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Ευχαριστούµε Θερµά 
 

Τους οµογενείς Σταύρο Χαβιάρα, Μιχάλη Κουλου-
ρούδη καθώς και τον Σύλλογο ∆αφνουσίων Αττι-
κής για τα διάφορα ποσά, που για ενίσχυση  του 
Περιοδικού µας έδωσαν, βοηθώντας έτσι το έργο 
µας που µοναδικό στόχο και σκοπό έχει την ανάδει-
ξη του τόπου µας.  
Επίσης ευχαριστούµε όλους όσους µε κάθε τρόπο 
µας βοηθούν στην προσπάθειά µας.  
Ευχόµαστε και άλλοι να µιµηθούν το παράδειγµά 
τους και το Περιοδικό µας να συνεχίσει τις εκδό-
σεις και τις λοιπές δραστηριότητές του, χωρίς οικο-
νοµικά προβλήµατα. 

Το Νέϊ 
 

Στ` ακρογιαλιού τις πέτρες, χωριστά, 
εκεί που σβουν τα Τούρκικα σοκάκια, 
µακριά από τα χαρέµια τα κλειστά, 
κάνουνε κέφι νιόβγαλτα Τουρκάκια. 
 
Παιδάκι γλυκοµάγουλο βαστά 
γιοµάτα µε µαστίχα καραφάκια 
κι ένας, σιµά, ∆ερβίσης, µε σβηστά 
τα µάτια, τους γλεντά µε τραγουδάκια. 
 
Και κολλητό στο στόµα του το Νέϊ 
πότε λαγγεύει, πότε σιγόκλαιει… 
Κι ενώ τριγύρω η νύχτα αχνοσιωπά, 
 
εκείνος, κοιµισµένος στα όνειρά του, 
ξεσχίζει σε τραγούδια την καρδιά του, 
όχι γι` αυτούς, για κείνη που αγαπά… 
 

«Εγκυκλοπαιδικόν Ηµερολόγιον 1931» 
Μιχ. Αργυρόπουλος 

 

 
Ο Σµυρναίος ποιητής των 
«Τραγουδιών της Ανατολής»  
Μιχ. Αργυρόπουλος. Βουλευ-
τής Αθηνών και αντιπρόεδρος 
της Βουλής 
 



Êáëïêáßñé 
ο καλοκαίρι ήλθε πάλι. Οι παραλίες ξαναγέµι-

σαν  µε λουόµενους και οι ταβέρνες µε λάτρεις 
του φαγητού και του ποτού. Τα άδεια σπίτια στα 
χωριά µας (και όχι µόνο) γέµισαν λίγο πιο νωρίς 
φέτος, λόγω Ολυµπιάδας. Οι εκτός Ελλάδας που 
δε θα παρακολουθήσουν τους Ολυµπιακούς Αγώ-
νες ήλθαν νωρίτερα, ενώ οι εξ Αθηνών και γενικά 
οι από Ελλάδα προερχόµενοι, κάνουν τις διακοπές 
τους νωρίτερα για να παρακολουθήσουν τον Αύ-
γουστο και Σεπτέµβριο τους Αγώνες, Ολυµπια-
κούς και Παραολυ-
µπιακούς. 
Κάποιοι βέβαια παρα-
πονούνται ότι δεν 
έχουµε τους επισκέ-
πτες που είχαµε άλλες 
χρονιές.  
Ίσως έχουν δίκιο. Το 
σίγουρο  είναι ότι οι ε-
πισκέπτες έχουν περισ-
σότερο δίκιο. Γιατί να 
µας επισκεφθούν δη-
λαδή; Για τα ωραία 
µας τα µάτια; ∆ε λέω. 
Ωραίο το νησί µας. 
Αλλά συγκοινωνίες 
δεν έχουµε. Υπηρεσίες 
καλές δεν προσφέρουµε (µε κάποιες εξαιρέσεις). 
Οι τιµές µας, δεν είναι οι καλύτερες. 
Και η αρνητική διαφήµιση δίνει και παίρνει. Πό-
σες φορές τελευταία στα αθηναϊκά κανάλια δεν 
γίναµε βούκινο; Τη µια µε φασαρίες σε αθλητι-
κούς χώρους(!!!), την άλλη η διαµάχη για το αν 
είναι κατάλληλο για πόσιµο το νερό της πόλης, η 
περίπτωση Κοροµηλά-Χίων επιχειρηµατιών... 
Βέβαια είδαµε και… γαστρονοµική προβολή.  
Ήταν και πετυχηµένη, αλλά δε φτάνει.  
Η προβολή του νησιού µας είναι ελλιπέστατη. Ξε-
περασµένες οι µέθοδοι. Προβάλλονται µόνο ορι-
σµένα σηµεία του νησιού (Κάµπος, Μεσαιωνικά 
χωριά και κάτι λίγα ακόµα) ενώ παραγνωρίζονται  
οι οµορφιές και η ιστορία του υπόλοιπου νησιού 
(δεν πιστεύουµε ότι δεν τα γνωρίζουν οι έχοντες 
την ευθύνη). Ευχή µας να διαψευσθούµε όλοι και 
η χρονιά της Ολυµπιάδας να φέρει στην Πατρίδα 
µας και τη Χίο τόσο κόσµο, όσο ποτέ (αν και δεν 
πιστεύω πως µπορεί να γίνει κάτι µόνο µε ευχές). 
Εν πάση περιπτώσει, µέσα σ` αυτό το κλίµα και 
µετά από ένα ταξίδι σε πολλά µέρη της Ελλάδας 
(ίσως αυτό µ` έκανε να γκρινιάζω) «κτίζεται» το 
δωδέκατο τεύχος της «∆άφνης».  

Με αφορµή την προτοµή του Ακαδηµαϊκού Κων-
σταντίνου Άµαντου που ο ∆ήµος Καµποχώρων θα 
τοποθετήσει στο Ζυφιά και φιλοτεχνεί  η Μαίρη 
Παπακωνσταντίνου, αφιερώνουµε αρκετές σελί-
δες του περιοδικού µας στη Χιώτισσα γλύπτρια. 
 Για τις Οινούσσες λίγες σελίδες, στο Ξενοφώντα 
∆άντη και τους Ολυµπιακούς ένα αφιέρωµα, για 
την ∆ηµοτική Πινακοθήκη δυο λόγια στα δέκα 
χρόνια λειτουργίας της, στον Κοραή λίγες φωτο-
γραφίες από το αρχείο µου και πως βλέπουν οι 

άλλοι τη Χίο µας, είναι 
τα βασικότερα σηµεία 
στο καλοκαιρινό µας 
περιοδικό. 
Αυτή τη φορά εκδί-
δουµε τα µισά περίπου 
αντίτυπα για λόγους… 
λιτότητας. 
Στο επόµενο αν φυσι-
κά κυκλοφορήσει, θα 
δούµε… 
Πρέπει να χρηµατοδο-
τήσω και το βιβλίο του 
αείµνηστου Πέτρου Ι. 
Μαρτάκη που έπρεπε 
να κυκλοφορήσει από 
τα περασµένα Χρι-

στούγεννα, αλλά περιµένοντας τη χρηµατοδότηση 
από το Νοµάρχη µας που το είχε υποσχεθεί από 
τον Μάρτιο του 2003, καθυστέρησα. Επειδή όµως 
ο Νοµάρχης δεν το έβαλε στον προϋπολογισµό 
και κάπως αργά σκέφτηκε πως… είναι ακριβό και 
πρέπει να βοηθήσει και άλλος φορέας για την 
έκδοση, εγώ θα το εκδώσω από το στέρηµά µου. 
Το υποσχέθηκα στον αείµνηστο Πέτρο, όπως υπο-
σχέθηκα και δηµόσια µετά τον θάνατό του την α-
νάρτηση προτοµής του στο ∆αφνώνα. Κι εγώ που 
δεν είµαι πολιτικός, τις υποσχέσεις µου τις τηρώ. 
Κύριε Νοµάρχη (φίλε Πολύδωρε) ευχαριστώ.  
Ξεχάστε τη «∆άφνη» το µοναδικό έντυπο του ∆ή-
µου Καµποχώρων όπου ζείτε, όπως τη ξεχνούσατε 
πάντα (εκτός από µια επιστολή µε παχιά λόγια που 
µου είχατε στείλει ως ∆ήµαρχος Καµποχώρων). 
Τι θα πείτε όµως στις επόµενες εκλογές στους 
συγγενείς και φίλους του αείµνηστου Πέτρου όταν 
τους ζητήσετε να σας ξαναψηφίσουν; 
Ό χώρος όµως τελείωσε και θέλω στις γραµµές 
που αποµένουν να ευχηθώ σε όλους σας καλό κα-
λοκαίρι µε υγεία και στη «∆άφνη» να καταφέρει 
να επιβιώσει... 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

T 

Με τη Γλύπτρια Μαίρη Παπακωνσταντίνου στα αποκαλυπτήρια της 
προτοµής της Πασιθέας Ζουρούδη-Σαλιγκάρου (Χολαργός 19-5-04) 
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Ευχαριστώ από καρδιάς τον εκδότη της 
«∆άφνης» γιατί µου ανέθεσε να γράψω ένα σύ-
ντοµο κείµενο, για την παγκόσµια γνωστή Χιώ-
τισσα γλύπτρια και φίλη αγαπητή, τη Μαίρη 
Παπακωνσταντίνου. 
Όµως πώς να είναι σύντοµο το κείµενο, όταν 

έχεις να γράψεις για µια γυναίκα που συγκε-
ντρώνει τόσα ιδιαίτερα, τόσα µοναδικά χαρί-
σµατα; 
Η Μαίρη γεννήθηκε στη Χίο από πατέρα Αι-
γνουσιώτη και µητέρα Βρονταδούσαινα. Από 
τους δυο γονείς, που είδαν το φως και µεγαλώ-
σανε «στις ακρογιαλιές του Οµήρου», η Μαίρη 
πήρε την αρµύρα του Αιγαίου, που κυλά µαζί µε 
το αίµα στις φλέβες της. 
Από µικρή έδειξε τις καλλιτεχνικές της τάσεις. 
Έβαλε πλώρη να γίνει γλύπτρια. Γέννηµα θα-
λασσινών, βρήκε πρίµα τον καιρό και ταξίδεψε 
ορθόπλωρα στην Τέχνη, την Τέχνη την αληθινή. 
Αυτήν που αγάλλει τον άνθρωπο, εξ ου και η λέ-
ξη άγαλµα, που τον εξυψώνει, τον ανεβάζει σε 
σφαίρες πνευµατικές, µιλά στη ψυχή του. 
Όµως εγώ δεν είµαι ειδική για ν` αποτιµήσω το 
έργο της, γι` αυτό θα δανειστώ αποσπάσµατα α-
πό τις κριτικές ειδηµόνων δικών µας και ξένων. 
Ο αείµνηστος ακαδηµαϊκός από την τάξη των 
Γραµµάτων και των Τεχνών, Σόλων Κυδωνιά-
της, µεταξύ πολλών άλλων για το έργο της Μαί-
ρης Παπακωνσταντίνου, γράφει: «Η ενότητα της 
δουλειάς της από το 1995 κι έπειτα, η Αρπαγή 
της Ευρώπης, η Μητρότης στο ∆ιάστηµα και το 
Αιγαίο, δείχνει το µέγεθος των δυνατοτήτων της 
δυνατοτήτων  που  µορφοποιούνται µε  καινούρ- 

γιες φόρµες στα πλαίσια πάντα µιας χαρακτηρι-
στικά προσωπικής δηµιουργίας». 
Ο επίσης Ακαδηµαϊκός της τάξης των Γραµµά-
των και των Τεχνών κ. Χρύσανθος Χρήστου γρά-
φει για τη συµπατριώτισσά µας: «Όλο και σαφέ-
στερα κερδίζουν καθοριστική θέση τα µελωδικά 
καµπυλόµορφα θέµατα και ο περιορισµός στο ου-
σιαστικό, που δίνει εξαιρετική εκφραστική δύνα-
µη στις πιο χαρακτηριστικές της προσπάθειες». 
Ο Γάλλος Ακαδηµαϊκός (της Ακαδηµίας Καλών 
Τεχνών) Belmonto, µεταξύ άλλων γράφει: 
«Εκείνο που περισσότερο υπογραµµίζεται στα 
έργα της, είναι το πηγαίο αίσθηµα που το διοχε-
τεύει στα έργα της και το υψηλό πνευµατικό της 
επίπεδο, που υπάρχει σε όλους τους τοµείς της 
δραστηριότητάς της. Τη χαρακτηρίζει γνώση και 
σπουδή στα πολιτιστικά της βήµατα». 
Ο Ρουµάνος καθηγητής της Ιστορίας της Τέχνης 
B. Brezianou σε έναν ύµνο στην καλλιτέχνιδα µε- 

Στο ∆ηµοτικό της Ευαγγελίστριας 
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Της ∆ρ Σεβαστής  

Το σπίτι που γεννήθηκε η Μαίρη, στην Ευαγγελίστρια 

 



ταξύ άλλων γράφει: «Έχοντες υπ` όψιν το τα-
λέντο της, τη  δεξιότητα και την επιµονή που τη 
χαρακτηρίζει, είµαστε βέβαιοι, ότι  η Μαίρη 
Παπακωνσταντίνου βαδίζει προς νέους καλλι-
τεχνικούς θριάµβους γιατί  στη ψυχή της ζει 
έντονα ο ενθουσιασµός για `κείνες τις  υψηλές 
µορφές όπου  κυριαρχούν οι  θεοί προστάτες 
του ωραίου». 
Εφηµερίδες και περιοδικά στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό κατ` επανάληψη έχουν ασχοληθεί µε 
το ταλέντο της. 
Συνήθως µετά από µια έκθεσή της ή µετά από 
αποκαλυπτήρια έργων της, οι εφηµερίδες φιλο-
ξενούν διθυράµβους για τη Χιώτισσα γλύπτρια. 
Έργα της κοσµούν πολλές πόλεις της Ελλάδας, 
της Ευρώπης, της Αµερικής, ακόµη και της µα-
κρινής Αυστραλίας. 
Το έργο της τόσο πλούσιο και θαυµαστό, ώστε 
το 1990 προτάθηκε να αντιπροσωπεύσει τη χώ-
ρα µας για το βραβείο «Γυναίκα της Ευρώπης». 
Θα µπορούσα να γράψω βιβλίο ολόκληρο για 
την απήχηση που έχει το έργο της στους καλλι-
τεχνικούς κύκλους, εδώ και στο εξωτερικό και 
όχι µόνο µεταξύ των ειδηµόνων, αλλά και σ` 
όλους εµάς τους άλλους. 
Για του λόγου το αληθές θα χρησιµοποιήσω 
ένα µικρό απόσπασµα απ` το χαιρετισµό του 
Προέδρου του Οµηρείου Πνευµατικού Κέ-
ντρου κ. Αντώνη Λάρδα (στα εγκαίνια της 
έκθεσης έργων της στη Χίο το καλοκαίρι του 
2003): «Μπροστά στα έργα της γινόµαστε µάρ-
τυρες µιας κατάστασης, που πέρα από κάθε πε-
ριγραφή εκπέµπει και προβάλει ολόγυρά της 
την πεµπτουσία πανανθρώπινων ιδανικών, την 
ατµόσφαιρα της πατρίδας µας και τη γοητεία  

Στο καράβι του πατέρα της Γιάννη Ποντικού  
«Άγιος Στέφανος» (1965) 

που ασκείται µέσα από αυτήν στους πάντες και 
για πάντα». 
Για την καλλιτέχνιδα λοιπόν βαριές οι περγα-
µηνές και δαψιλοί οι έπαινοι. Εγώ όµως θέλω 
να γράψω για τη Μαίρη. Τη Χιώτισσα, την αρ-
χόντισσα, τον άνθρωπο που γνωρίζω. 

Φοιτήτρια στη Χίο 
 

Μετά  απ` όλες αυτές τις επιτυχίες και τις δια-
κρίσεις, δύσκολο να παραµείνεις ο εαυτός σου, 
ο άνθρωπος του µέτρου, των χαµηλών τόνων. 
Ε! Λοιπόν  η Μαίρη το έχει καταφέρει. Και εί-
ναι θαρρώ η κατάκτηση αυτή µεγαλύτερη απ` 
όλες τις άλλες. Τόσο στους πνευµατικούς κύ-
κλους στους οποίους δικαίως ανήκει, όσο και 
στις φιλικές της συντροφιές, µε µετριοφροσύνη 
δέχεται τους δίκαιους επαίνους.  
Η αντίδραση της πνευµατικά καλλιεργηµένης 
προσωπικότητας, που ακτινοβολεί χωρίς να 
«κραυγάζει». Άλλωστε τα έργα της γλυπτά και 
ζωγραφική, χωρίς να παραβλέπουµε τη συγ-
γραφική της δουλειά, «βοούν σε υψηλούς τό-
νους», κάνοντάς µας όλους περήφανους, φί-
λους και γνωστούς. 
Μαίρη µου να είσαι καλά, να δηµιουργείς. 
Η Χίος είναι περήφανη για την κόρη της, την 
πρωτοθυγατέρα της στην Τέχνη. 
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Ένας σεµνός πνευµατικός άνθρωπος της Χίου,  
συνεργάτης µας στη «∆άφνη» και καλός φίλος, ο 
Κώστας Αµπανούδης, µας γέµισε περηφάνια και 
συγκίνηση ακόµα µια φορά όταν στις 28 Μαΐου 
βρεθήκαµε στην Αθήνα, στο Τριφύλλειο Ίδρυµα 
Κυθηρίων (Θεµιστοκλέους 5, 7ος όροφος) όπου 
έγινε  το «8ο Συµπόσιο Ποίησης και ∆οκιµίου». 
Οργανωτές του τριήµερου συµποσίου ήταν ο 
σύλλογος «Φίλοι του Μουσείου Γ. ∆ροσίνη» και 
τα περιοδικά «Αιολικά Γράµµατα», «Κουάριος», 
«Νέα Σκέψη», «Πνευµατική Ζωή» και «3η Χι-
λιετία». Από έγκριτους οµιλητές παρουσιάστηκε 
το έργο 18 γνωστών Ελλήνων λογοτεχνών, ανά-
µεσα στους οποίους και ο δικός µας Κώστας, για 
την  ποιητική του συλλογή «Πετροχελίδονα και 
Ηλιοστάσια» (έκδοση «∆άφνης» 2002). 
Την εκδήλωση παρακολούθησαν κορυφαίοι λο-
γοτέχνες, κριτικοί, εκδότες και γενικά άνθρωποι 
των γραµµάτων και των τεχνών. 
Ο Εκδότης του περιοδικού «3η Χιλιετία» λογοτέ-
χνης-δικηγόρος Μόσχος Κεφάλας, µίλησε για 
τον ποιητή και το έργο του µε τα καλύτερα λό-
για, λέγοντας µεταξύ άλλων τα εξής: 
«...και τέλος στη συλλογή «Πετροχελίδονα και 
Ηλιοστάσια» που του έκδωσε το 2002 ο εκδότης 
του ευπρόσωπου και έγκυρου περιοδικού της Χί-
ου «∆άφνη», γνωστός Χιώτης, φίλος του πνεύ-
µατος και της τέχνης, Βαγγέλης Ρουφάκης, που 
µας τιµά απόψε µε την παρουσία του. 
Τα «Πετροχελίδονα και Ηλιοστάσια», είναι το 
ωριµότερο έργο του ποιητή. Κυκλοφόρησε σ ένα 
καλαίσθητο τόµο 64 σελίδων µε ένα επίσης κα-
λαίσθητο και κοµψό εξώφυλλο, που φιλοτέχνησε 
σε µια ευτυχισµένη στιγµή -όπως φαίνεται- η τα-
λαντούχος καλλιτέχνιδα της περιφέρειας Τίνα 
Καραχάλιου.  
Η συλλογή  περιέχει συνολικά  52 ποιήµατα  που  
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 ξεχωρίζουν για τον έξοχο λυρισµό τους, τον υ-
γιή στοχασµό τους, την χαρακτηριστική τους σα-
φήνεια, αρετές για τις οποίες, όπως ήταν φυσικό, 
επαινέθηκε αµέσως από την Ελληνική Εταιρεία 
Χριστιανικών Γραµµάτων. 
Τα ποιήµατα αυτά («Πετροχελίδονα και Ηλιο-
στάσια»), χαρακτηρίσθηκαν ως ένας ύµνος στην 
ποίηση, στην οποία, ο ποιητής άλλωστε αφιερώ-
νει τα πέντε πρώτα ποιήµατα( Ι, II, III, ΙV, V) της 
συλλογής καθώς και το τελευταίο της, το 
«Ακρόστιχο». 
Ο ποιητικός του λόγος καίριος, καθαρός, πειστι-
κός µας αποκαλύπτει ότι ο ποιητής γενικότερα 
δεν είναι απλά ένας αιθεροβάµονας ή έστω ένας 
τροβαδούρος, αλλά είναι ένας αχθοφόρος ιδεών 
και µαντατοφόρος του πνεύµατος που σηκώνει 
τον πόνο και την αγάπη του τόπου του και του 
καιρού του. Είναι δηλαδή αυτό που είπε περίπου 
µε άλλα λόγια και ο Νικηφόρος Βρεττάκος:  
Ποίηση είναι κατά βάθος µια ανθρώπινη καρδιά 
φορτωµένη όλο τον κόσµο...» 
Μετά την οµιλία, απάγγειλαν Αµπανούδη ο ηθο-
ποιός ∆ηµ. Πετράτος και οι λογοτέχνες Μαίρη 
Χειµωνίδου και Πάνος Καπνιστής.   
Ανάµεσα στο εκλεκτό ακροατήριο ήταν οι Χιώ-
τισσες και  Χιώτες ∆έσποινα Γούναρη, Γεώργης 
∆ιλµπόης, Τίνα Καραχάλιου, Γεώργιος Κολί-
τσος, Ευθαλία Κολίτσου, Ηπατία Κώνστα, ∆ηµή-
τρης Μελαχροινούδης, Μαίρη Παπακωνσταντί-
νου,  Ιωάννης Παπαδόπουλος, Σεβαστή Χαβιάρα 
-Καραχάλιου, Μιχ. Χαραλαµπάκης και όλοι µαζί 
χειροκροτήσαµε οµιλητές και τιµώµενους. 
Η βραδιά έκλεισε µε χιώτικο δείπνο στην Πλα-
τεία Εξαρχείων παρόντος και του κ. Κεφάλα, α-
πό την γλύπτρια Μαίρη Παπακωνσταντίνου (πε-
ρισσότερα και φωτογραφίες σε επόµενο φύλλο). 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Εκλογές έγιναν τους περασµένους µήνες στην Α-
δελφότητα ∆αφνουσίων Αττικής και στον Σύλλο-
γο ∆αφνουσίων Αµερικής . 
Το νέο ∆. Σ. που προέκυψε από τις εκλογές της 
25ης Απριλίου στην Αδελφότητα ∆αφνουσίων 
Αττικής είναι: 
Πρόεδρος, Αλέξανδρος Φιριππίδης  
Αντιπρόεδρος, Γεωργία Χαβιάρα 
Γενική Γραµµατέας, Τίνα Φωτοπούλου 
Ταµίας, Αργυρώ Χαβιάρα 
Μέλη, Σταµατία Αυγουστίδη, Μιχάλης Βουρλά-
τος και Αντώνης Ν. Στουπάκης. 

Στον Σύλλογο ∆αφνουσίων Αµερικής τον περα-
σµένο Μάιο εξελέγησαν : 
Πρόεδρος, (ο ίδιος) Γιάννης Μισιριώτης  
Αντιπρόεδρος, Αποστόλης Λεωνάρδος 
Γραµµατέας, Φωτώ Ντίλη 
Ταµίας, Βαγγέλης Μαλάς 
Μέλη, Γιάννης Κ. Στουπάκης, Σπύρος Γεωργο-
πάλης και Ηλίας Φύλλας. 
Ευχόµαστε σε όλους υγεία, δύναµη και διάθεση 
για δουλειά. Έτσι θα ανεβάσουµε ακόµα πιο ψη-
λά τους Συλλόγους µας, για το καλό του κοινωνι-
κού µας περίγυρου στενότερου και ευρύτερου.   

Εκλογές σε ∆αφνούσικους Συλλόγους 

Η σεµνότητα επιβραβεύεται... δεύτερη φορά εκτός Χίου 
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µετακοµιστικές τους δραστηριότητες προς τις α-
κτές της Ιωνίας, αλλά και τα άλλα νησιά του Αι-
γαίου. 
Η στροφή στη θάλασσα είχε ήδη πραγµατοποιη-
θεί. Τα καΐκια των Οινουσσίων δεν αργούν να 
γίνουν µεγάλα ιστιοφόρα και να οργώνουν το 
Αιγαίο, τη Μαύρη θάλασσα και τη Μεσόγειο. 
Τα κέρδη από το εµπόριο πολλά και σηµαντικά 
ιδιαίτερα µετά τον Κριµαϊκό πόλεµο, όπου Εύ-
ποροι Χιώτες δανείζουν κεφάλαια σε Αιγνου-
σιώτες για ν` αρµατώσουν τα πλοία τους και ν` 
ανοιχθούν προς τη Μαύρη θάλασσα, όπου υπήρ-
χε µεγάλη ζήτηση για θαλάσσιες µεταφορές α-
γαθών. 
Στο νησί πλέον παραµένουν οι οικογένειές τους 
και λιγοστοί γεωργοί και βοσκοί. Οι γυναίκες 
καπετάνισσες επωµίζονται διπλό ρόλο: Την ανα-
τροφή πολλών παιδιών για να επανδρώσουν τα 
οικογενειακά σκαριά και παράλληλα τη συγκέ-
ντρωση των οικονοµιών για να βρουν οι καπετά-
νιοι  τη «συρµαγιά»  για τη  ναυπήγηση του επό-
µενου ιστιοφόρου. Ο οικισµός του νησιού µετα-
φέρεται στη θέση Μαντράκι, η οποία προστα-
τευόταν από τρία µικρά νησιά, που δηµιουργού-
σαν ένα µικρό φυσικό λιµάνι. 
Η µεγάλη µάχη της Οινουσσιακής ναυτιλίας δί-
δεται το 1905, όταν ήταν επιτακτική πλέον η µε-
τάβαση από τα ιστιοφόρα στον ατµό.  
Ο Κωνσταντίνος Χατζηπατέρας, Κωνσταντής ∆. 
Πατέρας και Παναγιώτης Μιχ. Λεµός αγορά-
ζουν  στην   Κωνσταντινούπολη   το  ατµόπλοιο 
«Μαριέττα Ράλλη» και σηµατοδοτούν τη νέα 
αρχή.  Μέσα σε λίγα χρόνια  όλοι οι Αιγνουσιώ- 

Τα όνοµα των Οινουσσών συναντάται πολύ πα-
λιά στους αρχαίους ιστορικούς και συγγραφείς, 
όπως τον λαογράφο Εκαταίο, τον Ηρόδοτο, τον 
Θουκυδίδη, κατά µία εκδοχή και τον Απόστολο 
Παύλο. Η ετυµολογία του ονόµατος των νήσων 
προέρχεται οπό τη λέξη οίνος και αποδεικνύει 
ότι η καλλιέργεια του αµπελιού εκεί είναι πανάρ-

χαιη. Το κρασί των Οινουσσών, όταν ακόµα ευ-
δοκιµούσε στο νησί, ήταν ονοµαστό. 
Η ιστορική διαδροµή των Οινουσσών µοιραία α-
κολούθησε την ιστορία της γειτονικής Χίου. Οι 
ανά τους αιώνες κατακτητές άφησαν την παρου-
σία τους στα διάφορο ονόµατα, µε τα οποίο συ-
ναντάται το νησί σε χάρτες κυρίως, αλλά και 
διάφορα ιστορικά κείµενα. 
Τους νεώτερους χρόνους, το µεγαλύτερο από τα 
νησιά, η Αιγνούσα, κατοικείται περίπου από το 
1750, όπως µαρτυρούν διάφορα κτίσµατα και 
παλιές εκκλησίες. Οι κάτοικοι είναι κυρίως κτη-
νοτρόφοι  από  τα  Καρδάµυλα  και  περιοχές της 
βόρειας Χίου, οι οποίοι αναζητούν στις ακατοί-
κητες Οινούσσες εύφορα βοσκοτόπια για τα κο-
πάδια τους. 
Εγκαθίστανται στη δυτική πλευρά του νησιού, 
όπου δηµιουργούν ένα υποτυπώδη οικισµό στην 
τοποθεσία Κάστρο, πιθανό στα ίχνη κάποιου βυ-
ζαντινού κάστρου, Μέσα σε λίγες δεκαετίες, ο 
πληθυσµός αυξάνεται και οι άγονες βραχονησί-
δες δεν επαρκούν για την επιβίωση. Οι φτωχικοί 
ποιµένες τολµούν το µεγάλο εγχείρηµα. Με τις 
βάρκες, που χρησιµοποιούσαν για να επικοινω-
νούν µε την αντικρινή Χιακή ακτή, αρχίζουν τη 
µεταφορά εµπορευµάτων, πρώτων υλών και ει-
δών διατροφής από και προς το νησί. Σύντοµα, 
ανοίγουν τα πανιά τους  και  επεκτείνουν τις δια- 

Οινούσσες 
Του Γεωργίου ∆ανιήλ 

Από το καραβάκι... 

Από ψηλά ο οικισµός µε το λιµάνι  



το Ναυτικό Μουσείο, που δίνει στον επισκέπτη 
πολύτιµες πληροφορίες για την εξέλιξη της ναυ-
τιλίας. Ο περίλαµπρος Ναός του Αγίου Νικολάου 
δεσπόζει στο κέντρο του χωριού. Γεµάτος µε βα-
ρύτιµα τάµατα και αφιερώµατα εντυπωσιάζει και 
αποδεικνύει την πίστη των Οινουσσίων στον 
Άγιο των θαλασσινών. 
Κυρίαρχη θέση στον οικισµό έχουν τα ναυτικά 
εκπαιδευτήρια. Το πρώτο Ναυτικό Γυµνάσιο της 
χώρας, δωρεά της οικογένειας ∆ιαµαντή Πατέρα, 
ιδρύθηκε το 1954 και δέχτηκε τους εκατοντάδες 
µαθητές, που διέπρεψαν στη ναυτιλία τα τελευ-
ταία 40 χρόνια. Παραπλεύρως, η Ακαδηµία Ε-
µπορικού Ναυτικού προετοιµάζει τους σύγχρο-
νους πλοιάρχους και στελεχώνει το πλοίο του 
21ου αιώνα. Το Πρότυπο Μαθητικό Οικοτροφείο 
προσφέρει δωρεάν στέγαση και διατροφή σε µα-
θητές απ` όλη τη χώρα, που έρχονται να φοιτή-
σουν στα εκπαιδευτήρια των Οινουσσών. 
Το νησί κοσµούν πολλά παραδοσιακά σπίτια των 
µεγάλων ναυτικών οικογενειών, αλλά και τα νεώ-
τερα των εφοπλιστών και καπεταναίων, που κα-
τακλύζουν τα καλοκαίρια την πατρίδα τους. Μα-
γευτικές είναι οι δαντελωτές ακρογιαλιές της δυ-
τικής πλευράς, που προσφέρουν ατελείωτες ώρες 
ανάπαυλας στα γαλανά νερά του Αιγαίου. 
 Όµορφα είναι και τα ανατολικά παράλια, σε ορι-
σµένα δε απ` αυτά λειτουργούν πρότυπες µονά-
δες ιχθυοκαλλιέργειας. 
Οι Αιγνουσιώτες έχουν αναπτύξει ισχυρούς δε-
σµούς µε τη γενέτειρά τους µέσω του ιστορικού 
Σωµατείου τους, του Συλλόγου «Φίλοι Οινουσ-
σών», που από το 1929 αγωνίζεται για την ανά-
πτυξη του νησιού. 
Επίσης στο Λονδίνο έχει συσταθεί το Ταµείο Ευ-
πραγίας Οινουσσών το οποίο συγκεντρώνει τις 
ευεργεσίες των εκεί Οινουσσίων και τις µετου-
σιώνει σε έργα στις Οινούσσες, ενώ αντίστοιχο 
σωµατείο υπάρχει στην παροικία των Η.Π.Α.  

τες έχουν πλέον ατµόπλοια, τα οποία ταξιδεύουν 
σ` όλη τη Μεσόγειο. Τα µεγαλύτερα από αυτά 
συµµετέχουν στις ναυµαχίες του 1912-13 υπο-

στηρίζοντας τον πολεµικό στόλο υπό τον ναύαρ-
χο Κουντουριώτη. 
Ο δεύτερος παγκόσµιος πόλεµος βρίσκει το Αι-
γνουσιώτικο ναυτικό µε περίπου 70 πλοία, τα ο-
ποία συµµετέχουν ηρωικά στη µάχη του Ατλα-
ντικού και σχεδόν χάνονται όλα, τα περισσότερα 
µε τα πληρώµατά τους.  
Ανοίγει ωστόσο µετά τη λήξη του πολέµου,  
ένας νέος «χρυσούς αιών» για τους Αιγνουσιώ-
τες και εφοπλιστές και ναυτικούς. Οι εφοπλιστές 
είχαν εγκατασταθεί από το µεσοπόλεµο στο 
Λονδίνο και παραλαµβάνουν τα 14 λίµπερτυς, 
που πέτυχε να λάβει από την αµερικανική κυ-
βέρνηση η Ελλάδα σε αναπλήρωση των αποδε-
κατισθέντων στον πόλεµο σκαφών. 
Η µεταπολεµική περίοδος ήταν καρποφόρος για 
την Αιγνούσα. Νέες ναυπηγήσεις ανανεώνουν 
τον στόλο, που ταξιδεύει στους πέντε ωκεανούς. 
Μια µικρή νησίδα του Αιγαίου γίνεται το πολυ-
συζητηµένο νησί της ναυτοσύνης, το αντικείµε-
νο του θαυµασµού της Οικουµενικής Ναυτιλίας, 
η οποία ακούει εντυπωσιασµένη το σύντοµο ι-
στορικό της εξέλιξης των Οινουσσών και δικαί-
ως την αναγνωρίζει ως κοιτίδα της ναυτοσύνης 
του Αιγαίου. 
Ο επισκέπτης µπορεί σήµερα στο νησί να ταξι-
δεύσει µέσα στους θρύλους και τις παραδόσεις 
της ναυτιλίας. 
Ένα µεγάλο µνηµείο στην κεντρική παραλιακή 
πλατειά, την Πλατεία Ναυτοσύνης, µαρτυρεί τις 
θυσίες των Οινουσσίων στον υγρό στίβο. Στο 
κέντρο το άγαλµα του Αφανούς Ναύτη ευλαβές 
αφιέρωµα του Σπύρου Α. Λαιµού σε όσους οι-
κοδόµησαν το ναυτιλιακό θαύµα. Πιο πέρα είναι  
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Βορειοανατολική άποψη της Ι. Μονής Ευαγγελισµού 
Οινουσσών (Από το βιβλίο της Μονής ) 

Η µαγευτική παραλία «Μάρµαρο» 



Ο άγνωστος στους πολλούς ποιητής Ιωάννης Α-
βδελιώδης (+ 1924) από τη Μέσα ∆ιδύµα συγκα-
ταλέγεται από την Ουράνα ∆ιοµατάρη στους Ο-
µηρίδες. Στο εκτενές ποίηµά του «Περί Γεννέσε-
ως» καταθέτει την προσωπική 
του µαρτυρία, χρήσιµη για τον 
ιστορικό του τόπου, σε σηµείω-
ση που αντιγράφοµε χωρίς να 
ακολουθηθεί ο τρόπος γραφής. 
 
«*Σηµείωσις. Οινούσσαι (κοινώς 
Εγνούσες) βορειοανατολικώς 
της Χίου νήσοι, νυν ακατοίκητοι 
απέναντι Καρδαµύλων. Εις αυ-
τάς, κατά την παράδοσιν και τον 
Πλούταρχον, εκατοίκησεν ο 
πρώτος οικιστής της Χίου Οινο-
πίων και εκ της θυγατρός του 
Χιόνας ή Χιονούσας, έλαβεν το 
όνοµα η Χίος, δια την πολλήν 
χιόνα την πεσούσαν κατά την 
ηµέραν της γεννήσεώς της. Ο 
πατήρ αυτής Οινοποίων είναι ο 
πρώτος εφευρέτης του οίνου. 
Κατά το 1889 ερχόµενος δια 
Κωνσταντινούπολιν κατά τας 
αρχάς Ιανουαρίου, τόσον µεγάλη 
τρικυµία µας απήντησεν ώστε 
ηναγκασθήκαµεν να προσεγγί-
σοµε  µεταξύ των νησίων τούτων. Εξ ηµέρας ε-
µείναµεν εις µίαν από  αυτάς  τας  νήσους, εις µί-
αν όπου είναι ο φανός. Την περιηγήθηκα, αλλ` 
ουδέν ίχνος κατοίκων  ή οικοδοµών απήντησα, 
αλλά µόνον αθρίµπες και πολλαύς αρχοβάτους. 
Εις εν µέρος υπάρχει εν τείχος ή λείψανα τοίχου 
παλαιού. 

Εις άλλον µέρος υπάρχει φρέαρ όχι πολύ βαθύ. 
Εις την οικοδοµήν του φανού µε είπεν εις εκ των 
τριών ανθρώπων τους οποίους έχει πάντα εκεί η 
διεύθυνση των φανών, προς διατήρησιν του φα-

νού και οι τρεις Καρδαµύλιοι.  
Εχάλασαν  πολλά  αρχαία  τείχη  
δια  να ανεγείρουν φανόν  ή  3 ή  4 
δωµάτια και τετα[γ]µένα προς κα-
τοικίαν των υπαλλήλων τούτων. 
Έχει θέαν µεγαλοπρεπή, διότι από 
όλας τας διευθύνσεις βλέπεις την 
γαλανήν θάλασσαν και τα πλοία 
κλυδωνιζόµενα εντός του πελά-
γου. 
Λείψανα οικοδοµών υπήρχον αλλ` 
όλα τα κατέσκαψαν προς ανέγερ-
σιν του εν αυτοίς πύργου του φά-
ρου και των οικηµάτων. 
Άρ[α]γες του Οινοπίωνος εις ποί-
ον µέρος να ήτον η κατοικία του 
και ο λινός προς κατασκευήν του 
οίνου του; 
Ο Κοραής λέγει ότι ήταν από τους 
γηγενείς δηλαδή από εκείνους 
όπου βλαστάνουν από την γην ως 
χόρτον. ∆εν µε πείθει η ετυµολογί-
α αυτή του Βοχόρτου, διότι εκ του 
συγγράµµατος του Βόχορτου οµι-
λεί ο σοφός Κοραής. Ίσως δια την 

εφεύρεσιν του θαυµαστού ποτού τον ονόµασαν 
γηγενή, χωρίς δηλαδή να γεννηθεί. 
Θαυµαστές οι χαρές του οίνου και τότες και σήµε-
ρα ακόµα. 

Εν Οινούσσαις τη 8 Ιανουαρίου 1889»  
 

     Για την αντιγραφή  
     ∆ηµ. Μελαχροινούδης 
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Πλούσια πολιτιστική ζωή προσφέρουν το Πνευ-
µατικό Κέντρο, ενώ το Στάδιο και Αµφιθέατρο 
δίνουν µία ουσιαστική διέξοδο στη ζωή των κα-
τοίκων και της νεολαίας. 
Το νησί κοσµούν ακόµη ο ανδριάντας του Μεγά-
λου Εθνικού Ευεργέτη Ιωάννη ∆ιαµ. Πατέρα, ο 
οποίος προσέφερε την περιουσία του στην πατρί-
δα καθώς και του οραµατιστή Λέοντα Λεµού, που 
κατέλειπε το οµώνυµο ίδρυµα και το οποίο δρα-
στηριοποιείται δυναµικά στον κοινωνικό και αν-
θρωπιστικό τοµέα, αλλά και δίνει αγώνα για την 
ανάπτυξη της Αιγνούσας.  
Τα δύο αυτά έργα είναι της γλύπτριας Μαίρης  
Παπακωνσταντίνου. 

Πολλοί Αιγνουσιώτες, όπως η Μαρία Παντ. Λαι-
µού, ο Σπύρος Λαιµός, ο Ιωάννης Κ. Χατζηπατέ-
ρας, ο Μάρκος Ν. Λύρας και άλλοι έχουν επιτε-
λέσει ένα µεγάλο κοινωνικό και εθνικό έργο, υ-
ποστηρίζοντας κοινωφελή Ιδρύµατα, Νοσοκοµεί-
α, Εκπαιδευτήρια και άλλα. 
Η µικρή αυτή πατρίδα εξακολουθεί να εµπνέει 
τους νέους Οινουσσίους, τους ναυτίλους της νέας 
γενιάς, τους απογόνους των ηρωικών Οινουσσί-
ων, που περιγράψαµε. Για όλους, είτε αυτοί δί-
νουν τον αγώνα της θάλασσας, είτε έχουν πλέον 
δραστηριοποιηθεί µε επιτυχία σε πολλούς άλλους 
τοµείς, η Αιγνούσα αποτελεί πηγή ζωής και φως, 
που φωτίζει και καθοδηγεί τη ζωή τους. 

Περί Οινουσσών…  



∆ΗΜΟΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ   ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ   ΧΙΟΥΧΙΟΥ  
10 10 χρόνια προσφοράς στην τέχνηχρόνια προσφοράς στην τέχνη  
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Η µπαλάντα του ναύτη 
Στης Ανθρωπότητας τ` αυτί,  
βουίζει το τραγούδι µου, βουίζει. 
Είν` η καρδιά µου η γαλανή, 
στης Ανθρωπότητας τ` αυτί, 
που κάτι ψιθυρίζει. 
 
Παράπονο στ` αυγερινού 
αφήνω  το πικρό κοχύλι, αφήνω, 
και µε των γλάρων το φτερό, 
παράπονο αψύ καυτό 
στίχο το στίχο γράφω, σβήνω. 
 
Είχα αγάπη εγώ µικρή, καλή 
και µάνα πονεµένη, µάνα, 
χλωµιάζει η θάλασσα η βουβή 
κι ο ουρανός µες τη σιωπή, 
σαρκάζει το χλωµό µου δράµα. 
 
Να βρω ουρανό, να βρω χαρά 
φεγγάρι, ολόγιοµο φεγγάρι. 
Μα πρόλαβε στο δρόµο καταχνιά 
τ` όνειρο πια δε µου γελά 
η πίκρα κι ο καηµός τόχουνε πάρει. 
 
Τώρα στο κύµα τ` αρµυρό, 
χαµένο καλοκαίρι µου, χαµένο, 
άδικα να ξανάρθεις µε καλό 
σκαρφαλωµένος στο κατάρτι το ψηλό 
µε τον πουνέντε συντροφιά θα περιµένω. 

Πρόεδρος της Πινακοθήκης είναι ένας ∆ηµοτι-
κός Σύµβουλος (τις τελευταίες τετραετίες είναι 
ο εκάστοτε Πρόεδρος του Οµηρείου Πνευµατι-
κού Κέντρου ∆ήµου Χίου). Σήµερα Πρόεδρος 
του Οµηρείου και της Πινακοθήκης, είναι ο 
γνωστός Χιώτης ποιητής Αντώνης Λάρδας και 
∆ιευθυντής ο επίσης γνωστός Χιώτης ζωγρά-
φος Μπάµπης Κοιλιάρης. Μέλη της Καλλιτε-
χνικής Επιτροπής είναι οι: Θωµάς Καραµουσ-
λής, ξεναγός, Γιώργος Μισετζής, έµπορος-
φιλότεχνος και Ειρήνη Κώτη, ζωγράφος. 
Το Περιοδικό µας φιλοξενήθηκε στην Πινακο-
θήκη  όταν το 2001 οργάνωσε την πολύ πετυχη-
µένη έκθεση «Ταξιδεύοντας» µε καλλιτέχνες 
από Χίο και Λέσβο, και την έκθεση της ζωγρά-
φου Γιούλης Βρανά από την Αθήνα το 2002, 
στης οποίας την οργάνωση και επιτυχία η 
«∆άφνη» συνέβαλε τα µέγιστα. 
Ελπίζουµε γρήγορα να βρεθούν τα χρήµατα, 
για να εκθέσουµε παλιές, άγνωστες στους πολ-
λούς χιώτικες φωτογραφίες. 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Τα παλιά λουτρά, σήµερα ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χίου 

 ∆έκα χρόνια ζωής συµπλήρωσε τον περασµένο Απρίλιο η  
∆ηµοτική Πινακοθήκη στην Πόλης της Χίου, χρόνια µεγάλης 
προσφοράς στην τέχνη και τον πολιτισµό.  
Παρά τις όποιες δυσκολίες, σ` αυτά τα χρόνια φιλοξενήθηκαν 
πάνω από 120 εκθέσεις Ζωγραφικής, Αγιογραφίας, Γλυπτι-
κής, Φωτογραφίας κ.λ.π. Εκθέσεις οµαδικές και προσωπικές 
καλλιτεχνών από τη Χίο (οι περισσότερες), την Ελλάδα, τον 
κόσµο.   
Από τις ιστοσελίδες της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης 
(www.chiosartgallery.gr e-mail chiosart@hotmail.com ) πήρα-
µε κοµµάτια από το ιστορικό της, µε σχόλια σε παρενθέσεις. 
«Η ∆ηµοτική Πινακοθήκη της Χίου συστήθηκε ως ειδική υ-
πηρεσία του ∆ήµου της Χίου από τον Απρίλη του 1994 (επί 
δηµαρχίας Γιάννη Μπουµπάρη) και στεγάζεται στο παραδο-
σιακού τύπου κτίριο των παλιών ∆ηµοτικών Λουτρών στην 
οδό Ανδρέα Συγγρού 1, που βρίσκετε στο κέντρο της πόλης... 
...Το 1984 ξεκίνησε η µελέτη για την ανακατασκευή του µε 
σκοπό να γίνει ∆ηµοτική Πινακοθήκη. Τα ∆ηµοτικά Λουτρά 
δεν λειτουργούσαν από δεκαετίας και η πρόθεση συµπατριω-
τών µας να δωρίσουν ορισµένα έργα τέχνης τα οποία έπρεπε 
να κοσµήσουν ένα δηµόσιο χώρο ειδικά διαµορφωµένο ώστε 
να τα αναδεικνύει και να τα προβάλλει στο κοινό, ήταν το κί-
νητρο γι` αυτή την αλλαγή. 
Πέρα από τις συλλογές ∆ιοµατάρη (48 έργα) και Μηταράκη 
(18 έργα), η ∆ηµοτική Πινακοθήκη της Χίου, µε την πάροδο 
του χρόνου, έχει εµπλουτιστεί και µε πολλά ακόµη έργα 
(δωρεές οικογένειας Ράλλη 4 έργα, Μελέκου (Κουφάκη) 7, 
∆ηµήτρη Λούκα 6, τα οποία εκτίθενται µόνιµα και εκατό πε-
ρίπου έργα δωρεές σύγχρονων ζωγράφων που εκτίθενται πε-
ριοδικά στην κεντρική αίθουσα εκθέσεων του κτιρίου)... 
Συνολικά η ∆ηµοτική Πινακοθήκη της Χίου αποτελεί ένα υ-
ποδειγµατικό εκθεσιακό χώρο για µια περιφερειακή πόλη 
όπως η Χίος και έχει γίνει πόλος έλξης των εικαστικών τε-
χνών όχι µόνο του νησιού αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. 
Επί πλέον σε συνεργασία µε άλλους φορείς που έχουν παρεµ-
φερείς σκοπούς όπως Μουσεία και Πινακοθήκες της υπόλοι-
πης Ελλάδας και του Εξωτερικού, πραγµατοποιεί εκθέσεις 
µορφωτικού περιεχοµένου και αφιερώµατα σε γνωστούς καλ-
λιτέχνες, καθώς και σε σύγχρονες µορφές εικαστικής 
έκφρασης  (Εκθέσεις  Αυστριακών καλλιτεχνών κ.λ.π.)...» 
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Με την ευκαιρία των Ολυµπιακών Αγώνων που 
τον επόµενο µήνα θα διεξαχθούν στη χώρα που 
γεννήθηκαν, παρουσιάζουµε στους αναγνώστες 
µας τον Ξενοφώντα ∆άντη µε λίγα λόγια, δυο 
κοµµάτια από το Βιβλίο του «Η Αρχαία Ολυ-
µπία και το Ολυµπιακό Ιδεώδες» και κάποιες 
φωτογραφίες, αφιέρωµα στη µνήµη του... 
Ο Ξενοφών ∆άντης γεννήθηκε στο ∆αφνώνα 
της Χίου όπου και πήγε στο ∆ηµοτικό σχολείο 
τις πρώτες τάξεις αφού τις υπόλοιπες τις τελεί-
ωσε στο ∆ηµοτικό του Φασουλά της Σµύρνης. 
Την πρώτη Γυµνασίου πήγε στην Ευαγγελική 

Σχολή της Σµύρνης και τις υπόλοιπες στο Γυ-
µνάσιο Χίου αριστεύοντας σε όλες τις τάξεις. 
Από το Πανεπιστήµιο Αθηνών βγαίνει φιλόλο-
γος και υπηρετεί σε πολλά γυµνάσια και λύκεια 
της χώρας φτάνοντας µέχρι Γυµνασιάρχης. 
Έγραψε ποίηση, εκλαϊκευµένα κείµενα και µε-
ταφράσεις αρχαίων συγγραφέων κατανοητών 
στους απλούς ανθρώπους (αναλυτικότερη πα-
ρουσίαση έχει δηµοσιευθεί στο 4ο τεύχος της 
«∆άφνης» στη σελίδα 24). 
 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ  
ΑΓΩΝΩΝ 

Οι Ολυµπιακοί αγώνες πήραν το όνοµά τους από 
την Ολυµπία της Αρχαίας Ήλιδας (Ηλείας). Ολυ-
µπία δε (ένν. χώρα) ονοµάστηκε η ιστορική αυτή 
περιοχή της Ήλιδας, γιατί εκεί υπήρχε (από τα 
πανάρχαια χρόνια) η λατρεία του Ολυµπίου ∆ιός 
και της Ήρας, καθώς και πολλών άλλων θεών του 
Ολύµπου. 
Ως ιδρυτής των Ολυµπιακών αγώνων αναφέρεται 
ο δωρικός ήρωας Ηρακλής, αλλά πολύ πριν απ` 
αυτόν γίνονταν αθλητικοί αγώνες στην Ολυµπία 
πιθανότατα δε και από την Αχαϊκή ακόµα εποχή 
(1200 π.Χ.). 
Τους πρώτους αγώνες συναντούµε στην Ολυµπία, 

ίσως από την προπελασγική εποχή, όταν ακόµα 
η Πελοπόννησος λεγόταν Πελασγία, Ιναχία, Αι-
γιαλεία ή Απία. 
Το όνοµα Πελοπόννησος (= Πέλοπος - νήσος) το 
πήρε αργότερα από τον µυθικό ήρωα Πέλοπα, 
τον γιο του Ταντάλου, που είχε νικήσει σε σκλη-
ρό αγώνα «διφροδροµίας» (αρµατοδροµίας) τον 
πεθερό του Οινόµαο, για να πάρει τελικά για γυ-
ναίκα του την κόρη του, την ωραία Ιπποδάµεια. 
Σ` ανάµνηση της θριαµβευτικής αυτής µεγάλης 
νίκης του ο νεαρός ευπατρίδης και ξακουστός 
αρµατοδρόµος Πέλοπας όρισε από τότε να γίνο-
νται κάθε χρόνο στο χώρο της Ολυµπίας επίση-
µοι αθλητικοί αγώνες, που λίγο αργότερα διαδό-
θηκαν και στις λοιπές πόλεις όλης της Πελο-
ποννήσου. 
Οι «Παµπελοποννησιακοί» αυτοί αγώνες από τις 
αρχές του 9ου π.Χ. (884 π.Χ. ), όταν βασιλιάς 
της Ήλιδας ήταν ο Ίφιτος, απόκτησαν πια Πα-
νελλήνιο χαρακτήρα και άρχισαν από τότε να 
αναφέρονται ξεχωριστά ως «Ολυµπιακοί αγώ-
νες», είναι οι πρώτοι και σπουδαιότεροι πανελ-
λήνιοι αγώνες της αρχαίας εποχής. 
Μετά τον Ηρακλή στην Ολυµπία ετέλεσαν αγώ-
νες ο απόγονος του ο Κλύµενος, από την Κρήτη, 
και κατόπιν ο πρώτος βασιλιάς της Ήλιδας Αέ-
θλιος, όπως και ο εγγονός του Επειός από την 
Αιτωλία. 
Πανελλήνια σηµασία άρχισαν να παίρνουν οι 
Ολυµπιακοί  αγώνες  από το 705 π.Χ. (19η  Ολυ- 

Ο Ξενοφών ∆άντης και οι Ολυµπιακοί Αγώνες 

Οι γονείς του Ξενοφώντα Στέφανος και Καλλιόπη ∆όντη  

Ξενοφών ∆άντης 



Η Αφή της Ολυµπιακής Φλόγας (www.olympia.gr) 
 

µασµό και την απεριόριστη αγάπη που ένοιωθαν 
οι αρχαίοι για τον Άνθρωπο και την ανώτερη δη-
µιουργική του αξία. 
Οι αγώνες στην αρχαία εποχή αποτελούσαν ένα 
είδος δεύτερης κοινωνικής θρησκείας, πιο αισιό-
δοξης, πιο ρεαλιστικής, καθαρά ανθρώπινης και 
όχι υπερβατικής, όπως ήταν η λατρεία στους θε-
ούς του Ολύµπου. 
Οι αρχαίοι Έλληνες τους αγώνες τους θεωρού-
σαν πολύ ευεργετικούς, σαν εύρηµα των θεών, 
που δόθηκε στους ανθρώπους για να ανακουφί-
ζονται από τις ταλαιπωρίες και τις µεγάλες φρο-
ντίδες της καθηµερινής ζωής (∆ίον. Άλικαρν. 
Τέχνη και Ρητορ. ∆. 225). Γι` αυτό και πίστευαν 
ότι οι θεοί ήταν οι ιεροί και οι ισχυροί προστάτες 
όλων των Αγώνων. Οι µεγαλύτεροι προστάτες 
των αγώνων από τους θεούς, εκτός απ` τον ∆ία 
και την Ήρα, ήταν: ο Ερµής ο «Εναγώνιος», ο 
προστάτης των δρόµων και αγγελιοφόρος των 
θεών και ο Απόλλωνας ο θεός του ανδρικού κάλ-
λους, της ειρήνης και του φωτός. Από δε τις θεές 
ήταν: η Ήρα,  η Άρτεµις  και η ∆ήµητρα  από δε 
τους ηµίθεους, ήταν ο Ηρακλής, ως δάσκαλος 
της Γυµναστικής. 
Αυτή είναι πάρα πολύ σύντοµα, η ιστορία των ο-
λυµπιακών αγώνων, που αποτελούν την πρώτη, 
και κυριότερη πηγή του αρχαίου αθλητισµού, 
µιας φωτεινής ιδέας, που απόβλεπε στον εξαν-
θρωπισµό των θεών και στην αποθέωση του αν-
θρώπου, µε την αρµονική, τη σύµµετρη άσκηση 
για την απόκτηση της σωµατικής και ψυχικής 
ρώµης, της πολυτιµότατης υγείας και του ανυ-
πέρβλητου  θείου αγαθού, της φυσικής αρετής. 
 

Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ  
ΑΓΩΝΩΝ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΕΣ 
Η ωραία και φωτεινή έµπνευση για την επανα-
φορά των αρχαίων Ολυµπιακών αγώνων και στη 
σύγχρονη εποχή γεννήθηκε στη συνείδηση του 
Γάλλου βαρόνου Πέτρου ντε Κουµπερτέν (Pierre 
de Coubertin) από το 1892. 

µπιάδα) όταν νίκησε εκεί ο Μένων από τα Μέγα-
ρα και κατά την 21η και την 22η Ολυµπιάδα ο 
Αθηναίος Παντακλής και ο εξαίρετος πυγµάχος 
πρωταθλητής, ο Σµυρναίος Ονοµαστός στην 24η 
Ολυµπιάδα. 
Η αρχή των Ολυµπιακών αγώνων συµπίπτει µε 
το χρονικό όριο των πρώτων Ιστορικών χρόνων 
(πριν ακόµη από το 776 π.Χ.) µε τους προϊστορι-
κούς, γιατί µε τους αγώνες στην Ολυµπία αρχίζει 
κατόπιν και η συνήθεια της αναγραφής του ονό-
µατος των Ολυµπιονικών πάνω σε στήλες και 
έχοµε από τότε τα πρώτα γραπτά µνηµεία της 
Ελληνικής Ιστορίας µε χρονολογική βάση τις 
διάφορες Ολυµπιάδες κάθε τέσσαρα χρόνια. 
Με την τέλεση όµως των Ολυµπιακών αγώνων 
έχουµε και µια άλλη βαρυσήµαντη διαπίστωση: 
Οι αρχαίοι Έλληνες αποκτούν από τότε την πλή-
ρη και σαφή συνείδηση της φυλετικής τους ενό-
τητας και της κοινής τους καταγωγής. 
Η Ολυµπία χρωστούσε τη µεγάλη φήµη της, πα-
ράλληλα µε την παλιά θρησκευτική λατρεία που 
υπήρχε εκεί για τους θεούς, και στην άλλη ξα-
κουστή φήµη της για τους Πανελλήνιους αγώνες 
που γινόταν εκεί. Οι αγώνες αυτοί είχαν ιερή κα-
ταγωγή, γιατί αποτελούσαν ένα µέρος της προ-
γονικής αυτής λατρείας τους στους θεούς, µιας 
λατρείας  όµως που  πήγαζε  από το µεγάλο θαυ- 
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Το βιβλίο 



Ο Πέτρος Κουµπερτέν (1863-1937)  
ο αναβιωτής των Ολυµπιακών Αγώνων 

 

Ως γενικός Γραµµατέας, τότε, της Ενώσεως 
όλων των αθλητικών Σωµατείων της Γαλλίας ο 
Κουµπερτέν, υποστήριξε θερµά, µε απερίγραπτο 
ενθουσιασµό και επιµονή, τις απόψεις του. Την 
αδιάσειστη και ακλόνητη αυτή πίστη του ο ιδεο-
λόγος φίλαθλος Κουµπερτέν αντλούσε πάντα 
από την υπερβολική του αγάπη για τον αθλητι-
σµό και από τον απεριόριστο θαυµασµό του για 
την αρχαία Ελλάδα, αλλά και από τις ιδιαίτερες 
κοινωνιολογικές µελέτες του για τα παγκόσµια 
κοινωνικά και ηθικά προβλήµατα της εποχής. 
Πίστευε πραγµατικά, ότι µπορούσε πάλι ο κό-
σµος, όπως και στην Αρχαιότητα, να ξαναζήσει 
τις βαθύτερες συγκινήσεις που ασκούσε τότε 
στις ψυχές των αρχαίων Ελλήνων η Γυµναστική 
και ο Αθλητισµός, όσο και στην ευεργετική τους 
επίδραση πού θα µπορούσαν να έχουν, όχι µόνον 
τότε, αλλά και στον σύγχρονο κόσµο, όπως και 
σε κάθε λαό, για τη στενότερη σύσφιξη των φιλι-
κών και ειρηνικών σχέσεων µεταξύ των διαφό-
ρων χωρών της Γης. 
Στην ευγενική του αυτή προσπάθεια και στους 
συνεχείς και µακροχρόνιους αγώνες του για την 
επιτυχία των σκοπών του, ο Κουµπερτέν ευτύχη-
σε να έχει από την αρχή, πολυτιµότατο τακτικό 
συνεργάτη του και εµπνευσµένο υπέρµαχο των 
ιδεών του, τον εκλεκτό και γνωστό µας λόγιο 
∆ηµήτριο Βικέλα, που διέµενε τότε στο Παρίσι, 
και είχε ορισθεί εκεί ως επίσηµος αντιπρόσωπος 
του Πανελλήνιου Αθλητικού Συλλόγου Αθηνών 
στα διάφορα διεθνή αθλητικά συνέδρια της Ευ-
ρώπης. 
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Έπειτα από πολλές και απίστευτες αντιδράσεις 
και αλλεπάλληλα αθλητικά συνέδρια σε διάφο-
ρες χώρες, ο Κουµπερτέν πέτυχε, επί τέλους, κα-
τά το ∆ιεθνές Αθλητικό Συνέδριο των Παρισίων, 
στο αµφιθέατρο της Σορβόννης (από 14 κράτη) 
στις 14 Ιουνίου 1894, την οριστική απόφαση για 
την επανίδρυση των αρχαίων Ολυµπιακών αγώ-
νων, που πραγµατοποιήθηκε τελικά, µετά από 
άλλα δυο χρόνια, τον Μάρτιο του 1896, µε την 
τέλεση των νέων Ολυµπιακών αγώνων τιµητικά 
στην Αθήνα, µετά από πρόταση του ∆. Βικέλα. 
Η πρόταση αυτή του ∆. Βικέλα έγινε δεκτή από 
όλα τα Κράτη µε θερµό ενθουσιασµό και ορί-
στηκε αµέσως η ∆ιεθνής Επιτροπή για τη µελέτη 
και την οργάνωση των πρώτων σύγχρονων Ολυ-
µπιακών αγώνων, µε πρόεδρο τον ∆. Βικέλα. 
Έτσι ξανάρχισαν οι αρχαίοι Ολυµπιακοί Αγώνες 
στη σύγχρονη εποχή, έπειτα από 1500 χρόνια 
από τότε που καταργήθηκαν, και ξανάζησαν πά-
λι οι «Ολυµπιάδες» που εξακολουθούν να γίνο-
νται κάθε 4 χρόνια, όπως και στην αρχαία εποχή 
όχι πια µόνο στην Ελλάδα, αλλά και σ` όλες τις 
πολιτισµένες χώρες του κόσµου, σε διαφορετικό 
κράτος για κάθε Ολυµπιάδα, χωρίς όµως, δυστυ-
χώς, να εφαρµόζεται καθόλου (όπως θα `πρεπε 
και στις σύγχρονες Ολυµπιάδες) η τήρηση της 
απαραίτητης τότε «Ιερής Εκεχειρίας» κατά την 
τέλεση των Ολυµπιακών αγώνων, που αποτελού-
σε πάντα τη βαθύτερη και κεντρικότερη ουσία 
του Ολυµπιακού πνεύµατος στην Ελληνική Αρ-
χαιότητα. 

Ο ∆ηµήτριος Βικέλας (1835 - 1908) 
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δοκιµεί και τα δηµιουργήµατα της τέχνης των 
κατοίκων της. Τα µάτια και η ψυχή τους διευ-
ρύνθηκαν µε τη γνωριµία του κόσµου. Η Χίος α-
πέκτησε την τιµή να θεωρείται γενέθλιος τόπος 
του Οµήρου. Στο Βροντάδο, στη θέση 
«∆ασκαλόπετρα», λέγεται ότι διδάχθηκαν τα 
έπη του πρώτη φορά. Σπουδαίοι γλύπτες έζησαν 
στο νησί. Τα ονόµατα τους διασώθηκαν από τα 
έργα τους. Μέλας, Μικιάδης, Άρχερµος, Βούπα-
λος, Άθηνις. Στο αρχαιολογικό µουσείο του νη-
σιού εκτίθενται νεκρικά επιτύµβια υψηλής τέ-
χνης. Εντύπωση προκαλεί ο τελευταίος χαιρετι-
σµός  συζύγων, αγγίζοντας, µε απαράµιλλη ευαι-
σθησία, τα ακροδάκτυλα. Σε κάποια ανάγλυφα 
γοητεύει η απόδοση της κίνησης των χορευτρι-
ών. Σε άλλο, συγκινεί η αχνή µορφή µιας κοπέ-
λας, µε το όνοµα «Λάµπρος», που παίζει κιθάρα, 
στους αιώνες. Ανάµεσα στα πήλινα ειδώλια προ-
καλεί η ελευθεριότητα    µια σειρά αγαλµατιδίων 
που παριστάνουν ιερόδουλες µε άνθος στο στή-
θος, στεφάνι στα µαλλιά και χιτώνα µισάνοιχτο. 
Στη βυζαντινή περίοδο δηµιουργήθηκαν σηµα-
ντικά βυζαντινά µνηµεία στο νησί. Η Νέα Μο-
νή, ιδρυµένη το 1042, κοσµείται από εξαιρετι-
κής τέχνης ψηφιδωτά, µακεδονικής σχολής. Η 
Παναγία η Κρήνα στο χωριό Βαβύλοι, είναι βυ-
ζαντινός ναός του 12 αιώνα, µε αξιόλογη αγιο-
γράφηση. Από εκεί αποτοιχίσθηκαν αγιογραφίες 
των δώδεκα προφητών, ολόσωµες, σε φυσικό 
µέγεθος, που µαρτυρούν µια τέχνη µεγαλειώ-
δους έµπνευσης που εκτίθενται στο παλάτι Ιου-
στινιάνι. Οι Άγιοι Απόστολοι, ναός µε θαυµά-
σιες τοιχογραφίες του 13ου αιώνα βρίσκεται στο 
Πυργί. Ο Μικρός Ταξιάρχης στα Μεστά ναός 
του 12 αιώνα, φηµίζεται για την τέχνη του ξυλό- 

Η επιστολή 
Κύριε Ρουφάκη 

κατόπιν προτροπής της φίλης Εύας Λιάρου σας απο-
στέλλω ένα κείµενο που έγραψα εµπνεόµενη απ` τον 
αισθητικό και ιστορικό πλούτο της Χίου. 

Είµαι ποιήτρια και ασχολούµαι παράλληλα µε την 
ταξιδιωτική λογοτεχνία. 

Σας εύχοµαι κάθε καλό και δηµιουργική πορεία σ` ε-
σάς και το περιοδικό σας. 

Με εκτίµηση 

Έλενα Ψαραλίδου 

∆ικηγόρος 

 

Χίος 
Ο Ιωνικός Πολιτισµός 
 
Το πρωινό µενεξεδίζει στις χαµηλές οροσειρές. 
Ο ήλιος σα σκαρί ανυπόµονο ξεχύνεται στη θά-
λασσα. Ανεβοκατεβαίνει σε κάθε κύµα. Στο πέ-
ρασµά του χρυσές θηµωνιές σηκώνονται. Από το 
σφρίγος του µια νήσος αναπλάθεται. Νήσος λε-

Με περιέργεια άνοιξα το φάκελο που περιείχε 
την επιστολή και το κείµενο που ακολουθούν, µε 
αποστολέα την άγνωστη για µένα ως τότε λογο-
τέχνιδα, δικηγόρο Έλενα Ψαραλίδου-Φιλιππιτζή 
από το Βόλο, φίλης της φιλολόγου-ποιήτριας Εύ-
ας Λιάρου που είχα τη χαρά να γνωρίσω στην 
Οµηρική Ακαδηµία το 2002. Η κα Λιάρου που 
διαβάζει από τότε τη «∆άφνη», έδωσε όπως θα 
δείτε τη διεύθυνση στην κα Ψαραλίδου, που µετά 
από µια επίσκεψή της στο νησί µας, έγραψε τις 
εντυπώσεις της.  
Αυτά τα λίγα σαν πρόλογο, µα και για κείνους 
που (εσκεµµένα;) πιστεύουν ότι οι  δηµόσιες 
σχέσεις  και  η προβολή αυτού  του τόπου γίνεται  

µόνο ξοδεύοντας  εκατοµµύρια  µε  µεθόδους 
παλαιές, ενώ οι 150 περίπου επιστήµονες και 
φοιτητές Έλληνες και φίλοι της Ελλάδας που 
κάθε χρόνο έρχονται στο νησί µας και γίνονται 
οι πρεσβευτές της Χίου  σ` όλη την Ελλάδα και 
το εξωτερικό είναι απλώς…  
Πιστεύουµε στον συνεδριακό τουρισµό και σε 
κάθε επισκέπτη, βοηθούµε µε ίδια έξοδα χωρίς 
την παραµικρή ενίσχυση από τους φορείς, µε 
πολύ δουλειά κι έτσι θα συνεχίσουµε αθόρυβα, 
µε µόνη αµοιβή την ικανοποίηση ότι υπηρετούµε 
αυτό τον τόπο και  την αναγνώριση από τους αν-
θρώπους εκείνους που πιστεύουµε πως αξίζουν.  

Βαγγέλης Ρουφάκης 

 



Μοναδική είσοδο στον οικισµό αποτελούν  οι πύ-
λες του εξωτερικού τείχους. Οι µεσαιωνικοί αυτοί 
οικισµοί    των µαστιχοχωρίων διατήρησαν εδώ 
και εξ περίπου αιώνες την αρχιτεκτονική και τα 
έθιµα των κατοίκων τους. Αξιόλογη είναι η τεχνι-
κή της διακόσµησης των σπιτιών µε "ξυστά" , γε-
ωµετρικά σχέδια στο εξωτερικό κονίαµα των τοί-
χων σε άσπρο και µαύρο, που εφαρµόζεται κυρί-
ως στο Πυργί. 
Το 1566 οι τούρκοι κατέλαβαν το νησί. Το µεγά-
λο βυζαντινό κάστρο της χώρας   κατοικήθηκε α-
πό Τούρκους Ωστόσο τα προνόµια που παραχώ-
ρησε ο Σουλτάνος   επέτρεψαν την πνευµατική 
άνθηση του νησιού, στην οποία συνετέλεσαν τα 
τέκνα της Χίου Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, 
Νεόφυτος Βάµβας, Αδαµάντιος Κοραής. Η επα-
νάσταση των κατοίκων του νησιού κατά των 
Τούρκων το 1822 προκάλεσε τη σφαγή τους και 
την καταστροφή του νησιού. Σηµαντικό στοιχείο 
στο χαρακτήρα του νησιού αποτελεί ο Κάµπος. 
Μια µεσόγεια περιοχή , κοντά  στη  χώρα της Χί-
ου,  όπου υπάρχουν εκτεταµένα περιβόλια εσπε-
ριδοειδών και πολυτελείς επαύλεις των γαιοκτη-
µόνων. Τα περιβόλια του Κάµπου δηµιουργήθη-
καν από τους Γενουάτες το 14° αιώνα, όταν οργα-
νώθηκε το εξαγωγικό εµπόριο των εσπεριδοει-
δών. Ο Κάµπος άγγιξε το αποκορύφωµα της ευη-
µερίας του τον 18° αιώνα, τότε που άκµαζε το ε-
ξαγωγικό εµπόριο, κυρίως προς τη Ρωσία. Περί-
που διακόσιες χιώτικες οικογένειες είχαν τις θερι-
νές επαύλεις τους στον Κάµπο (Μαυροκορδάτοι, 
Ροδοκανάκηδες, Ράλληδες). Στη συνέχεια χτυπή-
θηκε από τον καταστροφικό σεισµό του 1881 και 
οι περισσότερες επαύλεις εγκαταλείφθηκαν. 
Όπως περπατά ο επισκέπτης στα σοκάκια του 
Κάµπου, κρατώντας τον οδηγό της διαδροµής στο 
χέρι, αρχίζει αργά να ξεδιπλώνεται µπροστά του 
ένας κόσµος:  ∆ιώροφες κατοικίες µε µεγαλοπρε- 

Μάγκανο στο Μηταράκικο (Φωτογραφία Μαξ Ρεντιάνη) 
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γλυπτου τέµπλου του, που κατασκεύαζε επί 35 έτη 
ο λαϊκός καλλιτέχνης Ιωάννης Πατρικούσης, όπου 
αναπαράστησε το προπατορικό αµάρτηµα, την 
έξοδο από τον παράδεισο, τη θυσία του Αβραάµ, 
σκηνές από τη ζωή του Ιησού, τους Αποστόλους 
ως φλόγες, τους σαλπίζοντες αγγέλους της αποκά-
λυψης... 

Η θέση του νησιού, στο θαλάσσιο δρόµο που ενώ-
νει τον Εύξεινο µε τη Μεσόγειο, αλλά και ο πλού-
τος του που στηριζόταν κυρίως στη µαστίχα, οδή-
γησε σ` αυτό ως επιδροµείς ή κατακτητές τους 
Σελτζούκους, τους Βενετούς, τους Καταλανούς, 
τους Γενουάτες, τους Τούρκους... 
Την  περίοδο  της  Γενουτικής  κατοχής  (1396-
1566) δηµιουργήθηκαν από τους Γενουάτες τα µα-
στιχοχώρια, µια οµάδα είκοσι χωριών στο νότιο 
τµήµα του νησιού, όπου γινόταν συστηµατική 
καλλιέργεια και εκµετάλλευση των µαστιχόδεν-
δρων. Κτίσθηκαν κατά την αρχιτεκτονική της Γέ-
νοβας από τη γενοβέζικη εταιρία Maona dei 
Giustiniani. Οι οικισµοί αυτοί σώζονται και σήµε-
ρα. Η παραδοσιακή µορφή τους διασώζεται ιδιαί-
τερα στη Βέσσα, στα Μεστά, στην Καλαµωτή και 
το Πυργί. Τα σπίτια, διώροφα ή τριώροφα, είναι 
φτιαγµένα από ντόπια πέτρα, µε µικρά ανοίγµατα, 
χωρίς εξώστες. Έχουν στην οροφή ταράτσα και ε-
φάπτονται µεταξύ τους ή συνδέονται µε καµάρες 
ώστε να είναι δυνατή η κίνηση από ταράτσα σε τα-
ράτσα, σε περίπτωση κινδύνου. Η εξωτερική τους 
πλευρά σχηµατίζει τείχος. Οι δρόµοι των οικισµών 
είναι στενοί και δαιδαλώδεις. Οδηγούν στην πλα-
τεία και στον κεντρικό πύργο που χρησίµευε για 
προστασία των κατοίκων σε καιρό πολιορκίας.  

Το ξυλόγλυπτο Τέµπλο στον Μικρό Ταξιάρχη των Μεστών 
Φωτογραφία Μαξ Ρεντιάνη 
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Εµµανουήλ Ροΐδης, Γεώργιος Σουρής, Λάµπρος 
Πορφύρας, Γιώργος Θεοτοκάς. 
Οι τόποι του νησιού δένονται µε τους ανθρώπους 
που τους περπάτησαν και τους ζωντάνεψαν.  
Η ηφαιστιογενής  παραλία Μαύρα  Βόλια στα νό-

τια του νησιού σκεπασµένη από µαύρο βότσαλο, 
ακουµπισµένη στο βαθύ µπλάβο της θάλασσας. 
Ο Ναγός, ψαροχώρι απέριττο στα ανατολικά, από 
την πράσινη ρεµατιά παραδίδεται στη γαλαζωπή 
θάλασσα αποθέτοντας σα δωρεά στον κόλπο ένα 
λόφο δενδροσκέπαστο σαν ορθωµένο µαστό. Τα 
Αυγώνυµα, χωριό µεσόγειο µε σπίτια σαν ογκώ-
δεις κύβους σε χρώµα κοκκινωπό ξεδιπλώνεται 
στο γυµνό τοπίο κατ` από το σκληρό ουρανό, πά-
νω από τη µπλάβα θάλασσα αντίκρυ στα Ψαρά. 
Η πορφυρή πανσέληνος του Ιουλίου µεστώνει 
αργά πάνω από τη µικρασιατική ακτή. Μόλις ο 
δίσκος της γεµίσει, υψώνεται κι όλο αφήνει τα 
αργυρά της ζύγια και τα σχοινιά να πέσουν στο 
λείο πέλαγος. Με το όνοµα της στα πανιά, τα 
πλοία ταξιδεύουν σε θάλασσα γαλήνια, αργυρο-
δουλεµένη. Τα µάτια ακολουθούν - µαγεύονται 
από το συµβολικό οφθαλµό που δίνει νόηµα στη 
νύχτα. Το σκοτεινό χάος εξουθενώνεται απ` την 
παρηγοριά που χαρίζει η µορφή στο άµορφο. Το 
ανέσπερο φως εµψυχώνει και ενθεώνει. Μέσα σ` 
αυτό, η Χίος πλέει, πάµφωτη από την ιστορία που 
κατέκτησε, έτσι όπως εισήλθε στο προσωπικό 
µας σύµπαν της µνήµης και της συγκίνησης. Στο 
πλάι της οι  Οινούσσες, λήκυθος γεµάτη από φως 
που αδειάζει στη θάλασσα. Το πλοίο σφυρίζει κι 
ο ήχος του στριφογυρίζει σαν κορδέλα στον ου-
ρανό. Μικρές τολύπες λευκού διασπείρονται 
στους γλάρους, στον αφρό, στα όνειρα. Στην αιώ-
νια θάλασσα… 

Έλενα Ψαραλίδου-Φιλιππιτζή 
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πείς σκάλες εισόδου, περίτεχνο βοτσαλωτό στην 
αυλή, κιόσκια, κίονες, ανθόκηπους. Ένας εξωτε-
ρικός τοίχος, κτισµένος από κοκκινωπή πέτρα, 
περιβάλλει την έπαυλη του ιδιοκτήτη και µαζί το 
περιβόλι µε τη στέρνα, το µαγγανοπήγαδο, τις 
ατέλειωτες δενδροστοιχίες από µανταρινιές, πορ-
τοκαλιές, λεµονιές. Κατοικία Μέρµηγκα, Κτήµα 
Καράβα, Κατοικία Καρδασιλάρη, Κατοικία Ρο-
δοκανάκη… Ο απόηχος των ανθρώπων    που 
κάποτε κατοικούσαν, αποτελεί έναν κόσµο αθέα-
το πίσω από τους ψηλούς, πετρόχτιστους τοί-
χους, µε τις τεράστιες αυλόθυρες και τα οικόση-
µα. Έναν κόσµο κλειστό κι απόµακρο, που όµως 
αφήνει στα στενά δροµάκια του Κάµπου µια ευ-
ωδιά από ανθούς νεραντζιάς, γιασεµιού και πα-
λιάς αρχοντιάς. Εκεί περιδιαβαίνοντας δεχθήκα-
µε µια φιλόξενη πρόσκληση και ξαποστάσαµε 
γευόµενοι γλυκό φιστίκι δίπλα σε µια στέρνα µε 
νούφαρα. 
Στη Χώρα της Χίου σώζονται σε ερειπειώδη κα-
τάσταση κατάλοιπα του κάστρου. Η είσοδος 
στην παλιά πόλη από την Porta Mazziore, την 
κεντρική είσοδο του φρουρίου, κάνει τον επισκέ-
πτη να αισθανθεί ότι βρέθηκε σε άλλη εποχή, 
ποτισµένος από τη βαθιά και υγρή µυρωδιά των 
ανήλιαγων υπογείων του φρουρίου. Η είσοδος 
αυτή τον οδηγεί σε µια πόλη της ανατολής του 
προηγούµενου αιώνα, όπως µαρτυρούν τα διώρο- 
φα σπίτια της τουρκικής και της εβραϊκής συνοι-
κίας µε τους τσατµάδες. 
Στο πάρκο υπάρχουν οι προτοµές σηµαντικών 
ανθρώπων που γεννήθηκαν και πέρασαν από το 
νησί:   Γιάννης   Ψυχάρης,  Ιωάννης  Συκουτρής,  

Ο τάφος του Καρά Αλή στο Κάστρο της Χίου 
(τούρκικο νεκροταφείο) Φωτογραφία Μαξ Ρεντιάνη (1936) 

∆ρόµος στο κάστρο. Φωτογραφία Μαξ Ρεντιάνη (1936) 



Το καλοκαίρι του 2003 φιλοξενήθηκα για λίγες 
µέρες στο ∆αφνώνα, τόπο καταγωγής του παπ-
πού µου Αθαν. Χαβιάρα και επισκέφθηκα τη συ-
νονόµατή µου και βαφτισιµιά του πατέρα µου, 
Σεβαστή Κωστοπούλη. 
Πάνω στη συζήτηση ο άντρας της Γιάννης Κω-
στοπούλης, είπε ότι εργαζότανε στο κτήµα του 
στα Λαζαρεττάκια. 
Το τοπωνύµιο ασφαλώς οφείλεται στην εκεί 
ύπαρξη κτίσµατος για την αποµόνωση των ασθε-
νών που έπασχαν από βαριά µεταδοτικά νοσήµα-
τα. Ζήτησα περισσότερες πληροφορίες από τον 
ίδιο και βέβαια να επισκεφθώ τον τόπο. Το δεύ-
τερο ήταν εύκολο, για το πρώτο όµως κανένας  
από  όσους ρωτήθηκαν  δεν ήξερε κάτι σχετικό. 
Είναι γνωστό από τον Κ. Κανελλάκη και άλλους 
συγγραφείς ότι εκτός από το Μεγάλο Λαζαρέττο, 
δηλαδή το Λοιµοκαθαρτήριο που υπήρχε στη 
Χώρα, στον Άνω Γιαλό κοντά στην περιοχή του 
Νοσοκοµείου, σε όλα σχεδόν τα χωριά υπήρχαν 
κτίσµατα σε µεγάλη απόσταση, για την αποµόνω-
ση των ασθενών σε καιρό επιδηµίας. Οι αρρώ-
στιες που ήταν υποχρεωτική η αποµόνωση, ήταν 
η πανώλη, η χολέρα, η ευλογιά, η λώβα (λέπρα), 
ο κίτρινος πυρετός και προαιρετική για το χτικιό, 
όπως έλεγαν τη φυµατίωση. 
Το όνοµα των κτισµάτων αυτών, που ήταν προ-
χειροφτιαγµένα, χωρίς τις στοιχειώδεις ανάγκες 
διαβίωσης (προφύλαξη από το κρύο το χειµώνα, 
τη ζέστη το καλοκαίρι), µας έρχεται σαν αντιγρα-
φή από το αποµονωτήρια της Χριστιανικής Ευ-
ρώπης, που τα ονόµαζαν Λαζαρέττα, παραπέµπο-
ντας έτσι στη µετά θάνατο ανάσταση του Λαζά-
ρου. Τα Λαζαρέττα λειτουργούσαν έξω από τις 
πόλεις σε όλο το διάστηµα του Μεσαίωνα και της 
Αναγέννησης, ήταν τόποι όπου κυριολεκτικά θά- 

...σκαρφαλωµένα στα ριζά του βουνού της Κακιάς Σκάλας... 
 
βονταν ζωντανοί οι δυστυχείς άρρωστοι. Σε αντί-
θεση µε την ισλαµική πίστη που βασίζεται στο κι-
σµέτ, αφήνοντας τη φροντίδα στο θέληµα του Αλ-
λάχ. Κι ενώ οι επιδηµίες τους θέριζαν κατά χιλιά-
δες, διατηρούσαν τη γαλήνη τους, κρατούσαν 
τους αρρώστους στο σπίτι και τους περιποιόταν 
ως το τέλος. 
Στη Χίο όπως και στ` άλλα νησιά του Αιγαίου, 
την αποµόνωση των νοσούντων εφάρµοσαν πρώ-
τοι οι Γενοβέζοι (σ` άλλα νησιά οι Βενετοί) οι ο-
ποίοι ενδιαφέρονταν να µην επεκταθούν οι επιδη-
µίες και βλαφτούν τα κέρδη τους. 
Αργότερα και η Οθωµανική Αυτοκρατορία σε όλη 
την Ανατολική Μεσόγειο µε τα πολυάνθρωπα λι-
µάνια, που µαστίζονταν από επιδηµίες, στα πλαί-
σια διεθνών συνθηκών, διατηρούσε λοιµοκαθαρ-
τήρια σε όλα τα λιµάνια και η αποµόνωση σ` αυτά 
ταξιδιωτών και εµπορευµάτων που προέρχονταν 
από τόπους επιδηµιών, ήταν υποχρεωτική, η λεγό-
µενη καραντίνα. Εκτός από τα νοσήµατα που ανα-
φέρθηκαν, στα λοιµοκαθαρτήρια σε όλο το διά-
στηµα του ΙΗ` αιώνα υποχρεωτικά έµπαιναν σε 
καραντίνα και πλοία που προέρχονταν από χώρες 
που υπήρχε επιδηµία, εξανθηµατικού τύφου και 
υπόστροφου πυρετού. 
Το µεγάλο Λαζαρέττο όπως µας λέει ο Κανελλά-
κης λεγόταν και Μπάνιο. Έτσι όταν το πρωτοδιά-
βασα, πριν λίγα χρόνια, µπόρεσα να καταλάβω 
µια φράση που άκουγα συχνά στη γειτονιά µου, 
όταν µάλωναν ο Σταυρής µε τη Σταµατινή, να 
στέλλει ο ένας τον άλλο στο Μπάνιο. Τότε δεν 
µου φαινόταν βαριά κουβέντα, αν και δεν µπο-
ρούσα να την εξηγήσω. «Άµε στο Μπάνιο». Στη 
θάλασσα το µπάνιο το λέγαµε κολύµπι. Το σηµε-
ρινό µπάνιο (λουτήρας) στο σπίτι δεν υπήρχε ούτε 

Τα Λαζαρεττάκια του ∆αφνώνα 
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Τα ερείπια των Λαζαρέττων µακριά από τα τελευταία,  
ακόµα και τα εξοχικά σπίτια του χωριού  



Ο ανατολικός τοίχος µε το παράθυρο Από νότια. Στο βάθος ο Κορακάρης Το αυτοκίνητο σταµάτησε µακριά... 
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για δείγµα στη γειτονιά. Η σωµατική καθαριό-
τητα γινόταν κάθε Σάββατο στη σκάφη της 
µπουγάδας. Ήταν λοιπόν κατάρα βαριά το «άµε 
στο µπάνιο». 
Από το βιβλίο της Σοφίας Καρασούλη 
«Θύµησες πρωτινών καιρών» µαθαίνοµε ότι και 
το Βασιλειώνοικο είχε το δικό του τόπο αποµό-
νωσης, στο βουνό, χωρίς να αναφέρονται το 
όνοµα και η τοποθεσία του βουνού. 
Στο τελευταίο τεύχος (αρ. 27) του περιοδικού 
«Πεληνναίο»  αναφέρεται στη Βόρεια Χίο το 
Ρηµόκαστρο και όπως λέει ο συντάκτης του 
κειµένου, λέγεται και Ελληνόκαστρο, Ληνόκα-
στρο και ο Ζολώτας το αναφέρει και Ληµόκα-
στρο. Γεννάται το ερώτηµα, µήπως θα πρέπει 
να γραφεί µε οι δηλ. Λοιµόκαστρο, όπου σε ε-
ποχές λοιµικής (επιδηµία θανατηφόρων νόσων), 
λειτουργούσε σαν αποµονωτήριο των γύρω χω-
ριών της περιοχής. 
Στον Κάµπο, ο Μικές Παϊδούσης αναφέρει ότι 
τους πάσχοντες από τα νοσήµατα που αναφέρα-
µε τους αποµόνωναν στις όχθες του Κοκκαλά. 
Ίσως από τα κόκκαλα  των νεκρών (πολλά σε 
καιρούς επιδηµίας) πήρε το όνοµά του ο ποτα-
µός, όπως µας αρέσει να λέµε το χείµαρρο. 
Η αποµόνωση των πασχόντων ήταν υποχρεωτι-
κή και επέβλεπαν για την τήρησή της οι υγειο-
νόµοι, οι οποίοι είχαν δικαίωµα να επιβάλλουν 
τιµωρίες σε όσους δεν συµµορφώνονταν µε τις 
υποδείξεις τους. 
Η ακούσια αυτή αποµόνωση, σε τόπους οµαδικής 
εκτόπισης, µακριά από κατοικηµένες περιοχές, σε 
καταλύµατα τελείως αφιλόξενα, χωρίς τη συµπα-
ράσταση των οικείων, έκανε τις τελευταίες µέρες 
των δυστυχισµένων αυτών ανθρώπων, αβάστα-
χτες. Η εκτόπιση αυτή, εκβολή όπως αναφέρεται 
σε παλαιότερα βιβλία, πέρασε στην προφορική 
µας παράδοση, στο δηµοτικό τραγούδι και στη 
λογοτεχνία µας (βλέπε το βιβλίο της  Λιλίκας Νά-
κου  «Η κυρία Ντο-Ρε-Μι»). 
Ο φόβος της µετάδοσης των ασθενειών, συνή-
θως  θανατηφόρων,  αγρίεψε  τον κόσµο και τον  

έκανε σκληρό, ώστε να εκβάλλει αγαπηµένα 
πρόσωπα, όταν αυτά τύχαινε να πέσουν θύµατα 
των επιδηµικών νοσηµάτων που αναφέρθηκαν. 
Είχε λοιπόν κι ο ∆αφνώνας όχι ένα, αλλά δύο 
κτίσµατα γι` αυτόν τον σκοπό και η τοποθεσία 
από τα κτίσµατα πήρε την ονοµασία της που τη 
διατηρεί και σήµερα. Ίσως ήταν πολυάνθρωπη η 
περιοχή και γι αυτό ξεχωριστό κτίσµα (καλύβι) 
για άνδρες, ξεχωριστά για γυναίκες. Ίσως επειδή 
αποµόνωναν και τους ψυχικά πάσχοντες το ένα 
να χρησίµευε για τους ψυχοπαθείς. 
Στη Σύµη υπάρχει κάποιος λόφος που λέγεται 
«Λωλοβούνι» κι εκεί κατά τον καθηγητή της 
λαογραφίας κ. Μιχάλη Μερακλή, αποµόνωναν 
τους λωλούς και όλους τους άρρωστους από τις 
παθήσεις που αναφέραµε. 
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του εκδότη της 
«∆άφνης» κ. Βαγγέλη Ρουφάκη, ακόµα και σή-
µερα που το χωριό έχει επεκταθεί, µε το κτίσιµο 
εξοχικών κατοικιών, είναι σε µεγάλη απόσταση 
τα χαλάσµατα των καλυβιών που οι χωριανοί 
λένε Λαζαρεττάκια. 
Το ένα έχει τελείως ισοπεδωθεί (υπάρχει ο σω-
ρός των λίθων), ενώ το άλλο, έχει ακόµη 
όρθιους τους τοίχους του. 
Φαίνεται η είσοδος και ένα άνοιγµα σε ρόλο πα-
ραθύρου. Και τα δύο είναι σκαρφαλωµένα στα 
ριζά του βουνού της Κακιάς Σκάλας βορειοδυτι-
κά του χωριού. 
Από γραπτές πληροφορίες και την προφορική 
παράδοση, µαθαίνοµε ότι, µια φορά την ηµέρα 
τους πήγαιναν φαΐ και νερό και το άφηναν σε 
µακρινή απόσταση για το φόβο της µετάδοσης. 
Εκεί στο άγριο και αφιλόξενο τοπίο, που όρθιο 
απάνω του υψώνεται το βουνό, οι βαριά πάσχο-
ντες  ήταν καταδικασµένοι να περιµένουν το θά-
νατο να τους λυτρώσει και µονάχοι τους τις τε-
λευταίες τους ώρες να διαβούν τον Αχέροντα, 
για να συναντήσουν τους πολλούς στον ασφοδε-
λό λειµώνα. 
 

Σεβαστή Χαβιάρα-Καραχάλιου 
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Έτος Γιάννη Ψυχάρη 
το 2004.  
Πολλά γράφονται, θα 
γραφούν κι άλλα και 
πολλές εκδηλώσεις θα 
γίνουν για το µεγάλο 
Χιώτη λόγιο.  
Στην προσπάθειά µας 
να µην επαναλάβουµε 
τα ίδια, θέλοντας όµως 
να τιµήσουµε τον 
Γιάννη Ψυχάρη,  δηµο-
σιεύουµε φωτογραφίες 
από τη συλλογή του 
Περικλή Παπαχατζη-
δάκη, που σήµερα βρί-
σκονται στο αρχείο 
µου, χάρη στον αεί-
µνηστο Πέτρο Ι. Μαρ-
τάκη, που (µαζί µε 
πολλές άλλες) µου είχε  
παλαιότερα χαρίσει:  
Φωτογραφία του Ψυ-
χάρη, επιστολή του 
τότε Πατριάρχη Κων-
σταντινουπόλεως Ιωα-
κείµ του Γ` (1878-
1884 και 1901-1912) 
στον ίδιο και άλλη µία 
στη βιβλιοθήκη του 
στο Παρίσι.  
Επίσης µια στο γρα-
φείο του, απ` την εγκυ-
κλοπαίδεια «∆οµή».  

Του Βαγγέλη Ρουφάκη 
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ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΣ ΛΙΒΑ∆ΙΏΝ ΧΙΟΥ «Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΟΣ» 

 
Αγαπητέ µας κ. Ρουφάκη, 
σας ευχαριστούµε θερµά που για µια ακόµη φορά 
µας αποστείλατε το περιοδικό «∆ΑΦΝΗ», το ο-
ποίο εσείς εκδίδετε και αποτελείτε ψυχή ζώσα 
τόσο για το ίδιο, όσο και για την πνευµατική ζωή 
του ∆αφνώνα και της Χίου µας γενικότερα. Η συ-
νεχώς βελτιούµενη έκδοση του τόσο ως προς το 
περιεχόµενο όσο και ως προς την εµφάνιση το 
καθιστούν ένα από τα καλύτερα και σοβαρότερα 
έντυπα στη Χίο.  Αυτό δε που του προσδίδει ιδιαί- 

EUROCLASSICA 
Όµιλος Ευρωπαϊκών  
Εταιριών Κλασικών  

Γλωσσών και Πολιτισµών 
Γραµµατέας Paul Ieven 

 

Κύριο 
Βαγγέλη Ρουφάκη 
∆αφνώνα Χίου 
 
10 Νοεµβρίου 2003 
 
Αγαπητέ κύριε Ρουφάκη 
Είµαι στην ευχάριστη θέση να σας 
ανακοινώσω ότι το ∆. Σ. της Euro-
classica στην συνεδρίαση τον Ο-
κτώβριο θέλησε να σας ευχαριστή-
σει για όλα όσα κάνετε για να βοη-
θήσετε την Οργάνωσή µας που 
σκοπό έχει την προβολή και διδα-
σκαλία των αρχαίων Ελληνικών 
και Λατινικών στην Ευρώπη.  
Αυτός είναι ο λόγος που επιθυµού-
µε αν κι εσείς συµφωνείται να σας 
καταχωρήσουµε στην επίσηµη λί-
στα των υποστηρικτών και συνερ-
γατών µας.  
Ευχόµαστε µε τον τρόπο αυτό να 
µπορέσουµε να αναγνωρίσουµε τη 
βοήθεια που µας δίνετε συνήθως 
και ιδιαίτερα στην Οµηρική Ακα-
δηµία. 
Εκ µέρους της Euroclassica σας 
στέλλω κύριε Ρουφάκη, τα θερµά 
µου συγχαρητήρια. 

Paul Ieven 
Γραµµατέας της Euroclassica 

τερη βαρύτητα και αξία είναι ότι αποτελεί καρπό 
µιας προσπάθειας δικής σας, που πηγάζει από 
την αγάπη για τη γενέθλια γη και τον πολιτισµό 
του τόπου µας. 
Πολύ σοφή και άκρως συγκινητική η αφιέρωση 
του 11ου φύλλου στους αείµνηστους Νίκο Για-
λούρη, Πέτρο Μαρτάκη, Νίκο Τσούρο και Τίνα 
Παπαδοπούλου. 

 
Σας χαιρετώ µε εκτίµηση  

Για το ∆.Σ. 
Ο Πρόεδρος 

Λουκάς Αµπελιώτης 
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Αλλά και στα σχόλια της Ιλιάδας (Ξ, 321) αναφέρε-
ται η περιπέτεια της κόρης του Αγήνορα (Ούδ` ότε 
Φοίνικος κούρης τηλεκλειτοίο, ή τέκε µοι Μίνων τε 
και αντίθεον Ραδάµανθυν). 
Η Ευρώπη -η πλατυµέτωπη- ζούσε ήσυχα στα πα-

τρικά παλάτια και χαιρόταν την 
αγάπη των δικών  της,  καθώς 
ήταν  µοναχοκόρη µεταξύ τεσ-
σάρων αδελφών, του Κάδµου, 
του Κίλικα, του Σαρπηδώνα και 
του Θάσου (το Θάσο αναφέρει 
µόνο ο Παυσανίας 5, 25, 12). 
Ένα βράδυ τότε που ακόµη επι-
σκεπτόταν τους ανθρώπους οι 
άγγελοι και υπήρχαν τα προφη-
τικά οράµατα, η νεαρά κόρη εί-
δε ένα όνειρο πολύ σηµαδιακό. 
∆ύο γυναίκες, που η µία της 
φαινόταν γνωστή γιατί φορούσε 
ρούχα της περιοχής και η άλλη 
µε ξένη ενδυµασία που δεν την 
είχε ξαναδεί, τσακωνόντουσαν 
έντονα, ποια θα την πάρει µαζί 
της. Όταν λοιπόν τις ρώτησε 
ποιο είναι τ` όνοµά τους, η µία 
είπε ότι τη λένε Ανατολή και η 
άλλη ∆ύση. Στο διαπληκτισµό 
αυτό, τελικά, την Ευρώπη κέρδι-
σε η ∆ύση κι από τότε, όπως ξέ-
ρουµε, της ανήκει. Το όραµα, 
την συγκλόνισε κι άρχισε να 
σκέπτεται  ποιος  από τους ου-

ράνιους θεούς της έστειλε αυτό το συµβολικό 
όνειρο και ποια να ήταν η ερµηνεία του. Πέρασε ο 
καιρός και το όνειρο άρχισε να ξεθωριάζει, µέσα 
στην ήρεµη καθηµερινή ζωή της ατελείωτης 
άνοιξης των κάµπων της Φοινίκης. Η πριγκιποπού-
λα µια µέρα λουσµένη από τον ήλιο και τους αν-
θούς, πήγε µαζί µε τις φίλες της να µαζέψουν λου-
λούδια. Εκεί κοντά έβοσκαν και τα κοπάδια του βα-
σιλιά-πατέρα Αγήνορα. Καθώς έπαιζε λοιπόν, ανέ-
µελη, χόρευε και τραγουδούσε η πανέµορφη Ευρώ-
πη, στεφανωµένη µε  αγριολούλουδα,  την είδε  από  
ψηλά ο Ζευς και τον εντυπωσίασε η οµορφιά της. 
Την ερωτεύτηκε... κεραυνοβόλα κι αποφάσισε να 
την κατακτήσει. Μεταµορφώθηκε σ` ένα λευκόχρυ-
σο ταύρο, που την πλησίασε ήρεµα και µε πολλή 
πραότητα και µουγκάνιζε µουσικά. Ο λευκόξανθος 
ταύρος πλησίασε την πανέµορφη κόρη και γονάτισε 

Από τα βάθη της προϊστορίας αντλεί τις ρίζες της η 
Ελληνική Μυθολογία. Η Μυθολογία, που κρύβει 
θησαυρούς πανάρχαιων γεγονότων, της κοσµικής 
γνώσης, που αφορούν την προέλευση και τη µοίρα 
της ανθρωπότητας, είναι µια ζωντανή ρίζα νοηµά-
των και πληροφοριών. 
Η εξιστόρηση των κατορθωµά-
των των θεών, αλλά και των 
άθλων κοινών ανθρώπων, που 
ο λαϊκός θαυµασµός τους έκανε 
ήρωες, αποτέλεσαν τη βάση 
της Ελληνικής Μυθολογίας, ε-
νώ η «θεογονία» αποτέλεσε το 
πρωταρχικό στάδιο, της θεµελί-
ωσης της θρησκείας στις αν-
θρωπινές κοινωνίες. 
Εκεί όπου υπάρχουν µακρινές 
και άγραφες αλήθειες, ο χρόνος 
τις µεταπλάθει σε µύθους. Οι 
πρόγονοί µας αναγκάστηκαν 
για να διασώσουν αυτές τις 
γνώσεις και τα αληθινά γεγονό-
τα, συχνά αυτά που δεν µπο-
ρούσαν να εξηγήσουν, τα τοπο-
θέτησαν µέσα σε µύθους µε 
διάφορους συµβολισµούς και 
αλληγορίες, θα δεχτούµε λοι-
πόν το µύθο σαν ένα είδος αφη-
γήσεως που εξηγεί την παλαιό-
τερη τάξη του κόσµου. 
Παραδείγµατος χάριν, ο Ευήµε-
ρος, συγγραφέας (330-240 
π.Χ.), έλεγε ότι ο µύθος είναι η ιστορία µεταµορ-
φωµένη, ενώ ο Αριστοτέλης πιστεύει ότι οι προπά-
τορές µας διαφύλαξαν τις παραδόσεις και τα πραγ-
µατικά γεγονότα, αυτά που έπρεπε να µάθουν οι 
άνθρωποι ως κληροδότηµα, σε κάθε νέα γενιά, µέ-
σα από τη µορφή του µύθου. 
Σχετικά µε το γοητευτικό µύθο της ΑΡΠΑΓΗΣ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ από το ∆ία, θα ανατρέξουµε στον 
Ησίοδο που πρώτος αναφέρει το όνοµα «Ευρώπη» 
στη «θεογονία» του. Παραδέχεται λοιπόν την Ευ-
ρώπη σαν κόρη του Ωκεανού και της Τηθίας µε α-
δελφή τη Θράκη και ετεροθαλείς αδελφές την Ασία 
και τη Λιβύη (Αφρική). 
Κατ` άλλη  εκδοχή η  Ευρώπη  θεωρείται  κόρη του 
βασιλιά της Τύρου (Φοινίκης), Αγήνορα (εγγονό 
της Ιούς που καταγόταν από το Αργός), ή Φοίνικα 
και της Τηλέφασσας. 

Ο ∆ίας κρατώντας τον κεραυνό αντικρίζει  
για πρώτη φορά την Ευρώπη 

Η αρπαγή της Ευρώπης 
Κείµενο-Γλυπτά Μαίρης Παπακωνσταντίνου  

Από το ηµερολόγιο του Συλλόγου  ∆ικαστικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου Κρήτης (2003)  



στα πόδια της. Ήρεµος και γοητευτικός, όπως τον 
περιγράφει το ποίηµα του Μόσχου (Έλλην ποιητής 
της Αλεξανδρείας στα µέσα του 2ου αι. π.Χ)... 
«µειλίχιο εµηκήσατο». Αλλά τι ταύρος ήταν αυτός, 
δεν έµοιαζε µε τους άλλους ούτε στο ανάστηµα, 
ούτε στην διάπλαση του, γιατί είχε κάτι ξεχωριστό, 
είχε θεϊκή µεγαλοπρέπεια. Τα µάτια του άστραφταν 
γεµάτα ερωτισµό, ακόµη και τα κέρατά του ήταν 
µικρά και κοµψά σαν να ήταν τορνεµένα από χέρι 
καλλιτέχνη, ενώ ανάµεσά τους έλαµπε ένα σχήµα 
που θύµιζε αστέρι.  
Η Ευρώπη εγελάστηκε από την οµορφιά και τη γα-
λήνη του ζώου, το χάιδεψε και το στόλισε µε λου-
λούδια και κάθισε στη 
ράχη του. Τότε ο ταυρό-
µορφος ∆ίας, καθώς τώ-
ρα πια είχε επάνω του 
αυτό που ήθελε, αναπή-
δησε στα πόδια του και 
προχώρησε σιγά-σιγά, 
χωρίς όµως να µπορούν 
να τους προφτάσουν οι 
συντρόφισσες της. Όταν 
όµως είδε µπροστά του 
την ανοιχτή θάλασσα 
που ήταν το γαλάζιο Αι-
γαίο, ανέπτυξε ταχύτη-
τα και µ` ένα πήδηµα 
βρέθηκε στο πέλαγος, 
µε το πολύτιµο φορτίο. 
Άρχισε λοιπόν να δια-
σ χ ί ζ ε ι  τ η ν 
«πολύφλοισβο» και 
«ηχήεσσα», πάντα, µε την Ευρώπη στη ράχη του 
και µε τη συµπαράσταση του Ποσειδώνα και της 
Αµφιτρίτης που µε συνοδεία από Τρίτωνες και Νη-
ρηίδες γαλήνευαν τα νερά, µέχρι που έφτασαν στην 
Κρήτη. 
Η Ευρώπη κατατροµαγµένη, από το αναπάντεχο 
ταξίδι άρχισε να καταλαβαίνει ότι υπήρχε κάποια 
θεϊκή εντολή κι ότι δε θα ξανάβλεπε πια τις 
όµορφες ακρογιαλιές της Τύρου που ήδη είχαν αρ-
χίσει από πολύ ώρα να χάνονται στον ορίζοντα. 
Ο Αγήνωρ έµαθε την απαγωγή της κόρης του απελ-
πισµένος, όπως και η γυναίκα του Τηλέφασσα, κι 
έστειλαν τους γιους τους να βρουν την αδελφή τους 
ή να µην ξαναγυρίσουν στην πατρική γη.  
Τα καράβια ξεκίνησαν αµέσως για µακροχρόνιες 
αναζητήσεις που απέβησαν άκαρπες. Έτσι αναγκά-
στηκαν οι τέσσερις γιοι να ιδρύσουν πόλεις και βα-
σίλεια σε διαφορετικούς τόπους. Ο Φοίνιξ εγκατα-
στάθηκε στη Φοινίκη (Σιδώνα, Τύρο) αφού πέθανε 
ο πατέρας του, που πήρε τ` όνοµα του, το ίδιο έγινε 
και µε τον Κίλικα που ίδρυσε την Κιλικία, ενώ ο 
Θάσος αποίκησε στη Θάσο. Ο Κάδµος, αφήνοντας 
την Τύρο µαζί  µε την µητέρα  του στην αναζήτηση  

της  Ευρώπης,  περιπλανήθηκε για  χρόνια  και  απ` 
όποια πόλη κι αν περνούσε πρόσφερε θυσίες στους 
θεούς. Όταν κάποια στιγµή έφτασαν στην  Θράκη, 
η Τηλέφασσα πέθανε από απελπισία για τη χαµένη 
κόρη της. Τότε ο Κάδµος, ακολουθώντας υπόδειξη 
του Μαντείου των ∆ελφών, ίδρυσε τη Θήβα, της ο-
ποίας η Ακρόπολη ονοµάστηκε από τότε Καδµεία 
(Ηρόδ,-2,44,4 και ∆ιόδωρος Σικελιώτης 4,60,2). 
 Στη συνέχεια, όταν το ζεύγος έφτασε στην Κρήτη, 
ο ταύρος εξηφανίσθη, διότι ανέβηκε στον ουρανό κι 
έγινε ο γνωστός αστερισµός στο ζωδιακό κύκλο, 
που στα σύµβολα και στους χάρτες της ουρανογρα-
φίας παρουσιάζεται µισός διότι το άλλο µισό του εί-

ναι βυθισµένο στην θά-
λασσα. Κατά το ποίηµα 
όµως του Οράτιου και 
κατ` άλλους  συγγραφείς, 
όταν η  νεαρά  κόρη 
ά ρ χ ι σ ε  ν α  κ λ α ί ε ι 
απελπισµένη που βρέθηκε 
µόνη σ` ένα ξένο τόπο, 
παρουσιάστηκε η θεά Α-
φροδίτη µαζί µε το γιο της 
Έρωτα και της είπε: 
 «Άφησε τους λυγµούς, 
διότι επελέγης για µια µε-
γάλη τύχη. Τώρα είσαι η 
σύζυγος του ανίκητου ∆ία. 
Από σένα ένα µεγάλο µέ-
ρος της οικουµένης θα πά-
ρει τ` όνοµά σου». 
Κατ` άλλη εκδοχή, η Ευ-
ρώπη ρωτάει ποιος τάχα 

θεός είναι αυτός; Και τότε εκείνος της απήντησε 
φανερώνοντας ποιος είναι. «Είµαι ο ∆ίας», της είπε, 
«η Κρήτη σε υποδέχεται τώρα («Κρήτη δε, σε δέξε-
ται ήδη»), αυτή είναι η δική µου ώρα. Από µένα θα 
γεννήσεις γιους δοξασµένους, που θα βασιλεύσουν 
σ` όλους τους ανθρώπους». 
Τότε ο ∆ίας πήρε ξανά τη θεϊκή µορφή του και της 
εξέφρασε το θείο ερωτά του όταν την οδήγησε στο 
ιερό βουνό ∆ικταίον Άντρον. 
Υπάρχει όµως και η Φαιστός, που στη σπηλιά της ο 
∆ίας, µεταµορφωµένος σε αετό, οδήγησε τη γήινη 
γυναίκα του. Οπότε ο γοητευτικός αυτός µύθος µας 
κάνει να σκεφτούµε ότι οι Κρήτες... είναι παιδιά 
του αετού-∆ία. Στην Φαιστό υπήρξε λατρεία συνδε-
δεµένη µε την Ευρώπη όπως µαρτυρούν και τα νο-
µίσµατά της µε τον Τάλω όπου παρουσιάζεται σαν 
ένας γυµνός νέος, µε φτερά στους ώµους για να πε-
ριδιαβαίνει την Κρήτη. 
Κατ` άλλη εκδοχή, που θεωρείτε από τους περισσό-
τερους συγγραφείς η πιο ενδεδειγµένη ήταν η Γόρ-
τυνα όπου καθώς µας αναφέρει ο Στέφανος Βυζά-
ντιος το πανάρχαιο όνοµά της ήταν Ελλωτίς.  
Θεωρείται  λοιπόν ότι  ο πατέρας των θεών και των  

«∆άφνη» Ιούλιος 2004                                                               24      

Η Ευρώπη 

 



ανθρώπων οδήγησε την Ευρώπη στην ωραία αυτή 
πόλη της Κρήτης κοντά σε µια πηγή µε κρυσταλλέ-
νιο νερό κάτω από ένα πλάτανο. Εκεί έγινε ο Ιερός 
Γάµος που από την ένωση µαζί της γεννήθηκαν 
τρεις µυθικοί βασιλιάδες, ο θρυλικός Μίνωας, ο 
γενναίος Σαρπηδόνας και ο δίκαιος Ραδάµανθυς, 
που κυβέρνησαν αυτό το νησί, που είναι ο ακραίος  
φρουρός του Ελληνισµού. Το δέντρο αυτό κατά την 
παράδοση έµεινε αειθαλές.  
Ούτε όµως οι Γορτύνιοι ξέχασαν αυτή την θεϊκή 
ένωση που έγινε στον τόπο τους. Τα νοµίσµατα της 
Γόρτυνας που έχουν βρεθεί και είναι από το 500 
π.Χ. φέρουν επί  αιώνες παραστάσεις  Ευρώπης πά- 
ντα πάνω στον ταύρο και µε τον Πλάτανο που συν-
δέεται ο µύθος.  
Αργότερα την πάντρεψε ο ∆ίας µε το βασιλιά της 
Κρήτης Αστέριο. Αυτή την εκδοχή ασπάζονται ο 
Αισχύλος, Σιµωνίδης. Βακχυλίδης, Οβίδιος κι άλλοι 
συγγραφείς. Ο ∆ίας, έκανε τρία σπουδαία δώρα 
στην Ευρώπη. Τον περίφηµο γίγαντα Τάλω 
(Απολλόδωρος 1,140-141) που ήταν επιφορτισµέ-
νος µε την τήρηση των νόµων σ` όλο το νησί. 
Κατά τις µαρτυρίες πολλών συγγραφέων, ήταν χάλ-
κινος και προστάτευε την Κρήτη πετώντας τερά-
στιους βράχους σ` όποιο πλοίο την πλησίαζε. Τα 
άλλα δώρα ήταν ένας χρυσός σκύλος που ποτέ δεν 
έχανε το θήραµα του και µια φαρέτρα της οποίας τα 
βέλη  επετύγχαναν πάντα το στόχο. 
 Μετά το θάνατο της Ευρώπης, οι Κρήτες τη λάτρε-
ψαν µε το όνοµα «Ελλωτία», που είναι µία των επι-
κλήσεων του ∆ία «Έλλωτος». Ο Ηρόδοτος θεωρεί 
ότι ο Μίνως δεν ήταν µυθικό πρόσωπο αλλά ο πρώ-
τος που βασίλευσε στην Κρήτη µε σοφία και δικαι-
οσύνη. 
Όσον αφορά το όνοµα της Ευρώπης, οι περισσότε-
ροι συγγραφείς θεωρούν υπεύθυνο τον Κάδµο, που 
έδωσε στην κεντρική Ελλάδα το όνοµα της αδελφής 
του και επικράτησε µέχρι σήµερα σε όλη την 
ήπειρο. 
Τ` όνοµά της ετυµολογικά, κατά την επικρατέστερη 
γνώµη, προέρχεται από τη λέξη «ευρύς» και «όψη» 
από το ρήµα «ορώ» - βλέπω. ∆ηλ. εκείνη που είχε 
ευρεία όραση. 
Ο ερωτικός και γοητευτικός αυτός µύθος έχει κε-
ντρίσει τη φαντασία πολλών καλλιτεχνών παλαιών 
και συγχρόνων ζωγράφων, γλυπτών, χαρακτών, αλ-
λά και ποιητών και λογοτεχνών που ασχολήθηκαν 
ποικιλοτρόπως µε το θέµα αυτό. Θα αναφέρω µερι-
κά διαχρονικά έργα µε καλλιτεχνικές παραστάσεις 
της Ευρώπης που περισώθηκαν σε αρχαία µνηµεία 
ιδιαίτερα σε πήλινα αγγεία. Ένα από τα έργα αυτά 
ιστορικής περιόδου είναι η µετώπη του Ναού της 
Σελινούντος περί το 625 π.Χ. και η πολύ σηµαντική 
παράσταση στον θησαυρό των Σικυωνίων στους 
∆ελφούς γύρω το 550 π.Χ. Επίσης ένα από τα πιο 
σηµαντικά έργα είναι του χαλκογράφου Πυθαγόρα  

του Ρηγίνου µε το γνωστό θέµα που γι` αυτό ήταν 
υπερήφανοι οι Ταραντίνοι (Τυρρηνοί). Πιστεύεται 
ότι αντίγραφο αυτού του έργου είναι το σύµπλεγµα 
που βρέθηκε στην Κρήτη από µάρµαρο και βρίσκε-
ται τώρα στο Βρετανικό µουσείο. Ακόµα περίφηµη 
είναι η πύλη της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου στη 
Ρώµη, έργο του γλύπτη του 15ου αι. Φιλάρετου, ψη-
φιδωτό του 1ου µ.Χ. αι. από τις Σταβύες της Ν. Ιτα-
λίας, αργυρός στατήρας της Γόρτυνος 5°- π.Χ. αι., 
σε αγγείο του 5ου π.Χ. αι., κάλυµµα χάλκινου κα-
θρέφτη πρώιµος 4ου π.Χ. αι., ανάγλυφο από ελεφα-
ντόδοντο εξάρτηµα από έπιπλο 1ος-2ος αι. π.Χ., 
πήλινη µήτρα 3ος π.Χ. αι.,  πήλινο  ανάγλυφο 4ου  
π.Χ. αι., µετάλλιο από όνυχα (καµέο) 1ος-2ος µ.Χ. 
αι., εκµαγείο από διακοσµητικό µεταλλικό αγγείο 
4ος-3ος π.Χ. αι., κόσµηµα από όνυχα 1ος-2ος π.Χ. 
αι., θραύσµα ανάγλυφο πίθου πρώιµου 7ος π.Χ. αι. 
Ανάµεσα σε  αυτούς που  επιρεάστηκαν από τον ω-
ραίο αυτό µύθο συγκαταλέγεται ένας πολύ εντυπω-
σιακός πίνακας του Βερονέζε που βρίσκεται στα α-
νάκτορα των ∆όγηδων, επίσης ο Τισιάνος, ο Κλαύ-
σιος Λοραίν, ο Ρέµπραντ, ο Μπουσέ, ενώ ο Β. 
Τσελλίνι φιλοτέχνησε ορειχάλκινο σύµπλεγµα θαυ-
µάσιας τέχνης που βρίσκεται στη Ρώµη. Αλλά και 
από το 1610 που ο Γαλιλαίος ανακάλυψε το δορυ-
φόρο του ∆ιός, η Ευρώπη εγκαταστάθηκε στον ου-
ρανό και έγινε αστέρι. 
Αλλά φαίνεται ότι το θέµα είναι δηµοφιλές και επί 
των ηµερών µας. Το 1978-79 έγινε ένας διαγωνι-
σµός για τη διακόσµηση του συνοριακού περάσµα-
τος που βρίσκεται στο Βερολίνο στην Friedrich 
Strasse. O J. Grotzke κέρδισε για τη µακέτα του «Η 
Ευρώπη στην πλάτη του ταύρου, ενώ κάνει ισορρο-
πίας, πάνω στο τείχος». 
Ήταν µία πολιτική αλληγορία που συνέδεσε τον αρ-
χαίο µύθο µε τη σηµερινή πραγµατικότητα, µέσα 
στο όραµα για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ι-
δέας. Συναισθηµατικά για την ένταξη της Ελλάδος 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα συνηγόρησαν και οι 
πρόγονοί µας οι οποίοι έδωσαν και το ίδιο το όνοµά 
της µέσω της Κρήτης. 
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Περιεχόµενα 

Μοναξιά 
Στη µοναξιά φόρεσα κορδέλα κόκκινη. 
Την περπάτησα στις µέρες,  
στις ώρες, στις στιγµές. 
Έχασα το χρόνο. 
 
Στη µοναξιά φόρεσα κορδέλα πράσινη. 
Την περπάτησα σε ρυπαρούς δρόµους, 
πλατείες αναρχικές, σοκάκια στενά. 
 
Στη µοναξιά φόρεσα κορδέλα κίτρινη. 
Την περπάτησα σε σαλόνια καθώς πρέπει, 
συζητήσεις περί ανέµων, καφέδες και τέια. 
 
Στη µοναξιά φόρεσα κορδέλα µαύρη. 
Βοήθεια! 
Το ουράνιο τόξο βασίλεψε... 

Ε. Παπαζή 
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Η ΧΩΡΙΑΤΟΠΟΥΛΑ   
 
-Πόσο πουλάς τη ζάχαρη µε τα γλυκά σου χείλια; 
-∆ιαβάτη, δε σου την πουλώ κι αν δώσεις γρόσια χίλια. 
 
-Πόσο πουλάς τ` αστραφτερά στα µάτια σου διαµάντια; 
-Τ` αστέρια, που όλοι χαίρονται, τα βλέπουν απ` αγνάντια. 
 
-Και πόσο τα τριαντάφυλλα στα φρέσκα µάγουλα σου; 
-Του κόσµου της τριανταφυλλιές πριν µάσε, και φαντάσου. 
 
-Και των µαλλιών σου δεν πουλάς τον έβενο; Και πόσο; 
-Τη νύχτα ποιος αγόρασε, για πούληµα να δώσω; 
 
-Πόσο  πουλάς των δυο φρυδιών τα µαύρα τα τοξάρια; 
-Ποιος είδε και ποιος πούλησε, λες, δυο στερνά φεγγάρια; 
 
-Πόσο πουλάς των άσπρων σου λαιµών τ` αγνά τα χιόνια; 
-Ρώτα ένα αητό, που στου βουνού ζει τις κορυφές αιώνια. 
 
-Και δεν πουλάς τα κάλλη σου και της τιµής τα κρίνα; 
-Αυτά `ναι πάντ` απλήρωτα κι ατίµητα είναι εκείνα. 
 
-Και ποια `ναι της λαχτάρας µου, που εσκλάβωσες, τα λύτρα; 
-Ο γάµος είναι ο µετρητής κ` η εκκλησιά η πουλήτρα. 
 
-Και γιατί δίνεις χάρισµα της γλώσσας το φαρµάκι; 
-∆ιαβάτη, τα πολώπαµε και τράβα το σοκάκι… 
 
«Εγκυκλοπαιδικόν Ηµερολόγιον 1931»                         Μιχ. Αργυρόπουλος 
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