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ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ 

 

 Ένα αστέρι λάµπει! 
Τα παιδιά το βλέπουν, 
όλοι το θαυµάζουν, 
µε λαχτάρα το κοιτούν! 
 
Ένα αστέρι σβήνει! 
Τα παιδιά το χάνουν, 
όλοι το γυρεύουν, 
µερικοί αγωνιούν! 
 
Ένα αστέρι πέφτει! 
Τα παιδιά δακρύζουν, 
οι µεγάλοι κλαινε, 
µερικοί καρδιοπονούν! 
 
Ένα αστέρι µένει 
µέσα στις καρδιές τους 
και τους καιει τα στήθια. 
Μα αν το χάσουν, θα χαθούν! 

 
                             Βαγγέλης Ρουφάκης 

Ευχαριστούµε θερµά 
Τον κύριο  Παντελή  Βασιλάκη  (Συστήµατα 
Μηχανοργάνωσης Οµήρου 1 Χίος), τους κυρίους Κώστα 
Καλλιαγκά, ∆ηµήτρη Ντίλη, Χαράλαµπο Μυρώνη από 
Αµερική και τους ∆ιευθυντές των τραπεζών Εθνικής και 
Εργασίας που συνέβαλαν µε διάφορα ποσά στην ενίσχυση 
της προσπάθειάς µας.  Τις οικογένειες Πέτρου Αξιώτη και 
∆ηµητρίου Μουτάφη που πρόσφεραν χρηµατικά ποσά 
στη µνήµη της Ευτυχίας Κ. Ρουφάκη και τους υπεύθυνους 
στο «Έντυπο Γραφικές Τέχνες» για την πολύτροπη 
βοήθεια τους. Επίσης όσους συνεργάστηκαν για την 
γραφή, εκτύπωση και διανοµή αυτού του φύλλου.  
Ευχόµαστε και άλλοι να µιµηθούν το παράδειγµά τους και 
το περιοδικό µας να συνεχίσει απρόσκοπτα την 
κυκλοφορία του χωρίς οικονοµικά προβλήµατα. 
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Στη µάνα µου 
 
Ζητώ συγνώµη φίλε αναγνώστη µα δε µπορώ. Το οφείλω. 
Γιατί η µακρόχρονη αρρώστια της κι η συνεχής παραµονή µου 
στο πλευρό της, ήταν η αφορµή να γεννηθεί αυτό το έντυπο 
που το πέµπτο του φύλλο κρατάς στα χέρια σου αυτή τη 

Ευτυχία Κ. Ρουφάκη 
 

Στο καλό µανούλα µου. Σ' ευχαριστώ για όσα έκανες για µένα. 
Συγχώρα µε για ότι δεν έκανα για σένα. 
Μείνε εκεί. Κοντά στον πατέρα... τη Μαρία... το Γιάννη... κι 
όλους τους άλλους που τόσο αγάπησες και τους φώναζες κάθε 
στιγµή.  
Και περιµένετε... Η ζωή είναι µικρή. Αργά ή γρήγορα όλοι θα 
είµαστε πάλι µαζί... 

*** 
Η Ευτυχία Κ. Ρουφάκη το γένος παπά Νικολάου Στουπάκη (η Ευτυχία του παπά) 
γεννήθηκε στο ∆αφνώνα στις 10 Μαίου 1910 όπου και µεγάλωσε.  
Τελευταίο παιδί (απ` αυτά που τελικά επέζησαν) πολυµελούς οικογένειας, 
παντρεύτηκε το 1941 τον Κωστή Π. Ρουφάκη και απόκτησαν  δυο αγόρια τον 
Παντελή και τον Βαγγέλη. 
Το 1954 έχασε τον άντρα της µετά από µακρόχρονη αρρώστια και αφιέρωσε τη 
ζωή της στο µεγαλωµα των δυο παιδιών της (10 και 6 χρόνων αντίστοιχα) µέσα 
στη φτώχεια και τις κακουχίες της εποχής. 
Το 1976 έφυγε στην Αµερική και έζησε εκεί µε τα παιδιά της ως τον Μάρτιο του 
1995 που ξαναγύρισε στο χωριό µε την υγεία της ανεπανόρθωτα κλονισµένη. 
Έφυγε από κοντά µας ξηµέρωµα της 24ης Ιουλίου... 
Τα παιδιά της Παντελής και Βαγγέλης αναλάβαµε τα έξοδα για την έκδοση αυτού 
του  φύλλου και το  αφιερώνουµε στη µνήµη της.  
 

Βαγγέλης Ρουφάκης 



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
 

Του Αρχιµανδρίτη. ∆αµασκηνού Γκανά  
Ιερατικού Προϊσταµένου  Κοιµήσεως 
Θεοτόκου Μπρούκλυν Νέας Υόρκης. 

(Περιοδικό Κοίµησις Θεοτόκου, φύλλο 
56) 

 
Η γιορτή των Χριστουγέννων, η 
µ ε γ ά λ η  α υ τ ή  η µ έ ρ α  τ η ς 
χριστιανοσύνης, είναι ηµέρα γαλήνης 
και χαράς για το λαό µας, για όλο το 
χριστιανικό κόσµο. Για να νιώσουµε 
βαθύτερα την αξία της, για να τη 
χαρούµε αισθαντικά, είναι ανάγκη να 
γυρίσουµε, να µεταφερθούµε στα 
παιδικά µας χρόνια, στα χρόνια των 
µανάδων µας και των παππούδων µας, 
όπου οι άνθρωποι εκείνοι, ήταν οι 
κυρίαρχες µορφές µέσα στο σπίτι.  
Τότε που παιδιά εµείς τραγουδούσαµε 
αµέριµνα και αθώα τα τραγούδια τα 
Χ ρ ι σ τ ο υ γ ε ν ν ι ά τ ι κ α  κ α ι ι 
πρωτοχρονιάτικα ,  ψέλναµε  τα 
εκκλησιαστικά τροπάρια και κοιτάζαµε 
τον ουρανό για να ανακαλύψουµε το 
αστέρι των µάγων. Θυµούµαι τα χρόνια 
εκείνα οι µητέρες µας που σαν ιέρειες 
διακονούσαν και ετοίµαζαν το σπίτι για 
τη µεγάλη της χριστιανοσύνης γιορτή. 
Τις έβλεπα ακούραστες όλη την ηµέρα, καθάριζαν 
το σπίτι, έστρωναν τις κάµαρες, ζύµωναν ψωµιά και 
ετοίµαζαν τα ρούχα των παιδιών. Τριγύρω στο τζάκι 
ακούγαµε τις απλές ιστορίες τους και τα παραµύθια, 
όπου µε µεγάλη προσοχή και αφοσίωση 
παρακολουθούσαµε. Πόση χαρά αισθάνοµαι τώρα, 
που αναπολώ τις ηµέρες εκείνες και επανέρχονται 
στη µνήµη µου η µελωδία των ύµνων µε τους 
µάγους και τους αστέρες, τους ποιµένες και τους 
αγγέλους! 
 «∆εύτε ίδωµεν πιστοί που εγεννήθη ο Χριστός, 
ακολουθήσωµεν, λοιπόν, ένθα οδεύει ο αστήρ µετά 
των µάγων Ανατολής των Βασιλέων. Άγγελοι 
υµνούσιν ακαταπαύστως εκεί. Ποιµένες 
αγραυλούσιν ωδήν επάξιον. ∆όξα εν υψίστοις 
λέγοντες, τω σήµερον εν σπηλαίω τεχθέντι εκ της 
Παρθένου και Θεοτόκου εν Βηθλεέµ της Ιουδαίας».  
Θυµούµαι που µας ξυπνούσαν την άγια εκείνη 
νύχτα των Χριστουγέννων (3η πρωινή), που µας 
έντυναν τα καλά ρούχα και µας πήγαιναν στην 
εκκλησιά.  
Ήταν εκεί οι χωριανοί όλοι καθώς και οι Ποιµένες 
του χωριού περήφανοι γιατί πρώτοι ανάγγειλαν 
στον κόσµο τη γέννηση του Χριστού. Ήταν ακόµα 
και οι ξενητεµένοι του χωριού που έρχονταν πίσω, 
που νοσταλγούσαν το χωριό, και στην δική τους 
εκκλησιά να βρεθούν και να φάγουν στο 
χριστουγεννιάτικο τραπέζι µαζί µε τους δικούς τους. 

Έβλεπα στην εκκλησιά του χωριού µου τους 
ανθρώπους εκείνους καθώς άναβαν τις λαµπάδες 
τους, καθώς ασπαζόταν τις εικόνες, να 
ακτινοβολούν από πίστη και ανθρωπιά. Και καθώς 
έλαµπε η εκκλησιά και φωτιζόταν οι εικόνες από 
το πλήθος των κεριών, των κανδηλιών, των 
πολυελαίων, καθώς µοσχοµύριζε ο χώρος της από 
το άρωµα του λιβανιού, όλα γινόταν ελπίδα, χαρά 
και δύναµη. Η πίστη τους έφερνε σε µυστική 
επαφή µε το θεό, τους ενδυνάµωνε, ώστε να 
αντέχουν σε όλες τις περιπέτειες και δοκιµασίες 
της ζωής τους. Σε αυτή την πίστη ζητούµε και 
εµείς τώρα τη λύτρωση µας από την κακία, το 
µίσος και τα πάθη των ανθρώπων που µας 
περιβάλουν. Άλλο δε γίνεται αν δεν 
ακουµπήσουµε στο θεό. Ετσι ενώπιον ενωπίω, την 
άγια ηµέρα των Χριστουγέννων θα κραταιώσουµε 
την πίστη µας, θα χαρούµε και πάλι τους ήχους 
των σήµαντρων, τις δοξολογίες των Αγγέλων, θα 
σκιρτήσει η ψυχή µας από τη µελωδία των 
Χριστουγεννιάτικων ύµνων. Και σεµνοί και 
ταπεινοί θα γυρίσουµε στα σπίτια µας 
ξαλαφρωµένοι από τις σωµατικές και τις ψυχικές 
φροντίδες, αποτοξινωµένοι από τα πάθη και τις 
αθλιότητες της ζωής. Ο Χριστός θα ξαναγεννηθεί 
και πάλι εφέτος για µας, σαν εµάς για να 
παραµείνει για πάντα στις καρδιές µας.  

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
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ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
Μέσα σε ατµόσφαιρα χαράς και αγαλλιάσεως πανηγυρίζει η 
Εκκλησία µας κάθε χρόνο την γέννηση του Χριστού. Τι και αν 
πέρασαν τόσοι αιώνες από το θαύµα της ενανθρωπήσεως; 
Για µας που ζούµε σήµερα, έχει την ίδια σηµασία και φέρνει την 
ίδια χαρά το θείο µήνυµα του Αγγέλου στους βοσκούς της 
Βηθλεέµ. «Ιδού ευαγγελίζοµαι υµίν χαράν µεγάλην, ήτις έσται 
παντί τω λαώ ότι ετέχθη υµίν σήµερον Σωτήρ». Τότε το άκουσαν 
οι ευλογηµένοι βοσκοί της Βηθλεέµ. Σήµερα το ακούµε εµείς. 
Ύστερα από χρόνια θα το ακούσουν άλλοι. 
Ευτυχισµένοι θα είναι αυτοί που θα νοιώσουν το πνευµατικό 
νόηµα του Αγγελικού µηνύµατος και θα στολίσουν την ψυχή τους 
µε την γιορτινή χαρά της λυτρώσεώς µας. 
Αν και έχουν περάσει 20 αιώνες που εγεννήθηκε ο Σωτήρ, εν 
τούτοις ισχύει πάντοτε τούτο το «σήµερον». Η Γέννηση του 
Κυρίου αφορά και εµάς σήµερα. ∆εν πρόκειται για απλή ιστορική 
επέτειο, αλλά για συνέχιση των γεγονότων της θείας οικονοµίας 
µέσα στην Εκκλησία, των όσα δηλαδή έκανε ο Θεός και κάνει για 
την σωτηρία µας. 
Ένας είναι ο τρόπος για να εορτάσοµε σαν αληθινοί Χριστιανοί. 
Να υποδεχθούµε µέσα µας τον Σωτήρα Χριστό. 
Η απόφαση να µετανοήσοµε να εξοµολογηθούµε και να 
κοινωνήσουµε το σώµα και το αίµα του Κυρίου. 
Αυτή είναι η πραγµατική υποδοχή του ενανθρωπήσαντος Χριστού. 
Σταθµός σωτηρίας µας ας γίνουν τα Χριστούγεννα, για να 
γνωρίσει ο καθένας µας «ότι ετέχθη ηµίν σήµερον Σωτήρ». 

 

+ Οικονόµος Παντελεήµων Καλεώδης 
εφηµέριος Ι. Ναού Αγίου Παντελεήµωνος ∆αφνώνος 
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Χρόνος προόδου, δηµιουργίας και προσφοράς στον 
τόπο µας, ήταν κατά κοινή οµολογία το 2000 για το 
χωριό µας. Οι ∆αφνούσοι στο ξηµέρωµα της νέας 
χιλιετίας, απέδειξαν ακόµα µια φορά, πως µε 
συνεργασία, οµόνοια και σκληρή δουλειά, η επιτυχία 
είναι δεδοµένη. 
Τις πρώτες χαρές στο χρόνο που µας αφήνει, πήραµε   
όταν η ποδοσφαιρική µας οµάδα ∆ΑΦΝΗ αφού  
κατέκτησε το τοπικό πρωτάθληµα και το κύπελλο,  
ανέβηκε άξια στην τέταρτη Εθνική κατηγορία, 
εκπροσωπώντας έτσι το Χιώτικο ποδόσφαιρο έξω από 
τα όρια του νησιού µας. 
Ακολούθησε το Περιοδικό «∆άφνη» που µετά από 
µια πετυχηµένη πορεία τον πρώτο χρόνο της 
κυκλοφορίας του, συµµετείχε ενεργά στην Οµηρική 
Ακαδηµία που εδώ και τέσσερα χρόνια λειτουργεί στο 
νησί µας. Εκτός από την γενναία χορηγία που σε 
συνεργασία µε ∆αφνούσους επιχειρηµατίες 
εξασφαλίσαµε για την ενίσχυσή της, σε συνεργασία 
µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού µας 
(πλήρωσε τα µισά έξοδα) παραθέσαµε δείπνο την 
Κυριακή 16 Ιουλίου, στο ξενοδοχείο «Χανδρή».  

Εκατό και πλέον διαπρεπείς Έλληνες και Φιλέλληνες 
∆ιδάκτορες Πανεπιστηµίων και Φοιτητές από 17 
χώρες του κόσµου και τριάντα περίπου Χιώτες 
Επίσηµοι, εκπρόσωποι Πολιτιστικών Σωµατίων και 
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, µας τίµησαν  και µας 
δόθηκε η ευκαιρία όχι µόνο να γνωριστούµε, µα να 
αποκτήσουµε  µια καλή σχέση που µε αρκετούς τείνει 
να αναπτυχθεί σε φιλία. 
Οι φιλοξενούµενοί µας φεύγοντας πήραν µαζί τους 
εκτός από ένα τυπικό δωράκι (ούζο Στουπάκη, γλυκό 
µαστίχα Σαραντή προσφορά των οµωνύµων εταιριών,  
Χιώτικες µαστίχες σε κουφέτα και συσκευασία 
προσφορά  του  Super  Market  Key  Food ),  από  ένα  

 Περιοδικό «∆άφνη» που µόλις είχε κυκλοφορήσει  κι 
ένα αντίτυπο τού ιστορικού άρθρου «∆αφνώνας», από 
το πρώτο φύλλο του περιοδικού µας. Έτσι τ` όνοµα 
και η συνοπτική ιστορία του χωριού µας, ταξίδεψαν 
σε 17 χώρες του κόσµου. 

Μια εβδοµάδα µετά, την Κυριακή 23 Ιουλίου ήλθε η 
ανταµοιβή. Στο Οµήρειο Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου 
Χίου, έκλεινε η Οµηρική Ακαδηµία τις εργασίες της, 
µε την απονοµή των διπλωµάτων στους φοιτητές και 
των τιµητικών διπλωµάτων και µεταλλίων στους 
φίλους και χορηγούς της. ∆όθηκαν µερικά τιµητικά 
διπλώµατα και γύρω στα δέκα µετάλλια.  
Τέσσερα διπλώµατα και άλλα τόσα µετάλλια, 
απονεµήθηκαν  στον ∆αφνώνα. Από ένα στον 
Πολιτιστικό µας Σύλλογο, το Περιοδικό «∆άφνη» και 
τον εκδότη του, τον Παντελή Λαµπρινούδη και τον 
Νίκο Χαβιάρα για την χορηγία και εν γένει την 
στήριξη που παρείχαν. Την ίδια µέρα µας παρεδόθη 
και άλλο τιµητικό δίπλωµα που πριν λίγες µέρες µας 
είχε απονείµει ο ∆ήµος Οινουσσών και λόγω 
απουσίας µας, το απέστειλαν. Το δίπλωµα αυτό 
απενεµήθη στον Πολιτιστικό Σύλλογο ∆αφνώνα και 
στο Περιοδικό «∆άφνη». Ευχαριστούµε για όλα. 

Πρώτος ο ∆αφνώνας το 2000 
Όλοι µιλούν µε  θαυµασµό  για τις επιτυχίες µας 

Με τη ∆ρ Μαρία-Ελευθερία Γιατράκου, στην προσφώνηση των 
καλεσµένων στο ξενοδοχείο Χανδρή 

Ένα από τα 4 τιµητικά διπλώµατα της Οµηρικής Ακαδηµίας που 
ήλθαν στο χωριό µας 

Ένα από τα τέσσερα µετάλλια της Οµηρικής Ακαδηµίας  
που πήρε ο ∆αφνώνας 
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Το επόµενο βήµα προς την επιτυχία έγινε µε τις εκδη-
λώσεις «∆αφνώνας 2000» Από τις 24 Ιουλίου και µέ-
χρι τις 6 Αυγούστου ο ∆αφνώνας έζησε σε έναν άλλο 
ρυθµό. Από ένα χρόνο  και περισσότερο η δωδεκαµε-
λής Οργανωτική Επιτροπή που είχε ορισθεί από τον 
Πολιτιστικό  Σύλλογο ∆αφνώνα, Αδελφότητα ∆αφ-
νουσίων Αττικής και Σύλλογο ∆αφνουσίων Αµερι-
κής, σε συνεργασία µε όλους τους χωριανούς  ιδιαίτε-
ρα τους νέους, δουλέψαµε σκληρά αλλά το αποτέλε-
σµα µας δικαίωσε.  
Την πρώτη µέρα η έναρξη, οι οµιλίες, οι χαιρετισµοί 
και στη συνέχεια συναυλία, από  την ορχήστρα του 
∆ήµου Χίου µε διεύθυνση Στέργιου Νεαµονιτάκη. Η 
συναυλία κατέληξε σε χορό µέχρι τις πρωινές ώρες. 
Ακολούθησαν οι κατανυκτικές ακολουθίες (εσπερινός 
και θεία λειτουργία) του Αγίου Παντελεήµονα 26 και 
27 Ιουλίου αντίστοιχα και τα βράδια στις 27 και 28 το 
διήµερο πανηγύρι του χωριού που κάθε χρόνο συγκε-
ντρώνει πάνω από χίλια άτοµα. Στη συνέχεια εκδροµή 
(30 του µήνα) σε Χιώτικες παραλίες και στις 31 παι-
δική βραδιά µε αθλοπαιδιές, παιδικό θέατρο 
«Ειρήνη» του Αριστοφάνη, παιδικό σκετς και κατόπιν 
τα χορευτικά των Συλλόγων µας χόρεψαν παραδοσια-
κούς χορούς που εντυπωσίασαν. Την Τετάρτη 2 Αυ-
γούστου θέατρο µε ερασιτέχνες ∆αφνούσους ηθο-
ποιούς στο έργο του ∆ηµήτρη Ψαθά «Φωνάζει ο κλέ-
φτης», που άφησε στους παρευρισκοµένους τις καλύ-
τερες εντυπώσεις. 

 Το αποκορύφωµα των εκδηλώσεων την Παρασκευή 4 
Αυγούστου. Από νωρίς, στο υπόγειο του σχολείου λει-
τουργούσε έκθεση παλαιών αντικειµένων του χωριού, 
ειδών λαϊκής τέχνης και παραδοσιακής φωτογραφίας 
που εντυπωσίαζε κάθε επισκέπτη.  
Στις 8:30 µ. µ. η ∆ρ Φιλολογίας Μαρία-Ελευθερία 
Γιατράκου µίλησε σε ένα ακροατήριο 750 και πλέον 
ατόµων, µε θέµα, «Ο Αρµονικός Άνθρωπος» και εν-
θουσίασε τους πάντες. Το περιοδικό µας δηµοσίευσε 
την οµιλία σε οκτασέλιδο φυλλάδιο και το µοίρασε σε 
400 περίπου αντίτυπα. Εκτός από τα ευνοϊκά σχόλια, ο 
ακαδηµαϊκός, ζωγράφος διεθνούς ακτινοβολίας κύριος 
Πέτρος Πικάνης, ιδιοκτήτης του ηλεκτρονικού περιο-
δικού «Exparter.gr» φιλοξενεί την οµιλία (και όχι µό-
νο) στην παραπάνω διεύθυνση, στον ∆ήµο Καµποχώ-
ρων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μετά την οµιλία, προσφέρθηκαν σ` όλους τους παρευ-
ρισκοµένους µεζεδάκια και ποτά. 
Οι εκδηλώσεις έκλεισαν στην εκκλησία του Σωτήρα, 
ψηλά στο βουνό πάνω απ` το χωριό µας. Στις 5 Αυ-
γούστου µετά τον µεγάλο εσπερινό, οι φωτοβολίδες 
που για πολλή ώρα έσκιζαν τον Αυγουστιάτικο ουρα-
νό, εντυπωσίασαν όχι µόνο τους παρευρισκοµένους µα 
και τους κατοίκους των γύρω χωριών που παρακολου-
θούσαν από µακρυά. 
Την εποµένη µετά την θεία λειτουργία, στήθηκε 
«γλέντι τρικούβερτο», όπως λέµε στο χωριό και όλοι 
οι ∆αφνούσοι και οι φίλοι του ∆αφνώνα (µεταξύ των 
οποίων και πολλοί επίσηµοι), χάρηκαν την τελευταία 
εκδήλωση του «∆αφνώνα 2000», µέχρι αργά. 

Το τιµητικό δίπλωµα του ∆ήµου Οινουσσών 

Από την απονοµή των διπλωµάτων και µεταλλίων στο Οµήρειο 

Το φυλλάδιο της οµιλίας 
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Σ` όλη την διάρκεια των εκδηλώσεων, πουλήθηκαν 
διάφορα αναµνηστικά, µε το σήµα «∆αφνώνας 2000». 
Από τα κέρδη τους, τα κέρδη από το λαχείο, από την 
πώληση φαγητών και ποτών, πολύ περισσότερο από τα 
πανηγύρια, καθώς και από την οικονοµική βοήθεια του 
∆ήµου Καµποχώρων, των τριών Συλλόγων και 
δωρεών, συγκεντρώθηκε ένα µεγάλο χρηµατικό ποσό. 
Οι Γενικές Συνελεύσεις των τριών Συλλόγων που 
συνεργάστηκαν στις εκδηλώσεις, θα κάνουν 
εισηγήσεις και αργότερα θα ψηφίσουν πού να 
διατεθούν τα χρήµατα αυτά. Μια ιδέα που 
σιγοψιθυρίζεται στο χωριό, είναι η αγορά κτηρίου ή 
οικοπέδου για την ίδρυση Πνευµατικού Κέντρου 
∆αφνώνα. Το ευχόµαστε ολόψυχα.  

Το περιοδικό µας την περίοδο αυτή, περνούσε από 
επιτυχία σε επιτυχία. Χίλια περίπου αντίτυπα του 
καλοκαιρινού φύλλου µοιράστηκαν στους αναγνώστες 
µας και σ` όσους παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις 
«∆αφνώνας 2000». Λίγο πριν (όπως γράψαµε και πιο 
πάνω) η συµµετοχή µας στην Οµηρική Ακαδηµία, µας 
βοήθησε πολύ, αλλά δηµιούργησε και µεγάλες 
υποχρεώσεις. Εµείς έχουµε δεσµευθεί να συνεχίσουµε 
και τον επόµενο χρόνο την συµµετοχή µας στην 
Οµηρική Ακαδηµία και όχι µόνο. Ο Πολιτιστικός µας 
Σύλλογος αδυνατούσε να παρακολουθήσει το 
πρόγραµµα  και τα έξοδα του περιοδικού µας. 
Μετά λοιπόν από συνεννόηση, προχωρήσαµε στην 
ίδρυση νέου, ανεξάρτητου µη κερδοσκοπικού φορέα, 
µε την επωνυµία «Πολιτιστικός Επιµορφωτικός 
Εκδοτικός Οργανισµός ∆αφνώνα Χίου» µε τον 
διακριτικό τίτλο «Περιοδικό ∆άφνη». 

Μόλις τακτοποιήσαµε τα νοµικά, αρχίσαµε την 
οργάνωση της πρώτης µας εκδήλωσης στην πόλη της 
Χίου, στις 27 Οκτωβρίου. Αφού συµφωνήσαµε µε την 
∆ρ Μαρία-Ελευθερία Γιατράκου για την ηµέρα και το 
θέµα της οµιλίας (Ανταύγειες από την 28η Οκτωβρίου 
1940), «κλείσαµε» την αίθουσα παραστάσεων του 
Οµηρείου Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Χίου και 
αρχίσαµε δουλειά. Ζητήσαµε την συνεργασία και 
συµπαράσταση του ∆ήµου Καµποχώρων την οποία 
εξασφαλίσαµε και µαζί, είχαµε  µια ακόµα επιτυχία. 
Χαλάλι οι κόποι µας. Πληρωθήκαµε µε το 
παραπάνω.Η οµιλήτρια µε τον δικό της µοναδικό 
τρόπο κατάφερε να συγκινήσει το ακροατήριο, αφού 
κι εκείνη πρώτη έτρεµε από συγκίνηση. «...Τώρα, 
χτυπάει πιο γρήγορα το όνειρο  µες το αίµα. Του 
κόσµου η πιο σωστή στιγµή σηµαίνει. Ελευθερία...» 

Επίσης η αναφορά στους πέντε ∆αφνούσους Ήρωες 
του `40 που έδωσαν τη ζωή τους για την Πατρίδα και η 
προβολή τους σε διαφάνειες, εκτός του ότι 
συγκίνησαν, έκαναν γνωστά τα παλικαριά µας, τους 
Ήρωές µας και έξω από τα όρια του χωριού.  
Πολλοί επίσηµοι µας τίµησαν µε την παρουσία τους 
και τους ευχαριστούµε, καθώς ευχαριστούµε κάθε 
έναν και κάθε µία που ήταν εκεί. Πιστεύουµε πως δεν 
µετάνιωσαν που εκείνο το βράδυ βρέθηκαν κοντά µας. 
Αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω επίσης τον 
πρόεδρο και κάθε εργαζόµενο του Οµηρείου 
Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Χίου και τους 
συνεργάτες µας στον ∆ήµο Καµποχώρων,  ιδιαίτερα 
την κυρία Αγγελική Συράκη για την καθοριστική της 
συµβολή στην επιτυχία.   

Από την έναρξη των εκδηλώσεων «∆αφνώνας 2000» 

Παλιά αντικείµενα και φωτογραφίες 

Το κέντηµα στην έκθεση είχε τη δική του γωνιά 

Ένα από τα χορευτικά µας 



και τους ίδιους µε εµάς στόχους και σκοπούς. 
Υπάρχει λογαριασµός στην Τράπεζα Εργασίας µε 
αριθµό: 112/92020-00010/29 όπου καθένας µπορεί να 
καταθέσει την προσφορά του. Μπορείτε   να µας 
τηλεφωνήσετε στα τηλέφωνα (0271) 78353 και 
0945871187  ή να γράψετε στο:  Περιοδικό  «∆άφνη» 
∆αφνώνας Χίος 82100. Επίσης µπορείτε να 
επικοινωνήσετε µέσω e-mail στο: vroufak@otenet.gr 
Εκ των προτέρων σας ευχαριστούµε. Επίσης 
περιµένουµε να µας στείλετε  παλιές φωτογραφίες, 
παλιά κείµενα, έγγραφα,  ή ότι άλλο µπορεί να 
βοηθήσει το περιοδικό µας να γίνει καλύτερο και τη 
γενικότερη προσπάθεια µας  να γίνει πιο επωφελής. 

 
Βαγγέλης Ρουφάκης 

Μετά από την κυκλοφορία του φύλλου που κρατάτε 
στα χέρια σας (∆εκέµβριο 2000) και την επιστροφή 
από την Αθήνα όπου θα συνεργαστούµε µε πρόσωπα 
και φορείς, θα προχωρήσουµε στην έκδοση βιβλίων 
γνωστών ποιητών και συγγραφέων της Χίου. 

Την ίδια περίοδο σε συνεργασία µε το ηλεκτρονικό 
περιοδικό «Exparter.gr» θα προχωρήσουµε στην 
προβολή του νησιού µας και του πολιτισµού του. 
Θα συνεργαστούµε και τον καινούργιο χρόνο  µε την 
Οµηρική Ακαδηµία, ενώ παράλληλα θα 
οργανώσουµε οµιλίες και άλλες εκδηλώσεις µόνοι 
µας ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς, µε µοναδικό 
σκοπό να ωφελήσουµε τον τόπο. 

Η προσπάθειά µας είναι ανιδιοτελής, αλλά ο 
προϋπολογισµός µας  µεγάλος που είναι αδύνατο να 
καλυφθεί από ίδια έξοδα. Χρειαζόµαστε βοήθεια από 
κάθε ιδιώτη ή φορέα που έχει τα ίδια ενδιαφέροντα  

Επίσηµοι και απλοί πολίτες γέµισαν το Οµήρειο 

Η ∆ρ Γιατράκου στο βήµα 

Ο κόσµος φεύγει ευχαριστηµένος 
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Χιλιετία 
 

Χρυσοφτέρουγη η σαίτα της ελπίδας 
τη ζηλευτή θεά της τρίτης χιλιετίας καλοσωρίζει. 
Πλούσια τα όνειρα, οι προσδοκίες και τα οράµατα. 
Την κλεψύδρα των στιγµών στα χέρια της κρατά 
και τη θύρα του ασύνορου χρόνου ξεµανταλώνει. 
Παγκόσµια θύελλα εκκρηκτικής υποδοχής 
το γλυκοχάραµµά της 

Περίσσια στο κάνιστρο συγκοµιδή κοµίζει. 
Επιτεύξεις, θαύµατα, µα και τεχνολογία 
τη ζωή καλύτερη αγωνίζεται να κάνει. 
Πίσω της ορυµαγδός και θύµατα, καταστροφές 
πολέµου. 
Κάλπικοι οι αστέρες τ' ουρανού. 
Φανατισµένοι οι λαοί και µισαλλόδοξοι 
µε ρατσισµό κι εκδίκηση γαλούχησαν τον κόσµο. 
Οι καπνισµένοι ορίζοντες θαµπώνουν τη θωριά της, 
Αλλόφρονες αιµοστάζουν οι θνητοί. 

Στο αγνάντεµά της γαλανός ακουµπά ο ουρανός. 
Συµπαντικό γιορτάσι εστήθη. 
Με φωτοβολίδες χαράς υφαίνουνε την ποθητή γαλήνη 
και τη σποραδική ελπίδα της 
σε µαγεµένους αργαλειούς και µ' άκρατες σπονδές 
το ιερό κατάρτι της ζωής στοχαστικά γητεύουν. 
Αλαλαγµοί, ιαχές, λαµπιόνια και γιρλάντες, 
µηνύµατα συµφιλίωσης των λαών όλης της γης 
αέρινα η µουσική παιανίζει συνύπαρξη ειρηνική 
µακρυά από έκταση, χρώµα και δύναµη. 
 
Όρκους, µανιφέστα και υπογραφές 
στο χρυσό βιβλίο της Ειρήνης ευλαβικά αποθέτουν, 
χωρίς συρράξεις, πολέµους κι εχθροπραξίες πια 
ενωµένοι όλοι οι λαοί µαζί µε σεβασµό κι αγάπη. 
«Αµες δε γ' εσόµεθα πολλώ κάρονες». 

 

Πόπη Χαλκιά-Στεφάνου 
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Του Πέτρου Μαρτάκη 
Από την έκδοση του Οµηρείου Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Χίου 

 «Χιώτικα ευθυµογραφήµατα Μπουρλής-Τζανής» 
 

Εκείνες οι βραδιές 

Βράδυ του Γενάρη. Κρύο. Τα βουνά γεµάτα χιόνια. 
Βράζει ο τραχανάς στο µεγάλο γλάστρινο τσουκάλι, 
στο ψηλό τζάκι. Το µαγκάλι στην κουζινάρα, που 
χώνεται µέσα στους βράχους της πλαγιάς, όπου 
χτίστηκενε το χωριό*, τα παλιά εκείνα χρόνια απ' 
ευτούς που δουλεύγανε τα χωράφια της Νηάς Μονής.  
Απέ την κουζίνα βγαίνεις στη µεγάλη σάλα-κάµερα κι 
απ' εκεί στο ανοιχτό, σκεπαστό τσαρδάκι µε κάµερες 
απ' εδώ κι απέ κει, που κάτω του, στην κρεβατίνα της, 
είναι η κληµαταριά και πιο κάτω τέσσερα πέντε 
µέτρα, το καρδερίµι κι οι πλάκες του στεναδιού π' 
ανηβαίνει απέ τον ποταµό κι ύστερις ο άγιος 
Παντελέµονας µε το καµπαναριό και κάτω µακρυά τα 
νοτινά, δυτικά καµπόχωρα, ο Κάµπος, ο Άγιος 
Μηνάς, ο Μεγαλιµνιώνας και στα βάθη αχνά 
η θάλασσα που τη νύχτα τη σηµαδεύουν τα φώσια 
των παποριών που πάνε νοτιά, βοριά.  
Στην κόρδα των κεραµιδιών του τσαρδακιού, άδεια 
και κρύα η φωλιά των χελιδονιών. Εεδώ στο 
σιριανιτζίκικο τσαρδάκι ο Μπουρλής κι ο Τζαννής, 
ετρατέρνουνταν τον καβέ τος, πρωί πρωί τ' αγίου 
Παντελέµονα που ερκούντανε για το παναγύρι, πριν 
πάνε στην εκκλησιά οι αµαρτωλοί. 
Ο πάππους άµα εβράδιαζενε ήκαµνενε απάνω στο 
σκεπαστό του φούρνου µιαν αθεόρατη µαγκαλιά που 
τώρα ζεστοκοπά την κουζίνα, που είναι και 
τραπεζαρία και έχει καναπέ και καρέγες για  βεγγέρα. 
Έλα, πάππου, έλα γιαγιά, ελάστενε µπαρµπάδες και 
θειάδες από τα πάντα πρόχειρα βάθη της θύµησης τ' 
αγαπηµένα. Πάρετενε τις θέσεις σας γύρω γύρω στο 
µακρύ χαµηλό τραπέζι, να ρουφήσωµενε την 
τραχανόσουπα, να ζεσταθούν τα κορµιά κι' οι ψυχές 
µας. Ελάστενε. Έλα, γιαγιά µε τα κόκκινα 
µαγουλάκια, τα γαλανά, ζεστά, γελαστά µατάκια και 
τ' άγια χεράκια· έλα! 
-Ε, που να µην είσαι διαβόντρου γιε! Πού την επήες, 
πάλι, βρε την παντόφλα µου; 
-Είντα σου φταιω γω, καλέ γιαγιά, να τα βάζεις µαζί 
µου, λε ο εγγονός που της την είχεν τραβηγµένη κάτω 
από το τραπέζι και την εκουβάλησενε µε τρόπο στα 
σκαλοπάτια του κελλαριού στην άκρια της κουζίνας. 
Είντα σου φταίω αν εγέρασες και δε θυµάσαι; Να 
τηνε! Εκεινά την εξέχασες. Πα να σου τηνε φέρω, µα 
άλλη βολά να προσέχεις. Ευτήν την κουβέντα εν 
ήπρεπενε να την πεις για µένα. Εν ήπρεπενε. 
-Καλά, συγγνώµη. 
-Άντε εις υγείαν. Πιήτεν το πιοτί σας και καλό 
ξηµέρωµα, λε ο πάππους. Και ρουφήσετενε τον 
τραχανά. 
-Να. Ήβαλά σας µέσα και τυρί µε κύταλα του ψωµιού 

κι εβράσανε µαζί να συνειπιαστήτενε, λε η γιαγιά. 
- Σήµερις εµαργώσαµενε απάνω στο χτίριο, λε ο 
∆ηµήτρης που εδούλευγενε χτίστης κοντά στο 
µάστορη τον πάππου, τον κύρην του. 
-Ήµπα κι ήθελες να σου παίρναµενε µαζί και το 
µαγκάλι αύριο; 
-Ναι, κοροίδευγέ µε τώρα που εν ήφυα κι εγώ στην 
Αµερική σαν και τους άλλους γιούδες σου! Ηπέταξές 
µου και το σφυρί να µε σκοτώσεις που σου φάνηκε 
πως εν ήβαλα γαρµπόζικα µιαν πέτρα στο γιοφύρι του 
Βερβεράτου. Να, ο αµερικάνος ο Αλέκος µας απ' εδώ, 
και τον ήδειξενε που κάνταν κ' ευτός στο τραπέζι, 
ήρτενε να κάτσει ένα χρόνο να σιριανίζει και να 
παντρευτεί και ύστερα να ξαναπά στο Τσάρλιροη να 
κάµνει τούρτες και τώρα είναι όλο καδένες χρυσές 
στο γελέκι του και όλο νο, νο και γιές, γιές, ενώ εγώ 
ήµεινα στο ναι, ναι και στο µπα, µπα (το ζόρισενε 
προς το αστείο για να ξαναβρεί το γέλιο της η γιαγιά 
που το µουτράκι της εσκοτείνιασενε απέ την τροµάρα 
µη µπαλά κι αρκέψουν τα λόγια).  
-Σήκω βρε Αλέκο να παλέψωµενε σαν που κάµναµενε 
µικροί στου Φράγκου. 
-Πιασ' τη µύτη του. Πιασ' τη µύτη του εφωνάζανε 
όλοι οι µικροί µαζί, που κάµνανε γούστο. 
-Όχι εν του την πιάνω γιατί είναι χοντρός απέ τα 
πολλά γλυκά που τρω στο ζαχαροπλαστείο του στην 
Αµερική και α σκάσει.  
Και κάκα κου, πια, τα γέλια, ώσπου να περάσει η ώρα 
και να πάνε να κουκουλωθούνε όλοι κάτω από τα 
χοντρά, καλοκαπλαντισµένα παπλώµατα, να 
τρυρτουρίζουνε µέχρι να ζεσταθούνε κι ύστερις να 
σκέβγουνταινε  και να  ονειρεύγουνταινε , 
ασφαλισµένοι απέ τα στοιχειά του αέρα του 
παγωµένου και του χιονιού, ό,τι ήθελενε ο καθενείς 
ίσιαµε να τους πάρει ο ύπνος και να µείνει µοναχή της 
ξύπνια η νύχτα, για να βλογά το χαριτωµένο χωριό 
που ησύχαζενε ανάµεσα στις µέρες του, τις δύσκολες. 

Ένας απέ τη Χίος 
 
* Ο συγγραφέας αναφέρεται στο χωριό της µητέρας του τον 
∆αφνώνα. 

ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ 
 

Ειν` η ζωή µια στιγµή µόνο, σαν το 
θάνατο. 
Ανοίγεις τα µάτια και πριν νοιώσεις την 
εικόνα τα ξανακλείνεις. 
 

«Σύννεφα κι άνεµοι»                              ∆ηµ. Σταµπόλου 



ΜΝΗΜΕΣ ΑΠ` ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ  
Του Ευαγγέλου Ζύµαρη συνταξιούχου ∆ασκάλου 
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Παραµονές Χριστουγέννων. Ήµουν τότε οκτώµισι 
χρόνων. Πήγαινα τρίτη δηµοτικού, στο τρίτο δηµοτι-
κό σχολείο  Βουνακιού. Οι µικροµπακάληδες του 
Φραγκοµαχαλά είχαν παραλάβει να µοιράσουν δωρε-
άν µε κουπόνια απορίας, σκουπόσπορο για να κάνουν 
οι ταλαίπωροι σκλάβοι καµιά µαύρη τηγανίτα, όσοι 
είχαν λάδι. ∆εν θυµούµαι από ποιόν οργανισµό είχε 
δοθεί. Κατ` άτοµο έδιναν εκατό δράµια (σηµερινά 
320 γραµµάρια ) αλεύρι κόκκινο, γιατί το σιτάρι και 
το κριθάρι ήταν δυσεύρετα. Τα είχαν κατάσχει οι Γερ-
µανοί ή τα κατείχαν µερικοί πλούσιοι µαυραγορίτες. 
Θυµούµαι και το γράφω για πρώτη φορά, τον πατέρα 
µου τον συχωρεµένο που µου είπε: ∆ες να το λες και 
να το διηγείσαι. Αντί να δώσουν στους ανθρώπους λί-
γο τυρί ή κρέας µέρες που είναι δίνουν σκουπόσπορο 
που έτρωγαν τα ζώα... 
Κάποια άλλα Χριστούγεννα της κατοχής πριν τις δια-
κοπές (δεν θυµάµαι αν ήταν του 41 ή του 43) το συσ-
σίτιο του σχολείου ήταν πιο πλούσιο. Μας έδωσαν 
ένα σικλάκι φασολάδα στον κάθε µαθητή (δυο µερί-
δες ) και το σπουδαιότερο, περίπου µισή οκά (640 
γραµµάρια) σύκα ζαχαρένια σαν αυτά που πουλούν τα 
καταστήµατα ξηρών καρπών.  
Όµως, στη διαδροµή µου για το σπίτι µέσω της  οδού 
Αγίων Αποστόλων λίγα µέτρα πριν την σηµερινή κλι-
νική του Αυγουστή, ένας εικοσάχρονος νέος πεινα-
σµένος, µου τ` άρπαξε και εξαφανίστηκε στο στενό. 
∆εν θα ξεχάσω την πίκρα και τα κλάµατά µου. Γιατί 
εκτός από `µένα περίµεναν κι άλλοι τρεις στο σπίτι 
(γονείς και µικρή αδελφή), ν` απολαύσουν αυτό το ω-
ραίο γλύκισµα... 
Εκείνες τις µέρες ευτυχώς, είχαµε πουλήσει κάποια 
καλή κουβέρτα για δυο οκάδες κουκιά. ∆εν φαντάζε-
σθε τι συµβούλια επί συµβουλίων έγιναν για το πως 
να τα απολαύσουµε. Ένα µέλος της οικογένειας έλεγε 
να τα βράζουµε λίγα-λίγα για να περάσουµε µια εβδο-
µάδα τρώγοντας όποτε πεινούµε ένα πιάτο µε πολύ 
ζουµί. Άλλο, να τα φαµε µονοµερίς τα µισά τα Χρι-
στούγεννα και τα µισά το Πάσχα. Γιατί ποιος ξέρει αν 
ξαναβρίσκαµε άλλο τέτοιο κελεπούρι.Τελικά επικρά-
τησε η δεύτερη γνώµη και κάναµε Χριστούγεννα και 
Πάσχα µε κουκιά και µπόλικο λάδι. 
∆ιότι κάναµε το παν να µη στερηθούµε το ευλογηµέ-
νο λαδάκι. Χωρίς αυτό, (όσοι το στερήθηκαν) πρηζό-
ταν και πέθαιναν µε αργό θάνατο. Ενώ έχοντας το λα-
δάκι µε χόρτα ακόµα και µε τσουκνίδες ξεγελούσαµε 
την πείνα µας. 
Ήρθαν τα Χριστούγεννα. Με συσκοτισµένα τα σπίτια 
(βάζοντας στα πορτοπαράθυρα µπλε χαρτί είτε σεντό-
νια, διαταγή του κατακτητή) περιµέναµε τα λίγα τολ-
µηρά παιδιά, να µας πουν τα κάλαντα. Το φιλοδώρη-
µα που έπαιρναν µ` ευχαρίστηση απ` όσους είχαν, 
ήταν µια φούχτα τσίκουδα, λίγα κουντουρούδια ή το 
καλύτερο, λίγα ξερά σύκα.  

 Που να βρεθούν  γλυκά; Από τι αλεύρι; Αφού κι ο κα-
φές που σέρβιραν κάποτε (στους επισκέπτες) ήταν κρι-
θαρίτικος και για ζάχαρη η νοικοκυρά κοπάνιζε χαρού-
πια και τα ζεµατούσε µε νερό  για να βγάλουν το λίγο 
µελάκι που είχαν µέσα... 
Αυτά τα λίγα περιστατικά, λόγω σεβασµού στο χώρο 
του εξαίρετου περιοδικού «∆άφνη», επέλεξα απ` τα τό-
σα παράδοξα που πέρασε η γενιά µας στην κατοχή αυ-
τές τις Άγιες µέρες αλλά και όλη την τετραετία της 
Γερµανικής σκλαβιάς, για να εκτιµούν οι νεώτεροι και 
προ πάντων τα παιδιά και τα εγγόνια µας τι παράδεισο 
αφθονίας έχουµε τώρα και να δοξάζουν το Θείο Βρέ-
φος της Βηθλεέµ και Σωτήρα Χριστό που µας χαρίζει 
την ελευθερία µας µε τα πλούσια αγαθά της. 
Να τα απολαµβάνουν µε αγάπη και χαρά χωρίς να 
γκρινιάζουν και να εκτιµούν αυτά που έχουν, ευχόµε-
νοι να µην ξαναέλθουν στο λαό µας  αλλά και σε κανέ-
να λαό του κόσµου τέτοιες δυσβάσταχτες εποχές δυ-
στυχίας και στέρησης. 

*** 

Κάλαντα της πείνας 
 

Αρχιµηνιά κι αρχιχρονιά 
που µας λειφτήκαν τα ψωµιά. 
κι αρχή καλός µας χρόνος 
που µας θέρισε ο πόνος. 
 
Κι εκεί που βγήκε το νταρί 
που θα πεθάνουνε πολλοί, 
µα υπάρχει και σιτάρι 
ποίος µπορεί να πα το πάρει; 
 
Που έχει χίλια η οκά 
µε χίλιες παρακάλιες 
και µε χίλιες δυο µετάνοιες. 
 
Για ρύζι στα µωρά παιδιά, 
σιτάρι αλεσµένο 
στον χερόµυλο κοµµένο. 
 
Για ρύζι και για ζάχαρη 
ειν` το κουντουρουδάκι 
και το µαύρο σταφιδάκι 
 
Το κάνουνε νταρόπιττα, 
το βάζουν στους ταβάδες 
και κερνάνε τις κυράδες. 
 
Τα κάλαντα αυτά τα έψαλλαν στον ∆αφνώνα, 
 ίσως και σε άλλα µέρη της Χίου. 
 

 





Ο µπάρµπα-Νικολής τον ηλυπήθηκεν και τον επήρε 
σπίτι και τούβαλεν κι ήφαεν µια σούπα κι 
εκοιµήθηκεν στο κατώι κι ήκατσεν δυο-τρεις µέρες 
µέχρι πού φυεν για το Λιθρί. Άµαν ήφτασεν στον 
τόπον του, ήστειλεν του Μπάρµπα-Νικολή ένα 
ζευγάρι χερόµυλους για δώρο... 
Στο δύσπιστο βλέµµα µου και το ελαφρά ειρωνικό 
µου χαµόγελο ο θείος µου, που πίστευε αυτά που 
έλεγε, έβαλε τις φωνές. 
-∆ιαβόντρου γιοι,  τουτουνού του καιρού. Εν 
πιστεύετεν τίποτις µα άντε στο σπίτι του τάδε (και 
είπε ένα όνοµα που δεν θυµούµε), να δης τους 
χερόµυλους. Ακόµα και σήµερις του καλικάζαρου οι 
χερόµυλοι λένε. Άντε τώρα σπίτι κι α σε περιµένει η 
µάνα σου. Κι άµα σου µιλούνε οι  µεγάλοι, ν` ακούς. 
Μπορεί να µην πίστεψα την ιστορία, µα µε 
εντυπωσίασε τόσο η πίστη του θείου µου, που κάθε 
χρόνο τέτοιες µέρες θυµούµαι εκείνον, την ιστορία 
και όλες τις µέρες των εορτών εκείνης της χρονιάς. 
Τρεις µέρες πριν τα Χριστούγεννα, σταµάτησε η 
βροχή. Οι γυναίκες νοικοκύρεψαν τα σπίτια, οι 
άντρες πήγαν στο βουνό και µάζεψαν ξύλα για το 
φούρνο κι έψησαν  οι  γυναίκες  τα  γλυκά  κι  εµείς 
τα παιδιά χωρίς να φοβηθούµε το ξεροβόρι που πήρε 
µετά τη βροχή, είπαµε τα κάλαντα και τον Άγιο 
Βασίλη. Κι εγώ προσωπικά που έσπασα την 
τραµπούκα µου λίγο πριν τελειώσει η «δουλειά», την 
αποτέλειωσα µε το τενεκεδένιο τύµπανο που µου 
είχαν δώσει τον περασµένο χρόνο από την Πρόνοια 
(είχα χάσει τον πατέρα µου πριν λίγα χρόνια κι είχα 
κάτι τέτοια προνόµια). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σφάξανε πολλά γουρούνια στο χωριό και φάγαµε 
χοιρινό Χριστούγεννα και  Πρωτοχρονιά.  
Και τηγανίτες (λουκουµάδες), ψάχνοντας να βρούµε 
τη δεκάρα που η µητέρα είχε βάλει µέσα για γούρι. 
Άσε πια τους κουραµπιέδες και τα µελοµακάρονα...  
Μετά την Πρωτοχρονιά, έβρεξε πάλι πολύ. Τα Φώτα 
όµως είχαµε καλό καιρό.  

Κι όταν  κατεβήκαµε στη χωριόβρυση για να ρίξει ο 
παπά Στυλιανός το Σταυρό και ν` αγιάσει τα νερά, την 
ώρα που εκείνος έψαλλε «Εν Ιορδάνη βαπτιζοµένου 
Σου Κύριε», εγώ σκεπτόµουν το αντίστοιχο 
πειρακτικό τροπάριο που ψάλλαµε τότε.  
Το παραθέτω και κλείνοντας τις παιδικές µου 
αναµνήσεις, εύχοµαι σε όλους χαρούµενα 
δωδεκάµερα και καλή χρονιά. 
 
Εν Ιορδάνη, 
-Που ειν` η µάνα σου βρε Γιάννη; 
-Κάτω στο ποτάµι, πλένει. 
-Ω την καταραµένη! Τέτοια µέρα πλένει; 
-Παπά, µια δεκαρούλα απάνω στο τραπέζι. 
-Ω την ευλογηµένη! Ας ειν` καλά κι ας πλένει. 
 

Βαγγέλης Ρουφάκης 
 

Χειµώνας 
 

Με τόσο χειµώνα, 
πώς να κρούσεις την πόρτα του γιασεµιού; 
Γεράσανε, 
τα µπουµπούκια της αγάπης 
πάνω στα χλωρά ξύλα, 
που δεν ανάβουνε 
το τζάκι. 
Με τόσο χειµώνα 
πού κουράγιο να κλάψεις; 
Τρίφτηκε πολύ 
το φόρεµα της άνοιξης 
και φάνηκαν οι ζαρωµένες πλάτες της 
καθώς έφευγε πανικόβλητη 
απ' τα µυτερά δόντια 
του χρόνου. Ο χειµώνας 
θέλει µονάχα γελαστά πρόσωπα. 
 
                                                             Γιάννης Μουτάφης 

  

Χριστούγεννα 
 

Χριστούγεννα!  
Κι ο φθόνος των ανθρώπων 
γιγάντωσε και µόλεψε τον τόπο. 
Έξω από του σπιτιού του χθες το άσυλο 
κάποιος δολοφονήθηκε µε σφαίρα 
δίπλα σ' ένα παιδί και µια µητέρα 
κι έγινε µατωµένο τριαντάφυλλο. 
 
Πείνα κατοχική σ' όλα τα πλάτη, 
τρωει ο φτωχός λιτά ψωµί κι αλάτι 
κι ο πλούτος κάθε µέρα γιγαντώνεται. 
Γεννιέται εδώ ο Χριστός µέσα στα βούρλα 
κι αλλούθε µε βιολιά και µε ταµπούρλα 
κι η πίστη µας µέσ' στ' άδικο σκοτώνεται. 
 

                                                             Γιάννης Μουτάφης 
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Το σφάξιµο του χοίρου 



Καθώς διάβαζα τα χειρόγραφα νεαρού ποιητή, 
είχα µια αίσθηση αγαλλίασης. Και µια 
βεβαιότητα,  ελπιδοφόρα  ευφρόσυνη,  µε 
αντρείωνε. Τούτος ο κόσµος αφού σε πείσµα και 
µένος όλων των εκµεταλλευτών, σαρκολατρών, 
τυράννων, υλολατρών, φονιάδων, εξακολουθεί 
να γεννά ανειρήνευτους πρωτοστάτες, έχει τη 
δύναµη της ανάστασης εντός. 
Ο λόγος, «ήγγικεν ο καιρός» να γίνει νυστέρι. 
Ο λόγος, ανάγκη να βγάλει µάτια πάνω του. 
Ο λόγος σκληρό ξυπνητήρι στα κόκκαλα να 'ναι. 
Ένα καρφί στο πέλµα. Η ακινησία του πόνος, 
η κίνηση αιµορραγία. 
Όσοι προσφέρουν τα γαλάζια φτερά του 
«καλοπερνώ» του «δεν µε νοιάζει», ασ' τους να 
ξεχνούν, ότι τα αεροδρόµια της πίστης, της 
γνώσης, της επίγνωσης, της απαίτησης, γίνανε 
πρώτα κι από πάντα λογίζονται πιο απαραίτητα 
απ' τα φρου-φρου των φτερών. Προς ώρας όµως, 
οι άνθρωποι του κακού βρίσκοντας αρκετά 
λάγνα τεχνάσµατα φθοράς, το µπόρεσαν. 
Ηλιθιάσαµε και νεφελώσαµε και τούτοι το 
κατόρθωσαν και κάνανε τα αεροδρόµια 
χαβούζες, για λόγους άλογους ως ά-λογα. 
Έτσι κοιτάµε γύρω κι είναι παρανοϊκό, αφού η 
εγρήγορση µας χύνεται σε αδυναµία. Μια 
χαύνωση κυοφορείται βολική, πως η κρεµάλα 
στήνεται για ξένους και δε νοούµε πως τα δυο 
χεράκια που την ευτρεπίζουν, είναι τα δικά µας, 
καθώς δένουµε ωραία γραβάτα το σχοινί στον 
τράχηλό µας. 
Μη βλέπεις, µην ακούς, σου λένε, µη µιλάς, µόνο 
να καλοζείς. Κι εσύ απορείς µη βρίσκοντας 
τρόπο, µη βρίσκοντας τόπο ανάµεσα στους 
χοίρους. 
Όταν ακούς, είσαι ύποπτος. ∆ε σου λένε που. 
Όταν βλέπεις, είσαι περίεργος. ∆ε σου λένε γιατί. 
Όταν µιλάς είσαι παράξενος. ∆ε σου λένε σε 
ποιους, γιατί αυτό το 'χανε καταργήσει µε 
πρωτόκολλα και υπο-νόµους. 
Όλα στρωτά, όµως ακόµα δεν κατάλαβαν ότι 
τους ξέφυγε. Απ' τα γρανάζια τους, πιο έξω ο 
ποιητής. 
Και µόνο τούτο; Όπως στον Αυγουστίνο κάποτε 
ο θεός, µας λέει. «Πάρε και διάβασε και ξύπνα». 
Το κρέας που τρως κοίτα το, το δικό σου. 
Ο αγέρας που αναπνέεις, είναι η µπόχα τους. 
Τα κανακέµατα που κάνεις, ω το κέφι τους. 
Ποιών, µα ποιών πανάθεµά τους;* 
Ο ποιητής έχει τα µάτια και τους βλέπει και τους 

δείχνει. Με κίνδυνο να διαλυθεί, όµως τους 
δείχνει. 

*** 
Όλοι µας, χωρίς τον ποιητή, ανύπαρκτοι. Έναν 
ποιητή να βλέπει, να 'χει ο τόπος, κάθε τόπος. Κι 
ας µην του δίνουµε τιµή κι αξία. Μόνο να 
υπάρχει. 
* Πέντε άνθρωποι πάνω στη γη, έχουν προϋπολογισµό 
εσόδων όσο σαράντα κράτη. Εµπαιγµός. Θεού κι 
ανθρώπων, εµπαιγµός. 

Το µαγαζάκι της 
Ιθάκης 
Γεννήθηκα σε λάθος χώρα, φίλε. 
Γεννήθηκα σε λάθος εποχή. 
Σα λάθος περιφέροµαι στη λογική 
των αριθµών και συµφερόντων σας. 
Είµαι το λάθος του Θεού στον κόσµο. 
Είµαι το λάθος της απάτης σας. 

 Γεώργης ∆ιλµπόης 

∆ιάλειµµα 
Τάχουµε όλα! 
Έχουµε πουλιά - µε µπαταρία στην πλάτη 
Έχουµε λουλούδια - πάνω σε χρώµα πλαστικό 
Κι ανθρωπιά µετουσιωµένη σε γηροκοµεία, 
βρεφοκοµεία, αναµορφωτήρια, ορφανοτροφεία... 

Έχουµ`  έναν ήλιο - κάτω άπ` τα σύννεφα 
Έχουµε δάση - ζωγραφισµένα στους τοίχους. 
Και γέλιο σε κονκάρδες 
καρφιτσωµένες στα πέτα. 

Έχουµε αέρα καθαρό - κάτω άπ` τους θόλους 
πού σκεπάσαµε τις πόλεις µας. 
Έχουµε θάλασσα - σα θησαυρό φυλαγµένη 
στα µουσεία. 
Και γυναίκες για όλα τα βίτσια 
πού τις βρίσκεις και σε ΚΙΤ 

... Κι όµορφα γυρνάει το γαϊτανάκι. 
Και τραγουδάµε 
µε µάσκες οι µισοί. 

Γεώργη ∆ιλµπόη 

ΟΙ ΑΝΥΣΤΑΧΤΟΙ 

        13                                                         «∆άφνη» ∆εκέµβρης 2000 



Πρωινό στο λιµάνι της Χίου µιας άλλης εποχής, ψαράδες, ξεφορτώνουν  ψάριa. 



Φωτογραφία Μαξ Ρεντιάνη 
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Ξυπνώ πάντα µε το ρολόι της εκκλησιάς, δυο 
βήµατα απ` το σπίτι µου. Είναι η Αγιά Μαρίνα 
του Καλοπλύτη. Παλιά, µα πολύ παλιά σαν έµενα 
για λίγο στης θείας µου της Βεργίνως, µε 
ξυπνούσε η καµπάνα µιας άλλης Αγιά Μαρίνας, 
εκείνης του Εγκρεµού. Κάποτε, οι δυο ενορίες 
δεν τα πήγαιναν και πολύ αρµονικά, ειδικά σαν 
πλησίαζε η γιορτή της Αγίας κι άρχιζε ο 
συναγωνισµός για το ποια εκκλησιά θα 
στολιζότανε πλουσιότερα. Βάζαµε στοιχήµατα 
για το πόσοι και ποιοι παστελάδες θα ερχόταν στη 
µια ή στην άλλη εκκλησιά, πόσους βασιλικούς θα 
φέρνανε για τάµα στην κάθε µια και πόσες 
γλάστρες µε φούλια και διατσίντα. 
Θυµάµαι µια χρονιά (ήµουν, δεν ήµουν 7 
χρόνων), έλαβα µέρος σε µια «ληστεία» 
βασιλικών παραµονή της Αγίας. 
Μια χοντρή γειτόνισσα της θείας µου, τυπική 
ανέραστη γεροντοκόρη, η Μαρκελίτσα µε τ` 
όνοµα, είχε τάξει για πολλοστή φορά, πέντε 
γλάστρες βασιλικό, τρεις ψιλόφυλλο και δυο 
πλατύφυλλο. Άσε τις άλλες δυο µεγάλες 
γλάστρες, µια µε φούλια, µεγάλα σαν καρύδια κι 
η άλλη µε δροσερά διατσίντα, ψηλά και γεµάτα 
µυριστερά, κάτασπρα λουλούδια. Κλείδωνε την 
πόρτα του κηπαριού της, ακόµη κι αν έβγαινε να 
πάει πλάι, στην εκκλησιά για τον εσπερινό. 
Ήτανε πολύ θεοσεβούµενη, βλέπεις και νήστευε 
Τετάρτη και Παρασκευή, τάµα για να βρεθεί 
καλός γαµπρός. 
Περιµέναµε να χαµηλώσει το φεγγάρι πρώτα και 
να διαλυθεί η υπαίθρια βεγγέρα στον Τούρλο. 
Έτσι λέγαµε το ισόγειο κάποιου παλιού σπιτιού, 
κάτι σα βεράντα απ` όπου, όποιος περνούσε, 
γινόταν ο στόχος της κριτικής απ` όλη την 
«επιτροπή» κι ακουγόταν οι διάφορες γνώµες ως 
που να περάσει κάποιος καινούργιος.  

Η παρέα µας ήταν σκορπισµένη γύρω από τον 
Τούρλο ,  π ερνώντα ς  αδ ιάφορα  κα ι 
παρακολουθώντας το Μαρκελάκι που, κάθε τόσο, 
σηκωνόταν να επιθεωρήσει την πόρτα της αυλής 
της µε το παλιό λουκέτο. 
Το σχέδιο ήταν από µέρες τελειωτικά στρωµένο 
και οι ρόλοι µοιρασµένοι µε ακρίβεια. Αρχηγός, 
οµόφωνα, ήταν το Βαγγελάκι της κυρά-Νεφέλης, 
δέκα χρόνων κι ο πιο χειρότερος µαθητής στο 
σχολείο τ` Άγιου Θωµά πιο πάνω. Μα ήταν 
παµπόνηρο, άφοβο και γρήγορο. Ακόµα κι αν τον 
έπιαναν στα πράσα, κατάφερνε να ξεγλιστράει και 
συχνά να βγαίνει κι από πάνω. Αυτός θα 
κουβαλούσε τα κλεµµένα λουλούδια και τους 
βασιλικούς µέχρι την άκρη του κηπαριού της 
Μαρκελίτσας κι εµείς δυο-δυο θα τα πηγαίναµε 
ένα-ένα στο πίσω µέρος του ιερού της δικής µας 
Αγιά Μαρίνας του Καλοπλύτη, λέγοντας στο γέρο 
καντηλανάφτη πως, τάχατες, τα είχανε φέρει κάτι 
κυράδες, τάµα στην Αγία, απ` τον Κάµπο. 
Κόσµος και κοσµάκης πηγαινοερχόταν στην Αγιά 
Μαρίνα του Εγκρεµού. Το επιτελείο του Τούρλου 
µια-µια φεύγανε βιαστικές για τα σπίτια τους να 
ντυθούν και µόνο το Μαρκελάκι κι ο κύριος 
Κυριάκος, γραµµατικός του ∆ήµου µε την συµβία 
του την κυρία Χριστίνα έµειναν στη θέση τους. Ο 
Κυριάκος στο αναπηρικό και ξεχαρβαλωµένο 
καροτσάκι του κατάφερνε να φτάνει µέχρι την 
άκρη του Τούρλου, απ` όπου µπορούσε να 
εποπτεύει την κίνηση και στους δυο δρόµους. Το 
Μαρκελάκι δεν πήγαινε σε πανηγύρια γιατί είχε 
πένθος. Μέρες νωρίτερα, είχε κλάψει τη µίσες 
Φούλα µια παλαβή Ελληνο-Αµερικάνα θεία της 
που είχε πεθάνει απ` το πολύ φαί σ` ένα γάµο. 
Λέγανε πως ήταν πάνω από ενενήντα. Η κυρία 
Χριστίνα βαριόταν τις ψαλµωδίες. 
Μόλις χτύπησε και η δεύτερη καµπάνα, γέµισε ο 
δρόµος κόσµο, µε τα καλά τους και πρώτος-
πρώτος ο κυρ Αρσένης ο παστελάς απ` τη 
Λαγκάδα, µε ποδιά κάτασπρη και τα παστέλια του 
σκεπασµένα µε χοντρό, ροζ τούλι για τις µύγες. Ο 
κυρ-Αντώνης απ` το Θολό Ποτάµι σίγουρα θα 
ήταν κιόλα έξω απ` τη δικιά µας εκκλησιά του 
Καλοπλύτη.   Οι  ψαλµωδίες   δυνάµωναν  απ`  τα  



ορθάνοιχτα παράθυρα κι εµείς περιµέναµε, 
αδιάφοροι τάχατες, να δούµε τις κινήσεις του 
Μαρκελακιού. Το πρωί είχαµε κατατοπίσει τον 
κύριο Κυριάκο ποια στιγµή θα ζητούσε απ` το 
Μαρκελάκι να σπρώξει το καροτσάκι µέχρι το 
σπιτάκι του, πίσω απ` τον Τούρλο και να του 
φτιάξει το βραδινό του καφεδάκι στα γρήγορα. 
Τότε ήταν η ώρα της αρπαγής των βασιλικών και 
των διατσίντων. Οι κλεπταποδόχοι, ήταν η θεία 
του αρχηγού η ∆έσπω η Νταντελού, ξακουστή 
για την τέχνη της στο κοπανέλι και η αδελφή της, 
το Αργυρώ ο Αντρούτσος. Της το είχαν κολλήσει 
αυτό το παρατσούκλι γιατί  είχε  ένα  παχύ  
ξανθό  µουστακάκι που το ξύριζε κάθε τόσο µ` 
αυτό, πεισµατάρικα, ξαναφύτρωνε. Αυτές οι δυο 
είχαν µελετήσει το όλο σχέδιο και θάλεγαν πως 
τα διατσίντα και τους βασιλικούς τα είχε 
σταλµένα η κουµπάρα τους η Κοντοβέργενα απ` 
τον Κάµπο µε το µουλάρι. 
Ο κύριος Κυριάκος όλο και καθυστερούσε να 
τελειώσει το καφεδάκι του. Ύστερα σκέφτηκε 
πως έπρεπε να πάει «στο µέρος» καθώς το 
Μαρκελάκι βλαστηµούσε από µέσα του. Εµείς 
τρυπώσαµε από το χαλασµένο τοίχο του 
κηπαριού κι έναν-έναν πρώτα τους βασιλικούς κι 
ύστερα τις γλάστρες µε τα διατσίντα, τα 
πασάραµε στους µεγάλους απ` έξω για να πάνε 
στον προορισµό τους. Σαν ξαναγύρισε στο σπίτι 
του Τούρλου ο κύριος Κυριάκος µε το 
Μαρκελάκι να σπρώχνει το καροτσάκι του, η 
επιχείρηση βασιλικός-διατσίντο είχε τελειώσει. 
Το λουκέτο στη θέση του, το Μαρκελάκι ήσυχο 
και ο εσπερινός όπου να `ναι θα τελείωνε. Η 
παρέα επιδεικτικά για να µας βλέπει και να µην 
κακοβάλει ο νους της, αραδιαστήκαµε στα 
χαµηλά  σκαλοπάτια  του  Τούρλου , 
κουβεντιάζοντας τάχατες αδιάφορα. Το 
Μαρκελάκι περίµενε το τέλος του εσπερινού για 
να µας παρακαλέσει να κουβαλήσουµε τις 
γλάστρες και τους τενεκέδες στον αυλόγυρο της 
Αγιά-Μαρίνας. 
Μια-µια οι µανάδες µας γυρνούσαν από την 
εκκλησιά και τραβούσαν κατά την άλλη, του 
Καλοπλύτη, να προσκυνήσουνε. Εκεί πάντα 
πήγαιναν το πρωί στην λειτουργία. Την ώρα που 
µας µοίραζαν το παστέλι και τη χασκαµπούκα κι 
έδιναν δυο κοµµάτια φρέσκο, εφτάζυµο άρτο 
στον κύριο Κυριάκο, σηκώθηκε το Μαρκελάκι, 
όλο καµάρι να ξεκλειδώσει την πόρτα για να 
κουβαλήσουµε τις γλάστρες και τους βασιλικούς. 
Η στριγκλιά της ακούστηκε ως τον Καλοπλύτη 
σαν αντίκρισε άδειο το κηπάρι. «Λιγοθυµώ, 
χάνοµαι» τσίρισε και πριν προφτάσουµε, έπεσε 
φαρδιά-πλατειά στο χώµα. 

 Τρέξανε δυο γειτόνισσες, την συνεφέρανε, µα 
εκείνη φώναζε ολοένα: «Ο Οξαποδός τόκανε. 
∆υο µήνες τα µεγάλωνα για τη χάρη Της. Ο 
Οξαποδώ. Γι` αυτό τον κρατά η Αγία απ` τα 
κέρατα στην εικόνα της. Αυτός ο ξεφτιλισµένος 
τα ξαφάνησε». Κι έκλαιγε πεισµωµένη. 
Την βοήθησαν να κάτσει κοντά στον κύριο 
Κυριάκο που έλεγε συνεχώς: «Ο διάβολος 
Μαρκελάκι µου έχει πολλά ποδάρια. Φέρνει τα 
πάνω-κάτω ως που να πεις κρεµµύδι. Εσύ να 
`σαι  καλά και τα λουλούδια ξαναβγαίνουνε. Θα 
µηνύσω της ανιψιάς µου να σου φέρει ένα 
διατσίντο, τάχατες πως είναι για µένα. Αύριο 
κιόλας. Εσύ το χρέος σου το `χεις καµωµένο 
στην Αγία. Καµία φορά ζηλεύουν κι οι Άγιοι». 
∆εν είχε προφτάσει να τελειώσει την κουβέντα 
του κι  ακούστηκαν οι φωνές, των µανάδων µας, 
που ερχόταν τρεχάτες απ` τη δική µας Αγιά-
Μαρίνα. Άρχισε να χτυπά κι η µεγάλη καµπάνα. 
Φωνές παντού. «Θαύµα! Θαύµα! Η δικιά µας 
Αγιά-Μαρίνα του Καλοπλύτη, εκουβάλησε τα 
διατσίντα και τους βασιλικούς του Μαρκελακιού 
που έχει να την προσκυνήσει  χρόνια  και  
χρόνια.  Θαύµα  λεει  πως είναι κι ο παπά-
Σωτήρης». 
Το Μαρκελάκι, άναυδο, σταυροκοπιόταν και 
ψιθύριζε: «Μεγάλη η χάρη Της. Καλά να πάθω. 
Αύριο θα της πάω µια λαµπάδα σαν το µπόι µου». Κι 
έτρεχαν κανάλι τα µάτια της. Κι ο κύριος Κυριάκος 
επιβεβαίωνε το µέγα γεγονός. «Μαρκελάκι, από 
αύριο θα πηγαίνεις µια στη µιαν Αγία, µια στην άλλη 
και θα µοιράζεις τα λουλούδια σου και στις δυο. Γιατί 
και οι Άγιοι ζηλεύουνε καµιά φορά. Και του χρόνου». 

 

Νίκος Γιαλούρης 
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Κυκλάδων. Μείναµε κατάπληκτοι από τον πλούτο της 
διακόσµησης, κυρίως τις θαυµάσιες οροφογραφίες. 
Φιλικός και καλοσυνάτος ο Νοµάρχης, µας χάρισε τον 
Τουριστικό Οδηγό των Κυκλάδων, αντίγραφα από 
γκραβούρες Ευρωπαίων περιηγητών και φωτοτυπία 
του Απολυτηρίου Γυµνασίου του Ελευθερίου 
Βενιζέλου από το Γυµνάσιο της Σύρου. 
Στην Πλατεία του ∆ηµαρχείου εκτός απ` το άγαλµα 
του Ανδρέα Μιαούλη, υπάρχουν προτοµές του 
Θεοφίλου Καίρη, του ∆ηµ. Βικέλα, του Γ. Σουρή της 
Ρίτας Μπούµη-Παπά κ. α.  
Η οδός Χίου φυσικά δεν θα µπορούσε να λείπει. Είναι 
η κεντρική οδός της Αγοράς. 
Εκείνο όµως που είναι άξιο πολλών επαίνων, είναι το 
πνεύµα αλληλεγγύης, που ξεχωρίζει την κοινωνία της 
Σύρας. Έχουν  Σύλλογο  Εθελοντών  «κατ οίκον  
νοσηλείας» που αριθµεί 300 περίπου µέλη, κάθε 
ηλικίας φύλλου και επαγγέλµατος. Προσφέρουν µε 
χαρά τις υπηρεσίες τους σε γέροντες, ανάπηρους και 
ασθενείς µοναχικούς. Ενέσεις, αιµοληψίες, αλλαγές, 
καθαριότητα ,  ακόµη   και  εξυπηρέτηση 
συνταγογραφίας και προµήθειας φαρµάκων. Τα έξοδα 
σε αναλώσιµα υλικά (γάζες, βαµβάκι, γάντια, 
οινόπνευµα, σύριγγες κ. λ. π.) είναι πολλά.  
Καλύπτονται εν µέρει από τον ∆ήµο και χορηγούς, 
αλλά και οι ίδιοι οι εθελοντές βάζουν συχνά το χέρι 
στην τσέπη. Εύγε τους. Επίσης υπάρχουν εθελοντές 
εκπαιδευτικοί που µαθαίνουν στα παιδιά του 
∆ηµοτικού σχολείου την τοπική ιστορία και 
γεωγραφία µέσα από θεατρικά έργα (ειδικά γραµµένα) 
παραµύθια, ζωγραφική, χορό, τραγούδια ποιήµατα, 
εκδροµές, επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους κ. α. 
Είδαµε µια Σύρα να σφρίζει από πνευµατική ζωή, να 
είναι µονιασµένες οι δυο κοινότητές της (Ορθόδοξοι 
και Καθολικοί) και να συνεργάζονται άψογα σε όλα τα 
καθηµερινά κοινωνικά προβλήµατα, καθώς και σε 
πνευµατικές εκδηλώσεις. 
Παρ` όλο που η εκδροµή συνέπεσε µε τις ηµέρες του 
καύσωνα, ήταν τόσες οι ευχάριστες εκπλήξεις που µας 
περίµεναν στη Σύρα, ώστε το τριήµερο θα µας µείνει 
αξέχαστο. 
 

Ιούνιος 2000 

 ασκούσε την ιατρική στην Κωνσταντινούπολη και 
ήταν αρχίατρος του Σουλτάνου. ∆υο χρόνια αργότερα 
ένας άλλος Έλληνας ιατρός ο Ιάκωβος Πυλαρινός από 
την Κεφαλονιά, έκανε µια παρόµοια ανακάλυψη. Ο 
ίδιος ήταν αρχίατρος του Μεγάλου Πέτρου του 
τσάρου της Ρωσίας. Η πρωτοκαθεδρία όµως, ανήκει 
δικαιωµατικά στον Τιµόνη. 
Ο Εµµανουήλ Τιµόνης ήταν γόνος της Χιώτικης 
οικογένειας των Τιµόνηδων, που είχε και ιδιόκτητο 
ναό στη συνοικία του Παλαιοκάστρου, την Αγία Άννα 
των Τιµόνηδων. Η µέθοδος του ευλογιασµού που 
εφάρµοσε ως µέτρο για την πρόληψη της ευλογιάς, 
βρήκε ένθερµο οπαδό την λαίδη Μαίρη Ουώρτλυ 
Μοντάγκιου σύζυγο του πρεσβευτή στην Υψηλή 
Πύλη, που εµβολίασε και τα παιδιά της µε τη µέθοδο 
που πρότεινε ο Τιµόνης. Η ίδια έπεισε τον κλινικό 
γιατρό του Λονδίνου Richard Mead (1673-1754), να 
διαδώσει την µέθοδο πανευρωπαϊκά. 
Η ανακάλυψη του εµβολίου του δαµαλισµού από τον 
Edward Jenner  (1749-1823), πήρε πολλά στοιχεία από 
την µέθοδο του ευλογιασµού. 
Ο ευλογιασµός που εισήγαγαν οι δυο Έλληνες, ήταν 
µια µέθοδος εµπειρικής ιατρικής, που ήταν 
διαδεδοµένη στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης. 
Σύµφωνα µ` αυτήν, έπαιρναν πύο από τις φλύκταινες 
που σχηµατιζόταν στην επιφάνεια του δέρµατος των 
πασχόντων από ευλογιά, όταν τα άτοµα αυτά 
βρισκόταν στο στάδιο της αναρρώσεως ώστε να 
εξασθενήσει ο ιός και εµβολίαζαν µε τσιµπήµατα ή 
εντοµές στο δέρµα υγιών ατόµων και κυρίως των 
παιδιών. Μ` αυτόν τον τρόπο εξασφάλιζαν ανοσία 
στους περισσότερους εµβολιασθέντες, η οποία 
διαρκούσε εφ` όρου ζωής, αν ο εµβολιασµός ήταν 
επιτυχής. Η ανακοίνωση του Τιµόνη για τον 
ευλογιασµό έγινε στην συνεδρία της 27ης Μαίου 1714 
της Royal Society. Η δηµοσίευση της εργασίας στο 
επιστηµονικό περιοδικό της Βασιλικής Εταιρίας έγινε 
τον ∆εκέµβριο του 1713. Στην εργασία του ο Τιµόνης 
περιγράφει τον τρόπο  συλλογής  του  πύου από τους 
πάσχοντες τη δωδέκατη ή δέκατη τρίτη µέρα από την 
αρχή της νοσήσεώς τους και τον εµβολιασµό στα υγιή 
άτοµα. Εκθέτει επίσης τους πειραµατισµούς του και τα 
αποτελέσµατά τους θετικά ή αρνητικά και διερευνά τα 
αίτια της αποτυχίας ορισµένων εµβολιασµών. Τέλος 
εκθέτει την κατά τη γνώµη του ερµηνεία του 
φαινοµένου. 
Η καθοριστική συµβολή του ιατροφιλοσόφου 
Εµµανουήλ Τιµόνη µε την ανακάλυψή του, άνοιξαν 
τον δρόµο στον Edward Jenner  για να επιτύχει την 
ανακάλυψη του εµβολίου του δαµαλισµού. Απ` αυτές 
τις ανακαλύψεις επωφελήθηκε όλη η ανθρωπότητα. 
 

Μαρία Χρονοπούλου 
 
Το άρθρο βασίστηκε στις εισηγήσεις ηµερίδας για τον Εµµανουήλ 
Τιµόνη που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2000 στο Οµήρειο 
Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Χίου. 

Πριν τρεις αιώνες, την ανθρωπότητα την µάστιζαν 
τροµερές επιδηµίες, γνωστότερες µε τον όρο «λοιµός». 
Μια από τις αρρώστιες της εποχής, που είχε 
προκαλέσει χιλιάδες θανάτους ήταν και η ευλογιά. Το 
1713 η Βασιλική Εταιρία του Λονδίνου, έκανε 
ανακοίνωση για την ανακάλυψη µιας µεθόδου 
ανοσοποίησης κατά της ευλογιάς. 
Τη µέθοδο ανακάλυψε ο Χιώτης γιατρός Εµµανουήλ 
Τιµόνης (1669-1720), καθηγητής του Πανεπιστηµίου 
Παδούης Ιταλίας. Μετά απ` αυτό ανακηρύχθηκε και 
∆ιδάκτωρ της Ιατρικής και της Φιλοσοφίας στο 
Πανεπιστήµιο της  Οξφόρδης.  Ο Εµµανουήλ  Τιµόνης  
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Αγαπητέ κύριε Ρουφάκη 
Ευχαριστώ θερµά για την αποστολή του περιοδικού 
«∆άφνη», µε την πάντοτε ενδιαφέρουσα ύλη. Τα κείµενα 
που φιλοξενείτε, καθώς και το ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
φωτογραφικό υλικό, προσδίδουν στο έντυπό σας ιδιαίτερη 
αξία. Η προσπάθειά σας προσφέρει σηµαντικές υπηρεσίες 
στο χωριό σας και στο νησί µας γενικότερα. 

Με εκτίµηση, 
Ανδρέας Μιχαηλίδης 

Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρίας Χίου 
* 

Αξιότιµε κύριε Ρουφάκη. 
Η EUROCLASSICA και η ΟΜΗΡΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ σας 
έχουν εντάξει πλέον στους επίσηµους συνεργάτες και 
χορηγούς τους. Η αδολότητα και η αγνότητα των 
προσπαθειών σας, ο κόπος σας, η γενναιόκαρδη χορηγία 
σας, σας έχουν επιβάλλει στη συνείδηση όλων των 
Ελληνιστών και φοιτητών του κόσµου, που 
παρακολούθησαν τις εργασίες τις επιστηµονικές της 
ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ. Ότι και να πούµε είναι λίγο, 
µπροστά στο γιγάντιο έργο που επιτελέσατε. 
Στους ωραίους, ευγενείς, πολιτισµένους συµπατριώτες σας, 
διαβιβάστε την ευγνωµοσύνη µας και την εκτίµησή µας. 
Τους ευχαριστώ όλους και σας που εισηγηθήκατε να 
οµιλήσω την 4ην 8-2000. Υπόσχοµαι να αντιπροσφέρω 
πνευµατικώς ότι µου ζητήσετε πάντοτε. 

Με εξαιρετική τιµή και ευχαριστίες, 
∆ρ Μαρία-Ελευθερία Γ. Γιατράκου 

Α` Αντιπρόεδρος της EUROCLASSICA 
* 

Μορφωτικός Σύνδεσµος  
Βαρβασίου Χίου 
Βιβλιοθήκη «Ο ΦΑΡΟΣ» 
 
Αγαπητέ µας κύριε Ρουφάκη. 
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά για την τιµητική 
πρόσκλησή σας να παρευρεθώ στις εκδηλώσεις 
∆ΑΦΝΩΝΑΣ 2000, που µε τόση επιµέλεια ετοιµάσατε για 
το φετινό καλοκαίρι. 
∆υστυχώς οι υποχρεώσεις µου δεν µου επέτρεψαν να έχω 
την ευκαιρία να τις παρακολουθήσω όλες από κοντά. 
Την Παρασκευή όµως 4 Αυγούστου το απόγευµα, που 
κατάφερα να έλθω κοντά σας, στην οµιλία της εκλεκτής 
επιστήµονος συµπατριώτισσάς µας ∆ρ Φιλ. Μαρίας-
Ελευθερίας Γιατράκου και µε την ευκαιρία αυτή να δω από 
κοντά τη δουλειά σας, έµεινα ενθουσιασµένος και 
εντυπωσιασµένος συγχρόνως από την οργάνωση των 
εκδηλώσεων και την προσφορά και συµβολή του 
Συλλόγου ∆άφνη και της Οργανωτικής Επιτροπής στην 
πολιτιστική και ιστορική κληρονοµιά και της παράδοσης, 
τόσο του τόπου όσο και του ευρύτερου χώρου του νησιού. 
Το αξιόλογο   εκθεσιακό   υλικό   που   εκθέσατε   στην 
αίθουσα του σχολείου µε παλαιά αντικείµενα, είδη λαϊκής 
τέχνης, παλιές φωτογραφίες µε το ∆αφνώνα και τη Χίο της 
άλλης εποχής, αποτελεί ανεκτίµητο θησαυρό για τον τόπο. 
Το υπέροχο σε ύλη και εµφάνιση περιοδικό «∆άφνη», µε 
τη συνεχώς βελτιωµένη παρουσία του, µπορώ να πω χωρίς  
υπερβολή  αποτελεί  µια  από  τις  καλλίτερες  εκδοτικές  

προσπάθειες στο χώρο του Χιώτικου Εντύπου. 
Ο φάκελος  «∆αφνώνας 2000», καλαίσθητος, 
επιµεληµένος στην εµφάνιση µε το πλούσιο και πρωτότυπο 
περιεχόµενο των προγραµµάτων της κάθε εκδήλωσης, 
είναι µια καλλιτεχνική πρόκληση άξια θερµών 
συγχαρητηρίων και επαίνων. Αλλά και η έντονη και 
ενεργός συµµετοχή της νεολαίας του χωριού σας σε όλες 
τις εκδηλώσεις αποτελεί παράδειγµα για την κοινωνική 
προσφορά των νέων. Και σ` όλα αυτά αγαπητέ µου κύριε 
Ρουφάκη η παρουσία η δική σας κινητήρια δύναµη και 
ψυχή. Θερµά συγχαρητήρια. Σας εύχοµαι ολόψυχα δύναµη 
πολλή και ευλογία Θεού µεγάλη για να συνεχίσετε να 
επιτελείτε αυτή τη θαυµάσια Ιεραποστολή από το 
«∆αφνόστεφο» µετερίζι που υπηρετείτε. 
Μεταβιβάστε τα συγχαρητήρια και τις ευχές µου και στους 
αγαπητούς και εκλεκτούς συνεργάτες σας. Προσωπικά 
είµαι πάντα στη διάθεσή σας τόσον εγώ όσο και ο ΦΑΡΟΣ 
Βαρβασίου για βοήθεια στο θαυµαστό έργο σας. 

Με την εκτίµηση και την αγάπη µου 
Ο Πρόεδρος 

Α. Αξιωτάκης ∆ρ Θεολογίας 
* 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
"Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ"  
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Αξιότιµε Κύριε Ρουφάκη 
Εντυπωσιασµένος από την λαµπρή επιτυχία των εργασιών 
της ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΧΙΟΥ - ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, 
που πραγµατοποιήθηκε στην Χίο από 13 έως 23 Ιουλίου 
2000, µε την συµµετοχή της EUROCLASSICA, της 
Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων και την αµέριστη 
συµπαράσταση και ουσιαστική συµβολή τόσον του 
ΟΜΗΡΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΙΟΥ, όσον 
και των ∆ήµων Χίου, Οινουσσών, Οµηρουπόλεως, 
Μαστιχοχωρίων κ.ά καθώς και του περιοδικού «∆άφνη» 
αισθάνοµαι την ανάγκη να εκφράσω προς υµάς, τους 
συνεργάτες σας ως και την ακούραστη και τόσον 
δραστήριο ∆ρα Φιλόλογο, εκλεκτή συνάδελφο και έξοχη 
συµπολίτη σας Κα Μαρία - Ελευθερία Γιατράκου, τα 
θερµά µου συγχαρητήρια και την πρόθεσή µου να µην 
απουσιάσω από τις µελλοντικές εκδηλώσεις της 
OΜΗΡΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ. 
Θέλω να πιστεύω ότι παρόµοιες, εκδηλώσεις τιµούν 
ιδιαίτερα την Χίο και την Ελλάδα, µε την ευρεία δε 
συµµετοχή τόσον µεγάλου αριθµού Ευρωπαίων 
Ελληνιστών Φιλολόγων και Σπουδαστών από 17 και πλέον 
χώρες, υλοποιείται πλήρως η τόσον απαραίτητη 
στην εποχή µας προβολή του Ελληνοχριστιανικού 
πολιτισµού µας και των ιδανικών του. 
∆εχθείτε, παρακαλώ, ένα τεύχος των Εκπαιδευτηρίων της 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ», στα οποία και εγώ και η κα 
Γιατράκου από πολλών ετών υπηρετούµε, για την 
βιβλιοθήκη σας. 

Με εξαιρετική τιµή 
Ο Πρόεδρος του ∆. Σ.  

Ευάγγελος Π. Οικονόµου 
Επιτ. Γεν. Επιθ/τής Μ. Ε. 



9) Μαξιλάρια 10 εξ ων 1 εν καλή καταστάσει και 9 
άχρηστα. 10) Μαξελαροθήκες 10 εξ ων οι 4 εν καλή 
καταστάσει και 6 άχρηστες.  
11) Κάδρα 3. Ένα των Κτητόρων της Μονής, ένα της 
Αγίας Σοφίας Κων/πόλεως και ένα του Ηγουµένου 
της µονής Γρηγορίου Φωτεινού.  
12) Πετσέτες 5, δυο µεταχειρισµένες και τρεις 
άχρηστες. 13) Ένα προσόψιον. 14) Τρία 
τραπεζοµάνδηλα ,ένα λευκόν λινόν και δύο παλαιά 
τοιαύτα. 15)Κουβέρτες 6 µάλλινες, εξ ων οι 5 εν 
καλή καταστάσει και µία άχρηστη. 16) Κουβέρτες 
βαµβακερές 2 εφθαρµέναι. 17) Ένας τάπης παλαιός. 
18) Ένα λαβουµάνο παλαιόν µε υδροδοχείον και 
λεκάνη επίσης παλαιά. 19) Ένας νεµπότης παλαιός. 
20) Πιάτα 24 καινουργή εξ ων 10 βαθιά, 8 ρηχά και 6 
φρούτου καθώς και παλαιά τοιαύτα 18 εξ ων τα 8 
βαθιά, 7 ρηχά και3 φρούτου ουχί εν καλή 
καταστάσει. 21) Ποτήρια διάφορα 16 εξ ων 7 του 
νερού, 2 του κρασιού, 5 του ούζου και 2 µε ποδάρι. 
22) Φαγιάτσες 2 εµαγιέ εν καλή καταστάσει. 
23) µια σουπιέρα. 24) Βάζα γλυκού 3. 25) Αλατιέρα 
1. 26) Μία αλατιέρα µετά υαλίνων δοχείων δι` έλαιον 
και όξος. 27) Φλιτζανάκια του καφέ διάφορα 10. 28) 
Πιατάκια του καφέ διάφορα 8. 29) Επιτραπέζιος 
νεµπότης υάλινος µετά πιάτου οµοίως εν καλή 
καταστάσει  30) ∆ίσκοι σερβιρίσµατος, ένας µικρός 
και ένας µεγάλος µετάλλινοι και ένας εκ λαµαρίνας.  
31) Καινουργή 11 πιρούνια ένδεκα χουλιάρια σούπας 
και 14 µαχαίρια διάφορα. 32) Παλαιά 20 κουτάλια 18 
πιρούνια. 33) Κουλιαράκια γλυκού 4 αργυρά µε 
ψηφία Ν. Μ. κουταλάκια γλυκού παλαιά 9 και 7 
πιρουνάκια παλαιά.  
34) Μπρίκια 5 εξ ων 3 χάλκινα και 2 εµαγιέ. 35) Ένα 
καζανάκι κολλύβων χάλκινον µετά πώµατος εν καλή 
καταστάσει. 36) 1 τετζερές χάλκινος τρύπιος. 37) 1 
γιουβέτσι χάλκινον µετά πώµατος. 38) 1 τηγάνι 
εφθαρµένον εκ λαµαρίνας. 
39) 2 κουτάλες 1σούπας και 1 τρυπητή. 40) Λάµπες 
2. Μία κρεµαστή του ξενώνος και µία τοίχου µικρή. 
41) 1 γουδί πλήρες πέτρινο και 42) 5 στρίποδα 
σιδηρά µετά 5 κρεβατοσανίδων.- 
         Ο Παραδούς                    Ο Παραλαβών 
  Αρχ. Κων. Νεαµονίτης     Κορνήλ. ∆. Μαρµαρινός 

1) Πολυθρόναι 1. 2)Καναπέδες 2. 3)Καθέκλαι 
ψάθινες 10 εν καλή καταστάσει και 2 εφθαρµέναι. 
4) Εννέα καρέκλαι Βιέννης εξ ων  4 εν καλή 
καταστάσει  και 5 άχρηστες. 5) Κρεβάτια 5 εξ ων 4 
εν καλή καταστάσει και εν άχρηστο. 6) Στρωµναί 10 
εξ ων 5 εξ αχύρου και 5 εκ βάµβακος.  
7) Μαξελαροµάνες  4. 8) Παπλώµατα 12 εξ ων τα 5 
εν καλή καταστάσει και επτά άχρηστα.  
 
Αγαπητέ κύριε Ρουφάκη, 
Έλαβα τα περιοδικά "∆ΑΦΝΗ" που µου εστείλατε 
και σας ευχαριστώ. 
Η λέξη "συγχαρητήρια" δεν αποδίδει τον έπαινο που 
δικαιούσθε. Άλλωστε, είδα ότι λαβαίνετε σωρεία από 
συγχαρητήριες επιστολές και θα έχετε χορτάσει. 
Επιτρέψτε µου να προσθέσω και το δικό µου "εύγε" 
για τη σκληρή δουλειά σας, που έχει σαν αποτέλεσµα 
αυτό το, επαγγελµατικά θα έλεγα, νοικοκυρεµένο και 
φροντισµένο περιοδικό και για την ύλη του. Μπράβο 
σε σας, αλλά και στους συµπατριώτες µας, που, όπως 
φαίνεται, πρόθυµα προσφέρουν υλικό. Το περιδικό 
σας κουβαλά µαζί του τη χιώτικη µυρωδιά. 
Φροντίστε πάντα να την κουβαλά. Φροντίστε να 
κουβαλά µυρωδιές από όλο το νησί µας, να κουβαλά 
την πνευµατική κληρονοµιά της ιδιαίτερης Πατρίδας 
µας, το σύγχρονο πνεύµα της, το µοναδικό χιώτικο 
χιούµορ, την παλιά και σύγχρονη τέχνη της, την 
ιστορία της, τον πολιτισµό της. 
Επιτρέψτε µου να σας πω ότι συγκινήθηκα, 
ενθυµούµενος τα παιδικά µου χρόνια, όταν, 
παραµονή της Πρωτοχρονιάς, βγαίναµε µε τα 
βαποράκια να πούµε τα κάλαντα και τα "παινέµατα". 
Είχαµε ένα παίνεµα που έλεγε: 
"Θα πάρω δεντρολίβανο και δάφνη του ∆αφνώνα, 
σαν την κορούλα σ' όµορφη δεν είδα στον αιώνα". 
∆αφνώνας-δάφνη: µήπως θα ήταν ωραίο να 
στολίσετε τον τίτλο του περιοδικού µε "∆άφνη του 
∆αφνώνα"; Επειδή καταλαβαίνω ότι η προσπάθειά 
σας είναι αφιλοκερδής, θα σας στέλλω ό,τι ύλη 
συναντώ, εάν πιστεύω ότι θα µπορούσε να σας 
χρησιµεύσει για τις σελίδες σας. 

Με εκτίµηση 
Χρήστος Γ. Γιατράκος 

Πρωτόκολλον 
Παραλαβής και παραδόσεως των εν τω ξενώνι της Ιεράς Νέας Μονής  

Υπαρχόντων επίπλων και σκευών. 
 

Εν Χίω σήµερον και εν τη Ιερά Νέα Μονή την 12ην του µηνός Μαίου του 1947 έτους, ηµέραν 
της εβδοµάδος ∆ευτέραν, οι κάτωθι υπογεγραµµένοι ο Αρχιµανδρίτης Κωνστάντιος Νεαµονίτης, 
τέως ηγούµενος της Ιεράς Νέας Μονής, συνεπεία της υπ` αριθ.16 και από 26 Απριλίου 1947 
διαταγής του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ. κ. Παντελεήµονος παραδίδει εις τον 
δυνάµει της ως άνω διαταγής  του Σεβ. Μητροπολίτου Χίου Νέον Ηγούµενον της αυτής ως άνω 
Μονής Αρχιµανδρίτην Κορνήλιον Μαρµαρινόν άπαντα  εν τω Ξενώνι της Μονής υπάρχοντα 
έπιπλα και Σκεύη, ως κάτωθι: 
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Του Βαγγέλη Ρουφάκη 
Γενικά περί του χωρίου ∆αφνώνος 

Από τον αείµνηστο δάσκαλο ∆ηµήτριο Μέλη  
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1.Περί του χρόνου της ιδρύσεως του χωρίου ∆αφνώ-
νος ουδέν γνωρίζοµεν*. Παραδόσεις τινές αναφέρουν 
ότι το χωρίον δεν ήτο κατά την παλαιάν εποχήν εις αυ-
τήν την θέσιν αλλά ανατολικότερον και παρά την χα-
µηλήν και εν είδη κοιλάδος θέσιν Λαυρίνα! Εκ της θέ-
σεως ταύτης µετώκοισαν οι κάτοικοι της εποχής εκεί-
νης εις την σηµερινήν θέσιν του χωρίου, δια τον φόβον 
των πειρατών και λόγω του υγρού µέρους της 
«Λαυρίνας». 
2. ∆εν υπάρχει γραπτή παράδοσις περί της ιδρύσεως 
του χωρίου. Προφορικώς επληροφορήθην ότι οι κάτοι-
κοι και εις παλαιάν εποχήν πάντος πολύ προ του 
1821εγκατεστάθησαν εις την ήδη ανώµαλον βραχώδη 
θέσιν και έκτισαν οικήµατα υψηλά επί της οφρύος α-
νωµάλου ανωφερείας. Τα εις το άνω µέρος της ανωφε-
ρείας οικήµατα των παλαιών κατοίκων του χωρίου, 
ήσαν υψηλά και ήδη είναι ακατοίκητα µερικά εξ αυ-
τών. Η ετοιµολογία της λέξεως ∆αφνώνας πιθανόν να 
προέρχεται από το πλήθος των δαφνών των φυοµένων 
παρά τας όχθας του προς τα Ν. ∆. ευρισκοµένου χει-
µάρρου, ονοµαζοµένου «Ποταµός», κατά την εποχήν 
εκείνην εκ των οποίων ελάχισται ευρίσκονται πλέον 
εις την νοτίως του χωρίου ευρισκοµένην θέσιν Αφτου-
λά. Η ονοµασία αυτή θα προήλθε από το όνοµα του 
τούρκου ιδιοκτήτου όλης εκείνης της ωραίας θέσεως 
καλουµένου Αµπ Τουλά όπου επεκράτησεν κατόπιν 
Αφτουλά ή Φτουλά.  
 

 Ουδεµία γραπτή παράδοσις υπάρχει περί της ιδρύσεως 
του χωρίου και ουδέν ιστορικόν. 
Το χωρίον διετήρησε σχεδόν τον αρχικόν του τύπον 
της ανεγέρσεως µετά τον σεισµόν του 1881, επεκταθέν 
ολίγον προς την Ν. Α. περίπου άκρην αυτού, µετά την 
µετοίκησιν των κατοίκων εκ της θέσεως Λαυρίνας κα-
τά την προ του 1821 εποχήν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Τείχους και πύργους το χωρίον δεν έχει. Το χωρίον ευ-
ρίσκεται εις θέσιν υψηλήν περίοπτον, έχει πλησίον αυ-
τού πολλάς πηγάς, ωραίας εξοχάς και τοποθεσίας. 
Νοτιοδυτικώς του χωρίου και εις απόστασιν 10 λεπτών 
της ώρας περίπου απ` αυτού, υπάρχει η τοποθεσία 
στους Εφτά ή στου Σεφτά η οποία έχει πολλάς φυσικάς 
καλλονάς. Ερείπια πύργων άτινα υπάρχουν ε-
κεί,µαρτυρούν την λαµπρότητα και το µεγαλείον αυ-
τών κατά την εποχήν των Γενοατών. ∆υτικότερον των 
πύργων αυτών είναι η τοποθεσία Καναβουτσάτον του 
οποίου τα ερείπια µαρτυρούν ότι κατά την Βυζαντινήν 
εποχήν κατώκουν Γενοάται ή Βυζαντινοί. Ενταύθα υ-
πάρχει πύργος διόροφος και µεγάλη δεξαµενή. Επίσης 
η εκεί ευρισκοµένη  αρχαία εκκλησία η Παναγιά της 
κοινότητος ήτις διερράγη κατά τον σεισµόν του 1881 
ανεκαινίσθη. Ερείπια ναού υπάρχουν και εις το Φλα-
µούνι. 
Το σχέδιον των νέων οικιών είναι τετράγωνον ή ορθο-
γώνιον παραλληλεπίπεδον µε δύο τρία και τέσσερα δω-
µάτια. Υπάρχουν µερικαί καµάραι, βότες υπολείµµατα 
παλαιών οικιών. Αι οικίαι είναι λιθόκτιστοι. Αι στέγαι 
αυτών είναι εκ κεράµων, των δε παλαιών µε ειδικόν 
χώµα για να εµποδίζει την εισροήν του ύδατος της 
βροχής. 
Το χωρίον δεν έχει διαφοράν περί των ορίων µε τα 
γειτνιάζοντα χωρία. 
Ουδέν γνωρίζοµεν σχετικώς µε ιστορικά γεγονότα της 
επαναστάσεως του 1821 ούτε και ποία ιστορικά και 
άξια λόγου πρόσωπα ανεφάνησαν εν τω χωρίω προ και 

* Αν και τα στοιχεία δεν είναι πολλές φορές ακριβή,  τα 
παραθέτουµε ως έχουν για να µην αλλοιωθεί το κείµενο. 

Στου Χαλλιορή δεκαετία του `60 

Αφτουλά, η πηγή 
Φωτο:  Πολυδ. Λαµπρινούδη (∆ηµάρχου Καµποχώρων ) 



µετά την επανάστασιν του 1821. Μόνον εις το βιβλί-
ον: Η σφαγή της Χίου εις το στόµα του Χιακού Λαού 
υπό Σ. Βίου, ανέγνωσα τα κάτωθι:  
Μία Χαλκούσαινα διέφυγε από τους Ταγκάληδες 
Τούρκους και δια µέσου των σιταριών που ήσαν στα 
χωράφια, πήγε στον ∆αφνώνα. Εκεί ήταν ένας Αγάς  
που δεν εσκότωνεν τους Χριστιανούς κι έτσι εσώθη. 
Επίσης άλλος Χαλκούσης διηγείται  ότι τότε στη 
σφαγή ήταν καµµιά τριανταριά άτοµα κρυµµένα στον 
Άγιο Χαράλαµπο και διέφυγαν την πρώτην έρευναν 
των Ταγκάληδων Τούρκων. Ύστερα όµως ο Αγάς του 
∆αφνώνος ο Μπεκήρ Αγάς, το έµαθεν πως ήταν εκεί 
άνθρωποι κρυµµένοι και ειδοποίησεν καταλλήλως, να 
µην εξέλθουν από το καταφύγιόν των διότι τα Ταγκα-
λάκια ήταν οργισµένα που δεν τους ανεκάλυψαν και 
θα τους έσφαζαν όλους. Ο ίδιος ο Αγάς έστειλε αν-
θρώπους τη νύκτα και του επήραν απ` εκεί και εσώ-
θησαν, διότι ο Αγάς εφύλασσεν την ζωήν των ατύχων 
εκείνων ανθρώπων δια να τους έχει εργάτας προς σύ-
ναξιν των καρπών του. Υπήρχον λοιπόν και Αγάδες 
εις τους οποίους το πάθος της πλεονεξίας κατέπνιγεν 
εις την ψυχήν των την δίψαν του αίµατος. 
Προ και µετά την επανάστασιν, ουδέν ιστορικόν πρό-
σωπον αναφαίνεται. Σύγχρονοι επιστήµονες και διδά-
σκαλοι ο κ. Ξενοφ. ∆άντης όστις υπηρετεί εν Αθήναις 
ως καθηγητής, οι διδάσκαλοι Γεώργ. ∆άντης,  Ιωάν-
νης  Σιδερίδης,  Γεώργ.  Καλλιαγκάς, η  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Μαρία Αραθύµου ήτις αφού υπηρέτησε εν τω  ενταύ-
θα σχολείον 43 έτη ως διδασκάλισσα παρητήθη κατα 
την 30ην Οκτωβρίου 1949 και η δεσποινίς Θεωοδώρα 
Μπεγάκη η οποία υπηρετεί νυν ως διδασκάλισσα εις 
τας Οινούσσας. 

Συνεχίζεται 
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Ο συνεργάτης µας Παπά-Παντελής Καλεώδης µε ∆αφνουσάκια 

Οι συνεργάτες µας Πέτρος Ι. Μαρτάκης, Κώστας Αµπανούδης 
 και Γεώργης ∆ιλµπόης σε αποκριάτικο τραπέζι στην Αθήνα 

Οι συνεργάτες µας ∆ηµήτρης Φρεζούλης, Γεώργης ∆ιλµπόης  
και Νίκος Φράσκος στο γραφείο της «∆άφνης» 

Η ∆ιδασκάλισσα Μαρία Αραθύµου-Μισιριώτου 

 Ευχαριστούµε  
Στους αγαπητούς µας συνεργάτες ένα µεγάλο 
ευχαριστώ και µια φωτογραφία, αναγνώριση της 
προσφοράς τους στην έκδοση της «∆άφνης».  
Η συνέχεια σε επόµενα φύλλα...  



Έφυγε και ο Κώστας Χαλλιορής... 
Μεγάλη η προσφορά του στα Χιώτικα Γράµµατα 

Του ∆ηµήτρη Φρεζούλη 

λογοτεχνικές βραδιές µαζί µε άλλους φερέλπιδες 
νεαρούς την προπολεµική περίοδο και το 1937 
εκλέγεται για πρώτη φορά µέλος του ∆. Σ. του 
Φιλοτεχνικού και µαζί µε τους Μουτάφη και Αγγουλέ 
εκδίδουν τον ίδιο χρόνο το φιλολογικό περιοδικό 
"Νησί".  
Με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέµου ο 
Κώστας Χαλλιορής βρίσκεται να µάχεται στην πρώτη 
γραµµή του πυρός στο Αλβανικό Μέτωπο, ως 

έφεδρος ανθυπολοχαγός. 
Ώ ρ ε ς  α γ ω ν ί α ς , 
θυσίας,κακουχιών αλλά και 
έµπνευσης και εθνικής 
ανάτασης... Μετά από την 
κ α τ ά ρ ρ ε υ σ η  τ ο υ 
Μετώπου , µέσω  Χίου , 
αρχίζει ένα ατέλειωτο ταξίδι  
για την Μέση Ανατολή, 
όπου εντάσσεται στη δύναµη 
του Ελληνικού Στρατού. Στο 
Κάιρο εκδίδει και την πρώτη 
ποιητική συλλογή του µε 
τίτλο "οράµατα" το 1943... 
Επιστρέφει στο νησί µετά 
από την απελευθέρωση και 
αρχίζει µια πολυποίκιλη 
δράση... Πρόεδρος του 
Συνδέσµου Φίλων του 
Στρατού, της Φανέλλας του 
Στρατιώτη, του Οµίλου 
Αντισφαίρησης, της ΕΠΣΧ, 
των Εφέδρων Αξιωµατικών, 
του Κυνηγητικού Συλλόγου, 
των παλαιών Πολεµιστών. 
Ακόµη εκλέχτηκε τρεις 
φορές δηµοτικός σύµβουλος, 

µέλος της Ανωτέρας  Ενοριακής, της Επιτροπής του 
Εθνικού Γυµναστηρίου. 
Η πρώτη επαφή του Κώστα Χαλλιορή µε τον 
Φιλοτεχνικό Όµιλο Χίου, είχε ως αποτέλεσµα να 
παραµείνει και να υπηρετήσει το πνευµατικό αυτό 
σωµατείο µας επί σαράντα ολόκληρα χρόνια, εκ των 
οποίων τα είκοσι, ως Πρόεδρος.  
Όλα αυτά τα χρόνια αγαπούσε τους νέους και 
στεκόταν πάντα κοντά τους αρωγός και 
συµπαραστάτης. Επί Προεδρίας του και µε 
παρότρυνση ενός άλλου εξαίρετου πνευµατικού 
ανθρώπου του Γιώργη ∆ιλµπόη, εκδόθηκαν ποιητικές 
συλλογές νέων ανθρώπων, του Αντώνη Λάρδα, του  

Έχουν να λένε, ότι σε τούτο τον κόσµο ουδείς 
αναντικατάστατος και ακόµη, ότι τα νεκροταφεία 
είναι γεµάτα από τέτοιους... Και ναι µεν µπορεί να 
είναι και έτσι, όµως η προσφορά του καθενός είναι 
ξεχωριστή και δυστυχώς στον πνευµατικό τοµέα, οι 
"πηγές" τείνουν να στερέψουν... Έτσι, όποιος 
πνευµατικός άνθρωπος "φεύγει" οριστικά, δυστυχώς 
αφήνει πίσω του δυσαναπλήρωτο κενό. Και δυστυχώς 
και πάλι, ειδικά σε τούτον εδώ τον τόπο στον οποίο 
γεννήθηκαν, ανδρώθηκαν, 
δ η µ ι ο ύ ρ γ η σ α ν  κ α ι 
π ρ όσφε ραν  µο ναδ ι κ ή 
πνευµατική τροφή δεκάδες 
γ ι α  ν α  µη ν  πο ύµ ε 
εκατοντάδες συµπατριώτες 
µας ,  τα  προηγούµενα  
χρόνια, διαπιστώνουµε µε 
π ί κ ρ α ,  ό τ ι  δ ε ν 
αντικαθίστανται εύκολα... 
Ένας, απ' αυτούς τους 
ξεχωριστούς και µοναδικούς 
ανθρώπους της Χίου, ήταν 
και ο Κώστας Χαλλιορής, 
π ο ι η τ ή ς ,  α γ ω ν ι σ τ ή ς , 
πατριαρχικός στη µορφή, που 
"έφυγε" πλήρης ηµερών τον 
περασµένο Αύγουστο... 
Σπουδαίος ως άνθρωπος µε 
πνεύµα πάντα σπινθηροβόλο 
και ζωντανό, έβαλε τη δική 
του ανεξίτηλη σφραγίδα στα 
Γράµµατα  της  Χίου , 
αφ ή ν ο ν τ α ς  µα ς  γ ι α 
παρακαταθήκη, τις ποιητικές 
συλλογές του αλλά και τη 
ζ η λ ε υ τ ή  δ ρ ά ση  κ α ι 
δραστηριότητά του στα πνευµατικά δρώµενα του 
νησιού, παράδειγµα  προς µίµηση. 
Γεννήθηκε το 1910 και από µαθητής ακόµη, 
εκδήλωσε την αγάπη του για την ποίηση γράφοντας 
τους πρώτους στίχους του. Μετά από τη στρατιωτική 
θητεία του, επιστρέφοντας στην αγαπηµένη του 
Χίο,αρχίζει την ουσιαστική συµµετοχή του στα Χιακά 
δρώµενα και Γράµµατα. Γνωρίζεται και συνδέεται 
φιλικά µε τους αείµνηστους ποιητές Γιώργο Μουτάφη 
και Φώτη Αγγουλέ ενώ τον Φεβρουάριο του 1955 
ανεβαίνει για πρώτη φορά στο βήµα του Φιλοτεχνικού 
αναπτύσσοντας το θέµα "Ο ροµαντισµός και η 
γυναίκα".   Συνδέεται   φιλικά   και   συµµετέχει   στις  
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Συζύγων το... Ανάγνωσµα 
 

Γαµπρός σαν ήµουν, ο παπάς µε τις ευχές του γάµου, 
είπε στη νύφη κι έβαλα κι εγώ τα δυνατά µου, 
ν' ανοίξουµ' ένα σπιτικό µ' αγάπη και ηρεµία 
κι είπεν ακόµα «έσονται κι οι δυο» εις σάρκαν µία. 
 
Είπε κι άλλα για τη µοίρα τη γλυκειά µας την 
 υφάντρα 
και θυµάµαι πως ξανάπε να µε σκιάζεται σαν άντρα. 
Κι είπα µέσα µου «παπά µου, η ευχή δεν έχει χάρη 
πε, πε, πε, µην πάθει η νύφη κι από φόβο της µε 
πάρει». 
 
Ετοιµάστηκα να πιάσω του σπιτιού µου το τιµόνι  
κι όταν έφυγαν οι ξένοι κι αποµείναµε δυο µόνοι 
µ' έβαλε και της γυάλισα τα... πράσινά της χάντρα 
ποιανού παπά κι η παπαδιά δεν τούκαµε τον άντρα... 
 
Μου πέρασε και την ποδιά κι αν θέλης πίστεψέ το 
και «ους ο θεός συνέζευξε άνθρωπος µη χωριζέτω». 
Για χατήρι των παιδιών σου, καταπίνεις τα πολλά... 
-«Βάλε µέσα στο τσαντάκι για το... βίδο µου... ψιλά. 
 
Κοίµησέ µου το παιδί και καθάρισε τα χόρτα 
κι αν αργώ, µην περιµένεις... βάλε το κλειδί στην 
πόρτα...» 
Κι  έχει κι άλλα, που φοβάµαι να τα πω στον εαυτό 
µου, 
συλλογιέµαι, καταριέµαι το ζαβό το ριζικό µου. 
 
Βλαστηµώ την προξενήτρα, για τις νύφης τα 
προσόντα... 
και τους φίλους, που µε τέχνη µου την φέραν «από 
σπόντα» 
για παρηγοριά µου λέγω, τι να πης και που να πας; 
Μούφαγεν ευχές του γάµου, σαν µε πάντρευε ο 
παπάς... 
 
«Σάτυρες και σαρκασµοί»                                     Κώστας Χαλλιορής 
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Έρχονται Χριστούγεννα 
 

Φαίνεται πως έρχονται Χριστούγεννα. 
Το βλέπω µέσ' στα δέντρα που κουβαλούν. 
Γιατί τόση σκληρότητα; 
Το δεντράκι που κουβαλούν 
το λυπάµαι σαν ένα µικρό παιδάκι 
που τ' αποκόψανε απ' τη µάνα του 
καθώς έπαιζε µε τον αέρα 
φυτρωµένο στον κορµό, 
καθώς µας χαιρετούσε όλους 
σαν σηµαία απ' την ψυχή µας... 
 

«Λυρικά»                           Καλλίτσα Τσιάκα-Γιαννοπούλου 

Αυτό που µένει 
 

Απ` όταν ήµουν δεκαεφτά 
µε καίγανε κείνα τα πάθη 
για µια καινούργια εποχή. 
Εσείς µιλούσατε «σωστά» 
-ασ` τον να πάθει για να µάθει- 
κι όλο δηλώνατε αποχή. 
 
Μ` αν δεν αλλάξανε πολλά  
σε µένα µένουν κάτι λάθη 
σε σας σκοτάδι κι ενοχή. 

 

                                           Αντώνης Λάρδας 

Κώστα  Αµπανούδη, του ∆ηµήτρη Σταµπόλου. Ηταν 
η αιτία και στήθηκε µέσα στον ∆ηµοτικό Κήπο µας 
η προτοµή του Φώτη Αγγουλέ, τον οποίο 
υπεραγαπούσε. 
Το 1980 ανέλαβε την ∆ιεύθυνση του Οµηρείου 
Πνευµατικού Κέντρου, ενώ από το 1972 ήταν µέλος 
της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, η οποία τον 
τίµησε το 1981 σε ειδική τελετή στην Αθήνα µε 
τιµητικό δίπλωµα "προς επιβράβευσιν των εξαιρέτων 
αυτού προσπαθειών και επιτεύξεων". 
Εκδόθηκαν οι παρακάτω ποιητικές συλλογές του: 
"Οράµατα" (1943), "Στα φτερά του '21" (1971), " Οι 
ουρανοί  µιλούν" (1972), "Σατυρες και 
σαρκασµοί" (1974) , "Λευκή Βίβλος"( 1976), "Όραµα 
και ενόραση" (1977) και "Ανθρώπινα" (1987). 
"Γεννηµένος µελωδός και πιστός της ρίµας τεχνίτης" 
κατά τον Τάκη ∆όξα , "έµµετρος, οµοιοκατάληκτος, 
ρυθµικός, λυρικός, ροµαντικός, γλωσσοπλάστης" 
κατά την Τίνα Παπαδοπούλου, "δάσκαλος" κατά τον 
Γιώργη ∆ιλµπόη, ο Κώστας Χαλλιορης. Θα τον 
κατευοδώσουµε µε το στίχο που έγραψε ο ίδιος για 
τον Φώτη Αγγουλέ:  

 

"Της γης η µνήµη σε κρατά  
κι εκείνη θα σε κρίνη  
γιατί η φωτιά της σκέψης σου,  
δεν είναι φως που σβύνει"... 
 

Ας είναι αιωνία η µνήµη του... 

*** 

         Τούτος ο κόσµος 
Τούτος ο κόσµος 
του χαµού, 
θεία βουλή δεν είναι. 
 
Ψυχή µου ανεµοχτύπητη 
στην κιβωτό σου µείνε, 
σαν άλλος Νώε 
να σωθείς στου χαλασµού 
την άκρη, 
π' αν δεν αλλάξει, θα  πνιγεί 
στης αδικίας το δάκρυ... 



Γνωρίζετε ότι... 
  

Από πάρα πολλά χρόνια πριν και µέχρι σήµερα η πόλη 
της Χίου παίρνει νερό  από τον ∆αφνώνα «δια τας της 
πόλεως χρείας»; 
Το µεγαλύτερο µέρος του νερού του Βεσταρχάτου και 
της Αγίας Τριάδας, το σύνολο των πηγών των Αγίων 
Σαράντα και πρόσφατα το µεγαλύτερο µέρος της 
γεώτρησης στην ίδια τοποθεσία, καταλήγουν (µέσω των 
σωληνώσεων που περνούν από της Κόρης το Γεφύρι) 
στα υδραγωγεία της πόλης; 

Βραχνή απόφαση ΙΙΙ 
 

Πληµµύρισαν οι δρόµοι 
Και τα στενά υπόγεια. 
 

∆εν ήταν βροχή. 
∆εν ήταν αστραπές. 
∆εν ήταν µπόρα. 
Τα δάκρυα ήταν,  
που βγήκαν αιφνίδια  
Απ` το ραγισµένο κορµί της. 
 

«Χρώµατα και παραστάσεις»  ∆ηµήτρη Σταµπόλου 
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ΕΙΚΟΝΑ Σ' ΑΓΡΟΤΟΣΠΙΤΟ  H νύχτα χρωµατίζει τις καρδιές µας 
µε χρώµατα που πλάθει από τ' αγιάζι 
νεροµπογιάς αθέατης στο βάµµα. 
Τα δέντρα συµµαζεύουν τη ζωή τους 
ήρεµα, και καληνυχτίζουν τόνα τ' άλλο 
σαν τις νοικοκυρές στα παραθύρια 
τα ξύλινα, που σκύβουν  και τα κλείνουν 

όπως σελίδες στα βιβλία οι ψαλτάδες 
µε ιδρωµένα δάκτυλα και νοτισµένα 
τα µατιά από της κούρασης τα νέφη. 
 
Φωτιές ανάβουν στα µικρά τους τζάκια 
τα πήλινα τσουκάλια χοχλακίζαυν 
το δείπνο της µεγάλης τους φαµίλιας. 
Παιδιά ξυπόλητα τη ζήση ανασαίνουν 
µε την αφή στις πέτρινες ταράτσες 
παιδιά που  ερεθίζουν τόνα τ` άλλο 
µε λόγια της πικρής βαριεστηµάρας 
ποτίζουν τα λουλούδια στο µπαλκόνι, 
αλληλοβρέχονται  ξεµαλλιασµένα.  Ήσυχα τα θωρούνε οι γερόντοι 

στ' απόβραδα της ζήσης τους, σαν άστρα 

που σύναξη καινούργια ετοιµάζουν 
στον ουρανό της χαµηλής τους ζήσης. 
Κι οι νιες την όρασή τους εξασκούνε 
να δουν τ' αθέατο αστέρι στ' όνειρό τους 
το πράσινο φεγγάρι των ερώτων.  

    Κώστας Αµπανούδης 



∆αφνώνας 
 

Τα σπίτια σκαρφάλωσαν στο γκρεµό 
κι ανέβηκαν ψηλά 
ως στα πανιά του ανεµόµυλου. 
Όλα πέτρα σκληρή  
σαν τα κορµιά των ανθρώπων. 
Αφήσαµε την πλακόστρωτη ανηφοριά 
και φτάσαµε τα πέτρινα σκαλοπάτια. 
Ο µεγάλος κάµπος, απλώνονταν χαµηλά 
µέχρι τη θάλασσα. 
Θαρρούσες 
µια ιστορία πάσχιζε ν` αναστηθή 
καθώς αναδεύτηκαν οι ελιές του. 
Ήβγαµε στην κορυφή 
για να δούµε τη δύση 
µα ο άλλος βράχος 
έκοβε κάθετα το ξάγναντο. 
Είπαµε να βγούµε στη νέα κορυφή 
µα η νύχτα µας βρήκε στη µέση. 
Ο βορριάς καθήλωσε τα βήµατά µας 
κι ήβραµε καταφύγιο στη λακκούβα 
πού σχηµάτιζαν λίγοι βράχοι 
βαλµένοι σε σχήµα 
σαν από χέρι ανθρώπου. 
Απέναντι, οι µικρές φωτιές 
έµοιαζαν φωνές ναυαγών 
στην ερηµιά του πελάγου. 
Ποιος θα προσέξει αλήθεια ; 
Ποιος θα βοηθήσει την πέτρα 
στο χαροπάλεµά της; 
-Βοήθα στοιχειό της νύχτας, 
βοήθα να ξηµερώσει ! 
βοήθα του ήλιου την ανάσταση ! 
Σε λίγο οι φωνές σβηστήκαν 
κι ακουγόταν µόνο 
ο ρόγχος του θανάτου. 
Αγκαλιαστήκαµε εξουθενωµένοι 
καί φοβισµένοι περιµέναµε 
µη µπορώντας να σταµατήσωµε 
το κατρακύλισµα της σκέψης µας. 

«Τοπία του τόπου µου βράχια κι άνθρωποι»  
∆ηµήτρη Σταµπόλου 


