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Συνδρομές Φτεριά 
Ειρήνη Πήττα-Μουκαζή  20
Γεώργιος Αθανασίου  50
Ευαγγελία Λυμπέρη  30
Αργυρώ Βολακάκη πρεσβυτέρα  30
Γεωργία Ελένη  20
Νίκος Ζωγράφος  50
Νίκη Ταλιαδούρου  40
Στέλλα Σαρρηγιάννη  30
Στέλιος Τσιπελίκης  10
Μαριγώ Δεσποτάκη  40
Ιωάννης Ρήνας  50

Οι υπόλοιπες συνδρομές του Φτεριά που έχουν 
κατατεθεί στην Alpha Bank θα δημοσιευτούν στο 
επόμενο τεύχος λόγω ειδικών συνθηκών.

Συνδρομές Στέγης 
Θεμιστοκλής Τσέπης  150
Εις μνήμη Στέλιου Δαδάου  150
Κώστας Γεραπετρίτης  500
Χρυσόστομος Θάνος  50
Αλέξιος Αναστασίου  100
εις μνήμη γονέων και φίλων 
Τάσος Ραμμόπουλος  40
εις μνήμη Φωτεινής Κοκκώνη 
Ουρανία Δηλανά 50
εις μνήμη θανόντων
Αγγελική Δαδάου  50
Έλενα Κουμπενάκη  50
Μπάρμπαρα Siegi  120
Αγγελική Ζαφείρη  50
Brigitte και Liliene Bachel  130

Εις μνήμη Αλέκου Αναστασίου
Νίκος & Βούλα Μυτιληνού 50
Κατίνα Μιχαλάκη - Πήτα 50
Στέλλα Σιουρίκη - Πήτα 50

Σας ευχαριστούμε θερμά για την στήριξη που 
προσφέρατε αυτές τις Άγιες Μέρες στην Στέ-
γη Αγάπης 

Συλλυπητήρια 
Τα θερμά συλλυπητήρια του Συλλόγου μας στις οι-
κογένειες δύο άξιων Μαραθοκαμπιτών που δυστυχώς 
έχασαν νωρίς την ζωή τους.
Στην οικογένεια του Αλέκου Αναστασίου, διευθυντή 
δασών για πολλά χρόνια στη Σάμο και αργότερα στη 
Θεσσαλονίκη.

Επίσης στο Σύλλογο Πυθαγόρας Σάμιοι Θεσσαλο-
νίκης στον οποίο για πολλά χρόνια διατέλεσε ταμίας.
Θερμά συλλυπητήρια και στην οικογένεια του Γιώρ-
γου Πιλιλίτση. Άξιος επιστήμονας, γιατρός στην Κο-
μοτηνή και επιτυχημένος Δήμαρχος επί 8 χρόνια στον 
Δήμο Μαρωνείας-Σαπών. Καλό Παράδεισο.  

Από τις αρχαιρεσίες της 12ης Δεκεμβρίου 2021 
του συλλόγου μας προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος Αγγέλα Χατζίνη

Α΄ Αντιπρόεδρος Δήμητρα Κοκκώνη

Β΄ Αντιπρόεδρος Νίκος Μυτιληνός

Γενική Γραμματέας Ίρις Κοζώνη

Αναπληρώτρια Γραμματέας Αγγελίνα Γαλανή

Ταμίας Αντώνιος Σαρρηγιάννης

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Γιώργος Ψωμάς 

Αναπληρωματικά μέλη:

Νίκη Ταλιαδούρου

Γιώργος Κώνστας

Ανακοίνωση
Σας ενημερώνουμε ότι όσοι θέλετε την συνδρο-
μή σας για το περιοδικό να την στείλετε από το ταχυ-
δρομείο, θα πάτε εκεί και θα στείλετε μια επιταγή στο 
Σύλλογο των Απανταχού Μαραθοκαμπιτών, 3ης Σε-
πτεμβρίου 18, Αθήνα 10432 

(δεν θα υπάρχει πλέον μέσα στο περιοδικό η επιτα-
γή ).
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Το διοικητικό συμβούλιο του ΣυλλόγουΤο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου

των Απανταχού Μαραθοκαμπιτώντων Απανταχού Μαραθοκαμπιτών

σας εύχεται ευτυχισμένο το 2022σας εύχεται ευτυχισμένο το 2022

με υγεία, ευτυχία και κάθε προκοπή στο χωριό μαςμε υγεία, ευτυχία και κάθε προκοπή στο χωριό μας

και σε όλη τη Σάμοκαι σε όλη τη Σάμο

Κάλαντα από τον Μαραθόκαμπο

Καλήν εσπέραν άρχοντες αν είναι ορισμός σας,
Χριστού τη Θεία γέννηση να πω στ’ αρχοντικό σας.
Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει,
οι ουρανοί αγάλλονται χαίρε η φύσις όλη.
Εν τω σπηλαίω τίκτεται, εν φάτνη των αλόγων
κι ο Βασιλεύς των ουρανών κι ο Ποιητής των όλων.
Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι το «Δόξα εν Υψίστοις»
και τούτο άξιον εστί η των ποιμένων πίστις.
Εκ της Περσίας έρχονται τρεις Μάγοι με τα δώρα,
άστρον λαμπρόν τους οδηγεί χωρίς να λείψει η ώρα.
Φθάσαντες εις Ιερουσαλήμ με πόθον ερωτώσι
πού εγεννήθη ο Χριστός να παν να τον ευρώσι.
Δια Χριστόν ως ήκουσε ο βασιλεύς Ηρώδης, 
αμέσως εταράχτηκε κι έγινε θηριώδης,
ότι πολύ φοβήθηκε διά την βασιλείαν,
μη του την πάρει ο Χριστός και χάσει την αξίαν.
Κράζει τους μάγους και ρωτά που ο Χριστός γεννάται
στης Βηθλεέμ ηκούσθηκε ως η γραφή διηγάται.
Τους είπε να υπάγουσι και όπου τον ευρώσι,
αφού τον προσκυνήσουσι να παν να τον ειπώσι,
όπως υπάγει και αυτός για να τον προσκυνήσει.
Και του Χρόνου, Χρόνια Καλά, Χρόνια Πολλά.
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Και ο Λόγος σάρξ εγένετο. Κι όλο το σύμπαν συνερ-
γεί για να χωρέσει στη λογική το υπέρλογο και να συ-
ντελεστεί το θαύμα.
Το ανθρώπινο γένος προσφέρει τη μάνα, η γη το 
σπήλαιο, ο ουρανός τον αστέρα, οι άγγελοι τον ύμνο. 

Και οι σοφοί ερμηνευτές των γραφών και των σιβυλλι-
κών προφητειών ίσως, δώρα συμβολικά για το τρισυ-
πόστατο Βρέφος. Χρυσάφι για τον Βασιλιά, λιβάνι για 
τον Θεό και σμύρνα για τον άνθρωπο.... Ντυμένος ο 
Θεός φύση ανθρώπινη, γεννιέται αθόρυβα όπως βλα-
σταίνει ο σπόρος. Είναι αθώος κι άκακος. Έχει γεμά-
τα τα χέρια του με όλα τα μεγάλα και σπουδαία ιδανι-
κά. Είναι γραφτό του όμως ο Γολγοθάς και η ύβρης, 
στεφάνι ακάνθινο κι ένας σταυρός για την αγάπη.
Μυστήριο μέγα... Αιώνες έχουν περάσει από τότε 
και οι χριστιανοί εξακολουθούν να προσμένουν το 
χαρμόσυνο γεγονός με το ίδιο συναίσθημα, με την ίδια 
τρυφεράδα κι απαντοχή. Κάθε Χριστούγεννα ακολου-

θώντας το ελπιδοφόρο αστέρι οδοιπορεί δοκιμασμένη 
η ανθρώπινη πίστη, έχοντας κατά νου την πιο όμορ-
φη εικόνα του κόσμου. Αναζητάει το σπήλαιο της Βη-
θλεέμ κι ένα νεογέννητο που ησυχάζει στη φάτνη, μες 
στις φροντίδες ποιμένων και σοφών, μες στο κανάκε-
μα της μάνας του, μέσα στα Ωσαννά και μελωδίες θε-
ϊκές από τις αγγελοκρουσμένες αχτίνες των άστρων. 
Είναι η καταφυγή. Ο ταπεινός του καημού και των 
δακρύων, της δικαιοσύνης, της παρηγοριάς και της 
μεγάλης υπόσχεσης. Είναι ο Λόγος που έγινε σάρκα 
και πορεύτηκε απ’ τον υπέρτατο θρίαμβο ως την έσχα-
τη πτώση για να κερδίσει την Ανάσταση και την αιωνι-
ότητα. 
Κάθε Χριστούγεννα μπροστά στα πόδια του η ευάλω-
τη πίστη των ανθρώπων, ξαναζεί το θαύμα. Πετάει τα 
κουρέλια της κι αναθαρρεύει, κατανοώντας εν τέλει 
πως η ευτυχία είναι πράγματα απλά και μικρά...

«Ξύλα αναμμένα στο τζάκι του νέγρου ή του Έλλη-
να χωρικού. Ανθισμένη μηλιά στο παράθυρο των φυλα-
κισμένων...».
Τούτη η Γέννηση είναι η αιτία και η λύτρωση που ο 
καθένας ξέρει και τη βιώνει όπως έμαθε κι όπως μπο-
ρεί... Γι’ αυτό και τα Χριστούγεννα των Ελλήνων με την 
ακατάλυτη μνήμη και την πλατιά αντίληψη θυμίζουν 
αρχαία σπονδή. Θυμίζουν βωμό όπου απλόχερα κα-
ταλύονται αγαθά κι αισθήματα. Κερί και θυμίαμα, μέλι 
και γάλα, κρασί και λάδι, αγάπη κι αλληλεγγύη, δέος 
κι ευλάβεια... 
Σε τούτο τον φωτεινό αλίκτυπο τόπο ο λαός με το 
ελεύθερο πνεύμα συχνά συλλογιέται τα παλαιά και τα 
καινούργια του βάσανα. Τη ξενιτιά, την προσφυγιά, 
τη φτώχια, τον κατατρεγμό, τη διχόνοια, τους δαίμο-
νές του...   Γνωρίζει πολύ καλά πως τα πράγματα αξί-
ζουν όχι μόνον γι’ αυτό που είναι, αλλά γι’ αυτό που 
σημαίνουν....Και τούτη τη σπουδαία στιγμή καλοπιάνει 
τη φωτιά και το νερό, κεντάει τους πόθους του πάνω 
στο ψωμί, ξορκίζει τα παγανά με την ίδια σιχασιά που 
ξορκίζει και τα δικά του μικρά πάθη και μ΄ αφορμή την 
ανάγκη να κατανοήσει το ασύλληπτο, κατεβάζει το θε-
ϊκό ως τον μικρό του τόπο, ως τη μικρή του θάλασσα  
και το κάνει στίχο κι αφήγηση. Το βάζει στη φαντασία 
των παραμυθάδων και στα χείλη των καλαντιστών. Το 
φέρνει πόρτα πόρτα σαν ευχή και σαν θρύλο, σαν εί-
δηση ευοίωνη που έχει τη δύναμη να διώχνει το κακό.
Το προσφιλέστερο πρόσωπο εκείνη η μικρομάνα της 
φυγής. Βρεφοκρατούσα, Γλυκοφιλούσα, Χρυσογαλού-
σα, Οικοκυρά...Και τη φαντάστηκε ο απλοϊκός δημι-
ουργός, γυναίκα του χωριού παραδομένη στις ωδίνες 
του τοκετού. Κι ο λαϊκός ζωγράφος τη ζωγράφισε αρ-
γότερα πότε να ξαγρυπνά στο προσκεφάλι του παι-
διού της γνέθοντας με τη ρόκα της και πότε γοργό-
να με ψαρίσια ουρά να γλιστράει δίπλα στη ρότα των 

Νίτσα Κιάσσου

«Και ο λόγος σαρξ εγένετο….»
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καραβιών και να νοιάζεται για τα παιδιά των μανάδων 
του κόσμου.
Σαράντα μέρες, σαράντα νύχτες η Παναγιά μας κοι-
λοπονούσε
Κοιλοπονούσε, παρακαλούσε τους αρχαγγέλους, 
τους ιεράρχες.
Σεις αρχαγγέλοι και ιεράρχες στη Σμύρνη πάτε, μα-
μές να φέρτε.
Αγιά Μαρίνα αγιά Κατερίνα στη Σμύρνη πάνε, μαμές 
να φέρουν. 
Όσο να πάνε, όσο να έρθουν η Παναγιά μας ηληυ-
τηρώθη
Στην κούνια το ’βαλαν και το κουνούσαν και το κου-
νούσαν, το τραγουδούσαν.
Σαν ήλιος λάμπει, σα νιο φεγγάρι, σα νιο φεγγάρι, 
το παλικάρι... 
Στις μεγάλες ώρες αντιστοιχούν μεγάλες αξίες και 
παρομοίου μεγέθους ιδανικά. Γι’ αυτό και η σπουδαιό-
τερη γιορτή των Χριστιανών ερμηνεύεται με το έλεος 
και την ανθρωπιά... Η πολυτέλεια, η λάμψη και η σπα-
τάλη είναι ο συνηθέστερος τρόπος για να γιορτάζε-
ται κάποιο χαρμόσυνο γεγονός. Είναι αλλότρια επιρ-
ροή ωστόσο, παράταιρη του γεγονότος κι ολότελα 
ξένη προς την ευλάβεια για τα σημαντικά και τα ση-
μαινόμενα, την ουσιαστική μέριμνα κι εκείνη τη γαλή-
νη που ανακαλύπτει κανείς στον παπαδιαμάντειο λόγο 
με τις εικόνες των αλλοτινών καιρών και των ανεκτί-
μητων νοημάτων... Κι αν την αποδέχτηκαν οι άνθρωποι 
κι αν την έκαναν τρόπο ζωής, δεσμά σφυρηλάτησαν κι 
ανούσιες αγωνίες, μακραίνοντας κι όλο μακραίνοντας 
από τον ηθικό τους στόχο.
Τη μεγάλη αλήθεια μπορεί να τη βρει κανείς μέσα 
του ψάχνοντας τα κατάβαθα και τη συνείδησή του, 
ψάχνοντας την ανάγκη της πλέριας ικανοποίησης, ψά-
χνοντας πού και πού τον στίχο των ποιητών. Ανακαλύ-
πτοντας κάτι σαν κι αυτόν του Τόλη Νικηφόρου...
Ένας μικρός Χριστός γεννιέται πάλι αύριο,
μόνος στον κόσμο.

Ιερά Μητρόπολις Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών 

Βοήθησε κι εσύ 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας, ἔχει θέσει ἐδῶ καί 
26 χρόνια στίς ἄμεσες προτεραιότητές της, τήν 
ἐνίσχυση τῶν ἀπόρων καί ἀναξιοπαθούντων 
ἀδελφῶν μας, στά νησιά μᾶς Σάμο, Ἰκαρία καί 
Φούρνους, μέ μηνιαία ἐνίσχυση διά τοῦ «Παντο-
πωλείου τῆς Ἀγάπης».
Παρ’ ὅλες τις δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζουμε 

την περίοδο αὐτή ὅλοι μας, συμπαραστεκόμεθα 
μέ Ἱεραποστολικό ζῆλο καί μέ ξεχωριστή διάθεση 
ἀγάπης σέ κάθε συνάνθρωπό μας καί ὅλα αὐτά 
χάρη καί στή δική σας ἔμπρακτη βοήθεια πού σή-
μερα ἰδιαίτερα τήν ἔχουμε ἀνάγκη.

 Κάθε προσφορά σας εἴτε σέ χρήματα, εἴτε  σέ 
προϊόντα και τρόφιμα, γίνεται στήν ούσία προσφο-

ρά στόν νεογέννητο Χριστό μας. Διότι ἔτσι ἑρμη-
νεύει τήν προσφορά ὁ ἴδιος ὁ Χριστός λέγοντας 
«ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε  ἐνί τούτων  τῶν ἀδελφῶν 
μου τῶν ἐλαχίστων ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ. κέ΄40).
Ἅς δείξουμε περισσότερη ἀγάπη στούς συναν-

θρώπους μας.
Ἅς τούς στηρίξουμε στόν πόνο καί στήν φτώχεια.
Ἅς τούς συμπαρασταθοῦμε στίς δοκιμασίες καί 

στίς ἀσθένειες.
Εὐχαριστοῦμε θερμά ὅλους ὅσους βοηθοῦν στο 

ἔργο φιλανθρωπίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. 
Δεν ὑπάρχει ἐπιδημία πού μπορεῖ να άνακόψει 
την ἀγάπη και την φροντίδα για κάθε ἀδελφό.

Ἐκ  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ένας μικρός Χριστός που ζωγραφίζει θαμπά
στο τζάμι δέντρα για τα παιδιά,
καράβια για τα όνειρα,
ένα παραμύθι αγάπης για τους απελπισμένους.
Παραμονή και τα χιλιάδες φώτα της πλατείας
στα μάτια του λάμπουν σαν δάκρυα…
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ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΣΕΩΝ 
         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 4-83100-ΣΑΜΟΣ * τηλ.2273 0 87640-FAX: 2273 0 87646  
e-mail : info@imsamou.gr  

 

 
                                                          Σάμος   25 Nοεμβρίου 2021 

 
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ 

ΜΕΓΑΡΟ  
 

Ο Σεβασμιώτατος ως αντιπρόεδρος της Ιεράς Συνόδου 
παρεκάθησε στο παρατιθέμενο από τη Πρόεδρο της Ελληνικής 
Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου προς τιμήν της 

Αυτού Θειοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού  Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου γεύμα. 

Ο Ποιμενάρχης μας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με την κα. 
Πρόεδρο να την ευχαριστήσει για το ενδιαφέρον της για τα 
νησιά μας και να την προσκαλέσει προς επίσκεψη αυτών. 

Παράλληλα ευχαρίστησε τον κ. Πρωθυπουργό για την αγάπη 
του για το νησί μας λόγω του σεισμού και του ζήτησε εκ νέου 
τον πολύτιμο στηριγμό του, ιδιαιτέρως για τις Ιερές Μονές και 

τους Ναούς μας.  
Έκπληξη, μεγάλη χαρά και ικανοποίηση η προσφορά μεταξύ 

των κρασιών στο επίσημο γεύμα το "Μοσχάτο Σάμου Grand Gru 
2018" το οποίο επαινετικά σχολιάστηκε από όλους τους 

συνδαιτυμόνες. 
 

     Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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«Χωρίον παλαιόν εντός ελαιώνων». Έτσι περιγρά-
φεται στα κιτάπια το Παλιοχώρι που ξεκίνησε ως οικι-
σμός καλυβιών στην καρδιά μιας καρποφόρας επικρά-
τειας. Στους πέτρινους ξυλόφουρνους δεν φαίνεται 
φωτιά. Μόνο υπολείμματα στάχτης και οσμές μιας θύ-
μησης από σκόρπια αποκαΐδια, φρεσκοψημένα ψωμιά, 
μυριστικούς θάμνους και φρέσκο λάδι στους ασκούς. 
Γέννημα θρέμμα μιας εντυπωσιακής φυσικής ομορ-
φιάς το Παλιοχώρι ξυπνά τη μνήμη μιας ζωής που κοι-

νωνούσε με γλυκιές μυρωδιές τη μικρή του κοινότη-
τα, δοσμένη στην ελαιοκαλλιέργεια, στον πλάνητα ήχο 
των κοπαδιών, στα καμίνια, στην υλοτόμηση. Οι απο-
στάσεις στις αρχές της δεκαετίας του 60 δεν είχαν 
εκμηδενιστεί. Στην παρθένα φύση το ηλιοβασίλεμα, 
πορφυρογάλανη αποθέωση, άχνιζε στον ορίζοντα τα 
περαστικά καράβια κάτω απ’ την άγρυπνη ματιά του 
Κέρκη. Η παλιά  βρύση πνιγμένη στους κισσούς και τα 
βρύα αντιστέκεται ακόμα στη λήθη. Έρημα φτωχόσπι-
τα με ωχρούς τοίχους κρύβουν τα σκεύη μιας λιτοδί-
αιτης εποχής.
Η μικρή πλατεία, προέκταση του αυλόγυρου της εκ-
κλησίας του Αγίου Αντρέα, ονομάζεται πλατεία Αθη-
νάς. Το ένδοξο όνομα στη ταπεινότητα του χωριού ξε-
νίζει. Πιθανή εξήγηση η σχέση της θεάς Αθηνάς με 
την καλλιέργεια της ιερής ελιάς. Ο πελασγικός μύ-
θος μιλάει για την αντιπαλότητα του Ποσειδώνα και 
της Αθηνάς, για την προστασία της Πόλης κάτω απ’ το 
βράχο της ακρόπολης. Νίκησε η Θεά προσφέροντας 
δώρο το δέντρο της ελιάς και το όνομά της, στην πόλη 
της Αθήνας. Επειδή 

«Μέγιστον αγαθόν προς πάσαν του βίου θεραπείαν 
ο της ελαίας καρπός».   
Η δεντρομάνα ελιά στο Παλιοχώρι με τη χθόνια κα-
ταγωγή της αποτελεί ιερή περίπτωση.
Η πειστικότερη εξήγηση είναι ότι η πλατειούλα ονο-
ματοδοτήθηκε επί προεδρίας του Ιωάννη Γιαγά, ο 
οποίος με την παρουσία και τον αγιασμό του παπα-
Αντώνη, έβαλε τον πρώτο λίθο στα θεμέλια του Αγίου 
Αντρέα. Ο λόγιος πρόεδρος στα μέσα της δεκαετίας 
του 60 πρέπει λογικά να είναι ο νονός της πλατείας 

και η πινακίδα της, τοπόσημο της Θεάς Αθηνάς της 
οποίας τα ιερά χτίζονταν μέσα σε ελαιώνες. 
Για την παλιά ζωή στο Παλιοχώρι την εποχή της συ-
γκομιδής του ελαιόκαρπου και όχι μόνο μας μίλησε ο 
μπάρμπα Μήτσος Τσακουμάγκος ρίχνοντας γέφυρα 
μνήμης στο χρόνο. Την προφορική του αφήγηση-συ-
νέντευξη που ακολουθεί την κατέγραψε η εγγονή του 
Μένη Βακίρη.

 Άμα πήγα την πρώτη φορά στο Παλιοχώρι, μου άρε-
σε πολύ το μέρος. Ήταν άλλος κόσμος τότε. Άλλη ζωή 
εκεί μέσα. Άλλα χρόνια. Μαζεύονταν πολύς κόσμος. 
Δεν υπήρχε δρόμος αμαξωτός. Πήγαινες με τα ζώα 
ή με τα πόδια. Όταν πήγαινες εκεί, έπρεπε να μεί-
νεις. Δεν μπορούσες να γυρίσεις πίσω την ίδια μέρα. 
Είχε καμιά εικοσαριά καλύβια. Όλα γεμάτα κόσμο. 
Είχε δυο μαγαζιά( καφενεδάκια), του Γιάννη Γρυδά-
κη, του Κουτσογιάννη με τ’ όνομα και της Καλλιόπης 
του Βούρδα. Όταν βρίσκονταν το βράδυ μετά το λιο-
μάζωμα και τις δουλειές, διασκεδάζανε. Γλεντούσανε 
όπως τα παλιά τα χρόνια. Μένανε πολλές οικογένειες 
την περίοδο που μάζευαν τις ελιές. Εκεί ξεχειμωνιά-
ζανε. Όλο το χρόνο μένανε μόνιμα ορισμένες οικογέ-
νειες. Στα λιομαζώματα ήτανε το Ρηνιώ του Τσακου-
μάγκου, ο Κώστας του Παρασκευά. Ο Αλέξανδρος του 
Δηλανά, ο Λεβεντάκας ο Γιώργος είχανε καλύβια και 
μένανε. Ο γιατρός ο Δηλανάς, η Μαρία του Δηλανά, ο 
πεθερός μου ο Σόλων, ο Νικόλας ο Κυπραίος, η Καλ-
λιόπη του Βούρδα, η νονά της, ο Αλέκος του Δηλανά, 
η Γιωργίτσα που είχε τον Γιαννούτσο τον Μιχάλη. Η 
Στρακάδαινα, που είχανε και τα παιδιά τους και άλλοι.
Ύστερα αγόρασε ο Πιλιλίτσης τα μοναστηριακά κι 
έμενε κι αυτός μόνιμα. Ο Κοσμαδιώτης είχε καλύ-
βια εκεί και μένανε τα κορίτσια (εργάτριες, λιομαζώ-
χτρες) απ’ τους Κοσμαδαίους. Πρώτα μαζεύανε τις 
καρούμπες. Είχε μια γυναίκα κάθε μέρα που ζύμωνε, 
φούρνιζε και μαγείρευε. Τόσα πολλά κορίτσια έπρε-
πε να ταϊστούνε. Τα κορίτσια του Κοσμαδιώτη έρχο-
νταν κι απ’ τους Κοσμαδαίους, την Καστανιά, τον Μα-
ραθόκαμπο κι απ’ τον Άγιο Θεόδωρο. Έρχονταν και 
από τους Φούρνους μετά. Όταν ο Μήτσος ο Φρα-
τζέσκος ο αδερφούλης, έτσι τον έβρισκες, έκανε 
εργοστάσιο λιοτρίβι μεγάλο. Απέναντι από τον Άγιο 
Αντρέα. Τώρα το έχουν αγορασμένο Γερμανοί. Τότε 
άρχισαν τα Φουρνώτικα κορίτσια να έρχονταν απ’ τη 
Χρυσομηλιά. Πληρώνονταν με μεροκάματο αλλά πιο 
πολύ με λάδι. Όταν τέλειωνε η συγκομιδή, το μαξούλι, 
έρχονταν καΐκια και τις παίρνανε. Ήταν ένας Γιάννης 
Τσούφος από κει, που ερχόταν κι έμενε όλο το χει-
μώνα. Η γυναίκα του και άλλα κορίτσια ερχότανε και 
μένανε. Μαζώνανε ελιές, παίρνανε τα λάδια τους και 
φεύγανε πίσω στη Χρυσομηλιά. Μένανε όλο το χειμώ-
να. Τότε δεν ήτανε να τις τινάξουνε και να φύγουνε. 

Έλσα Χίου

Οδοιπορικό στο Παλιοχώρι

Το Παλιοχώρι, φωτο. Κώστας Κιλουκιώτης.
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Κάθε μέρα πέφτανε καινούριες ελιές και μαζεύανε 
κάθε μέρα. Μεγάλα κτήματα. Μέχρι δύο με δυόμι-
σι τόνους λάδι μπορούσε να μαζέψει καθένα άτομο. 
Και τα πιο μικρά κτήματα, πάλι χέρια θέλανε. Κι ο Σό-
λων ο πεθερός μου. Ερχόταν μια γυναίκα και μαζεύ-
ανε κάθε μέρα τις ελιές. Δούλεψα κι εγώ στου Αδερ-

φούλη το εργοστάσιο. Ως αγωγιάτης δούλεψα. Είχα 
ένα μουλάρι και κουβαλούσαμε λάδια στο χωριό. Πη-
γαίναμε πρωί-πρωί να μαζέψουμε απ’ τα κτήματα τα 
τσουβάλια με τις ελιές πέντε ως έξι γομάρια για το 
εργοστάσιο. Να πιάσουμε λάδι κι ύστερα φορτώναμε 
τα λάδια και τα φέρναμε στο χωριό. Κι απ’ το χωριό 
δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε αμέσως, γιατί έπρεπε 
να φουσκώσεις τα δερμάτια, να τα κρεμάσεις να ’ναι 
κάτω η γούλη του δερματιού για να στραγγίσει η γού-
λη κάτω. Γιατί είχε τρίχα από μέσα το δερμάτι κι έπρε-
πε να στραγγίσει καλά. Να γλιστρήσει όλο το λάδι. 
Πάνω από μια ώρα περιμέναμε. Να μη μείνει τίποτα 
μέσα στο δερμάτι. Με τα δερμάτια το κουβαλούσαμε 
το λάδι. Δεν είχε άλλο τρόπο. Όπως και το κρασί. Με 
τα δερμάτια το πηγαίναμε στην Ένωση. Έτσι γίνονταν. 
Αδειάζαμε τα δερμάτια το λάδι στις αποθήκες μες τα 
βαρέλια και τα κιούπια και τα παίρναμε πίσω, ψωνίζα-
με κιόλας και γυρίζαμε πάλι σαμέσα στο Παλιοχώρι. Κι 
όλα με τα μουλάρια τα κουβαλούσαμε. Μια μέρα που 
το είχα φορτώσει με τρίριγα τσουβάλια γεμάτα μέχρι 
πάνω, μου είπε ο Αλέξανδος ο Δηλανάς. «Μήτσο να 
τα προσέχεις τα ζώα. Δεν μιλάνε». Ήθελε να πει να 
μη βάζω παραπάνω φορτίο. Τα τρίριγα τσουβάλια ήταν 
από ανθεκτική λινάτσα και είχαν απέξω τρεις ρίγες. 
Ήταν μεγάλα αυτά τα τρίριγα. 
Μπακάλικο δεν είχε στο Παλιοχώρι. Απ’ το Μαρα-

θόκαμπο ψωνίζανε. Ούτε σχολειό είχε. Τα παιδιά πη-
γαίνανε σχολείο στην Αγία Κυριακή με τα πόδια, μέσα 
από μονοπάτια με κρύα και βροχές. Θα ήταν καμιά 
δεκαριά. Μπορεί και παραπάνω. Ούτε εκκλησία είχε. 
Η εκκλησία ο Άγιος Αντρέας χτίστηκε αργότερα. Επί 
προεδρίας του Γιάννη Γιαγά πέσανε τα θεμέλια. Η 
Καλλιόπη του Βούρδα ήθελε να χτίσει εκκλησιά. Μά-
ζευε λεφτά και πήγε στον Γιώργη τον Λεβεντάκα να 
τον ρωτήσει ποιανού Αγίου το όνομα να βάλουνε στην 
εκκλησιά. Και της είπε ο Λεβεντάκας. «Θα βάλεις τον 
Άγιο Αντρέα, τον Απόστολο Αντρέα, που δεν έχει άλλη 
στη περιοχή μας». Μπορεί ούτε σε όλη τη Σάμο να μην 
έχει άλλον Άγιο Αντρέα. Δεν ξέρω. Και πιάσανε και τη 
χτίσανε την εκκλησία. Όταν τη χτίσανε, είχαμε κόψει 
μια μεσά εμείς στη Μουρτερή. Κάτω στο ρέμα χαμηλά. 
Μας είπε η Καλλιόπη να πάμε να τη φέρουμε. Πήγαμε 
μαζί με τον αδελφό μου το Στέλιο, πήραμε τα ζώα, εί-
χαμε από ένα μουλάρι ο καθένας. Τα ζέψαμε. Μπρο-
στά το δικό μου και πίσω το δικό του και σε μια πε-
ζουλίτσα μισό μέτρο πάνε και κουτουλάνε απάνω με 
το ξύλο. Κουτουλίσανε τα ζώα. Δίπλα υπήρχε χαντάκι 
με νερό και πέσανε τα μουλάρια μέσα. Του αδελφού 
μου ανάσκελα και το δικό μου από πάνω όρθιο. Εκεί 
φοβηθήκαμε. Είπαμε πάνε τα ζα, τα χάσαμε. Φωνά-
ξαμε προς τα πάνω και ήρθανε απ’ του Κωσταντούρου 
το καφενείο, γιατί κάποιοι τύχαινε να περάσουνε από 
εκεί για ένα καφέ. Άλλοι περιμένανε στη Μουρτερή 
τη συγκοινωνία. Και ήρθανε να μας βοηθήσουν. Και τα 
τραβήξαμε πάνω τα μουλάρια. Το δικό μου βγήκε εύ-
κολα. Του αδελφού μου είχε πέσει τ’ ανάσκελα, με τα 
πισινά του προς τα μέσα και κλώτσαγε κιόλας. Πιάνου-
με ένα σκοινί, βγάλαμε απ’ το σαμάρι μια καναβιά ,το 
κωλοδέσαμε, το τραβήξαμε πίσω και το βγάλαμε. Και 

δεν πάθανε ούτε μια γρατζουνιά. Το δικό μου το έβγα-
λα απάνω στο δρόμο. Το έζεψα και το πήγαμε το ξύλο 
στο Παλιοχώρι. Το άλλο θαρρούσαμε πως έπρεπε να 
είχε πάθει ζημιά εκεί που πέσανε, αλλά δεν πάθανε 
τίποτα. Τα φύλαξε ο Άγιος Αντρέας. Δεν ήθελε να πά-
θουν τα ζωντανά ζημιά. Ύστερα κάναμε την τραβάκα. 
Τα κεραμίδια ήταν από μας, δικά μας. Τα πήρανε από 
μας κι έγινε η σκεπή. Ύστερα είπε η Καλλιόπη να κά-

Ο άγιος Αντρέας, φωτο. Κώστας Κιλουκιώτης.

Φούρνος στο Παλιοχώρι, φωτο. Μένη Βακίρη.
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νουμε άλλο ένα δωμάτιο στο πάνω, στο βόρειο μέρος 
να μένει ο παπάς, όταν ερχόταν για να λειτουργήσει. 
Αλλά αλλάξανε γνώμη και το κάνανε Αγία Ειρήνη, για-
τί ο Άγιος Αντρέας γιορτάζει χειμώνα και κάνανε και 
την Αγία Ειρήνη το εκκλησάκι. Τα πλακάκια τα βάλα-
με εγώ με τον Μπάμπη. Τα κάναμε δωρεά. Μετά στα 
εγκαίνια είχε γίνει ο δρόμος αλλά χωματόδρομος. Ο 
Λεωνίδας ο Ψωμάς, ο Τρίχας με τ’ όνομα, είχε φορ-
τηγό τότες. Δούλευε τα φορτηγά των Κοντύληδων και 
φόρτωσε κόσμο απ’ το χωριό και τους έφερε στο Πα-
λιοχώρι. Εκείνη τη βραδιά είχε μια μπουνάτσα χαρ-
τί. Έγινε μεγάλο γλέντι. Το πικάπ το είχαμε έξω στη 
πλατεία στο πεζούλι και χορεύαμε όλη νύχτα, μέχρι 
το πρωί. Ο γαμπρός μου ο Σταμάτης είχε το πικάπ. Το 
είχε φέρει απ’ την Ιταλία. Και ήθελε να το δώσει. Και 
το πήρα εγώ. 100 δίσκους είχα αγοράσει. Δούλευε με 
μπαταρίες. Το ρεύμα ήλθε λίγο πριν το 80. Στου Κου-
τσογιάνη το καφενείο, όταν μαζευόμαστε γίνονταν με 
το πικάπ γλέντια τρικούβερτα. Χαρούμενο μέρος το 
Παλιοχώρι. Και στης Καλλιόπης το καφενείο τα ίδια γί-
νονταν. Ο άντρας της ήταν ναυτικός ήταν πιο μεγά-
λο της Καλλιόπης το καφενείο. Μαζεύονταν πολλοί. 
Πίναμε κούπες κρασί. Γλέντι και χορός, ξημερωνόμα-
σταν. Η πιο ωραία εποχή που πέρασε το Παλιοχώρι. 
Είχε και κούραση βέβαια. Γιατί σκέψου να φορτώσεις 
λάδι και να το πας στα Σακλέικα. Ήτανε ο Αλέξης ο 
Πατρώνης που είχε κτήματα στο Παλιοχώρι. Τρεισήμι-
σι ώρες ήταν Παλιοχώρι Μαραθόκαμπος. Και πηγαίνα-
με το λάδι στα Σακλέικα.
Στο Παλιοχώρι είχαν φούρνους κάμποσα σπίτια και 
καλύβια. Η Καλλιόπη του Βούρδα είχε. Ο Σόλων ο πε-
θερός μου είχε. Κι ένας άλλος, φούρνος ήτανε δίπλα 
στης Γιωργίτσας το σπίτι. Πολλοί είχανε. Κι αυτοί που 
δεν είχανε πηγαίνανε κι ανάβανε και καίγανε κάποιο 
φούρνο να ψήσουνε ψωμί. Κανένας δεν τους έλεγε όχι. 
Είχε και πολύ χαμάδα στο Παλιοχώρι. Μια χρονιά 
κάθε δευτερομέρα έφερνα στο χωριό ένα γομάρι χα-
μάδα απ’ τον Αλέξαντρο τον Δηλανά. Ο Γιώργος ο 
Τσότρος κάθε μέρα έπαιρνε από ένα γομάρι χαμάδες. 
Στο μάζωμα άλλοι πήγαιναν μπροστά για να μαζέ-
ψουνε τη χαμάδα κι από πίσω τα κορίτσια μαζεύανε 
τις ελιές. Στου Κοσμαδιώτη τα κτήματα δεν είχε τσου-
βάλια να μαζέψουνε τις ελιές και τις κάνανε λαμνιά, 
ένα μακρύ σωρό σαπέρα σαπέρα και πήγαινε ο αγω-
γιάτης και τις τσουβάλιαζε τις έπαιρνε και τις πήγαινε 
στο εργοστάσιο. Αυτός έβγαζε τόνους λάδι. Πολλές 
ελιές. Πολύ λάδι. Δεν είχε συνεταιρισμό να τα πηγαί-
νουν τα λάδια. Οι ελιές βγαίνανε στου Κοσμαδιώτη 
το εργοστάσιο, στου Μανόλη του Κιάσσου το λιοτρίβι 
στην Αγία Κυριακή και στου Σταμάτη του Κάρλα το λιο-
τρίβι. Τα παίρνανε λαδέμποροι τα λάδια. 
Οι παλιές γυναίκες είχανε και μελίσσια. Η νενέ της 
πεθεράς μου είχε μελίσσια. Καθόταν και τα φύλαγε 
και σκότωνε με τις κλάρες τους μπέμπικες. Έπρεπε 
να είσαι στο μελισσομάντρι συνέχεια. Είχε νερά και 
βάζανε κήπους. Τα δέντρα είχαν καεί με τους Ιτα-
λούς. Κάτι καϊσιές με μεγάλα ωραία καΐσια ήταν θυ-

μάμαι πεσμένες κάτω. Κι ανάμεσα στα καμένα οι γυ-
ναίκες έβαζαν κήπους. Και κάρβουνα κάνανε και 
βοηθούσαν οι γυναίκες και γίδια είχανε κάποιοι τσο-
πάνηδες. 
Ο Σόλων ο πεθερός μου στου Μανολάκη τον κάβο 
που απαγκιάζει με τον βοριά, έπιασε στην πείνα εφτά-
μισι χιλιάδες οκάδες γόπα. Και ξεψαρίζανε όλοι κι 
έδινε στον κόσμο ψάρια και ψήνανε όλοι και τρώγανε. 
Βάζανε εκεί στην ακρογιαλιά τηγάνια και τηγανίζανε. 
Είχε μια κορίτα κι έφερνε ψάρια. Κι ο Γιαντής ψάρευε 
στην Πλάκα. Κατέβαιναν στην ακρογιαλιά και παίρνα-

νε ψάρια. Ακόμα κι απ’ το Καλαμπάχτασι κατέβαιναν. 
Στα κρυφά. Γιατί οι Ιταλοί τα κάνανε κατάσχεση όταν 
τους παίρνανε χαμπάρι. Είχαν και φυλάκιο ψηλά. Και 
κοιτάζανε στο μπουγάζι και βλέπανε. Και δεν πηγαί-
νανε να ψαρέψουν κατά τον Αι-Γιάννη από κάτω να μη 
τους δουν οι Ιταλοί απ’ το φυλάκιο. Μια φορά πήγαμε 
στη Πλάκα στου Φαγκρή. Επί Ιταλών κι αυτό. Και πήρα-
με ψάρια. Φορτώσαμε ένα γαϊδουράκι που πήραμε απ’ 
το Παλιοχώρι και ήρθαμε στο χωριό και από τον δρόμο 
ψηλά ξεκινήσαμε για την Καστανιά κι από εκεί  για το 
λιμάνι στο Καρλόβασι σ’ έναν Κλεόβουλο τα πηγαίνα-
με τα ψάρια. Και μας βρήκανε στο δρόμο δυο χωριανοί 
που πηγαίνανε κάρβουνα στο Καρλόβασι και γυρίζανε 
και συναντηθήκαμε στον δρόμο. Και μας αναγκάσανε 
να τους δώσουμε ψάρια τσάμπα, αλλιώς θα μας κατα-
δίνανε στους Ιταλούς. Και τι να κάνουμε; τους δώσαμε.
Ήτανε δύσκολες καταστάσεις τότε. Να μην τα ζει 
άνθρωπος αυτά.

Επιμέλεια Μένη Βακίρη

Η πλατεία Αθηνάς, φωτο. Μένη Βακίρη.
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Την παραμονή των Χριστουγέννων από το πρωί άρ-
χιζαν οι ετοιμασίες για τη μεγάλη γιορτή. Τα παιδιά 
βγαίναμε ντυμένα και συναντούσαμε τους φίλους για 
να γίνουν οι κομπανίες για τα κάλαντα.  Οι μανάδες 
μας. είχαν κάνει τους κοσκινάδες, την κολοκυθόπιτα 
ή τα μπουρέκια και κουραμπιέδες. Η δική μου η μάνα 
άρχιζε από το πρωί την ετοιμασία, δεν ήταν της τελευ-
ταίας στιγμής ποτέ .
Ζέσταινε νερό μέσα στο κακά-
βι στο τζάκι βάζοντας μέσα μυρ-
τιά, δάφνη και λισφακιά και πίσω 
από την πόρτα έβαζε ένα μεγάλο 
νταβά μπακιρένιο και ένα κουβά 
κρύο νερό. Δίπλα το πράσινο σα-
πούνι και το κατσαρολάκι και μια 
μεγάλη πετσέτα πάνω στο σκα-
μνί. Μας έγδυνε και ξεκίναγε το 
μοσχομυριστό μπάνιο. Μας έρι-
χνε με το κατσαρολάκι νερό στο 
κεφαλάκι. Να σημειωθεί ότι το 
κεφαλάκι μας ήταν λάμπα στα αγόρια, (από τον θείο 
μου τον Χρήστο, (κουρεύς εν τω στρατεύματι), είχαμε 
περάσει όλα. Μια μηχανή ψιλή πρέπει να είχε αγορά-
σει σε όλη την καριέρα του ως κουρέας και τράβαγε 
τόσο που όταν ο δάσκαλος είχε βάλει θέμα σε έκθεση 
«Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω», ο Δημήτρης ο Καραγιαν-
νίδης είχε γράψει από τον καημό και τον πόνο «Εγώ 
θέλω να γίνω κουρέας να πάρω μια γυριστή καρέκλα 
και μια μηχανή που να μην τραβάει και πονάει». 
Μας έλεγε να κλείσουμε τα μάτια. Είχαμε και κλά-
ματα, γιατί έτσουζε το σαπούνι όταν ανοίγαμε τα μά-
τια και είχαμε παρακούσει τις μητρικές οδηγίες. Στη 
συνέχεια μας πήγαινε κοντά στο τζάκι ή την ξυλόσο-
μπα που είχε στο άλλο σκαμνί για να ’ναι ζεστά τα ρου-
χαλάκια μας, μας σκούπιζε και μας έντυνε για να μη 
κρυώσουμε, γιατί δεν είχαμε άλλη θέρμανση στο σπί-
τι. Μας έβαζε τα καλά ρούχα και φεύγαμε ένας ένας 
συμβουλεύοντας να μη λερωθούμε, γιατί θα τα βάζα-
με το πρωί στην εκκλησία που ο παπάς σήμαινε στις 
πέντε το πρωί.
Το μούγκρισμα του γουρουνιού που το κρατού-
σαν πέντε έξι και του ’χαν δέσει τα πόδια ,υποτίθεται 
άφοβοι, για να το σφάξουνε ήταν η αιτία να συγκε-
ντρωθούμε οι μικροί γύρω από την καρυδιά να παρα-
κολουθήσουμε την ιεροτελεστία της σφαγής. Βέβαια 
μας πήγαινε τσιριπιπλίμ και ο φόβος μας ακολουθού-
σε. Όταν κάναμε καμμιά σκανταλιά, μας λέγανε: «κά-
τσε ήσυχα γιατί θαρθ το γρουν, τάξεις πώς έκανε προ-
χθές». Ο σφάχτης έπαιρνε την σφουρλίδα (μύτη) και 
την κάρφωνε πάνω από την πόρτα να μην μπαίνουν τα 
κακά μέσα στο σπίτι όλο το χρόνο. Το γουρούνι μοι-
ραζόταν σε κομμάτια παραγγελιές χωριανών ανά 

οκά επί πληρωμή βεβαίως και ανάλογα με το μέγε-
θος αν έφτανε και το’ χαν παραγγείλει. Παραδοσιακά 
το έφτιαχναν τη μέρα των Χριστουγέννων στο τηγάνι 
σβησμένο με σάλτσα χειροποίητη και κρασί για να συ-
μπληρώσουν το γιορτινό τραπέζι μαζί με την κολοκυ-
θόπιτα ή τα μπουρέκια . Αν είχαν οικονομική άνεση, 
έπαιρναν κρέας για λουκάνικα μαζί με τα άντερα ή 

για πασπαλά που τον συντηρού-
σαν βραστό με αλάτι και ρίγανη 
μέσα στη χωμάτινη φτίνα η καπα-
κιαστάρα. 
Τα παιδιά στα έξι βία εφτά 
τους είχαν ελευθερία ολοήμε-
ρης κίνησης, φυσικά με παρέα 
κάποιου μεγαλύτερου. Για κά-
λαντα πιο καθυστερημένα από 
τους μικρούς βγαίνανε και με-
γάλοι. Ένας από αυτούς ήταν ο 
Αντριούλης ο Γιάνναρος με την 
τσαμπούνα. Ήταν από τους καλ-

λίτερους παραμυθάδες στο χωριό. Είχε φτιάξει ένα 
δερμάτι από ένα σφαγμένο κατσίκι και είχε φτιάξει 
μια αυτοσχέδια τσαμπούνα έχοντας σαν στέλεχος ένα 
κόρνο από σφαγμένο τράγο ή ένα χοντρό καλάμι, αν 
του χάλαγε το κόρνο .Άνοιγε τρύπες σαν φλογέρα και 
έπαιζε σκοπούς. Μερικές φορές το άλλαζε έπαιζε 
κλαρίνο με ένα χλωρό φύλλο . 
Ο Αντριούλης προσπαθούσε λοιπόν κατά τις οκτώ 
μισή βία εννιά να έλθει να πει τα κάλαντα χωρίς να 
κάνει θόρυβο για την έλευσή του. Ήξερε ότι εμείς 
ήμασταν γύρω από το τζάκι και η γάτα κοιμόνταν στην 
πολίτσα (τρύπα που βάζανε το αφράλατο που μάζευ-
αν από την θάλασσα οι παλιοί) στα δεξιά στο τζάκι. 
Ο Αντριούλης γατοπερπατώντας μόλις έφτανε, άρ-
χιζε με ένα παρατεταμένο ιιιιιιιιιιιιιιιιι και η γάτα λες 
και της είχανε βάλει νέφτι γαρτζάλωνε και χτύπαγε 
από τοίχο σε τοίχο λες και την κυνηγούσαν τρακόσιοι 
σκύλοι . Η μάνα μου έλεγε, «βρεεεεεε Αντριάααααα-
αα, βρέεεεεε Αντριάαααααα». Τρίτη φορά δεν μπο-
ρούσε να το πει, είχε πνιγεί από τα γέλια, μόνο ένα 
χχχχχχχχχχχχχχχχχ έβγαινε από το στόμα της από το 
γέλιο όσο έβλεπε τη γάτα να χτυπιέται. Είμαι σίγουρος 
τώρα που την θυμάμαι ότι θα τις είχανε φύγει πάνω 
από δέκα φορές . Μόλις κατάφερνε να ανοίξει την 
πόρτα στον Αντριά, ο Αντριάς ήξερε και πήγαινε στην 
άκρη, η γάτα είχε κάνει τέτοιο άλμα εις μήκος που αν 
το σπίτι δεν είχε αυλή, θα βρισκόταν στον Πλάτανο. 
Όλοι βέβαια γελάγαμε αλλά η μάνα μου ήταν μετα-
ξύ γέλιου και λιποθυμίας . Τα κάλαντα που συνέχιζε ο 
Αντριούλης ήταν: «Σ’ αυτό το σπίτι που ήρθαμε τα ρά-
φια είναι ξυλένια, του χρόνου σαν ξανάρθουμε να ’ναι 
μαλαματένια». 

Γιώργος Ψωμάς 

Έτσι θυμάμαι την παραμονή των Χριστουγέννων
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Είχε πει κάποτε το χωνί «χουμί» και του έμεινε. Τον 
παππού μου τον γνώρισα όταν πρωτοήρθα στην Ελλά-
δα τριών χρονών από την Αφρική. Μείναμε μαζί του τα 
πρώτα χρόνια στο Μαραθόκαμπο στην Λάκκα. Δίπλα 
από της Κωστίτσας το ζαχαροπλαστείο μέναμε . 
Τον αγάπησα σαν πρώτο μου πατέρα. Νηπιαγωγείο 

δεν πήγα, ήθελα να είμαι με τον παππού μου στην 
Μουρτερή να μαζεύουμε ελιές και να τρώω μανταρί-
νια από του Κωσταντούρου τις μανταρινιές που είχε 
το καφενείο εκεί. Είχε μία μανταρινιά στο όνομά μου. 
Θυμάμαι κάθε βραδάκι παίρναμε τη στάμνα και πη-
γαίναμε στη βρύση για νερό, πίναμε την πορτοκαλάδα 
μας και πίσω στο καλύβι. Με το φακό να μην πατήσου-
με κάνα σκορπιό. Η διαδρομή μου φαινόταν μεγάλη 
τότε, τώρα που ξαναπήγα ήτανε μηδαμινή. 
Στον Κάμπο με πήγαινε για λεμονάδα στα Βοτσαλά-
κια. Στο πηγάδι τις είχανε για να ’ ναι παγωμένες, τότε 
το 1971-72. Είχε τέσσερα δωμάτια στο καλύβι του, τα 
δυο τα ενοικίαζε εποχιακά σε τρίτους και έφτιαχνε 
για χρόνια τσιμεντόλιθους. Το φαΐ που περίσσευε το 
κατέβαζε με το σχοινί στο πηγάδι για να διατηρηθεί. 
Μου άρεσε να ακούω τις ιστορίες που μου έλεγε 
για τη ζωή του. Ήταν μορφωμένος άνθρωπος, είχε τε-
λειώσει το σχολαρχείο βλέπεις. Ήξερε αρχαία ελλη-
νικά. Μου απάγγελλε Ξενοφώντα και Ομήρου Οδύσ-
σεια θυμάμαι. 
Γεννήθηκε γύρω στο 1902, πολέμησε στην Μικρα-
σία και στον αλβανικό πόλεμο και το Γιαγκούλα τον 
ληστή είχε γνωρίσει μου ’λεγε. Στον εμφύλιο τους βά-
λανε φυλακή μαζί με τη γιαγιά και άλλους χωριανούς 
στο δημοτικό σχολείο του χωριού για να αναγκάσουν 
τα παιδιά του που ήταν αντάρτες να κατέβουν από τα 

βουνά. Αξιωματικό στο στρατό ήθελαν να τον κάνουνε, 
αλλά βλέπεις είχε εφτά παιδιά πίσω του, ήταν απλός, 
λιγομίλητος και είχε πολύ χιούμορ. Μου έδωσε και την 
πρώτη μου δουλειά, κάθε καρότσι χώμα που έφερνα 
από το πάνω κτήμα για να φτιάξει μποστάνι μπροστά 
στο καλύβι έπαιρνα ένα δεκάρικο. Έπαιρνα το χαρ-

τζιλίκι μου και βόλτα στο Γιαλό. 
Τα καλύτερα αστεία τα έχω 
ακούσει από τον παππού μου. 
Πολλά από αυτά μείνανε να τα 
θυμόμαστε. Μια φορά που κέρ-
δισα και βγήκα πρώτος στον 
ανώμαλο δρόμο μου λέει: «εσύ 
έμοιασες σε μένα, στην Μικρα-
σία ενάμιση εκατομμύριο Τούρ-
κοι με κυνηγάγανε (τσιτώνα-
νε) και δε με φτάνανε. Για τον 
φόβο έλεγε: «εγώ είδα με τα 
μάτια μου την Άγκυρα, Εσκί Σε-
χίρ, Αφιόν Καραχισάρ, τι θα φο-
βηθώ;». Όταν έβλεπε καμιά που 
είχε βγάλει λίγο το γόνατο έξω, 
έλεγε: «κουμπώσου, κυρά μου, 
και μην πετάς ψηλά ζύγια». 
Είχε ένα μαύρο άλογο μου 

‘λέγε, τον Αράπη και το αγαπού-
σε πολύ. Γύριζε στα χωριά και έκανε τον έμπορο. Είχε 
και φούρνο στην Πανωρούα με τη γιαγιά τη Στυλιανή 
που έφυγε νωρίς δυστυχώς.
Στην ουσία πρέφα έπαιζε πολύ και έκανε κουμπα-
ριές και ήταν καλός. Η μνήμη του αξεπέραστη. Όταν 
με έβλεπε καμιά φορά με μακρύ μαλλί, μου έλεγε: «Τι 
έγινε πάλι, με τον κουρέα τσακώθηκες;». Ποτέ δεν 
θα ξεχάσω την αγάπη που μου έδωσε αυτός ο άνθρω-
πος. Ήταν βαρύς, σκληρός και λιγομίλητος και άμα 
σε ξέγραφε από τη ζωή του, δεν υπήρχε περίπτωση 
να ξαναγυρίσεις. Όλα τα παιδιά του τον σέβονταν και 
τον έτρεμαν. Δώσανε στο πρώτο τους παιδί το όνομα 
Γιώργος. Δεν υπήρχε περίπτωση να δώσουν άλλο όνο-
μα. Τον πατέρα μου τον βάφτισε η γιαγιά Ηλία, γιατί 
γεννήθηκε του προφήτη Ηλία. Ο παππούς γύρισε από 
το ταξίδι και είπε: «τι Ηλία; Μανώλη θα τον πούμε». 
Αυτό ήταν και το όνομα του έκτοτε …
Ο θρύλος λέει ότι τσακώθηκε με τον συνέταιρο του 
όπου είχαν καΐκι μαζί και πήγαιναν στα νησιά εμπο-
ρεύματα. Και το μοιράσανε το καΐκι. Το κόψανε στα 
δυο με το πριόνι. …
Το όνομα του είναι συνώνυμο με τον εγωισμό, το ναμ-
κιορλίκι και το γινάτι. Έζησε γύρω στα 90 χρόνια. Προ-
σπάθησα πρόσφατα να αγοράσω το καλύβι που έμενε 
από ένα ξάδερφό μου που το κληρονόμησε. Δυστυχώς 
δεν τα κατάφερα. Έτσι για να μείνει στη μνήμη μας. 

Αλέκος Κυριακού 

Ο παππούς ο Γιώργος ο Χουμής με το όνομα
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Τα Βοτσαλάκια
Το πιο επιτυχημένο και ξακουστό όνομα που θα μπο-
ρούσε να δοθεί σε ένα μαγαζί όπου και έδωσε το όνο-
μα του και στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου. Εκεί 
στην άκρη του Γιαλού όπου μόνο βότσαλα υπήρχα-
νε, γεννήθηκε αυτό το μαγαζάκι, σαν καφενείο στην 
αρχή. Πορτοκαλάδα από το πηγάδι, καφέ και ούζο για 

τους περαστικούς και τους ντόπιους αγρότες. Εγώ το 
θυμάμαι σαν καφενείο στα πρώτα μου χρόνια γύρω 
στα 69-72, όπου πηγαίναμε με τον παππού μου να πιού-
με μια λεμονάδα, να μαζέψουμε καβουράκια και βό-
τσαλα φανταχτερά από την παραλία και να γυρίσουμε 
πίσω στο καλύβι. Χωματόδρομος ήτανε τότε, θυμάμαι, 
οι σκορπιοί δεκάδες στο δρόμο. Δεν γύριζες το βράδυ 
σπίτι χωρίς φακό, να βλέπεις πού πατάς. 
Έτυχε να πέσει στο Βαγγέλη το Βοτσαλά, όπως τον 
λέγανε από τότε. Έξυπνος άνθρωπος, εργατικός και 
οξυδερκής. Αφέντης του Κάμπου ήταν σαν αγρότης 
με την εργατικότητα του, αφέντης έγινε και σαν επι-
χειρηματίας. Πολλές γενιές μεγαλώσανε μέσα από τα 
Βοτσαλάκια. Ο μόνος τόπος διασκέδασης της νεολαί-
ας το καλοκαίρι. 
Θυμάμαι αργότερα, όταν ήμουνα 13 χρονών παι-
δί, τα γλέντια και τις διασκεδάσεις κάθε βράδυ. Όλοι 
μαζεύονταν στα Βοτσαλάκια για να διασκεδάσουν, 
να φάνε, να πιούν, να φλερτάρουν και να χορέψουν 
και πρώτος απ’ όλους ο Μάνιας, το σήμα κατατεθέν 
του μαγαζιού. Έπρεπε να χορέψει το χορό του κάθε 

βράδυ προκειμένου να ξεκινήσει το γλέντι. Γάμοι, πα-
νηγύρια, χαρές, χοροί, αναμνήσεις και ατελείωτα τα 
φεγγάρια από την θέα που έχει το μαγαζί . 
Γενεές σερβιτόρων με επικεφαλής τον Αλεξαν-
δρή, τα αδέρφια Σωκιανοί, το Γιάννη το Βαγιανό, τον 
Μάριο, τον Κώστα τον Κάππο, τους λίγους που θυμά-
μαι. Όλοι τους βγάλανε το πρώτο χαρτζιλίκι τους από 

κει μέσα μαζί με μένα, που πέρασα κάποια αξέχαστα 
φεγγάρια από κει. Πρώτοι στήναμε το χορό οι σερβι-
τόροι, μόλις τελείωνε η φούρια, να εντυπωσιάσουμε 
και τις τυχόν τουρίστριες που βάζαμε στο μάτι. 
Το Βαγγέλη το Βοτσαλά τον θυμάμαι σαν έναν άν-
θρωπο λιγομίλητο, πολύ εργατικό και μορφωμένο, πα-
ρόλο που, όπως λέγανε, δεν είχε πάει ποτέ στο γυμνά-
σιο. Διάβαζε πολύ, μας έλεγε. Κάθε πρωί πριν να βγει 
ο ήλιος, καθάριζε, έπλενε τις αυλές, ετοίμαζε το μα-
γαζί και πότιζε τα λουλούδια που τόσο πολύ του άρε-
σαν και έφευγε για ψώνια. Δεν τον βλέπαμε συχνά 
παρά μόνο όταν έφερνε τις προμήθειες, αλλά ξέραμε 
ότι ήταν εκεί. 
Θυμάμαι που είπε κάποτε ότι δεν έχει αισθανθεί 
ποτέ κούραση στη ζωή του και μου είχε κάνει μεγάλη 
εντύπωση τότε. 
Ακόμη και τώρα είναι το αγαπημένο μου μαγαζί. Δεν 
υπάρχει περίπτωση να πάω στη Σάμο χωρίς να πάω να 
φάω ένα σουβλάκι στα Βοτσαλάκια με τις κορούλες 
του, την Ελένη και τη Μαρία που πήρανε τα χνάρια 
του πατέρα. 
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Στην άκρη του μικρού μας χωριού, εκεί που ο δρό-
μος ανηφορίζει προς το δάσος είναι το σπίτι που γεν-
νήθηκα. Κάθε τόσο που ανεβαίνω τα λιγοστά πέτρινα 
σκαλιά του για να φτάσω στην 
αυλόπορτα, θυμάμαι με συγκί-
νηση την πρώτη φορά πού κα-
τόρθωσα μόνος να τ’ ανεβώ και 
να ανοίξω την πόρτα. 
Κάθομαι κάτω απ’ την κλημα-
ταριά, στον πυκνό ίσκιο, που 
το καλοκαίρι μας δροσίζει τα 
φλογισμένα μεσημέρια όταν 
όλοι μαζί καθόμαστε στο τρα-
πέζι για φαγητό. 
Θυμάμαι που με ανέβαζε στους δυνατούς του 
ώμους ο πατέρας να κόψω τα λαχταριστά σταφύλια, 
που οι ρόγες τους έλαμπαν στον ήλιο και η μυρωδιά 
τους μας γέμιζε την καρδιά. Και τότε ήταν που παρα-
καλούσα με όλη τη δύναμη της ψυχής να μεγαλώσω 
γρήγορα, να γίνω άντρας, να γίνω ψηλός, να μη χρειά-
ζομαι άλλον στο τρύγημα των καρπών. 
Ανοίγω την δίφυλλη πόρτα και μπαίνω στο πατρικό 
μου. Ένα δέος και μια συγκίνηση με συγκλονίζουν. 
Εδώ, στο δωμάτιο τής μητέρας είδα το φως του ήλιου 
για πρώτη φορά. Εδώ τα παιδικά μου κλάματα τάραξαν 
την γαλήνια ατμόσφαιρα του σπιτιού τόσο γλυκά και 
τόσο χαϊδεμένα». Στην γωνιά βλέπω ακόμα τα σημά-
δια της κούνιας μου και άθελά μου δακρύζω. Νομίζω 
πως αντικρύζω την λατρευτή μου μητέρα γονατιστή δί-
πλα μου να με νανουρίζει με τον γλυκό σκοπό τής μη-
τρότητας και να πλέκει με τα τραγούδια της τα χρυσά 
της όνειρα  για μένα»
Γλυκιά μου μητέρα όλο το σπίτι είναι γεμάτο από την 
παρουσία σου, όλο το σπίτι μοσχοβολά από την αγάπη 
σου για μας. Πάνω ψηλά είναι το εικονοστάσι. Μια κα-
ντήλα φτωχική καίει ακοίμητη μπροστά στα εικονίσμα-
τα. Πόσες φορές δεν στάθηκα εδώ με συντριβή για να 
ζητήσω από τον  Ουρανό φώτιση και φρόνηση για τη 
ζωή!. 
Στο διπλανό δωμάτιο πέρασα τα παιδικά μου χρό-
νια. Στο ξύλινο τραπεζάκι μελέτησα με θέρμη πραγ-
ματική τα μαθήματα του σχολείου. Τώρα πιά δεν υπάρ-
χει η λάμπα του πετρελαίου που έριχνε το λιγοστό της 
φως πάνω στα πρώτα μου γραπτά και στις πρώτες μου 
πνευματικές ενασχολήσεις. ‘Όμως νομίζω κάθε στιγ-
μή ότι ζω σε εκείνη την εποχή, όταν η σεβαστή μου 
γιαγιά έρχονταν αθόρυβα να χαμηλώσει το φως και να 
με βάλει στο ζεστό μου κρεβατάκι αποκαμωμένο από 
την πολύωρη και αδιάκοπη μελέτη.

 Φτωχό μου δωμάτιο! Κρατάς σφιχτά μέσα σου τις 
πρώτες μου παιδικές αναζητήσεις, τα πρώτα μου σκιρ-
τήματα, τις πρώτες μου παιδικές αναλαμπές . 

Παρέκει είναι η τραπεζαρία. Εδώ μαζευόμαστε όλοι 
το βράδυ για φαγητό. Ο κόπος του αγαπημένου μας 
πατέρα σβήνει μ’ ένα χαμόγελο, όταν, πριν αρχίσει το 

φαγητό, του διηγούμαστε την 
πρόοδό μας στο σχολείο. Η ώρα 
του δείπνου είναι μια ιεροτελε-
στία για μας. Ο πατέρας κόβει 
το ψωμί με την ευλάβεια που ο 
παππάς κόβει το πρόσφορο για 
την θεία λειτουργία. Ή μητέρα 
στρώνει το τραπέζι με το δέος 
που στρώνεται η Αγία Τράπεζα. 
Και όλοι μαζί κάνουμε την προ-
σευχή μας στον Θεό να ευλο-

γεί τους κόπους μας και να θερμαίνει τα όνειρά μας.
Τις άγριες νύχτες του χειμώνα, όταν ο βοριάς μα-
νιασμένος φυσά και κάνει τα παραθυρόφυλλα να τρί-
ζουν παράξενα, καθόμαστε γύρω στο τζάκι και βλέ-
πουμε την φωτιά να  αγκαλιάζει με χίλιες γλώσσες τον 
αέρα, να σπινθηρίζει στα μάτια μας και  να ζεσταίνει 
το κορμί μας.
Θυμάμαι πού άρχιζε η γιαγιά το ατέλειωτο παραμύ-
θι με τους φτερωτούς δράκους και τις μάγισσες, τα 
όμορφα βασιλόπουλα και τις πεντάμορφες βασιλο-
πούλες. Τώρα πια ξέρω ότι δεν υπάρχουν ούτε δρά-
κοντες ούτε μάγια.
Όμως, η ψυχή μου νοσταλγεί να ζήσει ξανά εκείνες 
τις στιγμές στο παραγώνι και να πετάξει πάλι στους 
κόσμους εκείνους που, δυστυχώς, μονάχα  στα παρα-
μύθια ξαναζούν σήμερα.
Στον μικρό μας κήπο περνούν κάθε χρόνο και οι τέσ-
σερες εποχές να μας χαιρετήσουν. Σκέφτομαι το πε-
ριβόλι μας την άνοιξη και το βλέπω σαν θάλασσα από 
ρόδα, κρίνα και ομορφιές να κυματίζει στο μυρωμέ-
νο αγέρι. Δεν θα ξεχάσω την φθινοπωρινή μελαγχο-
λία της ροδιάς μας που κοιτάζει πάντα ανήμπορη ένα-
ένα τα κιτρινισμένα της φύλλα να πέφτουν στα πόδια 
της και να σκεπάζουν τις ποδιές της με ένα κιτρινο-
πράσινο σάβανο. Κάθομαι συχνά στο πέτρινο πεζούλι 
του κήπου και βυθίζω τη ματιά στο μεγαλείο της φύ-
σης. Και όταν ο ήλιος γέρνοντας προς τη δύση του μου 
στέλνει σαν πυρωμένα φιλιά τις τελευταίες του ακτί-
νες νιώθω μέσα μου μια λύπη για την χαρά που φεύγει 
και μια χαρά για την γαλήνη που έρχεται.    
Αυτό είναι το σπίτι μας. Ένα κομμάτι από  την ζωή 
μου. Μια κιβωτός που κρατά σφιχτά τόσες αναμνή-
σεις, τόσα όνειρα, τόσες γλυκές μορφές.
Κι αν ο χρόνος σκληρός αφήνει πάνω του βαριά τα 
ίχνη του και πελεκά τούς τοίχους του και χορταριάζει 
τα πέτρινα σκαλιά του, το πατρικό μου σπίτι δεν γερ-
νά. Γιατί ποτέ δεν γερνά η αγάπη που νοιώσαμε κάτω 
από την σκεπή του.                                      Σάμος 1970

Μανώλης Ν. Κάρλας 

Το σπίτι που γεννήθηκα
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Ο λογαριασμός αυτός είναι για τις συνδρομές του 
Συλλόγου και του Φτεριά:

τράπεζα Alpha Bank
226002002000307

 

ΙΒΑΝ: GR19 0140 2260 2260 0200 2000 307
BIC: CRBAGRAA

Σύλλογος των Απανταχού Μαραθοκαμπιτών Σάμου

Ο λογαριασμός αυτός είναι για την ενίσχυση της 
«Στέγης Αγάπης»:

τράπεζα Eurobank
0026.0462.40.0200302533

 

ΙΒΑΝ: GR4202604620000400200302533
Σύλλογος των Απανταχού
Μαραθοκαμπιτών Σάμου

Ο τόπος μας, κοντά στα τόσα ακριβά του ,έχει και 
το δικό του ξεχωριστό σπήλαιο της Γέννησης.
Είναι η θαλασσινή σπηλιά ανατολικά της παραλί-
ας του Λιμνιώνα, η Βαθιά Σπηλιά των δικών μας Χρι-
στουγέννων.
Έτσι την βάφτισε ο κυρ Γιάννης, ο αξέχαστος δά-
σκαλός μας, παραμονές της φερώνυμης γιορτής το 
1958 καθώς μας ξεναγούσε εκεί, μαθητούδια τότε 
του μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Κυρια-
κής, ιστορώντας μας, πλάι στο κυμοθάλασσο και 

γύρω απ’ τη φωτιά που ανάψαμε με ξύλα του γιαλού 
για να πυρωθούμε, το θαύμα της ενανθρώπισης του 
Θεού και της Ελπίδας του Κόσμου.
Κι όπως μεγάλωνα. θυμάμαι ακόμα, το Μαριου-
λάκι του Χατζή, την θεία μας την Ευτυχία, την θεία 
την Γραμματική κι άλλες γυναίκες του χωριού, μα-
νάδες, αδερφές, κυράδες κι αρμαστές παλληκα-
ριών που χάθηκαν στις θάλασσες να σπεύδουν, κα-
τηφορίζοντας συντροφιαστά τ’ απομεσήμερο της 
Μεγάλης Παρασκευής και της παραμονής των Χρι-

στουγέννων προς την 
Βαθιά Σπηλιά για ν’ 
αποθέσουν στις φω-
λιές των βράχων της, 
προτού να γείρει ο 
ήλιος, βρασμένο στά-
ρι, γλυκό κρασί και 
διαβασμένο πρόσφο-
ρο, βάλσαμο στις ψυ-
χές των αδικοχαμέ-
νων τους. 

-«Τα βάσανα και η 
ελπίδα, παιδιά μου, 
δεν έχουν τελειω-
μό», μας έλεγε μονο-
λογώντας θυμόσοφα, 
ο κυρ Πρόδρομος, 
ο γέρο καπετάνιος, 
κάθε που πρόσμενε 
την καπετάνισσα να 
επιστρέψει μαζί με 
τις άλλες γυναίκες 
απ’ την προβέντα των 
νεκρών.  
Κι ο λόγος του πι-
κρός κι αληθινός σαν 
τη θάλασσα. 

Μανώλης Ν. Κάρλας

Η προβέντα των νεκρών

Η βαθιά σπηλιά του Λιμνιώνα.
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1. Η Τριανταφυλλιά Δημητρίου Πήτα διεφέρετο με 
τον Γαμβρόν της Γεώργιον Νικήτα Καστανιώτου, δι’ οι-
κιακάς των υποθέσεις και εσυμβιβάσθησαν. 

2. Ο Αλεξανδρής και Γεώργιος Αδάμου αυτάδελφοι 
ενήξαν τον Αλεξανδρή Κασώτην, ότι επήρε την βάρ-
καν των χωρίς την θέλησίν των, και εσυμβιβάσθησαν 
μετ’ αυτών. 

3. Ο Σταμάτης Αλέξη ενάξας τον Κωνσταντή Κολο-
μπότην ότι δεν ήθελεν ν΄ αποδώση το ανάλογόν του την 
ζημίαν γενομένην από την μεταξύ των πραγματείαν 
του λαδίου, εσυμβιβάσθη μετ’ αυτού. 

4. Ο Χατζή Αλεξανδρής Καραϊωάννου ενάξας τον Νι-
κήτα Μ. Καλυμναίον ότι τον εχρεώστη η Γυνή του δε-
καπέντε γρόσια εσυμβιβάσθη μετ’ αυτού. 

5. Ο Αθανάσιος Παξινός ενάξας τον Δημήτριον 
Φουρνιώτην ότι του εχρεώστει διακόσια εξήντα γρό-
σια εσυμβιβάσθη μετ’ αυτού με την απόδοσιν των χρη-
μάτων. 

6. Η Σταματούλα Ιωάννου Ρέτζου ενήξε τον αυτά-
δελφόν της ότι την απέβαλεν διά βίας από την πατρι-
κήν των οικίαν προ δύο μηνών, οπότε απέθανεν ο Πα-
τήρ των, ο Δημήτριος, πεισθείς ευγήκε από την οικίαν, 
και εκάθησεν όπου πρότερον, έως ότου μοιράσουν τα 
πράγματά των, και ούτως εσυμβιβάσθησαν.

7. Ο Δημήτριος Αγαλίκη ενήξε τον Δημήτριον Γεωρ-
γίου Κωνσταντάκη ότι έφαγον τον αύκον του τα αιγίδια 
της Θ. και εσυμβιβάσθη μετ’ αυτού. 

8. Ο Ανδρόνικος Κ. Σερέτης διαφερόμενος με την 
Μαριάν Διαμαντή Παπαειρήνης, δι’ ενοίκιον του εργα-
στηρίου της εσυμβιβάσθη μετ’ αυτής. 

9. Ο Κωνσταντής Κυριακού διαφερόμενος μετά του 
Κωνσταντή Διακοδημητρίου διά προθεωρηθείσαν παρ’ 
αιρετοκριτών διαφοράν των εσυμβιβάσθησαν. 

10. Ο Ιωάννης Αλεξανδρή Λαΐου ενάξας τον Καραο-
λάνην ότι αποκλείσας τον εις κάμπον διευθυνόμενον 
δρόμον τον διεύθυνεν εκεί διά μέσου του χωραφίου 
του Ιωάννου εσυμβιβάσθη μετ’ αυτού πεισθέντος να 
τον διευθύνη, όπου πρότερον. 

11. Ο Μανόλης Διακοϊωάννου ενάξας τον Μανόλην 
Γ. Κωνσταντάκη, ότι έκοψε ο υιός του Μ. Γ. δύο ελαιό-
δενδρα εσυμβιβάσθη μετ’ αυτού. 

12. Ο Αναγνώστης Πέτρου και ο Σεβαστός Ζημιάρης, 
διαφερόμενοι περί δοσοληψίας εσυμβιβάσθησαν. 

13. Ο Χατζή Αλεξανδρής Καραϊωάννου ενάξας τον 
Μανόλην Αργυρής ότι τον χρωστά δι ομολογίας 250 
γρόσια εσυμβιβάσθησαν με συμφωνίαν να τ’ αποδώση 
τον Αύγουστον οπότε ευγαίνουν τα προϊόντα του. 

14. Ο Γεώργιος Αρετούλης διεφέρετο μετά του Δια-
μαντή Θαλασσινού διά συντροφικόν κήπον και εσυμβι-
βάσθη μετ΄ αυτού. 

15. Ο Διαμαντής Θαλασσινού έφερε τινά ζώα, τα 
οποία του έκαμαν ζημίαν, ευρεθέντες δε οι Κύριοί των 

υπήγον μετά του Διαμαντή, όπου η ζημία και εσυμβι-
βάσθησαν. 

16. Ο Γεώργιος Μόνη ενάξας τον Γεώργιον Αδάμου, 
ότι του έκοψε εντός της ιδιοκτησίας του πεύκον διά 
ύλην, εσυμβιβάσθησαν. 

17. Ο Παναγιώτης Καραπάνου από Καλαμπάχτασι 
ενήξε την Μαρίαν Κ. Βασίλη, ότι αρραβω νισθείσα μετ’ 
αυτού είπε μετά ταύτα, ότι δεν τον θέλει και διά τούτο 
εζήτει τα οποία της έδωκε πενήντα γρόσια και εικο-
σιτρείς παράδες, τα οποία λαβών, διεχωρίσθησαν με 
αμοιβαίαν των συγκατάθεσιν. 

18. Ο Γεώργιος Βαγιανού ενήξε τον δούλον του φυ-
λάττοντα τα βόδια του ότι τ’ άφηκε και έκαμον ζημί-
αν, και εζήτει να την πληρώση ο δούλος του ούτος, 
αλλά πεισθείς ότι προήλθε από τον εαυτόν του η αι-
τία της ζημίας ότι έκαμε δώδεκα χρόνων παιδί φύλα-
κα των βοδίων του, και διότι το απέλυσε μετά την δύσιν 
του ηλίου να τα υπάγη δύο ώρας δρόμον εις το καλύ-
βι, οπότε ενύσταξε, και φυγόντων έκαμαν την ζημίαν. 
Επλήρωσε τον δούλον του και την ζημίαν με συγκατά-
θεσίν του, και ούτως εσυμβιβάσθη μετ’ αυτού. 

19. Ο Δημήτριος Κώνστα διεφέρετο μετά του Γεωρ-
γίου Αθανασίου διά περσινήν ζημίαν, γενομένην από 
τα αιγίδια του Γεωργίου, και εκτιμημένης παρά του Δι-
ακονικόλα Χατζή Γ. 26 γρόσια, και εσυμβιβάσθη μετ’ 
αυτού. 

20. Ο Κωνσταντής Τελιγιώργη ενήξε τον Ιωάννην Κο-
ντομανολάκην, ότι κατακρατεί η Γυνή του Ιωάννου εν 
πάπλωμα και εν στρώμα της Γυναικός του Κωνσταντή 
το οποίον τοις είχε γραμμένον η Μανήτζα της, πει-
σθείς δε ο Ιωάννης ιδών το γράμμα τα απέδωκεν, και 
ούτω ασυμβιβάσθησαν. 

21. Η Χατζή Μανολίνα ενήξε τον Μανόλην Νικολά-
κη ότι της χρεωστά δι’ ομολογίας εξακόσια γρόσια και 
ότι εξ αυτών έλαβε τα τριακόσια τριανταδύο, έλαβε δε 
εξ αυτών κατά το παρόν είκοσι και μετά έναν μήναν να 
λάβη ογδοήντα, και ούτως εσυμβιβάσθησαν. 

22. Ο Νικόλας Παπαδιάς ενήξε τον Πέτρον Παπά 
Αλεξάνδρου, ότι τον χρεωστά τριανταεπτά γρόσια διά 
τινα ρουχικά τα οποία ηγόρασε και εσυμβιβάσθησαν. 

23. Ο Ιωάννης, και Μανόλης Γεωργίου Κωνσταντίνου 
αυτάδελφοι διαφερόμενοι δι’ ενός καμινίου κάρβου-
να, εσυμβιβάσθησαν. 

24. Η Σταματούλα Λαΐου ενήξε τον Ζαχαρίαν Σαρά-
ντου δι’ εκατόν γρόσια, εσυμβιβάσθησαν. 

25. Η Κυράννα Ρίγλη κάτοικος των Κουμεΐκων πά-
σχουσα από λώβην ενήξε τον Άνδρα της αποχωρισθεί-
σα απ’ αυτής διά το πάθος ότι της κατακρατεί το από 
το αμπέλιόν της κρασί και ρακί, εξισάσθησαν, με προ-
φύλαξιν δε. […]
Τη 30 Μαΐου 1830               ο ειρηνοδίκης 
Εν Μαραθοκάμπω Σάμου   Δ. Γεωργάκη 
   Ο γραμματεύς Γ. Δημητριάδης 

Συμβιβασμοί στο ειρηνοδικείο Μαραθοκάμπου το 1830 

Περίληψις των πράξεων του ειρηνοδικείου του τμήματος Μαραθοκάμπου
από 3 Μαΐου του 1830 έως τέλη Μαΐου, συμβιβασμοί. 
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Απάντηση του Δήμου Δυτικής Σάμου στο ερώτημα του συλλόγου

για το Ναυτικό Μουσείο του Όρμου και την ανάπλαση της πλατείας Λούγκας
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