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Αγάπη 
Όπως γεννήθηκε το φως, γεννήθηκε η αγάπη. 

Για την αγάπη του ζη κι ο Θεός και ζη µε πάθος. 

Απ’ την αγάπη πιο πολύ, λατρεύω την αλήθεια. 

Μάρµαρα δίχως πρόσωπα τα δίχως µάτια αγάπη. 

Η κάµπια απ’ την αγάπη της γίνεται πεταλούδα. 

Πάνω στη χλόη µπουσουλά η αγάπη µας κάτασπρη. 

Η αγάπη είναι πολεµιστής, ντυµένη περιστέρι. 

Είσαι η γωνία που το φως κι η αγάπη συναντιόνται. 

Αν στέλνεις την αγάπη σου δούλα, θα µετανοιώνεις. 

Μην παριστάνεις την Κυρά, βάλ’ την ποδιά σου αγάπη. 

Άγιασε τι είχε στην ψυχή του εφτά πληγές αγάπης. 

∆εν αγαπάνε τα θεριά κι οί αγάπες δεν ξεσκίζουν. 

Μες στο κουκούλι της αγάπης βρίσκεται ό θεός µας. 

Η αγάπη σου κολλητική αρρώστεια, ευλογηµένη. 

Γιατί αγαπάς, µοιάζεις µε φως γλυκύ στις χρυσαλίδες.  

 

∆άκρυα 
Φούχτες γεµάτες δάκρυα, φούχτες ψηλά απ’ τον Άδη. 

Σαν τις σταγόνες της βροχής τα δάκρυα δεν µετριούνται. 

Σβήσε στο δάκρυ την κραυγή· θα γίνει άσπρο διαµάντι. 

∆άκρυα µ’ αλµυρό καηµό και δάκρυα µε ποτάσα. 

Τα δάκρυα τ’ απόκρυφα που φαίνονται, ντροπιάζουν. 

Ποτίζει µε το δάκρυ του το λόγο, να καρπίσει. 

Σαν µεγενθυντικός φακός το δάκρυ µας τροµάζει. 

Στο µίσχο τους τα δάκρυα κρατιούνται µατωµένα. 

Ένα µεταξωτό παιδί µ’ ένα σπυράκι δάκρυ. 

Με δάκρυα δεν ξεδιψάς, δίψας και νοστιµίζεις. 

Την οικουµένη σαν παιδί κανάκευαν µε δάκρυα. 

Σαν να ’ναι γυάλα, χώρεσαν στο δάκρυ, όλη τη γη µας. 

Ολόκληρη κοιλοπονά η γη µας για ένα δάκρυ. 

Και να χαµογελά, µπορεί, χλευάζοντας το δάκρυ. 

Τα δάκρυα. κρυστάλλωσαν στην πόρτα της ανάγκης. 
 

«Πετράδια»                                                             Γεώργη ∆ιλµπόη 

Επιγραφή στον τάφο του Καραλή 
Μετάφραση υπό του κ. Χρ. Μαυροπούλου 

(από το βιλίο που περιγράφουµε στη σελίδα 4) 
Εκείνος (ο Θεός) αιώνιος 
Ο κατά θάλασσαν αρχηγός, το αγλάισµα του ιερού στόλου,  
ο την αίγλην της Βεζυρείας επαυξάνων απαράµιλλος πο-
λύτιµος µαργαρίτης  
κραταιός µαχητής της κλεινής βασιλείας ήρως πετών, ου 
το κλέος απαράµιλλον εν τη ναυτική επιστήµη.  
Λέων εν τω πεδίω της ανδρείας, διακεκριµένος Βεζύρης,  
Αλή Πασσάς, υιός Ναούχ αγνός την καρδίαν,  
καταναλώσας την πολύτιµον ζωήν του υπέρ της θρησκεί-
ας και του κράτους,  
δια του αξιώµατος της Βεζυρείας εκλέϊσε τα µέγιστα την 
επικράτειαν.  
Ενώ δε το πλοίον του ήτο ηγκυροβοληµένον προ της Χίου 
ο ακάθαρτος Ρωµηός επυρπόλησεν αυτό δι’ απάτης 
και πριν ή πραγµατοποιήση προσηκόντως και τελείως εν 
τω κόσµω τον πόθον του  
ο οινοχόος της Ειµαρµένης έτεινεν εις χείρας του το 
άπελπι ποτήριον.  
Ο Φουρουγή έγραψε την χρονολογίαν αυτού και δη καθ’ 
ήν εποχήν  
οΑλή πασσάς παραδούς το πνεύµα εγένετο µάρτυς µετά 
του πλοίου του.  
 Έτος 1237 Νέα Σελήνη 6 Ιουνίου 1822 
 
Το πυρποληθέν πλοίον ονοµάζετο «Μπουρλότα Σαϊµάζ» 
ήτοι «Καταφρονήτρια των Πυρπολικών» 
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Ευχαριστούµε επίσης τους αδελφούς Γιώργη και 
Μιχάλη Μαµούνα από τη Χιακή Αγορά Κρεά-
των που ανέλαβαν τα έξοδα του ταχυδροµείου, 
για την  αποστολή της «∆άφνης»... 
Πάλι µαζί λοιπόν, για να… γκρινιάζουµε µε τα 
στραβά και τα ανάποδα, να προβάλουµε  τον τό-
πο µας και την ιστορία του, την παράδοση και τη 
λαογραφία, την τέχνη και τον πολιτισµό. 
Όλοι µιλούµε για οικονοµική κρίση, για δύσκο-
λες µέρες και πτώση του τουρισµού. Τι έχουµε 
κάνει όµως, να καλυτερέψουµε την κατάσταση; 
Πως δεν έχουµε καλές συγκοινωνίες µε την υπό-
λοιπη Ελλάδα, το ξέρουµε. Ότι οι δρόµοι µας 

δεν είναι οι καλύτεροι κι αυτό 
γνωστό. Αυτά δε φτιάχνουν 
από τη µια µέρα στην άλλη. Το 
να µην είναι οι δρόµοι γεµάτοι 
σκουπίδια, όµως, κοστίζει λίγο 
φιλότιµο από ’µας και λίγη ευ-
αισθησία απ’ τους υπεύθυνους 
της καθαριότητας.  
Οι πινακίδες στους δρόµους, 
όλες, είναι µουτζουρωµένες ή 
καλυµµένες µε αυτοκόλλητα, 
θέτοντας σε κίνδυνο τους πά-
ντες, περισσότερο βέβαια τους 

επισκέπτες που δε γνωρίζουν τον τόπο. 
Αν κάποια ατίθασα παιδιά προβαίνουν σε τέ-
τοιου είδους ενέργειες, που είναι οι γονείς; Που 
είναι οι υπεύθυνοι να καθαρίσουν τις πινακίδες 
κι αν χρειαστεί να επιβάλλουν το νόµο; 
Βαρύ το τίµηµα που πληρώνουνε στην άσφαλτο 
και αν όλοι δεν ανοίξουν τα µάτια τους και οι 
ταγοί µας δε δραστηριοποιηθούν, όσο κι αν γκρι-
νιάζουµε εµείς, όσο κι αν φωνάζει στην τηλεό-
ραση ο Ιαµβέρης, δε γίνεται τίποτα… 
Σ’ αυτό το τεύχος, θα βρείτε,  πώς στήθηκε ο 
ανδριάντας του Κανάρη στον κήπο της πόλης 
της Χίου, για τα ιστορικά Κοίλα, για τον παπά 
Νικόλα Στουπάκη και την Π.Ο. ∆άφνη. Φωτο-
γραφικό αφιέρωµα στη µαρτυρική Κυδιάντα, για 
τον ανδριάντα του Οµήρου που το γύψινο εκµα-
γείο του ήλθε στο Οµήρειο, τον Παντελή Καλό-
γερο, το νέο που µας κάνει περήφανους και µνή-
µες από το Σκαλοχώρι της Λέσβου. Επίσης τις 
«Επιστολές Αναγνωστών», «Το Αρχείο µου», 
ποιήµατα, σχόλια και άλλα. 
Εύχοµαι καλή ανάγνωση, καλό χειµώνα και κα-
λή αντάµωση µε την «∆άφνη» την επόµενη 
άνοιξη. Μέχρι τότε να είµαστε όλοι καλά. 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Με καθυστέρηση έξι περίπου µηνών είµαστε 
πάλι µαζί φίλοι αναγνώστες και πριν προχωρή-
σω, οφείλω να ζητήσω συγνώµη για την καθυ-
στέρηση αυτή. Φόρτος εργασίας στην αρχή, µι-
κρό πρόβληµα υγείας κατόπιν, µας έφεραν στο 
φθινόπωρο, από την άνοιξη που κανονικά είχε 
προγραµµατιστεί η παρούσα έκδοση. 
Εικοστό πρώτο τεύχος, µε κόπο και… στερή-
σεις, αφού όπως γνωρίζεται το Περιοδικό µας 
καθώς και όλες µας οι εκδόσεις διανέµονται δω-
ρεάν. Η ανταπόκριση των φορέων απελπιστική. 
Όχι µόνο δεν έχουµε βοηθηθεί σχεδόν ποτέ, αλ-
λά και υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει απένα-
ντί µας κάποιοι αιρετοί, εδώ και 
χρόνια, δεν εκπληρώθηκαν.  
Άλλοι πάλι (αιρετοί), χωρίς 
ίχνος ντροπής, µου συνιστούν 
φιλικά: «Κάτσε βρε στο σπίτι 
σου και γύρευε τη δουλειά 
σου», λες κι έχουν λύσει τα προ-
βλήµατα του πολιτισµού µε τις 
βαρύγδουπες εξαγγελίες τους κι 
εµείς «οι πολλοί που τους ζαλί-
ζουµε», µπερδευόµενοι στα πό-
δια τους, δεν έχουµε λόγο 
ύπαρξης. Γι’ αυτό πάµε καλά.  
Ευτυχώς, υπάρχουν κι οι «γραφικοί». Ένας τέ-
τοιος µου τηλεφώνησε και µου είπε να πάω την 
εποµένη στην τράπεζα να πάρω κάτι που µου 
έστειλε. Όταν κατάλαβα ότι πρόκειται για χρή-
µατα, αρνήθηκα να τα δεχτώ κι εκείνος 
«θυµωµένος» µου ’κλεισε το τηλέφωνο, ευτυχώς 
και δεν κατάλαβε πως µε πήραν τα κλάµατα από 
συγκίνηση. Την εποµένη του τηλεφώνησα να 
του ζητήσω συγνώµη, αν τον πρόσβαλα κι εκεί-
νος µε το καλόκαρδο ύφος και το χαρακτηριστι-
κό του χαµόγελο µου λέει: «Και να το γράψεις 
δε µε νοιάζει, µπας και ξυπνήσουν κάποιοι». 
Πρόκειται για τον στυλοβάτη του πολιτισµού της 
Χίου, καθηγητή και λογοτέχνη Γεώργη ∆ιλµπόη. 
∆άσκαλε, ως πότε θα µας διδάσκεις ήθος και πο-
λιτισµό; Ως πότε θα στηρίζεις κάθε προσπάθεια 
για το καλό του τόπου µας; ∆εν έχεις «βάλει 
µυαλό» πόσα χρόνια, που παλεύεις και σ’ έχουν 
«πληρώσει ανάλογα», οι περισσότεροι;  
Εµείς, το ξέρεις δάσκαλε πως σ’ αγαπούµε και 
σε θαυµάζουµε γι’ αυτό που είσαι, για την προ-
σφορά σου στον τόπο, για τα όσα µας δίδαξες 
και µας διδάσκεις. Σ’ ευχαριστούµε από καρδιάς 
για όλα, αλλά και για τα χρήµατα, που κάλυψαν 
το κόστος εκτύπωσης αυτού του τεύχους. 

Γεώργης ∆ιλµπόης 
Γεννήθηκε στη Χίο το 1932. Σπούδα-
σε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών και εργάστηκε στη 
Μέση Εκπαίδευση. Στα γράµµατα εµ-
φανίστηκε το 1963 µε την ποιητική 
συλλογή "Ο Επαναστάτης λόγος. Έχει 
γράψει ποίηση, πεζογραφία και θεατρι-
κά έργα. Ακόµη έχει ανθολογήσει ποιη-
τές και διηγηµατογράφους της Χίου. 

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου 
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Ο ανδριάντας του Κ. Κανάρη  
Από το περυσινό καλοκαίρι, σε συζήτηση που 
είχαµε µε την κυρία Λένα ∆. Λατουσάκη, όταν 
βρέθηκε για λίγες µέρες στη Χίο, υποσχέθηκε 
πως θα µου έστελνε από τη Θεσσαλονίκη το 
βιβλίο του 1927 (από το τυπογραφείο Ι. Βάρ-
τσου),  «ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ. 
ΚΑΝΑΡΗ», αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του, 
όπως και έκανε (σ` ευχαριστούµε θερµά κι από 
τις στήλες της «∆άφνης», αγαπητή Λένα).  
Τα έργα ανακατασκευής της Πλατείας της Χίου 
και η ενοποίησή της µε τον ∆ηµοτικό κήπο 
(παρά τα χάλια και τις κακοτεχνίες) και η απο-
στολή του βιβλίου, συνέβαλλαν στο να αναδηµο-
σιεύσουµε αποσπάσµατα και φωτογραφίες: 
«Η ιδέα της ανεγέρσεως του ανδριάντος του 
Πυρπολητού (ξεκινάει το βιβλίο), ανήκει εις τον 
άλλοτε Γενικόν ∆ιοικητήν Χίου κ. Γεώργιον 
Παπανδρέου, όστις ανέθεσε, το 1920, την κατα-
σκευήν τούτου εις τον γλύπτην καθηγητήν του 
Πολυτεχνείου κ. Μιχαήλ Τόµπρον, συνέστησεν 
δε και επιτροπήν προς παρακολούθησιν της ερ-
γασίας εκ των κυρίων Κ. Αµάντου, Λ. Καλβο-
κορέση, Π. Κοντογιάννη, Κ. Κουρουνιώτη και 
∆. Πετροκοκκίνου, της οποίας την λογοδοσίαν 
παραθέτοµεν ενταύθα».  
Ακολουθεί έκθεση της επιτροπής, ο  «περί ε-
γκρίσεως δαπανών προς τέλεσιν αναµνηστικών 
τελετών» Νόµος 3116, του Υπουργού Εσωτερι-
κών Π. Μαυροµιχάλη, άλλες αποφάσεις και το 
πρόγραµµα εορτασµού που ακολουθεί.   

Στη συνέχεια, λεπτοµερής αναφορά στους επισή-
µους από το ∆ήµαρχο Χίου Σ. Ν. Κανέλλο και η 
αναλυτική περιγραφή των εκδηλώσεων, µε τους 
χαιρετισµούς όλων των εκπροσώπων θεσµών και 
οργανισµών. Παραθέτουµε απόσπασµα: 

«Μετά την  δοξολογίαν µετέβησαν  όλοι εις τον 
∆ηµοτικόν κήπον του Βουνακίου, δια την τελετήν 
των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντος του Κανάρη. 
Εκεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Αποκαλυπτη-
ρίων κ. Χριστ. Ροδοκανάκης είπε τα ακόλουθα: 
Κύριοι, 
Ο Χιακός λαός στερρώς εχόµενος των πατρίων 
και βαθύτατα συναισθανόµενος τας υποχρεώσεις, 
ας εκληροδότησεν αυτώ από των αρχαιοτάτων 
χρόνων, η του πνεύµατος και της ψυχής Χιακή α-
νατροφή, εθεώρησεν ιεράν αυτού υποχρέωσιν 
άµα τη απελευθερώσει αυτού να ανεγείρη ανδρι-
άντα προς τον εκδικητήν των αγρίων σφαγών της 
Χίου, τον ήρωα  πυρπολητήν και ελευθερωτήν, 
το δοξασµένο τέκνο της γείτονος νήσου, τον αθά-
νατον Κωνσταντίνον Κανάρην.  
Ως πρόεδρος της Επιτροπής επί του εορτασµού 
των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντος του 
Ήρωος, παρακαλώ τον αξιότιµον επί των Ναυτι-
κών Υπουργόν κ. Αλέξανδρον Κανάρην, όπως α-
ποκαλύψη τον ανδριάντα του τετιµηµένου αυτού 
παππού Κωνσταντίνου. 
»Και έτεινε την ταινίαν του καλύµµατος του αν-
δριάντος εις τον Υπουργόν επί των Ναυτικών κ. 
Αλέξανδρον Κανάρην, ο οποίος  σύρας ταύτην α-
πεκάλυψε τον ανδριάντα, εν ω χρόνω ο στρατός 
παρουσίαζεν όπλα, η µουσική του Στόλου επαιά-
νιζε τον Εθνικόν Ύµνον και ο Στόλος εχαιρέτα 
δια 21 κανονιοβολισµών (…) Από της εξέδρας, 
ολίγον περαιτέρω από τον ανδριάντα του Κανά-
ρη, εξεφώνησε τον πανηγυρικόν της ηµέρας  ο 
καθηγητής του Πανεπιστηµίου και Ακαδηµαϊκός 
κ. Κ. Άµαντος». 

Ο ∆ηµοτικός Κήπος µε τον ανδριάντα του Κανάρη τότε... 
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Πασσά τη Βρύση όπου ο κ.Αθανασιάδης-Νόβας 
άπήγγειλε την παρακάτω πρόποση: 
 

«Στης Χίου την ακρογιαλιά στην πέτρα του Οµήρου, 
που σµίγει ο φλοίσβος µε απαλά θροΐσµατα ζεφύρου, 
Εδώ σιµά που εκάθητο της ραψωδίες του άδων 
ο ποιητής - θαυµάσαµε το γραφικό Βροντάδον 
Ο ∆ήµος που φιλοξενεί εδώ τη συντροφιά µας 
και πληµµυρίζει αισθήµατα φιλίας την καρδιά µας. 
Στον ψίθυρο του κύµατος στο θρόϊσµα του κλάδου 
ας πιούµε όλοι στην υγειά του ναυτικού Βροντάδου». 

 
Το βιβλίο κλείνει µε αποφάσεις, συγχαρητήρια, 
ποιήµατα, φωτογραφίες και δηµοσιεύµατα αθη-
ναϊκών εφηµερίδων. Ο λογοτέχνης Παύλος Νιρ-
βάνας στην «Εστία» παρουσίασε σειρά άρθρων, 
ένα εκ των οποίων σας παρουσιάζουµε:  

«Εστία» 19/6/1927 
«Η Χίος δοξάζει σήµερον τον Κανάρην της. ∆ο-
ξάζει τον εκδικητήν της. Εβδοµήντα χιλιάδες ψυ-
χές ανδρών και γυναικοπαίδων, που έπεσαν κάτω 
από το φάσγανον του δηµίου ή εξεψύχησαν που-
ληµένοι σκλάβοι σε ξένην γην, φτερουγίζουν γύ-
ρω από το οµοίωµα του Ψαριανού, που ετοιµάζε-
ται να πετάξη την τροµεράν αρπάγην επάνω στα 
πλευρά του ανοσίου πλοίου, να γατζώση επάνω 
του τον θάνατον, να το παραδώση ολοκαύτωµα 
εις τους τιµωρούς θεούς, µέσα στην σκοτεινήν 
νύκτα της κρίσεως. Και ξαναζή ύστερα από εκα-
τό χρόνια, στο µυροβόλον νησί, όπου ξανάνθισαν 
τα άνθη της πορτοκαλιάςκαι ξαναµοσχοβόλησαν 
τα χρυσά µήλα των Εσπερίδων, κάτω από τον 
Ήλιον της Ελευθερίας, ξαναζή η µεγάλη ηµέρα 
της Νεµέσεως. Η ηµέρα του Κανάρη. Οι άνθρω 
ποι µπορεί να λησµονούν «Canaris, Canaris, nous 
l`avonsoublié...» τραγουδούσε νοσταλγικά η 
Μούσα του Βίκτωρος Ουγκώ. Αλλά οι νεκροί 
δεν λησµονούν. Και οι νεκροί της Χίου δεν ελη-
σµόνησαν τον Κανάρην. 
Οι αρχαίοι µύθοι, που έπλασαν από την έννοιαν 
της δίκης, από την ιδέαν της τιµωρία, από την 
συνείδησιν της µοιραίας πληρωµήςτου κακού 
χρέους, µίαν θεότητα, δεν είχαν γνωρίσει τον Κα-
νάρην. Αν η δόξα του είχε λάµψει µέσα εις την 
µακρυνήν νύκτα των θεογονικών µύθων, το 
πνεύµα της Νεµέσεως θα είχεν ενσαρκωθεί εις 
ένα ναύτην καβαλλάρη στην πλώρη µιας ταπει-
νής σκάφης, ορθωµένον επάνω εις τα σκοτεινά 
κύµατα, κρατούντα µε το ένα χέρι την αρπάγην 
του θανάτου, µε το άλλο τον πυρσόν της κατα-
στροφής, φέροντα µε την ορµήν των µεγάλων θε-
οκίνητων δυνάµεων, τον όλεθρον, εκεί όπου 
έταξαν οι τιµωροί θεοί. Και τώρα που ο ορειχάλ- 

«Τον κ. Άµαντον διεδέχθη εις το βήµα ο βου-
λευτής Χίου κ. Β. Κουκουρίδης ιατρός (…) Την 
1 µ. µ. παρετέθη εις το µέγαρον της Λέσχης 
«Ισότης» το επίσηµον πρόγευµα του ∆ήµου Χί-
ων. Παρεκάθησαν υπέρ τα διακόσια πρόσωπα 

εις µίαν τεραστίαν αίθουσαν πλουσιώτατα δια-
κεκοσµηµένην». 
Στη διάρκεια του γεύµατος ο ∆ήµαρχος Χίου 
σηκώθηκε και µίλησε στους παρευρισκοµένους. 
Στον ∆ήµαρχο απάντησε «λίαν ευγλώττως», ο 
Πρόεδρος της Βουλής κ. Θ. Σοφούλης, κατόπιν 
ο Υπουργός των Ναυτικών Α. Κανάρης, στον 
οποίον απάντησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Χρ. Ροδοκανάκης. 
«Εις την πρόποσιν του κ Ροδοκανάκη απήντησε 
λίαν ευγλώττως ο ναύαρχος Τυπάλδος εκ µέ-
ρους του Στόλου. Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνα-
νίας και ποιητής κ. Γ. Αθανασιάδης-Νόβας α-
πήγγειλε τους εξής ωραίους στίχους: 
 

»Τη λάµψι ακόµα βλέπουµε και το δαιµόνιο κρότο 
ακούµε απ` το αιώνιο σου, πυρπολητή, µπουρλότο. 
Ένας αιώνας πέρασε χωρίς µαζί να πάρει 
της Χίου το µαρτύριο, τη δόξα του Κανάρη. 
Μα πέρα εκεί το πένθιµο της Σµύρνης ακρογιάλι 
νέον Κανάρη καρτερεί στο νέο του Καράλη. 
Είθε η σηµερινή γιορτή την πίστι να γεννήση 
πως νέος Κανάρης θα φανή τη Σµύρνη να εκδικήση. 

 
»Ολίγα τινά επίκαιρα είπεν ο Άγιος Καρδαµύ-
λων  κ. Ιωακείµ Στρουµπής. Και αι προπόσεις 
έληξαν µε τον χαιρετισµόν του βουλευτού Χίου 
Αλεξ. Ν. Παχνού...». 
Το απόγευµα θεµελιώθηκαν το Μιχάλειο Ορφα-
νοτροφείο και η Εµπορική Σχολή Μιχαληνού. 
Αγώνες ποδοσφαίρου διοργανώθηκαν µεταξύ 
του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Χίου και των 
οµάδων Μυτιλήνης και Σάµου. 
Ο  ∆ήµος  Βροντάδου  οργάνωσε  γιορτή   στου  

«Προκυµαία Χίου» 

στον ∆ηµοτικό Κήπο της Χίου 



Ελεύθερο Βήµα 23-6-1927  
«Τα κοινωνικά και φιλανθρωπικά αισθήµατα 
των Χίων µε τας τελευταίας δωρεάς υπέρ της νή-
σου των συγκινούν αληθώς όλον τον ελληνικόν 
κόσµον διότι αποδεικνύουν τον πρακτικόν νουν 
και τον αγώνα των όπως ενισχύσουν την ελληνι-
κήν κοινωνίαν µε έργα κοινής ωφελείας. Οι κ. κ. 
Μίχαλος και των διότι µε Μιχαληνός αναβιβάζο-
νται ήδη εις το βάθρον των εθνικών ευεργετάς 
δωρεάς των ανακουφίζουν το κράτος και παρη-
γορούν πλείστους πτωχούς ανθρώπους. Η αναγ-
γελία των δωρεών των εγένετογνωστή ευρύτερον 
εις τον ελληνικόν κόσµον την ηµέραν του εορτα-
σµού των αποκαλυπτηρίων του πυρπολητού  και 
απετέλεσε και τούτο µίαν ακόµη απόδειξιν της 
ευγνωµοσύνης των προς τον ήρωα του 1822. Με 
την ευκαιρίαν αυτήν είναι δίκαιον να λεχθή ότι 
εις την κίνησιν της της δηµιουργίας των φιλαν-
θρωπικών έργων µεγάλως συνετέλεσε και ο σε-
βαστός πολιτευτής Χίου κ. Ροδοκανάκης ο οποί-
ος έχει αφιερώσει την ζωήν του προς εξυπηρέτη-
σιν των γενικοτέρων συµφερόντων του Χιακού 
λαού. 
Θαύµα ηλεκτροφωτισµού η πόλις και η φωταγώ-
γησίς της την νύκτα της εορτής πανοραµατική. 
Εκάηκαν και πυροτεχνήµατα και οι προβολείς 
του στόλου εχρησιµοποιήθησαν όλοι … ενεντίον 
της πόλεως µέχρι του µεσονυκτίου. Η προθυµία 
και η ευγένεια του Χιακού λαού ηπήρξε συγκι-
νητική προς όλους τους εκδροµείς και επισκέ-
πτας της νήσου. Τ` αυτοκίνητα της πόλεως διετέ-
θησαν διά τους ξένους οι οποίοι επεσκέφθησαν τας 
εξοχάς και κυρίως τα περίφηµα Μαστιχοχώρια». 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

«Τιµητική αψίς Κωνσταντίνου Κανάρη»  
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κινος εκδικητής υψώνεται επάνω στην γην, που 
επότισε το αίµα ηρώων και µαρτύρων, νοµίζει 
κανείς, ότι ο τεχνίτης από ένα τέτοιον θεογονικόν 
µύθον ενεπνεύσθη το πλάσµα του, όχι από µίαν 
χθεσινήν πραγµατικότητα. 
Εκεί ήτο η θέσις του. Οι ήρωες ζουν την ζωήν 
της αιωνιότητος εις τους τόπους, ένθα το άνθος 
του ηρωισµού των έλαβε την λαµπροτέραν του 
άνθησιν. Εκεί είναι τα Ηλύσιά των. Από την δό-
ξαν του Κανάρη είναι γεµάτα τα πελάγη. Τα κύ-
µατα την διαλαλούν προς όλους τους ουρανούς, 
προς όλας τας ακτάς, προς όλους τους ορίζοντες 
των χρόνων και των καιρών.  
Οι ναύται όλων τόπων και όλων των εποχών -εί-
πεν ένας ξένος δοξαστής του- δεν θα λησµονή-
σουν  ποτέ το όνοµα του Κανάρη. Αλλά η θέσις 
του είναι εκεί, όπου ο Ήλιος λευκαίνει ακόµη τα 
σκορπισµένα οστά αµετρήτων νεκρών, των οποί-
ων εξεδίκησεν τον µαρτυρικόν χαµόν. Εις την 
γην, την οποίαν φιλείτο κύµα που εκαθρέφτισε το 
φλογώδες όραµα, που ανέφλεξαν αι χείρες του 
εκδικητού, θυσίαν εις την τιµωρόν ∆ίκην, ολο-
καύτωµα, µεγαλειωδέστερον του οποίου δεν εί-
δεν ο κόσµος. Κάτω από τον ουρανόν, επί του ο-
ποίου, µίαν µακρυνήν νύκτα, η ∆όξα, αρπάζουσα 
τον πυρσόν από τα χέρια του, έγραψε το όνοµά 
του µε τη φλόγα του.  
Η Χίος απαντά σήµερον εις τον πικρόν στίχον 
του Βίκτωρος Ουγκώ: ∆εν σ` ελησµονήσαµεν, 
Κανάρη!». 
Ελεύθερος Λόγος 22-6-1927  
Ο Κ. Φάλαϊτς γράφει: 
«Γενικώς εκείνο το οποίον έχει να παρατηρήση 
κανείς εις την Χίον είναι η επιστροφή της ψυχής 
των κατοίκων προς το νησί των. Εκείνο το οποίον 
κατώρθωσαν να κάνουν οι Κεφαλλήνες και δεν 
το κατώρθωσαν οι Ηπειρώται ήρχησαν τώρα να 
το πραγµατοποιούν οι Χίοι. 
Ο τοπικισµός ως αρετή και ως αίσθηµα πατριωτι-
σµού καλύπτει σήµερα τους ξενητευµένους Χί-
ους, οι οποίοι αµιλλώνται ποίος θα διαθέση πε-
ρισσότερα εις έργα αγάπης και πολιτισµού δια το 
νησί. Οι εθνικοί Χίοι ευεργέται ολιγοστεύουν, ε-
νώ αυξάνουν και δυναµώνουν οι τοπικοί 
Το φαινόµενον αυτό είναι χαρακτηριστικώτατον. 
∆είχνει ότι το γενικόν ελληνικόν πνεύµα, τσακισθέν 
από τους µακρούς πολέµους και την Μικρασιατικήν 
καταστροφήν, κινείται σήµερα εντός στενωτέρου 
µεν πλαισίου, ασφαλώς όµως εντός πλαισίου ωφελι-
µωτέρου και πραγµατικώς πατριωτικωτέρου. ∆ιότι 
η Ελλάς σήµερον δεν έχει πλέον τόσην ανάγκην α-
πό έργα αθηναϊκά, -τα άλλως λεγόµενα εθνικά- 
όσον από έργα προόδου και φιλανθρωπίας, τοπικά». 



Ακολουθώντας το δρόµο Λαγκάδας - Καρδαµύ-
λων, προτού η µατιά σου χορτάσει τη µαγευτική 
θέα που χαρίζει στους περαστικούς ο κόλπος της 
Λαγκάδας και του ∆ελφινιού, εκεί που τα δέντρα 
ξεκινούν από εκεί που αρχίζει και τελειώνει η θά-
λασσα, ξαφνικά µπαίνεις σε κλεισούρες. Πέτρι-
νοι όγκοι, ορθώνονται  απειλητικοί, και από τις 
δυο πλευρές του φιδωτού δρόµου. Η µόνη παρη-
γοριά, µια ατέλειωτη παράταξη από πικροδάφνες 
που ακολουθούν τον ξεροπόταµο. 
Ονοµασίες περιοχών, σε παίρνουν από το σήµερα 
και σε γυρνούν στο χθες: Ακόνες, Μεσοράχη, 
Πυργιά, Λησταρχειό, Σαραπιό, Μεροβίγλι, Τού-
µπα και τόσες άλλες. 
Άξαφνα,  µπροστά σου προβάλει ένας θεαµατι-
κός γίγαντας, στεφανωµένος µε διπλούς πύργους. 
Ο στοιχειωµένος, από µύθους και θρύλους, πέ-
τρινος όγκος της «Γριάς». 
Στο προηγούµενο τεύχος 
της «∆άφνης» (τεύχος 20), 
η καλή φίλη Ευαγγελία 
Παπαζή, µε τη δυνατή γρα-
φίδα της, εξιστόρησε την 
ανάβαση εκλεκτής παρέας 
µε  µπροστάρη  τον 
«Μοναχικό καβαλάρη» του 
πολιτισµού της Χίου, τον 
κ. Βαγγέλη Ρουφάκη. Αυτή 
τη φορά, ο ρόλος του ξενα-
γού, έπεσε  στον γράφοντα. 
Λόγω του εύρους της πε-
ριοχής και των θέσεων τις 
οποίες επιλέξαµε να επι-
σκεφθούµε, η εξόρµησή µας έγινε σε δυο φάσεις. 
Την πρώτη φορά την παρέα αποτελούσαν οι ε-
κλεκτές κυρίες  Αθηνά Ζαχαρού-Λουτράρη και 
∆έσποινα Τσαρδάκα. Η παρουσία και των δυο 
ήταν απαραίτητη. Μαζί µας και ο ιστορικός ερευ-
νητής καπετάν ∆ηµήτρης Μελαχροινούδης. 
Στη δεύτερη φάση την παρέα αποτελούσαν ο ∆η-
µήτρης Μελαχροινούδης, ο Βαγγέλης Ρουφάκης, 
η Ευαγγελία Παπαζή, ο Αντώνης Παληός κι εγώ. 
Το οδοιπορικό τόλµηµά µας, είχε σαν αφετηρία 
τον ξύλινο πίνακα που υπάρχει στον δρόµο Λα-
γκάδας-Πιτυούς, στο ύψος του Κουλαλά και ο-
ριοθετεί την διαδροµή προς το κάστρο της Γριάς. 
Αρχικά, η καλή κατάσταση  του πλακόστρωτου 
µονοπατιού σε ξεγελά. Μετά από λίγο, αφήσαµε 
το µονοπάτι και τον ανήφορο τραβώντας  προς το 

Βράχο του Λινού και την Πηγάδα του Κουλαλά. 
Σε έναν περιφραγµένο χώρο, ο οποίος δε σε 
προϊδεάζει για το τι κρύβει, θες θέληµα Θεού, 
θες η καλή τύχη της µυροβόλου πατρίδας µας, 
της Άγιας Μάνας Γης, όπως µου αρέσει να την 
αποκαλώ, πριν από αρκετά  χρόνια κι ενώ  περι-
φερόµουν χωρίς κανένα σκοπό, τα βήµατα µου, 
µε οδήγησαν σε αυτό το σηµείο. 
Ήµουνα κατάκοπος, και ακούµπησα σε ένα βρά-
χο για να ξεκουραστώ. Ω του θαύµατος! Η πάνω 
πλευρά του βράχου ήταν λαξευµένη. Χώµατα 
κάλυπταν τους κοίλους αποθηκευτικούς ή συλ-
λεκτικούς χώρους της. Η κούραση που ένοιωθα 
µε µιας χάθηκε. Έβγαλα µε τα χέρια µου τα χώ-
µατα και... κατάλαβα ότι σε αυτό εδώ το σηµείο 
έγινε το πρώτο βήµα του ανθρώπου προς τη βιο-
µηχανική εποχή! Πιθανά, ο τότε άνθρωπος, θέ-

λοντας να απολαύσει τις 
χαρές των κόπων του, 
επινόησε και υλοποίησε 
µε τα χέρια του ένα σύ-
στηµα, συνθλίβοντας, 
προφανώς µε βοήθεια 
κάποιας πλατιάς πέτρας, 
µετέτρεπε  τον καρπό 
της ελιάς ή της αµπέ-
λου,  σε λάδι ή  σε κρα-
σί! Το όλο ανάπτυγµα 
του βράχου έχει µήκος 
2,20 µέτρων και πλάτος 
1,45 µ. περίπου. Στην 
άνω πλευρά του, έχει 
σκαλιστεί ένα παραλλη-

λόγραµµο κατασκεύασµα, µήκους 0,69µ Χ 
0,47µ . Το πλέον ρηχό τµήµα (χώρος συνθλίψε-
ως καρπού) είναι διαστάσεων 0,49µ Χ 0,47. Το 
Αµέσως βαθύτερο, είναι διαστάσεων 0,20 Χ 
0,47. Στο κάτω άκρο αυτού υπάρχει µια ροή πε-
ρίπου 0,023 µ. από όπου το λάδι ή το κρασί έρεε 
σε έναν βαθύτερο κοίλο χώρο. Προφανώς πρό-
κειται για τον κύριο χώρο συλλογής του υγρού.     
Η ευρύτερη περιοχή του Κουλαλά ορίζετε από 
τον λόφο της Γριάς, το Καρφωτό, τον Ρίνα ποτα-
µό και τη δηµόσια οδό. Ο προσεχτικός παρατη-
ρητής, που έχει πανοραµατική εικόνα, θα διαπι-
στώσει έντονη ανθρώπινη παρουσία. Φυσικά 
σήµερα τα πάντα είναι πεσµένα σε ερείπια µε 
εµφανή όµως χωροταξική διαρρύθµιση. 
Πεσµένοι τοίχοι. Υποστατικά. Το µάτι έµπειρου  

Στα ιστορικά Κοίλα και την Πηγάδα του Κουλαλά 
Του καπετάν Μιχάλη Καριάµη 
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παρατηρητή, προσελκύουν µικροί λίθοι κατάλ-
ληλα τοποθετηµένοι. Όταν τους µετατοπίσεις µε 
έκπληξη θα διαπιστώσεις κρυµµένο ένα µικρό 
κτιστό πηγάδι που ίσα-ίσα χωρά να περάσει ένας 
τενεκές. Σκύβεις και το σκεπάζεις µε τον ίδιο 
ασφαλή τρόπο µη τυχόν πέσει µέσα άθελα σου 
ζώο ή άνθρωπος. 
Σε χαµηλό σηµείο κυρίαρχη θέση κατέχει η µε-
γάλη Πηγάδα του Κουλαλά, µε την περίτεχνη 
πέτρινη σκάλα. Λίγο ψηλότερα το κύριο κτίσµα 
του όλου συγκροτήµατος. 
Πράγµατι, µιλάµε για ένα µικρό φέουδο. Παρά 
του ότι αρχικά πίστευαν ότι το τοπωνύµιο Κου-
λαλάς είχε την ρίζα του στο επί του λόφου της 
γριάς οχυρό των Ελληνιστικών χρόνων µε τους 
δίδυµους πύργους (Τουρκικά Kule = Πύργος.  
Άρα Κουλαλάς = ∆ίδυµος πύργος) σήµερα σύµ-
φωνα µε µεσαιωνικά έγραφα το όνοµα αυτό ανα-
φέρεται στον κύριο της περιοχής. 
Ακολουθώντας ένα δύσβατο µονοπάτι, σε από-
σταση µερικών εκατοντάδων µέτρων από την 
πηγάδα, φθάσαµε στην κύρια αγροικία. 
Όποτε φθάνω σε αυτό το σηµείο µελαγχολώ! 
Όταν είδα για πρώτη φορά αυτό το ερείπιο, οι 
πλευρικοί του τοίχοι ορθώνονταν σε κάποιο σε-
βαστό ύψος. Αυτό που προκαλούσε εντύπωση 
ήταν το περίτεχνο χτίσιµο χωρίς ύπαρξη συνδετι-
κής ύλης. Η πύλη της οικίας ορίζεται από κατάλ-
ληλα διαµορφωµένους µεγάλους λίθους.  
Στις πλευρές του πελεκισµένες πέτρες οριοθε-
τούσαν τα παράθυρα ή ακόµα και εσωτερικά ρά-
φια. Από τότε έως και σήµερα κάθε χρόνο η κα-
ταστροφή γίνεται ποιο ορατή, οι τοίχοι έχουν 
κατέβει κάτω από το µπόι ανθρώπου και παράθυ-
ρα δεν υπάρχουν. Σε λίγο θα έχουν εξαφανισθεί 
ακόµα και οι πέτρες του χαλάσµατος. Και σήµε-
ρα µπορείς να δεις µπροστά από την κύρια είσο-
δο της οικίας µια περίτεχνη πλατφόρµα από αρ-
γούς λίθους. 

Κάθε χρόνο η καταστροφή γίνεται πιο ορατή... 

Η αγροικία περιβάλλεται από τοιχίο  εν είδη αυ-
λής πιθανά για στάβλισµα ζώων. 
Ερευνώντας σχολαστικότερα γύρω από την οικία 
θα διαπιστώσεις αρκετές κρύπτες αγαθών ή φύ-
λαξης µικρών ζώων. 
Μια σειρά από χαµηλές ξερολιθιές  µε πολλαπλές  
διακλαδώσεις, οριοθετούν τα µονοπάτια και τις 
στράτες του συγκροτήµατος ώστε οι άνθρωποι 
που ζούσαν εδώ να µην τσαλαπατούν το χειµώνα 
στα λασπόνερα. 
Τελευταίο σηµείο της ξενάγησης  µας στον Κου-
λαλά, ήταν η Μεγάλη Πηγάδα. Ένα πηγάδι ζωο-
δότης για ολόκληρη την περιοχή. Μοναδικό στο 
είδος του. Ο θαυµασµός για τα έργα των ανθρώ-
πων σε αυτό εδώ το σηµείο ανεβαίνει κατακόρυ-
φα. Όπως η πέτρινη σκάλα ζώνει τις πλευρές του 
και χάνετε στο βάθος των θολών του νερών, έτσι 
και οι θρύλοι ζώνουν αυτή την ελπίδα ζωής. Πέ-
ρα από τις Νεράιδες  (τοπικά, Γεραγίδες), τις κα-
λές κυράδες και τ’ άλλα ξωτικά της νύκτας και 
της ερηµιάς (που πάντα έκρυβαν µεγάλα συµφέ-
ροντα εις βάρος των ευκολόπιστων ανθρώπων), η 
παράδοση θέλει στο βάθος του πηγαδιού, εκεί 
που καταλήγει η πέτρινη σκάλα, να υπάρχει πύλη 
από την οποία ένα τούνελ σε φέρνει στο εσωτερι-
κό του κάστρου στην κορυφή της «Γριάς». 
Άξιο να τονιστεί ότι σε αυτό εδώ το σηµείο το 
∆εκέµβρη του 1912 οι ηρωικοί Καρδαµυλίτες µε 
τη βοήθεια του στρατού, Χίων ανταρτών και εθε-
λοντών από όλη την Ελλάδα, έδωσαν σκληρές 
µάχες µε τους Τούρκους οι οποίοι ήταν οχυρωµέ-
νοι στο Πιτυός. Ας µην το ξεχνάµε. Η Ελευθερία 
της Χίου κερδίσθηκε εδώ πάνω. 
Επιστρέψαµε στη δηµοσιά, στο αρχικό σηµείο 
εκκίνησης. Μετά από ολιγόλεπτη πορεία µε τα 
αυτοκίνητα, βρεθήκαµε στον ιστορικό χώρο των 
Κοίλων της Χίου. 
Όσο χρονικό διάστηµα περνούσαµε µέσα από 
άγονες  βουνοπλαγιές,  αυτό που µας έκανε εντύ- 

Η Πηγάδα του Κουλαλά 



 Ήταν σκοπός ζωής να φέρω την κυρία Αθηνά 
Ζαχαρού-Λουτράρη σε αυτό το σηµείο, να δει 
και να ψηλαφίσει αυτό το θεαµατικό βράχο ο ο-
ποίος σ’ εµένα µοιάζει περισσότερο µε το βράχο 
της Σίβυλλας  στους ∆ελφούς. 
Είδαµε εν τάχει από µακριά τα λιγοστά ίχνη των 
κατά καιρούς οικισµών. Επισκεφθήκαµε  το ιστο-
ρικό πηγάδι της Σαρακίνας. Έκανε σε όλους ε-
ντύπωση, το µικρό στόµιό του, διαµορφωµένο µε 
αρχαία µέλη οικοδοµής. Μέσα το πηγάδι ανοίγει 
και παίρνει το σχήµα πίθου. 
Στην ευρύτερη περιοχή σε αρκετά καλή κατάστα-
ση µπορείς να εντοπίσεις και να περπατήσεις τον 
αρχαίο δρόµο, την Ελληνόστρατα. 
Με το ήλιο και το φως της ηµέρας να συνωµο-
τούν εις βάρος µας αφήσαµε τα Κοίλα, σε κάποια 
απόσταση πάνω από την Κυδιάντα, περιεργαστή-
καµε το αρχαιότερο κτίσµα της Χίου. Τον Παλιό-
πυργο των Κοίλων. 
∆υστυχώς πριν λίγα χρόνια, στην προσπάθειά 
τους να ανοίξουν ένα αγροτικό δρόµο ο οποίος ε-
νώνει τον ερειπιώνα της Κυδιάντας µε το Πιτυός, 
άστοργα και χωρίς σκέψη ή προβληµατισµό κα-
ταστρέψανε ολοσχερώς το βόρειο τµήµα το διδυ-
µόπυργου οχυρού.  Από τότε κάθε χρόνο αλλοιώ-
νουν την µορφή του οχυρού διάφορες ανθρώπι-
νες παρεµβάσεις. Είτε χτίζοντας ποιµενικά καλύ-
βια είτε παίρνοντας πέτρες από το τρισχιλιόχρονο 
κορµί του. Σε κοντινή απόσταση, υπάρχει µια µε-
γάλη περιφραγµένη οχυρή περιοχή µε αλλεπάλ-
ληλους αµυντικούς τοίχους δυο των οποίων κα-
ταλήγουν  σε Βουβούς Πύργους. 
Το ευχάριστο ήταν ότι την περιοχή την είχε 
«περπατήσει» η κυρία ∆έσποινα Τσαρδάκα, η ο-
ποία βεβαίωσε το ορθό των παρατηρήσεών µου. 
Με καταφανή την δυσαρέσκεια όλων ζωγραφι-
σµένη στα πρόσωπά µας, αφήσαµε την περιοχή 
µέσω Πιτυούς αλλά µε την υπόσχεση ότι θα την 
επισκεφθούµε ξανά. 

Παρά το σούρουπο, η φωτογράφηση συνεχίζεται 
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πωση ήταν οι πεζούλες από ξερολιθιές που υ-
πάρχουν παντού όπου κι αν κοιτάξεις, πράγµα 
που σηµατοδοτεί έντονη ανθρώπινη παρουσία. 
Λίγο πριν φθάσουµε στην Παναγιά την Κοιλα-
νή, σε µια στροφή του δρόµου, στη θέση  Σελη-
νάρι, σταµάτησα τους φίλους µου για να τους 
περιγράψω µια καταστροφή που έγινε πριν λίγα 
χρόνια. Σ’ αυτή τη θέση υπήρχε ένα σύστηµα 
τριών πιθόσχηµων πηγαδιών. Το πρώτο ήταν η 
πηγή. Το δεύτερο και το τρίτο γέµιζαν από τη 
διαδοχική υπερχείλιση µέσω πήλινων σωλήνων. 
Τάχατες για να φτιάξουν µια τσιµεντένια δεξα-
µενή οι ανιστόρητοι τα καταστρέψανε! 
Λέγοντας Κοίλα, εννοούµε µια µεγάλη περιοχή 
η οποία ξεκινά πάνω από τα Καρδάµυλα και 
φθάνει πάνω από την Κυδιάντα και το Πιτυός.    
Περιοχή νευραλγική και µεγάλης στρατιωτικής 
σηµασίας για την Χίο µα κυρίως για την πόλη 
της Χίου. ∆ιαφεντεύει των κύριων λιµανιών 
της, αυτών των Καρδαµύλων, ∆ελφινίου, Λα-
γκάδας, Παντουκειούς και Θόλου. 
Σήµερα το κύριο χαρακτηριστικό των Κοίλων, 
είναι τρεις εκκλησιές.  
Η πρώτη όπως ανεβαίνουµε το δρόµο όπως 
προαναφέραµε είναι η Παναγία και ανήκει 
στους Καρδαµυλίτες. Η δεύτερη είναι ο Άγιος 
Παντελεήµονας που ανήκει στο Βροντάδο και 
τέλος ο Άγιος Γιώργης, των Λαγκαδούσων. 
Η παράδοση θέλει τα Κοίλα να καταστράφηκαν 
από πειρατική επιδροµή. Οι λιγοστοί των κατοί-
κων που γλίτωσαν έφτιαξαν τα Καρδάµυλα, το 
Βροντάδο και την Κυδιάντα, κάτοικοι της οποί-
ας έφτιαξαν την Συκιάδα και την Λαγκάδα. 
Πάνω από τις δυο πρώτες εκκλησιές υπάρχει το 
γκρέµισµα του Πύργου των Κοίλων. 
Άλλο στοιχείο, είναι η ύπαρξη δεκατεσσάρων 
πέτρινων σωρών των γνωστών και ως «Σωρών 
της Γριάς». Ο Μύθος θέλει µια γιγάντια γραία 
να βοηθά τους ανθρώπους να φτιάξουν χωρά-
φια. Να µαζεύει στη ποδιά της πέτρες και να τις 
εναποθέτει κάπου στη γη µακριά από την προς 
καλλιέργεια περιοχή. 
Μικρό παιδί, άκουγα να µιλάν για την ∆ασκα-
λόπετρα ή Σχολειόπετρα των Κοίλων, στην πε-
ριοχή της Χωρής. Σύµφωνα µε την τοπική πα-
ράδοση Λαγκαδούσων και Καρδαµυλιτών, εδώ 
δίδαξε ο Θείος Όµηρος. Αποβιβάστηκε στο Θό-
λος και πάνω από τη Συκιάδα τον βρήκε ο βο-
σκός ο οποίος τον έφερε στα Κοίλα που τότε 
ήταν τρανή πολιτεία! Ακόµα και σήµερα ο βρά-
χος, στην επάνω πλευρά του είναι έτσι διαµορ-
φωµένος, λες και υπάρχουν έδρανα µαθητών. 
Στη µέση έµενε όρθιος ο δάσκαλος και δίδασκε. 



κειο. Η κατά ένα χρόνο µεγαλύτερη Ευτυχία (η 
µητέρα µου), είχε γεννηθεί το 1910, που έγινε ο 
πατέρας της παπάς. Χαρακτηριστική η διήγησή 
της σχετικά µε το χαµό του Γιωργάκη: 
«Είµαστε στο παράθυρο του πάνω σπιτιού εγώ 
µε το Γιώργη µας, και βλέπαµε όπως κάθε µέρα 
το θείο Μανώλη Χαβιάρα αδελφό της γιαγιάς, 
που περνούσε για το σπίτι του µε τις κατσίκες 
και τα κατσικάκια. 
—Εγώ τα βλέπω ακόµα, εσύ; 
—Κι εγώ τα 
βλέπω ακόµα, 
απαντούσε εκεί-
νος, που σκύβο-
ντας για να τα 
βλέπει περισσό-
τερη ώρα, γκρε-
µίστηκε απ’ το 
παράθυρο στο 
δρόµο. ∆εν έπα- 
θε όµως τίποτα. 
Αργότερα, σαν 
αρρωστήσαµε 
και οι δυο από 
δάγκειο και κοι-
µόµαστε µαζί 
(το κεφάλι του ενός στα πόδια του άλλου), εκεί-
νος ο καηµένος πέθανε κι έµεινα εγώ η κακότυχη 
να τυραννιέµαι», κατέληγε  η µητέρα. 
Ο παππούς Νικόλας, δούλευε σκληρά για να µε-
γαλώσει τόσα παιδιά. Αγρότης, ένας από τους 
τρεις καλύτερους του χωριού, παπλωµατάς, ψάλ-
της και… εργολάβος.  
Όταν ανέλαβε να βάλει τις σωληνώσεις που µε-
τέφεραν το νερό από το ∆αφνώνα στην Πόλη της 
Χίου, έχασε τόσα πολλά χρήµατα, που εκτός από 
τις λίρες της προίκας που ξόδεψε, πούλησε κι 
ένα κτήµα για να ξεχρεώσει. 
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Γεννήθηκε στο ∆αφνώνα τα µέσα του δέκατου 
ένατου αιώνα, όπου και µεγάλωσε. Ήταν από 
τους τυχερούς που όχι µόνο ήξερε να διαβάζει 
και να γράφει, αλλά έµαθε «µουσικά» κι έγινε 
ψάλτης. Έµαθε επίσης την τέχνη του παπλωµατά 
κι έκανε τα παπλώµατα και τα στρώµατα στα 
ζευγάρια συνήθως που αποφάσιζαν να παντρευ-
τούν. Το σπίτι του, απέναντι σχεδόν στην εκκλη-
σία του χωριού.  
Παντρεύτηκε την Ελένη-Μαρούκα Χαβιάρα, µο-
νοκόρη µε επτά αδελφούς και πήρε κατά την οι-
κογενειακή παράδοση πολλά χωράφια και λίρες 
για προίκα.  
Απέκτησαν δεκαοκτώ παιδιά, συµπεριλαµβανο-
µένων αυτών που πέθαναν σε βρεφική ηλικία 
παιδική ή άλλη, ακόµη και αυτών των αποβολών.  
Προσωπικά γνώρισα εννέα. Τους Μιχάλη, Αντώ-
νη και Γιάννη και τις Σταµατού, Αγλαΐα, Αλεξάν-
δρα, Κυριακή, Μαρία και Ευτυχία. Ξέρω επίσης 
τα ονόµατα των ∆ηµήτρη που πνίγηκε ενώ υπη-
ρετούσε την Πατρίδα, Αθηνάς, Στεφάνου και 
Γιωργάκη που ήταν ο Βενιαµίν της οικογένειας, 
το µοναδικό «παπαδοπαίδι» και πέθανε από δάγ- 

Παπά Νικόλας Στουπάκης ο 

Ο παπά-Νικόλας, η παπαδιά δεξιά του και τα παιδιά, 
στην είσοδο και τα παράθυρα του σπιτιού τους 

Μιχάλης, Αλεξάνδρα και Ευτυχία  
σε πάρτι γενεθλίων στην Αµερική, 1979 

Η πρεσβυτέρα 



Το 1900 κτίστηκε το καµπαναριό στον Άγιο Πα-
ντελεήµονα ∆αφνώνα και ο Νικόλας που ήταν 
από τους λιγοστούς που ήξεραν γράµµατα και 
άνθρωπος τίµιος, κοινής αποδοχής, κράταγε 
τους λογαριασµούς και το βιβλίο που έγραφε τα 
έσοδα και τα έξοδα. 
Οικογενειακό κειµήλιο το βιβλίο, έµεινε στο 
σπίτι του παππού, όπου ζούσε ο Αντώνης µε την 
οικογένειά του (σήµερα ιδιοκτησία του εγγονού 
Αντώνη Στουπάκη του Γεωργίου). Παρακάλεσα 

να µου το δώ-
σουν, αλλά θέ-
λοντας να το 
κρατήσουν για 
τον εαυτό τους, 
µου το δάνεισαν 
και το φωτοτύ-
πησα το 1984 
που είχα έλθει 
για διακοπές α-
πό την Αµερική 
όπου ζούσα τό-
τε. Ευτυχώς, 
σώθηκε σε φω-
τοτυπία, αφού 
το πρωτότυπο 

χάθηκε. Χαρακτηριστική σελίδα του βιβλίου, θα 
βρείτε  στο «Αρχείο µου» στη σελίδα 23. 
Όταν ο τότε παπάς του χωριού πέθανε, όλοι πρό-
τειναν για παπά τον Νικόλα, που εκτός του ότι 
ήταν ενάρετος και καλός οικογενειάρχης, ήταν 
ψάλτης όπως γράψαµε παραπάνω και γνώριζε 
καλά τα εκκλησιαστικά.  
Ένας µόνο δεν ήθελε το Νικόλα για παπά και α-
ντιδρούσε σθεναρά. Θ’ αναφερθούµε σ’ εκείνον 
στο τέλος ετούτης της περιγραφής.  
Ως παπάς πλέον, από το1910, υπηρέτησε το χω-
ριό µας επί «εικοσιπέντε συναπτά  έτη».  

Ο Αντώνης 

Με τη γλυκιά φωνή του, τη γνώση της µουσικής, 
µα πάνω απ’ όλα µε την καλοσύνη και την ευθυ-
κρισία του, συνέβαλλε τα µέγιστα όχι µόνο στην 
εύρυθµη λειτουργία της εκκλησίας, αλλά και 
στην επίλυση προβληµάτων, που δεν ήταν λίγα 
στην ταραγµένη εποχή του.  
Μεγάλωσε και τακτοποίησε τα παιδιά του, παρα-
δίδοντας στην κοινωνία πολλούς και ξεχωρι-
στούς για το ήθος και την εργατικότητά τους α-
πογόνους. Συνέχισε να παλεύει ακόµα κι όταν 
έγινε παπάς, µε τη τσάπα και το αλέτρι του α-
γρότη, τη βελόνα και το σουβλί του παπλωµατά. 
Αυτό του άφησε το παρατσούκλι «Νικολής ο 
Σουβλής» ή «παπά Νικόλας ο Σουβλής». Σε ση-
µείο που είχε χωράφι, έδωσαν το όνοµα «στου 
Σουβλή» σ’ ολόκληρη την περιοχή. 
Ένα άλλο όνοµα που έδωσε στα παιδιά του ήταν  
«του παπά». Ο Μιχάλης του παπά, η Μαρία του 
παπά κ.λ.π.,  κάτι που συνοδεύει και τα εγγόνια 
του και προσωπικά, καµαρώνω όταν λένε πως 
είµαι γιος του Κωστή του Καζάνα (παρατσούκλι 
των Ρουφάκηδων) και της Ευτυχίας του παπά ή 
της Ευτυχίας του Σουβλή. 
Θα κλείσω τη µικρή αναφορά στην οικογένεια 
του παππού µου, µνηµόσυνο σ’ όλους εκείνους 
που έφυγαν, µε άλλη µια διήγηση της µητέρας:  
«Ήταν και ’κείνο το βράδυ ο παππούς, όπως συ-
νήθιζε, στο µπακάλικο-καφενέ του Κουλελέ και 
µου φωνάξανε πως δεν ήτανε καλά. Τον φέραµε 
στο σπίτι  και ξάπλωσε στο κρεβάτι όπου έµεινε  
για µερικές µέρες µέχρι το τέλος του (1935). 
»Ένα βράδυ 
όπως καθό-
µαστε στο 
πλάι του, α-
κ ο ύ σ α µ ε 
θ ό ρ υ β ο 
στην παλιά 

πολύτεκνος, πολύτεχνος παππούς 

Σταµατού και Αγλαΐα 
στον Πειραιά όπου ζούσαν 

11                                                         «∆άφνη» Οκτώβριος 2009                

Γιάννης, Κυριακή και Μαρία  
σε εποχές 
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Σε λίγο απειλητικός 
Σε λίγο απειλητικός ο Οκτωβριανός ουρανός 
θα απλώσει τα σταχτιά του φτερά στη γη, 
δίνοντας την εντύπωση πως στηρίζεται στις 

 κορφές των βουνών, 
που θα ’χουν πάρει µια άγρια όψη. 
Κι όταν αρχίσουν να πέφτουν µονότονα οι ψιχάλες  
της φθινοπωρινής  βροχής, 
θα νοµίζεις πως ακούς το κλάµα της δικής σας γη, 
που θα αναζητά τα λουλούδια 
στην κατάξερη γη. 
Ένα άρρωστο κορίτσι βλέπει απ’ το παράθυρό του 

ένα δέντρο να φυλλορροεί. 
Είναι φθινόπωρο! 
«Όταν πέσουν τα φύλλα», λέγει «θα πεθάνω κι εγώ». 
Πραγµατικά πέφτουν όλα τα φύλλα 
και µόνο ένα µένει στα ξερά κλαδιά. 
Και δεν εννοεί να πέσει. 
 

Μπουκάλι τζιν 
Η γόνιµη φωτιά µιας ιστορίας. 
Η γέρικη ηρεµία. 
Γράψιµο ξύλινο και ζωηρό. 
Μαρµαρωµένες οσµές. 
Τους έθαψαν κάτω από άµµο και φύκια. 
 
«Ποιήµατα και πεζά»                              Τάσος Γιαννούζης 
 

ξύλινη σκάλα που έµοιαζε µε βήµατα αθρώπου. 
Όταν πήγαµε προς τα ’κει, είδαµε κάποιον σαν 
κουβαράκι, ν’ ανεβαίνει µε τα τέσσερα. Ήταν ο 
άθρωπος εκείνος που δεν ήθελε να γίνει παπάς 
ο πάππους σας. 
—Καλησπέρα. Παπά ήµαθα πως πεθαίνεις κι 
ήρτα να µου συχωρέσεις.   
—Ο Θεός συχωρέσει σου, απάντησεν εκείνος. 
—Καληνύχτα, είπε κι έφυγε όπως είχεν έρθει». 

 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Με την κόρη του Ευτυχία δεξιά του, στην Πάρνηθα 
όπου επισκέφθηκαν ασθενή από το χωριό µας 

Ο γέρων πλέον παπά Νικόλας  

Θα µαζέψω ασφόδελους 
Θα µαζέψω ασφόδελους 
στη χώρα των φαντασµάτων. 
Θα τους κουβαλήσω 
στο διάσελο της οικουµένης 
και θα τους κάψω 
όλους µαζί 
στην φωτιά 
που θα βάλω στο δάσος 
των περασµένων! 
 
Μια σαϊτιά 
θα είναι το σύνθηµα 
προς τους νέους 
αείφεγγους καιρούς 
εκεί που ποταµοί ζωής 
ρέουν ασταµάτητα 
και η σκέψη ουρανοδροµεί. 
Εκεί που καταυγάζουν 
άσβηστοι ήλιοι! 
 
Εκεί που κάθε ανάσα µας 
θα καθρεφτίζεται 
στους νέους δέλτους 
της ιστορίας. 
 
«Η Προσευχή του Σοφού»           Μόσχου Κεφάλα 



Μοναξιά 
 

Τη συναντάς παντού. 
Στο χώρο και στο χρόνο. Στη σιωπή και στα λόγια 

τα ακατάπαυστα. 
Ίσως δεν την αναγνωρίσεις. Γυναίκα είναι. Βάφεται. 
Έχει την ικανότητα ν’ αλλάζει προσωπεία. 
Πότε φορά ένα χαµόγελο 
και κρύβεται από κάτω, 
όπως η θάλασσα κάτω από γεφύρι. 
Άλλοτε τρέχει µε ιλιγγιώδη ταχύτητα 
πάνω στις ρόδες µιας µηχανής 
ή επιδεικνύεται οδηγώντας 
κάποιο πολυτελές αυτοκίνητο. 
Τρυπώνει ανάµεσα σε ξεχειλωµένα δαχτυλίδια γάµων, 
σε κρεβάτια διπλά 
κι ας λένε πως στους δύο τρίτος δε χωρά. 
Βάζει τη µάσκα της σοβαρότητας και της επιβολής 
ή της υποταγής και της αδιαφορίας. 
Έχει ένα δικό της εγωισµό, µια εχεµύθεια. 
Από τα µέρη του λόγου αµφιβάλλει 
για το ρήµα «επικοινωνώ» 
για το ουσιαστικό της αλήθειας, το επίθετο, 
την πρόθεση της ειλικρίνειας, 
φοβάται το συνδέσµο της φιλίας, 

Η ποδοσφαιρική οµάδα του χωριού µας, η θρυλι-
κή πλέον «Π. Ο. ∆ΑΦΝΗ», έκλεισε 30 χρόνια 
ζωής και επιτυχιών.  
Στο γήπεδο του ∆αφνώνα στις 12 του περασµέ-
νου Αυγούστου έγιναν εκδηλώσεις µε αγώνα πα-
λαιµάχων όλων των εποχών και απονοµή τιµητι-
κών διακρίσεων σε παλαιούς ποδοσφαιριστές και 
παράγοντες της οµάδας.  
Σ’ ένα µεγάλο τραπέζι, στολισµένα τα κύπελλα 
και   πρωταθλήµατα, που κατέκτησε στην τρια-
ντάχρονη πορεία της. Συνολικά η οµάδα έχει 1 
πρωτάθληµα Γ` κατηγορίας, 1 Β` και 5 Α`. Έχει 
παίξει σε 7 τελικούς κι έχει πάρει 6 κύπελλα. 
Η οµάδα βρά-
βευσε τους: Νίκο 
Γ. Μαµούνα ως 
πρώτο της Πρόε-
δρο. Τον αείµνη-
στο Πρόεδρο της 
τότε Κοινότητας 
∆αφνώνα Μανώ-
λη Γ. Μαµούνα, 
που διέθεσε τα 
πρώτα χρήµατα 
για την κατα-
σκευή του γηπέ-
δου του χωριού   

13                                                        «∆άφνη» Οκτώβριος 2009 

Και εις έτη πολλά... 

τη µετοχή της αγάπης 
και τη συµµετοχή στον έρωτα, 
αφού στα µαθηµατικά µοιάζει πολύ µικρό 
το ποσοστό της εµπιστοσύνης 
και η πιθανότητα προσέγγισης του πλησίον 
θυµίζει το παράδοξο του Αχιλλέα µε τη χελώνα. 
Μα παίρνει την πιο άγρια µορφή της, 
όταν κυκλοφορεί µέσα στο πλήθος 
κι ας περνά απαρατήρητη. 
Φωλιάζει µαζί µε την αδελφή της. τη θλίψη, 
στα ρυτιδωµένα από το χρόνο και τα βάσανα πρόσωπα. 
O tempora, o mores! 
Με βελόνες πόνου κεντά της καρδιάς τα τοιχώµατα, 
την αδειάζει, την αφήνει κενή από συναισθήµατα. 
Μα πάλι. 
Ω σεπτή, ω άγια µοναξιά 
του δηµιουργού, του καλλιτέχνη, του γλύπτη, 
του ποιητή, του φιλόσοφου. 
που κρατάς την πένα, το χρωστήρα, τη σµίλη, 
πώς διαπερνάς το χωροχρόνο 
πώς γλυκαίνεις κι αλαφραίνεις 
σαν αεράκι, σαν αύρα θαλασσινή 
τη στεγνή και δυσβάσταχτη πραγµατικότητα! 
 
«Ονειροδρόµιο»                                   Τζένη Συρρή-Χαννάκη 

και το σηµερινό Νοµάρχη Πολύδωρο Λαµπρι-
νούδη, που ως ∆ήµαρχος Καµποχώρων τότε, α-
ποπεράτωσε το γήπεδο.  
Τον Πέτρο Ρισκάκη ως Επίτιµο Πρόεδρο της 
Ε.Π.Σ. Χίου, τον Παντελή Λαµπρινούδη για την 
πολυετή προσφορά του από θέσεις στο ∆.Σ. και 
τις οικονοµικές ενισχύσεις του, όπως και τον 
Σταύρο Ι. Χαβιάρα για την συνεχή οικονοµική 
του στήριξη. Τον Αντώνη Γεωργίου και Θεοδώ-
ρας Μαµούνα για την προσφορά του ως ποδο-
σφαιριστή, τον Σταύρο Ντίλη ως ποδοσφαιριστή 
και παράγοντα και τον σηµερινό Πρόεδρο Παρά-
σχο Α. Πολιτάκη, ως ποδοσφαιριστή και παράγο-

ντα επίσης. Ακο-
λούθησε δείπνο 
και… κρασοκα-
τάνυξη. 
Εµείς ευχόµαστε 
στην συνώνυµή 
µας Ποδοσφαιρι-
κή  Οµάδα του 
∆αφνώνα, πάντα 
επιτυχίες και «εις 
έτη πολλά». 

 
Πληροφορίες  

και φωτογραφία: 
Σταύρος Ντίλης Παλαίµαχοι 
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Στο Οµήρειο Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Χίου 
εξετέθη από τις 16 του περασµένου Αυγούστου, 
το γύψινο πρόπλασµα του Οµήρου, έργο της 
Χιώτισσας γλύπτριας Μαίρης Παπακωνσταντί-
νου. Είναι το έργο που προορίζεται να τοποθετη-
θεί στο αεροδρόµιο της Χίου «Όµηρος», σε ειδι-
κά διαµορφωµένο χώρο µε µεγάλη βάση και κυ-
κλικό µαρµάρινο πεζούλι.  
Στις 20 Αυγούστου πραγµατοποιήθηκε συνέ-
ντευξη τύπου στο Οµήρειο, παρουσία πολλών 
δηµοσιογράφων και προσωπικοτήτων της Χίου, 
µεταξύ των οποίων: Ο Νοµάρχης κ. Λαµπρινού-
δης, ο ∆ήµαρχος Χίου κ. Βρουλής, ο Πρόεδρος 
του Οµηρείου κ. Μαµµάς, ο Πρόεδρος Νοµαρ-
χιακής Επιτροπής Παιδείας κ. Νύκτας, ο Πρόε-
δρος Πολιτιστικού Οργανισµού Ν. Α. Χίου κ. 
Καµπούρης, ο Πρόεδρος της Τ.Ε.∆.Κ. κ. Μαλα-
φής, ο Πρόεδρος της Ο.Χ.Σ.Α. κ. Κοκκινάκης, ο 
Αερολιµενάρχης κ. Τριαντάφυλλος, η κ. Κ. Κόκ-
κοτα τέως ∆ιευθύντρια Εθνικής Τράπεζας στην 
Αθήνα, η κ. Ξ. Φύλλα, η ∆ρ. Α. Ζαχαρού-
Λουτράρη, ο κ. Π. Γιακουµής και πολλοί άλλοι. 

∆ίπλα στη γλύπτρια ο Πρόεδρος της Παγχιακής 
Επιτροπής για τη ∆ιαφύλαξη της Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς, τέως Εισαγγελέας του Αρείου Πά-
γου ∆ηµ. Λινός και ο Χιώτης Ακαδηµαϊκός, α-
στροφυσικός Σταµ. Κριµιζής. Συζητήθηκαν πολ-
λά, λύθηκαν απορίες, και αντηλλάγησαν γνώµες 
και ιδέες για τη συγκέντρωση χρηµάτων ώστε να 
πραγµατοποιηθεί «το όνειρο» όπως µας είπε σε 
τηλεφωνική συζήτηση η γλύπτρια. Παραθέτουµε 
µέρος της φιλικής αυτής συνοµιλίας. 
«Ο Όµηρος δεν είναι πια όνειρο εν αναµονή. 
Βρίσκεται στο σπίτι του στο Ο.Π.Κ∆.Χ.  
Πάνε δέκα χρόνια που παλεύω να γίνει αυτό το 
έργο, γιατί κανένας φορέας δηµόσιος ή ιδιωτικός 
µου το ανέθεσε. Αυτός ο δύο µέτρων ανδριάντας 
από γύψο που εκτίθεται, έγινε µε τις δικές µου 
δυνάµεις, προσφορά καρδιάς στην πατρίδα. 
Σαν Χιώτισσα γλύπτρια αισθάνθηκα της υποχρέ-
ωση και είναι στόχος ζωής να ολοκληρωθεί αυτό 
το έργο. Αλλά στην Ελλάδα, τους ευγενείς στό-
χους όλων µας τους σταµατά η δυσκίνητη γρα-
φειοκρατία. Οι δυσκολίες που συνάντησα, τερά- 

Ο αερολιµενάρχης Μιχ. Τριαντάφυλλος 
αναλύει το ιστορικό της υπόθεσης 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ∆ηµ. Λινός στο κέντρο, µε τον 
Ακαδηµαϊκό Στ. Κριµιζή και τη γλύπτρια 

Ο «γύψινος Όµηρος» στο Οµήρειο Π.Κ.∆. Χίου 
 και δίπλα του η δηµιουργός Μαίρη Παπακωνσταντίνου 
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στιες. Γι’ αυτό ιδρύθηκε η Παγχιακή Εταιρία για 
τη ∆ιαφύλαξη της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, 
από επιφανείς Χίους, προσωπικότητες απ’ όλους 
τους κλάδους του πολιτισµού, οι οποίοι αγκά-
λιασαν την ιδέα και ξεκινήσαµε µε πρώτο στόχο 
την κατασκευή του ανδριάντα του Οµήρου. 
Πρόεδρος της εταιρίας ο τέως Εισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου ∆ηµ. Λινός. 
Τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα της ο-
λοκλήρωσης αυτού του έργου, που τιµάται ο µε-
γαλύτερος ποιητής των αιώνων, ο οποίος περπά-
τησε στα ιερά χώµατα της Χίου και δεν τιµήθη-
κε όσο έπρεπε, έδωσε  την αφορµή η ανιστόρη-
τη µετάφραση της Ιλλιάδας και της Οδύσσειας 
από Γερµανό καθηγητή.  Ύβρισε και  παραχά-
ραξε την ιστορία της  Ελλάδος, γράφοντας ότι ο 
Όµηρος είναι Ασσύριος γραφιάς (ευνούχος), 
γεννηµένος στα Άδανα. Η απάντησή µας είναι 
αυτό το άγαλµα, που θα γίνει συν Θεώ από την 
αγάπη των απανταχού Χίων και όχι µόνο. 
Το άγαλµα θα διηγείται την ιστορία του Τρωι-
κού Πολέµου που θα είναι ανάγλυφα σκαλισµέ-
νη στη βάση και σε ένα µαρµάρινο ηµικυκλικό 
πάγκο που θα βρίσκεται πίσω από το άγαλµα, θα 
είναι γραµµένο το γνωστό απόφθεγµα: Τυφλός 
ανήρ οικεί δε Χίω ενί παιπαλοέσση». 
Όποιος θέλει να βοηθήσει στην κατασκευή του 
αγάλµατος του Οµήρου, µπορεί να καταθέσει ο-
ποιοδήποτε ποσό στο λογαριασµό που υπάρχει 
γι’ αυτό το σκοπό στην Εθνική Τράπεζα µε α-
ριθµό 490/296155-53. 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Απόσπασµα Οµηρικού  Ύµνου εις Απόλλωνααα 
 

εἴη µοι κίθαρίς τε φίλη καὶ καµπύλα τόξα, 
χρήσω δ' ἀνθρώποισι ∆ιὸς νηµερτέα βουλήν. 
 
ὣς εἰπὼν ἐβίβασκεν ἐπὶ χθονὸς εὐρυοδείης 
Φοῖβος ἀκερσεκόµης, ἑκατηβόλος: αἳ δ' ἄρα πᾶσαι 
θάµβεον ἀθάναται: χρυσῷ δ' ἄρα ∆ῆλος ἅπασα  
[βεβρίθει, καθορῶσα ∆ιὸς Λητοὺς τε γενέθλην, 
γηθοσύνῃ, ὅτι µιν θεὸς εἵλετο οἰκία θέσθαι 
νήσων ἠπείρου τε, φίλησε δὲ κηρόθι µᾶλλον.] 
ἤνθησ', ὡς ὅτε τε ῥίον οὔρεος ἄνθεσιν ὕλης. 
 
αὐτὸς δ', ἀργυρότοξε, ἄναξ ἑκατηβόλ' Ἄπολλον,    
ἄλλοτε µέν τ' ἐπὶ Κύνθου ἐβήσαο παιπαλόεντος, 
ἄλλοτε δ' ἂν νήσους τε καὶ ἀνέρας ἠλάσκαζες. 
πολλοί τοι νηοί τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα: 
πᾶσαι δὲ σκοπιαί τε φίλαι καὶ πρώονες ἄκροι 
ὑψηλῶν ὀρέων ποταµοί θ' ἅλαδε προρέοντες:  
ἀλλὰ σὺ ∆ήλῳ, Φοῖβε, µάλιστ' ἐπιτέρπεαι ἦτορ, 
ἔνθα τοι ἑλκεχίτωνες Ἰάονες ἠγερέθονται 
αὐτοῖς σὺν παίδεσσι καὶ αἰδοίῃς ἀλόχοισιν. 
οἱ δέ σε πυγµαχίῃ τε καὶ ὀρχηθµῷ καὶ ἀοιδῇ 
µνησάµενοι τέρπουσιν, ὅτ' ἄν στήσωνται ἀγῶνα.  
φαίη κ' ἀθανάτους καὶ ἀγήρως ἔµµεναι αἰεί, 
ὃς τόθ' ὑπαντιάσει', ὅτ' Ἰάονες ἀθρόοι εἶεν: 
πάντων γάρ κεν ἴδοιτο χάριν, τέρψαιτο δὲ θυµὸν 
ἄνδρας τ' εἰσορόων καλλιζώνους τε γυναῖκας 
νῆάς τ' ὠκείας ἠδ' αὐτῶν κτήµατα πολλά.       
πρὸς δὲ τόδε µέγα θαῦµα, ὅου κλέος οὔποτ' ὀλεῖται, 
κοῦραι ∆ηλιάδες, ἑκατηβελέταο θεράπναι: 
αἵ τ' ἐπεὶ ἂρ πρῶτον µὲν Ἀπόλλων' ὑµνήσωσιν, 
αὖτις δ' αὖ Λητώ τε καὶ Ἄρτεµιν ἰοχέαιραν, 
µνησάµεναι ἀνδρῶν τε παλαιῶν ἠδὲ γυναικῶν   
ὕµνον ἀείδουσιν, θέλγουσι δὲ φῦλ' ἀνθρώπων. 
πάντων δ' ἀνθρώπων φωνὰς καὶ βαµβαλιαστὺν 
µιµεῖσθ' ἴσασιν: φαίη δέ κεν αὐτὸς ἕκαστος 
φθέγγεσθ': οὕτω σφιν καλὴ συνάρηρεν ἀοιδή. 

 
ἀλλ' ἄγεθ' ἱλήκοι µὲν Ἀπόλλων Ἀρτέµιδιξύν,     
χαίρετε δ' ὑµεῖς πᾶσαι: ἐµεῖο δὲ καὶ µετόπισθεν 
µνήσασθ', ὁππότε κέν τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων 
ἐθάδ' ἁνείρηται ξεῖνος ταλαπείριος ἐλθών: 
ὦ κοῦραι, τίς δ' ὔµµιν ἀνὴρ ἥδιστος ἀοιδῶν 
ἐνθάδε πωλεῖται, καὶ τέῳ τέρπεσθε µάλιστα;  
ὑµεῖς δ' εὖ µάλα πᾶσαι ὑποκρίνασθαι ἀφήµως: 
τυφλὸς ἀνήρ, οἰκεῖ δὲ Χίῳ ἔνι παιπαλοέσσῃ 
τοῦ µᾶσαι µετόπισθεν ἀριστεύσουσιν ἀοιδαί. 
ἡµεῖς δ' ὑµέτερον κλέος οἴσοµεν, ὅσσον ἐπ' αἶαν 
ἀνθρώπων στρεφόµεσθα πόλεις εὖ ναιεταώσας:   
οἳ δ' ἐπὶ δὴ πείσονται, ἐπεὶ καὶ ἐτήτυµόν ἐστιν. 
αὐτὰρ ἐγὼν οὐ λήξω ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα 
ὑµνέων ἀργυρότοξον, ὃν ἠύκοµος τέκε Λητώ. 

                                      http://el.wikisource.org (1-9-09) 
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Λίγες µέρες αργότερα, σ’ ένα φιλόξενο, παστρικό 
σπίτι, πληµµυρισµένο από αγάπη κι ανθρωπιά, 
µας υποδέχτηκε η ταπεινή οικογένεια  του νικητή 
της ζωής Παντελή Καλόγερου. Στους τοίχους α-
ναρτηµένες φωτογραφίες µε την ιστορία της οι-
κογένειας σε διάφορες φάσεις. Παππούδες, για-
γιάδες, γονείς, αδελφός, καράβια, βραβεία, τιµη-
τικές πλακέτες και πάµπολλα µετάλλια τα οποία 
κατέκτησε σαν αθλητής της κολύµβησης αρχικά 
και της δισκοβολίας κατόπιν. 
Ο Παντελής, γεννήθηκε στη Χίο τον Μάη του 
1967. Μιχάλης ο πατέρας του, ναυτικός το επάγ-
γελµα. Αγγελική η µητέρα του και Γιώργης ο µι-
κρότερος αδελφός του. Τελείωσε το ∆ηµοτικό 
Σχολείο Λαγκάδας και το Α` Γυµνάσιο Χίου. 
Η ηµέρα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
(21-5-’82) ήταν καθοριστική για την µετέπειτα 
ζωή του. Μια άτυχη στιγµή σε ώρα άθλησης κι 
έµεινε λαβωµένος για πάντα… 
Έλειψε από τη Χίο ένα χρόνο. Κατ’ αρχάς στο 
Κ.Α.Τ. και αργότερα στη Βοστώνη των Ηνωµέ-
νων Πολιτειών της Αµερικής. 
Επέστρεψε στη Χίο το 1983. Με την επιστροφή 
του  στη Λαγκάδα, και παρά τις πολλές αντιξοό-
τητες, συνέχισε το Λύκειο κι έλαβε µέρος στις 
Πανελλαδικές εξετάσεις. Πέτυχε στο Τµήµα Λο-
γιστών του Τ.Ε.Ι. Σερρών. Τα έξοδα του ναυτερ-
γάτη πατέρα, δυσβάσταχτα. Μετά από αγώνες, 
κόπους, βάσανα και τρεις επιστολές στον τότε 
Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, πέτυχε µε-
ταγραφή στα Τ.Ε.Ι. Πειραιά, όπου και τελείωσε. 
Το 1994, µετά το τέλος των σπουδών του, επέ-
στρεψε στη Λαγκάδα.  
Παρέµεινε άνεργος για µια τριετία. Οι δυσκολίες 

Είναι ορισµένες στιγµές που χωρίς να θέλεις ή 
να το επιδιώκεις σηµαδεύουν ανεξίτηλα τη ζωή 
σου. Έτσι, µια ήσυχη βραδιά του περασµένου 
καλοκαιριού, λίγο µετά τις εκδηλώσεις της 
«Ναυτικής Εβδοµάδας» του Συλλόγου Συκιάδας 
στο γραφικό Παντουκειός, µια παρέα εκλεκτών 
φίλων δέχτηκαν την πρότασή µου να καταπλεύ-
σουµε στα «χωρικά µου ύδατα», δηλαδή στο πα-
νέµορφο χωριό της ναυτοµάνας Λαγκάδας. 
Περιδιαβαίνοντας την πολύβουη παραλία, πέσα-
µε πρόσωπο µε πρόσωπο, µ’ έναν άγγελο σε α-
ναπηρικό καροτσάκι. Ήταν ο Παντελής Καλόγε-
ρος. Ζύγωναν οι µέρες της αναχώρησης για το 
Πεκίνο, όπου θα έπαιρνε µέρος στους Παραολυ-
µπιακούς Αγώνες. Πήγαµε κοντά του. Οι φίλοι 
τον χαιρέτησαν, κουβέντιασαν µαζί του και του 
ευχήθηκαν καλή επιτυχία.  
Τότε θυµάµαι, µε ζύγωσε ο Βαγγέλης ο Ρουφά-
κης και µου είπε ψιθυριστά: «Φίλε, αυτή η συνά-
ντηση ήταν από τις πιο ωραίες στιγµές του καλο-
καιριού. Θέλω να ξανάρθουµε µε την ησυχία 
µας και να κάνω ένα αφιέρωµα για τον Παντελή 
στην επόµενη «∆άφνη». 
Από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι του χρό-
νου. Κόντευε να φύγει κι αυτό το καλοκαίρι, 
όταν ο Ρουφάκης µου είπε: «Καπετάνιε, χρω-
στούµε κάτι σ’ αυτό το παλικάρι. Θυµάσαι»; 

Παντελής Καλόγερος 
o νέος που µας 

Μ. Καριάµης, Π. Καλόγερος, Βαγ. Ρουφάκης Με τη «συναγωνίστρια» µητέρα  
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πους σ’ όλο σχεδόν τον κόσµο, είχα όλες αυτές 
τις εµπειρίες. Ήµουν πολύ τυχερός. Μεγάλωσα 
ανάµεσα σε «πρίγκιπες». Μετά το ατύχηµα, µου 
έδωσαν όλα τα εφόδια για µια νέα ζωή.  
Κάποιοι, σαν είπα ότι θα σπουδάσω, γέλασαν. 
«Για να περνά ο καιρός», σχολίαζαν. Πολλοί α-
κόµα και σήµερα δεν πιστεύουν ότι είµαι κάτοχος 
πτυχίου λογιστικής. 
»Πάντα έκανα αυτό που ήθελα. Έβαζα στόχους 
και τους κατακτούσα µε κόπους και αγώνες. Βα-
ράω γροθιές στο µαχαίρι. Άλλοτε το λυγίζω, 
άλλοτε µατώνω, αλλά δεν το βάζω κάτω.  
»Ευχαριστώ όσους µε στηρίζουν όλα αυτά τα 
χρόνια. Τους γονείς µου, τους προπονητές µου, 
Βασ. Κοκκαλιά, Ν. Σούµπαση, Παναγ. Καλαµά-
ρη και ∆έσπ. Σταµπόλου, που ήταν και δάσκαλοι. 
Τους Στάµο Φαφαλιό, Γεώρ. Χαλάτση, τους φί-
λους µου κι όλους τους άλλους. 
Χαίροµαι ιδιαίτερα, όταν µε καλούν σε σχολεία 
να µιλήσω στους µαθητές για τον αθλητισµό». 

 
Μιχάλης Καριάµης 

ένα πραγµατικό παλικάρι 
κάνει περήφανους 
χαλύβδωσαν τη ψυχή και τη θέλησή του. Πήρε 
κουράγιο. ∆ιδάχθηκε µε τον πιο αλάνθαστο τρό-
πο πως τίποτα δε χαρίζεται αλλά όλα κατακτού-
νται µε αγώνες και σθεναρές διεκδικήσεις. Σε α-
γαστή συνεργασία µε τη Σοφία Μιχάλα, ίδρυσαν 
τον Παγχιακό Σύλλογο Α.Μ.Ε.Α.  
Το 2002, ξεκινά πρωταθλητισµό σαν κολυµβη-
τής (100 µ. ελεύθερο). Η µεγάλη του νίκη, ήταν 
ήταν το ότι έκανε βατό το Ιωνικό Κολυµβητήριο 
Χίου στους αθλητές Α.Μ.Ε.Α.  
Το 2004, αρχίζει τη δισκοβολία. Από τότε κατέ-
χει το πανελλήνιο ρεκόρ. Από το αρχικό του 
6,21 µ. το έφτασε στο σηµερινό 10,05 µ. 
(Παγκόσµιο Πρωτάθληµα στην Taipei της Tai-
wan το 2007). Στους Παραολυµπιακούς Αγώνες 
του Πεκίνου το 2008, κατέλαβε την έκτη θέση, 
όπως δείχνει και το «Πιστοποιητικό» της φωτο-
γραφίας, που φωτογραφήσαµε πλαισιώνοντάς το 
µε κάποια από τα µετάλλια όλων των χρωµάτων 
που κατά καιρούς έχει πάρει. 
Σαν επίγραµµα, σταχυολογούµε λόγια του ίδιου:  
«∆ε ξέρω, αν δεν ερχόµουν σε επαφή µε ανθρώ- 

Το πιστοποιητικό της 6ης θέσης στους Ολυµπιακούς του Πεκίνου και µερικά µετάλλια 
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Για δέκατη τρίτη φορά, στο νησί µας, διεξήχθη-
σαν οι εργασίες του συνεδρίου της Euroclassica-
Οµηρικής Ακαδηµίας, τον περασµένο Ιούλιο.  
Για δέκατη φορά ο γράφων ως απλός «εργάτης» 
και για πέµπτη, ως ειδικός συνεργάτης, έλαβε µέ-
ρος, στο µέγιστο (και δε θα κουραστώ να το επα-
ναλαµβάνω), πολιτιστικό γεγονός του νησιού. 
Με κάποιες φωτογραφίες και αναφορές σε λίγα 
µόνο γεγονότα, χωρίς να παραβλέπω ή να υποτι-
µώ τα υπόλοιπα, θα προσπαθήσω να σας µεταφέ-
ρω κάποιες στιγµές όµορφες και τις… συνέπειες 
που έχει το εν λόγω συνέδριο που δεν είναι µόνο 
επιστηµονικό, αλλά ανθρώπινο κι ανθρωπιστικό. 
12-7-09 η έναρξη και κατά κοινή οµολογία είχε 
την µεγαλύτερη συµµετοχή κόσµου, όπως και 
καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.  
13-7-09 ταξίδι στα Ψαρά, όπου µας περίµενε ο 
πατέρας Ιωακείµ Αρχοντός και ο ∆ήµαρχος Μα-
νώλης Αγαπούσης. 
Η επίσκεψη στον Άγιο Νικόλα, από τις καλύτε-
ρες στιγµές στο νησί. Ο πατέρας Ιωακείµ εκτός 
από την ιστορία στα χρόνια της τουρκοκρατίας, 
µας µίλησε για το κτίσιµο του ναού, πως µετα-
φέρθηκαν οι κολώνες από τον ναό του Φαναίου 
Απόλλωνα κ.ά. Μας είπε ακόµη για τις ζηµιές α-
πό το σεισµό που κρατούν την εκκλησία κλειστή 
και την προσπάθεια για αποκατάσταση του µνη-
µείου που πρέπει κατά τη γνώµη µας να προωθη-
θεί αρµοδίως και να γίνει το συντοµότερο. 
Στο Πνευµατικό Κέντρο οι χαιρετισµοί, η διάλε-
ξη του γιατρού κ. Α. Γιαλούρη, κεράσµατα και 
ωραία δωράκια. Γρήγορη επίσκεψη στο Μονα-
στήρι της Παναγίας, ξενάγηση από τον πατέρα 
Ιωακείµ και υπόσχεση πως θα πάµε ξανά. 
Στις 14-7-09, επίσκεψη-προσκύνηµα στους Αγί-
ους Πατέρες. Σε ένα χώρο µε µοναδική, πανορα-
µική θέα, γευθήκαµε τη µοναστηριακή φιλοξενία 
µε γεύµα, µετά από την ξενάγηση του πατρός 
Αµβροσίου και την αναφορά του στη ιστορία της 
Σκήτης σε σχέση και µε τη Νέα Μονή.  
Οι µοναχοί και οι εθελοντές είχαν κάνει θαυµά-
σια τη δουλειά τους, τα φαγητά νοστιµότατα, η 
περιποίηση άψογη και όλοι έφυγαν ευχαριστηµέ-
νοι, κρατώντας και τα δωράκια που το φιλόξενο 
Μοναστήρι τους πρόσφερε. 
Το ίδιο βράδυ στη ∆ασκαλόπετρα η ∆ρ. Αθηνά 
Ζαχαρού-Λουτράρη ανέπτυξε µε ξεχωριστό τρό-
πο, τη ζωή του Οµήρου κατά Ψευδοηρόδοτο  και 
σε συνεργασία µε το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Βορείου Αιγαί-
ου έγιναν απαγγελίες και αναγνώσµατα. 

Οµηρικής Ακαδηµίας, 
Φωτογραφίες-κείµενο 

Ι. Ναός Αγίου Νικολάου Ψαρών 

Ο Πατήρ Ιωακείµ οµιλεί στους συνέδρους στο Μοναστήρι 

Η ∆ρ Αθηνά Ζαχαρού Λουτράρη µιλάει  για τον Όµηρο 

Γεύµα στην Ι. Σκήτη Αγίων Πατέρων µε µοναδική θέα 



Ελληνίδα-Χριστιανή από την... Κίνα 
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Είχαν προηγηθεί ξενάγηση στην Πέτρα του Οµή-
ρου, ανακηρύξεις επίτιµων δηµοτών και ακολού-
θησε δείπνο από τον ∆ήµο Οµηρούπολης. 
Συνοπτική και… ελλιπής η περιγραφή µου για να 
φθάσω γρήγορα στο Σάββατο18 Ιουλίου. 
Μετά από µια ώρα ταξίδι, φτάσαµε στις Οινούσ-
σες, όπου στο «Πατερόνησο» του Περικλή, µας 
περίµεναν το καθιερωµένο καφεδάκι µε λουκου-
µάδες. Ακολούθησε η επίσης καθιερωµένη επί-
σκεψη στο Ναυτικό Μουσείο και στη Μονή Οι-
νουσσών (απολογούµαι που εγώ δεν πήγα).  
Στον Ι. Ναό Αγίου Νικολάου, παρά τη ζέστη και 
την ανηφόρα, σα φτάσαµε, ο κόσµος ήταν πολύς. 
Ο παπά Νικόλας Καραβάς, ιερέας του Αγίου Νι-
κολάου κι ο παπά Μάρκος Βασιλάκης Α` Γραµ-
µατέας της Ιεράς Συνόδου, είχαν αρχίσει ήδη το 
Μυστήριο. Ας τα πάρουµε όµως µε τη σειρά. 
Το καλοκαίρι του 2008 στα πλαίσια της Οµηρι-
κής Ακαδηµίας, είχαµε επισκεφθεί και τότε τις 
Οινούσσες. Ο Γιανγκ Σάο Μπο από την Κίνα, 
µας ανακοίνωσε ότι η γυναίκα του Ζανγκ Τζιε, 
έφερε στα σπλάχνα της ένα παιδί που είχε… πα-
ραγγελθεί στην Ελλάδα. Ο ∆ήµαρχος Οινουσσών 
Ευάγγελος Αγγελάκος υποσχέθηκε τότε πως αν 
το βάφτιζαν, θα ήταν εκείνος ο κουµπάρος. Ένα 
χρόνο µετά, το γλυκύτατο κοριτσάκι, έγινε χρι-
στιανή µε το όνοµα Άρτεµις-Πηνελόπη, στον 
Άγιο Νικόλα, µε ανάδοχο τον ∆ήµαρχο και τις 
ευχές των συνέδρων της Οµηρικής Ακαδηµίας.  
Ακολούθησε πανηγυρικό γεύµα, βραβεύσεις από 
την Οµηρική Ακαδηµία και κατόπιν οι γονείς, οι 
παππούδες και ο θείος της Αρτέµιδος-Πηνελόπης, 
διάβασαν αποσπάσµατα από τα έπη του Οµήρου 
στα… Κινέζικα και χάρισαν το βιβλίο  στον κου-
µπάρο ∆ήµαρχο, που το κρατάει στη διπλανή α-
ναµνηστική φωτογραφία… 
Φτάσαµε τελικά στην τελετή λήξης της Ακαδηµί-
ας στις 19 Ιουλίου και στην κατάµεστη αίθουσα 
συνεδρίων του Οµηρείου Πνευµατικού Κέντρου 
∆ήµου Χίου, οι σύνεδροι παρέλαβαν τα πιστο-
ποιητικά παρακολούθησης των εργασιών, σπάνια 
βιβλία και πολλά χειροκροτήµατα.  
Στο τέλος, η ∆ιευθύντρια του Ιδρύµατος Κρατι-
κών Υποτροφιών κυρία Β. Κουρκούτα, πρόσφερε 
την… αµοιβή  στη ∆ιευθύντρια της Ακαδηµίας 
Μαρία-Ελευθερία Γ. Γιατράκου. Μια ανθοδέσµη, 
ένα χαµόγελο κι ένα ευχαριστώ απ’ όλους µας.  
Στη µικρή Άρτεµη-Πηνελόπη ευχόµαστε να ζήσει 
ευτυχισµένη, στους δικούς της να την χαίρονται 
και στην Ακαδηµία, πάντα επιτυχίες. Και η αµοιβή αυτής, µια ανθοδέσµη, ένα χαµόγελο...  

στιγµές και… συνέπειες 
Βαγγέλη Ρουφάκη 

Βαπτίζεται η δούλη του Θεού Άρτεµις-Πηνελόπη 

Αδελφός,  µητέρα, σύζυγος, κόρη, κουµπάρος και πατέρας 
του Γιανγκ που  (τελευταίος δεξιά) καµαρώνει  χαρούµενος 

Να                                        ζήσει 
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Αγαπητέ κύριε Ρουφάκη 
Κρατώ στα χέρια µου το 20ο φύλλο της 
«∆άφνης» και κάνω περίπατο στο ενδιαφέρον 
περιεχόµενό του.  
Σκέπτοµαι τι µπορεί να προσφέρει ένας 
άνθρωπος όταν έχει µεράκι για την ιστορία του 
τόπου του και τον πολιτισµό: Στην Οµηρική 
Ακαδηµία, στην έκδοση της «∆άφνης» και σε 
τόσες άλλες παράπλευρες πολιτιστικές κι 
άλλες δραστηριότητες. 
Και όλα αυτά µε βασικό στήριγµα το ταπεινό 
βαλάντιό σας.  
Άραγε πόσοι από τους σηµερινούς έµµισθους 
εκλεγµένους άρχοντες της εποχής µας, ή τους 
κατέχοντες πλούτον, µπορούν να υπολογίζουν 
σε µια υστεροφηµία µακρότερη και µονιµότε-
ρη από τη δική σας; 
Χαίρετε! Υγιαίνετε! 

Γ. Καράλης 
(Πρόεδρος Φιλοτεχνικού Οµίλου Χίου)  

Αγαπητέ κ. Ρουφάκη 
Έλαβα το 20ο Περιοδικό (του 10ου έτους!) και ευ-
χαριστώ. Το διάβασα «µονορούφι» από την αρχή 
(µε τα ποιήµατα της Τzένης Συρρή-Χαννάκη, που 
επάξια τιµά την πνευµατική Χίο) έως το τέλος 
(τις δικές µου Αποχρώσεις συναισθηµάτων, που 
προσωπικά κι ανεπιφύλακτα τιµώ εσένα και την 
ανιδιοτελή προσφορά σου στη Χίο). 
Σ` αυτό το Περιοδικό (όπως άλλωστε και στα 
προηγούµενα), η αρχιτεκτονική των κειµένων και 
των εικόνων είναι άψογη. Η επιλογή του επίκαι-
ρου στοιχείου και η εναρµόνισή του µε το διαχρο-
νικό, η προβολή της χιώτικης πατρίδας σε πρόσω-
πα και φυσικές καλλονές, που απαθανατίζει ο φα-
κός σου, είναι αξιέπαινες.  
Στάθηκα ιδιαίτερα στο άρθρο του κ. Α. Τενέδιου 
«Ελληνίδες Μαθηµατικοί της Αρχαιότητας» και 
το «Γυναικοµονύδριον των Χαλάνδρων». 

Χίλια εύγε και ευχαριστώ 
Ιάσων Ευαγγέλου 

Ένα ακόµη βιβλίο 
µε τη συµβολή της «∆άφνης» 

Θερµά επίσης ευχαριστώ τις Εκδόσεις Άλφα-Πι 
για το ωραίο εξώφυλλο και την εκτύπωση. Tην 

κ. Γεωργία Μίτση, την Κορί-
να, το Νίκο και ιδιαίτερα το 
φίλο Αντώνη Παλιό για τη 
ανιδιοτελή ενασχόλησή του 
και τις τεχνικές συµβουλές, 
για καλύτερο αποτέλεσµα.  
Η βιβλιοδεσία έγινε στην Α-
θήνα από το βιβλιοδετείο της 
«ΟΚΤΩΡΑΤΟΣ ΕΠΕ». 
Κλείνοντας παραθέτω από-
σπασµα από την εισαγωγή 
της συγγραφέως: 
«...Τέλος ευχαριστώ τον εκ-
δότη  του  Περιοδ ικού 
«∆άφνη» Βαγγέλη Ρουφάκη 
για την διάθεση του αρχείου 
του, την επιµέλεια της 
έκδοσης, την ηλεκτρονική 
σελιδοποίηση και γενικά, την 

καθοριστική συµβολή του στην πραγµατοποίη-
ση της παρούσας εργασίας.  

 Βαγγέλης Ρουφάκης 

Κυκλοφόρησε το βιβλίο της κ. Ευαγγελίας Χρ. 
Παπαζή «Καρδάµυλα, Περιήγηση  -  Λαογραφία. 
Την επιµέλεια έκδοσης και την 
ηλεκτρονική σελιδοποίηση του 
βιβλίου, είχε αναλάβει ο γράφων. 
∆ουλέψαµε σκληρά και προσπα-
θήσαµε να δώσουµε στον αναγνώ-
στη, µια υπεύθυνη, προσεγµένη 
και καλαίσθητη εργασία. Θα κρι-
θούµε άλλωστε. Μικρή παράλειψη 
στην αντιγραφή της εισαγωγής µε 
λύπησε ιδιαίτερα και ζητώ συγ-
γνώµη στο µέτρο που µε αφορά. 
Την φιλολογική επιµέλεια και τις 
διορθώσεις των δοκιµίων ανέλαβε 
η ∆ρ. Φιλοσοφίας-Ιστορίας του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Μαρία-
Ελευθερία Γ. Γιατράκου, την ο-
ποία ευχαριστώ προσωπικά, όπως 
και την ∆ρ. Αγγελική Σκαρβέλη-
Νικολοπούλου, Επίκουρη Καθη-
γήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, για την προθυµία µε την οποία δέχτηκε 
να προλογίσει τόσο ωραία και γλαφυρά το βιβλίο. 
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Μια σελίδα από το βιβλίο εσό-
δων-εξόδων (σε γρόσα) της α-
νέγερσης του καµπαναριού Α-
γίου Παντελεήµονα ∆αφνώνα 
το 1900 ως το 1901, που  κρα-
τούσε ο µετά από δεκαετία πε-
ρίπου παπά-Νικόλας Στουπά-
κης και σώθηκε σε φωτοτυπία 
του 1984 στο αρχείο µου, αφού 
το πρωτότυπο χάθηκε... 

Του Βαγγέλη Ρουφάκη 

Το καµπαναριό σήµερα 
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Παλιά φωτογραφία (δεκαετίας του 1936) φίλων 
Σκαλοχωριτών που δυστυχώς δεν ζουν πια εδώ 
και πολλά χρόνια.  

Ο Σκαλοχωρίτης της φωτογραφίας που κάθισε 
µέσα στο καζάνι πού τυροκοµούσαν το  γάλα 
ήταν ο αείµνηστος ράπτης Λευτέρης Ελευθερί-
ου! Ο µικρός στη µέση της φωτογραφίας ήταν ο 
Κωστής Στυλιανού (Κράντας). Την εποχή εκεί-
νη ήταν νέος µόλις 18 χρονών! Ο όρθιος της 
φωτογραφίας από αριστερά ήταν ο γεροδεµένος 
Σταύρος Βουδούκης γιος του Μιλτιάδη πού 
έφυγε πρόωρα χτυπηµένος από την επάρατη 
νόσο. Στην άκρη δεξιά ήταν ο τυροκόµος Γιώρ-
γος από τα Γιάννενα που ούτε αυτός ζει πια!  
Καθιστός δίπλα στο καζάνι ήταν ο Αντώνης Σα-
πουντζής (Νταλάκς)*.  
Παλιές θύµισες Σκαλοχωριτών φίλων που 
έφυγαν για πάντα από αυτή τη ζωή! 
Προτού ξεκινήσω την αφήγησή µου αυτή 
θέλω να ευχαριστήσω το συγχωριανό και 
φίλο Γιάννη Στυλιανού που είχε την ευγενή 
καλοσύνη να µου παραχωρήσει την ως άνω 
φωτογραφία.  
Το πίσω µέρος της φωτογραφίας µε στιχά-
κια και αφιερώσεις!  

Πριν από µέρες διάβαζα στον ηµερήσιο τύπο ότι 
πολλά εκατοµµύρια ανθρώπων έρχονται και φεύ-
γουν χωρίς να αφήνουν πίσω τους κανένα ίχνος. 
Κανένα σηµάδι! Βλέποντας τη παλιά και ταλαι-
πωρηµένη από το χρόνο φωτογραφία σκέφτηκα 
τους εικονιζόµενους φίλους.  
Όµως ευτυχώς για µας. Οι φίλοι της φωτογραφί-
ας, ήρθαν στο κόσµο, έζησαν χαρές και λύπες ε-
πέζησαν στα µαύρα και θανατερά χρόνια του Β` 
Παγκόσµιου πολέµου, έγιναν καλοί µαστόροι 
στα επαγγέλµατά τους, έκαναν φιλίες και διασκέ-
δασαν µε καλαµπούρια. 
Τέλος ήρθε η αδυσώπητη ώρα για το καθένα 
τους. Έφυγαν για πάντα από τον κόσµο αυτό, 
όµως ποτέ δεν ξεχάστηκαν. ∆ιότι ο καθένας από 
αυτούς και όλοι µαζί άφησαν σε µας τους φίλους 
τους πολλές αξέχαστες αναµνήσεις. 
Εγώ προσωπικά ακόµα θυµάµαι τον αξέχαστο φί-
λο Σταύρο Βουδούκη. Ήταν ένας πανύψηλος 
άντρακλας. Έµενε στη γειτονιά της Λάντζας. 
Ένα «φεγγάρι» δούλεψε και σαν καφετζής στο 
καφενείο του Μελιδώνη. Αργότερα όταν πέθαναν 
οι γονείς του έφυγε από το χωριό. Ανύπανδρος 
αυτός πήγε στην Αθήνα µαζί µε την ανύπανδρη 
αδελφή του Ραλλού. 
Η άλλη αδελφή τους προ καιρού είχε εγκατα-
σταθεί οικογενειακώς στην Αθήνα. Στην Αθήνα 
τον συνάντησα πολλές φορές στα Μελίσσια. Κά-
ναµε πολλά γλέντια µαζί στο σπίτι του µπάρµπα 
µου Μιχάλη Τενέδιου που ήταν δικός του συ-
µπέθερος. Στην Αθήνα τον «σηµάδεψε» η επά-
ρατη ασθένεια. Κυριολεκτικά τον «έλειωσε» αυ-
τό τον λεβέντη.  
Τα χρόνια πέρασαν! Ο µικρός Κωστής Στυλιανού 
της φωτογραφίας είχε και αυτός τη δική του 
«διαδροµή». Τον άρπαξε η ζωή και τον ταρακού-
νησε. Πότε σκόπελοι και πότε ύφαλοι βρισκόταν 
µπροστά στο διάβα του. Μόνος και λησµονηµέ-
νος άφησε τη τελευταία του αναπνοή στο Μπα-
λούτσο, αγροτική περιοχή Σκαλοχωρίου. 
Ο Γιώργος ο Τυροκόµος από τα Γιάννενα όσο 
ζούσε στο Σκαλοχώρι περνούσε καλά. Ήταν κα-
λός τυροκόµος και είχε πάντα καλό µεροκάµατο. 
Μια κάποια στιγµή χάθηκαν τα ίχνη του. Είχε 
µπλεχθεί µε τον «ποδόγυρο». Είχε δαγκώσει για 
καλά τη «λαµαρίνα». Έφυγε και πήγε στα Γιάν-
νενα.  Εκεί φαµέλιωσε.  Ρίζωσε για τα καλά στην 
ιδιαίτερή του πατρίδα. Εκεί κοντά στη γυναίκα 
και στα παιδιά του «ξέχασε» το παλιό «νταλγκά»  

Μνήµες από το Σκαλοχώρι Λέσβου 
Κείµενο-φωτογραφίες, Αντώνη Τενέδιου 
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ιδιαίτερή του πατρίδα. Εκεί κοντά στη γυναίκα 
του και στα παιδιά του «ξέχασε» το παλιό 
«νταλγκά» και έζησε µια ήσυχη ζωή. Ο θάνατος 
τον βρήκε ξαφνικά στο σπίτι του.  
Όσο για το Λευτέρη Ελευθερίου τον επονοµαζό-
µενο Εξηνταβελόνη και ποιος δεν τον θυµάται; 
Είχε γίνει ράφτης. Παντρεύτηκε και άνοιξε ρα-
φείο στο σπίτι του. Μεγάλος χωρατατζής και 
«πειραχτήρι» δεν άφηνε κανένα που να µην τον 
σχολιάσει. Κατά βάθος ήταν καλός άνθρωπος. Η 
γυναίκα του Ελισάβετ τον «σιγοντάριζε» στη 
δουλειά του κάνοντας ένα σωρό στριφώµατα στα 
ανδρικά ρούχα που έραβε. Τα παιδιά του ήταν η 
Ευτυχία και ο Γιώργος. Στο ραφείο του Λευτέρη 
σύχναζε ο ∆ήµητρας Καρίπης ο τυφλός. Έχασε 
το φως του όταν ήταν παλικάρι. Πήγε να οργώσει 
το κτήµα τους. Πετάχτηκαν χώµατα στα µάτια 
του. Αυτό ήταν! Λεν υπήρχε κανείς να τον βοη-
θήσει. Το καηµένο παλικάρι τυφλώθηκε. Κανέ-
νας γιατρός δεν µπόρεσε να του ξαναδώσει το πο-
λύτιµο φως των µατιών του. Εκεί λοιπόν ο ∆ήµη-
τρας έκανε «στάση» να µάθει τα νέα του χωριού. 
Πάνε πολλά χρόνια πού έφυγαν από το µάταιο 
τούτο κόσµο και ο Λευτέρης και ο ∆ήµητρας. 
Στη φωτογραφία καθιστός δίπλα στο Καζάνι 
ήταν ένας άλλος χωριανός και φίλος ο Αντώνης 
Σαπουντζής ο γιος του µπάρµπα Νικόλα και της 
θείας Ελένης. Παντρεύτηκε στα Τελώνια 
(Άντισσα). Και αυτός έφυγε πρόωρα από τη ζωή.  
Βλέποντας τη φωτογραφία, θυµάµαι όλους αυ-
τούς τους φίλους, θυµάµαι τα γέλια τους. Θυµά-
µαι τις παρέες που έκαναν. «Χαλούσαν» τον κό-
σµο µε τα τραγούδια και µε τα γλέντια τους. 
Έφυγαν από κοντά µας γρήγορα. Ας είναι ανα-
παυµένες οι ψυχές τους!  
Εµείς όλοι όσοι τους γνωρίσαµε, σίγουρα θα τους 
θυµόµαστε για πάντα. 

Σκαλοχώρι 
Μια παλιά φωτογραφία του χωριού δεκαετίας του 1950 

 

 

Σε ταξίδι µας στη Λέσβο το Νοέµβριο του 2007  
µε το φίλο Γιάννη, γιο του αναφερόµενου Α-
ντώνη Σαπουντζή, τη γυναίκα του Μαίρη, που 
ζουν στην Παφυλίδα του ∆αφνώνα Χίου και το 
∆ηµήτρη Μελαχροινούδη, επισκεφθήκαµε το 
Σκαλοχώρι Λέσβου, όπου γνωρίσαµε τους κυρί-
ους Αντώνη Τενέδιο,  Μιχάλη Βαθρακούλη και 
αρκετούς άλλους, στη λίγη σχετικά ώρα που 
µείναµε στο καφενείο του χωριού. 
Επισκεφθήκαµε επίσης την Άντισσα, όπου γεν-
νήθηκε ο Γιάννης. Γνωρίσαµε συγγενείς και φί-
λους του και ζήσαµε στιγµές συγκίνησης. 
Άλλος ένας δεσµός του Σκαλοχωρίου  µε το χω-
ριό µας, η Ελευθερία Ι. Βασιλάκη που γεννήθη-
κε στο ιστορικό κτήµα του ∆αµαλά ∆αφνώνα, 
ιδιοκτησία σήµερα καπετάν Γιώργη Βοξάκη. 
Έζησε από παιδί και παντρεύτηκε στην Αµερι-
κή τον Απόστολο Ν. Συκά, απ` το Σκαλοχώρι. 
Παραπάνω η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως της 
κ. Ελευθερίας Βασιλάκη-Συκά, που είχαν την 
καλοσύνη να µας δώσουν οι παραπάνω φίλοι. 

 Βαγγέλης Ρουφάκης. 

Το πιστοποιητικό γέννησης 



Περιεχόµενα 

Ο Καρά-Αλής 
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Κανάρης 
 

Όλη η  βουλή των προεστών στο µόλο συναγµένη 
είπε πως όξω στη στεριά τους Τούρκους θα προσµένει. 
Τότε έβγαλα το φέσι 
και να µιλήσω θάρρεψα, προβάλλοντας στη µέση: 
«Τίποτα, αρχόντοι, δε φελά, µονάχα το καράβι». 
Σα µ` άκουσε ένα απ` τα τρανά καλπάκια µας, ανάβει 
και το φαρµάκι χύνει. 
«Ποιος ειν` αυτός και πως τον λεν που συµβουλές µας δίνει; 
Να τα Ψαρά πως χάθηκαν. Κι εγώ φωτιά στο χέρι 
πήρα και πέρα τράβηξα κατά της Χιός τα µέρη 
κι είπα από κει (δε βάσταξα) µε χείλη πικραµένα: 
«Να πως µε λεν εµένα!» 

Αλέξανδρος Πάλλης 



Παράπονο 
 
Μ` όλο τον καθιερωµένο σεβασµό κι Εσύ καλέ Θεέ  
-σ έχω προσέξει- 
όλο µε τους νεκρούς συναναστρέφεσαι. 
Όλο στο θάνατο αναφέρεσαι. Και µας φοβίζεις. 
Κι αν κάποτε αντιληφθείς 
πως µας αρέσει η ζωή, το γέλιο, το τραγούδι, 
Εσύ -ο πάντα αγέλαστος- συνοφρυώνεσαι 
και µας δείχνεις τη βλοσυρή φωτογραφία σου 
στους τρούλους των ναών σου: 
«Ο Παντοκράτωρ». 
 
Ανεξιχνίαστη αυτή η άγια σου µισανθρωπιά 
για τις ανάξιες λόγου «αµαρτίες» µας. 
Γιατί µας συνερίζεσαι ανταγωνιστικά 
«Εσύ ένας πελώριος ελέφαντας, εµάς τα τοσοδά σκαθάρια 
που φάγαµε µια ψόφια µύγα παραπάνω»;* 
Μήπως Σ` ευχαριστεί που Σε φοβόµαστε; 
Αυτό δεν είναι σαδισµός; 
 
Κοίταξε πόσο είναι χλωµή η καχεκτική ζωή µας. 
Μία σταγόνα γέλιο κι όνειρο 
αν ρίξεις µέσα της, θα κοκκινίσει. 
Μία σταγόνα σκέψης του θανάτου αν ρίξεις, θα µαυρίσει. 
∆εν µας λυπάσαι; Εσύ ο ελεήµων; 
Στο κάτω-κάτω, εµείς δεν είµαστε 
«τα έργα των χειρών Σου»; 
Κι έχεις παράπονο από µας; 
Τύψεις για µας δεν έχεις; 
______________ 
*Ν. Καζαντζάκης 



Ανδριάντας Κωνσταντίνου Κανάρη 
(διαβάστε στη σελ. 4) 


