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Νέα του Συλλόγου

Συνδρομές Φτεριά
Αθανάσιος Δηλανάς   50
Σταματία Γραμματά   30
Αγγελική Κώνστα   30
Γεωργία Λεκάτη   20
Ουρανία Χρυσαφίνου   25
Κωνσταντία Μοσχοβάκη  30
Επαμεινώντας Αθανασάτος  30
Πένυ Χατζηνικολάου  50
Χριστίνα Τζανή  20
Ειρήνη Μανάρα  20
Αντώνιος Σχοινάς  50
Διαμαντής Σφέτσος  20
Δημήτριος Πέτσας  20
Μαριγώ Δεσποτάκη  20
Σοφοκλής Κολυβάς  10
Παναγιώτης Τσότρος  50
Ρένα Μουτσόκου  30
Ιωάννης Τζαμανής  30
Κωνσταντίνος Πατσούλης  40
Χρυσόστομος Θάνος  40
Νίκος Ζωγράφος  10
Αντώνιος Σαρρηγιάννης  30
Νίκος Μυτιληνός  20
Θεμιστοκλής Τσέπης  10
Αντώνιος Αρναούτης  10
Εμμανουήλ Ταλιαδούρος  40
Λουλούδα Καλβίνου  30
Αγγελική Φράγκου  20
Νίκη Γρηγορίου  20
Μαρία Βουλή  20
Κώστας Κιάσσος  50
Μανώλης Βοϊκλής  50
Ελένη Κώνστα  50
Στέλλα Σεβαστή  20
Δημήτριος Τσακουμάγκος  50
Αικατερίνη Ρήνα-Τσαμούρα  50
Γεώργιος Βρότσος  50
Αικατερίνη Σεβαστάκη  30
Αγγελίνα Βαρβάκη  20
Μανώλης Σαντορινιάς  20
Τούλα Γιαννούτσου  20
Αλέξης-Δήμητρα Τσιπελίκη  40
Μαρία Χατζηγρηγορίου-Δαδάου  20
Ειρήνη Βαμβατσούλη  20
Ζαφειρώ Λογοθέτη  20
Γεώργιος Ψιλοπάτης  20
Μανώλης Τζανετής  20

Χρυσούλα Κώνστα  50
Γεώργιος Δασκαλάκης  50
Άγνωστος (26/1/2018)  30 
Άγνωστος (30/1/2018)  50 
Άγνωστος (12/2/2018)  20
Καλλιόπη Τζούλα  20
Σμαράγδα Βάλλα  30
Μαρία Γκάνου-Ψωμά  20
Παράκληση για τις συνδρομές του Φτεριά να βάζετε 
το όνομα και το επίθετο σας.

Συνδρομές Στέγης Αγάπης
Χρυσόστομος Θάνος   50
Εις μνήμη γονέων
Αικατερίνη Μιχαλάκη  50
Εις μνήμη γονέων και συγγενών
Νίκος Μυτιληνός  50
Εις μνήμη γονέων και συγγενών
Σμαράγδα Βάλλα   30
Αγγελική Δαδάου  60
Ανώνυμος  20
Μάριος και Δημήτρης Βακίρης   200 
Εις μνήμη της θείας τους Κλειώς Βακίρη

Αποβιώσαντες 

Ειρήνη Ευγενεία 20/1/18
Παρασκευλη Παπαστυλιανού 22/1/18
Ιωάννης Αγγελινάρας 26/3/18

Ο Σύλλογος απευθύνει τα θερμά συλλυπητήριά του 
στους οικείους τους.
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Ο λογαριασμός αυτός είναι για τις συνδρομές του 
Συλλόγου και του Φτεριά:

τράπεζα Alpha Bank
226002002000307

           

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

Σύλλογος των Απανταχού Μαραθοκαμπιτών Σάμου

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

τράπεζα Eurobank
0026.0462.40.0200302533

           

ΙΒΑΝ: GR4202604620000400200302533
Σύλλογος των Απανταχού
Μαραθοκαμπιτών Σάμου

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

Στις 28 Ιανουαρίου έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου μας στα γραφεία της 
Αδελφότητας Σαμίων στην 
Πειραιώς 68Α. Την πίτα ευ-
λόγησε ο Δεσπότης μας κ. 
κ. Ευσέβιος, ο οποίος τιμά 
πάντα τις εκδηλώσεις μας 
και τον ευχαριστούμε πάρα 
πολύ. Ακούστηκαν ύμνοι 
από βυζαντινή χορωδία για 
την οποία είχε φροντίσει το 
διοικητικό συμβούλιο του 
Συλλόγου.
Παράλληλα λειτουργούσε 
έκθεση ραδιοφώνου από το 
μέλους του συλλόγου μας, 
τον συλλέκτη Μάνο Ψωμά, 
ο οποίος προσφέρθηκε αμέ-
σως να βοηθήσει την εκδή-
λωση.
Η συμμετοχή του κόσμου 
μεγάλη τους ευχαριστού-
με όλους και εμείς στο Δ.Σ 

σαν καλοί οικοδεσπότες φροντίσαμε να κεράσουμε την σούμα και το γλυκό μας κρασί να ευχηθούμε 
για την καλή χρονιά για υγεία και ευτυχία για όλους μας.

Ετήσιος χορός

Φέτος έγινε ξεχωριστά από την πίτα ο ετήσιος 
χειμωνιάτικος χορός μας. Στις 4 Μαρτίου σε ένα 
όμορφο μεζεδοπωλείο στην Καλλιθέα μαζευτήκα-
με όλοι οι Μαραθοκαμπίτες και οι φίλοι του συλ-
λόγου μας και όπως ξέρουμε εμείς μοναδικά δι-
ασκεδάσαμε,χορέψαμε απολαύσαμε πολύ ωραίο 
φαγητό και δώσαμε ραντεβού για την επόμενη εκ-
δήλωση του συλλόγου μας.
Είναι ό,τι καλύτερο μέσα στο απέραντο της πό-
λης να συναντιόμαστε οι χωριανοί, να θυμόμαστε 
το χωριό μας, να διασκεδάζουμε και να περνάμε 
καλά.
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Ήμουν πραγματικά συντετριμμένη στο άκουσμα της 
είδησης ότι έφυγε από κοντά μας η αγαπημένη Ρέα 
Δουζίνα το γένος Τζανετή. Εγγονή του δα-
σκάλου Κώστα Τζανετή και κόρη της Μα-
ρίτσας Τζανετή–Δουζίνα.
Η Ρέα παρέμεινε απλή, καταδεχτική και 
άφησε την καρδιά της πίσω στο Μαραθό-
καμπο και στα Βοτσαλάκια. Έκανε μεγάλη 
πορεία στη ζωή της. Δικηγόρος και στέλε-
χος της Εθνικής Τράπεζας. Όμως η Ρέα 
ήταν πάντα η ίδια με το ίδιο όμορφο χα-
μόγελο και την ίδια αγνή ψυχή σαν μικρού 
παιδιού.
Πάντα συνεργάσιμη σε ό,τι της ζητούσα 
για το Σύλλογό μας. Πάντα να βοηθήσει 
με την παρουσία της και τη συνδρομή της. 
Τελευταία μας συνάντηση πριν τις γιορτές 
των Χριστουγέννων, όταν της ζήτησα την 
βοήθειά της με την αγορά εισιτήριων διαρ-
κείας για την ομάδα βόλεϊ τον Κέρκη Μα-
ραθοκάμπου.

«Ναι Αγγέλα μου, ό,τι θέλεις», ήταν πά-
ντα η απάντησή της. 
Άνοιξαν πολλές πόρτες μέχρι να την συ-
ναντήσω στο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας 
στην Αιόλου.
Όμως εκείνη ήταν μπροστά στην δική της και με 
καλοδέχτηκε με αγκαλιές και φιλιά έτσι απλά, όμορ-
φα, αλλά και με μια πίκρα στο χαμόγελο για τα προ-

βλήματα της υγείας της.
«Όσο μεγαλώνω, Αγγέλα μου, το μυαλό μου είναι 

πάντα εκεί, στο χωριό μας, στα Βοτσαλάκια, στα χρό-
νια που ζήσαμε». 
Ρέα μου δεν θα σε ξεχάσουμε. Ο Σύλλογός μας 

σε συνόδεψε με ένα λευκό στε-
φάνι από λευκά γαρύφαλλα έτσι 
όπως ήταν και η ψυχή σου. Και 
εγώ προσωπικά σου είπα το τε-
λευταίο αντίο και τα χαιρετίσμα-
τα από το χωριό μας που τόσο λά-
τρεψες με ένα λευκό λουλούδι.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 
σε σκέπασε και εμείς θα σε θυ-
μόμαστε πάντα γιατί ήσουν Μο-
ναδική. 
Τα θερμά μας συλλυπητήρια 
στη μητέρα της κ. Μαρίτσα, τον 
αδελφό της Μάνθο και τον σύζυ-
γό της κ. Κώστα Βασιλείου. 

Αγγέλα Χατζίνη 

Για τη Ρέα
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ντά στη Γάζα, ανέλαβε τα καθήκοντα του επιθεωρητή 
για τα δημοτικά σχολεία του καταυλισμού. Πάνω από 
4000 προσφυγοπούλα από τη Σάμο, τη Χίο, τα Δωδε-
κάνησα, μέσα σε κείνη την συμφορά, μπόρεσαν να 

φοιτήσουν στα σχολεία. 
Στο περιοδικό «Σαμι-
ακή Επιθεώρηση» της 
Αδελφότητας Σαμίων 
Αθήνας έχει δημοσιεύσει 
«χρονικά» σχετικά με το 
Νουσεϊράτ, όπως: Πλάι 
στις χουρμαδιές και Μια 
πολιτεία κοντά στην έρη-
μο και για την κατοχή στη 
Σάμο τα: Οι Καμπάνες 
βουβάθηκαν, Ο μεγάλος 
μπλόκος στο Μαραθόκα-
μπο κ.ά. 
Ο Κ. Τζαννετής αγα-
πούσε με πάθος τη Σάμο 
και κυριολεκτικά λάτρευε 
το Μαραθόκαμπο. Οτιδή-
ποτε αφορούσε στο νησί 
και στο χωριό του τον συ-
νέπαιρνε. Μελετούσε σε 
όλη του την ζωή τα ήθη 

και τα έθιμα του τόπου του, τις ιδιαιτερότητες στα 
διάφορα επαγγέλματα, τις γλώσσες των μαστόρων, 
τα εργαλεία τους, τις καλλιέργειες, συγκέντρωνε λα-
ογραφικό και γλωσσολογικό υλικό Δημοσίευσε σχε-
τικά μελετήματα στη «Σαμιακή Επιθεώρηση» και σε 
τοπικές σαμιώτικες εφημερίδες όπως τα: Σαμιώτι-
κα νανουρίσματα, αποκριάτικα έθιμα και τραγούδια, 
λαμπριάτικα κ.α. Στην Αθήνα από το 1949 ως το θά-
νατό του συμμετείχε ενεργά στο διοικητικό συμβού-
λιο της Αδελφότητας Σαμίων και συνέβαλε με όλες 
του τις δυνάμεις στην πραγμάτωση των σκοπών του 
σωματείου αυτού. Παράλληλα πρωταγωνίστησε στην 
ίδρυση του Συλλόγου Μαραθοκαμπιτών Αθήνας, ξε-
σήκωσε τους συγχωριανούς του και βοήθησε, ώστε 
να γίνει ο Σύλλογος αυτός ένα από τα πιο καλά σα-
μιώτικα σωματεία της Αθήνας.
Ο Κ. Τζαννετής ευτύχησε στη ζωή του να δημιουρ-
γήσει μια εξαιρετική οικογένεια, να δει και χαρεί 
παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα. Οι χωριανοί του, όσο 
ζούσε, του έδειχναν ξεχωριστή εκτίμηση, σεβασμό 
και αγάπη και είναι χαρακτηριστικό ότι μικροί μεγά-
λοι τον αποκαλούσαν «Δάσκαλος».           

Ο Κ. Τζαννετής γεννήθηκε το 1900 στο Μαραθό-
καμπο της Σάμου και πέθανε στις 16-4-1986 στη Νέα 
Σμύρνη της Αθήνας. Σε ηλικία 16 ετών αποφοίτη-
σε αριστούχος από το Ιεροδιδασκαλείο «Η Ανατο-
λή», που λειτουργούσε 
στα χρόνια της Ηγεμονί-
ας στο Μαλαγάρι της Σά-
μου και έδινε δασκάλους 
για τα νησιά και την Μι-
κρά Ασία.
Ο έφηβος δάσκαλος 
Τζαννετής, πνεύμα ανή-
συχο με εξαιρετικές δυ-
νατότητες, σύντομα δια-
κρίθηκε για τα χαρίσματά 
του, την παιδαγωγική του 
κατάρτιση, τη διδακτική 
ευστοχία, την ολόψυχη 
αφοσίωση στο λειτούρ-
γημα του δασκάλου. Επι-
βλήθηκε στον εκπαιδευ-
τικό κόσμο της Σάμου με 
το ήθος του, την ευρυμά-
θειά του, την κοινωνική 
του προσφορά, τις προο-
δευτικές αντιλήψεις του. 
Προικισμένος με θαυμάσια φωνή και γνώστης της 
βυζαντινής και της ευρωπαϊκής μουσικής υπηρέτη-
σε την εκκλησία αφιλοκερδώς επί δεκαετίες.
Με την ίδρυση του διδασκαλείου δημοτικής εκπαί-
δευσης για την μετεκπαίδευση των δασκάλων, ο Κ. 
Τζαννετής πέτυχε να εκλεγεί με τους πρώτους, συμ-
μετέχοντες στον πανελλήνιο διαγω νισμό και να φοι-
τήσει επί μια διετία σ αυτό. Έτσι είχε την ευκαιρία να 
διερευνήσει τις γνώσεις του και να συμπληρώσει την 
παιδαγωγική του συγκρότηση. Παράλληλα, παρακο-
λούθησε τα μαθήματα σπουδαίων Ελλήνων παιδαγω-
γών στον « Εκπαιδευτικό Όμιλο». Υπηρέτησε ως δά-
σκαλος στο δημοτικό σχολείο Μαραθοκάμπου από 
το έτος 1918-1953 πλην μικρού χρονικού διαστήμα-
τος. Η προαγωγική του κατόπιν στο βαθμό του γενι-
κού επιθεωρητή δικαίωσε τις προσπάθειές του και 
ολοκλήρωσε πολύ νωρίς την υπηρεσιακή του εξέλι-
ξη.
Στα χρόνια της κατοχής διώχτηκε από τους Ιτα-
λούς καταχτητές και με την κατάληψη της Σάμου το 
1943 από τους Γερμανούς διέφυγε στη Μέση Ανατο-
λή. Στο προσφυγικό στρατόπεδο του Νουσεϊράτ, κο-

Κώστας Μαν. Τζαννετής
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Τα δύσκολα χρόνια για την Ευρώπη και την Ελλάδα 
φαίνεται να πλησιάζουν στο τέλος τους, οι Γερμανοί 
έχουν ήδη αρχίσει να λιγοστεύουν, όχι όμως και το μέ-
νος τους για τον αδούλωτο ελληνικό λαό. Οι συνερ-

γάτες τους από την άλλη στους αντικαθιστούν επάξια 
ασκώντας μια άναρχη και ύπουλη εξουσία επιλογής 
των θυμάτων με ψευτιές και δόλο. Έτσι και ο Μανου-
ήλ Τιπτερής εκείνη την εποχή δούλευε σε ένα καΐκι 
και έμενε στην μαρτυρική Κοκκινιά. Απόγευμα, πηγαί-
νοντας για τον Πειραιά θα τον σταματήσει για έλεγχο 
στοιχείων για γερμανική περίπολος αποτελούμενη από 
τρεις Γερμανούς και δυο ταγματασφαλίτες. Οι γερμα-
νοί του κάνουν σήμα για να φύγει, αφού είδαν το ναυ-
τικό φυλλάδιο και τα χαρτιά του. Οι ταγματασφαλίτες 
όμως διέκριναν την ειρωνεία για τον σιχαμερό τους 
ρόλο στο πρόσωπο του Έλληνα ναυτικού. Στο πρώτο 
του βήμα του ζήτησαν να σταματήσει. «Εσύ δεν είσαι 
ο Καμβύσης;», τον ρωτούν. Η αρνητική του και αγενής 
απάντηση τους τάραξε. Παίρνουν ξανά τα χαρτιά του 
και τα σκίζουν μπροστά του, κάτι ψιθυρίζουν στους 
Γερμανούς στρατιώτες και αμέσως του προτείνουν τα 
όπλα συλλαμβάνοντάς τον. Ήταν η αρχή του τέλους 
για την πικρή ιστορία του.
Αμέσως οδηγείται στη φυλακή. Στο ίδιο μεγάλο κελί 

θα συναντήσει τον Χορέμη και τον Λούρο, δυο μεγά-
λους γιατρούς που είχαν συλληφθεί για την αντιστασι-
ακή τους δράση. Ο Λούρος μάλιστα έμελε να είναι ο 
γιατρός που μετά από 11 χρόνια θα έφερνε στον κό-
σμο το μοναχοπαίδι του στο μαιευτήριο «Αλεξάνδρα».
Δυο μήνες διήρκεσε η κράτηση στα κελιά του Χαϊδα-
ρίου και την αγωνία για τον θάνατο συνόδευαν τα σχε-
δόν καθημερινά βασανιστήρια. Ένας απλός λαϊκός 
και φιλήσυχος άνθρωπος θα μετατραπεί σε μάρτυρα 
στα υπόγεια των κρατητηρίων. Κρεμασμένος ανάποδα 
με έναν «συμπατριώτη» να του σκίζει τα πόδια με τη 
ξιφολόγχη και να ρίχνει αλάτι προσπαθώντας να πά-
ρει ονόματα. «Ποιούς ξέρεις;». «Κανέναν». Πικρή αλή-
θεια, αλλά και πάλι παρόλο που στην περιοχή που ζού-
σε έμεναν αρκετοί πατριώτες, δεν θα κατέδιδε ποτέ 

Ελευθερία Τιπτερή-Σάρλη  

Επετειακή μνήμη 
Καισαριανή 1η Μαΐου 1944
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Τον ψύχωσαν πιο πολύ με τον πόνο, τον έπιασαν ψαρά 
και τον έκαναν ήρωα. 
Όλο αυτό το διάστημα η γυναίκα του τον αναζητού-
σε, προσπαθώντας να μάθει έστω και κάποιο νέο. Ο 
Ερυθρός Σταυρός κάποια στιγμή την ενημέρωσε ότι 
έχει συλληφθεί και θα εκτελεστεί χωρίς να μπορεί να 
της δώσει καμιά περαιτέρω πληροφορία. 
Ήρθε η ώρα της εκτέλεσης. Η καμιονέτα γέμισε πα-
τριώτες στοιβαγμένους τον ένα πάνω στον άλλο. Κά-
ποιοι έκλαιγαν ξέροντας πως βαδίζουν προς το θάνα-
το, κάποιοι τραγουδούσαν τραγούδια της λευτεριάς 
εκνευρίζοντας ακόμη περισσότερο τους κατακτητές 

που μάθαιναν πως το τέλος της «αυτοκρατορίας» τους 
είναι πια πολύ κοντά.
Στον τοίχο της Καισαριανής έμελε να δοθεί η τελευ-
ταία σκηνή αυτής της ιστορίας. Εκεί στήθηκε μαζί με 
άλλους πατριώτες. Ο Γερμανός αξιωματικός, γύρω 
στα είκοσι, φοβερά αγχωμένος. Ήταν η εποχή που 
το ανατολικό μέτωπο ζητούσε όλους τους άνδρες και 
στα μετόπισθεν έμεναν οι τραυματίες, οι ανήμποροι 
για πόλεμο και τα παιδιά των παραγωγικών σχολών και 
της φασιστικής νεολαίας. Λίγο πριν το πρόσταγμα ο 
διπλανός του γύρισε να του μιλήσει. Την ίδια στιγμή 
μια γυναίκα που ήταν μαζί φώναξε «τα παιδιά μου…» 
και ο Μανώλης γύρισε να την κοιτάξει. Αυτή ήταν και 
η πιο σημαντική στιγμή της ζωής του. Τυχερή για πολ-
λούς αφού θα γλίτωνε από το θάνατο και θα γύριζε 
στην οικογένεια του. Ο ίδιος όμως θα την κουβαλούσε 
μια ζωή στην ψυχή του. Οι ριπές τον βρίσκουν με μια 
σφαίρα στον ώμο και μια ξυστά στο μέτωπο που γέμι-
σε αίμα το πρόσωπο του. Ο διπλανός του τον πλάκω-
σε, έχοντας δεχτεί τη μοιραία σφαίρα στο κεφάλι που 
σχεδόν διαλύθηκε. Όταν πλησίασε ο αξιωματικός για 
τη χαριστική βολή ήταν τέτοιο το θέαμα που δεν άντε-
ξε να δώσει τη χαριστική βολή. Έκανε εμετό στο επό-
μενο βήμα και διέταξε να αναχωρήσουν άμεσα. Ήταν 
η δεύτερη φορά που θα γλύτωνε ο Μανώλης…

Μετά από μερικές ώρες συνήλθε και ξύπνησε ανά-
μεσα στα πτώματα των συναγωνιστών του. Δεν είχε 
δύναμη να σηκωθεί και από την άλλη έπρεπε να περι-
μένει να νυχτώσει. Ίσως είχαν μείνει κάποιοι φρουροί 
και τον έβρισκαν όποτε και θα τελείωναν το έργο των 
εκτελεστών.
Σηκώθηκε με πόνους παντού. Βγήκε στα χωράφια, 
κατάφερε να βρει κρυψώνα σε έναν στάβλο που είχε 
νερό για τα ζώα και έπλυνε τα αίματα. Εκεί για καλή 
του τύχη είχε κάποια παλιά ρούχα που είχαν οι αγρό-
τες για το χωράφι. Έπρεπε να βγάλει το ματωμένο 
πουκάμισο. Θα πρόδιδε τι είχε γίνει. Μετά από πολλές 

ώρες και περιπέτειες 
βοηθούμενος από αν-
θρώπους που έβρι-
σκε στο δρόμο έφτα-
σε στην Κοκκινιά. 
Εκεί τον είδε ένας 
γείτονάς του, πατρι-
ώτης, οργανωμένος 
στο ΕΑΜ. «Μανώλη! 
Ζεις!». Τον πήρε αμέ-
σως στο σπίτι του και 
ειδοποίησε τη γυναί-
κα του ότι είναι καλά, 
απαγορεύοντας της 
να τον δει για μερικές 
μέρες, αφού σκέφτη-
κε ότι μπορεί κάποιος 
να τους παρακολου-
θήσει. Όταν συνήλθε, 

έφυγε με τη βοήθεια ενός συγγενή (το όνομά του δεν 
θα το αναφέρουμε) που ήταν στο σώμα των Ράλληδων. 
Αν και ο ίδιος δοσίλογος, σεβόμενος τη συγγένεια και 
ξέροντας ότι ο Μανώλης είχε συλληφθεί από λάθος, 
βοήθησε στο να βγάλει καινούργια χαρτιά. Έτσι συ-
νέχισε να ζει μέχρι να φύγει ο στρατός κατοχής από 
την Ελλάδα. Ένας ανώνυμος ήρωας που έμπλεξε χά-
ρις τον υπερβάλλοντα ζήλο κάποιων προδοτών. Ένας 
άνθρωπος που δεν τιμήθηκε ποτέ από κανέναν και για 
τίποτε. Έζησε για να δει αυτούς που τον πρόδωσαν, 
που τον έστειλαν στο απόσπασμα, να κυβερνούν ξανά 
τον τόπο και να λαμβάνουν στρατιωτικές συντάξεις 
και αξιώματα….                                                

Σημείωση της συντακτικής επιτροπής
Ο  Μανώλης Τιπτερής γεννήθηκε στο Μαραθόκαμπο 
το 1914 και πέθανε στην Κάρυστο το 1993. Παντρεύτηκε 
τη Μαρία Σπύρου (Γεωργιάδα) και απέκτησε μια κόρη, 
την Ελευθερία. Ήταν ναυτικός και είχε εργαστεί στα 
καΐκια των Τσαλαπατάνη και Μουκαζή. Έφυγε με την 
οικογένειά του από το Μαραθόκαμπο το 1961 και έκτο-
τε έζησε στην Κάρυστο. Η κόρη του Ελευθερία Τιπτε-
ρή-Σάρλη διαμένει σήμερα στον Πειραιά. Ο εγγονός 
του Μανώλης Σάρλης είναι καπετάνιος, έχει ναυτιλι-
ακή εταιρία στον Πειραιά και πρόσφατα παντρεύτηκε 
την Αργυρώ Στασίνη, κόρη του Διαμαντή.
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 Γεννήθηκε στο Μαραθόκαμπο το 1878. Η οικογένειά 
του από τις πρώτες του χωριού. Ο πατέρας του Δημή-
τριος, έμπορος, έχαιρε εκτίμησης για την ευθύτητα 
του χαρακτήρα και την εντιμότητά του. Η σεμνή και 

θεοσεβούμενη μητέρα του μεγάλωσε τον κατά κόσμον 
Θρασύβουλο με χριστιανικά και πατριωτικά πρότυπα. 
Τα πρώτα του γράμματα τα μαθαίνει στο Μαραθόκα-
μπο και φοιτά στο Πυθαγόρειο Γυμνάσιο. Γρήγορα δι-
ακρίνεται μεταξύ των συμμαθητών του και χαίρει με-
γάλης εκτίμησης από τους καθηγητές του. Αποφοιτά 
με διακρίσεις κι έχει στροφή προς την ιεροσύνη. Το 
έτος 1899 φοιτά στη Θεολογική Σχολή του Πανεπι-
στημίου Αθηνών. Το 1902 αποσπά με τη διατριβή του 
εγκωμιαστικά σχόλια από τους καθηγητές του.
Ο Θρασύβουλος ήταν ένας βραχύσωμος νέος που 
περνούσε σχεδόν απαρατήρητος, όταν όμως άρχιζε 

να μιλά γοήτευε και κυριαρχούσε. Χειροτονείται μο-
ναχός στο μοναστήρι της Μεγάλης Παναγίας από τον 
μεγάλο Μακεδονομάχο, αγωνιστή του 1901,τον Μη-
τροπολίτη Αθανάσιο Καπουράλη κι αργότερα διάκονος 

από τον ίδιο στη Μεγάλη Παναγία. Οι δεήσεις 
όλων των συμπατριωτών του έγιναν δάκρυα χα-
ράς των γονέων του. Ο Σύλλογος των Μικρα-
σιατών Ανατολή με απόφασή του τού δίνει τη 
διεύθυνση του Ιεροδιδασκαλείου της Πάτμου 
σε ηλικία μόλις 25 ετών. Στο θρησκευτικό αυτό 
θώκο δε μένει για πολύ. Το Οικουμενικό Πατρι-
αρχείο που παρακολουθεί τη ζωή του τον καλεί 
στη Μικρά Ασία. Στα Σώκια χειροτονείται ιερέ-
ας κι αναχωρεί αμέσως ως επίτροπος του Μη-
τροπολίτη στο Αδραμύττιο, όπου άνθιζε ο ελλη-
νισμός. Σε ηλικία 32 ετών εκλέγεται επίσκοπος 
της επαρχίας Εφέσου υπό τον ψιλό τίτλο του 
Μυρίνης. Όπου υπάρχουν έστω και δύο παιδιά 
χτίζει σχολείο. Επισκέπτεται όλους τους Έλλη-
νες κι οργανώνει δίκτυα πληροφοριών κι αντί-
στασης.
Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είναι στην 
εξέλιξή του κι οι Τούρκοι αρχίζουν τους διωγ-
μούς. Αμέσως μετά την εκλογή του ως Μητρο-
πολίτη συλλαμβάνεται κι οδηγείται στην ενδο-
χώρα της Μικράς Ασίας. Τον καταδικάζουν σε 
θάνατο, όμως δεν τολμούν να τον εκτελέσουν. 
Υποβάλλεται σε κακουχίες και βασανιστήρια 
τα οποία υπομένει στωικά και συνιστά στο ποί-
μνιό του υπομονή. Το Πατριαρχείο προσπαθεί 
να τον ελευθερώσει πλην όμως οι προσπάθει-
ες παραμένουν άκαρπες. Έτσι κρατείται εξό-
ριστος μέχρι το 1918 οπότε απελευθερώνεται. 
Επανέρχεται στην έδρα του αλλά δε βρίσκει τί-
ποτα στη θέση του. Οι Τσέτες δεν τολμούν να 
φανούν κι οι χριστιανοί παίρνουν θάρρος. Τα 
σχολεία είναι κατεστραμμένα αλλά σε λιγό-
τερο από δύο ημέρες όλοι αναλαμβάνουν το 
έργο τους.
Ο ίδιος διδάσκει σε καφενεία και σπίτια κι 

ετοιμάζει σχολικές γιορτές. Οι μαθητές μαθαίνουν 
τον εθνικό ύμνο «ω κοπτερόν και λιγυρόν σπαθί μου» 
και ράβουν φουστανέλες. Τα παιδιά αυτά αργότερα 
συλλαμβάνονται από τους Τούρκους και με εντολή 
του καϊμακάμη τα άνω των 15 σφαγιάζονται. Ο Μητρο-
πολίτης φτάνει κρυφά στη Σάμο και παραδίδει σε ει-
δικό πρόσωπο στοιχεία που αφορούν τα παράλια της 
Μ. Ασίας. Συλλαμβάνεται πάλι από τους Τούρκους κι 
εκτοπίζεται στη Σμύρνη όπου στις 2 Μαΐου κυματίζει 
η ελληνική σημαία.
Ο Αλέξανδρος παρουσιάζεται στο βασιλιά Κων-
σταντίνο, στον πρωθυπουργό Γούναρη και στον Ιταλό 

Χρυσούλα Κώνστα 

Αλέξανδρος Δηλανάς - ο διαπρεπής ιεράρχης από το Μαραθόκαμπο
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στρατηγό Τζορντάνο.
Η εφημερίδα Νέα Ημέρα εξιστορεί τη ζωή των χρι-
στιανών στα Σώκια όπου δεν επιτρέπεται το εμπόριο, 
τα ταξίδια κι η καλλιέργεια των αγρών. Όποιος βγαί-
νει από την πόλη φονεύεται, οι φυλακές γεμίζουν παι-
διά, οι ιερωμένοι φυλα-
κίζονται κι όσα από τα 
παιδιά οργανώνουν πα-
ραστάσεις με την Αντι-
γόνη του Σοφοκλή ρίχνο-
νται στη φυλακή. Όμως η 
περιοχή ανακάμπτει και 
πάλι. Χιλιάδες Έλληνες 
την κατοικούν, εργάζο-
νται και προοδεύουν. Το 
μήνυμα όμως της συμφο-
ράς έρχεται και πάλι από 
το Αϊδίνι. Δύο χιλιάδες τα 
θύματα, 600 Ελληνίδες 
αγνοούνται κι οι Ιταλοί 
συνεχίζουν να ενισχύουν 
και να παρακινούν τους 
Τούρκους στην εξόντωση 
της ορθοδοξίας και των 
Ελλήνων.
Το έτος 1922 οι Έλλη-
νες ζητούν καταφύγιο 
στην αγκαλιά της ελεύ-
θερης πατρίδος. Ο Εθνο-
μάρτυρας Χρυσόστομος 
κι ο Αλέξανδρος ζητούν 
πλοίο για να σώσουν τους 
χριστιανούς, ωστόσο ο 
δεύτερος στα Σώκια αιχ-
μαλωτίζεται από τους 
Τσέτες και σώζεται από 
τους αντάρτες. Φτάνει 
στην προκυμαία της Σμύρνης ακολουθούμενος από χι-
λιάδες πιστούς και χαρίζει στο Χρυσόστομο δύο ιερά 
επιμανίκια που σήμερα βρίσκονται στο εκκλησιαστικό 
μουσείο Σάμου.
Ο Αλέξανδρος φτάνοντας στον Πειραιά οφείλει να 
φροντίσει όλους τους πιστούς άρχοντες τότε, πρό-
σφυγες σήμερα.
Το 1934 βρίσκεται στη Ζίχνη Δράμας ως Μητροπο-
λίτης. Η περιοχή είναι γεμάτη από πρόσφυγες και το 
ενδιαφέρον του φτάνει ως το πιο μικρό χωριό. Χτίζει 
κι ανακαινίζει εκκλησίες και σχολεία όμως οι Βούλ-
γαροι φτάνουν στην Ελλάδα κι οι πρόσφυγες διώκο-
νται. Ο Αλέξανδρος διαμαρτύρεται, συλλαμβάνεται κι 
εκτοπίζεται σε άλλη περιοχή των Σερρών που κι αυτή 
βρίσκεται σε χέρια Βουλγάρων. Καταφέρνει να δια-
φύγει στη Θεσσαλονίκη κι αργότερα στην Αθήνα όπου 
αναλαμβάνει την προεδρία των οργανώσεων για τους 
πρόσφυγες.
Το 1943 τοποθετείται στη Μητρόπολη Νάουσας-

Βέροιας. Εκεί επισκέπτεται το Γερμανό φρούραρ-
χο και καταφέρνει να τον πείσει να επιστρέψει στην 
έδρα του.
Οι κάτοικοι της Βέροιας απαιτούν να αναλάβει τη 
διοίκηση για να σωθεί η πόλη. Τότε βρίσκεται συμπα-

ραστάτης του ο εξέχων 
Σάμιος Θεμιστοκλής Σο-
φούλης. Τον Αύγουστο 
του 1951 έρχεται η εικό-
να της Παναγίας Σου-
μελά που μέχρι τότε 
παρέμενε στη Θεσσαλο-
νίκη μέχρι να τελειώσει η 
Μονή και να βρει τη θέση 
της μεταξύ των Ποντίων. 
Η μεγάλη πομπή ξεκινά 
από τη Θεσσαλονίκη και 
φτάνοντας ως τη Βέροια 
χιλιάδες λαού παρακο-
λουθούν τη λειτουργία. 
Ο Αλέξανδρος προσεύ-
χεται, «των αοιδίμων ημίν 
αυτοκρατόρων της Τρα-
πεζούντος Ανδρόνικου, 
Ιωάννου, Μανουήλ, Γε-
ωργίου, Αλεξίου και Δαυ-
ίδ».
Κι ήταν ο Αλέξανδρος 
πρώτος ποιμενάρχης που 
από το 1491 εδεήθη υπέρ 
της αναπαύσεως των Ελ-
λήνων αυτοκρατόρων της 
Τραπεζούντας και μετά 
από πέντε αιώνες ο Μα-
ραθοκαμπίτης αρχιερέ-
ας μπροστά σε εκκλησί-
ασμα που έκλαιγε γοερά 

φέρνοντας στη μνήμη τους αγώνες για την πατρίδα. Ο 
Αλέξανδρος Δηλανάς, αυτή η εξέχουσα και σεβαστή 
μορφή του Μαραθοκάμπου και της Σάμου ολόκληρης, 
άφησε μεγάλο έργο σε δύσκολους καιρούς.
Υπήρξε ακούραστα ανιδιοτελής και φιλόπονος. Επι-
φανείς Σάμιοι ζήτησαν πολλές φορές από τη Σύνο-
δο να μεταφερθεί στη Σάμο, ο ίδιος όμως αρνήθηκε. 
Έμεινε στη Μακεδονία που αγάπησε, κοντά σε ένα 
ποίμνιο που τον λάτρεψε.
Σε ηλικία 86 ετών έκλεισε τα μάτια και παρέδωσε το 
πνεύμα και την ψυχή στο Δημιουργό του.
Ο Αλέξανδρος Μυρίνης-Ιναίων-Περγάμου-Ζιχνών-
Βεροίας και Ναούσης ενταφιάστηκε στη Βέροια, στη 
δεύτερη πατρίδα του. Στη σορό του αποδόθηκαν τιμές 
αρχηγού κράτους. Η μεγαλύτερη τιμή όμως ήταν αυτή 
του ποιμνίου του που τον συνόδεψε με κατήφεια, συ-
ντετριμμένες καρδιές και δάκρυα στα μάτια κρατώ-
ντας άσπρες λαμπάδες κοντά στον ουράνιο Πατέρα 
του.
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Ένα μέρος της ζωής μου ήταν και είναι το ορεινό 
χωριό του Μαραθόκαμπου στη Σάμο, το οποίο σημαί-
νει πολλά για μένα. Ο Μαραθόκαμπος ήταν η πατρί-
δα του πατέρα μου Μανώλη Γεωργίου Σαρρή (1899-
1977). Ο πα τέρας μου παρέμεινε πάντοτε «γνήσιος  
Έλληνας» παρότι έμεινε για μεγάλο χρονικό 
διάστημα στη Γερμανία στη δεκαετία του ‘30 
του περασμένου αιώνα, όπου εκεί γνώρισε 
και τη σύζυγό του Ίρμα (Irmgrad), τη μητέ-
ρα μου.
Εγώ γεννήθηκα στη Γερμανία το 1939, αλλά 
εξαιτίας του πολέμου είδα τον πατέρα μου 
μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τον 
επακόλουθο εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα το 
1948, όταν επέστρεψε από την Μέση Ανατο-
λή (Αλεξάνδρεια) όπου προσέφερε τις υπη-
ρεσίες του στον Ελληνισμό. Είναι σχεδόν ένα θαύμα 
πως οι γονείς  μου κατάφεραν να επιζήσουν μέσα από 
τα δεινά αυτού του πολέμου.
Ως μισός Έλληνας, που κατέχει μόνο μερικώς την 
ελληνική γλώσσα, ήθελα αργότερα να γνωρίσω την πα-
τρίδα τού πατέρα μου που είναι και δική μου πατρίδα. 
Έτσι λοιπόν επισκέφτηκα για πρώτη φορά την Ελλά-
δα το 1957 (Αλεξανδρούπολη) σε ηλικία 18 ετών, στη 
συνέχεια το 1977 (Αλεξανδρούπολη, Αθήνα, Γλυφά-
δα, Κρήτη, Σαντορίνη), προτού μπορέσω να ταξιδέψω 
αργότερα στη Σάμο και ιδιαίτερα στο Μαραθόκαμπο 
(1983).
Δυστυχώς, οι γονείς μου δεν άφησαν τίποτα γρα-
πτό για τους παππούδες μου και τις γιαγιάδες μου που 
έζησαν στη Σάμο. Το μόνο του γνωρίζω από αφηγή-
σεις είναι ότι τη δεκαετία του 1940 ο παππούς μου δι-

ορίστηκε πρόεδρος της κοινότητας Μαραθοκάμπου. 
Αλλά από ότι κατάλαβα θα πρέπει να παραιτήθηκε 
πολύ απογοητευμένος και εντελώς στενοχωρημένος 
σε αυτά τα δύσκολα χρόνια.
Για πρώτη φορά ήλθα στον Μαραθόκαμπο το 1983 

μαζί με τη σύζυγό μου Ροσβίτα (Roswitha) και έτσι 
ήμουν σε θέση να δω τη γενέτειρα του πατέρα μου και 
το σπίτι των παππούδων μου που είναι σήμερα το Ανα-
γνωστήριο Μαραθοκάμπου. Ένιωσα ιδιαίτερα  ευτυχι-
σμένος  και χαρούμενος όταν βρέθηκα μπροστά από 
την οικογενειακή κατοικία του πατέρα μου όπου έβγα-
λα και μια αναμνηστική φωτογραφία μαζί με την σύζυ-
γό μου.
Ιδιαίτερη συγκίνηση όμως ένιωσα, όταν μπήκα μέσα 
στο πατρικό σπίτι του πατέρα μου και είδα για πρώ-
τη φορά τις φωτογραφίες του παππού μου Γεωργίου 
(1877-1950) και της γιαγιάς μου Τριανταφυλλιώς Σαρ-
ρή (1880-1954). Οι φωτογραφίες τους είχαν τοποθε-
τήθεί δίπλα-δίπλα μαζί με τη φωτογραφία του πατέρα 
μου (1899-1977) που ευρίσκεται δεξιά. Το πρώτο μου 
συναίσθημα ήταν χαρά που είδα τις όμορφες φωτο-

γραφίες των παππούδων μου, 
παράλληλα όμως ένιωσα και 
πένθους, σκεφτόμενος το πα-
ρελθόν και τις δύσκολες κα-
θώς και ατυχείς στιγμές που 
είχαν περάσει ο παππούς 
μου, η γιαγιά μου και ο πατέ-
ρας μου.
Αργότερα  επισκέφτηκα την 
Σάμο  περισσότερες από έξι 
φορές. Το 2001 ήλθα για πε-
ραιτέρω μελέτη των στοιχείων  
του οικογενειακού μου ιστο-
ρικού που υπάρχουν στα αρ-
χεία στον Μαραθόκαμπο και 
στο Βαθύ. Είχα έλθει μαζί με 
έναν πρώην φοιτητή του πα-
τέρα μου, τον καθηγητή Δημή-
τριο Θωίδη που διακρίνουμε 
δεξιά στην φωτογραφία, που 

Βίκτωρ  Εμ. Σαρρής 

Ψάχνοντας τις ρίζες μου στην πολυαγαπημένη μου Σάμο
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βγάλαμε μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου. 
Στο μέσον της φωτογραφίας κάθομαι εγώ και αριστε-
ρά ευρίσκεται ο τότε δήμαρχος Μαραθοκάμπου Μα-
νώλης Κιλουκιώτης.
Δυστυχώς όμως αυτές οι μελέτες για τις ρίζες της 

οικογένειάς μου δεν έφεραν αποτελέσματα.
 Έτσι αυτή η αναζήτηση ενάντια στην οικογενειακή 
λήθη ήταν μάταιη.
Υπάρχει όμως κάτι θετικό από το «κουτί των ανα-
μνήσεών μου»: Κατά τη διάρκεια των μεταγενέστερων 
μου ταξιδιών στη Σάμο -για παράδειγμα το 2003- κα-
θώς καθόμουν στην παραλία στο ανατολικό τμήμα της 
Σάμου και κοιτάζοντας προς την αρχαία Έφεσο και τη 
Μίλητο, μπόρεσα  να μελετήσω τους Προσωκρατικούς 
φιλοσόφους και τον ίδιο τον Σωκράτη. ΙωςΙδιαιτέρως 
σημαντική ήταν η ανάγνωση ενός φιλοσοφικού βιβλίου 
του συγγραφέα Karl Popper με τίτλο, «Ο κόσμος του 
Παρμενίδη: Η προέλευση της ευρωπαϊκής σκέψης» το 
οποίο διάβασα στην παραλία αρκετές φορές.
Επίσης σημαντικά για μένα ήταν τα ταξίδια μου στη 
Σάμο μαζί με τη σύζυγό μου Ροσβίτα και ειδικά τα κοι-
νά μας ταξίδια με τις κόρες μας Σόνια  και Άνια που 
είχαν μαζί και τις νέες τους οικογένειες το 2003, το 
2007 και το 2009.
Μέσα σε αυτό το πνεύμα, σκέφτομαι συχνά τα πολύ 
βασικά λόγια του Ισπανού φιλοσόφου και κοσμοπολί-
τη Georges Santayana (1863-1952) για το παρελθόν 
και το μέλλον όλης της ανθρώπινης ζωής και ελπίδας. 
Αναφέρει τα ακόλουθα: «όποιος δεν θυμάται το πα-
ρελθόν του είναι καταδικασμένος να το ξαναζήσει». 
Ναι, αυτό το θυμάμαι πάντα μέχρι σήμερα όταν επι-
σκέπτομαι την Σάμο, αναλογιζόμενος όλες τις δυσκο-
λίες που είχαν οι πρόγονοί μου.

Τέλος, αξέχαστη θα μου μείνει μια φωτογραφία από 
το 1983 στην νότια ακτή της Σάμου (Όρμος Μαραθο-
κάμπου)  με μικρά ψαροκάικα, τη οποία και παραθέ-
τω.
Όσο μεγαλώνω (σήμερα είμαι 79 ετών), τόσο περισ-

σότερο σκέφτομαι τις ρίζες της οικογένειάς μου και 
όλο και περισότερες φορές ψιθυρίζω πάρα πολύ σιγα-
νά, έτσι ώστε να μη ακούουν οι άλλοι, και λέω: 

«Σάμο, Σάμο πολυαγαπημένη μου ...».

.....................................................................
Σημείωμα της Συντακτικής Επιτροπής
Ο Βίκτωρ Σαρρής θεωρείται σήμερα ένας από τους 
πιο καταξιωμένους καθηγητές πανεπιστημίου στο 
χώρο της ψυχολογίας διεθνώς. Σπούδασε ψυχολογία 
στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου και του Φράιμπουργκ 
(Γερμανία). Στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου και στο 
πανεπιστήμιο του Ντύσσελντορφ συνέγραψε την δι-
ατριβή και την υφηγεσία του αντίστοιχα. Από το 1973 
είχε την έδρα του καθηγητή της ψυχολογίας στο Πα-
νεπιστήμιο της Φρανκφούρτης και δίδαξε ως προσκε-
κλημένος καθηγητής στην Τυμβίγγη, στο Βερολίνο, 
Ντύσσελντορφ, στο πανεπιστήμιο της Χαβάης (Χο-
νολουλού) και της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες 
(UCLΑ). Έχει ιδρύσει την εκδοτική σειρά που φέρει 
τον τίτλο Psychologia Universalis στην οποία εκδίδο-
νται διατριβές και υφηγεσίες. Από το 2005 είναι ομό-
τιμος καθηγητής. 
Από τα βιβλία του αναφέρουμε αυτό που έχει μετα-
φραστεί και στα ελληνικά: 

Sarris, V. και Reiß, S. (2009). Μεθοδολογία έρευ-
νας και πειραματική Ψυχολογία, μετάφρ. Α. Τσαντή-
λα,  Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική.



Φτεριάς12

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2017 συμπληρώθηκαν 75 χρό-
νια από την ανατίναξη του κτιρίου όπου στεγάζονταν 
τα κεντρικά γραφεία της ελληνικής ναζιστικής οργά-
νωσης ΕΣΠΟ («Εθνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Ορ-
γάνωσις») στο κέντρο της Αθήνας (γωνία Γλάδστωνος 

και Πατησίων). Το 1942, στη διάρκεια της Κατοχής, η 
ΕΣΠΟ δραστηριοποιήθηκε για τη δημιουργία μίας αμι-
γώς ελληνικής ταξιαρχίας εθελοντών οι οποίοι θα πο-
λεμούσαν στο ανατολικό μέτωπο στο πλευρό των Γερ-
μανών. Όμως, μερικοί νέοι Έλληνες πατριώτες που 
αποτελούσαν τον «Ουλαμό Καταστροφών» της αντι-
στασιακής οργάνωσης ΠΕΑΝ («Πανελλήνια Ένωση 
Αγωνιζομένων Νέων») με επικεφαλής τον υποσμη-
ναγό Κώστα Περρίκο, αποφάσισαν να βάλουν τέλος 
στα σχέδια των κατακτητών και των ντόπιων συνερ-
γατών τους Το μεσημέρι της Κυριακής 20 Σεπτεμβρί-
ου 1942 με δέκα κιλά δυναμίτη ισοπέδωσαν το κτίριο 
της ΕΣΠΟ, ενώ στον πρώτο όροφο τελείωνε συγκέ-
ντρωση των μελών της. Στον τρίτο όροφο του κτιρί-
ου ήταν τα γραφεία και αποθήκες πυρομαχικών και 

καυσίμων μίας γερμανικής μονάδας. Με την έκρη-
ξη της βόμβας ανατινάχθηκαν και αυτά, με αποτέλε-
σμα να καταρρεύσουν τα πατώματα και των τριών ορό-
φων. Σύμφωνα με επίσημη αναφορά στην έκρηξη και 
την πυρκαγιά που ακολούθησε, σκοτώθηκαν 29 μέλη 

της ΕΣΠΟ –ο αρχηγός της, γιατρός Στε-
ροδήμας, τραυματίστηκε σοβαρά και πέ-
θανε λίγες μέρες αργότερα- καθώς και 
43 Γερμανοί στρατιωτικοί στον τρίτο όρο-
φο. Ήταν το μεγαλύτερο σαμποτάζ μέχρι 
τότε στην κατεχόμενη Ευρώπη και σημει-
ώθηκε στην πιο κρίσιμη καμπή του Β΄ Πα-
γκοσμίου Πολέμου, όταν οι δυνάμεις του 
Άξονα προχωρούσαν ακάθεκτα στα μέτω-
πα της Βορείου Αφρικής και της Ρωσίας. 
  Στην ομάδα των γενναίων πατριω-
τών που ανατίναξαν την ΕΣΠΟ ξεχωρίζει 
μία γυναίκα, η Ιουλία Μπίμπα. Ήταν μία 
απλή, μοναχική, λιγομίλητη και θεοσεβού-
μενη κοπέλα που καταγόταν από τη Σάμο 
και εργαζόταν στην Αθήνα ως παραδου-
λεύτρα. Στον ελεύθερο χρόνο της δίδασκε 
στο κατηχητικό σχολείο του Αγίου Νικολά-
ου στο Κουκάκι, όπου διέμενε. Εκεί απέ-
κτησε το παρατσούκλι «δασκαλίτσα», με 
αποτέλεσμα να θεωρείται ότι ήταν δασκά-
λα. Όμως, η Ιουλία φαίνεται ότι ήταν μόνο 
απόφοιτη δημοτικού. Ήταν παντρεμένη με 
τον Κώστα Μπίμπα που ήταν τυφλός εκ γε-
νετής. Τίποτα πάνω της δεν προδιέθετε κά-
ποιον για το τι θα ήταν ικανή να κάνει στην 
Κατοχή. Τον Μάρτιο του 1942, η φίλη και 
γειτόνισσα της, Αικατερίνη Μπέση, τη μύ-
ησε στην ΠΕΑΝ. Όπως δεκάδες άλλες κο-
πέλες, έγραφαν συνθήματα στους τοίχους 
της Αθήνας εναντίον των κατακτητών και 
μοίραζαν παράνομα έντυπα και προκηρύ-

ξεις. Τον Ιούλιο του 1942 ο Κώστας Περρίκος ίδρυσε 
τον Ουλαμό Καταστροφών με στόχο να ξεκινήσει με-
γάλης κλίμακας σαμποτάζ εναντίον των κατακτητών 
και των συνεργατών τους. Η Μπέση και η Μπίμπα ήταν 
οι μοναδικές γυναίκες που στρατολογήθηκαν στον 
Ουλαμό και τα μέλη του έκρυψαν στο σπίτι της Μπέ-
ση τις εκρηκτικές ύλες με τις οποίες θα έφτιαχναν τις 
βόμβες. Επειδή υπήρξε κίνδυνος να γίνει έρευνα από 
τις αρχές κατοχής, η Μπέση και η Μπίμπα μετέφεραν 
τα εκρηκτικά στο σπίτι της τελευταίας. Στο σπίτι της 
Μπίμπα κατασκευάστηκε η βόμβα που ισοπέδωσε το 
κτίριο της ΕΣΠΟ και μάλιστα η ίδια βοήθησε στην κα-
τασκευή της. Προηγουμένως είχε βοηθήσει -πάλι στο 
σπίτι της στην κατασκευή των βομβών με τις οποίες ο 
Ουλαμός Καταστροφών ανατίναξε στις 15 Αυγούστου 

Κωνσταντίνος Λαγός

Η ηρωική δασκάλα Ιουλία Μπίμπα
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1942 τη λέσχη των γερμανών αξιωματικών του Υγειο-
νομικού, κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο, και στις 
22 Αυγούστου 1942 τα γραφεία της οργάνωσης ΟΕΔΕ 
(Καντακουζηνού 7), μιας ελληνοναζιστικής οργάνω-
σης, μικρότερης της ΕΣΠΟ
Στην ενέργεια εναντίον των κεντρικών γραφείων 
της ΕΣΠΟ, στις 20 Σεπτεμβρίου 1942, η Ιουλία κου-
βάλησε την πάνινη τσάντα με τη βόμβα των 10 κιλών 
-καλυμμένη με χόρτα- από το σπίτι της στο Κουκάκι 
μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Στις τρεις περίπου 
ώρες που διήρκεσε η αναμονή, μέχρι ο Μυτιληναίος 
και ο Γαλάτης να τοποθετήσουν και να πυροδοτήσουν 
τη βόμβα μέσα στο κτίριο της ΕΣΠΟ, η Ιουλία την κρα-
τούσε συνέχεια στα χέρια της παριστάνοντας την ανέ-
μελη κοπέλα που μετά το πέρας της κυριακάτικης λει-
τουργίας έκανε τη βόλτα της 
χαζεύοντας τις βιτρίνες των 
καταστημάτων. 
Στις 11 Νοεμβρίου 1942, 
οι Γερμανοί, κατόπιν προδο-
σίας ενός χωροφύλακα με 
μία αστραπιαία επιχείρηση 
συνέλαβαν μέσα στο σπίτι 
της Θησέως τα σημαντικότε-
ρα μέλη του Ουλαμού Κατα-
στροφών, ανάμεσά τους τον 
Κώστα Περρίκο και την Ιου-
λία Μπίμπα. Ενώ ήταν κρα-
τούμενη, η Ιουλία βασανί-
στηκε σαδιστικά από τους 
Γερμανούς. Οι ίδιοι πίστευ-
αν ότι ως γυναίκα θα ήταν 
πιο εύκολο να την κάνουν 
να αποκαλύψει τους συνερ-
γούς της στην ανατίναξη της 
ΕΣΠΟ. Τα φριχτά βασανι-
στήρια «έσπασαν» τελικά 
την Ιουλία, η οποία ομολό-
γησε στους βασανιστές της 
ότι συμμετείχε στην ανατίνα-
ξη της ΕΣΠΟ. Όμως, πήρε όλη την ευθύνη πάνω της 
και δεν αποκάλυψε το παραμικρό για κανέναν άλλο. Η 
ομολογία της και το γεγονός ότι οι Γερμανοί ανακάλυ-
ψαν στο σπίτι της στο Κουκάκι τα υπόλοιπα εκρηκτικά 
του Ουλαμού Καταστροφών, σφράγισαν τη μοίρα της. 
Στις 31 Δεκεμβρίου 1942 το Γερμανικό Στρατοδι-
κείο Αθηνών την καταδίκασε τρεις φορές σε θάνατο 
«διά πελέκεως». Μέχρι τότε οι Γερμανοί δεν είχαν 
εκτελέσει γυναίκα στην Ελλάδα καταδικασμένη σε 
θάνατο από στρατοδικείο τους και έτσι ο τρόπος θα-
νάτου μάλλον είχε να κάνει με το γεγονός ότι ήταν 
γυναίκα, αλλά και από μίσος γι’ αυτό που τους έκα-
νε. Οι άλλοι συναγωνιστές της, ανάμεσά τους και ο 
Κώστας Περρίκος, εκτελέστηκαν δια τυφεκισμού στο 
Σκοπευτήριο Καισαριανής. Καθώς στην Ελλάδα δεν 
γίνονταν τέτοιες εκτελέσεις, η Ιουλία Μπίμπα παρέ-
μενε φυλακισμένη στο Εμπειρίκειο Άσυλο. Ενώ ήταν 

φυλακισμένη, η Μπίμπα κατάφερε να στείλει μερι-
κά σημειώματα στη μητέρα της και την Άννα Πατέρα, 
φίλη και γειτόνισσά της. Στα περισσότερα σημειώμα-
τα η Ιουλία ζητά να της φέρουν στη φυλακή τρόφιμα 
και ρουχισμό. Δεν δίνει λεπτομέρειες για τα βασα-
νιστήρια που υπέστη και για τις απάνθρωπες συνθή-
κες κράτησής της. Προφανώς αποκρύπτει αυτά τα ση-
μεία για να μην στεναχωρήσει τους οικείους της, αλλά 
επίσης μην τυχόν τα σημειώματα πέσουν στα χέρια 
των Γερμανών. Σε κάποια αναφέρει μόνο ότι κρυώ-
νει και πονάει. Όμως, μία «αθώα» επισήμανσή της σ’ 
ένα σημείωμα αφήνει υπονοούμενο για τα μαρτύρια 
που είχε τραβήξει. Ζητά να της φέρουν τη θερμοφόρα 
της για να τη βάλει στα πλευρά της που πονούν. Προ-
σπαθεί να δώσει όμως και μία νότα αισιοδοξίας δια-

βεβαιώνοντας την Άννα ότι θα αντέξει στις κακουχί-
ες «Εμείς οι Σαμιώτισσες είμαστε γερά κόκκαλα…». 
Στο πιο σημαντικό απ’ όλα τα σημειώματά της, η Ιουλία 
ανοίγει την καρδιά της στην Άννα και τις αποκαλύπτει 
τι ήταν αυτό που την ώθησε να εμπλακεί στον Αγώ-
να εναντίον του κατακτητή: το παράδειγμα εκείνων 
που κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπο-
λη στις 31 Μαΐου 1941. Η Ιουλία δεν γνώριζε τα ονό-
ματά τους, αλλά ούτε και επρόκειτο να τα μάθει…... 

 «Δεκέμβριος 1942 Αγαπητή Άννα, πολλές φορές με 
ρωτάνε εδώ στη φυλακή πώς βρήκα τη δύναμη εγώ, 
ένα άβγαλτο κορίτσι απ’ τη Σάμο ν’ ανακατευτώ στην 
Αντίσταση. Ούτε κι εγώ ξέρω να σου πω. Κάτι μέσα 
μου μ’ έτρωγε. Κάτι μου ‘λεγε «Πρέπει να κάνεις κι 
εσύ κάτι. Το ζητάει η ώρα». Μπορεί να μ’ έβαλαν στα 
αίματα κι εκείνα τα παλικάρια που κατέβασαν τη γερ-
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μανική σημαία απ’ την Ακρόπολη τον Μάιο του ’41. Δεν 
μάθαμε ακόμα τ’ όνομά τους. Ίσως να μην το μάθουμε 
ποτέ. Θυμάμαι ότι εκείνη τη μέρα, εκείνο το σούρου-
πο, ανέβηκα πάνω στου Φιλοπάππου και κοίταζα τον 
βράχο απέναντι. Κοίταζα τον Παρθενώνα και σκεφτό-
μουνα «Άραγε θα μπορέσω ποτέ να κάνω κι εγώ κάτι;». 
Ας είναι! Τώρα όλα αυτά είναι περασμένα. Τώρα έχω 
μπροστά μου τα κάγκελα. Απ’ την περασμένη βδομά-
δα μ’ έχουν στην απομόνωση. Θ’ αντέξω όμως. Κου-
ράγιο». 
Μετά τη δίκη της ο γαμπρός της, Αλέκος Μπίμπας, 
την επισκέφτηκε στο Εμπειρίκιο. Οι Γερμανοί την εί-
χαν δεμένη σ’ ένα δέντρο και είχε βασανιστεί σε τέ-
τοιο βαθμό που είχε καταντήσει σκιά του εαυτού της. 
Τα βασανιστήρια για τη Μπίμπα συνεχίζονταν, παρ’ 
όλο που η ίδια είχε πια καταδικαστεί σε θάνατο και οι 
Γερμανοί γνώριζαν ότι δεν θα μάθαιναν απ’ αυτή κάτι 
για την ανατίναξη της ΕΣΠΟ. Όμως, τα ναζιστικά κτή-
νη με τον τρόπο αυτό ξεσπούσαν πάνω στην κοπέλα 
που τους είχε προξενήσει τόσο κακό. Κάποια στιγμή 
η Ιουλία σήκωσε το κεφάλι της, κοίταξε τον γαμπρό 
της, και του είπε: «Αλέκο, να είσαι υπερήφανος που 
με είχες νύφη σου και να είσαι βέβαιος ότι δεν μαρ-
τύρησα απολύτως τίποτε από όσα ήξερα, εις τους Χιτ-
λερικούς».
Αυτά ήταν και τα τελευταία λόγια που άκουσε ο Αλέ-
κος από την Ιουλία, αφού δεν την είδε ποτέ ξανά. Τον 
Ιανουάριο ή Φεβρουάριο του 1943, έγινε η μεταγω-
γή της Μπίμπα από το Εμπειρίκιο στις φυλακές Αβέ-
ρωφ. Ούτε όμως και τώρα οι Γερμανοί σταμάτησαν να 
την κάνουν να υποφέρει. Με το κορμί της τσακισμέ-
νο από τα βασανιστήρια, την υποχρέωσαν να κάνει τη 
διαδρομή από το Εμπειρίκιο στις Φυλακές Αβέρωφ 
πεζή υπό ισχυρή συνοδεία, κρατώντας στα χέρια της 
τη βαλίτσα με τα πράγματά της. Από του Αβέρωφ, η 
Ιουλία θα στελνόταν στη Γερμανία, ή σε κάποια κατε-
χόμενη χώρα όπου υπήρχε λαιμητόμος προκειμένου 
να εκτελεστεί εκεί η ποινή της. Δεν υπάρχουν μαρτυ-
ρίες για την παραμονή της Μπίμπα στις φυλακές Αβέ-
ρωφ, ίσως γιατί το μικρό διάστημα που βρισκόταν εκεί, 
οι Γερμανοί την είχαν στην απομόνωση. Το μόνο που 
έγινε γνωστό ήταν ότι η Μπίμπα έφυγε από την Ελ-
λάδα κάποια στιγμή τον Φεβρουάριο ή Μάρτιο 1943 
προκειμένου να εκτελεστεί η ποινή της. Αυτό συνέ-
βη σύμφωνα με τις περισσότερες πηγές στη Γερμανία, 
ενώ κάποιες λίγες καταγράφουν τη Βουλγαρία ή την 
Πολωνία, χώρες όπου στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου γίνονταν επίσης εκτελέσεις με αποκεφαλι-
σμό. Σύμφωνα με δημοσίευμα της παράνομης εφημε-
ρίδας της ΠΕΑΝ, «Δόξα»: «(Η Ιουλία Μπίμπα) Καταδι-
κάστηκε δύο φορές σε θάνατο μαζύ με τον Περρίκο 
στις 31 Δεκεμβρίου 1942 και προ ημερών απεστάλη 
στη Γερμανία να εκτελεσθή διά πελέκεως. Φτωχή γυ-
ναίκα του λαού δεν ήξαιρε πολλά γράμματα, δεν κατα-
λάβαινε ούτε ήθελε να καταλαβαίνη γρυ από «πολιτι-
κή συνειδητοποίηση». Ένα μόνο ήξαιρε, ν’ αγωνίζεται 
και να πεθαίνη για την Ελλάδα και τη Λευτεριά»....

Δυο φιλέλληνες 

Είναι φιλέλληνες τόσο πολύ ώστε να λένε ότι είναι 
Ολλανδοί, αλλά η καρδιά τους είναι ελληνική. Είναι ο 
Jos Kerhof και η Marja Buter, η αγάπη τους όμως για 
την Ελλάδα και τον Όρμο Μαραθοκάμπου τους κάνει 
να αλλάζουν τα ονόματά τους σε Γιώργο και Μαρία. 
Άνθρωποι που χρησιμοποιούν ελληνικά ονόματα, χο-
ρεύουν άριστα τους ελληνικούς χορούς. Τους μαθαί-
νουν στην πατρίδα τους την Ολλανδία και όταν έρθουν 
στην Ελλάδα χορεύουν από χασάπικο, ζεμπέκικο, μέ-
χρι ροδίτικο. Μιλούν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα 
για την οποία προσπαθούν συνέχεια να μαθαίνουν όλο 
και περισσότερα. Τη Σάμο τη λατρεύουν γι’ αυτό έρ-
χονται τρεις φορές το χρόνο, όμως η ελληνική μου-
σική και οι αναμνήσεις τους από τον Όρμο τους συ-

ντροφεύουν καθημερινά στην Ολλανδία και βέβαια 
η μεγάλη τους επιθυμία είναι να πάρουν την σύνταξή 
τους και να μένουν στη Σάμο 6 μήνες.
Εμείς σαν Έλληνες και σαν Σαμιώτες τους λέμε ένα 
μεγάλο ευχαριστώ, γιατί αγαπούν την πατρίδα μας, 
αγαπούν εμάς. Είναι σπουδαίοι άνθρωποι ο Jos και η 
Marja με βαθιά αισθήματα. Είναι σπουδαίο ξένοι άν-
θρωποι να νιώθουν Έλληνες. Είναι τιμή και περηφά-
νια.  
Είναι το αθάνατο ελληνικό πνεύμα, είναι ο ήλιος και 
η θάλασσα, είναι η ευλογημένη γη, είναι η κουλτούρα 
μας και οι παραδόσεις μας που πρέπει να διαφυλά-
ξουμε, είναι όλα αυτά που επηρεάζουν το Γιώργο και 
τη Μαρία.
Τους ευχόμαστε να είναι καλά και να πραγματοποι-
ηθεί το όνειρό τους και θα είμαστε πάντα εδώ για να 
τους αγαπάμε και να τους καλοδεχόμαστε, γιατί τέ-
τοιοι άνθρωποι μας κάνουν να ανεβάζουμε το ανά-
στημά μας σαν Έλληνες και να βλέπουμε τον ήλιο πιο 
ψηλά και πιο λαμπερό.
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Στο δημοσίευμα του Ευάγγελου Γ. Κιλουκιώτη στο 
Φτεριά, τεύχος Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου, 2017 υπάρχουν 
πάρα πολλές ανακρίβειες, οι οποίες αλλοιώνουν, για να 
μην πω καταστρέφουν, την ιδιαίτερη ιστορία του Μαρα-
θοκάμπου. Έχει φίλους πολύ μεγαλύτερους από εκεί-
νον που έχουν ζήσει τα γεγονότα κι έπρεπε να υπάρχει 
εκ μέρους του κάποια συνεννόηση πριν δώσει το κείμε-
νο για δημοσίευση.
Ότι μικρά ποταμόπλοια αποβίβαζαν στις διάφορες πα-

ραλίες αποσπάσματα Γερμανών με εκπαιδευμένα λυκό-
σκυλα και χτένιζαν τις πλαγιές του Κέρκη (ανακρίβεια).
Στο λιμάνι του Όρμου Μαραθοκάμπου πότε-πότε αρά-
ζανε ένα ή δύο καραβάκια και ξεφορτώνανε ακατέργα-
στο θειάφι.
Στο σπίτι του Νικολάου Γ. Κυπραίου (Νιέροκα) κατοι-

κούσαν τρεις Γερμανοί από τους οποίους οι δύο ήταν 
αξιωματικοί κι ένας στρατιώτης. Είχαν κι έναν Ιταλό αιχ-
μάλωτο ως μάγειρα. Ο Γερμανός στρατιώτης κι ο Ιταλός 
φέρνανε τρόφιμα από το Καρλόβασι, όταν στην περιοχή 
Σεβαστέικα μία ομάδα Ιερολοχιτών τους έπιασαν, τους 
έβγαλαν τα ρούχα, τους έντυσαν με εγγλέζικα και τους 
άφησαν ελεύθερους. Ο Ιταλός τους είπε ότι στο σπίτι 
του Κυπραίου όπου κατοικούν ποτέ δεν υπάρχει σκοπός. 
Μετά από λίγες μέρες η ομάδα των Ιερολοχιτών με έναν 
ανθυπολοχαγό έκαμε το εγχείρημα. Χωρίς καμία αντί-
σταση μπήκαν μέσα στο σπίτι. Μπαίνοντας πιάσανε τις 
πόρτες στα δύο δωμάτια δεξιά κι αριστερά. Οι Γερμανοί 
κοιμούνταν. Μόλις άνοιξαν την πόρτα του ενός δωματί-
ου, ξύπνησε ο Γερμανός και βλέποντας τον Ιερολοχίτη 
άπλωσε το χέρι να πιάσει το πιστόλι του. Τότε ο Ιερολο-
χίτης τον πυροβόλησε με το αυτόματο στο πρόσωπο και 
τον σκότωσε. Το ίδιο έκαμε κι ο έτερος στο άλλο δωμά-
τιο. Το τρίτο δωμάτιο το μισό ήταν ταμπανωμένο και σ’ 
αυτό έμεναν ο στρατιώτης Γερμανός μαζί με τον Ιταλό 
οι οποίοι δεν κουνήθηκαν καθόλου. Οι Ιερολοχίτες νόμι-
σαν ότι εκεί δεν έμενε κανείς. Κι αυτούς τους δύο τους 
εκτέλεσαν οι Γερμανοί επειδή δεν αντιστάθηκαν αφού 
πρώτα πέρασαν από στρατοδικείο.
Μπαίνοντας μέσα οι Ιερολοχίτες άφησαν έξω στην 

αυλή ένα σκοπό. Όταν τους σκότωσαν, βγαίνοντας έξω 
ο ανθυπολοχαγός, ο σκοπός νόμιζε ότι ήταν Γερμανός 
και τον πυροβόλησε τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή 
χώρα χωρίς να τρυπηθούν τα έντερα. Τον μετέφεραν με 
τα πόδια σ’ έναν από τους ανεμόμυλους, τον επέδεσαν 
πρόχειρα και τον σκέπασαν με κλαδιά, τον άφησαν κι 
έφυγαν γιατί άρχισε να ξημερώνει. Την άλλη νύχτα πή-
γαν και τον μετέφεραν στην τοποθεσία Τραχύλη, όπου 
υπήρχαν οι αδελφές Τσακουμάγκου που τα αδέλφια 
τους ήταν στον Ιερό Λόχο.
Το ότι έπιασαν αιχμάλωτους τον Ιταλό και τον Γερμα-

νό, το ότι η βάση των Ιερολοχιτών ήταν οι ανεμόμυλοι, το 
ότι με αυτοκίνητο διέσχισαν το χωριό οι Ιερολοχίτες, το 
ότι τους πήραν είδηση οι Γερμανοί κι αντιστάθηκαν με 
σθένος, το ότι σκοτώσανε το σκοπό (δεν υπήρχε Γερμα-

νός σκοπός) και τραυμάτισαν έναν άλλον, το ότι δε μπό-
ρεσαν να ρίξουν το φυλάκιο (που δεν υπήρχε), το ότι 
απέτυχε το εγχείρημα και το ότι σκορπίσανε στα γύρω 
δάση οι Ιερολοχίτες, όλα αυτά είναι ανακρίβειες, για να 
μην πω ψέματα, δεν έγιναν ποτέ. Το ότι έπιασαν οι Γερ-
μανοί 50 για εκτέλεση επίσης, ήταν 70.
Όλα αυτά τα ξέρω από πρώτο χέρι γιατί ύστερα από 

χρόνια ο ανθυπολοχαγός αυτός που έκαμε το εγχείρημα 
ήρθε στη Σάμο ως αντισυνταγματάρχης, διοικητής των 
ΤΕΑ Σάμου. Εγώ τότε υπηρετούσα ως ανθυπολοχαγός 
των ΤΕΑ Μαραθοκάμπου. Τότε ήρθε ο διοικητής, μου 
ζήτησε να τον πάω στα μέρη αυτά και μου είπε όλη την 
ιστορία.

Μανώλης Πήττας 

Μια άλλη άποψη - αφήγηση για τον Ιερό Λόχο

Έλσα Χίου

Λαμπριάτικες λαμπάδες
Αν κοιτάξεις με υπομονή και αγάπη τη φλόγα μιας 

λαμπάδας στο μισοσκόταδο, θα νιώσεις τη γαλήνη που 
υπάρχει στο βάθος της ελληνορθόδοξης ζωής. Το αγνό 
κερί απ’ την πανάρχαια λατρευτική παράδοση βρέθηκε 
σε παλαιοχριστιανικές κατακόμβες και πρωτοβυζαντι-
νούς ναούς εμπλουτισμένο με συμβολισμούς της χρι-
στιανικής πίστης. Απ’ το παρθένο μελισσοκέρι έρχεται η 
φλόγα, όπως απ’ την Παρθένο ο Χριστός.
Είναι επίσης ευκολόπλαστο, όπως είναι και η εσωτερι-

κή μας αναμόρφωση. Είναι ενωτικό με τη φωτιά, συμβο-
λίζοντας την υπομονή της αγάπης και τη γλυκύτητα της 
ειρήνης. 
Τέτοιες μέρες η φλόγα της λαμπάδας ανάβει γλυκά 

στην παιδική μας μνήμη, φέγγοντας στην ανάδυση αγα-
πημένων γυναικείων μορφών. Μανάδες και γιαγιάδες 
κατεβαίνουν απ’ τον ουρανό ανασκουμπωμένες, μαλα-
κώνουν στο μαγκάλι το κερί, δένουν απ’ το ποδάρι του 
τραπεζιού την άκρη του φυτιλιού, ενώ τεντώνουν την 
άλλη άκρη σφίγγοντάς την ανάμεσα στα γόνατα. Σκυ-
φτές πλάθουν τεχνικά και γρήγορα, σιγοψάλλοντας 
ύμνους των ημερών. Μακριά κεριά για τον επιτάφιο και 
τυλιχτές ντούκες για τους νεκρούς και το Χριστό. Οι 
λαμπάδες τους, απλές κι αστόλιστες, για το πασχαλινό 
Άγιο φως.
Σχεδόν μισό αιώνα πριν, Μεγάλη Πέμπτη, την ώρα που 

βάφαμε τ’ αβγά, ήλθε στο σπίτι μας η γριά Λουλούδα μ’ 
ένα καλάθι βότανα μυριστικά και λευκές λαμπάδες πα-
ραφίνης στολισμένες με χρωματιστά χρυσόχαρτα. Η 
μάνα μου αγόρασε μυριστικά, αλλά λαμπάδα για μένα 
αρνήθηκε να πάρει. Μου είχε φτιάξει ένα καλαθάκι από 
κερί, σαν φωλίτσα που χώραγε ένα κόκκινο αυγό. Έκλα-
ψα πολύ εκείνη τη μέρα που η μάνα μου για χάρη της πα-
ράδοσης ράγισε την καρδιά μου. Μεγαλώνοντας, έμαθα 
να ζω εκείνο το εκστατικό βίωμα μέσα στο θάλπος και το 
άρωμα των γνήσιων κεριών και τη μύχια σχέση με τη μυ-
σταγωγία του πάθους και της Ανάστασης. Καλό Πάσχα.
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Η κάρτα προσκλητήριο του Συλλόγου των Γυναικών 
Μαραθοκάμπου ενταγμένου στην Ομοσπονδία Γυναι-
κών Ελλάδος, είχε τον εξής υπότιτλο: 

«Οι γυναίκες τραβήξανε ψηλά. Πολύ ψηλά. Δύσκολο 
πια να χαμηλώσουνε». 

Είναι πασίγνωστη η ιστορική πορεία των γυναικών 
στην κατάκτηση των δικαιωμάτων τους, που κάθε χρό-
νο στις 8 του Μάρτη  υπενθυμίζεται με εκδηλώσεις και 
επετειακές ομιλίες. Η αντίστασή τους, που προκάλε-
σε διώξεις, βία, κι επίμονους αντεπιθετικούς αγώνες, 
τις δικαίωσε, αφού κατάφεραν να ενταχτούν ιστορικά 
στην κοινωνία ως ισότιμα μέλη, με δικαιώματα ψήφου, 
εργασίας και πολιτικής έκφρασης. Κατάφεραν με λίγα 
λόγια ένα είδος εξανθρωπισμού της κοινωνίας, κερδί-
ζοντας έτσι την ελευθερία τους απ’ την ιδιοκτησιακή 
αντρική μεταχείριση, απ’ την αγο-
ροπωλησία τους μέσω της προί-
κας, απ’ την καταπίεση των νοο-
τροπιών, και της άγνοιας.

 Εκείνο το απόγευμα στην αί-
θουσα συγκέντρωσης, οι γυναί-
κες έζησαν τον παλμό της γιορτής 
τους, μέσα από την κεντρική ομι-
λία, και την προβολή ανάλογης ται-
νίας, μέσα από συζητήσεις γύρω 
απ’ τα προβλήματα του χωριού που 
τα παλεύουν επίμονα, καθώς και 
με απαγγελίες ποιημάτων.
Τις κοιτούσα. Ζεστά χαμόγελα, ανήσυχα και τρυφε-
ρά αλληλέγγυα χέρια. Η Κατερίνα, η Γραμματική, η 
Ευανθία, η Ελισάβετ, η Σπυριδούλα, η Αριάδνη, η Μα-
ρία, η Ευαγγελία, η Αθηνά. Ήταν κι άλλες και η πιο αρ-
γοπορούσα, η Ειρήνη του Ακαθίστου, που άφησε την 
εσπερινή τελετουργία της ενορίας της στη μέση. Ανοί-
γοντας την πόρτα, ένοιωσα μια αύρα ευωδίας από θυ-
μίαμα και μυρωμένες νύφες. Πέρασε στη θέση της. 
Άνοιξε τη δίπτυχη κάρτα κι άρχισε ν’ απαγγέλλει, 
Ψωμί και τριαντάφυλλα, ποίημα του Τζέιμς Όπενχάιμ, 
γραμμένο για τις εργάτριες της κλωστοϋφαντουργίας 
που δέχτηκαν αιματηρή επίθεση κατά τη συγκέντρωση 
της απεργίας τους στη Νέα Υόρκη. Και για τις αγωνι-
ζόμενες γυναίκες όλου του κόσμου. 

Καθώς τραβάμε εμπρός, 
στην ομορφιά της μέρας, 
χιλιάδες σκοτεινές κουζίνες, 
χιλιάδες μαύρες φάμπρικες, 
γεμίζουν ξάφνου με του ήλιου τη λαμπράδα,
γιατί ο κόσμος, μας ακούει να τραγουδάμε, 
ψωμί και τριαντάφυλλα, ψωμί και τριαντάφυλλα. 
Καθώς τραβάμε εμπρός, 
εμπρός είναι, και για τους άνδρες ο αγώνας μας, 

γιατί είναι των γυναικών παιδιά, 
και τους γεννάμε πάλι. 
Φτάνει πια ο παιδεμός σ’ όλη μας τη ζωή, 
πεινάνε οι ψυχές, και όχι το σώμα μόνο. 
Δώστε μας ψωμί, δώστε μας τριαντάφυλλα. 
Καθώς τραβάμε εμπρός, 
εμπρός αμέτρητες γυναίκες πεθαμένες, 
σμίγουν το θρήνο τους, και λένε το παλιό τραγούδι 
του ψωμιού. 
Οι σκλαβωμένες ψυχές τους, γνώρισαν λίγη μόνο 
ομορφιά, τέχνη, κι αγάπη. 
Ναι. Για το ψωμί παλεύουμε, και για τα τριαντάφυλ-
λα. 

Η Ειρήνη χειροκροτήθηκε θερμά. Ο συνειρμός, έφε-
ρε στο νου το «Ποίον σοι εγκώμιον προσαγάγω επάξι-

ον». Στην εσπερινή ακολουθία της 
Ειρήνης υμνολογείται η παρθενία, 
της Θεομήτορος μέσα στον ερχο-
μό της άνοιξης. Όλες οι γυναίκες 
στον κόσμο γεννιούνται με το χά-
ρισμα της παρθενίας. Ένα χάρι-
σμα που με τη πάροδο του χρόνου 
εξελίσσεται σε περίοδο ανθοφορί-
ας και καρποφορίας. Και ξαφνικά 
η ιερή υμνολογική παράδοση των 
ημερών αποκτά σχέση με την άμε-
ση βλαστική ακμή της γυναίκας και 
με το παρθενικό αίμα όλων των γε-

νεσιουργών παραγόντων της ζωής της. Η ιστορία της 
γιορτής των γυναικών είχε δώσει νόημα στη λέξη τρι-
αντάφυλλα. Στο αγκαθερό λουλούδι που στάζει αίμα 
και δροσιά, δάκρυ κι ομορφιά, πόνο και χαρά για την 
καινούρια γέννα. Η καλή μας Ειρήνη σώπασε. Σηκώ-
θηκε να μοιράσει τα χειροποίητα γλυκά των γυναικών. 
Την ίδια εκείνη ώρα στις ειδήσεις καινούριες βόμβες 
διαμέλιζαν μάνες και παιδιά, καινούρια πτώματα ξέ-
βραζε η θάλασσά μας, καινούριο φρέσκο αίμα κυλού-
σε στις γειτονιές της συμφοράς.

Κανένας ας μη σκεφτεί τον εαυτό του, τέτοιες στιγ-
μές. Ας σκεφτόμαστε τη γη ολόκληρη, χτυπώντας το 
τραπέζι με αγάπη κατά τον ποιητή. Δεν θέλω το αίμα 
να μουσκέψει το ψωμί, τα φασόλια, τη μουσική. Θέλω 
ειρήνη για τ’ αλεύρι. Για όλο το σιτάρι που πρέπει να 
γεννηθεί, για όλο τον έρωτα, που θα ψάχνει για φυλ-
λωσιές, για όλους αυτούς που ζουν. Ειρήνη για όλες 
τις στεριές και τα νερά, ειρήνη και για το μικρό μου-
σείο του χωριού, που ό,τι πιο γλυκό έχει είναι ένα μα-
ξιλάρι με μια κεντημένη καρδιά και μια παμπάλαιη ζω-
γραφιά της ελληνίδας μάνας του ι821 που κοιμίζει το 
βρέφος της, έχοντας κάτω απ’ το βυζί ένα σπαθί με το 
θηκάρι του. 

Έλσα Χίου 

Ψωμί και τριαντάφυλλα
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