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Αγάπη 1 
 

Άπλωνε το χέρι σου ως εκεί που φτάνει. 
Πάτα και στο σκαµνάκι της προσπάθειας, 
για να φτάσεις ψηλότερα. 
Στήσε κι εκείνη τη σκάλα της λαχτάρας 
µε τα σκαλοπάτια των επιθυµιών, 
για να ανεβείς ως τον παράδεισο της ψυχής. 
Στήριξε το ένα άκρο της στο έδαφος 
των προσδοκιών σου. 
Το άλλο; Εµένα ρωτάς;  
Βάλε αντιστύλι την αγάπη.   
Αλλιώς πως θα φτάσεις στον ουρανό; 
 

Καθηµερινά 1 
 

Κάθε πρωί ανοίγω τα παράθυρα της  
ψυχής να µπει φως και απλώνω στον ήλιο 
τις ελπίδες µου να φρεσκαριστούν. 
Τις τινάζω, να φύγει η σκόνη  
από τις σκοτούρες, τις ραντίζω  
µε σταγόνες προσδοκίας και τις στρώνω 
στο κρεβάτι της καθηµερινότητας. 
Βάζω κι εκείνη τη λεπτή δαντέλα 
από χαρά γύρω γύρω. 
Κάθε βράδυ βρίσκω το φεγγάρι 
να κυλιέται ανέµελα πάνω τους. 
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Πανσέληνο φως  
 

Με µια φέτα καρπούζι 
περάσαµε τις συµπληγάδες  
τραγουδώντας 
πάνω στη ράχη του δελφινιού. 
 
Στην Ιωλκό 
ή στην οδό Τραλλέων στα  Πατήσια,  
πληµµύρισαν  πανσέληνο  
οι ταράτσες,  οι δρόµοι,  
τα εκδοτήρια εισιτηρίων, 
ως και τα  µάτια σου τα σκοτεινά… 
 
Υπερίπταµαι 
πάνω απ` τις πληµµυρισµένες πολιτείες, 
καθισµένος  στα καπούλια του  Πήγασου 
κι ανακαλύπτω ξαπλωµένη ανάσκελα  
στα βότσαλα της Εφταλούς 
τη λύρα του Αρίωνα, 
κουρδισµένη από µάστορα Μικρασιάτη. 
  
Υπερίπταµαι 
πάνω απ τις πληµµυρισµένες πολιτείες 
κι ανακαλύπτω Εσένα  
λουσµένη σε πανσέληνο φως, 
Ιέρεια στον Ιούλιο των νησιών.  
Χιλιάδες ξυπόλητα ποδοβολητά  
στη βρεγµένη άµµο για την υποδοχή.  
Καλώς όρισες. 
………………………………. 
 
Πρέπει να απλουστεύσουµε  
τις διαδικασίες επαφής  
και να καταργήσουµε τους τύπους  
και τα πρωτόκολλα. 
Να βρισκόµαστε πιο συχνά βρε αδερφέ,  
κάθε φεγγάρι 
γυµνοί και άυλοι. 
 
Εκεί στα βότσαλα της Εφταλούς  
µε την κιθάρα του Αρίωνα  
κι ένα καθρεφτάκι 
για να σου ρίχνω Πανσέληνο στα µάτια. 
Ξηµερώνει… 
Ύφαλος, Οφηλία, Οµφαλός. 

 
www.istoselides.gr/news/article.php?

sid=330&mode=thread&order=0 
Χρυσόστοµος Γελαγώτης 
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πιο πέρα ήταν σωρός (όπως σε πολλά σηµεία 
που ασυνείδητοι συµπολίτες µας τα πετούν), 
άρχισα να γράφω αυτά που ακολουθούν και α-
φορούν περισσότερο τον τοπικό µου περίγυρο.  
Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος του 
∆αφνώνα στις εκλογές του περασµένου Μαΐου 
ανέδειξε το παρακάτω ∆. Σ.: Πρόεδρος Μανώ-
λης Ν. Χαβιάρας, Αντιπρόεδρος  Α` Αγγελική 
Κωστοπούλη, Β` Γιάννης Π. Λαµπρινούδης, 
Γραµµατέας Γιάννης Ν. Στουπάκης, Ταµίας Πα-
ντελής Μωρόµαλλος  και Μέλη οι Βούλα Σιδε-
ράτου-Γιαννιώδη και Γεώγιος Ι. Σγουράκης.  
Όπως θα δείτε στη σελίδα 6, η πρώτη συνεργασί-
α µε το νέο ∆. Σ. είναι ήδη σε εξέλιξη και θα φι-
λοξενήσουµε από κοινού µε το Σύλλογο, την 
Euroclassica-Οµηρική Ακαδηµία στο χωριό µας. 
Το βιβλίο του Πέτρου Ι. Μαρτάκη «Χιώτικα Α-
φηγήµατα» που εκδίδει το Περιοδικό µας, βρί-
σκεται στο στάδιο της εκτύπωσης. Η έκδοση 
έγινε δυνατή µε την ευγενική χορηγία του ∆ήµου 
Καµποχώρων. Ευχαριστούµε θερµά τον ∆ήµαρ-
χο Μανώλη Κράκαρη για την άριστη συνεργασί-
α µας και σε πολλά άλλα θέµατα κοινού ενδιαφέ-
ροντος (π.χ. προτοµή Κων. Άµαντου). Θερµά 
επίσης ευχαριστούµε τον ζωγράφο Μπάµπη Κοι-
λιάρη, ∆ιευθυντή της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης 
∆ήµου Χίου, που φιλοτέχνησε το εξώφυλλο και 
τα σκίτσα του βιβλίου. 
Στο ∆ήµο Καµποχώρων ακόµα ένα ευχαριστώ,  
ιδιαίτερα στον Αντιδήµαρχο και Πρόεδρο του 
Οργανισµού Πολιτισµού και Νέας Γενιάς Αργύ-
ρη Μπρουζάκη, για την τιµή που µου έκαναν 
προτείνοντάς µου, να αναλάβω ή τουλάχιστο αν 
ο χρόνος µου δεν το επιτρέψει, να συµβάλλω 
στην οργάνωση του Λαογραφικού Μουσείου και  
Κέντρου Παραδοσιακών Εργαστηρίων στο Χαλ-
κειός, καθώς και στην οργάνωση της τελετής 
εγκαινίων, που θα γίνουν στις 13 Αυγούστου. 
Απ` ότι πληροφορήθηκα και επίσηµα (κάπως 
αργά), γρήγορα αρχίζει να κατασκευάζεται στο 
∆αφνώνα το Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων ∆ή-
µου Καµποχώρων, µε συνολικό εµβαδόν 506 
τετραγωνικών µέτρων (σε 2 ορόφους) και προϋ-
πολογισµό δαπάνης 400.000 Ευρώ. Αφού το κτί-
σµα αυτό θα βρίσκεται στην είσοδο του χωριού, 
για να `ναι εφικτή η λειτουργία του, πρέπει ν` 
αγοραστεί κι ένα χωράφι για χώρο στάθµευσης, 
που θα εξυπηρετεί και καθηµερινές ανάγκες. 
Καλή εξέλιξη λοιπόν στα έργα, καλό καλοκαίρι 
σ` όλους και συγνώµη αν  κι εγώ σας… ζάλισα. 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Πάλι καλοκαίρι. Πάλι άρχισαν οι ζέστες που µας 
τρέχουν άρον-άρον στις παραλίες για λίγη δροσιά, 
αλλά και για γαστρονοµικούς (κατά το Ολυµπια-
κούς) αγώνες, µετά οινο-πνεύµατος, ανατρέπο-
ντας άρδην το «νους υγιής...»! 
Τι ζέστη είν` αυτή! Μας έπιασε ζάλη. Ζάλη µας 
έπιασε όµως κι από τα  οικονοµικά µέτρα της Κυ-
βέρνησης, την ακρίβεια και τα µολυσµένα τρόφι-
µα. Ζάλη  απ` την τριήµερη συζήτηση στη Βουλή 
των Ελλήνων για τη ψήφο εµπιστοσύνης (;), ζάλη 
κι απ` τη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών.  
Αυτά όµως που µας την «έδωσαν κατακέφαλα», 
είναι τα µέτρα που παίρνουν οι Τοπικοί µας 
Άρχοντες για το κυκλοφοριακό. Λιµενικό Ταµείο, 
Λιµενικό Σώµα, Αστυνοµία, ∆ήµος Χίου, 
«ενεργοί πολίτες» και βάλε. Του Κουτρούλη ο 
γάµος. Τρώγονται µεταξύ τους, αποφασίζουν και 
δρουν χωρίς σχέδιο και λογική αιφνιδιάζοντας 
αλλήλους (περιµένουν κι αύξηση του τουρισµού) 
και την πληρώνουµε εµείς. Από επαγγελµατίες, 
που πλήττονται (για να ωφεληθούν άλλοι), ως 
τους απλούς πολίτες που δεν τους λαµβάνει κανέ-
νας υπ` όψιν. Αυτοί  είναι κορόιδα (έτσι νοµίζουν 
οι «Τρανοί»), που κάθε τέσσερα χρόνια τρέχουν 
στα εκλογικά κέντρα και σκοτώνονται να τους 
ψηφίσουν! Φτάνει πια. Είδατε τι έγινε στη Γαλλία 
και την Ολλανδία. Οι λαοί «ξυπνούν». Στις δηµο-
τικές  εκλογές του χρόνου, θα γελάσει και το παρ-
δαλό κατσίκι. Θα «πάρουν πόδι» πολλοί. 
Ζαλίστηκα µ` όλα αυτά και ιδρωµένος, αφού δεν 
έχω θάλασσα κοντά, έκανα ένα κρύο ντους για να 
συνέλθω. Ήπια κι έναν καφέ κι η διάθεσή µου 
άλλαξε. Το µυολό µου καθάρισε! Βρε, σκέφτηκα, 
καλοκαίρι είναι κι εσύ µελαγχολείς και ζαλίζεσαι; 
Έκλεισα την τηλεόραση, πέταξα τις εφηµερίδες, 
έβγαλα από το µυαλό µου τις «µαύρες σκέψεις» 
και βγήκα στο δρόµο. Ξέχασα τα προβλήµατα και 
τον κίνδυνο από κάποιους απαράδεκτους οδηγούς 
δικύκλων, ταξί, µικρών οχηµάτων, βαρέων φορ-
τηγών και µπετονιέρων. Πήρα τ` αυτοκίνητο κι 
έφυγα για όµορφες,  περιοχές, σαν αυτές που θα 
δείτε στις δυο επόµενες σελίδες. Όταν σταµάτησα 
στην πηγή που βρέθηκε µπροστά µου, ήπια γάρ-
γαρο νερό, κάθισα στη δροσιά των πεύκων, ανά-
πνευσα καθαρό αέρα και πήρα αποφάσεις. 
Όχι στην κόλαση της πόλης µε τα τόσα προβλή-
µατα. Έχει κι άλλους δρόµους και προορισµούς. 
Έτσι ίσως βοηθώ και στην κυκλοφορία εκείνων 
που έχουν πιο σοβαρό λόγο να βρίσκονται εκεί. 
Πήγα στο αυτοκίνητο, πήρα µολύβι και χαρτί και 
παραβλέποντας ακόµα  και τα σκουπίδια που λίγο 
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Το ότι η Χίος µας είναι πανέµορφη (όσο κι αν 
εµείς οι βέβηλοι την κακοποιούµε), το έχουµε 
ξαναγράψει και δε θα βαρεθούµε ποτέ να το γρά-
φουµε, να το λέµε και πολλές φορές να το φωνά-
ζουµε, χωρίς βέβαια να έχουµε σοβινιστικές τά-
σεις ή εξάρσεις. 
Επειδή επίσηµα (δικαίως) προβάλλονται κάποια 
τουριστικά θέρετρα και µεσαιωνικά χωριά, επει-
δή κάποιες µόνο παραλίες διαφηµίζονται κατά 
κόρον και επειδή (αδίκως) το υπόλοιπο νησί α-
γνοείται συστηµατικά (δε µπορώ να πιστέψω 
πως είναι σκόπιµο), αποφασίσαµε «δια της φω-
τογραφίας», να πληροφορήσουµε τους αναγνώ-
στες µας για κάποιες από τις γωνιές του νησιού 
µας που προσφέρουν τις οµορφιές τους και προ-
σφέρονται να γαληνέψουν την από πολλές αιτίες 
ταραγµένη ψυχή µας, πριν έχουµε διαταραχές 
και στο… θολωµένο µας µυαλό. 
Τέτοιες ταραχές ίσως να νοµίσετε αγαπητοί ανα-
γνώστες πως µας ώθησαν να διαθέσουµε πολύ 
από το χώρο του Περιοδικού για φωτογραφίες, 
από έλλειψη ύλης, έλλειψη χρόνου ή ίσως πως 
βαρεθήκαµε να γράφουµε και γεµίσαµε τις σελί-
δες µε τον ευκολότερο τρόπο.  
Όχι. ∆εν είναι έτσι. Πιστεύουµε απλά ότι  το νη-
σί µας δεν το ξέρουµε αρκετά κι αν το µάθουµε 
περισσότερο, ίσως το δείξουµε και στους επισκέ-
πτες µας. Η επιλογή µας ήταν συνειδητή  και θα 
το ξανακάνουµε, παραβλέποντας κόστος και κό-
πο. Επιλέγοντας τις φωτογραφίες, µας άρεσε και 
το χαρήκαµε. Ευχόµαστε να συµφωνείτε µαζί 
µας και να το χαρείτε κι εσείς… 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Γωνιές της Χίου 
άγνωστες στους πολλούς 

Όταν ο καπετάνιος διψάσει, πίνει… θάλασσα; Όχι!  
Το πιο καλό νερό της περιοχής, αναβλύζει εδώ! 

(Γιόσωνας 7-5-2005) 

Ο Κακός Ποταµός ήταν έτσι πριν γίνει το φράγµα της 
Ψαρόπετρας. Τώρα είναι όλα σκεπασµένα µε νερό. Έχει 
ακόµη πολλές τέτοιες εικόνες. Θα µείνουν; (20-6-2002) 

Η παραλία Μαµαλούκα, στο Γιόσωνα  (7-5-2005)  
Αν εδώ δε βρίσκεται ο Θεός, τότε που;                                 

Στο Βελονά του Βροντάδου, οι ψαράδες «τραβούν» την 
τράτα, ξεψαρίζουν, δίνουν τα περισσεύµατα στους γλάρους 

και… φεύγουν. Εγώ µάταια περίµενα… (9-1-2003)  
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Μέσα από τους «καταρράκτες» στον ποταµό  
του Αγ. Φανούριου, διακρίνεται η Νέα Μονή  
και πάνω αριστερά η Ι. Σκήτη Αγίων Πατέρων 

Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια; Αυτό είναι  νεκρό, από  
φωτιά που είχε πριν αρκετά χρόνια κάψει το δάσος  

και τις ελιές, που ευτυχώς ξαναφούντωσαν 

Ο Θεός της Αγάπης και της Ταπεινότητας, εδώ βρίσκε-
ται και όχι στους υπερµοντέρνους, φανταχτερούς ναούς 

Άγιος Θαλέλαιος (Άγιο Γάλα 17-8-2004) 

`∂Ê˘ÁÂ Ë ∏ÁÔ˘Ì¤ÓË 
 

Ηµέρα της Αναλήψεως (9 Ιουνίου) µετοίκησε 
στους Ουρανούς η κτήτορας και ηγουµένη της Ι. 
Μονής Ευαγγελιστρίας Οινουσσών Μαρία - Μυ-
ρτιδιώτισσα, κατά κόσµο Κατίγκω Παν. Πατέρα. 
Συµµετέχοντες στο πένθος της αδελφότητας της 
Μονής, των συγγενών και όλων των Οινουσσί-
ων, ευχόµαστε όπως ο  Θεός ανταµείψει το έργο 
της επί γης και «µετά δικαίων συναριθµήσαι».  

Η «Αγία Μητέρα» πάντα πρόσχαρα µας δεχότανε.  
Το τιµητικό δίπλωµα της Euroclassica και το Περιοδικό  

«∆άφνη»,  στο γραφείο της (15-7-2002) 
 
Σε κάθε επίσκεψή µας στη Μονή, ακόµα κι όταν 
η υγεία της δεν ήταν τόσο καλή, πάντα µας  δε-
χότανε µε καλοσύνη κι αγάπη, πάντα είχε ένα 
καλό λόγο κι ένα µικρό, απλό δωράκι για όλους.  
Σε λίγες µέρες (11 Ιουλίου), θα βρεθούµε πάλι 
στις Οινούσσες και όπως πάντα θα επισκεφθού-
µε τη Μονή. Τότε η απουσία της θα γίνει περισ-
σότερο αισθητή, όσο κι αν  πιστεύουµε πως µια 
άλλη, άξια αδελφή, θα συνεχίσει το έργο της... 

H πηγή  στο Βεσταρχάτο του ∆αφνώνα,  
απ` όπου παίρνει νερό η πόλη της Χίου (2003-3-3)  



Μυρώνη, που µε χα-
ρά δέχτηκε να φιλο-
ξενηθούν στο κτήµα 
οι επισκέπτες και θα 
προσπαθήσει αν το 
επιτρέψουν οι υπο-
χρεώσεις του να είναι 
κι εκείνος µαζί µας. 
Το πρόγραµµα ακό-
µη διαµορφώνεται 
αλλά απ` ότι γνωρί-

ζουµε θα περιλαµβάνει και τα ακόλουθα:  
Προφορικές εξετάσεις φοιτητών (απαγγελίες Ο-
µηρικών Επών κλπ) και οµιλία της αρχαιολόγου-
ιστορικού Αθηνάς Ζαχαρού-Λουτράρη «Ο 
Όµηρος και η Χίος» µε προβολή διαφανειών.  
Θα ακολουθήσει δείπνο, σύντοµες οµιλίες και το 
πρόγραµµα θα ολοκληρωθεί µε ελληνική µουσι-
κή και χορούς. Θα χορέψουν και οι επισκέπτες 
µας, οι οποίοι να σηµειωθεί ότι µαθαίνουν τις 
ελεύθερες ώρες και ελληνικούς χορούς.  
∆εν θα λείψει το δωράκι της Ποτοποιίας Στουπά-
κη (ούζο «Καζανιστό») που προσφέρει ο Γιάν-
νης Στουπάκης σε καθένα από τους καλεσµένους 
(κάθε χρόνο, άσχετα αν έλθουν στο ∆αφνώνα ή 
όχι) και ένα αναµνηστικό που θα µοιρασθεί σε 
όλους. Την επιτυχία τη θεωρούµε δεδοµένη και 
πιστεύουµε πως οι επισκέπτες µας θα φύγουν 
από το ∆αφνώνα ευχαριστηµένοι. 
Για τους αναγνώστες της «∆άφνης» που δεν 
γνωρίζουν καλά την περιοχή, αναφέρουµε συνο-
πτικά ότι το Στρατηγάτο (κτήµα µε κτιριακό συ-
γκρότηµα, µε νερά και την εκκλησία της Υπαπα-
ντής του Σωτήρος, βόρεια του ∆αφνώνα), πήρε 
το όνοµά του από την χιώτικη οικογένεια των 
Στρατηγών, ή κατ` άλλη εκδοχή ήταν η έδρα του 
Στρατηγού του Θέµατος του Αιγαίου επί Βυζα-
ντινών. Κατόπιν ήταν µετόχι της Νέας Μονής.  
Ο ναός (µεσοβυζαντινής περιόδου) καταστράφη-
κε στο σεισµό του 1881. Ξαναχτίστηκε στο ίδιο 
µέρος και  παραµένουν εκτός από το παλιό δάπε-
δο και άλλα υλικά ενσωµατωµένα στους τοίχους 
(διαβάστε «∆άφνη» τεύχος 3 Φλεβάρης 2000). 
Ο Χιώτη ιστορικός Γεώργιος Ζολώτας αναφέρο-
ντας τις δυο στήλες-καταλόγους των Τοττειδών 
που βρέθηκαν εκεί, τα πολλά νερά και τη βλά-
στηση, υποστηρίζει ότι υπήρξε κατά την αρχαιό-
τητα στην περιοχή, «Καβείρειον».  

Βαγγέλης Ρουφάκης 
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Ακόµα µια φορά, ο Πο-
λιτιστικός Σύλλογος του 
∆αφνώνα και το Περιο-
δικό «∆άφνη» ενώνουν 
τις δυνάµεις τους. Συ-
νεργάζονται όπως και 
άλλες φορές στο παρελ-
θόν και πιστεύουµε πως 
θα έχουν τουλάχιστο την 
ίδια αν όχι µεγαλύτερη 
επιτυχία. 
Η Euroclassica-Οµηρική Ακαδηµία που κάθε 
χρόνο λειτουργεί στο νησί µας και φέτος θα είναι 
εδώ από 7 ως 17 Ιουλίου.  
Το Περιοδικό «∆άφνη» και ο γράφων (που είναι  
µόνιµος συνεργάτης της Euroclassica), από χρό-
νια προσπαθεί να φέρει στο χωριό µας τους 150 
περίπου Έλληνες και µη, λάτρεις της γλώσσας 
και του πολιτισµού µας. Ακαδηµαϊκοί, Καθηγη-
τές Πανεπιστηµίων, άνθρωποι των Γραµµάτων 
και των Τεχνών µε τους φοιτητές τους που ασχο-
λούνται µε το ίδιο αντικείµενο, διδάσκουν και 
διδάσκονται αντίστοιχα µε εντατικούς ρυθµούς, 
µελετώντας και ερµηνεύοντας το έργο του Με-
γάλου Χιώτη Ποιητή του Όµηρου, στο νησί που 
εκείνος έζησε και δίδαξε «τα έπεα...». 
Ο Πρόεδρος και το ∆.Σ. του Πολιτιστικού µας 
Συλλόγου «έστησαν ευήκοον ους» στην πρότασή 
µας να προχωρήσουµε στην οργάνωση µιας  εκ-
δήλωσης µετά δείπνου, για να γνωρίσουν οι ε-
κλεκτοί καλεσµένοι το χωριό µας και να πρωτο-
τυπήσουµε ακόµα µια φορά, αφού η Euro-
classica-Οµηρική Ακαδηµία,  δεν έχει φιλοξενη-
θεί ξανά από πολιτιστικό σύλλογο στο νησί µας 
(το 2000 είχε ξανά συµβάλλει ο Σύλλογος του 
∆αφνώνα οικονοµικά, στο δείπνο που το Περιο-
δικό µας είχε οργανώσει, για πρώτη φορά). 
Επίσης θα είναι πρώτη φορά που οι φιλοξενού-
µενοί µας, θα δοκιµάσουν παραδοσιακά φαγητά 
που θα µαγειρέψουν και θα σερβίρουν τα µέλη 
του Συλλόγου µας (είναι έµπειροι αφού κάνουν 
για πολλά χρόνια τα ξακουστά πανηγύρια του 
∆αφνώνα και φιλοξενούν κάποιες φορές πολύ 
περισσότερα από χίλια άτοµα). 
Σαν καλύτερο µέρος φιλοξενίας επιλέξαµε το 
ιστορικό αγρόκτηµα «Στρατηγάτο», ιδιοκτησία 
κληρονόµων Αριστοτέλη Μυρώνη. 
Μιλήσαµε τηλεφωνικά µε τον ∆αφνούση (από 
πατέρα) Βουλευτή της Νέας Υόρκης Ματθαίο Α. 

Το ιστορικό Στρατηγάτο στο ∆αφνώνα της Χίου 

Πάλι Μαζί 
Για το καλό του τόπου 



7                                                                «∆άφνη» Ιούλιος 2005 

µικρό παιδί ο ποιητής της Χίου Κώστας Αµπα-
νούδης. 
Η ποίηση του εκτείνεται σε τρεις συλλογές. Στη 
συλλογή «Βασιλεώνοικο» -που του έκδοσε τιµη-
τικά το 1967 ο «Φιλοτεχνικός Όµιλος Χίου»- 
Στη συλλογή «Χαµηλόφωνα», που έκδοσε ο 
ίδιος στη Χίο το 1979, και τέλος στη συλλογή 
«Πετροχελίδονα και Ηλιοστάσια» που του 
έκδοσε το 2002 ο εκδότης του ευπρόσωπου και 
έγκυρου περιοδικού της Χίου, «∆άφνη», γνω-
στός Χιώτης, φίλος του πνεύµατος και της τέ-
χνης, Βαγγέλης Ρουφάκης. 
Τα «Πετροχελίδονα και Ηλιοστάσια», είναι το 
ωριµότερο έργο του ποιητή. Κυκλοφόρησε σ' 
ένα καλαίσθητο τόµο 64 σελίδων µε ένα επίσης 
καλαίσθητο και κοµψό εξώφυλλο, που φιλοτέ-
χνησε σε µια ευτυχισµένη στιγµή όπως φαίνεται 
η ταλαντούχος καλλιτέχνιδα της περιφέρειας, Τί-
να Καραχάλιου.  

Η συλλογή περιέχει συνολικά 52 ποιήµατα που 
ξεχωρίζουν για τον έξοχο λυρισµό τους, τον υγιή 
στοχασµό τους, τη χαρακτηριστική τους σαφή-
νεια, αρετές για τις οποίες, όπως ήταν φυσικό, ε-
παινέθηκε αµέσως από την Ελληνική Εταιρία 
Χριστιανικών Γραµµάτων...». 
Ευχαριστούµε τον Κώστα που µας χάρισε εκτός 
από την ποίησή του, στιγµές ωραίες και τον κ. 
Μόσχο Κεφάλα για την αναγνώριση της δου-
λειάς του ποιητή και το ωραίο του αφιέρωµα.  
Συνιστούµε δε στους αναγνώστες µας να γίνουν 
συνδροµητές στο περιοδικό 3η Χιλιετία τηλεφω-
νώντας στο 210 9217343. 

Το έγκριτο Λογοτεχνικό Περιοδικό των Αθηνών 
«3η Χιλιετία»  στο τεύχος 23 Ιανουάριος-
Φεβρουάριος-Μάρτιος 2005, ανάµεσα στους α-
ξιόλογους λογοτέχνες που παρουσιάζει, ξεχωρί-
ζει το δικό µας Κώστα Αµπανούδη και του αφιε-
ρώνει πλέον των τεσσάρων σελίδων, για το βι-
βλίο του «Πετροχελίδονα και Ηλιοστάσια» που 
το Περιοδικό «∆άφνη» είχε εκδώσει το 2002. 

Η 3η Χιλιετία είναι 
όργανο του «Πανελ-
ληνικού Ελλαδοκυ-
πριακού Πολιτισµι-
κού Συνδέσµου Πέλ-
κυπος-Ελπιδοφόρος» 
(Αγκύλης 54, Αθήνα 
11743). Εκδότης, ο 
Πρόεδρος του ∆. Σ. 
δικηγόρος Μόσχος 
Κεφάλας, συγγραφέ-
ας, ποιητής και γενι-
κά άνθρωπος του 
Πολιτισµού. 

Στις 28 Μαΐου 2004 η 3η Χιλιετία, στο Τριφύ-
λειο Ίδρυµα Κηθυρίων όπου έγινε το «8ο Συµπό-
σιο Ποίησης και ∆οκιµίου», τίµησε τον Κώστα 
Αµπανούδη (διαβάστε «∆άφνη» τεύχος 12, Ιού-
λιος 2004). Τώρα για ακόµα µια φορά τον πα-
ρουσιάζει στους αναγνώστες της, τιµώντας στο 
πρόσωπο του Κώστα και τις εκδόσεις της 
«∆άφνης», καθώς και το νησί µας που αν και 
µακριά από την πρωτεύουσα, είναι πάντα στο 
πολιτιστικό προσκήνιο.  
Ανάµεσα λοιπόν στα άλλα ο κ. Κεφάλας γράφει:  
«...Ο ποιητής της Χίου Κώστας Αµπανούδης θα 
προσθέσει  τη  δική του  άποψη για  την  ποίηση, 
µία άποψη που οπλίζει την ποίηση και την κάνει 
σκληρό λουλούδι, που δεν ευωδιάζει µόνο πνοές 
παραδείσου ή δεν ανθεί µόνο ανάσες εξιλέωσης, 
-όπως λέει- αλλά έχει βαθιές και µεταφυσικές 
ρίζες, γι` αυτό και δεν είναι δυνατό να ξεριζωθεί 
για να σταµατήσει να υπάρχει. 

Σκληρό λουλούδι η ποίηση, 
µε ρίζες από χάλυβα 
και λάβα ηφαιστείων. 
Πνοές του παραδείσου ευωδιάζει 
και ανάσες εξιλέωσης ανθεί. 

Αυτή η ποίηση είναι που πυρπολεί τα σπλάχνα 
του  και αυτή είναι η ποίηση  που καλλιεργεί από 

Ο Επίτιµος ∆ικηγόρος 
Μόσχος Κεφάλας 
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Από το υπό έκδοση βιβλίο του Περιοδικού «∆άφνη» 

«Χιώτικα Αφηγήµατα» Του Πέτρου Ι. Μαρτάκη 
 

Ε, καµένε µου, λωλέ 
 ΜΠΟΥΡΛΗΣ: Οι εξοχές της Αττικής µοιάζουνε 
µε τις δικές µας, στη Χίος. 
ΤΖΑΝΝΗΣ: Κι αµέ! Κ` η Χίος επληµµύρισενε 
τσιµέντα! 
ΜΠΟΥΡΛΗΣ: Καλά εµίλησες, µα έχει ακόµα, 
που και που, κάτι µεριές απείραχτες. Κ` έδεκεί, 
πάµενε εκδροµές  και πορπατούµενε και χαιρού-
µεστενε το πράσινο. 
ΤΖΑΝΝΗΣ: Εµένα µου λες! Ξέρω µας! Μόλις 
φτάσοµενε στην Χίο γυρεύοµενε καφενείο να 
χωθούµενε µέσα και αντί να πορπατούµενε, ζη-
τούµενε  να εύροµενε µέρος  να κάτσοµενε, να 
ξαπλώσοµενε και να το ρίξοµενε στο φαΐ και 
στο πιοτί! 
ΜΠΟΥΡΛΗΣ: Και πρώτος, πρώτος, εσύ, που 
κουβαλείς και το ρακί, την «Απαλλαρίνα», µαζί 
σου, αγιασµό! 
ΤΖΑΝΝΗΣ: «Τέττερη» ρακί κουβαλώ. Και στα-
µάτα και µην κοροϊδεύεις, γατί είναι, αγιασµός ! 
ΜΠΟΥΡΛΗΣ: Με το συµπάθιο αν σε πλήγωσα! 
Λέγε παρακάτω. Ε θα το ξανακάµω! 
ΤΖΑΝΝΗΣ: Ναι! Κι είντάταν, πούλεα; 
ΜΠΟΥΡΛΗΣ: Άντε, άντε! Αλί! Εφύρανέ σου, 
φαίνεται (κ` ήδειξεν το κεφάλι). 
ΤΖΑΝΝΗΣ: Μα διακόφτεις και είναι φυσικό. 
∆εν είµαι κοµπιούτερ, που λέει και ο αµερικάνος 
ο Κωσταντής. 
ΜΠΟΥΡΛΗΣ: Καλά! Λοιπόν, αφού εν είσαι κο-
µπιούτερ! Για το ρακί της εκδροµής ήλεες. 
ΤΖΑΝΝΗΣ: Το λοιπόν, είχα µαζί µου σε µια εκ-
δροµή όχι µονάχα το ρακί, αλλά και καµιά ογδο-
νταριά, παλιές, προπολεµικές φωτογραφίες. 
Ένας συχωριανός, πούχει µανία µε τα παλιά, και 
τις µαζεύει, ήβγαλεν αντίγραφα και µούδωκενε, 
γιατί µε ξέρει πως είµαι κι εγώ, µ` έδευτά, ού-
ριος σαν και λόγου του! 
ΜΠΟΥΡΛΗΣ: Εν είσαι µόνο µ` έδευτά ούριος! 
Μ` όλα είσαι! 
ΤΖΑΝΝΗΣ: Το παραδέχοµαι! Το λοιπό, εκεί 
κάτω από τα πεύκα και κοντά σε κάτι τρεχούµε-
να νερά, εκάτσαµενε σε κάτι πέτρες και µέσ` το 
κατάχαρο φως του ήλιου. 
ΜΠΟΥΡΛΗΣ: Αλκυονίδες µέρες! 
ΤΖΑΝΝΗΣ: Τώρα θα µου κάµεις επιδιορθώσεις; 
Ναι, ήτανε  Αλκυονίδα  µέρα  και µέσα  στο φως  

της, που επληµµύριζενε µε χαρά τις δεκαετίες  
του `20 και του `30 και το ρακάκι µας και τους 
µεζέδες µας, που είχεν καµωµένους µια ονόµατι 
Μαριγώ.  
ΜΠΟΥΡΛΗΣ: Ονόµατι Μαριγώ, ήταν ουκ ολί-
γες. Και η γυναίκα σου είναι ονόµατι Μαριγώ! 
ΤΖΑΝΝΗΣ: Ευτή µπορεί νάτανε, πριν την πά-
ρω, για να µε κατηφέρει. Μη διακόφτεις!  Μια 
απ` ευτές τις Μαριγούδες, το λοιπόν, µπορεί νά-
τανε η γυναίκα µου, δεν θυµούµαι, α σε γελάσω, 
είχενε καµωµένα κάτι γιαπράκια και είχενε, η α-
θεόφοβη, τηγανισµένο και ταµπουρά! 
ΜΠΟΥΡΛΗΣ: Ήµαρτον σε Κύριε! Και την ξέ-
χασες; Φαντάζοµαι, θα τις εκάµετενε σύχριστες, 
µε τους µεζέδες, τις φωτογραφίες. Για λέγε. 
ΤΖΑΝΝΗΣ: Όχι, ετρώαµενε και πίναµενε κι ε-
βλέπαµενε και τις φωτογραφίες! Και λέαµενε: 
Τούτονας είναι, ή ήτανε, ο τάδες και τούτηνα, η 
µικρή, ήτανε, είναι η Κατίγκω του Θεόση και, 
για δε βρε, πως καταντά ο άθρωπος! Και µερι-
κές, που ήτανε  σ` ευτήν την εκδροµή, και τις ε-
δείκτανε οι φωτογραφίες, εγίνανε άνω κάτω! Ε-
συχιστήκανε κι ερνιούντανε πως είναι ευτές, 
γιατί έστοτες, που τις ετραβήξανε, ευτές , ήτανε 
λε, αγέννητες. «Ψώµατα, ψώµατα», εφωνάζανε! 
ΜΠΟΥΡΛΗΣ: Ο διάβολος σε κούντανε, χρι-
στιανέ µου; 
ΤΖΑΝΝΗΣ: Μα `γω, βρε, ήθελα να µου λένε, οι 
πιο παλιοί, ποιοι ήτανε ευτοί  της φωτογραφίας, 
για να γνωρίσω τα  πρόσωπα, που είναι αποθα-
µένα κι εγώ ήκουγα από µικρός τα ονόµατά τος, 
σε κουβέντες για διάφορες περιστάσεις του βίου 
τος, τον καιρό εκείνο, αλλά δεν τους εγνώρισα ή 
δεν εθυµούµουνε τα προσώπατά τος. Θα σούχει 
λάχει κι εσένα!  
ΜΠΟΥΡΛΗΣ: Ναι, µούχει λάχει αλλά όχι σε 
τέτοιο σηµείο σαν και σένα, που κοντεύεις να λι-
γοθυµήσεις από τη χαρά σου και τώρα που το 
λες! Όµως, έδωνά που τα λέµενε, θάθελα κι εγώ 
νάβλεπα σε µια φωτογραφία τον Αντουάνο, από 
του Βάγια και το Φάκαλη από εκεί κοντά, που 
ήκουγα ιστορίες  πολλές για λόγου τος, όσο ε-
ζιούσανε,  µα  επεθάνανε  χωρίς να ξορτωθώ  να 
τους γνωρίσω, ενώ είναι κιόλας σίγουρο, πως θα 
τους  ήβλεπα  στο  δρόµο,  αλλά  δεν  ήξερα πως  
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 ήταν ο Φάκαλης ή ο  Αντουάνος! Και ήταν κι 
άλλοι τέτοιοι! Λόγου χάρη, ο Σπύρος, ο Κοκκι-
νάκης, από το Κοντάρι! 
ΤΖΑΝΝΗΣ: Το λοιπόν! Εσύ µου µοιάζεις  και 
ας µην το παραδέχοµαι! 
ΜΠΟΥΡΛΗΣ: Εσύ εν τον παραδέχεσαι ή εγώ; 
Ευτό µας ήλειπενε να µοιάζω του Τζαννή, που 
πορπατεί και ονειρεύεται κι άµαν είναι στη Χίος 
µιλεί µε τις κουκουναριές, τα πόρταια και τα πα-
λιά κάντρα! Κι άµαν είναι µακριά απέ τη Χίος 
και τύχει να δει και να µυρίσει άθη πορτοκαλιάς, 
µα και καβαλίνες, ευφραίνεται και ανεγαλλιάζει! 
ΤΖΑΝΝΗΣ: Πιε το πιοτί σου. Εις υγείαν! Ευχα-
ριστώ  για το πορτραίτο που µούκαµες µ` ευτό 
το λόγο που είπες.  Ετράβηξες φωτογραφία της 
ψυχής µου. Γερός νάσαι να µε πειράζεις! 
ΜΠΟΥΡΛΗΣ: Ε, καµένε, λωλέ! Σούρεσενε, ε; 

Ένας απέ τη Χίος 

Σηµείωση 
Το κοµµάτι αυτό γράφτηκε όταν έστειλα στον 
αείµνηστο Πέτρο αντίγραφα από φωτογραφίες 
του αρχείου µου και συγκινήθηκε πολύ. 
Όταν έκλεισε το γραφείο του στην Αθήνα, λόγω 
έλλειψης χώρου στο σπίτι, µε τη βοήθεια του 
άλλου καλού Χιώτη και φίλου Γ. ∆ιλµπόη µου 
έστειλε µέρος του αρχείου του. 
Μετά το θάνατό του, η σύζυγος και οι κόρες του, 
µου έστειλαν ακόµη ένα πακέτο µε φωτογραφίες, 
ανάµεσά στις οποίες ήταν κι εκείνες που είχα 
στείλει στον Πέτρο, δεκαεπτά χρόνια πριν.  
Έτσι έφτασαν ξανά στα χέρια µου οι φωτογραφί-
ες που στάθηκαν αιτία να γραφτεί το ωραίο αυτό 
κοµµάτι και το δηµοσιεύουµε, σα µνηµόσυνο, 
αφού στις πέντε του επόµενου Αυγούστου, κλεί-
νουν δυο χρόνια από την ηµέρα που µας άφησε... 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Σε συνάντησή µας πρόσφατα στη Νίκαια 
(Πειραιά), επισκεφθήκαµε µαζί το Πολιτιστικό 
Κέντρο Σµυρναίων Νίκαιας, όπου λειτουργούσε 
µια θαυµάσια έκθεση  αντικειµένων από τις Α-
λησµόνητες Πατρίδες που είχαν οργανώσει οι 

∆αρδανελιώτες Νίκαιας. Εκεί 
µιλήσαµε µε τη βοηθό γραµ-
µατέα της οργάνωσης κ. Χρυ-
σάνθη Χατζηπαρίση και τον 
κ. Κων. Πρόγκα. Επίσης µε-
την κ. Χρυσούλα ∆άνου, από 
το Σύλλογο Σινωπέων Κορυ-
δαλλού. Θα συνεχίσουµε να 
επικοινωνούµε µαζί τους. 
Ένα ταξίδι του  κ. Βασιλό-
πουλου στη Χίο το καλοκαίρι 
(όπως έχουµε πει), θα βοηθή-
σει στο να συνεργαστούµε 
περισσότερο και καλύτερα 
όπου είναι δυνατό... 

Αφορµή για το µικρό τούτο σχόλιο και τις τρεις 
(λόγω έλλειψης χώρου) φωτογραφίες, ήταν ο κα-
θηγητής  µουσικής και ευαίσθητος άνθρωπος (δε 
θα µπορούσε να είναι αλλιώς) Μάριος Βασιλό-
πουλος, που ασχολείται µε το περιβάλλον και τα 
πουλιά (www.kanarini.net). 
∆ιαβάζοντας στο διαδίκτυο 
τις σελίδες της «∆άφνης» 
www.dafninet.gr, βρήκε 
στο 2ο τεύχος του περιοδι-
κού µας, µια φωτογραφία 
που έκαναν ξόβεργα κι επι-
κοινώνησε  µαζί  µας 
(διαβάσετε το γράµµα στις 
σελίδες 20-21). Μου ζήτη-
σε πληροφορίες γύρω από 
τα ξόβεργα και τις άρες τις 
οποίες και του ετοίµασα, 
µαζί µε φωτογραφίες, σκί-
τσα και δηµοσιεύµατα. 

•fi‚ÂÚÁ· Î·È… ¿ÚÂÛ  

  
Χωρικοί «φτύνουν» οξό  
για να κάνουν ξόβεργα 

Φωτογραφία Κώστα Σταµούλη 
* 

  
Πήγε να πιει νερό το δύσµοιρο  
και πιάστηκε σε 2 ξόβεργες 

Φωτογραφία Κώστα Σταµούλη 
* 

   
Ανάµεσα στον καθηγητή Μάριο 
Βασιλόπουλο και στη Βοηθό 

Γραµµατέα των ∆αρδανελιωτών  
Νίκαιας, Χ. Χατζηπαρίση 

 

 



 

 

«∆άφνη» Ιούλιος 2005                                                                10 

Η χιώτικη λαϊκή τέχνη από πολύ παλιά έχει να δείξει 
αριστουργήµατα. Έχουν κατά καιρούς παρουσιαστεί 
αξιόλογα δείγµατα από συλλόγους σε εκθέσεις, από 
βιβλία, από µόνιµες εκθέσεις όπως π.χ. Μουσείο Αρ-
γέντη, Λαογραφικό Μουσείο Καλλιµασιάς κ.α.  

Αποφάσισα να ασχοληθώ µε το θέµα, έχοντας στο 
µυαλό µου την επιτυχία της έκθεσης παλαιών αντι-
κειµένων στις εκδηλώσεις «∆αφνώνας 2000» που 
είχαν οργανωθεί από όλους τους πολιτιστικούς φο-
ρείς του ∆αφνώνα, µε συµµετοχή φυσικά και του 
Περιοδικού µας.  

Ο Άγιος Φανούριος, έργο µοναστηριού 
της Χίου 1870,  κατά την σηµερινή  
ιδιοκτήτρια κ. Ειρήνη Σ. Μαυρή 

και γιατί όχι να εκτιµώ ως ένα σηµείο (χωρίς να είµαι 
ειδικός), τον κόπο και την τέχνη των ανθρώπων που 
µε περιέβαλλαν, µε πρώτη την αείµνηστη µητέρα µου 
που «έπαιζε στα δάκτυλά της» τη βελόνα, το βελονά-
κι και ότι άλλο για να δηµιουργεί, όπως άλλωστε και 
οι περισσότερες γυναίκες της εποχής της. Στα µονα-
στήρια του νησιού µας επίσης οι µοναχές και οι µο-
ναχοί, παρήγαγαν έργο, αρκετές φορές, ξεχωριστό. 

Σταµατώ τη φλυαρία, και διαθέτω τον χώρο για  φω-
τογραφίες (µικρό δείγµα), παλιές και πρόσφατες, που 
νοµίζω ότι µπορούν να πουν πολλά, περισσότερα και 
καλύτερα από µένα.  

 
«Ο Πατριάρχης  

Γρηγόριος συρόµενος 
εις την αγχόνην» 

 

Κέντηµα   
Αθηνάς Ι. Αγγελή-
Ξενάκη στο σπίτι της 
κόρης της Μαρίας  

 

 
Άγιος Παντελεήµων 

(1926) 
 

Κέντηµα Ευτυχίας 
Στουπάκη-Ρουφάκη, 
ζωγραφική προσώ-

που-χεριών αγνώστου 
µοναχού, κορνίζα 
Κώστα Νοµικού 

 
 
 
 
 

 
Στο µοναστήρι  

Παναγίας Βοήθειας 
Έργα Καλογραιών 

 

Φωτογραφία  
Μαξ Ρεντιάνη   

 

Αρχείο  
Βαγγέλη Ρουφάκη 
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«Εργαστήριον ζωγραφικής»  Ι. Σκήτης 
Αγίων Πατέρων (1937) 
Φωτογραφία Μαξ Ρεντιάνη 
Αρχείο Βαγγέλη Ρουφάκη  

∆υο τραπεζοµάντηλα-αριστου-
ργήµατα και πολλά άλλα κεντήµατα από 
την έκθεση «∆αφνώνας 2000»  

Στο µοναστήρι της Παναγίας Βοήθειας 
το «εργαστήριον» µε τους αργαλειούς 
(1937) 
Φωτογραφία Μαξ Ρεντιάνη  
Αρχείο Βαγγέλη Ρουφάκη 

Η ταµπέλα στο µαγειριό του Μπεγάκη 
στα Σιδεράδικα 
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Το Άγαλµα της Ελευθερίας βόρεια του λιµανιού 
«Η Μυτιλήνη εις τα υπέρ της Πατρίδος πεσόντα  
τέκνα της 1912-1922»  Στο βάθος το κάστρο  

 ρητήρια για τους υφισταµένους του και παρατή-
ρησα ότι τίποτα εδώ δεν θυµίζει «υπηρεσία», ο 
κύριος Τζιµής µου απάντησε: «Στο γραφείο του 
κυρίου Καλογεράκη (∆ιευθυντή ∆ευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης Χίου), δε θα ήταν διαφορετι-
κά»! Συµφωνήσαµε απόλυτα.. 

Η είσοδος του Ι. Ναού Παναγίας της Αγιάσου 
 

Ταξιδεύοντας για το ξενοδοχείο Mytilana Vil-
lage (6 χιλιόµετρα έξω από την πόλη σε µια θαυ-
µάσια παραλία του κόλπου της Γέρας), θαυµά-
ζαµε τις οµορφιές της φύσης που δυστυχώς κι ε-
κεί έχουν δεχτεί τις συνέπειες του «πολιτισµού». 
Αφού µας «έκλεισε» δωµάτια η όλο ευγένεια και 
χιούµορ Στέλλα, γυρίσαµε πίσω και ακολουθώ-
ντας έναν άλλο δρόµο περνώντας το Πυργί 
(Λέσβου), φτάσαµε στην Κουντουρουδιά, µια 
θαυµάσια παραλία λίγο πιο κάτω από τη Σκάλα 
Λουτρών.  
Στη ψαροταβέρνα «Τα Αστέρια» του Στέλιου 
και Ευαγγελίας Χιώτη που δεν έχουν µόνο το 
όνοµα αλλά και την καταγωγή από Οινούσσες 
και Βροντάδο της Χίου, φάγαµε φρέσκα ψάρια 
και διάφορα µεζεδάκια. Με τέτοια λακέρδα που 
οι ίδιοι φτιάχνουν και περιποίηση απ` το Βασίλη 
(γιο του αφεντικού), πώς να µην πιεις ουζάκι κι 
ας είναι περασµένο αρκετά το µεσηµέρι κι ας  
περιµένουν το βράδυ πολλοί φίλοι που έχουν ει-
δοποιηθεί να βγούµε παρέα.  
Λίγη ξεκούραση στο ξενοδοχείο, απαραίτητη.  

∆εν ήταν βέβαια πρώτη φορά 
που επισκέφθηκα τη Λέσβο, 
αλλά το να `σαι παρέα µ` 

έναν καλό φίλο και συνεργάτη στη «∆άφνη» σαν 
το ∆ηµήτρη Μελαχροινούδη είναι πρόκληση. 
Όταν λοιπόν µου πρότεινε να τον συνοδεύσω σε 
διήµερο ταξίδι για να τακτοποιήσει κάποιες τυπι-
κότητες σχετικά µε το Ίδρυµα Ζηλανάκη του ο-
ποίου είναι Γραµµατέας, το δέχτηκα ασυζητητί.   
Το ότι λόγω της απεργίας της πρωτοµαγιάς το 
πλοίο καθυστέρησε να φύγει από Πειραιά (κι 
έτσι δεν στερήθηκα τον πρωινό µου ύπνο) και τα 
τρία περίπου Μποφόρ που έπνεαν κι έκαναν το 
ταξίδι απολαυστικό, ήταν το καλύτερο ξεκίνηµα 
της «αποστολής» για το νησί της Σαπφούς. 
Παρ` ότι τα φανάρια ήταν απενεργοποιηµένα και 
η κυκλοφορία ήταν στο ζενίθ µεσηµεριάτικα, 
φθάσαµε σχετικά γρήγορα στην νότια πλευρά 
του (τεράστιου) λιµανιού κι αφού µε δυσκολία 
βρήκαµε µια θέση στον αχανή χώρο στάθµευ-
σης, πήραµε µε τα πόδια την Ελευθερίου Βενιζέ-
λου για να φθάσουµε στα γραφεία  της Περιφε-
ρειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου. 
Η κυρία Πάµελα ευγενέστατη (όπως και όλοι 
στα εν λόγω γραφεία) προσπάθησε να µας διευ-
κολύνει και να µας εξυπηρετήσει µε τον καλύτε-
ρο τρόπο. Σε ερώτησή µου πού θα µπορούσαµε 
να βρούµε τον κύριο Στρατή Τζιµή που είχαµε 
γνωρίσει παλαιότερα στη Χίο, προς µεγάλη µας 
έκπληξη, µας οδήγησε στο γραφείο του  ∆ιευθυ-
ντή  της. Τη συνέχεια την καταλαβαίνετε. Το µό-
νο που θα αναφέρω είναι ότι όταν έδωσα συγχα- 
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της Παναγίας της «Αγίας Σιών» (που σε παρα-
φθορά έδωσε το όνοµα στην πόλη), ένας καφές 
στη χόβολη έξω από την εκκλησία ήταν ότι κα-
λύτερο. Ο παπά Νεκτάριος που καθότανε λίγο 
πιο πέρα, µε ευχαρίστηση συζήτησε µαζί µας κι 
άνοιξε το µουσείο του ναού και µας ξενάγησε 
στις αίθουσες µε τα σπάνια κειµήλια και το 
πλούσιο λαογραφικό υλικό της περιοχής. Στο 
γραφείο της εκκλησίας, ανταλλάξαµε βιβλία και 
ευχές για γρήγορη συνάντηση, ίσως και στη Χίο.  
Αγοράζοντας  κάποια αναµνηστικά, γνωρίσαµε 
την Ελένη, ένα συµπαθέστατο κορίτσι που δέ-
χτηκε να τη φωτογραφήσουµε την ώρα που µας 
πρόσφερε µαζί µε τα τοπικά προϊόντα, χιώτικα 
γλυκά «Κοράκη-Μαρίνου» και «Σαραντή». 
Αφήσαµε την Αγιάσο και γυρίσαµε βιαστικά στη 
Μυτιλήνη όπου µας περίµεναν για φαγητό η Νί-
κη και ο Χρυσόστοµος. Εκεί συναντήσαµε και 
το Θοδωρή (άνθρωπο του πολιτισµού στη Μυτι-
λήνη), που ήταν στο διπλανό τραπέζι. 
Όλα όµως τα ωραία τελειώνουν γρήγορα. Η ώρα 
πέρασε κι έπρεπε να πάµε για εισιτήρια. Μόλις 
που έµεινε χρόνος για ένα καφέ και µια γρήγορη 
βόλτα για να φωτογραφήσουµε το άγαλµα της 
ελευθερίας στη βόρεια πλευρά του λιµανιού και 
ν` αγναντέψουµε το κάστρο λίγο πιο πέρα. 
Ο ήλιος χανότανε πίσω από τα βουνά της Χίου 
όταν το «Θεόφιλος» περνούσε ανατολικά του 
νησιώτικου συµπλέγµατος των Οινουσσών κι 
εµείς κάναµε απολογισµό και σχέδια για το επό-
µενο ταξίδι που πρέπει σίγουρα να έχει µεγαλύ-
τερη διάρκεια.  

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Περασµένες οκτώ το βράδυ, βρεθήκαµε στο ∆η-
µοτικό Θέατρο Μυτιλήνης (ένα πραγµατικό κό-
σµηµα), στο φουαγιέ του οποίου λειτουργούσε η 
έκθεση της ∆ηµιουργικής Οµάδας Μυτιλήνης 
«Εικαστική Παρέµβαση». Μεταξύ των εκθετών 
ήταν και οι φίλες µας ∆ήµητρα Καραµπέτσου,  
Γεωργία Ζαχαριάδη και Καίτη Γελαγώτη που θα 
πηγαίναµε για φαγητό. Όταν ήλθε κι ο Χρυσό-
στοµος (αφού θαυµάσαµε τα εκθέµατα), ξεκινή-
σαµε για µια παραλιακή ταβέρνα. Εκεί ήλθε και 
τη Νίκη µε τα δυο της αγγελούδια, τη Σόφια και 
τον ∆ηµοσθένη. Με το Γιώργο όπως και µε τη 
Νάσια, δεν καταφέραµε να επικοινωνήσουµε. 
Η ώρα πέρασε χωρίς να το καταλάβουµε και 
όταν φτάσανε στο ξενοδοχείο παρά την κούρα-
ση, πήγαµε για ύπνο πολύ ευχαριστηµένοι. 
Όπως ήταν φυσικό το πρωί ξυπνήσαµε µε σχετι-
κή καθυστέρηση και µετά το καφεδάκι µια βόλ-
τα στη θάλασσα βοήθησε να «ανοίξουν τα µάτια 
µας» πριν ξεκινήσουµε  για τη γραφική Αγιάσο. 
Μετά  από την επίσκεψη  στον µεγαλοπρεπή ναό  

Γυρισµός... 
 

Ένα φεγγάρι,  
απόγονος εφηβείας σελήνης. 
Βατράχια,  
απόγονοι εαρινής  
δια-φωνίας λαρυγγισµών.  
∆υο αδέλφια,  
απόγονοι εξόδου κινδύνου, 
ελευθερίας κι εικοσάχρονης µοναξιάς. 
 
Στο κατώφλι  
µε περιµένει η επιστροφή. 
Να ξεπροβοδίσει όσα µ` έφεραν, 
να ρίξει νερό στο κατόπι τους 
και να µε κρατήσει. 
Όλες τις άλλες αποφάσεις,  
τις πήρα αδοκίµαστα. 

Ν. Λ.  

Συναγωνίζεται σε γλυκύτητα η Ελένη τα χιώτικα  γλυκά 
Κοράκη-Μαρίνου και Σαραντή που µας προσφέρει, µαζί 

µε τοπικά προϊόντα (Αγιάσος Λέσβου 13-5-05)  

Αριστερά µου η Νίκη, ο Θοδωρής, ο Χρυσόστοµος και  
ο… συνένοχος ∆ηµήτρης, αφού καταναλώσαµε τα γευστι-
κότατα ψητά του Χρήστου στο λιµάνι της Μυτιλήνης 
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ότι ακολούθησε. Από τις ενέργειες στην συνέ-
χεια αυτών που επηρεάζουν τις τύχες του νη-
σιού, θα γίνει φανερό το όφελος στην ανάδειξη 
της Χίου.  
Ο Παντελής Σαλιάρης µε είχε ειδοποιήσει κι αυ-
τή τη φορά έγκαιρα, για να ξεναγήσω φιλοξενού-
µενούς του στο Λαογραφικό Μουσείο Καλλιµα-
σιάς. Στις 26 του Μάρτη 2003 θα ερχόταν ο φί-
λος του Ιταλός βοτανολόγος Paolo Liverani, µαζί 
µε τη γυναίκα του και το γιο του, λάτρεις επίσης 
της φύσης. 
Μετά τη ξενάγηση στο µουσείο, τον οδήγησα σε 
χωράφι µε τουλίπες και µαστιχόδεντρα. Ενδια-
φέρθηκε για τις «τεράστιες τσικουδιές» όπως 
είπε, γιατί στην Ιταλία υπάρχουν νάνοι του εί-
δους. Φωτογράφησε και κοµµένο κορµό για την 
ηλικία  του. Τότε βρήκα την ευκαιρία να τον 
πληροφορήσω για ένα υπερµέγεθες ελαιόδεντρο, 
που βρίσκονταν στην περιοχή «Πέρα Μύλος» 
της Καλλιµασιάς, κοντά στο δρόµο για τη Μέσα 
∆ιδύµα. Πήγαµε και µετρήσαµε την περίµετρο 
µισό µέτρο πάνω από το έδαφος, που βρέθηκε 
13,0 µέτρα. «∆εν πιστεύω να υπάρχει αλλού τό-
σο µεγάλο ελαιόδεντρο σε όλο τον κόσµο» είπε 
ο κ. Liverani. 
Στη συνέχεια επισκεφθήκαµε αξιοσηµείωτη για 
το µέγεθός της βαλανιδιά στα Σκλαβιά. Το τερά-
στιο δέντρο, περιµέτρου 8,60 µ. ένα µέτρο πάνω 
από το έδαφος, συνυπήρχε µε την ερειπωµένη 
τώρα, καθολική εκκλησία του Αγίου Γιάννη 
Πρόδροµου,  πριν από τα  µέσα του 18ου  αιώνα,  

Πολλές φορές απ` τις σελίδες αυτού του περιοδι-
κού έχουµε αναφερθεί στις προσπάθειες ανθρώ-
πων που ανιδιοτελώς και µε µοναδικό στόχο την 
προβολή και προκοπή αυτού του τόπου, συνή-
θως διαθέτοντας και χρήµατα εκτός από το χρό-
νο τους, χωρίς να επιδιώκουν δηµοσιότητα και 
αυτοπροβολή. Και κάποιες φορές εισπράττουν 
αντί για βοήθεια υλική και ηθική, την κριτική ή 
την απαξίωση από αιρετούς και καλοπληρωµέ-
νους υπηρεσιακούς παράγοντες. 
Στην περίπτωση του καλού µου φίλου και ξεχω-
ριστού συνεργάτη της «∆άφνης» ∆ηµήτρη Με-
λαχροινούδη θα αναφερθούµε σ` αυτές τις σελί-
δες, όχι µε πολλά δικά µας λόγια, αλλά µε στοι-
χεία που αποδεικνύουν τι µπορεί να κάνουν µε-
ρικοί άνθρωποι που µοναδικό κίνητρο έχουν την 
αγάπη για τον τόπο, τη φύση (που κάποιοι άλλοι 
βάναυσα κακοποιούν) και την ιστορία. 
Πιστεύουµε πως θα προλάβουµε να τελειώσουµε 
αυτή µας τη δουλειά τις επόµενες δύο µέρες 
(ζητώντας την κατανόησή σας για τυχόν λάθη 
και παραλείψεις), για να µεταφρασθεί και να 
µοιρασθεί στους σύνεδρους στο Πανευρωπαϊκό 
Συνέδριο για τις Αυτοφυείς Ορχιδέες, όπου συµ-
µετέχουν η σύζυγος και ο γιος του P. Liverani (ο 
ίδιος έφυγε από τη ζωή πρόσφατα)   
Ακολουθούν δυο επιστολές  που ζήτησα (και 
πήρα) από τον ∆ηµ. Μελαχροινούδη και την επί-
σης καλή φίλη Αγγελική Συράκη από το γραφείο 
του Νοµάρχη, η αλληλογραφία Liverani-
Μελαχροινούδη, και µερικές φωτογραφίες. 
«Φίλε Βαγγέλη.  
Θεωρώ σκόπιµο να σε ενηµερώσω για τη συνά-
ντησή  µου µε  µια αξιόλογη προσωπικότητα και 

Ο βοτανολόγος Paolo Liverani 
Φωτογραφία ∆ηµ. Μελαχροινούδη 

Ο κορµός της ελιάς «Liverani» στην Καλλιµασιά  Χίου 
Φωτογραφία Κώστα Σταµούλη 
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στην ιστορική περιοχή µε τις θερινές κατοικίες 
των Γενοβέζων κατακτητών (1345-1566). Μας 
προτάθηκε τα δυο αυτά δέντρα να χαρακτηρι-
στούν µνηµεία της φύσης. 
Από τη µέρα εκείνη, ενηµέρωσα τόσο το ∆ήµαρ-
χο Ιωνίας, όσο και άλλους παράγοντες. Όµως µό-
λις πρόσφατα ενδιαφέρθηκε η κ. Αγγελική Συρά-
κη από το γραφείο του Νοµάρχη και έδωσα οδη-
γίες για τις θέσεις των δέντρων στο φωτογράφο 
Κ. Σταµούλη, οδηγώντας και την ίδια στην περιο-
χή για βιντεοσκόπηση. 
Επειδή οι συµβουλές του Ιταλού βοτανολόγου 
ήταν καθοριστικές πέραν της αγάπης του για το 
νησί µας, θα προταθεί από τον γράφοντα στο Ευ-
ρωπαϊκό συνέδριο για τις αυτοφυείς ορχιδέες που 
θα γίνει στη Χίο (13-17/4/2005), να ονοµασθεί το 
ελαιόδεντρο «ελιά Liverani». Με την ευκαιρία θα 
πρότεινα το δέντρο των Σκλαβιών να ονοµασθεί 
«βαλανιδιά Ορφανίδη», τιµώντας τον πρώτο 
Χιώτη καθηγητή βοτανολογίας του Πανεπιστηµί-
ου Αθηνών τον 19ο αιώνα, Θ. Γ. Ορφανίδη. 
Καταλήγοντας, πρέπει να λάβοµε υπ` όψη ότι τα 
δυο δέντρα, τα οποία χαρακτηρίζει το ξεχωριστό 
και ίσως µοναδικό µέγεθός τους και πολλών αιώ-
νων ηλικία τους, βρίσκονται σε ένα χώρο µε µε-
γάλη συµµετοχή στην ιστορία του νησιού, από 
της εποχής ή και παλαιότερα, των κλασσικών 
χρόνων της αρχαιότητας. 
Ελπίζοντας ότι θα συµβάλλετε και σ` αυτή την 
περίπτωση στην ανάδειξη του τόπου µας µέσω 
της «∆άφνης».  

∆ηµήτρης Μελαχροινούδης. 
 

Υ.Γ. Επισυνάπτω επιστολή του κ. Liverani, γραµµένη πριν 
το Πάσχα  2003, απάντηση του γράφοντος την 1η Ιουνίου 
2003 και φωτογραφίες». 

Η βαλανιδιά στα Σκλαβιά της Χίου O P. Liverani η γυναίκα και ο γιος του κάτω απ` την ελιά 
 Φωτογραφίες ∆ηµ. Μελαχροινούδη 

«Μετά από την ενηµέρωση που είχαµε κατά την 
ηµερίδα που διεξήχθη στο τέλος Φεβρουαρίου 
στο Ο.Π.Κ. ∆ήµου Χίου για το περιβάλλον από 
τον Γραµµατέα της Οµοσπονδίας Πολιτιστικών 
Σωµατείων Ν. Χίου κ. Μελαχροινούδη για την 
ύπαρξη ενός αρχαίου δέντρου ελιάς στην περιο-
χή «Πέρα Μύλος» Καλλιµασιάς ∆ήµου Ιωνίας, 
προβήκαµε άµεσα στις παρακάτω ενέργειες: 
1.Φωτογραφήθηκε το δέντρο από το φωτογράφο 
κ. Κ. Σταµούλη και βιντεοσκοπήθηκε από τον 
κ. Μπουλά. Η φωτογραφία µπήκε στο side της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µε σύντοµο ιστο-
ρικό. 

2.Συγχρόνως γίνονται ενέργειες ώστε µε απόφα-
ση του Νοµ/κού Συµβουλίου και απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Β. Αιγαίου, 
να κηρυχθεί ως διατηρητέο µνηµείο της φύσης. 
Ο χαρακτηρισµός αυτός προκύπτει από το ι-
διαίτερο αισθητικό οικολογικό και ιστορικό 
ενδιαφέρον που παρουσιάζει το δέντρο. 

3.Ανάλογες ενέργειες γίνονται για τα δέντρα α) 
δρυ στην περιοχή Σκλαβιών Θολοποταµίου, β) 
πεύκο στην περιοχή «Καραβού» Λιθίου και γ) 
πρίνος στην περιοχή «Φλώρι» ∆ήµου Οµηρού-
πολης. 

Ο Νοµάρχης Χίου 
Πολύδωρος Λαµπρινούδης» 
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Παράλληλα ενηµερώθηκαν τόσο ο ∆ήµος της 
περιοχής όσο και η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 
Ελπίζω και εύχοµαι να φανούν αρκετά έξυπνοι 
ώστε να εκµεταλλευτούν ένα από τα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα της περιοχής. 
Θα ήθελα να  προσθέσω ότι, εξ αιτίας του κ. Πα-
ντελή Σαλιάρη, έµαθα κάπως αργά αυτό µε το 
οποίο κλείνει το γράµµα σου, δηλαδή: E` bello 
andare in giro ad osservate la natura che piu la 
conosciamo piu la amiamo (Είναι όµορφο να 
περιπλανιέσαι και να παρατηρείς τη φύση που 

όσο πιο πολύ την γνωρίζοµε 
τόσο την αγαπάµε). 
Πραγµατικά  τελευταία 
άρχισα να βλέπω οµορφιές 
για τις οποίες προηγουµένως 
δεν έδινα τόση σηµασία. Βο-
ήθησα έτσι τον Παντελή να 
φωτογραφήσει ορχιδέες 
sancta και pyramidalis στο 
δυτικό και ανατολικό µέρος 
του νησιού, που εντόπισα. 
Ευχαριστώ για το τόσο αξιό-
λογο βιβλίο που µου 
έστειλες. Θάταν ευχής έργο 
να δει το φως της δηµοσιό-
τητας κάτι ανάλογο -εκτός 

από τις Ορχιδέες της Χίου του Παντελή– για το 
νησί µας. 
Περιµένοντας να βρεθούµε στο ∆ιεθνές Συνέδρι-
ο που εύχοµαι ολόψυχα να καταφέρει να οργα-
νώσει ο κ. Σαλιάρης, παρακαλώ να δεχτείς τις 
ευχές µου για ένα ευχάριστο καλοκαίρι µαζί µε 
την αξιαγάπητη οικογένειά σου. 

Φιλικά,  
∆ηµ. Μελαχροινούδης» 

 
 

Κλείνοντας βιαστικά αυτό το σηµείωµα, θέλω να 
ευχαριστήσω τον φαρµακοποιό ∆ηµήτρη Κοκκι-
νάκη και τον Παντελή Σαλιάρη για τις µεταφρά-
σεις των κειµένων από τα ελληνικά στα ιταλικά 
και αντίστροφα, τον ∆ηµήτρη Μελαχροινούδη, 
την Αγγελική Συράκη και τη Νοµαρχιακή Αυτο-
διοίκηση για τη βοήθεια τους και εύχοµαι γρήγο-
ρα οι προσπάθειες όλων να ευοδωθούν για το 
καλό της Χίου µας.  

* 
Το άρθρο αυτό γράφηκε, σελιδοποιήθηκε και 
τυπώθηκε  σε 400 τετρασέλιδα ανάτυπα, βιαστι-
κά, στα ελληνικά και ιταλικά, που µοιράστηκαν  
στο συνέδριο (όπως και στην αρχή αναφέραµε).   

 
Βαγγέλης Ρουφάκης 

Η επιστολή του Paolo Liverani στον ∆ηµήτρη 
Μελαχροινούδη πριν το Πάσχα του 2003 σε µε-
τάφραση από τα ιταλικά, του φαρµακοποιού ∆η-
µήτρη Κοκκινάκη: 
«Αγαπητέ ∆ηµήτρη 
 Σου γράφω µε µια µικρή καθυστέρηση για να σε 
ευχαριστήσω για την φιλοξενία που µας επέδει-
ξες µεταφέροντας µας στην ενδοχώρα της Χίου 
και δείχνοντας µας εκείνη την ελιά και την βαλα-
νιδιά που ήταν πραγµατικά µνηµειώδεις. Οµολο-
γώ ότι αιωνόβιες βαλανιδιές έχω δει και άλλες, 
αλλά µια ελιά σαν και αυτή 
δεν υπάρχει σε κανένα άλλο 
µέρος στον κόσµο. Θα πρέ-
πει να προστατευθούν και 
να καταχωρηθούν στα του-
ριστικά δροµολόγια που 
µπορείς να κάνεις µε αυτο-
κίνητο ή ποδήλατο, όπως 
επίσης και οι ακανθώδεις 
βαλανιδιές στο Φλώρι και 
το µεγάλο πεύκο που µου 
έδειξε ο Παντελής. 
Η Χίος είναι ένα πολύ 
όµορφο νησί, υπάρχει α-
φθονία βλάστησης και πα-
νέµορφα πευκόδαση, ιδανι-
κά όµορφα χωριά και πανοράµατα. Εύχοµαι και 
ελπίζω να καταφέρει ο Παντελής να διοργανώσει 
το ∆ιεθνές Συνέδριο για την γνώση και τη µελέ-
τη των αυτοφυών ορχιδέων του όµορφου νησιού 
σου. Εάν το πετύχει πιστεύω ότι θα έρθουν πολ-
λοί ενθουσιώδεις όχι µόνο από την Ιταλία αλλά 
και από όλη την Ευρώπη. Αυτό θα µπορούσε να 
αποτελέσει µια καλή διαφήµιση για ένα οικολο-
γικό τουρισµό και για την αναγνώριση του 
όµορφου νησιού σας. Είναι όµορφο να περιπλα-
νιέσαι και να παρατηρείς τη φύση που όσο πιο 
πολύ την γνωρίζοµε τόσο την αγαπάµε. 
Από εµένα και την οικογένεια µου σου στέλνω 
τις καλύτερες ευχές µου για ένα όµορφο Πάσχα 
και ότι καλύτερο. 
 Paolo Liverani». 
 
Η απαντητική επιστολή του ∆. Μελαχροινούδη, 
1-6-2003.  
«Αγαπητέ κ. Liverani 
Αναγκασµένος να περιµένω σχετικά µε την επί-
σκεψή σου στο νησί µας, δικαιολογηµένα απα-
ντώ λίγο καθυστερηµένα στο γράµµα σου. 
Οι προτάσεις για κήρυξη σαν µνηµείο της φύσης 
της ελιάς  και του  δρυ στην  Καλλιµασιά  και τα 
Σκλαβιά, δηµοσιεύθηκαν στον τοπικό τύπο.  

Ο δρυς έξω απ` τον  Άγιο Γιάννη των Καθολικών  
Φωτογραφία Βλάση Μελαχροινούδη  (10ετία 1950)    

Αρχείο ∆. Μελαχροινούδη 



Μεγάλη η  επιτυχία του 
Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου 
για τις Αυτοφυείς Ορχιδέες  
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Στα «Σπιτάκια» των Αυγωνύµων  
η οργανωτική επιτροπή συνεδριάζει (6-4-05) 

Άγιος Γιώργης Συκούσης (ταβέρνα Κύλλη 15-4-05).  Tο 
τραπέζι του ∆ήµου Καµποχώρων που ήταν... number one 

Με επιτυχία έληξε το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο 
για τις Αυτοφυείς Ορχιδέες που διεξήχθη στη 
Χίο από τις 13 ως 17 του περασµένου Απρίλη. Η 
προβολή του νησιού µας µεγάλη. Όσοι ασχολη-
θήκαµε µ` αυτό ή απλώς το παρακολουθήσαµε, 
για άλλη µια φορά διαπιστώσαµε ότι η Χίος µό-
νο µε εναλλακτικό τουρισµό, µόνο, ή κατά το 
πλείστο µε συνέδρια πανελλήνια ή διεθνή, µπο-
ρεί να συµπληρώσει το τουριστικό εισόδηµα του 
νησιού µας, που σήµερα εξαρτάται σχεδόν απο-
κλειστικά από τους Χιώτες µετανάστες εσωτερι-
κού και εξωτερικού. 
Πλέον των 160 επιστηµόνων και φυσιολατρών 
πληµµύριζαν τα βουνά και τα χωράφια, µελετώ-
ντας και φωτογραφίζοντας ή το Οµήρειο Πνευ-
µατικό Κέντρο για να παρακολουθήσουν τις δια-
λέξεις. Με γνώση και πλούσιο φωτογραφικό υλι-
κό, εκτός από τις δικές τους ανάγκες, ικανοποίη-
σαν κι επιµόρφωσαν εµάς τους αδαείς. 
Η Οργανωτική Επιτροπή (Π. Σαλιάρης, Mike 
Taylor, Γιώργης Μισετζής και ∆ηµήτρης Μελα-
χροινούδης) δούλεψαν σκληρά και µεθοδικά κι 
έφεραν (παρά τις όποιες οργανωτικές  ελλείψεις) 
σε πέρας το δύσκολο αυτό εγχείρηµα. 
Είµαστε ευχαριστηµένοι που το Περιοδικό µας 
βοήθησε στη Γραµµατεία, αλλά και για το ανά-
τυπο που εξέδωσε στα ελληνικά και ιταλικά 
(διαβάστε στις τρεις προηγούµενες σελίδες) και 
διαβάστηκε από τους Συνέδρους και πολλούς 
άλλους. Θα δηµοσιευθεί όπως µας υποσχέθηκαν 
και σε πολλά ευρωπαϊκά έντυπα. 

Η επιτυχία βέβαια όπως κι αυτή η πραγµατοποίη-
ση του Συνεδρίου, θα ήταν  όνειρο θερινής νύ-
κτας αν δεν ήταν Πρόεδρος της Οργανωτικής Ε-
πιτροπής ο Παντελής Σαλιάρης. Άξιος και γνώ-
στης του αντικειµένου (είχε γράψει και το βιβλίο 
«Οι Ορχιδέες της Χίου»  που εξέδωσε ο ∆ήµος 
Καρδαµύλων) συνέβαλε τα µέγιστα. Αυτό όµως 
που κατά τη γνώµη µας «µέτρησε» περισσότερο, 
είναι οι γνωριµίες του (και λόγω επαγγέλµατος), 
µε τους άρχοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ε-
ταιρείες και πολλούς άλλους, που ενίσχυσαν οι-
κονοµικά το Συνέδριο.  
Συγχαρητήρια σε όλους κι ευχόµαστε µε τον ίδιο 
τρόπο να βοηθούν όλα τα συνέδρια και τις εκδη-
λώσεις που σκοπό έχουν την ανάδειξη του τόπου. 
Η σωστή προβολή του νησιού µας είναι το ζη-
τούµενο και γι` αυτό (κύριοι της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης) χρόνια τώρα γκρινιάζουµε για 
την ανεπάρκεια και τους λανθασµένους χειρι-
σµούς, ως προς την εν λόγω προβολή. Να τώρα 
που και η δικιά σας ΕΝΑ, λέει τα ίδια.  
Επί τέλους ξυπνήστε! Κάνετε κάτι και σταµατή-
στε να κάνετε παρατηρήσεις στους όποιους 
«Μελαχροινούδηδες» ότι «δεν έχουν δίπλωµα 
και δεν πρέπει να ξεναγούν». Ότι κάνουν κάποιοι 
«τρελοί» αφιλοκερδώς, εσείς δε µπορείτε να τα 
κάνετε όσα εκατοµµύρια κι αν σπαταλήσετε. Ε-
κείνοι δουλεύουν ανιδιοτελώς, ξοδεύοντας χρή-
µατα κι όχι παίρνοντας παχυλούς µισθούς και 
χρηµατοδοτώντας… «δικά µας παιδιά».  

Βαγγέλης Ρουφάκης 
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παρ’ ότι είµαστε συνονόµατες, δυστυχώς, δεν 
την γνωρίζω. 
Γενικά το τεύχος  ήταν όπως πάντα άρτιο και 
πολύ ενδιαφέρον, µεστό σε ιδέες και δηµιουργίες 
αξιόλογες και διαλεχτές. 
Περιµένω να µου τηλεφωνήσεις όταν βρεθείς 
στην Αθήνα. 

Σε χαιρετώ µε βαθιά εκτίµηση 
Αγγελική Συρρή 

* 
Κύριε Ρουφάκη 
Η οµάδα δράσης του 4ου Γυµνασίου (Χίου) µε 
θέµα: «Να σ` αγναντεύω θάλασσα» σας ευχαρι-
στεί θερµά για τη συνεργασία σας µε τον κ. ∆. 
Μελαχροινούδη στην ταξινόµηση και προβολή 
του φωτογραφικού του υλικού σε ηλεκτρονική 
µορφή ώστε να µας παρουσιάσει µε τον καλύτε-
ρο τρόπο τις εµπειρίες του από τη ναυτική του 
πορεία. 

Με τιµή 
Ο ∆ιευθυντής 

Γεώργιος Κωνσταντινίδης 
Οι καθηγητές 

Πολύδωρος Στείρος 
Ιωάννης Κουγιούλης 

* 
Αγαπητέ κύριε Ρουφάκη 
Έλαβα το 13ο φύλλο του περιοδικού σας ∆άφνη 
και διάβασα µε ενδιαφέρον τα περιεχόµενα του. 
Με συγκίνησε η αναφορά στον ήρωα της Αντί-
στασης παπά Ξενάκη. 
Τον παπά Ξενάκη έκρυπταν σ` ένα περιβόλι εκεί 
κάτω στο Τάλλαρος. Από εκεί τον µετέφερε λί-
γες µέρες προτού τον συλλάβουν στο σπίτι του 
Λεµάνη, ο ∆ηµήτρης Καζάνας, όπως µου είπε ο 
ίδιος. Ήταν άοπλος. 

Σας ευχαριστώ και σας χαιρετώ 
Παναγιώτης Καρασούλης. 

* 
Γεια σας  
Είδα στο περιοδικό σας (τεύχος 2ο)  φωτογραφία 
µε  παλιούς  κάτοικους  του νησιού σας να  φτιά-
χνουνε ξόβεργα για πουλιά. Σας παρακαλώ αν 
µπορείτε να µου στείλετε κάποιες πληροφορίες. 
Γράφω ένα βιβλίο και θα ήθελα την συνταγή που 
φτιάχνουνε τις ξόβεργες τα υλικά και όλα τα 
σχετικά για τι πουλιά πιάνανε, γιατί τα έπιαναν τι 
τα έκαναν µετά κ.α    

Αγαπητέ µου Βαγγέλη 
Σ` ευχαριστώ θερµά για το νέο θαυµάσιο τεύχος 
της «∆άφνης» και το πολύ χρήσιµο κι όµορφο 
ηµερολόγιο 2005, που είχες την καλοσύνη να 
µου στείλεις.  
Σου εύχοµαι από καρδιάς να είσαι γεµάτος υγεί-
α, ευτυχία και ασφαλώς πλούσια πνευµατική 
δραστηριότητα µέσα από το εξαίρετο περιοδικό 
σου. 

Με πολλή φιλική αγάπη 
Γιώργος Καλλέγιας 

(Πτυχ. Νοµικής, ΠΟΕ, Φιλολογίας 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
και του ΙΕ∆Ε της ΑΣΟΕΕ) 

* 
Αγαπητέ φίλε Βαγγέλη 
Έλαβα το τελευταίο  τεύχος της ∆άφνης και το 
χάρηκα όπως πάντα. 
Το µεράκι σου, η άοκνη δραστηριότητά σου, τα 
πραγµατικά συναισθήµατα σου για τους απαντα-
χού της γης φίλους σου και η αγάπη σου για την 
πατρίδα µας, σε δυναµώνουν  κι έτσι διεκπεραι-
ώνεις επιτυχώς  πάντοτε, όλες αυτές τις εκδηλώ-
σεις,  παράλληλα µε την έκδοση της ∆άφνης. 
Συγχαρητήρια για το editorial που υπογράφεις σ’ 
αυτό το τεύχος κι εγώ το προσυπογράφω. 
Συγχαρητήρια για την επιλογή του διηγήµατος 
«γράµµα σ’ έναν γάιδαρο» του Γιάννη Κολλιά-
ρου, στο οποίο είναι ολοφάνερο το πόσο 
«οδυνηρά δυνατή» είναι η πένα του. 
Κι εδώ να σε πληροφορήσω, πως µαζί µε τον 
Γιάννη, η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, εκεί-
νη την βραδιά και στον διαγωνισµό στη µνήµη 
της Ουράνας ∆ιοµατάρη, βράβευσαν κι άλλους 
τρεις Χιώτες δηµιουργούς. Την κυρία Άννα Σου-
ρέ, τον κύριο Ροδοκανάκη και την γράφουσα, 
για το µυθιστόρηµά µου «Της στεριάς τα κύµα-
τα». Σου εσωκλείω µάλιστα, δύο ποιήµατά µου 
τα οποία επίσης βραβεύτηκαν σε πανελλήνιους 
διαγωνισµούς µέσα στο 2004, το ένα από την 
∆.Ε.Ε.Λ. (Απρίλης) και το άλλο από τον πολιτι-
στικό σύλλογο Ραφήνας (Συννεφιά Μαγιάτικη). 
Από δε το Καφενείο Ιδεών στη Σαλαµίνα, βρα-
βεύτηκε κι ένα ακόµα διήγηµά µου (Έχει ο Θε-
ός...), το περασµένο φθινόπωρο. 
Πολύ µου άρεσαν επίσης τα ευαίσθητα ποιήµατα 
του Χρυσόστοµου Γελαγώτη,  καθώς και το θαυ-
µάσιο  ποίηµα της  Τζένης Συρρή -  Χανάκη, που  
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σής Ζ..... αλλά δεν περιορίζεται µόνο στην πόλη 
αλλά και στους απογόνους των αλατσατιανών θα 
σας ζητούσα να επικοινωνούσατε µαζί της για να  
της κάνετε γνωστή τη διεύθυνση του e-mail µου 
και την επιθυµία µου να επικοινωνήσω µαζί της. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων 
Μαριάννα Μ... 

Μέλος ∆.Σ του Συλλόγου  
Αλατσατιανών Αθήνας 

* 
Αγαπητή κ. Μ…  
∆οκιµάστε να επικοινωνήσετε µε τον κ. Βαγγέλη 
Ρουφάκη στα email  info@dafninet.gr κα vrou-
fak@otenet.gr ή εναλλακτικά στο τηλέφωνο 
22710 78353 

 για το Chiosnews.com 
∆ηµήτρης Καράλης 

* 
Η δική µας επιστολή: 

Ο ∆ηµήτρης Καρά-
λης µου έστειλε την 
αλληλογραφία σας. 
Στοιχεία του βιβλίου 
θα βρείτε στο side 
της ∆άφνης στις 
Χιακές Εκδόσεις α-
ριθµό 7. Για περισ-
σότερες πληροφορί-
ες επικοινωνήστε 
µαζί µου. 

Ευχαριστώ 
Βαγγέλης Ρουφάκης 
Περιοδικό «∆άφνη» 

* 
Αγαπητέ κύριε  
Β. Ρουφάκη 
Σας ευχαριστώ πολύ 

για το ενδιαφέρον που δείξατε.  
Όµως το βιβλίο της κυρίας Κουτσοδόντη το έχω 
εδώ και χρόνια από «πρώτο χέρι», από την ίδια. 
Η επιθυµία µου είναι να επικοινωνήσετε µε την 
κυρία που τα στοιχεία της είναι: Χρυσή Ζ.... Illi-
nois U.S.A. και να της πείτε το ενδιαφέρον µου 
να επικοινωνήσει µαζί µου σαν καταγόµενη από 
τα Αλάτσατα. 

Ευχαριστώ και πάλι 
Μαριάννα Μ... 

 * 
Εµείς στείλαµε τα στοιχεία στην κ. Χρυσή Ζ… 
στο Illinois. Ελπίζουµε, οι δυο κυρίες που κατά-
γονται από τα Αλάτσατα,  να επικοινωνήσουν. 
Σε επόµενο τεύχος θα δηµοσιευθούν και ονόµατα 
προσφύγων που ήλθαν στη Χίο. 

Σχετικά µε την «άρα» δεν έχω ακούσει ούτε 
γνωρίζω κάτι. 
Έχω επισκεφτεί το νησί σας και έχω τις καλύτε-
ρες αναµνήσεις από το νησί  και από τους αν-
θρώπους σας. 
Έχετε κάνει ένα πολύ όµορφο περιοδικό και µια 
πολύ όµορφη σελίδα στο internet. 
Έχουµε σε ένα µήνα έκθεση µε παραδοσιακά 
σκευή, εργαλεία, φωτογραφικό υλικό από δρα-
στηριότητες, εργασίες από  τους πρόσφυγες της 
Σµύρνης στο ∆ήµο Νίκαιας και ότι µπορείτε να 
µου στείλετε  θα µε βοηθούσε. Η Νίκαια του 
Πειραιά όπως θα ξέρετε, είναι προσφυγική πόλη. 
Θα σας πάρω φυσικά και τηλέφωνο να µιλήσου-
µε. Η διεύθυνση µου είναι …. Νίκαια και το τη-
λέφωνο µου είναι ... 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων 
Μάριος Βασιλόπουλος 

Εκπαιδευτικός 

Αλατσάτων...  συνέχεια 
Το γράµµα που ακολουθεί έστειλε η κ. Μαριάν-
να Μ… στον Κ. ∆ηµήτρη Καράλη  στο chios-
news.com. Ο κ. Καράλης µας το έστειλε και τα 
υπόλοιπα στη... συνέχεια. 

* 
Κύριε Καράλη 
Κάποιο τεχνικό πρόβληµα δεν µου επιτρέπει την 
είσοδο στην επικοινωνία του dafninet.gr. ∆ιάβα-
σα την αλληλογραφία του κυρίου Ρουφάκη µε 
κάποια κυρία που τα στοιχεία της φαίνονται ως: 
Χρυσή Ζ.... Illinois U.S.A. και το κεντρικό θέµα 
τους ήταν τα Αλάτσατα της Μ. Ασίας, τόπος κα-
ταγωγής της εν λόγω κυρίας καθώς και το βιβλίο 
της κυρίας Κουτσοδόντη. Επειδή το δικό µου 
ενδιαφέρον  ταυτίζεται µε αυτό της κυρίας  Χρυ- 

Χίος και τ` απέναντι παράλια της Μικράς Ασίας (Από το βιβλίο «Αλάτσατα» της Ε. Κουτσοδόντη) 
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γραφήµατα, κριτικά και βιογραφικά σηµειώµα-
τα, συµπληρώνουν τον κύκλο των ενδιαφερό-
ντων κεφαλαίων του βιβλίου που στοχεύουν στη 
διατήρηση της συλλογικής µας µνήµης και συνο-
ψίζονται εύστοχα µε τη φράση: «ότι ακόµα βρί-
σκεται ζωντανό στη µνήµη µας ας καταγραφεί, 
γιατί διαφορετικά θα χαθεί για πάντα». 
Στην εποχή µας πολλοί ισχυρίζονται ότι η προ-
βολή της εθνικής µας ιστορίας, αποτελεί ανεπί-
καιρη ενασχόληση, αναχρονισµό και εµπόδιο για 
την παγκοσµιοποίηση, και πως η µελέτη του λαϊ-
κού µας πολιτισµού και της παράδοσης, δεν συ-
νάδει µε το νέο πρότυπο ζωής που άλλοι βέβαια 

µας επέβαλαν. Στην εποχή 
µας, µας λένε πολλοί, να τρο-
ποποιήσουµε την ιστορία µας 
για να γίνει πιο συµβατή µε 
τη νέα αντίληψη για το πολι-
τικώς ορθό. Η εµµονή στη 
µελέτη και ανάδειξη της ε-
θνικής µας ιστορίας, σε όλη 
της τη διαχρονικότητα, η ι-
στορική µας συµβολή στον 
παγκόσµιο πολιτισµό, θεω-
ρείται από πολλούς στην επο-
χή µας, άλλοτε στείρα προγο-
νολατρεία και άλλοτε εθνικι-
στική υστερία. Ο λαογραφι-
κός µας θησαυρός και η προ-
σήλωση στις παραδόσεις µας 

θεωρούνται από πολλούς, πισωγύρισµα και ε-
µπόδιο για την πρόοδο. 
Το βιβλίο Γιατροπορέµατα των οµµατίων και 
άλλα κείµενα, που ασχολείται µε ένα µέρος από 
την ιστορία και τη λαογραφία µας, απαντά 
στους εκφραστές και υποστηρικτές της θεωρίας 
του «πολιτικώς ορθού» ότι η ιστορία και ο λαϊ-
κός µας πολιτισµός, δεν αποτελούν το παρελθόν 
µας, αλλά τα δοµικά υλικά για να χτίσουµε το 
µέλλον µας. Η Ιστορία και η Λαογραφία µας, 
αποτελούν πνευµατικά εφόδια και πολιτιστικά 
αγαθά για τις γενιές που θα ακολουθήσουν. 
Χωρίς εθνική αυτογνωσία και γνώση της πολιτι-
σµικής µας συνέχειας, χωρίς πρότυπα ζωής και 
κοινωνικής προσφοράς από τους παλαιότερους, 
θα µείνουµε ξεκοµµένοι  από τις ρίζες µας και 
θα καταντήσουµε εύκολη λεία στους Μεγάλους 
Αδελφούς. 

Λάζαρος Ε. Βλαδίµηρος 
∆ρ Μαιευτικής-Γυναικολογίας 

Η Ιατρική Εταιρεία Χίου, η οποία τα τελευταία 
χρόνια έχει πραγµατοποιήσει µια σειρά αξιοση-
µείωτων ιστορικών εκδόσεων και η γνωστή για-
τρός συγγραφέας και ερευνήτρια της ιατρικής 
µας λαογραφίας και ιστορίας Σεβαστή Χαβιάρα-
Καραχάλιου, µας πρόσφεραν πρόσφατα έναν 
θαυµάσιο τόµο στον οποίο συγκεντρώθηκαν πο-
λυάριθµες δηµοσιεύσεις της ακαταπόνητης συ-
ναδέλφου, οι οποίες διάσπαρτες σε διάφορα πε-
ριοδικά, εφηµερίδες και επετειακές εκδόσεις, 
παρέµεναν άγνωστες και δυσπρόσιτες στους ε-
ρευνητές. 
Με κεντρικό αντικείµενο την αναζήτηση της ι-
στορίας και λαογραφίας, 
γύρω από την ειδικότητα 
που ασκεί η συγγραφέας, 
την Οφθαλµολογία και 
ιδιαίτερα την καταγραφή 
των σχετικών πληροφο-
ριών από τον τόπο κατα-
γωγής της, την Χίο, η συ-
νάδελφος Σεβαστή Χαβιά-
ρα-Καραχάλιου θησαυρί-
ζει σε έναν καλαίσθητο και 
τυποτεχνικά άρτιο τόµο, 
συγγραφική και ερευνητι-
κή ενασχόληση δεκαετιών. 
Παρουσιάζονται κορυφαί-
οι γιατροί από τη Χίο και 
τη γειτονική Σµύρνη, που 
πρόσφεραν πολλά για την επιστηµονική και πο-
λιτισµική ανάπτυξη του τόπου µας, αλλά και 
πολλοί άλλοι λιγότερο γνωστοί µε αξιόλογη 
όµως παρουσία και προσφορά στα επιστηµονικά 
και κοινωνικά δρώµενα. Μελετάται σε πολλές 
σελίδες του τόµου, η ιστορική εξέλιξη και η 
συµβολή των υγειονοµικών ιδρυµάτων της Χίου 
στην αντιµετώπιση των νοσηµάτων στο νησί, 
αλλά και η προσφορά τους στην διαµόρφωση 
της ελληνικής ιατρικής επιστήµης. 
Πολλές πτυχές από τη πλούσια ιατρική λαογρα-
φία της Χίου, ορισµένες µάλιστα µε διαχρονική 
παρουσία από την αρχαιότητα, είναι το αντικεί-
µενο αρκετών κεφαλαίων του τόµου και παρου-
σιάζονται στον αναγνώστη µε σαφήνεια, γλαφυ-
ρότητα και λογοτεχνικό ύφος. 
Πρωτότυπες έρευνες σε αρχειακό υλικό, παρου-
σίαση σπάνιων εκδόσεων, ενδιαφέρουσα µελέτη 
για την προϊστορία της Ψυχιατρικής στον ελλα-
δικό χώρο,  λαογραφικού ενδιαφέροντος  χρονο- 

Αναφορές, στο Περιοδικό της 
Ιστορίας της Ελληνικής Ιατρικής  

«δέλτος»  
Τεύχος 27ο  σελ. 60 

-Σεβαστή Χαβιάρα-Καραχάλιου: Πώς τρα-
γούδησαν οι αρχαίοι ποιητές µας τα πάθη των 
µατιών, Ιατρική Εφηµερίς, άρ. φ. 1527, 31 
Ιουνίου 2003. 
-Σεβαστή Χαβιάρα-Καραχάλιου: Ήταν ό 
Όµηρος τυφλός: Ιστορία Εικονογραφηµένη, 
426 (∆εκέµβριος 2003) 54-61. 

-Σεβαστή Χαβιάρα-Καραχάλιου: Τα Λαζαρεττά-
κια του ∆αφνώνα, «∆άφνη» (Περιοδική έκδοση 
∆αφνώνα Χίου) 'Έτος 6° φύλλο 12 (Ιούλιος 2004) 

Κριτική στα «Γιατροπορέµατα των οµµατιών» 
της Σεβαστής Χαβιάρα-Καραχάλιου 
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Θέµις και Μοίρες  
(http://mythologia.8m.com) 

Η Θέµιδα ήταν η θεά που συµβόλιζε τη δικαιο-
σύνη και ήταν υπεύθυνη για την τήρηση της ηθι-
κής τάξης σε θεούς κι ανθρώπους. Ήταν κόρη 
του Ουρανού και της Γαίας, δηλαδή της Γης, 
όπως και η Ρέα, η Μνηµοσύνη και ο Ωκεανός, ο 
Υπερίωνας, ο Κρόνος και οι υπόλοιποι Τιτάνες. 
Οι Τιτάνες ήταν οι άρχοντες του κόσµου, πριν 
κυριαρχήσουν ο ∆ίας και οι θεοί του Ολύµπου.  
Υπήρχε ένας µύθος που έλεγε ότι στη γέννηση 
του ∆ία η Θέµιδα ήταν εκείνη που παρέλαβε το 
νεογέννητο και το εµπιστεύθηκε στην Αµάλθεια, 
στην Κρήτη, για να το µεγαλώσει. Αυτό όµως 
δεν εµπόδισε αργότερα τη Θέµιδα να γίνει και 
γυναίκα του στη συνέχεια. Πίστευαν πως η Θέµι-
δα ήταν η πρώτη σύζυγος του ∆ία και πως οδη-
γήθηκε µέσα σε χρυσό άρµα στις πηγές του Ου-
ρανού και στους λαµπρούς δρόµους του Ολύ-
µπου. Εκεί την περίµενε ο ∆ίας. Από το γάµο 
τους γεννήθηκαν οι Ώρες, που ήταν υπεύθυνες 
για τα έργα των ανθρώπων και τους καρπούς των 
προσπαθειών και των κόπων τους. Αυτές ήταν η 
Ειρήνη, η ∆ίκη και η Ευνοµία.  
Η Θέµιδα γέννησε ακόµη τις Εποχές, που επέ-
βλεπαν την παραγωγή των καρπών, καθώς και 
τις Μοίρες, που µοίραζαν στον κάθε θνητό τα 
καλά ή τα κακά: την Κλωθώ, τη Λάχεση και την 
Άτροπο. Ο ποιητής Αισχύλος τη θεωρούσε µητέ-
ρα και του Προµηθέα, σε αντίθεση µε την κοινή 
πίστη πως γονείς του ήταν ο Ιαπετός και η Ωκεα-
νίδα Κλυµένη. Παρόλο που θα περίµενε κανείς 
πως η Θέµιδα και η Ήρα θα ήταν αντίζηλες, ως 
πρώτη και δεύτερη σύζυγος του ίδιου άντρα, που 
µάλιστα ήταν και βασιλιάς θεών κι ανθρώπων, οι 
ίδιες ήταν στενές φίλες.  
Η Θέµιδα ήταν πιστή σύµβουλος του ∆ία και 
έθεσε η ίδια τέρµα µαζί µε το βασιλιά των θεών 
στον Τρωικό πόλεµο, όταν είχε πλέον σηµάνει η 
ώρα. Φρόντιζε, επίσης, για την προστασία των 
αδυνάτων και της φιλοξενίας, που θεωρούνταν 
ιερή. Η Θέµιδα ήταν πάνσοφη και προικισµένη 
µε µαντικές ικανότητες. Σε κείνη ανήκε το µα-
ντείο των ∆ελφών, που τελικά το παραχώρησε 
στην αδερφή της, τη Φοίβη. Εγγονός της Φοίβης 
ήταν ο Απόλλωνας, που θα γινόταν αργότερα και 
ο τελικός κάτοχος του µαντείου. Πάνω απ` όλα 
όµως, η Θέµιδα ήταν αρµόδια για την επικράτη-
ση της δικαιοσύνης και την τήρηση των κανόνων 
του δικαίου από θεούς κι ανθρώπους.  

Το όνοµά της σήµαινε τους νόµους της φύσης, 
τους νόµους της συµβίωσης θεών κι ανθρώπων 
και κυρίως τους νόµους της συµβίωσης των δύο 
φύλων, ώστε αυτή να είναι αρµονική. «Θέµις» 
θα πει πάνω απ` όλα άνδρες και γυναίκες να ε-
νώνονται µε την αγάπη. 
Οι Μοίρες παριστάνονταν, συνήθως, ως τρεις 
γυναικείες µορφές που κλώθουν. Η κλωστή που 
κρατούν στα χέρια τους, είναι η ανθρώπινη ζωή. 
Συµβολίζεται έτσι το πόσο µηδαµινή κι ασήµα-
ντη αποδεικνύεται τελικά, αφού κόβεται µε το 
παραµικρό, όπως µια κλωστή. Η πρώτη Μοίρα, 
η Κλωθώ, γνέθει το νήµα της ζωής, η δεύτερη, η 
Λάχεση, µοιράζει τους κλήρους, καθορίζει τι θα 
«λάχει» στον καθένα. Η τρίτη Μοίρα, τέλος, η 
Άτροπος, κόβει χωρίς τον παραµικρό δισταγµό, 
όταν έρθει η ώρα, την κλωστή της ζωής των αν-
θρώπων. Οι Μοίρες είναι εποµένως οι δυνάµεις 
που ευθύνονται για τα καλά και τα κακά της ζω-
ής του κάθε θνητού, από τη γέννηση µέχρι το 
θάνατό του. Σε κάποιες περιπτώσεις οι άνθρωποι 
πίστευαν πως δεν ήταν τρεις, αλλά µία ή δύο, 
όπως, για παράδειγµα, συνέβαινε στο µαντείο 
των ∆ελφών, όπου λάτρευαν µόνο τη Μοίρα της 
Γέννησης και τη Μοίρα του Θανάτου.  
Η λέξη «µοίρα» βγαίνει από το ρήµα «µοιράζω», 
είναι δηλαδή το «µερίδιο» και το «µερτικό», το 
κοµµάτι που παίρνει ο καθένας από τη µοιρασιά 
ενός όλου. Έτσι, µοίρα σηµαίνει πάνω απ` όλα 
το µερίδιο που διεκδικεί ο καθένας στη ζωή και 
την ευτυχία. Ας φανταστούµε τη µοιρασιά του 
κρέατος ενός ζώου. Τυχαίνει, καθώς το τεµαχί-
ζουν, άλλος να πάρει µικρό ή µεγάλο «κοµµάτι», 
µε πολύ ή µε λίγο λίπος έτσι γίνεται και στη ζωή.  
Άλλοι ζουν πολλά χρόνια, άλλοι λιγότερα, άλλοι 
είναι ευτυχισµένοι κι άλλοι όχι.  
Πίστευαν πως το νήµα της ζωής το έγνεθαν οι 
Μοίρες δυο φορές κατά τη διάρκειά της: µία κα-
τά τη γέννηση και µία κατά το γάµο, γιατί ήταν 
δύο γεγονότα σηµαντικά για την παραπέρα πο-
ρεία της. Ο Νέστορας, ο βασιλιάς της Πύλου, 
λόγου χάρη, αποτελούσε στην αρχαιότητα ένα 
ιδανικό ζωής, χάρη στην εύνοια της Μοίρας: 
έζησε πολύ και από το γάµο του απέκτησε πολ-
λούς γιους. Η περίπτωση του Αχιλλέα αποτελεί, 
παράλληλα, χαρακτηριστικό παράδειγµα της α-
ντίληψης ότι τα πολλά χρόνια ζωής δε σηµαί-
νουν απαραίτητα πως αυτά είναι  γεµάτα χαρά κι  
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Στην πιο κρίσιµη στιγµή, όµως, της αναµέτρη-
σης, παίρνει µια χρυσή ζυγαριά, ώστε να κριθεί 
µε αντικειµενικό τρόπο το ποιος θα επικρατήσει. 
Σε κάθε µεριά της βάζει από µια µοίρα του θανά-
του και την ισορροπεί. Τελικά, βαραίνει η µεριά 
του Έκτορα που πρέπει τώρα να πεθάνει. Ο Α-
πόλλωνας, που µέχρι τότε συνεχώς τον προστά-
τευε, τον εγκαταλείπει. Στα οµηρικά έπη, λοιπόν, 
η Μοίρα είναι κάτι το δεδοµένο από την αρχή 
της ζωής. Οι Μοίρες όµως είναι απλώς το 
όργανο στην υπηρεσία των θεών, που εκτελούν 
τη θέλησή τους. Το νήµα της ζωής το γνέθουν 
ουσιαστικά εκείνοι, οι οποίοι καθορίζουν τα γε-
γονότα, τις περιπέτειες, τον πλούτο και το θάνα-
το για τον κάθε άνθρωπο. Οι θεοί µπορούν και 
έχουν τη δύναµη να αλλάξουν τη µοίρα, αφού οι 
ίδιοι την ορίζουν στην αρχή της ζωής των θνη-
τών. Μια τέτοια αλλαγή όµως θα είχε πολύ 
άσχηµες συνέπειες, γιατί θα διατάρασσε την αρ-
µονία και την τάξη. Ο ∆ίας, λοιπόν, µπορεί ν` 
αλλάξει τη Μοίρα, µα προτιµά να µην το κάνει, 
γιατί κι οι άλλοι θεοί θα ζητούσαν να κάνουν το 
ίδιο για τους δικούς τους προστατευόµενους.  
Η Μοίρα είναι πάνω απ` όλα ιδιοκτησία του, γι` 
αυτό και τον ονόµαζαν "Μοιραγέτη" (ηγέτη, ο-
δηγό, αρχηγό των Μοιρών), παρόλο που εκείνη 
τον περιορίζει και αναγκάζεται να τη σεβαστεί. 
Η σύγκρουση αυτή είναι αναπόφευκτη, γιατί α-
φορά την ίδια τη ζωή κι αποτελεί ένα από τα µε-
γαλύτερα ερωτηµατικά της: ποιος είναι πιο πά-
νω, ο θεός ή «ό,τι είναι γραφτό να συµβεί;». Το 
ερώτηµα απασχόλησε, όπως ήταν φυσικό, και 
όλους τους µεταγενέστερους ποιητές και φιλοσό-
φους. Άλλοι ζουν πολλά χρόνια, άλλοι λιγότερα, 
άλλοι είναι ευτυχισµένοι κι άλλοι όχι.  
Πίστευαν πως το νήµα της ζωής το έγνεθαν οι 
Μοίρες δυο φορές κατά τη διάρκειά της: µία κα-
τά τη γέννηση και µία κατά το γάµο, γιατί ήταν 
δύο γεγονότα σηµαντικά για την παραπέρα πο-
ρεία της. Ο Νέστορας, ο βασιλιάς της Πύλου, 
λόγου χάρη, αποτελούσε στην αρχαιότητα ένα 
ιδανικό ζωής, χάρη στην εύνοια της Μοίρας: 
έζησε πολύ και από το γάµο του απέκτησε πολ-
λούς γιους. Η περίπτωση του Αχιλλέα αποτελεί, 
παράλληλα, χαρακτηριστικό παράδειγµα της α-
ντίληψης ότι τα πολλά χρόνια ζωής δε σηµαί-
νουν απαραίτητα πως αυτά είναι γεµάτα χαρά κι 
ευτυχία: Ήδη από την εποχή του Ησίοδου (7ος 
αι.) οι Μοίρες δεν είναι πια τα όργανα που εκτε-
λούν τυφλά τη βούληση των θεών, µα έχουν και 
κάποιες δικές τους αρµοδιότητες και ρόλους. 
Παρόλα αυτά, ο ∆ίας είναι πάλι εκείνος που τους 
παραχώρησε  την πολύ µεγάλη τους εξουσία, πα-  

ευτυχία: Ο Αχιλλέας στην Ιλιάδα µιλά για τη 
µοίρα του, που ξέρει πως είναι διπλή από τη µη-
τέρα του τη Θέτιδα: µπορεί να έχει µια µακρό-
χρονη, αλλά ασήµαντη ζωή, αν γυρίσει στην πα-
τρίδα του, ή να επιλέξει να µείνει και να πολεµή-
σει στην Τροία, να διακριθεί για τα πολεµικά του 
κατορθώµατα, αλλά και να πεθάνει νέος. Το 
όνοµά του θα συνδεθεί µε τη δόξα κι όλοι θα τον 
θυµούνται σαν φοβερό ήρωα στο παρόν και στο 
µέλλον, όπως και έγινε τελικά.  
Ενδεικτικός για το ρόλο που έπαιζαν οι Μοίρες 
στη γέννηση του ανθρώπου είναι ο µύθος του 
Μελέαγρου. Όταν µια γυναίκα θέλησε να µάθει 
την τύχη του νεογέννητου γιου της, παραφύλαξε 
τις Μοίρες, τη νύχτα που θα έρχονταν να αποφα-
σίσουν για τη ζωή του µωρού. Άκουσε λοιπόν 
από την Κλωθώ πως θα γίνει όµορφο και από τη 
Λάχεση πως θα γίνει δυνατό. Η Άτροπος όµως, 
φώναξε πως πρόκειται το παιδί να πεθάνει σε 
λίγο κι έδειξε ένα πυρωµένο ξύλο που καιγόταν 
στο τζάκι. Έπειτα, είπε πως αυτό θα συµβεί µό-
λις το δαυλί αποκαεί. Αφού έφυγαν οι Μοίρες 
από την κάµαρα, η µητέρα άρπαξε το µισοκαρ-
βουνιασµένο ξύλο, το έσβησε και το έχωσε βα-
θιά µέσα σε µια κασέλα. Κράτησε για χρόνια 
κρυφό το µυστικό της ζωής του γιου της κι εκεί-
νος µεγάλωνε κι οµόρφαινε. Όταν κάποτε πήγε 
για κυνήγι µαζί µε τον αδερφό της µητέρας του, 
µάλωσε µαζί του για τη µοιρασιά και, πάνω στο 
θυµό του, τον σκότωσε. Όταν εκείνη το έµαθε, 
έτρεξε αµέσως στην κασέλα, έβγαλε το δαυλί 
και το έριξε στη φωτιά. Μόλις κάηκε εντελώς, ο 
γιος της άφησε την τελευταία του πνοή.  
Στον Τρωικό πόλεµο ο γιος του ∆ία, ο Σαρπηδό-
νας, µάχεται γενναία εναντίον του Πάτροκλου, ο 
οποίος όµως τον έχει σχεδόν νικήσει. Ο ∆ίας πα-
ρακολουθεί τη µονοµαχία και πονάει για το γιο 
του. Σκέφτεται λοιπόν ν` αντιταχτεί στη µοίρα 
και ν` αποφευχθεί ο θάνατος του Σαρπηδόνα, 
που πολύ τον αγαπούσε. Εµπιστεύεται στην Ήρα 
τη σκέψη του ν` αλλάξει τα γραµµένα, εκείνη 
όµως τον συνεφέρει µε τα λόγια της και υπενθυ-
µίζει τη µεγάλη δυσαρέσκεια που θα προκαλέσει 
στους υπόλοιπους θεούς. Εκείνος, τελικά, υπο-
χωρεί και ρίχνει στη γη µατωµένες ψιχάλες, για 
να δείξει τη λύπη του. Λίγο παρακάτω, όταν ο 
Έκτορας µονοµαχεί µε τον Αχιλλέα και πρόκει-
ται σε λίγο να σκοτωθεί, ο ∆ίας εκµυστηρεύεται 
στην Αθηνά πόσο πολύ θα ήθελε να µπορούσαν 
όλοι οι θεοί να συµφωνήσουν, ώστε ν` αλλάξουν 
τη µοίρα του και να τον γλιτώσουν. Η Αθηνά 
του αποκρίνεται ακριβώς όπως και η Ήρα, οπότε 
ο ∆ίας συµµορφώνεται και πάλι.  
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ραµένει δηλαδή «Μοιραγέτης». Αυτή η αντίλη-
ψη της παντοδυναµίας των θεών γενικά κυριαρ-
χεί στην αρχαιότητα: οι θεοί υπακούν βέβαια στη 
Μοίρα, µόνο και µόνο όµως επειδή την έχουν οι 
ίδιοι ορίσει. Συναντάµε και σε µεταγενέστερες 
εποχές πολλές περιπτώσεις σύγκρουσης Μοίρας 
και θεών, όπου όµως τα γραµµένα καµιά φορά 
αλλάζουν. Στην περίπτωση του Κροίσου, ο Α-
πόλλωνας κατάφερε να πάρει για χάρη του από 
τις Μοίρες τρία χρόνια αναβολή, για την άλωση 
των Σάρδεων. Ο Απόλλωνας, πάλι, επενέβη στην 
περίπτωση του Άδµητου, που έπρεπε να πεθάνει, 
µέθυσε τις Μοίρες και τις ξεγέλασε, ώστε να δε-
χτούν να πεθάνει η γυναίκα του, η Άλκηστη, α-
ντί για κείνον. Ας δούµε τους ρόλους που µε τον 
καιρό απέκτησαν οι Μοίρες, όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω: ο ποιητής Ησίοδος µας πληροφορεί 
πως υπήρχαν δύο εκδοχές για την καταγωγή 
τους. Σύµφωνα µε την πρώτη, οι Μοίρες ήταν 
κόρες της Νύχτας, µοιράζουν τα καλά και τα κα-
κά, µα και καταδιώκουν θεούς κι ανθρώπους για 
τα εγκλήµατά τους, µέχρι να τους εκδικηθούν 
και να τους τιµωρήσουν µε τρόπο φοβερό.  
Σύµφωνα µε τη δεύτερη εκδοχή, ήταν κόρες του 
∆ία και της Θέµιδος. Πρόσθεταν µάλιστα και µια 
τέταρτη αδερφή, την Τύχη, που θεωρούνταν ότι 
είχε και το µεγαλύτερο κύρος. Οι δύο αυτές εκ-
δοχές συµβολίζουν και δύο διαφορετικούς ρό-
λους. Ως κόρες της Νύχτας είναι κακοποιές δυ-
νάµεις, που συγγενεύουν µε το σκοτάδι, τον Άδη 
και τον Κάτω Κόσµο. Από την άποψη αυτή, συν-
δέονται µε τις Ερινύες, που επίσης είναι αδίστα-
κτες τιµωροί των ανθρώπων. Ακριβώς όµως, ε-
πειδή οι πράξεις του ενός έχουν άµεσο αντίκτυπο 
στο σπίτι του και στους γύρω του, η κρίση των 
Μοιρών, που επιβάλλεται εντελώς αυθαίρετα και 
ανεξάρτητα από τους θεούς, φτάνει να αφορά 
και ολόκληρες οικογένειες, κάποτε για πολλές 
γενιές.  
Άλλοτε φτάνουµε να µιλάµε και για µια ολόκλη-
ρη πόλη, όπου οι Μοίρες καλούνται να διαφυλά-
ξουν και ν` αποκαταστήσουν την κοινωνική τάξη 
και τη δικαιοσύνη. Πρόκειται, πλέον, για το ρό-
λο τους σε επίπεδο κοινωνικό. Ως κόρες του ∆ία 
και της Θέµιδος, από την άλλη πλευρά, είναι δυ-
νάµεις καλοπροαίρετες, ουράνιες και φωτεινές, 
που λαµπρύνουν µε την παρουσία τους σηµαντι-
κά γεγονότα, όπως η ίδρυση των Ολυµπιακών 
αγώνων.  
Είναι θεότητες της ευτυχίας και της ευλογίας, 
καθώς και όργανα της βούλησης των θεών. Μι-
λάµε, εποµένως,  για τα εντελώς αντίθετα απ` 
αυτά που αναφέραµε παραπάνω. 

Ο Πίνδαρος διηγούνταν πως εκείνες οδήγησαν 
µε χρυσά άλογα τη Θέµιδα (που δεν ήταν όµως 
µητέρα τους, σύµφωνα µε τον ποιητή) στον 
Όλυµπο, για να παντρευτεί τον ∆ία, επιβεβαιώ-
νοντας έτσι την παραδοσιακή σχέσή τους µε το 
γάµο, ως θεότητες ευγονίας και ευτυχίας. Τις 
βρίσκουµε να τραγουδούν στους γάµους της Θέ-
τιδας, καθώς και του ∆ία και της Ήρας.  
Όταν µια κοπέλα στην αρχαία Αθήνα γινόταν 
νύφη, πρόσφερε τις κοτσίδες της στις Μοίρες και 
οι γυναίκες ορκίζονταν στο όνοµά τους. Επίσης, 
έχοντας άµεση σχέση µε τη γέννηση των ανθρώ-
πων, γιατί η δύναµη τους κατά κύριο λόγο τότε 
φανερώνεται, είναι πολύ συχνά παρούσες στις 
γέννες ως βοηθοί, όπως για παράδειγµα στη γέν-
νηση του Ασκληπιού. Γι` αυτό και συνήθιζαν να 
τις λατρεύουν κάποτε µαζί µε θεές σχετικές µε 
τον τοκετό, όπως η Άρτεµη και η Ειλείθυια (που 
έφερνε τους πόνους της γέννας).  
Τις Μοίρες τις συναντάµε µέχρι σήµερα διατη-
ρηµένες στη λαϊκή µας παράδοση: είναι πάντα 
τρεις γυναίκες, συνήθως γριές, που γνέθουν για 
τον καθένα το νήµα της ζωής, µέχρι να τελειώσει 
το µαλλί ή να κοπεί απότοµα. Παρουσιάζονται 
συνήθως στη γέννηση του µωρού, τη νύχτα µετά 
την τρίτη µέρα.  

Το άγαλµα της Θέµιδος έξω από τον Άρειο Πάγο 
του Brisbane, στο Queensland της Αυστραλίας  

Της Χιώτισσας γλύπτριας Μαίρης Παπακωνσταντίνου 
(http://www.hi.com.au/heinsoseqld/pdf/soseqld3.pdf) 
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Στη γειτονιά σου Αρµένισσα 
πόσες φορές αρµένισα 
κι είπα τραγούδια τόσα 
στο νου και µε τη γλώσσα. 
 
Στην εκκλησιά σου γλίστρησα 
για να σε δω βασίλισσα 
και να γευτώ µια στάλα 
τα µάτια τα µεγάλα. 
 
Στο πλάι µου κοινώνησες 
και φρίξαν οι γειτόνισσες 
στις πιόµορφες η πρώτη 
και ν` αγαπάς στρατιώτη. 
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