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Πελαργός 
 
Κοχύλι που στο βάθος του κλείνει µαργαριτάρι, 
λουλούδι που στα πέταλα το σπόρο του φυλά, 
αστέρι που το γέννησε απόψε το φεγγάρι, 
ανθός που φέρνει στην ακτή κύµα που αφροκυλά, 
η νύχτα που γεννά το φως στης φύσης το γιορτάσι, 
κι άνοιξη όπου γεννά την άπειρη ευωδιά, 
όλα για σένα γίνανε σε τούτη `δω την πλάση, 
γλυκό αγγελούδι που η µικρή σου πάλλεται καρδιά. 
 
Έλα, σε περιµένουµε µε ανοιχτές αγκάλες, 
να φέρεις µες το σπίτι µας τον ήλιο, την αυγή. 
Κατέβα λαµπροφόρετο απ` τ` ουρανού τις σκάλες, 
κοντά µας θα `βρεις άµετρη αγάπη και στοργή. 
 

 Τζένη Συρρή-Χαννάκη     
 

Βλεφάρισµα 
 
Βλεφάρισµα του χρόνου 
η γέννηση κι ο θάνατος 
βλεφάρισµα θεού ο έρωτας 
πανίσχυρη ελάχιστη αλήθεια 
ψυχής ορύγµατα 
µοναξιάς ρήγµατα 
που αδυνατεί το σύµπαν  
να πληρώσει 
 
«Κορυθαλία»                    Ανδρούλα Τουµάζου-Καλογεροπούλου 

 
Χειλάκια ,  µέλι µου 

 
Με το ροδόσταµο στο µπαλκονάκι ποτίζεις τ’ άστρα σου 
κι όλο ζηλεύω, σαν το γεράνι µέσα στη γλάστρα σου. 
πάρε την Πούλια κι έβγα σεργιάνι στου νου τα δώµατα, 
στην αγκαλιά σου  να ζωγραφίσω της γης τα χρώµατα. 
 
Ξανθό σταφύλι να σε κεράσω από τ` αµπέλι µου 
κι ένα φιλάκι λεµονανθένιο, χειλάκια µέλι µου. 
 
Φεγγάρια δίδυµα, θα αρµατώσω µέσα στα πέλαγα,  
πριν φέξει η µέρα, να  σ` ανταµώσω, µεσοπέλαγα. 
Παλιού Πυρρίχιου χορού ψάχνω τα βήµατα, 
ένα ζεϊµπέκικο να σου χορέψω, πάνω στα κύµατα. 
 
Ξανθό σταφύλι να σε κεράσω από τ` αµπέλι µου 
κι ένα φιλάκι λεµονανθένιο, χειλάκια µέλι µου. 
 

Χρυσόστοµος Γελαγώτης 

Ευχή 
 
Σε λίγο θα ντυθείς µες τα λευκά 
και θα κρατάς στην αγκαλιά σου λεµονάνθια, 
θα παιχνιδίζουν στα µαλλιά σου τα χυτά 
λίγα πετράδια που ξεγλίστρησαν απ` τ` 
άστρα. 
 
Και θα `χεις δίπλα σου το νέο που αγαπάς 
να ξεχειλίζει από έρωτα και πάθος, 
για ν` ανεβείτε τα σκαλιά της εκκλησιάς 
και στης ζωής να προχωρήσετε το βάθος. 
 
Σαν χτες σου έδενα κορδέλες στα µαλλιά 
κι είναι τα χρόνια που σε φρόντιζα φευγάτα. 
Τώρα σηκώνεις τα δικά σου τα πανιά, 
να πας στις θάλασσες που ορίζουνε τα νιάτα. 
Φύγε! Σου δίνω την ευχή µου απ` την καρδιά, 
µη µε κοιτάξεις µοναχά µέσα στα µάτια. 

 
 Τζένη Συρρή-Χαννάκη 
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φορές τάδε... και τόσα άλλα. Κι εµείς τι κάνου-
µε; Παθητικοί θεατές και θύµατα της αναισθησί-
ας κάποιων που χωρίς να σκεφτούν ότι µε τον 
τρόπο αυτό δεν κάνουν κακό µόνο σ` εµάς, αλλά 
στον τόπο και τον εαυτό τους τελικά. 
Πολλές φορές έχει απασχολήσει το θέµα τον το-
πικό τύπο, µε πλούσιο φωτογραφικό υλικό αλ-
λά… πέρα βρέχει. Ούτε η Τροχαία τα βλέπει, 
ούτε  οι παρανοµούντες το καταλαβαίνουνε. 
Εµείς πρέπει λοιπόν «να βγάλουµε πάλι το φίδι 
απ` την τρύπα» όπως λέγανε οι παλαιότεροι.  
Όταν λοιπόν βλέπετε µηχανάκια µε τις γνωστές 
φίρµες ταχυφαγείων να παρανοµούν, µη ξαναπα-
ραγγείλετε φαγητό απ` αυτούς και µη ξαναπατή-
σετε στα µαγαζιά τους. Μη στείλετε ποτέ κάτι µε 
τους ταχυµεταφορείς ή τις µεταφορικές εταιρίες 
που παρανοµούν και µη µπείτε ποτέ σε µαγαζί 
οποιουδήποτε είδους που καταλαµβάνει ολόκλη-
ρο το πεζοδρόµιο ή τον πεζόδροµο και όχι µόνο 
τον χώρο που ενοικιάζει από το ∆ήµο ή το Λιµε-
νικό Ταµείο αντίστοιχα. 
Μόνο όταν νοιώσουν να µειώνεται το εισόδηµά 
τους, θα συστήσουν στους οδηγούς τους να είναι 
λιγότερο παρανοµούντες και περισσότερο ευγε-
νείς, σεβόµενοι τις διαβάσεις πεζών, τους µονό-
δροµους και το πολύπαθο «Stop».  
Τώρα που έγραψα για διαβάσεις πεζών, κάτι 
άλλο θυµήθηκα. Την ∆ευτέρα 7-7 πρωινό, κά-
ποιοι φαεινοί εγκέφαλοι έστειλαν τους εργάτες 
να βάψουν τις διαβάσεις πεζών και δηµιούργη-
σαν κυκλοφοριακό χάος (όπως κάποιοι άλλοι 
σκέφτηκαν καλοκαιριάτικα να αναπλάσουν την 
πλατεία)! ∆εν άκουσαν ως συνήθως τι τους 
έψαλλαν οι αγανακτισµένοι πολίτες, ούτε είδαν 
πόσες µούτζες τους έριξαν... 
Και στις αγορές µας να είµαστε προσεκτικοί. Να 
συγκρίνουµε ποιότητα και τιµές και ποτέ µην 
αγοράζουµε κάτι που δεν  είναι απαραίτητο. Η 
δύναµη είναι στα χέρια µας και όποιος δεν κατα-
λαβαίνει πρέπει να τιµωρηθεί.  
Το νησί µας υποφέρει από έλλειψη συγκοινω-
νιών ακτοπλοϊκών και αεροπορικών. Η µόνη κα-
θηµερινή σύνδεση εκτός απ` αυτήν µε Πειραιά-
Αθήνα, είναι µε τα µικρασιατικά παράλια και όχι 
µε την υπόλοιπη  Ελλάδα. Πολλές εταιρείες, κα-
θηµερινά δροµολόγια, λες και οι ταγοί µας µε 
τον τρόπο τους, µας στέλλουν συστηµατικά εκεί.  
Ας τους τιµωρήσουµε λοιπόν όλους, επιβάλλο-
ντας µε τη στάση µας τα αυτονόητα. Ας ξυπνή-
σουµε το γρηγορότερο κι ας αντιδράσουµε...  

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Το καλοκαίρι πέρασε για µια ακόµη φορά. Για 
άλλη µια φορά είδαµε το νησί να «γεµίζει» µε επι-
σκέπτες. Τουρίστες που ήλθαν να δουν τον 
όµορφο τούτο τόπο, που µοίρα καλή µας έταξε  
να ζούµε και δικοί µας άνθρωποι που ζουν στη 
ξενιτιά ή σε άλλα µέρη της Ελλάδας και η νο-
σταλγία τους έφερε στον τόπο που γεννήθηκαν 
αυτοί ή οι γονείς τους. 
Όλοι (συνήθως), φεύγουν ευχαριστηµένοι από τις 
οµορφιές του τόπου και των ανθρώπων του, αλλά 
και αγανακτισµένοι µε τους λίγους ανεύθυνους 
που λες και βάλθηκαν µε τη στάση τους να κατα-
στρέψουν αυτόν τον τόπο. 
Στο αεροδρόµιο όπου κουρασµένοι φτάνουν κι 
αρχίζουν οι... καθυστερήσεις και η αδιαφορία των 
υπευθύνων να τους εξυπηρετήσουν, µέχρι τους 
κάποιους ασυνείδητους που για να τους µεταφέ-
ρουν λίγα χιλιόµετρα, τους ζητούν πιο ακριβό κό-
µιστρο, από το... αεροπορικό εισιτήριο. 
Μετά από λίγη ξεκούραση, αποφασίζουν να κά-
νουν µια βόλτα στην πόλη, όπου κι εµείς κυκλο-
φορούµε καθηµερινά. Πρώτα στην Απλωταριά για 
ψώνια, χαβαλέ και συνάντηση µε κάποιο γνωστό 
να πάνε για καφεδάκι. 
Τα µηχανάκια όµως και τα αυτοκίνητα (που ανε-
βαίνουν και στα πεζοδρόµια για να ξεπεράσουν 
τις απαγορευτικές µπάρες) πάνε πέρα-δώθε κάνο-
ντας επικίνδυνους ελιγµούς τα πρώτα και σφυρί-
ζοντας τα δεύτερα ή φωνάζοντας οι οδηγοί τους 
µε αναίδεια. 
Όποιος επιχειρήσει να περάσει από δρόµους όπως 
η Καλοπλύτου, η Φ. Πασπάτη, η Ατσική (νυν Σ. 
Τσουρή), η Ψυχάρη, η ∆αλασσινού κ.α., εκτός 
του ότι είναι υποχρεωµένος να περπατάει στη µέ-
ση του δρόµου επειδή στα στενά πεζοδρόµια παρ-
κάρουν όπου δεν χωρούν αυτοκίνητα, µηχανάκια, 
οι παραβιάζοντες συστηµατικά την µονοδρόµηση, 
σου κάνουν τη ζωή δύσκολη και ενίοτε αν δεν πας 
στην άκρη να περάσουν, σε βρίζουν. Ας µη σχο-
λιάσω αυτό που γίνεται στις διαβάσεις πεζών και 
στις ράµπες για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
∆εν αναφέροµαι µόνο στα παιδιά που µε την 
«τρέλλα» της ηλικίας παρανοµούν ανεξέλεγκτα 
(κάποτε και χωρίς άδειες) και πολλές φορές το 
πληρώνουν µε την ίδια τους τη ζωή, αλλά στους 
επαγγελµατίες που εµείς τους δίνουµε δουλειά και 
τα χρήµατά µας και αυτοί µας… γράφουν. 
Τους γνωρίζουµε όλοι, όχι µόνο επειδή ζούµε σε 
µικρό τόπο, αλλά επειδή στα περισσότερα οχήµα-
τα που παρανοµούν, υπάρχουν ονόµατα: Μεταφο-
ρική εταιρία τάδε… ταχυφαγείο τάδε… ταχυµετα- 



Ο Καπετάν Γιώργης Φράγκος στο βήµα 

Ναυτικοί Εορτασµοί σε 
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Ναυτικής Εβδοµάδας (29 Ιουνίου– 6 Ιουλίου), 
στο οποίο συµµετείχαν εµπλεκόµενοι και όχι µόνο 
µε τη ναυτιλία φορείς, σηµειώσαµε την απουσία 
των δήµων Αµανής, Καµποχώρων και Ιωνίας. 
Άραγε η ναυτιλία δεν τους έχει αγγίξει έστω και 
έµµεσα; Γιατί δεν τίµησαν σαν ελάχιστη υποχρέ-
ωση τους ναυτικούς, µε τη συµµετοχή τους στην 
τιµητική οργανωτική επιτροπή; 
Θέλοντας να συµµετάσχοµε κατά κάποιο τρόπο 
στον εορτασµό, διατυπώσαµε ορισµένες σκέψεις 
µέσω του τοπικού τύπου, για την όχι και τόσο ευ-
χάριστη κατάσταση των αποµάχων του κύµατος. 
Συντελεστές και αυτοί του σηµερινού ναυτικού 
θαύµατος, το οποίο υµνείται παντοιοτρόπως από 
κατάλληλους ρήτορες, παρατρεχάµενους και απο-
ζώντες από τη ναυτιλία χωρίς οι ίδιοι να έχουν 
σχέση µε τη θάλασσα, νοιώθουν οι συνταξιούχοι 
ναυτικοί, πίκρα και απογοήτευση. Και αυτή είναι 
η απάντηση στους δικαιολογηµένους φόβους α-
πορφανισµού της ναυτιλίας από ελληνικά χέρια. 
Απάντηση και στους κρωγµούς των όρνιων που 
θα αποζήσουν από το πτώµα της. Γιατί η σκυτάλη 

Ο παλαίµαχος πλοίαρχος Νικ. Φήκαρης καταθέτει στεφάνι             
µε τη βοήθεια του Μ. Τσουπάκη και της κόρης του Άννας 

 

έπεσε χάµω, χωρίς να υπάρχουν άξια ελληνικά χέ-
ρια να συνεχίσουν τη ζηλευτή πορεία της, αφού η 
πείρα µιας ζωής στη θάλασσα πάει χαµένη χωρίς 
διαδοχή. 
Μπορέσαµε να βρεθούµε στις εκδηλώσεις σε µε-
ρικούς από τους ναυτότοπούς µας, τα Καρδάµυλ-
λα, την Εγνούσα και το Παντουκιός της Συκιάδας. 
Ανάµεσα στις επιτυχηµένες εκδηλώσεις και τις 
τοποθετήσεις οµιλητών, χειροκροτήσαµε τον µε-
στό λόγο των συναδέλφων µας πλοιάρχων Μα-
θιού Τσουπάκη, Γιώργη Φράγκου και Μιχ. Κα-
ρυάµη. 
Ισοζυγισµένος ο λόγος του καπετάν Μαθιού ανά-
µεσα στους δυο  παράγοντες  του αξιοζήλευτου ε- 

Καθιερωµένος ο θεσµός εορτασµού της Ναυτικής 
Εβδοµάδας κάθε καλοκαίρι. Σε τούτον αποτιµώ-
νται τα διαχρονικά οφέλη από τη ναυτιλία, µε α-
ποκλειστικούς συντελεστές τους πλοιοκτήτες και 
τους ναυτικούς. 

Μνηµείο Αφανή Ναύτη, πλατεία Ναυτοσύνης Οινουσσών 
 

Τους πρώτους, οι οποίοι µε το επιχειρηµατικό 
τους δαιµόνιο, τρυγούσαν πάντα τη θάλασσα, χά-
ρη φυσικά στους δεύτερους, που κινούσαν τα πλε-
ούµενά τους. 
Σ` αυτούς τους δύο συντελεστές για αρκετό διά-
στηµα, υπήρξε ειδική σχέση και διάκριση δύσκο-
λη, αφού είτε οι ναυτικοί αµείβονταν κατ` αναλο-
γία µε τα κέρδη του πλοίου, είτε ο πλοιοκτήτης 
ταξίδευε µε την πρόσθετη ιδιότητα του πλοιάρχου 
του σκάφους. Ήταν η περίοδος που η Ελληνική 
ναυτιλία κατάφερε να ανδρωθεί ανάµεσα σε κάθε 
είδους αντιξοότητα και χωρίς την κρατική προ-
στασία που απολάµβαναν οι ναυτιλίες άλλων χω-
ρών. 
Εφέτος  το πραγµατικά  πλούσιο  πρόγραµµα  της  



πιτεύγµατος, στην αναφορά του για τα εκατό χρό-
νια της καρδαµυλίτικης ναυτιλίας. Θα ήταν παρά-
λειψη να µην τονίσοµε την επαινετή συµπεριφορά 
της τοπικής κοινωνίας για το σεβασµό που επέδει-
ξε στο πρόσωπο του παλαιµάχου πλοιάρχου Νικ. 
Φήκαρη. Αξιοσηµείωτα επίσης τα νέα στοιχεία 
από την οµιλία του ρήτορα σχετικά µε την ιστορία  
του τόπου του. Ευχής έργο θα ήταν η ολοκλήρωση  
της προσπάθειας δηµιουργίας του τοπικού Ναυτι-
κού Μουσείου σε εύλογο χρόνο. 
Ο καπετάν Γιώργης, αναφερόµενος στην αρχή της 
οµιλίας του για τα «Ποσειδώνια» που είχαν προη-
γηθεί, τόνισε µε καυστική ειλικρίνεια ότι η ελλη-
νική εµπορική ναυτιλία «µεγαλουργεί ανά την υ-
φήλιο -πλην εντός της Ελλάδος– εκµεταλλευόµε-
νη την ανάγκη βιοπορισµού των ανατολικών λα-
ών...». Ακόµη δικαιολογηµένα παρατήρησε ότι 
κανένας τους δεν θυµήθηκε να πει πως πριν εκατό 
χρόνια, κάποιοι άνθρωποι αφού ξεσκούριαζαν τα 
παρατηµένα βαπόρια στην Αγγλία, τα ξεκινούσα-
νε για να βγάζουν το ψωµί τους. Σ` αυτούς τους 
ξεχασµένους   ανθρώπους   επικέντρωσε  µε  πολύ 

 Ο ∆ήµαρχος Καρδαµύλων απευθύνει χαιρετισµό 
 

γλαφυρό τρόπο την οµιλία του, αναγκάζοντας το 
ναυτόκοσµο να ξαναζήσει εµπειρίες του στη θά-
λασσα. 
Ο καπετάν Μιχάλης τέλος, κατέπληξε µε την οµι-
λία του στην οποία περίσσευε το ιστορικό στοιχεί-
ο, αλλά και ο έντονος συναισθηµατισµός. Αφού 
υποστήριξε ότι «οι ισχυροί µε γνώµονα το κέρδος 
έδιωξαν τους Έλληνες ναυτικούς από τα βαπόρια» 
συµπλήρωσε ότι «τον αφελληνισµό τον επέβαλαν 
οι εφοπλιστές». 
Προέτρεψε τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Συκιά-
δας, να συλλέξει στοιχεία για τη ναυτική ιστορία 
του τόπου, όσο ακόµα υπάρχουν αναµνήσεις, 
έχοντας σαν παράδειγµα συγγραφείς όπως ο Άγγ.  
Αγγελιδάκης, Κώστας και Γιώργης Φράγκος, ∆ηµ. 

Αδριάνας, Γ. Σκαρβέλης, Ν. Φήκαρης, Σταυρ. Μι-
χαηλίδης, Πόπη Χαλκιά-Στεφάνου και ∆ηµ. Με-
λαχροινούδης. Παραινετικός, συνέστησε τη συ-
νεργασία Συκιάδας και Λαγκάδας. 

∆ηµ. Μελαχροινούδης 

Χιώτικους Ναυτότοπους  
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Είσαι Ολυµπιονίκης 
 
Στη Λαγκάδα, στις 25-7 συναντήσαµε τον Παγκο-
σµιονίκη Παντελή Καλόγερο και του ευχηθήκαµε 
καλή επιτυχία στους Παραολυµπιακούς Αγώνες 
του Πεκίνου όπου συµµετέχει. 
Τώρα που γράφονται αυτές οι γραµµές, εσύ  Πα-
ντελή, είσαι στο Πεκίνο και οι ευχές όλων µας σε 
συνοδεύουν. Μην αγχώνεσαι όµως. Όποιο αποτέ-
λεσµα κι αν φέρεις, είσαι Ολυµπιονίκης στη ζωή 
και στις καρδιές µας. 
 
 

Παντελής Καλόγερος 

Ο καπετάν Μιχάλης Καρυάµης οµιλεί στο Παντουκιός 



«∆άφνη» Σεπτέµβριος 2008                                                        6  
 

Βιβλία και… διάφορα 
αντεγκλήσεις, πολύ δε περισσότερο, για τυχόν 
πολιτικές αντιπαραθέσεις. Η βιβλιοθήκη δεν α-
νήκει σε καµιά προσωρινή ή µονιµότερη διοίκη-
ση και χρωστάει πολλά στους εκάστοτε «Φίλους 
της Βιβλιοθήκης» που όχι µόνο σήµερα, αγνοή-
θηκαν*. Ας φροντίσουµε ενωµένοι, να µη χάνο-
νται οι θησαυροί της από τα ράφια, να καταγρα-
φούν όλοι και να συντηρηθούν, για να µην µας 
κρίνουν αρνητικά οι επόµενες γενιές. Τις εκλο-
γές των Φίλων Βιβλιοθήκης, δεν τις σχολιάζω. 
Ο Καπετάν Γιώργης ο Φράγκος, συµπληρώνο-
ντας την παλαιότερη έκδοσή του «Γλωσσάρι της 
Αιγνουσιώτικης ντοπιολαλιάς» που είχε εξα-
ντληθεί από χρόνια,  εξέδωσε µια εργασία πιο ο-
λοκληρωµένη, εµπλουτισµένη µε νέα στοιχεία 
τα «ΑΙΓΝΟΥΣΙΩΤΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ, Γλωσσά-
ρι, Λαογραφικά, Τοπωνύµια». 
Και τα τέσσερα βιβλία που αναφέραµε, είναι εκ-
δοτική παραγωγή των εκδόσεων «Άλφα Πι» των 
αδελφών Αντώνη και Γιάννη Παλιού. Όλα µε 
καλλιτεχνικά εξώφυλλα και  προσεγµένη δου-
λειά, πιστοποιούν ακόµη µια φορά την ποιότητα 
των χιώτικων τυπογραφείων-εκδοτικών οίκων. 
Θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθούµε στο βι-
βλίο του Στέλιου Καράβολου «Εγώ και η Ου-
κρανή µου» που παρουσίασαν οι  συνεργάτες 
µας Ευαγγελία Παπαζή στα Καρδάµυλα και ο 
Κώστας Αµπανούδης στη πόλη της Χίου. 
Πάρα πολλά τα βιβλία που εκδίδονται και µας α-
ποστέλλονται. Ευχαριστούµε θερµά γι` αυτό. Εί-
ναι όµως αδύνατο λόγω χώρου να αναφερθούµε 
σε όλα και περιοριζόµαστε κατά καιρούς να σχο-
λιάζουµε λίγα απ` αυτά που έχουν σχέση µε συ-
νεργάτες της «∆άφνης». 
 

*Της ίδιας αντιµετώπισης έτυχε και το βιβλίο 
του γιατρού Ανδρέα Μιχαηλίδη «Ιπποκρατικές 
εκδόσεις στη Βιβλιοθήκη Χίου Α. Κοραής». 
 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Με αφορµή το βιβλίο του συνεργάτη µας ∆ηµή-
τρη Μελαχροινούδη «ΒΙΒΛΙΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΧΙΟΥ 1857 
-1870», έκδοση του Λιµενικού Ταµείου Χίου, 
παρουσιάζουµε τα τελευταία βιβλία συνεργατών 
µας και σας παροτρύνουµε να τα διαβάσετε. 
Ο Μελαχροινούδης λοιπόν έχοντας συγκεντρώ-
σει υλικό για πολλά βιβλία, µετά από µακροχρό-
νια έρευνα, «πήρε φόρα» και ποιος τον σταµατά. 
Απ` ότι γνωρίζουµε, πολύ γρήγορα θα κρατούµε 
στα χέρια µας το έργο του: «ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ περί των 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ στο δεύτερο 
µισό του 19ου αιώνα από τον τύπο της εποχής». 
Για τον καταξιωµένο συγγραφέα και ποιητή Γε-
ώργη ∆ιλµπόη τι να γράψω; Γερός να είναι να 
µας δίνει τους καρπούς της γνώσης του και να 
γεµίζει τις βιβλιοθήκες µας µε τα έργα του για 
πολλά-πολλά χρόνια. Τελευταία του δουλειά οι 
«ανοικτές θάλασσες». 
Η δρ Αθηνά Ζαχαρού-Λουτράρη εκφράζοντας 
για µια ακόµη φορά την αγάπη της στη Βιβλιοθή-
κη Κοραή, µας παρουσιάζει το αποτέλεσµα ακό-
µη µιας πολύχρονης έρευνάς της: «ΒΙΒΛΙΟΘΗ- 
ΚΗ ΧΙΟΥ «ΚΟΡΑΗΣ» Η ιστορία και οι θησαυ-
ροί της». Έκδοση του Συλλόγου Φίλων της Βι-
βλιοθήκης Χίου Κοραής, µε χορηγό το Ταµείο 
Χιακής Συνεργασίας «Χίος, Οινούσσαι, Ψαρά».  
Το εν λόγω βιβλίο και ο τρόπος διάθεσής του από 
την βιβλιοθήκη (η οποία θα εισπράξει τους καρ-
πούς αυτού του πονήµατος), έγινε αιτία συζητή-
σεων και δηµοσιευµάτων, προκαλώντας θλίψη 
στους ανθρώπους του πολιτισµού που διαπιστώ-
νουν για µια ακόµη φορά, πως αυτοί που δουλεύ-
ουν ανιδιοτελώς προσφέροντας στον τόπο, απο-
µονώνονται, λοιδορούνται κι ενίοτε «διώκονται». 
Παρακαλούµε λοιπόν κι εµείς τις εµπλεκόµενες 
πλευρές  να βρούνε µια λύση, γιατί  η βιβλιοθήκη 
µας είναι πνευµατικό ίδρυµα, κυψέλη γνώσης και 
δεν προσφέρεται  για  προσωπικές  αναρριχήσεις,  



Εκλογές στο Σύλλογο  
∆αφνουσίων Αµερικής 

 
Στις 18 του περασµένου Μαΐου στο Μπρούκλυν 
της Νέας Υόρκης στο ιδιόκτητο κτήριο του Συλ-
λόγου ∆αφνουσίων Αµερικής, έγιναν οι προ-
γραµµατισµένες εκλογές για την ανάδειξη ∆.Σ. 
για τα επόµενα δύο χρόνια. 
 
Εξελέγησαν οι: 

Αποστόλης Λεονάρδος, Πρόεδρος 
Μιχάλης Παπαµιχαλάκης, Αντιπρόεδρος 
Βαλάντης Κουιµάνης, Ταµίας 
Μιχάλης Μισιριώτης, Γραµµατέας 
Αντώνης Μαµούνας, Μέλος 
Γιώργης Ντίλης, Μέλος 
Γιάννης Στουπάκης, Μέλος 

 
Εµείς τους ευχόµαστε καλή επιτυχία και ευόδω-
ση των στόχων του συλλόγου, για το καλό του 
χωριού µας, της πατρίδας µας και της παροικίας 
µας στην Αµερική. 

Έφυγαν νωρίς... 
Ο Μιχάλης Ν. Λεονάρδος που ζούσε από µικρός 
στην Αµερική, έφυγε στις 30 Ιουλίου από καρ-
διακή προσβολή σε ηλικία 47 χρόνων. Άφησε τη 
γυναίκα του ∆έσποινα, γονείς, αδέλφια και τρία 
κορίτσια. Τη Μαρία από τον πρώτο του γάµο και 
τις Βούλα και Αλεξάνδρα από το δεύτερο. 
«Ο εκλιπών ήταν δραστήριο µέλος του Συλλό-
γου ∆αφνουσίων Χίου και ένας από τους καλύ-
τερους ποδοσφαιριστές της οµάδας «∆άφνη»...» 
διαβάζουµε στον Εθνικό Κήρυκα Νέας Υόρκης 
και παρά κάτω «Ήταν καλός άνθρωπος, ενάρε-
τος, εργασιοµανής και έτοιµος να προβεί σε ο-
ποιαδήποτε θυσία προκειµένου να βοηθήσει τον 
πλησίον του...». Εµείς δε θα ξεχάσουµε ποτέ το 

γεµάτο καλοσύνη 
πλατύ του χαµό-
γελο. 
Ευχόµαστε στις 
τεθλιµµένες οι-
κογένειες προ 
πάντων στα παι-
διά, υποµονή και 
υγεία για να κρα-
τήσουν τη µνήµη 
τους αιωνία. 

 
Βαγγέλης Ρουφάκης 

Σκληρά χτυπήθηκε το χωριό µας τελευταία από 
το θάνατο, που έκοψε πρόωρα το νήµα της ζωής 
δυο νέων ανθρώπων, που άφησαν απαρηγόρη-
τους τους οικείους τους και στέρησαν από την  
κοινωνία κι από `µας, δυο ενεργά µέλη, δυο 
άριστους οικογενειάρχες, δυο καλούς φίλους. 
Ο Γιώργης Κωστοπούλης του Νικολάου έφυγε 
στις 9  Ιουνίου από οξύ έµφραγµα του µυοκαρδί-
ου σε ηλικία 49 ετών, αφήνοντας τη γυναίκα του 
Ειρήνη και τα δυο του παιδιά Λαµπρινή και Νί-
κο, τα αδέλφια του και όλους τους συγγενείς και 
φίλους µε ένα «γιατί;» στο στόµα. 
Υπήρξε δραστήριο µέλος της τοπικής κοινωνίας, 
στηρίζοντας και βοηθώντας πάντοτε προσπάθειες 
για το κοινό  
καλό και συµ-
φέρον.  Υπηρέ-
τησε επί σειρά 
ετών τον Ι. Να-
ό Αγίου Πα-
ντελεήµονα ως 
επίτροπος και 
χ ρ η µ ά τ ι σ ε 
Πρόεδρος του 
Πολιτιστικού 
Σ υ λ λ ό γ ο υ 
∆αφνώνα.  
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Μεγάλη και φέτος η επιτυχία  
της Οµηρικής Ακαδηµίας 

 
Μεγάλη η συµµετοχή ανθρώπων των γραµµά-
των, καθηγητών και φοιτητών, στις εργασίες της 
Οµηρικής Ακαδηµίας που και φέτος έλαβαν χώ-
ρα στο νησί µας από 13 µέχρι 20 Ιουλίου.  
Πρωτοφανής η συµµετοχή και απλών ανθρώπων, 
που µαρτυρεί την αποδοχή της Ακαδηµίας µας α-
πό την χιώτικη κοινωνία στα 11 χρόνια λειτουρ-
γίας της. Στις εργασίες που διεξήχθησαν στο Ο-
µήρειο Πνευµατικό Κέντρο, στις Οινούσσες, στο 
Πυργί, στη ∆ασκαλόπετρα, καθώς και στις περιη-
γήσεις-ξεναγήσεις µε οµιλίες διακεκριµένων επι-
στηµόνων σε όλους τους δήµους του νησιού µας 
(Νέα Μονή, Ανάβατο, Βολισσό, Εµποριό),  διδα-
χτήκαµε όπως κάθε χρόνο πολλά. Η φιλοξενία 
όπου πήγαµε, οµηρική. 
Αισθητή η απουσία κάποιων συνεργατών της Α-
καδηµίας και καλών φίλων, λόγω ανωτέρας βίας. 
Ευχόµαστε και του χρόνου, µε την ίδια επιτυχία, 
αλλά µεγαλύτερη στήριξη από τους αρµοδίους... 
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Στο Κάστρο 
Χρειάζεται πάντα κάποιος µπροστάρης και ορ-
γανωτής, να παρακινήσει την παρέα για το ανέ-
βασµα σ` ένα βουνό, όσο κι αν όλοι ξέρουν, 
πως αυτό που θα δουν θα επιβραβεύσει τον κό-
πο της ανόδου. Στην προκειµένη περίπτωση, ο 
εκδότης του περιοδικού «∆άφνη» κος Βαγγέλης  

Ρουφάκης ήταν εκείνος, που διοργάνωσε την 
άνοδο στην «Γριά», για να ευχαριστήσει καλούς 
και ξεχωριστούς φίλους και να ικανοποιήσοµε 
όλοι µαζί τη δίψα µας για γνώση. 
Πρωινό Κυριακής 13 Απριλίου, συννεφιασµένο, 
µουντό κι αρκετά ζεστό.  
H παρέα όµως στην ώρα της συναντιέται στη 
διασταύρωση κι ακολουθεί τον δρόµο προς το 
Πιτυός. Η δρ Αθηνά Ζαχαρού-Λουτράρη, ο σύ-
ζυγος της οδοντίατρος Κωνσταντίνος Λουτρά-
ρης, ο ιστοριοδίφης-συγγραφέας ∆ηµήτρης Με-
λαχροινούδης, ο ιθύνων  νους της ανόδου, εκδό-
της της «∆άφνης» Βαγγέλης Ρουφάκης κι εγώ.  
Η άνοδος ευχάριστη µέσω εύκολου µονοπατιού. 
Μια πετρόκτιστη στάνη στα δεξιά µας, γίνεται 
αφορµή για σχόλιο. «∆ίνονται οι επιδοτήσεις 
και δεν χτίζονται πια στάνες, αλλά λαµαρινένια 
κοτέτσια», ρίχνει κάποιος τον πρώτο σπόρο 
προβληµατισµού.  
Μπροστά µας γκρίζα πέτρα κι ανάµεσα της ξε-
φυτρώνουν αυτοφυείς ορχιδέες που η παρέα τις 
καµαρώνει, τις φωτογραφίζει κι ακούει τον κ. 
Μελαχροινούδη, σαν πιο ειδήµονα να αναφέρε-
ται σ` αυτές και στο συνέδριο, που οργάνωσε ο 
εραστής τους και εραστής όλης της χιώτικης 
χλωρίδας, κος Π. Σαλιάρης.  
Ο Ρουφάκης φωτογραφίζει συνεχώς φυτά, σαλι-
γκάρια, ανθρώπους. Η ιστορικός της παρέας 
πάντα µπροστά, λίγες µόνο φορές της παίρνει 
την πρωτιά ο Μελαχροινούδης. Βιάζονται να 
δουν τους  πύργους και τις οχυρώσεις.  

Εµφανίζεται µπροστά µας τοίχος χαµηλός, που 
όπως γράφει και η πινακίδα, είναι ταµπούρια. Ε-
δώ ταµπουρώθηκαν οι πολεµιστές από ότι φαίνε-
ται για ν` αντιµετωπίσουν τον Τούρκο, στη γνω-
στή µάχη της Γριάς.  
∆εν αργούµε να αντικρίσοµε τους δυο πύργους, 
που σε τριάντα λεπτά ήταν εµπρός µας.  
Ενωµένοι µε τείχος εµφανίζονται στην κορφή 
του βουνού, κλείνοντας µέσα τους µια µακρόχρο-
νη ιστορία, την ιστορία του τόπου µου, άγνωστη 
σε πολλούς και πιο άγνωστη στους νέους µας.  
Ξύλινη ταµπέλα µας πληροφορεί στα ελληνικά 
και τα Αγγλικά:    

«ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ»   
«GRIAS` CASTLE» 

Όλοι συµφωνούµε πως τα τοπωνύµια δεν µετα-
φράζονται, γράφονται µόνο µε λατινικά στοιχεία, 
γιατί αυτό είναι το όνοµα τους κι οι τουρίστες το 
καταλαβαίνουν, εµείς δεν θέλοµε να καταλάβοµε 
τι πληγή ανοίγοµε, µε τις αγγλοποιήσεις µας.  
Πλησιάζοµε και δεξιά µας ο πύργος ορθώνεται 
σε ηµιελλειπτικό σχήµα, µε παράθυρο ανοιγµένο 
στο βόρειο µέρος του. Στο νότιο µέρος του υπάρ-
χουν δυο µεγάλα ορθογώνια παράθυρα µε αετώ-
µατα και κάτω από αυτά, περιµετρικά στο ίδιο 
ύψος, έξι συνολικά θέσεις τετράγωνες.  
Από αριστερά αυτού του πύργου, ξεκινά τείχος 
που τον ενώνει µε ένα δεύτερο. Το σωζόµενο 
ύψος του είναι γύρω στα 6 µ. όχι σε όλη την πε-
ρίµετρο του, εκεί που ενώνεται µε το τείχος είναι 
χαµηλότερο. Έχει και σκαλοπάτια επικοινωνίας 
µε τις επάλξεις του τείχους.  Για τούτον τον πύρ-
γο υπάρχει τοπική παράδοση,  που λέει πως υπό-
γεια σήραγγα τον ενώνει µε σπηλιά, που είναι κο-
ντά στην πηγάδα του Κουλαλά. Χρειαζόταν να υ-
δρεύονται  µε αυτόν τον τρόπο σε ώρες  αποκλει- 

Ο Ρουφάκης φωτογραφίζει συνεχώς... 

Η άνοδος ευχάριστη µέσω εύκολου µονοπατιού... 
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της Γριάς 
ζει απ` τον Μαργαρίτη. Πιο έξω το Βορειότερο 
άκρο από τ` Ανατολικά του νησιού µας, µυτερή 
στεριά κακοτράχαλη βυθίζεται στο πέλαγος, το 
ακρωτήριο Βαµβακάς. Απ` τα δυτικά φαίνεται 
στο βάθος η βραχονησίδα Κέρτης, µοναχικός τα-
ξιδευτής στο απέραντο γαλάζιο και οι µαγευτικές 

τοποθεσίες των Καρδαµύλων, Άµπελος, Γιόσω-
νας, Ναγός και Βλυχάδα. Κι απ` την Ανατολή η 
Εγνούσα, µε τα νησάκια της παρέα, σαν ζωγρα-
φιά στο πέλαγος. Μακρινό όνειρο τα παράλια κι 
οι βουνοκορφές της Μ. Ασίας. Αγκάλιασµα πα-
ράξενο, γοητευτικό, αθόρυβο του µακρινού χθες 
και του τώρα. Μάθηµα για να ανακαλύψεις τις 
ρίζες σου, ν` αγγίξεις την Ιστορία, ν` αφουγκρα-
σθείς  το  «αχ» του λαβωµένου  πολεµιστή, τις 
βαρβαρικές ιαχές,  µα και την αδιαφορία του Νε-
οέλληνα, για όλα τούτα και για άλλα πολλά, που 
ζωγραφίζουν το παρελθόν και το παρόν του, α-
φηµένο στην  τύχη του. 
Η περιδιάβαση στο χώρο και το χρόνο πήρε τέ-
λος κι η παρέα παίρνει το δρόµο της επιστροφής. 
Κοιτάζοντας για τελευταία φορά πίσω, ο γιατρός 
κ. Λουτράρης παρατηρεί: «Για δείτε `κείνον τον 
σωρό µε τις πέτρες, είναι µικρές σαν πελεκηµέ-
νες» εκφράζει την άποψη του «µπορεί και να `ναι 
τµήµα τείχους που γκρεµίσθηκε, φτάνει µέχρι και 
την άκρη του βουνού. Από κει πάλι πέτρες θεό-
ρατες κι ο γκρεµός φυσική οχύρωση». Ίσως συµ-
φωνήσαµε και πήραµε το δρόµο της επιστροφής. 
Ο φωτογράφος - εκδότης της  παρέας  ακολουθεί 
δικό του µονοπάτι. Αναζητά το κάτι άλλο, την 
λεπτοµέρεια  που  θα  βρεθεί  στο  δρόµο του, να 
την φωτογραφίσει, να την σώσει, να την παραδώ-
σει στους µετέπειτα, αλλά και να καυτηριάσει ε-
κεί που θ` ανακαλύψει, µη πρέποντα.  
Οι υπόλοιποι,  κατεβαίνουν από το ίδιο µονοπάτι  

σµού, όσοι ήταν κλεισµένοι µέσα στο κάστρο. 
Με ενδιαφέρον παρατηρούµε την δόµηση του 
τείχους κι ένα κεραµιδάκι βυθισµένο στο χώµα, 
γίνεται το κέντρο ενδιαφέροντος. Με σεβασµό 
το κρατά στα χέρια της η κα Ζαχαρού. «Να για-
τί λένε πως δεν είναι µόνο ελληνιστικό, αλλά 
πολύ αρχαιότερο, αυτό είναι κουρασάνι 
(κοµµάτια κεραµιδιού) οικοδοµικό υλικό συ-
γκόλλησης αρχαιότερο». Με τον ίδιο σεβασµό 
το βυθίζει στο χώµα, «να το βρούνε κι άλλοι», 
µονολογεί. 
Είµαστε στην κορυφή της Γριάς. Πολλοί λίγοι 
εκείνοι, που  κατά καιρούς αποφασίζουν (όπως 
κι εµείς) να την επισκεφθούν, όµως  κι εδώ πά-
νω φρόντισαν ν` αφήσουν τα ίχνη τους. Ο ∆η-
µήτρης ο Μελαχροινούδης κοιτάζει το πεταµένο 
πλαστικό µπουκάλι νερού, το σηκώνει σιωπη-
λός, το ρίχνει στον κάδο, µα οι σκέψεις ολοφά-
νερες: «Όπου και να πάµε ίδιοι είµαστε».  
Επιστρέφοµε στο παρελθόν. Απέναντί µας ορ-
θώνεται γκρίζος ο όγκος του «Καρφωτού». Εδώ 
έγινε σηµαντική µάχη, που ανάγκασε τους 
Τούρκους να παραδοθούν. Σε τούτη τη µάχη 
πρωτοστάτησαν ο γιατρός Ηλίας Ασπιώτης, ο 
Μιχαήλ Σπετογιάννης, ο Μ. Ζολώτας, ο Μ. Βα-
σιλάκης, ο Κ. Μαδιάς, ο ∆. Χούµης και ο γεν-
ναίος ρασοφόρος, παπά Τσιγκρός. 
Στη συνέχεια προχωρούµε προς το άκρο του 
βουνού. Ήρθε η ώρα να απολαύσοµε και θέα 
από ψηλά. Εδώ δεν είναι εύκολα τα λόγια για  
περιγραφή.  Η γαλήνη που σε πληµµυρίζει συ-
µπλέει µε την γαλήνη του τοπίου. Μπροστά σου 
τα Καρδάµυλα Άνω και Κάτω το ίδιο όµορφα, ο 
ποταµός µε το φιδένιο του κορµί που διασχίζει 
το Χωριό, το λιµάνι, το Νησί στην είσοδό του 
φράκτης των αέρηδων, το ∆ιαπόρι που το χωρί- 

Είµαστε στην κορυφή της Γριάς... 

...τα Καρδάµυλα Άνω και Κάτω, ο ποταµός, το Νησί,    
το ∆ιαπόρι, ο Μαργαρίτης, ο Βαµβακάς… 



«∆άφνη» Σεπτέµβριος 2008                                                       10 

λωσε από τα Καρδάµυλα, µέσω των απότοµων 
βράχων, ως εκεί για να σωθεί από τους πειρατές. 
Σύµφωνα µε την παράδοση επίσης, ο ∆υτικός 
πύργος του Κάστρου επικοινωνούσε µέσω σή-
ραγγας µε το λεγόµενο «Πηγάδι του Κουλαλά», 
ένα φαρδύ και καλοφτιαγµένο πηγάδι, το οποίο 
είναι κτισµένο χαµηλότερα από το Κάστρο και 
ανάγεται στην εποχή της Γενουατοκρατίας 
(1346-1566). 
Από την κορυφή, όπου βρίσκεται το Κάστρο, η 
µαγευτική θέα αποζηµιώνει τον επισκέπτη για 
την ανάβαση.  

www.chios.gr  

Ποιήµατα 
Του Μόσχου Κεφάλα 

Από το βιβλίο του «Ηλιοστάλαχτες Κρήνες» 
 

Μεγαλώσαµε µαζί στις ζεστές γειτονιές 
και λειώσαµε χρόνια στις αλάνες της ψυχής µας. 
Πόσες αγκαλιές αγάπης σου έδωσα 
για να φυτρώσουν στην καρδιά σου 
οι µνήµες που είχες ανάγκη; 
Τώρα εσύ µ` ένα «πρέπει» στο χέρι 
έβαλες τη βόµβα  
που κάνει συντρίµια τους δρόµους διαφυγής 
και χίλια κοµµάτια 
τα όνειρά σου. 

* 
Σε τόπους µακρινούς έψαχνα τ` όνειρο 
και το συνάντησα απρόσµενα σιµά µου! 
Η µαγεία φωσφορίζει δίπλα µου 
και οι ανταύγειες αγκαλιάζουν  
όλο το χώρο… 
Καταφάσεις σβήνουν τις δικές µου αρνήσεις 
και σχηµατίζουν µια ατέλειωτη κλίµακα 
µέχρι τα σύννεφα. 
Σήµερα θα αναπνεύσουµε ευτυχία. 

* 
Σε είδα στο δρόµο  
την ώρα που χαµογελούσες 
την ώρα που συνοµιλούσες 
χωρίς να υποψιάζεσαι 
τι σε προσµένει στη γωνία… 
 
∆εν πρόλαβα να στο πω. 
Μιλούσες για αχόρταγες αγορές, 
για µεγαλεπίβολα σχέδια 
που χάνονται στο σύµπαθο της λογικής, 
για εντυπωσιασµούς και συγκινήσεις 
που θ` άφηναν άφωνο τον κόσµο 
αυτόν που διψάει για θαυµασµό… 
Έπειτα έφτασες στη γωνία… 

συζητώντας για κείνο και για τ` άλλο, για τον 
πλούτο που κείτεται σε κάθε γωνιά του νησιού, 
για τα κονδύλια που δίνονται αλλού κι αλλού, για 
την όµορφη εµπειρία, για την άνοδο της µιας 
ώρας, το µακρύ και υπέροχο ταξίδι στο χρόνο 
που απολαύσαµε ένα µουντό κυριακάτικο πρωινό 
στην κορφή ενός χιώτικου βουνού, στα ΒΑ του 
νησιού µας. 
Φτάνοµε στο τέρµα, κοιτάζοντας την ελιά απ` τα 
αριστερά του πετροστρωµένου δρόµου. Κάποιος 
διαβάζει φωναχτά τα γραφόµενα στην ενηµερωτι-
κή ταµπέλα κι η σκέψη ταξιδεύει σε µια άλλη ε-
λιά,  που  όλη  η παρέα γνωρίζει,  αλλά  και σεις 
αγαπητοί αναγνώστες, την ελιά  «Liverani» που 
από   τα  επαναλαµβανόµενα  δηµοσιεύµατα   της 
«∆άφνης» γνωρίζετε. Η εν λόγω ελιά µε περίµε-
τρο 13,5 µ, µνηµείο της φύσης, έρµαιο κι αυτό 
της αδιαφορίας των αρχόντων µας, θα σβήσει 
ξαφνικά, από µια όλως τυχαία πυρκαγιά και θα 
την κλάψουν πολύ λίγοι µαζί µ` αυτόν που την α-
νακάλυψε... 
Έτσι µε σκέψεις και µικροσυζητήσεις, κουρασµέ-
νοι-ξεκούραστοι φτάσαµε στο τέλος της διαδρο-
µής, µιας διαδροµής που θελήσαµε να µοιρα-
στούµε µαζί σας, να σας κεντρίσοµε το ενδιαφέ-
ρον, για να  προγραµµατίσετε και σεις την δική 
σας άνοδο στo  κάστρο της Γριάς. 
Κάποιο Ρουφάκη θα `χετε στην παρέα, για να σας 
οργανώσει και να είσθε σίγουροι, πως θα αποζη-
µιωθείτε από τα αξιοθέατα, από τη θέα, αλλά και 
από το ταξίδι. 

Ευαγγελία Παπαζή 
* 

Το Κάστρο της Γριάς είναι κτισµένο σε περίοπτη 
θέση, πάνω από τα Καρδάµυλα, κεφαλοχώρι της 
ΒΑ Χίου. Το Κάστρο είναι προσβάσιµο από πα-
λιό µονοπάτι, στο οποίο υπάρχει σήµανση και 
έχουν γίνει έργα εξωραϊσµού και εξοµάλυνσης.  
Πρόκειται για µεσαιωνική οχύρωση, αποτελούµε-
νη από δύο πύργους ενωµένους µε ισχυρό τείχος. 
Ο Ανατολικός πύργος έχει σχήµα ηµιελλειπτικό 
και ο ∆υτικός στρογγυλό. Το Κάστρο αποτελεί 
τµήµα ενός γενικότερου οργανωµένου αµυντικού 
σχεδιασµού που υπήρχε κατά τους Μεσαιωνικούς 
χρόνους στο νησί.  
Λείψανα ελληνιστικού τείχους πιστοποιούν ότι η 
θέση είχε ήδη οχυρωθεί από την αρχαιότητα. Κα-
τά την απελευθερωτική εκστρατεία του Νοεµβρί-
ου του 1912, η περιοχή της Γριάς στάθηκε το 
προπύργιο του αγώνα. Οχυρώθηκε και παρά τις 
επιθέσεις των Τούρκων παρέµεινε ακατανίκητο. 
Η τοπική παράδοση αναφέρει ότι το όνοµα του 
Κάστρου  οφείλεται σε  κάποια γριά που σκαρφά- 
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Η οµορφιά  κατά τη διαδροµή  και η  µαγεία  του 
τοπίου γύρω από τον καταρράκτη, µας έκανε να 
ξεχάσουµε την κούραση της δίωρης πεζοπορίας. 
Την εποµένη, µετά από επίσκεψη σε φίλους 
στους Τοξότες, βόλτα στα στενά του Νέστου στη 
Γαλάνη2  και φαγητό στο Καταφύγιο µε τη θαυ-
µάσια παρέα του Παναγιώτη και της ∆έσποινας. 

Το βράδυ στο ∆αφνώνα, µε καλούς φίλους και 
πάλι «στρωθήκαµε» όπως και όλα τα βράδια.  
Την Τετάρτη, µετά από επίσκεψη στα Άβδηρα 
και το Αρχαιολογικό τους Μουσείο, επισκεφθή-

καµε το µετόχι της Μονής Βατοπεδίου στη λίµνη 
Βιστωνίδα3 στα όρια των νοµών Ξάνθης-Ροδόπης 
και συνεχίσαµε για Κοµοτηνή όπου µας περίµε-
ναν καλοί φίλοι. Βόλτα στην πόλη, τα απαραίτη-
τα ψώνια και πριν το φαγητό… συνέντευξη στην 
Αµαλία Γαρυφαλλίδου  (ΕΡΑ Κοµοτηνής).  
Πέµπτη πρωί, µετά από σύντοµη επίσκεψη στο 
∆ήµαρχο Σταυρούπολης και συζήτηση για την υ-
πογραφή του Συµφώνου Συνεργασίας µεταξύ των 
∆ήµων Σταυρούπολης και Καµποχώρων, ο Σπύ-
ρος µας συνόδεψε στο Παρανέστι ∆ράµας και εί-
δαµε εκτός από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, 
τα δύο φράγµατα µε τα αντίστοιχα υδροηλεκτρι-
κά εργοστάσια στο Νέστο4-5  βόρεια του χωριού.  

Σκέπτοµαι πολλές φορές πως ίσως σας κουράζω 
φίλοι αναγνώστες, γράφοντας συνεχώς για τα τα-
ξίδια και τα οδοιπορικά µας.  
Πως όµως να µη µοιραστώ µαζί σας τις οµορφιές 
της Πατρίδας µας που κατά καιρούς επισκεπτό-
µαστε και να µη σας παροτρύνω  να προτιµήσετε 
και σεις ένα τέτοιο προορισµό, γνωρίζοντας τον 
τόπο µας, από ένα ταξίδι στο εξωτερικό; 
Από µήνες συζητούσαµε µε το Γιάννη, τη Χαρά 
και τη Στέλλα να επισκεφθούµε τη Βόρειο Ελλά-
δα και µετά από επίσκεψη στο ∆αφνώνα Ξάνθης 
(το αδελφό χωριό µε τους γλυκύτατους κατοί-
κους), να γνωρίσουµε την ευρύτερη περιφέρεια. 
Για λόγους όµως πέραν της θέλησής µας, ο Γιάν-
νης δε µπόρεσε να µας ακολουθήσει κι έτσι οι 
τρεις µας «πετάξαµε» για Θεσσαλονίκη την Κυ-
ριακή 22 Ιουνίου. Με αυτοκίνητο που νοικιάσαµε 
από `κει, φτάσαµε στα Κοµνηνά Σταυρούπολης 
Ξάνθης (όπου τα δωµάτια που θα µέναµε), το α-
πόγευµα. Μια επίσκεψη στο ∆αφνώνα και το 
βράδυ πέρασε µε φίλους αγαπητούς και κρασάκι.  
Την εποµένη, επίσκεψη στον καταρράκτη του 
Λειβαδίτη1 (στο Αρκουδόρεµα), µε οδηγούς-
ξεναγούς το Σπύρο και τη Σαλώµη.  

Ταξιδεύοντας... 

1 

2 

3 
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Παρασκευή ξεκινήσαµε νωρίς για την Καβάλα, γιατί 
απ` ότι έδειχνε ο καιρός θα είχε πολύ ζέστη κι άντε 
ν` ανέβεις στο κάστρο αν αργήσεις. 
Από ψηλά, στις επάλξεις του κάστρου, η πόλη στα 
πόδια µας.6  Εικόνες άπειρου κάλλους. Η Παναγίτσα, 
ο ανδριάντας του Μωχάµετ (Μεχµέτ) Αλή… 
Η Νέα Καρβάλη στο δρόµο µας, επιστρέφοντας και 
πώς να αποφύγουµε τον πειρασµό να δοκιµάσουµε 
τους ξακουστούς κουραµπιέδες; Στάση λοιπόν, δοκι-
µή και προµήθεια για κάποιους φίλους στη Χίο. 
Γεύµα στην πανέµορφη παραλία της Κεραµωτής και 
το βράδυ, αποχαιρετιστήριο δείπνο που φίλοι καλοί 
(Σάββας, Πολυχρόνης, Γρηγόρης, Μάκης) είχαν ορ-
γανώσει. Τα φαγητά θαυµάσια (δεν έλειπε κι από 
`δω το αγριογούρουνο) κι ήπιαµε λίγο παραπάνω.7-8 
Χαιρετίσαµε τους καλούς µας φίλους µε την υπόσχε-
ση γρήγορα να ξανασυναντηθούµε εκεί ή στη Χίο, 
τους ευχαριστήσαµε για τη ξεχωριστή φιλοξενία 
όλες αυτές τις µέρες και πήγαµε για ύπνο, αφού την 
εποµένη εκτός από την επίσκεψή µας στη Ξάνθη, θα 
ταξιδεύαµε οδικώς για Θεσσαλονίκη. 
Το πρωί αφήσαµε τα Κοµνηνά και τη Σταυρούπολη, 
πηγαίνοντας για Ξάνθη να επισκεφθούµε το περίφη-
µο παζάρι της που λειτουργεί εκεί κάθε Σάββατο. 
Η Ζωή, πάλι µας περίµενε στην πόλη κι αφού κουρα-
στήκαµε στα στενά του παζαριού και της παλιάς πό-
λης, καθίσαµε για ένα καφέ στην πλατεία.  
Η ώρα περνούσε, η ζέστη ήταν αφόρητη κι αποφασί-
σαµε να ξεκινήσουµε για Θεσσαλονίκη. 
Η Εγνατία όπου είναι τελειωµένη, είναι δρόµος διε-
θνών προδιαγραφών και το ταξίδι ευχάριστο. Μικρά 
όµως κοµµάτια που δεν έχουν τελειώσει σε υποχρε-
ώνουν να περνάς µέσα από πόλεις και χωριά, παρα-
τείνοντας έτσι το χρόνο του ταξιδιού. 
Σε όµορφη παραλία στο Οφρύνιο του Στρυµωνικού 
κόλπου, σταµατήσαµε για το τελευταίο γεύµα. Σε 
µια ψαροταβέρνα που θύµιζε… Χίο, φάγαµε νόστιµα 
θαλασσινά και ήπιαµε δροσερά αναψυκτικά (όταν ο-
δηγούµε αποφεύγουµε το οινόπνευµα!).  
Φθάνοντας στη Θεσσαλονίκη, αποφασίσαµε να πάµε 
κάπου ήσυχα και καταλήξαµε στην Περαία. 

Το γεύµα στο σπίτι του Σπύρου που η γυναίκα 
του η Ζωή είχε ετοιµάσει, πλούσιο. ∆εν έλειπε 
ούτε το αγριογούρουνο, ούτε το καλό κρασί. 

4 

5 

6 

7 8 
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Τελευταίο βράδυ της όµορφης αυτής εκδρο-
µής, στη συµπρωτεύουσα, αφού το επόµενο 
πρωί όπως είπαµε «πετούσαµε» για Χίο. 
Η τύχη ήταν µε το µέρος µας και καταφέραµε να 
παρκάρουµε λίγα µόλις µέτρα από το Λευκό Πύρ-
γο.10  Μια βόλτα γύρω του, οι απαραίτητες φωτογρα-
φίες και στροφή αριστερά προς το άγαλµα του Μακε-
δόνα Στρατηλάτη Αλεξάνδρου του Μεγάλου. 
Με χαρά αντικρίσαµε ένα τεράστιο πανό το οποίο σε 
µικρή φωτογραφία σας παρουσιάζουµε.9 
Όλοι οι ∆ήµοι, οι επαρχίες, οι φορείς και τα Πολιτι-
στικά Σωµατεία του Νοµού, είχαν το δικό τους περί-
πτερο. Πολλές εξέδρες µε συγκροτήµατα µουσικά, 
χορευτικά, χορωδίες. Πανηγύρι πολιτισµού. 
Πρώτη µου σκέψη, ο Σύλλογος Χίων Θεσσαλονίκης 
η «Αγία Μαρκέλλα». Το ιστορικό µας σωµατείο που 
για πολλά χρόνια (από το 1915) επάξια µας εκπροσώ-
πησε και µας εκπροσωπεί στη συµπρωτεύουσα.  
Γνώρισα πριν από αρκετά χρόνια τον τότε (επί µα-
κρόν) πρόεδρο ∆ηµ. Λατουσάκη και από τότε συνερ-
γαζόµαστε µε όλες τις διοικήσεις, αν και τελευταία 
λόγω φόρτου εργασίας (απολογούµαι) δεν ήµουν ο 
πιο συνεπής συνεργάτης. ∆ικαιολογηµένη λοιπόν η 
χαρά µας που σε λίγο θα βλέπαµε τους δικούς µας 
ανθρώπους.  
Περπατήσαµε αρκετά  και σ` όλη τη διαδροµή παρα-
τηρούσαµε προσεκτικά το κάθε τι. Ήταν όλα τόσο 
όµορφα! Όταν όµως φθάσαµε στο «χιώτικο» περίπτε-
ρο και βρεθήκαµε ανάµεσα στους συµπατριώτες µας 
της Θεσσαλονίκης, η συγκίνηση και µόνο ήταν το 
συναίσθηµα που κυριάρχησε. 
Το χιώτικο καραβάκι, τα γλυκά και τα ποτά µας, το 
Λάβαρο του Συλλόγου, οι φωτογραφίες και αφίσες, 
τα χιώτικα βιβλία, τα διαφηµίστηκα και τόσα άλλα, 
έκαναν το περίπτερο ένα από τα πιο ωραία.11 
Οι πατριώτες µας όλοι αεικίνητοι και εξυπηρετικοί 
περιποιήθηκαν τους πολλούς επισκέπτες του περιπτέ-
ρου και τους έκαναν κοινωνούς της χιώτικης φιλοξε-
νίας. Το ούζο όλων των χιώτικων ποτοποιείων και τα 
µεζεδάκια είχαν ιδιαίτερη προτίµηση.12 
Συγχαρητήρια στους διοργανωτές και στους ανθρώ-
πους µας που είχαν το λιγότερο µια αξιοπρεπή πα-
ρουσία στη µεγάλη αυτή γιορτή του πολιτισµού. 
∆ώσαµε τα χέρια µε τον Πρόεδρο Γιάννη Τσούτσα, 
τη Γ. Γραµµατέα Μαρία Πασσαλή, το µέλος του ∆.Σ. 
Ευάγγελο Λοΐζο και τους άλλους Χιώτες που ήταν ε-
κεί και ξεκινήσαµε για µια βόλτα στην όµορφη πόλη. 
Προχωρήσαµε δυτικά προς τα Λαδάδικα. Πολύχρω-
µος ο ήλιος πρόβαλε δειλά από τα σύννεφα. Άπλωσε 
χρωµατιστό δρόµο στα νερά του Θερµαϊκού κι έφτα- 
σε ως εµάς,13  λες και µας καλούσε να ξανάρθουµε! 
Το υποσχεθήκαµε. 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

9 

10 

11 

12 

13 



Μάρµαρο, Οινούσσαι 

Καταρράκτης  

Ο πύργος στα ∆ώτια  

Τελευταία (είναι της µόδας), όλοι µιλούµε για το περιβάλ-
λον και την προστασία του, την στιγµή που οι περισσότε-
ροι το κακοποιούµε βάναυσα. ∆εν έχουµε όµως περιθώρια 
για λόγια! Η φύση όσο κι αν προσπαθεί να καλύψει τα ε-
γκλήµατα της απερισκεψίας µας, αδυνατεί να προλάβει. Τα 
νερά είναι µολυσµένα και λιγοστεύουν. Οι φωτιές εξαφα-
νίζουν τους  εναποµείναντες πνεύµονες πρασίνου. Οι πάγοι 
στους Πόλους λειώνουν. Η τρύπα του όζοντος µεγαλώνει 
επικίνδυνα… Κι εµείς τι κάνουµε;  

Παλιός Καταρράκτης 

Λωβοχώρι-Πανιά, Καλλιµασιά 

Αυτά όλα, είναι το Περιβάλλον και  



Ο ποταµός στο Γιόσωνα  Αγ. Ισίδωρος, Συκιάδα  

Συνεχίζουµε να εγκληµατούµε και να στερούµε από τα 
παιδιά µας το δικαίωµα στη ζωή! Μολύνουµε και τις τε-
λευταίες καθαρές γωνιές του τόπου µας µε τα αποµεινά-
ρια της υπερκατανάλωσης και του «πολιτισµού» µας. Πε-
τούµε ανεύθυνα αναµµένα τσιγάρα απ` το παράθυρο του 
αυτοκινήτου. Τα φυτοφάρµακα και τα χηµικά «πάνε σύννε-
φο». Σπαταλούµε ασύστολα ενέργεια και νερό… Τι να πω; 
«Ο Θεός να µας φωτίσει»… 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Περιοχή Νέας Μονής 

Αγία ∆ύναµη  

οφείλουµε να το προστατέψουµε! 

Πηγή Βεσταρχάτου ∆αφνώνα (νερό για την πόλη) 
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Ο αείµνηστος  ποιητής  Γιώργης Κρόκος µάλιστα 
µας ενθάρρυνε, κρίνοντάς το πολύ αξιόλογο. Από 
τότε, διατηρήσαµε τη σπίθα της έκδοσης ζωντα-
νή, χωρίς όµως να γίνει σηµαντική αναφορά, ε-
κτός από την κ. Πόπη Χαλκιά-Στεφάνου, στην ο-
ποία περιλαµβάνονται 30 στίχοι από το «γυναικο- 
µονύδριον των Χαλάνδρων του Ι. Αβδελιώδη. 
Τελευταία αναφαίνονται ελπίδες, µε το ενδιαφέ-
ρον του κ. ∆ήµου Αβδελιώδη και τη συµβολή του 
αξιότιµου ∆ηµάρχου Ιωνίας. Στηρίζοντας αυτή 
την προσπάθεια η «∆άφνη» δηµοσιεύει αυτούσιο 
(έστω και λίγο «ανορθόδοξα») το ποίηµα του Ι. 
Αβδελιώδη για το µοναστήρι. 
 
1. Απρίλης `92 Αρ. φύλ. 23 «Προσωπικότητες 

του Ανέµωνα» 
2. Εφηµ. Ο ΣΚΙΝΟΣ ∆εκ. 1997, Αρ. φύλ. 12(45) 

σ.4 «Επίθετα των χωριών του Ανέµωνα» 
3. Τα Μοναστήρια της Χίου. Αθήνα 2003(;) σ. 

363 Ι. Μονή της Αγίας Ματρώνας της Χιοπο-
λίτιδος ή Μονής Χαλάνδρων. 

∆ηµήτρης Μελαχροινούδης 

Στο προηγούµενο τεύχος της «∆άφνης» αναφερ-
θήκαµε στο µοναστήρι της Αγιά Ματρώνας ή 
Χαλάνδρων, ερανιζόµενοι  στοιχεία από σχετικό 
ποίηµα του Ιωάννη Αβδελιώδη. 
Για τον αγνοηµένο ∆ιδυµούση «Οµηρίδη», γρά-
ψαµε πριν 16 χρόνια, όταν είχαµε την επιµέλεια 
της έκδοσης του πολιτιστικού εντύπου 
«Καλλιµασιώτικα και Νέα του Ανέµωνα».1   

Παρουσιάσαµε για πρώτη φορά τη ζωή και το 
ποιητικό του έργο, χάρη στα φωτοαντίγραφα 
ποιηµάτων του, που είχε την καλοσύνη να µας 
δώσει ένας απόγονός του, ο τότε ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος Ανέµωνα Σταύρος Αβδελιώδης. 
Στην αναφορά µας, εκτός από τις καταγραµµέ-
νες πληροφορίες του ποιητή, προσπορισθήκαµε 
στοιχεία από έρευνά µας για τα επίθετα των χω-
ριών του Ανέµωνα, για το επώνυµο της οικογε-
νείας πριν από το 1822 (Ξεδιδιµουσάκιν / Ξοδι-
µουσάκιν).2 

Είχαµε γράψει τότε ότι επιβάλλεται η αξιολόγη-
ση του έργου, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ευ-
χή να δηµοσιευθεί.  

«Το Γυναικοµονύδριον των Χαλάνδρων» 
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βιβλίων της Αρχαιότητας. Με τον τρόπο αυτό 
ήρθαν και πάλι στο φως πολλές σηµειώσεις και 
συγγράµµατα σπουδαίων γυναικών. Ήρθαν στο 
φως της έρευνας βιογραφικά στοιχεία για τις πε-
ρίφηµες Ιέρειες της Μαθηµατικής Επιστήµης. 
Οι «ερευνητές» τα κατάφεραν. ∆ιάβασαν τα 
έργα σπουδαίων Ιστορικών και Φιλοσόφων 
όπως: Στοβαίος, Πρόκλος, Λόβων ο Αργείος, 
Ξενοφών, Ιπποκράτης, Σωρανός, Πλάτων, Πορ-
φύριος, Αριστοτέλης, Αριστόξενος, ∆ιογένης ο 
Λαέρτιος, Βιτρούβιος, ∆ασυπόδιος, Ιαµβλίχος 
κλπ.   Η προσπάθεια απέδωσε. Το ψάξιµο ακόµα 
συνεχίζεται από πολλούς και αποδίδει. 
«Ανακαλύφθηκαν» πολλές δεκάδες ονόµατα 
σπουδαίων σοφών γυναικών που διέπρεψαν στα 
Μαθηµατικά.   Εγκυκλοπαίδειες, ακόµα και πολ-
λές Ιστοσελίδες από το ∆ιαδίκτυο βοήθησαν αρ-
κετά τη προσπάθεια των ερευνητών. Όπως µε 
πληροφόρησαν κάποιοι φίλοι ο διακεκριµένος 
Μαθηµατικός καθηγητής  Βαγγέλης Σταµάτης 
αναφέρει στο βιβλίο του µερικά ονόµατα γυναι-
κών Μαθηµατικών της Αρχαιότητας. Αρκετοί 
είναι εκείνοι που έδωσαν στο φως της δηµοσιό-
τητας  πολλά ονόµατα σπουδαίων Ελληνίδων 
γυναικών Μαθηµατικών. 
Οι περισσότερες από αυτές έλαµψαν µε τη σοφί-
α τους. Έγιναν σεβαστές και αξιολάτρευτες στην 
εποχή τους! Ανέδειξαν πολλούς λαµπρούς  µα-
θητές που διέπρεψαν και προώθησαν τη Μαθη-
µατική Επιστήµη. 
Παραθέτω τα ονόµατα µερικών γυναικών Μα-
θηµατικών της Αρχαιότητας: 
Αίθρα από τη Τροιζήνα µητέρα του Θησέα 
έζησε τον 10ον αιώνα π.X. - Πολυγνώτη σύντρο-
φος και µαθήτρια του σοφού Θαλή, 7ος αιώνας 
π.X. -  Θεµιστόκλεια ή Θεόκλεια Ιέρεια στους 
∆ελφούς, 6ος αιώνας π.X. - Θεανώ κόρη του 
Βροντίνου σύζυγος του Πυθαγόρα, 6ος αιώνας 
π.X. - ∆οµώ θυγατέρα του Πυθαγόρα και της 
Θεανώς, 6ος αιώνας π.X. - Αριγνώτη  κόρη ή 
µαθήτρια του Πυθαγόρα, 6ος αιώνας π.X. - Μύια 
ή Μυρία κόρη του Πυθαγόρα και της Θεανώς, 
6ος αιώνας π.X. - ∆εινώ µαθήτρια του Πυθαγόρα 
γνώστρια της Αριθµοσοφίας. - Ελορίς η Σαµία 
µαθήτρια του Πυθαγόρα, 6ος αιώνας π.X. - Φί-
ντυς ή Φίλτυς µαθήτρια του Πυθαγόρα, 6ος αιώ-
νας π.X. - Μέλισσα µαθήτρια του Πυθαγόρα, 6ος 
αιώνας π.X. - Τυµίχα η Σπαρτιάτισσα µέλος της 
Πυθαγόρειας κοινότητας. - Πτολεµαϊς η Νεοπυ- 

Η εξαίσια και πα-
νέµορφη Μαθη-
µατικός Υπατία 
κόρη του Μαθη-
µατικού και Α-
στρονόµου Θέω-
να του Αλεξαν-
δρινού.  
Γεννήθηκε στην 
Αλεξάνδρεια το 
375 µ.Χ. Από µι-
κρή είχε µεγάλη 
έφεση για µάθη-

ση. Ο πατέρας της την ενεθάρρυνε. Έλαβε πολύ 
µεγάλη µόρφωση. Μετά την ολοκλήρωση των 
σπουδών της δίδαξε στην περίφηµη Πλατωνική 
Σχολή της Αλεξάνδρειας. Ήταν σεβαστή και πολύ 
αγαπητή σε όλους.  Ανέδειξε σπουδαίους µαθη-
τές. Επειδή αρνήθηκε να ασπαστεί το Χριστιανι-
σµό, θανατώθηκε από το φανατισµένο όχλο της 
Αλεξάνδρειας το 415 µ.Χ.  
Είναι γεγονός ότι δυστυχώς έχουµε ελάχιστες  
γνώσεις για  τις σοφές γυναίκες της Αρχαιότητας. 
Με τη πάροδο του χρόνου ή από άλλες αιτίες χά-
θηκαν πολύτιµα  συγγράµµατα και µαρτυρίες για 
τη ζωή τους και τα έργα τους. Πριν από µερικά 
χρόνια ξεκίνησε ένας Παγκόσµιος Όµιλος για τη 
µελέτη και καταγραφή των Αρχαίων Πολιτισµών. 
Παράλληλα µε τον Παγκόσµιο Όµιλο η Ακαδηµί-
α Αθηνών ξεκίνησε µια έρευνα για τα Μαθηµατι-
κά. Αλλά και πολλοί ιδιώτες καθηγητές άρχισαν 
την έρευνα από δική τους πρωτοβουλία. Όπως 
λέγεται, το έναυσµα για το «ψάξιµο» άρχισε όταν 
κάποιος µαθητής ρώτησε τον καθηγητή Βαγγέλη 
Σπανδάγο: «Εκτός από την Υπατία που αναφέρε-
ται στο σχολικό βιβλίο της Γεωµετρίας δεν υπήρ-
ξαν άλλες γυναίκες Μαθηµατικοί στην αρχαιότη-
τα;» Ο καθηγητής γύρισε στο σπίτι του και 
άρχισε να ψάχνει στα βιβλία. 
Ρώτησε φίλους και γνωστούς εκπαιδευτικούς. 
Κανείς δεν ήξερε. Κανείς δεν γνώριζε κάτι. Η 
έρευνα από πολλούς καθηγητές έφερε αξιόλογα 
αποτελέσµατα. Αποκαλύφτηκαν ξεχασµένα από 
τη λήθη του χρόνου πολλά ονόµατα σοφών γυναι-
κών της αρχαιότητας. Χάρις στη µεθοδικότητα 
και  την υποµονετική εργασία αρκετών νέων 
«ερευνητών» ξεσκονίστηκαν πολλές εκατοντάδες 
συγγράµµατα Αρχαίων. Ξεφυλλίστηκαν αρκετές 
εκατοντάδες  τόµοι  Ιστορικών  και  Φιλοσοφικών  

Σπουδαίες και εξαίρετες Ελληνίδες  
Γυναίκες Μαθηµατικοί  στην Αρχαιότητα! 
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θαγόρεια φιλόσοφος. - ∆ιοτίµα Ιέρεια του Λυ-
κείου ∆ιός από τη Μαντινεία. - Βιτάλη ή Βιστά-
λα κόρη της ∆αµώς εγγονή του Πυθαγόρα. - 
Περικτιόνη η Αθηναία µητέρα του Πλάτωνα. - 
Λασθένεια από την Αρκαδία σύζυγος του φιλό-
σοφου Σπευσίππου. - Αξιοθέα µαθήτρια στην 
Ακαδηµία του Πλάτωνα. - Νικαρέτη η Κορινθία  
γνωστή ως « θεραπαινίς της Γεωµετρίας». - Α-
ρετή κόρη του Αρίστιππου ιδρυτού της Κυρη-
ναϊκής Σχολής. - Πυθαΐς κόρη του Μαθηµατι-
κού Ζηνοδώρου, 2ος αιώνας πΧ. - Πάνδροσος ή  
Πανδροσιών Αλεξανδρινή Γεωµέτρης µαθήτρια 
του Πάππου, 4ος αιώνας πΧ. 
Ο Ιαµβλίχος στο έργο του «Περί Πυθαγορείου 
Βίου» διέσωσε 17 ονό-
µατα Πυθαγορείων γυ-
ναικών που δίδαξαν 
Μαθηµατικά: 
Ρυνδακώ αδελφή του 
Νυνδάκου. - Οκκελώ 
και η αδελφή της Εκκε-
λώ από τις Λευκάνες. - 
Χειλωνίς θυγατέρα του 
Χείλωνα του Λακεδαί-
µονα. - Κρατησίκλεια 
σύζυγος του Κλεάνορα 
Λακεδαιµόνιου. - Λα-
σθένεια η Αρκάς. - Α-
βροτέλεια κόρη του Α-
βροτίνου από το Τάρα-
ντα. - Εχεκράτεια η Φλιασία. - Θεανώ η σύζυ-
γος του Βροντίνου. - Θεανώ η σύζυγος του Πυ-
θαγόρα. - Τυρσινίς από τη Σύβαρη. - Πεισιρρό-
δη από τον Τάραντα. - Θεαδούσα η Λάκαινα. - 
Βοιώ η Αργεία. - Βαβέλυκα η Αργεία. - Κλεαίχ-
µα αδελφή του Λάκωνα Αυτοχαρίδα. - Νισθαια-
δούσα. 
Στο µακρύ κατάλογο των γυναικών Μαθηµατι-
κών συµπεριλαµβάνουµε και το όνοµα της  
όµορφης και εξαίρετης Υπατίας θυγατέρας του 
Μαθηµατικού και Αστρονόµου Θέωνα από την 
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. 
Τα ως άνω ονόµατα των Μαθηµατικών γυναι-
κών  καλύπτουν µια περίοδο από τον 10ον π.Χ 
αιώνα ως τον 5ον µ.Χ. Τώρα που γνωρίζουµε 
τόσα πολλά ονόµατα γυναικών Μαθηµατικών 
µας έρχεται ένα ερώτηµα στα χείλη µας. Γιατί 
έµειναν στην αφάνεια τόσες αξιόλογες γυναίκες 
Μαθηµατικοί;  Μερικοί λένε ότι όταν έγινε η 
καταστροφή της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας 
χάθηκαν τα πολύτιµα συγγράµµατα και τα βι-
βλία τους. Άλλοι λένε ότι µπορεί να είναι  αιτία 
της  αφάνειας  και της  λήθης η  αντιπάθεια ορι- 

σµένων προς τα Μαθηµατικά. Και σήµερα στον 
21ον αιώνα πολλοί πιστεύουν ότι Γυναίκες και 
Μαθηµατικά είναι έννοιες ασύµβατες. Ως και ο 
πρόεδρος του Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ ο 
Λόρενς Σάµερς είχε δηλώσει ότι: 
Οι γυναίκες δεν είναι φτιαγµένες για τα Μαθηµα-
τικά! 
Ευτυχώς όµως που διέγνωσε εγκαίρως το τραγι-
κό του σφάλµα και έκανε νέα δήλωση, ότι οι δη-
µοσιογράφοι δεν κατάλαβαν τις δηλώσεις που 
έκαµε! 
Πολλοί πιστεύουν  ότι τα Μαθηµατικά είναι δύ-
σκολα! Γιαυτό όταν ακούνε ότι µια γυναίκα είναι 
Μαθηµατικός... προβληµατίζονται! Όµως η αλή-

θεια είναι ότι πολλές γυ-
ναίκες «έχουν τα κό-
τσια» και τα καταφέρ-
νουν πολύ καλλίτερα α-
πό τους άνδρες. 
Έχουν «Μυαλό θηλυκό» 
όπως λέει και ο θυµόσο-
φος λαός µας. 
Ενδεικτικά παραθέτω 
τρία βιογραφικά στοιχεία  
γυναικών Μαθηµατικών 
της Αρχαιότητας: Αί-
θρας, Πολυγνώτης, Θε-
µιστόκλειας. 
Η Αίθρα 
Έζησε τον 10ον αιώνα 

προ Χριστού. Ήταν θυγατέρα του βασιλιά Πιτθέα 
της Τροιζήνας. Ήταν µητέρα του ήρωα Θησέα 
βασιλιά της Αθήνας. Όταν µεγάλωσε  ο γιος της  
ο Θησέας έφυγε να πάει στον πατέρα του στην 
Αθήνα. Η Αίθρα έµεινε στη  Τροιζήνα. Ασχολή-
θηκε µε τα Μαθηµατικά. Εγινε δασκάλα της Α-
ριθµητικής.  
Μάθαινε τα παιδιά της Τροιζήνας Γραφή, Ανά-
γνωση και Μαθηµατικά. Η Μέθοδος που δίδασκε 
ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Οι αριθµοί γραφόταν 
µε πολύπλοκα σύµβολα.  
Την εποχή εκείνη ήταν διαδεδοµένο το Κρητικο-
Μυκηναϊκό σύστηµα γραφής και αρίθµησης. 
Έπρεπε κάθε σύµβολο να το επαναλαµβάνουν 
πολλές φορές. Την εποχή εκείνη δεν γνώριζαν τη 
χρήση του «µηδέν». 
Η  Πολυγνώτη 
Έζησε τον 7ον αιώνα προ Χριστού. Ο Ιστορικός 
Λόβων ο Αργείος αναφέρει στα βιβλία του αρκε-
τές πληροφορίες για τη Πολυγνώτη. Αναφέρει 
ότι ήταν σύντροφος και µαθήτρια του µεγάλου 
σοφού της Αρχαιότητας του Θαλή του Μιλήσιου.  
Επίσης  ο Ιστορικός  Βιτρούβιος  αναφέρει  ότι η  

Η Θεανώ ως φοιτήτρια του Πυθαγόρα (www.isotita.gr) 
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πισκέψεων ανάµεσα σε συγγραφείς της Κύπρου 
και της Χίου.   
Ο Κυπριακός Σύνδεσµος Παιδικού – Νεανικού 
Βιβλίου που είναι το Εθνικό Τµήµα της ∆ιε-
θνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα στην 
Κύπρο, λειτουργεί εδώ και 34 χρόνια και έχει 
αναπτύξει µια πλούσια δράση στο χώρο της 
προώθησης της κυπριακής παιδικής και νεανι-
κής λογοτεχνίας, τόσο στην Κύπρο όσο και στο 
εξωτερικό. 
Η έναρξη µιας πολιτιστικής  συνεργασίας  µε  
τη Χίο θα συµβάλει αναµφίβολα στην καλύτερη 
γνωριµία των συγγραφέων µας και ταυτόχρονα 
θα συσφίξει ακόµα περισσότερο τους αδελφι-
κούς δεσµούς των Ελλήνων της Κύπρου µε την 
Ελλάδα.  
Για το σκοπό αυτό, σας παρακαλούµε να µελε-
τήσετε το ενδεχόµενο επίσκεψης συγγραφέων 
από την Κύπρο στη Χίο µέσα στη φετινή χρο-
νιά, σε χρόνο που εσείς κρίνετε κατάλληλο, για 
να παρουσιάσουν τη λογοτεχνική τους δουλειά 
και να αρχίσει µια συνεργασία ανάµεσά µας.  
Με φιλικούς χαιρετισµούς  

 
Για τον Κυπριακό Σύνδεσµο  

Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου 
 Ο Πρόεδρος                  Η Γραµµατέας  
Κώστας Κατσώνης        Μαρία Ιωάννου 

 
χε διακοσµήσει το βωµό του Απόλλωνα µε γεω-
µετρικά σχέδια.  
Ο Πυθαγόρας θαύµαζε τις γνώσεις και τη µεγά-
λη σοφία της Θεµιστόκλειας. Θαύµαζε το 
έξυπνο εφευρετικό γυναικείο µυαλό. Την µεγά-
λη ικανότητα που έχουν οι γυναίκες να µαθαί-
νουν σωστά και γρήγορα τα αφηρηµένα Μαθη-
µατικά. Αυτό το γεγονός τον ώθησε να δέχεται 
στη Σχολή του πολλές γυναίκες µαθήτριες. 
Θεωρούµε υποχρέωση και καθήκον να αναφερ-
θούµε στις εξαίρετες αυτές γυναίκες Μαθηµατι-
κούς της Αρχαιότητας έστω και µε καθυστέρη-
ση τόσων αιώνων! 
Η Επιστηµονική Κοινότητα οφείλει να τιµήσει 
όλες αυτές τις  εξαίρετες γυναίκες Μαθηµατι-
κούς  της Αρχαιότητας. 
 

    Αντώνης Τενέδιος  
Σκαλοχώρι Λέσβου 

Εκπολιτιστικό Σωµατείο  
Η «Πρόοδος» 

Καλλιµασιά Χίου 
 
Αγαπητέ κύριε Ρουφάκη 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «Προόδου» θα 
ήθελε να σας ευχαριστήσει θερµά για τη δωρεά 
εκ µέρους σας βιβλιοδετηµένου τόµου του περιο-
δικού «∆άφνη».  
Παράλληλα θα θέλαµε να σας ευχηθούµε καλό 
κουράγιο και να έχετε πολύ δύναµη ώστε να συ-
νεχίσετε να υπηρετείτε προσφέροντας τόσο στη 
γη των προγόνων όσο και σε όλους εµάς µε την 
παρουσία σας, τη ζωντάνια σας και την αγάπη 
σας για κάθε τι το «Χιώτικο». 
Με ιδιαίτερη εκτίµηση 

Η πρόεδρος               Ο γραµµατέας  
       Ροκανά Καίτη        Κοκκινάκης ∆ηµήτρης 

* 
Αγαπητέ κ. Ρουφάκη,    
Επιθυµούµε µε την  επιστολή µας  αυτή, την ο-
ποία αποστέλλουµε µε προτροπή της αγαπητής 
φίλης συγγραφέως και εκδότριας κ. Μάρως Ματ-
θαίου, να σας παρακαλέσουµε όπως εξετάσετε 
θετικά το ενδεχόµενο έναρξης µιας πολιτιστικής 
συνεργασίας στο χώρο του παιδικού βιβλίου αλ-
λά και της ευρύτερης λογοτεχνικής  δηµιουργίας 
µε την Κύπρο, ιδιαίτερα µέσω της ανταλλαγής ε- 

 
Πολυγνώτη ήταν γνώστρια: Πολλών Γεωµετρι-
κών Θεωρηµάτων. Επέτυχε την απλούστευση 
των Αριθµητικών Συµβόλων µε την εισαγωγή της 
Αρχής της Ακροφωνίας. ∆ηλαδή µε την εισαγωγή 
αλφαβητικών γραµµάτων. Η Πολυγνώτη διετύ-
πωσε και απέδειξε τη πρόταση: «Εν κύκλω η εν 
τω ηµικυκλίω γωνία ορθή εστίν». 
Θεµιστόκλεια ή Θεόκλεια! 
Έζησε τον 6ον αιώνα προ Χριστού. Στοιχεία για 
τη Θεµιστόκλεια µας δίνει ο µεγάλος Ιστορικός 
∆ιογένης ο Λαέρτιος. Ήταν πρόσωπο σεβαστό. 
Χρηµάτισε ∆ελφική Ιέρεια.  Λέγεται ότι η  Θεµι-
στόκλεια µύησε τον Πυθαγόρα στις αρχές της Α-
ριθµοσοφίας και στη Γεωµετρία. Ο Φιλόσοφος 
Αριστόξενος  µιλά για  την  Ιέρεια  Θεµιστόκλεια 
ότι δίδασκε στους ∆ελφούς Μαθηµατικά σε 
όσους είχαν έφεση για µάθηση. Τόση ήταν η αγά-
πη της Θεµιστόκλειας για τη Γεωµετρία ώστε εί- 
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Του Βαγγέλη Ρουφάκη 
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Το καλοκαίρι του 2006, µαζί µε άλλους συνέ-
δρους της Οµηρικής Ακαδηµίας Χίου και της 
Euroclassica, κάναµε µια µονοήµερη επίσκεψη 
στην απέναντι ακτή της Μικράς Ασίας, µε προο-
ρισµό την επίσκεψη των αρχαίων Ιωνικών πόλε-
ων Πριήνης και Μιλήτου. 
Από τη Χίο µε ένα απ' τα καραβάκια που εκτε-
λούν καθηµερινά συγκοινωνία Χίου-Τσεσµέ, 
φθάσαµε στον Τσεσµέ σε τρία τέταρτα της ώρας. 
Η θάλασσα ήρεµη κυµάτιζε νωχελικά και τρεµό-
παιζε µε τις αποχρώσεις του γαλάζιου. 
Όταν φθάσαµε µας περί-
µεναν τρία πούλµαν. Στα 
δύο οι ξεναγοί αγγλοµα-
θείς (οι ξένοι σύνεδροι  
ήταν διπλάσιοι) και στο 
δικό µας ο ξεναγός Χα-
σάν, είχε εκπονήσει τη 
διδακτορική διατριβή του 
στη Φιλοσοφική του 
Παν/µίου Αθηνών. Τόσο η 
προφορά, όσο και η γνώ-
ση της γλώσσας µας, ήταν 
εντυπωσιακή. 
Ο αυτοκινητόδροµος που 
σε λίγο µπήκαµε βγαίνο-
ντας απ' τον Τσεσµέ, ευ-
ρωπαϊκών προδιαγραφών, 
µας περνούσε µέσα από απέραντες καταπράσινες 
πεδιάδες. Κάναµε πολλά χιλιόµετρα για να δούµε 
έστω και ένα λοφίσκο. Κάποιος απ` τους εκδρο-
µείς είπε «τα µέρη τούτα είναι τα πιο εύφορα της 
Γης» ίσως δεν είναι υπερβολή. 
Απέραντα µποστάνια, κυρίως µπάµιες, λιγότερες 
ντοµάτες και πατάτες, εναλλάσσονταν µε βαθυ-
πράσινα δέντρα, που στην αρχή δυσκολευτήκαµε 
να τα γνωρίσουµε κυρίως γιατί δεν πήγαινε το 
µυαλό µας. Ρωτήσαµε τον Χασάν. Συκιές, µας 
λέει, είναι. 
-Και τι τα κάνετε τόσα σύκα; 
-Αυτά τροφοδοτούν τις βιοµηχαν ίες που φτιά-
χνουν ρακί και οινόπνευµα. 
Κι ενώ πραγµατικά είµαστε όλοι γοητευµένοι απ' 
την οργιώδη βλάστηση και την εξαιρετική κατά-
σταση του δρόµου, σε µακρινή απόσταση απ` 
αυτόν, πού και πού, βλέπαµε οικισµούς µε µίζε-
ρες οικοδοµές. 
Ο οδηγός κι ο βοηθός του καθώς και ο ξεναγός, 
µε µαύρα παντελόνια, κάτασπρα πουκάµισα, πλυ 
µένοι καθαροί φρεσκοξυρισµένοι (οι ασχολούµε- 

νοι µε τον τουρισµό ας τα έχουν υπ' όψη τους). 
Λίγο πριν φθάσοµε στην περιοχή της Σµύρνης -ο 
αυτοκινητόδροµος περνάει απ` έξω- ο βοηθός 
του οδηγού φόρεσε γάντια µιας χρήσεως και µας 
πρόσφερε τσάι ή καφέ ανάλογα µε τις προτιµή-
σεις  µας, καθώς και µπισκότα σε ατοµική συ-
σκευασία.  Η προσφορά επαναλήφθηκε λίγο 
πριν φθάσουµε στην Αρχαία Πριήνη. Η πόλη 
σύµφωνα µε την παράδοση είχε κτισθεί από 
Ίωνες αποίκους, στη νότια κλιτύ του όρους Μυ-
κάλη. Οι προσχώσεις του ποταµού Μαιάνδρου 

έκαµαν πολύ εύφορη την 
περιοχή µεταξύ της πό-
λης και του Λάτµιου 
κόλπου. 
Η µεγάλη της δόξα κατά 
τον 6ο π.Χ. αι. οφείλεται 
στην ηγεσία του Βίαντα, 
ενός από τους επτά σο-
φούς του Αρχαίου Ελλη-
νικού Κόσµου. Η Πριή-
νη είχεν εµπλακεί στους 
Περσικούς Πολέµους 
και πλήρωσε βαρύ τίµη-
µα. Κατά τους Ελληνι-
στικούς Χρόνους, µετά 
τον θάνατο του Μ. Αλε-
ξάνδρου, ο οποίος την 

είχεν εξωραΐσει, η Πριήνη ενεπλάκη σε έριδες 
µε το βασίλειο της Περγάµου και τους βασιλείς 
της Καππαδοκίας και σιγά-σιγά άρχισε η παρακ-
µή. Τον ΙΓ' αι. µ.Χ. υποτάχθηκε στους Τούρκους 
και η ερήµωση διαδέχθηκε την παρακµή. 
Οι Τούρκοι την ονόµασαν Σαµσούν-Καλεσί  και 
είναι τελείως ερειπωµένη. Τα στοιχεία αυτά 
βρήκα την προηγούµενη της εκδροµής στη βι-
βλιοθήκη «Κοραής» ανοίγοντας βιαστικά το λε-
ξικό του Ελευθερουδάκη. ∆εν υπήρχε χρόνος 
για λεπτοµερέστερη έρευνα. 
Τώρα, σε µια µικρή πλατεία στα ριζά του βου-
νού, σταµάτησαν τα πούλµαν. Ώρα 2.00 µ.µ., 
µήνας Ιούλιος, και το θερµόµετρο στο µαγαζάκι 
που πουλούσε αναψυ            κτικά και ενθύµια 
έδειχνε 40° C.  
Ο Χασάν µας είπε ότι το ανέβασµα στον λόφο 
δεν είναι εύκολο και όσοι θέλουν µπορούν να 
µείνουν στα κλιµατιζόµενα πούλµαν.   
Έµειναν αρκετοί και πολλοί νέοι, για ν` απολαύ-
σουν τον παγωµένο «φραπέ τους».  
Ο Ισπανός Ακαδηµαϊκός  Fr. Adrados µε πολλές 

Οδοιπορικό στην αρχαία Πριήνη  
Σεβαστής Χαβιάρα-Καραχάλιου   

Ερείπια του ναού της Αθηνάς στην αρχαία Πριήνη 
(www.explorers.gr)  
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 δεκαετίες στην πλάτη του και µε αχώριστο σύ-
ντροφο το σακίδιο του, µε σορτς εκδροµικό και 
τη µαγκούρα του, ξεκίνησε για την ανάβαση 
απ` τους πρώτους. 
Ο ξεναγός µπροστά (γύρω στα 30-35) µαζί µε 
τον Ακαδηµαϊκό κ. Ν. Κονοµή και πίσω µια 
οµάδα Κυπρίων φοιτητών. Ανηφορίζοντας το 
βουνό, υπάρχουν καλοσυντηρηµένες οι αρχαίες 
αναβαθµίδες και είναι αρκετά πλατιές. Σε άλλη 
εποχή ή έστω σε άλλη ώρα του 24ώρου, θα 
ήταν εύκολο να τερµατίσεις χωρίς διακοπή. 
Κάποια ώρα ένοιωσα την αναπνοή µου να επι-
ταχύνεται γοργά και να µου κάνει δύσκολη τη 
συνέχεια της  ανάβασης.  Κάθισα σ` ένα πλατύ-
σκαλο να πάρω ανάσα, όµως ο ήλιος καυτός δε 
βοηθούσε. Ένοιωσα.. ικανοποίηση, όταν είδα 
τους φοιτητές στο πιο πάνω πλάτωµα να 
παίρνουν θέση στα πλατύσκαλα για ν' ανασά-
νουν και να συνεχίσουν. Χαρά µικρού παιδιού 
ένοιωσα, αφού είδα ότι και οι φοιτητές 
έκαναν... στάση. Όµως κοιτάζοντας πιο πάνω 
απ` τους φοιτητές στα άνδηρα που βρίσκονταν 
κοντά στην είσοδο, είδα τον ξεναγό και τον κ. 
Κονοµή. Σε απόσταση αναπνοής ο κ. Adrado 
παρέα µε τον Πορτογάλο Francisco Oliveira 
(πρόεδρο της Euroclassica) πολύ νεώτερο, αλλά 
µε αρκετές δεκαετίες στην πλάτη. 
Αφού έµεινα στο πλατύσκαλο 2-3' συνέχιζα να 
ανηφορίζω µε την παρέα των φοιτητών. Οι 
άλλοι είχαν µείνει πολύ πίσω, σχεδόν στα πρώ-
τα πλατώµατα του λόφου. 
Όταν πια σε αρκετό ύψος συναντήσαµε την εί-
σοδο και µπήκαµε στον χώρο. των ερειπίων της 
Αρχαίας Πριήνης, ένοιωσα δέος βλέποντας τον 
τεράστιο ναό της Αθηνάς µε έξι (6) σειρές κιό-
νων. ∆έος και θαυµασµό. 
Καλοσυντηρηµένη η στοά της αγοράς, όπως και 
το αρχαίο θέατρο δίπλα στο ιερό του Ασκλη-
πιού. Ένας ορθός κάθετος βράχος υψώνεται πά-
νω απ` τα ερείπια, είναι η ακρόπολη, δύσβατη 
και απόρθητη από τους εχθρούς, ήταν το κατα-
φύγιο σε καιρούς πολέµων. 
Απ` όσα µας είπε ο ξεναγός, στα τέλη του ΙΘ` 
αι. οι ανασκαφές Γερµανών αρχαιολόγων απο-
κάλυψαν όλη την πόλη. Το ρυµοτοµικό της σύ-
στηµα παροµοιάστηκε µε το της Ποµπηίας, δη-
λαδή δρόµοι ευθείς οι οποίοι τέµνονται καθέτως 
σε ορθή γωνία από τους άλλους και είναι κατα-
σκευασµένοι µε µεγάλη τέχνη. Η µεγάλη αγορά 
είχε διπλή σειρά τιµητικών κιόνων. Απέναντι 
ήταν η ιερά στοά στην οποία γίνονταν 
θρησκευτικές τελετές. Πίσω από αυτήν τη στοά 
το Πρυτανείο και το Βουλευτήριο.  

Ο θαυµασµός µας ήταν τόσο µεγάλος, που δια 
µιας ξεχάσαµε τη ζέστη, τις ταχυπαλµίες και την 
ταλαιπωρία. Οι ξένοι, όλοι προετοιµασµένοι, 
έκαναν πολλές ερωτήσεις στους δικούς τους ξε-
ναγούς, χωρίς να παίρνουν τις σωστές απαντή-
σεις. Ο δικός µας ήταν πολύ πρόθυµος και προ-
σεκτικός, γιατί στην οµάδα υπήρχαν φιλόλογοι 
που δεν του την χάριζαν. 
Η ώρα όµως περνούσε κι έπρεπε σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα να γυρίσουµε στα πούλµαν για να 
προλάβουµε να πάµε στη Μίλητο και στις 6.00 
µ.µ. να είµαστε πίσω στον Τσεσµέ, να µη χάσοµε 
το καραβάκι, που θα έκανε το τελευταίο δροµο-
λόγιο της ηµέρας. Το βράδυ δεν µπορούσαµε να 
διανυκτερεύσαµε γιατί δεν είχαµε «βίζα». 
Ξεκινώντας, γύρισα κι εκοίταξα τα ερείπια ενός 
λαµπρού παρελθόντος, που βρισκόταν... υπό την 
προστασία µιας κάθετης προεξοχής της πλευράς 
του βουνού, εκεί που έζησε ένας απ` τους επτά 
µεγαλύτερους σοφούς της αρχαιότητας, ο Βίας ο 
Πριηνεύς. Ανοίγω πάλι το µπλοκάκι µου, εκεί 
που την προηγούµενη είχα αντιγράψει 
απ` το λεξικό του Ελευθερουδάκη δυο σειρές για 
τον ονοµαστό Βίαντα. 
Ήταν αφιλοκερδής, ευεργετικός, δίκαιος, συνη-
γορούσε αφιλοκερδώς και αυτεπαγγέλτως όταν 
έβλεπε να αδικούνται κατάφορα οι µη έχοντες. 
Μετά την κατάκτηση της Πριήνης απ` του Πέρ-
σες, οι κάτοικοι έφευγαν παίρνοντας µαζί τους τα 
πιο πολύτιµα πράγµατα τους. Ο Βίας καίτοι 
πλούσιος έφυγε χωρίς να πάρει τίποτα. 
Όταν τον ρώτησαν είπε: «Ό,τι έχω µετ` εµού φέ-
ρω», αυτό αργότερα µεταφράστηκε στα 
Λατινικά, omnia mea mecum porto, που συνηθί-
ζεται µέχρι σήµερα. Η φιλοσοφία του, δεν ήταν 
θεωρητική αλλά πρακτική και είχε πηγή της γνώ-
σης του, τον άνθρωπο. 
Από τα πολλά γνωµικά αποφθέγµατα του σώθη-
καν λίγα, από άλλους αρχαίους συγγραφείς, µε-
ταξύ των οποίων το περίφηµο, «Οι πλείστοι κα-
κοί». 
Ξεκινήσαµε τώρα µε την αγωνία πότε θα φθάσο-
µε στη Μίλητο, γιατί η ώρα έτρεχε γρήγορα. 
Όταν φθάσαµε, η αρχηγός της εκδροµής και 
Πρόεδρος της Οµηρικής Ακαδηµίας κ. Μ. Για-
τράκου, µε τη βοήθεια του Χασάν, ρώτησε τον ο-
δηγό του πούλµαν, πόση ώρα έχοµε στη διάθεση 
µας, κι εκείνος απάντησε: Καθόλου χρόνο. Τον 
ξοδέψατε στη Σαµσούν-Καλεσί όπως λένε οι γεί-
τονες την αρχαία Πριήνη. ∆εν πρέπει να κατέβε-
τε λέει ο ξεναγός, άλλωστε δεν θα δείτε τίποτα. 
Ότι βλέπετε απ` τις θέσεις σας.  ∆εν υπάρχει τί-
ποτα. Από τις θέσεις µας βλέπαµε έναν τεράστιο 



Οι κόποι µας δεν πάνε χαµένοι. Πάντα το πιστεύ-
αµε, γι` αυτό παρά τις δυσκολίες που συχνά αντι-
µετωπίζουµε και τις πικρίες που γευόµαστε, συ-
νεχίζουµε µε περισσότερο πείσµα το έργο µας. 
Τα παιδιά της Β` τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου 
Σταυρούπολης και τα παιδιά της ίδιας τάξης του 
Σχολικού Κέντρου Καµποχώρων, µε την καθοδή-
γηση εµπνευσµένων δασκάλων, επικοινωνούν! 
Σας παρουσιάζουµε δυο επιστολές των παιδιών 
και θα σταθούµε δίπλα τους, για να αναπτυχθούν 
περαιτέρω αυτές οι σχέσεις. 

«Χίος, 31 Μαρτίου 2008  
Αγαπητοί µας φίλοι 
Είµαστε  οι  µαθητές  της Β` τάξης  του Σχολικού 
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µαρµαρένιο τοίχο να περιβάλλει µια µεγαλοπρε-
πή αψιδωτή είσοδο. 
Μείναµε µε το παράπονο. Τι κρίµα να µη δούµε 
έστω τα ερείπια της ένδοξης Μιλήτου, της πατρί-
δας του άλλου µεγάλου σοφού της αρχαιότητας, 
του Θαλή. 
Επί τόπου στροφή του λεωφορείου και µε µεγα-
λύτερη ταχύτητα απ` την πρωινή, φθάσαµε στον 
Τσεσµέ. Μπήκαµε στο καραβάκι, όµως δεν ξεκι-
νούσε, προφανώς κάποιον περίµενε ή την άδεια 
απόπλου. Περάσαµε µια ώρα µέσα στο καραβάκι 
στο λιµάνι του Τσεσµέ. Μείναµε µε την πικρή 
γεύση, ότι δεν πατήσαµε το χώµα που γέννησε 
τον Θαλή, που γέννησε εκτός από σοφούς και 
ρήτορες και άλλους γίγαντες της ανθρώπινης δια-
νόησης, εδώ που φύτρωσαν οι ρίζες και άνθισε ο 
πολιτισµός που έµελλε να γίνει το λίκνο  του Ευ-
ρωπαϊκού Πολιτισµού. 
Όµως, την Αρχαία Μίλητο, όπως ήταν στην ακµή 
της και όχι σε θλιβερά ερείπια, µπορούµε να τη 
δούµε στην Αθήνα, στο Ίδρυµα Μείζονος Ελλη-
νισµού που βρίσκεται στην οδό Πειραιώς 254, 
που είναι δηµιούργηµα της οικογενείας Λαζάρου 
Εφραίµογλου. 

Κέντρου Καµποχώρων. Στην τάξη µας είµαστε 11 
κορίτσια και 8 αγόρια. Τη δασκάλα µας τη λένε 
Στέλλα Παπαµιχαλάκη.  
Το σχολείο µας βρίσκεται στο Χαλκειό που είναι 
το κέντρο του ∆ήµου. Η τάξη µας είναι µέσα σε 
λυόµενο γιατί δεν έχουµε πολλές αίθουσες. Περι-
µένουµε να γίνει το καινούριο κτίριο.  
Σας στέλνουµε αυτό το γράµµα και µερικές φωτο-
γραφίες για να µας γνωρίσετε. Περιµένουµε και 
τη δική σας απάντηση και ελπίζουµε να µπορέσε-
τε κάποτε να έρθετε να γνωρίσετε τον όµορφο τό-
πο µας. 

Με αγάπη 
Οι µαθητές της Β` τάξης  

του Σχολικού Κέντρου Καµποχώρων» 
 * 

«Σταυρούπολη, 7 Απριλίου 2008 
Αγαπητοί µας φίλοι 
είµαστε τα παιδιά της Β` τάξης του ∆ηµοτικού 
Σχολείου Σταυρούπολης. Στην τάξη µας είµαστε 5 
κορίτσια και 6 αγόρια. Τον κύριό µας τον λένε Ιω-
άννη Κωδωνά. Το σχολείο µας είναι διώροφο, πα-
ραδοσιακό µε µεγάλη καταπράσινη αυλή. Η τάξη 
µας βρίσκεται στον κάτω όροφο αριστερά και εί-
ναι µεγάλη, ηλιόλουστη και την έχουµε στολίσει 
µε όµορφες και πολύχρωµες κατασκευές. 

 

Σας απαντούµε στο καταπληκτικό γράµµα και τις 
όµορφες φωτογραφίες που µας στείλατε, µε φωτο-
γραφίες από την επίσκεψή µας στο Λαογραφικό 
Μουσείο(1), στην πλατεία του χωριού (2), στο 
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο (3) και την τάξη µας 
(4). Επίσης σας στέλνουµε την εφηµερίδα που εκ-
δώσαµε.  Ελπίζουµε να µπορέσετε να έρθετε το 
συντοµότερο στο όµορφο χωριό µας! 

Με πολύ αγάπη 
Οι µαθητές της Β` τάξης  

του ∆ηµοτικού Σχολείου Σταυρούπολης» 
(Ακολουθούν τα ονόµατα όλων των µαθητών) 

Τα παιδιά ακόµη µια φορά µας ξεπέρασαν 



Περιεχόµενα 

Καµίνια για ξυλοκάρβουνα στην Καλλιµασιά 
Αρχείο ∆ηµ. Μελαχροινούδη 
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Η Λέτσαινα 
ή το σφάλµα δεν έχει διαστάσεις,  

είναι αµάρτηµα 
 
Καλλιεργούσε φίδια, για να θρέψει τους χρυ-
σαετούς, από αντίθεση και αντινοµία. 
Τα φίδια καταβρόχθισαν στο έλος τα βατρά-
χια, τα καθιερωµένα µε προδιάθεση κληρο-
νοµιάς και ξεγνοιασιά απροσδιόριστη. 
Τότε πλήθυναν τα κουνούπια και γίναν η α-
τµόσφαιρά µας, αιτία πείνας για τους αετούς. 
Πρώτα ψοφήσαν οι χρυσαετοί. 
Και τα φίδια; 
Μπήκαν στον κόρφο µας σα δικτάτορες. 
 
«Ο Επαρχιώτης»                               Γιώργη ∆ιλµπόη 



    Η ζωή 
 
Πανέµορφη κοπέλα η ζωή 
µαθητριούλα µεταξεταστέα στο σχολείο. 
Το πάθηµα της δεν της στέκει µάθηµα 
κι είναι γεµάτη από περίεργες ερωτήσεις: 
-Αφού ο χρόνος είναι άχρονος κι απρόσωπος 
γιατί τον ζωγραφίζουν ασπροµάλλη γέροντα 
όπου κρατάει ρολόι µ` ένα κούκο; 
 
Πανέµορφη κοπέλα , όµως ψεύτρα η ζωή. 
Μας υποσχέθηκε ασύστολα -εµάς τους εύπιστους- 
ότι θα παραµέναµε παντοτινά 
σ` εκείνη την ανέσπερη νεανικότητά µας. 
και τώρα… µας κοιτάζει και γελάει. 
 
Μια περιπέτεια πανέµορφη η ζωή. 
Κι εµείς πρωτόβγαλτοι και άπειροι εξερευνητές, 
µα άτυχοι σαν τους ευφάνταστους εκείνους χρυσοθήρες, 
µε τα σπασµένα µας φτερά, στο τέλος της πορείας µας, 
γυρίζουµε στη µισογκρεµισµένη µας φωλιά 
των πρώτων µας ελπιδοφόρων αναµνήσεων. 
 
Μια αναζήτηση, µια καρτερία η ζωή 
της «αδελφής ψυχής», του «επιστήθιου φίλου», 
που µε ακοίµητη λαχτάρα καρτερούµε: 
τον άγνωστο που θέλει να φανεί 
αλλά ποτέ εκείνος δε θα έρθει. 
Και είναι τόσο τραγική 
αυτή η αίσθηση της µοναξιάς που προσδοκά αγάπη! 
 
Πανέµορφο πουλάκι η ζωή 
«αγνώστου προελεύσεως» στη γη µας, 
µ` ένα κελάηδηµα περίεργο: 
άλλοτε σαν χαρούµενου αηδονιού 
κι άλλοτε µοιρολόι σαν του γκιώνη. 
Πότε µε µόνιµη φωλιά στον τόπο του 
και πότε αποδηµητικό στα ξένα. 
 
Πανέµορφο λουλούδι η ζωή 
που κλείνει µυστικά κι αθέατα ένα σπόρο: 
τον θάνατο. 
Τον σπέρνεις και ξαναφυτρώνει η ζωή 
κι εσύ θαυµάζεις το µυστήριο µ` ένα δέος. 
Μα ωστόσο πάντοτε σου γίνεται 
αυτή η γνώση, απόγνωση κι ισόβια πίκρα. 



Η µαγευτική παραλία στο Λ
ιθί µε ανάλογο φ

όντο 
 


