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«Είναι στη φύση μας να δραματοποιούμε. (…) Δραματοποιούμε ένα περιστατικό παίρνοντας τα 

γεγονότα και τα αναδιατάσσουμε, τα επιμηκύνουμε, τα συμπιέζουμε, ώστε να κατανοήσουμε το 

προσωπικό μήνυμα τους για εμάς – για εμάς ως πρωταγωνιστή του ατομικού δράματος 

κατανοούμε ότι είναι η ζωή μας.»  

                                                                               Mamet, 2002 : 3 
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Περίληψη 

 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξεταστεί η διασκευή μιας 

βιογραφίας μέσω της αυτήκοης μαρτυρίας σε θεατρικό έργο  . 

Στο πρώτο κομμάτι της εργασίας θα παρουσιαστεί το θεωρητικό πλαίσιο του τι ορίζεται 

ως διασκευή και κατόπιν θα αναλυθεί ως παράδειγμα η ζωή της σημαντικής Ελληνίδας 

στιχουργού Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου καθώς έχει μεταφερθεί τόσο στον 

κινηματογράφο όσο και στο θέατρο  . Στο δεύτερο κομμάτι της εργασίας θα 

παρουσιαστεί ο πρωτότυπος θεατρικός μονόλογος που προέκυψε ύστερα από  έρευνα ( 

στο παράρτημα υπάρχουν και οι αποδελτιώσεις από την απομαγνητοφώνηση των 

μαρτυριών ) της ζωής της Φανής Βαρβαλίζου, της πρώτης νοσοκόμας – μαίας του 

νησιού της Λήμνου . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά : Διασκευή , βιογραφία , αυτήκοη μαρτυρία . 
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Abstract 

 

 

The aim of this thesis is to examine the adaptation of a biography through hearsay in a  

theatrical play. 

In the first part of the paper, the theoretical framework of what is defined as adaptation 

will be presented and afterwards the life of the important Greek lyricist Eftychia 

Papagiannopoulou will be analyzed as a case-study, as her biography has been 

transferred to both cinema and theater . The second part of the paper will present the 

original theatrical monologue that emerged after research ( in the appendix there are 

also excerpts from the transcription of the testimonies ) on the life of Fani Varvalizou, 

the first nurse-midwife of the island of Lemnos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words : Adaptation , biography , hearsay testimony . 
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Κεφάλαιο πρώτο 

 

1.1 Τί είναι η διασκευή 

 

Σύμφωνα με τον Field  « Διασκευάζω σημαίνει μεταφράζω από ένα μέσον σε ένα άλλο. 

Η διασκευή ορίζεται σαν η επεξεργασία και δια προσθαφαιρέσεων μεταβολή της 

αρχικής μορφής και η εμφάνισις υπό νέαν μορφή (…) σημαίνει μεταγραφή από ένα 

είδος σε ένα άλλο (βιβλίο – σενάριο) κι όχι επιβολή του ενός είδους πάνω στο άλλο .» 

( Field, 1986 : 191 ) 

  Τη σημερινή εποχή οι διασκευές είναι μια κυρίαρχη τάση . Εμφανίζονται στο θέατρο 

, στον κινηματογράφο , στη μουσική , στα novel κόμικς ακόμη και σε συνταγές 

μαγειρικής . Σε αντίθεση με άλλες κουλτούρες οι διασκευές μοιάζουν να παίζουν 

σημαντικό ρόλο στη δυτική κουλτούρα  και έτσι συναντώνται παντού .  Αυτά  « (…) 

επιβεβαιώνονται στη διορατικότητα του Walter Benjamin που αναφέρει πως «η 

αφήγηση είναι πάντα η τέχνη της επανάληψης ιστοριών (…) »  

( Hutcheon, 2006:2 ) . 

  Δε γίνεται να μη ληφθεί υπόψιν πως ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στην 

επιλογή ενός κειμένου στο θέατρο και στον κινηματογράφο αποτελεί το ποσοστό της 

επιτυχίας που μεταφράζεται σε χρήματα . Οι διασκευές , λοιπόν ,  αποτελούν το 

μεγαλύτερο ετήσιο ποσοστό παραγωγής κινηματογραφικών  – τηλεοπτικών ταινιών 

αλλά και θεατρικών έργων καθώς η τεράστια εισπρακτική επιτυχία τους μοιάζει σχεδόν 

μονόδρομος . 

Η γνώση της ιστορίας , των προσώπων , των γεγονότων από το κοινό , όπως και η τάση 

του ανθρώπου να επιθυμεί να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο ή να δει να φωτίζονται 

άλλες πλευρές των γνωστών « ιστοριών » κάνει τις διασκευές ακόμη πιο περιζήτητες . 

   Διασκευάζοντας ένα οποιοδήποτε κείμενο στην πραγματικότητα παράγεται ένα νέο 

κείμενο που απλώς αντλεί την πρώτη ύλη του από κάποιο άλλο  που όμως οφείλει να 

σέβεται το « (…) γενικό πνεύμα του αρχικού υλικού .»          ( Field, 1986:196 ) . 

Ταυτόχρονα προκειμένου ο μύθος να γίνει πιο προσωπικός και με μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον ο συγγραφέας μπορεί να προσθέσει σκηνές, σεβόμενος πάντα το αρχικό 

υλικό .  
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« Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος διασκευής, απαντήστε : το να μην μείνεις πιστός στο 

πρωτότυπο. » ( Field, 1986:205 ) 
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1.2 Διασκευή βιογραφιών 

 

Γιατί όμως βιογραφίες ; Οι βιογραφίες με πηγαίνουν σε μέρη σε όλο τον κόσμο που δεν 

επρόκειτο να επισκεφτώ . Με συστήνουν σε ανθρώπους που δε θα συναντήσω ποτέ . Οι 

βιογραφίες επίσης εξερευνούν τις προσωπικές ζωές ανθρώπων διαφορετικών από εμένα 

. Με πηγαίνουν σε υποκειμενικούς κόσμους διαφορετικών εμπειριών  , στάσεων , 

συναισθημάτων και προοπτικών ( Seger, 1992 :47 ) . Οι βιογραφίες επιτρέπουν λοιπόν 

στον αναγνώστη , θεατή να έρθει σε επαφή με ζωές που δε θα μπορούσε να γνωρίσει 

αλλιώς , να διερωτηθεί πάνω σε σημαντικά ζητήματα ζωής , να κατανοήσει πτυχές της 

ζωής που δε θα μπορούσε αλλιώς . Να ζήσει εμμέσως ζωές , σχέσεις , καταστάσεις , 

άλλες πραγματικότητες που αλλιώς δε θα είχε τη δυνατότητα . Μέσω αυτού του τρόπου 

ο θεατής, αναγνώστης μπορεί να διδαχθεί αξίες , έννοιες , συνέπειες συμπεριφορών, 

συναισθημάτων , ακραίων συνθηκών και καταστάσεων και να είναι έτοιμος αν κάτι 

από όλα αυτά του συμβεί στον πραγματικό κόσμο  . Παράλληλα μπορεί να αναπτύξει 

μεγαλύτερη ενσυναίσθηση με αποτέλεσμα να δοθεί ένα ευρύτερο θετικό αποτύπωμα 

στον κοινωνικό ιστό . Γι’ αυτούς τους λόγους οι διασκευές βιογραφιών και αληθινών 

ιστοριών αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι τόσο της κινηματογραφικής / τηλεοπτικής 

όσο και θεατρικής παραγωγής παγκόσμια . Πάρα πολλά βραβευμένα έργα προέρχονται 

από διασκευές όπως το « Hidden Figures» , « The Theory of Everything » και άλλα 

πολλά . 

  Με ποιον τρόπο όμως επιλέγονται οι συγκεκριμένες θεματικές και οι συγκεκριμένοι 

άξονες της κάθε ιστορίας ;   

  Ο Αριστοτέλης ανέφερε πως το δράμα αφορά « μια δράση » . Μια ζωή περιλαμβάνει 

ποικίλες και διαφορετικές δράσεις , δηλαδή ιστορίες . Ο κάθε άνθρωπος αποτελείται 

από πολλές μικρές ή μεγάλες διαφορετικές ιστορίες με τελείως αντίθετους χρόνους 

έναρξης , λύσης ή διάρκειας μέσα στα χρόνια που ζει το κάθε άτομο  . Άλλα κομμάτια 

της ιστορίας ενός ανθρώπου ενώ είναι μια στιγμή στο σύνολο της ζωής του είναι 

καθοριστικές για την εξέλιξη του ενώ άλλες που μπορεί να διαρκούν από το πρώτο του 

κλάμα ως την τελευταία του πνοή μπορεί να μην αφήνουν κάποιο σημαντικό στίγμα 

στη ζωή του . Αυτές οι στιγμές στη ζωή του βιογραφούμενου θα πρέπει να 

αξιολογηθούν κατάλληλα και να αποκτήσουν διαφορετικές διαστάσεις έτσι ώστε να 

επιτευχθεί η πλοκή και η δραματική ένταση είτε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι 

ένα σενάριο είτε ένα θεατρικό έργο .  Η Seger 



14 
 

 

 ( 1992 : 53-54 ) λοιπόν παραθέτει έναν κατάλογο που βοηθάει πολύ στο να αποφασίσει 

ο συγγραφέας με ποια κριτήρια θα δουλέψει το κείμενο του : 

 

1. Ένα κεντρικό περιστατικό που μπορεί να σας βοηθήσει να εστιάσετε το θέμα σας 

2. Ένα ιστορικό κτίριο σε μια ξεκάθαρη κορύφωση 

3. Συμπαθείς βασικοί χαρακτήρες 

4. Μια ιστορία που καλύπτει ένα μικρό χρονικό διάστημα 

5. Ισχυρές συνεχείς σχέσεις μεταξύ τουλάχιστον δύο χαρακτήρων. Το δράμα αφορά τη 

σχέση. 

6. Μια ιστορία που μπορεί να ειπωθεί οπτικά  

7. Μια ανερχόμενη δραματική γραμμή, αντί για επαναλαμβανόμενη δράση. Οι ιστορίες 

που δημιουργούν μια εξαιρετική στιγμή αξιολογώντας τη λειτουργία τους στην 

ιστορία θα είναι πιο εύκολο να μεταφραστούν από τις ιστορίες που είναι 

επαναλαμβανόμενες.  

  Πώς προσδιορίζονται όμως ποιοι ήρωες θα χρησιμοποιηθούν και ποιοι θα « 

κοπούν » ; Ο βασικός άξονας πάνω στον οποίο γίνεται αυτή η επιλογή έχει να κάνει 

καθαρά με το ποιοι είναι αυτοί που θα εξυπηρετήσουν την πλοκή  . Ποιοι είναι αυτοί 

που θα φωτίσουν περισσότερο τον πρωταγωνιστή της ιστορίας και το θέμα με το 

οποίο ασχολείται το έργο . Άλλοι ήρωες θα αποκτήσουν χώρο αν και στην 

πραγματικότητα μπορεί να υπήρξαν μια στιγμή και άλλοι που μπορεί να υπήρχαν 

σταθερά στη ζωή του βασικού ήρωα να κοπούν τελείως . Είναι γεγονός πως η 

επιλογή αυτή θα μπορούσε να γίνει με ατελείωτους συνδυασμούς όσες και οι 

διαφορετικές θεματικές που θα ήθελε ο συγγραφέας να τονίσει στην εκάστοτε 

διασκευή της βιογραφίας με την οποία θα ασχοληθεί . 

  Ποιο όμως είναι το θέμα και κυρίως πως προσδιορίζεται ; 

  Σύμφωνα με το Λεξικό λογοτεχνικών όρων της Οξφόρδης « Θέμα : μια εξέχουσα 

αφηρημένη ιδέα που προκύπτει από την επεξεργασία ενός λογοτεχνικού έργου της 

θεματολογίας του. Ενώ το θέμα ενός έργου περιγράφεται συγκεκριμένα ως προς τη 

δράση του ( π.χ. " οι περιπέτειες ενός νεοφερμένου στη μεγάλη πόλη"), το θέμα ή 

τα θέματά του θα περιγράφουν με πιο αφηρημένο τρόπο ( π.χ. αγάπη, πόλεμος, 

εκδίκηση, προδοσία, μοίρα κ.λπ. ) . Το θέμα ενός έργου μπορεί να ανακοινώνεται 

ρητά , αλλά πιο συχνά προκύπτει έμμεσα μέσα από την επανάληψη των μοτίβων. » 

( Greig, 2005 : 36 ) .  
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  Το να καταφέρει ένας συγγραφέας να εντοπίσει ένα θέμα και με αυτό να 

ασχοληθεί όταν πρόκειται για βιογραφία έχει μια μεγάλη δυσκολία σε σχέση με ένα 

πρωτότυπο κείμενο . Γιατί απλά η ζωή του κάθε αληθινού ανθρώπου έχει πάρα 

πολλά θέματα και ανάλογα με τον εκάστοτε βιογράφο έχει γίνει ήδη κάποια 

επιλογή των θεμάτων . Ακόμη και αν δεν πρόκειται για έντυπη μορφή βιογραφίας 

αλλά για μια συνέντευξη του ίδιου του βιογραφούμενου ακόμη και τότε ο ίδιος ο 

άνθρωπος μέσα από την αφήγηση του θα παρουσιάσει με άλλον τρόπο κάθε στιγμή 

από τη ζωή του κάνοντας ουσιαστικά μια δική του επιλογή για το  βασικό θέμα της 

ζωής του .  Ο συγγραφέας λοιπόν θα πρέπει να κάνει μια μεγάλη έρευνα, να 

παραθέσει όλες τις στιγμές από τη ζωή του βιογραφούμενου ( χρήση  έντυπων 

υλικών , οπτικών , ηχητικών ) και αφού λάβει γνώση των περισσοτέρων να 

αποφασίσει βάση της δικής του προσωπικής θέσης ποιο θα είναι το κεντρικό θέμα 

το οποίο και θα αναπτύξει . Η Seger για να βοηθήσει σε αυτή την χρονοβόρα 

διαδικασία έδωσε κάποιες οδηγίες « Για να προσδιορίσετε θέματα, δείτε αυτές τις 

περιοχές: 

                  1.Η αφήγηση του συγγραφέα 

                  2.Ο διάλογος 

           3.Οι επιλογές σχετικά με την ιστορία που έχει κάνει ο συγγραφέας 

                 4.Οι επιλογές που κάνουν οι ήρωες 

     5.Εικόνες που χρησιμοποιούνται στην περιγραφή που μπορούν  

     να μεταφραστούν σε κινηματογραφικές εικόνες »  ( Seger, 1992:140 ) 
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1.3 Διασκευή ταινίας και διασκευή θεατρικού  

 

Σύμφωνα με τον  Field οποιασδήποτε μορφής διασκευή και αν παράγεται ουσιαστικά 

εξαιτίας των αλλαγών πρόκειται για ένα νέο αυθεντικό κείμενο το οποίο όμως θα 

πρέπει να τηρεί τους κανόνες του είδους που υπηρετεί . 

  Ανάμεσα στο θεατρικό έργο και το σενάριο υπάρχουν κάποιες σημαντικές διαφορές. 

Το θεατρικό έργο παρουσιάζεται όλο  μέσω του διαλόγου ή του μονολόγου . Όλα όσα 

υπάρχουν σκέψεις , συναισθήματα , δράσεις , γεγονότα διαδραματίζονται μέσα στο 

πλαίσιο της θεατρικής σκηνής καθώς  το θεατρικό έργο δεν είναι τίποτα άλλο παρά η 

δραματική πράξη . Το σενάριο από την άλλη μπορεί και πρέπει να παρουσιάσει μικρές 

λεπτομέρειες , να χρησιμοποιήσει οπτικό υλικό , να κινηθεί σε χώρους , χρόνους , 

διαστάσεις . Σε αντίθεση με το θεατρικό έργο που βασίζεται στον λόγο το σενάριο 

βασίζεται στην εικόνα και περιορίζεται μόνο από το αυστηρό πλαίσιο της δραματικής 

δομής . 

  Κατά τη διάρκεια διασκευής ενός θεατρικού έργου είναι απαραίτητο όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω τα γεγονότα που μόνο αναφέρονται ή περιγράφονται να 

εκφραστούν με τον δραματικό διάλογο καθώς η δράση του θεατρικού έργου βρίσκεται 

στον λόγο . Πιθανά να χρειαστούν επιπλέον σκηνές για γεγονότα που υπάρχουν στο 

αρχικό υλικό ως απλές αναφορές . Σε περίπτωση που αυτό συμβεί το νέο παραγόμενο 

υλικό πρέπει να εντάσσεται στο ίδιο πνεύμα και κλίμα με το υπόλοιπο έργο  . 

  Από την άλλη στα σενάρια  « Τα σενάρια που δραματοποιούν τις βιογραφίες 

ανθρώπων (ζωντανών ή πεθαμένων δεν έχει σημασία) για να είναι αποτελεσματικά 

πρέπει να είναι εκλεκτικά και ξεκάθαρα. (…) Η ζωή του ήρωά σας είναι μόνο η 

αφετηρία. Να στε εκλεκτικοί! Να διαλέγετε μερικά μόνο γεγονότα από τις ζωές των 

ηρώων σας (…) ώστε να δίνουν την απρόσκοπτη δραματική ροή ενός μύθου (…)  Ο 

Τρόπος που προσεγγίζετε τη ζωή του ήρωά σας προσδίδει στο σενάριο σας μια 

στοιχειώδη μυθοπλαστική κατεύθυνση (…) Το σενάριο πρέπει να βασίζεται στις 

δραματικές ανάγκες του μύθου σας. » ( Field, 1986:201-203 ) 

  Ακολουθώντας λοιπόν τους κανόνες του κάθε είδους κατά τη διάρκεια της διασκευής , 

αυτοί πρέπει να είναι ξεκάθαροι και συνεχώς παρόντες . Η πιστότητα στο αρχικό υλικό 

οφείλει να είναι μόνο στο γενικό πνεύμα του . Ο Τ.Σ. Έλιοτ είχε πει « Η ιστορία δεν 

είναι τίποτα άλλο παρά ένας φτιαχτός διάδρομος » παρ’ όλα αυτά αν η βιογραφία είναι 

κομμάτι που αγγίζει σημαντικά ιστορικά γεγονότα ο συγγραφέας οφείλει να παραμείνει 

πιστός στα γεγονότα και στα αποτελέσματα τους .  
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« Όταν έχετε να κάνετε με την ιστορία, μην παίρνετε και πολύ μεγάλες ελευθερίες.  »  ( 

Field, 1986:199 ) 
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Κεφάλαιο δεύτερο 

 

2.1        Βιογραφία της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου 

 

 

Η Ευτυχία Χατζηγεωργίου - Οικονόμου όπως ήταν το πλήρες όνομα της γεννήθηκε το 1896 

στο Αϊδίνιο της Μικράς Ασίας ( πηγές αναφέρουν και τα χρόνια 1893 και 1894 ) . Αποφοίτησε 

από το Γυμνάσιο της Σμύρνης και απέκτησε πτυχίο δασκάλας.  Μεγάλωσε με άνεση  . Το 1911 

με προξενιό παντρεύτηκε τον Κωστή Νικολαϊδη 20 χρόνια μεγαλύτερο της και απέκτησαν δύο 

κόρες την Καίτη και την Μαίρη . Το 1919 αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το Αιδίνιο εξαιτίας 

των Τσετών και εγκαθίστανται στην Αθήνα . Εκεί η Ευτυχία δε δουλεύει ως δασκάλα αλλά 

εκφράζει την επιθυμία της να ασχοληθεί με το θέατρο. Αυτό φέρνει την οριστική ρήξη με τον 

Νικολαϊδη και παίρνουν διαζύγιο . Λίγο αργότερα το 1926 σχετίζεται με τον ηθοποιό Νίκο 

Αλεξίου . Μαζί του μυείται στην καλλιτεχνία , στα μπουλούκια , τον τζόγο και την σκληρή 

πόκα . Όταν χωρίζουν η Ευτυχία πηγαίνει στον θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη όπου και θα 

μείνει για αρκετά χρόνια . Το 1928 γνωρίζει και παντρεύεται τον Γιώργο Παπαγιαννόπουλο 

αστυφύλακα και λάτρη της λογοτεχνίας και θα μείνουν μαζί μέχρι τον θάνατο του . Όλα τα 

χρόνια η Ευτυχία γράφει στίχους – ποιήματα όπου βρίσκει , σε κουτιά από τσιγάρα, σε 

κομμάτια χαρτί αλλά δεν τα κρατάει . Όπως αναφέρει και η εγγονή της Ρέα Μανέλη «…έγραφε 

πάντα , αλλά δεν έδινε σημασία . Τα έγραφε και τα πέταγε , τα έσκιζε . Μπορούσε να έχει 

τελειώσει ένα στιχάκι και επειδή , δεν είχε σπίρτα , να του βάλει φωτιά στη σόμπα για να 

ανάψει το τσιγάρο της. » 

   Στα τέλη της δεκαετίας του ’40 η Μαρίκα Νίνου την φέρνει σε επαφή με τον Βασίλη 

Τσιτσάνη , εκείνος αγοράζει τους στίχους από τα τραγούδια της « Στο παλιόσπιτο ετούτο » και 

« Πήρα τη στράτα και έρχομαι » . Έτσι αρχίζει η καριέρα της ως στιχουργός όμως για πάρα 

πολλά χρόνια το όνομα της δεν εμφανίζεται ποτέ . Η ίδια δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτό καθώς το 

μόνο που την απασχολεί είναι να εισπράττει τα χρήματα για την χαρτοπαιξία της . « Εγώ 



19 
 

 

γράφω τραγούδια και τα πουλώ . Από κει και πέρα δεν ανακατεύομαι αν θα πιάσουν ή όχι , αν 

θα βγουν ή δε θα βγουν σε δίσκους . Μόλις τα παραδώσω υπογράφω και μια δήλωση 

παραιτήσεως από διάφορα δικαιώματα , ας πούμε απαρνούμαι τα πνευματικά μου τέκνα » είχε 

δηλώσει σε μια συνέντευξή της στην εφημερίδα «  Ακρόπολις » το 1961 . 

  Η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου συνεργάστηκε με όλους τους λαϊκούς συνθέτες της εποχής 

όπως ο Μανώλης Χιώτης , Απόστολος Καλδάρας και άλλους . Η τραγική στιγμή της ζωής της 

ήταν όταν πέθανε η κόρη της Μαίρη ένα σημείο καμπής στη ζωή της που την οδήγησε σε 

μεγαλύτερη ενασχόληση με την πόκα και την έκανε να χάσει όλη της την περιουσία  . Η 

Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου ήταν η πρώτη Ελληνίδα στιχουργός. Τραγούδια της είναι « Πήρα 

τη στράτα κι έρχομαι » ,  « Γκιουλμπαχάρ » , « Ηλιοβασιλέματα » , « Περασμένες μου αγάπες 

» , « Στ’ Αποστόλη το κουτούκι » , « Δυο πόρτες έχει η ζωή » , « Πήρα απ' τη νιότη χρώματα 

» , « Όνειρο απατηλό » , «Είμ’ αητός χωρίς φτερά » , « Τι έχει και κλαίει το παιδί » και άλλα 

πολλά . Ακριβώς επειδή δεν έμπαινε το όνομα της σε πολλά από τα τραγούδια που είχε γράψει 

είναι δύσκολο να βρεθεί ο ακριβής αριθμός αλλά υπολογίζονται σε πάνω από 150 τραγούδια  .  

  Η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου πέθανε στις 7 Ιανουαρίου 1972 σε ηλικία 79 ετών στην Αθήνα 

. 
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2.2    Ευτυχία η ταινία 

 

 

 

Η ταινία « Ευτυχία » ( 2019 ) σε σενάριο Κατερίνας Μπέη και σκηνοθεσία Άγγελου Φραντζή 

είναι μια δραματική βιογραφική ταινία που αφηγείται σε μορφή flashback τη ζωή της Ευτυχίας 

Παπαγιαννοπούλου κατά τη διάρκεια μιας τιμητικής εκδήλωσης προς τιμήν της .  
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2.3  Χώροι δράσης της ταινίας 

 

Ο κινηματογράφος και τα μέσα του επιτρέπουν στην ταινία να μεταφερθεί σε όλα τα μέρη που 

έχει υπάρξει η πρωταγωνίστρια . Έτσι η ταινία ξεκινάει από την Μικρά Ασία και την 

καταστροφή , παρακολουθεί την Ευτυχία στο καράβι μέχρι την αποβίβαση της στον Πειραιά, 

την εγκατάσταση της στο πρώτο της σπίτι με τον πρώτο της σύζυγο στην Αθήνα  . Συνεχίζει σε 

όλα τα σπίτια , μαγαζιά , χώρους στην Αθήνα όπου είχε ζήσει η Ευτυχία και όλα είναι δοσμένα 

με την λεπτομερέστερη αισθητική της εποχής . Από τα συντρίμμια που αφήνει πίσω της η 

Ευτυχία στη Σμύρνη , στο καράβι της ξενιτιάς με τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους  , τα 

τρίκυκλα στην Αθήνα , τα λαϊκά μαγαζιά της εποχής , το θέατρο της Κοτοπούλη . Όλοι οι 

χώροι αντανακλούν στο πλήρως την εποχή με όλα τα χαρακτηριστικά της . 
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2.4  Χρόνος δράσης της ταινίας 

 

Η ταινία διατρέχει τα 79 χρόνια ζωής της Ευτυχίας . Ο πρώτος και σημαντικός τρόπος που 

γίνεται εμφανής αυτή η χρονική αλλαγή είναι με την αλλαγή της ηθοποιού που υποδύεται την 

Ευτυχία . Η Ευτυχία από την αρχή της ταινίας και μέχρι την μέση την υποδύεται η Κάτια 

Γκουλιώνη ενώ από τη μέση και μέχρι τον θάνατο της η Καρυοφυλιά Καραμπέτη  . Όλη η 

αισθητική του χώρου , των σκηνικών , των κουστουμιών , οι αλλαγές στην εμφάνιση των 

ηθοποιών που παραμένουν στους ρόλους τους αλλάζουν για να συμβαδίζουν με το πέρασμα 

του χρόνου . 
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2.5  Πρόσωπα της ταινίας 

Στην ταινία εμφανίζονται όλα τα σημαντικά πρόσωπα στη ζωή της Ευτυχίας 

Παπαγιαννοπούλου. Ακολουθεί μια λίστα με τα πρόσωπα αλλά και τους ηθοποιούς που τους 

υποδύθηκαν (διανομή)  : 

• Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ως Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου 

• Κάτια Γκουλιώνη, ως νεαρή Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου 

• Ντίνα Μιχαηλίδου, ως Μαριόγκα, μητέρα της Ευτυχίας 

• Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, ως Γιώργος Παπαγιαννόπουλος, δεύτερος σύζυγος της 

Ευτυχίας 

• Παύλος Ορκόπουλος, ως Κώστας Νικολαΐδης, πρώτος σύζυγος 

• Θάνος Τοκάκης, ως Λουκάς 

• Ευαγγελία Συριοπούλου, ως Μαίρη, κόρη της Ευτυχίας 

• Λίλα Μπακλέση, ως Καίτη, κόρη της Ευτυχίας 

• Ευγενία Σαμαρά, ως Ρέα, εγγονή της Ευτυχίας 

• Ανδρέας Κωνσταντίνου, ως Νίκος Αλεξίου 

• Γιάννης Δρακόπουλος, ως Φραγκίσκος Μανέλλης 

• Λεωνίδας Κακούρης, ως Βασίλης Τσιτσάνης 

• Αντώνης Λουδάρος, ως Μάνος Χατζιδάκις 

• Κρατερός Κατσούλης, ως Μανώλης Χιώτης 

• Χάρης Μαυρουδής, ως Απόστολος Καλδάρας 

• Ματθίλδη Μαγγίρα, ως Ρένα Βλαχοπούλου 

• Κατερίνα Διδασκάλου, ως Μαρίκα Κοτοπούλη 

• Χρύσα Ρώπα, ως Σωτηρία Μπέλλου 

• Φοίβος Δεληβοριάς, ως κονφερασιέ 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%85%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AC_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BB%CE%B1_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%94%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B4%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%84%CE%B8%CE%AF%CE%BB%CE%B4%CE%B7_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%92%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8D%CF%83%CE%B1_%CE%A1%CF%8E%CF%80%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CE%B2%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
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2.6  Επιλογή στιγμών από τη ζωή της Ευτυχίας που παρουσιάζονται στην ταινία  

 

Αν και η ταινία αφηγείται όλη τη ζωή της Ευτυχίας, επιλέχθηκαν συγκεκριμένες στιγμές που 

θεωρήθηκαν οι πιο σημαντικές και δημιούργησαν μια καθαρή κινηματογραφική αφήγηση: 

1) Η βίαιη απομάκρυνση από το Αϊδίνιο 

2) Μετεγκατάσταση Ευτυχίας με τη μητέρα της, τις κόρες της και τον Νικολαϊδη στην 

Αθήνα 

3) Οι πρώτες φορές που γράφει στίχους 

4) Η ενασχόληση της με την υποκριτική 

5) Το άσχημο διαζύγιο με τον Νικολαϊδη και η προβληματική σχέση με τα παιδιά της  

6) Η σχέση της με τον ηθοποιό Νίκο Αλεξίου 

7) Η πρώτη της επαφή με τον τζόγο 

8) Η γνωριμία με την Μαρίκα Κοτοπούλη 

9) Ο γάμος της με τον Γιώργο Παπαγιαννόπουλο 

10) Η γνωριμία της με τον Βασίλη Τσιτσάνη και η αρχή της επαγγελματικής της καριέρας 

ως στιχουργός 

11) Ο γάμος της κόρης της Μαίρης με τον ηθοποιό Φραγκίσκο Μανέλλη και η έλευση της 

εγγονής της 

12) Ο θάνατος του Γιώργου Παπαγιαννόπουλου 

13) Η οικονομική εξαθλίωση της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου εξαιτίας της χαρτοπαιξίας 

14) Ο θάνατος της κόρης της Μαίρης 

15) Ο θάνατος της ίδιας της Ευτυχίας 
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Κεφάλαιο τρίτο 

 

3.1 Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου το θεατρικό έργο 

 

 

 

To 2007 ο σκηνοθέτης Πέτρος Ζούλιας βασιζόμενος στο βιβλίο της Ρέας Μανέλη, εγγονής της 

Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου , « Η γιαγιά μου η Ευτυχία » ( εκδόσεις Άγκυρα ) γράφει το 

θεατρικό μονόλογο «Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου» και τον ομώνυμο ρόλο παίζει η Νένα 

Μεντή . Η παράσταση θα παιχτεί για πάρα πολλά χρόνια , σε πάρα πολλές πιάτσες ανά την 

Ελλάδα με απόλυτη επιτυχία .  
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3.2 Ο χώρος , ο χρόνος και τα πρόσωπα όπως παρουσιάζονται στο θεατρικό έργο 

 

Το κείμενο ακολουθεί την Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου σε μια προσωπική εξιστόρηση της 

ζωής της με αφορμή μια συνέντευξη που δίνει σε έναν δημοσιογράφο που δε θα εμφανιστεί 

ποτέ . Ο αφαιρετικός και αποσπασματικός τρόπος που έχει γραφτεί το έργο επιτρέπει στην 

Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου να « ταξιδέψει » σε όλους τους σημαντικούς σταθμούς της ζωής 

της ώστε να συναντήσει όλους τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής της .  Κανένα πρόσωπο 

δε θα εμφανιστεί επάνω στη σκηνή μαζί της μέσω ενός ρόλου . Όλα τα πρόσωπα θα 

ξαναζωντανέψουν μέσα από τον λόγο της Ευτυχίας . 

  Οι χώροι που θα « επισκεφτεί » η Ευτυχία αν και σχεδόν σταθερά θα βρίσκεται στο δωμάτιο 

του σπιτιού της , είναι ταυτισμένοι με τους ανθρώπους που θα συναντήσει εκεί . 

  Θα βρεθεί παρέα με την μάνα της να ξαναζούν όμορφες στιγμές από τη ζωή στο Αϊδίνιο , να  

φεύγουν κυνηγημένες από εκεί και να ζουν το ταξίδι προς την Ελλάδα .  

  Πολύ συχνά βρίσκεται στο σπίτι της με τον άντρα της Γιώργο  να θυμούνται στιγμές από την 

κοινή τους ζωή , να του εξομολογείται όλα όσα θα ήθελε να του πει και δεν πρόλαβε , τις 

αστείες στιγμές που κρυφά από εκείνον το έσκαγε για να παίξει χαρτιά αλλά και η τραγική 

μέρα που ανακαλύφθηκε η αρρώστια του . 

  Περνάει μια βόλτα από το θέατρο Κεντρικόν και συνομιλεί με την Μαρίκα Κοτοπούλη ενώ 

συνεχίζει τις διαδρομές ως μπουλουκτζού όπως έλεγε η ίδια σε διάφορες περιοδείες . 

  Ο πόλεμος κάνει την εμφάνιση του και αυτός μέσω ενός οπτικού και ηχητικού υλικού και η 

Ευτυχία ταξιδεύει στις δύσκολες στιγμές εκείνης της περιόδου με συμπαραστάτη τον Γιώργο 

ενώ αμέσως μετά θυμάται τους γάμους των κοριτσιών της και τη γέννηση της εγγονής της 

Ρέας . 

  Θα βρεθεί ξανά με τον Τσιτσάνη για να του αποδώσει έναν φόρο τιμής και θα θυμηθούν την 

πρώτη τους συνάντηση . Σε αντίθεση με τον Χιώτη που θα τον βρει και αυτόν απλώς για να 

του υπενθυμίσει τη δύσκολη σχέση που είχαν .   

  Η κόρη της η Μαίρη είναι ένα άλλο πρόσωπο με το οποίο θα συνομιλήσει . Θα θυμηθούν το 

διαζύγιο της κόρης της , αστείες ιστορίες για τις φορές που πουλούσε η Ευτυχία πράγματα του 

σπιτιού για να έχει λεφτά να τα παίξει στα χαρτιά . Θα θυμηθεί μια από τις πιο δύσκολες 
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στιγμές της ζωής της τη μέρα που η Μαίρη αρρώστησε και θα κορυφωθεί με την Ευτυχία να 

βρίσκεται στο νεκροταφείο να αγκαλιάζει την ταφόπλακα της κόρης της . 

  Η εγγονή της Ρέα είναι ένα πρόσωπο κλειδί στη ζωή της Ευτυχίας . Η Ρέα θα εμφανιστεί λίγο 

ίσα για να θυμηθούν κάποιες ιστορίες αλλά κυρίως θα λαμβάνει τηλεγραφήματα από την 

Ευτυχία για να επιστρέψει πίσω σε εκείνην . 

  Η ύπαρξη των τραγουδιών της Ευτυχίας αποτελούν τις γέφυρες εκείνες που ενώνουν την 

πλοκή του έργου με έναν γλυκόπικρο τρόπο όπως έμοιαζε να είναι και η ίδια η ζωή της 

Ευτυχίας . 
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Κεφάλαιο τέταρτο 

 

4. Η διαδικασία συγγραφής του θεατρικού έργου 

 

Η δημιουργική διαδικασία της συγγραφής του θεατρικού έργου «  Η κόρη της καρδιάς » κάθε 

άλλο παρά απλή αποδείχθηκε .  Η ύπαρξη περιορισμένη βιβλιογραφίας ως προς τη 

μεθοδολογία διασκευής βιογραφίας σε θεατρικό έργο ( σε πλήρη αντίθεση με το πλήθος 

εργασιών και μεθοδολογιών για το σενάριο ) αποτέλεσε ένα ζήτημα ως προς την συγγραφή 

του κειμένου . Βασιζόμενη στις προπτυχιακές σπουδές μου ( Τμήμα Θεάτρου , Σχολής Καλών 

Τεχνών , ΑΠΘ ) και στις γενικότερες γνώσεις μου επάνω στα θεατρικά έργα καθώς και στην 

ανάγνωση της μεθοδολογίας για το σενάριο λειτουργώντας αποσπασματικά και κρατώντας τα 

σημεία που ταιριάζανε με το θέατρο βασίστηκα και κινήθηκα στο να μελετήσω και να γράψω 

την παρούσα εργασία . 

   Το πρώτο βασικό κομμάτι ήταν η απομαγνητοφώνηση  των  μαρτυριών της Φανής 

Βαρβαλίζου ( η βιογραφούμενη ) . Το δεύτερο η εύρεση του υλικού που αφορούσε στην 

ιστορική εξέλιξη τόσο της κοινωνικής όσο και πολιτικής ζωής της Λήμνου στην εποχή που 

έζησε η Φανή . Αναζητώντας πληροφορίες βρέθηκε στα χέρια μου και το προσωπικό 

ημερολόγιο της το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ο χρονικός άξονας πάνω στον οποίο κινήθηκε 

και η δράση του κειμένου . Το γεγονός πως η Φανή ήταν η γιαγιά μου δημιούργησε μια 

συναισθηματική εμπλοκή και ανέσυρε διαγενεαλογικά τραύματα με τα οποία ήρθα 

αντιμέτωπη και όφειλα να ξεπεράσω ( αυτό το κομμάτι αποτέλεσε τη μεγαλύτερη 

καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του κειμένου ) . Ποιο ήταν όμως το κύριο ερώτημα που 

ερχόταν να απαντήσει η Φανή με τη ζωή της ; Αυτό που έρχεται να συναντήσει πλήθος 

ανθρώπων ανεξάρτητα από τη δική μας προσωπική σχέση.   

  Όσο αποδελτιώνονταν οι απομαγνητοφωνήσεις ξεκίνησε παράλληλα και η συγγραφή του 

θεατρικού κάπως άτσαλα προκειμένου το ίδιο το κείμενο να απαντήσει για το βασικό του θέμα 

καθώς ξεπηδούσαν άπειρα παράλληλα θέματα . Πολύ σύντομα το κύριο θέμα αναδύθηκε από 

μόνο του . Διαχρονικό και πάρα πολύ επίκαιρο στις μέρες μας ( δυστυχώς για τους λάθος 

λόγους ) :  η θέση της γυναίκας, η αυτοδιάθεση της και η διαχείριση της ζωής από την ίδια και 

μόνο από την ίδια . Ζούμε σε εποχές που μοιάζει η γυναίκα να πρέπει να υπερασπιστεί ξανά 

τα ήδη κατοχυρωμένα δικαιώματα της ( από την απαγόρευση των νόμιμων εκτρώσεων σε 

διάφορες χώρες του κόσμου μέχρι την άνιση αμοιβή μεταξύ των δυο φύλων   στο ίδιο 
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εργασιακό περιβάλλον και θέση ) .  Η Φανή στη ζωή της πήγε κόντρα σε όλα τα στερεότυπα 

της εποχής για τη γυναίκα . Ενώ την ενδιέφερε η κοινωνία ποτέ δεν την άφησε να της ορίσει 

τη ζωή και τις επιλογές της . Από την επιλογή να φύγει στην Αίγυπτο για να δουλέψει , από το 

διαζύγιο που τόλμησε να πάρει σε εποχές που το να χωρίζει μια γυναίκα ήταν αδιανόητο και 

μάλιστα ζώντας σε μια απίστευτα μικρή και κλειστή κοινωνία , μέχρι την υιοθεσία του παιδιού 

που ξεγέννησε .  Και κάπου εκεί αναδύθηκε το διαχρονικό ζήτημα της μητρότητας .  Το 

παιχνίδι της ζωής να είναι η  Φανή  υιοθετημένη και αν και μαία τελικά να υιοθετεί ένα παιδί 

που μάλιστα ξεγέννησε η ίδια δημιουργεί ένα ακόμη σχήμα με πάρα πολλές αποχρώσεις που 

αγγίζει όλες τις γυναίκες που θέλουν να ζήσουν την μητρότητα .  

  « Διαλέξτε προσεχτικά εκείνα μόνο τα επεισόδια που θα προβάλουν καθαρά το μύθο σας, θα 

φωτίσουν τους ήρωες σας και θα αποτελέσουν δραματικά και οπτικά (κινηματογραφικά) 

στοιχεία. » (  Field, 1986 :203 ) με βάση αυτή την οδηγία έγινε μια πολύ προσεκτική επιλογή 

των στιγμών της ζωής της Φανής που θα μπορούσαν να κρατήσουν μια σφιχτή αφηγηματική 

ροή και να παρουσιάσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ίδια αλλά και τη ζωή στο νησί  .  

Μια ζωή σε εποχές πολύ δύσκολες για την νεότερη  Ελλάδα που ακριβώς λόγω της θεατρικής 

φύσης και του αφαιρετικού ύφους του θεατρικού έργου θα έπρεπε να δοθεί .  

   Ο Field επίσης αναφέρει πως είναι σημαντικό να προστεθούν σκηνές που δεν υπήρχαν στις 

απομαγνητοφωνήσεις  έτσι ώστε ο μύθος να γίνει πιο προσωπικός . Μια τέτοια σκηνή είναι η 

στιγμή με το κανόνι και το ραμαζάνι . Ήταν όμως σημαντική ώστε να δοθεί η εικόνα της ζωής 

της Φανής εκεί και να σκιαγραφηθεί καλύτερα ο χαρακτήρας της . 

  Σύμφωνα με τον Field « επειδή η δράση του θεατρικού έργου βρίσκεται στο λόγο πρέπει να 

τον ανοίξετε, να του δώσετε οπτική διάσταση, να τον κάνετε κινηματογραφικό. Μπορεί να 

χρειαστεί να προσθέσετε και άλλες σκηνές για γεγονότα που στο κείμενο είναι απλές μνείες  » 

(  Field, 1986 :200 -201 ) έτσι λοιπόν στο κείμενο προστέθηκαν σκηνές που ήταν απλές 

αναφορές όπως η ανάμνηση από τη ζωή στην Αίγυπτο, το τηλεφώνημα στην Αριστέα . 

  Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο που έπρεπε να διαχειριστώ ήταν η ρευστότητα του χώρου 

και του χρόνου που συναντάται τόσο στη λογοτεχνία όσο και στο θέατρο και δίνει τη 

δυνατότητα στον αναγνώστη / θεατή να μεταφερθεί και να σκηνοθετήσει στο μυαλό του 

σκηνές που δε θα μπορούσαν να υπάρξουν επάνω στη σκηνή  . Οι σκηνικές οδηγίες είναι 

ελάχιστες στο κείμενο και αφορούν κυρίως στα φώτα . Αυτό επιτρέπει στον εκάστοτε 

σκηνοθέτη να παρουσιάσει τα μέρη στα οποία ταξιδεύει η Φανή να παρουσιάζονται με όποιον 

αφαιρετικό και μεταφορικό τρόπο επιθυμεί .  Ο μονόλογος είναι όλος γραμμένος με έντονο 
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δραματικό και ζωντανό τρόπο και σε κάποιες στιγμές με γλαφυρή γλώσσα έτσι ώστε να αρκεί 

τα λόγια της και μόνο για να νιώσουν οι θεατές τις μυρωδιές , να ακούσουν τους ήχους και να 

γευτούν τις γεύσεις που αναφέρονται .  
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Κεφάλαιο πέμπτο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 

( ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ) 
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Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 

 

Φανή : Σπρώξε! 

Μια γυναικεία φωνή ακούγεται να προσπαθεί να γεννήσει και φωνάζει. 

Φανή : Σπρώξε!! 

Κλάμα μωρού και ταυτόχρονα κραυγή της Φανής. 

 

Φανή : (Κοιτάει το κοινό. Παύση) Από που να ξεκινήσω. (Σκέφτεται) Πολλά χρόνια παιδέλι μ 

στην πλάτη μ. (Παύση) Ας τα πάρουμ’ όμως όλα απ’ την αρχή. Γεννήθκα σ’  ένα νησί του 

βορείου ανατολικού Αιγαίου σ’ ένα απ’ τα ελάχιστα ορεινά χωριά τ. Στη Λήμνο. Ένα φωτνό 

πρωινό του Σεπτέμβρη του 1914. Το τρίτο κορτσούδ ήμαν. Το μικιό. Ο μπαμπάς μ είχε ήδη 

πεθάνει έξι μήνες πριν κλάψω για πρώτ φορά. Γεννήθκα λοιπόν ορφανό από πατέρα και έμλλε 

λίγους μήνες μετά, μωρό ακόμ να μείνω ορφανό από μάνα. Η μάνα μ όσο μ’ είχε στην κοιλιά 

τς απ’ το ξημέρωμα ως το βράδ έκλαιγε πάνω απ’ τον τάφο τ. Αποτρελάθηκ και λίγους μήνες 

μετά που με γέννσε τον ακολούθσε. Μείναμ τρία ορφανά στο χωριό. Φτώχεια! Καταρραμέν 

φτώχεια. Τα ποδάρια μ τα θυμούμαι μικρά και γυμνά από παπούτσια. Αυτά τα ανύπαρκτα 

παπούτσια η ζωή μετά με τα δωκε πολλαπλά. Θα σε τα πω παρακάτω.  

Τρια ορφανά κορτσούδια. Η γειτονιά μας φρόντιζ. Δε θυμούμαι πάρα πολλά από τότε αλλά 

ήμαν δεν ήμαν πέντε χρονών όταν απεφάσισαν όλοι οι συγγενείς ότι αυτή η ορφάνια δε 

μπορούσε να συνεχιστεί. Έτσι η μεγάλη η αδελφή μ, είχε βγάλει έναν νόμο η βασίλισσα 

Φρειδερίκη τότε ότι αν το κορίτσ έμενε στον τόπ τ θα τσης έδιν προίκα, έτσι απεφάσισαν η 

μεγάλη η αδελφή μ να μείνει τσις Σαρδές για να έχει προίκα αλλά να μείνει και το όνομ τσο 

χωριό. Τη μεσαία την αδελφή μ τσην υιοθέτησε μια θειά μ τση Φυσίν. Ένα χωριό τσην άλλη 

πλευρά του νησιού. Και εγώ (παύση) Η μάνα μ είχε έναν αδελφό. Τον Γιάννη. Ο Γιάννης είχε 

φύγει χρόνια πριν για να δουλψει ως αγρότς τσα Καπνά τση Μικρά Ασία. Εκεί παντρεύθηκε 

την Όλγα, Αιβαλιώτισσα βέρα και έμεναν χρόνια τα Αιβαλί. Λίγο πριν το 22 ένας φίλος 

Τούρκος τ τον έπιακε 

Τούρκος : Φίλε μου, κακά μαντάτα έρχονται για σας. Σε ξορκίζω. Πάρε ό,τι πολύτιμο έχεις, 

τη γυναίκα σου και φευγάτε. Θάνατος έρχεται. 
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Και έτσι γύρισαν τση Λήμνο. Χρόνια παντρεμένοι αλλά παιδί δεν είχαν (Παύση) μέχρι που 

πήραν εμένα. Με πήραν και πήγαμ να μείνουμ τσα Καμμίνια. Ένα άλλο χωριό πολύ μακριά 

από τσι Σαρδές αλλά κοντά τσι Φυσίν. (Παύση) Αλλά τι να το κάνεις παιδέλι μ. Εγώ και η 

μεσαία βρισκόμασταν αλλά τη μεγάλη αδελφή μ την ξανάδα στο γάμο τς. (Παύση) Η μεσαία 

είχε τη μοίρα τς  μάνας μας και έφυγε τση γέννα τς. (Παύση) Τα δυο τελευταία παιδια τς 

μεγάλης μ αδελφής εγώ τα ξεγέννσα. Για να πάγω από τα Καμμίνια τσι Σαρδές με τα ζώα ήταν 

ολόκληρο ταξίδι. Πήγαινα. Ξεγεννούσα. Έμενα τρεις μέρες για να προσέκω τα μωρά κ τ 

λεχώνα, βάφτζα και το να κ μετά έφευγα. Δυο μείναμ αλλά μείναμ ενωμένες μέχρι το τέλος 

και τ άλλο το ανίψι μ το είχα σα δικό μ παιδί. (Παύση)  Δύσκολα χρόνια αλλά (παύση) να 

θυμσαι πάντα δίπλα στη δυσκολία, πάντα χωράει και η ομορφιά. Αρκεί να ανοίξεις τα μάτια σ 

και να τη διείς. 

Χαρές και γλέντια είχαμ όταν μαζευόμασταν όλοι μαζί. Άιντε Φανή σύρε τον χορό και πιάσε 

το τραγούδ!! Πρώτη ήμανε σε όλα! Γέλια πολλά και φτώχια πολλή αλλά όλα μαζί είν’ η ζωή!  

ΣΚΗΝΗ ΓΛΕΝΤΙΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΑΖΩΞΗΣ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

Τα Τσ’ Μαντριγιανά Κορίτσια 

(Παραδοσιακό τραγούδι της Λήμνου) 

Τα τσ’μαντριγιανά κορίτσια στείλανε αναφορά, 

στον παπά και στον δεσπότη και γυρεύουν παντρειά. 

Κι είναι παραπονεμένα τα κουρτσούδια τα καημένα, 

κι είναι παραπονεμένα τα κουρτσούδια τα καημένα 

----- 

Ο δεσπότης απαντάει λάβετε υπομονή, 

να ρωτήσω να ξετάξω που ‘ναι οι καλοί γαμπροί. 

Να ρωτήσω στα χωριά τον παπά κ’ την παπαδιά, 

να ρωτήσω στα χωριά τον παπά κ’ την παπαδιά. 

------ 

Κάτω στη Μεγάλη Χώρα στου Ντουρά το μαγαζί, 
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εκεί πάνε και συχνάζουν όλο διαλεχτοί γαμπροί. 

Τώρα πάνε και αλλού δίπλα μέσ’ του Ψαριανού, 

τώρα πάνε και αλλού δίπλα μέσ’ του Ψαριανού. 

 

Όλγα : Γιάννη πρόσεχε μη σπάσεις τα γυαλικά. Τέτοια δε θα ξανάβρουμε.  

Γιάννης : Όλγα μ, τούτον τον καθρέφτ που θέλς να τον βάλω; 

Όλγα : Πρόσεχε μην κάνεις φασαρία και ξυπνήσεις τη Φανούλα μας! 

Γιάννης : Όλγα (παύση) είναι η Φανούλα μας 

Όλγα : Θέλω όλα τα ασημικά και τα γυαλικά να μείνουν για τη Φανούλα μας. Να της μιλήσω 

για τον τόπο μου. Να ξέρει τα πάντα για τη μάνα της. (Παύση. Ακουμπάει το χέρι στο στήθος 

της) Εμένα, τη μάνα της. 

Φανή : Η μαμά μ η Όλγα ήταν Αηβαλιώτισσα με τα όλα τς. Ήρθε με τς γνώσεις τς, τα ωραία 

τς τα ρούχα, τα καλά τς. Πηγαίναμ την Κυριακή τσην εκκλησιά και την κοροϊδεύαν «Η 

βασίλισσα Όλγα». Άλλα έθιμα παιδέλι μ’ οι Λημνιοί άλλες νοοτροπίες οι Αιβαλιώτες. Έπρεπε 

να περάσει καιρός και να προσπαθήσει για να διουν τι καλός και άξιος άνθρωπος ήταν. Εκείνον 

τον καθρέφτη που έχετε πάνω από το μπαούλο τσην είσοδο τς μάνας μ ήταν από τ Αιβαλί. 

Αυτοί φύγαν ο καθρέφτς έμεινεν. 

Από ορφανό λοιπόν βρέθκα με δυο γονιείς. Φτωχοί άνθρωποι αλλά πλούσιοι στην καρδιά. 

Αγάπη. Άπειρη αγάπη με έδωκαν. Καπνά καλλιεργούσαν στα Καμμίνια. Φτώχεια. 

Καταρραμέν φτώχεια. 

 

Τέλειωνα το δημοτκό και ήθελα να ξεφύγω απ τα συνηθισμένα. Να μάθω κέντμα, να πάρω τη 

ζωή μ στα χέρια μ. Γνώρισα μια κοπέλα που ήξερε κέντμα κι ήθελα να μάθω κ εγώ, να πάρω 

μηχανή κεντήματος αλλα λεφτά δεν είχαμ. Βάζαμ κάτι καπνά τότε, μικρή ήμουν με έπαιρνε ο 

γέρος ο μπαμπάς μ και πετσοκόβαμ τα φύλλα και με έλεγεν «Θα πουλήσουμ τον καπνό και θα 

σε πάρω.» αλλά αυτό γινόταν κάθε χρόνο για 3 – 4 χρόνια. Απεφάσισα λοιπόν και βρήκα μια 

κοπέλα από το χωριό που δούλευε στη Μύρινα και κατέβκα και εγώ μαζί τς. Εκεί βρήκα τον 

ταχυδρόμο τον αμανετζήδη. Έτσι τους λέγαμ αυτούς. Οι αμανετζήδες ήταν ταχυδρόμ που 

πηγαινόφερναν στην Αίγυπτο απ την Λήμνο κοπέλες για να δουλψουν ως υπηρέτριες σε 
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πλουσιόσπιτα Λημνιών εκεί. Τσην Αίγυπτο ζούσαν πολιοί Λημνιοί. Βοηθούσαν κ στο νησί 

πίσω. Σε εμάς! Απεφάσισα λοιπόν να βρω τον έναν τον Αμανετζήδη που ήξευρα.  

 

Φανή : Σε λέγω θέλω να πάγω. Ένα καλό σπίτι να ‘ναι. 

Ταχυδρόμος : Σε αφήνουν οι δικοί σου Φανή; 

Φανή : Ναι! Με αφήνουν σε λέγω! 

Ταχυδρόμος : Φανή δε θέλω να βρω τον μπελά μ. Τον μπαμπά σ τον εκτιμώ πολύ. Θα πάγω 

να τα μιλήσω και μαζί τ. Αν με πει αυτός εντάξει, μόνο τότες θα σε βρω σπίτ και θα σε πάρω 

μαζί μ. Αλλιώς ξέχνα τ! 

Φανή : Φυσικά και κάτορθωσα και πήγα στην Αίγυπτο υπηρέτρια σε ένα πλουσιόσπιτο . Οι 

γονείς μ με στήριζαν τσι αποφάσεις μ κι ας λέγανε οι άλλοι «Που την αφήκατ να πάγει κει, 

πουτάνα θα γίνει, δε θα μάθει καμιά δουλειά.». 

 

ΒΟΥΒΗ ΣΚΗΝΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠΌ ΤΗ ΛΗΜΝΟ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ.   

  

Στο Ζαγαζίκ έμενα. Ήταν μια μεγάλη πόλη κοντά στο Κάιρο. Έλληνες! Έλληνες να θέλς εκεί. 

Όχι μόνον απ’ το νησί. Εγώ δούλευα σ’ ένα πλουσιόσπτο Λημνιών που μεναν εκεί. Ήταν πάρα 

πολύ καλοί άνθρωποι. Πιο πολύ παιδί τς μ είχαν. Κάθε Κυριακή με έπαιρναν μαζί τς τσην 

εκκλησιά. Βέβαια, είχε και έκκλησιές εκεί. Εκκλησιές, καφενεία, κινημάτογραφους, μεγάλο 

σχολειό! Αυτό όμως που έμαθα για πρώτη φορά στη ζωή μ εκεί ήταν όταν ένα δειλνό ακούεται 

ένα μπαμ,  Ημάν ηγώ! Λαχτάρσα! ΟΥΙ,τρεχάτ μπήκαν οι Τούρκοι! Σκέφτκα τσην αρχή! Μετά 

είπα μακριά είμαστ απ τς Τούρκοι! Άλλ θα ναι!  Τρέχω να διω μπας κ σκοτώθκε κανείς, να 

βοηθήσω και τς βλέπω όλοι κάθουνται ήρεμοι τσις θέσεις τς. Με βλέπει ο κύριος μου που τους 

κοιτώ  

Κύριος : Φανή τί έπαθες; 

Φανή : Πόλεμος γίνηκε;  

Κύριος (γελάει) : Τρόμαξες από το κανόνι; 

Φανή : Κανόνι ήταν τούτο; 
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Κύριος : Ναι! 

Φανή : Και γιατί βάρσε; Ήρχονται κακά μαντάτα; 

Κύριος : Φανή κάτσε! Κανένα κακό μαντάτο. Ευχάριστο θα έλεγα. Είναι το σήμα για τη 

διακοπή του ραμαζανιού και την έναρξη του φαγητού. 

Η Φανή κοιτάει 

Φανή : Του ποιου; 

Κύριος: Του ραμαζανίου. Οι μουσουλμάνοι κάθε χρόνο γιορτάζουν το ραμαζάνι. Κατά τη 

διάρκεια του από την ανατολή ως τη δύση του ήλιου δεν επιτρέπεται ούτε να πιούν ούτε να 

φάνε, όταν όμως ο ήλιος δύσει και χτυπήσει το κανόνι μαζεύονται όλοι γύρω από το τραπέζι 

και τρώνε και πίνουν. Αν σε καλέσουν ποτέ σε τέτοιο τραπέζι να ξέρεις δε μπορείς να αρνηθείς. 

Είναι μεγάλη προσβολή. 

Φανή : Δηλαδή όλη μέρα που τρέχουν και δλεύουν δε βάζουν ούτε μια στάλα νερό τσο στόμα  

τς; 

Κύριος : Ούτε μια. 

Φανή : Και δεν πέρασαν πολλές μέρες και με λένε να ετοιμαστώ να πάμε να φάμ σε κάτι 

γειτόνους. Πρώτη φορά τση ζωή μ δοκίμασα τέτοια φαγητά και τόσο νόστιμα. Την ίδια 

γλώσσα δε μιλούσαμ αλλά (Παύση)τόσο μεγάλ χαμόγελα δεν είχα ξαναδεί! Ωραίγοι 

άνθρωποι! (Παύση) Πολλά έμαθα εκεί και καλή ώρα σε όλους τς καλούς ανθρώπους που με 

φέρθηκαν τόσο σωστά! Έναν χρόνο έμεινα και όταν κατάλαβα ότι μπορούσα να αγοράσω μια 

μηχανή με εκείνα τα λεφτά που με έδωκαν, θέλησα να φύγω αλλά δε με άφηναν (παύση) 

Ήμουν πολύ ικανό βλέπεις. Όλο μείνε λίγο ακόμη, λίγο ακόμη, όλο δικαιολογίες αλλά εγώ 

ήθελα να γυρίσω πίσω (παύση) Δε μ ήξευραν καλά όμως 

 

Φανή : (γράφει γράμμα) Μάνα μ , μάζεψα τα λεφτά που χρειαζόμαν και θέλω να γυρίσω κοντά 

σας. Γράψε ένα γράμμα και πες ότι τυφλώθκες και πρέπει να γυρίσω κοντά σας γιατί δε 

μπορείτε χωρίς εμένα. Με αγάπη η κόρη σας Φανή 

 

Κυρία : Φανή μου  ξέρεις πόσο σε αγαπάμε και σε έχουμε σαν παιδί μας. Θα είμαστε πάντα 

εδώ για σενα ό,τι και αν χρειαστείς. Δυστυχώς σου έχω δυσάρεστα νέα κόρη μου. Η μάνα σου 
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μας μήνυσε πως κάτι κακό έγινε. Ζωντανή είναι μην ανησυχείς έχασε όμως το φως της. Θα 

σου δώσουμε ό,τι χρειάζεσαι και θα σου βγάλουμε το συντομότερο εισιτήριο. Σε χρειάζεται η 

μαμά σου να πας κοντά της να τη βοηθήσεις. Θα μας λείψεις πολύ! 

 

Φανή : Επιστρέφω τσο χωριό μ και κατορθώνω και κατεβαίνω τση Μύρινα. Ήταν ένα 

εργαστήρι που έδειχναν τσις κοπέλες κέντημα. Πήγα κ εγώ σ’ έναν γνωστό του σχωρεμένου 

του μπαμπά μ που του πήρε την αποζημίωση από τα χτήματα που είχε πέρα τα Αίβαλι και με 

κράτησαν εκεί. Έμαθα καλό κέντημα και έτσι γύρισα πίσω τσο χωριό κι κεντούσα τση μηχανή. 

Αλλά ήταν πολύ δύσκολο να βγάλω λεφτά απ’ το κέντημα γιατί δεν είχε ανάγκη ο κόσμος από 

κεντήματα θέλαν ράψιμο. Εμ, πως να μάθω ράψιμο που δεν ειχα λεφτά  να πληρώσω για να 

πάρω ψαλίδι; Πήγα και εγώ τση Φυσίν τότε στην αξαδέλφη μ τη Φωτεινή που ο μπαμπάς τσης 

είχε λεφτά αλλά ντράπκα και δεν του πα τίποτα. Ζούσε όμως μια θειά μ εκεί η σχωρεμένη του 

μπαμπά μ η αδελφή που τσης είπα τον καημό μ 

Θεία : Μωρή να μην πεις τίποτα τ Φωτνή. Εγώ έχω κάτ λεφτά και θα σε τα δώκω. Ένα 500 άρι 

να πάρς ψαλίδ, να μάθς ράψιμο. 

 

Φανή : Και παίρνω το 500 αρι και φεύγω περπατηστί απ τση Φυσίν στα Καμίνια, έκλαιγα στο 

δρόμο απ τη χαρά μ και αφού είχα το 500αρι εκείνο κατορθώνω κι κατεβαίνω τση Μύρινα, 

βρίσκω μια μοδίστρα, την πλερώνω και με δίνει ψαλίδι. Κάθσα 2 – 3 μήνες και γίνηκα μια 

μορφοκοπέλα εκεί, με ζήλευαν όλοι. Έμαθα και πάρα πολύ καλά το ψαλίδ και πάγω στο χωριό. 

Περίμεναν πότε να ρθει η Φανή απ’ τη Μύρινα και με καμάρωναν τσο αυτοκίνητο. Τότε αν 

και ήταν δύσκολα φτιάχνω ένα ωραίο μεγάλο τραπέζι και αρχίνσα κ έραβα. Τι ράψιμο ήταν 

εκείνο, σκοινιά ολόκληρα. Η Φανή μοδίστρα. Η καλύτερη μοδίστρα είχα γίνει. Έραβα, πήρα 

μαθήτριες κοντά μ, οι κοπέλες ζούνε και τα θυμούνται την αξία μ ακόμα. (Παύση)  Μωρέ λέω 

παλαβά! Μεγάλωσα! Δε λέγω; (παύση)  Άντε καλά! Έραβα το νυφικό, έντνα τη νύφη, τη 

στόλζα, τση τραγουδούσα τα τραγούδια του γάμου και την πηγαίναμ όλοι μαζί τση εκκλησιά. 

Μου ιναν μπαξίσια εκεί! Είχα και πάρα πολύ καλή φωνή και ο παπάς με είχε βασικό ψάλτη 

στο δεξιό ψαλτήρι. Σε όλες τς εκδηλώσεις πρώτη ήμανε.  

Ψέλνει τα κάλαντα της Μεγάλης Παρασκευής 

«Σήμερον μαύρος ουρανός, σήμερον μαύρη μέρα 
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Σήμερον όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται»  

                                

Ήμανε και πολύ καλή χορεύτρια. Τσους χορούς που οι κοπέλες ντρεπόντουσαν να χορέψουν 

με φώναζαν «Φανή μπες μπροστά να ξεκινσουμε» και τσις έλεγα εγώ Θα μου δώκετε μια 

σπρωξιά να βγω τσην πίστα και ελάτε σείς από πίσω αμέσως.  

 

ΣΚΗΝΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙ (Κεχαγιάς, παραδοσιακό τραγούδι Λήμνου) Η Φανή το τραγουδάει και 

το χορεύει 

Βρε Κεχαγιά, βρε Κεχαγιά πιρήφανι με τις πλατειές λαγάρις 

Έλα πέρασι, παίξι κι γέλασι 

Έλα πέρασε και βήξε κι ένα πετραδίκι ρίξε 

Πέρασα κι ήπλυνις ρούχα κι ήχασα το νου που σου ‘χα 

(Να σι ψοφούν τα σκλόφαγα, να μένουν οι γαλάρες) 

(μπρόβαλε να διεις καρδιά που τυραννείς) 

Ξιπράξανι τα πρόγατα και Πε΄σαν μεσ’ τα σάμια 

Μα τημ Παναγιά Δε σ’ αμπαρνιέμαι πιά 

Μα τημ Παναγιά Κουκώνα, λεύτερος είμι ακόμα 

Μα τουν Άγιου Κουσταντίνου, θα σι κλέψου δεν σ’ αφήνου 

Όταν μ’ αρραβουνιάζανι,κ δεν τούξιρα ου καημένους 

Μα τημ Παναγιά, αχ! Αγάπη μου Λημνιά 

(Μήλο της μηλιάς κορμί της αγκαλιάς) 

Μήλο μου του Παραδείσου, χάδια πω ‘χει το κορμί σου 

Αστιβιές και αθυμαρέλια, τα’ άσπρα σου τα ποδαρέλια 

(στης μάντρας τα τραφώματα ήμουν ακουμπισμένος) 

(Μα τημ Παναγιά , κουκώνα νΤενεδιά). 

 

Φανή: Διασκεδάζαμ, ράβαμ, στολίζαμ, εκεί, χαρά, πράματα, έλα όμως που εγώ δεν ήμανε 

ακόμη ευτυχισμένη. 

1937. «Όμορφη κοπέλα η Φανή, έξυπνη αλλά να χε ένα σπίτι.» Σπίτι δεν είχαμ ποτέ εμείς.  

Ήρθαν πρόσφυγες για οι γονείς μ. Μέναμ τσα Καμίνια σ΄ένα φτωχόσπιτο.  Αφού πέρσαν τα 



40 
 

 

χρόνια μπόρεσα εγώ και αρχίνησα κ έραβα κ έβγαζα λεφτά, ήμουν στολισμένη μια χαρά. Με 

ζητούσαν πόσα παλικάρια κεί απ’ το χωριό αλλά να χε ένα σπίτ η Φανή. Δεν είχαμ σπίτι . Δεν 

παντρευόσουν τότες αν δεν είχες σπίτι. Έπρεπε η κοπέλα να χει. Τότε εμφανίστηκε κείνος ο 

ξένος. (Παύση) Με γέλασεν εκεί. Απεφάσισε ο μπαμπάς μ ότι με ήθελε και λέγει «Τί να 

κάνουμ; Καλός είναι θα τον πάρεις.» (παύση) Ένα ελεεινό κορμί. Έζησα ένα χρόνο μαζί τ. 

Γυρολόγος, ένας αλήτης και ψεύτης. Έπαιρνε πολλά πράγματα δικά μ και πήγαινε και τα 

πουλούσε και μ έλεγε πως τα κλέψνε ενώ τα πουλούσε αυτός.  Στην αρχή με έλεγε ότι δεν έχει 

μάνα, ύστερα μετάνιωσε και με λεγε «Η μάνα μου είναι στη Δράμα». Και πάμε τση Δράμα και 

γνωρίζω την «πεθαμένη» μάνα τ. Μια πάρα πολύ καλή γυναίκα. Όταν μείναμ οι δυο μας με 

λέγει «Πως έμπλεξες παιδί μου μ αυτόν τον άνθρωπο; Αυτός είχε και εδώ γελάσει μια και είχε 

παιδιά.». Ευτυχως που δεν έκανα παιδί μαζί τ. Δεν έφταναν όλα αυτά ήθελε να πουλήσω ένα 

σπιτάκι που χαμ αγοράσει. Εγώ με τη φτώχεια μ αγόρασα ́ να σπίτι εκεί, μικρό. Εκεί έραβα 

και κεί έμενα. Αυτόν τον παντρεύτηκα σ’ ένα άλλο σπίτι. Σε λίγο καιρό αρρώστησα απ΄τη 

στεναχώρια μ και παθαίνω μια ρινορραγία για να πεθάνω. Χυνόταν το αίμα ποτάμι απ’ τη μύτη 

μ. Έσκυβα απ’ το παράθυρο, χύνονταν το αίμα και αυτός είχε χαρά «Θα πάει η φυματικιά απ’ 

το αίμα που χάνει και θα πουλήσω το σπίτι τγς.». Μια μέρα πήγα να ζυμώσω τη μαμά μ ψωμί 

τσο άλλο το σπίτι που καθόμασταν πριν. Η μαμά μ δε μ’ άφηναν η σχωρεμένη να πουλήσω το 

σπίτι και με το δίκιο τους, τρομάξαμε να αγοράσουμ. Ζύμωνα το ψωμί και έρχεται κ με λέγει 

«Πάλι εδώ είσαι; Δε σ’ είπα δε θα ρχεσαι εδώ;» και με τραβάει ένα σκαμπίλι. Τον κοιτώ και 

του λέγω «Με χτύπσες; Με χτύπσες; Σήκωσες χέρι και με χτύπσες; Αυτό θα είναι το τέλος 

σου. Αυτό θα φέρει το τέλος μας. Αποκλείεται να ζήσουμε ξανά μαζί.» Πράγματι άρχισε η 

γκρίνια. Εγώ μισοάρρωστη, αυτός μεθούσε κι ότι γυαλικά είχα αιβαλιώτικα από τη μάνα μ 

απ΄τη Μικρά Ασία τα σπαγε. Μια μέρα τα σπασε όλα, τα κορίτσια που ήμασταν μαζί στο 

ράψιμο τα είδαν όλα, τα μάζευαν. Αυτός είχε μανία να σπάσει τη μηχανή που δούλευα γιατί 

ήξευρε πως θα τον χωρίσω, δεν τον ήθελα πια και σε λέγει «Έχει μηχανή δε με έχει ανάγκη». 

Έρχονται όμως οι κοπέλες και οι γειτόνισσες και τη βγάζουμ από το παράθυρο τη μηχανή, 

βγαίνω και εγώ από το παραθύρ και πήγα και έμνα σε μια γειτόνισσα. Αυτός τα σπασε όλα 

μέσα στο σπίτ. Ε, αυτό ήταν! Ύστερα χωρίσαμ. Το 41 μεσολάβησε ο πόλεμος και φεύγει αυτός 

και πάει στην Αίγυπτο για να μην πολεμήσει. Πάει εκεί και αρχίζει και γνωρίζει οικογένειες 

καλές και τς έλεγε της Φανής της ράφτρας ο άντρας είμαι, ενώ είχαμ χωρίσει κ τον 

περιποιούνταν ο κόσμος εκεί. Γιατί με ξέραν, η ράφτρα η Φανή μια ήταν εκεί μέσα.  

(Παύση. Ακούγονται ήχοι από σειρήνες πολέμου) 
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Μεσολάβησεν ο πόλεμος. Τυρανιστήκαμε όλοι πολύ τότε επί Γερμανών. Ήρθαν στο νησί και 

η ζωή όλων άλλαξε πολύ. Δε μπορούσες να πεις όχι. Θα σε τουφέκζαν. Δουλεύαμ στο χαλίκι. 

Σπάζαν χαλίκι ο κόσμος και εγώ ήμουν επιστάτρια εκεί και δικαιολογούσα τς ώρες στις 

κοπέλες και φεύγαν πιο μπροστά. Το βράδυ μας δίναν ένα κομμάτι ψωμί και σηκωνόμουν 

περπατηστί απ το Μούδρο και πήγαινα πίσω στα Καμίια για να φάνε οι γονείς μ. Το πρωί 

γύρζα πάλι στο Μούδρο. Στο Μούδρο είχε ένα παλίοσπιτ προσφυγικό μια  θειά μας και έμνα 

κεί κάποιες μέρες. Το σπίτι όμως αυτό ήταν και άλλοι συγγενείς που το διεκδικούσαν. Εγώ 

όμως κατόρθωσα και τις πλήρωσα αυτοί και το πήρα επ’ ονόματι μου, δεν είχα όμως τον τίτλο 

κυριότητος. Ήρχονταν τότε ένας βουλευτής που κάναν εκλογές.  Πάγω και τον παρακαλώ αν 

του πάγω τα χαρτιά να μου βγάλει τον τίτλο. Βρίσκω χαρτιά παλιά απ’ την Τουρκία που είχαν, 

του τα δίνω παγαίνει στο υπουργείο, βρίσκει την κυριότητα και το παίρνω το σπίτι. Το σπίτι 

αυτό ήταν παλιό ολωσδιόλου, έμενα όμως εκεί. Ευτυχώς υπήρχε και αυτό. Μετά οι Γερμανοί 

μας άλλαξαν θέσεις. Εμένα και κάτι άλλες κοπέλες μας πήραν από τα χαλίκια και μας πήγαν 

στα μαγειρία. Δουλεύαμε ως τραπεζοκόμοι. Αυτές πήγαιναν τσα μεγάλα τα μαγειρία και 

φέρναν το φαγητό απ’ την κουζίνα και εγώ έκανα το τραπέζι στις μεγάλοι αξιωματικοί που 

διοικούσαν την αποθήκη. Αποθηκάριοι ήταν αυτοί όλοι. Άρχισα να μαθαίνω τη γλώσσα τους 

εκεί.  

Τότε υπέφεραν πολύς κόσμος από την πείνα και από πολλά. Για λίγες καρφοβελόνες που 

κλέβαν τους τουφέκιζαν. Κλέβαν ο κόσμος για να ζήσουν, τότε υπέφεραν πάρα πολύ σε λέγω. 

Μια μέρα κατέβαινα τσις αποθήκες για να πω τι μας έλπε για να τα φέρουν στο μαγειρίο και 

περνούσε ένας χωριανός και με λέγει «Σε παρακαλώ Φανή μίλα τον φαντάρο εκεί τσο δρόμο 

γιατί έχω κλεμμένες πατάτες», τσις είχε δεμένες στο παντελόνι τ. Προχώρησ πιο γρήγορα από 

αυτόν στον φαντάρο και με τα γερμανικά που ήξευρα άρχισα να το λέγω «Καλήμέρα! Τί 

κάνεις; Καλά είσαι;» και άλλα τέτοια χαζά και ο άνθρωπος πέρασεν και γλύτωσε γιατί αν τον 

έλεγχαν και τον έπιαναν θα τον τουφέκιζαν. Άγρια χρόνια τότε παιδέλι μ. Μόνο ο ένας τον 

άλλον είχαμ. (Παύση) 

Στο μαγειρίο που δουλεύαμ είχε ένα παράθυρο εκεί. Με έφερνε λοιπόν ο κόσμος κουβαδάκια 

έβαζα τα φαγητά που περίσσευαν από τις Γερμανούς, τα έδνα κρυφά από το παράθυρο και τα  

δίναν στα χωριά και τρώγαν ο κόσμος. Αυτοί είχαν χοιροστάσιο και θρέφαν γουρούνια για τον 

στρατό. Είχαν υποχρεώσει τς κτηνοτρόφους να τς φέρνουν γάλατα για τα γουρούνια για να τα 

ποτίζουν. Εδώ ο κόσμος πέθαινε από την πείνα και αυτοί τάιζαν τα γουρούνια γάλατα. Τα 

γάλατα όμως που φέρναν τα ζύγιζα γώ και δικαιολογούσα πόσα κιλά ο καθένας έδνε για να 

πληρωθούνε. Πάντα τα έκανα έτσι ώστε να πληρωθούνε καλά οι κτηνοτρόφοι όμως 
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τροφοδοτούσα κιόλας πολλοί άρρωστοι απ’ τα γάλατα εκείνα. Είχε έναν γιατρό νέο τότες  και 

έλεγεν «Θα σώσεις πόσες ψυχές!» και ρχόταν απ’ το παράθυρο ο πρόεδρος του τόπου τότε και 

τον έδινα γάλατα και έδνε τις φτωχοί. Γάλατα και φαγητά σε όλους τσο χωριό.  

Ώσπου μια μέρα το αφεντικό το μεγάλο ο αποθηκάριος πήγε τση Βουλγαρία και έφερε πολλά  

πράγματα απ εκεί και τον πρόδωσαν στη Γκεσταμπό. Η Γκεσταμπό έπιασε και εμένα γιατί εκεί 

νόμιζαν ότι εγώ τα ήξευρα όλα και έπρεπε να μαρτυρήσω. Με πήραν στη Γκεσταμπό φυλακή, 

8 μέρες με φυλάκισαν εκεί αλλά με βοηθούσαν πολύ οι χωριανοί και φαγητά με φέρναν κρυφά 

τση φυλακή και λέγαν «Πες πως είσαι άρρωστη να σου φέρουμε έναν γιατρό να βγεις από 

εδώ.», αλλά εγώ ξέρω σε τούτ τη ζωή μια φορά προδότς πάντα προδότς. Για όποιον και αν είν. 

Τσην ανάκριση γλύτωσα γιατί είχα μάθει γερμανικά. Ο διερμηνέας ήταν πολύ μεγάλο τέρας 

και με αυτά π λεγε θα με σκότωναν οι Γερμανοί. Η μάνα μ η καημένη περίμενε κάθε φορά έξω 

που με παίρναν από την Γκεσταμπό στην ανάκριση, έκλαιγε και έλγε «Μίλα Φανή μου! Μίλα 

παιδέλι μ!». Έμαθα τότες ότι είχε έρθει ένας Γερμανός αξιωματικός πολύ μεγάλος. Αυτός ήταν 

καλός. Τώρα θα με πεις Γερμανός και καλός γίνεται; Παιδέλι μ στον πόλεμο πολλές φορές το 

καλό και το κακό μέσα στον ίδιο άνθρωπο μπερδεύονται πολύ και κάποια στιγμή νικάει το 

καλό και άλλες το κακό. Κατόρθωσα μέσα απ’ τη φυλακή και έγραψα ένα γράμμα και 

συννεννογήθκα μ’ αυτόν  και αυτός με βοήθησε και με βγάλαν αλλιώς θα με τουφέκιζαν. Είχε 

γυρίσει ο χρόνος μέσα τ για το καλό και έτσι έζησα.  

(παύση) 

Έληξε η κατάσταση αυτή. Φύγαν οι Γερμανοί. Έφυγα και εγώ από το Μούδρο, πήγα τσα 

Καμμίνια και έραβα. Πήγαινα βέβαια στο Μούδρο τακτικά σε μια συγγενή μου. Εκείνη τη 

μέρα όλα άλλαξαν. Στο σπίτι τς Μαρίας της συγγένισας μου ήταν ένας γνωστός της γιατρός ο 

Δημητριάδης, Θεός σχωρέσ’ τον πέθανε πολύ νέος. Συζητούσαμ και κάποια στιγμή με λέγει 

«Τώρα θα γίνουν αγροτικά ιατρεία, πήγαινε στο νοσοκομείο να κάνεις λίγα μαθήματα ως 

νοσοκόμα να σε διορίσουν να μπορέσεις να κάνεις ενέσεις και τέτοια.». Όπως τ άκουσα πέταξα 

πίσω στα Καμίνια. Γιατί και το ράψιμο δε με έφερνε πια χαρά. Το λέγω αυτό τσους γονείς μ, 

το μαθαίν και το χωριό και με στάθηκαν όλοι. Τα Καμμίνια με αγαπούσαν και θέλαν να με 

στείλουν για μαμή. Πάγω στην Αθήνα, στο υπουργείο με μια συγγενής μου που ήταν εκεί αλλά 

έπρεπε να έχω ένα απολυτήριο γυμνασίου ή διδασκαλίου, εγώ όμως δε γνώριζα  κανέναν για 

να με υποστηρίξει να πληρώσω να βγάλω απολυτήριο. Γύρισα στα Καμίνια πολύ 

στεναχωρεμένη. Όμως οι άνθρωποι το καλό που τους έχεις κάνει δεν το ξεχνούνε. Ένας κύριος 

από το Μούδρο που είχε σχέσεις με το νοσοκομείο τα κατάφερε και με έβαλε να κάνω 
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μαθήματα νοσοκόμας. Χαρά που είχα όταν έκανα τα μαθήματα αυτά! Έμενα εκεί, 

παρακολουθούσα μαιευτική και όλα και με βγάζει μια άδεια. Μόλις άρχισαν να λειτουργούν 

τα αγροτικά ιατρεία, τον γιατρό που γνώριζα στο Μούδρο φροντίζει και γράφει ένα γράμμα 

στον νομίατρο τς Μυτιλήνης και με διορίζει νοσοκόμα πρώτη μέσα σο Μούδρο. Τέσσερα 

αγροτικά ιατρεία στο νησί αλλά η πρώτ που διορίστηκα ήμουν εγώ στο Μούδρο. Εκεί άρχισεν 

ο μισθός μου, άλλαξαν τα πράγματα και άρχισα από τότε να ηργάζομαι ως νοσοκόμα και μαία. 

Έκανα ενδοφλέβιες ενέσεις σ’όλο το χωριό, τότε αρχίσανε οι πενικιλίνες κάθε τρεις ώρες. 

Ξενυχτούσα μες τσους δρόμους όλ τη νύχτα από τη μια άκρια του συνοικισμού μέχρι κάτω 

στη θάλασσα κατέβαινα και έκανα ενέσεις ανά τρίωρο αλλά δε με πείραζε. Τα προβλήματα 

άρχισαν όταν έφυγεν ο καλός ο γιατρός και διορίστηκεν ένας άλλος ντόπιος γιατρός όνομα και 

πράγμα το επώνυμο τ (παύση) Μαλακίδης. Υπέφερα πολύ στα χέρια τ. Ήταν πολύ ιδιότροπος 

από τς Μυτηλινιούς τους λίγους, πολύ ιδιότροπος. Πληρωνόταν για καθαρίστρια και  έκανα γώ 

την καθαρίστρια. Άρχισα να ξεγεννώ τον κόσμο αλλά αυτός με ζήλευεν, ήταν μαιευτήρας και 

δε άφηνε να παγαίνω. Μια μέρα έρχεται ένας άντρας που η γυναίκα τ γεννούσε στην Αγιά 

Σοφιά. Δεν ήθελε να πάγει αυτός αλλά δεν άφηνε και μένα. «Κάτσε κάτω συ. Πουθενά δε θα 

πάγεις!». Πιάνω και εγώ τον άντρα και τον λέγω «Πάνε στην αστυνομία και ελάτε με την 

αστυνομία να με πάρτε». Και πράγματι ήρθεν με την αστυνομία και με υποχρέωσαν και πήγα 

στην Αγιά Σοφιά και τη ξεγέννησα τη γυναίκα. Τα παλικάρια είναι τώρα εκεί. 

Ο γιατρός όταν αργούσα να κατέβω να ανοίξω το ιατρείο, γιατί έτρεχα να κάνω ενέσεις  

Γιατρός : Τί γίνηκες; Τί γίνηκες; Τόση ώρα; Άντε το παράκανες! Τώρα θα σε τυλίξω σ’ ένα 

χαρτί, θα σε στείλω τση Μυτιλήνη!! 

Τσιγγούνης και κακός. Στο ιατρείο όλα τα φάρμακα που δωρεάν έπρεπε να τα δίνει, τα είχε 

απάνω και τα πουλούσε. 

Δε θα ξεχάσω ήτανε μια κοπέλα στο δεύτερο παιδί για να γεννήσει. Την είχα ξεγεννήσει το 

αγόρι τς και τώρα ήτανε το κορτσούδ της.  

Άντρας : Έλα μωρέ κυρά Φανή και σπάσαν τα νερά 

Φανή : Εμ, τώρα αυτός τι θα με κάνει αν πάγω; 

Και παγαίνω και φωνάζω τον Παντελή, θα σε πω για τον Παντελή μετά και τον βάζω να 

φυλάγει έξω από το ιατρείο  

Φανή : Πες τον πάγω σπίτι μια στιγμή και έρχομαι 
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Και παγαίνω στα κρυφά και ξεγεννώ την κοπέλα. Δεν ήθελε να πηγαίνω να ξεγεννώ εγώ αλλά 

ούτε αυτός πήγαινε. Εμ και πως θα γίνει; Εκείνος όταν πήγαινε έβαζε τον εμβρυουλκό. 

Σακάτεψε πόσα παιδιά. Έβγαλε πόσα καύκαλα απ’ τα παιδιά. Έβαζε τον εμβρυουλκό για να 

τα βγάλει και δε τα αγκάλιαζαν καλά το κεφάλι και τα τρυπούσε. Πόσα τέτοια είχε καμωμένα. 

(Παύση) Τα παιδιά δε ζούσαν μετά. Όχι! Πόσες τέτοιες γέννες στα χωριά. 

 

Τότε έκαναν πολλά παιδιά. Σαν κνέλες γεννούσαν .  Έκανα και μια εβδομάδα να κοιμηθώ στο 

μαξιλάρ μ. Κτυπούσε η πόρτα και πήγαινα στα χωριά πότε με τ’ άλογα, πότε με τρακτέρ, πότε 

σε καρότσες και πότε με ποδήλατα, μέσον δεν είχε. Πήγαινα και στην αστυνομία και τς έλεγα 

«Βρείτε ένα φορτηγό, έχω γέννα.». Πόσες φορές τσον δρόμο με ρίχναν κάτω κ φώναζ’ εγώ 

«Γύρνα πίσω! ΈΠΕΣΑ!». Με τα πρωτόγονα τα μέσα πήγαινα. Τσα σπίτια τότε, εκεί να διεις. 

Ούτε θέρμανση, ούτε τίποτα τσα χωριά. Απ’ την πόρτα που έμπαινα με αρπούσαν οι ψείρες 

και οι ψύλλοι που ήταν γεμάτα τα σπίτια τους τοτε κλεισμένα όλο τον καιρό γυρίζαν και 

θερίζαν. Τα σπίτια τς εντελώς βρώμικα. 

Κάτω τσις πέτρες ζητούσαν να γεννήσουν. Έτσι είχαν συνηθίσει. Βάζαν μια πέτρα απ’ τη μια 

και μια πέτρα απ’ την άλλη και βάζαν κεί την επίτοκο για να γεννήσει. Εγώ δε μπορούσα να 

σκύβω να ξεγεννώ χαμηλά και έβρισκα κάτ παλιοσάνιδα τα κανα κρεβάτ και ξάπλωνα την 

λεχώνα πάνω και την ξεγεννούσα. Άλλες μόνον να τσιρίζουν και να μην σπρώχνουν. «Σπρώξε 

να βγει το παιδί», να λέγω γώ, να να τσιρίζνε, να  λυποθμούνε, να τσις πιάνει υστερία. Ναι 

αλλά το μώρο θα σκάγε. Τί να κάνα και εγώ, τσις πατσογύριζα να σνέλθουν να σωθούν και 

αυτές κ το μωρό! Έχω αναγκαστεί να τραβήξω σκαμπίλι για να βγει το παιδάκι. Άγρια 

πράγματα. Αλλά σαν έρχετ η ώρα να βλέπς να ρχεται το θανατκό στα χέρια σ. Τί να κάμεις; 

(Παύση) Οι πρακτικές είχαν συνηθσει να κάνουν τα παλιά τους τα γιατροσόφια. Πότε να 

ξηλώνουν τον ποδόγρο για να βγει το παιδί και πότε (Παύση. Με αηδία) ανοησίες ένα σωρό. 

Την νεπαύριο πήγαινα να τς πλύνω, να τς περιποιθώ και αυτές κάθουνταν με σταυρωμένα τα 

πόδια και είχαν το παιδί μες την αγκαλιά «Τί κάν’τε, βάλ’τε το παιδί να θηλάσ!», τς έλεγα. Το 

παιδί έκλαιγε, σπάραζ και αυτές δεν γρικούσαν, έπιανα τη θηλή  και τν έβζα στο στόμα του 

παιδιού και τα τάιζαν εκεί. Τρόμαξα να τσις συνφέρω.  

 

Το ωραίο ήταν ότι πήγα την νεπαύριο να δω μια λεχώνα να την περποιθώ και εκεί ήταν μια 

γριά που έκνε την μαμή. Γώ έβαλα να πλύνω το παιδάκι και τ μάνα και λέγει «Να μην το 

πετάξεις αυτό το νερό κυρά μαμή, το θέλω», «Τί θα το κάνεις;» και σαν το παίρνει, αρχίζει 
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τσις τέσσερις γωνιές του σπιτιού και έριχνεν το νερό εκείνο και έλγε λόγια, αητέματα και 

τέτοια. Γω γελούσα γιατί δεν τ’ θελα αυτά ούτ’ να τα βλέπω, ούτ’ να τ ακούω και  όταν ήθελα 

να φύγω πάγω κ τη λέγω «Τώρα που είδα τι έκανες εσύ δε θα σε παίρνουν εσένα, θα φωνάζουν 

μόνο εμένα να λέω αητέματα.» «Δε ξες όμως τι έλεγα εγώ μες τα λόγια μ» και τς λέγω γώ 

κείνη την ώρα « Γώ θα λέω, έχετε ψαράδες ψάρια, αστακούς και καλαμάρια. Αυτά λεγες και 

εσύ. (Παύση) Όλο ψευτιές είναι αυτά, λόγια και ανοησίες.» και σηκωνμουν με τα γαϊδουράκια 

και έφευγα απ΄ το χωριό. 

Ένα πράγμα ευχαριστώ τον Θεό κάθε πρωί που ξυπνάω και ανοίγω τα μάτια μ. Τον ευχαριστώ 

που με αξίωσε να μη χάσω ούτε μάνα ούτε παιδί! Όλες οι μάνες και όλα τα παιδιά που πέρασαν 

απ τα χέρια μ έζησαν! Μεγάλο δώρο τσης ζωής μου ήταν αυτό! 

Έφυγεν αυτός ο γιατρός και σωθήκαμ. Έρχεται ένα νέο παλικάρι νεοδιόριστος, Αθανάσιος 

Σαββούρας ήταν παθολόγος. Μεε τον Νάσο δουλεύαμ μαζί στο ιατρειο. Έμαθα πολλά 

πράγματα από αυτόν τον γιατρό. Ήταν πολύ λεβέντης γιατρός, είχε σχέσεις με όλους τους 

ανθρώπους, δουλεύαμ καλά εκεί, γέλια, χαρές γνώρισεν ο κόσμος.  

 

Τραγούδι «Νοσοκόμα μου γλυκιά» 

Νοσοκόμα μου ωραία, νοσοκόμα μου γλυκιά 

Δεν πληγώθηκα στη μάχη 

Παρά με πλήγωσες εσύ 

Και ο γιατρός που με γιατρεύει 

Και αυτός θαυμάζει και απορεί 

Πως δεν είδε στη ζωή του τέτοια αγιάτρευτη πληγή  

Συ γιατρέ που με γιατρεύεις  

Μια χάρη σου ζητώ 

Φώναξε την νοσοκόμα που χω δυο λόγια να της πω 

Νοσοκόμα μου ωραία, νοσοκόμα μου γλυκιά 

Δεν πληγώθηκα στη μάχη 
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Παρά με πλήγωσες εσύ 

Νοσοκόμα σαν πεθάνω μη με θάψεις μακριά 

Θάψε με μες την αυλή σου  

Για να με έχεις συντροφιά 

Νοσοκόμα σαν πεθάνω στόλισε τον τάφο μου 

Με τριαντάφυλλα, λουλούδια 

Πες πως είν’ ο γάμος μου 

  

Ύστερα παρουσιάστηκε ο σχωρεμένος ο Παντελής και με ζήτησε να παντρευτούμε. Ήταν ένας 

από τς καλούς γαμπρούς τότε, τον εζητουσαν στο Μούδρο. Μεγάλος ήταν αυτός, είχε δυο 

αδελφές τη Φωτεινή και την Τασώ. Τον εκμεταλλευότανε. Τς ανιψιές του, τις κόρες της 

Φωτεινής τς έστειλε στην Αθήνα και τς έφτιαξε σπίτια εκεί. Δε θέλαν να παντρευτεί ο αδελφός 

τους. Ήταν δερματέμπορος, είχε το μαγαζί, έβαλε και καινούργια παπούτσια πουλούσαμ και 

τροφοδοτούσαμ σε όλο το νησί. Τέλος πάντων απεφασίζουμ να παντρευτούμε και ζητο ύμε 

από τον Νάσο να γίνει ο κουμπάρος μας. Πανδρεύθηκα 26 Νοεμβρίου 1959. Ήταν Πέμπτη 

βράδυ, την ημέρα εργαζόμουν στο ιατρείο με τον Νάσο. Ο γάμος μας έγινε στο σπίτι εν στενώ 

κύκλο γιατί είχε πεθάνει πριν ένα χρόνο η πεθερά μ και δεν ήθελε ο Παντελής να κ άνουμ 

φασαρίες πολλές. Θυμούμαι τον Παντελή μόλις ήρθε με την αδελφή του την Τασώ και τον 

άνδρα της τον Θεοδόση γεμάτος ζωή 

Παντελής : Δες τι όμορφος γαμπρός γίνηκα για σενα! 

Και παράγματι ήταν. Ο Παντελής μ. Η Τασώ από την άλλη ήρθε ντυμένη στα μαύρα, 

θυμωμένη και θλιμμένη που τς έπαιρνα τον αδελφό τς. 

Ο καμμένος, ο γερό – μπαμπάς μ, έκλαιγε από χαρά ήταν πολύ ευχαριστημένος με τον 

Παντελή, τον αγαπούσε και έλεγε «Να ζήσω να σας καμαρώσω έναν χρόνο κι ύστερα ας 

πεθάνω.». 

Ξεκινά το μυστήριο και την ώρα που ο παππάς μας στεφάνωνε κτυπάει η πόρτα  

Α : Τρέξε κυρά Φανή σπάσαν τα νερά!! 

Όλοι αρχίσαμ να γελάμ! 
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Αφού γίνηκε ο γάμος μας περνούσαμε πολύ καλά. Εγώ συνέχισα την υπηρεσία μ κι όλα 

πήγαιναν σχεδόν καλά εκτός από αυτά τα βάσανα που δεν τα περίμενα τόσα από την κουνιάδα 

μ την Τασώ, που εκείνο που δε μπορούσε να καταπιεί ήταν ότι πάντρεψε τον αδελφό της. Εγώ 

η καημένη, δεν τα ήξευρα αυτά. Κάθε κανά δυο μέρες, μανίες και φασαρίες και δωσ’ του ο 

Παντελής να ξοδεύει συνέχεια. Να ησυχάζει για λίγο και ξανά. Κυριακή απόγεμα ήταν η 

μοναδική μέρα που πηγαίναμ με τον Παντελή βόλτα στο λιμάνι. Κάθε Κυριακή «Τρεχάτε 

Παντελή η Τασώ πεθαίνει!». Τρέχαμ και εμείς στην Τασώ. Αυτή πάθαιν υστερίες και έκανε 

πως λυποθμούσε. Μια μέρα έκανε τόσο μεγάλες ψευτιές λυποθυμίας που την πατσογύρισα δυο 

φορές τόσο δυνατά. 

«Συνήλθες τώρα Τασώ μ από την λιγοθυμιά;»  

Δεν έχω φχαριστηθεί πιο πολύ στη ζωή μ. Όμως ο Παντελής βρισκόταν σε δύσκολη θέση, με 

ποιον να τραβήξει και ζήτησε να πηγαίνουμ να τρώμε κάθε μεσημέρι με τη αδελφή τ και εγώ 

δεν ήθελα να τον χαλάσω το χατίρι. Δεν έτρωγα φαί, δηλητήριο έτρωγα. Άρχισα να αδυνατώ.  

Είχαμ όμως και τσις χαρές μας. Τσης απόκριες ήρχονταν οι κοπέλες από το σπίτι, ντυνόμουν 

ηγώ και γυρνούσαμ καρναβάλια όλες μαζί. Σε κάθε σπίτι που παγαίναμ λέγαμ και απ’ τα  

καρναβαλίστηκα κ έπρεπ να μας βρούνε. Ύστερα όλοι μαζί πηγαίναμ στου Τζιτζιβάκου την 

ταβέρνα που γινόταν γλέντ για όλ’ το χωριό. Εκεί με περίμνε ο Παντελόπος μ.  

(Αλλάζει τη φωνή της) 

 Ήμουν ακράτης πετεινός και στα γεράματα μου,  

αμ έτσι που ‘ναι οι όρνιθες δε το βαστάει η καρδια μου. 

Και σαν γεράσει ο πετεινός και πέσουν τα φτερά του 

Πότε στραβά πότε κουτσά την κάνει την δουλειά του. 

(γελάει) Αμ τ άλλο; Τούτ’ ήταν τα αγαπημνο μ 

Ο άγγελος ευώα την Κεχαριτωμένη 

Και ο παπάς ευλόγα την γίδα τη ψημένη 

Ψήσου γιδούλα μ ψήσου και ροδοκοκκινήσου 

Ως ότου να ρθει ο κράσος να σε ξεκοκαλίσω. 

(Γελάει) 
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ΠΑΥΣΗ 

Ύστερα όμως αρρωσταίνει ο γέρος ο μπαμπάς μ. Μετά τσις εορτές του 1960, παθαίνει 

παραπληγία, μια και καλή έπεσε από τα πόδια τ. Ηναγκάσθηκα να πάρω από το χωριό μια 

κοπέλα να τον περιποιείται γιατί ηργαζόμουνα, να μην το αφήνω μοναχό του. Αυτό βάσταξε 

καιρό. Τη μανούλα μ την είχα χάσει πιο μπροστά. Ο μπαμπάς μ έζησε ένα χρόνο κατάκητος. 

Στις 23 Ιανουαρίου 1961 πέθανε. Καταλάβαινε μέχρι την τελευταία τ ώρα. Ήταν Κυριακή και 

αφού φάγαμε καλά, έφυγε ο Πατελής στο καφενείο και μου λέγει «Φανή να με ξυρίσεις λίγο 

γιατί θα γίνω γαμπρός» και γελούσε. (παυση) Δεν αργησε να χαροπαλεύει. Την επαύριο 

Δευτέρα 10 η ώρα σγχωρέθηκε. Το 1961 ήταν ο χρόνος που πέρασα πολλές πίκρες.  

Το Σεπτέμβριο του 1961 μας είχαν πάει για μετεκπαίδευση στη σχολή της Φρειδερίκης  - 

Αλεξάνδρας, όλες τις μαίες της Ελλάδας. Βλέπαμ διάφορες εγχειρίσεις και τέτοια. 

Καταλάβαινα όμως ότι κάτι είχα στο υπογάστριο. Ο Νάσος που τότε έμενε στην Αθήνα με 

παίρνει και με παγαίνει σε έναν χειρουργό γιατρό.  

 

Γιατρός : Είσαι έγκυος! 

Φανή : Γιατρέ δεν είμαι γιατί προ ημερών είχα την περίοδο μου. Καταλαβαίνω όμως ότι κάτι 

έχω στο υπογάστριο. 

Γιατρός : Εγώ είμαι σίγουρος από αυτά που λες ότι είσαι έγκυος αλλά θα σε εξετάσω κιόλας. 

Θέλεις να δει ο γιατρός που είναι έξω τι έχεις; 

Φανή : Ο Νάσος είναι κουμπάρος μ και τον εμπιστεύομαι. Ναι, θέλω! 

ΒΟΥΒΗ ΣΚΗΝΗ – ΦΩΤΑ Κ ΣΚΙΕΣ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΑΝΗΣ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟΥΣ 

Γιατρός : Φανή έχεις δίκιο. Δεν είσαι έγκυος αλλά έχεις πολλαπλά ινομυώματα, θα τα 

αφαιρέσουμε και θα είσαι μια χαρά. 

Φανή : Νάσο λέει αλήθεια; 

Νάσος : Αλήθεια λέει Φανή. Είναι πολλαπλά ινομυώματα. Με ένα χειρουργείο θα αφαιρεθούν 

και θα είσαι μια χαρά. 

Παύση 

Νάσος : Φανή τι σκέφτεσαι; Δε μπορεί εσύ να φοβάσαι το χειρουργείο.  
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Παύση 

Φανή: Νάσο να διείς είναι καρκίνος και θα πεθάνω! Αλήθεια! 

Νάσος : Τί είναι αυτά που λές; Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι καρκίνος.  

Φανή : Νάσο είμαι σίγουρη! Να προσέχετε με τη Γαρυφαλιά τον Παντελή μ! 

Νάσος : Στο ορκίζομαι Φανή! Τι όρκο να σε δώσω, είναι ινομύωμα, δεν είναι τίποτα. Θα είμαι 

και εγώ μέσα στο χειρουργείο. 

 

Εμένα όμως δε με έφευγε από το μυαλό ότι ήταν καρκίνος και έκλαιγα συνέχεια. Παίρνω άδεια 

από την υπηρεσία μ ενός μηνός και κάνω την εγχείρηση. Όταν ξύπνησα και χαροπάλευα μέσα 

στα μάτια μ είδα τον Παντελή να κλαίει από πάνω μου και την Γαρυφαλιά, την κουμπάρα μ 

τη γυναίκα του Νάσου, επίσης. Ήταν και η κουνιάδα μ η Φωτεινή.  

Η Γαρυφαλιά ξενύχτησε μαζί μ, καθισμένη στην καρέκλα και εγώ ολ τη νύχτα έκλαιγα απ’ 

τους πόνους. Κείνο που θυμούμαι είναι τον Νάσο στην εγχείριση που ήταν μαζί με τον 

χειρουργό να μ λέγει πριν κοιμηθώ 

Σαββούρας : Κάνε κουράγιο κουμπαρούλα! 

Μαύρες στιγμές πέρασα. 

Τελικά δεν ήταν μερικά απλά ινομυώματα αλλά αφαίρεσαν τον τράχηλο, τη μήτρα, όλα. 

(Παύση) Υφολική υστερεκτομή λεγόταν η εγχείρηση αυτή.  

Ούρλιαζα σαν σκυλί, κρύωνα, πονούσα. Ο Παντελής ήταν μαζί μ όλο το διάστημα. Πέρασ και 

κείνος μαύρες στιγμές γιατί είναι πολύ ευαίσθητος.  

Φανή : Παντελόπο μ, παιδέλι δε θα μπορέσουμε να κάνουμ! 

ΠΑΥΣΗ 

Αφού επιστρέψαμ στη Λήμνο, πήρα απ’ την υπηρεσία ένα μήνα αναρρωτική άδεια. Τι 

κατάπτωση ήταν αυτή, δε μπορούσα έναν κουβά νερό να σηκώσω.  

Τέλος έπειτα πια, αυτή η αρρώστια έγινε αφορμή να τρώμ στο σπίτ μας, γιατί μέχρι τότε, ήταν 

το μαρτύριο να τρώμε στο σπίτι της κουνιάδας μ και να μασώ και να μην καταπίνω γιατί πιο 

πολλά ήταν τα δάκρυα μ παρά το φαϊ που έτρωγα. 
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Η Τασώ πέθανε από καρδιά ακαριαία. Έτρεξα να τ βοηθήσω, να τ σώσω αλλά ήταν ήδη αργά. 

Δε με χώνεψε ποτέ αλλά εγώ τς έκλεισα τα μάτια. (Παύση) Τούτη είν η ζωή. 

Με τον Παντελόπο μ βγαίναμ ήρεμοι πια, κάναμ τσις βόλτες μας, χορεύαμ τα βαλς μας. Τα 

βαλς ήταν ο χορός του. 

Η Φανή και ο Παντελής χορεύουν βαλς, γελάνε, είναι ευτυχισμένοι.  

 

Ο καημός μ όμως ένας ήταν. Να γίνω μάνα. Τον Παντελή δεν τον πείραζ τόσο . Είχε κ τσις 

ανιψιές τ. Εμένα όμως… (παύση) Αφού δεν ήταν λοιπόν για να κάνω παιδί, ήθελα να πάρω 

ένα παιδάκι να το υιοθετήσω από τα πολλά που ξεγεννούσα. Ποια μάνα όμως να την προτείνω 

κάτι τέτοιο; Ώσπου μια μέρα με καλεί στα Καμίνια μια μακρινή μου συγγένισα. Ήταν έγκυος 

και με κάλεσε να την ηξετάσω. 

Φανή : (την εξετάζει) Παρακάλα τον Θεό να κάμεις υγιή παιδιά. Είναι δίδυμος ο τοκετός. 

Ακούω δυο καρδιές να χτυπούν. 

Αθανασία : Παύση και αρχίζει να κλαίει βουβά 

Φανή : Καλά είν τα μωρά. Οι καρδιές χτυπούν δυνατά και οι δυό, μη φοβάσαι.  

Αθανασία : Τί θα τα κάνω; Τί θα κάνω; (Παύση) Αχ, η καμμένη γω. Γω δε μπορώ να ζήσω τα 

υπόλοιπα και έχω δίδυμα. Πέντε και δυό αυτά εφτά. Λεφτά δεν υπάρχουν. Πώς θα τα ζήσω 

κυρά μαμή; Και με τον άντρα μ ξέρεις, τι γίνεται. 

Η Αθανασία κλαίει, η Φανή την κοιτάει 

Φανή : Αθανασία θα σε πω κάτι. Παρακάλα τον Θεό να είναι το ένα κορίτσι να το δώκεις σε 

μενα. Εγώ δε μπορώ να κάμω παιδιά. Θα το μεγαλώσω πάρα πολύ καλά.  

Η Αθανασία την κοιτάει 

ΠΑΥΣΗ 

Αθανασία : Αυτό που με είπες τςις προάλες  κυρά μαμή εγώ το συζήτσα με τον άντρα μ. Θα 

το μεγαλώσω λιγάκι και θα στο δώσω. 

Παύση 

Φανή : Θα σε βοηθήσω και εγώ να τ αναθρέψεις μέχρι να με το δώσεις. Θα σε βοηθήσω και τ 

άλλο να το αναθρέψεις. Θα σε στέλνω γάλατα, βιταμίνες, φάρμακα ό,τι χρειαστεί. 
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Φανή και Αθανασία κοιτάζονται. 

 

Φανή : Σπρώξε 

Αθανασία : Φωνάζει 

Φανή : Σπρώξε άλλη μια. Βγήκε σχεδόν το πρώτο.  

Αθανασία : Φωνάζει 

Φανή : Μπράβο! 

Κλάμα μωρού. 

Φανή : Αγόρι είναι Αθανασία μ! Ένα όμορφο γερό αγοράκι! 

Αθανασία : Να είσαι καλά κυρά μαμή. 

Φανή : Διές το! 

Της δίνει το μωρό. 

Φανή : Να έρθει κάποιος να πάρει γρήγορα το μωρό  

Αθανασία : Τί γίνηκε κυρά μαμή; 

Φανή : Τώρα θα με ακούσεις και θα κάνεις ό,τι ακριβώς σε πω. Το δεύτερο βγαίνει ανάποδα.  

Αθανασία : Παναγία μ! 

Φανή : Ο Θεός θα μας βοηθήσει αλλά κάμε ό,τι σε λέγω! 

Φώτα, σκιές εξελίσσεται η δύσκολη γένα. 

Φανή : Κουράγιο και το πιάσα καλά το μωρό. Τώρα σπρώξε! 

Αθανασία : Φωνάζει 

Φανή : Ξανά! 

Αθανασία : Φωνάζει 

Κλάμα μωρού 

Φανή : Δόξα τον Θεό!  
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Αθανασία : Είναι καλά; 

Φανή : Είναι καλά (παύση) Είναι κορίτσι! 

Παύση 

 

Φανή : Ένα χρόνο έστελνα γιατρούς, βοήθεια γιατί εκεί μέσα φτώχεια και γύμνια μην τα 

ρωτάς. (παύση) Η μπέμπα μ όμως μεγάλωνε καλά. Η Αθανασία την πρόσεχε πολύ! Όμως ο 

Παντελής που τον είχε βάλει λόγια η αδελφή τ για τσις κόρες τσης, «Οι ανιψιές σου μόνο 

εσένα έχουν και λένε ευτυχώς έχουμ τον θειό μας» ξαφνικά δεν ήθελε να πάρουμ το παιδί. Θα 

χάναν τα λεφτά απ’ τον θείο. Κάθε φορά που έλεγα για το παιδί ο Παντελής, ούτε κ να ακούσει. 

Εγώ έστελνα πράγματα, γιατρούς κανονικά στο παιδάκι αλλά μαύρη στενοχώρια έπες πάνω μ. 

Μια ευκαιρία είχα κ εγώ να έχω παιδέλι και θα την έχανα; Τί άλλο θα με έπαιρναν αυτές οι 

κουνιάδες μ; Επί ένα χρόνο κάθε μέρα προσπαθούσα να βρω ένα τρόπο να κάμω τη συζήτης 

ξανά με τον Παντελή. 

Φανή : Μήπως θέλεις να μας δώκουν το αγοράκι; Να τους ρωτήξουμε. 

Παντελής : Δεν είν’ τουτο. 

Φανή : Τότε τι είναι; 

Παντελής : Αφού δεν είναι να κάμουμ παιδιά, τι θέλουμ κ τα μπλέκουμ.  

Φανή : Γονιείς δεν είναι μονάχα αυτοί που τα γεννούνε, αλλά και τούτοι που τα μεγαλώνουν! 

Εμάς κανείς δε μας είπε ότι δεν είναι να είμαστε έτσι γονείς. 

Παντελής : Πολύ τα μπλέκεις Φανή! 

Φανή : Τίποτα δε μπλέκω Παντελή. Απλό είν! Εμένα δε με αγάπσαν ο Γιάννης και η Όλγα;  

Παντελής : Άλλο πράγμα εσύ, ο Γιάννης και η Όλγα. 

Φανή : Γιατί άλλο Παντελή μ; 

Παντελής : Δε ξέρω! Αλλά ήταν άλλο! 

Φανή : Βράδια ολάκερα να κάθουμαι σε μια καρέκλα στην κουζίνα και να κλαίγω μοναχιά μ. 

Τόσο καλός άνθρωπος ο Παντελής και τόσο να έχει στραβώσ’ με τούτο. Και όσο γίνονταν όλα 

τούτα να ξεγεννώ εγώ μωρά! Ένα βράδυ θυμούμαι ξεγεννούσα μια κοπέλα. Καλή κοπέλα, 

καλή της ώρα! Ήταν το πρώτο τς μωράκι. Σαν τσης έδωκα το μωρό τσην αγκαλιά της (παύση) 
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μέσα μ δεν άντεξα άλλο. Βγήκα σαν την τρελή έξω και αρχίνησα να κλαίγω. (Παύση) Αχ, να 

μπορέσω και εγώ να πάρω τσην αγκαλιά μ το δικό μ κορτσούδι! Αυτό σκεφτόμουν. Σκούπσα 

τα δάκρυα μ, έσφιξα τα δόντια μ και γύρισα να φροντίσω τη μάνα και το μωρό.  

Τούτος ο χρόνος γίνηκε χειρότερος και από το 61 (παύση) Αλλά ο Θεός είναι μεγάλος και το 

μυαλό μ έξυπνο.  

Κάθονται στο τραπέζι ο Παντελής και η Φανή 

Παντελής : Φανή είδα ψες στον ύπνο μ τον μπαμπά μ. Κρατούσε στα χέρια τ ένα μωρό. Θα το 

βάφτιζε.  

Φανή : Άντε να το πάρουμ το παιδί που σε λέγω. Μέχρι και ο μπαμπάς σ στο πε.  

Παντελής : Δε ξέρω ρε Φανή 

Φανή : Παντελόπο μ άκου! Ο μπαμπάς σ ήρθε κ σ’ είπε να πάρουμ το παιδί. Και όχι μόνο 

αυτό. Θα το πάρουμ και θα του δώκουμ το όνομα τ. Θα το πούμ Αντωνία.  

Παντελής κοιτάει τη Φανή 

Φανή :Άντε να κάνουμ το θέλημα του μπάμπα σ και να σώσουμ και μια ψυχή! Και θα ζητήσω 

από τον Αριστείδη να έρθει να βαφτίς το αγοράκι κ εμείς να βαφτίσουμ το κοριτσάκι κ μετά 

να το πάρουμ! 

 

Βουβή Σκηνή. Χρήση φώτων, σκιών. Η βάφτιση. Βαφτίζονται ταυτόχρονα τα δυο δίδυμα 

παιδιά. Όπως μπαίνουν μάζι στις διπλανές κολυμπήθρες τελικά απομακρύνονται σε 

διαφορετική κατεύθυνση  

Παππάς : Βαφτίζεται η δούλη του θεού Αντωνία 

Παππάς : Βφτίζεται ο δούλος του Θεού Παναγιώτης 

 

Ο Παντελής έχει στην αγκαλιά του ένα κοριτσάκι. Η Φανή στρώνει στο πάτωμα. Βάζουν το 

παιδί στο πάτωμα και η Φανή ξαπλώνει δίπλα του 

 

Φανή : Σιγά μην το ξυπνήσουμε το χρυσό μου. 
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Παντελής : Στο πάτωμα θα κοιμηθείτε μωρέ Φανή; Η κούνια τ είναι έτοιμη.  

Φανή : Στο πάτωμα έχει μάθει να κοιμάται, ετσι θα γίνει κ εδώ. Να μην τρομάξει και να 

συνηθίσει σιγά σιγά. 

Παντελής : Να ξαπλώσω και εγώ εδώ δίπλα; 

Φανή : Αν θες! 

Ξαπλώνουν και οι δυο κοντά στο παιδί. 

Η Φανή λέει παραδοσιακό Λημνιακό νανούρισμα στο παιδί.  

Κοιμήσου με την Παναγιά και με τον Άγιο Γιάννη, με τον αφέντη το Χριστό κι όπου πονεί να 

γιάνει. Κοιμήσου και παρήγγειλα στην Πόλη τα προικιά σου, στη Βενετιά τα ρούχα σου κ αι 

τα διαμαντικά σου. Έλα, ύπνε μου καλέ, σιγανέ και ταπεινέ. Κοιμήσου που να σε χαρεί η μάνα 

που σε γέννα, να δει και ο μπαμπάκας σου πολύ καλά από σένα. Ύπνε μου, υπνιάρη μου και 

'ποκοιμισιάρη μου. Ο ύπνος το παρακαλεί μα κείνο δεν κοιμάται, έχει τα μάτια τ' ανοιχτά και 

τη μαμά θυμάται. Ύπνε μου σε παρακαλώ, κοίμησέ μου το μωρό.  

 

Φανή : Το πρωί ξημέρωσε ο Θεός και ο Παντελής πήγε να φέρει το γάλα για να πιούμε και 

όταν γύρισε βρήκε τη μικρή μας Νία να στέκεται φοβισμένο στην πόρτα και να περιεργάζεται 

τα πάντα. Τί χαρά! Ο Θεός είχε κάνει το θαύμα τ. Πόσο ήσυχα, Θέε μου! Από τότε μας άλλαξ 

εντελώς τη ζωή μας. Πολύ διαφορετικές κυλούσαν οι μέρες μας. Τα πάντα άλλαζαν. Άργησε 

το χρυσό μ να συνηθίσει τον Παντελή, μα η υπερβολική τ αγάπη δεν άργησε να το κάνει να 

μην μπορεί ούτε λεπτό μακριά τ. Δε ξεύραμε τι να το κάνουμ. Ολοένα κ το καμαρώναμ. Τα 

λογάκια τ, μαζί βέβαια κ τις παιδικές του ιδιοτροπίες. Κουράστηκα  γιατί ένα λεπτοεφυέστατο 

πλάσμα θέλει κόπο για να γίνει ένα τέλειο παιδάκι. Ευτυχώς τότε δεν ηργαζόμουν, είχα 

διακόψει κ μπόρεσα κ το ανάθρεψα καλά το παιδάκι μας.  

Το καλοκαίρι στα μπάνια να το πηγαίνω που ήταν κ η αδυναμία τ. Της άρεσε πολύ η θάλασσα. 

Το χειμώνα. Την νανούριζα στα γόνατα μου, μεγάλο πια κοριτσάκι κ τραγουδούσε κ εκείνο 

μαζί μου. Τέλος όλα πήγαιναν καλά. 

Έκανα αίτηση στην πρόνοια. Ήρθε η κοινωνική λειτουργός ηξήτασε το παιδί και ήστειλε στη 

Μυτιλήνη τα χαρτιά για να γίνει η υιοθεσία πριν πάγει το παιδί σχολείο. Είχαμ αναθέσει στον 

δικηγόρο Καζάκο την υπόθεση. Τι αγωνία Θεέ μ μέχρι να τελειώσουν όλα! Κάθε μέρα 

ξυπνούσα και ευχόμουν μέσα μ να πάνε όλα καλά και γρήγορα να έρθει το παιδάκι σε εμάς. 
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Να μη μπορέσει κανείς να μας την πάρει. Γιατί πότε δε ξεύρεις τι μπορεί να γίνει. Αργούσε η 

μέρα της δίκης. Κάθε πρωί που το φιλούσα μέσα μ σκεφτόμουν, έχει γούστο να είν η τελευταία 

φορά κ να με το πάρουν το παιδέλι μ. Με τον Παντελή μ δε το συζητούσαμ αλλά ξέρω πως κ 

αυτός έτς ένιωθε. Αλλά και τι άλλο να κάναμ. Το αναθέσαμ στον καλύτερο και ελπίζαμ για το 

καλύτερο. Στις 13 Σεπτέμβρη του 1967 μπήκαμ στο παπόρι εγώ, ο Παντελής, η μικρή και ο 

βιολογικός μπαμπάς της. Η Αθανασία δεν ήρθε έκαμε εξουσιοδότηση σε εκείνον. Εκείνος ένα 

χαμένο κορμί. Μας ηκβίασε με χρήματα λίγο πριν τη δίκη. Πρώτη φορά στη ζωή μ που τα 

έχασα (παύση) αλλά αυτό βάσταξε πολύ λίγο. Άφηκα τη Νία μ με τον Παντελή και τον έπιασα 

και του τα πα ένα χεράκι. Συμφωνήσαμ τελικά κάθε πρωί κ έπαιρνε ένα πενηντάρι για 

χαρτζηλίκι. Αυτός θα παρακαλούσε να βαστάξει αυτό το παιχνίδι πολύ καιρό, γιατί είχε ο 

μήνας εννιά για εκείνον. Το κοπανούσε στο ποτηράκι, βολτίτσες το μεσημέρι.  Τρώγαμ στο 

ξενοδοχείο, μέναμ στο Ερμής. Την πέρασε κοτσάνι μια εβδομάδα κ τον πληρώσαμε ένα 

χιλιάρικο ξεχωριστά για τα ναύλα τ. Μέχρι και η μικρή μ με ρωτούσε «Αυτός γιατί πίνει πρωί 

πρωί;». Αυτές οι μέρες ήταν επίσης μαρτύριο γιατί φοβόμαν μην πει στη μικρή μας ποιος είναι. 

Εμείς της είχαμ πει ότι ήταν ένας ξάδελφος μας. Αν μάθαιν το παιδί την αλήθεια ποιος ήξευρε 

τι μπορεί να γίνονταν; Δεν ήταν αυτός άνθρωπος εμπιστοσύνης. Ευτυχώς στις 15 Σεπτέμβρη, 

ημέρα Παρασκευή στις 10 η ώρα, το πρωί έγινε η δίκη. Το παιδί και επίσημα πια ήταν κόρη 

μας. Και τελείωσε για εμάς αυτός ο εφιάλτης. 

Ο καιρός περνούσε και γίνηκε μια μορφοκοπελα η Νία μ. Καλό παιδί και καλή μαθήτρια. Η 

δασκάλα έλεγε ότι είναι η μόνη που ξεχωρίζει στην τάξη. «Βέβαια είναι έξυπνη αλλά βλέπω 

ότι την βοηθάτε κ εσείς πολύ. Μακάρι να το έκαναν όλες οι μάνες.»  

ΠΑΥΣΗ 

Η πιο δύσκολη στιγμή με τη Νία μ ήταν όταν πέρασε στο πανεπιστήμιο. Άριστη μαθήτρια όλα 

της τα χρόνια. Το είχαμ σίγουρο ότι θα περάσει Αθήνα και είχαμ αγοράσει κ ένα μικρό 

διαμερισματάκι. Σαν βγαίνουν όμως τα αποτελέσματα και ρχεται όλο χαρά κ μας ανακοινώνει 

Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης νιώσαμ με τον Παντελή να παγών το αίμα μας. Όλη της η 

οικογένεια, δεν ήξευρε μέχρι τότες ότι ήταν υιοθετημένη, είχε μετακομίσει από το νησί εκεί. 

Την αγκαλιάσαμ, τη φιλήσαμ, την ευχηθήκαμ συγχαρητήρια και σαν μείναμ μόνοι μας  

Φανή : Παντελόπο μ πάει το χάνουμ το παιδέλι μας. 

Παντελής : Λες να πάν να την εβρούνε εκεί και να τσης το πουν; 

Φανή : Όλοι εκεί είναι λες δε θα πάνε; 
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Παύση 

Φανή : Χάνουμ το παιδί μας!! 

Παντελής : Φανή τι θα κάνουμ; 

Φανή : Δε ξεύρω! Νιώθω ότι θα πεθάνω! 

Παντελής : Μη λες τέτοια καμμένη! 

Φανή : Αν δεν έχω τη Νία μ, δεν έχω τίποτα! 

Παντελής : Φανή  (παύση) μήπως ήρθε η ώρα να τσης το πούμε; 

 

ΠΑΥΣΗ 

Φανή : Δεν της το είπαμ τότε. Το πως το έμαθ είναι μια περίεργη ιστορία που δε θέλω να τη 

θυμούμαι. Θέλω να μείνω σε όλα τα καλά. Τα μετά. Η Νία μ δε μας άφηκε ποτέ. Ούτε όταν 

σχωρέθηκ ο Παντελής. Με άφηκε. Χρυσή με έκανε να φύγω από το νησί να πάγω κοντά τς. Η 

Νία μ παντρεύτηκε και έμνε στη Θεσσαλονίκη. Μας έκανε και παππούδες. Αχ, όταν γεννήθκε 

η εγγονή μας. Τρελαθήκαμ με τον Παντελή. Ο Παντελής σαν τη φέραν τη μικρή στο νησί την 

πήρε και πήγε να τη δείξ σ’ όλο το χωριό. Το ψαράκι μ είναι! Ψαρακι μ τη φώναζε και  κείνο 

όλο γελούσε! Καλό παιδί, γελαστό και ευγενικό! Δίπλα τσους γονιείς της αλλά και δίπλα σε 

μένα μέχρι το τέλος. Κάθε καλοκαίρι μαζί με μένα ήταν. Ο Παντελής μ δεν πρόλαβε τον εγγονό 

μας. Αχ, αυτός ο μικρός γλυκός, πάρα πολύ έξυπνος αλλά φασαριόζος. Ό,τι ήθελε μας έκαμε. 

Έφτιαξε η κόρη μ μια πολύ όμορφη οικογένεια. Τον άντρα τσης παιδί μου τον έχω. Σωστός 

άνθρωπος! 

Παυση 

Θα σου πω κάτι που μεγάλη αμαρτιά είναι γιατί είμαι πολύ μεγάλη πια αλλά είναι και αλήθεια, 

η ζωή είναι πολύ γλυκιά και δε θέλω να πεθάνω. (παύση) Ξέρω όμως ότι έρχεται η ώρα. Κάθε 

τι όμως σε τούτη τη γλυκιά ζωή όπως έχει την αρχή τ έχει κ το τέλος τ. Δεν έχω πολύ χρόνο. 

Θέλω να πάρω να αποχαιρετήσω όσους αληθινά αγάπησα και εκτίμησα.  

Η Φανή παίρνει το τηλεφωνικό της κατάλογο και το τηλέφωνο. Παίρνει τηλέφωνο 

Φανή : Αριστέα μ εσύ; Έλα κοπέλα μ! Ναι η Φανή είμαι! Καλά είσαι; Άκου εμένα τελειώνουν 

οι ώρες μου… Άκου και μη με σταματάς. Θέλω να σε αποχαιρετήσω αλλά και να σου ζητήσω 

μια χάρη. Σα φύγω από τούτο τον κόσμο η Νια μ αν κ έχει φτιάξει την όμορφη οικογένεια τσης 
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από την παλιά τσης οικογένεια θα μείνει ορφανό. Θέλω να σταθείς εσύ δίπλα τσης σα μάνα! 

Σε εμπιστεύομαι το παιδί μ Αριστέα! Μόνο σε ‘σενα! Σε ευχαριστώ που ήσουν δίπλα μου στη 

ζωή μου! Να σε έχει πάντα ο Θεός καλά! 

Η Φανή κλείνει και παίρνει τηλέφωνο κάποιες φορές. 

Η Φανή με αργές κινήσεις κάθεται σε μια καρέκλα. 

 

Φανή : Το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα είναι τούτο στο λιμάν του Μούδρου. Κείνο που τόσες 

φορές είδα μόνη μ και έκλαψα, μόνη μ και γέλασα, με πάρέα, με τον Παντελόπο μ και με τη 

Νία μ. Αυτό βλέπω πάντα και ας έχω μάτια σφαλιστά. Κεί στη σκάλα στο λιμάνι ντυμένος 

γαμπρός με περιμένει ο Παντελής μου ενώ όλα είναι πορτοκαλιά για να με χορέψει ένα πρώτο 

τελευταίο βάλς. 

Ο Παντελής την πλησιάζει. Κάθεται δίπλα της και της κρατάει το χέρι. Κοιτάζουν το 

ηλιοβασίλεμα. Αργό fade out τα φώτα. 
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Φανή Βαρβαλίζου, Λήμνος, 1950 
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Κεφάλαιο έκτο 

 

Συμπεράσματα 

 

 

Ο Τσέχοφ σε μια επιστολή του προς τον φίλο του Α.Σ. Σουβόριν στις 11 Σεπτεμβρίου 

του 1890 λέει «Τα είδα όλα. Το ερώτημα τώρα δεν είναι αυτά που είδα, αλλά το πως 

τα είδα.» (Τσέχοφ,2007:65). Αυτή η φράση αντιπροσωπεύει πλήρως το βασικό 

ερώτημα που οφείλει να θέσει στον εαυτό του ο συγγραφέας που θα επιχειρήσει να 

ασχοληθεί με τη διασκευή μιας βιβλιογραφίας. Μπροστά του απλώνεται ολόκληρη η 

ζωή ενός ανθρώπου και πρέπει να αποφασίσει τη δική του υποκειμενική ματιά επάνω 

σε αυτήν τη ζωή.  Σεβόμενος απόλυτα τη ζωή του βιογραφούμενου αλλά 

ακολουθώντας τη δική του προσωπική ματιά πρέπει να αποδώσει το θέμα που θα τον 

ενδιαφέρει ώστε να είναι σε θέση να το διαχειριστεί και να το αναδείξει με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 

Διασκευάζοντας μια αληθινή ιστορία ο συγγραφέας έρχεται αντιμέτωπος όχι μόνο με 

τη ζωή του βιογραφόμενου αλλά και με την ίδια τη δική του ζωή.  Είναι ένα παράλληλο 

ταξίδι στις ζωές αυτών των δυο ανθρώπων που χωρίς να το ξέρουν έρχονται κοντά και 

αλληλοεπηρεάζονται άμεσα. 
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Παράρτημα 

 

Απομαγνητοφώνηση - Αποδελτίωση 

 

 

«Είχα τελειώσει το δημοτικό και βρήκα μια οικογένεια που εργαζοταν στη Μύρινα , μια 

κοπέλα φτωχειά που εργαζόταν στη Μύρινα της Λήμνου, που εργαζόταν σε ένα πλουσιόσπιτο 

και ήθελα και εγώ να φύγω μαζί της να κατέβω στη Μύρινα να παώ να φύγω στην Αίγυπτο. 

Τώρα δεν τα θυμούμαι καλά. Τα γράφεις τώρα και θα είναι παλαβά.  

Πήγαινα στη Μύρινα και έκανα κέντημα πρώτα. Αφού πήγα στην Αίγυπτο η μανία μ ήταν να 

αγοράσω μια μηχανή κεντήματος γιατί ήταν μια κοπέλα που ήξερε κέντημα  και ήθελα και εγώ 

να μάθω κέντημα να ξεφύγω από τα συνηθισμένα  αλλά λεφτά δεν είχαμ. Βάζαμ κάτι καπνά 

τότε, μικρή ήμουν με έπαιρνε ο γέρος ο μπαμ πάς μ και πετσοκόβαμ τα φύλλα και με έλεγεν 

θα πουλήσουμ τον καπνό και θα σε πάρω αλλά αυτό γινόταν κάθε χρόνο και  απεφάσισα  και 

παρεκάλεσα την κοπέλα εκείνη από το χωριό που δούλευε στη Μύρινα και κατέβηκα κ εγώ 

μαζί της κ θέλανε μια υπηρέτρια στην Αίγυπτο σε ένα πλουσιόσπιτο και κατόρθωσα και πήγα 

κι εγώ στην Αίγυπτο. Βέβαια πήγα στην Αιγυπτο. Στο Ζαραζίκ έμενα, ένα χρόνο και όταν 

κατάλαβα ότι μπορούσα να αγοράσω μια μηχανή με εκείνα τα λεφτά που με έδιναν, μικρό 

ήμουν, δε με άφηναν να φύγω. Ήμουν πολύ ικάνο εκεί αλλά εγώ κατόρθωσα και είπα πως η 

μαμά μου τυφλώθηκε και ήθελε να γυρίσω πίσω και γράφω ένα γράμμα στο χωριό και τους 

στέλνω να με το στείλουν εκεί για να πουν ότι δε μπορούσαν χωρίς εμένα. Τρέλα.  Και φεύγω 

μετά έναν χρόνο και παγω στο χωριό στα Καμμίνια και κατορθώνω και κατεβαίνω στη Μύρινα 

να μάθω κέντημα. Ήταν ένα εργαστήρθι που έδειχναν τις κοπελες κέντημα. Πήγα και εγώ 

σ΄έναν γνωστό του σχωρεμένου του μπαμπά μου που του πήρε την αποζημίωση από τα 

χτήματα που είχα πέρα στο Άιβαλί και με κράτησαν εκει και έμαθα κέντημα και ύστερα γύρισα 

στο χωριό και κεντούσα στη μηχανή δηλαδή. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο να βγάλω λεφτά απ’ 

το κέντημα γιατί δεν είχε ανάγκη ο κόσμος από κεντήματα θέλαν ράψιμο. Εμ, πως να μάθω 

ράψιμο που δεν είχα λεφτά να πληρώσω για να πάρω ψαλίδι. Και πήγα στην Φυσίνη τότε στην 

αξαδέλφη μου τη Φωτεινή που ο μπαμπάς της είχε λεφτά αλλά δεν είπα  τίποτα. Ζούσε όμως 

μια θειά μ εκεί η σχωρεμένη του μπαμπά μ η αδελφή και μου λέει «Μωρή να μην πεις τίποτα 

τη Φωτεινή. Εγώ έχω κάτι λεφτά και θα σε τα δώσω. Ένα 500αρι να μάθεις ράψιμο.» Και 

παίρνω το 500αρι και φεύγω περπατηστί από τη Φυσίνη στα Καμίνια,  έκλαιγα στο δρόμο από 
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τη χαρά μου. Και αφού είχα το 500αρι εκείνο κατορθώνω και κατεβαίνω στη Μύρινα και 

βρίσκω μια μοίστρα και την πληρώνω και με δίνει ψαλίδι. Κάθισα 2 -3 μήνες και γίνηκα μια 

μορφοκοπέλα εκεί με ζήλευαν όλοι. Έμαθα όμως το ψαλίδι και πάγω στο χωριό και περιμέναν 

πότε να ρθει η Φαή απ’ τη Μύρινα και με καμάρωναν στο αυτοκίνητο. Τότε ήταν πολύ 

δύσκολα και φτιάχνω ένα ωραίο μεγάλο τραπέζι και άρχισα και έραβα. Τι ράψιμο ήταν εκείνο, 

σκοινιά ολόκληρα. Η Φανή μοδίστρα. Η καλύτερη μοδίστρα είχα  γίνει. Έραβα, πήρα 

μαθήτριες κοντά μου, οι κοπέλες ζούνε και τα θυμούνται την αξία μ ακόμα. Τα γράφεις τώρα 

τούτα; Μωρέ λέω παλαβά! Διασκεδάζανε, έραβα, στόλιζα τις νύφες μου έδιναν μπαξίσια, εκεί, 

χαρά, πράματα, έλα όμως που εγώ δεν ήμουνα ακόμη ευχαριστημένη. 

Ύστερα κακοπαντρεύομαι (1937) με κάποιον ξένο. Γιατί λέγανε «Όμορφη κοπέλα η Φανή, 

έξυπνη αλλά να ‘χε ένα σπίτι.». Σπίτι δεν είχαμ ποτέ εμείς. Ήρθαν πρόσφυγες οι γονείς μου 

εκεί και ζούσαμ στη Φυσίνη και υποφέραμ και εκεί σηκώθηκε ο σχωρεμένος ο μπαμπάς μου 

και με πήρα και ήρθαμε στα Καμίνια και μέναμ. Ευτυχώς τότε φύγαμε από το χωριο εκείνο. 

Μείναμ στα Καμίνια σ’ ένα φτωχόσπιτο. Τέλος πάντων αφού πέρασαν τα χρόνια μπόρεσα εγώ 

και άρχισα και έραβα ύστερα έβγαζα λεφτά, ήμουν στολισμένη μια χαρά. Με ζητούσαν πόσα 

παλικάρια εκεί απ’ το χωριό αλλά να ‘χε και ένα σπίτι η Φανή. Δεν είχαμ σπίτι. Δεν 

παντρευόσουν τότε αν δεν είχες σπίτι. Έπρεπε να έχει η κοπέλα σπίτι. Αυτός ήταν ξένος, με 

γέλασεν εκεί αποφασίσαμε ο μπαμπάς μ ήθελε. Λέει «Τί να κάνουμε; Καλός είναι θα τον 

πάρεις.». Ένα ελεεινό κορμί. Έζησα ένα χρόνο μαζί του. Παθαίνω μια ρινορραγία για να 

πεθάνω. Χυνόταν το αίμα ποτάμι απ’ τη μύτη μου. Οι κοπέλες τα θυμούνται τώρα. Οι κοπέλες 

που ήταν τότε κοντά μου. Από εκεί και ύστερα με έλεγε ότι δεν έχει μάνα, ύστερα μετάνιωσε 

και με λεγε «Η μάνα μου είναι στη Δράμα» και πάμε και γνωρίζω τη μάνα του. Μια πολύ καλή 

γυναίκα και μου λέει «Πώς έμπλεξες παιδί μου μ΄αυτόν τον άνθρωπο; Αυτός είχε και εδώ 

γελάσει μια και είχε παιδιά και ξέρω γω.» και ευτυχώς που δεν  έκανα κανα παιδί μαζί του. Σε 

1 – 1,5 χρόνο χώρισα. Με σταθήκανε η γειτονιά εκεί και μπόρεσα και χώρισα απ’ αυτόν. Αυτός  

γυρολόγος ήτανε, ρουλέτα είχε και γύριζε. Γυρολόγος, ένας αλήτης και ψεύτης και έπαιρνε 

πολλά πράματα δικά μου και πήγαινε και τα πουλούσε και μ’ έλεγε πως τα κλέψανε και εκείνος 

τα πουλούσε. Ήθελε να πουλήσω ένα σπιτάκι που χαμε αγοράσει. Εγώ με τη φτώχεια μου 

αγόρασα ένα σπίτι εκεί, μικρό και εκεί έραβα και έμενα εκεί. Και αυτόν τον παντρεύτηκα σ’ 

ένα άλλο σπίτι. Μετά αρρώστησα απ’ τη στεναχώρια η ρινορραγία χύνονταν το αίμα ποτάμι. 

Έσκυβα απ’ το παράθυρο και χύνονταν το αίμα και αυτός είχε χαρά «Θα πάει λέγει η φυμτικιά 

από το αίμα που χάνει και θα πουλήσω το σπίτι της.». 
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Μια μέρα πήγα να ζυμώσω τη μαμά μου ψωμί στο άλλι το σπίτι που καθόμασταν πριν. Η μαμά 

μου δεν μ’ άφηναν η συγχωρεμένη να πουλήσω το σπίτι και με το δίκιο τους, τρομάξαμε να 

αγοράσουμε. Ζύμωνα το ψωμί έρχεταθ μου λέει «Πάλι εδώ είσαι; Δε σ’ είπα δε θα έρχεσαι 

εδώ;» και με τραβάει ένα σκαμπίλι. Και του λέγω «Με χτύπησες; Με χτύπησες; Σήκωσες χέρι 

και με χτύπησες; Αυτό θα είναι το τέλος σου. Αυτό θα φέρει το τέλος μας. Αποκλείεται να 

ζήσουμε ξανά μαζί.». πράγματι άρχισε η γκρίνια. Ύστερα εγώ ήμουν μισοάρρωστη, ξέρω γω, 

αυτός μεθούσε κι ότι γυαλικά είχα αηβαλιωτικα, τότε δεν είχαν ο κόσμος ούτε ποτήρια και 

εγώ είχα απ΄τη σχωρεμένη τη μάνα μου απ’ τη Μικρά Ασία, απ’ το διωγμό φύγαν απ’ τους 

Τούρκους, γιατί ο γέρος ο μπαμπάς μου γνώριζε έναν Τούρκο φίλο του και λέει «Παρ’ τη 

γυναίκα σ και φύγετε γιατό θα γίνειν πόλεμος.»  και φύγαν και ήρθαν και τότε είχαν πεθάνει οι 

καθεαυτού γονείς μου και με πήραν εμένα, κατάλαβες; 

Ύστερα αφού με χτύπησε άρχισεν η γκρίνια, ξέρω γω. Μια μέρα τα έσπασε όλα, τα κοριτσια 

έρχοντνα που ήμασταν μαζί στο ράψιμο, τα είδαν όλα, τα μάζευαν, λέμε «Τί θα κάνουμε;». 

Αυτός όμως είχε μάθει να σπα΄σει τη μηχανή που δούλευα γιατί ήξερε πως θα τον χωρίσω, δεν 

τον ήθελα πια και σε λέει «Έχει μηχανή δεν με έχει ανάγκη.» και με βοήθησαν οι γειτόνισσες 

και την κατέβασα απ’ το παράθυρο. Την πήγα σε μια γειτόνισσα και έμεινα εκεί και τα έσπασε 

αυτός όλα εκεί μέσα. Ε, αυτό ήταν η αφορμή, ύστερα χωρίσαμε, μεσολάβησε ο πόλεμος του 

41. Το 39  γίναν όλα αυτά. Το 37 παντρεύτηκα. Το 41 μεσολάβησε ο πόλεμος και φεύγει αυτός 

και πάει στην Αίγυπτο να ξεφύγει από τον πόλεμο  και πήγε και γνώρισε οικογένειες καλές 

στην Αίγυπτο και έλεγε «Της Φανής ο άντρας είμαι.» ενώ ειχαμ χωρίσει και τονπεριποιούνταν 

ο κόσμος εκεί. Γιατί με ξέραν, η ράφτρα η Φανή μια ήταν εκεί μέσα.  

Τέλος πάντων μεσολάβησεν ο πόλεμος, εγώ έκανα, τυραννίστηκα  τοτε επί Γερμανών. 

Δουλεύαμε στο χαλίκι και εγώ σπάζαν χαλίκι ο κόσμος και εγώ ήμουν επιστάτρια εκεί και 

δικαιολογούσα τις ώρες στις κοπέλες και φεύγαν πιο μπροστά και το βράδυ μας δίναν ένα 

κομμάτι ψωμί και σηκωνόμουν περπατηστί από το Μούδρο και πήγαινα  στα Καμίνια για να 

φάνε και οι γονείς μου και το πρωί γύριζα πάλι στο Μούδρο και έμενα σε ένα παλιόσπιτο που 

είχαμ προσφυγικό από μια θειά μας. Το σπίτι όμως αυτό ήταν και άλλοι συγγενεις ου το 

διεκδικούσαν. Εγώ όμως κατόρθωσα και τις πλήρωσα αυτοί και το  πήρα επ’ ονόματι μου, δεν 

είχα όμως τον τίτλο κυριότητος. Και τότε ήρχονταν ένας βουλευτής που κανα εκλογές και 

ξέρω γω και πάω και τον παρακαλώ και έβγαλε τον τίτλο. Βρήκα χαρτιά παλιά απ’ την Τουρκία 

που είχαν και πήγε στο υπουργείο και βρήκε την κυριότητα και το παίρνω επ’ ονόματι μου το 

σπίτι. 
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Μεσολάβησε ο πόλεμος το σπίτι αυτό ήταν παλιό ολωσδιόλου, έμενα όμως εκεί. Οι Γερμανοί 

όμως που εργαζόμουν εκεί ως τραπεζοκόμος, κατεβαίνανε κοπέλες και άλλες μαζί με εμένα 

και δούλευαν. Αυτές πήγαιναν στα μεγάλα τα μαγειρία και φέρναν το φαγητό απ’ την κουζίνα 

και εγώ έκανα το τραπέζι στις μεγάλοι αξιωματικοί που διοικούσαν την αποθήκη. 

Αποθηκάριοι ήταν αυτοί όλοι. 

Άρχισα να μαθαίνω την γλώσσα εκεί.  

Εκεί που εργαζόμουν τραπεζοκόμος υπέφεραν πολύς κόσμος από την πείνα τότε και από πολλά 

και εγώ από το παράθυρο που περίσσευαν φαγητά από τους Γερμανούς, τα έβαζα στα 

κουβαδάκια που είχαν και τα έδινα κρυφά από το παράθυρο και τα δίναν στα χωριά και 

τρώγαν. Ύστερα αυτοί είχαν χοιροστάσιο και θρέφαν γουρούνια για τον στρατό. Και είχαν 

υποχρεώσει τους κτηνοτρόφους να τους φέρνουν τα γάλατα για τα γουρούνια για να τα 

ποτίζουν. Και τα γάλατα που φέρναν τα ζύγιζα εγώ και δικαιολογούσα πόσα κιλά ο καθένας 

έδινε για να πηρωθούνε. Εγώ όμως τροφοδοτούσα πολλοί άρρωστοι απ’ τα γάλατα εκείνα. 

Είχε και έναν γιατρό νέο και έλεγεν «Θα σώσεις πόσες ψυχές.» και ερχόταν απ’ το παράθυρο 

ο προεδρος του τόπου τότε και τον έδινα γάλατα και έδινε στοις φτωχοί και φαγητά πάλι σε 

άλλους στο χωριό. 

Ώσπου μια μέρα το αφεντικό το μεγάλο ο αποθηκάριος πήγε στη Βουλγαρία και έφερε πολλά 

πράματα από εκεί και τον πρόδωσαν στη Γκεσταμπό και τον συνέλλαβαν. Και η Γκεσταμπό 

έπιασε και εμένα γιατί εκεί νόμιζαν ότι εγώ τα ήξερα όλα και έπρεπε να μαρτυρήσω. Με πήραν 

στην Γκεσταμπό φυλακή, 8 μέρες με φυλάκισαν εκεί αλλά με βοήθούσαν πολύ οι χωριανοί 

και φαγητά με φέρναν κρυφά στη φυλακή και λέγαν «Πες πως είσαι άρρωστη να σου φέρουμε 

έναν γιατρό να βγεις από εδώ.». με πήγαιναν η Γκεσταμπό αλλά είχα μάθει μερικά Γερμανικά 

και γλύτωσα γιατι ο διερμηνέας ήταν πολύ μεγάλο τέρας και θα με σκότωναν οι Γερμανοί. 

Εγώ όμως δε μαρτυρούσα τίποτα γιατί ήξερα και μιλούσα γερμανικά λίγα και τέλος πάντων ο 

αξιωματικός που τον έπιασαν και εκείνον γύρισε απ’ τη Γερμανία και λέει «Πού είναι η Φανή;» 

ζήτησε να με δει «Εκείνη κυβερνούσε εδώ», «Είναι φυλακή» λένε. Και εγώ κατόρθωσα μέσα 

απ’ τη φυλακή και έγραψα και συνεννοήθηκα   μ’ αυτόν και αυτός με βοήθησε και με βγάλαν 

αλλιώς θα με τουφέκιζαν, ποιος ξέρει. Η μάνα μου η καημένη περίμενε κάθε φορά έξω που με 

παίρναν από την Γκεσταμπό στην ανάκριση. Κλέβαν ο κόσμος για να ζήσουν , τότε υπόφεραν. 

Κατέβαινα στις αποθήκες για να πω τι μας έλειπε για να τα φέρουν στο μαγειρίο το δικό μας 

και περνούσε ένας και με λέει «Σε παρακαλώ κυρά Φανή μίλα τον φαντάρο εκεί στο δρόμο 

γιατί έχω κλεμμένες πατάτες» είχε δεμένες στο παντελόνι του από κάτω πατάτες και εγώ 
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άρχισα να τον λέω «Τί κάνεις; Καλά είσαι;» τον φαντάρο και πέρασεν ο άνθρωπος και γλύτωσε 

γιατί θα τον τουφέκιζαν. Για λίγες καρφοβελόνες που κλέβαν τους τουφέκιζαν τότε και 

πέρασεν ο άνθρωπος αυτός.  

Έληξε η κατάσταση αυτή. Φύγαν οι Γερμανοί. Εγώ έφυγα από το Μούδρο , πήγα στα Καμίνια 

και έραβα γιατί ήξερα το ράψιμο. Πήγαινα στο Μούδρο τακτικά και πήγαια σε μια συγγενή 

μου στη Μαρία την Ράλλη και εκεί ήταν ένας γνωστός τους γιατρός Δημητριάδης, θεός 

σχωρέσ’ τον πέθανε πολύ νέος και με είδε εκεί στης ξαδέλφης μου το σπίτι και με λέγει «Τώρα 

θα γίνουν αγροτικά ιατρεία, πήγαινε στο νοσοκομείο να κάνεις λίγα μαθήματα ως νοσοκόμα 

να σε διορίσουν να μπορέσεις να κάνεις ενέσεις και τέτοια και με στάθηκαν. Τα Καμίνια με 

αγαπούσαν και θέλαν να με στείλουν για μαή και πάγω στην Αθήνα και πήγα στο υπουργείο 

με μια συγγενής μου που ήταν εκεί. Πήγα στο υπουργείο αλλά έπρεπε να έχω ένα απολυτήριο 

γυμνασίου ή διδασκαλίου, εγώ δε γνώριζα κανέναν για να με υποστηρίξει να πληρώσω να 

βγάλω ένα απολυτήριο, ξέρω γω. Γύρισα στα Καμίνια. Ύστερα με βοήθησαν. Πήγα στο 

νοσοκομείο με βοήθησε ένας κύριος απ’ το Μούδρο που ήταν πρόεδρος στο νοσοκομείο και 

κάνω μαθήματα νοσοκόμας. Έμενα εκεί και παρακολουθούσα μαιευτική και όλα και με βγάζει 

μια άδεια. Μόλις άρχισαν να λειτουργούν τα αγροτικά ιατρεία, τον γιατρό που γνώριζα στο 

Μούδρο φροντίζει και με γράφει ένα γράμμα στον νομίατρο της Μυτιλήνης και με διορίζει 

νοσοκόμα πρώτη μέσα στο Μούδρο. Τέσσερα αγροτικά ιατρεία στο νησί αλλά η πρώτη που 

διορίστηκα ήμουν εγώ στο Μουδρο. Εκείν άρχισεν ο μισθός μου άλλαξαν τα πράματα και 

άρχισα από τότε να εργάζομαι ως νοσοκόμα και μαία.  

Ύστερα έπαιρνα έναν μισθό. Τότε μας πήρωναν και για οδοιπορικά 1200 δραχμές το μήνα και 

πήγαινα με τον γιατρό που διορίστηκεν, όχι εκείνος ο γιατρός ο νέος ο καός αλλά ένας ντόπιος 

γιατρός ο Μαλάκας. Υπέφερα πολύ στα χέρια του. Ήταν πολύ ιδιότροπος από τους 

Μυτηλινιούς τους λίγους, πολύ ιδιότροπος, πληρωνόταν για καθαρίστρια και έκανα εγώ την 

καθαρίστρια και πλήρωναν άλλη καθαρίστρια ενώ είχε αυτός υπηρεσία. Και άρχισα και έκανα 

ενεέσεις εκεί και γέννες εκεί. Άρχισα να ξεγεννώ τον κόσμο. Αυτός με ζήλευε, ήταν 

μαιευτήρας και με ζήλευεν πολύ.  

Στην Αγιά Σοφιά ήτανε και δεν άφηνε ο Μαλάκας να πάγω. Δεν ήθελε να πάγει αυτός. Δεν 

πήγαινεν εκείνος «Δε μπορώ να ρθω.», ξέρω γω τι δικαιολογία και δε μ’ άφηνε και μ’ εμένα 

και πήγε στην αστυνομία εκείνος αμέσως και με υποχρέωσαν και πήγα στην Αγιά Σοφιά και 

την ξεγέννησα την γυναίκα. Τα παλικάρια είναι τώρα εκεί.  
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Τέλος πάντων, ύστερα άρχισα είχα μια πολύ καλή θέση ξεγεννούσα, έφυγεν αυτός ο γιατρός 

και έρχεται ένα νέο παλικάρι νεοδιόριστος, Αθανάσιος Σαββούρας ήταν παθολόγος. Και 

δουλέυαμε μαζί, στο ιατρείο και έμαθα πολλά πράγματα από αυτόν τον γιατρό στην αρχή. Δεν 

είχε υπηρετήσει ακόμα στρατιώτης, ύστερα τον παίρνουν στρατιώτη μόλις είχε τελειώσει την 

ιατρική. Ήταν πολύ λεβέντης γιατρός, είχε σχέσεις με κοπέλες εκεί, εγώ δούλευα εκεί, γέλια, 

χαρές, τον γνώρισεν ο κόσμος. Έκανα ενδοφλέβιες ενέσεις σ’ όλο το χωριό,  τότε αρχίσανε 

ήταν οι πενικιλίνες κάθε τρεις ώρες και ξενυχτούσα μες στους δρόμους όλη νύχτα από την μια 

άκρια του συνοικισμού μέχρι κάτω στη θάλασσα κατέβαινα και έκανα ενέσεις ανά τρίωρο.  

Ύστερα παρουσιάστηκε ο σχωρεμένος ο Παντελής και με ζήτησε για να  παντρευτούμε. Ήταν 

ένας από τους καλούς γαμπρούς τότε τον ζητούσαν στο Μούδρο. Μεγάλος ήταν αυτός είχε 

δυο αδελφές και τον εκμεταλλευότανε. Τις ανιψιές του τις έστειλε στην Αθήνα και τις έφτιαξεν 

σπίτια εκεί. Δε θέλαν να παντρευτεί ο αδελφός τους. Ήταν δερματέμπορος, είχε το μαγαζί, 

έβαλε και καινούργια παπούτσια πουλούσαμ και τροφοδοτούσε σε όλο το νησί τα δέρματα. 

Ήταν ένας από τους καλούς γαμπρούς. Τέλος πάντων. Παντρεύτηκα. Μετά αρρώστησα εγώ 

με ινομυώματα. Μας είχαν κάνει μετεκπαίδευση στα νοσοκομεία της Αθήνας, της Έλενας 

Φρειδερίκης. Αφού είχα διοριστεί μας έκαναν μετεκπαίδευση εκεί. Ήμουν παντρεμένη με τον 

Παντελή ένα χρόνο και πεθαίνει ο μπαμπάς μου τον είχα φέρει στο Μούδρο τον γέρο. Η μαμά 

μου είχε πεθάνει πιο μπροστά στα Καμίνια το 1954; Τώρα δε θυμούμαι. 

Τότε μας πήγαιναν στα αμφιθέατρα  και βλέπαμε διάφορες  εχγειρήσεις και τέτοια, μας κάναν 

μετεκπαίδευση και εγώ έκλαιγα γιατί καταλάβαινα ότι κάτι είχα στο υπογάστριο εδώ. Και με 

παίρνει ο κουμπάρος μου ο Σαββούρας ο γιατρός που δουλεύαμε μαζί, εκείνος μας στεφάνωσε 

και είχαμ’ κουμπαριάσαμε. Είχα διοριστεί και με πάντρεψεν με τον παππού και ήταν στην 

Αθήνα εκείνος, ύστερα έφυγε από το Μούδρο και διορίστηκε στην Αθήνα. Και με πήγε σ΄έναν 

γιατρό χειρουργό και με ηξήτασε και λέγει «Είσαι έγκυος!» και λέγω «Δεν είμαι γιατί προ 

ημερών είχα περίοδο αλλά καταλαβαίνω ότι κάτι έχω στο υπογάστριο.» λέγω. «Να σε 

εξετάσω, θέλεις να δει ο γιατρός που είναι έξω τι έχεις;» λέγω «Είναι κουμπάρος μου θέλω». 

Με εξετάζει και λέγει «Έχεις πολλαπλά   ινομυώματα, θα τα αφαιρέσουμε αυτά.». Φεύγω 

ύστερα στο χωριο αφού τελείωσεν η μετεκπαίδευση αλλά η στεναχώρια μου δεν λεγόταν, 

άρχισα να κλαίω πως ήθελα να κάνω την εγχείρηση, έβαλα στο νου μου πως ήτανε καρκίνος. 

Ο κουμπάρος μου έλεγε «Στο ορκίζομαι, τι όρκο να σε δωσω, λέγει, είναι ινομύωμα, δεν είναι 

τίποτα.» και παίρνω άδεια και γυρίζω στο νοσοκομείο της Αθήνας και κάνω την εγχείρηση. 

Με βοήθησε ο κουμπάρος μου και κάναμε την εγχείρηση και γύρισα πίσω στο νησί και 

δούλευα. Εν τω μεταξύ ξεγεννούσα παιδιά και εγώ ήταν η μανία μου να αφού δεν ήταν για να 
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κάνω παιδί πια, μετά την εγχείρηση που έκανα υφολική υστερεκτομή έκανα εγχείρηση. 

Αφαίρεσαν τον τράχηλο της μήτρας, υφολική υστερεκτομή λεγόταν η εχγείρηση αυτή. Αφού 

δεν ήταν για να κάνω παιδί, ήθελα να πάρω ένα παιδάκι να  το  υιοθετήσω. Απ΄τα πολλλά που 

ξεγεννούσα τέλος πάντων, η γυναίκα αυτή ήταν συμπεθέρα ενός εξαδέλφου μου κουνιάδα και 

είχε πολλά παιδιά στα Καμίνια. Και την εξήτασα εγώ και έκλαιγε. Είχε εφτά παιδιά. «Τί θα τα 

κάνω ;», λέγει . «Παρακάλα, λέγω, τον Θεό να κάνεις υγιή παιδιά. Είναι δίδυμος ο τοκετός.» . 

«Αχ, η καημένη εγώ , λέγει, έκλαιγε, εγώ δε μπορώ να ζήσω τα υπόλοιπα και έχω δίδυμα». 

«Παρακάλα, λέγω, τον Θεό να είναι το ένα κορίτσι να το δώσεις σε ΄μενα και γω θα σε 

βοηθήσω να το αναθρέψεις λιγάκι.». και πράγματι την νεπαύριο που πήγα να την περιποιηθώ 

με λέει «Αυτό που μας είπες κυρά μαμή εγώ θα το μεγαλώσω λιγάκι και θα στο δώσω.» εγώ 

τη βοηθούσα κάθε εβδομάδα, έστελνα γάλατα και τ βοηθουσα για να το αναθρέψει και αφού 

το έκανε ενός χρονού και έστειλα γιατρό και τα ηξήτασε και βιταμίνες να τα δώσει να το 

αναπτύξει λιγάκι. Και όταν χρόνισε το παιδί, ο σχωρεμένος ο άντρας μου δεν ήθελε να 

πάρουμε παιφί γιατί είχε τις ανιψιές του την Μυρσίνη και την Ντίνα και τις είχε φτιάξει σπίτια 

στην Αθήνα και ξερω γω. Εγώ όμως είδα ένα όνειρο ότι ήρθε ο πεθερός μου και βάφτισε ένα 

παιδί και το βγαλε … όχι εκείνος ειδε ένα όνειρο ο σχωρεμένος ο Παντελής. Βλέπει ένα όνειρο 

«Είδα τον μπαμπά μ  απόψε και ήρθε λέγει σαν να είχαμ ένα παιδί», «Άντε να πάρουμ το παιδί 

που σε λέγω από τα Καμίνια εκείνο. Θες αγόρι ας είναι και κορίτσι.», «Ε, τώρα δε μπορώ». 

«Όχι θα το πάρουμε». Ειδοποιώ εγώ αυτήν «Πες τον γιατρό». Στέλνω έναν παιδίατρο και το 

εξετάζει και έρχεται κ με λέγει «Φανή θα κάνεις την καλύτερη απόφαση. Θα γίνει ένα όμορφο 

κοριτσάκι. Το ηξήτασα είναι καλό και να το βοηθήσουμ λιγάκι με βιταμίνες που τους στέλνεις 

να το αναπτύξει αυτή.». Και στο χρόνο κατορθώνω και βρίσκω ήταν δίδυμα, γεννήθηκαν 

δίδυμα. Και στον χρόνο βρίσκω και άλλον έναν κουμπάρο και πάμε ένα βράδυ κσι τα  

βαφτίζουμε και τα δύο. Εκείνος το αγόρι και εγώ το κορίτσι. Και το ίδιο βράδυ το φέρνω στο 

Μούδρο.  Και αφού το μεγάλωσα και πέρασε λίγο ο καιρός, η μάνα του ήρχονταν πότε πότε 

αρχισε να μην την γνωριζει το παιδί, αναπτύχθηκε ύστερα. Το βοήθησα και συνήλθε, έγινε ένα 

όμορφο κοριτσάκι και μετά φρόντισα και έστειλα, έκανα αότηση στην πρόνοια και ήρθε η 

κοινωνική λειτουργόε και ηξήτασε το παιδί κ ήστειλε στη Μυτιλήνη τα χαρτιά και πήγαμ με 

τον μπαμπά του παιδιού και κάναμε την υιοθέτηση πριν πάει σχολείο, κατάλαβες; Πήγαμε στη 

Μυτιλήνη εγώ και ο σχωρεμένος ο άντρας μ κάναμε το δικαστήριο, ήταν και ο μπαμπάς του 

παιδιού και το πήρα. 

Γύρισα μετά, άρχισε το γράψιμο στο σχολείο κ άρχισε να πηγαίνει πρώτη δημοτικού κ τότε 

φτιάξαμε και το καινουργιο σπίτι και φύγαμε από τον συνοικισμό. Το δημοτικό όλο το έβγαλε 
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η Νια  μ στο παλιό το σπίτι. Ύστερα αρρώστησα εγώ και πήγα στην Αθήνα και έμεινε με τον 

μπαμπά του κ όταν γύρισα είχε κάνει χαρτιά και πέρασε στο γυμνάσιο. Τότε εγώ είχε 

εντεροκολλήτιδα και υπέφερα απ’ το έντερο μ πολύ καιρό και έμεινα στο νοσοκομείο, 

συνήλθα ύστερα και όταν γύρισα, πέρασε το παιδί στο γυμνάσιο και φύγαμε από το σπίτι του 

συνοικισμούκαι πήγαμε ξαθ φτιάξαμε καινούργιο σπίτι και πήγαμε εκεί. Και άρχισε να 

πηγαίνει σχολείο, γυμνάσιο. Ήταν πολύ καλό. Ήταν σημαιοφόρος στην αρχή και συνέχισεν η 

ζωή μου… 

 

ΓΕΝΕΣ 

Τότε έκαναν πολλά απαιδιά. Σαν κουνέλες γεννούσαν .  Έκανα και μια εβδομάδα να κοιμηθώ 

στο μαξιλάρι μου. Χτυπούσε η πόρτα και πήγαινα στα χωριά πότε με τα άλογα και πότε με 

τρακτέρ και πότε ποδήλατα, μέσον δεν είχε και πήγαινα στην αστυνομία και τους έλεγα 

«Βρείτε ένα φορτηγό έχω γέννα.». πήγαινα σε αρρώστους, πήγαινα να ξεγεννήσω και πότε με 

φορτηγά σε λέγω σε καρότσες, πότε στον δρόμο με ρίχναν κάτω και  πότε. Με τα πρωτόγονα 

τα μέσα πήγαινα. Ούτε θέρμανση, ούτε τίποτα στα χωριά. Κάτω στις πέτρες ζητούσαν είχαν 

συνηθίσει και βάζαν απ’ τη μια πέτρα και απ’ την άλλη και βάζαν εκεί την επίτοκο για να 

γεννήσει. Εγώ δε μπορούσα να σκύβω να ξεγεννώ χαμηλά και έβρισκα κάτι παλιοσάνιδα τα 

έκανα κρεβάτι και ξάπλωνα την λεχώνα επάνω και την ξεγεννούσα. Και γύριζα ύστερα με τ’ 

άλογα ξενυχτισμένη πότε νύχτα και πότε μέρα, χωρίς θέρμανση κ εκείνες είχαν συνηθίσει να 

κάνουν τα παλιά τους τα γιατροσόφια πότε να ξηλώνουν τον ποδόγυρο για να βγει το παιδί και 

πότε ανοησίες ένα σωρό. Τις πατσογύριζα. Πήγαινα την νεπαύριο να τις πλύνω, να τις 

περιποιηθώ και αυτές κάθονταν και απ’ την πόρτα που έμπαιναν με αρπούσαν οι ψείρες και οι 

ψύλλοι που ήταν γεμάτα τα σπίτια τους τοτε κλεισμένα όλο τον καιρό γυρίζαν και θερίζαν. Τα 

σπίτια τους κλεισμένα, βρώμικα. 

Την νεπαύριο πήγαινα να τις πλύνω, να τις περιποιηθώ και αυτές κάθονταν σταυρωμένα τα 

πόδια και είχαν το παιδί μες την αγκαλιά «Τί κάνετε, βάλ’τε το παιδί να θηλάσει», τους έλεγα. 

Το παιδί έκλαιγε και αυτές δεν γρικούσαν, τις τραβούσα κανά σκαμπίλι, έπιανα τη θηλή και 

την έβαζα στο στόμα του παιδιού και τα τάιζαν εκεί. Τρόμαξα να τις συνεφέρω. Είχαν 

συνηθίσει να κάνουν γιατροσόφια και έλεγαν χίλια δυο.  

-Την διακόπτω με κάτι άλλο –  

Ναι αλλά τώρα είμαστε εδώ που ξεγεννούσα. 
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Το ωραίο ήταν ότι πήγα την νεπαύριο να δω μια λεχώνα να την περιποιηθώ και εκεί ήταν μια 

γριά που έκανε την μαμή και εγώ έβαλα να πλύνω το παιδάκι και τη μάνα και λέγει «Να μην 

το πετάξεις αυτό το νερό κυρά μαή, το θέλω», «Τί θα το κάνεις;» και αρχίζει  στις τέσσερις 

γωνιές του σπιτιού και έριχνεν το νερό εκείνο και έεγε λόγια, αητέματα και τέτοια. Εγώ 

γελούσα γιατί δεν ήθελα αυτά ούτε να τα βλέπω, ούτε να τα ακούω και όταν ήθελα να φ΄γω 

λέγω «Τώρα που είδα τι έκανες εσύ δε θα σε παίρνουν εσένα, θα φωνάζουν μόνο εμένα να λέω 

αητέματα.» «Δε ξες όμως τι έλεγα εγώ μες τα λόγια» και της λέγω εγώ εκείνην την ώρα « Εγώ 

θα λέω έχετε ψαράδες ψάρια, αστακούς και καλαμάρια. Αυτά έλεγες και εσύ.» λέω «Όλο 

ψευτιές είναι αυτά, λόγια και ανοησίες.» και σηκωνόμουν με τα γαϊδουράκια και έφευγα απ΄ 

το χωριό. 

Ύστερα… που να θυμούμαι πια, ύστερα… που να θυμούμαι… πολλές ιστορίες παιδί μου, 

τώρα δε θυμούμαι άλλες. 

 

Ο γιατρός ο Μαλάκας όταν αργούσα να κατέβω να ανοίξω το ιατρείο με έλεγε «Τί γίνηκες; Τί 

γίνηκες; Τόση ώρα;» Λέω «Τώρα κατεβαίνω από το σπίτι», «Άντε γιατί το παράκανες. Τώρα 

θα σε τυλίξω σ’ ένα χαρτί, θα σε στείλω στη Μυτιλήνη.». Πολύ τσιγγούνης και εκείνη και 

εκείνος. Ήτανε μια κοπέλα στο δεύτερο το παιδί για να γεννήσει. Είχε γεννήσει το αγόρι της 

και τώρα ητανε το κορίτσι της και έρχεται ο άντρας της και λέγει «Έλα μωρέ κυρά Φανή και 

σπάσανε τα νερά», είχε σπάσει το θυλάκιο και έτρεχε. «Εμ, τώρα λέγω ο Μαλάκας τι θα με 

κάνει;» και φώναξα τον Παντελή και κάθονταν και φύλαγε στον Άγιο Ταξιάρχη έξω απ’ το 

ιατρείο «Πες τον πάω στο σπίτι μια σιτγμή» και πήγα εγω και την ξεγέννησα τη γυναίκα. Στα 

κρυφά. Και την ξεγέννησα τη γυναίκα γιατί δεν ήθελε να με πει «Πώς άφησες το ιατρείο και 

έφυγες;». Ζήλευε. Δε ήθελε να πηγαίνω. Ούτε αυτός πήγαινε. Εκείνος έβγαλε πόσα καύκαλα 

απ’ τα παιδιά. Έβαζε τον εμβρυουλκό. Σακάτεψε πόσα παιδιά. Έβαζε τον εμβρυουλκό για να 

τα βγάλει και δε τα αγκάλαιζαν καλά το κεφάλι και τα τρυπούσε. Πόσα τέτοια είχε καμωμένα. 

Τα παιδιά δε ζούσαν μετά. Όχι. Πόσες τέτοιες γέννες στα χωριά. Στάσου, μην το γράψεις. Με 

έλεγε ένας μεγάλος δικηγόρος της Μυτιλήνης που τν είχα εγώ σ’ ένα δικαστήριο που είχα, ο 

Τασάς ήταν ξακυστός ο δικηγόρος «Αυτός , λέει, θα πήγαινε φυλακή αν δεν τον βοηθούσα 

εγώ τότε. Χτύπησε ένας στην Πλάκα στο κεφάλι του και τον φώναξαν να το εξετάσει και δεν 

τον καθάρισε καλά και έμεινε πέτρα και έπαθε τέτανο ο άρρωστος και πέθανε.» Ναι και ύστερα 

είχε δικαστήρια, τον κάμαν δικαστήριο και αυτός ο δικηγόρος ο μεγάλος τον γλύτωσε. Με τα 

λεγε. Πόσα τέτοια είχε καμωμένα. Τον πηγαίνανε όλόκληρα μοσχάρια σφαμένα και έτρωγε. 
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Μαλάκας. Τον φοβούνταν. Τι να κάνει ο κόσμος αφού δεν είχεν άλλον τότε. «Ιγώ κόρη μ 

βλέπω το μαγλέρ’ να μην ζαρώσει.» έλεγε εκείνη στα Μυτιληνιά. Εκείνη ήταν ομορφογυναίκα, 

τον πουλούσε και τον αγόραζε. Του τα πετούσε όπως να ναι και τα σπαζε καμιά φορά. 

Στο ιατρείο όλα τα φάρμακα που δωρεάν έπρεπε να τα δίνει, τα είχε απάνω και τα πουλούσε.  

 

Τα βαλς τα χόρευε ο  σχωρεμένος ο Παντελής πετούσεν. Ήταν ο χορός του.  

 

ΚΕΧΑΓΙΑΣ κατηφορίζει από το μαντρί στο σπίτι του 

- Μωρή Λενιά, κατέβα να ξεφορτώσουμ το γάδαρο. 

- Αμ, γω καμμένε δε μπορώ 

- Δε μπορείς; Ντ έχεις και δε μπορείς; 

- Ηγώ καμμένε γέννησα 

- Δε ξέρω γέννησες; Με τι παιδί έκαμες; Θηλύκ ή αρσενικ; 

- Θηλυκό 

- Βρε που να παρ’ ο δαίμονας. Αμ του χει παρ’ ο κώλος σου όλ’ θηλυκά παιδιά βγάν.  
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ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

Ήμουν ακράτης πετεινός και στα γεράματα μου,  

αμ έτσι που ‘ναι οι όρνιθες δε το βαστάει η καρδια μου.  

Και σαν γεράσει ο πετεινός και πέσουν τα φτερά του 

Πότε στραβά πότε κουτσά την κάνει την δουλειά του. 

 

ΓΙΔΑ 

Ο άγγελος ευώα την Κεχαριτωμένη 

Και ο παπάς ευλόγα την γίδα τη ψημένη 

Ψήσου γιδούλα μ ψήσου και ροδοκοκκινήσου 

Ως ότου να ρθει ο κράσος να σε ξεκοκαλίσω. 

 

 

Το γελεκάκι 

 

Ας’ τα τα μαλλάκια σου 

Θα ́ ρθει κάποτε καιρός 

Άκουσε κ μένα 

Που δε θα χεις κόκκινα χείλη σα φωτιά 

Θα χεις όμως τα μαλλιά καλοχτενισμένα 

Ας’ τα τα μαλλάκια σου 

Ας’ τα τα καημένα. 
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Απόψε φίλα με και αγκάλιασε με  

Αύριο φεύγω λησμόνησε με… 

 

 

 

Η Αμερσούδα στα Μυτιληνιά 

Κνίσοτυ κνίστου κουματέλ’ 

Σα βαρκούλα σαν καγκιέλ’ 

Κ άμα δεν το πεις καλά θα μας βάλεις σε μπελά 

Η Μυτιλήν’ μας ειν’ ένα τρανό χουριό 

Αρχόντ’ τσι φουκαράδις 

Ζούμε μακριά ‘π του Θιό 

Τι έχ’ ου θιός κι δε μας θέλ’ 

Τσι για μας πια είν’ τουν’ μέλ’ 

Απόψε στα τσαμάκια πηγαίναμ΄σιργιάν 

Κ’ ένας ζαντάει τον άλλον σαν πρόβατα στη στάν 

Κνίστου κνίστου κουματέλ΄ 

Του διαβόλ’ το μπασταρδέλ’ (χ2) 

Τα τωρινά κορίτσια δεν μοιάζν τα παλιά 

Τα χείλη  τουν ξυρίζειν τα βάφειν μ’ τη μπογιά 

Έτσι πιάνουν τον χορό 

Ζούμ τσι πέφτειν ένα βουνό (χ2) 

Σα θες α παρς μια γύρα 

Να τν πάρς με το στεφάν 
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Ήντα θες να παρς κοπέλα 

Να τν πάρς με το στεφάν 

Για να πας να βρεις μια γύρα 

Τους πόνους να σ γιάνει (χ2) 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ 

Νοσοκόμα μου ωραία, νοσοκόμα μου γλυκιά 

Δεν πληγώθηκα στη μάχη 

Παρά με πλήγωσες εσύ 

Και ο γιατρός που με γιατρεύει 

Και αυτός θαυμάζει και απορεί 

Πως δεν είδε στη ζωή του τέτοια αγιάτρευτη πληγή  

Συ γιατρέ που με γιατρεύεις  

Μια χάρη σου ζητώ 

Φώναξε την νοσοκόμα που χω δυο λόγια να της πω 

Νοσοκόμα μου ωραία, νοσοκόμα μου γλυκιά 

Δεν πληγώθηκα στη μάχη 

Παρά με πλήγωσες εσύ 

Νοσοκόμα σαν πεθάνω μη με θάψεις μακριά 

Θάψε με μες την αυλή σου  

Για να με έχεις συντροφιά 

Νοσοκόμα σαν πεθάνω στόλισε τον τάφο μου 

Με τριαντάφυλλα, λουλούδια 

Πες πως είν’ ο γάμος μου 
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Μακριά σαν φύγω μανούλα μ στην ξενιτιά 

Για μένανε παρακάλα την Παναγιά 

Κερί α της τάξεθς να ρθω με το καλό 

Εσένα και την Μαριώ μου να ξαναδώ 

Μα αν τύχει και πεθάνω εγώ στα ξένω  

Το περιστέρι θα σου το πει εσένα 

Ανοιξ΄το παραθύρι για την καλή μου 

Ίσως το περιστέρι να ναι η ψυχή μου 

Ευχή δίνω γιέ μου να πας με το καλό 

Να πας και καθρέφτη να έχεις τον γυαλό 

Μα αν τύχει και πεθάνω πρωτού να γυρίσεις 

Ευτυχισμένος με την Μαριώ να ζήσεις 

Άκουσε τι σου λέει η καλή σου η μάνα 

Να μην σε ξεγελάσουν δυο μάτια πλάνα. 
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Ημερολόγιον Ατομικό μου 

Ενθύμιον (1967) Νοέμβριος 

 

 

Πανδρεύθηκα 26 Νοεμβρίου 1959. Ηταν Πέμπτη βράδυ, την ημέρα εργαζόμουν στο ιατρείο 

με τον γιατρό Αθανάσιο Σαββούρα ο οποίος μας στεφάνωσε. Ο γάμος μας έγινε στο σπίτι εν 

στενώ κύκλω γιατί είχε πεθάνει πριν ένα χρόνο η πεθερά μου και δεν ήθελε ο Παντελής να 

κάνουμε φασαρίες πολλλές. Την ώρα που στεφάνωνε ο παππάς το αστείο ήταν που ήρθαν και 

κτυπούσαν την πόρτα, γιατί γεννούσε κάποια. Γελάσαμε, ο παππάς και όλοι μας. Θυμούμαι 

τον Παντελή μόλις ήρθε με την αδελφή του και με τον Θεοδόση γεμάτος ζωή, που λέει, για 

δες τι όμορφος γαμπρός που έγινακαι πράγματι ήταν. Ο καμμένος, ο γερό – μπαμπάς μου, 

έκλεγε από χαρά ήταν πολύ ευχαριστημένος με τον Παντελή, τον αγαπούσε και έλεγε Να ζήσω 

να σας καμαρώσω έναν χρόνο κ ύστερα ας πεθάνω. Και πράγματι, αφού έγιε ο γάμος μας, 

περνούσαμε πολύ καλά. Εγώ συνέχισα την υπηρεσία μου πάλι και όλα πήγαιναν σχεδόν καλά 

εκτός από αυτά τα βάσανα που δεν περίμενα από την κουνιάδα μου, την Τασώ, που εκείνο που 

δεν μπορούσαν να καταπιούνε ήταν ότι πάντρεψαν τον αδελφό τους. Και εγώ η καμμένη, δεν 

τα ήξευρα αυτά. Κάθε κανά δυο μέρες και μανιές , φασαρίες και δώστου ο Παντελής να ξοδεύει 

συνέχεια και να στέλνει στην άλλη την αδελφή. Να ησυχάζει για λίγο και άλλη μέρα πάλι. 

Είχαν συνηθίσει και τους κακοφαινόταν ύστερα. Ο Παντελής βρισκόταν  σε δύσκολη θέση, με 

ποιον να τραβήξει. Εγώ εν τω μεταξύ άρχισα να αδυνατώ. Ύστερα από λίγο, αρρωσταίνει ο 

γέρος μας. Μετά τις εορτές δηλαδ΄γ το 1960, παθαίνει παραπληγία, μια και καλή έπεσε από τα 

πόδια του. Στεναχωρια. Του έκανα μαζί με τον Νάσο, ενδοφλέβιες, τίποτα. Ηναγκάσθηκα να 

πάρω από το χωριό, από τα Καμίνια, της κουμπάρας μου, της Γραμματικής, μια κόρη, 

Βασιλική, να τον περιποιείται, γιατί εργαζόμουνα, να μην τον αφήνω μονάχο του. Και αυτό 

βάσταξε καιρό. 

Τον ίδιο χρόνο αρρώστησε και η Τασώ με νεφρίτιδα, της έκανα ενέσεις πολλές αλλά  τίποτα. 

Την πήγαμε στο νοσοκομείο. Τότε πια, το γλέντι μου ήταν κάθε Κυρικαή στο νοσοκομείο. 

Μετά γύρισε από 25 ημέρες , έκανε δίαιτα, έγινε καλά. Ύστερα από λίγο καιρό αρρωσταίνει ο 

άνδρας της με υδροποικία. Ο γιατρός λέει δεν πρόκειται να γίνει καλά. Εγώ τον έκανα 

παρακεντήσεις και ύστερα από λίγο καιρό πεθαίνει. Για μένα ήταν τα μαρτύρια και για τον 

άνδρα μου στεναχώριες, έξοδα και σιγά σιγά έχανα την υγεία μου. Μετά από 40 ημέρες την 

πήρε η αδελφή της, η Φωτεινή και έφυγε στην Αθήνα. Κάθησε τον χειμώνα  ησυχάσαμε λίγο. 
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Ο γέρος μου ζούσε ο καμμένος. Έζησε ένα χρόνο, κατάκητος. Μετά έπαθε καρδιονεφρίτιδα 

και στις 23 Ιανουαρίου 1961 πέθανε. Καταλάβαινε μέχρι την τελευταία του ώρα. Ήταν 

Κυριακή και αφού φάγαμε καλά, έφυγε ο Παντελής στο καφενείο και μου λέει  «Φανή να με 

ξυρίσεις λίγο γιατί θα γίνω γαμπρός» και γελούσε. Δεν άργησε να χαροπαλέυει. Την επαύριο, 

Δευτέρα, 10  η ώρα, συγχωρέθηκε. Το 1961, αυτό, που και για μένα, ήταν ι χρόνος που πέρασα 

πολλές πίκρες. 

1953 πέθανε η μανούλα μου, 1955 μια άλλη μεγάλη στεναχώρια…, και το 1961, ο μπαμπάς 

μουκαι η μεγάλη εγχείρηση που έκανα. 

Το Σεπτέμβριο του 1961, μας είχαν πάει στη σχολή Φρειδερίκης -  Αλεξάνδρας για 

μετεκπαίδευση, όλες τις μαίες της Ελλάδας. Μας κράτησαν, σχεδόν ένα μήνα και θέλησα να 

πάω να εξετασθώ σε ένα γυναικολόγο. Μαζί με τον κουμπάρο μου, τον γιατρό, λέω τώρα που 

είμαι στην Αθήνα ας εξετασθώ για μια διόγκωση, που ένιωθα στο υπογάστριο, χωρίς καμία 

ενόχληση. Πήγαμε λοπόν σε ένα γιατρό, ο οποίος λεγόταν Ματάλας. Όταν με εξήτασε μου 

λέει, Κυρία μου είσθε έγκυος. Εγώ όμως, επέμενα, όχι, γιατί ήξευρα. Αφού τον ρώτησα 

ορισμένα πράγματα μου λέει, πως τα ξεύρετε όλα αυτά και του είπα, ότι είμαι μαία. Τότε μου 

λέει, Κυρία μου, έχετε πολλαπλά ινομυώματα στη μήτρα και μην στεναχωριέστε. Θα ρθειτε, 

όταν μπορέσετε, αργότερα να κάνουμε εγχείρηση. Εγώ όμως άρχισα τα κλάματα.  

Σε λίγο τελείωσε η μετεκπαίδευση, εγύρισα στο χωριό, τον Σεπτέμβριο τελείωσα.  

Τον Οκτώβριο, υπέβαλα αίτηση στην υπηρεσία μου και ζήτησα ένα μήνα άδεια. Την 3 η 

Δεκεμβρίου έφυγα για την Αθήνα και αφού γνωρίζαμε ένα καό γιατρό, υφηγητή τον κ. 

Μαγιάκο, χειρουργούσε στο νοσοκομείο Βασιλέως Παύλου. Τον πληρώσαμε έξτρα έξω στην 

κλινική του και ανέλαβε εκείνος την εγχείρηση μου. Όταν έγιναν οι απαραίτητες αναλύσεις, 

τότε είδα ότι είχα λίγο ηυξημένο το ζάχαρο. Είχα όμως, πριν λίγο καιρό, δίψα. Είχα 1,40 

ζάχαρο. Βέβαια, ήταν ασήμαντο, και έτσι η εγχείρηση έγινε την παραμονή του Αγίου 

Σπυρίδωνα 11 Δεκεμβρίου 1961, αξέχαστη ημέρα για μενα. Όταν ξύπνησα και χαροπάλευα 

μέσα στα μάτια μου είδα τον Παντελή να κλαίει από πάνω μου και την Γαρυφαλιά, την 

κουμπάρα μου, επίσης και την κουνιάδα μου, τη Φωτεινή. 

Η Γαρυφαλιά ξεύχτησε μαζί μου, καθισμένη στη καρέκλα και εγώ όλη τη νύχτα έκλαιγα από 

τους πόνους. Εκείνο που θυμούμαι είναι τον Νάσο, τον κουμπάρο μου, στην εγχείρηση που 

ήταν μαζί με τον χειρουρηό κι μου λέει πριν κοιμηθώ, κάνε κουράγιο κουμπαρούλα και μετά 

κοιμήθηκα. Μαύρες στιγμές πέρασαν. 



79 
 

 

Ύστερα από 12 ημέρες βγήκα από το νοσοκομείο και κάθησα 3 ημέρες στης κουνιάδας μου 

το σπίτι. Ούρλιαζα σαν σκυλί, κρύωνα, πονούσα και τέλος, προπαραμονή Χριστουγέννων 

φύγαμε αεροπορικώς. Ο Παντελής ήταν μαζί μου όλο το διάστημα. Πέρασε και εκείνος μαύρες 

στιγμές γιατί είναι πολύ ευαίσθητος. Τότε ακριβώς είδα την πολλή δίψα μου, που είχε και 

εκείνος και συχνοουρία. Και εγώ, δεν με άρεσε αυτό, γι αυτό φώναζα, Παντελή κάνε ανάλυση 

αίματος. Και τότε τι να δεις, 2,50 στο αίμα και άλλο τόσο στα ούρα ζάχαρο. Ο Θεός μας φύλαξε 

κι δεν έπαθε καμιά ζημιά μεγάλη από το ζάχαρο. Εγώ, ευτυχώς, δεν είχα πολύ. Με είχαν βρει, 

ρπιν την εγχείρηση 1,29 δηλ. μόνον στο αίμα και φοβόμουν μη δεν έκλεινε η εγχείρηση, αλλά 

έκλεισε πολύ γρήγορα, δόξα το θεό. 

Αφού φθάσαμε στη Λήμνο, πήρα από την υπηρεσία ένα μήνα αναρρωτική άδεια και τέλος 

Ιανουαρίου πήγα πάλι στη δουλειά. Τι κατάπτωση ήταν αυτή, δε μπορύσα ένα κουβά νερό να 

σηκώσω. 

Τέλος έπειτα πια, αυτή η αρρώστια έγινε αφορμή να τρώμα στο σπίτι μας, γαιτί, μέχρι τότε, 

ήταν το μαρτύριο να τρώμεστο σπίτι της κουνιάδας μου και να μασώ και να μην καταπίνω, 

γιατί πιο πολλά ήταν τα δάκρυα μου παρά το φαϊ που έτρωγα. Τέλος, από στεναχώριες, κέρδισα 

πολλά. 

Σιγά σιγά, όλο κ ανάρρωνα. Ήταν 1962. Τώρα πια και οι δύο είμαστε υπό δίαιτα.  

Τον Σεπτέμβτιο λοιπόν, 8 Σεπτεμβρίου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 η πρωινήν γεννήθηκε η 

μπέμπα μου, ανώμαλος δίδυμος τοκετός ισχιακος δηλ. υπό ποίας συνθήκας Θεέ μου. Και την 

Τρίτη ημέρα, που έγινε η επίσκεψις, έγινε η συζήτηση ότι είμεθα σύμφωνοι κ ότι θα 

περιμένουν να αποφασίσω εγώ. Μεγάλες κακοκαιρίες και χιόνια πολλά το χρόνο εκείνο. Εγώ 

ό,τι μπορούσα βοηθούσα για την αντροφή του παιδιού. Τώρα εκεί μέσα φτώχεια και γύμνια 

και μην ρωτάς. 

Πέρασε καιρός  και ειδοποίησα γιατρό γνωστό μου, τον κο Λαμπαδαρίδη Τάκη, να εξετάσει 

το παιδί. Το είχε πιάσει κοκύτης και ήταν, το χρυσό μου, τα χάλια του. Έστειλα τότε φάρμακα 

και με την δύναμη του Κυρίου έγινε καλά. Εγώ εργαζόμουν, σιγά σιγά όλο και δυνάμωνα. Εν 

τω μεταξύ το παιδάκι έγινε ενός έτους τον Σεπτέμβριο. 

Τον οκτώβριο (1963), ήρθε η επιτροπή αποκαταστάσεως προσφύγων και έγραψαν τα 

διαθέσιμα σπίτια. Αφού έφθασαν κ εκεί στο δικό μας, έγινε η  συζήτηση για το πλαϊνό μας 

σπίτι, της Ελευθερούδη δηλ κ αφού είπε η επιτροπή ότι ήταν διαθέσιμο, έκανα εγώ μια αίτηση 

κ  ύστερα από τρεις μήνες με παρεχωρήθει σε όνομα μου κ από τότε αρχίζει το μαρτύριο.  
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Μόλις ήρθε η είδηση στην κοινότητα, αμέσως αυτές κάνουν ένσταση στην Μυτιλήνη κ γίνεται 

στις 10 Μαϊου 1964 το δικαστήριο κ πηγαίνω κ το κερδίζω κ δεύτερη φορά από την 

δευτεροβάθμια επιτροπή. 

Μόλις ήρθα από την Μυτιλήνη, δεν έπαυα να το έχω στο νου μου για το παιδάκι. Όλη μέρα 

σκεπτόμουν πως θα μου τα έφερνε ο Θεός βολικά. 

Τον Ιούλιο, ημέρα Τετάρτη, 10 του μηνός φτιάχναμε έξω την αυλή του σπιτιού μου λέει ο 

Παντελής, Εψές το βράδυ είδα ένα όνειρο. Ότι ήρθε ο συγχωρεμένος ο μπαμπάς μου αι βάπτισε 

ένα παιδί κ το έβγαλε Αντώνη. Αμέσως του λέω, Αυτή φαίνεται είναι η επιθυμία του και 

ειδοποίησα στο χωριό κ την ίδια εβδομάδα, το Σάββατο βράδυ 12/7/64, μπήκαμε στο 

αυτοκίητο μαζί κ ο Αριστείδης, η γυναίκα του και η Μαρία η κουνιάδα του. Ο Αριστείδης 

βάπτισε το αγοράκι κ εμείς το κοριτσάκι, όπως είχαμε συμφωνήσει.  

Αφού τελείωσε το μυστήριο, γυρίσαμε όλοι μαζί κ η μικρή μας, με πόση προσοχή να μην 

ξυπνήσει κ τρομάξει, το χρυσό μου. Κοιμήθηκα μαζί τουστο στρώμα κάτω, όπως ήταν 

συνηθισμένο για να μην τρομάξει την νύκτα. Το πρωί, ξημέρωσε ο θεός, κ ο Παντελής πήγε 

να φέρει το γάλα για να πιούμε κ όταν γύρισε βρήκε την μικρή μας Νία να στέκεται φοβισμένο 

στην πόρτα κ να περιεργάζεται τα πάντα. Και τι χαρά, ο Θεός είχε κάνει το θαύμα του. Πόσο 

ήσυχα, Θεέ μου.Από τοτε μας άλλαξε εντελώς τη ζωή μας. Πολύ διαφορετικές κυλούσαν οι 

μέρες μας. Τα πάντα άλλαζαν. Άργησε το χρυσό μου να συνηθίσει τον Παντελή, μα η 

υπερβολική του αγάπη δεν άργησε να το κάνει να μην μπορεί ούτε λεπτό να κάνει μακριά του. 

Δεν ξεύραμε τι να το κάνουμε. Ολοένα κ το καμαρώναμε.  

Τα λογάκια του, μαζί βέβαια κ τις παιδικές του ιδιοτροπίες. Κουράστηκα βέβαια, γιατί ένα 

λεπτοεφυέστατο πλάσμα θέλει κόπο για να γίει ένα τέλειο παιδάκι. Ευτυχώς τότε δεν 

εργαζόμουν, είχα διακόψει κ μπόρεσα κ το ανάθρεψα καλά το παιδάκι μας.  

Το καλοκαίρι στα μπάνια να το πηγαίνω που ήταν κ η αδυναμία του. Της άρεσε πολύ η 

θάλασσα. Το χειμώνα. Την νανούριζα στα γόνατα μου, μεγάλο πια κοριτσάκι κ τραγουδούσε 

κ εκείνο μαζί μου. Τέλος πόλα πήγαιναν καλά. 

Αλλά σκέφθηκα να ξαναεργασθώ μια που η θέσις του ιατρείου ήταν κενή ως νοσοκόμος. 

Απεφάσισα κ έκανα ενέργειες κ ξαναδιορίσθηκα. Ειδοποιήθηκα να παώ στη Μυτιλήνη να 

ορκισθώ, για να αναλάβω υπηρεσία στο ιατρείο. Πήρα τη μικρή μαζί μου κ πήγα στη 

Μυτιλήνη. Την ίδια ημέρα, φρόντισα μέσω του κου Σπύρου Μπαγιάτη, υπο/ρχου κ πήγα στη 

Νομίατρο κ μαζί πήγαμε στον κο Νομάρχη κ εκεί ορκίσθηκα κ ανέλαβα υπηρεσία. Έφυγα την 
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ίδια ημέρα στην Αθήνα, για να μην κάθομαι στη Μυτιλήνη. Επήγα στην Αθήνα κ επέστρεψα 

την ερχόμενη Παρασκευή αεροπορικώς. 

Την 1/8/66 έπιασα υπηρεσία. Η μικρή μου πηγαινοερχόταν στο ιατρείο. Καλά τα πηγαίναμε. 

Στο χρόνο, όταν συμπλήρωσα, δικαιόμουν άδεια, φρόντισα τότε και πήρα την άδεια μου τον 

Σεπτέμβριο, στις 10-30. Είχα άδεια και είαμε συννενοηθεί με τον κουμπάρο, ήρθε από την 

Θεσσαλονίκη, μόνον εκείνος είχε κάνει εξουσιοδότηση εκείνη κ δεν ήρθε.  

Τότε είχαμε αναθέσει στον δικηγόρο Καζάκο κ έγινε η υπό τύπον δίκη, στις 15 Σεπτέμβρη 

(1967), ημέρα Παρασκευή στις 10 η ώρα, το πρωί. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας μπήκαμε 

στο βαπόρι κ φύγαμε στην Αθήνα. Τον κουμπάρο, τον αφήσαμε να φύγει για την Λήμνο, την 

Κυριακή. Αυτός θα παρακαλούσε να βαστάξει αυτό το παιχνίδι πολύ καιρό, γιατί είχε ο μήνας 

εννιά για εκείνον. Κάθε πρωί θα έπαιρνε το πενηντάρι για χαρτζηλίκι. Το κοπανούσε στο 

ποτηράκι, βολτίτσες το μεσημέρι.  Τρώγαμε στο ξενοδοχείο, μέναμε στο Ερμής. Την πέρασε 

κοτσάνι μια εβδομάδα κ τον πληρώσαμε ένα χιλιάρικο ξεχωριστά για τα ναύλα του. Κ 

τελείωσε για εμάς αυτός ο εφιάλτης. 

Αμέσως μόλις τελείωσε η υπόθεση, πήγαμε στο κέντρο, ήπιαμε μπύρες κ έπαιξε η μικρή μας 

στον κήπο. Το αστείο ήταν που κάθε πρωί έλεγε που γυρίζει μαμά αυτός ο βλάκας κ πίνει πρωί 

πρωί. Το χρυσό μου, αν κ μικρό, ξεχώρισε την κατάσταση.  

Αφού γυρίσαμε, ύστερα από λίγες ημέρες στη Λήμνο, τελείωνε η άδεια μου κ έπρεπε να πάω 

στη Μυτιληνη, την 1η οκτωβρίου, για να κάνουμε, όλες οι αδελφές των αγροτικών ιατρείων, 

μετεκπαίδευση υποχρεωτική. 

Λοιπόν ήρθε η Κυριακή που θα φεύγαμε. Το παιδάκι το προετοίμαζα από ημέρες κ έτσι το είχε 

πάρει σχεδόν απόφαση. Κατεβήκαμε στο κάστρο κ ήρθε η ώρα για να φύγω. Δε θα ξεχάσω, το 

χρυσό μου, το μορφασμό που έκανε, νόμιζες κ θα το έριχνες στο πήγάδι, πόσο φοβισμένο ήταν, 

όταν έμεινε μόνο του, με τον Παντελή βέβαια, αλλά βιαστικά το τράβηξε, για να μην χάσουν 

το αυτοκίνητο. Τέλος στις 7 1/2 , ήρθε το καράβι κ στις 10 το βράδυ ξεκίνησε για τη Μυτιλήνη. 

Το πρωί, στις 6, είχαμε φθάσει. Το ταξίδι ήταν υπέροχο. Είχαμε τουριστικη θέση κ οι τέσσερις 

αδελφές σε μια καμπίνα. Μόλις βγήκαμε, πήραμε αυτοκίνητο κ πήγαμε στο Βουστάνιο 

νοσοκομείο, όπου έγινε η μετεκπαίδευση. 

Αυτοί οι μήνες μου φάνηκαν χρόνια. Απ’ ότι ήμουνα έγινα πιο χάλια, αδυνάτισα τρομερά, 

πειράχτηκε το έντερο μου κ από το νερό κ από τη στεναχώρια μου. Εγινα πτώμα. Τότε 

φρόντισα κ πήγα κ με εξήτασε ο παθολόγος κος Χατζηγιώργης. Ακτίνες, όλα μου λέει τα ίδια, 
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που μου είπε κ ο γιατρός της Αθήνας, ο διαβητολόγος, δεν έχεις τίποτα, είσαι υγιέστατη μου 

λέει. Τότε που πήγα, είχα 1,55 ζάχαρο, ύστερα από ένα μήνα κατέβηκε 1,09 σχεδόν τίποτα. 

Πήγα κ έκανα κ παρασυτολογική στην κλινική Ουνζουνέλη. Δεν είχα ουσιώδη πράγματα. Κ 

τότε μου δίνει ο Χατζηγιώργης κ παίρνω 30 χάπια Βισμουθίου κ κάνω κ 2 μπουκαλάκια 

Μπιζικτάλ κ άρχισα να συνέρχομαι λίγο. Τι τρομερό πράγματα ήταν αυτό, με το έντερο μου. 

Στέγνωσα εντελώς από την αφυδάτωση. Δεν έφθαναν όλα αυτά τα βάσανα μακριά από το σπίτι 

μου, αλλά είχαμε μεγάλη στεναχώρια κ από την δουλειά στο νοσοκομείο. 

Τις πρωινές ώρες στα τμήματα εγώ στα αρχάς, ήμουν στο Παθολογικό, έπειτα με πήραν κάτω, 

στο Υγειονομικό κ έκανα τα παιδάκια εμβόλια, σχεδόν ένα μήνα. Το μεσημερι ανέβαινα στο 

Νοσοκομείο. Το απόγευμα είμαστε ελεύθερες. Είχαμε όμως την αδελφή του Κάστρου, την κα 

Ιουλία, ένα μεγάλο τέρας, που μου έκανε όλο τον καιρό μαύρη τη ζωή. Κάθε μέρα κ καυγάδες 

κ πότε στον Διευθυντή κ πότε στον Νομάρχη. Μας έπρηξε το συκώτι. Μετά που τελείωσα από 

το Υγειονομικο , πήγα στο Μαιευτικό τμήμα. Εκεί βρήκα ησυχία με τα παιδάκια που 

περιποιούμεθα κ οι αδελφές σχεδόν καλές. 

Στο διάστημα, που είχε περάσει, σχεδόν ενάμισης μήνας είχα πάρει ένα γράμμα κ μου εγραφε 

ο Παντελής ότι η μικρή σε θυμάται πολύ κ μου λέει πως ήθελα να είχα τη μανούλα, να τη 

φιλήσω στα μαγουλάκια της κ ας φύγει πάλι. 

Τότς εγώ πολύ στεναχωρέθηκα κ το λέω στον Νομίατρο κ μου λέει, πήγαινε ένα – δύο μέρες, 

αλλά μην εκμεταλλευθείς της καλοσυνης μου. Αμέσως μπαίνω στο καράβι, στις 12 Νοεμβρίου 

κ έρχομαι έξαφνα. Η μικρή μου τρελάθηκε από την χαρά της. Μου έλεγε, δεν μπορώ μανούλα 

να το πιστεψω πως ήρθες. Κάθησα 3 ημέρες κ αφού έμαθα, πως θα περνούσε ένα καράβι από 

το Κάστρο (Χαριτωμένη), κατεβαίνουμε με υον Γιάννη Θασίτη που θα πήγαινε κ εκείνος 

ταξίδι κ μείναμε στο Σφυρί το ξενοδοχείο. Το πρωί ήρθε το καράβι κ πήγα στην υπηρεσία μου. 

Η κατασταση μου ήταν ίδια με το έντερο. Δε μπόρούσα να φάω, εκτός από κρέας κ ψάρι, 

τίποτα. 

Μια μέρα, αποφασίσαμε να πάμε στον Άγιο Ραφαήλ με τις τρεις αδελφές της Ατσικής και το 

Αγίου Ευστρατίου. Εγώ είχα ξαναπάει κ με τον Παντελή, το καλοκαίρι κ στην Αγιάσο, την 

Παναγία, επίσης. Μεγάλη η χάρη του, αφού πήγαμε στον Άγιο Ραφαήλ κατέβηκα στο Αγίασμα 

κ με τέτοια λαχτάρα που ήπια το νεράκι εκείνο, που θαρρείς από την ώρα εκείνη πως είδα 

μεγάλη διαφορά, έχει κάνει τόσα θαύματα κ πρόσεχα κ την δίαιτα μου κ είμαι κάπως καλύτερα. 

Ο καιρός μας φαινόταν πως δεν περνούσε η κατάσταση ήταν χάλια, είχαμε τρομοκρατηθεί με 

τους Τούρκους που είχαν ανακατευθει τα πράγματα. Τέλος ησύχασαν ευτυχώς  κ αφού μας 
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έκαναν λίγα μαθήματα, πήγαμε στον Νομίατρο κ τον παρακαλέσαμε κ στις 17/12/67 μας 

άφησαν και φύγαμε διότι οι συγκοινωνίες ηταν χάλια δεν περνούσαν τακτικά βαπόρια για την 

Μυτιλήνη κ ευτυχώς μας έκανε κ καλό καιρό κ ήρθε το βαπόρι στις 3 η ώρα κ στις 4 φύγαμε 

κ φθάσαμε στο Κάστρο στις 11. Τότε βρήκαμε την Αναστασία του Ταχυδρόμου κ πήραμε την 

κούρσα του Πουντζουρά κ βγήκαμε 1 η ώρα στο Μούδρο. Την επάυριο Δευτέρα, δεν πήγα στη 

δουλειά. Το μικρό μου κοιμόταν στης θείας του. Όταν ήρθε το πρωί τρελάθηκε από τη χαρά 

του. Την άλλη μέρα, Τρίτη πήγα στη δουλειά. Τώρα ο καιρός περνούσε πιο γρήγορα, οι εορτές 

πια ήρθαν. Ετοίμασα κ εγώ κάτι για το σπίτι, η Νία μου όλο χαρά περιμένει τι θα της έφερνε 

κ εφέτος ο Άγιος Βασίλης, αφού ακόμα έχει στο μικρό μυαλουδάκι της, όπως κάθε χρ όνο, ότι 

της τα φέρνει ο Άγιος Βασίλης. 

Ξύπνησε πολύ πρωί «Μαμά (μου λέει) τον άνοιξες την νύκτα τον Άγιο Βασίλη, κ τι μου έφερε 

εφέτος;» και αφούσηκώθηκε κ πλύθηκε, τα είδε πάνω στο ντιβάνι στολισμένα τα δωράκια, 

αλλα από όλα της άρεσε ένα ωραίο δακτυλιδάκι με τέσσερις πετρούλες Σαξ που της είχα πάρει 

από την Μυτιλήνη. Το πρωί ντυθήκαμε κ πήγαμε όλοι στην εκκλησία. Της φόρεσα το 

καινούργιο της παλτουδάκι κ η χαρά της δε λεγότανε.  

Το μεσημέρι ήρθε ο Παντελής από το καφενείο κ καθήσαμε με γέλια στο τραπέζι. Κόψαμε την 

βασιλοπιτα κ φάγαμε χαρούμενοι με τις φωνούλες της μπέμπας που βρήκε τη δραχμή στη 

βασιλόπιτα. Το βράδυ πήγαμε στο καφενείο κ έπειτα στο σινεμά. Έπαιζε ένα ωραίο έργο (Τα 

ματωμένα Χριστούγεννα), η μικρή όμως υποφέρει σε αισθηματικά έργα. Και έτσι πέρασε κ η 

Πρωτοχρονιά. 

«Τώρα πια, μαμά μου, (μου λέει), εγώ μεγάλωσα με αυτό το χρόνο, πως τον λένε;» κ της 

αοαβτώ «1968, να μας φερει κάθε ευτυχία και χαρά».  

Οι εορτές πέρασαν, ο καιρός βέβαια πολύ κρύος. Εγώ διαρκώς βιαστική με το παιδάκι μου 

γιατί ήθελα να φεύγω στη δουλειά, αυτό ήθελε τα παιχνιδάκια του κ ηναγκαζόμουν να το 

πηγαίνω πότε στη μια κ πότε στην άλλη. 

Μετά τον Ιανουάριο, μας ήρθε εκείνη η τρομέρη σεισμική δόνησις, θεέ μου, τι φόβος ήταν 

εκείνος. Το βράδυ εκείνο, μέσα από τα σκεπάσματα τραβούσαμε υο παιδί που κοιμόταν. Ήταν 

3 μετά τα μεσάνυχτα, όλος ο κόσμος βγήκαν στους δρόμους. Ευτυχώς δεν πάθαμε τίποτα στο 

Μούδρο, ο Άγιος Ευστράτιος την πλήρωσε πολύ ακριβά. 

Την επαύριο, πήγα με το γιατρό στα χωριά, που πηγαίναμε κάθε εβδομάδα κ βλέπαμε στην 

Αγιά Σοφιά τα σπίτια, όλα ανοιγμένα, καθώς κ η εκκλησία. Ο κόσμος τρομοκρατημένος μέσα 
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στους δρόμους. Μεγάλο κακό, ευτυχώς η Λήμνος δεν είχε θύματα κ τρομάξαμε να 

ηρεμήσουμε.  

Εγώ όμως δεν ήμουν καθόλου καλά. Ειχα πολλές ενοχλήσεις από το έντερο μου κ έβλεπα πότε 

να πάρω την άδεια μου να πάω στην Αθήνα. 

Από την Μυτιλήνη είχα φερει μαζί μου το εμβόλιο Δαμαλισμού. Το είχα ζητήσει κ μου έδωσαν 

δυο σωληνάκια κ μαζί με το δικό μου παιδάκι εμβολίασα ακόμη τέσσερα. Του κ. Ψαραδέλλη 

του Παναγιώτη στο σπιτι με τα δικά του παιδιά  στις 23 Απριλίου 1968, ημέρα Τρίτη, του 

Αγίου Γεωργίου, για να πάρει θάρρος κ η δική μου. Την πήγα με τα άλλα τα παιδάκια, μαζί 

έκανα κ τον Τσαπτσαλή τον Κυριάκο. Μικρά, σχεδόν μαζί ανεθράφησαν. Τον χειμώνα την 

πήγαινα εκεί κ έπαιζαν όλη μέρα. Στο σπίτι του ζούσε η γριά, η γιαγιά του Κυριάκου, κ 

καθόταν στο κρεβάτι της κ τα έλεγε παραμυθάκι κ το βράδυ την έπαιρνα τη μικρή μου κ 

πηγαίναμε στο σπίτι. 

Τέλος Μαϊου, αρχάς Ιουνίου, πήρα την άδεια μου κ έφυγα για την Αθήνα. Στις 10 Ιουνίου 

ακριβώς ήρθε το καραβι, στο Μούδρο, κ μπήκαμε το πρωί στις 5 κ το βράδυ στις 8 είμαστε 

στον Πειραιά. Ωραιότατο ταξίδι. Την επαύριο, έτρεχα όλη την ημέρα για να μπω σ’ ένα 

νοσοκομείο να κάνω ορισμένες εξετάσεις, που ήθελα με το έντερο μου ήμουν πάλι τα χάλια 

μου. 

Αφού επιτέλους μπόρεσα κ μπήκα την Τρίτη στι 12 Ιουλίου, στο Νοσοκομείο του Γερουλάνη, 

εκάθησα μέχρι στις 18 του μηνός κ έκανα διάφορες εξετάσεις. Την μικρή την είχα στης 

κουνιάδας μου το σπίτι κ μου την έφεραν κ την έβλεπα. Ήταν πολύ ωραία εκεί επάνω, τα  

κορίτσια έρχονταν κάθε ημέρα, η Νισούλα,  η Μαρίκα καθώς κ η κουνιάδα μου κ με έβλεπαν.  

Τέλος πέρασε κ αυτό κ γυρίσαμε ακριβώς στις 20 του μηνός στη Λήμνο.  

Ύστερα από δυο ημέρες πήγα στη δουλειά μου. Η μικρή άρχισε ύστερα από λίγες ημέρες τα 

μπάνια. Πήγαιε πότε με τον Παντελή κ πότε με άλλες κοπέλες. Της άρεσε πολύ η θάλασσα.  

Εν τω μεταξύ προετοιμαζόμεθα κ για το σχολείο. Εφέτος μαθαίνουμε τα πρώτα γραμματάκια 

κ ήρθε ο Σεπτέμβριος. Την τσάντα , ο μπαμπάς μας την έφερε από την Αθήνα. Εν τω μεταξύ 

ήρθε κ η θεία Φωτεινή για να ψηφίσουν κ μας έφεραν τετράδια, μολύβια κ με χαρά περιμέναμε 

να ανοίξει το σχολείο.  

Και ήρθε η μέρα με χαρά έβαλε την ποδίτσα της κ πήγε κ άρχισαν να γράφουν τις βροχούλες, 

όπως της έλεγε ο δάσκαλος, ο κύριος Διομήτσας. Αφού πέρασαν μερικές ημέρες άρχισε κ 
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γραμματάκια. Ήταν όλο χαρά πήγαινε πολύ καλά, όπου στις 15 Οκτωβρίου ήρθε με πυρετό κ 

την επαύριο έβγαλε την ιλαρά. 

Το χρυσό μου υπέφερε πολύ 8 ημέρες. Δεν την αφήσαμε να πάει σχολείο. Μετά από 8 ημέρες 

έγινε καλά κ ξαναρχίσαμε πάλι το σχολείο. Είναι πολύ ευχαριστημένη. Προ ημερών, όταν την 

έβαλαν το πρώτο βαθμό (10), η χαρά της δεν λεγόταν. 1 Νοεμβρίου πήγα στο σχολείο  με τον 

γιατρό για να κάνουμε τα εμβόλια της πολυομελύτιδας κ την φώναξα πρώτη κ την εμβολίασα 

κ ήταν όλο καμάρι γιατί η δασκάλα της είπε πως θα ήταν τώρα επημελήτρια στην πρώτη τάξη. 

Κάθε ημέρα μου λέει τις προσευχούλες της κ τα τραγουδάκια.  

Κι κυλάει ο καιρός. Σήμερα 8 Νοεμβρίου των Ταξιαρχών, επήγε στην εκκλησία με όλα τα 

παιδάκια, καθώς κ εμείς με τον μπαμπά. Δεν είχαν σχολείο, εκείνη την ημέρα ήταν μαζί μου. 

Έγραψε, κοιμήθηκε το εσημέρι κ το βράδυ πήγαμε στο καφενείο, στο χορό λίγο κ εκεί στο 

καφενείο έβγαλε το πρώτο της δοντάκι μόνη της. Είναι πολύ δειλό παιδί στον εαυτό του. Όταν 

είναι στα καλά του είναι πολύ καλό κ ευγενικό, μόνον που είναι τρομερά πεισματάρικο. 

Τέλος ο καιρός περνά ωραία τώρα με την απασχόληση των γραμμάτων.  Πότε κλαίμε κ πότε 

γελούμε. Προχωρά ολοένα στο γράψιμο, είναι πολύ καλά, καθώς λέει η δασκάλα.  

Οι εορτές πλησιάζουν κ είμεθα πάλι όλο χαρά, τι θα μας φέρει ο Άγιος Βασίλης. Εφέτος πια, 

όχι παιχνίδια γιατί είναι μαθήτρια. Αφού ήρθαν οι γιορτές, ετοιμάσαμε τα γλυκά μας κ το πρωί 

της Πρωτοχρονιάς, ξυπνήσαμε να ιδούμε τα δώρα : μια ωραία ζακετούλα ροζ, κυλοτίτσες, 

ωραία ροζ κοκκαλάκια για τα μαλλιά κ μια μπάλα. Ευχαριστηθήκαμε κ ντυθήκαμε κ πήγαμε 

όλοι μαζί στην εκκλησία. 

Ως συνήθως τις ημέρες των εορτών είχε η Κυρία του Διοικητού οργάνωσε μια εορτή στο 

σχολείο με γλυκά, βασιλόπιτα κ διάφορα δώρα για όλα τα παιδάκια. Έχει κ εκείνη κοριτσάκι 

κι είναι με την μικρή μου στην ίδια τάξη κ πολύ καλές φίλες. Είχε ποιηματάκι κ το είπε πολύ 

ωραία. Βγάλαμε κ φωτογραφία με όλα τα παιδάκια της Α’ τάξεως. Στα δώρα κέρδισε ένα 

τηλεφωνάκι. Ευχαριστημένες, γυρίσαμε στο σπίτι. 

Πέρασαν πια οι εορτές κ ξανάρχισαν πάλι τα μαθήματα, όπως κ πριν. Εφέτος πολύ βαρύς 

χειμώνας. Τώρα όσο πάει κ προχωρά η δασκάλα είναι πολύ ενθουσιασμένη με την Νία. Προ 

ημερών ήρθε ο γενικός επιθεωρητής στο σχολείο κ ενθουσιάστηκε με την μικρή μας Αντωνία. 

Βγήκε πρώτη σε ό,τι την ερώτησε, είπε ιστοριούλα, που ο γενικός έμεινε πολύ ενθουσιασμένος 

κ ειπε στα παιδάκια «Να την φιλήσουν όλοι» κ της λέει «να πας στη μανούλα να σε ετοιμάσει 

τη βαλίτσα σου κ να σε πάρω μαζί μου.». Η χαρά του δε λεγόταν. Η δασκάλα την έχει κρυφό 
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καμάρι. Στο τέλος του έτους, πήρε το ενδεικτικό της με (10), η μόνη, κ έκλεισε τον χρόνο πολύ 

ευχαριστημένη. 

Το καλοκαίρι πήρα την άδεια μου κ είχα τάξει στον Άγιο Ραφαήλ, στην Μυτιλήνη. Ήταν η 

Τρίτη φορά που πήγαινα. Π΄γαμε κ στην Πααγία Αγιάσου. Ήταν πολύς κόσμος. Περάσαμε 

πολύ ωραία. Σε λίγες ημέρες επιστρέψαμε . πλησίαζε κ ο καιρός που θα άνοιγαν τα σχολεία.  

Με τι χαρά περίμενε τις ημέρες να εγγραφεί στη Β’ τάξη. Εφέτος το σχολείο άνοιξε κ άρχισε 

πάλι με ενθουσιασμό να πηγαίνει, να γράφει κ να διαβάζει. Όπως κ πέρυσι. Καλή μαθήτρια. 

Η δασκάλα μου λέει ότι η μόη που ξεχωρίζει στην τάξη. Βέβαια είναι έξυπνη αλλά βλέπω ότι 

την βοηθάτε κ εσείς πολύ. Μακάρι να το έκαναν όλες οι μάνες.  

«Φθάσαμε στις διακοπές των Χριστουγέννων τώρα θα ξεκουραστούμε μαμά», μου έλεγε. 

Εφέτος πια, είχε καταλάβει πως τα δώρα που της έφερνε κάθε χρόνο ο άγιος Βασίλης, ήταν 

δώρα της μαμά κ γελούσε κ μου έλεγε να ιδούμε φέτος τι θα μου φέρει.  

Έφθασε κ η Πρωτοχροιά 1970. Η χαρά της δεν λεγόταν. Εφέτος, της είχα πάρει στα γενέθλια 

της, μια ωραία ταυτότητα γιατί την άλλη την είχε χάσει. Κ τώρα την Πρωτοχρονιά, ένα ωραίο 

δακτυλιδάκι, ένα ζεύγος παντόφλες, ένα κασκόλ με σκουφάκι, γαντάκια κ καλτσούλες ασορτί. 

«Τώρα, μαμά, δεν θέλω τίποτα.», μου έλεγε κ με φιλούσε από τη χαρά της.  

Περάσαμε τις εορτές ωραία. Τα σχολεία ξανάνοιξαμ, εγώ πάντα βιαστική με τη δουλειά μου. 

Να πηγαίνω στο ιατρείο κ τώρα που ο κόσμος είναι όλος άρρωστος με την γρίπη, δεν μου μένει 

καθόλου καιρός να καθήσω στο σπίτι. Πολλές φορές, το χρυσό μου, σαν καλή νοικοκυρά, κάτι 

κάνει στο σπίτι ανάλογα με την ηλικία του. 

Ο καιρός περνά ευχάριτα. Ας κουράζομαι κιόλας, αρκεί να γίνει καλό παιδάκι μια μέρα κ να 

αναγνωρίσει τον κόπο μας. 

Τώρα πια ο χειμώνας είχε περάσει, η άνοιξη, οι εορτές του Παάσχα. Στο σχολείο πήγαινε πολύ 

καλά. Χαρούμενη πήρε κ φέτος με τα μεγάλα παιδάκια διάλογο. Ήταν βλάχα, ντυμένη με το 

κοριτσάκι του Κάρυου, Όλγα, της έκτης τάξεως. Χαρούμενη πάλι μας έφερε το ενδεικτικό με 

(10) κ με μόνο. Η μόνη από τα κοριτσάκια. 

Έφθασε το καλοκαίρι. Φέτος στην άδεια μου, δεν πήγα πουθενά. Την περάσαμε εδώ. Κάναμε 

τα μπάνια μας κ περίμενε τώρα πάλι, να ανοίξουν τα σχολεία, να πάει στην Τρίτη τάξη.  

Είχε μεγάλη χαρά που θα είχαν πάλι την ίδια δασκάλα, την κυρία Ευλαβία Παύλου Κοντέλη. 

Τα μαθήματα άρχισαν , πήγαινε πάλι καλά. Διάβαζε με όρεξη.  
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τις εορτές των Χριστουγέννων θα πήγαινε ο μπαμπάς της στην Αθήνα, για τον γάμο της 

ανιψιάς μας Μυρσίνης, κ η χαρά της δεν λεγόταν, όταν της είπε ότι θα πήγαινε κ εκείνη μαζί. 

Την έντυσαν πράνυμφη, κοριτσάκι πια μεγάλο, είχε κυλήσει τα 8 χρόνια του. της άρεσε πολύ, 

αλλά εγώ πέρσα μια μεγάλη στενοχώρια, γιατί ο Παντελής από καιρό το μάτι του είχε 

παρουσιάσει μια θαμπάδα. Πήγε στο γιατρό κ τον είπε ότι δεν ήταν καλά κ έπρεπε να κάνει 

εγχείριση. Μαζί με την μικρή, κάθε μέρα, πηγαίνουν στο γιατρό κ έκανε θεραπεια. Ευτυχώς η 

κατάσταση του ματιού πήγαινε πολύ καλά κ ο γιατρός λέει, ότι μάλλον θα αποφύγουμε την 

εγχείριση κ έτσι έξαφνα, τους είδα την παρανομή Πρωτοχρονιάς να φθάνουν. Τα είχα χάσει. 

Δεν ήξερα που να πρωτοπάω τις μέρες εκείνες. Στο ιατρείο ήμουν μονάχη, το χωριό μεγάλο, 

γύριζα δυο φορές την ημέρα στις ενέσεις. Στο μαγαζί, στο σπίτι, τα ζώα μας. Τι τυράνια ήταν 

αυτή. Μέσα στους δρόμους έκλεγα, κ όταν μου τηλεφώνησε ο Παντελής πως θα έκανε 

εγχείριση του φώναζα μέσα στο τηλέφωνο «στείλε μου το παιδί κ θα τρελαθώ  από τη 

στεναχώρια μου.». Ευτυχώς , έγινε καλά με την θεραπεία που έκανε κ στις 15/1/71 ξαναπήγε 

στην Αθήνα κ του βρήκαν πολύ καλά το μάτι του. 

Πέρασαν κ οι εορτές της εφετινής χρονιάς κ δεν μπορούσα να ξεχάσω αυτή τη στεναχώρια 

που πέρασα μόνη μου. 

Τώρα πέρασε ο χειμώνας καλά. Το καλοκαίρι η Νία στο σχολείο της πήγε πολύ καλά, στο 

ενδεικτικό της πήρε δέκα (10’) με τόνο. Κ τώρα τα μπάνια. Πήγαινε πότε με τις φίλες της πότε 

μαζί. Πέρασε με το καλό κ αυτός ο καιρός. 

Τα σχολεία άνοιξαν πάλι. Εμείς κάναμε απόφαση να κτίσουμε ένα σπιτάκι γιατί μας φαινόταν 

πολύ μακριά αυτό που καθόμαστε κ ο Παντελής δεν ήθελε καθόλου να αγοράσουμε στην 

Αθήνα. Κ έτσι τον Δεκέμβριο στις 6/12/71 ανοίξαμε θεμέλια κ φτιάξαμε το σπιτάκι αυτό που 

είναι βολικά στην αγορά. Την παραμονή πρωτοχρονιάς 1972 ρίξαμε την πλάκα. Ο χειμώνας 

πήγε πολύ καλά κ το χτίσαμε χωρίς βροχές. 

Το καλοκαίρι ήρθε. Είχμαε στενοχώριες με την γειτόνισα που είχε το οικόπεδο μπρος από το 

σπίτι μας κ είχαμε σταμτήσει. Ήταν πατρικό της το οικόπεδο κ το είχαν πουλήσει πολλά χρόνια 

κ το αγοράσαμε εμείς. Αλλά τι τραβήξαμε με αυτήν δε λέγεται.  

Τώρα η Τόνια είναι στην Πέμπτη τάξη. Πηγαίνει κ στα αγγλικά. Της αρέσουν τα γράμματα. 

Ήρθαν κ οι γιορτές. Όλο χαρά περάσαμε τις γιορτές. Η Τόνια πήγε με τα παιδάκια κ είπε τα 

κάλαντα. 
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Τώρα τα σχολεία πάλι άνοιξαν κ περιμάνουμ κ την εορτή της. Στην εορτή της επήρε καραμέλες 

κ κέρασε τα παιδιά κ τους δασκάλους στο σχολείο της. 

Την επαύριο το βράδυ επήγαμε στον κο Θανάση Δημητρέλλη κ τον χαιρετίσαμε για την εορτή 

του. Ωραία περάσαμε, αλλά τη επαύριο, στις 19/1/73 δηλ. είμαστε στο καφενείο του Εόκα. Ο 

Παντελής εκείνες τις ημέρες, τον είχε πιάσει η γρίπη. Τον πονούσε κ το αυτί του, είχε βγάλει 

έναν δοβιήνα κ έπαιρνε αντιβιοτικά. Ίσως αυτά κ η γρίπη τον έκαναν να ρίξει πολύ το ζάχρο 

κ όπως καθόμαστε μέσα στο καφενείο, το βράδυ, σηκώθηκε κ λέει  «Δεν είμαι καλά, πάμε να 

φύγουμε». Αυτή τη μορφή δε μπορώ να την ξεχάσω από τα μάτια μου. Έπεσε κάτω με μια 

τρομερή λιποθυμία. Αμέσως άρχισα να το τρίβω, να τον κτυπώ, αδύνατον να ξυπνήσει. 

Ύστερα από πολύ ώρα, ήρθε γιατρός αλλά εγώ τον ειχα σχεδόν συνεφέρει. Ο γιατρός είπε ότι 

είχε πάθει υπογλυκαιμία. Τέλος πάντων με μεγάλη ταραχή, που είχα, με βοήθησαν ο κόσμος 

κ τον πήγα στο σπίτι με ταξί, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω την τρομάρα εκείνη «Ας είναι το 

παιδί μας τυχερό» έκεγα «Να ζήσουμε μερικά χρόνια να το αποκαταστήσουμε.»  

 

 

Πρωτοχρονιά, τι χαρα για τη μικρή μας. Με τις ωραίες λεξούλες περίμενε την Πρωτοχρονιά. 

Της είχα πλέξει έναν άγιο Βασίλη κ μου έλεγε «Την νύκτα που θαρθεί, μαμά, ο άγιος Βασίλης, 

θα σου κτυπήσει για να σου φέρει τα δώρα μου, θα του δείξεις κ τον ψεύτικο άγιο Βασίλη κ 

θα του πεις «Για κοίτα σου μοιάζει». Το πρωί ξύπνησε πολύ νωρίς κ με ρωτούσε μαμά ήρθε ο 

άγιος Βασίλης κ τι πραγματάκια μου έφερε. 

Σηκώθηκε κ είδε τα διάφορα γλυκά, δαχτυλιδάκι χρυσό, κυλοτάκια ωραία, καλτσούλες κι άλλα 

πολλά. Όλο χαρά τα είδε. Ετοιμάστηκε κ πήγαμε όλοι μαζί στην εκκλησία. Το μεσημέρι, αφού 

τραγουδήσαμε τον άγιο Βασίλη, κόψαμε τη πίτα κ τι χαρά το χρυσό μου, όταν βρήκε την 

δραχμούλα στην μερίδα του «Μαμάκα, είμαι εγώ το τυχερό.» φώναζε με χαρά. Έτσι ωραία 

περάσαμε όλες τις γιορτές κ τώρα πια σιγά σιγά αρχίσαμε να μαθαίνουμε τα πρώτα 

γραμματάκια. Πότε χαίρεται κ πότε κλαίαι, όταν δε μπορεί να τα καταφέρει. Την πήρα μαζί 

μου στο κάστρο κ της 
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 

Πέρασε το καλοκαίρι κ με δάκρυα στα μάτια φεύγω και ξέρω πως δεν είναι να ξανάέρθω. Ότι 

αρχίζει τελειώνει. Αγαπημένη Αντωνία να είσθε όλοι καλά να χαίρεσε τα παιδάκια σου , να τα 

καμαρώνετε 

Με αγάπη πολύ σας φιλώ όλους να με θυμάστε η μαμά σας Φανή 
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