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Αξιότιμε κ. Δήμαρχε
Εκ μέρους του Δ. Σ. του Συλλόγου των Απανταχού 
Μαραθοκαμπιτών σας εκφράζω την αγωνία μας για 
την πρόοδο των έργων που αφορούν :
Το Μουσείο της Ναυτικής Παράδοσης στον Όρμο 

Μαραθοκάμπου και την ανάπλαση της πλατείας της 
Λούγκας

Ως Σύλλογος παλεύουμε πολλά χρόνια για αυτά τα 
έργα και έχουμε ξοδέψει το ποσό των επτά χιλιάδων 
(7000) ευρώ για την μουσειολογική και μουσιογραφική 
μελέτη για το μουσείο στον Όρμο, χρήματα που προ-
έρχονται από τις συνδρομές των μελών μας.

Από το 2017 σε μια άριστη συνεργασία με την προ-
ηγούμενη Δημοτική Αρχή και τον κ. Μιχάλη Αγγελό-
πουλο εξασφαλίστηκαν τα ποσά των τριάντα χιλιάδων 
(30000) ευρώ για το μουσείο και πενήντα χιλιάδων 
(50000) ευρώ για την ανάπλαση της Λούγκας.

Το 2019 περιήλθαν στην δικαιοδοσία του Δήμου Δυ-
τικής Σάμου και το επόμενο βήμα είναι να δοθούν από 
εσάς σε δημοπρασία για την υλοποίηση τους.

Η αγωνία η δικιά μας και του κόσμου στο Μαραθό-
καμπο είναι μεγάλη και ο φόβος μήπως χαθούν τα 
κονδύλια λόγω της καθυστέρησης.

Εμείς σαν Σύλλογος έχουμε κάνει τα πάντα, σας 
έχουμε  δύο ώριμα έργα προς υλοποίηση και περιμέ-
νουμε ενημέρωση από εσάς και το χρονοδιάγραμμά 
σας για την υλοποίηση των έργων ώστε να ενημερωθεί 
ο κόσμος, ο οποίος περιμένει και προπαντός ελπίζει.

Με τιμή 
Για το Δ. Σ του Συλλόγου

η πρόεδρος
Αγγέλα Χατζίνη
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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

Ένας εξαιρετικός πολιτισμικός συναγερμός εξακο-
λουθεί να κρατά τον Όρμο σε χαρούμενη και ζωντανή 
διάθεση ως τη τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη. 

Το θαλασσοχώρι μας έγινε ξαφνικά κέντρο ενδιαφέ-
ροντος, καθώς προσέλκυσε κόσμο απ’ όλη τη Σάμο 
συν τους επισκέπτες παραθεριστές . 
Μέσα σε  μια διάφανη νησιωτική ατμόσφαιρα ακού-
στηκαν μουσικές του αρχιπελάγους και τραγούδια 
διαμάντια της έντεχνης ελληνικής δημιουργίας. Η χο-

ρωδιακή απογείωση της Ηδύλης, η Λαϊκή Ορχήστρα 
Σάμου με αυθεντικά τραγούδια της αιωνόβιας παρά-
δοσης των ήχων από μουσικά όργανα της ανατολής 
και της ευρύτερης λεκάνης της Μεσογείου ως την μι-
κρασιάτικη ενδοχώρα και τη βυζαντινή Καππαδοκία. 
Οι παραστάσεις κουκλοθεάτρου με πρωτότυπες κι-
νούμενες μορφές στης μουσικής τα νήματα άφησαν 
έκθαμβους μικρούς και μεγάλους. Από βρέφη στα κα-
ρότσια ως τον 94χρονο μπάρμπα Μήτσο, και τον 95χρο-
νο μπάρμπα Μανόλη. Γέροντες και ενήλικοι ξαναγίνα-
με παιδιά σ’ εκείνη την πανδαισία μιας δύσκολης και 
γοητευτικής τέχνης που δίνει ζωή στα άψυχα. Ήταν 
η πιο ενωτική και αγαπητική περίπτωση εναγκαλισμού 
της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας. Τα εργαστήρια, 
οι εμψυχωτικές διδασκαλίες των καλλιτεχνών. Η χαρά 
της παιδικής δημιουργίας και η γνώση του ν’ ανοίγουν 
οι δρόμοι και των πέντε αισθήσεων μικρών και μεγά-
λων ήταν έργο θαυμαστό. Τέτοια πράγματα δεν ξανά-
γιναν στον Όρμο. Το πώς κατορθώθηκε όλο αυτό και 
τα υπόλοιπα που θα έλθουν στο τελευταίο τριήμερο 
της εβδομάδας μας τα εξηγεί με σαφήνεια η μεστή 
και σύντομη συνέντευξη της προέδρου του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Όρμου, Μένης Βακίρη.
Ε.  Χ.: Η ιδέα του φεστιβάλ πώς προέκυψε και εγκρί-
θηκε στη συνέχεια απ’ το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού;
Μένη Βακίρη: Είχα την τύχη να παρευρεθώ σε σεμι-
νάριο του Υπουργείου Πολιτισμού. Στο σεμινάριο αυτό 
συμμετείχε επίσης, και ο σύλλογος UNIMA. Πρόκει-
ται για το ελληνικό κέντρο της διεθνούς ένωσης κου-
κλοθεάτρου. Το πλήθος των παιδιών στον Όρμο ήταν η 
σπίθα της ιδέας να αποτανθώ στο ελληνικό κέντρο της 
ένωσης κουκλοθεάτρου. Η επικοινωνία μου αυτή πυ-
ροδότησε την ιδέα ενός παιδικού φεστιβάλ με βάση 
το κουκλοθέατρο, το θέατρο σκιών, τα παραμύθια, και 
τα εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους. Έτσι άρχισε 
ο μαραθώνιος για κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης 
απ’ το Υπουργείο Πολιτισμού για το όνειρο του φεστι-
βάλ. Καταθέσαμε πρόταση. Στείλαμε εμπρόθεσμα τα 

Έλσα Χίου 

Το φεστιβάλ του Γυαλού



Φτεριάς4

δικαιολογητικά που χρειάζονταν και περιμέναμε ενα-
γωνίως απάντηση. Έβγαινε ο Αύγουστος και απάντη-
ση καμία. Το πήραμε απόφαση ότι δεν πέρασε το αίτη-
μά μας και να το ξεχάσουμε το θέμα. Τέλη Αυγούστου 

η απάντηση μας ξάφνιασε. Το αίτημά μας είχε εγκρι-
θεί και ήμασταν ανάμεσα στους δεκατρείς φορείς σ’ 
όλη την Ελλάδα που επιλέχτηκαν. 
Έτσι ξεκίνησε μια κούρσα οργάνωσης και επικοινω-
νίας με θιάσους των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, 
γραφειοκρατικά και διαδικαστικά θέματα και άλλες 
πολλές δουλειές και διεκπεραιώσεις που έπρεπε να 
τελειώσουν έγκαιρα.
Ε.  Χ.: Τι απήχηση είχε στον 
κόσμο αυτή η πρωτοφανέρωτη 
γνωριμία με το επαγγελματικό 
κουκλοθέατρο και γενικά όλα 
τα άλλα δρώμενα που πραγμα-
τοποιήθηκαν ως τώρα;
Μένη Βακίρη: Η απήχη-
ση ήταν πάνω από κάθε προσ-
δοκία. Υπήρξε ενθουσιαστική 
αποδοχή σ’ αυτό το διαφορετι-
κό θέαμα και άκουσμα. Οι καλ-
λιτέχνες πολύ χαρισματικοί και 
ταλαντούχοι στη δουλειά τους, 
προσιτοί και απλοί, αγκάλιασαν 
και συγκίνησαν το κοινό κι έμει-
ναν πολύ ευχαριστημένοι απ’ τη 

θερμή αποδοχή του κόσμου και τη φυσική ομορφιά του 
Όρμου.
Ε.  Χ.: Τι είναι αυτό που σου δίνει τόση ενέργεια να 
καταφέρνεις με ελάχιστα μέσα και σχετικά λίγη βο-
ήθεια να πραγματοποιείς δύσκολους στόχους όπως 
ένα πολυδιάστατο φεστιβάλ;
Μένη Βακίρη: Σαν εκλεγμένη πρόεδρος του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Όρμου έχω χρέος και ευθύνη να 
δουλέψω με όλες μου τις δυνάμεις για τον αγαπημέ-
νο μας τόπο. Το φεστιβάλ αποτέλεσε μια ενωτική σύ-
μπραξη πανσαμιακή. Ήλθαν άνθρωποι από χωριά. Απ’ 
τη πόλη της Σάμου και το Καρλόβασι. Υπήρξαν άνθρω-
ποι απ’ το Βαθύ κι απ’ το Καρλόβασι που ομολόγησαν 
ότι πρώτη φορά έρχονταν στον Όρμο και έμειναν κα-
τάπληκτοι απ’ το χωριό μας.
Ε.  Χ.: Το πρώτο αυτό φεστιβάλ του Γυαλού θα μπο-
ρούσε να γίνει θεσμός;
Μένη Βακίρη: Το ελπίζουμε. Θα προσπαθήσουμε 
ξανά μέσω Υπουργείου Πολιτισμού και άλλων φορέ-
ων, Δήμων, Περιφέρειας, συνεργασίες με συλλόγους 
του νησιού, με σκοπό και την ανάδειξη Σαμίων δημι-
ουργών και άλλων καινούριων δρώμενων άγνωστων 
στη Σάμο.
Ε.  Χ.: Εσύ Μένη. Πού αποδίδεις αυτή την επιτυχία 
του φεστιβάλ ως τώρα; Γιατί έπονται κι άλλες παρα-
στάσεις, σεμινάρια και δρώμενα.
Μένη Βακίρη: Η επιτυχία αποδίδεται στην καλλι-
τεχνική ποιότητα και στη δίψα του κοινού για γνήσια 
και αυθεντικά δρώμενα που αγγίζουν γνωστικά και συ-
ναισθηματικά τον κόσμο. Επίσης η πρωτοτυπία και oι 
πρωτοειδωμένες δράσεις στο μεγαλύτερο μέρος του 
κοινού έφεραν εντυπωσιασμό και πραγματική ψυχα-
γωγία. Γι’ αυτό στο μέλλον βάζουμε στόχο καινούριες 
καλλιτεχνικές προτάσεις με συνεργασίες και συλλο-
γικό πνεύμα με άλλους τοπικούς φορείς, με σχήμα-
τα και δραστηριότητες με νέους και παιδιά και γενικό 
άνοιγμα στον κόσμο του νησιού μας.
Ε.  Χ.: Ευχαριστούμε πολύ. Θερμά συγχαρητήρια και 
ενθουσιαστική διάθεση για καινούριες αναζητήσεις 
και πάμφωτες ιδέες. Το έχουμε όλοι ανάγκη.

 Παράσταση Καραγκιόζη, φωτο. Κώστας Κιλουκιώτης

 Εργαστήρι κατασκευής κούκλας, φωτο. Μένη Βακίρη
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Τα παραμύθια της νοσταλγίας 

Όταν μιλάμε για παραμύθια, η σκέψη μας πάει στα 
περασμένα πρόσωπα των παιδικών μας χρόνων. Στους 
παππούδες και τις γιαγιάδες με την πατροπαράδοτη 
μνήμη και την αυθόρμητη φαντασία του αφηγητή πα-
ραμυθά. Στις μέρες μας που η αφήγηση έχει ξαναβρεί 
το μικρό της σπιτάκι σε σχολεία, σε παιδικούς σταθ-

μούς και λέσχες ανάγνωσης, αφηγητής παραμυθιών 
μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ανεξαρτήτου ηλικίας. 
Ακόμα κι ένα ευφάνταστο μικρό παιδί.
Μ’ αυτή τη διαπίστωση, όλο και περισσότεροι νο-
σταλγούν να ξαναβρούνε τους δρόμους του παραμυ-
θιού και το σπιτοκάλυβο των προγόνων, που μάζευαν 
γύρω τους εγγόνια και γειτονόπουλα κι έμπαζαν στη 
ζωή τους δράκους, νεράιδες, αλεπούδες και ξωτικά, 
δίνοντας ζωή σε ήρωες και άψυχα αντικείμενα. 
Σωπάτε τώρα! ν’ ακούσουμε της μύγας το φτερό! 
Και τα παιδιά σώπαιναν και περίμεναν.
Ο δρόμος του παραμυθιού δεν έκλεισε. Γιατί οι άν-
θρωποι, όπως παλιά, αγαπούν ν’ ακούνε ιστορίες και 
παραμύθια. Το διαπιστώσαμε στην εκδήλωση του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Όρμου Μαραθοκάμπου, όπου 
στα πλαίσια του πρώτου φεστιβάλ, αφιερωμένου στα 
παιδιά, υπήρξε βραδιά παραμυθιού και αφήγησης για 
μικρούς και μεγάλους.
Σαμιώτισσες συγγραφείς παραμυθιών αφηγήθηκαν 
λαϊκά σαμιώτικα παραμύθια στη ντοπιολαλιά ή έντε-
χνα δικά τους πεζότροπα ή ομοιοκατάληκτα, χαρίζο-
ντας χαρά και ευφρόσυνα αισθήματα, επειδή η αγάπη 
για το αόρατο το φανταστικό και το μαγικό είναι η αγά-
πη της ίδιας της ψυχής για την σιωπή και το θάμβος 

των μαγικών λέξεων της κάθε αφήγησης που ξεκινά 
με τη φράση, «μια φορά κι έναν καιρό».
Βέβαια σήμερα βρισκόμαστε μακριά απ’ το γνήσιο 
προφορικό παραμύθι των λαϊκών παλιών και σπάνιων 
παραμυθάδων, που υπάρχουν ακόμα σε κάποια χωριά 
δυσπρόσιτα της παραδοσιακής θαλασσινής ή αγροτο-
ποιμενικής ζωής.

Ο Καζαντζάκης γράφει στην 
«Αναφορά στον Γκρέκο»: «Ζού-
σα, μιλούσα και πορευόμουν 
μέσα σε ένα παραμύθι, που το 
δημιουργούσα εγώ την πάσα 
στιγμή κι άνοιγα μέσα του δρό-
μους να περάσω».
Στις μέρες μας το παραμύθι 
διοχετεύτηκε παντού ως προϊόν 
αναπαραγωγής. Τρύπωσε στην 
οπτικοακουστική τεχνολογία, πα-
ραλλαγμένο από άλλες μορφές. 
Κινούμενα σχέδια, γουέστερν, 
αστυνομικά, φανταστικές πε-
ριπέτειες και άφθονα δισκάκια 
κάτω απ’ τη σκέπη της παραμά-
νας τηλεόρασης.
Το παράπονο για το αποστέ-
γνωμα της ψυχής πολλών παι-
διών και νέων απ’ τη δροσιά της 
ζωντανής προφορικής αφήγησης 

λαϊκών παραμυθιών της παιδικής θύμησης μας το δίνει 
σ’ ένα της ποίημά η Καίτη Χιωτέλλη.

«Παραμύθια εμείς, δεν ακούσαμε/ κι ας είμαστε απ’ 
τα πρώτα χρόνια μας μεγάλοι./ Κι ύστερα είναι να ρω-
τάς γιατί γίναμε έτσι στ’ αλήθεια παράξενοι/ δίχως τί-
ποτα πια να πιστεύουμε/ και ξεχάσαμε πια ν’ αγαπά-
με».
Η απάντηση είναι δύσκολη. Η γενική άποψη δέχε-
ται πως ακόμα κι αν αλλοιωθεί η γνήσια μορφή του πα-
ραμυθιού, θα παραμείνει το είδος του, εφόσον αποτε-
λεί ψυχική ανάγκη των παιδιών, αλλά και των μεγάλων, 
όσων αισθάνονται μέσα τους ν’ αγρυπνά η παιδική 
τους ανάγκη, αρνούμενη να αποβάλλει το παιδί που 
υπήρξαν κάποτε. Κι αυτό επειδή το παραμύθι είναι το 
μόνο είδος λόγου που υφαίνεται από δύο κόκκινες 
κλωστές. Την παιδικότητα και την ωριμότητα. 
Οι αφηγήτριες των παραμυθιών στην εκδήλωση του 
Όρμου έχοντας μπροστά τους ένα μικτό κοινό με-
γάλων και μικρών, κατάφεραν να εξακτινώσουν ήχο, 
φως, αέρα και φωνή, να γοητεύσουν και να παραμυ-
θιάσουν νοσταλγικά αυτό που έχει χαθεί απ’ τη ζωή 
μας. 
Όλοι μας χαρήκαμε τη γοητεία της ζώσας φωνής 
με την ελπίδα η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί, να 

Έλσα Χίου 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Όρμο

Αφήγηση παραμυθιών, φωτο. Κώστας Κιλουκιώτης
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εμπλουτισθεί και να καθιερωθεί, συνεχίζοντας την αρ-
χαία παράδοση του μυθικού λόγου ως τις δικές μας 
μέρες που η παραμυθία τους είναι ζήτημα αγάπης 

στον μαγικό κόσμο της αφήγησης. Συγχαρητήρια σε 
όλους τους εμπλεκόμενους στο φεστιβάλ για τη πνευ-
ματική, συναισθηματική και γνωστική ψυχαγωγία που 
μας χάρισαν.

Κώστας Ρούκουνας, το Σαμιωτάκι
Αφιέρωμα απ’ τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Όρμου Μαραθοκάμπου στη μνήμη του

Στα πλαίσια του φεστιβάλ του Γυαλού με τη γυάλινη 
θάλασσα μπροστά μας ξετυλίχτηκε μια ιδιαίτερη βρα-
διά μ’ ένα μουσικό ταξίδι στα τραγούδια και την ιστο-
ρία ενός ξεχωριστού ανθρώπου. Ήταν μια εμπνευσμέ-
νη κίνηση αυτή, γιατί οι παλιοί ξεχασμένοι συνθέτες 
και τραγουδοποιοί του τόπου μας πρέπει να νεκρανα-
σταίνονται σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

 Ο Κώστας Ρούκουνας γεννήθηκε στο Καρλόβασι. 
Ως τραγουδοποιός, καλλικέλαδος τραγουδιστής και 
δεξιοτέχνης του σαντουριού έχει απαθανατίσει τηn 
ψυχική ιστορία του λαού μας και του τόπου μας μέσα 
στους ήχους, τους ρυθμούς και τους στίχους των τρα-
γουδιών του. Είναι στίχοι που προβάλλουν οργωμέ-
νες μορφές προγόνων, εικόνες του νησιωτικού μας 
κόσμου, αγιάτρευτους καημούς και χαρμολύπες της 
τότε ζωής.  
Γεννημένος το 1903, έζησε σε εποχές αναταρα-
χών και κοινωνικής ανισότητας. Ξυπόλυτο αγόρι στα 
οκτώ του χρόνια δούλευε σε καπνεργοστάσια και στο 
ξυλουργείο του πατριού του. Μεγαλώνοντας, συνα-
ντήθηκε με τη μουσική, το μικρασιάτικο τραγούδι, το 
ρεμπέτικο, το δημοτικό και το έντεχνο λαϊκό των κέ-
ντρων διασκέδασης.  
Κάθε του βήμα και κάθε του σταθμός δεν ήταν παρά 
μια ευκαιρία να εκφράσει τη χαρά της δημιουργίας του 

με την ίδια παιδική ορμή που αισθανόταν όταν τρύπω-
νε στα περιβόλια και τα ψαροκάικα του λιμανιού ή στα 
καφενεία, τις εκκλησιές και τα καρνάγια του Καρλο-

βάσου. Δεν θα σταθώ στο ρεμπέτικο 
παρελθόν του και στην επαγγελματι-
κή του καριέρα ανάμεσα στα μεγαλύ-
τερα ονόματα του ρεμπέτικου στην 
Αθήνα και τον Πειραιά. Θα σταθώ σε 
ό,τι γνωρίζω απ’ τη ντόπια προφορι-
κή παράδοση για την προσωπικότητά 
του και σε κάποια τραγούδια του που 
έγραψε ως χρονικογράφος της σα-
μιώτικης ζωής. Άνθρωποι, γεγονότα, 
επαγγέλματα και όχι μόνο. Έβλεπε 
με τη άπλα της καρδιάς του. Το μυ-
στήριο χωνευτήρι εντός του ανέβαζε 
στο στόμα του ένα καταστάλαγμα λι-
τής στιχολογίας, μεστής από χυμούς 
αγάπης και συμπόνιας για τους τυ-
ραγνησμένους, τους πονεμένους, 
τους απόκληρους. Είχε την ικανότη-
τα μέσα από τρεις απλούς στίχους, μ’ 
εκείνη την βυζαντινότροπη υψίφωνη 

ερμηνεία του, να κάνει να αναβλύσουν στις ψυχές των 
ακροατών του συγκίνηση για οικεία πράγματα, πικρές 
μνήμες και εικόνες. 
Στους ρυθμούς του ρεμπέτικου και στην ένταση του 
καημού των αμανέδων μετέδιδε αισθήματα ανακου-
φιστικής ελευθερίας, που με το κρασί ή άλλα μέσα, 
ξαπόστελναν στον 
πάτο της θάλασσας 
κάθε κοινωνικό φραγ-
μό και κάθε συμβα-
τικότητα της κατε-
στημένης ζωής. Στο 
τραγικό στοιχείο των 
στίχων του αναδύο-
νται χαρούμενοι και 
πικροί έρωτες, καη-
μοί και στεναγμοί της 
ξενιτιάς και της εξα-
θλίωσης, το άγριο κυ-
νηγητό των κατατρεγ-
μένων περιθωριακών, 
η σκληρή ζωή των 
ναυτικών, το αντάρτι-
κο στον Κέρκη, ο αποκλεισμός. Παράλληλα στο ζόφο 
και την τρομοκρατία αναδύεται η παραμυθία και ο εν-
θουσιασμός απ’ τα γλεντζέδικα ζεϊμπέκικα, τα συρτά, 
τους καρσιλαμάδες, τα σμυρναίικα.
Ο Ρούκουνας ήξερε να κρατά αρμονικά το ζύγι ανά-
μεσα στα ταπεινά και τα μεγάλα, αρκεί αυτά τα δύο 
να είχανε τη σφραγίδα της αυθεντικότητας. Υπήρξε 
ένας συμπαθέστατος άνθρωπος, σεμνός κι αθόρυβος 
μέσα στον ανταγωνισμό και το παραβατικό πολλές φο-
ρές περιβάλλον του. Κάποτε μετά την απελευθέρωση 
ήλθε στο Καρλόβασι. Ένας αδελφός του ήταν καλλί-

Η Λαϊκή Ορχήστρα Σάμου, φωτο. Κώστας Κιλουκιώτης

Ο Κώστας Ρούκουνας
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φωνος ψάλτης και μια σκόλη μια Κυριακή τον κάλεσε 
να τον συνοδέψει στην εκκλησία που έψαλε. Η εκκλη-
σία ήταν η Παναγίτσα των λεπρών. Εκεί λειτουργούσε 
κάποιες φορές ο παπά Λεωνίδας ή πάτερ Λεόντιος, 

ο ανυπόδητος εκείνος φτωχούλης του Θεού. Ο Ρού-
κουνας βρήκε δικαιολογία και δεν πήγε στην Παναγί-
τσα με τον ψάλτη αδελφό του. Μέχρι να επιστρέψει 
όμως πίσω στην Αθήνα, πήγαινε κάποια απογεύματα 
έξω απ’ τα κτίρια των λεπρών και τραγουδούσε για 
χάρη τους. Κι έβγαιναν οι λεπροί στο προαύλιο και τον 
άκουγαν. Κι ύστερα απ’ αυτό το γεγονός, φαντάζομαι 
πως κάτι θα στιχούργησε απ’ τη φρίκη 
και τον πόνο εκείνης της αρρώστιας. 
Γιατί όπως είπε ο Παλαμάς, «τον πόνο 
σου εδώ πέρα μην τον παρατάς. Με μια 
φροντίδα μυστική ταξίδεψέ τον».
Ο Ρούκουνας δεν έγραψε τραγού-
δι για κάποιον λεπρό. Έγραψε για κά-
ποιον φθισικό. Φυματικό. Έγραψε 
επίσης για αδικοπνιγμένους. Για βιο-
παλαιστές τρατάρηδες. Για κοντραμπα-
τζήδες λαθρέμπορους. Και φυσικά για 
όμορφες γυναίκες. Έκανε γνωστή τη 
τοπική μας ιστορία γράφοντας τραγού-
δια για τους φοβερούς Γιαγάδες και 
τη μάνα τους που την έκαψαν ζωντα-
νή οι αντίπαλοι στη μέση της πλατείας, 
στον Μαραθόκαμπο. Έγραψε για κάθε 
τι που ράγισε ή χαροποίησε την καρδιά 
του. Πέρα από κάθε ανάλυση της προ-
σωπικότητάς του, ο Ρούκουνας στάθη-
κε αντιμέτωπος με την πραγματικότη-
τα. Υπήρξε ένας συνεπής καλλιτέχνης που κατάφερε 
πίσω απ’ τις απλές μορφές ενός τόπου κι ενός λαού, 
να τραγουδήσει κομμάτια της ιστορίας του αποκρυ-
πτογραφώντας την ιδιοσυγκρασία του, το φως και τα 

σκοτάδια του. Η εκδήλωση για τον Ρούκουνα κατέλη-
ξε σ’ ένα μουσικό μνημόσυνο στην άκακη και ευαίσθη-
τη καλλιτεχνική ψυχή του. Επειδή τώρα πια αραίωσαν 
πολύ οι παρέες και οι συντροφιές που τραγουδούσαν 

τα τραγούδια του σε αυλές σε μόλους 
και ταπεινά καφενεδάκια. Οι μεγαλύτε-
ροι άνθρωποι στον Όρμο τον θυμούνται 
να επισκέπτεται τους ψαράδες στον 
μόλο και να τους τραγουδάει πάνω στο 
ξεψάρισμα. Τον θυμούνται σε αυτοσχέ-
δια γλέντια της στιγμή, να τα πίνουν σε 
κάποιο καφενεδάκι παρέα με τους κα-
ραβομαραγκούς και τους καραβοκύρη-
δες του Γιαλού μας. Μας έχουν μείνει 
επίσης οι διεξοδικές μελέτες για τον 
ίδιον και το έργο του που έχουν εκπο-
νήσει αρκετοί μουσικοί ερευνητές του 
ρεμπέτικου. Μεταξύ τους ο Σχορέλης 
και ο Παναγιώτης Κουνάδης, που έχουν 
εκδώσει σε τόμους έρευνές τους, μελέ-
τες και συνεντεύξεις με τον αλησμόνη-
το Κώστα Ρούκουνα, το Σαμιωτάκι. Τον 
αυθεντικό ρεμπέτη. 
Η Λαϊκή Ορχήστρα Σάμου, ένα εξαι-
ρετικό σύνολο σπουδαίων νέων μουσι-

κών, μας συνεπήρε τη βραδιά του αφιερώματος με  
γνήσια και αυθεντικά τραγούδια της εποχής του ρε-
μπέτικου και με γνωστούς αμανέδες του Κώστα Ρού-
κουνα που απέδωσε ο εκπληκτικός νεαρός τραγου-
διστής και μουσικός Παναγιώτης Παναγάκης απ’ το 
χωριό Πύργος της Σάμου.
Θερμά συγχαρητήρια στον πολιτιστικό σύλλογο του 

Όρμου «Άγιος Νικόλαος». Στην πρόεδρο και υπεύθυ-
νη του φεστιβάλ του Γιαλού Μένη Βακίρη και σε όλους 
όσους τίμησαν τη μνήμη και το έργο του αξεπέραστου 
Κώστα Ρούκουνα με την παρουσία τους. 

Μουσική εκδήλωση, φωτο. Θανάσης Πρ. Βουρλιώτης

Μουσική εκδήλωση, φωτο. Ισμήνη Λασιθιωτάκη
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Η χελώνα στέκει αμήχανη, έτοιμη να το βάλει στα 
πόδια. 

- Λοιπόν, εγώ σας το λέω. Πέρα απ’ το ρεζίλεμα που 
είναι πλέον ή βέβαιον, θα μας χαρακτηρίσουν μωροφι-
λόδοξους και κομπαστές. Σας το λέω. 

Ο Τερτιπιάδης, ο άμυαλος χελώνος, τη γυροφέρνει 
και κάνει, τάχα μου, μασάζ στα δύσκαμπτα πόδια της, 
που σήμερα τα νιώθει πέτρες. 

- Εσύ να δώσεις τον καλύτερο εαυτό σου και τα υπό-
λοιπα άσ’ τα πάνω μου. Και μην ξεχνάς στιγμή το έπα-
θλο. Ο πανέμορφος κήπος του Ευκαρπίδη αποκλειστι-
κά δικός μας. Δε θα ξαναπατήσουν λαγοί. 
Λίγο πιο πέρα, ο λαγός ο Καλλιπήδης προθερμαίνε-
ται και κάνει το κομμάτι του. Άλματα εντυπωσιακά, 
τροχαδάκια με απότομες στροφές και ξαφνική αλλα-
γή πορείας, η σπεσιαλιτέ του. 

- Αυτό δε λέγεται «αγώνας δρόμου». Λέγεται αλη-
θινό θράσος, σχολιάζει η κουκουβάγια γαντζωμένη 
πάνω στο κλαδί της ελιάς. 

- Γεγονός! Ο Καλλιπήδης είναι πρωταθλητής, πώς 
να το κάνουμε. Αυτός, αγαπητή μου, έχει γλιτώσει 
από αμέτρητες παγίδες και ισάριθμα σκυλοκυνηγητά. 
Μόνο που σήμερα τον βλέπω κομμάτι νυσταλέο. Ενώ, 
είναι γνωστό, κοιμάται με τα μάτια ανοιχτά, κοντεύουν 
να σφαλίσουν στον ξύπνο του. Όπως και να ’χει, κα-
κώς δεχτήκαμε να κάνουμε τους ελλανοδίκες. Τι δου-
λειά έχουμε εμείς σε ξένες φωλιές, που λέει ο λόγος. 
Ο κούκος που είπε τα περί ξένης φωλιάς, έκανε την 
κουκουβάγια να κρυφογελάσει, ωστόσο έχει δίκιο. 
Παρ’ όλη την ευκινησία, ο Καλλιπήδης δε μπορεί να 
κρύψει τη νύστα του. Κάθε λίγο σταματάει, τινάζει το 
κεφάλι με τις αφτάρες του, τρίβει τα μισόκλειστα μά-
τια και χασμουριέται. Είναι κι εκείνες οι χελώνες στη 

σειρά που, αντί να εμψυχώνουν το δικό τους αθλητή, 
συνεχώς χασμουριούνται και του μεταδίνουν φρέσκια 
νύστα. 

- Άντε να τελειώνουμε, λέει η κουκουβάγια και φω-
νάζει: «οι αθλητές να έλθουν στη γραμμή εκκίνησης». 

Η ταχύτερη χελώνα της περιοχής, η ακού-
ραστη Καλλινίκη, έχει πάρει ήδη θέση, με τα 
μπροστινά νυχοποδαράκια της στη γραμμή. Ο 
λαγός στέκεται πολύ πίσω και ξύνεται. 

- Μέχρι να φτάσεις εσύ στο τέρμα, άμυαλη 
αντίπαλε, θα έχω θερίσει τον κήπο όλο, ενόσω 
θα κάνεις τη λάτρα του σπιτιού σου τρέχοντας. 
Θα του ’λεγε τίποτα αλλά, «κούκου», δίνει το 
σήμα ο εφέτης και ξεκινούν. Τον αγώνα πε-
ριγράφει και σχολιάζει ο κότσυφας Παρλαπί-
πας. 

- Αγαπητοί μου ακροατές, φίλοι των αγώνων 
και της ευγενούς άμιλλας, ο μεγάλος αγώνας 
δρόμου ενός σταδίου ξεκίνησε. Ήδη η χελώνα 
έχει διανύσει τα πρώτα δεκαπέντε… εκατο-
στά! Μη νομίσετε πως ο λαγός έχει ξεμακρύ-
νει αρκετά, αφού προτιμά να χοροπηδάει δύο 
μπρος και τρία πίσω, έτσι, για να εξοργίσει την 
αντίπαλο. Ο αγώνας προοιωνίζεται, πώς να το 

πω, μπλα μπλα… 
Όταν ο αφτιάς ο Καλλιπήδης βαρέθηκε τα παιχνιδά-
κια, είπε να ξετελεύει την υπόθεση. Με ελαφρά πη-
δηματάκια και ύφος στεφανωμένο ήδη, μέχρι να πεις 
κύμινο είναι πια στη μέση του σταδίου. 
Η νύστα, όμως, έχει θεριέψει. Ίσως να φταίει που 
δεν καλοκοιμήθηκε απόψε. Καμιά δεκαριά κουνούπια 
λυσσάγανε όλη νύχτα στ’ αφτιά του και τον τσιμπούσα-
νε ανελέητα. Είναι κι αυτές οι χελώνες, παραταγμέ-
νες σε όλη τη διαδρομή, που χασμουριούνται… 

- Μωρέ, λέει, δεν παίρνω έναν υπνάκο! Η χελώνα, 
απ’ ό,τι… δε βλέπω, ζήτημα να διέτρεξε δυο πιθαμές. 
Άσε το γούστο! Όλοι θα έχουν να το λένε. «Ο Καλλιπή-
δης ο πρωταθλητής, νίκησε κοιμώμενος»! Καλό! 
Πιάνει άκρη, να μην το βλέπουν, αλλά να βλέπει και 
κουλουριάζεται. Βρε, τι ύπνος είναι τούτος! Δεν πρό-
λαβε ν’ ακουμπήσει το κεφάλι στο γρασίδι κι άρχισε 
το ροχαλητό. 
Πόση ώρα να πέρασε; 
Αναταράζεται και στήνει την αφτάρα του. Ο κότσυ-
φας ο Παρλαπίπας συνεχίζει ποταμηδόν την περιγρα-
φή. - Τα πρώτα εννιά μέτρα που, επιτέλους, ξεπέρασε 
η χελώνα, μας πείθουν για το ποιος θα είναι ο νικητής 
αναμφίβολα. Ο νικητής που ούτε φαίνεται καν… 

- Άντε! Άδικα τρόμαξα. Θα μαθαίνω τα νέα απ’ τον 
Παρλαπίπα. 
Ησυχάζει. Γυρίζει απ’ την άλλη και παίρνει ένα δεύ-
τερο τροπάρι. 

Σταύρος Κουτράκης

Χελώνα και λαγός
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Πόση ώρα να πέρασε; Για ν’ ακούσουμε τον εκφωνη-
τή. - Επιτέλους, το ένα τρίτο της διαδρομής είναι πα-
ρελθόν για τη χελώνα μας. Καιρός να προβληματίζεται 
ο λαγός… Να προβληματίζεται στο ένα τρίτο; Ε, όχι 
δα! Ωστόσο θα έχει το ένα μάτι μισάνοιχτο. Γιατί όχι 
και τα δύο! Συχνά το κάνει όταν κοιμάται, ώστε να εί-
ναι σε ετοιμότητα. Λουφάζει με τα μάτια γουρλωμένα. 

- Κοιμήσου, Καλλιπήδη μουουου, μικρό μου λαγου-
δάκιιι… Τι γλυκιά φωνή που έχει η μάνα του! Μα πού 
βρέθηκε κοντά του; 

- Έχω αγώνα μάνα. Μην το παρακάνω. 
- Κοιμήσου, λεβέντη μου, κι εγώ θα ’χω το νου μου. 
Όταν κοντεύει να φτάσει στο τέλος θα σε ξυπνήσω. 
Κοιμήσου. - Στα δύο τρίτα, μάνα. Στα δύο τρίτα κα-
λύτερα, εντάξει; - Εντάξει, στα δύο τρίτα. Κοιμήσου. 
Νάνι νάνι το λαγούδιιι στης μανούλας το 
τραγούδιιι… 
Αυτό ήταν. Ησυχασμένος κουλουριά-
ζεται και… μέχρι όνειρο βλέπει. Νικη-
τής πια, δαφνοστεφανωμένος, λιάζεται 
πάνω σε τεράστιο πεπόνι, ροκανίζοντας 
ένα δροσερό καρώτο. Οι χελώνες κοιτούν 
πεινασμένες και τρέχουν τα σάλια τους. 
Όλες μαζί φωνάζουν και καταριόνται την 
αθλήτριά τους που, οπωσδήποτε, έχασε 
τον αγώνα. 
Μόνο που κει απάνω εμφανίζεται ο Ευ-
καρπίδης με εγχειρίδιο δίστομο, καλοα-
κονισμένο. Ο λαγός μας θέλει να τρέξει, 
μα η κοιλιά του, ίδια με το πεπόνι, τον κα-
θηλώνει. Οι χελώνες ουρλιάζουν και μια 
αρπάζει το δάφνινο στεφάνι του για να στεφανώσει, 
λέει, την αντίπαλο, που νίκησε, λέει! 

- Θέλω πίσω τις δάφνες μου, φωνάζει. 
- Κι εγώ, συμπληρώνει ο Ευκαρπίδης, για το στιφάδο, 
καταστροφέα του κήπου μου. Να σε πιάσω μόνο! 
Δίνει ένα πήδο και… βρίσκεται στη μέση του σταδί-
ου, με τα μάτια γεμάτα τσίμπλες. 
Στο τέρμα υπάρχει συνωστισμός. Αμέτρητες χε-
λώνες έχουν ξεσαλώσει. Με δέκα πήδους είναι κει. 
Πάει, θα του σαλέψει! Κι όμως, έχασε! 
Η χελώνα πατάει τη γραμμή πρώτη και όλοι την επευ-
φημούν μη πιστεύοντας στα μάτια τους. Ο Παρλαπί-
πας ωρύεται. - Μάλιστα, φίλοι μου καλοί, το απίστευ-
το έγινε γεγονός! Όσοι ποντάρανε στο λαγό, έχασαν! 
Η χελώνα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατα-
φέρνει, ανατρέποντας όλα τα σίγουρα προγνωστικά, 
να τερματίσει, ναι και μάλιστα πρώτη, κατατροπώνο-
ντας τον Καλλιπήδη, το λαγό, που μέχρι τώρα αγνοεί-
το… - Τις δάφνες μου, ουρλιάζει και κάνει ν’ αρπάξει 
το στεφάνι απ’ το καυκί της χελώνας. 

- Στο τσουκάλι θα τις βρεις, τεμπέλη, άχρηστε υπνα-
ρά! Και θα είμαι εγώ που θα κάνω το στιφάδο σου! 
Είναι η μάνα του που τον αρπάζει απ’ τ’ αφτιά και τον 
σέρνει στο δρόμο, σκέτη ξεφτίλα, μπροστά σε τόσο 
κόσμο. - Ναι, με κοίμισες καλά καλά με τα νανουρί-
σματα και τώρα με μαλώνεις. Πού είχες το μυαλό σου, 

μάνα; Γιατί δε με ξύπνησες στα δύο τρίτα, όπως σου 
είπα! 

- Για ποια νανουρίσματα και δύο τρίτα μιλάς; Ποιος 
σε κορόιδεψε, βλαμμένο; Που νόμιζες πως θα κερδί-
σεις στον ύπνο σου! Κι εσύ, κυρά κουκουβάγια, που 
κάνεις τη σοφή, τι σόι ελλανοδίκης είσαι; Δεν είδες 
τίποτα; 

- Εγώ, την ημέρα, ε να, τα μάτια μου δεν παραβλέ-
πουν… - Μάλλον… παραβλέπουν. Κι εσύ, κούκε; 

- Α, εγώ, και το ξέρετε όλοι σας πολύ καλά, σε ξένες 
φωλιές δεν ανακατώνομαι. Όλα κι όλα! 
Στο χώρο του αγώνα έχει μείνει μια μικρή παρέα 
μόνο. Είναι ο Τερτιπιάδης ο προπονητής κι ένα αλλο-
πρόσαλλο τσούρμο. - Λοιπόν έχουμε και λέμε. Φίλτατε 
Κουνουπιάδη, με το σόι σου, που κρατήσατε ξάγρυπνο 

το λαγό τη νύχτα όλη, εκτός από μια τσιμπιά κάθε βρά-
δυ, όπως συμφωνήσαμε, θα σας δείξω ασφαλές πέ-
ρασμα για το εσωτερικό του σπιτιού του Ευκαρπίδη. 
Αίμα, όσο τραβάει η ψυχή σας. 
Εσύ κότσυφα Φουρφούρη, που τόσο πιστά προσποι-
ήθηκες στ’ αφτιά του τον Παρλαπίπα, δίκαια θα λάβεις 
την αμοιβή σου, όπως είπαμε. Τρεις φορές τη μέρα 
από μια ράγα σταφύλι. Εντάξει; 

- Και μια για το σπίτι, είπαμε. Μη με ρίχνεις τώρα! - 
Εντάξει, φίλε μου. Μια επί τόπου και μια για τη κοτ συ-
φίνα σου. Εσύ μαυρόκισσα, που τον κατάφερες να κοι-
μηθεί, μιμούμενη τέλεια τη φωνή της μαμάς του, θα…, 
άσε, εσύ, παιδάκι μου, παίρνεις ό,τι θέλεις κι όποτε 
θέλεις. Όσο για τις νυσταγμένες μου χελώνες, κάθε 
βράδυ όλες μέσα! Ευχαριστημένοι όλοι; 
Υπάρχει ιλαρότητα στην ατμόσφαιρα. Όλοι αποχω-
ρούν κάνοντας το σήμα της νίκης. 

- Εσύ, πού πας, Τερτιπιάδη; Δε θα έρθεις στον κήπο 
για το επινίκιο γλέντι; 

- Θα έρθω αργότερα. Πηγαίνετε και θα έρθω. Έχω 
ακόμα να ταχτοποιήσω μια εκκρεμότητα με δυο… 
υψηλά ιστάμενους φίλους! 
Ίσως σκεφτήκατε πως… παραανθρώπεψε η ιστορία 
του θυμού μας. Τα παράπονά σας στον Αίπωσο. Εμείς 
σε ξένες φωλιές δεν έχουμε καμιά δουλειά, που λέει 
κι ο κούκος. 



Φτεριάς10

Σάμου εγκώμιον: με φίλους συνθέτουμε παλαιότε-
ρες και νεότερες μνήμες. Από το Πυθαγόρειο ως το 
Καρλόβασι και από το Βαθύ ως τον Μαραθόκαμπο, με 
έδρα το επίνειό του, τον Κάμπο. Εκεί όπου ο Γιάννης 
Ρίτσος, κοντά στη συντρόφισσά του Γαρυφαλλιά, ζω-
γράφιζε πέτρες και αναφωνούσε: «Ήλιε της δύσης, 
τα χρυσά σου ρόδα τύπωσέ τα στα χαρτιά μου» («Μο-
νόχορδα»). Εκεί όπου κατά τη δοξογραφική παράδοση 
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά, σε συνάφεια με τη 
θεωρητική σκέψη της Ιωνίας, ο όρος «φιλοσοφία» και 
ο ευρετής του, ο Πυθαγόρας, συγκρούστηκε με την τυ-
ραννική εξουσία του Πολυκράτη. Εκεί όπου κινούνται 
δραστήρια οι Σουρήδες των μικρόκοσμων της περι-
φέρειας, όταν μάλιστα εξέλιπε στην αθηναϊκή πολιτι-
κή σκηνή ο Ρωμιός λόγω της «δίνης του χρηματιστηρί-
ου», όπως θα έγραφε και ο δημιουργός του. Έτσι μία 
φορά τον χρόνο, στο απόγειο της αποκριάς, κυκλοφο-
ρεί χέρι το χέρι, εδώ και μία δεκαετία, η οχτασέλιδη 
εφημερίδα του Μαραθόκαμπου Ο Άραψ. Συντάσσε-
ται ανώνυμα ή ψευδώνυμα από την ντόπια λογιοσύνη, 
την «άνω» και την «κάτω», με πτυχία πανεπιστημίου και 
αντίστοιχα της βιοπάλης. Οι συνεργάτες του κρατούν 
ίσες αποστάσεις από τα δρώμενα της τοπικής αυτο-
διοίκησης και τους εκάστοτε «παράγοντες» που πλαι-
σιώνουν τους θεσμούς της με διάτρητα κίνητρα και 
«εξωθεσμική» συμπεριφορά. Χρησιμοποιούν μια κά-
πως ελεγχόμενη αθυροστομία, γεγονός που ελέγχε-
ται ως στάση υποτονική με επαπειλούμενη την παράλ-
ληλη έκδοση που θα μπορούσε να φέρει τον τίτλο Ο 
Αντάραψ.

Μια ιδιαίτερη μυθιστορία
Σε κάθε περίπτωση διαμορφώνεται ένα περιπαι-
κτικό πλαίσιο με συγκεκριμένα συμφραζόμενα, μέσα 
από τα επιτυχημένα παρατσούκλια και τη ροή δεκαπε-
ντασύλλαβων διστίχων:

«Θα ρίξω ΝΑΙ στους παχουλούς, ψήφο στους ρεμπε-
σκέδες
κι αύριο θα βροντήξουνε για σας οι ντενεκέδες»!
Στη Σάμο επίσης εκτυλίσσεται, ως προς το κύριο μέ-
ρος, ο Βίος του Αισώπου του φιλοσόφου, όπως τον δια-
σώζουν η «Παραλλαγή G», η «Παραλλαγή W» και σειρά 
δημωδών μεταφράσεων. Από τον Πύργο του ίδιου νη-
σιού κατάγεται ο φιλόλογος που εξέδωσε αυτά τα κεί-
μενα, ο συνάδελφος Μανόλης Παπαθωμόπουλος. Η 
editio princeps αποτελεί έκδοση υψηλών προδιαγρα-
φών που συνοδεύεται από εκτενή εισαγωγή, επιμελη-
μένη μετάφραση και διαφωτιστικά σχόλια αυτής της 
«χιουμοριστικής λαϊκής διήγησης, που κυκλοφορού-
σε ανώνυμη σε διάφορες παραλλαγές για την τέρψη 
αλλά και την ηθική διδασκαλία των απλών ανθρώπων 
του λαού μάλλον παρά των μορφωμένων». Πρόκειται 

για ένα «ιδιαίτερο είδος μυθιστορίας» ή, από τον χα-
ρακτηρισμό του πρωταγωνιστή της, για μια «λογομυ-
θοποιία», με ευκρινές αφηγηματικό περίγραμμα που 
στοιχειοθετείται με τη διαδοχή αυτοτελών «επεισοδί-
ων» και την παρεμβολή «μύθων» με διδακτική πρόθε-
ση.

Ο σοφός αμφισβητίας
Ποιος ήταν αυτός ο «λογοποιός»; Κατά την επικρα-
τέστερη εκδοχή προέρχεται από τη Φρυγία, από την 
«Ανατολή» του ιστορικού ορίζοντα του Αιγαίου, δού-
λος του Ιάδμονα στη Σάμο, όπου μετά την κατάλυση 
της εξουσίας των «γεωμόρων», της γαιοκτημονικής 
αριστοκρατικής «μερίδος», κατάφερε να σταδιοδρο-
μήσει ως απελεύθερος. Η μυθοποίηση του Αισώπου 
συναρτάται ήδη με την προβολή της «αμορφίας» του, 
δηλαδή με ένα σύνολο ακραίων εξωτερικών χαρακτη-

ριστικών που βαίνουν ευθέως αντίστροφα προς τις 
ψυχοπνευματικές του ικανότητες. «Προγάστωρ» (= 
«κοιλαράς»), «βλαισός» (= «στραβοκάνης»), «σιμός» 
(= «με πλακουτσωτή μύτη») και προπάντων «μέλας», 
τόσο που κατά την Πλανούδεια παραλλαγή του κειμέ-
νου να δηλώνεται ότι «ταυτόν γαρ Αίσωπος τω Αιθίο-
πι».
Αυτός λοιπόν ο «Μαύρος» ή ο «Γύφτος» από την Ανα-
τολή, «φιλόσοφος» κι αυτός με τον τρόπο του, μπαίνει 
σφήνα στον κόσμο που τον δεσμεύει και αναγγέλλει 
τον αντίκοσμό του, από τη Σάμο ως το ιερό των Δελ-
φών. Ήρωας με διανοητικά χαρίσματα, δρα με καίρια 
χτυπήματα στην κατεστημένη τάξη πραγμάτων: «πα-
ραστέκεται στον αδύνατο, απελευθερώνει χώρες, 

Παναγιώτης Νούτσος 

Ο «βλαισός» Αίσωπος και ο «Άραψ» της Σάμου
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λύνει αινίγματα, τέρατα και σημεία, και κηρύσσει τις 
πραγματικές ανθρώπινες αξίες». Σε ένα συνθετότε-
ρο συμβολικό πεδίο σκιαγραφείται ως ο «σοφός αμ-
φισβητίας κοινωνικών δομών και ισχυρών προσώπων 
αλλά και θεών της καθεστηκυίας τάξης». Απ’ αυτή την 
άποψη εμφανίζεται ως ο «μέλας Διόνυσος των χαμη-
λών κοινωνικών τάξεων» που αντιμάχεται διαρκώς τον 
«ξανθό Απόλλωνα» που ενσαρκώνει το «ιδεώδες των 
προνομιούχων τάξεων».
Η συμπεριφορά και η νοοτροπία του Αισώπου αντα-
ποκρίνεται στη στάση που προκρίνουν οι Κυνικοί  εί-

ναι «ένα είδος Διογένη» που ζει τον «πολιτισμόν εκτο-
πίζων» υιοθετώντας τη λιτή δίαιτα, την απόρριψη του 
πλούτου, την εναντίωση στην εξουσία και στις κοινω-
νικές συμβάσεις, ενώ αντίθετα καταφάσκει τη φυσική 
ζωή, την ελευθεριότητα και την «αναισχυντία». Η πρα-
κτική ιδεολογία αυτή, όπως συνάγεται από τα διαδο-
χικά στιγμιότυπα της καθημερινότητας της Αισώπου, 
διανθίζεται με τα κυριότερα αντιθετικά ζεύγη της κυ-
νικής φιλοσοφίας, τα οποία προσλαμβάνονται άμεσα 
ή διαμεσολαβημένα (π.χ. μέσω του Επικτήτου) από τη 
διδασκαλία του Διογένη και των μαθητών. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, με αφετηρία την ταπεινή καταγωγή και επι-
στέγασμα την καταδίκη σε θάνατο, υπονοείται στο βά-
θος του πνευματικού ορίζοντα του αρχαίου κόσμου ο 
Σωκράτης, αυτός που κατά τη δοξογραφική παράδοση 
υπήρξε ο γενάρχης και της «κυνικής αιρέσεως».

Ηθική και πολιτική
Ο Διογένης, όπως ορθά επισημαίνεται, συνιστά ένα 
είδος Αισώπου. Στον Βίο βέβαια του τελευταίου εν-
σωματώνονται και αξιοποιούνται τα αντιθετικά ζεύ-
γη της κυνικής φιλοσοφίας: «νόμος – φύσις», «έργω – 
λόγω», «άνθρωπος – όχλος», «ευτέλεια – πολυτέλεια», 
«αμορφία – φρόνησις», «οικεία – αλλότρια», «δούλος 
– άρχων», καθώς και οι ιδέες της «παρρησίας», της 

«αυταρκείας», της «ευψυχίας», των «κάτω άνω», της 
«θεραπείας των μαινομένων» κτλ.
Από τον ιδεολογικό ορίζοντα του έργου δεν προκύ-
πτει ότι έχει οριστικά εμπεδωθεί ο ριζικός χωρισμός 
της ηθικής από την πολιτική, όταν δηλαδή ο ιδιώτης 
«σικχαίνεται τα δημόσια» διαπιστώνοντας οδυνηρά ότι 
δεν μπορεί να καθορίσει τα πολιτικά πράγματα, για τα 
οποία άλλοι και αλλού (π.χ. στη Ρώμη) αποφασίζουν.
Ο Αίσωπος έχει ακόμη τη δυνατότητα να παρουσιά-
ζεται σαν ο «ξένος», που έρχεται να σώσει τους πολί-
τες: πρόκειται για τον αμόρφωτο δούλο, που διαρκώς 

αντιπαρατίθεται στον φιλόσοφο «δεσπότη», αμφισβη-
τώντας τόσο τις θεωρητικές του επιδόσεις όσο και την 
ερωτική του δεινότητα. Έτσι γίνεται ο «μέλας» Διόνυ-
σος των «χαμηλών κοινωνικών τάξεων», που αντιμάχε-
ται χωρίς διακοπή τον «ξανθόν Απόλλωνα», δηλαδή τη 
θεότητα που εκπροσωπεί το ιδεώδες των «προνομιού-
χων τάξεων».
Οι παρατηρήσεις αυτές, αν μάλιστα συσχετισθούν 
με καίρια παραθέματα του ίδιου του Βίου, τεκμηριώ-
νουν με ακρίβεια την ιδεολογική λειτουργία του αρ-
χαίου αυτού κειμένου. Ο Αίσωπος είναι ο «γύφτος» 
της ύστερης αρχαιότητας που, μέσα από τις απανω-
τές προκλήσεις του στην υπάρχουσα τάξη πραγμάτων, 
τείνει να σχεδιάσει μια εναλλακτική πρόταση για την 
υπέρβασή της. Ο άσχημος γόης αμφισβητεί τις κατε-
στημένες κοινωνικές δομές και, χωρίς να αρκείται 
απλώς στην άρνησή τους, σκορπά τον πειρασμό μιας 
«άλλης», έστω και «ξένης», πραγματικότητας.
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 Στον Όρμο Μαραθοκάμπου (ιστορικό λιμάνι της Σά-
μου με ταρσανάδες και αξιόλογη εμπορική δραστηρι-
ότητα και σχέσεις κάθε είδους στο παρελθόν, κυρίως 
με Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, αλλά και με τα νησιά 
του Βορείου Αιγαίου, την Κεντρική Ελλάδα, την Τουρ-

κία και άλλες χώρες της Μεσογείου) με την κατάλληλη 
αξιοποίηση των παλιών λιμενικών υποδομών, δημιουρ-
γήθηκαν τα τελευταία χρόνια τουριστικό αγκυροβό-
λιο εβδομήντα πέντε θέσεων που πρέπει επιτέλους ο 
Δήμος να αποφασίσει να το λειτουργήσει και πώς και 
παραπλεύρως αλιευτικό καταφύγιο ανάλογο των ανα-
γκών .
Για την ευρύτερη περιοχή του κόλπου Μαραθοκά-
μπου είναι επίσης σε εξέλιξη, ενταγμένη στο Interreg 
Ελλάδα-Κύπρος, μελέτη-κατασκευή μικτού καταδυ-
τικού πάρκου για την στήριξη του οποίου καλό είναι 
να προγραμματισθεί και να επιδιωχθεί το ταχύτερο  η 
ίδρυση και λειτουργία στο Νοσοκομείο Σάμου Μονά-
δας Αποσυμπίεσης.  
Η ορθή και παραγωγική στήριξη όλων αυτών των θα-
λάσσιων υποδομών και δραστηριοτήτων απαιτεί, εκτός 
των άλλων, την ίδρυση και μόνιμη λειτουργία πλήρως 
στελεχωμένου Λιμενικού Σταθμού, υπηρεσίας που μέ-
χρι πριν λίγα σχετικά  χρόνια που οι ταρσανάδες και η 
εμπορική ναυτική ακμή διατηρούνταν ακόμα, υπήρχε, 
καλύπτοντας τις τότε ανάγκες, αρκετά ικανοποιητικά. 
Η ευταξία στην χερσαία ζώνη, ο έλεγχος της ναυσι-
πλοΐας, των αλιευτικών και των πάσης φύσεως θαλάσ-
σιων δραστηριοτήτων και κυρίως η προστασία της αν-
θρώπινης ζωής τόσο  των ντόπιων, ψαράδων και μη, όσο 
και των κάθε είδους επισκεπτών αλλά και λόγοι εθνικοί 
εξαιτίας της γεωπολιτικής αστάθειας της ευρύτερης 
περιοχής αξιώνουν και απαιτούν από το κράτος και ει-
δικότερα από το αρμόδιο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής να προχωρήσει, το συ-
ντομότερο δυνατόν, στην σχετική απόφαση.
Είναι καιρός επίσης το πλοίο που ξεκινά κάθε πρωί 

απ’ τις αρχές της άνοιξης μέχρι τα τέλη φθινοπώρου 
από το Πυθαγόρειο για Φούρνους, Ικαρία και Δωδεκά-
νησα να προσεγγίζει και τον Όρμο Μαραθοκάμπου για 
την καλλίτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επι-
σκεπτών του Δήμου Δυτικής Σάμου.

Και αυτή η αναπτυξιακή εξέλιξη απαιτεί 
συνήθως την  επιτόπια λειτουργία λιμενικής 
αρχής.
Βέβαια στον Όρμο Μαραθοκάμπου υπο-
λείπονται δράσεις ολοκλήρωσης των λιμενι-
κών έργων όπως είναι η επέκταση του προ-
σήνεμου μόλου προς πλήρη εξασφάλιση του 
αλιευτικού καταφυγίου(ήδη επικαιροποιεί-
ται τροποποιούμενη η υπάρχουσα σχετική 
μελέτη) που όταν υλοποιηθεί, θα οδηγήσει 
και σε σημαντική αύξηση  των θέσεων του 
υφιστάμενου τουριστικού αγκυροβολίου.
Επίσης πρέπει να προγραμματισθούν και 
να προχωρήσουν ιεραρχημένα και δράσεις 
στην χερσαία ζώνη λιμένα με ανάδειξη των 

χώρων εστίασης, ψυχαγωγίας, αθλοπαιδιών, πολιτι-
σμού, υπαίθριων εκθέσεων, parking κ.λ.π. με την εφαρ-
μογή σχετικής μελέτης.
Ενόψει του προγραμματισμού και της έναρξης του 
νέου Ε. Σ. Π .Α. 2021-2027 και των άλλων εθνικών και 
ευρωπαικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων χρειά-
ζονται πανστρατιά και επείγουσες και συντονισμέ-
νες ενέργειες προετοιμασίας και ωρίμανσης των κατά 
προτεραιότητα μελετών και έργων κάθε περιοχής του 

νομού μας με βάση, σε κάθε περίπτωση, ένα καλά δο-
μημένο συνεκτικό και συνολικό σχέδιο ανάπτυξης.     
Για την περιοχή που εκτείνεται από την Σαμιοπούλα 
και τα παράλια των Σπαθαραίων μέχρι τον Άγιο Ισίδω-
ρο Δρακαίων και αποτελεί τον έτερο ιερό μαστό του 
τουρισμού και του αειφόρου περιβάλλοντος  της Σά-

Μανώλης Ν. Κάρλας 

Προβλήματα και αναπτυξιακές προοπτικές της νοτιοδυτικής Σάμου
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μου έχουν ανατεθεί από παλιά οι εξής μελέτες που για 
την τύχη τους και την εξέλιξή τους δεν νοιάζεται, δυ-
στυχώς, κανείς από τους αρμόδιους και υπεύθυνους 
της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.

1). Μελέτη του δρόμου Κουμέικα-Σκουρέικα-Σπα-
θαραίοι-Παγώνδας-Ηραίο. .
Το σκεπτικό ανάθεσης αυτής της μελέτης για ένα 
έργο που συζητείται στην περιοχή και αιτείται από τις 

τοπικές κοινωνίες από την δεκαετία του ’80 (τότε είχε 
ανατεθεί γι’ αυτό η περίφημη μελέτη Τακά) είχε δύο 
στόχους 
Α) Την ταχύτερη και ασφαλέστερη προσπέλαση της 
νοτιοδυτικής Σάμου προς το αεροδρόμιο με τμηματι-
κές παρεμβάσεις στο παλιό οδικό δίκτυο, όπως βελ-
τίωση του ήδη υφιστάμενου αμαξιτού δρόμου Κουμέ-
ικων-Σκουρέικων,  ιάνοιξη αμαξιτού δρόμου μεταξύ 
Σκουρέικων-Σπαθαραίων (νέο έργο) και σημαντική 
βελτίωση των γεωμετρικών στοιχείων της ήδη υφιστά-
μενης αμαξιτής οδού Σπαθαραίων-Παγώνδα-Ηραίου, 
με κατάργηση των επικίνδυνων στροφών και νέα χάρα-
ξη (νέα διάνοιξη-νέο έργο ) στο τελευταίο της τμήμα 
προς Ηραίον.   
Β) Την δημιουργία αναπτυξιακού άξονα, με  στοχευ-
μένες επιτόπιες χωρικές επενδυτικές δραστηριότητες 
στο δίκτυο των παρόδιων πλέον αυτών χωριών με αξιο-
ποίηση των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων και των 
εγγενών δυνατοτήτων τους για νέες θέσεις εργασίας.
Παράλληλα πολλοί κάτοικοι θα είχαν στο μέλλον, 
λόγω των νέων συγκοινωνιακών συνθηκών, την δυνα-
τότητα και την ευχέρεια να εργάζονται και σε άλλες 
περιοχές τόσο της ανατολικής όσο και της δυτικής Σά-
μου πράγμα ακόμα και τώρα δύσκολο έως ανέφικτο.
Τα ανωτέρω σύμφωνα με τις τότε εκτιμήσεις ήταν 
δυνατόν να αποτελέσουν μαζί και με άλλες συμπληρω-
ματικές νησιωτικές πολιτικές σημαντικό μοχλό  ανά-
σχεσης της επί θύραις δημογραφικής κατάρρευσης 
που, δυστυχώς, ήδη βιώνουμε σήμερα.
Ως γνωστόν στα μεγάλα και στα μέσου μεγέθους νη-
σιά  του Αιγαίου που έχουν σημαντική ενδοχώρα, όπως 
είναι και η Σάμος, υπάρχουν κατά κανόνα βόρειος, κε-
ντρικός και νότιος οδικοί άξονες με τις δέουσες δια-
κλαδώσεις τους εσωτερικότερα και παραλιακά, για λό-
γους άρτιας εξυπηρέτησης των πολιτών και στήριξης 

της ανάπτυξης.  
Για την μεγάλη αυτή και υπερτοπική μελέτη που ανα-
τέθηκε και άρχισε να εκπονείται  σύμφωνα με τις τότε  
ισχύουσες διαδικασίες και προδιαγραφές του Υ. Π. Ε. 
Χ. Ω. Δ. Ε. και αφορούσε δράσεις σε μεγάλο τμήμα του 
νησιού δαπανήθηκαν συνολικά από το 2005 και μετά 
περί τις  οχτακόσιες πενήντα  χιλιάδες ευρώ, χρήματα 
που απέδιδε σταδιακά το Υπουργείο Οικονομικών σύμ-
φωνα με την εξέλιξη των εργασιών και τις πιστοποιή-
σεις των επιβλεπόντων μηχανικών της Διεύθυνσης Τε-
χνικών Υπηρεσιών Σάμου .   
Σ’ αυτό βέβαια το ποσόν  πρέπει να προσμετρηθούν 
αφ’ ενός το κόστος της μελέτης Τακά – της 10ετίας 
του 80-και αφ’ ετέρου το κόστος  της προμελέτης που 
είχε ανατεθεί με το ίδιο αντικείμενο περί το τέλος της 
10ετίας του 1990 ).                                                                                                                                

 Στα χρόνια των μνημονίων η χρηματοδότηση του έρ-
γου σταμάτησε λίγο πριν την ολοκλήρωσή του με δια-
γραφή του από την σχετική Σ. Α .Μ .Π . του Υπουργεί-
ου Οικονομικών όπου είχε συγκεκριμένο κωδικό και 
επομένως εξασφαλισμένη υποχρεωτικά πίστωση για 
την ολοκλήρωσή του ακόμα και στην περίπτωση που 
θα χρειάζονταν αύξηση του προϋπολογισμού του όπως 
ίσχυσε για όλες ανεξαίρετα τις προγραμματισμένες 
και εγγεγραμμένες στο τότε  Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π. Δ. Ε.) μελέτες της πρώην Νομαρχια-
κής Αυτοδιοίκησης Σάμου και όλων των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων ανά την επικράτεια.
Τα σχετικά έγγραφα προς επίρρωσιν όλων των ανω-
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τέρω υπάρχουν και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερό-
μενου πολίτη.  
Σήμερα για την τύχη της μελέτης αυτής δεν συζητά 
κανείς από τους καθ’ έκαστα εμπλεκόμενους και ιδιαί-

τερα η Περιφέρεια που είναι η καθ’ ύλην αρμόδια αρχή 
γι’ αυτό .
Παραμένουν όμως ζωντανά τεκμήρια των κατά και-
ρούς ατελέσφορων και σισύφειων προσπαθειών για 
την δρομολόγηση αυτού του μεγάλου έργου τα ορφανά 
γεφύρια μέσα στην πεδιάδα της Βελανιδιάς Μαραθο-
κάμπου κατά μήκος του άξονα του συζητούμενου δρό-
μου βάσει της μελέτης Τακά που έγιναν επί κρατικής 
Νομαρχίας αλλά δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ.  

2) Μελέτη αλιευτικού καταφυγίου Μπάλου Κουμεί-
κων 
Δυστυχώς και η μελέτη αυτή έχει παγώσει και σχε-
δόν αποκλεισθεί και απορριφθεί από την Επιτροπή 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων( Ε. Σ. Α . Λ.) του 
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής

3) Μελέτη Αλιευτικού καταφυγίου Αγίου Ισιδώρου 
Δρακαίων (Βρίσκεται ώριμη από ετών στην Ε. Σ. Α. Λ. 
σε αναμονή πολιτικής απόφασης για υλοποίηση της).
Η υλοποίηση  του συγκεκριμένου έργου είναι άκρως 
απαραίτητη για την περιοχή Καλλιθέας-Δρακαίων τόσο  
για την στήριξη των εκεί παραδοσιακών ταρσανάδων 
που λειτουργούν ακόμα και σήμερα όσο και για την 
δυνατότητα της καθημερινής προσέγγισης του πλοί-
ου της γραμμής Φούρνοι- Ικαρία-Καρλόβασι ώστε να 
βγουν, επιτέλους, ως ένα βαθμό, τα χωριά αυτά από 
την απομόνωση και παράλληλα με την δημιουργία νέων 
ευκαιριών και τομέων απασχόλησης οι κάτοικοι τους 
να βρουν και άλλες διεξόδους ζωής παραμένοντας 
στον τόπο τους.
Για τη στήριξη όλου αυτού του εν εξελίξει αναπτυξι-

ακού σχεδιασμού απαιτούνται, βέβαια, εκτός των άλ-
λων και άρτιες υποδομές ύδρευσης-αποχέτευσης και 
βιολογικών καθαρισμών, ενεργειακή επάρκεια, αξιόπι-
στες επικοινωνίες κάθε είδους, υποδομές πολιτισμού, 
αθλητισμού, παιδείας, δημόσιας διοίκησης, κοινωνικής 
πρόνοιας και εν γένει εξυπηρέτησης του πολίτη.
Βασικό πυλώνα επίσης και ισχυρό  προαπαιτούμενο 
για προοδευτική και ευοίωνη προοπτική της κάθε πε-
ριοχής, ιδιαίτερα στα νησιά, αποτελούν οι υποδομές 
υγείας.
Εν προκειμένω χρειάζεται η ίδρυση, η πλήρης και 
σωστή στελέχωση και η 24ωρη λειτουργία Τοπικής Μο-
νάδας Υγείας (ΤΟ Μ. Υ.) στον Μαραθόκαμπο με ενερ-
γά  Περιφερειακά Ιατρεία στην Καλλιθέα και στα Κου-
μέικα, παράλληλα βέβαια  με την πλήρη ανάπτυξη και 
λειτουργία του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου και των 
Περιφερειακών του Ιατρείων , του Κέντρου Υγείας Σά-
μου, του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου και του Ε.Κ Α..Β. 
στα πλαίσια ενός συνεχώς βελτιούμενου Δημόσιου-
Εθνικού Συστήματος Υγείας. 
Το μέλλον της νοτιοδυτικής Σάμου αλλά και ολόκλη-
ρου του νησιού μας δεν είναι μόνο ο τουρισμός με τον 
σωστό προγραμματισμό, το ανθρώπινο πρόσωπο, την 
επιστημονική μελέτη-τεκμηρίωση και τα ολοκληρωμέ-
να και ποιοτικά επιχειρηματικά σχέδια που απαιτούν οι 
νέες συνθήκες.
Είναι και  η ανάπτυξη, με συγκεκριμένο σχέδιο και 
με κατάλληλες κεντρικές υποστηρικτικές πολιτικές, 
του πρωτογενή τομέα, του εμπορίου και της μεταποί-
ησης σε ένα αλληλοτροφοδοτούμενο ποιοτικό σύνολο 
παραγωγικής και ισόρροπης αξιοποίησης των συγκριτι-
κών μας πλεονεκτημάτων κατά τρόπο ευσταθή, καινο-

τόμο και φιλικό προς το φυσικό, το δομημένο, το ιστο-
ρικό κα το πολιτιστικό μας περιβάλλον και πάντοτε στα 
πλαίσια της ρήτρας νησιωτικότητας.
Για όλα αυτά κυρίως η Κυβέρνηση αλλά και η αυτο-
διοίκηση 1ου και 2ου βαθμού με τους παραγωγικούς και 
κοινωνικούς φορείς της Σάμου και τους ενεργούς πο-
λίτες εν γένει και ιδιαίτερα της συγκεκριμένης περιο-
χής, έχουν τον  λόγο και την ανάλογη ευθύνη.
Ίδωμεν.
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αγνό του χαμόγελο αγγίζει θερμά τα τρίσβαθα της ψυ-
χής μου. Αλήθεια, ποιο χέρι οδηγημένο με φλόγα πολ-
λή και πίστη μεγάλη χάραξε πάνω· στο ξύλο με τόση 
ανθρωπιά και τόση αγιοσύνη τον θεϊκό παλμό και την 
ανθρώπινη έκφραση!...
Πλάι μια πέτρινη εικόνα σκαλιστή, με τον Προφήτη 
Ηλία ν’ ανεβαίνει ολόσωμος με τ’ άρμα του στον ου-
ρανό ανάμεσα στις φλόγες και στα σύννεφα. Η φλόγα 
του μικρού κεριού, που άναψα στο ξύλινο μανουάλι, 
μπροστά του σπιθίζει τρεμάμενη στη σμιλεμένη μορ-
φή και ακτινοβολεί τα μύρια χρώματα πού της επλού-
μισε ο τεχνίτης.
Κι ανάμεσα ή Ωραία Πύλη, φτωχική, δίχως κανένα 
παραπέτασμα βαρύ να την σκεπάζει. 

 Πόσες και πόσες γενεές τσοπάνων δεν στάθηκαν 
ευλαβικά εμπρός στον πέτρινο σολέα άσκεποι, άγρυ-
πνοι, με συντριβή, να μεταλάβουν ! . . .  Νομίζω πως 
βλέπω μέσα στο μισοσκόταδο τον ιερέα με τα άσπρα 
κυματιστά μαλλιά και τα αφρόντιστα γένια κρατώντας 
το Άγιο Δισκοπότηρο και ακούω στη σιωπή το κοινωνι-
κό που συγκλονίζει.
Στους σκεβρωμένους τοίχους πλανιώνται, θαρρείς, 
υπερκόσμιες σκιές, καθώς η πνοή του αέρα κάνει το 
φως των καντηλιών να τρεμοσβήνει.
Πάνω ψηλά στη γωνιά βλέπω μια φωλίτσα. Πού αλ-
λού από αυτό το απάνεμο λιμάνι του κόσμου και της 
ψυχής μπορούσε να βρει καλύτερο καταφύγιο κάθε 
ζωντανή ύπαρξη; Βλέπω το αγαπημένο ζευγάρι των 
πουλιών να μπαινοβγαίνει απ’ το μικρό παραθυράκι 
της κόγχης. ακούω το τιτίβισμα των νεοσσών που ψάλ-

λουν τον ‘Όρθρο. Και άθελα ανέβηκε στα χείλη μου 
ύμνος Χερουβικός, ο ύμνος των Αγγέλων. Γιατί σήμε-
ρα μέσα στο φτωχικό εξωκλήσι του Αι-Λια πρώτη φορά 
στη ζωή μου, ένιωσα πως μετάλαβα τα άχραντα μυ-
στήρια μιας μυστικής χαράς. Της χαράς, που πλημ-
μυρίζει τον άνθρωπο, όταν αδελφώνεται με τον Θεό 
Του. 

Επάνω ψηλά στην κορυφή του βουνού είναι χτισμέ-
νο το πανάρχαιο εκκλησάκι του Αι-Λια. Καθώς ανεβαί-
νω κατάκοπος το στενό μονοπάτι που με οδηγεί κοντά 
του, συλλογίζομαι την πίστη και την ευλάβεια εκείνων 

που το έχτισαν κάποτε. Νομίζω, ότι ακούω μέσα στη 
σιωπή, τους ήχους των σφυριών πού πελεκούν την πέ-
τρα, το βαρύ αγκομαχητό των ζώων πού φορτωμένα 
ανηφορίζουν, τις προσταγές τού πρωτομάστορα και 
τις ευχές των καλογέρων,

‘Έφτασα κιόλας, Κάθομαι στον ίσκιο της πελώριας 
βελανιδιάς να ξαποστάσω, Μα τα μάτια μου άθελα 
αναζητούν το μικρό εκκλησάκι. 
Στους τοίχους του .σκαρφαλώνει απέριττα ο κισ-
σός και στεφανώνει τον φτωχικό πέτρινο σταυρό του 
ή αγράμπελη. Στην κόγχη του γραφικού καμπαναριού 
πουλάκια του βουνού έκτισαν την φωλιά τους με της 
μητρότητας την τέχνη. Κι ακούω· κελαϊδήματα γλυκά 
σαν μελωδίες των Αγγέλων.

 Ανοίγω ευλαβικά την ξύλινη πορτίτσα που αργο-
σαπίζει απ’ τα κτυπήματα των καιρών και μπαίνω στο 
εκκλησάκι. Μια παράξενη ανατριχίλα συγκλονίζει τα 
στήθη μου καθώς ακούω τα βήματά μου να ηχούν πα-
ράξενα πάνω στο πλακόστρωτο. Ένα καντήλι σκορ-
πίζει παρήγορο το φως του στο ιερό μισόφωτο. Μια 
ηλιαχτίδα, που μόλις πέρασε βιαστική απ’ το μικρό πα-
ραθυράκι της κόγχης, αγωνίζεται να ξεθολώσει τα μά-
τια μου.

— Θεέ μ ο υ ! . . .  Εδώ μονάχα, μέσα σ’ αυτή την 
υπερκόσμια σιωπή και την θαμπή μεγαλοσύνη, ανάλα-
φρη ή ψυχή, σαν το πουλί, πετάει να φτάσει τα ουρά-
νια.
Στο τέμπλο αχνές, ξεθωριασμένες απ’ την μανία του 
χρόνου οι μορφές των αγίων με κοιτάζουν αυστηρά 
μέσα απ’ την βυζαντινή των φτωχική μεγαλοπρέπεια. 
Η Παναγία με την γλυκύτητα ζωγραφισμένη στο πρό-
σωπο κρατά στην αγκαλιά της το θείο βρέφος που το 

Μανώλης Ν. Κάρλας

Το εξωκλήσι
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Αμαλία Ζορμπά 

Σπουδή στη μανούλα μου

Στων γιασεμιών την αγκαλιά 
και μες στον άγριο κρίνο, 
τον ύπνο σου ευώδιασες 
το πρωινό εκείνο. 

Έγειρες ν’ αποκοιμηθείς 
στον κόρφο του πατέρα,
να σε δεχτούν οι ουρανοί 
ανοίξαν πέρα ως πέρα. 

Οι άγγελοι φτερουγήσανε 
να σε προϋπαντήσουν 
στεφάνια να σου πλέξουνε, 
άνθη να σε στολίσουν. 

Κι ορφάνεψε η καρδούλα μου, 
στέρεε η αγκαλιά μου, 
θολό το δάκρυ κύλησε, 
σκοτείνιασε η ματιά μου.

Μανούλα μου, φεγγάρι μου, 
αστέρι μου, ζωή μου,
ανάσα της ψυχούλας μου,
γλύκα κι απαντοχή μου.

Στείλε μου της αγάπης σου το θεϊκό το μύρο
και του πατέρα την ευχή προσκέφαλο ν α γείρω. 

Οι Άγιοι Πάντες
Όταν είδα την ωραία φωτογραφία, που δείχνει τα 
εγκαίνια της εκκλησίας των Αγίων Πάντων, συγκινή-
θηκα και θυμήθηκα όταν πήγαινα με την μητέρα μου 
εκεί να προσευχηθούμε, μου περιέγραφε μια σημαντι-
κή μαρτυρία. Αρχικά να σας αναφέρω ότι η μητέρα μου 
ήταν η αείμνηστη Ευτυχία Δ. Πήττα το γένος Δ. Τσακου-
μάγκου. Λοιπόν, η αδελφή του πατέρα της (του παππού 
μου δηλαδή), η Μαριώ Τσακουμάγκου είδε ένα όρα-
μα: να σκάψουν στη συγκεκριμένη περιοχή (εκεί που 
μετά έχτισαν την εκκλησία) και να βρουν την εικόνα 
των Αγίων Πάντων. Την πρώτη φορά έσκαψαν δεν την 
βρήκαν. Ακολούθησε δεύτερο όραμα, έσκαψαν πιο βα-
θειά και δεν την βρήκαν. Ακολούθησε και τρίτο όρα-
μα, τότε αναγκαστικά έσκαψαν πολύ βαθιά και έφεραν 
την εικόνα των Αγίων Πάντων στην επιφάνεια. Αμέσως 
μετά πολλοί χριστιανοί του χωριού μας συμμετείχαν 
και έχτισαν την εκκλησία που βλέπουμε σήμερα. Δυ-
στυχώς δεν ρώτησα τότε την μητέρα μου πότε έγιναν 
τα εγκαίνια, εκτιμώ ότι έγιναν μετά το 1903. Τη ρώτησα 
όμως τι γνώριζε για την θεία την Μαριώ. Μου απάντη-
σε ότι είχε ανθρωπιά, καλοσύνη, αγάπη, συμπόνια και 
συμπαράσταση, κυρίως για τους ασθενείς πού ζούσαν 
μόνοι τους με ανίατη και μεταδοτική νόσο (φυματίωση 
κ.ά.). Στο τέλος της ζωής της έζησε με τις καλόγρι-
ες. Είμαι περήφανη για την καταγωγή μου και η μνήμη 
τους είναι χαραγμένη στη καρδιά μου.

Mαρία Πήττα-Καρούτσου
κάτοικος Μαραθοκάμπου Σαμος

Συλλυπητήρια
Ο σύλλογός μας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητή-
ρια στην οικογένεια του Νίκου Βουρλιώτη για τον αιφνί-
διο θάνατο της γυναίκας του Βάσως, η οποία αγαπούσε 
τον Όρμο και σχεδίαζε να περνά πολλούς μήνες εκεί 
μετά τη συνταξιοδότησή της.  
Ο σύλλογός μας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητή-
ρια στους οικείους του Αντρέα Ζαφείρη που γεννήθηκε 
στο Μαραθόκαμπο, το σπίτι του ήταν στην Σγουρού και 
εργαζόταν στο Καρλόβασι ως αρχιτέκτονας. Άνθρωπος 
πολύ αγαπητός σε όλους με πλούσια δράση. 
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