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     email: info@fterias.gr
                 info@efterias.gr
                                                    

ιστοσελίδα: www.fterias.gr

Συντακτική επιτροπή:
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Συνδρομές Φτεριά
Δημήτριος Κατσίκας    50
Αργυρώ Παπαγεωργίου  50
Γεωργία Ελένη    20
Λιβανίνα Δεσποτάκη   30
Μαργαρίτα Σεβαστάκη   50
Ιωάννης Γναφάκης   100
Νικόλαος Χατζηχριστοδούλου   50
Ειρήνη Σταματάκη   30
Ιωάννης Ζαχαρίου   30
Γεώργιος Δηλανάς   100

Συνδρομές Στέγης
Πρόδρομος Αντωνακάκης    50
Θεμιστοκλής Τσέπης     80
Λεμονιά Καττέ-Τσακουμάγκου   20
Κώστας Γεραπετρίτης     500
Σταύρος Κονδύλης 200

στη μνήμη του θείου μας 
Κώστα Ν. Πατσούλη που απεβίωσε 
στην Αθήνα στις 20/11/22 σε ηλικία 98 ετών
Οικογ. Νίκου-Στάθη, Μαρίας Ζωγράφου
               Μάρως-Νίκου Πατσούλη
               Γιούλης Λάσκαρη
               Ιωάννας-Νίκου Καραθανάση
Ποσό 320 ευρώ για την Στέγη Αγάπης Μαραθοκάμπου

Τα θερμά μας συλλυπητήρια για τον θάνατο του αγα-
πητού μέλους του συλλόγου Κώστα Ν. Πατσούλη, ο 
οποίος έφυγε πλήρες ημερών, στην οικογένειά του.

Διόρθωση
Η κατάθεση στο προηγούμενο τεύχος του Φτεριά 
Νο 93 που έγινε από τον κ. Σταμάτη Λεκάκη 50 ευρώ 
ήταν  εκ μέρους της κ. Ειρήνης Κιάσσου εις μνήμην 
της αδερφής της Μαρίας Πατσούλη πρεσβυτέρας.

Γιώργος Ψωμάς 

Αναμνήσεις από τα Χριστούγεννα 

Την παραμονή των Χριστουγέννων από το πρωί άρχι-
ζαν οι ετοιμασίες για τα μεγάλη γιορτή. Τα παιδιά βγαί-
ναμε ντυμένα και συναντούσαμε τους φίλους για να γί-
νουν οι κομπανίες για τα κάλαντα. Η μάνα μας έβαζε τα 
καλά ρούχα και φεύγαμε ένας ένας συμβουλεύοντας 
μας να μη λερωθούμε γιατί θα τα βάζαμε το πρωί στην 
εκκλησία που ο παππάς σήμαινε στις πέντε το πρωί.
Είχαν αρχίσει πια να μαζεύονται όλοι να δούμε το 
σφάξιμο του γουρουνιού κάτω στην μικροπλατεούλα 
που είχε στην άκρη μια καρυδιά. Το μούγκρισμα και το 
ντάρισμα του γουρουνιού που το κρατούσαν πέντε έξι 
και του ’χαν για να του δέσουνε και πόδια να μη λακί-
σει, υποτίθεται άφοβοι, και να το σφάξουνε .
Αυτή ήτανε η αιτία να συγκεντρωθούμε από κοντά κι 
αλάργα και έτοιμοι να το βάλουμε στα πόδια η μκροι-
λουγιά γύρω από την καρυδιά να παρακολουθήσουμε 
την ιεροτελεστία της σφαγής του γουρουνιού.
Όταν κάναμε καμμιά σκανταλιά μας λέγανε, «κά-
τσε ήσυχα, γιατί θάρτ’ του γρούν’, τ’ άξεις πώς έκανι 
προυχθές;». Ο σφάχτης σαν επιβράβευση έπαιρνε την 
σφουρλίδα (μύτη) του γουρουνιού και την κάρφωνε 
πάνω από την εξώπορτα του σπιτιού του να μην μπαί-
νουν τα κακά μέσα στο σπίτι όλο το χρόνο. 
Στην διαδικασία συμμετείχαν και τα κορίτσια. Φώνα-
ζαν όσα κορίτσια ήθελαν και είχαν κάνει μέλετζες ρου-
ες ρουες στο εσωτερικό της γάμπας και στην κλείδωσή 
στο γόνατο να αλείψουν με αίμα να φύγουν, ιδιαίτερα 
προτιμούσαν όταν το γρούν’ ήταν μαύρο. Αυτές γινό-
ντανε κυρίως από το κάψιμο του τζακιού η της ξυλόσο-
μπας όταν πηγαίνανε μπροστά για να ζεσταθούν.. 
Στη συνέχεια πάνω σε ένα κτούκ κόβανε το γουρούνι 
κομμάτια και δίνανε τις παραγγελιές αφού το ζυγιάζα-
νε με το καντάρ’ σε οκάδες, επί πληρωμή βεβαίως και 
ανάλογα με το μέγεθος, αν έφτανε και το ’χαν παραγ-
γείλει.
Παραδοσιακά το έφτιαχναν την μέρα των Χριστου-
γέννων στο τηγάνι, σβησμένο με σάλτσα χειροποίητη 
και το σβήνανε με κρασί και προσθεταν μπόλικο πιπέρι. 
Κρασομεζές πρώτος για να συμπληρώσει το γιορτινό 
τραπέζι παρέα με την κίτρινη κολοκυθόπιτα ή τα μπου-
ρέκια που είχαν φτιάξει χειροποίητα και με ανοιγμένη 
κρούστα από αλεύρι σιταριού δικής μας παραγωγής .
Αν είχαν και δραχμική άνεση ή είχαν κάνει κανένα 
καμίνι και είχαν πουλήσει τα κάρβνα ή είχαν πληρωθεί 
από την δόση του περσυνού κρασιού ή έφτανε το κρέ-
ας έπαιρναν και για λουκάνικα μαζί με τα άντερα ή για 
πασπαλά που τον συντηρούσαν βραστό με αλάτι και ρί-
γανη μέσα στη χωμάτινη φτίνα ή καπακιαστάρα. 
Τα παιδιά στα έξι βία εφτά τους είχαν ελευθερία 
ολοήμερης κίνησης, φυσικά με παρέα κάποιου μεγα-
λύτερου.
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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

Το διοικητικό συμβούλιο του ΣυλλόγουΤο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου

των Απανταχού Μαραθοκαμπιτώντων Απανταχού Μαραθοκαμπιτών

εύχεται σε όλα τα μέλη τουεύχεται σε όλα τα μέλη του

να είναι ευτυχισμένος ο νέος χρόνοςνα είναι ευτυχισμένος ο νέος χρόνος

με υγεία και ευτυχίαμε υγεία και ευτυχία

και κάθε προκοπή στο νησί μαςκαι κάθε προκοπή στο νησί μας

Χρήστος Παξινός 

Πρωτοπρεσβύτερος-Αιδεσιμότατος Ιερεύς, εφημέριος Ενοριακού Ιερού Ναού

Οσίου Αντωνίου Μαραθοκάμπου Σάμου

Εκ μέσης καρδίας και εκ βάθους ψυχής, εύχομαι όπως ο εν Σπηλαίω γεννηθείς

και εν Φάτνη ανακληθείς Κύριός μας, να αναστήσει το χαμόγελο στα χείλη των ανθρώπων,

να ζεστάνει τις παγωμένες καρδιές των, να χαρίσει σ’ αυτούς που αγωνίζονται

τη ζωή που τους αξίζει και πάσαν δαψιλή ευλογία.

Μετ’ ευχών εν Χριστώ Νηπιάσαντι.

Καλά, ευλογημένα και πανευφρόσυνα Χριστούγεννα.
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Νέος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας εξε-
λέγη ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Δαμασκηνός Κυαμέτης, Πρω-
τοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος 
με 60 ψήφους, ενώ ο Αρχιμ. Επιφάνιος Καραγεώργος 
12 και 4 λευκά.

Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Δαμασκη-
νός Κυαμέτης γεννήθηκε το 1975 στον Πειραιά, ανα-
τράφηκε και πραγματοποίησε τις εγκύκλιες σπουδές 
του στον τόπο της καταγωγής του, τη Σάμο. Έλαβε το 
Πτυχίο του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θε-
ολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών το 1997. Το ίδιο έτος εκάρη μοναχός και χει-
ροτονήθηκε διάκονος υπό του Μακαριστού Μητροπο-
λίτου Πειραιώς κυρού Καλλινίκου. Τον δεύτερο βαθμό 
της ιερωσύνης έλαβε τον Ιούνιο του 2002 υπό του Γέ-
ροντός του, Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνα-
τίου, τον οποίο ακολούθησε άμα τη ενθρονίσει του στο 
Βόλο. Εκεί χρημάτισε Αρχιδιάκονος και Διευθυντής 
του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Μητροπολίτου (1998-
2003), Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος (2003-2006) 
και έπειτα Πρωτοσύγκελλος (2006 μέχρι σήμερα). Από 
των διοικητικών αυτών θέσεων, συντόνισε το όλο ιερα-
ποστολικό, κοινωνικό και ποιμαντικό έργο της Ιεράς 
Μητροπόλεως Δημητριάδος. Διετέλεσε Προεδρεύων 
του Μητροπολιτικού Συμβουλίου. Ανέλαβε την διορ-
γάνωση των μηνιαίων Ιερατικών Συνάξεων, πολλών 

Επιμορφωτικών Ιερατικών Σεμιναρίων, καθώς και πο-
λυάριθμων Συνεδρίων και ποικίλων Εκδηλώσεων της 
Ι. Μητροπόλεως Δημητριάδος. Διετέλεσε Διευθυντής 
του περιοδικού «Πληροφόρηση» (2002-2012) και Υπεύ-
θυνος του Βιβλιοπωλείου της Ιεράς Μητροπόλεως και 
του βρεφονηπιακού της σταθμού. Διηύθυνε το νεανι-
κό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, διετέ-
λεσε επί πενταετία αρχηγός των κατασκηνώσεων αρ-
ρένων, ίδρυσε την Παιδική και Νεανική Χορωδία της 
Μητροπόλεως, και είχε την ευθύνη της έκδοσης πρό-
τυπων Κατηχητικών Βοηθημάτων για όλες τις βαθμί-
δες των Κατηχητικών Σχολείων.
Παραλλήλως, διακόνησε ως Προϊστάμενος του με-
γαλοπρεπούς Ενοριακού Ιερού Ναού Αναλήψεως Χρι-
στού Βόλου, όπου εργάστηκε, πλην της ποιμαντικής 
και φιλανθρωπικής διακονίας, και για την αποπεράτω-
ση και εξωραϊσμό του Ιερού αυτού Ναού. Μερίμνησε, 
επίσης, για την ανακαίνιση των Ιερών Παρεκκλησίων 
Αγίου Νεκταρίου Βόλου και Αγίου Ανδρέα Φυτόκου 
καθώς και για την ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού Αγί-
ου Λαζάρου του Νέου Κοιμητηρίου Βόλου. Χάρη στις 
ενέργειες και τις προσπάθειές του, ανακαινίστηκε ο 
Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μακρινίτσης, 
καθώς και τα ιστορικά Παρεκκλήσια της εν λόγω Ενο-
ρίας. Εμπνευστής, δημιουργός και Διευθυντής του 
Μουσείου Βυζαντινής Τέχνης και Πολιτισμού, στη 
Μακρινίτσα Πηλίου, του πρωτότυπου χώρου δημιουρ-
γικής απασχόλησης παιδιών «Ο Μικρός Παράδεισος» 
και «Η Γωνιά του Θεού» στον Ιερό Ναό Αναλήψεως 
του Χριστού Βόλου, καθώς και Πρόεδρος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Σουρλιγκείου Γηροκομείου Κα-
ναλίων και συνέβαλε καθοριστικά στην εκ βάθρων 
ανακαίνιση και εύρυθμη λειτουργία του.
Εξέδωσε δύο συλλογές ομιλιών και κηρυγμάτων με 
τον τίτλο «Από καρδίας: Εννέα λόγοι για την Αγία και 
Μεγάλη Τεσσαρακοστή και Κηρύττοντας σε σημαντι-
κούς σταθμούς του Εκκλησιαστικού έτους». Ύστερα 
από πρόσκληση, μετέβη και ομίλησε σε Ιερές Μητρο-
πόλεις, με την ευκαιρία λατρευτικών εκδηλώσεων ή 
Συνάξεων.
Η τοπική κατά Σάμον, Ικαρίαν και Κορσεούς Εκκλη-
σία, συμετέχουσα εις την χαράν του Θεοφιλεστάτου 
εψηφισμένου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανί-
ας κ.κ. Δαμασκηνού Κιαμέτη, ο οποίος έλκει την κα-
ταγωγή εκ του Όρμου Μαραθοκάμπου Σάμου, εκφρά-
ζει εκ προσώπου του Ιερού Κλήρου και του ευσεβούς 
ακριτικού Λαού της γενετείρας αυτού, τα εγκάρδια 
συγχαρητήρια και αναφωνεί ολοθύμως το «ΑΞΙΟΣ».
Επί τω ακούσματι δε της πανηγυρικής εκλογής του, 
κατ’ εντολήν του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας 
κ.κ. Ευσεβίου, εσήμαναν χαρμοσύνως οι κώδωνες του 
Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Όρμου Μαραθοκάμπου.

Νέος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας ο Αρχιμ. Δαμασκηνός Κυαμέτης
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Χειροτονία διακόνου
από τον Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας

Στoν Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Μαραθοκάμπου ιε-
ρούργησε το πρωί της Κυριακής 30 Οκτωβρίου 2022 ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας κ.κ. 
Ευσέβιος.

Ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στην Ακολουθία του 
Όρθρου και προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας, κατά 
τη διάρκεια της οποίας τέλεσε την εις Διάκονον χειρο-
τονία του Ιωάννου Μαργαρώνη, εγγάμου και πτυχιού-
χου της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Σχο-
λής Κρήτης. Ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε από καρδιάς 
πατρικές νουθεσίες προς τον Νεοχειροτονηθέντα.
Προ της απολύσεως της Θ. Λειτουργίας ο Σεβα-
σμιώτατος ανέπεμψε Δέηση προς τον Τριαδικό Θεό 
επ’ ευκαιρίας της θλιβερής επετείου του καταστρεπτι-
κού σεισμού της 30ης Οκτωβρίου 2020.

O Διάκονος Ιωάννης Μαργαρώνης γεννήθηκε στην 
πόλη της Σάμου το 1997, μεγάλωσε στον όμορφο Μα-
ραθόκαμπο ολοκληρώνοντας στα σχολεία του χωριού 
μας την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση. Φοίτησε στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστι-
κή Ακαδημία Κρήτης στην πόλη του Ηρακλείου λαμβά-
νοντας το πτυχίο του στα τέσσερα χρόνια και ύστερα 
υπηρέτησε ως στρατιώτης στο σώμα των Ειδικών Δυ-
νάμεων για εννέα μήνες καθώς και έναν επιπλέον 
χρόνο ως οπλίτης βραχείας ανακατάταξης στο ίδιο 
σώμα. Νυμφευμένος με την Θεοδώρα Δριτσάκη, κα-
τέχει πτυχίο ιεροψάλτου και υπηρέτησε από το γυμνά-
σιο και έπειτα τα ιερά Αναλόγια όλων των ιερών ναών 
και παρεκκλησίων του χωριού μας.

Ο Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος 

Μήνυμα για τη γιορτή των Χριστουγέννων 

«Δος μοι, υιέ, σην καρδίαν»
Αγαπητά μου παιδιά, Χριστούγεννα! Ο Θεός γίνε-
ται άνθρωπος από άπειρη αγάπη για τον άνθρωπο. Και 
ανακλίνεται ως βρέφος μέσα στην ταπεινή φάτνη. Κι 
ενώ οι κάτοικοι της Βηθλεέμ δεν παίρνουν είδηση από 
το κοσμογονικό γεγονός, έρχονται ταπεινά και προ-
σκυνούν το θείο βρέφος βοσκοί και μάγοι. Μάγοι από 
ανατολών, που δεν προσφέρουν στον τεχθέντα βασι-
λέα μόνο χρυσό, λίβανο και σμύρνα αλλά κάτι πολυτι-
μότερο. Πριν προσφέρουν τα υλικά αυτά δώρα τους, 
«πεσόντες προσεκύνησαν αυτώ». Προσέφεραν το ασυ-
γκρίτως ανώτερο, το πνευματικό τους δώρο, την προ-
σκύνηση και λατρεία τους.
Το πρώτο χαρακτηριστικό της λατρείας τους αυτής 
ήταν η σταθερή και ακλόνητη πίστη τους στο πρόσωπο 
του τεχθέντος βασιλέως. Μια πίστη που δοκιμάστηκε 
στην πορεία τους προς την Βηθλεέμ. Σε πόσους κό-
πους αλήθεια δεν υποβλήθηκαν οι μάγοι γι’ αυτή την 
προσκύνησή τους; Πόσες ημέρες ταξίδευαν για να 
φτάσουν στην Βηθλεέμ; Τι άφησαν πίσω τους; Οικογέ-
νειες, περιουσίες, εργασίες. Δεν υπολόγισαν τους κιν-
δύνους ενός τόσο μακροχρόνιου ταξιδιού. 
Ζητάει ο Κύριος από εμάς να του προσφέρουμε την 
καρδιά μας ως μία φάτνη καθαρή και άγια, και όχι ως 
σπήλαιο παθών και αμαρτιών. Καρδιά λουσμένη στο 
ιερό Μυστήριο της Μετάνοιας και της Εξομολογήσε-
ως. Καρδιά που δεν έχει μέσα της πλέον καμία έχθρα 
ή κακία για κανέναν. Καρδιά ευρύχωρη για να δεχτεί 
την χάρη και την ειρήνη του ουράνιου βασιλιά που ετέ-
χθη στη Βηθλεέμ. Έχουμε λοιπόν εμείς μια τέτοια καρ-
διά; Την καθαρίσαμε, την στολίσαμε με τις αρετές της 
αγάπης, της πίστεως, της φιλανθρωπίας, της νηστείας; 
Όταν τα Χριστούγεννα θα ακούσουμε τον ιερέα να 
μάς καλεί λέγοντας «μετά φόβου Θεού, πίστεως και 
αγάπης προσέλθετε», θα είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χρι-
στός, ο γεννηθείς στην Βηθλεέμ, που θα μας καλέσει 
στην Ωραία Πύλη να του δώσουμε την καρδιά μας κα-
θαρή, για να την κάνει φάτνη Του. Ας προσέλθουμε κι 
εμείς μαζί με τους μάγους «μετά φόβου Θεού, πίστε-
ως και αγάπης». Εκεί τελειώνει η δική μας πορεία. Τι 
περιμένουμε; Ας ξεκινήσουμε. Ο δρόμος είναι ανοι-
κτός, τον άνοιξαν οι μάγοι. Η ελπίδα των μάγων έγινε 
για μας πραγματικότητα. Το αστέρι, η φάτνη, το σπή-
λαιο, η Βηθλεέμ, είναι τόσο λαμπρά, όπως τότε, είναι η 
Εκκλησία μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα!
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«Μετά τον κορωνοϊό όλοι μας βλέπουμε μία αλλαγή 
να υπάρχει γύρω μας. Όχι μόνο αυτή η αλλαγή υπάρ-
χει, την οποία ζήσαμε μαζί με τα γεγονότα τα οποία 
εμείς τουλάχιστον και στο νησί μας (σ.σ. Σάμος) αντι-
μετωπίσαμε όπως: το μεταναστευτικό, τις πυρκαγιές, 
το σεισμό, την οικονομική κρίση, την κρίση της πανδη-
μίας. Όλα αυτά είναι εκείνα τα οποία νομίζω επέδρα-
σαν γενικότερα στη ζωή μας, όλων των Ελλήνων. Για 
αυτό προσπάθησα με αυτή την εισήγησή μου να εκφρά-
σω την αγωνία μου, να επισημάνω αλήθειες και να δη-
μιουργήσω προβληματισμό για τον καταρτισμό των χρι-
στιανών μας και πώς μπορούμε εμείς ως Εκκλησία να 
βοηθήσουμε σε αυτή τη λεγόμενη ανασυγκρότηση της 
ενορίας που είναι το κέντρο της ζωής μας και επίσης 
του επανευαγγελισμού των πιστών», ανέφερε αρχικά 
και μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος κ. Ευσέβιος.
Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος προσθέτει, «Σήμε-
ρα διερχόμεθα τη δυσκολότερη –ιστορικά- συγκυρία 
των τελευταίων ετών. Χρειάζεται αγώνας, προσπά-
θεια και νομίζω η Χάρις του Αγίου Θεού θα βοηθή-
σει», ενώ ακολούθως για τις προκλήσεις της εποχής 
μας, που αφορούν στην ενορία συμπληρώνει, «Είναι 
δυνατόν σήμερα οι οικογένειες να μην ωθούν τα παι-
διά τους στην Εκκλησία; Είναι δυνατόν μέσα στο Ιερό 
Βήμα να μην υπάρχει ούτε ένα παιδάκι να πάρει μία 
λαμπάδα να συνοδεύσει τον Ιερέα; Η οικογένεια και 
το σχολείο μπορούν να δώσουν πολλά. Αν δεν φέρουν 
οι γονείς τα παιδιά στην Εκκλησία, ποιος θα τα φέρει; 
Πρέπει να κάνουμε όλοι ένα πνευματικό αγώνα για να 
βρούμε την «πατημασιά» μας, χάσαμε τον προσανατο-
λισμό μας, χάσαμε το βηματισμό μας».

Κραυγή αγωνίας και «καμπανάκι»
ανασυγκρότησης

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την Ημερησία Δι-
άταξη της δεύτερης ημέρας των τακτικών εργασιών 
(σ. σ. Τετάρτη 5/10) της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχί-
ας της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσέβιος ανέγνωσε 
την Εισήγησή του με θέμα: «Ανασυγκρότησις της Ενο-
ρίας και επανευαγγελισμός των πιστών».
Στον πρόλογο της εκτενέστατης Εισήγησής του, ο 
Σεβασμιώτατος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αυτή 
αποτελεί κραυγή αγωνίας και προβληματισμού για την 
πορεία του ζώντος Σώματος του Χριστού στη σύγχρο-
νη πραγματικότητα, αφού σήμερα διερχόμαστε τη δυ-
σκολότερη ιστορικά συγκυρία των τελευταίων χρόνων. 
Γι’ αυτό άλλωστε και εμφανίζεται επιτακτική η ανάγκη 
του προβληματισμού μας πάνω σε αυτήν τη δυσχερή 
πραγματικότητα και της λήψης, ενδεχομένως, αποφά-
σεων με σκοπό τόσο την πνευματική ανασυγκρότηση 
της ενορίας, όσο και τον επανευαγγελισμό του πληρώ-
ματος της Εκκλησίας.

Οι προτάσεις του Μητροπολίτη Σάμου
Ακολούθως, αφού έκανε ιστορική ανασκόπηση και 
θεολογική προσέγγιση του θεσμού της ενορίας και 
αναφέρθηκε στα είδη των ενοριών, πρότεινε προς με-
λέτη μερικές από τις προκλήσεις της εποχής μας, που 
αφορούν στην ενορία και είναι: α) το γεγονός ότι οι πι-
στοί έχασαν την αίσθηση της κοινότητας, β) η υπογεν-
νητικότητα, γ) η μετανάστευση, δ) η αλλοίωση της σύν-
θεσης του πληθυσμού και ε) ο νέος τρόπος ζωής.
Στο πλαίσιο μιας γνήσιας αυτοκριτικής των Επισκό-
πων ως προϋπόθεση επιτυχίας στην ποιμαντική εργα-
σία τους, ανέφερε μεταξύ των άλλων το πώς βλέπουν 
οι ποιμένες την ενορία, τη δυσκολία στην επιλογή των 
προσώπων, την έλλειψη επιμόρφωσης των κληρικών, 
καθώς και τα λάθη των κληρικών.
Στη συνέχεΑια, ο Σεβασμιώτατος Εισηγητής κατέ-
θεσε προτάσεις για την αναζωπύρωση και ανασυγκρό-
τηση της ενορίας και τον επανευαγγελισμό των αν-
θρώπων, οι οποίες συνοπτικά είναι οι ακόλουθες: Η 
αποφασιστική συλλογική εργασία. Η αποτύπωση της 
επιμόρφωσης των ιθυνόντων προσώπων της ενορίας 
(ιερείς, πιστοί, επίτροποι, ιεροψάλτες, νεωκόροι κ.λπ.) 
σε συγκεκριμένα εγχειρίδια.
Η ανανέωση της θείας λατρείας με την απαλλαγή της 
από ιδεοληψίες και με τη στόχευση στη δυναμική συμ-
μετοχή των πιστών σε αυτήν.
Η ανάπτυξη του αισθήματος ενότητας όλων των στε-
λεχών της ενορίας.
Η αποφυγή του πειρασμού της ποσότητας με την ενί-
σχυση της ποιότητας της ποιμαντικής εργασίας. Η επι-
μόρφωση των κληρικών. Η καλλιέργεια της συνεργα-
σίας μεταξύ της ενορίας και των διαφόρων φορέων 
της περιοχής, όπως σχολεία, πολιτιστικοί και αθλητικοί 
σύλλογοι, ενώσεις και ανθρωπιστικοί φορείς.
Η ενίσχυση της καλλιέργειας των ιερατικών κλίσεων.
Η σύσταση Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής για τα θέ-
ματα του Εφημεριακού Κλήρου της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος.
Η περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της φιλανθρωπίας.
Η προσφορά του πολιτισμού της Εκκλησίας στους 
ανθρώπους μέσω των ενοριών.
Η διαδικτυακή και ηλεκτρονική οργάνωση των ενο-
ριών και η σύνδεσή τους με την κεντρική διοίκηση της 
Ιεράς Μητρόπολης που ανήκουν, η σωστή προβολή του 
πολυδιάστατου και πολυσήμαντου έργου της Εκκλησί-
ας μέσω του διαδικτύου και η λελογισμένη χρήση των 
μέσων της μαζικής δικτύωσης από τους κληρικούς.
Απαραίτητη η προβολή του εκκλησιαστικού έργου
Στον επίλογό του, ο Σεβασμιώτατος κ. Ευσέβιος 
ανέφερε συνοψίζοντας ότι με την Εισήγησή του προ-
σπάθησε να εκφράσει την αγωνία του, να επισημάνει 
αλήθειες και να δημιουργήσει προβληματισμό.

Ο Μητροπολίτης Σάμου αποκλειστικά στο ope.gr για την εισήγησή του στην Ιεραρχία
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 Ο Κ. Κώστας Σιταρόπουλος λάτρης της μουσικής με 
πλούσια πολιτιστική δράση στο Καρλόβασι και μεγά-
λη προσφορά στην πολιτισμική κίνηση του νησιού, στα 
90 του χρόνια ακμαίος και αγέραστος, μας μίλησε για 
τους παλιούς καιρούς. Ο λόγος του ποταμός αναμνή-
σεων εικόνων και συμβάντων μας ταξιδεύει σε μου-

σικές μνήμες του παρελθόντος σε άγνωστες πτυχές 
της παλιάς ζωής, καθώς και στα μουσικά δρώμενα του 
σήμερα.
Το 1940 ήμουνα περίπου 9 χρόνων. Μέναμε στα Κα-
ναπτσέικα. Εκεί κοντά ήταν το στούντιο της Φιλαρμο-
νικής. Δίδασκε ο σπουδαίος δάσκαλος και μουσικός, 
Κατεβαίνης. Επί Κατεβαίνη λοιπόν γράφτηκα στη Φι-
λαρμονική Καρλοβάσου και έπαιζα κλαρίνο. Δεκατρία 
χρόνια έπαιζα. Ως τα 1956. Αργότερα ως μέλος των 
χορωδιών του Κατεβαίνη εντάχθηκα ψυχή τε και σώ-
ματι στη χορωδιακή τέχνη κι εξακολουθώ ακόμα να 
παρακολουθώ τις υπέροχες χορωδιακές συναυλίες 
του τόπου μας.

 Η πρώτη χορωδία που έλαβα μέρος ήτανε της Εμπο-
ρικής Σχολής. Ήμουνα τότε 13 χρονών. Στην Εμπορι-
κή Σχολή ο Παύλος Παπαδημητρίου, ένας πολύ καλός 
μουσικός, έκανε την πρώτη τρίφωνη χορωδία. Τρίφω-
νη. Και φώναξε όσους ήξεραν μουσική, όσοι έπαιζαν 
όργανα στη Φιλαρμονική και διάφορους άλλους που 
έπαιζαν μεμονωμένα. Και κάναμε την πρώτη τρίφω-
νη χορωδία και από τότε ανελλιπώς ασχολούμαι με τη 
χορωδία. Δεν σταμάτησα καθόλου. Η δε χορωδία του 
Ιωνικού Καρλοβάσου που ιδρύσαμε προήλθε ως εξής.

 Εμείς ήμασταν στον αθλητικό σύλλογο «Άρης» και 
είχαμε το τμήμα του βόλεϊ, το οποίο είχαμε ανεβάσει 
αρκετά ψηλά και παίζαμε στη Β’ Εθνική. Ο Άρης έπαι-
ζε στη Β΄ Εθνική με πολύ φίλαθλο κόσμο. Εν τω μεταξύ 

οι παίχτες του ποδοσφαιρικού τμήματος δεν το ήθε-
λαν αυτό. Και κακήν κακώς μας διώξανε κι εμείς που 
ήμασταν καμιά δεκαπενταριά άνθρωποι και ασχολού-
μασταν με το τμήμα του βόλεϊ, ιδρύσαμε τον Ιωνικό 
Σύλλογο για να κάνουμε ξεχωριστό τμήμα βόλεϊ. Συ-
νάμα έπεσε η ιδέα να γίνει και πολιτιστικός σύλλογος, 

ο Ιωνικός. Προσθέσαμε στο κατα-
στατικό μας κι άλλα πράγματα. Και 
φτιάξαμε χορευτικό και χορωδια-
κό τμήμα. Ξεκινήσαμε Με τον Μα-
νόλη τον Παριανό. Μετά ήλθε και ο 
Γιάννης Ζαχαρίου, ο οποίος ήτανε 
10-12 χρόνια μαέστρος στον Ιωνι-
κό κι εγώ πρωτοστατούσα σ’ αυτές 
τις χορωδιακές σχέσεις. Κάποια 
στιγμή οι χορωδίες του Ιωνικού 
και του Μαραθοκάμπου ενώθηκαν 
ως εξής. Όταν ήλθε ο Ζαχαρίου σ’ 
εμάς, ήταν και στον Μαραθόκα-
μπο καθηγητής και είχε και στον 
Μαραθόκαμπο χορωδία. Η ένωση 
Ιωνικού και Μαραθοκάμπου έγι-
νε το 1985 περίπου. Το ζήτησε ο 
Ζαχαρίου. Το 2006 έγινε ο σύλλο-
γος Ηδύλη. Φύγαμε απ’ τον Ιωνικό 

και γίναμε Ηδύλη. Αλλά ο Ιωνικός υπήρχε απ’ το 80. 
Η ένωση Ιωνικού και Μαραθόκαμπου έγινε αργότερα. 
Με τον Ζαχαρίου, που ήμασταν μαζί του δώδεκα  χρό-
νια, κάναμε πρόβες και στον Μαραθόκαμπο και στο 
Καρλόβασι. Αρχική αιτία λοιπόν ήταν το βόλεϊ που ξε-
κίνησαν όλα αυτά. Αλλάξαμε το καταστατικό μας τότε, 
φύγαμε απ’ τον Άρη για να κάνουμε βόλεϊ και πρότει-
να την ιδέα μια που δεν είχε στο Καρλόβασι πολιτιστι-
κό σύλλογο, να γίνουμε και πολιτιστικός. Και γίναμε. 
Τα πρώτα  χορευτικά σχήματα ήταν στο υπόγειο του 
πρώτου δημοτικού σχολείου. Οι δασκάλες μας ήταν 
η Λάνδρου η Στέλλα και η Μάγδα η Χαρακτσή .Μετά 
ένας δάσκαλος απ’ την Ήπειρο κι αργότερα η χορο-
διδάσκαλος Άννα Μαυρίκη. Επτά χρόνια κάνανε πρό-
βες και χορεύανε σε άδειο οικογενειακό μας χώρο 
που διαθέσαμε για πρόβες κάτω απ’ το σπίτι μας.
Αργότερα ασχολήθηκα και με τη βυζαντινή μουσι-
κή και την ψαλτική. Στα 80 μου χρόνια. Ασχολήθηκα 
γιατί μου άρεσε πιο πολύ το ισοκράτημα στο ψαλτήρι. 
Και ασχολήθηκα να μάθω πέντε νότες για να μπορώ 
να παρακολουθώ και να μπαίνω στο ισοκράτημα και 
στην αρμονία του ήχου. Δεν μου αρέσει να ψάλλω μέ-
λος, με συναρπάζει περισσότερο το ισοκράτημα. Αλλά 
εμένα είναι χορτάτο το αφτί μου απ’ τη μουσική και 
καταλαβαίνω πότε φαλτσάρω. Είναι μεγάλη δουλειά. 
Είναι πολύ ωραίο το ισοκράτημα. Είναι η βάση της 
μουσικής αρμονίας της βυζαντινής μουσικής. Είμαι 8 

Κώστας Σιταρόπουλος 

Παλιοί μουσικοί και χορωδίες στη δυτική Σάμο
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χρόνια στο ψαλτήρι. Τα πρώτα μαθήματα βυζαντινής 
μου τα έκανε η παλιά συγχορωδός μας η κ. Ζαφειρώ η 
Κοκκίνου. Έχει πτυχίο βυζαντινής μουσικής. Και μετά 
ήλθε ο παπα Χρήστος Παξινός. Πολύ καλός δάσκαλος 
με ωραία βυζαντινή φωνή κι έκανε ένα γκρουπάκι στα 
Κοντέικα και πήγα εκεί, αλλά διαλύθηκε το γκρουπά-
κι μετά από δέκα περίπου μαθήματα. Και μείναμε εγώ 
και η παπαδιά των Κοντέικων. Κι έρχονταν στον Μα-
ραθόκαμπο ο παπα Χρήστος Παξινός κι εκεί κάναμε 
μαθήματα. Και μετά πήγαμε στους Σπαθαραίους στον 
μοναχό Στρατόνικο. Εκλεκτός ψάλτης ήταν κι ο πα-
λιός δάσκαλος Μαθιός από τη Λέκκα. Πολύ αυστηρός. 
Στον Καναδά που πήγε είχε κάνει βυζαντινή χορωδία 
40 ατόμων. Όταν ήλθε εδώ ως δάσκαλος στο σχολείο 
ήταν αυστηρός κι επίμων. Όταν περνούσε με τα παι-
διά του δημοτικού σχολείου απ’ το δρόμο για τον εκ-
κλησιασμό των μαθητών στην Παναγία, τη Μητρόπο-
λη του Καρλοβάσου, βγαίναμε απ’ τα μαγαζιά μας, και 
παρακολουθούσαμε τα παιδιά. 
Νόμιζες ότι περνούσε στρατιωτι-
κό άγημα. Με βήμα και στοίχιση 
παρέλασης οδηγούσε το σχολείο 
για εκκλησιασμό. Άλλος πολύ δυ-
νατός και καλός δάσκαλος ήταν 
ο Αδαμόπουλος. Καθηγητής της 
Εμπορικής Σχολής. Κι αυτός 
πολύ αυστηρός και άκαμπτος άν-
θρωπος. Έβγαλε όμως άριστους 
μαθητές που προόδεψαν πολύ. 
Ήταν υπέρ των χορωδιών, πα-
ρόλο που δίδασκε λογιστικά και 
οικονομικά μαθήματα. Είχαμε κι 
εκεί χορωδία. Ο πρώτος δάσκα-
λος που οργάνωσε χορωδία στην 
Εμπορική Σχολή ήταν ο Παύλος 
Παπαδημητρίου.
Ο Κατεβαίνης σπουδαίος αρχι-
μουσικός. Έκανε ωραίες χορωδίες με όργανα .Πολ-
λά όργανα. Και τρίφωνες χορωδίες. Τενόρος, μπάσος 
και βαρύτονος. Μικτές χορωδίες. Στην εμπορική φοι-
τούσαν πολλά κορίτσια με ωραίες φωνές. Μου άρεσε 
πολύ η μουσική. Εκτός απ’ το κλαρίνο που το σταμάτη-
σα όταν πήγα στρατιώτης, έπαιζα και ακορντεόν και 
κιθάρα . Έπαιζα μόνος μου. Σε διάφορες διασκεδά-
σεις και με παρεούλες. Στα πανηγύρια επίσης. 
Μ’ έπαιρνε ο μπάρμπας μου ο Σωτήρης ο Χατζηα-
ντωνιάδης και πηγαίναμε στα πανηγύρια. Όταν ήθε-
λε να χορέψει έπαιζα εγώ. Κανένα βαλς, ταγκό και 
τέτοια. Κιθάρα έμαθα απ’ τον Παύλο Παπαδημητρίου. 
Αυτός μας δίδασκε με ζήλο τη μουσική και μας έφτια-
ξε τη πρώτη μικτή χορωδία στη Εμπορική Σχολή. Αγό-
ρια και κορίτσια μαζί. 
Μόνο όταν ήμουνα στη μπάντα της φιλαρμονικής 
έπαιζα κλαρίνο σε δημόσιο χώρο. Η φιλαρμονική τότε 
έκανε «πλατείες» Έτσι λέγαμε τις εμφανίσεις μας. 
Κάθε Κυριακή απόγευμα πηγαίναμε στα Πευκάκια και 

παίζαμε. Ο κόσμος κάθονταν ή στέκονταν όρθιος και 
άκουγε. Παίζαμε διάφορα κομμάτια. Μέχρι όπερες 
και οπερέτες παίζαμε .Η φιλαρμονική με τη μπάντα 
της συνεχίζει να δίνει μουσική ζωή στη πόλη μας με 
μαέστρο μουσικό και μπαντίστα τον Μπάμπη Κοτζαμά-
νη που συναντιόμαστε στα αναλόγια  των εκκλησιών 
ως ψάλτες. Γενικά η ζωή μου είναι γεμάτη μουσική. 
Και στα 90 μου χρόνια τώρα επιμένω ακόμα στο ανα-
λόγιο και στην αρμονία του βυζαντινού ισοκρατήμα-
τος. 
Η μουσική παράδοση του νησιού μας έχει πλούσια 
ιστορία. Τα τελευταία χρόνια με την ίδρυση του μουσι-
κού σχολείου στη Σάμο έγινε μεγάλο άλμα στη μουσική 
και στη χορωδιακή τέχνη. Ο πολιτιστικός και μουσικός 
σύλλογος Ηδύλη με μαέστρο τον Γιώργο Κουμαραδιό 
έφτασε ψηλά στην απόδοση ακόμα και κλασικού ρε-
περτορίου από τη χορωδία της. Η Ηδύλη ήταν η τε-
λευταία χορωδία της μουσικής ζωής μου. Αποσύρθη-

κα πλήρης από πολύ ωραίες και ποιοτικές εκδηλώσεις 
και συναυλίες εντός και εκτός της Σάμου. Με αποκο-
ρύφωμα τη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσα-
λονίκης αποδίδοντας το Αξιον Εστί του Ελύτη με την 
εξαίσια μουσική του Θεοδωράκη. Αξιώθηκα μαζί με 
100 χορωδούς από διάφορα μέρη της Ελλάδας να τρα-
γουδήσουμε αυτό το καταπληκτικό έργο εκπροσωπώ-
ντας την Ηδύλη. Αποδώσαμε τιμή και χαιρετισμό στον 
Γλέζο και τον Σάντα που παρευρίσκονταν ως τιμώμε-
να πρόσωπα στην εξαιρετική εκείνη συναυλία.
Μεγάλη επιτυχία είχαμε επίσης στην Τουρκία όταν 
τραγουδήσαμε μεγάλους έλληνες συνθέτες μέσα 
στον αρχαίο ναό του Απόλλωνα στα Δίδυμα, τον πα-
λιό μικρασιατικό Γέροντα. Ωραίο χωριό χτισμένο από 
Σαμιώτες θεριστάδες. Εύχομαι αυτή η μουσική άνθιση 
στη Σάμο με τις καταπληκτικές παραδοσιακές ορχη-
στρικές ομάδες να συνεχίσει ανοδικά τη μουσική πα-
ράδοση και τη χορωδιακή τέχνη στο νησί μας.

Από συνέντευξη με την Έλσα Χίου



Φτεριάς 9

Η πρώτη μου αγαπητικιά ήρθε από του Αι Μηνά τον 
κάβο ένα μεσημέρι που φύσαγε γερή νοτιά. Την έφε-
ρε ένα τρατάρικο απ’ το νησί. Δεν ήτανε μοναχή της. 
Άλλες τρεις γυναίκες μαζί. Kι όταν πήρανε ν’ ανεβαί-
νουν τον κατσικόδρομο, γέμισε ο τόπος σινιάλα χρω-
ματιστά και κουδουνίσματα. Το λάι…το λάι… Μόνο 
αυτό ξεκαθάριζα από εκείνη την οχλοβοή. Κι αρμέ-
νιζαν στο μονοπάτι μαντίλες, φουστάνες και βροντο-
λογούσαν οι άδειοι γκαζοντενεκέδες, που έπρεπε να 
γυρίσουν γεμάτοι. Το λάι…το λάι….
Τρεις γυναίκες μεγαλούτσικες και η Καλή, μόλις δε-
κάξι χρόνων. Η δικιά μου, που από την πρώτη στιγμή 
κατάλαβα πως θα σημάδευε την ψυχή μου για πάντα.
Η Καλή δεν ήταν σαν τις άλλες. Κορμί λιγνό που 
σπαρταρούσε σ’ ένα φουστανάκι λουλουδένιο. Σγου-
ρόμαλλο κεφάλι, λαμπερό σαν το μπιρσίμι που στολί-
ζονται οι νύφες. Και μάτια γαλανά σαν ουρανός το κα-
ταμεσήμερο.
Είχε μεσημεριάσει πια, όταν ξεφόρτωσαν τις λιγο-
στές τους αποσκευές στο καλύβι του μπάρμπα Δημή-
τρη. Μποξάδες δεμένοι σταυρόκομπο με ρουχικά, κα-
λάθια στουμπωμένα ξερά χταπόδια, ψάρι παστό και 
λιόκαφτο, όσπρια, παξιμάδια και τενεκέδες καινούρ-
γιοι, αστραφτεροί σαν καθρέφτες..
Με την Καλή αγαπηθήκαμε με την πρώτη. Εκείνη με 
πρόσεξε δα κι εγώ μέσα στα καθαρά της μάτια, με-
γάλωσα κι έγινα άντρας. Τα εννιά μου χρόνια γίναν 
με μιας δεκαεννιά… είκοσι εννιά και βάλε. Παλικάρι 
ένιωσα, έτοιμο να τα βάλει με σαράντα δράκους για 
το χατίρι της κι ύστερα να την καθίσω σε άσπρο άλογο, 
να την πάρω να την κρύψω για να την έχω δική, κατά-
δική μου.    
Αχ Καλή, πρώτη μου αγαπητικιά. Πόσες ορμήνιες 
σου έδωσα για το πού κρύβονται οι σκορπιοί, για τις 
φωνούλες που βγάζουν τα σαμιαμίδια τη νύχτα, για 
το γάτο μας τον Αράπη τον κλέφταρο που έτρωγε των 
λυχναριών τα φυτίλια. Και πόσες βραδιές ξενύχτισα 
παρατηρώντας το παραθύρι του καλυβιού όπου κοιμό-
σουνα στρωματσάδα μαζί με τις άλλες. Κι έμαθα τότε 
πόσο βαστάει το λάδι του λυχναριού και πότε απλώνε-
ται το σκοτάδι βαθύ για ν’ ανάψουν τα αστέρια και τα 
όνειρα.
Μ άκουγες πάντα με τα μάτια ορθάνοιχτα. Καααα 
και καααα. Σ’ εκείνο το επιφώνημα όλες σου οι εκ-
πλήξεις κι όλες οι απορίες. Κααα, που στην αρχή παι-
δευόμουν να το μεταφράσω. Τι ήταν άραγε, το μπαα 
της δυσπιστίας ή κάτι άλλο πιο ανεξερεύνητο;  Κααα 
και κααα, στο τέλος το κόλλησα κι εγώ κι όλοι με γε-
λούσαν. 
Οι ελιές εκείνη τη χρονιά δέησαν να καρπίσουν. Ο 
μπάρμπα Δημήτρης είχε πολλές. Μπορεί και πάνω 
από χίλιες. Τις μετρούσα μια μια. Λίγες τις έβρισκα. Κι 

έλεγα με το νου μου πως δεν μπορεί, θα έχει κι άλλες. 
Κάτι μικρές που είχαν καταπιεί το δόντι τους, κάποιες 
κρυμμένες στο ρουμάνι, αγρέλες που ο καρπός τους 
στράφι πήγαινε, αφού, πικρό το λάδι τους φαρμάκι. 
Θα τις μαζέψετε όλες τις ελιές; τρωγόμουνα. Να τις 
μαζέψετε. Κρίμα να χάνεται τόσος καρπός. Με κά-
ναν χάζι οι μεγάλοι. Από πού κι ως πού νοιάζεσαι; Και 

περιπαίζανε τούτο το μικρομέγαλο που έκανε κουμά-
ντο ακόμα δεν βγήκε από τ’ αυγό. Μ’ έπιανε πίκρα βα-
θιά, μα εκείνο που ροκάνιζε την καρδιά μου, το σαρά-
κι, ήτανε της απουσίας μου από τον ελαιώνα εκείνη 
τη μισή μέρα που έλειπα στο σχολειό στο διπλανό χω-
ριό μια ώρα ποδαρόδρομο απ’ το καλύβι. Δεν έβλεπα 
την ώρα να γυρίσω πίσω, να φάω το φαΐ μου σαν γλά-
ρος κι ύστερα να βροντολογώ την πόρτα του καλυβιού 
που μέναν τα «κορίτσια». Να ξεσηκώσω την Καλή για 
να της δείξω το κατακόκκινο δειλινό και τ’ άλλα αξιο-
θέατα. Εδώ οι Λάκκες, το Μνημούρι, τα Μοναστηρια-
κά, τα Ραγάζια. Παρέκει ο Τεπές, ο Κουμαριάς, ο Κα-
τσαγρελιάς, η Δίπλα. Και μέσα βαθιά πεντακάθαρο το 
Μπουγάζι, η Νικαριά, οι Φούρνοι. Περιδιαβαίναν τα 
μάτια τόπους και τόπους μεγαλωμένα, περίεργα. Καα-
αα και κααα. Μα σαν κατεβαίναν στη θάλασσα, ψιχά-
λιζαν, πονούσαν. Τι να κάνει κι η μάνα μου; Κι ύστερα 
εγώ για να την κάνω να ξεχνάει, της μολογούσα όλα 
μου τα μυστικά. Πού φύτρωναν μυρτιές, θρούμπη και 
βαλσαμόχορτο, που έστηνα τις πλάκες μου, που σκα-
λίζουν οι πέρδικες, που καρτερούν οι κυνηγοί τον κό-
τσυφα και το λαγό και που κουρνιάζουν οι κουκουβά-
γιες. Μια μέρα την πήγα ακόμα και στου Αρίζικου την 
καλύβα να δει τη μάγισσα.
Σαββατοκύριακο, δικό μας. Την Κυριακή τα κορί-
τσια δεν μάζευαν ελιές, εξηγούσε η Καλή. Ο μπάρ-
μπα Δημήτρης είναι Κόκκινος. Μια μέρα ξεκούραση. 
Και τι καλό αφεντικό που δεν  τα ζόριζε να δουλεύ-
ουν ήλιο με ήλιο. Γελούσε που στράφι πήγε το δασκά-
λεμα να μαζεύει πάντα τον καρπό στην ποδιά ή στο 
καλάθι. Ποτέ σε κουβά, γιατί κουδουνίζουν οι χεριές, 
ακούγονται, οι νοικοκύρηδες τις μετράνε και ξέρουν 
πότε χαζολογάς και πότε δουλεύεις. Περίκαλο αφε-

Νίτσα Κιάσσου 

Το κορίτσι από την Πούντα
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ντικό που τα βράδια τις έδιωχνε από το καλύβι. Έστη-
νε ένα ραδιοφωνάκι κι άκουγε Μόσχα με ύφος πε-
ρισπούδαστο κι αποχαυνωμένο. Πάλι τη Μόοοοσχα 
έβαλε ο Μήτσος; ρωτούσε η μάνα μου. Κι εκείνο το Μ 
το τράβαγε και το ’σερνε κι έσκαβε το ο και το ’ριχνε 
σε λάκκο βαθύ σαν μουγκρητό ν’ ακούγεται, σαν ανα-
στεναγμός αδικημένου. Εδώ Μόσχα. Και στο καλύβι 
ούτε της μύγας το φτερό, ούτε κι άλλος μάρτυρας. Τα 
κορίτσια τότε έρχονταν στο δικό μας. Με χαϊδολογού-
σε η Καλή κι ύστερα με μια βελόνα έσκαβε τα δάχτυλά 
της. Αγκάθια πολλά, φαρμακερά αγκάθια.
Παραμονές Χριστουγέννων κι ο ελαιώνας στην πιο 
μεγάλη του φούρια. Το σχολειό έκλεισε. Ζώστηκα κι 
εγώ την ποδιά της μάνας μου και βγήκα στις πεζού-
λες. Μελάνιαζε ο τόπος. Χώμα δεν έβλεπες. Η Καλή 

όμως ήθελε να φύγει. Τι να κάνει η μάνα μου; Οι άλ-
λες παλεύανε να της βάλουν νου και γνώση. Σαν πού 
θα πας καλέ; Και τι θ’ απογίνει ο μπάρμπα Μήτσος, 
το Κόκκινο αφεντικό που άλλο σαν κι αυτό δεν έχει; 
Μα η Καλή το χαβά της. Να φύγει. Με το πρώτο καΐκι. 
Έδεσε τον μποξά της, έσφιξε και το καπάκι στον τε-
νεκέ με το λάι. Καρτέρα τώρα το νοτιά μπας και περά-
σει καμιά τράτα, την περιπαίζαν οι άλλες. Μα ο νοτιάς 
δεν ερχότανε. Όλο βοριάδες και πού σκαρί να πλευ-
ρίσει στον κάβο.
Ήθελα να της πω να μη στεναχωριέται. Πως θα 
ήμουν πια εγώ δίπλα της. Πως είχα κι άλλα να της δεί-
ξω, ακόμα πιο κρυφά και σπάνια.
Το ίδιο απόγεμα, παραμονή Χριστουγέννων την πήγα 
στου Αρίζικου την καλύβα να δει τη μάγισσα, το κρυ-
φό νταμάρι με τις κουμαρένιες μανίτες, να μαζέψου-
με κούμαρα και να της μολογήσω από πού ξεθάβω τα 
χοντρά σκουλήκια και τα βάζω δόλωμα ζωντανό στις 
μυστικές μου πλάκες .
Ποια είσαι συ; βέλαξε μόλις μας είδε, η γριά Αρχό-
ντω, φαφούτα, ξεχτένιστη και κουρελιάρα, μισανοίγο-
ντας την πόρτα της καλύβας. Από το Νησί, ψέλλισε η 
Καλή τρομαγμένη. Το κορίτσι από την Πούντα πήγα να 
της εξηγήσω, μα λέξη δεν βγήκε. Μπροστά στη μάγισ-
σα, κόμπος η γλώσσα μου και τι να πω; Πως την είχα 
βαφτίσει έτσι την Καλή από μοναχός μου, λογαριά-
ζοντας πως δεν ήταν κορίτσι αυτό, αερικό ήτανε που 
στράφτανε τα μάτια του και χρυσάφιζαν τα μαλλιά του 
σαν τα μπιρσίμια που στολίζανε τις νύφες; Και πώς να 
εξηγήσω τον τόπο της; Από την Πούντα; Ποια Πούντα; 
Δεν είχε τέτοιο μέρος εδώ. Βράχια μονάχα στην ακτή, 

όλο θαλάμια με μουγγριά και σμέρνες. Τα ποδονύχια 
του βουνού που κατηφόριζαν και πόντιζαν στο πέλα-
γος. Νύχι εδώ και νύχι εκεί, που πάνω τους δέναν μι-
κροκάικα και φέρνανε ψάρια και κορίτσια για το λιο-
μάζωμα. 
Δεν είπα τίποτα και η μέρα μου έκλεισε άσχημα, για-
τί οι πλάκες μου πουλί δεν πιάσανε, εκτός από έναν 
φτωχό κοκκινολαίμη, που έβαλα το νύχι μου και τον 
καρύδωσα με τη μια. Καααα, έβαλε τότε άγριες φωνές 
η Καλή. Κακούργε, φονιά. Και πήγαινε αλάργα αλάργα 
από μένα σ’ όλο το δρόμο του γυρισμού κι ούτε που 
ήρθε στο καλύβι μας το βράδυ, παρά έμεινε με τον 
μπάρμπα Δημήτρη κι άκουγε ολονυχτίς. Εδώ Μόσχα.
Χριστούγεννα.
Αξημέρωτα με σήκωσε η μάνα μου απ’ το στρώμα. Μ’ 
έντυσε με καθαρά ρούχα, έστρωσε πάνω στο σαμάρι 
του Μάρκου μας μπατανία υφαντή και με κάθισε. Ξε-
κινήσαμε για το Καλαμπάχτασι. Να πάμε να κοινωνή-
σουμε. Μου έδωσε τα παπούτσια της να κρατώ κι ένα 
πρόσφορο. Εκείνη βάδιζε προς ώρας με τα παλιά. Δεν 
κουνιότανε φύλλο. Νύσταζα. Η μάνα κι ο πατέρας μι-
λούσαν χαμηλόφωνα. Να ’ταν στον ύπνο ή στον ξύπνιο 
μου που ξεδιάλυνα τη λέξη νοτιάς και μ’ έπιασε ένας 
φόβος…
Πήρε νοτιάς. Δεν ήταν ψέμα. Στρίψαν τα κύματα 
κατά το Νησί, ο κάβος του Αι Μηνά μέρεψε.
Είχε φέξει μια όμορφη μέρα όταν γυρίσαμε. Περί-
μενα την Καλή όλο το πρωί. Δεν φάνηκε. Σαλτάρισα 
στο καλύβι. Ξεκλείδωτο ήτανε. Ο μπάρμπα Δημήτρης 
έτσι λεύτερα τα άφηνε τα πράματά του. Φώναζα με 
όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Καλή, Καλή. Που είσαι; 
Ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ψυχή. Τα στρωσίδια ήταν 
μαζεμένα πάνω στο μπαούλο όμορφα και ταχτικά. Μα 
ούτε μποξάς, ούτε καλάθι. Ούτε καν οι ντενεκέδες με 
το λάι. Νοτιάς, άκουγα μια φωνή μέσα μου, νοτιάς.  
Πετάχτηκα έξω και μου φάνηκε πως είδα το καΐκι ν’ 
αράζει απέναντι, να ξεμπαρκάρουν με την πραμάτεια 
τους οι λιομαζώχτρες. Καααα. Από μέσα μου λυγμός 
ξεπήδαγε κι απόγνωση.
Κατέβηκα μαλλιά κουβάρια ως την ακτή. Η θάλασσα 
έλαμπε. Καλήηηηηη, ούρλιαξα. Συγχώρα με και δεν 
θα το ξανακάνω.
Έμεινα πάνω στα βράχια μέχρι που μεσημέριασε. Η 
μάνα μου βγήκε στον τεπέ και μ’ έψαχνε. Βουβαμά-
ρα. Κάτι καράβια μοναχά ντούκου ντούκου ανέβαιναν 
αγκομαχώντας.
Για πάντα, έλεγε τώρα η φωνή μέσα μου. Για πάντα; 
Μα πως; Τα δάκρυα βροχή. Ώρες ολόκληρες, μέρες, 
μήνες, ίσως και χρόνια. Κατέβαινα στη θάλασσα και 
τη φώναζα συχνά. Τα ψαροκάικα συνέχιζαν για πολλά 
ακόμα χρόνια να φέρνουν το φθινόπωρο κορίτσια και 
ψάρια. Η Καλή ωστόσο δεν ξαναγύρισε ποτέ κι εγώ 
δεν την ξανάδα. Τις πλάκες μου τις εγκατέλειψα, ρη-
μάξανε. Κι από τότε αγάπησα τα πετούμενα τ’ ουρα-
νού. Μ’ έγνοια και πόνο αληθινό, αφού ένας φτωχός 
κοκκινολαίμης έγινε αιτία κι αφορμή να χάσω την πε-
ντάμορφη Καλή, την πρώτη την αγαπητικιά μου.
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Τα πολύ παλιά χρόνια, όπως και τώρα, η Σάμος είχε 
πολλούς και φημισμένους καραβοκύρηδες.
Ο Θεός Ήλιος τους έβλεπε κάθε μέρα από ψηλά, 
τους καθοδηγούσε και τους καμάρωνε. 
Ξέροντας ολωνών τις αρετές και τα πάθητα θέλησε 
κάποτε να τους δοκιμάσει.

-Ελάτε καπετάνιοι μου να παραβγούμε 
στο τρέξιμο εσείς κι εγώ, τους είπε.

-Να ξεκινήσουμε με την Ανατολή, εγώ 
από τον ουρανό, απ’ την κορφή της Μυκά-
λης κι εσείς απ’ το λιμάνι της Αστυπάλαιας 
τη θάλασσα να ιδούμε ποιος σας θα κατα-
φέρει να τριγυρίσει το νησί και να επιστρέ-
ψει πριν την δύση μου, προτού να πέσει το 
σκοτάδι.
Κανένας από τους γέρους ναυτικούς δεν 
τόλμησε.
Μόνο ένας αψύς λεβεντονιός, καινούργιος στο λι-
μάνι, με το που βγήκε ο Ήλιος, βασιλιάς των ουρανών, 
ξεκίνησε τον φοβερό αγώνα με όρτσα όλα τα πανιά 
και στα κουπιά τους ναύτες πάντες.

-Ύβρις, παιδιά,μη προκαλείτε τον Θεό, φώναξε 
ένας γέρος ναυτικός όμως οι κάβοι είχαν λυθεί και το 
καράβι γλιστρώντας σαν το χέλι στο νερό είχε πάρει 
τον δρόμο της μοίρας. 

 Οι ναυτικοί μας πέρασαν σαν γρήγορα δελφίνια τον 
Επταστάδιο κι ύστερα ο τιμονιέρης αφήνοντας στα δε-
ξιά την Ιωνία έστριψε με σιγουριά το διάκι του και ορ-
θοπλώρισε κατά την Δολίχη.
Ο αγέρας ούριος φούσκωνε τα πανιά, οι ναύτες έλα-
μναν με όλη τους την δύναμη και το σκαρί απ’ το Καν-
θάριο και την Κατάβαση, στα Δυτικά, γύρισε τ’ απομε-
σήμερο, προς τα Νότια, ανάμεσα Σάμο και Κορσεούς 
κι ύστερα έβαλε ρότα, για της Τραγίας το στενό και 
την καρδιά του Ηραϊτη,πορεία αγώνα τελική προς με-
γάλο το λιμάνι της επιστροφής του, την Αστυπάλαια, 
,όπου κόσμος πολύς περίμενε ανυπόμονα το εύδρομο 
και το ψυχωμένο του πλήρωμα να καταφθάσουν..
Ο Ήλιος ανέβαινε γοργά στα πέντε και στα δέκα 
κονταρόξυλα, μεσουράνησε ολόγιομος στην ώρα του, 
θερμαίνοντας κάθε ζωή κι όλη τη Φύση κι ύστερα 
πήρε νωχελικά το δρόμο προς την δύση του, πυρπολώ-
ντας τα πέλαγα.
Ήτανε τότε που απέραντοι ίσκιοι άρχισαν να σκεπά-
ζουν τις πλαγιές του Κέρκη και της Αμπέλου, καθώς 
πια μόνο οι κορφές τους έπαιζαν ακόμα με το ανάριο 
φως και τις αχνές κι όλο και πιο αναιμικές αχτίνες του 
ήλιου που η θαλπωρή τους χάνονταν αργά-αργά μέσα 
στο εσπερινό αγιάζι. 
Και το πλεούμενο με την ψυχή στα δόντια, μια δρα-
σκελιά απ’ το λιμάνι του λυτρωμού, να προσπαθεί απε-
γνωσμένα όσο ακόμα ήταν μέρα και φως να φτάσει 

στον προορισμό του.
Όμως αυτό δεν έγινε ποτέ, καθώς η δύση βρήκε το 
καράβι μεσοπέλαγα, καταμεσίς στον Ηραϊτη κόλπο.

 Ήτανε τότε που ο πυρφόρος γιος του Υπερίωνα 
έδειξε όλη την μάνητά του και τον γδικιωμό μπροστά 

στην Ύβρη των ανευλαβών του πόντου που 
τόλμησαν να αψηφήσουν τους νόμους των 
Θεών και το μπόι των ανθρώπων. 
Και πέτρωσε το καράβι τους αύτανδρο, 
γιατί ο καπετάνιος και το πλήρωμα τόλμη-
σαν να παραβγούν μαζί του, όπως ο Ίκα-
ρος που τον επτέρωσε η ελευθερία, καθώς 
ο γνωστός μύθος «κρύπτει νουν αληθείας» 
κατά τον ποιητή..
Τους έπνιξε όλους και άφησε το πλοίο 
τους κουφάρι μισοβυθισμένο και ορφανό, 
έρμαιο των αγέρηδων , της θάλασσας και 

της δικής του μανίας, φάρο οργής που φαίνεται από 
παντού, φόβο και τρόμο και υπόμνηση -απειλή στον 
κάθε αντάρτη.
Κι αυτοί οι άμοιροι ναυτικοί με το τραγούδι τους, 
ανύσταχτο Εωθινό, ανάμικτο με το κρώξιμο των γλά-
ρων και τη βουή των κυμάτων, όλο και ετοιμάζονται, 
κάθε πρωί, πιστοί στο Όνειρο, για το μεγάλο τους ηλιο-
δρόμιο, με τον παιάνα του Θριάμβου και την θρηνωδία 
του χαμού ανασασμό, κουράγιο τους και συντροφιά 
στο ατελείωτο ταξίδι προς την άβυσσο. 
Αυτή είναι η σκληρή ιστορία της δικιάς μας καρα-
βόπετρας, της Καταβόθρας, φόβος ιερός για τους 
δειλούς, τους κάθε είδους νομοταγείς και τους υπά-
κουους, τους άτολμους και τους προσκυνημένους και 
κιβωτός αγώνα για τα νιάτα τα φιλοτάραχα, τα ασυλ-
λόγιστα, τ’ ατίθασα και για τους λεβέντες, τους Προ-
μηθείς και τους ριζοσπάστες του Κόσμου..
Η διάσωση, ανάδειξη και αξιοποίηση όλων αυτών 
των μύθων, της ιστορίας και των θησαυρών της θά-
λασσας και των νησιών μας,από την αρχαιότητα ως τις 
μέρες μας, είναι εθνική μας υποχρέωση και μοχλός 
Ζωής και Προόδου. 
Με αυτήν την θερμουργό παρακαταθήκη και με αει-
φόρες δραστηριότητες όπως η βιώσιμη αλιεία, οι ταξι-
διωτικές διαδρομές, ο ναυταθλητισμός, οι καταδύσεις 
για την σεβαστική παρατήρηση της πλούσιας θαλάσσι-
ας βιοποικιλότητας και των ενάλιων αρχαιοτήτων στα 
ασφαλή και θεσμοθετημένα τους πάρκα και η ανάδει-
ξη της ναυτοσύνης, της παραδοσιακής ξυλοναυπηγι-
κής και άλλων συναφών επαγγελμάτων της θάλασσας, 
μπορεί να οικοδομηθεί, πολύμορφη και παραγωγική 
και με οραματικό σχέδιο, η Γαλάζια Ανάπτυξη στα νη-
σιά μας, Μέγα Κράτος σε ώρες ειρήνης και σε και-
ρούς ευθύνης.

 Ένας τέτοιου μεγέθους και ποιότητας στερεός και 

Μανώλης Ν. Κάρλας

Σάμου περίπλους ή όμορφος τρόπος να ονειρεύεσαι και να πεθαίνεις στο Αιγαίο



Φτεριάς12

Στέλιος Καραγιάννης

Πολυκράτης Ι 
Μάλλον η πρόθεση άρκεσε 

για το κακό «Αυτοψία», Οδ. Ελύτης.

Ποιος άραγε ποτέ θα μάθει γιατί με καταδίκασαν 
έτσι οι θεοί κι αισθάνομαι να είμαι ετούτη τη στιγμή 
ο μόνος βασιλιάς επί της γης και άρχοντας που τόσο 

ενάντια και εχθρική του 
στάθηκε η μοίρα. Ίσως 
κάποια πανάρχαια κατά-
ρα απ’ το γένος ή απ’ τη 
φυλή, μα επιτέλους, τι 
τους ήθελα τους άχρη-
στους τους μάντεις απ’ τη 
Θήρα; Γιατί τι άλλο συμ-
βολίζει πια αυτός ο θλι-
βερός δακτυλιόλιθος, 
που μου επέστρεψε σφυ-
ρίζοντας μισερή Ερινύα 

η μοίρα, εξόν από τον παγερό και θριαμβευτικό ίσκιο 
του θανάτου; Τι ειρωνεία και τι καλυμμένη εχθρότητα 
που έκρυβε στο τέλος η ζωή, και πόσο αψήφιστα την 
πήρα; Ονειρευόμουν πάντοτε ο δυστυχής, ονειρευό-
μουν το ολέθριο χρυσάφι, τη μοναδική αγάπη μου να 
ρέει στα παλάτια μου ακατάπαυστα απ΄ τη Μικρά Ασία 
κι έβλεπα στα ενύπνια στολισμένο με αμέθυστους απ’ 
άκρον εις άκρον το νησί, με σάπφειρους σιντέφια και 
πορφύρα, και να που χύθηκε στην άμμο μια για πάντα 
το γλυκό κρασί και να που οι γυναίκες μας θρηνούν 
απαρηγόρητα για το πού στέρεψε το γάλα τους, και δε 
θα πάψουνε ποτές – αν δεν επέλθει κάθαρση, να δέ-
ονται στην Ήρα. Ονειρευόμουν πάντοτε ο δυστυχής, 
ονειρευόμουν σιωπηλή σελήνη να φωτίζει σαστισμέ-
νη και έκθαμβη τους επίγειους και ονομαστούς παρα-
δείσους, που έφτιαχνα για να μαγεύω τους καλεσμέ-

αδαπάνητος αναπτυξιακός βραχίονας αποτελεί δυνα-
μικό δοκίμιο και διαρκές πρόταγμα για τις Κοινωνίες 
των νησιών μας στα πλαίσια γόνιμων και συνδυαστικών 
συνεργειών και τοπικών επενδύσεων και παράλληλης 
δημιουργίας εναλλακτικών δράσεων και βιωματικών 
εμπειριών για ντόπιους και επισκέπτες. 
Ειδικότερα ο περίπλους της Σάμου μπορεί και πρέ-
πει να αθλοθετηθεί και να αποτελέσει πεδίο ευγενούς 
άμιλλας, οικουμενικό, στην μνήμη όλων εκείνων που 
ανά τους αιώνες τόλμησαν, σπάζοντας τις μετρικές 
ισορροπίες, να απομυθοποιήσουν τα στεγανά και να 
ανοίξουν με θυσίες και κόπους καινούργιους δρόμους 
και τα βημόθυρα της Προόδου στον τόπο μας.
Από τον Πυθαγόρα η δίκαια κούπα κι από τον Ήλιο η 
καραβόπετρα στη Σάμο κι ο βράχος του Ίκαρη στη θά-
λασσα της Δολίχης, φιλοσοφία και ζωή στη δοκιμή της 
υπέρβασης και του μέτρου στις μέρες μας και στους 

νους μου και να φαιδρύνω μες στη νύχτα τη διάθεση 
σε όλη την υψηλή Γοργύρα, και να τι μου επιφύλασσε 
το ελάχιστο σκοτάδι της κοιλιάς ενός ψαριού: την ίδια 
τη θανατερή αλαζονεία μου μαλαγμένη σ’ ένα θλιβερό 
δαχτυλίδι της κόλασης – που στα δάχτυλα έφερα ως 
δώρο, ένα ψυχρό και θριαμβευτικό ως το τέλος θάνα-
το σε τούτο δω τον αφιλόξενο χώρο. 

Πολυκράτης II
Δεν ξέρω πώς ήρθαν έτσι τα πράγματα
κι αν έγιναν καταπώς τα αφηγείται
και τα ιστορεί ο θείος Ηρόδοτος-
πάντως στο βάθος φοβόμουν, γιατί
όπου και να κινούσα το στρατό, όλα 
μου πήγαιναν καλά και κατ’ ευχήν,
που λένε.
Χίλιες φορές μ’ ευνόησαν οι μοίρες και
μ’ αρνήθηκαν οι συμφορές κι ίσως
αυτό να ήταν που δεν άρεσε στον Άμαση, 
τον εκλεχτό μου σύμμαχο
και φίλο, έπιασε το λοιπόν κι
εσύναξε και μου ‘στειλε σ’ ένα χαρτί
από πάπυρο ακριβό μια τελευταία
κι ολιγόλογη επιστολή όπου ανεξήγητα
μου έλεγε πως κάπου εδώ τελειώνει κι 
η μεγάλη μας φιλία.
Ανεξήγητο, ανεξήγητο έλεγα και 
χειρονομούσα ανήσυχος, εκείνο το εξαίσιο
ανοιξιάτικο απόγευμα, λίγο μετά την
καθημερινή μου επιθεώρηση στους 
θησαυρούς, χωρίς να ξέρω βέβαια πως
ο Οροίτης σχεδίαζε το θάνατό μου
από μακριά, την ώρα που με λόγια
περιπαιχτικά τον πλήγωνε και τον 
ανέδειξε στον κήπο του, την 
κραταιά μου δόξα διηγούμενος,
αυτός ο άθλιος, ο Πέρσης Μητροβάτης.

αιώνες,όμορφος τρόπος να ζεις, να ονειρεύεσαι και 
να πεθαίνεις γι’ αυτά που τολμάς γιατί τα πιστεύεις, 
στο Αρχιπέλαγος του Αιγαίου.
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Τρακόσια μέτρα περίπου ήταν η απόσταση απ’ τη 
δέση του Φουρνιώτικου ρέματος κάτω απ’ το καλύβι 
του Κατσίκα μέχρι τα περιβόλια με τα λεμονόδεντρα, 
τις πορτοκαλιές και τις μανταρινιές στα μοναστηρια-
κά, κοντά στο περιφραγμένο με κυπαρίσσια κτήμα με 
το διώροφο καλύβι του Χούχουλα.
Ήταν ένα απ’ τα κτήματα που δόθηκαν την δεκαετία 
του 50 σε ακτήμονες αγρότες του χωριού Υδρούσα με 
κλήρο απ’ τα βακούφια του μοναστηριού του προφήτη 
Ηλία μέσω τραπέζης. Πληρώθηκαν αδρά με δόσεις απ’ 
τους κατόχους τους σε ισοτιμία μεταλλικής δραχμής 
εκείνης της εποχής.
Με ορμή έτρεχε το νερό απ’ το ποτάμι στα πλάγια 
της δέσης προς το τσιμεντένιο νεραύλακο. Στη συνέ-
χεια με πιο ήρεμη ροή έφτανε στον ανοιχτό καταπότη 
πριν ξεχυθεί με φόρα στις πρασιές που έζωναν περι-
μετρικά τους κορμούς των δέντρων.
Σ’ αυτό το αυλάκι ταξίδεψε το πρώτο μου σκαρί, κι 
εγώ περήφανος μαραγκός και καπετάνιος ένοιωθα. 
Μέσα καλοκαιριού, μικρό σχολιαρόπαιδο ακόμα στις 
πρώτες τάξεις του δημοτικού.
Απ’ τη δέση και κάτω προς Καρλόβασι είχε στερέψει 
το ποτάμι. Όλο το νερό συγκρατιόταν εκεί για τις ανά-
γκες άρδευσης των χωραφιών. Στάλα νερό δεν πέρ-
ναγε. Τοπίο θλιβερό. Το ποτάμι νεκρό και άνυδρο. Τα 
μούσκλια ξεραίνονταν μες τη γλίτσα πάνω στις κάτα-
σπρες λείες ποταμόπετρες αφήνοντας την έντονη μυ-
ρουδιά της ψαροσαπίλας. Στα παράχθια πέρα δώθε 
καμιά καβουρότρυπα. Έψαχναν και τα καβούρια λίγη 
υγρασία και δροσιά σκάβοντας τα λαγούμια τους βα-
θιά μες τον πηλό.
Το πήρε το μάτι μου από μακριά. Το μισό εξείχε όρ-
θιο απ’ την αμμούδα. Έντονο καφεδοκόκκινο χρώμα 
με εναλλασσόμενες στρώσεις από μαύρες λεπτές 
λουρίδες. Πάχος αρκετό και συμπαγές για σκάλισμα. 
Στα μάτια μου φάνταζε δώρο ανέλπιστο. Το καλύτε-
ρο κομμάτι πίτυκα που μου έλαχε ποτέ στις αμέτρη-
τες βόλτες μου πάνω κάτω στην ποταμιά ψάχνοντας 
από άνοιξη μέχρι φθινόπωρο κάθε φορά που πέρναγα 
απ’ το κτήμα. Φρεσκοπελέκητος έδειχνε. Ποιος ξέρει 
από ποια βουνοκορφή του Καρβούνη ξεκίνησε το τα-
ξίδι του παρασυρμένος απ’ το νερό αφότου με μια τσε-
κουριά αποσπάστηκε από κάποιον κορμό υλοτομημέ-
νου πεύκου πριν καταλήξει στα χέρια μου.
Τα δυο καλύτερα κτήματά μας είχαν σύνορο το 
ρέμα. Ευχή και κατάρα μαζί. Έτσι έλεγαν τότε. Στο 
ένα κτήμα το ποτάμι έφερνε προσχώσεις ανανεώνο-
ντας το χώμα. Στο άλλο δυο πλημμύρες με κατεβασιά 
το είχαν αφήσει μισό τα τελευταία χρόνια, και έκτοτε 
«βδύσματα» λέγονταν η περιοχή.
Μιας παλιάς ελιάς οι ρίζες αντιστάθηκαν στην ορμή 
του νερού. Πλάγιασε όμως και ο βαρύς κορμός της 

οριζοντιώθηκε πάνω απ’ το ρέμα. Με τα χρόνια τα νέα 
της κλαδιά γύρισαν πάλι προς τον ουρανό αναζητώ-
ντας τον ήλιο. Πάσχιζε απεγνωσμένα να κρατηθεί στη 
ζωή.
Το κατσούνι δούλευε ασταμάτητα στα χέρια μου. 
Πρώτα το περίγραμμα της σκάφης πάνω στον πίτυκα. 
Μετά το κούφωμα της γάστρας. Μυτερή και ανασηκω-
μένη σκαλίστηκε η πλώρη. Στη μέση το καλάμι-κατάρτι 
μπηγμένο σταθερά. Τα πράσινα φύλλα της πικροδάφ-
νης περασμένα στο βούρλο κι ο φλόκος έτοιμος να 
τον αρπάξει ο μαΐστρος . Ένα μικρό βότσαλο για σα-
βούρα έφερε το ποθητό ζύγισμα και την ευστάθεια. 
Το μπαρκάρισα αμέσως το βαρκάκι με χαρά κι ενθου-
σιασμό.
Στην αρχή στροβιλίστηκε λίγο άτσαλα κάνα δυο γυ-
ροβολιές μα γοργά πήρε τη ρότα του μες τ’ αυλάκι. 
Τραμουντάνα λες και τ’ άρπαξε.
Αγώνα δρόμου εγώ στο παραποτάμιο μονοπάτι, πα-
ράλληλα του αυλακιού. Έπρεπε να το περιμένω στο 
χωράφι να το προλάβω πριν ι’ αρπάξει ο μικρός χεί-
μαρρος που κατέβαινε από ψηλά με ορμή προς το χω-
ράφι και το τσακίσει.
Δυο τρία ταξίδια έκανε με επιτυχία η βαρκούλα μου. 
Τόση ώρα χρειάστηκε ο πατέρας να ποτίσει το περι-
βόλι. Στο τελευταίο όμως μάταια περίμενα την άφιξή 
της. 
Ανήσυχος ζήτησα βοήθεια απ’ τον πατέρα μου για 
την αναζήτηση, μήπως και σκάλωσε κάπου στη δια-
δρομή. Ψάξαμε πάνω κάτω, μάταιος ο κόπος μας. 
Πήρε να βραδιάζει.
Με πήρε στα γόνατά του ο μπάρμπα Γιάννης και μου 
εξήγησε σοβαρά και πειστικά ότι όλα τα πλεούμενα 
ταξιδεύουν παντού όπου υπάρχει νερό.
Μπορεί και η βαρκούλα μου να ’ταν τυχερή και να 
πήρε μεγάλη πορεία άγνωστη και μακρινή παρασυρ-
μένη απ’ το νερό του αυλακιού. Με τα πολλά πείστηκα. 
Χαρμολυπημένα ανέβηκα στα καπούλια της γαϊδάρας 
κι επιστρέψαμε σούρουπο στο χωριό.
Ε! λοιπόν είχε δίκιο ο πατέρας.
Το βράδυ σαν με συντρόφεψε ο Μορφέας ονειρεύ-
τηκα τη βαρκούλα μου να ταξιδεύει σε μέρη μακρι-
νά άγνωστα κι εξωτικά. Πολύ πιο πέρα απ’ τον μεγάλο 
μόλο του φάρου στο λιμάνι. Τόσο μακρινά που μόνο ο 
νους με κλειστά μάτια μπορεί να φτάσει.
Υπόσχεση της έδωσα εκείνο το βράδυ πως σαν με-
γαλώσω μια μέρα με καράβι τρανό θα την ψάξω και θ’ 
ανταμωθούμε πάλι καταμεσής του πελάγου.

(Ο Χρήστος Φούκης είναι Σαμιώτης απ’ την Υδρού-
σα. Συνταξιούχος ναυτικός και συγγραφέας μικρών 
ιστοριών. Ασχολείται επίσης με τη ζωγραφική, την 
αγιογραφία, το σκίτσο και την καλλιτεχνική χειροτε-
χνία). 

Χρήστος Φούκης

Βαρκάκι απ’ την καρδιά του πίτυκα
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Κυριακή 25 του Δεκέμβρη
Δόξα εν Υψίστοις Θεώ

και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία.
Λουκά Β΄.

«Άγγελοι μετά ποιμένων δοξολογούσι» τον μεγά-
λον Θεόν, όπου έφερε στην γην ειρήνη, το νεογέν-
νητο Παιδί, τον προαιώνιον Θεόν, όπου συγκατέβηκε 
κι εφόρεσε σάρκα ανθρώπου, για να σώσει τον παρα-

ζαλισμένον απ’ τις έννοιες και τις φροντίδες του κό-
σμον, όπου παράδερνε σαν καράβι χωρίς τιμόνι, χωρίς 
πυξίδα, χωρίς ένα αστέρι να φέγγει τον έρμο σκοτει-
νιασμένο του δρόμο. Αγγελική μελωδία ψέλνει τη με-
γάλη γέννηση και βοσκών αυτιά αξιώνονται πρώτα ν’ 
ακούσουν το μήνυμα το πρόσχαρο. Καλότυχοι και κα-
λογραμμένοι βοσκοί, όπου αξιωθήκατε αυτή τη χάρη! 
Από σας τους ανθρώπους του βουνού, τους απλούς, 
τους απονήρευτους, που δεν έφτασε του κόσμου η 
κακία να σας παραστρατήσει, αρχίνησε το κήρυγμα 
της βασιλείας του Θεού. 
Κάτω από τα σύρραχα και τα βουνάκια της Βηθλε-
έμ στέκει ως τα σήμερα ένα ισωματάκι λιοφυτεμένο˙ 
της ειρήνης τα δέντρα με τη βαθυπράσινη φυλλωσιά 
τους πρασινοβολούνε με ξέχωρη χάρη, σαν να θυμί-
ζουν το αιώνιο μεγαλείο κεινού του τόπου. Σ’ αυτό 
το ίσωμα η παράδοση των αιώνων λέγει πως κείνη τη 
βραδιά οι βοσκοί φυλάγανε τα κοπάδια τους. Μακριά 
απ’ τους ανθρώπους ο τόπος, όξω απ’ την κοινωνία οι 
άνθρωποι, όπου εδιάλεξε η Θεία χάρη να πρωτακού-
σουν της χαράς το μήνυμα. Δέντρα ειρήνης φυτεμένα 
εκεί όπου το κήρυγμα της παγκόσμιας και παντοτινής 
ειρήνης ήτανε γραμμένο να πρωτολογηθεί. Αυτή εί-

ναι η εικόνα που μας παρουσιάζει ο Βαγγελιστής Λου-
κάς, εικόνα γεμάτη απλότητα μα και μεγαλοπρέπεια, 
εικόνα που μέσα στις μεγάλες γραμμές της παρουσι-
άζει όλη τη μυρωδιά και τη γλυκάδα της χριστιανικής 
αλήθειας. Ο ουρανός και η γη να δοξάζουνε τα γεννη-
τούρια του μεγάλου Θεού που ταπεινά γεννήθηκε σε 
μια σπηλιά, που μοναχά για μάντρα μπορούσε να χρη-
σιμεύσει. Τι μυστήρια κρύβονται αποκάτω σ’ αυτά τα 
απλά περιστατικά! Ο κόσμος την ώρα που γεννήθηκε 

ο Χριστός έμοιαζε στ’ αλήθεια με σπηλιά σκοτεινια-
σμένη κι έρημη, χωρίς φως, χωρίς ελπίδα, χωρίς χαρά, 
βαριεστημένος, καταπλακωμένος από σκοτούρες και 
έννοιες, από τρομάρες και φόβους, σπηλιά που μέσα 
της μονάχα ζώα κατοικιάζανε , ζώα που άλλο σκοπό 
η ζωή τους δεν είχε παρά το φάγε και το πιε, και κλέ-
ψε κι άρπαξε, και σκότωσε και πόρνεψε. Και ο Θεός, 
όπου αγάπησε τον άνθρωπο και δεν ηθέλησε να τον 
ιδεί για πάντα χαμένον στέλνει το Γιο του τον μονάκρι-
βο να γεννηθεί απ’ τη γλυκιά Παρθένα μέσα στη μαύ-
ρη και σκοτεινή σπηλιά της Βηθλεέμ. Η σπηλιά κείνη 
τη βραδιά εστάθηκε εικόνα κι αντιπρόσωπος όλου του 
κόσμου. Έτσι κι αυτός ήτανε μαύρος και σκοτεινός κι 
έτσι ανάμεσά του γεννήθηκε το λαμπρό, το αβασίλευ-
το αστέρι, ο Χριστός, που έμελλε να σκορπίσει ανά-
μεσα στα σκοτάδια της ζωής το φέγγο της θεϊκής του 
βασιλείας. Ο κόσμος εδέχτηκε μέσα στη σκοτεινιά 
του του το Λυτρωτή του˙ ο ουρανός χαρούμενος, που 
έβλεπε να ξεπροβάλλει της γης η σωτηρία, μ’ αγγελι-
κές φωνές χαιρετά τη δοξασμένη γέννηση, που ήρτε 
να φέρει στον άνθρωπο ειρήνη.
Ειρήνη επί γης! Χαίρου και ευφραίνου δυστυχισμέ-
νη ανθρωπότη! Νικηταί, που εζητήσατε στου πολέμου 

Γιώργης Καρατζάς

Χριστουγεννιάτικο κήρυγμα
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το ματοκύλισμα, στο χλιμίντρισμα των αλόγων, στους 
βρόντους των σπαθιών, στην όχτρητα και τα φονικά 
την ευτυχίαν σας και δεν την ηύρατε, ελάτε να μάθε-
τε πως η ευτυχία σας αυτή είναι κρυμμένη στον κόρ-
φο της ειρήνης, όπου φέρνει το Θεϊκό Παιδί. Νικημέ-
νοι της γης, όπου με το αίμα του θανάτου σας, με της 
σκλαβιάς και της ατιμίας τα δάκρυα και τον ίδρο επο-
τίσατε τη δάφνη των αγρίων νικητών, ελάτε να ξεκου-
ραστείτε και ν’ ανασάνετε λεύτερα και χωρίς φόβο 
αποκάτω στον ίσκιο της ειρηνικής ελιάς όπου φυτεύ-
ει της Βηθλεέμ το βρέφος! Μεγάλοι της γης ελογη-

θήκανε ως τα τώρα, όσοι με τη σπάθα τους την εγε-
μίσανε σκοτωμούς και συντρίμματα˙ από δω και πέρα 
μεγάλοι θα είναι της ειρήνης οι δουλευτάδες, κι όσο 
η απομωραμένη ανθρωπότητα θ’ ανοίγει τα μάτια τόσο 
θα μακραίνει από τα ματωμένα έργα του πολέμου, και 
τόσο θ’ αγαπά και θα σφιχταγκαλιάζει της ειρήνης τα 
κατορθώματα, όσο που να ’ρτει μια ημέρα, που θα λέ-
γει με τρομάρα το όνομα των μια φορά δοξασμένων 
αντρών του πολέμου και θα τα καταριέται και θα δοξο-
λογά μονάχα το όνομα του Θεού της ειρήνης, της αγά-
πης, της ελπίδας, της πίστης, της προκοπής. 
Αλλά γιατί σε βοσκούς πρωτακούστηκε η αγγελική 
μελωδία; Γιατί απ’ αυτούς σαν βουνίσιους, όπου ήτα-
νε οι πιο απολίτιστοι του καιρού τους, έπρεπε ν’ αρχί-
σει το ξανακαινούριωμα του κόσμου, μια κι ο πολιτι-
σμός του φάνηκε πρόστυχος κι αδύνατος να πετύχει 
το σκοπό του, να κάμει ευτυχή τον άνθρωπο. Η μελω-
δία των αγγέλων στων βοσκών τ’ αυτιά είναι η κατα-

δίκη του παλαιού πολιτισμού και το λέγει η ίδια καθα-
ρά και διάφανα: Δοξασμένος να ’ναι ο Ύψιστος Θεός 
μονάχος, κι όχι κείνα που δοξάζει ο πολιτισμός του 
ανθρώπου δύναμη και πλούτη και παλικαριές και κυ-
ριέματα και φαγοπότια και καλοπέρασες˙ μονάχα στο 
Θεό πρέπει η δόξα˙ σε τίποτα άλλο. 
Η γη δόξα της και σκοπός της κι ευτυχία μονάχη την 
ειρήνη πρέπει να ’χει˙ από κάτω απ’ τις φτερούγες της 
προκόβει ο κόσμος, και τότε μονάχα θα ξεπροβάλλει 
αληθινός πολιτισμός, όταν απ’ άκρη σ’ άκρη βασιλέ-
ψει η ειρήνη˙ τότε θα ειπεί πως όλος ο κόσμος αδελ-

φώθηκε, πως έγινε «μία ποίμνη εις ποιμήν». Αυτή η 
ειρήνη είναι του Θεού η καλή προαίρεση, η ευδοκία 
του, ανάμεσα στους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν οι Άγγε-
λοι πρωτοψάλανε στους απλοϊκούς βοσκούς τη μεγά-
λη εντολή, όπου πιο ύστερα κήρυξε κείνος που γεννή-
θηκε κείνη τη βραδιά, ο Χριστός, «Ν’ αγαπάς το Θεό 
κι όλους τους ανθρώπους, αυτό είναι το θέλημα του 
Θεού και η δική σου ευτυχία». 
Μονάχα όταν η ανθρωπότητα αποτινάξει από πάνω 
της τις πονηριές και τις κακομοιριές της , όταν κατα-
λάβει πως απ’ την ειλικρίνεια και την αγάπη κρέμεται 
η αληθινή της ευτυχία και προκοπή, τότε κι αυτή θα 
ψάλει την αθάνατη ψαλμωδία στον ειρηνικό κι ήμερο 
της Βηθλεέμ Βασιλέα. 
Δόξα εν Υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώ-
ποις ευδοκία. 

(Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ο Νουμάς, φ. 178, 25 
Δεκεμβρίου 1905). 
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 Λιομαζώχτρες τις λέγανε. Αχάραγα περπατούσαν 
κομβόι πίσω απ’ τα μουλάρια και τους εργάτες για τα 
απέραντα κτήματα των νοικοκυραίων του χωριού. Κο-
ρίτσια στην εφηβεία τους, κόρες της παντρειάς και 
ώριμες γυναίκες στα λιομαζώμα της βαρυχειμωνιάς. 
Δεκατέσσερις δραχμές το μεροκάματο, δεκαοχτώ η 
οκά το λάδι.
Ακαταμέτρητες προσωπικές ιστορίες κρυμμένες 
στην ομαδική συλλογική μνήμη της ελαιοπαραγωγής 
του Μαραθοκάμπου μάς φανερώνουν την πατρογονι-
κή σκληρή ζωή της προπολεμικής εποχής και όχι μόνο. 
Απ’ τις παλιές λιομαζώχτρες της δεκαετίας του 50 η 
συγχωριανή μας κ. Θέμις Νεοφωτίστου μας μίλησε για 
τον μόχθο και τις συνθήκες κάτω απ’ τα ελαιόδεντρα 
της αγροτικής ζωής.

«Πολλές ελιές. Πολύ λάδι. Πηγαίναμε παντού. Απ’ 
του Καράγιαννη ως το Παλιοχώρι και την Πλάκα. Σ’ 
όλη τη περιοχή. Τ’ αφεντικά είχαν κτήματα σε πολ-
λές μεριές. Είχε αφεντικά καλά που μας πρόσεχαν. 
Είχε και άλλα που μας ταλαιπωρούσαν με τη σκληρά-
δα τους και το ταμάχι τους να δουλεύουμε σα σκλά-
βες. Θεός σχωρέστους και τους καλούς και τους κα-
κούς. Όλοι πεθαμένοι. 
Ήμασταν πάμφτωχοι. Εκείνο το μεροκάματο το μι-
κρό και θαυματουργό βοήθαγε οικογένειες. Τα κορί-
τσια έφτιαχναν τις προίκες τους. Οι γυναίκες έτρεφαν 
κι έντυναν τα παιδιά τους. Η φτώχια τότε ήταν μεγάλη. 
Πολύ δύσκολα χρόνια. Με το ξημέρωμα πιάναμε δου-
λειά. Οι ελιές με τον αγέρα και τη δαρτή βροχή έπε-
φταν στρώμα κάτω. Εκεί δεν μάζευες με τα δάχτυλα. 
Με τις χούφτες μαζεύαμε. Τις αδειάζαμε σε σωρούς 
στην άκρη του κάθε κτήματος. Θυμάμαι μια πολύ καλή 
αφεντικίνα που μέσα στ’ αυλάκι πίσω απ’ τους σωρούς 
μας έβαζε στη σειρά ψημένες γλυκοπατάτες να τις 
βρούμε να φάμε και να στυλωθούμε. Σε άλλη πεζού-
λα μας έβαζε σύκα. Κι άλλη μου έλαχε με καλή καρ-
διά. Μας έφερνε ένα μεγάλο ψωμί σα ταψί και μας 
το μοίραζε σε φέτες μαζί με χορταστικό τυρί. Το λιο-
μάζωμα είναι κουραστική δουλειά. Κρύο και βροχές 
και ατέλειωτος ποδαρόδρομος. Σηκώναμε και γεμά-
τα τσουβάλια για φόρτωμα. Οι ώρες πολλές. Αρχίζαμε 
προτού βγει ο ήλιος και σταματούσαμε όταν ο ήλιος 
έπεφτε πάνω σ’ ένα ψηλό βράχο πριν να βασιλέψει 
στη θάλασσα κάτω στο Παλιοχώρι. Μας τύχαιναν και 
σκληρά αφεντικά. Να βρέχει και να μας έχουν να μα-
ζεύουμε στη βροχή. Μου έτυχε στη Μπραΐλα μια λιο-
μαζώχτρα που την είχε και επιστάτρια το αφεντικό να 
μη μας αφήνει να στραχιάσουμε απ’ τη βροχή και γίνα-
με μούσκεμα ως το κόκκαλο Μαζεύαμε και τουρτου-
ρίζαμε. Και αναγκάστηκε ν’ ανάψει φωτιά να στεγνώ-
σουμε τα ρούχα μας. 
Το πρώτο μάζεμα άρχιζε απ’ τα μέσα Αυγούστου. 

Μαζεύαμε τα κουκούτσια μέχρι ν’ αρχίσει το κανονι-
κό μάζεμα της ελιάς. Τα κουκούτσια πηγαίνανε στο 
εργοστάσιο του Κεντούρη κι έβγαινε η πυρήνα και 
το πυρηνέλαιο. Δεν ξέραμε γιορτή και σκόλη. Μα-
ζεύαμε ελιές ακόμα και Χριστούγεννα και Φώτα και 
τ’ Αι-Βασιλιού πολλές φορές. Μέχρι τον Φεβρουά-
ριο. Ύστερα ήτανε και κουκολόι. Ό,τι είχε μείνει κι 

ό,τι λίγο είχε πέσει ακόμα. Καλοκαίριαζε και κάναμε 
μεροκάματα και στις καρούμπες. Πήγαινε και η μάνα 
μου. Είχε μείνει μόνη με πολλά παιδιά να θρέψει. Εγώ 
θυμάμαι κοπελίτσα πήγαινα στις ελιές με τρύπια πα-
πούτσια. Στα χιόνια και τις βροχές τα ποδάρια μου μα-
τώνανε στις πέτρες. Στην εκκλησία στέλνανε απ’ την 
Αμερική ρούχα και παπούτσια αλλά είχανε τακούνια. 
Τ’ Αι-Βασιλιού αγοράζαμε βλογιά απ’ τον παπά που 
ήτανε πιο φτηνή. Έκοβε από πάνω τη στρογγυλή φέτα 
με το σφραγίδι και μας την έδινε λειψή τη βλογιά.
Στο Παλιοχώρι ένα καλό αφεντικό μάς πήγαινε και 
στου Κουτσογιάννη το καφενείο και μας κερνούσε. 
Θυμάμαι τα ντενεκεδένια λαδοφάναρα που κρατού-
σανε και φέγγανε στο δρόμο και την παροιμία που λέ-
γανε. «Κι αν χύσεις λάδι στο νερό, το λάδι απάνω θα 
’ρθει». Και το «βάλε λάδι στο λυχνάρι, αν το θέλεις για 
να φέγγει».
Το Παλιοχώρι έβγαζε τόνους λάδι. Και πολλές χαμά-
δες. Κουρμάδες τις λέγαμε. Έτρωγες μια χούφτα με 
ψωμί και κρατιόσουν όλη τη μέρα.
Στα λιομαζώματα έρχονταν κορίτσια ακόμα κι από 
τη Πάτμο και τους Φούρνους. Μένανε στο Παλιοχώ-
ρι σε καλύβια που είχαν τ’ αφεντικά. Έστρωναν κάτω 
στρωματσάδα. Κι εγώ έμενα πολλές φορές εκεί μαζί 
με άλλα κορίτσια χωριανά. Είχαμε και σάσματα. Δεν 
είναι λίγα τα κορίτσια που αγαπήθηκαν και παντρεύτη-
καν με άντρες που τα σάσανε στα λιομαζώματα. Εγώ 
και μετά που παντρεύτηκα, πήγαινα στα μεροκάματα 
στις ελιές. Με τούτα και με κείνα φτιάξαμε ένα κομ-
μάτι σπίτι δικό μας και πέρασε εκεί μέσα η ζωή μας με 
σίγουρο κεραμίδι στο κεφάλι μας. Αγαπούσα τη δου-
λειά κι εγώ κι ο άντρας μου και δόξα τω Θεώ τα κα-
ταφέραμε.

Έλσα Χίου 

Τα κορίτσια των ελαιώνων
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