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Συνδρομές Στέγης
Πέπα Παυλή-Τζούλα   30 
εις μνήμην  Κων. και Γραμματικής Παυλή 
Γεωργίου και Δάφνης Τζούλα
Κώστας Φραντζέσκος  100
εις μνήμην Νικολάου και Κόμνως Φραντζέσκου
Λένα Ψωμά   50
εις μνήμην Στυλιανού και Μαρίας Ψωμά
Πόπη Κοντού ενίσχυση Στέγης  50
Κατίνα Αναστασίου-Μπακάλη    150
εις μνήμην Αλέκου Πήτα –Αλέκου Αναστασίου
Κατίνας Πήτα-Μιαχαλάκη
Ουρανία Δηλανά   50
εις μνήμην Κατίνας Πήτα-Μιχαλάκη
Ανώνυμη   150
εις μνήμην Μάρως Καραγιάννη 
Σταμάτη και Χρύσας Τσακουμάγκου
Νίκος Κυπραίου  100
εις μνήμην Αγγελικής Γεωργ. Κυπραίου
Κωνσταντίνα Κάρλα   80
εις μνήμην του πατέρα της Χαράλαμπου Κάρλα
Παναγιώτα Βαρκάρη    120
εις μνήμην Αντώνη Σταμούλη και Γιάννη Γαβαλά
Κατερίνα Τεμπέλη   100
εις μνήμην πατέρα της Χαράλαμπου Τεμπέλη
Γιάννης Ζαχαρίου για ενίσχυση Στέγης  72  
Peter Muijten για ενίσχυση Στέγης  265   
Φλώρα Μεφσούτ    100  
εις μνήμην του πατέρα της Χρήστου Μεφσούτ
Μαρία Δαδάου  120 
Εις μνήμην του αδελφού της Στέλιου Δαδάου 
Σταύρος Κονδύλης  100
Ανώνυμος εις μνήμην 100 

Συνδρομές Φτεριά 

Πέπα Παυλή-Τζούλα    20
Δάφνη Φραντζέσκου    50
Αθηνά Τεμπέλη      50
Σταύρος Κονδύλης    100
Δημήτριος Ιωάν. Τσακουμάγκος   30
Μαρία Σταμ. Δηλανά    50
Βούλα Κυπραίου   100
Ντίνα Στασίνη    20
Αλέξανδρος Ρουσόγλου    20
Σταμάτιος Λεκάκης   50
εις μνήμην Μαρίας Πατσούλη πρεσβυτέρας
Έλλη Βαλαγκούτη    20
Δημήτριος Ισιδώρου    50
Καίτη Πήτα-Μιχαλοπούλου   50
Ευαγγελία Λυμπέρη  30 

Μανώλης Ν. Κάρλας 
Το κρεμμύδι της Βελανιδιάς 

Η ονομασία κρεμμύδι Κουμέικων δεν είναι σωστή.Η 
σωστή ονομασία, όπως την έμαθα από τους παππού-
δες μου και τους συγχωριανούς μου, μια και έχουμε 
και εμείς πατρογονικά καλλιεργήσιμα και ποτιστικά χω-
ράφια εκεί (την μια χρονιά βάζαμε κρεμμύδια την άλλη 
φασολιές), είναι κρεμμύδι Βελανιδιάς .Έτσι αναφέρε-
ται, επίσης, σε παλιά έγγραφα. 
Η ποικιλία αυτού του κρεμμυδιού καλλιεργείται στον 
κάμπο της Βελανιδιάς όπου έχουν ιδιοκτησίες πολλοί 
κάτοικοι των όμορων χωριών Μαραθοκάμου, Κουμέι-
κων αλλά και Πλατάνου. 
Η πρώην Κοινότητα Κουμέικων καθιέρωσε εδώ και 
πολλά χρόνια την γιορτή του κρεμμυδιού που γίνεται 
σχεδόν αδιάλειπτα κάθε καλοκαίρι στον Μπάλο και 
όπως συνήθως συμβαίνει στο Ελλαδιστάν ενέγραψε 
στο κοινοτικό της ονοματολόγιο το προϊόν αυτό του κά-
μπου της Βελανιδιάς ως κρεμμύδι Κουμέικων. 
Πιστεύω ότι ο σεβασμός είναι έννοια και θεώρηση 
γενική που δεν δοκιμάζεται και δεν εξαντλείται μόνο 
στα πρόσωπα αλλά αφορά και τις συμπεριφορές και ότι 
τα, καλή τη πίστει, λάθη είναι για να διορθώνονται .Βέ-
βαια το πρωτεύον και το κυρίαρχο στην παρούσα συ-
γκυρία είναι να χαρακτηρισθεί το εξαιρετικής και ιδιαί-
τερης ποιότητας τοπικό αυτό προϊόν ως ΠΟΠ/ΠΓΕ.
Βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουν όλα αυτά 
είναι οι τοπικές κοινωνίες να αξιοποιήσουν τις ευκαι-
ρίες που προσφέρουν τέτοιες τιμητικές και γόνιμες τιτ-
λοποιήσεις και να καλλιεργήσουν ξανά με όρεξη και 
προοπτικό σχεδιασμό στα γόνιμα χωράφια του κάμπου 
της Βελανιδιάς λαβαίνοντας υπόψη ότι στις υπερτοπι-
κές εμπορικές συναλλαγές δεν αρκεί μόνο η ποιότη-
τα των προϊόντων που στην περίπτωσή μας είναι παρα-
δοσιακά αλλά και γενετικά εγγυημένη αλλά χρειάζεται 
και η προς διάθεση ποσότητά τους να είναι επαρκής 
και η τροφοδότηση των αγορών μ’ αυτά αδιάλειπτη, συ-
νεχής και το κυριότερο, συνεπής.
Ανάμεσα σε όλα αυτά αν σεβαστούμε από κοινού και 
την τοπική παράδοση όσον αφορά και στο όνομα καλό 
θα ’ναι.
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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

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι καλοκαιρινές 
εκδηλώσεις του Συλλόγου μας στο Μαραθόκαμπο 
μετά από δύο χρόνια απουσίας λόγω κορωνοϊού.
Στον Όρμο Μαραθοκάμπου στις 9 Αυγούστου έγι-
νε η επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Αφανούς 
Ναύτη. Ένα κάλεσμα ψυχών, μια θύμηση, μια υποχρέ-
ωση απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, τους συγ-
χωριανούς μας και όχι μόνο, που έχασαν την ζωή τους 

στην θάλασσα. 
Φέτος στον κα-
τάλογο προσθέ-
σαμε και τον άτυ-
χο πυροσβέστη ο 
οποίος έχασε την 
ζωή του, πνίγηκε 
στον κόλπο του 
Μαραθοκάμπου 
προσπαθώντας 
να σώσει την πε-
ριοχή μας από 
την μεγάλη φωτιά 
του καλοκαιριού 
με ρίψη στεφά-
νου στη θάλασσα, 
με την εξαιρετική 
ομιλία της Έλσας 

και με τραγούδια της θάλασσας από την Λαϊκή Ορχή-
στρα Σάμου πραγματοποιήθηκε η ετήσια καλοκαιρινή 
εκδήλωση μας.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του συλλόγου 
μας στους ιερείς παπα-Χρήστο Παξινό και παπα-Δη-
μήτρη Πλακιώτη για την υπέροχη και μελωδική επιμνη-
μόσυνη δέηση, καθώς και για την συνεχή στήριξη κάθε 
χρόνο της εκδήλωσης.
Στις 13 Αυγούστου στην πλατεία της Λούγκας έγινε 
η παρουσίαση του πρώτου μυθιστορήματος Περάσμα-
τα της κ. Ουρανίας Χρυσαφίνου.
Ένα σεργιάνι λογοτεχνικό από το Βαθύ στην Σμύρ-

νη, την εποχή της Ηγεμονίας έως την Ένωση της Σά-
μου με την Ελλάδα.
Νιώθουμε περηφάνια ως Μαραθοκαμπίτες όταν ο 
ευλογημένος τόπος μας εξακολουθεί να έχει σημα-
ντικούς ανθρώπους των γραμμάτων, του πνεύματος 

όπως είναι η Ουρανία Χρυσαφίνου, καθηγήτρια πανε-
πιστημίου στο τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών καθώς και η Γραμματική Κάρλα, αναπλη-
ρώτρια καθηγήτρια Φιλολογίας στο Καποδιστριακό 
πανεπιστήμιο η οποία έκανε την παρουσίαση του βι-
βλίου.
Δυο γενιές που αντάμωσαν στον ίδιο τόπο που γεν-
νήθηκαν και μας θύμισαν πόσο άξιος παραμένει ο Μα-
ραθόκαμπος.
Ευχαριστούμε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας 
κ. Ευσέβιο, τον Δήμαρχο κ. Λυμπέρη και όσους αντα-
ποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας.
Ευχαριστούμε τον κόσμο όλο που μας τίμησε με την 
παρουσία του. Ευχαριστούμε για την τιμή στην κ. Ου-
ρανία Χρυσαφίνου.
Η εκδήλωση έκλεισε με τραγούδια της Σμύρνης από 
την Λαϊκή Ορχήστρα Σάμου.

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις
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Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να είμαι σήμερα κοντά 
σας για να σας παρουσιάσω το μυθιστόρημα της ομό-
τιμης καθηγήτριας του ΕΚΠΑ Ουρανίας Χρυσαφίνου, 
της αγαπητής σε όλους μας Μαραθοκαμπίτισσας Ου-
ρανίας.
Είναι το δεύτερό της μυθιστόρημα, καθώς έχει ήδη 
δημοσιευτεί από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρία το 
βιβλίο με τον τίτλο Κίτρινο Σακίδιο, ένα επίσης αξιό-

λογο έργο που απευθύνεται σε παιδιά Γυμνασίου, Λυ-
κείου και σε ενήλικες.
Το μυθιστόρημα, στο οποίο θα εστιάσουμε, έχει τον 
τίτλο Περάσματα. Δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 
2022 από τον σημαντικό εκδοτικό οίκο «Ιωλκός». Απο-
τελείται από τον πρόλογο, γραμμένο από την ίδια τη 
συγγραφέα, την εισαγωγή και εφτά ακόμη κεφάλαια. 
Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την παράθεση των πηγών. 
Το εξώφυλλο του βιβλίου κοσμεί φωτογραφία από το 
Λιμάνι του Βαθιού της 11ης Νοεμβρίου 1912, ημέρα 
κατά την οποία «ο Σοφούλης απευθυνόμενος στους 
πολίτες και εκφράζοντας τους πόθους του σαμιακού 
λαού με πύρινο λόγο διάβασε το ψήφισμα με το οποίο 
κηρύχτηκε η ένωση της Σάμου με την Ελλάδα. Πέντε 
Πληρεξούσιοι θα παρέδιδαν το ψήφισμα στο Βασιλιά 
της Ελλάδας. Η προσωρινή Κυβέρνηση θα αποτελού-
νταν από τη Βουλή με πρόεδρο τον Σοφούλη. Τέλος, 
ο Μητροπολίτης ευλόγησε την εθνική σημαία, η οποία 
υψώθηκε στο Ηγεμονικό μέγαρο».
Ο τίτλος του μυθιστορήματος (Περάσματα) είναι 
συμβολικός. Όπως πολλές φορές στο έργο σχολιάζει 
η ηρωίδα του, η Μυρτώ, η ζωή έχει διάφορα περάσμα-
τα, μεταβατικά στάδια δηλαδή. Το πέρασμα από την 
παιδική ηλικία στην εφηβεία και μετά στην ενηλικίω-
ση, το πέρασμα σε μία ανώτερη εκπαιδευτική βαθμί-
δα, το πέρασμα από την παρθενία στην ερωτική ζωή, 
από την ατομική στην οικογενειακή ζωή, από τη ζωή 
στο θάνατο. Αυτά τα «περάσματα» έχουν επισημανθεί 
στο χώρο της κοινωνικής ανθρωπολογίας και πρώτος 
μίλησε για αυτά ο Arthur van Gennep, ο οποίος θεωρεί 
ότι κάθε τέτοιο πέρασμα ακολουθεί μια τελετουργική 

διαδικασία ένα rite de passage, όπως επισημαίνει ο 
ίδιος και συνοδεύει κάθε αλλαγή κατάστασης και με-
τάβασης σε ένα άλλο επίπεδο/status. Στα Περάσμα-
τα ταυτόχρονα με τα περάσματα της Μυρτώς περι-
γράφονται και ενυφαίνονται στο στημόνι του βιβλίου 
και τα περάσματα της Σάμου, της Ιστορίας της Σάμου, 
το πέρασμα του νησιού από διάφορους και διαφορε-
τικούς ηγεμόνες, από διάφορα απελευθερωτικά κινή-
ματα που σείουν το νησί, από τις εναλλαγές πολιτικών 
προσώπων με κυρίαρχη αυτή του Θεμιστοκλή Σοφού-
λη, με αποκορύφωση την πολυαναμενόμενη ένωση 
της Σάμου με την υπόλοιπη Ελλάδα το 1912. 
Θεωρώ ότι αυτό το πάντρεμα μυθοπλασίας και ιστο-
ρίας είναι ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του 
βιβλίου της κ. Χρυσαφίνου, για αυτό και το κατατάσσω 
στα ιστορικά μυθιστορήματα όσον αφορά το λογοτε-
χνικό είδος του. Ιστορικό μυθιστόρημα είναι το λογο-
τεχνικό είδος, στο οποίο «γίνεται απόπειρα να δημι-
ουργηθεί μια δραματική δομή μυθοπλασίας μέσα σε 
μια αυστηρά οριοθετούμενη ιστορική εποχή, την οποία 
σκιαγραφεί ο δημιουργός του μετά από διεξοδική με-
λέτη των γεγονότων, των τόπων και των χαρακτήρων 
…». Όπως αναφέρει και η συγγραφέας στον πρόλογό 
της προσπάθησε να «ξεκλειδώσει και να ενώσει τον 
μύθο και την Ιστορία». Με τον όρο μύθος αναφέρεται 
στη μυθοπλασία, στη φανταστική ιστορία της ηρωίδας 
της, της Μυρτώς. Με τον όρο Ιστορία ταυτίζει και τον 
κύριο σκοπό του έργου της, δηλ. «να γίνει γνωστή σε 
ευρύ κοινό, καθώς και σε νέα παιδιά, η προσφορά της 
Σάμου στον Αγώνα του 1821, η μεγάλη αδικία της μη 
ενσωμάτωσής της στο νεοσύστατο Ελληνικό κράτος, 
καθώς και τα ταλαιπωρημένα χρόνια της Αυτόνομης 
(στα χαρτιά) Ηγεμονίας που επιβλήθηκε το 1834. Η πο-
λυπόθητη Ένωση με την Ελλάδα κατακτήθηκε ουσια-
στικά το 1912 και οι Σαμιώτες πλήρωσαν το τίμημα της 
ελευθερίας τους από την Τουρκική εποπτεία αγόγγυ-
στα και περήφανα.»
Στο βιβλίο παρακολουθούμε την ιστορία, την πορεί-
ας της Μυρτώς (ενός φανταστικού προσώπου) για σα-
ράντα περίπου χρόνια, από μια συγκεκριμένη περίοδο 
της ζωής της προεφηβική-εφηβική έως την ωρίμανσή 
της, χρονικά από το 1880 έως το 1919. 
Τόπος της πλοκής είναι κατά κύριο λόγο το Βαθύ 
Σάμου, ο τόπος γέννησης και κατοικίας της Μυρτώς. 
Η ηρωίδα αρνείται με αδιαλλαξία να εγκαταλείψει το 
Βαθύ, αν και της δίνεται η ευκαιρία να ζήσει με τον 
Αθηναίο σύζυγό της στην πρωτεύουσα της Ελλάδας. 
Ωστόσο ο τόπος πλοκής δεν είναι στατικός. Με αφορ-
μή τα ταξίδια/εκδρομές της ηρωίδας ξεναγούμαστε σε 
ολόκληρη τη Σάμο, στα περίχωρα του Βαθιού (Βλαμα-
ρή), αλλά και σε άλλα μέρη, όπως τον Μαραθόκαμπο, 
το Καρλόβασι, το Πυθαγόρειο, τη Χώρα, τους Μυτιλη-

Γραμματική Α. Κάρλα 

Χρυσαφίνου Ουρανία. Περάσματα. Αθήνα: Εκδόσεις Ιωλκός 2022 (978-960-640-086-5)

Από την εκδήλωση της βιβλιοπαρουσίασης
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νιούς, το Ηραίο, τα οποία αποτελούν και πεδία εξέλι-
ξης της τοπικής ιστορίας. Η Σμύρνη και η Αθήνα είναι 
επίσης γεωγραφικοί τόποι, στους οποίους εκτυλίσσο-
νται σημαντικά γεγονότα/περάσματα της πρωταγωνί-
στριας και με την ευκαιρία αυτή ο αναγνώστης ξενα-
γείται μέσα από την εστίαση της Μυρτώς στις πόλεις 
αυτές, στα σημαντικά αξιοθέατα και στις γειτονιές 
τους στο τέλος του 19ου αι. Στη Σμύρνη μεταβαίνει η 
Μυρτώ προκειμένου να φοιτήσει στο Κεντρικό Παρθε-
ναγωγείο της Αγίας Φωτεινής. Η ιστορία του Παρθε-
ναγωγείου από την Ίδρυσή του ως τις αρχές του 20ου 
αι. αναδιπλώνεται με περιγραφές του χώρου και του 
Κανονισμού του, τις γυναικείες μορφές των δασκάλων 
που σφράγισαν την ιστορία του, των γιορτών, των στο-
λών, της καθημερινότητάς του.
Και με την παρατήρηση αυτή έρχομαι στην επισή-
μανση ενός άλλου σημαντικού σκοπού του βιβλίου 
στο πλαίσιο της ιστορίας. Με τα λόγια της συγγραφέ-
ως στον πρόλογο: «Ο άλλος σημαντικός σκοπός ήταν 
η ανάδειξη του άνισου εκπαιδευτικού συστήματος των 
κοριτσιών σε σχέση με εκείνο των αγοριών. Στο λιμάνι 
του Βαθιού υπήρχε το φημισμένο Πυθαγόρειο Γυμνά-
σιο αρρένων. Για τις «κορασίδες» δεν υπήρχε Γυμνα-
σιακή μόρφωση. Το ίδιο συνέβαινε στα περισσότερα 
μέρη της ελεύθερης Ελλάδας και των περιοχών κάτω 
από την Οθωμανική Αυτοκρατορία εκτός ελαχίστων 
εξαιρέσεων». 
Πράγματι αυτή η «αδικία» σε βάρος των κοριτσιών 
από το εκπαιδευτικό σύστημα απασχολεί ιδιαιτέρως 
τη συγγραφέα και κατ’ επέκταση τη Μυρτώ, η οποία 
δεν διστάζει να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για 
αυτό το θέμα. Όταν τα κορίτσια τελείωναν την πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση, η συνέχεια ήταν μονόδρομος 
για την πλειονότητα. Θα γινόντουσαν «καλές νοικοκυ-
ρές», πιστές σύζυγοι και μητέρες ανεξάρτητα από τον 
βαθμό ευφυΐας τους, τα όνειρά τους, τις προσδοκίες 
και τις δυνατότητές τους. Η ηρωίδα αποτελεί εξαί-
ρεση καθώς κατάγεται από ανώτερη τάξη της σαμια-
κής κοινωνίας, μορφωτικά και οικονομικά. Η οικογέ-
νειά της (γιατρός ο πατέρας της με βοηθό τη μητέρα 
της στην παρασκευή των φαρμακευτικών προϊόντων, 
δικαστικός ο ένας παππούς, έμπορος κρασιού ο άλ-
λος, με πνευματικές ανησυχίες οι νενέδες της, με 
σπουδές οικονομικών και αρχαιολογίας οι θείοι της) 
ανήκει σε μια προοδευτική τάξη με ανοικτούς ορίζο-
ντες, ανθρωπιά, αγάπη, αρχές, υψηλές αξίες και ιδα-
νικά. Η οικογένεια συνέβαλε αποφασιστικά στο να δο-
θούν ευκαιρίες μόρφωσης στη Μυρτώ, στο να έχει μια 
γερή πρωτοβάθμια εκπαίδευση με γαλλικά και πιάνο, 
στο να φοιτήσει στο Κεντρικό Παρθεναγωγείο της Αγί-
ας Φωτεινής στη Σμύρνη και να αποκτήσει από εκεί 
το δίπλωμα της δασκάλας. Ωστόσο, τα όνειρα και οι 
προσδοκίες της ηρωίδας δεν περιορίζονται εκεί, αλλά 
θέλει να συνεχίσει τις σπουδές της στη Φιλοσοφική 
Σχολή στην Αθήνα. Τα περιοδικά, κυρίως η Εφημε-
ρίς των Κυριών, Καλλιρρόη Παρρέν, που ανακαλύπτει 
η Μυρτώ στη βιβλιοθήκη της γιαγιάς της, τη βοηθούν 

να συνειδητοποιήσει τα προβλήματα που αφορούν την 
εκπαίδευση των κοριτσιών και να ενημερωθεί για τα 
βήματα χειραφέτησης των γυναικών που γίνονταν στη 
διεθνή σκηνή και ειδικότερα στην Αθήνα. Στις σελίδες 
του βιβλίου θα ανακαλύψουμε γυναίκες του τέλους 

του 19ου αι. που σπούδασαν και πρωτοστάτησαν στην 
επιστήμη της Ιατρικής, των Μαθηματικών, της Φιλοσο-
φικής και αποτέλεσαν πρότυπα για τη νεαρή Μυρτώ.
Το όνειρο της Μυρτώς να σπουδάσει στη Φιλοσο-
φική και να ασχοληθεί με την Αρχαιολογία δεν ευο-
δώνεται. Ο λόγος είναι ότι γνωρίζει τον έρωτα της 
ζωής της, τον Αλέξανδρο, τον φίλο και συμφοιτητή του 
αδελφού της στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, με τον οποίο 
παντρεύεται. Ο Αλέξανδρος δεν επιθυμεί η νεαρή σύ-
ζυγός του να συνεχίσει τις σπουδές της στη Φιλοσοφι-
κή Σχολή στην οποία έχει εγγραφεί. Η επιθυμία αυτή 
κατά κάποιο τρόπο δικαιολογείται λαμβάνοντας υπό-
ψιν τις κοινωνικές συνθήκες της εποχής. Η ηρωίδα 
θέτει ως όρο να στήσουν την οικογενειακή τους ζωή 
στη Σάμο και πράγματι ζει ευτυχισμένη με τον σύζυ-
γο και τα δύο παιδιά που αποκτούν. Τα αιματηρά γεγο-
νότα τον Μάιο 1908 στη Σάμο αποτέλεσαν αποκορύ-
φωμα ιστορικών συγκυριών, μεταξύ των οποίων ήταν 
η ηγεμονία του Κοπάση και η εμφάνιση στο Λιμάνι του 
Βαθιού του ατμόπλοιου Δικελί με οθωμανική σημαία 
«μεταφέροντας από τη Νέα Έφεσο διακόσιους Τούρ-
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κους στρατιώτες με τους αξιωματικούς τους», ενέρ-
γεια αντίθετη με τη Συνθήκη του 1832. 
Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες, οι μάχες μαίνονταν για 
αρκετές μέρες και τα θύματα ήταν πολλά. Μεγάλο το 
τίμημα για τη Σάμο, αλλά και για την οι-
κογένεια της Μυρτώς.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μεγάλη ανα-
τροπή για τον αναγνώστη και προκαλεί 
συγκίνηση. Η Μυρτώ αντιμετωπίζει εκεί-
νο το δύσκολο πέρασμα χάρη στον ισχυ-
ρό χαρακτήρα της την συμπαράσταση 
των συγγενών και τα προσόντα που είχε 
αποκτήσει στη Σμύρνη.. Άλλη μια φορά 
(ίσως έμμεσα εδώ) τονίζει η συγγραφέ-
ας τον ρόλο της παιδείας στη ζωή των 
γυναικών και απαντά στην ερώτηση πολ-
λών νεαρών γυναικών της σύγχρονης 
εποχής: τι θα μου δώσει ένα πτυχίο;
Πριν κλείσω την παρουσίαση θα ήθελα να επισημά-
νω μερικά χαρακτηριστικά του βιβλίου της κ. Χρυσαφί-
νου που το κάνουν ξεχωριστό. Καταρχάς είναι η μεθο-
δολογία του. Είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα που έχει 
γραφεί από επιστήμονα, η οποία κατέχει τον τρόπο 
αναζήτησης των κατάλληλων πηγών και αξιοποίησής 
τους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι η κ. Χρυσαφίνου 
στο τέλος του έργου της παραθέτει βιβλιογραφία, τα 
κυριότερα βιβλία δηλ. και τα άρθρα που χρησιμοποί-
ησε για να μελετήσει την ιστορία του νησιού μας, την 
ιστορία της παιδείας στη Σμύρνη και στη Σάμο, την εκ-
παίδευση των γυναικών του 19ου και αρχών του 20ου αι., 
τα πολιτιστικά τεκταινόμενα στη Σμύρνη, τις ανασκα-
φές στο Ηραίο και πολλά άλλα. Παραθέτει τον τύπο, 
τις εφημερίδες και τα περιοδικά της εποχής που διά-
βασε, ακόμα και τις ψηφιακές βιβλιοθήκες που αξιο-
ποίησε. 
Με την αρωγή της λογοτεχνίας, λοιπόν, κατορθώνει 
με εύληπτο, σαφή και παραστατικό τρόπο να παρου-
σιάσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της 
Σάμου και των ανθρώπων της του τέλους του 19ου και 
των αρχών του 20ου αι. Τα βαρυσήμαντα γεγονότα του 
τελευταίου μέρους της Ηγεμονίας της Σάμου και η 
πολυπόθητη Ένωση της Σάμου με την Ελλάδα παρου-
σιάζονται με λεπτομέρειες μέσα από την καθημερινή 
ζωή, τα «περάσματα» και τα συναισθήματα των ανθρώ-
πων της εποχής. 
Θυμάμαι συχνά ένα διάσημο ξένο Βυζαντινολόγο να 
μου λέει στο Βερολίνο «Εσείς οι Έλληνες δεν γνωρί-
ζετε την ιστορία σας». Θύμωνα και δυσανασχετούσα 
ακούγοντάς το, αλλά σε στιγμές αυτογνωσίας παρα-

δεχόμουν μέσα μου την αλήθειά του. Ναι, η γνώση της 
ιστορίας του λαού μας, του τόπου μας είναι πολύτιμη 
και χρήσιμη για να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες συ-
γκυρίες της εποχής μας. Κάθε χρόνο στους πρωτοε-

τείς φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής 
βρίσκω ευκαιρία να παραθέσω το πα-
ρακάτω απόσπασμα από το έργο Ελέ-
νης Εγκώμιον (11) του Γοργία, σύμφω-
να με το οποίο ο μόνος τρόπος να μην 
γινόμαστε έρμαια της προπαγάνδας και 
της χειραγώγησης είναι να «γνωρίζουμε 
το παρελθόν μας, να νοιαζόμαστε για το 
παρόν και να προνοούμε για το μέλλον».1

Έτσι ίσως καταφέρουμε να παραδώ-
σουμε έναν καλύτερο κόσμο στα παιδιά 
μας. Αρχίζοντας από τους εαυτούς μας, 
όλοι/όλες εμείς οι εκπαιδευτικοί, οι γο-
νείς, οι συγγενείς ας κάνουμε ένα βήμα 

στο να γνωρίσουμε την ιστορία μας, να προβληματι-
στούμε για το παρόν μας και να προνοήσουμε για το 
μέλλον μας, το δικό μας και των νέων παιδιών. Η γο-
ητεία των υπολογιστών, των τάμπλετ και των κινητών 
είναι μεγάλη και δεν αφήνει αδιάφορα τα παιδιά μας. 
Κάθε άλλο! Ας σηκωθούμε λοιπόν και εμείς από τους 
βολικούς καναπέδες μας, ας πάρουμε το χέρι των παι-
διών και ας προσπαθήσουμε να τα συνδέσουμε με το 
έντυπο βιβλίο, με τον ωραίο κόσμο της λογοτεχνίας. 
Έτσι σταδιακά και με ωραία λογοτεχνικά βιβλία, όπως 
της κ. Χρυσαφίνου, θα αγαπήσουν και τον κόσμο της 
ιστορίας. 
Θα ολοκληρώσω την παρουσίαση εφιστώντας την 
προσοχή σας στο ότι η δημοσίευση του μυθιστορή-
ματος Περάσματα συμπίπτει με την επέτειο των εκα-
τό χρόνων από την καταστροφής της γειτονικής μας 
Σμύρνης. Δεν είναι τυχαίο και όλα εντάσσονται στην 
Θεία Οικονομία. Πέρασαν εκατό χρόνια από τη στιγ-
μή που άνθρωποι, Έλληνες από όλες τις κοινωνικές 
τάξεις σαν αυτούς που περιγράφονται στις σελίδες 
του βιβλίου, σφαγιάστηκαν, βιάστηκαν, εκδιώχθησαν 
και ξεριζώθηκαν από τα σπίτια τους. Η Σάμος δέχτη-
κε στην αγκαλιά της πρόσφυγες και τους πρόσφερε το 
φιλόξενο τόπο της, όπως κάνει και σήμερα με άλλους 
κατατρεγμένους. Οι σημερινές συνθήκες δεν είναι 
εύκολες. Με πολέμους κάθε μορφής κοντά και μα-
κριά μας, με την απειλητική ανάσα ενός γείτονα που 
πραγματικά δεν γνωρίζουμε τι θέλει από εμάς (ίσως 
ούτε ο ίδιος γνωρίζει), με την κλιματική αλλαγή να 
απειλεί εμάς και τα παιδιά μας όλα φαίνονται δυσοί-
ωνα και στενόχωρα. Το παράδειγμα της Μυρτώς(-Σά-
μου) όμως ας καταγραφεί στη μνήμη μας ως ένα μικρό 
φως αισιοδοξίας: η ανθρωπιά, η αγάπη, η αλληλεγγύη, 
η παιδεία είναι οι σύμμαχοί μας για να ξεπεράσουμε 
τις μεγάλες φουρτούνες και να περάσουμε σε καλύ-
τερες ημέρες. 
Καλοτάξιδο να είναι το βιβλίο σου, Ουρανία, με πολ-
λή υγεία και σε άλλα πολλά!!! 

Μαραθόκαμπος 13/8/2022

1  εἰ μὲν γὰρ πάντες περὶ πάντων εἶχον τῶν <τε> 
παροιχομένων μνήμην τῶν τε παρόντων <ἔννοιαν> 
τῶν τε μελλόντων πρόνοιαν, οὐκ ἂν ὁμοίως 
ὅμοιος ἦν ὁ λόγος, οἷς τὰ νῦν γε οὔτε μνησθῆναι 
τὸ παροιχόμενον οὔτε σκέψασθαι τὸ παρὸν οὔτε 
μαντεύσασθαι τὸ μέλλον εὐπόρως ἔχει·
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Με το περιώνυμο και πλήρες εθνικών και θρησκευ-
τικών συμβολισμών όνομα Ανατολή και περί το 1900 
ιδρύεται στην Ηγεμονική Σάμο το Ιεροδιδασκαλείο 
Ανατολή στο Μαλαγάρι Λιμένος Βαθέος, με σπουδα-
στές από την νησιωτική και την ηπειρωτική Ελλάδα 
αλλά και τις εγγύς ιωνικές περιοχές της Σμύρνης και 
του Αϊδινίου.
Από αυτό αποφοίτησε πλει-
άδα δασκάλων που είτε στε-
λέχωσαν τα σχολεία του ανά 
την Γη ελληνισμού είτε συνέ-
χισαν ανώτερες και ανώτατες 
σπουδές σε Πανεπιστήμια της 
ημεδαπής και της αλλοδαπής.
Απόφοιτοι του Ιεροδιδασκα-
λείου Βαθέος ήταν και οι Μα-
ραθοκαμπίτες δάσκαλοι Κώ-
στας Τζαννετής και Γεώργιος 
Αγγελινάρας.
Δύο ξεχωριστοί Μαραθο-
καμπίτες συνέβαλλαν με την 
δράση τους στα εκπαιδευτι-
κά και πολιτιστικά δρώμενα 
της ευρύτερης περιοχής της 
Σμύρνης και του Αϊδινίου.
Ήταν ο γυμνασιάρχης της 
Ευαγγελικής Σχολής Σμύρ-
νης Γεώργιος Σωτηρίου και 
ο μητροπολίτης Ανέων κυρός 
Αλέξανδρος Δηλανάς.
Ο Γεώργιος Σωτηρίου, όπως 
αναφέρει στο βιβλίο της Μο-
λύβια φάμπερ η εγγονή του πασίγνωστη και άξια συγ-
γραφέας Άλκη Ζέη, γεννήθηκε στον Μαραθόκαμπο 
και το επώνυμο του πατέρα του ήταν Διαμαντίδης, της 
γνωστής και μεγάλης οικογένειας .
Στον πόλεμο του 1897 σκοτώθηκε ο Σωτήρης Δια-
μαντίδης, αγαπημένος αδελφός του πατέρα και προς 
τιμήν του ολόκληρη η πατριά άλλαξε το όνομά της σε 
Σωτηρίου .
Το όνομα Σωτήρης είχε λάβει ο νεκρός αδελφός 
προς τιμήν της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος που θύ-
μιζε την νικηφόρα ναυμαχία της 6ης Αυγούστου 1824 
και το εκκλησάκι των Διαμαντίδηδων στο Βαθυρέμμα .

 Ο γιος του γυμνασιάρχη Σωτηρίου ήταν, ως γνω-
στόν, σύζυγος της μεγάλης ηγερίας των γραμμάτων 
και των τεχνών Διδούς Σωτηρίου.
Για τον Μητροπολίτη Βεροίας, τον από Ανέων και 
Δράμας κυρόν Αλέξανδρο Δηλανά έχει εμπεριστατω-
μένα ασχοληθεί έγγραφα, με λόγια και με έργα ο Σύλ-
λογος των Απανταχού Μαραθοκαμπιτών και μάλιστα 
τον έχει επάξια τιμήσει σε συνεργασία με την Ιερά 

Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών. 
Γ.
Το Φως της Ανατολής, δηλαδή το Πανεπιστήμιο της 
Σμύρνης. της βασίλισσας της Ιωνίας που το οραμα-
τίστηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ανέλαβε να το 
ιδρύσει ο ομογάλακτος του Αϊνστάιν μεγάλος Έλλη-

νας φυσικός Κωνσταντίνος 
Καραθεοδωρή ήταν μοιραίο 
να μην ανάψει ποτέ στους αι-
θέρες και στους ουρανούς 
της μικρασιατικής γης.
Η εθνική καταστροφή του 

1922 άλλαξε δραματικά τους 
σχεδιασμούς, τα όνειρα και 
τις τύχες ενός ολόκληρου γέ-
νους.
Όμως η υπόσχεση του Βε-
νιζέλου προς την μητέρα Ιω-
νία και προς το Αιγαίο, πα-
νάρχαια κοιτίδα πολιτισμών 
και άχρονη μήτρα και κιβω-
τό κάθε ωραίου και αληθινού 
άντεξε τους 
θανάτους, τον όλεθρο, τους 
πόνους και την πίκρα της ήτ-
τας. 
Και ήρθε το πλήρωμα του 
χρόνου το 1985 όταν ο πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ και τότε 
Έλληνας πρωθυπουργός Αν-
δρέας Γ. Παπανδρέου έδω-
σε εντολή στον αείμνηστο 

Σαμιώτη καθηγητή Κώστα Σοφούλη να μεριμνήσει 
για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Αιγαίου για λόγους 
εθνικούς, ακαδημαϊκούς και αναπτυξιακούς καθότι πί-
στευε ότι η καλλίτερη άμυνα στο Αρχιπέλαγος είναι η 
ανάπτυξη των ανθρώπων..
Έτσι λοιπόν άναψε το φως της Ανατολής, φάρος τη-
λαυγής στα νησιά μας, στην Ελλάδα μας, στην Ευρώπη 
και στον κόσμο ολόκληρο. .
Αυτό το φως είναι η δύναμή μας.
Δεν πρέπει να το αφήσουμε να σβήσει ποτέ.
Κι όταν, κατά καιρούς, στις ώρες της άγρυπνης περι-
συλλογής, σκεφτόμαστε και αναλογιζόμαστε τι είχα-
με και πόσα χάσαμε σαν λαός στο διάβα των αιώνων, 
είναι αδήριτη ανάγκη να αναρωτιόμαστε, παράλληλα, 
ξανά και ξανά, με ιδιαίτερη περίσκεψη και στοχασμό, 
γιατί τα χάσαμε.
Αυτός ο προβληματισμός αποτελεί την μέγιστη υπο-
χρέωσή μας απέναντι στους νεκρούς των πολέμων και 
στους αγέννητους, είναι η ατίμητη φρουρά της ιστορι-
κής μας μνήμης και της πατρίδας.

Μανώλης Ν. Κάρλας 

Ανατολή
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Για κάθε Ιερέα, αγαπητοί μου αδελφοί, ο θάνατος 
είναι μία προαγωγή. Περνάει από τη μικρή του επίγεια 
Εκκλησία στον καθεδρικό Ναό του ουρανού για να τε-
λεί την παγκόσμια Λειτουργία γύρω απ’ το Χριστό.
Ο Ιερεύς είναι αφομοιωμένος με το Θεό. Δεν μπο-
ρεί να πεθάνει. Μένει Ιερεύς και μέσα στο θάνατο και 

παρά τον θάνατο. Στην αιωνιότητα. Γι’ αυτό ακριβώς 
και ενταφιάζουν τον Ιερέα ντυμένο με όλα τα Ιερατι-
κά Του άμφια που φορεί όταν τελεί τη Θεία Λειτουρ-
γία. Ενταφιάζεται με τον Σταυρό, το Πετραχήλι, το 
Φελόνιο, το στιχάρι, τα επιμανίκια, τη ζώνη, ολόκληρη 
τη στολή, όπως γίνεται για την πιο επίσημη Ακολουθία.
Διότι ο κεκοιμημένος (νεκρός) Ιερεύς, θα πάει να 
Λειτουργήσει στην αληθινή Ουράνια Εκκλησία με τον 
Επίσκοπό Του, το Χριστό. Ποτέ λοιπόν δεν πρέπει να 
θρηνείται ο θάνατος ενός Ιερέως. Διότι δεν πεθαίνει 
ποτέ. Ο θάνατος είναι ο προβιβασμός Του. Και επειδή 
ο Ιερεύς μένει Ιερεύς παρά τον φυσικό Του θάνατο, 
όταν τον βάζουν στον τάφο, ντυμένο με τα άμφια που 
φοράει για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, καλύ-

πτουν το πρόσωπό Του με τα Ιερά καλύμματα ή τον 
αέρα, δηλαδή το πανί εκείνο με το οποίο καλύπτουν 
κατά τη Θεία Λειτουργία το Άγιο Ποτήριο, που περιέ-
χει το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Ο αέρας συμβο-
λίζει τον λίθο (πέτρα) που έκλεινε τον Τάφο του Ιησού 
Χριστού.
Η πέτρα αυτή που έκλεισε τον Τάφο του Χριστού, 
σφραγίζει επίσης και τον Τάφο του κάθε Ιερέα.
Διότι κάθε Ιερεύς είναι αφομοιωμένος μετά τον Υιό 
του Θεού. Στο σκήνωμά Του επάνω τελείται η Θεία 
Λειτουργία και οι Ιερείς αναγινώσκουν το Ιερό Ευαγ-
γέλιο αρκετές ώρες, μέχρι την ταφή Του.
Λυπούμαι ειλικρινά που δεν είμαι αυτή την ώρα δί-
πλα στο σκήνωμα του αδελφού και συλλειτουργού πα-
τρός Εφραίμ να προσευχηθώ για την ανάπαυση της 
ψυχής Του. Το πράττω όμως από εδώ, το χωριό Του, 
που υπεραγαπούσε. Του ανταποδίδω νοερά τον τε-
λευταίο ασπασμό και παρακαλώ τον Πανάγαθο Θεό 
που τόσο αγάπησε και υπηρέτησε μνησθείη της Ιερω-
σύνης Του εν τη Βασιλεία Αυτού πάντοτε, νυν και αεί 
και εις τους αιώνας των αιώνων.
Εκ μέσης καρδίας και εκ βάθους ψυχής εύχομαι ο 
Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός, να ενσταλάξει βάλσα-
μον παρηγορίας, στη μητέρα, στον αδελφό, στους οι-
κείους και στους συγγενείς. Να τον αναπαύσει στο 
φως και στη γαλήνη του Παραδείσου στην αιώνια μα-
καριότητα, ένθα απέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός. 
Να ακούσει την χαροπειό φωνή του Σωτήρος Χριστού: 
«Δεύτε οι ευλογημένοι, κληρονομήσατε την ητοιμα-
σμένην υμίν Βασιλείαν».
Του εκλεκτού αδελφού, φίλου και συλλειτουργού 
Εφραίμ Ιερομονάχου, αιωνία η μνήμη και το μνημόσυ-
νόν Του εις μακρότητα ημερών. 
Καλό Παράδεισο. Χριστός Ανέστη, αδελφέ μου.

Θερμά συλλυπητήρια εκ μέρους των μελών του Συλ-
λόγου μας στην οικογένεια του αγαπητού Αρχιμαν-
δρίτη Εφραίμ, ιδιαίτερα στην μητέρα του Κική και τον 
αδερφό του Στέλιο Φράγκου.

Χριστόδουλος Παξινός 
Πρωτοπρεσβύτερος Αιδεσιμότατος Ιερεύς. Εφημέριος Ιερού Ενοριακού Ναού

Οσίου Αντωνίου Μαραθοκάμπου Σάμου

Επιμνημόσυνος λόγος στον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Φράγκου
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Αυτή η γλυκιά ιδιαίτε-
ρη πατρίδα μας, αυτό το 
αγαπημένο μας νησί η 
Σάμος λες και θέλει να 
κρατά πίσω στα χώματα 
της όσους την λάτρεψαν. 
Είναι πολλοί οι φίλοι που 
ενώ η ζωή τους έκανε να 
ζήσουν μακριά, κατά ένα 
περίεργο τρόπο τελείω-
σαν την ζωή τους στο Μα-
ραθόκαμπο.
Φίλος αγαπημένος ο 
Χρυσό -
σ τ ο μος 

Δηλανάς, γιατρός καρδιολόγος, λά-
τρης του Μαραθοκάμπου και της Σά-
μου.
Ήρθε με κέφι φέτος στον Κάμπο 
στο σπίτι του δίπλα στην θάλασσα. 
Παρών με την γυναίκα του σε όλες 
τις εκδηλώσεις, σε όλα τα πανηγύ-
ρια. Ήθελε να μείνει πολύ μέχρι το 
φθινόπωρο, όμως η μοίρα του είχε 
άλλα σχέδια. 
Έχασε την ζωή του ξαφνικά από 
ανακοπή στις 12 Σεπτεμβρίου.

Ίσως ήθελε να μείνει για πάντα στο τόπο που γεννή-
θηκε και αγάπησε.
Αντίο Χσουστουμάκι… θα σε θυμόμαστε πάντα, 
ήσουν ιδιαίτερος και μοναδικός..
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην γυναίκα του Σία 
και την κόρη του Ελένη, στα αδέρφια του Δημήτρη και 
Μαρία.

Ιατρικός Σύλλογος Κορίνθου
Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε την είδηση της 
αναγγελίας του αιφνίδιου και απρόσμενου θανάτου 
του αγαπητού μας συναδέλφου:

Χρυσόστομου Δηλανά 
Γεννήθηκε στον Μαραθόκαμπο της Σάμου και απο-

φοίτησε από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
το 1979. Υπήρξε ενεργό μέλος του Ιατρικού Συλλόγου 
Κορινθίας από το 1987 έως και το 2018, ενώ στο διά-
στημα αυτό διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβου-
λίου του συλλόγου μας. Ο εκλιπών, ως καρδιολόγος, 
υπηρετούσε την ιατρική με ανιδιοτέλεια και αφοσίω-
ση στη καρδιολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Κορίνθου, όπου επί σειρά ετών υπήρξε διευθυντής 
της. Ήταν υπέρμαχος της εκπαίδευσης νεών συνα-
δέλφων, ενώ διακρίθηκε για την ευγένεια του χαρα-
κτήρα του και τη μαχητικότητά του.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οι-
κογένειά του.
Το διοικητικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Κο-
ρινθίας αποφάσισε ομόφωνα:
Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο.
Να διαβιβαστεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένειά 
του.

Για το διοικητικό συμβούλιο 
Ο πρόεδρος

Χρυσοβαλάντης Μέλλος
Ο γενικός γραμματέας 
Παναγιώτης Φίλης

Για τον Χρυσόστομο Δηλανά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όλες οι συνδρομές που αφορούν το περι-
οδικό ΦΤΕΡΙΑΣ και την ΣΤΕΓΗ ΑΓΑΠΗΣ κό-
βονται αποδείξεις και δίνονται στους συν-
δρομητές.
Όσοι για λόγους τεχνικούς δεν παίρνουν 
στο χέρι τους την απόδειξη βλέπουν το όνο-
μα τους στο περιοδικό.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ ΑΠΟ-
ΔΕΙΞΗ.
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΚΤΙ-
ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Γιαυτό ανακοινώνονται όλα τα ονόματα.
Επίσης εάν υπάρχει παράλειψη ονόματος 
από το Ταχυδρομείο ή τις Τράπεζες συμπλη-
ρώνεται στο επόμενο τεύχος.
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνεί-
τε με το 6973635590 Αγγέλα Χατζίνη.
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Ευφροσύνη Αρκουλάκη 

Διεθνές φεστιβάλ «Τα βήματα του Πυθα-
γόρα» 

Δεύτερη χρονιά φέτος που με έδρα τον Μαραθόκα-
μπο, πραγματοποιήθηκε 27-31 Αυγούστου το διεθνές 
φεστιβάλ Τα βήματα του Πυθαγόρα. 
Οι δύο πρώτες μέρες ήταν αφιερωμένες στην τέχνη 
και την φιλαναγνωσία και σε συνέχεια 3 μέρες σεμι-

νάρια και εκδηλώσεις με θεματολογία από τους πυλώ-
νες των διδαχών του Πυθαγόρα. Μαθηματικά, μουσι-
κή, φιλοσοφία.
Οι δράσεις του φεστιβάλ απλώθηκαν και σε άλλα ση-
μεία του νησιού καθώς και σε άλλα μέρη του κόσμου. 
Φέτος υπήρξαν παράλληλες εκδηλώσεις στο Πυθαγό-
ρειο, στην Σύρο, στην Αθήνα και στον Κρότωνα.
Ξεπέρασαν τους 60 οι καλεσμένοι φέτος, που τίμη-
σαν με την συμμετοχή τους αυτή την αξιόλογη προ-
σπάθεια. Καλλιτέχνες και καθηγητές δια ζώσης ή και 
τηλεματικά πρόσφεραν μια ανάσα πολιτισμού στον 
Μαραθόκαμπο που απλώθηκε όπου υπάρχουν Πυθα-
γόρειοι.
Μεγάλη απήχηση είχαν τα δημιουργικά εργαστήρια 
για μικρούς μεγάλους, που προσφέρθηκαν όλες τις 
μέρες του φεστιβάλ καθώς και το κοινό απόλαυσε την 

παράσταση Μόλπες με αναγέννηση αρχαίας ελληνι-
κής μουσικής και την πρώτη προβολή στην Ελλάδα του 
βραβευμένου με ΕΜΜΥ ντοκιμαντέρ «Το ταξίδι του 
Σύμπαντος».

Καλλιτέ χνες/Artists
Apostolos Sikelianos, Barbara Siegl, Chrissa 

Dokimaki, Christel Allik, Dimitris Katsivas, Dimitris 
Tsaganos, Eirini Georgiou, Erika Hutte, Irene Kapolis, 
Isa, Jos Kevenaar, Karol Kadlecova, Klara Pacher 
Nyuline, Konstantinos Anifantis, Lia Kondilis, Manolis 
Vrachnis, Maria Kalvinou, Maria Sevastaki, Nick 
Perret, Pascale Hustings, Paula Holland-Smits, Penny 
Giannakou, Sieglinde Doering, Stamatis Florous, 
Stavroula Sidirourgou,Ten Ten, Zefi Kalvinou. 

Συγγραφεί ς/ Ποιητέ ς, Writers/ Poets 
Aldo Maksimov, Alexandros Papakiriakou, Antonis 

Sariyannis, Arthur Langeveld, Artur Alliksaar, Betti Alver, 
Carolina Pihelgas, Dimitris Magaritis, Edzard Mik, 
Jaan Kapilinski, Kaupo Mei, Kaur Riismaa, Margarita 
Ikariou, Maria Barnas, Ourania Chryssaphinou, 
Nitza Kiassou, Piet Gerbrandy, Richard Kirkby, Sana 
Valliulina, Stamatis Skoutas, Stavros Kondilis, Vicky 

Φεστιβάλ Μαραθοκάμπου
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Filippa, Wimberg.

Performer / Musicians 
Alexandra Skamagka, Erika Hutte, George 

Karageorgiou, Marily Lymperi, Philippos, Tzeretas 
Sevasti Maro, Stelios Somatopoulos, Xenia 
Chatzinikolaou.Επιστή μονες / Καθηγητέ ς 

Scientists / Professors 
Alessandro Stavrou, Anastasia Georgaki, Anastasios 

Marinos, Apostolos Apostolou, Dimitra Tilianaki, 
Dimitris Margaritis, Dimitris Panagiotopoulos, 
Efrossini Arkoulaki, Elio Antonello

Fotis Kangelaris, Lorenzo Verderame, Mirella 
Santamato, Petros Sofianos, Raul Perez Enriquez, 
Xenophon Moussas, Giuseppe Giordano, Valerio 
Mori, Markus Krienke,Lidia Palumbo, Mary Evelyn 
Tucker, Brian. 

Για φέτος η ομάδα οργάνωσης έχει ξεκινήσει να 
σχεδιάζει το πλαίσιο για το 3ο φεστιβάλ του 2023 στο 
οποίο προσδοκά να οργανώσει σεμινάρια, παρουσιά-
σεις εργασιών, Workshops, και Εκπαιδευτικές Εκδρο-
μές. 
Οι διδάσκοντες θα προέρχονται από πανεπιστήμια 
της χώρας και του εξωτερικού.
Οι θεματικές διδασκαλίες θα προσανατολίζονται 
στην ηλικία και τη γνωστική κατάσταση των τμημά-
των που θα δημιουργούνται, ενώ τα εργαστήρια θα 
έχουν ένα ευρύτερο θέμα και θα αφορούν τομείς τε-

χνολογίας, τέχνης και φιλοσοφίας, καθώς και θέμα-
τα που αφορούν και ενδιαφέρουν το εκάστοτε κοινό.
Εκδηλώσεις και φέτος που θα πλαισιώνουν το φεστι-
βάλ και θα αφορούν εκθέσεις καλλιτεχνών, μουσικές 
παραστάσεις, ρεσιτάλ, αναγνώσεις, αγώνες φιλομά-
θειας και γενικότερα πολιτιστικά θεάματα με θεματο-
λογία και συνάφεια στις διδαχές του Πυθαγόρα.

--------------------------------------

Art στον Μαραθόκαμπο 

Παράλληλα με τα «Βήματα του Πυθαγόρα», ο Μαρα-
θόκαμπος μεταβλήθηκε σε μια ανοικτή έκθεση εικα-
στικών με Μαραθοκαμπίτες καλλιτέχνες.
Η περιοχή της Λάκκας μετατράπηκε σε μια υπαίθρια 
έκθεση ζωγραφικής, έκθεση βιβλίων σύμφωνα με την 
Πυθαγόρεια διατροφή και ευεξία, βιβλία λογοτεχνών, 
κοσμημάτων, πήλινων, χειροτεχνίας, ζωγραφικής σε 
ξύλο και πηλό, ξυλογλυπτικής και παιδικές δημιουρ-
γίες με πηλό.
Μια εξαιρετική πρωτοβουλία που ξεκίνησε από 
τους ίδιους τους καλλιτέχνες και που όλοι μαζί πολι-
τιστικοί σύλλογοι και Δήμος πρέπει να στηρίξουμε, να 
ενισχύσουμε, να βελτιώσουμε, ώστε μαζί τα «Βήματα 
του Πυθαγόρα» και η ART να αναδείξουν το Φεστιβάλ 
Μαραθοκάμπου ως θεσμό δυνατό και διαχρονικό για 
τα καλοκαίρια στην Σάμο.
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Με την αφήγηση ιστοριών της Ανατολής έκλεισε και 
το δεύτερο φεστιβάλ του φετινού καλοκαιριού στον 
Όρμο. Η συγχωριανή μας Κωσταντία Τσαλαπατάνη 
στην αφήγηση και ο κιθαρίστας Παναγιώτης Τσιρώνης 
με τις συνοδευτικές μουσικές του μας συνεπήραν με 
δύο παραμυθοϊστορίες για ενήλικους στο αμφιθεατρι-
κό προαύλιο του παλιού σχολείο του Γυαλού μας. Το 
παραμύθι γεννημένο απ’ την ονειρική υφαρπαγή της 
φαντασίας ξετυλίγει με μαγευτικό τρόπο μια διαφο-
ρετική φυσική λειτουργία του ανθρώπινου πνεύματος, 
καθώς προέρχεται από την εσωτερική ένταση συναι-
σθημάτων του παραμυθά αφηγητή. Έτσι απολαύσαμε 
τη γλυκιά θαλπωρή των λέξεων και την ηδονική εκτό-
νωση των φαντασιακών εικόνων που περιέγραφε η συ-
ναρπαστική φωνή της Κωσταντίας και οι εύγλωττες 
χειρονομίες της, αποδίδοντας ζωτική κίνηση σε ήρωες 
σε ζώα και πουλιά, στα δέντρα και τα σύννεφα. 
Τις όμορφες βραδιές του φεστιβάλ απολαύσαμε θε-
ατρικές παραστάσεις, χαρήκαμε μαζί με τα παιδιά το 
εγχώριο θέατρο σκιών του Πολιτιστικού Συλλόγου Μα-
ραθοκάμπου και τις συμμετοχές νεαρών καραγκιοζο-
παιχτών από άλλα μέρη της Σάμου. 
Θαυμαστή και πρωτόγνωρη έκπληξη αποτέλεσαν οι 
μουσικές αυλές με τα μουσικά σεμινάρια που ανέδει-
ξαν όχι μόνο την παραδοσιακή μουσική απ’ τις αυθε-
ντικές πηγές της, αλλά και την πολιτισμική αξία των 
παραδοσιακών μουσικών οργάνων. Λαούτα, βιολιά, σα-
ντούρια, κρουστά και κιθάρες, μπουζούκια, φλάουτα, 
νταούλια φλογέρες και ζουρνάδες. Όργανα με φυσικά 
υλικά από ξύλο, δέρμα κι ίσως κάποιο έγχορδο να είχε 
χορδές από έντερα, αποδίδοντας τον ίδιο ακριβώς ήχο 
που ακούγονταν από αρχαίους οργανοπαίχτες 2.500 
χρόνια πριν.
Στα μουσικά σεμινάρια δίδαξαν μεγάλα ονόματα κα-
θηγητών της αυθεντικής μουσικής παράδοσης, Μα-
νώλης Πάππος, Ταξιάρχης Γεωργούλης, Βαγγέλης 
Καρίπης, Γιώργος Ψάλτης, Νίκος Ανδρίκος, Κωστής 
Κωστάκης και του παραδοσιακού χορού, Νίκος Πάτας.
Ο πλούτος της παραδοσιακής μας μουσικής, των χο-
ρών και των τραγουδιών μας αποτελούν αποθησαυρί-
σματα ήθους, λεβεντιάς αξιοπρέπειας και λαϊκής ποι-
ητικής στιχουργίας που επιβιώνει κι εξελίσσεται, γιατί 
αφορά το παρελθόν και το μέλλον της μουσικής μας 
παράδοσης. Τραγούδια που ήχησαν παλιά σε πατρο-
γονικές γειτονιές σ΄ ακρογιαλιές και βουνίσια πανηγύ-
ρια, σε σμυρναίικα στέκια με τους μανέδες και τα ρε-
μπέτικα των αλησμόνητων πατρίδων, αναδύθηκαν τις 
βραδιές του φεστιβάλ και ξεχύθηκαν στον άνεμο, στη 
μνήμη μας και τις καρδιές μας. Ένα ξεφάντωμα ψυχής 
κι ενθουσιασμού γι’ αυτή τη παράδοση, γι’ αυτούς τους 
ήχους που προέρχονται απ’ τη βυζαντινή ψαλτομάνα 
της ανατολής με τον βαθύ καημό και το αστείρευτο με-
ράκι. Τα σεμινάρια χορού επίσης ανέδειξαν αργότε-

ρα τι σημαίνει παραδοσιακός χορός, τι σημαίνει να κι-
νείται σώμα και ψυχή με τέτοια εσωτερική δύναμη και 
ρυθμική αυστηρότητα πάνω στα αρχαία βήματα τα ζω-
γραφισμένα στα αγγεία των αρχαιολογικών μουσείων. 
Όλα αυτά είναι μια γοητεία για το κάλλος της νιότης 
αλλά και του γήρατος, που χορεύοντας γεφυρώνουν 
τους αιώνες με το σήμερα.
Με τραγούδια της θάλασσας των σκαριών των καρ-
νάγιων και των μακρινών πλόων η λαϊκή ορχήστρα Σά-
μου μας χάρισε βραδιές λόγου και μουσικής φέρνο-
ντάς μας κοντά εικόνες της αλμύρας και της παιδικής 
μας ζωής. Μαντήλια αποχωρισμού ανέμισαν στα μου-
ράγια της μνήμης με θύμισες πανηγυρικών καθελκύσε-
ων και περήφανων ταξιδιών μ’ ολάνοιχτα πανιά. Όλη η 
θαλασσινή ζωή περασμένη σε στίχους αθάνατους των 
ανθρώπων της αλμύρας του νόστου και της ξενιτειάς.
Το μουσικό συγκρότημα Καντινέλια μας απογείωσε 
με τις διασκευές παραδοσιακών και άλλων τραγου-
διών εκτελεσμένων με σύγχρονα και παραδοσιακά όρ-
γανα, δίνοντας στις μελωδίες και τις φωνές εντυπωσι-
ακούς μουσικούς ελιγμούς κι εκτελέσεις.
Η χορωδία του συλλόγου Ηδύλη απέδωσε μικρασιά-
τικα τραγούδια με ένθετα κείμενα της Έλσας Χίου και 
Άννας Ασημίνα, μελών της λογοτεχνικής ομάδας. Μια 
υπέροχη βραδιά λόγου και μουσικής με συγκινητικές 
αναδρομές στην ειρηνική ζωή και την μετέπειτα κα-
ταστροφή των αλησμόνητων πατρίδων, του ξεριζωμού 
και της προσφυγιάς.
Η γιορτή κρασιού επίσης σύναξε πλήθος κόσμου σ’ 
ένα λαϊκό γλέντι ως το πρωί πάνω στον πλατύ λιμενο-
βραχίονα, σμίγοντας ανθρώπους παρέες οικογένει-
ες και κοντοχωριανούς. Μια άλλη τοπική διασκέδαση 
ανάμεσα στα λικνιζόμενα καΐκια που συμμετείχαν σ’ 
έναν αέναο χορό με ονόματα και ζώσα υπόσταση. Ο 
Αι-Νικόλας. Το Λατινάκι. Η Κυμοθόη. Η Μαρία, η Υπα-
παντή, η Αργυρώ. Ο πολιτισμός των ονομάτων σε βάρ-
κες καΐκια και καράβια. Τα παλιά αμπάρια μεταφο-
ράς του κρασιού σε λιμάνια νησιωτικά, μεσογειακά και 
υπερπόντια. Τα κρασοκάραβα του φημισμένου σαμια-
κού οίνου. Ας μη ξεχνάμε να πίνουμε το πρώτο ποτήρι 
στη χάρη τους. Στη μνήμη των παλιών και στη χαρά των 
καινούριων. Για καλά ταξίδια, για καλές ψαριές, για ει-
ρηνικούς και ασφαλείς απόπλους.
Ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκριση και συμ-
μετοχή τους τον πολιτιστικό κι Eξωραϊστικό Σύλλογο 
φίλων Μαραθοκάμπου, τη Λαική Ορχήστρα Σάμου, το 
Σύλλογο Μουσικής και Πολιτιστικής Δημιουργίας Ηδύ-
λη, τη Σαμart, τον Μανώλη Ανδρεάδη και την Audience 
Pro. Ευχαριστούμε επίσης όλους όσους πρόσφεραν σ’ 
αυτή την πολιτισμική άνθιση του Φεστιβάλ του Γυαλού 
που χαρίζει άπλετη ζωή και χαρούμενα καλοκαίρια 
στον ‘Ορμο (Γυαλό) και τον ευρύτερο τόπο μας.

Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Όρμου Μαραθοκάμπου «Ο Άγιος Νικόλαος»

Φεστιβάλ του Γυαλού
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Είναι απόκρυφο σαν  αρχαία ερημική εγκατάσταση. 
Στη θέα του φαντάζεσαι  τη θυμέλη,   τη περιστροφι-
κή πομπή των χορικών τη μεγάλη σταθερή είσοδο απ’ 
τους αγρούς. Βρίσκεται πίσω απ’ το δυτικό λιμενοβρα-
χίονα του Όρμου Μαραθοκάμπου. 

Παλιά υπήρξε νταμάρι εξαγωγής ασβεστόπετρας 
κι απόμερο κολυμβητικό καταφύγιο γυναικών, μακριά 
από ανδρικά βλέμματα καθότι τα μισοφόρια τα φού-
σκωνε η θάλασσα, κι όταν κολλούσαν στη γύμνια  των 
κορμιών, διέγραφαν τα μέλη . Ντροπή το ’χαν οι γυναί-
κες. Κρύβονταν πίσω απ’ τα μαύρα βράχια κι ίσως η 
απλωσιά του μικρού κολπίσκου να πήρε το όνομα Γρί-
τσες απ’ τις κρυφολουόμενες γραίες  του παλιού Για-
λού.
Αποτελεί γοητευτική σύμπτωση η συνάντηση του πα-
ρελθόντος με το παρόν σε μια εξαιρετική θεατρική 
παράσταση στην εντυπωσιακή αυτή τοποθεσία όπου 
πρωταγωνιστούν μαυροφορεμένες γυναίκες, αναπα-
ριστώντας το δράμα γυναικείας ολίσθησης σε θανάσι-
μη αμαρτία, τιμωρημένη με θάνατο γεγονός που συνέ-
βη τον 19ο αιώνα κάπου στη Μάνη. 
Σύμφωνα με τα γραφόμενα του Κωσταντίνου Δημ. 
Τσακού, υπεύθυνου του θεατρικού εργαστηρίου Μα-
ραθοκάμπου, φιλόλογου με θεατρικές σπουδές και 
σκηνοθέτη της παράστασης, η ιστορία αυτή για την 
αμίλητη Μηλιά, έργο του Παντελή Μπουκάλα, πρέπει 
να μιληθεί, να ειπωθεί, να προβληματίσει. Παράλληλα 
ακούγονται επιλεγμένα αποσπάσματα  απ’ την Ασκη-
τική του Καζαντάκη, απ’ το δημοτικό τραγούδι η Λυ-
γερή στον Άδη, το παραδοσιακό της Λέρου το άρωμα, 
το παραδοσιακό της Κρήτης Συ μου’ μαθες πώς αγα-
πούν, Γκόλφω του Σπυρίδωνος Περεσιάδη, το ποίημα 
της Λένας Κιτσοπούλου γι’ αυτήν και τέλος, το Σώπα 
μη μιλάς, του τούρκου συγγραφέα Αζίζ Νεσίν.
Το έργο επικεντρώνεται στο ασυγχώρητο παράπτω-
μα της αθώας Μηλιάς, να απολέσει τη παρθενία της 

από άντρα περαστικό και ξενομερίτη. Ένοχος του πα-
ρασυρμού, ο παράφορος  πρωτόγνωρος έρωτας. 
Η κόρη που ξέπεφτε στη βδελυρή κι ανίερη πράξη 
της παρθενοφθορίας της, έχανε τ’ όνομά της και την 
υπόστασή της. Δακτυλοδεικτούμενη ως πειραγμένη, 
ξετσίπωτη, κουδουνισμένη, και μολεμένη. Τιμωρία της 
η δημόσια διαπόμπευση, η μαστίγωση, το ξύρισμα της 
κεφαλής κι ο θάνατος με τη συγκατάβαση της οικογέ-
νειας και του σογιού. 

«Κάλιο του χάρου σκέπασμα, παρά του κόσμου γέ-
λιο. Κάλιο της γης κατάλυμα, παρά του δρόμου ξέλιο». 
Η απώλεια του παρθενικού υμένα καθώς αποτελού-
σε ηθικό θάνατο, γινόταν αιτία κακοθάνατης πράξης. 
Συμφωνημένη οικογενειακή δολοφονία καθαρμού απ’ 
το όνειδος της παραστρατημένης, που δέχτηκε αμί-
λητη να παντρευτεί τον άντρα που επέλεξαν γι’ αυ-
τήν. Εκείνος βρίσκοντάς την μεταχειρισμένη, τη γύρι-
σε πίσω σαν διάτρητο σκεύος. Όχι στη ντροπή, είπαν. 
Ναι στο μαρτυρικό θάνατο και στην αδιάβαστη ζωντα-
νή ταφή χωρίς καντήλι και μνημούρι. Αυτό απαιτούσε 
το απαράβατο πρέπει.  
Κι ενώ αιώνες τώρα ο Θεάνθρωπος ευαγγελίζεται « 
Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω», στην εξέ-
λιξη του έργου  ο από μηχανής Θεός, απών απ’ το θε-
ολογείο της τραγωδίας, αδυνατεί να αποτρέψει  το 
έγκλημα. Η κάθαρση ως υπόθεση εσωτερικής συνεί-
δησης και ενοχών έμεινε μετέωρη στη υποταγή μιας 
φρικτής κι ανίερης θυσίας. 

Η αριθμολογία, κατά τον Γαβριήλ Πεντζίκη, ορίζει τα 
γράμματα της λέξης παρθενία στη γενική της πτώση 
σε 9. Το εννέα χαρακτηρίζει το αίμα σαν ομάδα όλων 
των γενεσιουργών παραγόντων της ζωής. Κι έχει άμε-
ση σχέση με τη βλαστική ακμή της φύσης. Παρόμοια 
αναφορά υπάρχει στον Όμηρο, στον Γρηγόριο Να-
ζιανζινό και στον Παπαδιαμάντη. 
Ακόμα και το όνομα Μηλιά, της απάρθενης κόρης 

Έλσα Χίου

Θέατρο στην κόγχη της ακτής
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ανήκει σε καρποφόρο δέντρο.  
Το έργο έχοντας ηθική αναφορά, θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί λαϊκό δράμα. Επειδή αναφέρεται στο 
λαό, φορτίζοντάς τον συναισθηματικά, διανοητικά και 
διδακτικά. Επίσης φέρνει στην επιφάνεια την έννοια 
του τραγικού στο βίο των απλών ανθρώπων σε εποχές 
που οι βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις και ηθικές 
βεβαιότητες, οδηγούσαν σε αποτρόπαια εγκλήματα 
τιμής, στο όνομα μιας παράλογης κατεστημένης ηθι-
κής.
Ο Κωσταντίνος Τσακός, επιμορφωτής εμψυχωτής 
και σκηνοθέτης, οργάνωσε σωστά μια σεμνή και άρ-
τια παράσταση, τόσο ως προς τον βαθύ προβληματι-
σμό των μονολόγων όσο και ως προς την εικόνα και 
τη δραματουργική τεχνική , που αναπτύσσεται αρμονι-
κά αφομοιώνοντας τα παραδοσιακά και μορφικά στοι-
χεία ενός καλογραμμένου και καλοφτιαγμένου έργου. 
Τα όρια της τραγικότητας της ύπαρξης εμπλέκονται 
σε μια αμφισβητούμενη και άνομη θανατική καταδί-
κη, χωρίς να αποποιούνται την αμείλικτη ενότητα της  
οικογενειακής ντροπής για τη τιμή και την ηθική πτώ-
ση του θηλυκού της μέλους. Η μελλοθάνατη ηρωίδα 
του έργου, η Μηλιά, δεν είναι δυνατόν να ζήσει, γιατί 
δεν αναγνωρίζει ούτε τη φωνή της, ούτε τον εαυτό της 
ως κάτι δικό της. Ανήκει σ’ αυτούς που επιλέγουν να 
πραγματοποιηθεί ο κοινωνικός καθαρμός της υπόλη-
ψής τους μόνο με το θάνατο του αμίλητου προσώπου.
Η επιλογή του Κωσταντίνου Τσακού να συνενώσει τη 
λογοτεχνική δύναμη του έργου με εκείνες  των επι-
πρόσθετων αποσπασμάτων δημοτικής ποίησης και 
έντεχνων κειμένων ήταν σημαντική επειδή μπόρεσε 
να οδηγήσει σε γόνιμες μείξεις και να διαμορφώσει 
ένα θαυμάσιο κι εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Το έργο 
ξετυλίγεται καταγγελτικά και υπόκειται στην ανειρή-
νευτη  πάλη της φυσικής κοινωνικής και πολιτισμι-
κής πλευράς του θηλυκού  και αρσενικού στοιχείου. 
Η μετάβαση απ’ τη μητριαρχία στη πατριαρχική εξου-
σία παραβιάζει τη φυσική βιολογική συνέχεια. Η σχέ-
ση ερωτικού εξουσιαστή και εξουσιαζόμενης θηλυκής 
ύπαρξης, δημιουργεί κυριολεκτικά τον άντρα θύτη και 
τη γυναίκα θύμα.
Η παράσταση αν και μακριά απ’ την κλασική μορφή 
της αρχαίας τραγωδίας, απογείωσε την τραγική της 
ιστορία με τα σκηνικά στοιχεία τη διδασκαλία και το 
τυπικό γνώρισμα αρχαίου δράματος. Και καθώς είχε 
τόπο να απλωθεί στο ζωτικό χώρο της αρχαίας θεατρι-
κής τελετουργίας που είναι το ύπαιθρο, μας ταξίδεψε 
σε μνήμες παραστάσεων της Επιδαύρου και αλλού. 
Μεγάλη έκπληξη επίσης ήταν οι πρωτόβγαλτοι μαθη-
τευόμενοι ηθοποιοί της παράστασης. Εννιά γυναίκες, 
ένας άνδρας και ο σκηνοθέτης ηθοποιός και αφηγη-
τής, ο οποίος δίδαξε το έργο με καθαρότητα θεματι-
κά και υφολογικά. Ακόμα και κάποιες  απειρίες των 
νεοφανών ηθοποιών πέρασαν απαρατήρητες καθώς η 
δυναμική του ρόλου και ο λόγος, όταν υπηρετούνται 
από ταλαντούχα πρόσωπα ασκημένα με ζήλο και συ-
νέπεια, εύκολα μπορούν να αποδώσουν την αναγκαία 

εσωτερικότητα, την στοχαστικότητα και τα ψυχολο-
γικά περάσματα μέσα από μια επιθυμητή υποκριτική 
ένταση ελεγχόμενη και ζυγισμένη σωστά. Οι ηθοποι-
οί, παιδιά δικά μας, μας έδωσαν μέγιστο μάθημα πολι-
τισμικής αγωγής και ψυχικής κατάθεσης σε μια εξαι-
ρετική παράσταση που ενέπνεε ήθος, σοβαρότητα, 
ιστορικότητα και ορμή, για την αγωνιστική αποτίμηση 
των πραγμάτων. Τα χορικά επίσης με την λιτή ιαχή των 
τραγουδιών που έμοιαζαν να αντικαθιστούν κάποιο 
μανιάτικο μοιρολόι, ασκούσε πάνω μας ποιητικά και 
συμβολικά μια φυσική άμυνα στο φόβο της αρρενω-
πής βίας που γίνεται είδηση με αύξοντα αριθμό στο 
θέμα  της γυναικοκτονίας
Θερμά συγχαρητήρια στον υπεύθυνο του θεατρι-
κού εργαστηρίου Μαραθοκάμπου Κωσταντίνο Τσακό. 
Στους ηθοποιούς της παράστασης Μαρία Βουλαρί-

νου, Μαρία Γαλάνη, Αγγελική Κάρλα, Μαρία Κιάσσου, 
Ισμήνη Λασηθιωτάκη, Άννα Μαυρίκη, Δήμητρα Σκρί-
νου, Μαρία. Σκρίνου, Κωσταντίνο Δημ. Τσακό, Έντριτ 
Τσαρβανάκου και Ασημίνα Τσολάκη.
Συγχαρητήρια κι ευχές για ανοδική πορεία στο θε-
ατρικό εργαστήρι του πολιτιστικού συλλόγου Μαραθο-
κάμπου.  
Συγχαρητήρια και δυναμική πορεία πολιτισμικής δη-
μιουργίας στον Πολιτιστικό Σύλλογο του Όρμου Μα-
ραθοκάμπου Άγιος Νικόλαος, που αγκάλιασε την πα-
ράσταση με την ένταξή της στο πρόγραμμα του 2ου  
Φεστιβάλ του Γυαλού. 
Απρόσμενη έκπληξη ήταν το σημείωμα του κατα-
ξιωμένου δημοσιογράφου και συγγραφέα  Παντελή 
Μπουκάλα, γραμμένο απ’ τον ίδιο ειδικά για την παρά-
σταση, που διάβασε ο Κωσταντίνος Τσακός. Ύστερα 
απ’ όλα αυτά δικαιούμαστε να ελπίζουμε σε μια σοβα-
ρή πρόταση και ενέργεια του Δήμου για τη δημιουργία 
ενός  σύγχρονου υπαίθριου θεάτρου στον υπάρχοντα 
φυσικό αμφιθεατρικό χώρο του Όρμου Μαραθοκά-
μπου. Είναι αίτημα δίκαιο που θα αναμορφώσει πολι-
τισμικά ένα χώρο γεννημένο απ’ τη φύση για σμίξιμο 
ανθρώπων γύρω από πολιτισμικά δρώμενα ωστικά των 
αξιών και του νησιωτικού αιγιακού πολιτισμού μας.
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Σε μεγάλους μπελάδες τη βάζανε τ’ αστεράκια της 
τη Σελήνη. Που παιδιά της δεν ήτανε. Που μάνα τους 
ένιωθε ωστόσο, γιατί ήταν πολλά και την έγνοια τους 
είχε. Που χωρίς εκείνα δεν φανταζόταν πώς θα ήταν 
η ζωή της μες στα σκοτάδια της νύχτας. 

«Ας μην ήτανε τουλάχιστον τόσο σκανταλιάρικα», 
συλλογιόταν, καθώς τα καμάρωνε κάθε πρωί, την ώρα 
που γυάλιζαν τις λε-
πτεπίλεπτες αχτίδες 
τους. Ο μεγαλύτερος 
καημός της ήταν που 
ποτέ της δεν κατάφε-
ρε να τα μετρήσει. Μό-
λις έφτανε τα εκατό, 
έχανε το λογαριασμό, 
αποκοιμιόταν και τ’ 
αστεράκια μέναν πάλι 
αμέτρητα. 
Οι σκανταλιές τους 
όμως ήταν ιστορικές. 
Η αναστάτωση δεν έλειπε ποτέ από το στερέωμα και 
η ίδια ησυχία δεν είχε. Κάποτε νύσταζε, όμως και τα 
βλέφαρά της βάραιναν. Τότε ήταν που την έπιαναν 
κυριολεκτικά στον ύπνο. Και ξεσάλωναν. Βαρούσαν 
κουτουλιές, πετούσαν σπίθες, έκαναν κωλοτούμπες, 
έπαιζαν κρυφτό. Μερικά απομακρύνονταν τόσο πολύ 
που αδυνατούσε το φως τους και γίνονταν αόρατα. 
Άλλα πάλι έκαναν τσουλήθρα πάνω στις αχτίδες της, 
αστοχούσαν συχνά κι έσκαγαν πότε μ’ ένα μπαμ πάνω 
στη γη και πότε μ’ ένα πλαφ στον πάτο της θάλασσας.
Για τούτα τ’ αστέρια είχε μεγάλο καημό η κυρά Σε-
λήνη. Γιατί όποιο έπεφτε, δεν γύριζε ποτέ πίσω. Πότε 
χάνονταν στα ξεροπήγαδα και πότε βούλιαζαν στο πέ-
λαγο και γίνονταν αστερίες.   

«Τι να κάνω»; συμβουλεύτηκε τη γριά κουκουβάγια 
που της κρατούσε συντροφιά στο νυχτέρι . Εκείνη την 
κοίταξε βαριεστημένα με τα στρογγυλά της μάτια. 

«Να τα μαντρώσεις», απάντησε με τρεις λέξεις.
   Η Σελήνη προβληματίστηκε. «Μα πως γίνεται να 
μαντρώσεις ολόκληρο αστέρινο κοπάδι»; Επειδή όμως 
καλύτερη λύση δεν υπήρχε, κάλεσε τα σύννεφα και τα 
παρακάλεσε να στρωθούν άκρη με άκρη στο στερέω-
μα. Να γίνουν πάπλωμα πουπουλένιο και κρουστό. Να 
μην αφήσουν ούτε χαραμάδα.
Τα σύννεφα δέχτηκαν και καλοδέχτηκαν. Μια και 
δυο έτρεξαν και σκέπασαν τον ουρανό ολάκερο. Έτσι 
κάθε αστέρι που ξεγλιστρούσε κάνοντας τσουλήθρα, 
δεν έκανε ούτε μπαμ, ούτε πλαφ. Έπεφτε κατευθεί-
αν στα μαλακά και αναγκαστικά γύρναγε πίσω. Ως 
εδώ καλά. Το πρόβλημα θα είχε λυθεί, αν κοντά στη 
συννεφιά δεν έφτανε και η βροχή. Και τι βροχή! Κα-
τακλυσμός. Το νερό έπεφτε διαρκώς με το τουλούμι. 

Αστραπές και βροντές και κάτι κεραυνοί σαν θυμωμέ-
να φίδια. Τα κακόμοιρα τ’ αστεράκια κόντεψαν να πά-
θουν πνευμονία.

«Με τα σύννεφα δουλειά δεν γίνεται»», σκέφτηκε 
απογοητευμένη.

«Τι να κάνω»; συμβουλεύτηκε τη φώκια που ξαγρυ-
πνούσε έξω από τη θαλασσοσπηλιά της.

«Να τα φασκιώσεις», 
απάντησε δίχως περι-
στροφές εκείνη.

«Καλή ιδέα», συμφώ-
νησε η Σελήνη. Μια και 
δυο έτρεξε στον Γα-
λαξία και του γύρεψε 
λίγα τόπια από τα τού-
λια του. Ο Γαλαξίας 
σαν γαλαντόμος που 
ήτανε, της έδωσε με 
την καρδιά του όσα του 
γύρεψε κι ακόμα πιο 

πολλά. Επειδή δεν γινότανε όμως να φασκιώσει ένα 
ένα τ’ αστεράκια που ήταν αμέτρητα και συχνά αφα-
νέρωτα, τα μάζεψε μπουλούκια μπουλούκια, τα έκανε 
μπογαλάκια και τα σκόρπισε παντού.
Λογάριαζε όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Γιατί η σκα-
νταλιά, δεματάκι δεν γίνεται. Τα πειραχτήρια κόντε-
ψαν να σκάσουν μέσα στις φασκιές. Κλωτσούσαν και 
τραβούσαν. Δάγκωναν κι έγδερναν. Ξήλωναν κι έκο-
βαν. Καίγοντας λοιπόν μιαν ακρούλα στο πανί, άνοι-
ξαν τρύπα κι από εκεί άρχισαν να το σκάνε πάλι κάθε 
νύχτα. Οι σκανταλιές τους πια έγιναν τόσες πολλές, 
που άλλο δεν πήγαινε. Κι όλο λιγόστευαν κι όλο χάνο-
νταν. Πότε μπαμ και πότε πλαφ,  άφαντα γινόντουσαν 
για πάντα.
Η Σελήνη πολύ πικράθηκε. Φοβήθηκε πως κάποια 
στιγμή θα έμενε ολομόναχη. Τ’ αστέρια ήταν αμέτρη-
τα βέβαια, μα το αμέτρητο δεν μπορούσε να το λογα-
ριάσει. Κάποτε ίσως να τέλειωνε κι αυτό. Και… Το νυ-
χτερινό σεργιάνι έγινε πια σωστό μαρτύριο. Έσκυβε 
πάνω από τη γη κι έκανε να τα φωνάξει. Έλα όμως 
που ονόματα  δεν θυμότανε. Τι βάσανο. Περπατούσε 
αφηρημένη πάνω κάτω στο στερέωμα. Κι όσο σκεφτό-
ταν, τόσο πελάγωνε.
Με το σκύψε σκύψε ωστόσο και με το ψάξιμο, έμα-
θε του κόσμου τα μυστικά. Έμαθε πως οι καημοί θε-
ριεύουν σαν πέφτει το σκοτάδι. Γίνονταν σαν τον δικό 
της κι ακόμα μεγαλύτεροι. Με μεγάλη της έκπληξη δι-
απίστωσε πως κείνες τις ώρες, οι άνθρωποι την κοι-
τούσαν εκστατικοί, σαν χαζοπούλια. Λες κι ήταν μια 
καλή μάγισσα, μια πονόψυχη ξωτικιά, μια γιάτρισσα 
παντοδύναμη. Λες και μόνον εκείνη μπορούσε να λύ-
σει τα προβλήματά τους. Μερικές φορές στις κουβέ-
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ντες τους ακόμα και για μάρτυρα την χρησιμοποιού-
σαν. Της πέρασε από το νου πως τη νόμιζαν μεγάλη 
κουτσομπόλα. Που άλλη δουλειά δεν είχε παρά να πα-
ρακολουθεί τι ακριβώς εκείνοι κάνανε μες στα σκο-
τάδια.
Όσες φορές ο πόνος μου αβάσταχτος εγίνη,
τόσες φορές δακρύσαμε, εγώ και η Σελήνη
Εγώ και η Σελήνη… Που να ήξεραν πόση αφηρημά-
δα και πόση έγνοια κουβαλούσε… Εκείνο που τη συ-
γκλόνισε πάντως έγινε ένα βράδυ με ξαστεριά. Ένα 
όμορφο βράδυ που ξεκουραζόταν ο άνεμος κι όλα 
ησύχαζαν μες στη γαλήνη. Που μόνο το λαχάνιασμα 
του γιασεμιού ακουγόταν μονάχα καθώς σκαρφάλωνε 
να τη φτάσει. Ένα βράδυ που έκανε τα δάκρυά της να 
τρέξουν ποτάμι.
Μια γριούλα ήταν αιτία. Ξαγρυπνούσε ολομόναχη 
στο αυλιδάκι της και σιγοτραγουδούσε καθισμένη στο 
πεζούλι. Έπιανε το τραγούδι της όπως πιάνει ο φούρ-
ναρης το ζυμαράκι. Το έπλαθε, το έστριβε, το κύλαγε 
σαν μπάλα. Το έβαζε πάνω στην καρδιά και στα χείλια 
της. Το χάιδευε με τα ακροδάχτυλά της. Κι ύστερα. 
Ύστερα σαν νάτανε σκλαβωμένο πουλί, το λευτέρωνε 
και το έστελνε να πετάξει στο άγνωστο, δίχως διεύ-
θυνση, δίχως να περιμένει απόκριση καμιά. Μοναδι-
κός μάρτυρας ένας γρύλος που την παρακολουθούσε 
κρυμμένος στο σκοτάδι. Α ναι… Και το γιασεμί της το 
χιλιαστέρινο…
Καλέ ξενιτεμένε μου, γράφε μου να μαθαίνω,
στέλνε μου κι άγραφτο χαρτί κι εγώ καταλαβαίνω...
Ξενιτιά… Μα ναι… Αυτό ήτανε.
Ας μην το άκουγε πιο καλά...Ας μη στεκότανε η μα-
τιά της στο ταπεινό αυλιδάκι. Ο πόνος της έγινε ξάφ-
νου αβάσταχτος. Έγινε κραυγή και λυγμός. Θυμός και 
απόγνωση. Και τότε έβγαλε φωνή σπαρακτική.

«Πότε επιτέλους θα βρείτε τη στράτα να γυρίσετε 
πίσω»;
Εννοούσε φυσικά τα αστεράκια της. Τα χαμένα της 
εδώ και χρόνια…
Έστησε αυτί και περίμενε. Δεν πήρε απάντηση. Μα 
ξάφνου στο μυαλό της άστραψε μια ιδέα. «Στράτα; 
Ποια στράτα; Μήπως και ξέρουν το δρόμο της επι-
στροφής; Και να θέλουν πως θα γυρίσουνε πίσω; Κάτι 
πρέπει να κάνω».
Από εκείνη τη μέρα άρχισε να μαζεύει τα χρυσάφια 
και τα ασήμια που της περίσσευαν τις νύχτες που γί-
νονταν ελάχιστη. Τότε που έμοιαζε σαν χρυσή κλω-
στούλα ή σαν λεπτό δρεπάνι. Τα μάζευε , τα μάζευε κι 
όταν  σιγουρεύτηκε πως ήταν πια αρκετά τα πήρε και 
τα έστρωσε πάνω στη θάλασσα.

«Ο δρόμος είναι ανοιχτός», φώναξε με όλη της τη 
δύναμη.

«Νομίζεις», την περιγέλασε η κουκουβάγια.
«Κάνε όρεξη», συμπλήρωσε και η φώκια από το μισο-
σκόταδο της σπηλιάς της.

«Δρόμος χρυσός και ασημένιος», απάντησε πεισμα-
τικά. «Τι άλλο να θέλουν πια»;

«Και πως θ’ ανεβούνε, χαζοβιόλα μου, στον ουρανό; 
Υπάρχει μια γέφυρα ή έστω μια σκάλα»;
Αλήθεια τίποτα τέτοιο δεν υπήρχε. Ουρανός και θά-
λασσα έμοιαζαν να σμίγουν στον ορίζοντα. Ορίζοντας 
στην ουσία όμως δεν υπήρχε. Ένα ψέμα ήτανε. Όσο 
τον κυνηγούσες, τόσο μάκραινε. Η Σελήνη σκέφτη-
κε τότε τις κορφές και τα ψηλώματα. Τα λιγνά κυπα-
ρίσσια, τις αργυρές τις λεύκες, τα ψηλά καμπαναριά, 
τους γαλανούς τρούλους, τα κατάρτια των καϊκιών, τις 
τετράψηλες βουνοκορφές. Τίποτα όμως. Κανένα από 
αυτά δεν έφτανε ως εκείνη.
Απογοητευμένη τότε πήρε να σιγοτραγουδά το τρα-
γούδι της γριούλας, ξανά και ξανά. Στην τύχη. Γιατί τη 
γιάτρευε. Μαλάκωνε ο πόνος της κι ανάσαινε η ψυχή 
της. Κάτι ξέρουν οι άνθρωποι που τραγουδούν κατα-
μόναχοι όταν πέφτει το βράδυ. Κάτι ξέρουν που παίρ-
νουν τα λόγια και τα πιάνουν, όπως ο φούρναρης το 
ζυμαράκι. Και τους βάζουν ρυθμό και μελωδία και με-
λώνουν τον καημό.
Αυτό έγινε πολλές φορές. Δίχως αποτέλεσμα. Μέ-
χρι που χάθηκε και η τελευταία ελπίδα. Έλα όμως που 
τ’ αγάπησε, της έγινε συνήθεια και δεν μπορούσε δί-
χως αυτό. Τραγουδούσε κι έλαμπε ο τόπος. Κι έλιω-
ναν οι καρδιές κάτω από τα ασήμια της και δεν μπο-
ρούσαν ούτε κι αυτές χωρίς τραγούδι.
Ήταν βραδιά καλοκαιρινή όταν έγινε το θαύμα. 
Μέσα στο βαθύ χτυποκάρδι της γαλήνης, μέσα στον 
ύπνο του μελτεμιού.
Από τα στόματα των πηγαδιών ανέβηκε ξάφνου μια 
λάμψη τόσο γλυκιά που χρύσισε το μαγκανοπήγαδο. 
Ταυτόχρονα, δίπλα στο δρόμο που είχε στρώσει πάνω 
στη θάλασσα, το ένα μετά το άλλο, άρχισαν ν ανεβαί-
νουν από το βυθό στραφταλίζοντας, εκατομμύρια φω-
τάκια. Που λαμπύριζαν και τρεμόπαιζαν και χοροπη-
δούσαν και φάσκιωναν τις βαρκούλες…

«Τα αστεράκια μου», φώναξε με λαχτάρα η Σελήνη. 
Κι όπως δεν ήξερε τα ονόματά τους άρχισε να τα φω-
νάζει πότε «εεε» και πότε «ουουου». Μέχρι που ξημέ-
ρωσε και βγήκε ο ήλιος. Μέχρι που χάθηκε και το τε-
λευταίο από τα μάτια της.
Όμως ούτε ένα δεν γύρισε πίσω.
Από τότε η Σελήνη περιμένει με αγωνία να πέσει η 
νύχτα. Παρακαλάει να κοιμάται το μελτέμι και να μην 
έχει σύννεφα ο ουρανός. Με τον καιρό κατάλαβε πως 
επιστροφή δεν υπήρχε.  Ούτε σκάλα, ούτε γέφυρα. 
Πόσο δίκιο είχαν οι φιλενάδες της. Ας είναι. Της φτά-
νει  που τα βλέπει έστω από μακριά, πάνω στη θάλασ-
σα ή στα χείλια των πηγαδιών. Ξέρει πως είναι καλά, 
αφού έρχονται και πως τη νοιάζονται. Μα είναι φορές 
που ο καημός τους ακόμα τη ματώνει. Γίνεται κόκκι-
νη τότε, γίνεται θολή. Την κοιτάζουν οι άνθρωποι και 
μελαγχολούν. Θυμούνται τα δικά τους κι όλο τραγού-
δια της σκαρώνουν κι όλο την βάζουν μάρτυρα. Λες κι 
αυτή μόνο την έγνοια τους έχει ή λες και είναι καμιά 
κουτσομπόλα. Που άλλη δουλειά δεν κάνει πια, παρά 
να παρακολουθεί τι ακριβώς γυρεύουν εκείνοι μες 
στα σκοτάδια…
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