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Ευχαριστούµε Θερµά 
 

Τον Σύλλογο ∆αφνουσίων Αµερικής για την οι-
κονοµική ενίσχυση που έστειλε τελευταία στο 
Περιοδικό µας, στηρίζοντας έτσι το έργο µας 
στις εκδόσεις, τις εκδηλώσεις, και όλες τις 
άλλες δραστηριότητές µας που µοναδικό στόχο 
και σκοπό έχουν την ανάδειξη του τόπου µας. 
Επίσης τον οµογενή Σταύρο Ι. Χαβιάρα για την 
συµπαράστασή του υλική και ηθική, καθώς και 
όλους όσους µε κάθε τρόπο µας βοηθούν στην 
προσπάθειά µας.  
Ευχόµαστε και άλλοι να µιµηθούν το παράδειγ-
µά τους και το Περιοδικό µας να συνεχίσει τις 
εκδόσεις και τις λοιπές δραστηριότητές του, χω-
ρίς οικονοµικά προβλήµατα. 

 

Οι τυφλοπόντικες 
 
Αδίσταχτος ο πρωινός ήλιος 
έκλεψε τ` αστέρια 
από τα όνειρα των παιδιών. 
 
Σκληρός ο πρωινός ήλιος  
τύφλωσε τις κουκουβάγιες  
που κατέφυγαν σε πιο σκοτεινές τρύπες. 
 
Γενναιόδωρος ο πρωινός ήλιος  
χάρισε στα λυγερά λουλούδια  
τη δύναµη να δέσουν καρπούς. 
 
Πεισµατάρης ο πρωινός ήλιος  
άγγιξε και τους τυφλοπόντικες  
που δεν ένοιωσαν τίποτα. 
 
Τους τύλιξαν χιλιάδες κρόσσια από ηλιοφώς 
µα οι τυφλοπόντικες δεν παίρνουν είδηση  
τίποτα ποτέ τους. 
 

   «Φιλοτεχνικός τ. 9 Άνοιξη 1991» 
   Τίνα Παπαδοπούλου 
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Χρόνια πολλά και… διάφορα 
Αγαπητοί αναγνώστες της «∆άφνης», Χρόνια 
Πολλά και Καλή Χρονιά. Ο καινούργιος χρόνος 
να φέρει στον καθένα σας, ότι επιθυµεί. 
Με µικρή καθυστέρηση το Περιοδικό µας αυτή 
τη φορά. Και το βιβλίο του αείµνηστου Πέτρου Ι. 
Μαρτάκη «Χιώτικα αφηγήµατα» θα έχει κάποια 
καθυστέρηση. Αιτία το σαραντάµερο ταξίδι µου 
στην Αθήνα. 
Τέσσερις άνθρωποι των γραµµάτων και των τε-
χνών, δικοί µας, φίλοι µας, έφυγαν τον τελευταίο 
καιρό από κοντά µας και στη µνήµη τους αφιε-
ρώνουµε αυτό το τεύχος. Λίγα λόγια για 
`κείνους, κάποιες φωτογραφίες τους ή κοµµάτια 
µικρά απ` τη δουλειά τους, που είναι επίκαιρα 
και σήµερα, ας γράφηκαν πολλά χρόνια πριν. 
Την φωτογραφία της Τίνας στο εξώφυλλο µας 
έστειλε ο Γεώργιος ∆ιλµπόης και τη φωτογραφία 
της ίδιας στην 5η σελίδα ο Κώστας Αµπανούδης 
απ` το αρχείο του Φιλοτεχνικού. Τους ευχαρι-
στούµε, όπως ευχαριστούµε και την κυρία Ελευ-
θερία Π. Μαρτάκη όχι µόνο για τις φωτογραφίες 
του Πέτρου, αλλά και  για τις άλλες σπάνιες φω-
τογραφίες που για 
τον εµπλουτισµό 
του αρχείου µας, 
έστειλε. 
Τι έγινε στο Φιλο-
τεχνικό µετά τις ε-
κλογές, τώρα που 
έχει  τελειώσει 
(µαθαίνω) και το ω-
ραίο του «στέκι»; 
Το σπίτι του αεί-
µνηστου Ν. Γιαλού-
ρη άνοιξε και το υ-
λικό που οι κληρο-
νόµοι παραχώρη-
σαν στο ∆ήµο Χίου καταγράφεται και αξιολογεί-
ται. Αλήθεια τι θα γίνει µε τον άνθρωπο που στά-
θηκε δίπλα του (τον Κώστα), σαν αδελφός τα τε-
λευταία χρόνια; Κάτι είχε ζητήσει  και γι` αυτόν 
ο αείµνηστος λίγο πριν το τέλος. 
Γίνεται (λένε) και Ενιαίος Πολιτιστικός Φορέας! 
Μήπως για να ελέγξουν οι πολιτικοί και κάποιοι 
διοικητικοί ότι ακόµη δεν ελέγχουν και ότι γίνε-
ται στο νησί να γίνεται µόνο µεταξύ ηµετέρων;  
Και έρχονται κι εκλογές… 
Μπήκα στις ιστοσελίδες του ∆ήµου Καµποχώρων  
www.chioskampohora.org και έµεινα έκπληκτος 
από την  ανόητη (τουλάχιστο) προβολή του. Αν 
αυτά είναι τα Καµπόχωρα, εγώ είµαι ο... Στάλιν!  

Ποιος είναι ο υπεύθυνος «πληροφοριοδότης»; Πα-
ραθέτω το παρακάτω παράδειγµα: 
«Πολιτισµός: Ο Οργανισµός Πολιτισµού και Νέ-
ας Γενιάς δηµιουργήθηκε το 1997. Είναι Ν.Π.∆.∆. 
και διοικείται από επταµελές ∆ιοικητικό Συµβού-
λιο. Σκοπός του είναι η ανάπτυξη των πνευµατι-
κών και πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και η 
δηµιουργία καλλιτεχνικών εργαστηρίων. Οι πόροι 
του προέρχονται από επιχορηγήσεις του ∆ήµου 
και του Κράτους καθώς και από κάθε είδους ει-
σφορές, δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες και 
πρόσοδοι από τη δική του περιουσία. 
Πολιτιστικοί Σύλλογοι: Σε καθένα από τους 7 οι-
κισµούς  λειτουργούν οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλ-
λογοι οι οποίοι µε τις εκδηλώσεις τους δίνουν ζω-
ντάνια και κέφι στα χωριά. Χαρακτηριστικά είναι 
τα πανηγύρια που οργανώνονται κατά τους θερι-
νούς µήνες και προσπαθούν να διατηρήσουν ζω-
ντανή την τοπική πολιτιστική κληρονοµιά, τα ήθη 
και τα έθιµα των χωριών, τις ηµέρες που γιορτά-
ζουν οι χωριοεκκλησιές τη µνήµη των Αγίων  
τους.  ∆ιοργανώνουν  διάφορες   εκδροµές   και 

χοροεσπερίδες για την 
ψυχαγωγία και δια-
σκέδαση των κατοί-
κων. Κάθε χρόνο 
διοργανώνονται από 
το δήµο µας πολιτι-
στικές εκδηλώσεις σε 
συνεργασία µε τον 
Οργανισµό Πολιτι-
σµού και Νέας Γενιάς 
και τους συλλόγους». 
Ε! όχι. ∆εν είναι αυτό 
το πολιτιστικό έργο  
που γίνεται στο ∆ήµο 
µας. Γίνονται πολύ 

περισσότερα, άσχετα αν ο Οργανισµός Πολιτι-
σµού µόνο προβάλλεται (µε προϋπολογισµό µόλις 
2.000.000 δραχµές που τα µισά σχεδόν πάνε για… 
πληρωµή γραµµατέως). Οι Σύλλογοι, παράγουν 
µεγάλο έργο, που δε φαίνεται πουθενά. Γιατί; 
Προσωπικά, ήµουν σύµβουλος στον Πολιτιστικό 
Οργανισµό του ∆ήµου Καµποχώρων, αλλά παραι-
τήθηκα διαµαρτυρόµενος. Πρώτον επειδή δεν εί-
ναι αυτός ο Πολιτισµός µας. Ούτε αυτός ο ∆ήµος 
µας. Ούτε  τα αξιοθέατά µας αυτά. ∆εύτερον γιατί 
η «∆άφνη» αγνοείται (πιστεύω όχι σκόπιµα), όπως 
και τα ονόµατα, το έργο, η προσφορά των Συλλό-
γων που καθηµερινά  παλεύουν για κάτι  καλύτερο 

    συνέχεια στη σελίδα 12 

Φωτογραφία Περικλή Παπαχατζηδάκη (Αρχείο Βαγγέλη Ρουφάκη) 

Καλή            Χρονιά 
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νος, πού σοφία να ανταλλάξεις δυο λέξεις 
ανθρωπιάς και ειλικρίνειας µε το διπλανό 
σου. Πού δύναµη να ξετινάξεις µε µια κλω-
τσιά την αποξένωση, να σαρώσεις την εικο-
νική πραγµατικότητα, «τα τείχη που έχτισαν 
γύρω σου». Πού απόφαση να απαιτήσεις ο-
ράµατα, ιδανικά, καθολική κατάφαση ζωής. 
Υπάρχουν όµως καιροί που µπορεί να `σαι 
τυχερός στη ζωή σου. Είναι τότε που σε κά-
ποιο σταυροδρόµι της σε περιµένει ο ποιητής 
µε ένα ηλιοτρόπιο - τραγούδι στο χέρι. Είναι 
τότε που ο ποιητής βάζει σε κίνηση τα πιο 
όµορφα παραµύθια που έπλαθες όταν ήσουν 
καινούργιος, αθώος, ελεύθερος. Είναι τότε 
που σε πείθει ο ποιητής πως δεν είναι δα και 
σπουδαίο ρίσκο να ονειρευτείς, να ζήσεις σ` 
έναν άλλο χρόνο, µε µιαν άλλη αίσθηση, µε 
µιαν άλλη αντίληψη. Είναι τότε που σε πείθει 
ο ποιητής πως η ζωή δεν  φυλακίζεται  σε 
γκρίζες καριέρες,  καναπέδες εφησυχασµού, 
γκόµενες  πολυτελείας  ή  όχι,  κατορθώµατα 

Έχει περάσει κάποιος χρόνος από τη φυγή 
της Τίνας, του Νίκου, του Νίκου, του Πέ-
τρου. Εν τω µεταξύ εµείς χανόµαστε ανε-
παισθήτως στην άδεια κάµαρα της καθηµε-
ρινότητας µας. Εν τω µεταξύ η δική τους 
µνήµη λιγνεύει ανάµεσα µας. Ετούτες οι 
γραµµές δεν γράφονται για ν` αντισταθούν 
σ` αυτή την αναπόφευκτη φθορά. Γράφο-
νται για να ειπωθεί και από εδώ ένα µεγάλο 
ευχαριστώ για τις πηγές ευαισθησίας που 
µας υπέδειξαν και ξεδιψάσαµε σε καιρούς 
που τα νερά ήταν και γλυφά και λίγα. Γρά-
φονται για να θυµηθούµε το φως που πέρα-
σε στην ψυχή µας από τη δική τους έκρηξη. 
Γιατί µια διαρκής έκρηξη ευαισθησίας, αν-
θρωπιάς, καλλιέργειας, δηµιουργίας ήταν ο-
λόκληρη η ζωή τους, το πέρασµά τους από 
κοντά µας. 
Είναι πολλά πράγµατα που δεν αφουγκρα-
σθήκαµε όσο θα `πρεπε στην ώρα τους. 
 Έτσι γίνεται πάντα. Πού χρόνος, πού ψυχή 
να θησαυρίσεις τις νότες των πουλιών, να 
µελετήσεις τα πολύχρωµα  σύννεφα,  να  
βυθισθείς  στη   λόχµη του έρωτα.  Πού χρό- 

Φύγαν οι φίλοι 

➎ ➏ 

➊ ➋ 
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ρουτίνας. Και προ πάντων πως η ζωή σου 
δεν είναι προσωπική πορεία αναχώρησης. 
Στην εποχή µας, όσοι το αντιληφθήκαµε, 
σταθήκαµε τυχεροί γιατί έζησαν ανάµεσα 
µας η Τίνα, ο Νίκος, ο Νίκος, ο Πέτρος. 
Ήταν οι ποιητές που άφησαν στα χέρια µας 
καθένας το δικό του ηλιοτρόπιο - τραγούδι. 
Ποιητές όχι µε την κυριολεκτική σηµασία 
της λέξης αλλά προπάντων γιατί ξόδεψαν τη 
ζωή τους - που για τους δυο ήταν πικρά µι-
κρή - για να στρέψουµε, όπως τα ηλιοτρόπια, 
το δικό µας βίο στο φως.  
Φύγαν σχεδόν ταυτόχρονα το σκληρό ετούτο 
2003. Ωστόσο, άλλος περισσότερο, άλλος λι-
γότερο, πυρπόλησαν το µικρό µας σύµπαν. 
Μας αρνήθηκαν τον εφησυχασµό, τη βλακεί-
α, την πεζότητα, έτσι που πολλοί να µην 
µπορούµε πια να βολευτούµε στην ανεργία 
του ρεαλισµού. Έτσι που πολλοί, είτε τότε 
που µεγαλώναµε µαζί τους, είτε τώρα πια 
χωρίς  εκείνους,  µάθαµε,  έστω επώδυνα και  

να αγαπάµε και να διεκδικούµε τη δόξα 
µιας νίκης απέναντι στην ευτέλεια, στη χυ-
δαιότητα, απέναντι σε ανάξιες συνταγές 
ζωής που κυκλοφορούν σε µεγάλα τιράζ 
για εκατοµµύρια θεατές - πρόβατα. 
 Αν για κάποιους πρέπει να µιλάµε ή να 
σωπαίνουµε. Αν για κάποιους πρέπει να 
θρηνούµε γιατί έφυγαν. Αν για κάποιους 
πρέπει να χαιρόµαστε γιατί τους συναντή-
σαµε σ` ένα ταξίδι στο φως, είναι οι φίλοι 
που φύγαν σαν φύλλα. Η Τίνα, ο Νίκος, ο 
Νίκος, ο Πέτρος. 

   Αντώνης Λάρδας 
   ∆εκέµβριος 2003       

 
Φωτογραφίες: 1) Ν. Γιαλούρης στα εγκαίνια της 
έκθεσής του στο «Γεώργιος Καλουτάς» (28-7-2002) 
2) Πέτρος Ι. Μαρτάκης στο σπίτι του (20-1-2003) 
3) Η Τίνα  ανάµεσα σε φίλους στην τιµητική βραδιά του 
Φ.Ο.Χ. για τον Κ. Χαλλιορή (11-12-96) 
4+5) Ο Ν. Τσούρος µε την κιθάρα του στο Βερβεράτο 
στο «Γενοβέζικο»  σε φιλικό γλέντι (4-9-2002) 
6) Η Τίνα Παπαδοπούλου 
7) Ο Πέτρος Ι. Μαρτάκης 
8)Ο Γιαλούρης κι ο Κωστής στο γραφείο της «∆άφνης» 
 στο ∆αφνώνα (31-5-2002) 

σαν φύλλα 
➌ ➍ 

➐ ➑ 



δευε τον ευνοηµένο της χρονιάς. Για µας η βασι-
λόπιτα ήταν όπως είπαµε ένα ψωµί που το κρα-
τούσαµε στολισµένο µέχρι τα Φώτα. Ύστερα το 
τρώγαµε όπως όλα τα ψωµιά χωρίς καµιά ιδιαίτε-
ρη εθιµική διαδικασία. 
Όπως σ` όλα τα µέρη και στο χωριό τις µέρες γύ-
ρω από την πρωτοχρονιά οι άντρες δοκιµάζουν 
να προκαλέσουν την τύχη τους µε τη χαρτοπαιξί-
α. Πρέπει να σηµειώσω ότι συστηµατικούς ξενύ-
χτηδες χαρτοπαίχτες ευτυχώς είχαµε ελάχιστους 
τότε στο χωριό. 
Χρήµατα παίζαµε κι εµείς τα παιδιά, αφού είχαµε 
το δικό µας «κοµπόδεµα» από τα κάλαντα, τα ο-
ποία τραγουδούσαµε και την ίδια µέρα του Αγίου 
Βασιλείου σ` όσα σπίτια δεν είχαµε πάει την πα-
ραµονή. Επαίζαµε αµάδες, τοιχάλι, κορώνα-
γράµµατα και άλλα. 
Το απόγευµα έβγαιναν και µας έλεγαν τον «Άγιο 
Βασίλη» οι τσαµπουνιέρηδες και τουµπανάρηδες 
του χωριού, καθώς και άλλοι οργανοπαίχτες. 
Οι άντρες γύριζαν και χαιρετούσαν στα συγγενι-
κά και φιλικά σπίτια, ενώ οι γυναίκες έµεναν στο 
σπίτι γιατί δεν ήταν σωστό να κλείσει η πόρτα 
του σπιτιού. 
 

Παινέµατα 
Εσόν αφέντη πρέπει σου καρέγα καρυδένια 
για ν` ακουµπά η ράχη σου η µαργαριταρένια. 
Το ένα σου χέριν να µετρά τ` άλλο σου να δανείζει 
και πάλι ξαναπρέπει σου βάλε στραβά το φέσι σου.  
 
Πολλά είπαµε τ` αφέντη µας ας πούµε της κυράς µας. 
Κυρά µαρµαροτράχηλη κολώνα τορνεµένη 
στου βασιλιά την γκάµερα είσαι τζωγραφισµένη. 
Όντας σειστείς και λυγιστείς και πας στην εκκλησιά 
σου, η στράτα ρόδα γέµισε από την οµορφιά σου.  

 

Πολλά `παµε και της κυράς ας πούµε γκαί της κόρης. 
Έχεις και κόρην όµορφην γραµµατικός τηθ θέλει 
κι αν είναι και γραµµατικός πολλά χωράφια θέλει. 
Γυρεύγει αµπέγια ατρύγιστα χωράφια µε τ` αστάχια 
γυρεύγει και τη θάλατσα µ` όλα της τα καράβια.  
Πολλά `παµε της κόρης σας ας πούµε γκαι του γιου 
σας. 
 
Έχεις και γιό στα γράµµατα και γιον εις το ψαλτήρι 
ο Θιος να σας τονε χαρεί σα βάλει πετραχήλι. 

* 
*Η Πρωτοχρονιά στη Χίο και ειδικά στα Καµπόχω-

Την 1η Ιανουαρίου, ως πρωτοχρονιά, την πήραµε 
από τους Ρωµαίους όπως και τα ονόµατα των µη-
νών. Το έτος 46 π.Χ. ο Ιούλιος Καίσαρ µετέθεσε 
τον πρώτο µήνα του έτους από τον Μάρτη στο 
Γενάρη. Με το Μάρτη, ως πρώτο µήνα, επαλη-
θεύεται και το όνοµα Σεπτέµβριος από το λατινι-
κό septem = επτά που είναι ο έβδοµος στη σειρά 
µήνας, ενώ για µας είναι ο ένατος· το ίδιο και το 
όνοµα Οκτώβρης από το λατινικό octo = οκτώ, 
Νοέµβριος από το novem = εννέα και ∆εκέµβρης 
από το decem = δέκα. 
Το ξηµέρωµα εκείνης της µέρας µόλις χτυπού-
σαν οι καµπάνες σηκωνόµαστε για την εκκλησία. 
∆εν το είχαµε σε καλό να µην πάµε στην εκκλη-
σία εκείνη την ηµέρα. «Από Θεού άρχεσθαι». 
Θυµάµαι το 1942 µέσα στη Γερµανική κατοχή το 
χιόνι είχε πέσει ένα µέτρο στο χωριό. Τότε η 
µάννα µου εκείνην την πρωτοχρονιά έστειλε 
στην εκκλησία µόνο τη µεγάλη µου αδελφή, για 
να φέρει, «η µέρα που `ταν» τη χάρη του Θεού 
µέσα στο σπίτι µας. Βάζαµε τα καλά µας ρούχα ή 
κάτι πρωτόβαρτο, όπως συνηθίζαµε στο χωριό, 
γιατί το «καλούσε η µέρα». 
Καθώς πηγαίναµε στην εκκλησιά νοιαζόµαστε 
λίγο και για το πρώτο µας συναπάντηµα. ∆εν θέ-
λαµε να συναντήσαµε τον όποιον-όποιον, αλλά 
κάποιον που πιστεύαµε πως θα µας έφερνε γούρι 
(καλή τύχη). Το ίδιο πιστεύαµε όπως και σ` άλλα 
µέρη, και για `κείνον που θα `µπαινε πρώτος στο 
σπίτι κι έκαµνε «ποδαρικό» µετά την εκκλησία. 
Ύστερα από την απόλυση οι δρόµοι του χωριού 
αντηχούσαν από τις ανταλλαγές ευχών. Τούτη η 
µέρα έπρεπε να `ναι µέρα χαράς και καλοσύνης 
ακόµα και οι ιδιωτικές έχθρητες υποχωρούσαν 
κάπως. 
Κι εµείς τα παιδιά φροντίζαµε να `µαστε φρόνι-
µα, να µη κλάψοµε γιατί θα κλαίγαµε όλο το 
χρόνο. 
Στο σπίτι όταν έµπαιναν µερικοί νοικοκυραίοι 
έριχναν πρώτα ένα ρόδι που το είχαν λειτουργή-
σει στην εκκλησιά, για να `ναι έτσι γεµάτη η 
χρονιά, όπως και το ρόδι. 
Ύστερα καθόµαστε στη φωτιά ζεσταίναµε τους 
τηγανίτες µας που τους τρώγαµε µε µέλι, πετου-
µέζι  ή βουτηµένους  σε ζάχαρη  και συµπληρώ-
ναµε τρώγοντας κουρκουµπινικά. Τούτη η ώρα 
ήταν για τα χρόνια εκείνα από τις πιο περιεκτικές 
και χαρούµενες για κάθε σπιτικό στο χωριό µας. 
Εµείς δεν κόβαµε, όπως αλλού, την καθιερωµένη 
βασιλόπιτα που µε το τυχερό  νόµισµα θα  σηµά- 
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Εκαταλέαµενε λοιπόν τι λιώς α κάωµενε τούτο, 
τι λιώς α κάωµενε τ` άλλο κι εχάλαν ο κόσµος 
αφ` τις φωνές και τα γέλια. Κι αφού ήπιαµενε 
τον καβέ που µας ήκαµενε η Ξένη, ηδιεβάζαµενε 
απέ τη «∆άφνη» για τον Αµανενέ, τα κουντου-
ρούδια και τα κατσικοπρόβατα που «ήταν πα-
λουκωµένα απ` εδώ κι απ` εκεί µα ήταν κι ευτά 
ησυχασµένα, γιατί απέ τον περασµένο µήνα επή-
ανε στον τράγο που ήτανε θυµισµένα κι ετρέχαν 
τα σάλια τος κι ανεγαλλιάσανε και γκαστρωθή-
κανε». Και κα χα κου χου πια κι ηγελούσαµενε. 
Κι άξαφνα εχτύπησενε το τηλέφωνο κι άµαν το 
πιασενε η Ξένη, απέ το ύφος της εκαταλάβαµενε 
πως κάτι  εν ηπήαινενε καλά.  Πριχού να κλείσει 
το τηλέφωνο,  µας ήδωκενε το µαύρο µαντάτο. 

Ο Πέτρος!  
Ο Πέτρος ο δι-
κός µας, ο δικός 
σας, ο Πέτρος 
του Μπουρλή 
και του Τζαννή, 
ο Πέτρος του 
Κάµπου και του 
∆αφνώνα, ο Πέ-
τρος της Χίου ο-
λόκληρης, εν 
ήτανε πια µαζί 
µας. Ήσβησενε 
άξαφνα το µε-
σηµέρι, την ώρα 
που ηλέαµενε 
µε το Μπάµπη 
για το ζωγραφι-
στό οξώφυλλο 
του βιβλίου του, 

που εν ήτανε γραφτό να το δει τελειωµένο. 
Κι εβάλαµενε όλοι τις φωνές και τα κλιάµατα, 
µα πιο πολύ απ` όλους ηκλαίανε ο Μπουρλής κι 
ο Τζαννής που ηθαρρούσανε πως ήρτενε και το 
δικόν τος το τέλος. Εν ηκαταλάβανε οι ούριοι 
πως απ` έεκείνην την ώρα ηπαιρνούσανε µαζί µε 
το δηµιουργόν τος στην αθανασία. 
Κι ώσπου να το καλοσκεφτούµενε, µου τηλεφώ-
νησενε ο αδερφός του ο Σταυρινός και µεσ` τους 
λυγµούς του, ηπολέµαν να µου πει… κι εγώ του 
`πα  πως α περάσω αφ` το σπίτι να τονε `δω. → 

Έεκείνην την ηµέρα (5-8-2003) περασµένο µε-
σηµέρι, ηκαούµεστενε στην Πινακοθήκη του ∆ή-
µου Χίου µε το Μπάµπη κι εκουβεντιάζαµενε 
για το βιβλίο του Πέτρου Ι. Μαρτάκη «Χιώτικα 
Αφηγήµατα» που `τοίµαζα, κι ευτός α µας ηζω-
γράφιζενε το οξώφυλλο, για να `ναι λέει πιο 
όµορφο.  
Σαν το κουβεντιάζαµενε µε τον Πέτρο λίγες µέ-
ρες πριν, µου `πενε: «Πρόσεχε! Ε θα του πούµε-
νε εµείς είντα α κάµει. Οι καλλιτέχνες ξέρουνε. 
Μόνο α του δώκεις το βιβλίο να το διεβάσει». 
(Έτσι ήκαµα, γιατί πρέπει να ξέρετενε πως εγώ 
παίρνω από λόγια). Και το `καµενε το οξώφυλλο 
ο Μπάµπης κι είναι είντα όµορφο! 
Το απόεµα της ίδιας µέρας, ηπήαµενε στα Με-
στά στης φιλο-
νάδας µας της 
Ξένης κάµπο-
σοι λωλοί, για 
να κουβεντιά-
σοµενε τα προ-
βλήµατα της 
Χίος, λες και 
µας εψήφισενε 
κανείς να το 
κάωµενε. (Κι 
ευτοί που ψη-
φίζωµενε δηλα-
δή είντα κά-
µνουνε; Μα τέ-
λος πάντων).  
Είµεστεν εκεί 
εκτός απ` εµέ-
να και τη Ξένη 
ο Μπουρλής, ο 
Τζαννής, ο ∆ηµήτρης απέ την Καλλιµασιά, η 
Μαίρη αφ` την Αθήνα, έεκείνη µωρέ η Χιώτισσα 
που κάµνει τα αγάλµατα  σαν τη Γοργόνα στην 
Αιγνούσα, τον Πλαστήρα στη Χίο (που καποιο-
νώνε εν τος αρέσει και θένε να κάµουν άλλονε) 
κι άλλα πολλά στον κόσµον όλο κι επεριµέναµε-
νε και τον άλλονε… είντα ειν` µωρέ που τονε λέ-
νε, το ∆ηµήτρη που ανεκατεύγεται µε το Σύλλο-
γο τω Χιωτώ στη Θεσσαλονίκη και τη γυναίκαν 
του, που είχαµενε σκοπό να πάµενε για πιοτί στο 
Λιµένα το βράδυ. 

Γ. ∆ιλµπόης και Π. Ι. Μαρτάκης στο σπίτι του τελευταίου (20-1-2003)  

Αποχαιρετισµός 

  

Του Βαγγέλη Ρουφάκη  
στη µνήµη του Πέτρου Ι. Μαρτάκη 



 Πέτρος Μαρτάκης  
(1929-2003)* 

 

Στις 5 Αύγουστου έφυγε από κοντά µας ο Πέ-
τρος Μαρτάκης, ιστορικό στέλεχος του Πάνα   
µε µεγάλη προσφορά στον Σύνδεσµο, συγ-
γραφέας, άνθρωπος πνευµατικός. Τον αποχαι-
ρέτησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου µε βαθιά 
συγκίνηση: 
«Πέτρο φίλε αγαπηµένε, συνοδοιπόρε, πρόεδρε 
µας, µείναµε άναυδοι από τον ξαφνικό και απρό-
σµενο χαµό σου και είµαστε εδώ για το ύστατο 
χαίρε. Γέννηµα θρέµµα της χιώτικης γης, παιδί 
του Κάµπου, ξεπέρασες πάµπολλες δυσκολίες και 
ακολούθησες το δρόµο της µόρφωσης, θερµός πα-
τριδολάτρης, είχες ενεργή συµµετοχή στην πνευ-
µατική ζωή της Χίου.  
Ο «Τζαννής και ο Μπουρλής» είναι η µεγάλη σου 
προσφορά στη χιώτικη ντοπιολαλιά, αληθινή 
γλωσσική κληρονοµιά.  
Βαθιά δηµοκράτης, υπέστης τις συνέπειες των δη-
µοκρατικών ιδεών σου.  
Με τη σύντροφο της ζωής σου Λέλα Λυκούρη, 
φτιάξατε µια σωστή οικογένεια.  
Για τον Πάνα ο χαµός σου ήταν µεγάλη απώλεια 
γιατί ήσουν η ζωντανή ιστορία του. Υπηρέτησες 
τον Σύνδεσµο επί σειρά ετών ως Πρόεδρος και η 
θητεία σου συνδέθηκε µε ωραία επιτεύγµατα. 
Πριν από εµάς είδες την ανάγκη να πυκνώσουν οι 
γραµµές του Πάνα από νέους ανθρώπους για να 
υπάρξει συνέχεια. Η ορειβατική οµάδα σου οφεί-
λει πολλά. Τούτη την ώρα της οδύνης και του α-
ποχαιρετισµού καταθέτουµε τη µεγάλη ευγνωµο-
σύνη µας για την προσφορά σου αλλά και γιατί 
άφησες στη θέση σου τα παιδιά σου συµπαραστά-
τες στην προσπάθεια µας να οδηγήσουµε τον Πά-
να ακόµα πιο ψηλά». 

 
*Το κοµµάτι αυτό αναδηµοσιεύουµε από το Πε-
ριοδικό «Ο Παν» (τεύχος 476 Νοέµβριος 2003 
σελίδα 6), έντυπο του Φυσιολατρικού Ορειβατι-
κού Συνδέσµου «Ο Παν» (Αριστοτέλους 64 Αθή-
να, 10433), του οποίου ο αείµνηστος Πέτρος ήταν 
Ενεργό Μέλος και Πρόεδρος για πολλά χρόνια, 
καθώς και υπεύθυνος για την έκδοση του εν λόγω 
εντύπου, του οποίου σήµερα η κόρη του Ιωάννα, 
είναι Έφορος. 
Ο Πέτρος Ι. Μαρτάκης ήταν επίσης Πρόεδρος για 
πολλά χρόνια στην Αδελφότητα ∆αφνουσίων Ατ-
τικής και εξέδιδε την εφηµερίδα «Ο ∆αφνώνας» 
που σταµάτησε δυστυχώς πολύ γρήγορα την κυ-
κλοφορία της. Υπηρέτησε επίσης τον Σύλλογο 
του Κάµπου στην Αθήνα και πολλούς άλλους 

Ηφύαµενε όχωνούς εγώ, ο Μπουρλής κι ο Τζαν-
νής κι εν εξέρω τι λιώς ηκατηβήκαµενε στον 
Κάµπο. Μας ήπαιρνενε το παράπονο κι ηκλαία-
µενε όλο το δρόµο και τρεις φορές εσταµάτησα 
να καθαρίσω τα γυαλιά µου, γιατί οι αφορισµέ-
νοι µου φωνάζανε πως αφ` τα κλιάµατα εν εβλέ-
πω και α τους ξεραχώσω σε καένα χαντάκι… 
(Εδεδέτσι βουρκωµένα είναι τα µάτια µου και 
τώρα που στο Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο Γ. 
Γεννηµατάς, στο πλευρό κάποιου αλλονού  φί-
λου που παλεύει µετά από αυτοκινητιστικό ατύ-
χηµα, γράφω τούτενές τις γραµµές). 
Έχω ένα βάρος και µιαν πίκρα που εν ήµουνε 
στην εκφορά του αείµνηστου Πέτρου, αφού την 
ίδια µέρα ήµουν ανεκατεµένος στην οργάνωση 
µιανής εκδήλωσης, ούτε και στα Σαράντα του, 
αφού είχα µουσαφίρηδες αφ` την Αθήνα. Πι-
στεύω όµως πως µιαν από τις επόµενες µέρες 
που α πα να τονε δω στην τελευταίαν του κατοι-
κία και α του ζητήσω συγνώµη, α µε συχωρέσει. 
Εφτάσαµενε λοιπόν στον Κάµπο στο σπίτι του 
Σταυρινού και τον εσυνάντησα µες το περιβόλι 
να κάµνει δουλειές που ούτε ο ίδιος εν ήξερενε 
είντα, για ν` αποξεχνιέται κι άµαν αγκαλιαστή-
καµενε, καταλαβαίνετενε είντα ήγινενε... 
Οι πορτοκαλιές κι οι µαντερινιές κι οι λεµονιές 
κι οι κουκουναριές και τα ταφλάνια και τα σαρ-
κίµια και τα γιασεµιά του Κάµπου, µου φάνηκε-
νε πως είχανε ζαρωµένα τα φύλλα τος. Μα και 
τα πουλάκια που καθίζανε στα δέντρα κι ετοιµα-
ζούντανε για τη βραδινή δοξολογία πριχού να 
κοιµηθούνε, ήτανε κι ευτά µαµουκιασµένα.  
Κι αργότερα σαν  ήφυα κι ολοµόναχος πια ηνή-
βαινα για το ∆αφνώνα, όλα κι εκεί ήτανε αλλιώ-
τικα. Η συκαµιά, το κυπαρίσσι, το καµπαναριό, 
η βρύση, εν είχανε τη χάρη που `χανε πάντα. 
Και κάτω τα Καµπόχωρα, ο Κάµπος, ο Άγιος 
Μηνάς, ο Μεγαλιµιώνας, η θάλασσα στα στενά, 
όλα ήτανε θολά λες κι είχενε πέσει καταχνιά. 
Και το σπίτι του πάππου Μισιριώτη, γερµένο 
µου φάνηκενε κι ευτό, έτοιµο να πέσει. 
Και σαν που στέκουµουνε όξω αφ` το σπίτι µου 
κι ήβλεπα ίσια κάτω και η καµπάνα ηχτύπησενε 
λυπητερά για `κείνονε, ησκέφτηκα πως έεδώ στη 
γωνιά του κήπου µου, κάτω απέ τη λεµονιά πρέ-
πει να µπει η προτοµή του αθρώπου που αγάπη-
σενε και ύµνησενε το ∆αφνώνα όσο καένας 
άλλος και να βλέπει όλα έεκείνα που ήβλεπενε 
απέ το τσαρδάκι του πάππου σαν ήτανε παιδί κι 
εµείνανε χαραγµένα  στο νου και την καρδιάν 
του όσο ήζηενε, για να ανεγαλλιάζει η ψυχή του 
«εις τους αιώνας των αιώνων. Αµήν». 
 

Ένας απέ το ∆αφνώνα 
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*Στο διάστηµα των 40 ηµερών (7-10 ως 17-11)  
που έµεινα στην πρωτεύουσα, πολλές ήταν οι 
εκδηλώσεις χιώτικου ενδιαφέροντος που δυστυ-
χώς δεν µπόρεσα να τις παρακολουθήσω όλες.  
Ήταν βέβαια αδύνατο να µη βρεθώ στις εκδηλώ-
σεις για την απελευθέρωση του νησιού µας. Χά-
ρηκα που παρακολούθησα την εκδήλωση του 
«Κοραή» που περιγράφει η καλή φίλη γλύπτρια 
Μαίρη Παπακωνσταντίνου η οποία κατόπιν πα-
ρέθεσε και δείπνο σ` εµένα και την άλλη καλή 
Χιώτισσα και φίλη Σεβαστή Χαβιάρα-Καρα-
χάλιου σε πολυτελές εστιατόριο των Αθηνών. 
Να σηµειωθεί ότι η κυρία Καραχάλιου ταξίδεψε 
από το Κιάτο στην Αθήνα για να παρακολουθή-
σει την εν λόγω εκδήλωση, όπως και σε λίγες 
µέρες στον Πειραιά όπου παρακολουθήσαµε την 
εκδήλωση που περιγράφω στη διπλανή στήλη. 

Η  Ο. Χ. Σ. Α. στον Πειραιά 
 

Την Κυριακή 16-11-2003 κάπως καθυστερηµένα, 
βρέθηκα στον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς και 
παρακολούθησα µέρος των εκδηλώσεων: Εορτα-
σµός  της Επετείου απελευθέρωσης και ενσωµά-
τωσης των νήσων του Αιγαίου «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», 
που η Οµοσπονδία Χιακών Σωµατίων Αττικής εί-
χε οργανώσει. Στην εκδήλωση συνεργάστηκαν ε-
πίσης οι Αιγαιοπελαγίτικες Οµοσπονδίες Συλλό-
γων Νοµού Αττικής των ∆ωδεκανήσου, Λέσβου, 
Λήµνου, Νάξου, Σάµου, και οι Αδελφότητες Πα-
νευοϊκή, Πανικαριακή, Ψαριανών και ο Σύλλογος 
Οινουσσίων και που έγιναν υπό την αιγίδα της 
Νοµαρχίας Πειραιά.  
Όταν µπήκα στην αίθουσα, είχε τελειώσει η οµι-
λία-χαιρετισµός του Προέδρου της Οµοσπονδίας 
Αργ. Κοκκινάκη και στο βήµα ήταν ο Νοµάρχης 
Πειραιά Γιάννης Μίκας. 
Ακολούθησαν ψαλµοί και τραγούδια από τη Χο-
ρωδία του Υπουργείου Πολιτισµού και οµιλία 
του δικηγόρου Νίκου Σ. Χαλκιά µε θέµα: «Η 
συµβολή του αντάρτικου της βορειοδυτικής Χίου 
στην απελευθέρωσή της». 
Ο ηθοποιός Αλέκος Ζαρταλούδης απάγγειλε Γε-
ώργιο  Σουρή. 
Κατόπιν ανέβηκε στο βήµα η ∆ρ Φιλ. του Πανε-
πιστηµίου Αθηνών Μαρία-Ελευθερία Γ. Γιατρά-
κου και µίλησε µε το δικό της ξεχωριστό τρόπο. 
«Ο µεγάλος διδάσκαλος του γένους Αδαµάντιος 
Κοραής και η ελευθερία των Ελλήνων» αφιέρω-
µα στα 170 χρόνια απ` το θάνατό του, το θέµα. 
Το χορευτικό συγκρότηµα του ∆ήµου Φιλοθέης 
χόρεψε παραδοσιακούς χορούς και η εκδήλωση 
έκλεισε µε µικρή δεξίωση. 
Όσοι είχαν την υποµονή να περιµένουν (αφού 
πολλοί ήταν εκείνοι που έφυγαν κουρασµένοι α-
πό την πολύωρη ταλαιπωρία), αποζηµιώθηκαν. 
Από τις 10:30 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό 
Αγίας Τριάδας Πειραιά, έγινε δοξολογία χορο-
στατούντος του  Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου 
Πειραιώς κ. κ. Καλλινίκου, µε την παρουσία επι-
σήµων και της φιλαρµονικής. 
Από εκεί όλοι κατευθύνθηκαν στο άγαλµα του 
Κολοκοτρώνη όπου έγινε κατάθεση στεφάνων 
και από `κει στον Ο.Λ.Π. 
Με µεγάλη µου χαρά είδα να συµµετέχουν πολ-
λοί ∆αφνούσοι του Πειραιά και άλλοι γνωστοί 
Χιώτες, Οινούσσιοι και Ψαριανοί.  
Συγχαρητήρια και του χρόνου. 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Ο «Κοραής» για τα ελευθέρια 
 

Την ηµέρα της επετείου της απελευθερώσεως 
της Χίου (11-11-1912) στην αίθουσα της Αρχαι-
ολογικής Εταιρίας Αθηνών, η Χιακή Αδελφότης 
Αττικοβοιοτίας «Κοραής» πραγµατοποίησε µε 
πολύ επιτυχία και εθνικό παλµό την ετήσια πα-
νηγυρική εκδήλωση. 
Τη λαµπρότητα έδωσε η παρουσία του Αρχιεπι-
σκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Χρι-
στοδούλου και την έναρξη έκανε ο πρόεδρος κ. 
Χαροκόπος, ο οποίος παρουσίασε και τον εκλε-
κτό οµιλητή. 
Στο βήµα και φέτος ένας διακεκριµένος Χιώτης, 
ο κ. ∆ηµ. Λινός που τίµησε πρόσφατα τη  γενέ-
τειρα µε την επάξια προαγωγή του σε εισαγγελέ-
α του Αρείου Πάγου.  
Θέµα: «Η απονοµή της δικαιοσύνης στη Χίο επί 
Τουρκοκρατίας».  
Η αίθουσα γεµάτη από Χιώτες, τις δικαστικές 
αρχές όπως ήταν φυσικό, αλλά και ανθρώπους 
των γραµµάτων, που άκουγαν µε ενδιαφέρον και 
συγκίνηση. Εξ άλλου δε θα µπορούσε να είναι 
διαφορετικά, από έναν οµιλητή του ύψους του κ. 
∆. Λινού µε αυτή την ευρυµάθεια και την επι-
στηµονική κατάρτιση που κατέχει. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ωραία αυτή εκδήλω-
ση, τελείωσε µε το δηµοσιογράφο κ. Πυλιαρό, ο 
οποίος έδωσε τη δική του θαυµάσια νότα, βλέ-
ποντας την πνευµατική Χίο µαζεµένη, απαγγέλ-
λοντας ποιήµατα του καθηγητή Σ. Βίου και του 
ποιητή Γ. Σουρή. 

Μαίρη Παπακωνσταντίνου 



Το καλοκαίρι που πέρασε, ήταν γεµάτο από εκ-
δηλώσεις, συνέδρια (η «∆άφνη» συµµετείχε σε 
πολλά απ` αυτά και κάνουµε αναφορά σε κάποια, 
σε επόµενες σελίδες) στο νησί. 
Εδώ θα ασχοληθούµε µόνο µε κάποιες εκδηλώ-
σεις που έγιναν στο ∆αφνώνα. 
Στα πανηγύρια µας ως συνήθως είχαµε µεγάλη ε-
πιτυχία, η µόνη διαφορά φέτος ήταν σ` αυτό του 
Αγίου Παντελεήµονα, που ο Πολιτιστικός Σύλλο-
γος του χωριού, έδωσε δια χειρός του Σεβασµιό-
τατου Μητροπολίτη µας τιµητική πλακέτα στον 
παπά Παντελή Καλεώδη, που για 20 χρόνια υπη-
ρέτησε ευδόκιµα την ενορία µας. 

Ο Σεβασµιότατος παραδίδει την τιµητική πλάκα  
στον παπά Παντελή  

 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Νίκος Ντίλης είπε λί-
γα λόγια. Το  ∆. Σ. ήταν ολόκληρο εκεί. 
Ανάµεσα στο πολυπληθές εκκλησίασµα ήταν η 
Υφυπουργός Υγείας Ελπίδα Τσουρή, ο Βουλευ-
τής Αθαν. Βαρίνος, ο ∆αφνούσης Νοµάρχης Πο-
λύδωρος Λαµπρινούδης, Στρατιωτικές και Πολι-
τικές Αρχές, ο ∆ήµαρχος Καµποχώρων και πολ-
λοί εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
όλων των βαθµίδων.  

Τα κορίτσια συµβάλλουν στην επιτυχία του πανηγυριού 

Στις 6-8-2003  του Σωτήρος, το πρωί έγινε η θεία 
λειτουργία στον οµώνυµο ναό στο βουνό πάνω 
απ` το χωριό και το βράδυ της ίδιας µέρας έγινε η 
εκδήλωση που ο ∆ήµος Καµποχώρων οργάνωσε 
προς τιµή των ∆αφνουσίων της Αµερικής. 
Την εκδήλωση τίµησαν πολλοί επίσηµοι µεταξύ 
των οποίων ο Στρατιωτικός ∆ιοικητής Χίου, ο 
Νοµάρχης µας, ο πρόεδρος του Νοµαρχιακού 
συµβουλίου πολλοί εκπρόσωποι της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης, άνθρωποι των γραµµάτων και των 
τεχνών και πλήθος κόσµου. Παρόντες  ήταν και 
πολλοί οµογενείς που βρέθηκαν στη Χίο άλλοι για 
διακοπές και άλλοι για να παρακολουθήσουν το 
4ο Παγκόσµιο Συνέδριο Αποδήµων Χίων. 
Το πρόγραµµα παρουσίασε ο γράφων και αναφέρ-
θηκε συνοπτικά στη ζωή των ∆αφνουσίων της Α-
µερικής, στον εκεί Σύλλογό τους και σε εµπειρίες 
από την εικοσάχρονη παραµονή του εκεί. 
Ο ∆ήµαρχος Καµποχώρων και ο Πρόεδρος του 
Οργανισµού Πολιτισµού και Νέας Γενιάς του ∆ή-
µου απηύθυναν χαιρετισµό και κατόπιν παρέλα-
βαν τιµητικές πλακέτες οι: Ματθαίος Μυρώνης,  
∆αφνούσης Βουλευτής στην Πολιτεία της Νέας 
Υόρκης,  που δυστυχώς δεν ήταν παρών, ο Σύλλο-
γος  ∆αφνουσίων  Αµερικής,  ο Πολιτιστικός Σύλ- 

Ο ∆ήµαρχος Μανόλης Κράκαρης δίνει την πλακέτα του 
Συλλόγου Αµερικής στον Σπ. Γεωργοπάλη µέλος του ∆.Σ. 

 

λογος του ∆αφνώνα και ο ∆αφνούσης  Εκτελεστι-
κός Αντιπρόεδρος της Χιακής Οµοσπονδίας Νέας  
Υόρκης  Σταύρος Χαβιάρας.  Επίσης παρέλαβε 
συµβολικά µια εικόνα ο Πρόεδρος της Οµοσπον-
δίας Γεώργιος Μαλαφής που ήταν παρών και α-
πηύθυνε χαιρετισµό. Χαιρετισµό επίσης απηύθυνε 
ο υπεύθυνος του 4ου Παγκοσµίου Συνεδρίου Α-
ποδήµων Χίων, Γεώργιος Αλµυρούδης.  Τα χο-
ρευτικά των Συλλόγων του ∆αφνώνα και του 
Χαλκειούς χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς και η 
βραδιά έκλεισε µε γλυκά, αναψυκτικά και ποτά. 

Εκδηλώσεις στο ∆αφνώνα 
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Στις 17 Αυγούστου ο Πολιτιστικός Σύλλογος του 
∆αφνώνα, γιόρτασε τα 20 χρόνια από την ίδρυσή 
του. Πάλι στο ίδιο µέρος, πάλι στην αυλή του 
σχολείου που γι` ακόµα µια φορά γέµισε κόσµο 
και πάλι ο ίδιος (ο γράφων) παρουσίασε το πρό-
γραµµα. Πάλι το χορευτικό του Συλλόγου µας 
«έκλεψε την παράσταση» και πάλι η ∆αφνούσικη 
φιλοξενία πρόσφερε µεζεδάκια σπιτικά που οι γυ-
ναίκες του Συλλόγου έφτιαξαν και άφθονο ούζο 
Στουπάκη που ο δικός µας, ο Γιάννης, πρόσφερε. 
Οι διαφορές άρχισαν από την ώρα που ο Πρόε-
δρος του Συλλόγου Νίκος Ντίλης απηύθυνε τον 
παρακάτω σύντοµο Χαιρετισµό: 
«Κυρίες και κύριοι 
Σας καλωσορίζω στην µικρή αυτή γιορτή που ορ-
γανώσαµε για τα 20 χρόνια από την ίδρυση του 
Συλλόγου µας και πιστεύουµε πως θα σας αρέσει. 
∆εν θέλω να σας κουράσω µε πολλά λόγια. Έχω 
όµως υποχρέωση να ευχαριστήσω τους συντελε-
στές αυτής της εκδήλωσης. 
Την οµιλήτρια κυρία Πόπη Χαλκιά-Στεφάνου, 
τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ∆η.Πε.Θε. Βορεί-
ου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μάριο, τους ηθοποιούς 
Ελένη Αµπανούδη και ∆ηµήτρη Αυγουστίδη, τη 
Χιώτισσα γλύπτρια και Γυναίκα της Ευρώπης 
1990 Μαίρη Παπακωνσταντίνου, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο και τα Μέλη του Συλλόγου µας, τον 
εκδότη  του Περιοδικού  «∆άφνη»  Βαγγέλη Ρου- 

Από αριστερά: ∆. Αυγουστίδης, Ε. Αµπανούδη, Κ. Μάριος 
και η οµιλήτρια  Πόπη Χαλκιά-Στεφάνου 

 

φάκη για την πολύτιµη συνεργασία του, όσους µε 
οποιοδήποτε τρόπο βοήθησαν να πραγµατοποιη-
θεί αυτή η εκδήλωση κι όλους εσάς που µας τιµά-
τε µε την παρουσία σας. Ευχαριστώ». 
Ο γράφων κάλεσε τον ∆αφνούση Νοµάρχη Πολύ-
δωρο Λαµπρινούδη κι ο Σύλλογος του έδωσε τι-
µητική πλάκα για την προσφορά του στον τόπο 
(ιδρυτής και πρόεδρος του Συλλόγου, Πρόεδρος 
της τότε κοινότητας ∆αφνώνα, ∆ήµαρχος Καµπο-
χώρων για πολλά χρόνια και τώρα Νοµάρχης).  
Εκείνος µας ευχαρίστησε όλους και  δήλωσε  ικα- 

νοποιηµένος, που ο Σύλλογος έµεινε έξω από κοµ-
µατικά παιχνίδια (κάποιοι φοβήθηκαν το αντίθετο 
στην αρχή), γι` αυτό και προόδευσε. 
Μετά η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αγγελική 
Κωστοπούλη µε λίγα και απλά λόγια περιέγραψε 
την ίδρυση, τη διαδροµή και το έργο του  Συλλό-
γου που όπως είπε «…έχω την τιµή να υπηρετώ 
για δεκαπέντε περίπου χρόνια, τα τρία απ` αυτά 
σαν αντιπρόεδρος...».  
Στη συνέχεια κάθισαν στο τραπέζι η Χιώτισσα λο-

γοτέχνης Πόπη Χαλκιά Στεφάνου, ο (τότε) καλλι-
τεχνικός διευθυντής του ∆η. Πε. Θε. Β. Αιγαίου 
Κων. Μάριος, και οι ηθοποιοί Ελένη Αµπανούδη 
και ∆ηµήτρης  Αυγουστίδης  κι  ετοιµάστηκαν η  
πρώτη να οµιλήσει για τη «Θαλασσινή δηµοτική 
ποίηση»  και   οι  άλλοι  για  να   απαγγείλουν  τα 
σχετικά ποιήµατα. Στο βήµα ανέβηκε η Χιώτισσα 
γλύπτρια και Γυναίκα της Ευρώπης Μαίρη Παπα-
κωνσταντίνου και παρουσίασε την οµιλήτρια. 
Η κυρία Πόπη Χαλκιά-Στεφάνου µε µαεστρία χει-
ρίστηκε το λόγο (ως συνήθως) και καθήλωσε το 
ακροατήριο παρά το µακρόν της όλης εκδήλωσης. 
Μίλησε για τη θάλασσα, τις χαρές και τις πίκρες 
της, τα έθιµα, ενώ οι καλλιτέχνες απάγγειλαν θαυ-
µάσια τον κυρ-βοριά, το ναυτόπουλο, µην είδατε 
τον Κωσταντή και άλλα. 
Η εκδήλωση έκλεισε µε το χορευτικό του Συλλό-
γου και µε νόστιµα µεζεδάκια και ποτά. 
 

 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Τµήµα του Χορευτικού µας από εκδήλωση στο Οµήρειο 

Η Χιώτισσα λογοτέχνης Πόπη Χαλκιά-Στεφάνου 



Συνέχεια από την 3η σελίδα 
Χρόνια πολλά και… διάφορα 

 

και δεν αναφέρονται πουθενά. Ας µη αναφερθώ 
στο έργο της «∆άφνης». Το γνωρίζει ο κόσµος. 
Αυτό που ίσως δε γνωρίζει, είναι ότι δεν έχουµε 
πάρει ποτέ δεκάρα από κάποιο φορέα. Τα κεφά-
λαια του πολιτισµού τα χειρίζονται…  
Παντού τα ίδια! Πάντα τα ίδια! 
Για την Τ .Ε. ∆. Κ. τι να πω; Όταν άρχισα να συ-
γκεντρώνω βιβλία (Νοέµβριο του 2001) για την 
βιβλιοθήκη της Χιακής Οµοσπονδίας Ν. Υόρ-
κης, βιάστηκαν να ανακοινώσουν στις εφηµερί-
δες ότι τα συγκεντρώνουν εκείνοι.  
Σε συνεννόηση µε την τότε διευθύντρια του ∆ή-
µου Καµποχώρων Αγγελική Συράκη, αποφασί-
σαµε να συνεργαστούµε, για να πληρώσει η Τ. 
Ε. ∆. Κ. τα έξοδα. Από τότε όµως, δεν βρέθηκαν
(!) χρήµατα και τα 3.500 περίπου βιβλία  που µά-
ζεψα µε τη βοήθεια φίλων, κοσµούν από τότε σε 
κιβώτια το σαλόνι του σπιτιού µου!  
Αρχές ∆εκεµβρίου µε πληροφόρησε η κυρία Συ-
ράκη (που σήµερα είναι στο γραφείο του Νοµάρ-
χη), ότι επειδή δεν βρισκόταν τα χρήµατα, το εί-
πε στον ∆αφνούση οµογενή και Εκτελεστικό Α-
ντιπρόεδρο της Οµοσπονδίας Σταύρο Χαβιάρα, 
που ανέλαβε να πληρώσει τα µεταφορικά (αφού 
οι αρχές της Χίου δεν έχουν χρήµατα)! Ντροπή... 
Γίναµε «διεθνώς» ρεζίλι, ακόµα µια φορά! Ας εί-
ναι η τελευταία. 
Ευχαριστούµε Σταύρο. Για όλα. Ευχαριστούµε 
εσένα και τον Σύλλογο ∆αφνουσίων Αµερικής 
γιατί µε τη βοήθεια που µας στείλατε, καλύψαµε 
µεγάλο µέρος των εξόδων της πολυδιάστατης 
δραστηριότητας της «∆άφνης».  
Η τελευταία µας εκδήλωση ήταν η έκθεση φωτο-
γραφίας στη Θεσσαλονίκη. Την παρακολούθησε 
και  η Υφυπουργός µας (διαβάστε σελίδες 22-
23). Εγώ δυστυχώς δε µπόρεσα να πάω, µετά α-
πό τόσες µέρες στην Αθήνα… 
Το ταµείο είναι µείον! Και επειδή µέχρι σήµερα 
τα έξοδα βγαίνουν πάντα από το ίδιο, από αυτό 
το φύλλο έγιναν κάποιες περικοπές στην απο-
στολή του και από το επόµενο (αν κυκλοφορήσει 
τελικά) θα σταλούν µόνο τα «τιµής ένεκεν» και 
σε εκείνους που έχουν πληρώσει τη συνδροµή 
τους. Λυπούµαι! ∆ε γίνεται αλλιώς. 
Με πολύ γκρίνια άρχισα τον καινούργιο χρόνο. 
Σε καλό. 
Χρόνια πολλά κι ευτυχισµένα, λοιπόν και... καλή 
φώτιση (σε όλους µας) που έλεγε η µακαρίτισσα 
η µάνα µου. 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Εκείνο το Χωριό* 
του Πέτρου Ι. Μαρτάκη 

 

Ποιο ειν` εκείνο το χωριό 
που σκαρφαλώνει σα λωλό, 
σα να `χει τη µανία 
ν` ανήβει και ν` αγκαλιαστεί 
µε τον Προφήτη Ηλία; 
 

Που `χει αφ` τη Βρύση ώχονού, 
τα Κριθαράκια, τη Μπουρού, 
τα Λαγκαδάκια δυτικά 
και νοτινά µε χάρη  
έχει και το Κατσάρι; 
 

Ποιο ειν` εκείνο το χωριό 
που δίνει στη χώρα  νερό 
απ` τα πολύ παλιά, 
µα οι καµένοι οι χωριανοί 
το `χουν σταλιά-σταλιά; 
 

Ποιο είν` εκείνο το χωριό 
π` ούτε µεγάλο, ούτε µικρό, 
αρχίζει απέ τη βρύση 
κι έχει για κορώνα του 
το µύλο απέ τη δύση; 
 
Που `χει Λιβάδι, Ποταµό,  
περήφανο καµπαναριό, 
την εκκλησιά που ευλογεί 
κι όλο γλυκαίνει τη ζωή. 
 

Τον Άγιο Παντελέµονα παντού 
που `χει σε θέση φυλακτού  
ο χωριανός στα ξένα,  
για να µπορεί εκεί να ζει 
χωρίς τα αγαπηµένα; 
 
Στα πηγαδάκια, στου Πικρού, 
πότε εδώ, πότε αλλού, 
σκάβγω µε το µυαλό µου, 
να `βρω το θησαυρό µου. 
 

Είναι τα σύκα, τα κουκιά, 
η φουντωµένη µερσινιά, 
Είναι οι βότες του χωριού, 
τα µυστικά του στεναδιού. 
 

Είν` τα τραγούδια κι ο χορός, 
είν` ο πολίτικος συρτός. 
Κι είν` κι η χαρά για κάθε σπίτι, 
ζεστοί, πετυχηµένοι τηανίτοι. 

 
Στις εκδροµές του Συλλόγου ∆αφνουσίων Αττικής, που ήταν 
πρόεδρος, ο Πέτρος, αυτοσχεδίαζε τέτοιες ρίµες για το ∆αφ-
νώνα και τις απάγγελλε από το µικρόφωνο του λεωφορείου. 
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Το Βαρβάσι 
 

ή αν ήταν να πεθάνει, το πετσί του θα γινόταν γκάιντα. 
 
 Κάποτε, για ζωνάρι έσφιγγα στη µέση τις παλάµες και πε-
ρίσσευαν, όπως στον πρίγκιπα µε τα µινωικά µεγάλα κρίνα. 
Κάποτε κοίταζα µονάχα κι άλλαζα τα αισθήµατα των κορι-
τσιών, πίσω απ’ το αφράτο στήθος, όπως ο µαγνήτης τα ρινί-
σµατα, πάνω στο παχύ άσπρο στυπόχαρτο. 
Κάποτε έµπαινα στο φάκελο κι έκλεινα το φάκελο απ’ έξω. 
Κάποτε έλιωσα το χρόνο, σαν αλοιφή στα τρία δάχτυλα. 
Κάποτε τραγουδούσα µε τα χέρια και χόρευα πάνω στα λό-
για µεγαλυνάρια χαράς. 
Κάποτε κάλεσα τον κόσµο στην καρδιά και περίσσεψε το 
άπειρο µέσα µου. 
Κάποτε, σ` ένα πράσινο φύλλο ταξίδευα µια ολάκερη 
άνοιξη, µε ύπνο, φαΐ και τραγούδι. 
Κάποτε, µ` άστρα τις τσέπες γεµάτες, εµπορευόµουνα τα 
γήινα, λασπερά δώρα, χωρίς νόηµα και χωρίς δισταγµό. 
Κάποτε, το µπόι µου, παραµετρούσα µε τα κυπαρίσσια, τα 
φτερά µου µε του αετού και τη φωνή µε τα τρεχάµενα νερά, 
τη θέληση µε τη ζωή,  την ψυχή µου µε το χαµόγελο του θεού. 
Κάποτε, για λίγο ήλιο, πούλησα τη ζωή µου, για ένα χαµόγε-
λο έκαψα το χέρι µου δάδα, άναψα τις ιδέες φανό για µιαν 
αλήθεια κι ένοιωσα νικητής περνώντας µε αξιοπρέπεια µέσα 
από µια περιφρόνηση. 
Κάποτε δρασκέλιζα τη θλίψη, πηδούσα µικρό ποτάµι τον 
πόνο,  χόρευα µεθυσµένος το τραγούδι του πολέµου,  χλεύα-
ζα το  µίσος,  στη ζήλια µόρφαζα,  γιατί  ήµουνα είκοσι  
χρόνων. 
Κάποτε ανάστησα µιαν αντίληψη, θαυµατούργησα πάνω σ` 
ένα νεκρό αίσθηµα. 
Κάποτε πάλεψα µε το θεό κι ακόµα παλεύω, ίσος µε ίσον, 
εκείνος για την αθάνατη δηµιουργία κι εγώ για τον ξεπεσµό 
της µεγάλης ψυχής. 
Κάποτε είπα στο θεό: ∆εν είσαι τίµιος. Είσαι παντογνώστης 
χωρίς λεπτοµέρειες, είσαι ακατάδεκτα παντοδύναµος, είσαι 
µονοκόµµατα µεγάλος, είσαι µόνον φως, µόνον αλήθεια, 
µόνον ζωή, είσαι ένα παλάτι καταφυγής χωρίς κοτέτσια και 
ντάµια κι αχερώνες, είσαι µεγάλος για το στόµα, τα µάτια, 
την αντίληψη,  όχι για την καρδιά.  Για την  καρδία είσαι 
µικρός. 
Κάποτε άνθισα µε την άνοιξη, µέστωσα το καλοκαίρι, το 
φθινόπωρο κάρπισα φως και νύσταξα το χειµώνα. 
Κάποτε, έναν ολόκληρο χρόνο, µεταµορφώθηκα σε αµυγδα-
λιά. Τώρα αν ξαναγίνει, θα προτιµήσω αετός. Φοβάµαι σε 
ύστερο ένα χρόνο µη γίνω φίδι και ναρκωµένος σαπίσω, χω-
ρίς την ελπίδα για µεταµόρφωση σε άνεµο, βροχή, χιόνι, σε 
τραγουδιστό νερό ανάµεσα σε σκίνους και άσπρες πέτρες. 
Κάποτε έντυσα το θάνατο αστείο κουδουνάτο µε κουδούνια. 
Κάποτε φίλησα το θεό και στα δυο µάγουλα. 
 

«Ο Επαρχιώτης»                                                              Γιώργης ∆ιλµπόης 

Αετοφωλιές 
 

Ο ιερός βράχος του Ανάβατου 
γκρεµίζεται, έρµαιο των καιρών. 
Πέρσι κατέρρευσε η εκκλησιά του 
και τώρα οι αετοφωλιές του ορθώ-
νονται ετοιµόρροπες, αλλά για πό-
σο καιρό ακόµα; 
Κι εµείς δεν µάθαµε από κανέναν 
υπεύθυνο ως τώρα, ούτε καν, εάν 
κρίθηκε διατηρητέος οικισµός ή 
όχι, αυτός ο βράχος της Ελλάδας. 
Ίσως προβλέπεται ν` αφεθεί 
άθυρµα στα χέρια του χρόνου ή κι 
ακόµα χειρότερα, στα χέρια αλητο-
τουριστών ή επιτήδειων που θα τον 
νοθεύσουν και θα τον µαγαρίσουν. 
Η Μονή Μουνδών αφού την 
έγδυσαν κατά την συνήθειά τους οι 
αρχαιοκάπηλοι (είναι γνωστοί και 
ατιµώρητοι) κι άφησαν µόνο τις 
τοιχογραφίες, έχει ανάγκη από ανα-
στήλωση. Η φετινή φωτιά σύµµα-
χος της εγκατάλειψης και του χρό-
νου, έφτασε ως την εκκλησιά κι 
έγλυψε τους τοίχους της αφήνοντας 
την σφραγίδα της καπνιάς της. 
Η Παναγιά η Κρήνα έχασε και τις 
τοιχογραφίες της. Με την βοήθεια 
της σκαλωσιάς που στήσανε οι συ-
ντηρητές, οι επιστήµονες αλήτες 
ξεκόλλησαν τις τοιχογραφίες κι 
ήταν εύκολο πια να τυλιχτούν στο 
τσουβάλι σ` ένα υπεράνω υποψίας 
ρολό και να ταξιδέψουν µακριά απ` 
τη Χίο δίχως επιστροφή. 
Η Παναγιά η Σικελιά γέµισε φωλιές 
µε σπουργίτια, κι η κατεστραµµένη 
οροφή εγκυµονεί κινδύνους. 
Αλήθεια, κάποιος πρέπει να µας 
αναγκάσει να σοβαρευτούµε και να 
κινητοποιηθούµε για να σώσουµε 
την πολιτιστική µας κληρονοµιά. Ή 
έστω να διασώσουµε ότι παραλά-
βαµε.  
Κι ίσως τότε να πάψει να δικαιώνε-
ται ο πικρός λόγος του Καθηγητή 
Γαρδίκα: «Ανόητοι Νεοέλληνες, εν 
τοις µικροίς λαλίστατοι, εν τοις 
σπουδαίοις ελάχιστοι». 

 

«Φιλοτεχνικός τεύχος 5, 1981» 
Τίνα Παπαδοπούλου 
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Ανοικτό Θέατρο Καρδαµύλων 
Τόσα εκατοµµύρια πεταµένα στο έλεος της διάβρωσης, περιµέ-
νουν συµπληρωµατικό κονδύλι για την αποπεράτωση του έργου. 
Ως πότε; 
Αν δεν ενδιαφέρει τους αρµόδιους η αποπεράτωση, δεν τους εν-
διαφέρει ο ιδρώτας του λαού µας, που πληρώνει µε τους φόρους 
του, έργα που ο χρόνος και η αδιαφορία, καταντούν ένα σωρό α-
πό πέτρες;Αχ! Και να γινόταν η Χίος µονοεδρική, οι τοπικοί µας 
άρχοντες περισσότερο διεκδικητικοί κι εµείς οι πολίτες πιο πιε-
στικοί! Τότε, σίγουρα όλα θα `ταν  διαφορετικά! 
Μήπως όµως η αγάπη για τον πολιτισµό και ότι τον αφορά, είναι 
προνόµιο ολίγων... γραφικών στις µέρες µας; 



Στη φωτογραφία: Ο Γραµµατέας της Οµοσπονδίας Σωµατείων 
Νότιας Χίου ∆ηµήτρης Μελαχροινούδης, ο ∆ήµαρχος  Καρδαµύ-
λων Νίκος Μαρινάκης και ο Γραµµατέας Φίλων της Π.Ε.Α.Ν. 
Νίκος Τσατήρης.  

 
                                                           Φωτογραφία-κείµενο  

                                                            Βαγγέλη Ρουφάκη 



 
Ευρω-κωµωδία 
Του Νίκου Γιαλούρη  

Από το έντυπο της Περιηγητικής, φθινόπωρο-χειµώνας 1980  
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Ελλάδα, τις µεγαλύτερες απώλειες σε ανθρώπι-
νο δυναµικό. Κι όµως η ρηµαγµένη Βαρσοβία 
ξαναχτίστηκε στο Β.Π.Π. πάνω στα παλιά σχέ-
δια για να αποτελέσει το µεγαλύτερο τουριστικό 
µαγνήτη. Το ίδιο κι άλλα µικρότερα µέρη, ιστο-
ρικά κτίρια, πύργοι. Η παράδοση ανθεί στη µου-
σική, στο χορό, στις τέχνες. ΤΟ ίδιο γίνηκε σε 
ΟΛΗ την Ευρώπη που σήµερα τη θεωρούµε γει-
τόνισσα και συνεργάτρια. Ό ατσίδας Νέο- 
Έλληνας ισοπέδωσε και θα συνεχίσει µέχρι εξα-
φανίσεως ότι έχτισαν µε το αίµα τους φτωχοί 
και πλούσιοι αλλά πιο µερακλήδες και πατριώ-
τες από εµάς τους νέο-χορτασµένους µε τη µόρ-
φωση των κόµικς, της ντίσκο και της αρχοντο-
βλαχιάς. Αξιοποίηση σου λέει ο ατσίδας που 
µέχρι χτες διατηρούσε την αξιοπρέπεια του δου-
λευτή. Κάποτε η κοµπίνα ήταν «δώρο» των επί-
λεκτων του υπόκοσµου. Σήµερα, ακόµη και οι 
υψηλά ιστάµενοι το θεωρούν απαραίτητο προ-
σόν. Όσο για σεβασµό της Παράδοσης, οι δηλώ-
σεις του «νοικοκύρη» Υπουργού Χωροταξίας 
αρκούν για να µας πείσουν αµετάκλητα. Κι 
όµως µπήκαµε στην Ευρώπη, τροµάρα µας. 
 

ΜΠΉΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚ,  

ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΚ ΚΑΙ... ΤΡΈΜΕ 
Μάθε πως ο Ευρωπαίος πληρώνεται αλλά απο-
δίδει. Ότι ο Ευρωπαίος... αδελφός µας πλέον, 
κρατάει το ωράριο, ξέρει να βάφει µε το σωστό 
τρόπο, να εκτελεί τις επιθυµίες του εργοδότη 
σωστά γιατί αλλιώς µένει άεργος. Η πρίζα δεν 
σε σκοτώνει -είναι σωστά φτιαγµένη και σωστά 
τοποθετηµένη-. Την τηλεόραση την ανοίγει µό-
νο κάποιος ειδικός και όχι η όποια µαστοράντζα 
που πήγε τρεις φορές σε κάποια λυπητερή 
«σχολή» τεχνικών. Ο έµπορος σέβεται διατίµη-
ση, ποιότητα, συναγωνισµό και άλλα απλά και 
τίµια, δεν καπελώνει, δεν κρύβει γιατί ο κατανα-
λωτής έχει όπλα και το κλείνει το µαγαζί, µε το 
νόµο ή µε το µποϋκοτάζ. Εν Ευρω-Ελλάδι ο 
ένας κλέβει τον άλλο αδιαµαρτύρητα γιατί ο Νέ-
ο-Έλλην «δεν βγάζει το φίδι από την τρύπα». 
Μέχρι να βγει µονάχο του -και σύντοµα θα βγει, 
το τεράστιο Ευρω - φίδι-. Και τότε ούτε ο Κα-
ραγκιόζης µε το ποτιστήρι δεν θα προφτάσει να 

Να, λοιπόν, που γίναµε τελικά Ευρωπαίοι. Και τι 
Ευρωπαίοι. Πιο πλούσιοι, πιο φανταχτεροί, πιο 
ζόρικοι από κάθε βέρο Ευρωπαίο κι ας είµαστε 
και πρωτόβγαλτοι. Ποιος έδωσε τα φώτα σ` αυ-
τούς που νοµίζουν ότι µας κάνουν τη χάρη να 
µας πάρουν συνεταίρους; Εµείς. Και δεν είναι 
µόνο αυτό. Τη στιγµή αυτή, µε τη λαµπρή µας 
Πολιτιστική ιστορία, τους Παρθενώνες µας, τα 
αρχαία µας θέατρα, τους ∆ελφούς και τις Μυκή-
νες µας, έχουµε να παρουσιάσουµε και ένα ατέ-
λειωτο κατάλογο τίτλων κάθε λογής σαν Νέο-  
Έλληνες και -νυν- Νέο-Ευρωπαίοι. Μια και τό-
µοι ολόκληροι θα µπορούσαν να γραφτούν πάνω 
στο θέµα, ας περιοριστούµε στο παρακάτω σύ-
ντοµο... ανθολόγιο. 

 

ΠΑΙ∆ΕΙΑ 

Με σίγουρο και σοβαρό τρόπο περιορίζουµε κάθε 
σωστή έκφραση του µαθητή επειδή πρέπει «να βγει η 
ύλη». Τον φορτώνουµε Αρχαία, Λατινικά, Θρησκευ-
τικά και αλλά -καθαρά ειδικά µαθήµατα!- ενώ χρειά-
ζεται Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία πάνω σε σύγ-
χρονα δεδοµένα. Μουσική, Καλές Τέχνες, σύγχρονη 
Ελληνική Φιλολογία µηδέν. Αυτά είναι πολυτέλειες 
για τους... Φράγκους. «Μα είναι συνεταίροι, κύριε», 
απορείς. «Πράσινα άλογα» απαντά ο Νέο-Έλλην. 
«Θα τους έχουµε µόνο για δάνεια και αλλά τερπνά». 
Όταν έρθει η ώρα ο Νέο-Ευρωπαίος µαθητής να ανα-
µετρηθεί µε το συνάδελφο του της Κοινότητας, το 
βραβείο όχι µυαλού -κάθε άλλο- αλλά γνώσεων σω-
στών και χρήσιµων, γενικής µόρφωσης και πλατειάς 
αντίληψης, θα είναι το χρυσό τούβλο. Και δεν φταίει 
µόνο το σύστηµα, όπως εύκολα λέµε όλοι αλλά και 
οι µαθητές που βρήκαν τον εύκολο ρόλο του 
«αδικηµένου» να τους έρχεται γάντι. Γιατί, µεταξύ 
µας, πότε είχαν περισσότερα βιβλία (µερικά δωρε-
άν), δανειστικές βιβλιοθήκες, τηλεόραση έστω και 
κουτσή, ευκαιρίες µόρφωσης σε κάθε βήµα. Πόσοι 
εκµεταλλεύονται κάτι τέτοια δώρα. Αν οι προηγού-
µενες «αµαρτωλές» γενιές είχαν το ένα δέκατο τέ-
τοιων ευκαιριών, σίγουρα θα µας φοβόταν και πάλι 
οι καλοί µας «φίλοι και σύµµαχοι». 
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Του ∆ηµήτρη Μελαχροινούδη 
Ευρωκοινοβουλίου το δίκαιο αίτηµα της αναγνώ-
ρισής του. Σαν πρώτο τέτοιο βήµα θεωρήθηκε η 
κατάθεση στεφάνου εκ µέρους του  Γραµµατέα 
του συνεδρίου στην προτοµή  του ήρωα στην Καλ-
λιµασιά. 
Με την ευκαιρία τούτου του συνεδρίου, ξεναγήσα-
µε µε τον εκδότη της «∆άφνης» και τη Ξένη Φύλ-
λα την σύνεδρο κυρία Jutta Urpilainen (Φιλανδή 
βουλευτή) και τον σύντροφό της. Μακριά από τις 
κονσερβαρισµένες τουριστικές διαδροµές, ανακά-
λυψαν (κι εµείς µαζί) την πανέµορφη-ευτυχώς 
παρθένα φύση. ∆υο ακόµη και µάλιστα ανέξοδα, 
ένθερµοι φίλοι της Χίου. 

2) 4-6 Ιουλίου. Το 5ο Ιατροφιλοσοφικό συνέδριο 
«ηµέρες Αιγαίου». ∆ιοργανωτές το Πανεπιστήµιο 
Αθηνών µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου. 
Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής οι συµπα-
τριώτες Γ. Κ. Κρεατσάς και Β. Λαµπρινουδάκης. 
Επιστήµονες διεθνούς κύρους οι σύνεδροι, που µε 
τα θέµατα που ανέπτυξαν οι εισηγητές, δηµιούρ-
γησαν προβληµατισµό (Μετά την Ντόλυ τι;) κα-
τεύνασαν την πολιτιστική πείνα (Τέχνη και Ιατρι-
κή), ή µας ξαναθύµισαν το χθες για να γίνει σύ-
γκριση µε το σήµερα, ώστε να προβλέψουµε το 
αύριο (Η Χίος του χθες µε το σήµερα). 
Θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθεί ότι εµπνευ-
στής αυτών των συνεδρίων είναι ο γνωστός και 
πολύ χαµηλών τόνων γιατρός Σίµος Γεραζούνης. 
3) 13-20 Ιουλίου. Συγκεντρώθηκε στη Χίο για 
έβδοµη συνεχή χρονιά, εκλεκτά πνευµατικός κό-
σµος από Πανεπιστήµια της Ευρώπης και της λοι-
πής υφηλίου, µελετητές του πάντα διαχρονικού Ο-
µήρου, ζητώντας απαντήσεις στα σηµερινά αδιέ 
ξοδα.  Μαζί τους µια  εκατοστή περίπου ερευνητές 
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Μετά το Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Κίνησης (9-6-2003) 
Λιµένας Μεστών. Στη βάρκα του Σωκράτη και της Ξένης,  
µε τη Jutta Urpilainen και τον σύζυγό της Juha Mustonen 

Υποστηρίζεται ότι κάθε επένδυση στον πολιτισµό 
λειτουργεί ανταποδοτικά. Με άλλα λόγια, χρήµατα 
επιστρέφουν σ` αυτόν που επενδύει. Ειδικότερα, 
στην περίπτωση του νησιού µας, µετά τη δηµιουρ-
γία κατάλληλης υποδοµής, η Χίος απογειώθηκε 
πολιτιστικά.  
Σαν επακόλουθο τη δηµιουργία τουριστικής κίνη-
σης και τον πολιτισµό να συµβάλλει µε ένα αρκε-
τά σεβαστό ποσοστό στον τοµέα της επιδιωκόµε-
νης ανάπτυξης.  
Παρά το γεγονός ότι αυτοί που επηρεάζουν τις τύ-
χες της Χίου, δεν έχουν αξιοποιήσει όσο θα `πρεπε 
την προίκα που κληρονόµησαν (φυσικό κάλλος 
που υποβαθµίζεται, µνηµειακό πλούτο που καταρ-
ρέει, θησαυρούς της Βιβλιοθήκης Κοραή πεισµα-
τικά θαµµένους στην αφάνεια),  εν τούτοις, µόνη η 
ύπαρξη του Οµηρείου Πνευµατικού Κέντρου, εξα-
σφαλίζει την επίσκεψη στο νησί µας εκατοντάδων 
επισκεπτών. Με τις διάφορες εκδηλώσεις που 
πραγµατοποιούνται, περισσότερο µε τα συνέδρια, 
δίνεται η ευκαιρία να «ανακαλύψουν» ότι πέρα α-
πό τις γαστριµαργικές ιδιότητες που κατά κόρον 
έχουν προβληθεί, υπάρχουν και τόσα άλλα πράγ-
µατα που βάζουν το νησί σε πλεονεκτικότερη θέ-
ση, συγκρίνοντάς  το µε άλλους  τουριστικούς 
προορισµούς. 
Ευτυχώς τον τελευταίο καιρό αρχίζει να φαίνεται 
«φως στο βάθος του τούνελ» µε την έστω και µε-
ρική ανάδειξη αυτών των πλεονεκτηµάτων από 
µέρους των ταγών και να µην αποθαρρυνθούν κα-
λά-καλά όσοι επιµένουν δονκιχωτικά. Και είναι ε-
δώ ευκαιρία να κατονοµαστούν αυτοί οι λίγοι που 
πάνε κόντρα στο ρέµα.  Εκτός από τους ανθρώ-
πους των Μ.Μ.Ε. που ασχολούνται µε τους Πολι-
τιστικούς Συλλόγους, αλλά και µεµονωµένα άτοµα 
(∆ηµ. Κοκκινάκης, Παντελής Σαλλιάρης, Γιάννης 
Κολλιάρος, Βαγγέλης Ρουφάκης και όσοι ακόµα 
δουλεύουν αθόρυβα και εισπράττουν συνήθως α-
παξίωση. 
Επιστρέφοντας στα συνέδρια, αξίζει να γίνει µια 
µικρή αναφορά σε µερικά από αυτά που έγιναν το 
καλοκαίρι που µας πέρασε. 
1) 6-8 Ιουνίου. Οι φεντεραλιστές της Κίνησης για 
την Ευρώπη, µετά από ενέργειες της πολυτάλα-
ντης Πυργούσαινας Νίκης Λακαρδή, διάλεξαν το 
Οµήρειο για να συνεδριάσουν. Από τον γράφοντα, 
µέσω του τοπικού τύπου, έγινε γνωστή η δράση 
και η θυσία για τις ιδέες του Κώστα Περρίκου. Ο 
προεδρεύων του συνεδρίου, σε συνέντευξη τύπου,  
δεσµεύθηκε   να  µεταφέρει   στον  Πρόεδρο  του 
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6) 9-10 Αυγούστου. ∆ιηµερίδα από το ∆ίκτυο 
Μεσόγειος S.O.S. µε θέµα: Βιώσιµη διαχείριση 
των υδάτινων πόρων. Εντυπωσίασε η µεθοδική 
απλότητα του πανεπιστηµιακού οµογενούς κυρί-
ου Βλάχου. 
6) 25-27 Σεπτεµβρίου. Ένα ακόµη συνέδριο που 
οργάνωσε η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου µε 
πανεπιστηµιακούς δασκάλους «Ο Αιγιακός 
Όµηρος, Παγχρονικός». 
Υποστηρίχτηκε ότι θα πρέπει να υπάρχει συγκε-
ρασµός µε αυτό της Euroclassica. Λιγότερα τα 
έξοδα και το άγχος των υπευθύνων. 
Η Χίος της µαστίχας, των γλυκών και άλλων γεύ-
σεων, είναι βέβαιο ότι µε κατάλληλη προβολή, 
µπορεί να αποκαλείται και νησί των συνεδρίων. 

και σπουδαστές απ` όλο τον κόσµο που µπολιά-
ζονται στον Ελληνικό τρόπο ζωής, αντίδοτο στην 
ισοπεδωτική παγκοσµιοποίηση του ακόρεστου 
και αδίστακτου κέρδους. 
Ψυχή αυτής της καθεχρονικής συνάντησης η α-
κούραστη Χιώτισσα πανεπιστηµιακή δάσκαλος, 
και Α` Αντιπρόεδρος αυτού του «Οµίλου Ευρω-
παϊκών Εταιριών Καθηγητών Κλασσικών Γλωσ-
σών και Πολιτισµών Euroclassica» και ιδρυτής 
και διευθύντρια της Οµηρικής Ακαδηµίας, η χει-
µαρρώδης ∆ρ Μαρία-Ελευθερία Γ. Γιατράκου. 
Όλοι αυτοί, δάσκαλοι και φοιτητές, γίνονται οι 
καλλίτεροι πρεσβευτές της χώρας µας 
(περισσότερο της Χίου), όταν γυρίσουν στην πα-
τρίδα τους. 
∆υστυχώς εφέτος, λόγω και ατυχών συγκυριών, 
µε πολύ δυσκολία η ∆ρ Γιατράκου µπόρεσε να 
καλύψει µερικές ανελαστικές δαπάνες. Να ευχη-
θούµε ότι για το 2004, δεν θα υπάρξουν οι ίδιες 
αντιξοότητες. 

Από τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι οµογενείς  
στο Οµήρειο πριν το συνέδριο (28-7-2003) 

 

4) 31 Ιουλίου-4 Αυγούστου. Η όρνιθα µάζεψε 
άλλη µια φορά τα κλωσσόπουλά της στο 4ο Πα-
γκόσµιο Συνέδριο Αποδήµων Χίων (49ο Συνέ-
δριο Χιακών Σωµατείων).  
Οµογάλακτοι της πρώτης γενιάς, τα παιδιά τους 
και τα εγγόνια τους. Πολλά από τα τελευταία 
έχασαν την προγραµµατισµένη παραµονή στα 
Σκλαβιά. Το γιατί είναι δουλειά όχι δική µας. 
Ακόµη κάτι που ξεσκεπάστηκε ολότελα τούτη τη 
φορά. Όταν έχει κανείς δυο πατρίδες, διαλέγει 
αυτήν που τον συµφέρει, πράγµα που επιτείνει η 
ελλειπής / κατευθυνόµενη πληροφόρηση. 
 Το ευτύχηµα είναι ότι το θέµα κουβεντιάστηκε, 
λιγόστεψε η χολή σε µερικούς, σφίχτηκαν τα χέ-
ρια που άπλωσαν οι δυο µεριές. Ακόµα  µια πρα-
κτική απόφαση: Να καταγραφούν οι οµογενείς, 
που τους καταπίνει η αφάνεια µετά του λωτού τη 
δοκιµή. 

 

Κάποτε 
«Αθώοι» απόντες  
Τώρα 
Ένοχοι θύτες  
Ιδιοκτήτες 
∆ωρεάν ελευθερίας  
Προσκυνητές τάχα  
∆ακρυσµένων αγίων  
∆ιαλαλούν  
Κάλπικα λόγια  
Εξαργυρώνουν  
Ξένα όνειρα  
Σε τελετές  
∆ηµοσίων θεαµάτων. 

 
*** 

 

Πέφτει στα γόνατα 
Παρακαλεί 
Υπόσχεται 
Ας µην κερδίσει τίποτα 
Και σήµερα ας φύγει ηττηµένος 
Μονάχα τη σιωπή του 
Να διασώσει. 
 

*** 
 

Η νύχτα οργώνει ασταµάτητα 
Κανείς δεν θυµάται 
∆εν ονειρεύεται 
Καίγεται ο καιρός 
Λικνίζεται ο καπνός 
Μαύρο σεντόνι 
Κι οι σύντροφοι αλλού 
Αλέθουν λέξεις 
Σ` επικερδή συµβόλαια 
Και σε χρηµατιστήρια. 

 

Αντώνης Λάρδας 
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σταση όλων σας και όλων των φορέων. Ελπίζω 
ότι εκτός από το ταξίδι στη Μικρά Ασία 
(Τσεσµέ - Σµύρνη - Πέργαµο - Τροία), θα 
έχουµε τη χαρά να έχουµε οµάδα Ισπανών φοι-
τητών µε το γνωστό Ελληνιστή και Φιλέλληνα 
καθηγητή Jose Luis Navarro, ο οποίος θα διδά-
ξει κλασσικό θέατρο και οι φοιτητές θα παρου-
σιάσουν την τραγωδία του Ευριπίδη «Ίων». 
Τα µαθήµατα στο Οµήρειο θα αρχίσουν στις 9-
7-2004, στις 10-7 θα έχουµε επίσκεψη στη Μι-
κρά Ασία, στις 11-7 (Κυριακή απόγευµα) επί-
σηµη έναρξη, στις 12-7 επίσκεψη στις Οινούσ-
σες, το δείπνο της «∆άφνης» σε συνεργασία µε 
το ∆ήµο Καµποχώρων Σαββάτο βράδυ (17-7) 
και την Κυριακή 18-7 στις 11:00 π. µ. επίσηµη 
λήξη στο Οµήρειο. 
Εύχοµαι χαρούµενα Χριστούγεννα, ευτυχισµέ-
νη και δηµιουργική χρονιά. 
 

Με εξαιρετική τιµή 
∆ρ Μαρία-Ελευθερία Γ. Γιατράκου 
Α` Αντιπρόεδρος της Euroclassica 

και ∆ιευθύντρια της Οµηρικής Ακαδηµίας  

Αξιότιµε κύριε Ρουφάκη 
Εύχοµαι να είσθε πασίχαρος µε παραγωγικότητα 
στους τοµείς του πνεύµατος και του πολιτισµού. 
Για άλλη µια φορά εκφράζουµε τις άπειρες ευχα-
ριστίες µας και την ευαρέσκεια της Euroclassica 
και της Οµηρικής Ακαδηµίας για την πολύτιµη 
συµβολής σας στις δραστηριότητές τους. 
Η συµβολή σας εκτιµήθηκε δεόντως γι` αυτό και 
προτείναµε την επίσηµη ένταξη και αποδοχή σας 
στους κόλπους της Euroclassica ως συνεργάτη 
και υποστηρικτή της και αυτό εγκρίθηκε κατά τη 
συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Euro-
classica της 18ης και 19ης Οκτωβρίου 2003 και 
µας ανακοινώθηκε επισήµως από τον Πρόεδρο 
της Euroclassica καθηγητή Francisco De 
Oliveira  και από τον  νέο Γραµµατέα, καθηγητή 
Paul Leven, ο οποίος µας έστειλε και τα πρακτι-
κά της συνεδρίας. Αυτά θα δηµοσιευθούν και 
στο Newsletter που σύντοµα θα εκδοθεί και θα 
σας στέλλεται εις το εξής. 
Η Οµηρική Ακαδηµία ελπίζω να λειτουργήσει 
επισήµως και κατά το προσεχές θέρος (8-18 Ιου-
λίου )  µε τη βοήθεια,  συνεργασία και συµπαρά-  

Για καφεδάκι εργασίας στο «Νέον» (Σύνταγµα). Από αριστερά: Ο επιχειρηµατίας Ανδρέας Πανάγος, ο ζωγράφος-γλύπτης 
Σταύρος Παπασάββας, ο οµογενής Πρέσβης της Λιθουανίας στην Ελλάδα Νικόλαος Τρέχας, η ∆ρ Μαρία-Ελευθερία Γ. 

Γιατράκου, ο Ελληνιστής Ισπανός Καθηγητής Jose Luis Navarro και η… «∆άφνη»  (11-10-2003) 

Αξιότιµον κύριον  
Ευάγγελον Ρουφάκην 
Εκδότην Περιοδικού «∆άφνη» 
∆αφνώνα Χίου 82100 

Αθήνα, 6 ∆εκεµβρίου 2003 
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Και όµως ήταν Άγγελος  
(Παραµύθι) 

Κάποτε, στο στερέωµα, ψηλά, εκεί που ότι και αν 
υπάρχει, δε φαίνεται και ο άνθρωπος δε µπορεί να 
βρεθεί µε τη φθαρτή φύση του, στον Ουρανό, κά-
ποιος  Άγγελος, περιφερότανε νωχελικά, σχεδόν 
βαριεστηµένα. Κάτι τον απασχολούσε. Φαινόταν 
από τον τρόπο που µετρούσε το δρόµο του, από 
το κουρασµένο σκύψιµο του κεφαλιού. 
Για µια στιγµή το βλέµµα του πλανήθηκε στο χώ-
ρο. Όλα ήταν τόσο τέλεια, γαλήνη και ηρεµία, 
παντού, φως, ψυχές να τριγυρίζουν ανέµελα, ο-
µορφιά, και το καλό να κυριαρχεί. 
Ξανάσκυψε το κεφάλι. Η µατιά του έπεσε σε µια 
τούφα σύννεφου, που πατούσε. ∆εν ήταν κατά-
λευκη, όπως θα `πρεπε, µάλλον πήγαινε προς το 
γκρίζο.  
Χαµογέλασε. 
-Να που υπάρχει ακόµη και εδώ πάνω παραφωνία 
στο χρώµα, σκέφτηκε. 
Συνέχισε να περπατά, πάντα µε διάθεση θλιµµέ-
νη. Βρέθηκε έξω από την πόρτα Του. 
Κοντοστάθηκε για µια στιγµή. Ίσα που να πάρει 
µια ανάσα βαθιά. Το αποφάσισε. Χτύπησε, µα 
δεν περίµενε απάντηση, άνοιξε και µπήκε. 
-Χαίρε ∆ηµιουργέ, είπε δυνατά, λες και φοβόταν, 
µήπως δεν τον ακούσει. Μια αυστηρή σιωπή α-
πλώθηκε στο χώρο. 
-Τι συµβαίνει; 
Η σιωπή κόπηκε στη µέση. 
-Θέλω να ζητήσω κάτι, αλλά δεν ξέρω πώς... 
Πάλι σιωπή και µετά… µετά, ο δειλός λόγος του 
έγινε παράφορο ποτάµι για να τον παρασύρει. 
-Εγώ, ο ταπεινός υπηρέτης σου, θέλω να φύγω α-
πό δω, είπε αποφασιστικά. Θέλω να φύγω. ∆εν α-
ντέχω άλλο την τελειότητα του Ουρανού! Συγχώ-
ρεσε ∆ηµιουργέ, το ανικανοποίητο «εγώ» µου, 
την αχαριστία, την παραφορά και την ανοησία 
µου κι άσε µε να φύγω. 
Σώπασε για λίγο και µετά συµπλήρωσε: 
-Θα δεχτώ κάθε τιµωρία για αυτή την ανυπακοή, 
αλλά άσε µε να φύγω, ψέλλισε ικετευτικά. 
Ο Θεός τον κοίταξε στοργικά. ∆εν του απάντησε 
αµέσως, έµοιαζε να ζυγίζει τα λόγια Του 
-Θα κάνουµε µια συµφωνία, του είπε. Θα σε αφή-
σω να κατέβεις. ∆ε θα υπάρξει τιµωρία. Όποτε 
θελήσεις, θα µπορείς να ξαναγυρίσεις. Μόνο ένας 
όρος υπάρχει... 
-Μα, Θεέ µου, ζητώ να φύγω από κοντά σου και 
µ` αφήνεις έτσι, χωρίς να υπάρξει καµιά συνέπεια 
για µένα; Είπε απορηµένος. 
-Ο όρος είναι ότι όταν κατέβεις στη γη, θα µείνεις  

για ένα χρόνο κλεισµένος σε µια βιτρίνα. Θα µπο-
ρείς να βλέπεις τα πάντα, να νιώθεις τα πάντα, 
αλλά δε θα µπορείς να βγεις από `κει. Μετά θα α-
ποφασίσεις εσύ, που θα µείνεις, εδώ ή εκεί... 
Ο άγγελος απόρησε.  
Του φαινόταν τόσο εύκολο. Απάντησε, χωρίς  
καν να το σκεφτεί. 
-Ναι, δέχοµαι. 
-Να θυµάσαι όµως, είπε συµβουλευτικά ο Θεός, 
πως αν παραβείς τη συµφωνία µας, δε θα µπορείς 
να ξανάρθεις εδώ, αλλά ούτε και να µείνεις εκεί! 
Ξέρεις τι σηµαίνει αυτό; 
-  Ξέρω… Ψέλλισε ο Άγγελος θα χαθώ… Αλλά 
δέχοµαι τη συµφωνία που µου προσφέρεις. 
Έτσι, µετά από λίγο ο Άγγελος αποχαιρετούσε 
τον τόπο µέσα στον οποίο είχε ζήσει την αιωνιό-
τητα και πήγαινε στον τόπο, οπού τίποτα δεν είχε 
σχέση µ αυτήν.  
Μπήκε στη βιτρίνα της συµφωνίας και άρχισε να 
παρακολουθεί τα πάντα. Κάθε µέρα και άλλα 
πρόσωπα, διαφορετικές καταστάσεις, συναισθή-
µατα αλλόκοτα, σκηνές τέλους και αρχής, επανά-
ληψης και συνέχειας. Σχέση καµιά, µε την ηρεµία 
και τη γαλήνη του Ουρανού. Κάθε µέρα και ένα 
καινούργιο ξάφνιασµα, επώδυνο, λυτρωτικό, α-
διέξοδο, επικίνδυνο, µα πάντα διαφορετικό... 
Μια µέρα στάθηκε µπροστά στη βιτρίνα του ένα 
παιδί. Έκλαιγε και τα δάκρυα στα µάγουλά του 
είχαν σκάψει ρυτίδες. Τα ρούχα, σκισµένα και 
βρώµικα. Το δεξί µανίκι του, κρεµόταν άδειο! 
Τον έλεγαν Γκόραν. Μα δε σταµάτησε να κλαίει, 
ακόµα και όταν κατάλαβε πως στη βιτρίνα απένα-
ντι του, ήταν ένας άγγελος. Τα µάτια του, σαν 
κάρβουνα, στυλωµένα στο κενό, δεν περίµεναν 
τίποτα, έτρεµαν µε το παραµικρό. 
Ήταν η πρώτη φορά που ο άγγελος ένιωσε από-
γνωση. Σήκωσε τα µάτια ψηλά, σα να ζητούσε α-
πό εκεί απάντηση. ∆ε σκέφτηκε τίποτα άλλο. Με 
τη ροµφαία του, έκοψε το δεξί φτερό του. Το 
`δωσε στο Γκόραν, για να µάθει να πετά! 
Το παιδί του χαµογέλασε, φόρεσε το φτερό, εκεί 
που κάποτε υπήρχε ένα χέρι και έφυγε, όπως είχε 
έρθει, ξαφνικά... 
Την επόµενη µέρα, εµφανίστηκε µπροστά στη βι-
τρίνα µια οπτασία. Τον κοίταξε προσεχτικά, την 
κοίταξε και εκείνος. Απόρησε. ∆εν την γνώριζε. 
Μα ποια ήταν; Εκείνη του είπε πως οι άνθρωποι 
την λένε Αγάπη και άρχισε να γελά ασταµάτητα. 
-Για κοιτάξτε! Ένας άγγελος µε ένα φτερό, χα χα 
χα! Ένας Άγγελος µε ένα φτερό! 



Σε άλλο τόνο (1) 
 

Γυρίζω. Όπως γυρίζει µια ρόδα 
στον άξονά της. 
Όπως γυρίζει  
µια βίδα που βιδώνεται. 
Οι στροφές που παίρνω  
µου φέρνουν ίλιγγο. 
 
Όµως γυρίζω. 
Και χώνοµαι συνέχεια 
µέσα στο γκρίζο πέπλο 
που τυλίγει το άγνωστο... 

 
Σε άλλο τόνο (2) 

 

Ας αφήσουµε λοιπόν  
τις µεµψιµοιρίες 
πι ας πιάσουµε σφιχτά 
-εδώ και τώρα- 
τον κίνδυνο από τα κέρατα… 
Ας µην τον αφήσουµε 
να κινηθεί 
σαν τον ταύρο «εν υαλοπωλείω». 
 
Πρέπει να ελέγξουµε  
την κατάσταση,  
χωρίς καθυστέρηση,  
και δισταγµό,  
χωρίς έλεος...  
Το τέλος δεν πρέπει  
να φτάσει. 
 

Ουαί υµίν 
 

Πρώτα φοράµε τη µάσκα µας, 
έπειτα 
κάνουµε µεγάλους σταυρούς 
τις Κυριακές στην Εκκλησία. 
∆ίνουµε 
-όταν µας βλέπουν- 
βοηθήµατα και φιλοδωρήµατα. 

Κι έπειτα… 

 
Έπειτα 
δεν προλαβαίνουµε 
να σκάβουµε λάκκους  
σ` όλους αυτούς  
που είχαν την ατυχία  
να πέσουν στη παγίδα  

Ο Άγγελος χαµήλωσε το κεφάλι και µια βροχή ξέφυγε 
απ` τα µάτια του. Μα, τι ήταν; 
-Χα χα χα, η Αγάπη ξαναγέλασε. Αυτά είναι δάκρυα, 
του είπε. Είναι δώρο του Θεού για τον άνθρωπο, που 
πονά. Μη µου πεις πως εσύ, ένας Άγγελος, πονάς. 
Ο Άγγελος σήκωσε το κεφάλι. ∆εν υπήρχαν πια δά-
κρυα, τα χε στεγνώσει µια φωτιά, που την είχε τώρα 
στα µάτια. 
-Ναι, πονώ, της είπε, πονώ απ` τα λόγια σου. 
Η Αγάπη σοβάρεψε. 
-Οι άνθρωποι πονούν απ` τα λόγια µου. Απλά δεν το 
ξέρουν... 
-Πονώ όµως και επειδή δε σ` έχω γνωρίσει µέχρι τώ-
ρα, συνέχισε ο Άγγελος. 
-Οι άνθρωποι πονούν, επειδή µε γνωρίζουν, επειδή µε 
βρίσκουν και µε χάνουν. Μα εσύ δεν είσαι άνθρωπος! 
Ο Άγγελος την κοίταξε απελπισµένος, µε  απόγνωση. 
-Κοίτα µε, της φώναξε και µε την ροµφαία, έκοψε και 
το άλλο του φτερό. Τώρα δεν είµαι άγγελος. Με βλέ-
πεις; ∆εν έχω φτερά. 
Τώρα, ήταν η Αγάπη που έσκυβε το κεφάλι θλιµµένη. 
-Συγχώρα µε, ψιθύρισε, δε φταίω εγώ. Κάποτε ένιωθα 
πολύ µοναξιά, το µόνο που ήθελα ήταν να µε θέλουν 
όλοι. Το ζήτησα από το Θεό και εκείνος µου είπε εντά-
ξει, µε ένα όρο. Να µην µπορώ να σταθώ  κάπου για 
πολύ,  από παντού να περνώ και  πουθενά  να µη µένω, 
γιατί αλλιώς, θα χαθώ. 
Ο Άγγελος άρχισε να γελά δυνατά. 
-Γιατί γελάς; ρώτησε παραξενεµένη η Αγάπη.  
-Γιατί έκανα και εγώ µια παρόµοια συµφωνία µε το 
Θεό. Του ζήτησα να µ` αφήσει να έρθω εδώ και µου 
είπε ναι, αλλά πρέπει να µείνω για ένα χρόνο σ` αυτή 
τη βιτρίνα, αλλιώς δε θα µπορώ να γυρίσω στον ουρα-
νό, µα ούτε και να µείνω εδώ. 
-Μα είσαι ανόητος; Και γιατί να αφήσεις τον ουρανό;  
Ο άγγελος απάντησε, χωρίς καν να σκεφτεί. 
-Μα, για να γνωρίσω εσένα... 
Η Αγάπη χαµογέλασε τρυφερά και τον κοίταξε βαθιά 
στα µάτια. Την κοίταξε και εκείνος. 
-Θέλω να ξέρεις κάτι, της είπε. 
-Τι ; 
-Τώρα δε µε νοιάζει αν θα χαθώ. 
-Τι εννοείς; τον ρώτησε. 
Ο άγγελος χαµογέλασε µε αθωότητα και το χαµόγελό 
του θύµιζε εκείνη την τούφα σύννεφου, τη λευκή, που 
όµως πήγαινε προς το γκρίζο...  
-Κοίτα µε, της είπε. 
Σήκωσε τη ροµφαία του ενάντια στη βιτρίνα. ∆ίστασε, 
ίσα-ίσα µια στιγµή και µετά τη πέταξε   µε ορµή. Η βι-
τρίνα έσπασε σε χιλιάδες µικρά-µικρά κοµµάτια. 
-Τώρα πια δε µε νοιάζει που θα χαθώ, φώναξε, φτάνει 
που θα χαθώ εξ αιτίας σου, ψιθύρισε!  
 

Αγγελική Καραβουρνιώτη 
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Αγαπητέ µου Βαγγέλη, 
Σ ευχαριστώ για το ωραίο 10ο τεύχος του περιο-
δικού σου «∆άφνη» που µου έστειλες. Έχω να το 
διαβάσω από τα πρώτα του τεύχη και διαπιστώνω 
µε ευχαρίστηση την ανοδική του πορεία. Οµολο-
γουµένως το 10ο τεύχος είναι ένα κόσµηµα. 
Συγχαρητήρια και για τους ωραίους αγώνες και 
τους στόχους σου καθώς και για τα επιτεύγµατα 
σου. Είσαι αξιοθαύµαστος. 
Αν υπάρχει το φυλλάδιο µε την οµιλία του ∆ρος 
Θεοχάρη Μιχ. Προβατάκη «Οι αρχαίοι Έλληνες 
φιλόσοφοι στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή 
Εικονογραφία» θα σε παρακαλέσω να µου το 
στείλεις. 
Σου στέλνω τα δύο τελευταία τεύχη της «3ης Χι-
λιετίας» (το επόµενο θα κυκλοφορήσει σε λίγες 
µέρες ) καθώς και δυο οµιλίες µου.  
Σου εύχοµαι καλή δύναµη και καλές εµπνεύσεις. 
Με αγάπη και τιµή, 

Μόσχος Κεφάλας  
∆ικηγόρος ε. τ. -Συγγραφέας  
Πρόεδρος του ΠΕΛΚΥΠΟΣ  

Εκδότης - ∆/ντής της «3ης Χιλιετίας» 
* 

Αγαπητέ Βαγγέλη 
Σ` ευχαριστώ για το τεύχος 10 του περιοδικού 
σου «∆άφνη» που είχες την καλοσύνη να µου 
στείλεις. Είναι αληθινά αξιοθαύµαστο. 
Χάρηκα ιδιαίτερα το αφιέρωµα για τον αξέχαστο 
Νίκο Γιαλούρη. Πραγµατικά το άξιζε. Ήταν 
άνθρωπος και καλλιτέχνης εξαίρετος. ∆εν είχα, 
δυστυχώς, την τύχη να τον γνωρίσω από κοντά 
και λυπάµαι. Επικοινώνησα µαζί του µε αλληλο-
γραφία και τηλεφωνικά. Μου έστειλε µερικά από 
τα έργα του στη ζωγραφική και συνεργασίες του, 
που δηµοσίευσα στο περιοδικό που εξέδιδα, τα 
«Αιγαιοπελαγίτικα Θέµατα».  
Γραπτά του δεν έχω ατυχώς κανένα. Αν κατά τύ-
χη βρεις κανένα βιβλίο του θέλω να το αγοράσω. 
Μ` ενδιαφέρει πολύ. 
Θερµά συγχαρητήρια για την πολύ καλή δουλειά 
που κάνεις µε το περιοδικό. Σου εύχοµαι από 
καρδιάς καλή υγεία. 

Φιλικά, 
Γιώργος Ι. Καλλέγιας 

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

Αγαπητέ κύριε Ρουφάκη 
∆υο λόγια πολύ βιαστικά (γιατί µόλις επέστρεψα 
και ξαναφεύγω) για να σας πω ένα µεγάλο ευχα-
ριστώ για τα όµορφα αντίτυπα που µου στείλατε, 
δείγµατα της αξιόλογης δουλειάς σας και ενίσχυ-
σης καταξιωµένων ανθρώπων όπως π. χ. της κυ-
ρίας Χαβιάρα-Καραχάλιου που ήδη ήξερα το 
έργο της από προηγούµενες εκδόσεις. 
Ιδιαίτερα µε συγκίνησε το αφιέρωµα στον καλό 
φίλο τον αξέχαστο Νίκο Γιαλούρη. 
Να `στε καλά και καλή συνέχιση των προσπα-
θειών σας. 

Φιλικά 
Μαρία Φαφαλιού-∆ραγώνα 

* 
Αγαπητέ κύριε Βαγγέλη 
Ύστερα από ένα σύντοµο ταξίδι µου στην Αθήνα, 
γύρισα και βρήκα να µε περιµένει το 10ο τεύχος 
της «∆άφνης» µε την πολύ κοµψή εµφάνιση και 
το πλούσιο περιεχόµενο όπως πάντα. 
Εύχοµαι ολόψυχα να τα χιλιάσει και σε σας προ-
σωπικά να περνάτε καλά µε υγεία και δύναµη να 
συνεχίσετε τις δραστηριότητές σας. 

Με εκτίµηση, 
Ελένη Μάγκου   

* 
 

Θεσσαλονίκη  28-11-2003 
 

Αξιότιµε κ. Ρουφάκη, 
Το ∆.Σ. του  Συλλόγου Χίων Θεσσαλονίκης «Η  
ΑΓΙΑ  ΜΑΡΚΕΛΛΑ» σας  ευχαριστεί  για  την  
ευγενική προσφορά µέρους του φωτογραφικού  
σας αρχείου για την παρουσίαση έκθεσης φωτο-
γραφίας κατά την εορταστική εκδήλωση που   
οργάνωσε ο Σύλλογός µας για την 91η επέτειο  
της απελευθέρωσης της νήσου Χίου. 
Οι φωτογραφίες αυτές, που µε τόση ευαισθησία  
επιλέξατε για να ανταποκρίνονται στο πνεύµα  
και το κλίµα της εορτής δηµιούργησαν µια συγκι-
νητική ατµόσφαιρα, αφού για πολλούς ήταν ανά-
µνηση παιδικών χρόνων. 
Τις φωτογραφίες αυτές θα τις φυλάξοµε σαν ένα  
πολύτιµο κοµµάτι του αρχείου του Συλλόγου  
µας. 
Επειδή γνωρίζουµε την  επιθυµία  που είχατε να  
είστε παρών στην εκδήλωσή µας αλλά δεν µπορέ-
σατε να έλθετε, θα σας  ενηµερώσοµε σχετικά µε 
ότι έλαβε χώρα αν και η περιγραφή  δεν µπορεί  
ποτέ να αποδώσει την πραγµατικότητα.   →   → 
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σµατα και Χιώτικα προϊόντα και χυµοί που  
έστειλε  ο  Α. Σ. Ε  Χίου. 
Μετά το τέλος της πολύ ενδιαφέρουσας και πε-
ριεκτικής οµιλίας της κυρίας Φύλλα, το Συγκρό-
τηµα της Παραδοσιακής Μουσικής του ∆ήµου  
Θεσσαλονίκης τραγούδησε παραδοσιακά νησιώ-
τικα και άλλα τραγούδια, για να κλείσει η γιορτή  
µε συνεστίαση σε χιώτικη ταβέρνα. 
Αυτά σχετικά µε την εκδήλωση για την επέτειο  
της απελευθέρωσης της Χίου.   
Πάλι εκφράζουµε τις ευχαριστίες µας για το φω-
τογραφικό υλικό που µας παραχωρήσατε. 

Με τιµή 
Για το ∆. Σ 
Ο  Πρόεδρος         

∆ηµ. Λατουσάκης 
* 

Αγαπητέ Βαγγέλη 
Έλαβα το περιοδικό όπως κάθε φορά που µου 
στέλλεις και µε µεγάλη υποµονή και ησυχία το 
διαβάζω. Με τα τόσα αφιερώµατα που γράφεις, 
νοιώθω περήφανος που είσαι χωριανός και γείτο-
νάς µου. 
Εύχοµαι ο Θεός να σου δίνει υγεία, χαρά και 
κουράγιο, για να γράφεις τα ωραία λόγια για το 
νησί µας και ότι άλλο ποθείς. 

Με αγάπη 
Κώστας Φιριπίδης 

Πειραιάς 

Η γιορτή µας ξεκίνησε µε δοξολογία στον Ιερό  
Ναό του Αγίου Μηνά Θεσσαλονίκης, όπου πα-
ρευρέθηκαν η Υφυπουργός Υγείας κ. Ελπίδα  
Τσουρή, ο Νοµάρχης Θεσσαλονίκης κ. Π. Ψω-
µιάδης, ο πρώην Νοµάρχης κ. ∆. ∆ηµητριάδης, ο 
Αντινοµάρχης κ. Μπίκος, ο Αντιδήµαρχος Πολι-
τισµού κ. Α. Γυφτόπουλος, ο κ. Μακραντωνάκης, 
πρών Αντιδήµαρχος Πολιτισµού, οι  Βουλευτές  
Θεσσαλονίκης κ. Κούβελας και κ. Σπηλιόπουλος,  
ο δηµοσιογράφος κ. Γκιουλέκας, ο Πρόεδρος της  
Παγκρητίου Αδελφότητας πρώην Βουλευτής κ.  
Ν. Παπαδάκης, ο συµπατριώτης µας καλλιτέχνης  
κ. Παντελής Θαλασσινός που βρέθηκε για λίγες  
µέρες στη Θεσσαλονίκη και πολλά µέλη της   
Χιακής παροικίας και φίλοι.   
Μετά την δοξολογία κατατέθηκε στεφάνι στο  
Μνηµείο  Ηρώων  του  Γ’ Σ. Σ., από τον Πρόεδρο  
του Συλλόγου κ. ∆ηµ. Λατουσάκη και εκ µέρους  
της Νοµαρχίας από τον Αντινοµάρχη κ. Μπίκο,  
όπου και εψάλλη δέηση υπέρ των Πεσόντων. 
Στην αίθουσα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλο-
νίκης, όπου συγκεντρωθήκαµε για να παρακο-
λουθήσουµε την οµιλία της κ. Ξένης Φύλλα-  
Γιούργη µε θέµα «Λαϊκή παράδοση και Εθνική  
συνείδηση» είχαν εκτεθεί οι φωτογραφίες που 
προκάλεσαν το ενδιαφέρον των συµπατριωτών  
µας και των άλλων φίλων που παρέστησαν στην  
γιορτή  µας.  
Στους  προσκαλεσµένους  προσφέρθηκαν  κερά- 

Σύλλογος Χίων Θεσσαλονίκης. Εορταστικές εκδηλώσεις για την 91η επέτειο της απελευθέρωσης της Χίου. 
Η αίθουσα κοσµείται µε την έκθεση φωτογραφίας από το αρχειακό υλικό του κ. Βαγγέλη Ρουφάκη. 

Ο Σύλλογος τον ευχαριστεί θερµότατα. 
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και το αεράκι φέρνει τη µυρουδιά των λουλου-
διών της. 
Σπάζει η αλυσίδα και σα δελφίνια ρίχνονται οι 
Νηρηίδες ποια θα πρωτοπιάσει τη στεριά. Πάλι 
πρώτη  την πατά  η Αµφιτρίτη,  ενώ  πίσω της, 
γελώντας και φωνάζοντας, πέφτουν µια-µια 
στην άµµο οι αδελφές της. 
Στην όµορφη αυτή γη ξαναρχίζουν το χορό 
τους. Σαν τα κύµατα που µόλις άφησαν, γέρ-
νουν, γλιστρούν, λυγίζουν; ανάλαφρες, κι ανά-
µεσα τους, ξεχωριστή πάντα, η Αµφιτρίτη.  
Μα ξαφνικά το τραγούδι κόβεται, φωνές τρό-
µου ξεσπούν και ο κύκλος σκορπάει απότοµα. 
Βλέπει η Αµφιτρίτη κάποιον να ορµά κατ` επά-
νω της κι αλαφιασµένη ξαναρίχνεται στη θά-
λασσα. Πίσω της νιώθει τον άλλον να βουτά κι 
αυτός στα βαθιά. Απλώνει κιόλας να την πιά-
σει! Σαν το χέλι του ξεγλιστρά και µε τον πανι-
κό στην καρδιά φεύγει, πότε σύρριζα στο βυθό, 
πότε ψηλά κοντά στα κύµατα που αφρίζουν, 
πότε ανάµεσα στα πυκνά κινούµενα φύκια. 

-Βοηθήστε µε..., παρακαλούν τα χείλια της τον 
κόσµο το θαλασσινό, που από µικρή την προ-
στάτευε και τη φύλαγε µε τόση αγάπη. Μα, α-
ντίς βοήθεια, καταλαβαίνει πως και αυτός σύµ-
µαχος του διώχτη της γίνεται. Τα φυτά τεντώ-
νουν τα κλαριά τους να της  κλείσουν το δρόµο,  

Στο βυθό του πελάγου είναι το παλάτι του Γέ-
ρου της θάλασσας, του Νηρέα. Μια σπηλιά 
πλατιά, φως γεµάτη, όπου τα πράσινα νερά πλέ-
νουν τους γυαλιστερούς τοίχους και κρύσταλλα 
πολύχρωµα αστράφτουν στα ψηλά δώµατα. Φύ-
κια, κοράλλια, λουλούδια της θάλασσας στολί-
ζουν την είσοδο, πλέκονται γύρω στους βρά-
χους, κάνουν πύλη βασιλικιά για τη φύλαξη του 
θησαυρού του Νηρέα. Γιατί µέσα εκεί κρύβο-
νται θησαυροί αφάνταστοι. Άστρα, κοχύλια, 
κοράλλια, µαργαριτάρια σε σωρούς, ψάρια ολό-
χρυσα και φεγγερά. Μα πιο πολύτιµο απ` όλα 
οι πενήντα κόρες του. 
Ορθός εµπρός στη σπηλιά του στέκεται ο Νη-
ρέας. Στο ένα χέρι βαστά την τρίαινα και συλ-
λογισµένα κοιτάζει απάνω, εκεί που ασπρίζουν 
και χτυπιούνται τα κύµατα. Για µαλλιά έχει φύ-
κια πράσινα και στα γένια του είναι κολληµένα 
βότσαλα µε της ίριδας τα χρώµατα. Καθώς κοι-
τάζει, καταλαγιάζουν σιγά-σιγά τα κύµατα γα-
λήνη απλώνεται απάνω, όπως και στο βυθό της 
θάλασσας. Ο Νηρέας αφήνει τη σπηλιά του, 
υψώνεται, βγαίνει στην επιφάνεια και ρίχνει 
την ήρεµη µατιά του ολόγυρα στη γαλανή θά-
λασσα. Λαφρύ αεράκι σηκώνει τα φύκια από το 
µέτωπο του κι ο ήλιος ασηµώνει τ` αλάτι στους 
ώµους του. Ο γέρο-Νηρέας χαµογελά αργά. 
Τούτη είναι η θάλασσα η δική του, η ήσυχη, η 
γαληνεµένη. 
Ένα κυµατάκι έρχεται και σπάζει στο πλατύ 
στήθος του θεού. Ένα γέλιο ακούγεται, άλλο 
απαντάει. Κύµατα παιχνιδιάρικα ρίχνουν τον 
αφρό τους. Όλη η θάλασσα ζωντανεύει. Εδώ 
ένας ώµος ασπρίζει και χάνεται πάλι. Εκεί δυο 
χείλια πετούν ένα γέλιο πριν τα ξανασκεπάσει 
το κύµα. Αλλού ένα κεφαλάκι ξεπροβάλλει και 
προτού ξαναβυθιστεί τινάζει, διαµάντια στον 
ήλιο, το νερό από ολόχρυσα µαλλιά. Είναι οι 
Νηρηίδες, οι γοργοκίνητες. Βυθίζονται, ξανα-
βγαίνουν, σηκώνουν τα χέρια τους στον ήλιο 
και πάλι ρίχνονται γελώντας στα κύµατα. Πιά-
νονται από τα χέρια και, αλυσίδα µακριά, σχί-
ζουν τα γαλανά νερά γυρεύοντας κάποιο ακρο-
γιάλι. Τις οδηγεί η Αµφιτρίτη που όρθια γλι-
στρά µέσα στον ήρεµο καθρέφτη. Πέρα στον 
ορίζοντα αστράφτουν της Νάξου τα περιγιάλια  

Η Αµφιτρίτη 
Από το βιβλίο της Αλεξάνδρας ∆έλτα-Παπαδοπούλου «Μύθοι και θρύλοι 2» 

Νηρέας (Ελληνική Μυθολογία Ι. Ρισπέν) 
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όστρακα µεγάλα ανοι-
γοκλείνουν απειλητικά 
στο πέρασµα της. Ψά-
ρια άπειρα µαζεύονται 
πηχτά µπροστά της. 
Ένα χταπόδι απλώνει 
τα πλοκάµια του να την 
αρπάξει... Γρήγορη σαν 
αχτίδα πετάγεται ολόι-
σα στην επιφάνεια.  
Όµως και τα κύµατα 
σηκώνονται βουνά γύ-
ρω της. Ρίχνονται πάνω 
της βροντώντας. Η Νη-
ρηίδα βουτά πάλι στα 
βαθιά. 
Πολλή ώρα βάσταξε το 
άγριο αυτό κυνηγητό.  
Η Αµφιτρίτη µόνο τον 
πανικό της ακούει και 
σχίζει τη θάλασσα πιο γρήγορη κι απ` το φως. 
Καµιά φορά αρχίζουν να γαληνεύουν τα κύµα-
τα, ο βυθός µερεύει, αδειάζει η θάλασσα από 
εχθρούς. Η Αµφιτρίτη βλέπει, κοντά πολύ, 
µιαν άγνωστη ακρογιαλιά. Με κόπο κολυµπά 
για να τη φτάσει. Στην ξένη αυτή γη, πέφτει α-
ποκαµωµένη. Η καρδιά της ακόµα χτυπά σκε-
παρνιές. Γύρω της όλα σωπάσανε. Ακουµπά 
το κεφάλι στην άµµο. Κλείνει τα µάτια να ξε-
χάσει... 
Εκεί ακούει µια βουή µακρινή, σα βροντή που 
κυλά πολύ ψηλά, στα σύννεφα και ξεχωρίζει 
τ` όνοµά της. 
-Αµφιτρίτη... Αµφιτρίτη... 
Ανασηκώνεται και κοιτάζει ολόγυρα. Μακριά, 
σε ένα βράχο µισοκρυµµένο  από την κατα-
χνιά και τα σύννεφα, µαντεύει ένα γίγαντα α-
σάλευτο. 
-Αµφιτρίτη, κυλά πάλι η φωνή. Πως ήρθες ε-
δώ, στην Άκρη της Γης; 
-Που µε ξέρεις; ρωτά σιγά η Νηρηίδα. 
-Σε ξέρω, όπως γνωρίζω όλη τη θάλασσα, κά-
θε της πέτρα, κάθε της ψάρι... Εδώ στην απέ-
ραντη µοναξιά µου, αφήνω τα µάτια µου να 
βουτούν ως τα βάθη της παλιάς µου πατρίδας. 
Εκεί σε γνώρισα και σένα, από χρόνια... Εκεί 
σε είδα και τώρα που έφευγες κυνηγηµένη, γε-
µάτη φρίκη... Γιατί τρέµεις, Αµφιτρίτη; Γιατί 
δε γυρίζεις να δεις ποιος είναι ο διώχτης σου; 
∆εν το κατάλαβες πως η θάλασσα όλη το θεό 
της βοηθούσε, όταν γύρευε να σε πιάσει;  

∆εν κατάλαβες πως ο Ποσειδώνας, ο άρχοντας 
όλης της θάλασσας, σ` αγάπησε και σε θέλει 
βασίλισσά του, στο πλευρό του; Στον ιριδόχρω-
µο θρόνο του σε περιµένει, σκυθρωπός, µονά-
χος. Εκεί είναι η µοίρα σου, κοντά του να καθί-
σεις. Κι ας ήλθες ως εδώ, στην Άκρη της Γης, 
για να ξεφύγεις. Εδώ, όπου η δική µου µοίρα µ` 
έχει τάξει για αιώνες και πάλι αιώνες να σηκώ-
νω τον ουρανό στους ώµους µου...  
Με δέος ρωτά πάλι ή Αµφιτρίτη. 
-Ποιος είσαι; 
-Είµαι ο Άτλαντας, ο γιος του Ιαπετού και της 
Κλιµένης, ο Τιτάνας…  
Ένας φλοίσβος ακούγεται. Γυρίζει η Αµφιτρίτη 
και βλέπει τη θάλασσα αλλαγµένη... Κάθε κύ-
µα φέρνει κι ένα λουλούδι, κάθε σταγόνα α-
στράφτει χίλια χρώµατα. ∆ελφίνια πηδούν και 
οι γλιστερές τους πλάτες γυαλίζουν παιχνιδιά-
ρικα στο γαλάζιο νερό. 
-Σε καλεί ο βασιλιάς σου, βροντά πάλι µακρινή 
η φωνή του Άτλαντα. Πήγαινε, Νηρηίδα, στην 
ευτυχία που σε περιµένει. Η θάλασσα όλη στο-
λίστηκε να σε δεχτεί... 
Και η Αµφιτρίτη αφήνει τα κύµατα να την α-
γκαλιάσουν, τα δελφίνια να την σηκώσουν και 
µέσα από τη µυρωµένη θάλασσα να την πάνε 
στο παλάτι του Ποσειδώνα. 
Γύρω της τραγουδούν τα νερά, φτερουγίζουν οι 
γλάροι και ότι ζει µέσα ή ολόγυρα στο γιαλό, 
έρχεται να προσκυνήσει τη φωτεινή βασίλισσα 
της θάλασσας, την Αµφιτρίτη. 

Ποσειδώνας και Αµφιτρίτη (Ελληνική Μυθολογία Ι. Ρισπέν) 
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Λόγια άκαιρου χρόνου 
 

Τα χρώµατα και τ` αρώµατα της ζωής σου 
ντύθηκα 
Κίρκη να σε µαγέψω σ` άκαιρο χρόνο. 
Κι έχασα τα λόγια. 
Κι έκλεισα το χρόνο σ` ένα µικρό κύκλο, 
του όλα και του τίποτα. 
Ξέχασα τους Λαιστρυγόνες του χθες  
και του αύριο τις προσµονές. 
Απόθεσα στη φούχτα του τώρα, 
ότι είχα και δεν είχα... 
 

Σεπτέµβριος `03                                                      Ε. Π 

Οι τυφλοπόντικες Τίνας Παπαδοπούλου 2 
Ευχαριστούµε θερµά  2 
Χρόνια πολλά και… διάφορα Βαγγέλη Ρουφάκη 3 
Φύγαν οι φίλοι σαν φύλλα Αντώνη Λάρδα 4 
Πρωτοχρονιά  Π. Α. Μαυρογιώργη 6 
Παινέµατα Π. Α. Μαυρογιώργη 6 
Μπουρλής-Τζαννής (Αποχαιρετισµός) Βαγγέλη Ρουφάκη 7 
Πέτρος Μαρτάκης Περιοδικό «Παν» 8 
Ο «Κοραής» για τα ελευθέρια Μαίρη Παπακωνσταντίνου 9 
Η Ο. Χ. Σ. Α. στον Πειραιά Βαγγέλη Ρουφάκη 9 
Εκδηλώσεις στο ∆αφνώνα Βαγγέλη Ρουφάκη 10 
Εκείνο το χωριό Πέτρου Ι. Μαρτάκη 12 
Το Βαρβάσι Γιώργη ∆ηλµπόη 13 
Αετοφωλιές Τίνα Παπαδοπούλου 13 
Ανοικτό Θέατρο Καρδαµύλων  Βαγγέλη Ρουφάκη 14 
Ευρω-κωµωδία Νίκου Γιαλούρη 16 
Καλοκαιρινοί απόηχοι ∆ηµήτρη Μελαχροινούδη 17 

Και όµως ήταν Άγγελος Αγγελικής Καραβουρνιώτη 20 
Σε άλλο τόνο 1-2 Μόσχου Κεφάλα 23 
Ουαί υµίν  Μόσχου Κεφάλα 23 
Γράµµατα από τους αναγνώστες µας  22 
Από την Ελληνική Μυθολογία - Η Αµφιτρίτη Αλεξάνδρας ∆έλτα 24 
Αγ. Νικόλαος-Ψαρά Χαρακτικό Νίκου Γιαλούρη 26 
Λόγια άκαιρου χρόνου Ε. Π. 26 
Περιεχόµενα  26 
Φως εκ φωτός  Αµαρυλλίδα 27 

Ποιήµατα Αντώνη Λάρδα 18 
Οµηρική Ακαδηµία (επιστολή) Μαρία-Ελευθερία Γ. Γιατράκου 19 



Φως εκ Φωτός 
 

 Ω! Άγιο Φως της Ήλιδας  
που ζεσταίνεις τον κόσµο. 
 
 Πατρώα πάθη και πόθοι  
που αναλίσκονται στο φως. 
 
 Των Αθλούντων το Νου και το  
Σώµα που λογίζεται µέρα. 
 
 Μέσ' στο φως της Εκάτης  
αναγεννήθηκε η σπίθα των Αθανάτων. 
 
 Κ` η σκέψη, το Νου παρανάλωσε. 
Κ` οι αισθήσεις µέθυσαν... 
Είναι µέρες άδυτες 
και νύχτες αστράτες 
που τυφλώνουν τον Πανανό. 
 
 Άνω κάτω ο Άρης  
πυργώνει τις στράτες  
κι ατσαλώνει το Νου. 
 
 Τώρα καιρός για νέα προστάγµατα  
και σκέψεις φωτεινές  
στις καινούργιες τάξεις πραγµάτων  
που παλεύουν στ' αλώνι. 
 

«Μύρισε τους οιωνούς»                    Αµαρυλλίδα 

Σχέδιο: Μαίρη Παπακωνσταντίνου 




