
Από το παράθυρό μας  
πέρασε το καλοκαίρι 
πέρασε κι η συννεφιά. 

Πέρασε όλη μας η αγάπη, 
πέρασε όλη μας η πίκρα, 
πέρασε και η χαρά…  

  Ιάκωβος Καμπανέλης 

ΠΕΜΑΧΡΙΝΑ - Μηνιές Κεφαλονιάς 
Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Αυγούστου 2022, ώρες 7:30 μ.μ. - 11 μ.μ.
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Οι συννεφιές, η πίκρα 
και η ΤΕΧΝΗ 

 
Έτσι ήταν πάντα η ζωή των ανθρώπων. Στους αιώνες των αιώνων. 
Συμβαίνουν όλα, συννεφιές και καλοκαίρια, χαρές και πίκρες 
που περνούν κάτω από το παράθυρό μας και μέσα απ’ αυτό… 
Οι Έλληνες πριν χιλιάδες χρόνια, πρωτοπόροι, ευρηματικοί, εμπνευστές και  
καλλιεργητές εννοιών, ιδεών και αξιών για ν’ απαλύνουν τους πόνους και  
την συχνά σκληρή καθημερινότητα επινόησαν ως ανάχωμα πνευματικά «αντίδοτα», 
θεραπείες της ψυχής, 
τις ΤΕΧΝΕΣ και τις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. 
 
Είναι ενδιαφέρουσα η αρχή των πραγμάτων, η πρώτη φαεινή σκέψη  
για το πως και το πού, πότε και από ποιον γεννήθηκαν οι μεγάλες ιδέες που διαρκούν 
ακόμα, που διαμόρφωσαν, καθόρισαν κι εξέλιξαν τον ανθρώπινο βίο. 
Η Μυθολογία με τις καλυμμένες αλήθειες της και κατά τον Ησίοδο, τις ΤΕΧΝΕΣ και τις 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, τις εμπνεύστηκαν κορυφαίες θηλυκές πνευματικές οντότητες, οι 9 Μούσες 
και η ετεροθαλής αδελφή τους, η θεά Αθηνά ως Εργάνη, και τις παρέδωσαν στους 
 ανθρώπους για να βελτιώσουν και να ομορφύνουν την ζωή τους, εναντίον της βαρβαρό-
τητας και της άγνοιας. Κατά τον Ησίοδο, στο ιερό όρος του Ελικώνα μέσα στο δροσερό 
δάσος, τα πουλιά και τα λουλούδια, οι 9 ΜΟΥΣΕΣ και η ετεροθαλής αδελφή τους θεά 
ΑΘΗΝΑ-Εργάνη, επινόησαν τις ΤΕΧΝΕΣ και τις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ και τις δώρισαν στους 
 ανθρώπους. Δώρα πολύτιμα, πνευματικά αγαθά, δυσθεώρητα κι αιώνια, ευεργεσία και 
προσφορά στην ανθρωπότητα. 
Εμπνευσμένες και εμπνεύστριες είναι οι κοινές Μητέρες τους.  
Οι 9 ΜΟΥΣΕΣ είναι οι μόνες κατάλληλες μητέρες, αφού «αλληγορούνται στις μαθήσεις» 
είναι οι «καθηγήτειραι άνασσαι» και οι «θρέπτειραι ψυχής και διανοίας ορθοδότειραι» 
κατά τους Ορφικούς ύμνους και η θεά ΑΘΗΝΑ, είναι «η Πολυευτυχισμένη μητέρα των 
Τεχνών» κατά τον Πρόκλο. 
ΤΕΧΝΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ έχουν παίξει καθοριστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στη νοητική 
και ποιοτική υπόσταση του ανθρώπου, που σήμερα ονομάζουμε «Πολιτισμό». 
Για χιλιάδες χρόνια η Τέχνη ανεξάντλητη, είναι μια αστείρευτη πηγή δημιουργίας με 
 άπειρες δυνατότητες. Είναι ένας ατέρμονας έρωτας, μια ακατανίκητη ανάγκη του νου, 
που αναβαθμίζει και φωτίζει τα άλλα επίπεδα, είναι ένας φάρος ενάντια την άγνοια και 
την προκατάληψη 
Η Τέχνη είναι ατομική, ανεξάρτητη, ελεύθερη. Λειτουργεί λυτρωτικά, έστω και στιγμιαία 
μαλακώνει τη σκληρότητα των καιρών. Στέκει απέναντι ως ανάχωμα ευεργετικό και 
 ιαματικό, είναι μέλι στην ψυχή. Αόρατοι βοηθοί της η φαντασία και το όνειρο, απελευθε-
ρώνουν δυνάμεις του νου και τις ψυχής, σκέψεις, αγάπες, ιδέες, ένας ατελείωτος άυλος 
κόσμος, παίρνει μορφή και γίνεται ορατός. Η Τέχνη είναι οι μικρές και μεγάλες οάσεις, 
το ποτάμι που κυλάει ακατάπαυστα και ποτίζει πράγματα της ζωής για τη ζωή, που 
 συγκινεί εξημερώνοντας τα ήθη. 
 
«Η ζωή χωρίς Τέχνη είναι ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα».  



Η Έκθεση 
   

 Σας προσκαλώ κι εφέτος, στην Έκθεσή μου, 
η Ελλάδα επινόησε ιδέες, όνομα και νόημα στα πάντα.  

 
Ρευστή η εποχή μας, αλλά μήπως ποτέ υπήρχε καμιά βεβαιότητα για το μέλλον; 
Παρ’ όλ’ αυτά είναι στάση ζωής να συνεχίζουμε τη ροή και τη δημιουργία,  
να εξευμενίσουμε κάπως τους καιρούς. 
Κάθε Έκθεση Τέχνης έχει ένα δέος, μια χαρά, μια συγκίνηση. 
Στην έκθεση της ΠΕΜΑΧΡΙΝΑ, στα δύο ξεχωριστά βράδια του Αυγούστου, κάθε χρόνο, στις 
Μηνιές στην Κεφαλονιά είναι πολύ έντονα αυτά τα συναισθήματα. Είναι μεγάλη τιμή για μένα 
η συνάντηση με φίλους αγαπημένους, κάτι σαν έθιμο πια, η φιλοξενία στο σπίτι της φίλης 
μου, της Μανίτας σ’ έναν χώρο ιδανικό, λουλουδιασμένο και οικείο, ακριβώς πάνω από τη 
θάλασσα που γνωρίζουμε, που τη νοιώθουμε, την ακούμε και αγαλλιάζει την ύπαρξη μας… 
Και θα χαρώ τόσο που θα συναντηθούμε πάλι, που θα ξαναϊδωθούμε σε μια εποχή της παν-
δημίας, ενός αόρατου ιού-εχθρού, που απαιτεί την αποξένωση, τη μοναξιά, χωρίς αγκαλιές 
κι αγγίγματα, με φιμωμένο το στόμα χωρίς φιλί, καταλάβαμε καλά πως πράγματα απλά, μια 
συνάντηση, δεν είναι αυτονόητη και φυσική όπως πριν. 
  
Η δουλειά που παρουσιάζω κι εφέτος, βγαίνει μέσα από τις ανεξάντλητες πηγές του τόπου 
μας και είμαι υπερήφανη κι ευγνώμων γι’ αυτό. Φύση, Μυθολογία, Ιστορία, ό,τι και να σκεφτώ, 
ό,τι και να κάνω, όπου και να σταθώ, αναδύεται από παλιά μια Ελλάδα που με ελκύει σαν μα-
γνήτης με τα θαύματά της, που τη θαυμάζω και την ευχαριστώ. 
Που επινόησε μεγαλοφυείς ιδέες, έφτιαξε εμπνευσμένες με ουσία λέξεις για τις μεγάλες έννοιες, 
έδωσε όνομα, νόημα και αξία στα πάντα, πλουτίζοντας κι ευεργετώντας την ανθρωπότητα.* 
Η Κεφαλονιά είναι ρίζα και πηγή μου, συγγενής και αίμα μου, χαρακτήρας μου, με στεριές, 
με θάλασσες και ουρανούς, χώματα και χρώματα, ένας πλούτος που τον φέρω όπου και 
να βρίσκομαι, που Τέχνη και φαντασία απελευθερώνει σύμβολα, αρχέτυπα, όνειρα, έγνοιες 
κι αγάπες, πουλιά και ψάρια και όλα μοιάζουν νέα κάθε φορά, γιατί η στιγμή είναι άλλη, 
 δημιουργώ την εικόνα της ύπαρξης, όχι της απώλειας. 
Οι κόποι, οι προσπάθειες και οι ατέλειωτες ώρες δουλειάς εκτίθενται εδώ και είναι οι αλήθειες 
μου. Η μεταφορά της σκέψης σε εικόνα, η υλοποίησή της δηλαδή, δεν είναι κάτι απλό, αλλά 
είναι γοητευτικό. Τα πράγματα έχουν τη σημασία και την αξία που τους δίνουμε. Και οι πρα-
γματικές αγάπες είναι παντοτινές. Αγαπάω τη ζωή, τους ανθρώπους μου, τον τόπο μου, τη 
στεριά, τη θάλασσα, τον ουρανό κι ό,τι περιέχουν, ζούμε μέσα σ’ αυτά και μόνο από αυτά, 
σ’ αυτόν τον κόσμο… 
Εφέτος που διακυβεύεται η υγεία, το περιβάλλον με το κλίμα ν’ απειλεί, η ειρήνη κοντά μας 
να τραυματίζεται, ζωγραφίζω πάνω στον πηλό, ίχνη από Ευχές! 
Είναι ζωή εν ειρήνη το Ελληνικό Αλφάβητο, μια ωραία φρουτιέρα γεμάτη καρπούς πάνω στο 
τραπέζι μέσα σ’ ένα σπίτι, ένα κατάφορτο δένδρο, τα πετούμενα τ’ ουρανού, τα ψάρια της 
θάλασσας είναι υγεία, ειρήνη κι ελευθερία… 
Υπερασπίζομαι πεισματικά τα αγαθά της ζωής, σ’ αυτόν τον Πλανήτη,  
αυτήν την υπέροχη σφαίρα που γυρίζει ακατάπαυστα στο απέραντο σύμπαν!  
Αυτόν τον κόσμο δεν τον φτιάξαμε εμείς, δεν έχουμε δικαίωμα να τον χαλάσουμε, 
αλλά με το λιθαράκι μας, να τον κάνουμε καλύτερο. 
Η Τέχνη προτείνει… Και ενισχύω την έμφυτη ανθρώπινη ανάγκη για το κάλλος, στη ζωή μας, 
στον εαυτό μας, στο σπίτι μας… Στα βάθη των χιλιετιών οι άνθρωποι χωρίς ρούχα, κρεβάτι 
και τραπέζι «ομορφαίναν» τον κόσμο τους φορώντας κολιέ και ζωγραφίζοντας τις σπηλιές 
τους… 

*150.000 ελληνικές εννοιακές λέξεις χρησιμοποιεί π.χ, η αγγλική γλώσσα.  



 Αφιέρωμα 
    
Η Έκθεσή μου αυτή, στην ΠΕΜΑΧΡΙΝΑ, στο σπίτι της Μανίτας Scocimara, που θα  
μετα μορφωθεί σε χώρο Τέχνης για δύο μέρες, είναι αφιερωμένη σε αυτή, στη Μανίτα,  
αλλά και στον σύντροφό της μιας ολόκληρης ζωής, τον Scoci Scocimara, που έφυγε  
από κοντά της κι από κοντά μας πριν ενάμιση χρόνο, ήρεμα κι ευλογημένα με όλη του  
την οικογένεια κοντά του. 
Ο Scoci, Ελβετός, Αιγυπτιώτης, Αμερικανός, επιτυχημένος, προσωπικότητα ισχυρή,  
άνθρωπος καθαρός χωρίς σκιές και ταλαντεύσεις, η έντονη παρουσία του μου δημιουργούσε 
ασφάλεια κι εμπιστοσύνη, πως όλα θα πάνε καλά, επειδή τα φρόντιζε όλα και τίποτα  
δεν άφηνε στην τύχη. 
Αγαπούσε ό,τι αγαπούσε η Μανίτα. Τον τόπο της, την Ελλάδα, την Κεφαλονιά,  
τη Θεσσαλονίκη, τους συγγενείς και τους φίλους της. 
Τέλειοι γονείς, πάνω απ’ όλα η οικογένειά τους, αλλά και κοσμογυρισμένοι και πολίτες  
του κόσμου και οι δύο, με άπειρους συνεργάτες και φίλους στον κόσμο όλο, συνεργάτες 
και φίλους που τον αγαπούσαν και τον εκτιμούσαν και που στην μνήμη του έκαναν  
μεγάλες δωρεές, εδώ στην Ελλάδα!  
Το σπίτι τους ολόκληρο ήταν έμπνευση της Μανίτας, όπως και το όνομά του,  
«ΠΕΜΑΧΡΙΝΑ», είναι μια σύνθεση από τις πρώτες συλλαβές των ονομάτων των τεσσάρων 
παιδιών τους, που το γεμίζουν και το χαίρονται κάθε καλοκαίρι. 
Ο Scoci αιώνια ερωτευμένος, μαγεμένος και θαυμαστής της γυναίκας του, τη στήριζε  
παντοιοτρόπως, κάθε ιδέα της για το σπίτι τους, το στυλ, το κλίμα, τους κήπους,  
το περιβάλλον. Και οι δυο τους αληθινοί και γενναιόδωροι. 
Ο ίδιος, λάτρης της τελειότητας, νοιαζόταν για κάθε γωνιά του, για κάθε του λεπτομέρεια, 
για κάθε του κρυφή ή φανερή πτυχή. 
Η Μανίτα, πολυσχιδής, πολυδιάστατη και αεικίνητη, έχει μοναδικό τρόπο και ικανότητα  
να διευθετεί άπειρα πράγματα, πολιτισμού, ανθρωπιστικής δράσης από παράδοση,  
να νοιάζεται και να κοπιάζει για πρόσωπα και καταστάσεις, αντάξια εγγονή και απόγονος 
του αείμνηστου Μαρίνου Γερουλάνου.   
Ο Scoci ενστερνίστηκε την ελληνική νοοτροπία και πραγματικότητα και εντάχτηκε απόλυτα 
κοντά στην Μανίτα στο κλίμα της Ελλάδας. Τέλειος οικοδεσπότης, άνοιξε το σπίτι τους  
στις Εκθέσεις μου μετατρέποντάς το σε Γκαλερί! Οργανωμένος, με πρόγραμμα ακριβείας, 
ήθελε να ψωνίζει μόνος του στην αγορά του Αργοστολιού. Είναι έντονη στα μάτια μου  
η εικόνα του που ήθελε να κουβαλάει μόνος του τα τεράστια καρπούζια, τα μοσχοβολιστά 
ψωμιά και τα χίλια ψώνια και να κατεβάζει μόνος του στην αγκαλιά του τις Θεές  
της Θάλασσας, που αποσύρονταν για λίγο από τη θέση τους, για να τοποθετηθούν  
στις Εκθέσεις μου τα νέα μου έργα… 
Ο Scoci λείπει… αλλά υπάρχει έντονη η εικόνα του, το πέρασμά του!  
Η Μανίτα ευγνώμων για τα χρόνια που ζήσανε μαζί, έχει τιμήσει τη μνήμη του με έναν  
συγκινητικό τρόπο που μόνο αυτή ξέρει… 
Και εξακολουθεί να είναι γενναιόδωρη και χρήσιμη και καρδιά της Αμερικανικής Γεωργικής 
Σχολής Θεσσαλονίκης.  
Το καλοκαίρι, σαν χελιδόνι, επιστέφει στην Κεφαλονιά, τη γονική πατρίδα της, με τον δικό 
της διακριτικό τρόπο συνεχίζει να φροντίζει, να νοιάζεται και να κάνει όμορφο τον κόσμο 
της γύρω της. Ξέρει να είναι μια φίλη ψυχής, μια οικοδέσποινα πρότυπο, που της χρωστάω 
τόσα πολλά… 
Μέσα στον χώρο που μεταμόρφωσε και καθρεφτίζει τα αισθήματά της, πάνω από τη δική 
μας θάλασσα που γνωρίζουμε καλά, που στη Δύση ο ήλιος κάνει μπλουμ και χάνεται μες 
στα νερά, η Μανίτα κάνει την προσφορά της φυσική κι αβίαστη, για ν’ ακουμπάει στους  
τοίχους της η δική μου ψυχή, τα μηνύματα και οι αγάπες μου.  
Και την ευχαριστώ θερμά γι’ αυτό. 
Κι ευχαριστώ και τον Scoci θερμά, που ήξερε να εκφράζει την αγάπη του με πράξεις.

Πληροφορίες: efispi@otenet.gr, 6977293723


