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Στη µνήµη του ιταλού βοτανολόγου  

Paolo Liverani  



ότι ακολούθησε. Από τις ενέργειες στην συνέ-

χεια αυτών που επηρεάζουν τις τύχες του νη-

σιού, θα γίνει φανερό το όφελος στην ανάδειξη 

της Χίου.  

Ο Παντελής Σαλιάρης µε είχε ειδοποιήσει κι αυ-

τή τη φορά έγκαιρα, για να ξεναγήσω φιλοξενού-

µενούς του στο Λαογραφικό Μουσείο Καλλιµα-

σιάς. Στις 26 του Μάρτη 2003 θα ερχόταν ο φί-

λος του Ιταλός βοτανολόγος Paolo Liverani, µαζί 

µε τη γυναίκα του και το γιο του, λάτρεις επίσης 

της φύσης. 

Μετά τη ξενάγηση στο µουσείο, τον οδήγησα σε 

χωράφι µε τουλίπες και µαστιχόδεντρα. Ενδια-

φέρθηκε για τις «τεράστιες τσικουδιές» όπως 

είπε, γιατί στην Ιταλία υπάρχουν νάνοι του εί-

δους. Φωτογράφησε και κοµµένο κορµό για την 

ηλικία  του. Τότε βρήκα την ευκαιρία να τον 

πληροφορήσω για ένα υπερµέγεθες ελαιόδεντρο, 

που βρίσκονταν στην περιοχή «Πέρα Μύλος» 

της Καλλιµασιάς, κοντά στο δρόµο για τη Μέσα 

∆ιδύµα. Πήγαµε και µετρήσαµε την περίµετρο 

µισό µέτρο πάνω από το έδαφος, που βρέθηκε 

13,0 µέτρα. «∆εν πιστεύω να υπάρχει αλλού τό-

σο µεγάλο ελαιόδεντρο σε όλο τον κόσµο» είπε 

ο κ. Liverani. 

Στη συνέχεια επισκεφθήκαµε αξιοσηµείωτη για 

το µέγεθός της βαλανιδιά στα Σκλαβιά. Το τερά-

στιο δέντρο, περιµέτρου 8,60 µ. ένα µέτρο πάνω 

από το έδαφος, συνυπήρχε µε την ερειπωµένη 

τώρα, καθολική εκκλησία του Αγίου Γιάννη 

Πρόδροµου,  πριν από τα  µέσα του 18ου  αιώνα,  

Πολλές φορές απ` τις σελίδες αυτού του περιοδι-

κού έχουµε αναφερθεί στις προσπάθειες ανθρώ-

πων που ανιδιοτελώς και µε µοναδικό στόχο την 

προβολή και προκοπή αυτού του τόπου, συνή-

θως διαθέτοντας και χρήµατα εκτός από το χρό-

νο τους, χωρίς να επιδιώκουν δηµοσιότητα και 

αυτοπροβολή. Και κάποιες φορές εισπράττουν 

αντί για βοήθεια υλική και ηθική, την κριτική ή 

την απαξίωση από αιρετούς και καλοπληρωµέ-

νους υπηρεσιακούς παράγοντες. 

Στην περίπτωση του καλού µου φίλου και ξεχω-

ριστού συνεργάτη της «∆άφνης» ∆ηµήτρη Με-

λαχροινούδη θα αναφερθούµε σ` αυτές τις σελί-

δες, όχι µε πολλά δικά µας λόγια, αλλά µε στοι-

χεία που αποδεικνύουν τι µπορεί να κάνουν µε-

ρικοί άνθρωποι που µοναδικό κίνητρο έχουν την 

αγάπη για τον τόπο, τη φύση (που κάποιοι άλλοι 

βάναυσα κακοποιούν) και την ιστορία. 

Πιστεύουµε πως θα προλάβουµε να τελειώσουµε 

αυτή µας τη δουλειά τις επόµενες δύο µέρες 

(ζητώντας την κατανόησή σας για τυχόν λάθη 

και παραλείψεις), για να µεταφρασθεί και να 

µοιρασθεί στους σύνεδρους στο Πανευρωπαϊκό 

Συνέδριο για τις Αυτοφυείς Ορχιδέες, όπου συµ-

µετέχουν η σύζυγος και ο γιος του P. Liverani (ο 

ίδιος έφυγε από τη ζωή πρόσφατα)   

Ακολουθούν δυο επιστολές  που ζήτησα (και 

πήρα) από τον ∆ηµ. Μελαχροινούδη και την επί-

σης καλή φίλη Αγγελική Συράκη από το γραφείο 

του Νοµάρχη, η αλληλογραφία Liverani-

Μελαχροινούδη, και µερικές φωτογραφίες. 

«Φίλε Βαγγέλη.  

Θεωρώ σκόπιµο να σε ενηµερώσω για τη συνά-

ντησή  µου µε  µια αξιόλογη προσωπικότητα και 

Ο βοτανολόγος Paolo Liverani 

Φωτογραφία ∆ηµ. Μελαχροινούδη 

Ο κορµός της ελιάς «Liverani» στην Καλλιµασιά  Χίου 

Φωτογραφία Κώστα Σταµούλη 



στην ιστορική περιοχή µε τις θερινές κατοικίες 

των Γενοβέζων κατακτητών (1345-1566). Μας 

προτάθηκε τα δυο αυτά δέντρα να χαρακτηρι-

στούν µνηµεία της φύσης. 

Από τη µέρα εκείνη, ενηµέρωσα τόσο το ∆ήµαρ-

χο Ιωνίας, όσο και άλλους παράγοντες. Όµως µό-

λις πρόσφατα ενδιαφέρθηκε η κ. Αγγελική Συρά-

κη από το γραφείο του Νοµάρχη και έδωσα οδη-

γίες για τις θέσεις των δέντρων στο φωτογράφο 

Κ. Σταµούλη, οδηγώντας και την ίδια στην περιο-

χή για βιντεοσκόπηση. 

Επειδή οι συµβουλές του Ιταλού βοτανολόγου 

ήταν καθοριστικές πέραν της αγάπης του για το 

νησί µας, θα προταθεί από τον γράφοντα στο Ευ-

ρωπαϊκό συνέδριο για τις αυτοφυείς ορχιδέες που 

θα γίνει στη Χίο (13-17/4/2005), να ονοµασθεί το 

ελαιόδεντρο «ελιά Liverani». Με την ευκαιρία θα 

πρότεινα το δέντρο των Σκλαβιών να ονοµασθεί 

«βαλανιδιά Ορφανίδη», τιµώντας τον πρώτο 

Χιώτη καθηγητή βοτανολογίας του Πανεπιστηµί-

ου Αθηνών τον 19ο αιώνα, Θ. Γ. Ορφανίδη. 

Καταλήγοντας, πρέπει να λάβοµε υπ` όψη ότι τα 

δυο δέντρα, τα οποία χαρακτηρίζει το ξεχωριστό 

και ίσως µοναδικό µέγεθός τους και πολλών αιώ-

νων ηλικία τους, βρίσκονται σε ένα χώρο µε µε-

γάλη συµµετοχή στην ιστορία του νησιού, από 

της εποχής ή και παλαιότερα, των κλασσικών 

χρόνων της αρχαιότητας. 

Ελπίζοντας ότι θα συµβάλλετε και σ` αυτή την 

περίπτωση στην ανάδειξη του τόπου µας µέσω 

της «∆άφνης».  

∆ηµήτρης Μελαχροινούδης. 
 

Υ.Γ. Επισυνάπτω επιστολή του κ. Liverani, γραµµένη πριν 

το Πάσχα  2003, απάντηση του γράφοντος την 1η Ιουνίου 

2003 και φωτογραφίες». 

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

 Φωτογραφίες ∆ηµ. Μελαχροινούδη 

«Μετά από την ενηµέρωση που είχαµε κατά την 

ηµερίδα που διεξήχθη στο τέλος Φεβρουαρίου 

στο Ο.Π.Κ. ∆ήµου Χίου για το περιβάλλον από 

τον Γραµµατέα της Οµοσπονδίας Πολιτιστικών 

Σωµατείων Ν. Χίου κ. Μελαχροινούδη για την 

ύπαρξη ενός αρχαίου δέντρου ελιάς στην περιο-

χή «Πέρα Μύλος» Καλλιµασιάς ∆ήµου Ιωνίας, 

προβήκαµε άµεσα στις παρακάτω ενέργειες: 

1.Φωτογραφήθηκε το δέντρο από το φωτογράφο 

κ. Κ. Σταµούλη και βιντεοσκοπήθηκε από τον 

κ. Μπουλά. Η φωτογραφία µπήκε στο side της 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µε σύντοµο ιστο-

ρικό. 

2.Συγχρόνως γίνονται ενέργειες ώστε µε απόφα-

ση του Νοµ/κού Συµβουλίου και απόφαση του 

Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Β. Αιγαίου, 

να κηρυχθεί ως διατηρητέο µνηµείο της φύσης. 

Ο χαρακτηρισµός αυτός προκύπτει από το ι-

διαίτερο αισθητικό οικολογικό και ιστορικό 

ενδιαφέρον που παρουσιάζει το δέντρο. 

3.Ανάλογες ενέργειες γίνονται για τα δέντρα α) 

δρυ στην περιοχή Σκλαβιών Θολοποταµίου, β) 

πεύκο στην περιοχή «Καραβού» Λιθίου και γ) 

πρίνος στην περιοχή «Φλώρι» ∆ήµου Οµηρού-

πολης. 

Ο Νοµάρχης Χίου 

Πολύδωρος Λαµπρινούδης» 



Παράλληλα ενηµερώθηκαν τόσο ο ∆ήµος της 

περιοχής όσο και η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 

Ελπίζω και εύχοµαι να φανούν αρκετά έξυπνοι 

ώστε να εκµεταλλευτούν ένα από τα συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα της περιοχής. 

Θα ήθελα να  προσθέσω ότι, εξ αιτίας του κ. Πα-

ντελή Σαλιάρη, έµαθα κάπως αργά αυτό µε το 

οποίο κλείνει το γράµµα σου, δηλαδή: E` bello 

andare in giro ad osservate la natura che piu la 

conosciamo piu la amiamo (Είναι όµορφο να 

περιπλανιέσαι και να παρατηρείς τη φύση που 

όσο πιο πολύ την γνωρίζοµε 

τόσο την αγαπάµε). 

Πραγµατικά  τελευταία 

άρχισα να βλέπω οµορφιές 

για τις οποίες προηγουµένως 

δεν έδινα τόση σηµασία. Βο-

ήθησα έτσι τον Παντελή να 

φωτογραφήσει ορχιδέες 

sancta και pyramidalis στο 

δυτικό και ανατολικό µέρος 

του νησιού, που εντόπισα. 

Ευχαριστώ για το τόσο αξιό-

λογο βιβλίο που µου 

έστειλες. Θάταν ευχής έργο 

να δει το φως της δηµοσιό-

τητας κάτι ανάλογο -εκτός 

από τις Ορχιδέες της Χίου του Παντελή– για το 

νησί µας. 

Περιµένοντας να βρεθούµε στο ∆ιεθνές Συνέδρι-

ο που εύχοµαι ολόψυχα να καταφέρει να οργα-

νώσει ο κ. Σαλιάρης, παρακαλώ να δεχτείς τις 

ευχές µου για ένα ευχάριστο καλοκαίρι µαζί µε 

την αξιαγάπητη οικογένειά σου. 

Φιλικά,  

∆ηµ. Μελαχροινούδης» 
 
 

Κλείνοντας βιαστικά αυτό το σηµείωµα, θέλω να 

ευχαριστήσω τον φαρµακοποιό ∆ηµήτρη Κοκκι-

νάκη και τον Παντελή Σαλιάρη για τις µεταφρά-

σεις των κειµένων από τα ελληνικά στα ιταλικά 

και αντίστροφα, τον ∆ηµήτρη Μελαχροινούδη, 

την Αγγελική Συράκη και τη Νοµαρχιακή Αυτο-

διοίκηση για τη βοήθεια τους και εύχοµαι γρήγο-

ρα οι προσπάθειες όλων να ευοδωθούν για το 

καλό της Χίου µας. 
Βαγγέλης Ρουφάκης 

Η επιστολή του Paolo Liverani στον ∆ηµήτρη 

Μελαχροινούδη πριν το Πάσχα του 2003 σε µε-

τάφραση από τα ιταλικά, του φαρµακοποιού ∆η-

µήτρη Κοκκινάκη: 

«Αγαπητέ ∆ηµήτρη 

 Σου γράφω µε µια µικρή καθυστέρηση για να σε 

ευχαριστήσω για την φιλοξενία που µας επέδει-

ξες µεταφέροντας µας στην ενδοχώρα της Χίου 

και δείχνοντας µας εκείνη την ελιά και την βαλα-

νιδιά που ήταν πραγµατικά µνηµειώδεις. Οµολο-

γώ ότι αιωνόβιες βαλανιδιές έχω δει και άλλες, 

αλλά µια ελιά σαν και αυτή 

δεν υπάρχει σε κανένα άλλο 

µέρος στον κόσµο. Θα πρέ-

πει να προστατευθούν και 

να καταχωρηθούν στα του-

ριστικά δροµολόγια που 

µπορείς να κάνεις µε αυτο-

κίνητο ή ποδήλατο, όπως 

επίσης και οι ακανθώδεις 

βαλανιδιές στο Φλώρι και 

το µεγάλο πεύκο που µου 

έδειξε ο Παντελής. 

Η Χίος είναι ένα πολύ 

όµορφο νησί, υπάρχει α-

φθονία βλάστησης και πα-

νέµορφα πευκόδαση, ιδανι-

κά όµορφα χωριά και πανοράµατα. Εύχοµαι και 

ελπίζω να καταφέρει ο Παντελής να διοργανώσει 

το ∆ιεθνές Συνέδριο για την γνώση και τη µελέ-

τη των αυτοφυών ορχιδέων του όµορφου νησιού 

σου. Εάν το πετύχει πιστεύω ότι θα έρθουν πολ-

λοί ενθουσιώδεις όχι µόνο από την Ιταλία αλλά 

και από όλη την Ευρώπη. Αυτό θα µπορούσε να 

αποτελέσει µια καλή διαφήµιση για ένα οικολο-

γικό τουρισµό και για την αναγνώριση του 

όµορφου νησιού σας. Είναι όµορφο να περιπλα-

νιέσαι και να παρατηρείς τη φύση που όσο πιο 

πολύ την γνωρίζοµε τόσο την αγαπάµε. 

Από εµένα και την οικογένεια µου σου στέλνω 

τις καλύτερες ευχές µου για ένα όµορφο Πάσχα 

και ότι καλύτερο. 

 Paolo Liverani». 

 

Η απαντητική επιστολή του ∆. Μελαχροινούδη, 

1-6-2003   

«Αγαπητέ κ. Liverani 

Αναγκασµένος να περιµένω σχετικά µε την επί-

σκεψή σου στο νησί µας, δικαιολογηµένα απα-

ντώ λίγο καθυστερηµένα στο γράµµα σου. 

Οι προτάσεις για κήρυξη σαν µνηµείο της φύσης 

της ελιάς  και του  δρυ στην  Καλλιµασιά  και τα 

Σκλαβιά, δηµοσιεύθηκαν στον τοπικό τύπο.  

Περιοδικό «∆άφνη» 
∆αφνώνας Χίος 82100 

www.dafninet.gr    

Τηλ.: 22710 78353  Κινητό: 6942 026026 

vroufak@otenet.gr             info@ dafninet.gr 

Ο δρυς έξω απ` τον  Άγιο Γιάννη των Καθολικών  

Φωτογραφία Βλάση Μελαχροινούδη  (10ετία 1950)    

Αρχείο ∆. Μελαχροινούδη 


