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ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ 11Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1912 ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ  
Η ΣΑΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΕΛΛΑ∆Α

103 Χρόνια στον Εθνικό κορµό
Γράφει και επιµελείται ο Κώστας Πάσσας

Ε
χει αποδειχθεί οτι κανένας λαός στον κόσµο δεν 
κέρδισε την ελευθερία του χωρίς αγώνες και γε-
νικά µεγάλες θυσίες. Βέβαια η διπλωµατία, τα 
διαφορα διαβήµατα, υποµνήµατα κ.λ.π. µπορεί 

να παίζουν σπουδαίο ρόλο και να δηµιουργούν κλίµα, 
οµως σίγουρα δεν φέρνουν τα αναµενόµενα αποτελέ-
σµατα, ιδίως οταν η χώρα που αγωνίζεται για δικαιώ-
µατα και ελευθερίες είναι µικρή, οπότε πολύ δύσκολα 
ακούγεται απο τους ισχυρούς της γης.
Με το πρωτόκολο του Λονδίνου της 3ης Φεβρουαρίου 1830 
απέκλεισαν οριστικά την Σάµο απο τα σύνορα του ελεύθερου 
Ελληνικού κράτους µε την δικαιολογία την µικρή απόσταση 
που την χωρίζει απο την Μικρά Ασία. Οι Σαµιώτες από νικητ-
ςέ έπρεπε να γίνουν ηττηµένοι. Αυτοί που ντρόπιασαν τους 
Τούρκους και δεν αφησαν τζαµί να κτισθή στα αγια χώµατα 
του νησιού έπρεπε να σκύψουν το κεφάλι και να δεχθούν την 
σκλαβιά. Οι Σαµιώτες µε τον ακούραστο αρχηγό Λυκούργο 
Λογοθέτη ρίχνονται σε νέους αγώνες ενάντια στην ευρωπαική 
πολιτική. Πίστευαν πως θα δικαιωθούν και θα συµπεριληφθεί 
η Σάµος στο νεοσύστατο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Αλλα η 
πολιτική και ο χάρος είναι εξ ίσου άδικα και κουφά.
Η Σάµος στις 11 Μαρτίου 1834 γίνεται ηγεµονία υπό την 
προστασία των τότε µεγάλων δυνάµεων της Ευρώπης µε µε-
γάλα προνόµια. Όταν αναγνωρίστηκε η ηγεµονία επρότειναν 
να αναλάβει ηγεµόνας ο γηραιός τότε αρχηγός της Σαµιακής 
επανάστασης Λυκούργος Λογοθέτης. Και ο µεγάλος πατριώτης 
έδωσε την χαρακτηριστική αυτή απάντηση – ΣΤΑ ΓΗΡΑΤΙΑ 
ΜΟΥ ∆ΕΝ ΓΙΝΟΜΕ ΠΡΟ∆ΟΤΗΣ.
Η ηγεµονία κρατησε 80 ολόκληρα χρόνια. Η ιδέα της ενσω-
µατώσεως µε την Μητέρα Ελλάδα δεν έφυγε ποτέ από τις Σα-
µιώτικες καρδιές. Ζητούσαν την κατάλληλη ευκαιρία για να 
διώξουν τους Τούρκους από το νησί. Το ηθελαν περα για πέρα 
Ελληνικό και όχι νοθευµένο.
Στις 7 Σεπτεµβριου 1912 µε αρχηγό τον µετέπειτα πρωθυ-
πουργό της Ελλάδος Θεµιστοκλή Σοφούλη κυρήξαν την επα-

νάσταση στο Καρλόβασι στον ίδιο χώρο που το 1821 ο Λυ-
κούργος Λογοθέτης είχε κηρύξει την επανάσταση στους ίδιους 
αιώνιους εχθρους µας.
Στις 11 Νοεµβρίου 1912 αντιπρόσωποι από όλα τα χωριά 
του νησιού µετά από πάνδηµη δοξολογία στο ναό του Αγίου 
Σπυρίδωνος κήρυξαν την ένωση της Σάµου µε την Μητέρα 
Ελλάδα. Από το ηγεµονικό µέγαρο κατέβασαν την Σηµαία της 
ηγεµονίας και στη θέση της ανέβασαν την γαλανόλευκη. Πό-
θοι και όνειρα τόσων και τόσων γενεών πραγµατοποιούνται 
την ιερά εκείνη στιγµή, όταν ο ελεύθερος ελληνικός αέρας ξε-
δίπλωσε την γαλανόλευκη.
Η 11η Νοεµβριου 1912 είναι η ηµέρα που εδικαίωσε τους 
αγώνες και τις θυσίες του Σαµιακού λαού, είναι η ηµέρα που 
στο νησί του θρύλου και της οµορφιάς, στην πατρίδα του φιλο-
σόφου Πυθαγόρα και στην κατοικία της Θεάς Ήρας, ανέτειλε ο 
ηλιος της λευτεριάς, είναι η ηµέρα που απο τις απότοµες βου-
νοπλαγιές του Κέρκη µεχρι του κορφοπριονοτού Καρβούνη 
αντιχούσαν οι παιάνες...

Το νησί του Πυθαγόρα 
Σαν τον ήλιο λάµπει τώρα

Κι όλα τα χρυσώνει η λευτεριά.

Ο ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΕΙΝΑΙ!
Ο  Σαµιώτης είναι ενας τύπος 
διαλεχτός µέσα σ’ολάκερο το 
Πανελλήνιο.Τίµιος και ντό-
µπρος. Περήφανος µα καί κα-
ταδεκτικός. Ανοιχτοχέρης κι’ 
ανοιχτόκαρδος. Έχει σε µεγάλο 
βαθµό υψωµένο το αίσθηµα της 
οικογενειακής τιµής, αγαπάει 
και τιµά τους ξένους, λατρεύ-
ει τη φύση, είναι παλληκαράς  
και έτοιµος να θυσιαστεί για τα 
ανώτερα ιδανικά, για τη λευτε-
ριά τη δική του, µα και για την 
λευτεριά των άλλων. Συγκρα-
τηµένος και φρόνιµος εκεί που 
η περίσταση το επιβάλλει. ∆εν 
τον τροµάζουν οι δυσκολίες της 
ζωής, και τις αντικρύζει πάντα 
µε διάθεση φιλοσοφική.
Ο Σαµιώτης ξεχωρίζει  για την 
υπερβολική του εξυπνάδα, που 
κάποτε φαίνεται και σαν πονη-
ριά. Στολίζει την κουβέντα του 
µε ένα ειρωνικό πνεύµα που 
πολλές φορές αγγίζει τα όρια 
του πειραχτικού (πειραχτείρι). 
Το Σαµιώτικο  χιούµορ το γεµά-
το πνεύµα, άκακο και απείραχτο 
είναι γνωστό σε ολάκερο το Ελ-
ληνικό  έθνος. Ο βασιλεύς της 
Γαλλιας  Λουδοβίκος 16ος  όταν 
επισκεύθει την Σαµο το 1778 
είπε «οι Σάµιοι διακοσµούνται 
υπό προσόντων αξιαγάστων, οι 
χαριέστεροι και πνευµατωδέ-
στεροι των Ελλήνων όντες».
Ο Σαµιώτης είναι χωρατατζής 
και γλετζές. Ευγενικός και κα-
ταδεκτικός. ∆ουλευτής και γεν-
νηµένος για οικογένεια. Σε όλες 
του τις πράξεις οδηγητής µε το 
νού του και µόνο στον έρωτα 
σκέφτεται µε την καρδιά και αι-
σθάνεται µε τον εγκέφαλο. Εί-
ναι ο λαµπικαρισµένος τύπος 
καλλιεργηµένου και πολιτισµέ-
νου ανθρώπου, τόσο πολύ, που 
ο ακαδηµαικός  Σπύρος Μελάς 
χαρακτήρισε κάποτε τους Σα-
µιώτες και είπε πώς είναι οι  
«Παρισιάνοι του Αιγαίου».  

Πρωτοβουλία  
προς µίµηση

11 Νοεµβρίου 1993. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Σαµιακής Αδελφό-
τητας Σύδνεϋ - «ο Λυκούργος»- 
κατέθεσε στεφάνι στο µνηµείο των 
πεσόντων στο Martin Place εις 
ένδειξη τιµής και ευγνωµοσύνης 
προς τους αγωνιστές της ελευθε-
ρίας και της ενσωµατώσεως της 
Σάµου. Από δεξιά προς αριστερά: 
Γεώργιος Μυλωνάς, Σταύρος 
Γαργαλιάνος, Νίκος Βακάλαρος, 
Χρήστος Ζόγγος, Αντώνιος Μυλω-
νάς, Γιάννης Καρλοβασίτης (µε τον 
εγγονό του), Μιχάλης Πανουράκης, 
Νίκος Ευσταθίου και Γιάννης 
Χρήστου.


