χρόνια ξενιτεµένοι.  
11. Ήλθαν για ν’ ανταµώσουσι φίλους και συγγενείς των  

να δουν αδέλφια και παιδιά, τους γέροντες γονείς των. 
12. Ήλθαν πολλοί αλλοδαποί, ήλθαν κι απ’ την Αθήνα  

για να διαβούν ευχάριστα στην Κάρπαθο ένα µήνα.  
13. Ήλθαν να πιουν κρυστάλλινο νερό ‘πο τις πηγές της  

και ν’ απολαύσουν τις δροσιές που ‘χουν οι εξοχές της. 
14. Να δούνε στις βουνοκορφές σύννεφο του µπονέντη  

να πιουν και να χορέψουσι και να χορτάσουν γλέντι.  
15. Άλλοι να κάµουν κουµπαριές, άλλοι να παντρευτούσι   

κι άλλοι µαζί µε φίλους των να κάτσουν να τα πιούσι. 
16. Να κυνηγήσουν πέρδικες, ορτύκια και τρυγόνια  

σε µέρη που ‘χαν να τα δουν πολλές δεκάδες χρόνια. 
17. Όµως κοντεύει ο καιρός να ξαναφύγουν πάλι  

κι ειν’ ο καηµός αγιάτρευτος κι η λύπη τους µεγάλη. 
18. Αυτό το διαπίστωσα αγαπητοί µου φίλοι  

µια µέρα Αυγουστιάτικη στην εξοχή στο δείλι. 
19. Καθόµουνα και κοίταζα γύρω την άγρια φύση  

κι απέναντί µου εβρίσκετο ένα ερηµοκλήσι.   
20. Έξαφνα την καµπάνα του άκουσα µε λύπη να χτυπάει  

κι έφυγα για να πάω να δω ποιος ήταν που ‘χε πάει.  
21. Πήγα και βρήκα ένα γνωστό µέσα και προσκυνούσε  

κι ευλαβικά το εικόνισµα της Παναγιάς φιλούσε. 
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22. Ύστερα βγήκε στην αυλή και στάθηκε σε µι’ άκρη 
και στα χλωµά του µάγουλα κυλούσε ένα δάκρυ. 

23. Τη θάλασσα και τα βουνά συνέχεια κοιτούσε 
και το κεφάλι ρυθµικά, σιγά-σιγά κουνούσε.  

24. Ώρα πολλή καθότανε βουβός να τα κοιτάζει 
 και κάπου-κάπου άκουγα βαριά ν’ αναστενάζει.  

25. Τότε εγώ τον ερωτώ, τι έπαθε και κλαίει  
κι εκείνος µε παράπονο γυρίζει και µου λέει. 

26. Αύριο πρωί, φίλε Χαψή, φεύγω και γεια σ’ αφήνω 
η άδεια µου τελείωσε και δεν µπορώ να µείνω.   

27. Ήθελα να ήταν δυνατό να µείνω ακόµη λίγο 
να πάω και στην Βρυσιανή και στο Σταυρό πριν φύγω. 

28. Γι’ αυτό λοιπόν ήλθα εδώ ένα κερί ν’ ανάψω 
να δω ακρογιάλια και βουνά και µοναχός να κλάψω.  

29. Και δε µου λες, πού θες να πας τώρα που θα µισέψεις,  
και πότε λες µε το καλό να ξαναεπιστρέψεις; 

30. Θα πάω στην Αµερική, δεν ξέρω αν θα γυρίσω 
δεν είν’ παράξενο εκεί και την προβιά ν’ αφήσω.  

31. Ευλογηµένε Χριστιανέ, σ’ αυτή τη χώρα πάεις 
και κλαίεις σαν µωρό παιδί, πού ‘πρεπε να γελάεις; 

32. Εσύ θα πας να βρεις λεφτά, θα δεις ουρανοξύστες 
κι εµείς καθόµαστε εδώ κι είµαστε πάντα ξύστες... 

33. Εσύ πηγαίνεις, φίλε µου, στη γη του Παραδείσου  
και σε ζηλεύω κι ήθελα νάρθω κι εγώ µαζί σου.  

34. Μα κάθοµαι στην Κάρπαθο, κι είναι για µένα κρίµα 
που αν ερχόµουνα θε να ‘φερνα µε την ουρά το χρήµα. 

35. Θα ‘φερνα λίρες και φλουριά, θα ‘χα και το ταξί µου 
και εις τα γεροντάµατα θα ‘χα τη σύνταξή µου.  

36. Αυτά ‘ναι και το µάλαµα και το µαργαριτάρι  
 και µου ‘δειξε µια έρεικα κι ένα ξερό θυµάρι. 

37. Κι έπειτα σαν γεράσεις πια και φύγουν οι δυνάµεις 
λίρες, ταξί και σύνταξη, πες µου τι να τα κάµεις; 

38. Κατόπιν κόβει ένα φουντί από το κάθε ένα 
να τα ‘χει να µυρίζεται στα µακρινά τα ξένα.  

39. Η έρµη η Αµερική ψηλά που σ’ ανεβάζει  
αλλά σου φθείρει το κορµί και σου το σµπαραλιάζει.  

40. Εκεί µπορεί να βρει κανείς ότι και να γυρέψει  
µα δεν ευρίσκει δροσερό µπονέντη ν’ αναπνεύσει. 

41. Τα χρήµατα στην ξενιτιά δουλεύονται µε κόπο 
κι είν’ ευτυχείς όσοι µπορούν και ζουν πάνω στον τόπο.  

42. Τα λόγια του ήτανε σωστά και µ’ έκαµαν να κλάψω 
και µου ‘δωσαν την αφορµή αυτά για να τα γράψω 

43. Και πήγα για χατίρι του µέσα στην Παναγία  
και την επαρακάλεσα να του χαρίζει υγεία.  
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44. Και να ξανάρθει για καλά, κι άλλο κερί ν’ ανάψει  
και να ‘ναι τότε γελαστός, ποτέ του να µην κλάψει. 

45. Του θυµιατού τη µυρωδιά ν’ ακούει κάθε µέρα 
και ν’ αναπνέει δροσερό του τόπου τον αέρα.  

************************** 
 

 

Η ΑΓΑΠΗ ΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ 
(Από το γλέντι της Καρπαθιακής Ένωσης Σικάγου, 20-11-1971) 
Καρπάθιοι εδώ, Καρπάθιοι εκεί, γύρω µου όλο Καρπάθιοι 
κι αξίζουν στο συµβούλιο χίλιους επαίνους να ‘χει. 

Κακό για την Αµερική εύκολα δεν θα πούµε, 
αν και σκληρά δουλεύουµε πάλι καλά περνούµε.  

Έχει καλά η Αµερική, κανείς δεν αµφιβάλλει, 
µα νιώθεις άλλη ζεστασιά στης µάνας την αγκάλη. 

Σ’ ένα βουνό Καρπαθικό το πεθυµώ για να ‘µαι,  
τα πεύκα κι οι βουνοκορφές γύρω από µένα να ‘ναι. 

Να δω πουλιά που κελαηδούν σε κάθε µονοπάτι, 
και φύση χαµογελαστή και µοσχοµυρωδάτη.  

Να δω και µιαν ακρογιαλιά να ‘χει περίσσια κάλη, 
µε βράχους ωσάν ήρωες να στέκουν στ’ ακρογιάλι. 

Να δω τη φύση γελαστή, µια φύση να αρπάζει  
και µε αγάπη µητρική σφιχτά να µ’ αγκαλιάζει.  

Τη µάνα µας την Κάρπαθο ποτέ δεν την ξεχνούµε  
την ώρα περιµένουµε να πάµε να την δούµε. 

Πάµε να δούµε συγγενείς, γειτόνους µας και φίλους                       
απού περάσαµε µαζί χρόνια πολλά µ’ εκείνους.  

--ΣΑΚΕΛΛΗΣ 

*********************** 
Δεν περιγράφεται η χαρά και η συγκίνησή µας  
που νοερώς ευρέθηµεν σήµερα στο νησί µας.  

Αληθινό προσκύνηµα είναι για τον καθένα 
που νοσταλγεί την Κάρπαθο σαν βρίσκεται στα ξένα.  

Τις όµορφες ακρογιαλιές και τα κρύα νερά της  
τις πράσινες τις εξοχές και τα ψηλά βουνά της. 

Πήραµε βόλτα τα χωριά όλα µε την αράδα 
Απέρι, Αρκάσα, Μενετές, Όθος, και τη Βολάδα. 

Απ’ το Ποσείδι µπήκαµε όλοι µας στο βαπόρι 
για το Διαφάνι, Όλυµπο, Σπώα και Μεσοχώρι. 
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Στο Μεσοχώρι ο καθείς θέλει να σταµατήσει 
την Παναγιά τη Βρυσιανή για να την προσκυνήσει. 

Πάλι το δρόµο πήραµε µ’ ένα µικρό βαρκάκι, 
εις του Λευκού της αµµουδιές και πράσινο δασάκι.  

Και καταλήξαµε στις Σταις, πιάσαµε τα κελάρια  
κι αρχίσαµε µονοβασιές κι άδειασαν τα πιθάρια. 

-- ΒΑΣΩ ΟΡΦΑΝΟΥ-ΧΡΥΣΟΥ και ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΣΕΤΣΟΥ 

(Από την Καρπαθιακή, 1972) 

*************************** 
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 
Του αείµνηστου φίλου µου Κωνσταντίνου Ι. Χαψή, εξ Ολύµπου 

Εν Καρπάθω τη 15/2/1972 

Αγαπητέ κύριε Σταµατιάδη, σε χαιρετώ. 

Τους χαιρετισµούς εµού και την οικογένειάς µου διαβιβάσετε παρακαλώ στην αξιότιµο 
και αγαπητή µου οικογένειά σας. Επίσης έχετε χαιρετισµούς από τον πατέρα µου και πα-
λιό σας φίλο. Τα αδέλφια σας είναι καλά και σας χαιρετούν.  

Την από 2/2/72 επιστολή σας πήρα και χάρηκα για την καλή σας υγεία που πάντα επιθυ-
µώ να έχετε. Είδα να µου γράφετε ότι ασθενήσατε και είσθε επί δύο µήνες στο νοσοκο-
µείο. Ειλικρινά σας λέγω ότι λυπήθηκα γι’ αυτό και σας εύχοµαι πλήρη αποκατάσταση 
της υγείας σας.  

Αγαπητέ φίλε Σταµατιάδη σας πληροφορώ ότι πήρα όλα τα γράµµατα που µου στείλατε 
και σας ευχαριστώ θερµώς. Δεν υπάρχει περίπτωση απωλείας. Στο τελευταίο σας γράµµα 
πήρα και τα ωραία ποιήµατά σας και σας συγχαίρω θερµώς δια την ποίησή σας. Πράγµα-
τι τέτοια εργασία δεν πρέπει να µένει άφαντη αλλά να εκτυπωθεί σε βιβλιάρια να τα δια-
βάσουν πολλοί και να σας συγχαρούν. Εγώ προσωπικώς σας χαρακτηρίζω από την ολι-
γόχρονη γνωριµία µας δι’ αλληλογραφίας ως έναν καλόν, ηθικόν, άνθρωπο και πατριώτη 
ο οποίος όχι απλώς αγαπά την Κάρπαθο αλλά την υπεραγαπά και την λατρεύει. Ένδειξη 
της αγάπης του αυτής και της λατρείας είναι οι στίχοι των ποιηµάτων του για την ωραία 
µας Κάρπαθο και το όµορφο Απέρι.  

Τους στίχους σας αυτούς διάβασα στο συµπέθερό σας Μιχάλη Σπανοµανώλη και σε άλ-
λους φίλους οι οποίοι, όπως κι εγώ θαύµασαν την ποιητική σας ικανότητα. Τώρα σας 
εσωκλείω κι εγώ ένα ποίηµα δικό µου υπό του τίτλου «Για το Αεροδρόµιό µας» που δη-
µοσιεύθηκαν στην τοπική µας εφηµερίδα «Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» τον Αύγουστο 
του 1971. Φαντάζοµαι να σας αρέσουν. Έχω βεβαίως και άλλα τα οποία θα σας τα στεί-
λω προσεχώς επειδή βλέπω ότι σας αρέσουν.  

Εις την επιστολή σας είδα την καλή σας πρόθεση να θέλετε τα µεγέθη των µελών της 
οικογενείας µου για να στείλετε κάτι, και σας ευχαριστώ. Δεν είναι ανάγκη να µπείτε σε 
φασαρίες αλλά, αφού το προτείνατε και για να µην σας προσβάλλω, σας αναφέρω: Ο 
γιος µου είναι ύψος 1.65 και στις διαστάσεις κανονικός. Η µεγάλη κόρη είναι 1,60 κανο-
νική και αυτή, η δε µικρή είναι 1,30. Η κυρά 1,65 µε λίγο πλούσιες διαστάσεις.  

Τελειώνω αγαπητέ φίλε και σας εύχοµαι καλό Πάσχα.  

Με αγάπη και εκτίµηση ο φίλος σας 
(υπογραφή: Κ.Ι Χαψής) 
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΡΟΣ 
1. Ο Μάης µεσοκόπησε κοντεύει και το θέρος 

κι ο νους πάει στην Όλυµπο, σαν Ολυµπίτης βέρος. 
2. Γιατί εκεί γεννήθηκα πριν ‘πό µισόν αιώνα 

 τα εννιακόσια είκοσι και εποχή χειµώνα. 
3. Εκεί άνοιξα τα µάτια µου κι είδα το φως του ήλιου 

τα πρώτα λόγια που ‘µαθα στην Όλυµπο τα ‘µίλου. 
4. Εκεί πρωτοπερπάτησα, τους δρόµους της γυρνούσα  

κι όπου κι αν έστρεφα µατιά, ψηλά βουνά ‘θωρούσα. 
5. Εκεί ‘δανε τα µάτια µου την πρώτη εκκλησία 

που γύρω-γύρω ήτανε γεµάτη µε στασία. 
6. Γέρους µε βράκες έβλεπα µέσα σε κάθε ένα 

µα ήµουνα πολύ µικρός, δεν γνώριζα κανένα. 
7. Όλοι φορούσαν σταυρωτά, ζωνάρια εις τη µέση 

και κράταγαν στα χέρια των το κόκκινό τους φέσι. 
8. Άκουα ψάλτες κι έψαλαν µαζί µε τους παπάδες 

κι ήταν γεµάτη η εκκλησιά αφτούµενες λαµπάδες. 
9. Εκεί το πρωτογνώρισα το πρώτο µου σχολείο 

 κι έµαθα ότι κάνουσι ένα και ένα δύο. 
10. Ο Παπαγιάννης µ’ έµαθε να γράφω να νεγνώθω 

 που ήταν τότε δάσκαλος κι εδίδασκε µε πόθο. 
11. Εκεί πρωτόπα Λάζαρο και µοίραζα τα βάγια  

και κάλαντα και ‘δίνα µου σταφίες και ασκάγια. 
12. Στην Όλυµπο επέρασα τα παιδικά µου χρόνια  

που τα θυµάται ο άνθρωπος παντοτινά κι αιώνια. 
13. Οληµερίς εγύριζα τους δρόµους τα σοκάκια 

κι έπαιζα µε τους φίλους µου αµάες και σκλαβάκια. 
14. Δεκάξι χρόνια δούλευα τις τοπικές δουλειές µας 

έσκαβα κι εθέριζα, µάζευα τις ελιές µας.  
15. Καθέριζα κι αλώνευα κι επηλοκουαλούσα  

γονείς, αδέρφια, συγγενείς οληµερίς θωρούσα. 
16. Με του χωριού µου το νερό που τρέχει από την πέτρα 

και µε το κρίθινο ψωµί εγίνηκα δυο µέτρα. 
17. Μ’ άρεσαν όλες οι εποχές, αλλά ιδιαιτέρως 

ένιωθα στην καρδιά χαρά όταν θα ‘ρχόταν θέρος. 
18. Εις την Αυλώνα πήγαιναν όλοι µικροί µεάλοι 

κι έµεναν µόνο στο χωριό παπάες και δασκάλοι. 
19. Κι έβλεπες την Αυλώνα µας κόσµο να πληµµυρίζει 

και τα σιταροκρίθαρα ‘βδοµάες να θερίζει. 
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20. Γυναίκες εθερίζανε κι οι άνδρες τα σακιάζαν  
και στην Αυλώνα έπειτα ήρχοντο και τ’ αδειάζαν. 

21. Εκατοντάδες πήγαιναν κι αµέτρητοι γυρίζα 
βουνά και στράτες έβλεπες το κόσµο κι εσουίζα. 

22. Γυναίκες, κόρες ήτανε τα κάτασπρα ντυµένες 
κι οληµερίς εθέριζαν ψηλανεκουµπωµένες. 

23. Με το µαντίλι έκαναν σκιά στα πρόσωπά των 
κι εκοκκινίζαν οι ποδιές και τ’ ανεκάτερά των.  

24. Οι άνδρες εφορούσανε στην κεφαλή καπέλα  
κι οι µερακλήδες βάζανε και φότζια στη κορδέλα. 

25. Και τα µουλάρια έβλεπες στις στράτες τα χαντάκια 
κι είχαν στις κουτελίτες των φούντες µε τα ρασάκια. 

26. Και χαιρόσουν σαν έβρισκες χωράφια να θερίζεις 
να ‘χουν µεγάλες κριθαρές και να τις δρεπανίζεις. 

27. Το µεσηµέρι ύστερα να στρογγυλοκαθίσεις  
να φάεις το βρισκούµενο και να καλοκεφίσεις. 

28. Να ‘χεις και την κατσίκα σου να ‘ρθει να την αρµέξεις  
να ρίξεις µεσ’ στο γάλα της και κούσουµα να βρέξεις. 

29. Να ‘χεις και κροµµυόφυλλα και να ‘ναι της µέσα βρύσης 
να φάεις µε κρίθινο ψωµί να ξεπονοκαρδίσεις.  

30. Να µαγειρέψεις στο βουνό φαΐ µ’ ασπαχνοχάλια  
να φάεις να ευχαριστηθείς µε ξύλινα κουτάλια. 

31. Να ‘ναι κοντά κι η θάλασσα σκάρους να πας να πιάσεις 
και να τους κάµεις σκαρευτούς να µη τους εξεχάσεις. 

32. Να πιάσεις και τ’ ασκούλι σου και να τ’ ανεχειλίσεις  
να πιεις νερό να δροσιστείς, τη δίψα σου να σβήσεις 

33. Να κόψεις και χερόολα και ράπες και συνάξεις 
να πας σ’ ένα σκέπωµα τη κοιµητέα να φτιάξεις 

34. Να πέσεις να ξεκουραστείς να κοιµηθείς το βράδυ 
να βλέπεις τ’ άστρα τ’ ουρανού µεσ’ στο βαθύ σκοτάδι. 

35. Να βάλεις και προσκέφαλο του γάρου τη στρωτούρα 
και ξαπλωµένος να γρικάς µακριά τη δεκοχτούρα.  

36. Του γαιδάρου τη φωνή ν’ ακούεις ν’ αγγανίζει  
της κουκουβάγιας η λαλιά γλυκά να σε κοιµίζει.  

37. Να σε χτυπά στο πρόσωπο µπονέντινο αγέρι 
που τ’ αναζητούν πολλοί, µακριά στα ξένα µέρη. 

38. Να κάµεις ύπνο αξέχαστο στης ράπες και στο χώµα 
χίλιες φορές καλύτερο απ’ του σουφά το στρώµα. 

39. Κι όταν το θέρος τέλειωνε είθε να τ’ αλωνέψουν  
να κουβαλήσουν τους καρπούς, να τους νοικοκυρέψουν.  

40. Όλα αυτά, κι άλλα πολλά, ο ίδιος τα ‘χω ζήσει 
και δεν µπορεί η µνήµη µου ποτέ να λησµονήσει. 

41. Πρώτα ο κόσµος έσκαφε κι εθέριζε το θέρος 
κι άσκαφο δεν επόµενε πατηµατέα µέρος.  
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42. Ετώρα µένουν άσκαφα κι όλα σχεδόν αγριέψαν  
κι οι σχίνοι και οι άσπαχνοι µέσα σ’ αυτά θεριέψαν 

43. Ετώρα πια δεν σκάφουνε οι τωρινοί ανθρώποι  
κι έγιναν τα χωράφια τους .....δάση και βοσκοτόποι. 

 
Τα ανωτέρω δίστιχα δηµοσιεύθηκαν εις την ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ τον Μάιο του 1969. Όπως 
θα δείτε µεταχειρίζοµαι λέξεις της διαλέκτου του χωριού µου. Κατ’ εµέ η φρασεολογία δίνει αξία 
στα δίστιχα, µόνον που φοβάµαι ότι θα υπάρχουν λέξεις που δεν γνωρίζετε την ερµηνεία τους. 
 
Κάρπαθος 6/5/1969 
Κ. Ι. Χαψής – δασικός 
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΥ 

Του Γεωργίου Εµµ. Παναγιώτου 

Τους συγκινητικούς στίχους που ακολουθούν καταχωρώ εις µνήµην του καλόχαρου Κα-
πετάνιου Μανωλάκη Μαστροπαναγιώτη, πατέρα του στιχουργού. 

 

1. Πολλά χρόνια πέρασα, κι άσπρισα και γέρασα  
εις τα ξένα ο καηµένος, ξένος καταφρονεµένος.  

2. Γέρος τώρα θα γυρίσω, συµβουλή να σας αφήσω,  
συµβουλή µε λίγα λόγια, της καρδιάς µου µοιρολόγια. 

3. Ενθυµούµαι δεν ξεχνώ τη ζωή των πιο παλιών 
που ‘σαν όλοι ευτυχισµένοι µε τα λίγα χορτασµένοι. 

4. Ντόπια ρούχα εφορούσαν, µε στιβάνια περπατούσαν 
κάθε µέρα στη δουλειά, γέροι νέοι και παιδιά. 

5. Κυριακή στην εκκλησία κι ύστερα χοροστασία 
και µε γλέντια και χαρές επερνούσαν τις γιορτές. 

6. Η γυναίκα στ’ αργαλειό κι όλο το νοικοκυριό 
απ’ τα χέρια της επέρνα, δίχως χρέη, δίχως έγνοια.  

7. Το χωριό εµοσχοβόλα, οι αποθήκες τα ‘χαν όλα  
κάθε σπίτι στο κελί του και ακόµη στην αυλή του.  

8. Τώρα κάµαµε φτερά και πετούµε στα µακριά  
σαν µυρµήγκοι φτερωτοί έχουµ’ ανεµουριστοί. 

9. Προς την ξενιτιά πετούµε, κακό δρόµο περπατούµε  
δρόµος πάει στον κρηµνό και στον εξαφανισµό. 

10. Βρε γυναίκες, µυαλωθείτε, λούσα, λίρες µη ζητείτε  
ερηµώνει το χωριό σας κι είναι για κακό δικό σας. 

11. Για επίδειξη δική σας και φλουριά στην κεφαλή σας 
στέλνετε στην ξενιτιά άνδρες και καλά παιδιά. 

12. Η ζωή στην ξενιτιά είναι µια σωστή σκλαβιά και ο σκλάβος αν γυρίσει  
γέρος κι άρρωστος, θ’ αφήσει µόν' την ενθύµησή του και την κακοπέρασή του.  

13. Θα περνά στην καταφρόνια τα ολίγα ακόµα χρόνια 
όπου µέλλει για να γίνει ζήσει, ποιος θα τον παρηγορήσει;  

14. Ποιος γλυκά θα του µιλήσει, ποιος στοργή θα του χαρίσει  
γέρο πια θα αγαπήσει την χαρά να του χαρίσει.  

15. Βρε γυναίκες, µυαλωθείτε, λίγο να ταπεινωθείτε 
γίνεται Χριστιανές και καλές νοικοκυρές.  

16. Όπως ήσαν οι λαλές σας και οι µάνες οι δικές σας 
µε τα λίγα χορτασµένες κι στα λίγα ευτυχισµένες.  

********************** 
Δηµοσιεύθηκε στην «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΗΧΩ» το 1972. 
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ΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΡΗΤΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ 
 

• Η καλοσύνη και η ευγνωµοσύνη είναι δίδυµες αδελφές που σπάνια συναντούνται 
στη ζωή. 

• Οι αχάριστοι ανακάλυψαν το «κάµε καλό και ρίξ’ το στο γιαλό».  

• Η αλήθεια είναι πικρή όχι µόνο σ’ εκείνους που την ακούουν και τη διαβάζουν, 
αλλά και σ’ εκείνους που τη λέγουν και την γράφουν.  

• Καπνούς ο υπερήφανος στην κεφαλή του έχει, και πάσχει στον εγκέφαλο, θαρρεί 
πως υπερέχει.  

• Μέγας και αθάνατος µόνον εκείνος που κάνει το µεγαλύτερο καλό για τους πε-
ρισσότερους συνανθρώπους του.  

• Πολλαί µεν αι λαλούσαι γλώσσαι, ολίγαι δε αι σκεπτόµεναι κεφαλαί.  

• Η αυτοκριτική είναι το ευγενικότερο αίσθηµα του ανθρώπου. 

• Η φιλαργυρία φαρµακώνει την καρδιά και θολώνει τη σκέψη.  

• Το αβέβαιον της αύριον, η ρίζα της αναρχίας στην κοινωνία µας. 

• Η ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗ θα σώσει την σηµερινή κοινωνία από την αυτοκτονία.  

• Οι ηγέτες έρχονται και φεύγουν, οι λαοί παραµένουν για να λύσουν τα προβλή-
µατα τα οποία αφήνουν.  

• Ποτέ να µην υποτιµάς το κάτω σκαλοπάτι, γιατί αυτό περπατάς ν’ ανέβεις στο 
παλάτι.  

• Η χαρά και η λύπη κρατούν τα χέρια και µας συνοδεύουν στο ταξίδι της ζωής. 

• Τίποτε δεν είναι δικό µας. Ούτε αυτή η ζωή, απλώς τη µεταχειριζόµαστε. 

• Αθάνατοι είναι µόνο εκείνοι των συνανθρώπων µας των οποίων η βιογραφία δι-
δάσκεται στα εκπαιδευτικά και θρησκευτικά ιδρύµατα του κόσµου.  

• Η ποικιλία µελέτης και συζήτησης είναι τροφή και λίπασµα στη σκέψη.  
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ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ; 
Ο διακεκριµένος σχολιαστής ROBERT TROUT σε µια οµιλία του στην τηλεόρα-

ση δια µέσω δορυφόρου από την Γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι, µεταξύ άλλων σχολί-
ασε και το πρόβληµα της µετεπαναστατικής Γαλλίας, για είκοσι-δύο χιλιάδες εκκλησίες 
της χώρας που επί πολλά χρόνια παραµένουν κλειστές και αχρησιµοποίητες.  

Οι αρχές, στα χωριά και στις πόλεις και την πρωτεύουσα, κατόπιν επισταµένης 
µελέτης αποφάσισαν και τις έθεσαν εις πλειστηριασµόν. Πέρασαν αρκετά χρόνια χωρίς 
να παρουσιαστούν αγοραστές και οι χιλιάδες των κτιρίων της προσευχής εξακολουθούν 
να παραµένουν ολότελα αχρησιµοποίητα.  

Κατόπιν δευτέρας σκέψεως και αποφάσεως, άρχισαν να τα χρησιµοποιούν δια 
σχολεία µαθήσεως, όχι µόνον δια γράµµατα αλλά και δια µουσικήν, αθλητισµόν, κέντρα 
διαλέξεων, σινεµά, επαγγελµατικές σχολές, ανθοπωλεία, λαχαναγορές, ψαραγορές, κρε-
αταγορές, χοροστάσια, λουτρά, κλπ. Όλα αυτά ήταν κτήµα των κοινοτήτων.  

Το διαφωτιστικό αυτό σχόλιο του ROBERT TROUT συνετέλεσε να στείλει τη 
σκέψη µου στο πτωχό νησί µας όπου χωρίς καµιά παραγωγή για εξαγωγή, τα τελευταία 
χρόνια αµελέτητα και αδικαιολόγητα ξοδεύουµε χρόνο και χρήµα, από τέσσαρες µέχρι 
τριάντα χιλιάδες δολάρια να κτίζουµε εκκλησίες και εκκλησάκια για να λειτουργηθούν 
τέσσαρες ώρες το χρόνο, τις περισσότερες φορές µε τέσσαρες δωδεκάδες εκκλησίασµα 
για... κουβενταρία και επίδειξη και όχι για να µάθουµε κάτι από τη ζωή των ολίγων 
ΗΡΩΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ που θυσίασαν όχι µόνο τα υλικά αγαθά των, αλλά και αυτή τη 
ζωή τους για την ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, για µια συνεργαζόµενη, αδελφοποιηµένη 
ανθρωπότητα, χωρίς πόλεµο και φτώχια, για µια ευτυχισµένη ζωή από την κούνια... στο 
µνήµα για όλους τους συνανθρώπους.  

Πόσο εξυπηρετικό και θεάρεστο θα ήταν αν το κάθε εκκλησάκι στην κορυφή του 
λόφου ή του βουνού ήταν ένα «Μανδροκάϊσµα» και στις πλαγιές να βόσκουν από χίλια 
πρόβατα, να χτυπούν τα «τσαµπάλια» των και να βελάζουν σαν να προσεύχονται στον 
Δηµιουργό και την άνοιξη να γεµίζει ο κόσµος από µικρά αρνάκια, να πηδούν αθώα και 
µε αφέλεια σαν δώρα του Πλάστη και οι «σκάφες» του «µητάτου» να γεµίζουν γάλα για 
«δρύλλα», τυρί, µυζήθρα, συτάκα και µαλλί των προβάτων για χειµωνιάτικα ρούχα.  

Ω, πόσο καλύτερα θα ήταν αν τα κοντινά εκκλησάκια ήταν γεωργικοί σταθµοί, µε 
ένα και δύο και τρία και τέσσαρα τρακτέρ και θεριστικές µηχανές, γεωργικά εργαλεία να 
καλλιεργούν τη Μάνα Γη και λιπάσµατα για να την δυναµώνουν για καλύτερα δένδρα 
και παραγωγή για εξαγωγή του τόπου µας και οι κεντρικές εκκλησίες δια κέντρα εκπαι-
δεύσεώς µας... για ένα καλλίτερο αύριο.... 

Το δικαιολογηµένο ερώτηµα είναι το «Πού και πώς θα τιµούµε την µνήµη των 
ΗΡΩΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ της Χριστιανοσύνης χωρίς τα  µοναστήρια αυτά?”  Ω, πόσο τιµη-
τικό και θεάρεστο θα ήταν ο Κεντρικός Ναός της Μητροπόλεως, µε µεγάφωνα στην αυ-
λή, µε ένα αρµόνιο, µε µια χορωδία από φωνές πενήντα κορασίδων και αγοριών του 
«Σχολαρχείου» και του Γυµνασίου µας και µε εκκλησίασµα από τις ΠΥΛΕΣ, ΟΘΟΣ, 
ΒΟΛΑΔΑ, και ΑΠΕΡΙ να ακούουν ένα καλά καταρτισµένον και συγχρονισµένον Ιερο-
κήρυκα να οµιλεί και να εξηγεί τη ζωή και τις θυσίες του κάθε αγίου της Χριστιανοσύνης 
για παράδειγµα προς µίµησιν. 
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Το ίδιο δια την ΑΡΚΑΣΑ, ΠΗΓΑΔΙΑ(ΠΟΣΙΔΙΟΝ) στην µεγάλη εκκλησία των 
ΜΕΝΕΤΩΝ, τα ΣΠΩΑ στο ΜΕΣΟΧΩΡΙ και τανάπαλιν.  

Δια του τρόπου αυτού το εκκλησίασµα θα αισθανόταν µεγάλη ευχαρίστηση και 
ηθική ικανοποίηση, προσφέροντας µια πραγµατικά ανωτέραν τιµήν στα θύµατα της τυ-
ραννίας για την διάδοσιν των ΑΡΧΩΝ και του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ µας.  

Δεν αποκλείεται όµως να επικαλεσθώµεν πώς δεν είναι εύκολος µια τέτοια διορ-
γάνωσις ένεκα των αποστάσεων.  

Πολύ καλά. Εάν δια τον Υιόν του Μαραγκού της Ναζαρέτ ήτο εύκολον να κτυ-
πήσει τους εµπορευόµενους, τους γραµµατείς και Φαρισαίους και ισχυρούς για να τον 
σταυρώσουν, εάν δια τους πρώτους ακολούθους του, τους µαθητάς Του, ήταν εύκολον 
να θυσιάσουν κάθε υλικόν αγαθόν, ακόµη και την ζωήν των, δια την αδελφοσύνην των 
ανθρώπων και για µας είναι όλα δύσκολα και αδύνατα, τότε παραδεχόµεθα πως είµεθα 
µόνον υποκριτές που δεν τιµά όταν λέµε πως πιστεύουµε «γαυριούντες» το ΚΥΡΙΕ, 
ΚΥΡΙΕ, στην πραγµατικότητα όµως να µην έχουµε πίστη µεγαλύτερη ενός κόκ-
κου...συνάπεως.  

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 1972 
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ΦΙΛΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΥ 
Του Γιάννη Αλεξ. Αλεξιάδη 

Την τελευταία εκατονταετηρίδα, κάτω από την κατοχή του τουρκικού και φασι-
στικού ζυγού, η ελληνική εκπαίδευση πέρασε ένα αδικαιολόγητο διωγµό στο νησί µας. 
Το Απέρι, µε κάθε θυσία, κατόρθωσε να κρατήσει αναµµένη τη λαµπάδα της ελληνικής 
µάθησης στην Κάρπαθο. Μερικοί από τους πρώτους µετανάστες µας στις Ηνωµένες Πο-
λιτείες Αµερικής, που σύνθηµα στη ζωή τους ήταν «τι µπορούν να κάµουν για τους συ-
νανθρώπους τους», πήραν την πρωτοβουλία και ίδρυσαν την ΟΜΟΝΟΙΑ. Η φιλοπατρία 
των πρώτων µελών της Οµόνοιας συνετέλεσε αποφασιστικά στην πρόοδο του Απερίου 
και γενικά της Καρπάθου µας. Η σηµαντικότερη προσφορά του προοδευτικού και φιλο-
εκπαιδευτικού µας συλλόγου είναι η ίδρυση Γυµνασίου στην Κάρπαθο. Πολλοί από τους 
αποφοίτους αυτού του σχολείου µετανάστευσαν στη χώρα του Κολόµβου και διέπρεψαν 
στα γράµµατα, στις επιστήµες, στις επιχειρήσεις, κλπ.  

Εις ένδειξη ευγνωµοσύνης, ένας από αυτούς στιχούργησε και έστειλε στην 
ΟΜΟΝΟΙΑ, από το κρεβάτι του νοσοκοµείου στην πόλη Wheeling της Δυτικής Βιργινί-
ας, τους παρακάτω ευγενικούς και συγκινητικούς στίχους:  

Εις την βαριά αρρώστια µου κάτι σαν να µου ‘φάνει,                    
πως ήλθε κάποιος δίπλα µου τον πόνο µου να γειάνει. 

Με βαρεµένους οφθαλµούς τότε ευθύς γυρίζω                                              
κι αυτοστιγµεί στη ζάλη µου απάνω τη γνωρίζω. 

Ήτανε η Οµόνοια, ήτανε το χωριό µου,                               
που ήλθαν για παρηγοριά στον πόνο τον δικό µου.  

Βλέπω ανθοδέσµη πλούσια κι οµορφοστολισµένη                                        
µε ευώδη τριαντάφυλλα ήτανε καµωµένη. 

Τα όµορφα τριαντάφυλλα τ’ Απέρι µ’ εθυµίσα,                       
µε νοσταλγίας δάκρυα τα µάτια µου γεµίσαν. 

Μου εθυµίσα το χωριό, τα όµορφα τοπία,                               
τ’ Απέρι, τον Αιµωροού, τη Βαλαντού και Βλία. 

Μου ‘φάνει πως ευρέθηκα στο όµορφο χωριό µου                
καταµεσή στη Βαλαντού στο πατρογονικό µου.  

Ευχαριστώ το σύλλογο για την φιλανθρωπία                       
που ‘φάνει τόσο χρήσιµος και έκαµε σχολεία. 

Πολλά ευχαριστήρια απ’ όλη την καρδιά µου                            
στη γυναικεία τη Στοά και στην Οµόνοιά µου.  

Στους πρωτεργάτες εύχοµαι χρόνια πολλά να ζήσουν                              
και ατού χωριού µας τα παιδιά να τους ακολουθήσουν.  

 
Με άπειρη ευγνωµοσύνη,  
Γιάγκος Αλεξίου Αλεξιάδης, Wheeling,West Virginia 
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ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ 
Αγαπητοί µου αναγνώστες: 

Για την περιορισµένη µου µόρφωση ουδέποτε αιτιούµαι τους αείµνηστους γονείς 

µου και τους δασκάλους µου που η σκέψη κι οι προσπάθειές τους ήταν η ανώτερη εκπαί-

δευσή µου. Ατυχώς υπερίσχυσε η διακαής νεανική µου επιθυµία για περιπέτεια πέραν του 

Ατλαντικού. Με την άφιξή µου στη χώρα του Κολόµπου, ρίχτηκα στα ανθρακωρυχεία, στα 

σιδεροεργοστάσια και τελικά στα αριστοκρατικότερα χοτέλια της Νέας Υόρκης. Στο ταξίδι 

της ζωής, το σύνθηµα «πόσα ξέρεις, όσα έχω ακούσει, έχω δει, έχω µελετήσει» συντέλεσε 

στο να µάθω τα ελάχιστα που µε βοήθησαν να τολµήσω να γράψω τα συµπεράσµατά µου 

για την εξέλιξη του γέρικου, αρρωστηµένου και ψυχοραγούντος κοινωνικού συστήµατός.  

Η επιστήµη υπολογίζει ότι περί τα αρκετά δισεκατοµµύρια χρόνια πέρασαν αφ’ ό-

του έκρηξη στον ήλιο απέσπασε το τεµάχιο τούτο που έγινε στρογγυλό από τη συνεχή 

στροφή του επί δισεκατοµµύρια χρόνια. Αυτό το τεµάχιο λέγεται Γη. Από τότε πέρασαν 

εκατοµµύρια χρόνια για να εξελιχθεί η ζωή πάνω στη Γη. Φθάσαµε στη λιθική εποχή όταν 

το ανθρωπόµορφο ζώο, ολόγυµνο κατοικούσε στις σπηλιές και στις κουφάλες των τερα-

στίων δένδρων. Τα όντα αυτά επικοινωνούσαν µεταξύ τους µε κραυγές, µε χειρονοµίες, 

και µορφασµούς. Με το δεσµό του γάµου ανύπαρκτο, το θηλυκό είχε τη φροντίδα του νεο-

γέννητου, το αρσενικό... κάπου σε είδα, κάπου µε είδες....Πάρα πολλοί πέθαιναν προτού 

ενηλικιωθούν από τις κακουχίες και τους αλληλοσκοτοµούς. Έτρωγαν άψητο κρέας ζώων 

µέχρι κάποτε κεραυνός προξένησε πυρκαϊά σε δάσος για να ψήσει τα ζώα που τα βρήκαν 

νοστιµότερα από τα άψητα. Άρχισε να µεταχειρίζεται τη σκέψη του, εξελίχθηκε σε λογικό-

τερο ζώο και έφυγε από τις σπηλιές και τις κουφάλες των δέντρων. Άρχισε να φτιάχνει κα-

λύβες µε κλαδιά δέντρων, µε πηλό και µε πέτρες. Άρχισε να τυλίγει το σώµα του µε το 

δέρµα των ζώων που σκότωνε για αυτοσυντήρηση. Ο θεσµός του γάµου παραµένει άγνω-

στος.  

Ο άνθρωπος δια µέσου των αιώνων της ζωής έχει σύντροφό του την αβεβαιότητα 

της υπάρξεώς του. Αυτό συνετέλεσε στα ατοµικιστικά του αισθήµατα σε βάρος συναν-

θρώπου του, που εξελίχθηκε σε δευτέρα φύση. Αποτέλεσµα, το αλληλοφάγωµα µεταξύ 

ατόµων και φυλών µε µεγάλη πιθανότητα την τελεία και οριστική καταστροφή της κάθε 

ζωής στον πλανήτη µας µε έναν πυρηνικό πόλεµο.... 
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Μερικοί αρχαίοι πρόγονοί µας φιλόσοφοι και κυρίως ο Πλάτων εξέτασαν και δίδα-

ξαν πολιτικά συστήµατα για µια καλύτερη ζωή για όλους, αλλά «φωνή βοώντος εν τη ερή-

µω».  Ο Μωυσής έδωσε τις Δέκα Εντολές για µια ειρηνική και ευηµερούσα κοινωνία, χω-

ρίς το χρυσό δαµάλι. Πριν από δύο χιλιάδες χρόνια, ο Μαραγκός της Ναζαρέτ µέσα στο 

προαύλιο του Ναού του Σολοµώντος, σε ηλικία δώδεκα ετών, έσπασε τα τραπέζια της εκ-

µετάλλευσης και λίγα χρόνια αργότερα µαρτύρησε στα χέρια των εκµεταλλευτών και 

πλουτοκρατών της εποχής του.  

Με το πέρασµα του χρόνου η ανθρωπότητα προόδευσε από τεχνικής και επιστηµο-

νικής απόψεως. Ταξιδεύουµε µε τεράστια οχήµατα πάνω στις στεριές, µε τεράστια πλωτά 

µέσα στους ωκεανούς και στου πυθµένες τους, στον αέρα ξεπεράσαµε ακόµη και τα πτηνά. 

Φθάσαµε στο φεγγάρι και ετοιµαζόµαστε για άλλους πλανήτες. Η τελειοποιήσει της µηχα-

νής συνετέλεσε στην υπερπαραγωγή των αναγκαίων µέσων για τη ζωή µας. Στους τέσσα-

ρες όµως από τους συνανθρώπους µας, µόνον ο ένας είναι παραγωγός, οι δύο στους εκατό 

απολαµβάνουν όλα µε άκραν πολυτέλεια, οι οχτώ στου εκατό φυτοζωούν, οι 90 στους εκα-

τό στερούνται σχεδόν τα πάντα. Δαµόκλειος σπάθη για τις τρεις τάξεις της κοινωνίας µας.  

Η ανθρωπότητα ταυτόχρονα σπαταλά χρόνο και δισεκατοµµύρια για πολεµικές µη-

χανές στις στεριές, στις θάλασσες, και στους αιθέρες. Εκατοµµύρια δουλεύουν για την πα-

ραγωγή τους. Εκατοµµύρια ντυµένοι στο χακί γυµνάζονται για την χρήση τους, για τον 

αλληλοσκοτωµό και την καταστροφή. Μέσα στα ογδόντα χρόνια ζωής µου, εκατοµµύρια 

συνανθρώπων µας σκοτώθηκαν και σακατεύτηκαν. Εκατοµµύρια γυναίκες έγιναν χήρες µε 

απροστάτευτα και πεινασµένα παιδιά. Εκατοµµύρια πλανώδιοι πωλητές κρατούν την τσά-

ντα πουλώντας την παραγωγή των άλλων συνανθρώπων µας για το απατηλό όνειρο του 

πλουτισµού. Εκατοµµύρια στην κουζίνα του διαµερίσµατος ή του σπιτιού µαγειρεύουν την 

αρρώστια και το θάνατο από άγνοια του µαγειρέµατος υγιεινής τροφής. Εκατοµµύρια µυ-

στικοί και φανεροί αστυνοµικοί, δικηγόροι, και δικαστές δεν παράγουν απολύτων τίποτα 

για τη ζωή, πολυποίκιλοι µεσίτες πωλούν τη µάνα µας Γη που δεν ανήκει σε κανένα. Δισε-

κατοµµύρια ώρες σπαταλούνται για τις χίλιες δύο γλώσσες που θα ήταν δυνατό να έχουµε 

µία, το πολύ δύο: τη µητρική και µια διεθνή. Εκατοµµύρια στις τράπεζες και στα πολυποί-

κιλα γραφεία δεν παράγουν τίποτα για τη ζωή. Εκατοµµύρια φυλακές και φιλανθρωπικά 

ιδρύµατα δεν βοηθούν στη θεραπεία της αρρωστηµένης κοινωνίας µας. Θρησκευτικοί αρ-
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χηγοί αγιάζουν τα δολοφόνα όπλα του πολέµου και κρατούν σιγή ιχθύος για την κατα-

στρεπτική αναρχία στην κοινωνία µας.  

Ακόµα και ο θεσµός του γάµου, ο σηµαντικότερος για την διαιώνιση της ζωής πά-

νω στη Γη, υποφέρει. Ατυχώς η νεολαία αποβλέπει µόνο στην σεξουαλική ηδονή που εξα-

τµίζεται µε την επιστροφή από το ταξίδι του µέλιτος ή µε την άφιξη του πρώτου βρέφους. 

Οι ώριµοι στην ηλικία αποφασίζουν για τη συµβίωση βασιζόµενοι στο οικονοµικό ακου-

µπιστήρι για την ασφάλεια της αύριο. Οι υπόλοιποι διαλέγουν το σύντροφο της ζωής τους 

µε γνώµονα τη δοξοµανία... Με λίγα λόγια, παντρευόµαστε µε γνώµονα την προικοθηρία ή 

την δοξοµανία, τη σεξοµανία, ή και τα δύο ή τρία µαζί. Για να είµαι αντικειµενικός και δί-

καιος, πρέπει να αναφέρω ότι υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Εκατοµµύρια παράγουν φύλλα 

καπνού, ναρκωτικά φυτά, και οινοπνευµατώδη ποτά. Και τα τρία µαζί ή χωριστά, κατα-

στρέφουν την υγεία, την οικογένεια, την ευτυχία, τη ζωή... 

Η κοινωνία µας βρίσκεται ακόµα στην ακαταστασία, στην αβεβαιότητα και στο α-

διέξοδο. Βρισκόµαστε στον εικοστό αιώνα. Οι κοινωνικοί αρχηγοί του παρελθόντος όπως 

ο Μωησής, Πλάτων, Ιησούς Χριστός µας έδωσαν τις σοφές διδασκαλίες τους. Χιλιάδες 

χρόνια αργότερα ο Γερµανός Κάρολος Μαρξ µας έδωσε το Κοινωνικό Μανιφέστο για την 

κατάργηση της εκµετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Με την κοινοκτηµοσύνη, 

την κατανόηση, τη συνεννόηση, τη συνεργασία. Για µια αδελφοποιηµένη και χωρίς πόλεµο 

και αβεβαιότητα κοινωνία. Μετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, ο λαϊκός αρχηγός Νικό-

λαος Λένιν ανέλαβε να εφαρµόσει το Κοινωνικό Μανιφέστο, αλλά ατυχώς µε βίαιη επα-

νάσταση. Τότε αρκετές καπιταλιστικές κυβερνήσεις, ακόµη και της µικρής και φτωχής Ελ-

λάδας, έστειλαν τα παιδιά τους να πολεµήσουν υπέρ του καπιταλιστή τσάρου της Ρωσίας. 

Η επανάσταση όµως του Λένιν νίκησε και σταθεροποιήθηκε. Αυτό ήταν το πρώτο πρακτι-

κό βήµα για την αλλαγή του παγκοσµίου κοινωνικού συστήµατος.  

Εν συνεχεία, ο λαϊκός αρχηγός της Κίνας, Μαο Τσε Τουνγκ, συνέχισε τις προσπά-

θειες του Λένιν για την κοινωνική λευτεριά των εκατοµµυρίων, όχι µόνο της Κίνας αλλά 

και της Ασίας. Ο Φιντέλ Κάστρο, νοµικός και γόνος πλούσιας οικογένειας, µαζί µε τους 

οµοϊδεάτες του πήραν την πρωτοβουλία και ίδρυσαν την Λαϊκή Δηµοκρατία στην Κούβα 

που έγινε φάρος της κοινωνικής λευτεριάς για την Λατινική Αµερική. Στη Γαλλία, η βασί-

λισσά της, Μαρία Αντουανέτα, βγήκε στο µπαλκόνι του παλατιού της για να πει στον πει-

νασµένο και διαµαρτυρόµενο λαό της, «Αν δεν έχετε ψωµί να φάτε, τότε φάτε κουραµπιέ-
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δες», και την εποµένη βρέθηκε κρεµασµένη στο φανοστάτη. Στην Ιταλία του Μουσολίνι, 

το Λαϊκό Κόµµα του Τζιολίτι και Ματεότι πλησιάζει προς την πλειοψηφία στη βουλή. 

Στην Πορτογαλία του Σαλαζάρ, υπερίσχυσε η Σοσιαλιστική Δηµοκρατία. Ακόµα και στην 

Ισπανία του Φράνκο, το Λαϊκό κίνηµα προόδευσε εντυπωσιακά. Στην Ανατολική Γερµα-

νία, το Μανιφέστο του Γερµανού Κάρολου Μαρξ έχει ενώσει τους εργαζόµενους σε µια 

Λαϊκή Δηµοκρατία που είναι µία από τις πιο ευηµερούσες χώρες της οικουµένης. Στην 

Πολωνία, στην Τσεχοσλοβακία, στη Ρουµανία, στην Γιουγκοσλαβία, στη Βουλγαρία, στην 

Αλβανία η αλλαγή προοδεύει.  

Ακόµα και στη φτωχή Ελλάδα που επί χρόνια ήταν και είναι υπηρέτης των καπιτα-

λιστών της Ευρώπης και της Αµερικής, µε το ξεθρόνιασµα του βασιλιά και των φασιστών 

αξιωµατικών, το Λαϊκό κίνηµα δυνάµωσε σηµαντικά. Η µορφωµένη νεολαία µας βαδίζει 

θαρραλέα µε γνώµονα τα κοινωνικά διδάγµατα των φιλοσόφων µας που θα οδηγήσουν το 

Λαό µας σε µια Ελληνική Λαϊκή Δηµοκρατία.  

Στην Αγγλία και στις ΗΠΑ δεν υστερούν στην κοινωνική εξέλιξη. Τα εκατοµµύρια 

εργάτες, µέλη των εργατικών ενώσεων, συντελούν στην αυξανόµενη λαϊκή συµµετοχή στα 

κοινοβούλια και στη διακυβέρνηση των δύο αυτών καπιταλιστικών χωρών.  

Όλα τα σηµάδια δείχνουν ότι οι τωρινοί ή οι αµέσως µελλοντικοί ηγέτες του καπι-

ταλιστικού κόσµου πλησιάζουν στο ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ της ολοκληρωτικής αυτοκτονίας µας 

ή µιας κοινωνίας δίκαιας, µε κοινοκτηµοσύνη και χωρίς την εκµετάλλευση, την αβεβαιό-

τητα και τον πόλεµο. Όλοι ας κάνουµε το καθήκον µας, όχι προς το θάνατο, αλλά προς τη 

Ζωή. 

Η ειρηνική εφαρµογή του κοινωνικού συνθήµατος «ο µη παραγωγός των µέσων 

ζωής δεν θα καταναλίσκει», θα οδηγήσει στο θεσµό της τριαντάωρης εβδοµαδιαίας παρα-

γωγικής εργασίας και οι περίσσιες ώρες θα καταναλίσκονται στην καλλίτερη απόλαυση 

της ζωής, από την κούνια ως το µνήµα.... 

Την πραγµατοποίηση του ανωτέρου κοινωνικού ονείρου θα προτιµήσει η ανθρωπό-

τητα αντί της ολοκληρωτικής καταστροφής του κόσµου. Οι χιλιάδες µεγάλων και µικρών 

ποταµών που σήµερα χύνονται άσκοπα στις θάλασσες και του ωκεανούς, θα συνδεθούν για 

να ποτίσουν τις απέραντες διψασµένες περιοχές. Τότε όχι µόνο θα παράγουν περισσότερα 

µέσα ζωής, αλλά και θα στολίζουν τη Γη µας µε το πράσινο που θα αισθανόµαστε ότι ζού-
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µε µέσα στον παράδεισο αντί να το γυρεύουµε µετά το θάνατο. 

Λ.Ι.Σ. ,     1977 

*********************************************** 

 
 

ΓΝΩΜΙΚΑ 

• Η συζήτησις διευκολύνει την εκπαίδευσιν. 

• Μόδα και λογική σπανίως υπήρξαν σύµφωνοι. 

• Είναι δύσκολον να διαλέξεις ένα καλό καρπούζι όπως και µια καλή γυναίκα.   

• Δεν έκανες ούτε ένα βήµα, εάν δεν το έκανες προς την κατάλληλον κατεύ-
θυνσιν.  

• Ανόητος είναι ο έχων υπερδέουσαν πεποίθησιν εις την νόησίν του.  

• Ουδείς οπισθοδροµικότερος του ζηλοτύπου.  

• Δεν έχει δικαίωµα ελευθερίας ο αποβλέπων εις την υποδούλωσιν του άλλου.  

• Σπανίως οι κηρύσσοντες πολέµους ευρίσκονται εις απόστασιν βολής.  

• Είναι χείριστος όλων ο θεωρών εαυτόν καλύτερον όλων.  

• Ποθούµεν τον χειµώνα όταν ιδρώνοµεν και το θέρος όταν ριγώµεν.  

• Ο πωλών επαινεί την ποιότητα, ο αγοράζων κατηγορεί την τιµήν.  

• Του απλήστου πτωχότερος κανείς. 

• Αισθανόµεθα σήµερον την στέρησιν εκείνου που περιφρονήσαµεν χθες.  

• Ζωή ήρεµος, ζωή ήµερος, ψυχή φιλάνθρωπος, ψυχή καλή.  

• Η απαγοήτευσις πολλάκις φορεί την προσωπίδα της φιλίας ή του ενδιαφέρο-
ντος.  

• Η τιµή, η ευθύνη και το καθήκον συνταξιδιώτες στο ταξίδι της ζωής.  

• Είναι αδικαιολόγητος η αθλιότης των πολλών συνανθρώπων µας.  

• Το να κατέλθεις διατηρών το γόητρον είναι προτιµότερον του να ανέλθης α-
διαφορών δι’αυτό. 

• Η γυναίκα που βασίζει την αξία της εις τα φορέµατά της είναι ψυχικώς γυµνή. 

• Ευχάριστος είναι η συναναστροφή µετά των οµιλούντων ειλικρινώς και δι-
καίως.  
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ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΡΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ 
(εκφωνήθηκε από φίλο σε συµπόσιο Καρπαθίων) 

Ο Λάµπρος Ιωάννου Σταµατιάδης κατάγεται εξ εργατικών γονέων, του Ιωάννου και της 

Ευαγγελούλας Σταµατιάδη (Κάτρου), το γένος Αλεξάκη. Ο πατήρ του, Ιωάννης Σταµατιάδης, 

υπήρξεν εξαιρετικός γεωργός και δενδροκόµος, καλλιεργήσας µεγάλας ιδιοκτήτους εκτάσεις ε-

δάφους εις την Κάρπαθον και φυτεύσας µεγάλον αριθµόν αµυγδαλής. Συνίστα πάντοτε την οµα-

δικήν δενδροφύτευσιν ελαιοδένδρων και αµυγδαλής, εξού και το όνοµα το οποίον του απέδωσαν, 

«ο αµυγδαλάς». 

Ο Ιωάννης και η Ευαγγελούλα Σταµατιάδη απέκτησαν τα εξής τέκνα: τον Λάµπρον, τον 

Μιχαήλ, την Στασίαν, τον Ηλίαν, τον Αλέκον, τον Ποθητόν, και τον Νίκον (Πολυχρόνιον). Όλα 

τα τέκνα των τα αποκατέστησαν εις νεαράν ηλικίαν.  

Ο Λάµπρος Ι. Σταµατιάδης εγεννήθη εις το Απέριον Καρπάθου τον Μάρτιον του έτους 

1897. Εφοίτησεν εις τα εκπαιδευτήρια του Απερίου. Εις το Δηµοτικόν σχολείον είχε διδασκαλίσ-

σας του την Καλλιόπην Γ. Λογοθέτη, την Αναστασίαν Καρατζά και εις το Σχολαρχείον τους δι-

δασκάλους Γεώργιον Χαζή Ματσάκην και τον Παναγιώτη Χρυσοχέρην.  

Από την διήγησιν του κ. Λάµπρου Ι. Σταµατιάδη φαίνεται ότι τους γονείς του και τους 

άτεκνους θείους του Ποθητόν και Μαριγώ Ζαννάκη απησχόλησε πολύ το µέλλον του Λάµπρου, 

ευθύς αµέσως µετά την αποφοίτησίν του από τα εκπαιδευτήρια του Απερίου. Οι γονείς και οι 

θείοι του επέµενον εις την ιδέαν ότι ο Λάµπρος έπρεπε να σπουδάση, διότι εµφανής υπήρξεν η 

πρόοδος και η φιλοµάθειά του. Αντίθετον ιδέαν είχεν ο Λάµπρος ο οποίος ηρέσκετο εις τη περι-

πέτειαν και τα ταξίδια. Η θέα του πλοίου «ΔΙΚΕΛΗΣ», ήτις παραµένει ακόµη ζωηρά  εις την 

µνήµην του όταν το πλοίον τούτο αποπλέον του λιµένος των Πηγαδίων εφαίνετο αµυδρώς προς 

τον ορίζοντα, ήτο ως να εκάλει τον Λάµπρο να ταξιδεύση εις την µεγάλην και ελπιδοφόρον χώ-

ραν της Αµερικής.  

Η απόφασις όµως των γονέων και των θείων του ήτο διαφορετική. Απεφάσισαν να τον 

στείλουν εις το Χαρτούµ του Σουδάν δια να εργάζεται εκεί µε τον πατέρα του ο οποίος ησχολείτο 

ως κτίστης εις την ανέγερσιν της µεγάλης Αγγλικής Εκκλησίας η οποία ωµοίαζεν, ως λέγει ο 

Λάµπρος, ως φρούριον παρά ως εκκλησία. Αφού ελήφθη η απόφασις, ο Λάµπρος αναχωρεί την 

άνοιξιν του 1911 συνοδευόµενος υπό του αειµνήστου Ευαγγέλου Ζερβουδάκη και προσελήφθη 

αµέσως εις το υδραυλικόν διαµέρισµα της Έλληνος εργοστασιάρχου Κονιδάρη. Μετά παρέλευ-

σιν όµως 8 περίπου µηνών η ανέργερσις της Αγγλικής Εκκλησίας αποπερατώθη και ο πατήρ του 

Λάµπρου, ευρεθείς άνεργος, ηναγκάσθη να επιστρέψει µετά του υιού του Λάµπρου εις την γένε-

τειράν µας Κάρπαθον.  
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Ο Λάµπρος επιµένει να µεταναστεύσει εις Αµερικήν. Οι γονείς του και οι θείοι του υπε-

χώρησαν εις την άκαµπτον στάσιν του Λάµπρου και το Φθινόπωρον του 1912 ανεχώρησε δι’ 

Αµερικήν δια του υπερωκεανίου ΜΑΡΘΑ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ της Αυστριακής Εταιρίας, συνταξι-

δεύων µε τον αείµνηστον Χρήστον Καβαλλιέρον. Από την Νέαν Υόρκην ο Λάµπρος εταξίδευσεν 

εις το Μπρίτζπορτ της Πολιτείας Οχάιο, όπου ειργάζοντο εις τα εκεί ανθρακωρυχεία  και οι συ-

µπατριώται µας Αλέξης και Νικολής Αλεξιάδης (Αναστάση), οι οποίοι ήσαν πρώτα εξαδέλφια 

της µητέρας του Λάµπρου. Εις αυτούς ενεπιστεύθησαν οι γονείς του Λάµπρου το δεκαεξαετή 

υιόν των. Ο Λάµπρος προσελήφθη ως θυρωρός εις το εκεί ανθρακωρυχείο µε αµοιβήν 3 δολάρια 

ηµερησίως και ώρας εργασίας οκτώ.  

Την εποχήν όµως εκείνη συνέβη η έκρηξις ανθρακωρυχείου εις την Πολιτείαν Κολορά-

ντο, όπου εφονεύθησαν αρκετοί ανθρακωρύχοι, µεταξύ των οποίων και Καρπάθιοι. Οι γονείς του 

Λάµπρου, πληροφορηθέντες την έκρηξιν συνέστησαν εις τον Λάµπρον να εγκαταλείψη την ερ-

γασίαν του εις το ανθρακωρυχείον. Έτσι ο Λάµπρος προσελήφθη εις µικρόν κατάστηµα, υποδη-

µατοποιείον, και µάλιστα λούστρος εις την πόλιν Μπελλαίρ του Οχάιο µε µηνιαίον µισθόν 30 

δολάρια. Ο Λάµπρος εζήτει όµως την περιπέτειαν. Εγκαταλείπει την εργασίαν αυτήν και προσε-

λήφθη εις εργοστάσιον κατασκευής ντενεκέδων της πόλης Κέννισµπεργκ όπου πολλοί Καρπάθιοι 

ηργάζοντο µεταξύ των οποίων και ο εκ Πυλών Γεώργιος Παπανικολάου, µέλος του Αµερικανι-

κού Πολιτικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος και ο οποίος εµύησε τον Λάµπρον εις το εργατικόν κί-

νηµα και εις την συµµετοχήν του εις του εργατικούς Αµερικανικούς συλλόγους. Ο Λάµπρος εν-

θουσιώδης υπάλληλος εµελέτα διαρκώς τας σχέσεις του εργοδότου-υπαλλήλου εξελιχθείς αργό-

τερον εις ένα εκ των πλέον ενεργών µελών της Αµερικανικής Εργατικής Οµοσπονδίας, αγωνι-

σθείς σθεναρώς δια το «8ωρον» και τας καλυτέρας συνθήκας εργασίας. Πολλάκις έλαβε µέρος 

εις απεργίας των ανθρακωρύχων, των υπαλλήλων της βιοµηχανίας σιδήρου, ενώ µετά πικρίας 

παρατηρεί ακόµη και σήµερον ότι οι συµπατριώται µας επίστευον εις την έµµονον σκέψιν των 

ότι «Δεν ήρταµε στην Αµεριτσή να κάνοµε Γιούνια τσε απεργίες, µόνο να αρπάξοµε τσε να φύο-

µε...» 

Ο εξερευνητικός χαρακτήρας του Λάµπρου τον ώθησε να εργασθή τα τελευταία 55 έτη 

της ζωής του ως σερβιτόρος εις αριστοκρατικά ξενοδοχεία της Νέας Υόρκης και να ίδη, ιδιόις 

όµµασι, την ζωήν των πλουσίων την οποίαν και συνέκρινε µε την ζωήν των πτωχών. Η ενεργός 

συµµετοχή του εις τας εργατικάς ενώσεις υπήρξεν αιτία να γραφή το όνοµά του εις τον µαύρο 

πίνακα (µπλακ λιστ) του συλλόγου του ξενοδοχείου. Αναγκασθείς δε ν’ αλλάξη εργασίαν, ήλλα-

ξε το όνοµά του εις Λούης Στάµος. Οι αγώνες όµως του Λάµπρου εις τας εργατικάς κινήσεις του 

έφεραν κάποιαν αναγνώρισιν εκ µέρους των µελών των εργατικών συλλόγων. Εις το Ξενοδοχεί-
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ον Μπίλτµορ υπηρέτησεν ως ένας εκ των αντιπροσώπων των 800 υπαλλήλων εις τας γενικάς συ-

νελεύσεις και επί πολλά έτη µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, Τοπικόν υπ’ αριθµόν 6. 

Το αφιλοκερδές αυτό ενδιαφέρον του Λάµπρου συνεκίνησε την Αµερικανικήν Εργατι-

κήν Οµοσπονδίαν, η οποία του επέδωσεν, εις αναγνώρισιν των υπηρεσιών του τιµητικόν δίπλω-

µα και την ιδιότητα εφ’ όρου ζωής να ενδύεται ΣΑΝΤΑ ΚΛΩΖ  κατά την ηµέραν των Χριστου-

γέννων δια τα παιδιά της εργατικής Οµοσπονδίας.  

Οι άοκνες αυτές προσπάθειες του Λάµπρου δια την ανύψωσιν του εργατικού επιπέδου 

των υπαλλήλων δεν τον ηµπόδισαν να αφιερώση και µέρος του χρόνου του δια την γενέτειράν 

του Κάρπαθον. Συγκάτοικος µε τον αείµνηστον Πολυχρόνιον Βασιλάκην εις το Μπρούκλιν της 

Νέας Υόρκης επάλαιψαν µε άλλους Απερίτας δια την ίδρυσιν του Συλλόγου Απεριτών Καρπά-

θου «Η ΟΜΟΝΟΙΑ». Ενθυµείται ζωηρώς ότι, όταν ελήφθη επιστολή εξ Απερίου, της κυρίας του 

Μαριγώς, η οποία ανέφερε δια τον σεισµόν και δια την ανάγκην ανοικοδοµήσεως των σχολικών 

κτηρίων, ότι ξεκίνησαν αµέσως, µετά του Πολυχρονίου Βασιλάκη, και συνάντησαν τους αδελ-

φούς Εµµανουήλ, Ηλίαν και Νίκον Παπαγεωργίου, οίτινες συνεφώνησαν δια την διενέργειαν 

εράνου. Κατέληξαν δε την ηµέραν εκείνην εις το κατάστηµα του αειµνήστου Πολυχρονίου Πα-

παδάκη, όπου και παρευρέθησαν οι συµπατριώται µας Δηµήτριος Εµµανουήλ Παναγιώτου, Εµ-

µανουήλ Χ.Π. Γεωργιάδης, Εµµανουήλ Π. Βασιλείου Πετρίτης, Νίκος Πολ. Νισύριος και Μηνάς 

Ν. Λεντής, οµοφώνως δε απεφασίσθη τότε να διενεργήσουν τον έρανον υπέρ της ανεγέρσεως και 

αποπερατώσεως των σχολικών κτηρίων εις το Απέριον, καταβάλλοντες πάντες οι παρόντες σχε-

τικά ποσά υπέρ του σκοπού τούτου. Εκλεγείσα δε και ερανική επιτροπή επικοινώνησε µε τους 

συµπατριώτας µας οι οποίοι εργάζονταν εις τα πόλεις Πίτσµπουργκ, Γουήλιγκ, Σικάγο, και αλλα-

χού και οι οποίοι προθύµως ανταποκρίθησαν. Αι ενέργειαι αύται υπήρξαν και αι πρώται αιτίαι, 

αλλά και οι πρώτοι σπόροι της ιδρύσεως του Συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑ εις Αµερικήν. Λόγω της οι-

κονοµικής κρίσεως που εµάστιζε τότε την Αµερική δεν υπήρχαν περιθώρια να επαναληφθεί ο 

έρανος δια την συλλογής περισσοτέρων χρηµάτων. Ο Λάµπρος Σταµατιάδης και ο Ανδρέας Νι-

κήτα Διακονής, ενεργά µέλη της Εργατικής Ενώσεως Υπαλλήλων Ξενοδοχείων έχοντας πείραν 

εις τα συλλογικά ζητήµατα, σκέφθηκαν τότε αντί να επαναλάβουν τον έρανο, να ιδρύσουν Σύλ-

λογον Απεριτών ο οποίος θα εµερίµνει δια την οικονοµική ενίσχυσιν και την αποπεράτωση των 

σχολικών κτηρίων και άλλων κοινωφελών και ανθρωπιστικών έργων ες το Απέριον. Έτσι, γρα-

πτώς και προφορικώς µου δήλωσε ο Λάµπρος την απαρχή της ιδρύσεως του Συλλόγου µας 

ΟΜΟΝΟΙΑ.  Τα άτοµα που παρευρέθηκαν και αποτέλεσαν τον σπινθήρα της ιδρύσεως του Συλ-

λόγου είναι οι εξής: Π. Παπαδάκης, Ηλίας Παπαγεωργίου, Ηλίας Βασιλάκης, Εµ. Χ. Γεωργιάδης, 

Νικ. Ηλ. Καρακατσάνης, Εµ. Ηλ. Παπαγεωργίου, Νικόλαος Νισύριος, Λάµπρος Σταµατιάδης, 

Κωστής Φράγκου, Ανδρέας Διακονής, Ανδρέας Λεντής, και Ποληχρόνιος Μ. Βασιλάκης.  
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Ο Λάµπρος µετά υπερηφάνειας αναφέρει ότι οι κόποι του και οι κόποι των πρωτεργατών 

της ιδρύσεως του Συλλόγου δεν απέβησαν επί µαταίω. Η ΟΜΟΝΟΙΑ, παρασηµοµοφορηθείσα 

δις υπό του Ελληνικού Κράτους, του Οικοµενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλεως και της 

Ακαδηµείας Αθηνών, αποτελεί φωτεινό παράδειγµα προς µίµησιν.  

Το καλοκαίρι του 1921 ο Λάµπρος επέστρεψεν εις την Κάρπαθον και τον Σεπτέµβριον 

του ιδίου έτους νυµφεύθηκε την Μαριγώ, το µόνον τέκνον του Ιωάννη Μ. Σκούλου και της Άν-

νας, το γένος Παπά Γεώργη  Γεργατσούλη. Η Μαριγώ παρέµεινεν ορφανή µητρός εις ηλικίαν 7 

ετών. Ο πατήρ της, µετά τον θάνατον της µητρός της ενυµφεύθη την Δέσποινα Γ. Μηχαηλίδου-

Νουάρου.  

Κατά το έτος 1925 επέστρεψε εις την πόλη Γιορκβιλλ του Οχάιο δια να εργασθή  εις τα 

εκεί εργοστάσια κατασκευής ντενεκέδων. Κατά το έτος 1927 η Αµερικανική Εργατική Οµο-

σπονδία, µέλος της οποίας υπήρξεν ο Λάµπρος, ήρχισεν εντατική εκστρατεία δια την διοργάνω-

σιν των τριών χιλιάδων εργατών του εργοστασίου. Η εταιρία εις απάντησιν έκλεισε το εργοστά-

σιο και ο Λάµπρος ευρεθείς άνεργος, κατέφυγεν εις το ανθρακωρυχείον των αδελφών Κωνστά-

ντσα απέναντι του ποταµού της Πολιτείας Οχάιο εις την πόλιν Γώργουτ. Εκεί συνήντησε τον 

Ματθαίον Σαγγαράκη εκ Πηγαδίων. Η Οµοσπονδία όµως απέτυχε εις τας ενεργείας της και ο 

Λάµπρος Σταµατιάδης βρέθηκε πάλι άνεργος, καθότι υπήρξε ενεργό στέλεχος της Εργατικής 

Οµοσπονδίας.  

Ο Λάµπρος δεν λησµονεί την Κάρπαθον. Απογοητευµένος προσωρινώς επέστρεψεν εις 

την Κάρπαθον το έτος 1928 και ενεδύθη την παραδοσιακήν στολή κατά τον εορτασµόν της Κα-

θαράς Δευτέρας απαγγείλας το πασίγνωστον «ΦΙΡΜΑΝΙ» εις την αυλήν του Καφενείου του 

Τσαγκάρη. Το 1929 αποχαιρετήσας την Μαριγώ και τας τρεις θυγατέρας του επέστρεψε εις την 

Νέαν Υόρκην εργαζόµενος έκτοτε εις τα πλέον αριστοκρατικα Ξενοδοχεία της µεγαλουπόλεως, 

σχετισθείς µε πολιτικούς, εκπαιδευτικούς, οικονοµολόγους, και λοιπούς κοινωνικούς παράγο-

ντες.  

Ο Λάµπρος τώρα προσκαλεί την Μαριγώ εις την Αµερική η οποία εγκατέλειψε την ση-

µαντικήν κτηµατικήν περιουσίαν της και φθάνει την 24η Σεπτεµβρίου 1934 εις την Νέαν Υόρκην 

µετά των τριών θυγατέρων της, ήτοι της Άννης, της Φωτεινής, και της Ευαγγελίας δια να συνερ-

γασθή αποτελεσµατικότερον δια την ανατροφήν της οικογενείας  των. Αργότερον απέκτησαν και 

δύο υιούς, τον Ιωάννην και τον Γεώργιον. Το έτος 1960 ο Λάµπρος και η Μαριγώ επεσκέφθησαν 

το Απέριον κα παρέστησαν εις τα εγκαίνια του Χρυσείου Μεγάρου, όπου η Μαριγώ και η Καλ-

λιόπη Καρακατσάνη εξεφώνησαν σχετικούς λόγους.   

Ο Λάµπρος, συνταξιούχος από το έτος 1962 απολαµβάνει τους καρπούς των κόπων του: 

την δηµιουργίαν της οικογενείας του και τ’ αποτελέσµατα της συµµετοχής του εις τους εργατι-
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κούς αγώνας δια την βελτίωσιν των όρων εργασίας και την ανύψωσιν του ηθικού επιπέδου των 

υπαλλήλων.  

Εγκατασταθείς εις ιδιόκτητον κατοικίαν του εις την τοποθεσίαν Τζάκσον Χάιτς της Νέας 

Υόρκης επισκέπτεται τας οικογενείας των τέκνων του, χαίρεται τα εγγόνια και δισέγγονά του εις 

την πόλιν Μέρικ του Λονγ Άισλαντ, Γουέστ Χόµσπεστ, εις την Αστόριαν, εις το Γουάσιγκτον 

και εις την πόλιν Τάρπον Σπρινγκς της Φλόριδας. Παραµείνας µόνος του µετά τον θάνατον της 

συζύγου του, συµµετέχει ακόµη εις όλας τας κοινωνικάς εκδηλώσεις. Παρακολουθεί την τηλεό-

ρασιν, συναντά συµπατριώτας, συζητά µετά πραγµατικού ενδιαφέροντος δια τα ζητήµατα της 

πατρίδος µας και συνεισφέρει προθύµως δια πατριωτικούς και κοινωφελείς σκοπούς. Το καλο-

καίρι παραθερίζει εις το εξοχικόν το εις ωραίον περιγιάλι της πόλεως Ρίβερχεντ της Λονγκ Άι-

λαντ, ενθυµούµενος τας γλυκείας εκείνας ηµέρας κατά τας οποίας έζη µετά της συζύγου του βίον 

ευτυχή.  

Ο Λάµπρος Σταµατιάδης είναι ένα παράδειγµα κοινωνικού παράγοντα. Οι πράξεις του 

παραµένουν φάροι ζωντανοί δια τους νεωτέρους. Εργάσθηκε δια το σύνολον, δια την ανύψωση 

της κοινωνίας. Οι παρακάτω αποδείξεις οµιλούν αφ’ εαυτών: 

1) Σύλλογος Απεριτών Καρπάθου «ΟΜΟΝΟΙΑ» 
 
Προς τον κ. Λάµπρον Σταµατιάδην 
 
Εις εκτίµησιν και αναγνώιρισιν της αφοσιωµένης και πιστής υπηρεσίας του δια την ίδρυσιν 
του Συλλόγου µας και την υποστήριξιν των ιδεωδών του. 
 
1η Οκτωβρίου 1978 
 
2) Η παρακάτω επίσης τιµητική διάκρισις επεδόθη εις τον κ. Λάµπρος Σταµατιά-
δην εις τας 6 Νοεµβρίου 1963 υπό της Ενώσεως Υπαλλήλων του Ξενοδοχείου, 
Μοτέλ και Λέσχης, Τοπικόν Τµήµα.  
 
Το Τµήµα αυτό είχε 25 χιλιάδες υπαλλήλους. Ο κ. Λάµπρος υπήρξεν ένας από τους δηµι-
ουργούς αυτού του τµήµατος το οποίο ανήκεν εις την Αµερικανική Εργατική Οµοσπονδία, 
τα µέλη της οποίας υπερβαίνουν τα 30 εκατοµµύρια.  
 
Γνωστοποιείται εις πάντας ότι 
 
Ο Λάµπρος Σταµατιάδης 
 
Αφιερώσας 25 έτη καταξιωµένης υπηρεσίας ως µέλος αυτής της Ενώσεως δια την 

ανύψωση της δυνάµεως και της αξιοπρεπείας  και της ευτυχίας τους εργάτου, τιµάται δια 
του παρόντος  πιστοποιητικού ευγνωµοσύνης.  

 
Επιδοθέν κατά το έτος της 25ης επετείου, 6η Νοεµβρίου 1963 
Ο Γενικός Γραµµατεύς   Ο Πρόεδρος 
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Ταµίας-Οργανωτής    Ο Γραµµατεύς Αρχειοφυλακείου  
                                         (σφραγίς) 
 
 
 
 
 

 
Από αριστερά:  Γιάννης, Μαριγώ, Λάµπρος, Φωτεινή και Στέφανος, Ευαγγελία, Αννίκα,  

Ιωάννης Σκούλος, και ο µικρός Γιώργος Σταµατίαδης (1944) 
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ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΤΗΣ ΜΑΡΙΓΩΣ Λ. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ 

 
Γονείς της Μαριγώς υπήρξαν η Άννα Σκούλλου, το γένος Παπά Γεωργίου Γεργατσούλη 

(πρωτοκόρη του παπά) και ο Ιωάννης Σκούλλος, οι οποίοι απέκτησαν µόνον ένα παιδί, την Μα-

ριγώ, γεννηθείσα το έτος 1906 στην Όθο.,Η Μαριγώ εφοίτησε εις τα Εκπαιδευτήρια του Απερίου 

και εις ηλικία 14 ετών υπανδρεύθη τον Λάµπρον Ι. Σταµατιάδη το έτος 1921 εις τον Μητροπολι-

τικό Ναό Απερίου Καρπάθου.  

Ο Λάµπρος και η Μαριγώ απέκτησαν: 

Την Άνναν (Οργανοτοπούλου) εξ Αθηνών, την Φωτεινή (Κατσαρά) εκ Σύµης, την Ευαγγε-

λία (Περγαντή) εκ Μικράς Ασίας. Η Άννα, η Φωτεινή και η Ευαγγελία γεννήθηκαν στο Απέριο. 

Τα άλλα δύο τέκνα των, ο Ιωάννης και ο Γεώργιος, γεννήθηκαν στην Αµερική.  

Η Μαριγώ, αφιχθείσα εις Αµερικήν το έτος 1934 επεδόθη κυριολεκτικώς εις την ανατροφήν 

και µόρφωσιν των τέκνων της. Ανέθρεψε και τα 5 τέκνα της Ελληνοπρεπώς και συµφώνως µε τα 

ήθη και έθιµα της Πατρίδος µας. Τον ελεύθερον χρόνον της αφιέρωνε δια φιλανθρωπικούς και 

κοινωφελείς σκοπούς: Υπήρξεν ένα από τα ιδρυτικά µέλη της Γυναικείας Στοάς Απεριτισσών 

Καρπάθου ΟΜΟΝΟΙΑ έτος 1942. Ο Σύλλογος αυτός προσέφερε σοβαράν οικονοµικήν και ηθι-

κήν βοήθειαν εις το πνευµατικόν κέντρον Καρπάθου, το Απέριον, αλλά και εις την Πατρίδα µας 

Ελλάδα. Χρηµάτισε πρόεδρος της Στοάς κατά τα έτη 1951-1952 και 1952-1956. Υπήρξε µέλος 

των Ελληνικών Ορθοδόξων Εκκλησιών του Αγίου Γερασίµου εις την Νέαν Υόρκην και του Αγί-

ου Κωνσταντίνου και Ελένης εις Τζάκσον Χάιτς.  

Η Μαριγώ επισκέφθηκε την Κάρπαθο το έτος 1960 και 1977, έζησε δε µε τον Λάµπρο 66 

ολόκληρα έτη οµαλής συζυγικής ζωής και υποδειγµατικώς βοήθησε ο ένας τον άλλον εις τας δυ-

σκόλους στιγµάς της ζωής των. 

Η Μαριγώ απεβίωσε την 21η Φεβρουαρίου 1987 εις την Νέαν Υόρκη και ετάφη εις το Κοι-

µητήριο Saint Michael της Αστόριας. Την κηδεία της παρακολούθησαν οι συγγενείς, φίλοι και 

γνωστοί της, αντιπρόσωποι των Καρπαθιακών Συλλόγων και πολύς κόσµος.  

Εις το νεκροποµπείον του υιού της Γεωργίου εξεφώνησαν επικήδειους λόγους η κυ-

ρία Ζωή Ν. Κωνσταντινίδη και η κυρία Πόπη Δηµητρίου Νικολαίδη, αι οποίαι εξήραν 

τας υποδειγµατικάς αρετάς και υπηρεσίας της εκλιπούσης.  

Η Μαριγώ Λάµπρου Σταµατιάδη αποτελεί παράδειγµα Καρπαθίας γυναικός δια την 

ευγενή και ελληνοπρεπή ανατροφή την οποίαν έδωσε εις τα τέκνα της και δια τας αξιε-

παίνου υπηρεσίας της προς τους Καρπαθιακούς συλλόγους, και ιδιαιτέρως εις την Γυναι-

κείαν Στοάν Απεριτισσών Καρπάθου ΟΜΟΝΟΙΑ, η οποία την ετίµησε εις ειδική τελετή 
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µε χρυσή πλακέτα το περιεχόµενο της οποίας καταχωρούµε, εν µεταφράσει στην Ελλη-

νική:  
ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΜΑΡΙΓΩ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ 

ΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ, ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΑΣ, ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. 

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΤΟΑ ΑΠΕΡΙΤΙΣΣΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ’ 
Η ΟΜΟΝΟΙΑ, 1973 

 
***************************************************** 
 
Η Μαριγώ και ο Λάµπρος απέκτησαν 3 θυγατέ-
ρες, την Άννα, την Φωτεινή και την Ευαγγελία 
οι οποίες γεννήθηκαν στην Κάρπαθο. Το 1934, 
η Μαριγώ και η συννυφάδα της Αναστασία α-
ποφάσισαν να πάνε στην Αµερική διότι, όπως 
λέγεται, η Μαριγώ η οποία είχε 3 κόρες ήθελε 
να πάει κοντά στον άντρα της να αποκτήσει και 
ένα γιο. Η δε Αναστασία, της οποίας ο άντρας 
ήταν κι αυτός στην Αµερική,  είχε δύο γιους και 
ήθελε να έχει και µια κόρη. Η Μαριγώ πήρε 
µαζί της τη µικρότερη κόρη της, Ευαγγελία, για 
την Αµερική αφήνοντας πίσω τις δυο µεγαλύτε-
ρες. Οι επιθυµίες των δύο γυναικών εκπληρώ-
θηκαν ένα χρόνο αργότερα όταν η Μαριγώ γέν-
νησε το γιο της Ιωάννη. Τότε η Αναστασία ρώ-
τησε τη Μαριγώ πότε θα φύγουν για την Κάρ-
παθο, και η Μαριγώ της απάντησε ότι θα µείνει 
δίπλα στον άντρα της. Τον Ιανουάριο 1940, η 
Μαριγώ και ο Λάµπρος κατόρθωσαν να φέρουν 
κοντά τους στην Αµερική και τις 2 µεγαλύτερες 
κόρες τους. Το 1941, η Μαριγώ απέκτησε και 
το µικρότερο γιο της, τον Γεώργιο. 
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΦΙΛΩΝ 
του  

Λάµπρου Ι. Σταµατιάδη 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ, ΠΟΘΗΤΟ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ 
3/2/64 

Αγαπηµένε αδελφέ Λάµπρο γεια χαρά. 

Την επιστολή σου µε ηµεροµηνία 2-8-64 έλαβα προ καιρού και ένεκα ασχολιών του προεκλογι-

κού αγώνος άργησα να σας γράψω και σας ζητώ συγγνώµη δια την αργοπορίαν µου.  Είδον να 

µου γράφεις ότι βρέθηκες σε συγγενικό πάρτι της αρραβώνος του υιού Φ. Παναγιώτου και πε-

ράσατε καλά. Εύχοµαι και από του Γιώργου και εγγονό όπως επιθυµείτε. Πάντως εµείς µέχρι 

που έλαβα το γράµµα σου και µέχρι σήµερα δεν έχουµε ενηµερωθεί αν αληθεύει περί αυτού του 

συνοικεσίου. Την εκλογική νίκη της εργατιάς τη µάθατε και είναι περιττό να σας τα ξαναγράφω. 

Πάντως τον ανιψιό δεν ηθέλησαν οι στενοί συγγενείς και χωριανοί να τον ψηφίσουν παρά τον 

σαµποτάρανε και µε τον πιο αισχρό τρόπο µαζί και οι προύχοντες του χωριού µας και ιδιαιτέ-

ρως ο εξάδελφος Χριστόφορος όπου και τον ύβρισα µέσα στο λεωφορείο. Του είπα «Γεια σου 

πατριώτη αλλά αυτή τη φορά φάνηκες προδότης του χωριού απέναντι του Γιώργου και µάλιστα 

πήγε να µου κάνει µήνυση όπου τον έσπρωξαν οι εξής: Φ. Σακελλαρίδης, Μ. Σαρής, Ν. Παπα-

νικήτας, Τσαγκάρης, Ε. Λάµπρος, και λοιποί, δηλαδή οι ρεζίληδες. Όµως έχω τον διοικητή µα-

ζί µου και αυτοί το βλέπουν και έχουν τροµοκρατηθεί και λεει ο Χριστόφορος ότι χατίρι των 

γονέων µου και αδελφού µου Λάµπρου. Θα σκεφθεί να µην την κάµει ή µάλλον να την αποσύ-

ρει. Αν θέλεις γράψε του µόλις λάβεις το γράµµα µου και µην του αναφέρεις ότι σου έγραψα 

παρά ότι έµαθες και ότι θέλεις να µάθεις ποιος ο λόγος να προβείτε στα δικαστήρια, και ότι έ-

χεις ακούσει ότι τον έσπρωξαν άλλοι να κάµει τη µήνυση, συ γνωρίζεις τι και πώς θα το γρά-

ψεις το γράµµα. Πάντως περί τα 17 – 18 άτοµα από Πηγάδια Απέρι θα αντικατασταθούν συ-

ντόµως, δηλαδή οι φασίστες εναντίον του Δηµοκρατικού Κόµµατος. Ο κατάλογος εστάλη εις 

Ρόδον. Αυτοί τώρα το αισθάνονται και είναι για να χαθούν. Πάντως ο Γιώργος δεν έχασε, πή-

ρε 5,226 σταυρούς και πρόκειται να λάβει µεγάλη θέση στη Ρόδο, Νοµάρχης Δωδεκανήσου ή 

Γενικός Διοικητής Δωδεκανήσου. Όλοι οι καρχαρίες της Ρόδου και Καρπάθου θα δικαστούν 

και οι πάγοι των παγωµένων πιστώσεων θα λιώσουν και θα µαζευτούν οι θησαυροί της αλη-

θούς δηµοκρατικής κυβερνήσεως. Αυτά διακηρύττει ο Παπανδρέου. Οι πρέσβεις τον πλησίασαν 

να τον εξαγοράσουν δια το Κυπριακόν αλλά ας φαίνεται δεν τον κατάφεραν, δεν είναι αυτός 

Καραµανλής, δεν το πουλάει το Κράτος του αυτός µε δολάρια, δεν χρειάζεται αυτός βαπόρι, 

τους εκκαθάρισε και πιστεύω τα ακούτε τα ράδια, είπε ότι ένας πόλεµος Τουρκίας-Ελλάδας θα 

είναι παραφροσύνη και αν ανοίξει η Τουρκία τις πύλες του φρενοκοµείου θα πράξουµε εµείς το 

ίδιον, πάντως είναι καθόλα έτοιµη η Ελλάς, έχουν και βοηθόν και τον Κρούτσεφ και την Πέ-

µπτη εγκαινιάζεται αεροπορική γραµµή Μόσχα-Κύπρος. Τον Παπανδρέου τον βλέπω σύντοµα 

να επισκεφθεί τη Μόσχα. Μου γράφεις να σου βγάλω το χωράφι φωτογραφία, δε µου γράφεις 
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όµως τι το αναγκαίον να πράξεις αυτό. Η µηχανή µου έχει πάθει βλάβη το κουµπί που γυρίζει 

το φιλµ, δεν γυρίζει, έχει σπάσει κάποιο δόντι και δεν λειτουργεί. Αν είναι αναγκαίον να πάρω 

φωτογράφο, γράψε µου. Το ταξίδι µου ως φαίνεται θα είναι το ανώτατο το Σεπτέµβριο του 64.  

Δεν έχω έτερα προς το παρόν. Έχετε πολλά φιλιά από όλους µας. Τα φιλιά µου εις όλους, µε 

αγάπη ο αδελφός σου Ποθητός.  

Καλήν αντάµωση.  
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΠΟΘΗΤΟ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ 

4/10/64 

Αγαπητέ αδελφέ Λάµπρο γεια χαρά. 

Από τις 3-10-64 επιστολή σου έλαβα και σήµερα 4-5-64 και χάρηκα όπου είσθε καλά και δι’ όλα τα 

καλά σας νέα όµως δεν σας απήντησα αµέσως στην πρώτην σας επιστολή, πρώτο διότι είχα γράψει 

ολίγα στην Ανίκα να σας πει και δεύτερον όπου πληροφορήθηκα ότι θα πήγαινες στην Φλόριδα 

στον αληθινό παράδεισον. Είδα λοιπόν να µου γράφεις και στας δύο σου επιστολάς ότι ο Γιάννης 

έκανε την κόρην η δε Βαγγελίτσα τον γιο και σας εύχοµαι να σας ζήσουν και από του Γιώργου τις 

χαρές και εγγονιών. Ώστε η Βαγγελίτσα το είχε σκαρώσει αφότου ήµουν αυτού! Επιτέλους δεν έχει 

παράπονο. Είδα να µου ότι είχες γράµµα από τον Χριστόφορο και σου γράφει όλες τις λεπτοµέρειες 

της υπόθεσης και έτσι ησύχασε αυτή η υπόθεση. Όµως όπως τα γράφεις για µένα έτσι συνέβη και σε 

‘κείνον, αλλά τον παρακίνησαν να κάµει την µήνυση ο Μ. Σαρής και ο Φραγγιός Ιατρός και τους 

άκουσε ο ίδιος ο Διοικητής της αστυνοµίας όπου ηµείς συνδεόµασθε όπως εγώ συνδέοµαι µε σένα, 

δηλ. αδελφικός φίλος. Όταν θα έλθω θα σου τα εξιστορήσω καλύτερα. Τα χάλια των Μεγάλων του 

χωριού µας η Κάρπαθος πλέον κατήντησε ανυπόφορη το να βλέπεις και να ακούς τους ολίγους που 

έµειναν εδώ. Είναι λυπηρόν που γράφω µε το χέρι µου τέτοια πράγµατα. ... 

Δια το Bρόντι θα προσπαθήσω να πράξω κάτι το οποίον επιθυµείτε. Της Κύπρου το ζήτηµα, αν δεν 

λανθάνοµε µου φαίνεται ότι είναι ολίγον σκοτεινό ένεκα τον ύπουλον και σκανδαλοηδών Εγγλέζων. 

Πάντως όλοι έχουν ξυπνήσει και ζητούν την ανεξαρτησίαν των και ζητούν να υποχωρήσουν από τις 

Βάσεις από τας οποίας κατέχουν από καιρού οι Άγγλοι και Αµερικανοί. Μας γράφεις ότι φεύγουν 

πατριώτες και συγγενείς και συντόµως θα τους δεχθούν οι δικοί των. Ο Γαµβρός µε την Βαγγελίτσα 

θα είναι αύριο στας Αθήνας, δηλαδή Κυριακή, Δευτέρα εις Ρόδον όπου η αδελφή µας έφυγε προ 

τριών ηµερών για Ρόδον προς προϋπάντησήν των. Τι κάνει η Μάγια και ο Γιώργος, είναι καλά; Ο 

Σπύρος και η Αννίκα µε την τετράδα.  

Κάνεις καλά που πας κάθε χρόνο στη Φλόριδα. Εγώ πάντοτε το λέω όταν κανένας συζητάει για σας 

ότι µόνο ο αδελφός µου Λάµπρος που τον περνά την πραγµατική ζωή από όλους Καρπάθιους και 

γνωρίζει πως ζουν οι άνθρωποι και σου λέω και πάλιν ότι είσαι ο ευτυχέστερος άνθρωπος τουλάχι-

στον από τους Καρπάθιους που έχω γνωρίσει, και άσε τον κόσµο να λέει. Όταν κλείσει κανείς τα 

µάτια του, όπου και να είναι κανείς πίσω δε βλέπει. Ο άνθρωπος εγεννήθη για να ζήσει όσα χρόνια 

του έχει γράψει ο Θεός. Λοιπόν πρέπει να τα χαρεί... Θα σε αφήσω και σε παρακαλώ µεταβίβασέ 

µου τας ευχάς µας στα νεογέννητα και τα φιλιά µας σε όλους από όλους. Συντόµως θα τα πούµε στο 

Jackson Heights.  

Με αγάπη ο αδελφός σου. 

Ποθητής Σταµατιάδης  
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΕΞΑΔΕΛΦΟ: «Χριστόφορο» 

Εν Καρπάθω την 6 Μαρτίου 1964 

Αγαπητέ εξάδελφε Λάµπρο, την αγαπητήν εξαδέλφην και τα τέκνα σας όλα οικογενειακώς χαιρετώ. 
Η Ζωή κατά την 13 παρελθόντος µηνός Φεβρουαρίου ανεχώρησεν εις Αθήνας προς θεραπείαν και 
µε το πλοίον της προσεχούς Πέµπτης, καιρού επιτρέποντος, θα αναχωρήσω και εγώ εις Αθήνας, 
όπου θα παραµείνω δύο τουλάχιστον µήνας. 

Ο λόγος ο οποίος µε παρακινεί να σας γράψω είναι ο εξής: Ασφαλώς θα έχετε πληροφορηθεί ότι 
κάποιον επεισόδιον έλαβε χώραν την 17 παρελθόντος µηνός Φεβρουαρίου, εποµένην των Βουλευ-
τικών εκλογών, του οποίου δηµιουργός υπήρξε ο αδελφός σας Ποθητής. Τα πράγµατα έχουν ως 
ακολούθως: Την ηµέραν εκείνην κατέβαινα µε το λεωφορείον από το Απέρι εις Πηγάδια. Το λεω-
φορείον εσταµάτησε όπως πάντοτε εις την Γέφυραν του Απερίου προς παραλαβήν επιβατών. Εκα-
θήµην εις το πρώτο κάθισµα και µόλις ήνοιξεν η πόρτα το λεωφορείου εισέρχεται έξαλλος ο Ποθη-
τής και απετεινόµενος εις εµέ, µε κραυγές, φωνάζει «Είσαι προδότης της Καρπάθου». Αιφνιδια-
σθείς από τον αυτόν χαιρετισµόν έµεινα άναυδος. Επαναλαµβάνει τας ιδίας ύβρεις ο Ποθητής και 
εξέρχεται του λεωφορείου πριν προφθάσω να εκδηλώσω και την ελαχίστην αντίδρασιν, και το λεω-
φορείον ανεχώρησεν αµέσως. Φαντάζεσθε την θέσιν µου. Την εποµένην, αφού ανέφερα το γεγονός 
εις την Αστυνοµίαν Πηγαδίου, έκρινα ότι έπρεπε να υποβάλλω µήνυσιν επί εξυβρίσει κατά του Πο-
θητού, όπερ και έπραξα, δίχως να επηρεασθώ από κανέναν.  

Μετ’ ολίγες ηµέρας µε εκάλεσεν ο φαρµακοποιός Νίκος Νικαλαΐδης εις το φαρµακείον του. Επή-
γαινα, αλλά όταν είδα µέσα τον Ποθητήν, δεν ηθέλησα να εισέλθω. Ο φαρµακοποιός εξήλθεν και 
σχεδόν βιαίως µε εισήγαγε εις το φαρµακείον του. Τότε ο Ποθητής εζήτησε να παραστήσει ότι η 
πρόθεσίς του δεν ήτο να µε υβρίσει αλλά ότι είχεν ερεθισθεί από τας εισηγήσεις διαφόρων προσώ-
πων, ισχυριζόµενος ότι η αποτυχία του ανεψιού σας Γεωργίου Χιωτάκη εις τας Βουλετικάς Εκλο-
γάς προήλθεν εν µέρει και από ιδικάς µου προπαγανδιστικάς ενεργείας υπέρ της ΕΡΕ. Του είπα θα 
σκεφθώ εάν θα αποσύρω την µήνυση, διότι δι’ αυτό µε παρεκάλει, και έφυγα. Κατόπιν και άλλοι 
πολλοί εµεσίτευαν και εν τέλει του εδήλωσα ότι είχα και αξίωσιν να µου δώσει γραπτήν δήλωσιν 
ότι αναιρεί όσα είπε αναιτίως εναντίον µου δια να τον συγχωρήσω και αποσύρω την µήνυσιν αλλά 
και εις αυτό το σηµείον δεν εφάνη πρόθυµος ο Ποθητής διότι εισεχώρησεν εις τον εγκέφαλόν του η 
ανόητος υποψία ότι θα είναι δυνατόν να τον βλάψω κάµνων χρήσιν της εγγράφου δηλώσεώς του. 
Υπεχώρησα τότε και εις αυτήν την δικαίαν απαίτησή µου και του είπα «Αποσύρω την µήνυσίν µου 
εναντίον σου σεβόµενος την µνήµην του Γιάννη του Κάτρου και της Βαγγελούλας του Κάτρου και 
του Πολυχρόνη του Κάτρου και για χατίρι του αδελφού σου Λάµπρου και απέσυρα την µήνυσιν και 
ανεχώρησα.  

Και τώρα δια τα κοµµατικά. Εγώ αγαπητέ εξάδελφε, αφ’ ότου κατήλθε εις τας εκλογάς ο Παπάγος 
συνετάχθην µε την παράταξιν αυτήν και ακολούθως µε την ΕΡΕ δίχως να αποβλέπω εις ιδοτελείς 
σκοπούς. Κατά τας εκλογάς γαρ του Νοεµβρίου παρελθόντος έτους κατήλθεν εις τα εκλογάς ως υ-
ποψήφιος της Ενώσεως Κέντρου ο ανιψιός σας και εξάδελφός µου Γεώργιος Χιωτάκης τον οποίον 
περιβάλλω µε εκτίµηση βαθείαν και αγάπην. Η αδελφή σου Στασία µε παρεκάλεσε και εµένα και 
την Ζωήν να ψηφίσωµεν τον Γιωργη και απάντησα ότι παρ’ όλον ότι προβλέπω αποτυχία του Γε-
ωργίου διότι θα τον φάνε οι Ροδίτες υποψήφιοι θα κάνωµεν όµως το συγγενικόν µας καθήκον αν 
και δεν ανήκοµεν εις την ΕΚ. Και έτσι επράξαµεν και όχι µόνον τον εψηφίσαµεν, αλλά προς χάριν 
του και εις ουδεµίαν ενέργειαν προέβην χάριν του Κόµµατος της ΕΡΕ όπου ανήκον.  

Την εποµένην των εκλογών τα είπα αυτά και εις τον Λογοθέτην, τον πατέρα του Γεωργίου. Κατά τα 
τελευταίας όµως εκλογάς την 16η Φεβρουαρίου, η µεν Ζωή απουσίαζεν εις Αθήνας, εγώ δε εψήφισα 
ΕΡΕ, όχι βέβαια διότι απεσκίασεν εις την αποτυχίαν του Γεωργίου αλλά διότι είχα σοβαρούς λό-
γους να πράξω τούτο, είχα δε διακηρύξει παρρησία ότι θα ψηφίσω την ΕΡΕ δίχως τούτο να σηµαί-
νει καθόλου ότι εµειώθη και  κατ’ ελάχιστον η εκτίµησή µου και η αγάπη µου προς τον Γεώργιο. 
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Πολλοί δε καλοθεληταί µού διεµήνυσαν ότι δεν άφηνα σπίτι στη Βωλάδα που να µην επισκεφθώ 
και να προπαγανδίσω υπέρ της ΕΡΕ. Έτυχε τας παραµονάς των εκλογών να µεταβώ εις Βωλάδα 
που να εύρω εργάτας προς σκαφή των αµπελιών µας εις Πίνι, διότι εσκόπευα να αναχωρήσω δια 
τας Αθήνας, και απέδωσαν τας επισκέψεις µου εις ψηφοθηρίαν. Σηµειώσατε ότι προ των τελευταί-
ων εκγλογών µε εστενοχώρησεν η αδελφή σας Στασία κάποτε ευρισκόµενη εις το διάδροµον του 
Επαρχείου και συνοµίλουν µε κάποιον οπότε βλέπω και την Στασία απέξω εις την αυλήν η οποία 
µου είπε αυτόδεν το επερίµενα ότι µας γελούσες, θέλουσα να ειπή ότι δεν εψήφισα τον Γιώργον εις 
τας πρώτας εκλογάς. Τώρα ποίος της εισηγήθη αυτά δεν το ερώτησα διότι το ύφος της ήτο µάλλον 
απότοµον και δεν ειθέλησα να λογοµαχούµεν δηµοσίως. Αυτό όµως δεν ήτο λόγος δια τον οποίον 
εις τας τελευταίας εκλογάς δεν έδωσα την ψήφον µου εις τον Γιώργον αλλά εψήφισα την ΕΡΕ. Ό-
πως και ανωτέρω αναφέρω, είχα άλλην αιτίαν.   

Αυτή είναι η πραγµατικότης και τοιουτοτρόπως έχουν τα πράγµατα. Προδοσίας εγώ ούτε έκαµα 
ούτε πρόκειται να κάµω. Προσπάθησα και το διδασκαλικόν µου έργο να εκτελέσω ευσυνειδήτως 
και το χρέος µου προς την Πατρίδα να εκπληρώσω. Και δια το Απέρι εµόχθησα µε το παραπάνω 
και εις την λειτουργίαν του Γυµνασίου συνέβαλα και εις την εν γένει προαγωγήν και ανάδειξιν του 
χωριού µας ποτέ δεν απέδειξα απροθυµίαν ή αδιαφορίαν.  

Όταν πολλοί ήσαν πατριώται εκ του ασφαλούς, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίο διακινδύνευσαν µόνον 
την ιδίαν την ζωήν, αλλά και όλης της οικογενείας των, χάριν της Πατρίδος. Όταν όµως παρήλθεν 
ο κίνδυνος, τότε ανεβίωσαν οι όψιµοι πατριώτες µε την αξίωσιν να επιτελέσουν και να λάβουν 
πρωτοκαθεδρίας και τιµάς, και αξιώµατα. Επί του θέµατος αυτού συνοµιλήσαµε ολίγον κατά την 
τελευταίαν σου επίσκεψιν εις Κάρπαθον. Επιθυµώ να προσθέσω ότι η αναφορά  µου, ως άνωθι, 
περί οψίµους πατριώτας δεν περιλαµβάνει κανένα πρόσωπο ιδικό σας.  

Αυτά θέλησα να σου γράψω δια να έχεις σαφή ιδέαν και αληθή των γεγονότων. Το επεισόδιο του 
Ποθητού το ελησµόνησα ήδη αλλά θα ήτο κόσµιον να του γίνει µία σύσταση να είναι προσεκτικότε-
ρος διότι και άλλοτε έγινε ήρωας επεισοδίου µε τας λιµενικάς αρχάς και υπέστη κάποιαν δοκιµασί-
αν. 

Εάν θελήσετε να µου γράψετε, να απαντήσετε την επιστολήν σας στην εξής διεύθυνση:  

Χριστόφορος Σακελλαρίδης, οδός Μικράς Ασίας Αρ. 62, Αθήνας 610. Είναι η διεύθυνση του υιού 
µου Φραγκιού.  

Με ιδιαιτέραν εκτίµησην και αγάπη 

Χριστόφορος 



 84 

2η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΕΞΑΔΕΛΦΟ: Χριστόφορο 

Εν Αθήναις την 24-3-1964 

Αγαπητέ εξάδέλφε Λάµπρο, 

Την δευτέραν επιστολήν σας της 12 τρέχοντος επήρα προ ολίγον ηµερών και χθες την από ηµερο-
µηνιαν 10, η οποία επήγεν εις Κάρπαθον και µου εστάλη εκείθεν. Αφού την ανέγνωσα και έσχισα 
δια λόγους προφυλάξεως, αν και δεν αναφέρει πρόσωπα. Τα επακολουθήσαντα γεγονότα εβεβαίω-
σαν ότι είχατε απόλυτο δίκαιον εις την αντικειµενικήν κρίσιν σας και την ελάβαµεν υπ’ όψιν διότι 
εγνωρίζαµεν ότι προήρχετο από πρόσωπον, αφ’ ενός συγγενικού, και αφ’ ετέρου από άνθρωπον µε 
αρχάς και κατανόησιν.  

Το επεισόδιον του Ποθητού, όπως σας έγραψα, το θεωρώ λήξαν οριστικώς και η µήνυσις απεσύρθη 
προ της λήψεως της επιστολής σας. Βέβαια παρεξετράπη ο Ποθητής αλλά ευρίσκετο εις νευρικότη-
τα και έξαψιν την οποίαν υπεδαύλισαν ωρισµένοι επιτηδείως δια να διασκεδάσουν.   

Την αποτυχίαν του Γιώργου την πρώτη φοράν την προανήγγειλα εις την αδελφή σας Στασίαν διότι 
διέβλεπα ότι δεν ήτο δυνατόν να συναγωνισθεί τους άλλους συνυποψήφιούς του οι οποίοι είχαν 
έδρα τους  την Ρόδον, Κω, Κάλυµνον µε τόσον πληθυσµόν, ενώ ο Γιώργος εστηρίζετο κατά µέγα 
µέρος εις την Κάρπαθον και Κάσον, τας οποίας και όλας τας ψήφους και αν κατόρθωνε να συγκε-
ντρώσει (πράγµα αδύνατον) πάλιν δεν θα επετύγχανεν.  

Η Ζωή εξήλθεν από το Νοσοκοµείον προ ολίγων ηµερών µε βελτιωµένη την κατάστασιν της υγείας  
της. Ακόµη θα παραµείνωµεν εδώ µικρόν διάστηµα και θα επιστρέψωµεν έπειτα εις Κάρπαθον. 
Περίεργος µου φαίνεται η πολιτική του Νέου Πρόεδρου Αµερικής, σύµφωνα µε όσα µου γράφατε. 
Θα περάση ακόµη πολύς καιρός έως ότου η ανθρωπότης να ειµπορέση να βαδίση προς τον δρόµον 
της πραγµατικής προόδου και του πολιτισµού, που πρέπει να έχουν αντικειµενικόν στόχον: να µη 
υπάρχουν ασθενούντες, αποθνήσκοντες από έλλειψη περίθαλψις, να µένουν αγράµµατοι και αντι-
κείµενα εκµτεταλλεύσεως.  

Πολλούς πολλούς χαιρετισµούς εις την εξαδέλφην και όλα τα µέλη της οκογένειάς σας.  

Εδιαβάσαµεν µε συγκίνηση το γράµµα του Χατζηµανώλη, το οποίον σας επιστρέφω εσωκλείστως. 

Με πολλή εκτίµηση και ιδιαίτερη αγάπη 

Χριστόφορος 

ΥΓ: Είχα γράψει το παρόν γράµµα το πρωί της Δευτέρας 23η και το απόγευµα µας ετηλεφώνησαν 
την θλιβερήν είδησιν ότ ο ανιψιός µου Περικλής Χρυσοχαίρης απέθανεν αιφνιδίως από συγκοπή. 
Εκηδεύθη την εποµένη, Τρίτην, 24η εν µέσω πλήθουν των κατοίκων της Κοκκινιάς. Περιττόν  να 
σας τονίσω πόσον µας κατέθλιψεν ο πρόωρος και αιφνίδιος αυτός θάνατος του Περικλή—Ακόµη 
δεν µπορούµε να συνέλθωµεν από το τροµερόν πλήγµα.  
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 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΛΙΚΟΥΛΑΣ 

 22 Αυγούστου 1956 

Αγαπητέ κ. Σταµατιάδη, 

Τι µου κάνετε; Εύχοµαι να είσθε όλοι καλά. Εγώ ήµουν λίγο άρρωστη αλλά τώρα είµαι λίγο καλύ-

τερα.  

Ήθελα από την ηµέρα που µας φύγατε να σας έγραφα αλλά µε κάτι φασαρίες αµέλησα λίγο. Δεν 

θέλω όµως ποτέ να νοµίσετε ότι σας λησµόνησα. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ γιατί σας αγάπησα και σας 

εκτίµησα όσο κανέναν άλλον κύριο µέχρι τώρα. Είσθε πραγµατικώς ένας κύριος µε όλη τη σηµασία 

της λέξεως και δεν πιστεύω ποτέ να µου δοθεί ευκαιρία να παραλάβω κανέναν άλλον στη θέση σας. 

Εύχοµαι να σας ειδούµε γρήγορα και όταν θέλετε µου γράφετε κάποτε διότι θα µου αρέσει πάρα 

πολύ.  

Όλοι εδώ σας στέλνουν την αγάπη τους.  

Με αγάπη και εκτίµηση, 

Αλικούλα   

**************************************** 

22 Αυγούστου 1956 

Αγαπητή µου κ. Μαριγώ, 

Πρώτο θέλω να σας ζητήσω συγνώµη όπου άργησα λιγάκι να σας γράψω και είχα να τελειώσω και 

το σχολείο µου. Ευτυχώς όµως επήρα πάρα πολύ καλούς βαθµούς. 

Γνωρίζεις ότι περάσαµε σχεδόν µαζί τρεις αξέχαστες ηµέρες στην βάφτιση, αφού το ??? όταν έφυ-

γες έκλαιγε σαν µικρό παιδί γιατί µου αρέσει η παρέα σου τρελά. Το γνωρίζεις πόσο σε αγαπώ και 

τακτικά λέγω της θείας ότι η Μαριγώ µου έκαµε promise ότι θα έλθη να µε δει και πάλι. Please έλα 

µόλις λάβεις καιρό.  

Η Εύα τι κάνει, πες της ότι ακόµη περιµένω το γράµµα που θα µου έγραφε, και εγώ ενόµισα ότι µε 

αγαπάει όπως την αγαπώ και την έχω σαν αδερφούλα µου. Να µου την φιλήσεις γλυκά.  

Η µαµά ήταν εδώ και φεύγει σήµερα. Μου είπε ότι σε φιλεί γλυκά γλυκά. Επίσης τον κ. Σταµατιάδη.  

Γράψε µου µερικά γλυκά λογάκια όταν λάβεις ευκαιρία.  

Αλικούλα 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΦΙΛΟ: ΝΙΚΟ ΣΑΚΕΛΑΡΙΔΗ 
 2306 JEFFERSON PARK AVE. 
 CHARLOTTESVILLE, VIRIGINIA  
 

NICK G. SAKELL 
BUILDING CONTRACTOR 
“CUSTOM BUILT HOMES’ 

 
Aug. 25, 1956 

Αγαπητέ φίλε κύριε Σταµατιάδη, 

Την επιστολήν σας έλαβα προ πολλού, καθώς και το φύλλον της Οµόνοιας και σας ευχαριστώ θερ-

µώς δια τας τόσον ωραίας διαθέσεις προς εµέ και την οικογένειά µου.  

Σας παρακαλώ, θέλω να µε συγχωρέσετε όπου δεν έσπευσα να σας απαντήσω αµέσως.  

Γνωρίζετε πολύ καλά πόσον απασχοληµένος ευρίσκοµαι µε τας εργασίας µου, και ως εκ τούτου δεν 

µου δίδεται η ευκαιρία πολλάκις να ανταποκριθώ εις τας κοινωνικάς µου υποχρεώσεις και ιδίως σε 

φίλους σαν και σας! Τώρα τελευταίως µάλιστα έχω κάµει και µίαν µικρήν εγχείρισην εις το δεξιό 

µου µάτι και υπέφερα αρκετά. Ευρίσκοµαι όµως εις την ανάρρωσιν και πιστεύω να ηµπορέσω σε 

µερικές ηµέρες να µπω ενεργός εις τας εργασίας µου.  

Πάντως ουδέποτε σας λησµονούµεν και πάντοτε θα αναπωλούµεν την χρυσήν σας καρδίαν και την 

τόσον ευχάριστον παρέα σας!!! 

Διαβιβάστε τας πλέον θερµούς χαιρετισµούς εις την σεβαστήν οικογένειάν σας. Από την οικογένειάν 

µου έχετε επίσης απείρους χαιρετισµούς.  

Εκτός της παρούσης µου σας εσωκλείω επίσης την συνδροµήν µου δια την ΟΜΟΝΟΙΑ την οποία 

ελησµόνησα να σας δώσω προτού φύγετε από το Virginia.  

Σας χαιρετώ µε εκτίµηση 

Νίκος Σακελλαρίδης 
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ΘΕΑΝΩ ΜΑΡΓΑΡΗ:  Κάρτα για τα Χριστούγεννα και Νέο Έτος 
(Συγγραφέας και τακτικός ανταποκριτής από Σικάγο για 
την εφηµερίδα της Νέας Υόρκης, Εθνικός Κήρυξ) 

 
Theano Papazoglou Margaris 
2224 North Mulligan Street 
Chicago 39, Illinois 

Chicago,  Dec. 18, 1961 

Αγαπητέ κ. Σταµατιάδη, 

Μεγάλη η έκπληξή µου, αλλά και η χαρά µου , µε την κάρτα και τα 
λίγα λόγια σας. Χάρηκα ξεχωριστά, και τους θαυµάσιους στοχα-
σµούς σας για το Σύµπαν και την κοινωνία, καλά βαλµένους σε 
στίχους. 

Φαντάζοµαι πως όλα τα παιδιά σας θα είναι τώρα αποκαταστηµέ-
να και θα έχουν οικογένειες δικές τους.   

Όταν πήγα στη Ρόδο σας θυµήθηκα αλλά και κάθε φορά που µου 
γράφει κάποιος Δωδεκανήσιος σας θυµάµαι.  Από Κάρπαθο ένας 
αναγνώστης, Σκούλος, που ζούσε στο Orange, NJ, πήρε κι έστειλε 
τα βιβλία µου στη δηµοτική βιβλιοθήκη του χωριού του. Όµορφα 
τα νησιά σας.  

Απορώ γιατί δε µου γράψατε νωρίτερα, πριν χρόνια, αφού µε θυ-
µάστε. Αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ.  

Δώσετε τους χαιρετισµούς µου, και τις ευχές µου για τις Γιορτές 
και τον Καινούργιο Χρόνο σε όλους τους αγαπηµένους σας, και 
ξεχωριστά στη σύζυγό σας.  

Θεανώ Π. Μάργαρη  

 

 Άλλη κάρτα από την ίδια 

Ναι, πάνω απ’ όλα χρειάζεται η αλληλοκατανόηση σήµερα, και 
είναι αξιοθαύµαστος αυτός ο Cyrus Eaton που αν και εκατοµµυ-
ριούχος, και µεγάλης ηλικίας, βλέπει και κρίνει µε καθαρό µάτι 
και µυαλό. 

Τους χαιρετισµούς µου και στην κυρία Σταµατιάδη και στην κόρη 
σας, αν µε θυµούνται.  

Φιλικά, 

Θεανώ Μάργαρη.  
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΦΙΛΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ 
 
ΕΥΡΗ ΒΑΡΙΚΑ – ΜΟΣΚΟΒΗ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 155 
ΤΗΛ. 873-767 
ΑΘΗΝΑΙ 805 

Αθήναι τη 24-12-62 

Αγαπητέ κύριε Σταµατιάδη, 

Δεν µπορείτε να φανταστείτε, πόση χαρά, και πόση συγκίνηση ένιωσα, µε τα θερµά και ειλικρινή 
συγχαρητήριά σας που είχατε την ευγενή καλοσύνη να µου γράψετε, για την υψηλήν θέσιν την οποί-
αν ανέλαβον εις το Ελληνικόν Ωδείον και για τας τόσον θερµάς εκφράσεις σας δια το νέον µου βι-
βλίον «Τα Πρώτα Φτερουγίσµατα». 

Πιστέψετέ µε, σας οµολογώ ειλικρινά, ότι µέσα στα τόσα συγχαρητήρια των εκλεκτών ξένων, και 
αγαπητών συµπατριωτών µου, τα οποία εκάστοτε λαµβάνω, είτε δια το λογοτεχνικόν µου είτε δια 
καλλιτεχνικόν µου έργο, οι δικές σας, ειλικρινείς και αυθόρµητες εκφράσεις, µε συνεκίνησαν ιδιαι-
τέρως, διότι πραγµατικά, αν και δεν έχω την ευτυχίαν να σας γνωρίζω προσωπικά, σας εκτιµώ υ-
περβολικά, αφ’ ενός µε δια την µεγάλην πατριωτικήν δράσιν σας εις την φιλόξενον ;ήπειρον την 
οποίαν µε υπερηφάνειαν παρακολουθώ από ανέκαθεν, αφ’ ετέρου δε δια το µεγάλο (??) οι οποίοι 
σας διακρινουν από πολλούς συµπατριώτας µας. Είναι αλήθεια ότι αντιπροσωπεύετε επαξίως την 
ιδιαιτέραν αγαπηµένην µας πατρίδα εις την ξένην, και δια τούτο πρέπει να είσθε πάρα πολύ υπερή-
φανος. Διότι δυστυχώς εις την σηµερινήν εποχή, την εποχήν του υλισµού, αρχίζουν πλέον να εκλεί-
πουν πολλά ευγενικά και πατριωτικά ιδεώδη! 

Εύχοµαι κάποτε µε την βοήθειαν του Θεού, να γνωρισθούµε και προσωπικά, και να σας εκφράσω 
αυτοπροσώπως τους θαυµασµούς µου και την εκτίµησή µου. 

Επί τη ευκαιρία δε των αγίων ηµερών, και της ανατολής του νέου έτους 1963, εύχοµαι ολοψύχως 
εις σας και εις όλην την οικογένειά σας, τας θερµοτέρας των ευχών µου, υγείαν, χαράν, και ευτυχί-
αν.  

Πολλούς χαιρετισµούς εγκαρδίως από τον σύζυγόν µου µαζί µε τας ευχάς του, εις όλην σας την αξι-
ότιµην οικογένειαν.  

Με απεριόριστον εκτίµησιν 

Εύρη Βαρίκα-Μοσκόβη 

Καθηγήτρια Ελληνικού Ωδείου 

Συγγραφεύς - λαογράφος     
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΕΚΔΟΤΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ 

Shadyside, 17-12-74 

Αγαπητέ κ. Σταµατιάδη, 

Σας εύχοµαι καλά Χριστούγεννα και ευτυχές το Νέον Έτος 1975. Να είναι γεµάτο υγεία και χαρά. 

Από την εφηµερίδα της Οµόνοιας και τα λευκώµατα που έτυχε να έχω εδώ έχω συγκεντρώσει σχεδόν 
τα 90% των πληροφοριών που χρειάζεται δια να γράψω το Ιστορικόν της Οµόνοιας και να το δηµο-
σιεύσω εις τον Καρπαθιακόν. 

Συνέβη όµως και κάτι άλλο µε την προσπάθειά µου αυτή δια το άρθρο αυτό συγκέντρωσα τόσες πλη-
ροφορίες ούτως ώστε αποτελούν γερόν θεµέλιον να γράψω τώρα και βιβλίον δια την Οµόνοια ολό-
κληρου. Τώρα θα προχωρήσω δια το άρθρον µόνον και δια το βιβλίον θα δούµε εις το µέλλον.  

Και δια το βιβλίον της Γυναικείας Στοάς που ευρίσκεται τώρα στο τυπογραφείο, έτσι εξεκίνησε. Εζή-
τησα τότε πληροφορίες δια να γράψω, λέει, ένα άρθρο δια την δράσιν των Απεριτών στο Wheeling 
και µετά έγινε βιβλίον ολόκληρον. 

Σας εσωκλείω φωτοτυπίαν της Οµόνοιας ηµερ. Νοεµβρίου 1951. Δυστυχώς δεν υπάρχει η σελ. 6 δια 
να δω όλο το άρθρο «Η Ίδρυσις και το Επιτελούµενο Έργον της Οµόνοιας.» Πρέπει να βρούµε τώρα 
τη σελ. 6 απαραιτήτως. Please help, help.  

Το άλλο άρθρο «Τα πρώτα βήµατα της Οµόνοιας δια την ανέγερσιν του σχολικού κτιρίου του Δήµου 
Απεριτοί» είναι αυτοτελές. Η προκήρυξις, µου φαίνεται, είναι λίγο αλλαγµένη, διότι αυτή που µου 
έστειλεν ο αείµνηστος Χατζηδηµητρίου έγραφεν ότι ????? ως παράδειγµα του ?????   

Κάτι έχουν αλλάξει αλλά πάντως έχω τα ονόµατα που µας ενδιαφέρουν. Κρατήστε την εφηµερίδα αυ-
τή εις τα αρχεία σας.  

Η ιδέα σας δια να στείλτε τα λευκώµατα εις το Γυµνάσιον είναι καλή. Γιατί όχι εις το Δηµαρχείο µας 
Απείου; Μην βιάζεσθε. 

Ζητώ ακόµη τα ονόµατα του Διοικητικού Συµβουλίου από το 1952 -1958. Help, please, help, help!!! 

Εντός των ηµερών θα αρχίσω την συγγραφή του άρθρου «Το Ιστορικόν της Οµόνοιας Απερίου Καρ-
πάθου των Η.Π.Α.» Θα γίνει κάτι το ωραίον.  

Ζητώ ακόµη κάτι άλλο: Εις την εφηµερίδα Οκτωβρίου-Νοεµβρίου 1958 γράφει το ΦΑΝΑΡΙ την ίδρυ-
ση του Τµήµατος Connecticut. Θέλω να µάθω ποία άλλα διοικητικά συµβούλια εξελέχθησαν µέχρι 
σήµερον. Εξελέχθησαν άλλα ή όχι: 

Δια να αποφύγω παρεξηγήσεις, ο Γ. Β. Μακρής, θα τα γνωρίζει αυτά πιστεύω.—Please, Please, 
help!! 

Περιµένω γράµµα σου µε τις πληροφορίες που ζητώ. Και είµαι βέβαιος ότι θα τις έχω.  

Καλά Χριστούγεννα, Ευτυχές το Νέον Έτος, γεµάτο Ειρήνη το 1975 

Μιχαλάκης
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ΕΠΙΣΟΤΛΗ ΑΠΟ: «Χριστάκη» 

Σικάγον την 14-8-1970 

Αγαπητέ εξάδελφε,  

Προ ηµερών επιστρέψαµεν από την Νέαν Υόρκην, όπου εµείναµεν 5 ηµέρες και ευρήκα την επιστο-
λήν σας της 5ης τρέχοντος. Πολύ µε συνεκίνησε και λυπούµαι κατάκαρδα διότι δεν ήτο τυχερόν να 
συναντηθούµεν και να αναπολύσωµεν τόσα γεγονότα του παρελθόντος, αλλά και να συζητήσωµεν 
δια το µέλλον της Καρπάθου, το οποίον εύχοµαι µεν, αλλά δεν φαντάζοµαι να είναι ευχάριστον.  

Η Αµερικη απειλεί να ερηνώσει την Κάρπαθον και όπως η Κίρκη εµάγεψε τους διαβάτας και τους 
µετάβαλλεν εις ζώα (χοίρους), η Αµερική τους µάγεψε όχι δια να τους µεταβάλλει εις χοίρους, αλλά 
δια να τους παράσχει τόσες ανέσεις και τόσην ευηµερίαν, η οποία όµως απαιτεί εργασίαν και ιδρώ-
τα, ώστε να λησµονούν και Πατρίδα και συγγενείς.  

Ελπίζω όµως να επισκεφθείτε την Πατρίδα, οπότε θα τα πούµεν όλα.  

Μετά µίαν εβδοµάδα επιστρέφω εις Ελλάδα.  

Εύχοµαι καλορίζηκα, έως την ευκαιρία την του γάµου της εγγονής σας και παν αγαθόν. 

Ο υιός µου Γεώργιος µετά την σύζυγόν του και των δύο τέκνων του υγιαίνει και σας χαιρετά. Περι-
µένει και τρίτον βλαστόν.  

Εις την αγαπητής σας οικογένειαν πολλούς χαιρετισµούς.  

Με πολλήν εκτίµησην και αγάπην πάντοτε. 

Χριστάκης 
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 707 8th Avenue 
New York 36, N.Y. 

 
                                                      September 24, 1963 

 

Dear Brother Stamatiades 

Many thanks for your expression of concern during my illness. It was 
greatly appreciated.  

Fraternally yours, 

(signature) 

Jay Rubin 

 
 

Mr. Lambros J. Stamatiades 
37-1779th Street 
Jackson Heights 72, L.I., N.Y. 

 

 
F. Mantinaos 
Kariotaki 1 

Salonika 
******************************* 

 
 
 
Απέριον Καρπάθου, 5 Αυγούστου 1971 
Αγαπηµένα µου εξαδέλφια Λάµπρο και Μαριγώ, σας φιλώ. 
Σας στέλνουµε τις θερµότερες ευχές µας, πρώτον για την ονοµαστική σας εορτή και δεύτε-
ρον για τα 50 χρόνια σας. Να είστε χιλιόχρονοι και πάντα µε υγεία και χαρά. 
Πολλά φιλιά σε όλα τα παιδιά σας κι εγγονάκια σας.  
Με αγάπη,  
Καλλιόπη και Νίκος 

******************************* 
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΦΙΛΟ: Φραγκίσκο Μαντινάο 

Αδελφέ µου αγαπηµένε Λάµπρο, σε φιλώ µε το αδελφικό φιλί της πραγµατικής και 
ειλικρινούς αγάπης. 

Συγκινηµένος σε ευχαριστώ για τις Πασχαλινές ευχές σου, για την ευχαριστήριον 
κάρτα σου, τα λόγια σου µου αγγίζουν το βάθος της καρδιάς µου.  

Γιορτή του Μεγάλου Επαναστάτη που προσπάθησε µε την διδασκαλία του να γεµί-
σει τις καρδιές των ανθρώπων µε χαρά, αγάπη και ειρήνη—Που είναι όµως αυτά 
τα τρία αγαθά σήµερα; 

Μέχρι πότε οι ισχυροί της Γης θα καταδυναστεύουν τους λαούς; Μέχρι πότε θα 
νοθεύουν την αλληλεγγύη των λαών; Μέχρι πότε θα στήνουν Γολγοθά για να σταυ-
ρώνουν έθνη και Λαούς; Μέχρι πότε θα κτίζουν εργοστάσια να µεταβάλλουν τον 
ανθρώπινο ιδρώτα σε όπλα καταστροφής; Μέχρι πότε θα ποτίζουν την Γη µε το 
αίµα των αθώων ανθρώπων;  

Η πίκρα γεµίζει τις καρδιές κάθε φιλειρηνικού ανθρώπου όταν αντιµετωπίζει την 
σηµερινή πορεία που οδηγεί στην ολοκληρωτική καταστροφή. Η πρόοδος µας έφε-
ρε στο φεγγάρι, µας βοήθησε να ανακαλύψωµεν τόσα και τόσα που έκαναν την 
ζωήν ευκολότερη µα δεν κατόρθωσε όµως να ανακαλύψει και να στεριώσει την 
πραγµατική αγάπη και ειρήνη στον Κόσµο τούτο τον σηµερινό. 

Τα έργα αλληλεγγύης απελπιστικά καρκινοβατούν ενώ οι προσπάθειες νέων µέσων 
αλληλοεξοντώσεως ανθρωπίνων υπάρξεων πολλαπλασιάζονται εκεί που θα έπρεπε 
να ορθώνονται µέγαρα περιθάλψεως ανθρώπων πτωχών και γερόντων, υψώνουν 
µε αυθάδεια εργοστάσια πολεµοφοδίων.  

Τα ανθρώπινα εργαστήρια αντί αν αποτελούν χώρους για την καλυτέρευση της αν-
θρώπινης ζωής, µε διαβολική επίδοση κάνουν συνδυασµούς και αγώνα δρόµου 
ποιος πρώτος θα προλάβει να κατασκευάσει τα µαζικά µέσα καταστροφής ανθρώ-
πων και πολιτισµών.  

Αυτά καλύτερα από µένα τα γνωρίζεις αδελφέ µου Λάµπρε. Όµως τα παραθέτω 
εδώ για να δεις ότι στα 82 χρόνια δεν ξέφυγα από την ιδεολογία της αγάπης και 
της ειρήνης ούτε µία γιώτα. Το ίδιο και συ, σταθερός, ακλόνητος αγωνιστής, αν-
θρωπιστής, φιλάνθρωπος µε καθάρια ψυχή, χωρίς ρόζους και αλλοιώσεις από µί-
σος, εγωισµό, µισαλλοδοξία, ψυχή καθρέπτης, συνείδηση αναπαυµένη. Και το λου-
λούδι της αγάπης θαλερό, ποτισµένο µε το ζωογόνο δροσερό νερό της αγάπης. 

Χαίρω αδελφέ µου και νοιώθω αρκετά υπερήφανος γιατί ο χρόνος δεν µπόρεσε να 
χωρίσει τις καρδιές µας και να φέρει λησµονιά. Ευλογηµένη η ώρα που σε γνώρισα 
και ευλογηµένη η ώρα που σε έφερε στο µικρό καφενεδάκι του χωριού µου για να 
µας ξανασυνδέσει τώρα µέχρι θανάτου.  

Σε φιλώ ο αδελφός σου, 

Φρ. Μαντινάος 

ΥΓ:  Στην οικογένειά σου θερµούς χαιρετισµούς. 
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Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 1977 

Αγαπητέ και αλησµόνητε αδελφικέ µου φίλε, Λάµπρο, σε φιλώ αδελφικά, καθώς και την ερίτιµον 
σύζυγό σου, τέκνα, εγγόνια, και λοιπούς συγγενείς.  

Συγκινηµένος µέχρι δακρύων έλαβα το γράµµα σου στο οποίο απαντώ µε την ίδια συγκίνηση.  

Η γνήσια φιλία µας που δηµιουργήθηκε κάτω από τις ίδιες σκληρές συνθήκες στο σκλαβοπάζαρο 
της United Steel Corp στο  N. Castle µας έκανε τόσο σφικτά τόσο σφικτά που αν και πέρασε από 
τότε άνω από µισός αιώνας δεν λησµονήθηκε, δεν ατόνησε. Φυλάχτηκε µέσα στην καρδιά µου η 
σπίθα που µε την πρώτη συνάντησή µας στο χωριό µας εκείνο το βράδυ του Αυγούστου άναψε και 
φούντωσε κι αυτό δεν είναι σχήµα λόγου αλλά µία πραγµατικότης. Έτσι τουλάχιστον την νοµίζω 
εγώ αυτή την αναζωογόνηση, και καµιά αµφιβολία δεν έχω ότι και εσύ το ίδιο αισθάνεσαι.  

Το γράµµα σου µε έκαµε να θυµηθώ τόσους φίλους και συµµαθητές στο χωριό σας όταν φοιτούσα 
εκεί και είχα δάσκαλο τον αείµνηστο Χρυσοχέρη, τον Βασ. Πυριστάκη, τον Λεωνίδα Φιλιππίδη, 
Παχουντίνο, Αννίκα Ποθητού, Ευδοξία Μικροπαντρεµένου, και αργότερα εσένα (τον µοναδικό, τον 
Γ. Μικροπαντρεµένο, τον Γ. Μιχ. Βλαστό, τον Γ. Κοντό, και αργότερα τον Κονόµο Κων., Μανώλη 
Κίλα (Καρακατσάνη), τον Σωκράτη Ηλιάδη, τον Γ. Χρυσιάδη, Ηλία Βασιλάκου, όλους τους αδελ-
φούς Βλαστού (Σωτήρη), ιδιαίτερα τον Χαζή που τώρα έγινε µοναχός στο Άγιον Όρος µε τον οποίο 
διατηρώ τακτική αλληλογραφία. Τον αιδ. Παπανικόλα Παναγιώτου, και τόσους άλλους τους οποί-
ους αγαπώ (όσους ζουν) και εκτιµώ. Πιθανόν ότι θα ενθυµήσαι ότι όταν προ ετών έγινε κίνηµα να 
µεταφερθεί το Γυµνάσιο εγώ τάχθηκα κατά γιατί εθεώρησα ότι ήταν υποχρέωσή µου µια και είχα 
δεθεί στα µαθητικά µου χρόνια µ’ αυτό το ωραίο χωριό. 

Προ ετών, όταν η κόρη µου Αννίκα, µαζί µε την ανιψιά µου Κλεοπάτρα, έµεναν στο Χαλάνδρι, τους 
έβλεπα τακτικά. Παρακαλώ διαβίβασε σ’ αυτήν, σύζυγο και τέκνα της θερµούς χαιρετισµούς.  

Και προς το θέµα της υποψηφιότητας του ανιψιού µου Γ. Χιωτάκη, αν και δεν ψηφίζω, αµέσως 
µόλις έλαβα το γράµµα σου έγραψα σε ορισµένους συγγενείς και φίλους να τον υποστηρίξουν. Αυτό 
το έκαµα προς χάριν σου αλλά και επειδή σέβοµαι τις πολιτικές σου απόψεις. Δυστυχώς σε τούτο 
τον τόπο οι προοδευτικοί, οι πραγµατικοί δηµοκράτες καταδιώκονται και δεν υποστηρίζονται. Από 
βάθους καρδίας εύχοµαι καλή επιτυχία. Πιστεύω ότι θα γνωρίζεις ότι ο Θεµιστοκλής Πρωτοψάλτης 
είναι µπατζανάκης µου. Η σύζυγός του και η σύζυγός είναι αδελφές.  

Αυτός πράγµατι έµεινε πιστός στις παλαιές Καρπαθιακές παραδόσεις και ζει σ’ ένα παραδεισένιο 
κόσµο. Το κτήµα του έχει κάθε λογής δένδρα. Μοναχικό του άφθονο νερό. Έχει 500 πορτοκαλιές, 
άλλες τόσες αχλαδιές, καρυδιές, αµυγδαλιές, ελιές, σταφύλια, µελίσσια, ζώα κάθε είδους. Τι κρίµα 
να αφεθεί το νησί να ερηµωθεί.  

Σου γράφω από την Θεσσαλονίκη γιατί εδώ είναι ο γιος µου στο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης. 
Παρ’ όλη της ιστορική φήµη και τις Βυζαντινές παραδόσεις της, για µένα είναι απλώς τόπος εξορί-
ας και µοναξιάς. Χάνεται κανείς µέσα στον κυκεώνα των µεγάλων πόλεων. Εγώ αγαπώ το νησί και 
το χωριό που γεννήθηκα, την ησυχία, τον καθαρό αέρα, το γάργαρο νερό, και τους φίλους και γνω-
στούς. Όσους νέους φίλους κι αν προσπαθήσει κανείς να δηµιουργήσει δεν θα το κατορθώσει. Μό-
νον οι παλαιοί φίλοι µε τους οποίους δεθήκαµε και οι ιδέες µας κονταυτίζονται µόνον αυτή η φιλία 
δεν πεθαίνει, κι αυτό αποδεικνύει και η δική µας. 

Όσα κι αν σου γράψω, δεν τελειώνουν. Κάποτε λοιπόν πρέπει να σταµατήσω αφού ευχηθώ σε σένα, 
στην σύζυγό σου, και όλη την οικογένειά σου Καλό χειµώνα. Καλές γιορτές, χαρά και ευτυχία. Και 
εγώ εύχοµαι να ξανασυναντηθούµε για να συνεχίσουµε να λέµε για τις ωραίες, παλιές θύµισες.  

Φιλικώτατα,  
Φρ. Μαντινάος  
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ 3η ΑΠΟ ΦΙΛΟ: Φραγκίσκο Μαντινάο 

Θεσσαλονίκη, 20 Δεκ.1977 

Αγαπητέ αδελφικέ φίλε Λάµπρο σε χαιρετώ µετά της αξιότιµου συζύγου σου, τέκνων, και εγγονών, 
και σας εύχοµαι µε κάθε ειλικρίνεια ο Καινούριος Χρόνος να είναι για την οικογένειά σας Χρόνος 
Χαράς, Χρόνος Ευτυχίας.  

Έλαβα το φιλικό γράµµα σου και αφήνω σε σένα να φανταστείς τη χαρά µου γιατί αλήθεια το χρει-
αζόµουνα εδώ στην σκληρή µοναξιά µου εδώ στην µακρινή πατρίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν 
φαντάσθηκα ποτέ µου ότι στα γηρατειά µου θα ερχόµουνα σε τούτο τον άγνωστο τόπο. Έτσι όµως 
είναι η ζωή, άστατη και απροσδιόριστη. Είναι αλήθεια ότι ζούµε την νοσταλγία του χωριού. Θεωρώ 
ευτυχισµένους όλους τους συνοµήλικούς µου που ζουν εκεί.   

Ήταν µια ευτυχής σύµπτωση η συνάντησή µας στο χωριό µας το καλοκαίρι. Ήταν σύντοµη αλλά 
αρκετή για να αναζωογονήσουµε τους παλαιούς δεσµούς µας ύστερα από τόσα χρόνια χωρισµού. 
Παλαιοί δεσµοί που µας ένωσαν στις πρώτες πικρές εµπειρίες µας στην ξενιτιά.  

Εµείς δεθήκαµε αδελφικά γιατί στην καρδιά µας από τότε και µέχρι τώρα η ιδεολογία µας ήταν βα-
σισµένη πάνω στην ιδέα και στην δηµιουργία µιας καλύτερης ανθρώπινης κοινωνίας, για το σπάσι-
µο των αλυσίδων που τον κρατούσαν δέσµιο στην αµάθεια, στις προλήψεις, στην δουλοπρέπεια και 
τις κάθε είδους προλήψεις ταµπού.  

Μπορεί να µη το κατορθώσαµε, όµως κάναµε ότι µπορούσαµε, και το σπουδαίο κρατήσαµε ελεύθε-
ρα και την σκέψη και την ψυχή µας. Έτσι συµµερίζόµαι την δική σου ικανοποίηση για το τι έκαµες, 
ποιος είσαι, και τι πρεσβεύεις. Χαίρω που την γνωριµία µας δεν µπόρεσε να φθείρει το πέρασµα του 
χρόνου και εύχοµαι να διατηρηθεί µέχρι την τελευταία µας πνοή πάνω σε τούτο το τρικυµισµένο και 
την τόσο διεφθαρµένη πια Κοινωνία µας.  

Χαίρω αγαπηµένε µου Λάµπρο που µπόρεσα µε το γράµµα για να σε συγκινήσω. Δεν µπορείς να 
αµφιβάλλεις ότι το ίδιο έγινε και µε το δικό σου. Μου έλεγε η γυναίκα µου, «Τόσο σε συγκίνησε το 
γράµµα του Λάµπρου;» Της απάντησα, «η συγκίνησή µου είναι δικαιολογηµένη γιατί το γράµµα 
αυτό µίλησε µέσα στην ψυχή µου.» Έστρεψε τις σκέψεις µου λίγο σε χρόνια παλιά. 

Αν συ αγαπητέ µου Λάµπρο πρόσεξες πόση ζηµιά έκαµε στο όµορφο νησί µας ο δρόµος της ξενι-
τιάς, πόσο µάλλον εγώ. Δεν παύω να αναφέρω στα γράµµατά µου στο χωριό πόσο ευτυχείς πρέπει 
να θεωρούνται αυτοί που ζουν και απολαµβάνουν την φυσική ζωή, αναπνέουν 100% καθαρό οξυ-
γόνο, βλέπουν τον ζωογόνο ήλιο, και απολαµβάνουν την ηρεµία και την γαλήνη που εµείς γινήκαµε 
νευρικοί από τους θορύβους, τα καυσαέρια και τον συνωστισµό.  

Ο µπατζανάκης µου Θ. Πρωτοψάλτης πολύ νωρίς ανακάλυψε το νόηµα της φυσικής ζωής και µε 
ζήλο αφοσιώθηκε σ’ αυτή. Έτσι, κατά τους δικούς µου υπολογισµούς, είναι ο ευτυχέστερος χωρια-
νός µας. Το περιβόλι του είναι πράγµατι Κήπος της Εδέµ. Έχει µόνο 500 πορτοκαλιές και χιλιάδες 
από άλλα καρποφόρα δένδρα, µελίσσια, ζώα, κότες, κουνέλια. Είναι όπως µου έλεγε ευτυχής και το 
πιστεύω.  

Έγιναν οι εκλογές µε τα απρόοπτα. Η δεξιά φάνηκε γερασµένη µα τα κατάφερε να κυριαρχήσει. 
Πάντως τώρα θα έχει γερή αντιπολίτευση από τον Αντρέα και τον Ζίγδη. Λυπήθηκα για τον Χιωτά-
κη που απέτυχε. Ας ελπίσουµε ότι στις άλλες εκλογές θα επιτύχει. Συγχαρητήρια για την βράβευση 
της εγγονής σας στα καλλιστεία. Της εύχοµαι επιτυχία και στην Δωδεκανησιακή Οµοσπονδία. Εύ-
χοµαι µακροζωία να απολαµβάνεις τη χαρά που σου προσφέρουν τα παιδιά, εγγόνια, και δισέγγονά 
σου. Ο ανιψιός µου Γ. Σκουλάτος(??)  πολλές φορές στα γράµµατά του µου ανέφερε για σας και 
ψυχολογώντας τον ανακάλυψα ότι τρέφει ιδιαιτέραν αγάπην για σας. Με αυτόν κρατάµε τακτική 
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αλληλογραφία. Αυτός µου έστειλε και εκείνο που έγραψα για την Κάρπαθο και το έχω φυλαγµένο 
στο αρχείο µου.  

Εδώ στη µοναξιά µου σκέπτοµαι πολλές φορές τη ζωή που κάναµε στο σκλαβοπάζαρο του New 
Castle, την κτηνώδικη εργασία στον Tin Mill και τους φίλους µου που άλλοι πέθαναν εκεί και άλλοι 
έφυγαν και σκόρπισαν. Πόσο αλήθεια αλλάζουν οι καιροί. Θυµάµαι εκείνες τις Ιταλίδες που µέναµε 
στα σπίτια τους και τις ερωτοτροπίες που κάναµε στα κορίτσια τους, και πώς φύγαµε είναι θαύµα. 
Θυµάµαι εκείνη την Ιταλίδα µε το ένα µάτι που είχε µια κόρη και την αγαπούσε ο µακαρίτης ο 
Γιώργος Κοντός. Πόσο ???? αλήθεια ?????  µας τα είπε.      Θυµάµαι τον Ηλία Παχούντη που έγι-
νε παπάς στο Pentacostal Μission. Το Γιώργο Μιχ. Βλαστό, τους αδελφούς Μικροπαντρεµένους 
και τόσους άλλους. Πώς πέρασαν αλήθεια τα χρόνια; Έµειναν όµως ανάµεικτες αναµνήσεις που 
µας συνοδεύουν ακόµη και σ’ αυτή την ηλικία.  

Αντισταθήκαµε όµως στο ρεύµα που προσπαθούσε να µας παρασύρει και αυτό το θεωρώ µεγάλο 
κατόρθωµα. Ας πούµε τώρα και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σου ένα άρθρο µιας 
εφηµερίδας της Washington DC µε τίτλο ΕΝΑ ΒΡΑΒΕΙΟΝ. Το αντιγράφω εδώ µεταφρασµένο γιατί 
θα σου αρέσει. Η εφηµερίδα αυτή προκήρυξε διαγωνισµό µε χρηµατικό βραβείο δια τον καταλληλό-
τερο χαρακτηρισµό των διαφόρων λαών και της ψυχολογίας των. Τον διαγωνισµό παρακολούθη-
σαν 1.000.000 αναγνώστες και την οµόφωνη απόφαση της 15µελούς επιτροπής εξ επιστηµόνων 
εβράβευσεν ο δικαστής N. KELLY δια τον χαρακτηρισµό του Έλληνος. Λέγει τα εξής: 

Προ του δικαστηρίου της αδεκάστου ιστορίας αποκαλύφθη ο Έλληνας ανέκαθεν κατώτερος 
των περιστάσεων, καίτοι από απόψεως διανοητικής κατείχε πάντοτε τα πρωτεία. Ο Έλλην 
είναι ευφυέστατος αλλά και οιηµατίας, δραστήριος αλλά και αµέθοδος, φιλότιµος, αλλά και 
πλήρης προλήψεων, θερµόαιµος, ανυπόµονος αλλά και πολεµιστής. Έκτισε έναν Παρθενώ-
να και µεθύσας εκ της αίγλης του τον άφησε αργότερον να γίνει στόχος των έριδων. Ανέ-
δειξε τον Σωκράτην δια να τον δηλητηριάσει. Εθαύµασε τον Θεµιστοκλή δια να τον απο-
πέµψει. Υπηρέτησε τον Αριστοτέλη για να τον καταδιώξει, εγέννησε τον Βενιζέλο για να τον 
δολοφονήσει. Έκτισε το Βυζάντιο δια να το εκτουρκεύσει. Έφερε το 1821 δια να το διακο-
ρεύσει. Εδηµιούργησε το 1909 δια να το λησµονήσει. Τριπλασίασε την Ελλάδα και παρ’ ο-
λίγο να την κηδεύσει. Κόπτεται την µιαν στιγµήν δια την αλήθειαν, και την άλλην µισεί τον 
αρνούµενον να υπηρετήσει το ψεύδος.  Παράδοξον πλάσµα, ατίθασος, περίεργον, ηµίκαλον 
ηµίµαθον, αβέβαιων διαθέσεων, εγωπαθής και σοφόµωρον ο Έλλην. Οικτίρατέ τον, θαυ-
µάσατέ τον, αν θέλετε ταξινοµήσατέ τον αν µπορείτε.  

Φιλικώτατα, 

Φραγκίσκος Μαντινάος (φίλος για πάντα) 

Υ.Γ. Αν σας αρέσει ο χαρακτηρισµός για τον Έλληνα, αντιγράψατέ τον και δώσ’ τον και σε άλλους. 
Κατά τη γνώµη µου αυτός ο δικαστής είναι βαθύς γνώστης της ιστορίας µας. Απέφυγε όµως να κά-
µει µνείαν για τον Κολοκοτρώνη που κόντεψε να θανατωθεί. Ούτε για τον Καποδίστριαν και άλ-
λους! Απορώ και εγώ τι Λαός είµεθα. Για σκέψου που θα είµαστε αν δεν έπεφτε το Βυζάντιον; 

 

*********************************************************************** 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΦΙΛΟ: Φραγκίσκο Μαντινάο  

Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 1978 

Αγαπηµένε µου φίλε και αδελφέ ιδεολόγε Λάµπρο σε φιλώ και εύχοµαι σε σένα και στην ερίτιµο 
σύζυγό σου, παιδιά, και εγγόνια υγεία και ευτυχία πάντοτε.  

Με χαρά και µε αρκετή συγκίνηση έλαβα το φιλικό γράµµα σου και µε απληστία το διάβασα και το 
ξαναδιάβασα για να δώσω στην ψυχή µου την ευκαιρία να το απολαύσω, να συγκινηθώ, να νιώσω 
τα συναισθήµατα και της χαράς και της λύπης. Χαρά γιατί ένας ψυχικά θαµµένος µαζί µου βρήκες 
τον καιρό και την ευχαρίστηση να επικοινωνείς µαζί µου από την άλλη µεριά του ωκεανού. Λύπη 
γιατί αν και οι ψυχές µας είναι συναδελφωµένες, ζούµε χωρισµένοι. 

Άφησε λοιπόν ψυχή µου την συγκίνηση µου πάνω σ’ αυτό το άψυχο χαρτί να φθάσει και να χαιρετί-
σει την αδελφή ψυχή σου εκεί στα µακρινά.  

Αγαπηµένε Λάµπρο, αυτή τη στιγµή σου µιλάω µε το στόµα. Σου µιλάω µε την καρδιά και δεν πάει 
το χέρι µου να γράψω διαφορετικά από ότι αισθάνοµαι.  

Πίσω στα παλιά, στα νεανικά µας χρόνια τρέχει ο νους και ο λογισµός. Τότε που αγανακτισµένοι 
για την άδικη κοινωνία προσπαθήσαµε να παλέψουµε να γίνει η κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ανθρώπι-
νη, και µέχρι σήµερα αυτή την ιδεολογία υπηρετούµε.  

Μας πλάκωσε όµως το γήρας που µας αφήρεσε τις δυνάµεις αγώνα. Πώς αλήθεια γρήγορα περνάει 
ο καιρός. Σκέπτοµαι ότι η ζωή µας δεν είναι τόση όση την υπολογίζουµε. Είναι πολύ πιο σύντοµη 
γιατί έως ότου τελειώσει το σχολείο να αποκτήσει προσόντα να αντιµετωπίσει τη ζωή, καλώς εχό-
ντων των πραγµάτων, φθάνει στα 35 χρόνια του. Τι µένει τώρα µέχρι τα 60-65;. Και σ’ αυτό το 
διάστηµα αρχίζουν να µας ενοχλούν όλοι οι ανεπιθύµητοι επισκέπτες. Ολιγοστεύει το φως, φεύγουν 
τα δόντια, υποχωρεί η ακοή, και άλλες ενοχλήσεις. Τι περιθώριο µας µένει για να απολαύσουµε το 
υπόλοιπο της ζωής; Έτσι είναι η κοινή µοίρα των ανθρώπων.  

Απορείς γιατί το υπέρτατο Ον να δώσει τόση δυστυχία στον άνθρωπο. Αυτή την απορία την έχω 
εγώ, αλλά η θρησκεία λέγει ότι κληρονοµήσαµε την αµαρτία του Αδάµ. Ας το αφήσουµε όµως αυτό 
το θέµα στους θεολόγους. 

Εδώ που ήρθα παρακολουθώ την κατάσταση και καταλήγω στο συµπέρασµα ότι, όπως πάµε και 
σαν άτοµα και σαν Έθνος αντιµετωπίζουµε κίνδυνο εµφυλίου πολέµου και τουρκικού κινδύνου για 
την ακεραιότητα της Ελλάδας.  

Κανένας δεν έχει όρεξη να δηµιουργήσει κράτος δικαίου. Ο λαός είναι διχασµένος. Το ρουσφέτι 
βρίσκεται στο ζενίθ. Ο ένας κλέβει τον άλλον. Το κράτος τον πολίτη, και ο πολίτης για να σωθεί, 
κλέβει και αυτός το κράτος. Ποτέ νοµίζω η Ελλάδα δεν είχε τόση κακοδιοίκηση όπως αυτή τη φορά 
(εξαιρουµένου της 7ετίας). 

Παραξενεύτηκα αλήθεια στο σηµείο που αναφέρεις ότι έπρεπε να µας προσκαλέσεις στα σουβλάκια. 
Ούτε από το µυαλό µας δεν πέρασε αυτό. Εκτός που ήσουνα φιλοξενούµενος άλλων, της σειράς 
ήταν εµείς να σε φιλοξενούσαµε. Όταν έφυγες κουβεντιάσαµε και είπαµε ότι αν δεν ήταν τόσο αργά 
να σου κάναµε εµείς στα σπίτια µας το τραπέζι. Ας µη σε στενοχωρεί λοιπόν αυτό, και ας ελπίσουµε 
ότι θα µας ευνοήσει η ευχή να ξαναβρεθούµε και να κάνουµε ένα REUNION όλοι εµείς που γνωρι-
στήκαµε κάτω από τις ίδιες σκληρές συνθήκες. 

Έκπληξη πραγµατικά µου έκανε το γράµµα του εξαδέλφου µου Ν. Κωνσταντινίδη, και χαίρω που 
κρατάς µαζί του αλληλογραφία. Είναι ένας αγαθός άνθρωπος, τίµιος, φιλάνθρωπος, και αξίζει να 
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συνδέεσαι µαζί του. Τον υπεραγαπώ και σαν εξάδελφό µου, αλλά περισσότερο σαν άνθρωπο. Επί-
σης την Μαρίτσα, την ανιψιά του, τον σύζυγό της Μιχάλη, και τις κόρες της. Όσο για τον ανιψιό 
µου Γιώργο, αυτός είναι κάτι το ξεχωριστό. Το καλοκαίρι θα έλθει στην Κάρπαθο.  

Η Θεσσαλονίκη εφέτος ταλαιπωρείται από βαρυχειµωνιά. Το ίδιο πιστεύω και εσείς.  

Άκούσαµε και του Κάρτερ το λόγο του Στέιτ οφ δη Γιούνιον αλλά προτιµώ να µην το σχολιάσω. Δεν 
βγάζει πια η Αµερική Τζέφερσονς, Λίνκολνς.  

Σε φιλώ πάντα µε αγάπη και βαθιά εκτίµηση.  

Φραγκίσκος Μαντινάος 

 

 

Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 1978 

Αγαπηµένε µου φίλε αδελφικέ, αγωνιστή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ανθρωπιστή και ακέραιε 
άνθρωπε, Λάµπρο, δέξου από αυτή τη µεριά του Ωκεανού τους θερµούς χαιρετισµούς µου, καθώς 
και της οικογένειάς µου η οποία επιτρέψατέ µου να σας ειπώ ότι εξ ίσου όπως εγώ σας τιµά και σας 
υπολήπτεται.  

Παραδέχοµαι ότι άργησες λίγο να µου απαντήσεις και φυσικά ανησύχησα. Όπως η διψασµένη γη 
την βροχή να δροσίσει, έτσι κι εγώ περίµενα το γράµµα σου γιατί σε τούτη την µοναξιά την λίγη χα-
ρά την βρίσκω στα γράµµατα των τόσων καλών µου φίλων. 

Αν και ζω σε µια ιστορική πόλη η οποία έχει πολλά ενδιαφέροντα, δεν θα ήµουν ούτε ειλικρινής, 
ούτε φιλαλήθης αν έλεγα ότι είµαι ευχαριστηµένος. Όπως ξέρεις εδώ γεννήθηκε ο Μ. Αλέξανδρος. 
Από εδώ πέρασε κι ο Απόστολος Παύλος, εδώ µαρτύρησαν και ανακηρύχθηκαν άγιοι, ο Δηµήτριος, 
ο Μηνάς, η Θεοδώρα, ο Γρηγόριος. Εδώ γεννήθηκαν οι αδελφοί Κύριλλος και Μεθόδιος που διέ-
δωσαν τον Χριστιανισµό στους Σλάβους. Γεµάτη είναι η πόλη από ερείπια και λείψανα όλων όσοι 
πέρασαν από εδώ. Ρωµαίοι του Αυτοκράτορα Γαλερίου, Τούρκοι µε τζαµιά και µιναρέδες, Σλάβοι, 
Αρµένιοι, Εβραίοι, και τώρα εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες του Πόντου και της Μικράς Ασίας. 
Όταν το 1492 ο Κολόµβος ξεκινούσε µε τρία καράβια από την Ισπανία για να ανακαλύψει τας Ινδί-
ας, όπως νόµιζε, 25 χιλιάδες Εβραίοι εδιώχθησαν από την Ιερά εξέταση γιατί δεν ήταν Χριστιανοί 
από την Ισπανία. Αυτοί έπλευσαν προς Ανατολάς και εγκαταστάθηκαν στην Τουρκία και οι περισ-
σότεροι εδώ στη Θεσσαλονίκη την οποίαν κατέκτησαν σχεδόν. Ο Χίτλερ πήρε από εδώ 65 χιλιάδες 
στα κρεµατόρια του Άουσβιτς. Στη Θράκη, στα Στάγυρα όπως ξέρεις γεννήθηκε ο Αριστοτέλης ο 
µεγαλύτερος νους της ανθρωπότητας δια τον οποίον η παράδοση λέγει ότι ήταν εξωγήινος. Ότι ήλ-
θε από άλλον πλανήτη. Επίσης στη Θράκη και ο πρώτος που ανακάλυψε το άτοµο, ο Δηµόκριτος. 
Με όλα αυτά εγώ νοσταλγώ να καθίσω κάτω από ένα πεύκο του χωριού µου. Και άλλοι οµοϊδεάτες 
ονειρευτήκαµε ένα κόσµο ειρηνικό, αδελφωµένο χωρίς διακρίσεις, χωρίς εκµετάλλευση ανθρώπου 
από άνθρωπο. Δώσαµε ότι διαθέταµε και ανάλογα µε τις δυνάµεις µας. Αν ο κόσµος δεν µπορέσει 
να εξουδετερώσει τους τυράννους του και να πάρει τις τύχες του στα χέρια του, σ’ αυτό φταινε τα 
µεγάλα συµφέροντα, οι εκµεταλλεύσεις, οι έµποροι του πολέµου. Βλέπω τον δικό µας πρωθυπουργό 
που αλωνίζει την Ευρώπη σαν ζητιάνος εκλιπαρώντας να µας δεχθούν στην Κοινή Αγορά για να 
σωθεί η Πατρίδα! Ο Κάρτερ θυµήθηκε την Βενεζουέλα, την Νιγηρία και την Λιβερία. Γιατί άραγε; 
Μήπως για να πει στους κατοίκους της Νιγηρίας ότι από εκεί οι πάλαι ποτέ φεουδάρχες της Φλόρι-
δας πήραν τους πρώτους δούλους; Ή µήπως το πετρέλαιο; Το αν οι Τούρκοι πήραν τα 40% της 
Κύπρου και έκαµαν 200 χιλιάδες πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα. Αν οι Εβραίοι διαπράττουν 
γενοκτονία στο Λίβανο αυτό δεν συγκινεί. Αλλά αυτά τα καλά τα ξέρουν κι ας πούµε κάτι άλλο.  
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Όσο για σένα και για µένα, η συναδελφοσύνη θα διατηρηθεί όσο ζούµε και θα φύγουµε απ’ αυτή τη 
ζωή µε την ικανοποίηση ότι ανάλογα µε τις δυνάµεις µας κάτι κάναµε για να δει καλύτερες µέρες η 
ανθρωπότητα.  

Μόνο το “Tι είναι η Κάρπαθος για Mένα” έχω και το κρατάω στα αρχεία µου στην Κάρπαθο. Τα 
άλλα δεν τα έχω. Αν τα είχα ευχαρίστως θα τα έστελνα. Ενθουσιασµένος είµαι για την σκέψη σου 
να κάµεις βιβλίο. Ασφαλώς θα είναι αριστούργηµα.  

Τον ανιψιό σας τον γνώρισα καλά στο διάστηµα που έκανε αγροτικός γιατρός στο χωριό µου. Παιδί 
εξαιρετικό, ταπεινό, σωστός αριστοκράτης στην συµπεριφορά. Αυτός θα επιµεληθεί την έκδοση του 
βιβλίου αρκετά καλά.  

Ευχαριστώ πολύ για την ευγενική σου πρόσκληση να έλθω να µε φιλοξενήσεις στο LONG ISLAND.   
Πόσο αλήθεια θα το ήθελα όµως η σωµατική µου κατάσταση δεν θα µου επιτρέψει µια τόσο ευχά-
ριστη κατά τα άλλα επίσκεψη κοντά σας. Πάντως συγκινηµένος και δακρυσµένος σου στέλλω  το 
ευχαριστώ.   Και εγώ θα ήθελα στο χωριό µου να σε είχα συντροφιά ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Πό-
σο ευτυχισµένος θα ήµουνα. Πάντως και χωρισµένες οι ψυχές µας θα είναι αδελφωµένες έστω κι 
αν µας χωρίζει ένας µεγάλος ωκεανός. Μια µικρή παρένθεση για τον αγαπητό µας εξάδελφο Νίκο 
Κωνσταντινίδη. Τον εκτιµώ όχι τόσο για την συγγένειά µας γιατί αυτό δεν το διαλέγεις, αλλά για τον 
εξαιρετικό του χαρακτήρα για την ανθρωπιά του και για το φιλελεύθερο και προοδευτικά φρονήµα-
τά του. Η διεύθυνση του είναι 5301 SHERWOOD DRIVE, PITTSBURG, PA. Εδώ τελειώνω. Εύ-
χοµαι σε σένα στην σύζυγο, και τα εγγόνια σου κάθε καλή υγεία και ευτυχία και καλό Πάσχα.  

Με ειλικρινή, ανεπιτήδευτη αγάπη και εκτίµηση, 

Ο αδελφικός σου φίλος Φραγκίσκος Μαντινάος 

 

Υ.Γ. Δεν ξέρω ακριβώς πότε θα φύγουµε από εδώ για το νησί. Ο γιος µου βρίσκεται σε επιστηµονι-
κό ταξίδι στο πανεπιστήµιο της Ροδεσίας. Τον έστειλε το εδώ πανεπιστήµιο και τον περιµένουµε να 
έλθει. Αν µου απαντήσεις στείλε το στο χωριό. Χθες έκαµε δυνατούς σεισµούς µε σοβαρές ζηµιές 
και στο δικό µας διαµέρισµα, πολυκατοικία µόλις δύο ετών. Τι να πει κανείς. Γιατί τόση µιζέρια 
στην σηµερινή κοινωνία; Ας µην πληγώνω όµως την καρδιά σου, δεν έχω αυτό το δικαίωµα. 

Φραγίσκος 



 99 

Κάρπαθος, 29 Ιουλίου 1978 

Αγαπηµένε µου, αλησµόνητε οµοϊδεάτη και ανθρωπιστή φίλε Λάµπρο, χαίρε. 

Την σύζυγό σου και γενικά όλη την οικογένειά σου χαιρετώ καθώς και η σύζυγός µου.  

Έλαβα µε ιδιαίτερη χαρά το φιλικό σου γράµµα και σήµερα σου απαντώ  πρώτα για να σε ευχαρι-
στήσω για την χαρά που µου προσφέρεις µε τα εξαιρετικά, φιλοσοφηµένα και φιλικά γράµµατά σου. 
Το βρίσκω δικαιολογηµένο να είµαι υπερήφανος που συγκαταλέγω στον κατάλογο των φίλων µου 
εσένα που πραγµατικά κατέχεις εξέχοντα θέση στην καρδιά µου. Χαίρω πραγµατικά που απολαµβά-
νεις µετά του καλού και πιστού συντρόφου σου τη δροσιά από τα πλατάνια του εξοχικού σου σπι-
τιού. Σας εύχοµαι να ζείτε και να απολαµβάνετε τη ζωή όπως τα τρυγόνια για να χαίροµαι κι εγώ 
να ακούω. 

Συµµερίζοµαι αγαπητέ µου Λάµπρο την συγκίνησή σου γιατί το ίδιο συµβαίνει και µε µένα όταν 
διαβάζω τόσο αχόρταγα το γράµµα σου. Η απάντησή µου, το περασµένο καλοκαίρι στο µικρό και 
απέριττο καφενεδάκι του χωριού µου ήταν µια ευτυχισµένη συγκυρία γιατί έγινε αφορµή να ανανε-
ωθεί η φιλία µας και να ανθίσει σαν λουλούδι µετά το ποτισµένο από κρύο και δροσερό νερό. Αν 
και ήταν σύντοµη η συνάντησή µας, όµως γέµισε τις καρδιές µας µε γνήσια και άδολη χαρά. Ποτέ 
δεν θα λησµονήσω αυτή την τυχαία και σύντοµη συνάντηση. 

Η Κλεοπάτρα ήλθε και απολαµβάνει µε τον Βασίλη και Δέσποινα τις διακοπές τους. Μου είπε ότι 
έλαβε και αυτή το γράµµα σας. Πόσο πολύ συνταυτίζονται οι ιδέες µας για την τόσο έκρυθµη κατά-
σταση που επικρατεί σήµερα στη Γη ολόκληρη. Φθάσαµε στο φεγγάρι. Τι ωφελεί όµως αυτό;  Ο 
ιδρώτας και ο κόπος του σηµερινού ανθρώπου σπαταλάτε όχι για το καλό του ανθρώπου αλλά για 
την καταστροφή του. Δυστυχώς η διδασκαλία του µαραγκού της Ναζαρέτ δεν βρήκε γόνιµο έδαφος 
στις καρδιές των ανθρώπων. Η πικρία είναι πιο έντονη στις δικές µας καρδιές που τόσο αγαπούν 
την αγάπη την ειρήνη και την ισότητα.  

Όπως και σαν ορθός παρατηρητής και οπαδός του Χριστού, του Βούδα, του Μωυσή, του Μωάµεθ, 
όλοι κι ο καθένας µε τον δικό του τρόπο συντελεί στην οδυνηρή αυτή κατάσταση. Πολύ φοβάµαι ότι 
πριν ξεψυχήσει ο καπιταλισµός θα καταρρεύσει και τον πλανήτη που λέγεται Γη.  

Όσο για τις δίκες ορισµένων προδοτών στην Ρωσία, φυσικό ήταν να θορυβηθούν όλοι εκείνοι που 
κόπτονται για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Τι γίνεται όµως στις πατρίδες αυτών που φωνασκούν; 
Είναι σεβαστά και απαραβίαστα τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην Μεγάλη µας πατρίδα µε 250 εκα-
τοµµύρια; Είναι σεβαστά στην Ένωση Ευρωπαϊκών Κρατών; Αλλά εσύ κι εγώ και όσοι σκέπτονται 
µε το δικό µας τρόπο µπορούν απόλυτα να δώσουν σωστή απάντηση. Εµείς ζήσαµε και δοκιµάσαµε 
αρκετή πικρία και απογοήτευση και θα φύγουµε απ΄ τη ζωή µε αυτή την πικρία  και µη απραγµατο-
ποίητη την επιθυµία και τον πόθο µας για µια όµορφη υγεία και δίκαιη κοινωνία. Τι κρίµα! 

Και τώρα λίγα για την τραγωδία της Θεσσαλονίκης που πρόκειται να είµαστε οι µόνοι Καρπάθιοι 
που βρεθήκαµε µέσα σ’ αυτή τη θεοµηνία. Εγώ και η γυναίκα µου είχαµε φύγει πριν τους σεισµούς 
και δεν δοκιµάσαµε το φόβο και τον τρόµο. Έµεινε όµως ο γιος µου εκεί και δοκιµάστηκε όσο δεν 
είναι δυνατό να περιγραφεί. Δεν ήταν µόνο η σκληρή δοκιµασία, αλλά και οι ζηµιές που για µας 
είναι πραγµατικά καταστροφικές γιατί προ ενός έτους έδωσα 3 εκατοµµύρια για την αγορά µεγάλου 
διαµερίσµατος καινούριου µόλις είχε τελειώσει. Επίσης ανάλογα επίπλωση περίπου το ίδιο µε την 
αγορά. Με τους σεισµούς έπαθε σοβαρές βλάβες και είναι ακατάλληλο προς κατοίκηση. Επίσης το 
ιατρείο έπεσε και καταστράφηκε τελείως επίπλωση, βιβλιοθήκη, εργαλεία. Δεν αρκούν αυτά αλλά 
έπεσε και το νοσοκοµείο που εργαζόταν ο γιος µου. Έπεσε κι αυτό. Έτσι χάσαµε µέσα σε δευτερό-
λεπτα µια σοβαρή περιουσία που αντιπροσωπεύει σκληρή εργασία µιας ολόκληρης ζωής. Τώρα δεν 
ξέρουµε που θα ξεχειµωνιάσουµε.  
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Τι να γίνει, φίλε Λάµπρο. Μηδένα προ του τέλους µακάριζε.  

Δεν ήθελα να σε στενοχωρήσω, αλλά δεν το θεωρούσα σωστό να µην το αναφέρω.  

Αντιµετωπίζουµε ένα σοβαρό πρόβληµα και εύχοµαι να βρεθεί κάποια λύση και για µας. Όλα µας 
τα χειµωνιάτικα ρούχα έµεινα εκεί. Γίναµε πρόσφυγες. Αυτά και εύχοµαι σε σένα και σε όλη την 
οικογένειά σου υγεία και ευτυχία. Η κόρη σου Αννίκα δεν ήλθε ακόµη.  

Φιλικότατα, 
Φραγκίσκος 

****************************** 

Όθος Καρπάθου, 3 Σεπτεµβρίου 1978 

Αγαπηµένε µου αδελφικέ φίλε Λάµπρο σε φιλώ αδελφικά, καθώς την ερίτιµον σύζυγό σας, όλα τα 
τέκνα και εγγόνια και εύχοµαι σε όλους βαθιά µέσα από την καρδιά µου υγεία, χαρά, ψυχική ηρεµία 
και γαλήνη.  

Έλαβα το γράµµα σου αγαπηµένε και αλησµόνητε φίλε, και η συγκίνηση είναι µεγάλη. Ευχαριστώ 
για τα καλά σου λόγια που γράφετε για µένα και µου θερµαίνουν ακόµη περισσότερο την αγάπη και 
τα αισθήµατά µου για σένα. Στο πρόσωπό σου βρήκα τον ιδεώδη φίλο γιατί δυστυχώς από τους 
ανθρώπους της ηλικίας µας δεν µπορώ να βρω πολλούς που να ταιριάζει στην χαρακτήρα µου ό-
πως εσύ.   

Άλλο τόσο θα θυµάµαι κι εγώ την ευτυχή συγκυρία της συνάντησής µας που αναζωογόνησε την σπί-
θα της φιλίας που ήταν κρυµµένη κάτω από την στάχτη των προβληµάτων που µας φόρτωσε η ση-
µερινή καταναλωτική κοινωνία. Με λύπη και πικρία παρακολουθώ τον σηµερινό άνθρωπο που 
τόσο επιπόλαια αντιπαρέρχεται τα ζωτικά και σοβαρά προβλήµατα. Η Γη εγκαταλείφθηκε και πα-
ραµελήθηκε, το δέντρο κόπηκε ή καίεται. Οι νέοι µαραζώνουν µέσα στα καφενεία και το πολύ χρή-
µα διέφθειρε τα πάντα, ψυχή, σώµα, συνείδηση.  

Φέτος είχαµε στο χωριό µας 650 επισκέπτες εκτός των τουριστών που ανακάλυψαν τις καθαρές 
(ακόµα) ακρογιαλιές και κατά εκατοντάδες έρχονται κάθε εβδοµάδα. Η Κλεοπάτρα έφυγε, την Αν-
νίκα την κόρη σου δεν την είδα που τόσο το ήθελα. Το απόκοµµα της εφηµερίδας που είχες την κα-
λοσύνη να µου στείλεις το διάβασα µε πολύ ενδιαφέρον προ πάντων αυτό που πραγµατεύεται η Θε-
ανώ Παπάζογλου για τους πρώτους µετανάστες, τα νεκροταφεία του Σικάγου και τα σβησµένα ό-
νειρα όλων εκείνων που ταφήκαν κάτω από το βαρύ χώµα της Αµερικής. Για µας που λιώσαµε µέ-
σα στα εργοστάσια του UNITED STEEL CORPORATION, εγώ κι εσύ εναντίον της θρησκείας δεν 
είµαστε, απ’ εναντίας ακολουθούµε τον Μεγάλο Επαναστάτη και την διδασκαλία του, δηλαδή την 
αγάπη για τον συνάνθρωπό µας και την ειρήνη για όλο τον κόσµο. Αν την θρησκεία οι αντιπρόσω-
ποι του Θεού την έκαναν εµπόριο, δεν αντιφάσκουµε µε τον Χριστό που έδιωξε µε το φραγγέλιο 
τούς αργυραµοιβούς από το προαύλιο του ναού. Είµαστε υπέρ της ειρήνης του σύµπαντος κόσµου, 
και θεωρούµε όλους τους ανθρώπους ίσους, λευκούς και µαύρους.  

Σε σένα που τόσο έχεις εµβαθύνει στην σηµερινή κοινωνία και τα προβλήµατά της και που εγώ ω-
φελούµαι διαβάζοντας τα γράµµατά σου δεν είµαι εις θέσιν να συγκριθώ µαζί σου. Εύχοµαι όλοι οι 
γνωστοί σου να µπορέσουν να εκτιµήσουν την αξία σου, τις γνώσεις σου και την ακεραιότητα του 
χαρακτήρα σου. Είθε! 

Όσο για την τραγωδία της Θεσσαλονίκης επέπρωτο να βρεθούµε οι µόνοι Καρπάθιοι µέσα σ’ αυτή 
την θεοµηνία και να καταστραφούµε. Εγώ διέθεσα σχεδόν όλη µου τη δούλεψη της ζωής µου για να 
αγοράσω αυτό το διαµέρισµα. 80 χιλιάδες δολάρια, εκτός που έβαλε και ο γιος µου για προσθήκες 
και επίπλωση, σύνολον 7 εκατοµµύρια. Γίνεται σωστή τραγωδία γιατί ο εγκέλαδος γκρέµισε και το 



 101 

ιατρείο µε την επίπλωση, όργανα, βιβλιοθήκη, και ακόµη έπεσε και το νοσοκοµείο όπου εργαζόταν. 
Όλα αυτά επιδρούν και στο παιδί µας και σε µας, και χειροτερεύουν τη θέση µας και υποσκάπτουν 
την υγεία µας. Φοβούµεθα να πάµε και εδώ δεν έχουµε τις ευκολίες για να ξεχειµωνιάσουµε, ούτε 
θέρµανση, ούτε χειµωνιάτικα ρούχα. Εδώ έχουµε τα καλοκαιρινά, και εκεί τα χειµωνιάτικα. Αφη-
νόµαστε µοιρολατρικά στη µοίρα µας. Δεν θα ‘θελα αυτά, αγαπητέ µου Λάµπρο, να σου τα αναφέ-
ρω για να µην πληγώσω την τόσο τρυφερή καρδιά σου και ζητώ να µε συγχωρήσεις.  

Με αυτά σε αφήνω µε την διαβεβαίωση ότι θα κρατώ άσβεστη λυχνία στην καρδιά µου την αγάπη, 
την εκτίµηση, και την θύµησή σου. 

Φιλικότατα,  

Φρ. Μαντινάος 

Υ.Γ. Αν απαντήσεις στείλε εδώ το γράµµα σου. 

 

 

 
  

 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ 





 

 

Ο Λάμπρος Σταματιάδης (1897-1993) 
γεννήθηκε στην Κάρπαθο, όπου πήγε 
και δημοτικό σχολείο. Παρά την 
ευφυΐα του και την επιθυμία της 
οικογένειάς του για την περαιτέρω 
σπουδές, ο Λάμπρος είχε μια ζωή 
γεμάτη περιπέτεια με ταξίδια σε 
μακρινούς τόπους, πολύ μακριά από 
μικρό νησί των Δωδεκανήσων. 
Σε πολύ νεαρή ηλικία, άφησε το 
σχολείο και ταξίδεψε στο Χαρτούμ 
του Σουδάν να βρει τον πατέρα του 
και άλλους Καρπάθιους που δού-
λευαν εκεί. Ο Λάμπρος επέστρεψε 
στην Κάρπαθο όταν η δουλειά του 
πατέρα του τελείωσε, αλλά ήταν 
ανήσυχος και μετανάστευσε στις 
Ηνωμένες Πολιτείες ενώ ήταν ακόμα 
έφηβος. Φτάνοντας στο Οχάιο, δού-
λεψε με άλλους Καρπάθιους ως αν-
θρακωρύχος. Οι συνθήκες στα ορυ-
χεία φοβερές και επικίνδυνες, με 
συχνούς θανάτους, διαμαρτυρίες ερ-
γαζομένων, απεργίες και απολύσεις. 

Εκεί δραστηριοποιήθηκε στα εργατικά συνδικάτα και στους αγώνες για τη βελτίωση των 
συνθηκών. Στη συνέχεια φυλακίστηκε και του απαγορεύτηκε η εργασία στα ορυχεία. Όταν 
βγήκε από τη φυλακή, δούλεψε σε χαλυβουργεία , όπου οι συνθήκες ήταν επίσης επικίνδυνες. 
Εν τω μεταξύ, οι γονείς του τον παρακαλούσαν να επιστρέψει στην Κάρπαθο για να δουλέψει 
στο κτήμα της οικογένειας. Επέστρεψε στην Κάρπαθο, παντρεμένος με τρία παιδιά. Και πάλι, 
ανήσυχος για περιπέτεια, ο Λάμπρος ήρθε για άλλη μια φορά ήρθε στην Αμερική, φτάνοντας 
στο αποκορύφωμα της Μεγάλης Ύφεσης. Παρά τις δυσκολίες, ο Λάμπρος βρήκε δουλειά σε ένα 
νέο πολυτελές ξενοδοχείο Υόρκη, όπου εργάστηκε για πολλά χρόνια και συνάντησε και έγινε 
φίλος πολλών διάσημων προσωπικοτήτων. 
Εκτός από το να φροντίζει την οικογένειά του, ασχολήθηκε με υποθέσεις της κοινότητας, ως 
διοργανωτής, συγγραφέας και ποιητής . 
Χειρόγραφά του στα Ελληνικά βρέθηκαν πρόσφατα, δακτυλογραφήθηκαν και μεταφράστηκαν 
στα αγγλικά. Το Hellenic University Club έχει δημοσιεύσει μέρος του έργου του στο www.huc.org 
έτσι ώστε άλλοι, ειδικά οι Καρπάθιοι ανά τον κόσμο, να μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση 
στο έργο του και στις δύο γλώσσες, και να απολαύσουν την ομορφιά του στίχου του, που 
θυμίζει το μέτρο, το ρυθμό και τον τονισμό της αρχαίας ελληνικής ποίησης. 
Ο Λάμπρος Σταματιάδης, του οποίου η ζωή διήρκεσε σχεδόν ολόκληρο τον 20ου αιώνα σαν 
Έλληνας μετανάστης στην Αμερική, έχει στα γραπτά του απαλές απηχήσεις από μια παλιά 
ποιητική μορφή τέχνης με διορατικότητα και εσωτερική σοφία.. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Έπαινος: 
 
 

Το Ταξίδι της Ζωής μου 
του 

Λάμπρου Ι. Σταματιάδη  
 

“«Η ζωή είναι ένα ταξίδι. Στην περίπτωση 
του Λάμπρου Ι. Σταματιάδη ένα λαμπρό, 
μαγικό ταξίδι”  

Ζαφείρης Γουργουλιάτος, Πρόεδρος της Ελληνικής 
Πανεπιστημιακής Λέσχης της Νότιας Καλιφόρνιας. 
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