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Σ` ένα λιβάδι αφέθηκα 
να σιγοπερπατήσω 
µυριάδες οι µοσχοβολιές 
αµέτρητες οι πίκρες, 
χαµογελούν οι ασφοδελοί, 
κεντρίζουν οι τσουκνίδες, 
οι βάτοι ξεσαρκώνουνε 
και οι µαργαρίτες παίζουν. 
 
Σ` ένα λιβάδι αφέθηκα 
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τραγούδια, γέλια και χαρές 
και πέτρες και χαλίκια 
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καρφώνουνε τ` αγκίλια, 
παγίδες ο περίπατος 
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Σ` ένα λιβάδι αφέθηκα 
να σιγοπερπατήσω, 
µατώνω µε τ` αγκάθια του, 
µα ζω µε στέρφα ελπίδα 
να µαλακώσω τις πληγές 
µ` αγιόκληµα και κρίνα 
µ` αγέρι της βελανιδιάς, 
της κουµαριάς, του πεύκου. 
 

Πόπη Χαλκιά-Στεφάνου 

Ευχαριστούµε θερµά 
Τους φίλους του περιοδικού µας Μανώλη και 
Αγγελική Ρουφάκη, Ελευθερία Αµίγκο και Γιάννη 
Στουπάκη από την Αµερική καθώς και την κα Καίτη 
Μουτάφη που µε διάφορα ποσά ενίσχυσαν την 
προσπάθειά µας.  
Επίσης όσους συνεργάστηκαν για την γραφή, 
εκτύπωση και διανοµή αυτού του φύλλου.  
Ευχόµαστε και άλλοι να µιµηθούν το παράδειγµά 
τους και το περιοδικό µας να συνεχίσει απρόσκοπτα 
την κυκλοφορία του χωρίς οικονοµικά προβλήµατα. 



προσφέρουµε τις  υπηρεσίες µας δωρεάν  και να 
συνεχίσουµε παράλληλα και  απρόσκοπτα όλες 
µας τις δραστηριότητες, τα εξής: 
1. Να γράψουµε Μέλη στη «∆άφνη» µε κατώτερο  

συµβολικό ποσό εγγραφής τις 5.000 δραχµές ή 
τα 25 δολάρια για κατοίκους εξωτερικού το 
χρόνο. Τα µέλη θα παίρνουν στο σπίτι τους τα 
περιοδικά, τα βιβλία, τις προσκλήσεις 
εκδηλώσεων και ότι άλλο ενηµερωτικό. Το 
όνοµά τους θα γράφεται στις ιστοσελίδες µας. 

2. Να γράψουµε Φίλους στη «∆άφνη» µε 
κατώτερο ποσό εγγραφής τις 30.000 δραχµές   
ή τα 100 δολάρια για κατοίκους εξωτερικού το 
χρόνο. Οι φίλοι θα παίρνουν στο σπίτι τους ότι 
και τα µέλη, θα έχουν δικαίωµα δωρεάν 
εισόδου σε εκδηλώσεις που κοστίζουν ως και 
5.000 δραχµές η µία και το δικαίωµα να µας 
κάνουν προτάσεις και εισηγήσεις που θα 
αξιολογούνται ανάλογα. Σαν ευχαριστήριο θα 
έχουν µια σελίδα προσωπική ή της επιχείρησής 
τους στο διαδίκτυο. 

3. Να γράψουµε Χορηγούς στη «∆άφνη» µε 
κατώτερο ποσό εγγραφής τις 50.000 δραχµές   
ή τα 180 δολάρια  για κατοίκους εξωτερικού το 
χρόνο. Οι χορηγοί θα έχουν ότι και οι φίλοι, 
δικαίωµα δωρεάν εισόδου σε εκδηλώσεις µε 
όποιο κόστος και εφ` όσο το επιθυµούν θα 
παίρνουν τις εκδόσεις µας και ότι άλλο εις 
διπλούν. Σαν ευχαριστήριο θα έχουν ως και 
τρεις σελίδες προσωπικές ή της επιχείρησής 
τους στο διαδίκτυο. 

4. Να καλέσουµε τους υπεύθυνους φορείς του 
Νησιού µας και όχι µόνο, να µας ενισχύσουν 
οικονοµικά αξιολογώντας το έργο µας και όχι 
ελπίζοντας σε «ανταλλάγµατα» ή «του 
προφασίζεσθαι προφάσεις εν αµαρτίαις». 

Θέλουµε να πούµε ένα µεγάλο ευχαριστώ στους 
συνεργάτες µας και σε όσους µε κάθε τρόπο µας 
έχουν βοηθήσει µέχρι σήµερα. Με τη δική σας 
συµβολή το «Περιοδικό ∆άφνη» όχι µόνο σαν 
περιοδικό µα σαν  οργανισµός ευρύτερης 
πολιτιστικής δράσης, θα συνεχίσει και θα προσπα-
θήσει να επεκτείνει τις δραστηριότητές του, ώστε 
µε τον τρόπο του να συµβάλλει ενεργότερα στα 
πολιτιστικά δρώµενα του Νησιού µας.  
Κοµµάτι του Πολιτισµού µας είναι η Ιστορία, η 
Παράδοση, η Τέχνη και η διάσωση αυτού που 
χάνεται και που κάποιοι διακαώς επιθυµούν να 
εξαφανίσουν. Εµείς δε θα τους κάνουµε τη χάρη. 
Θα αντισταθούµε. 

 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Το έκτο φύλλο του Περιοδικού µας φτάνει 
στους αναγνώστες µας και η ικανοποίησή µας 
είναι µεγάλη. 
Στην τελευταία φάση πριν το τυπογραφείο 
βρίσκεται και το πρώτο βιβλίο έκδοση της 
«∆άφνης» «Λωλόδεντρα» λαογραφικού 
περιεχοµένου της Χιώτισσας (∆αφνούσαινας 
την καταγωγή) χειρούργου-οφθαλµίατρου, 
διδάκτορα της ιστορίας της ιατρικής  και 
συγγραφέα Σεβαστής Χαβιάρα-Καραχάλιου.  
Θα ακολουθήσουν  κι άλλες εκδόσεις 
συγγραφέων και ποιητών του Νησιού µας. 
Οι ιστοσελίδες της «∆άφνης» www.dafninet.gr 
βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο  (σχεδόν 
έτοιµες) και γρήγορα θα µπορείτε όχι µόνο να 
διαβάζετε το περιοδικό µας στο Internet, να 
βρίσκετε θέµατα που αφορούν τη Χίο, τον 
Πολιτισµό, Χιώτικες εκδόσεις, Μουσεία, 
Μνηµεία, Φωτογραφίες, αλλά και Χιώτικους 
Συλλόγους της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
Όλοι οι εν λόγω Σύλλογοι και Πολιτιστικοί 
Οργανισµοί καθώς και Οργανισµοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, που ενδιαφέρονται για την 
δωρεάν προβολή του έργου τους οι πρώτοι και 
της περιφέρειάς τους οι τελευταίοι, 
παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µαζί µας. 
Οι εκδηλώσεις µας, που µέχρι τώρα είχαν 
µεγάλη επιτυχία, θα συνεχιστούν µε οµιλίες και 
άλλα πολιτιστικά που οργανώνουµε µόνοι µας ή 
σε συνεργασία µε άλλους φορείς. 
Θα συνεργαστούµε και φέτος µε την Οµηρική 
Ακαδηµία και συζητούµε για µια σειρά 
εκδηλώσεων το καλοκαίρι. 
Το Φθινόπωρο, η οµιλία της «∆άφνης» στο 
Οµήρειο Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Χίου, θα 
γίνει µε οµιλητή που θα ανακοινωθεί εν καιρώ. 
Όλα αυτά µέχρι σήµερα καταφέραµε να τα 
προσφέρουµε στον τόπο µας µε ίδια έξοδα και 
µε την ευγενική προσφορά κάποιων φίλων ή σε 
λιγότερες περιπτώσεις κάποιων οργανισµών, 
τους οποίους και από τις σελίδες του 
περιοδικού µας έχουµε ευχαριστήσει. 
Τα έξοδα όµως της µη κερδοσκοπικής εταιρίας 
«Περιοδικό ∆άφνη» έχουν αυξηθεί πολύ και 
είναι αδύνατο να καλυφθούν από έναν ή λίγους 
ανθρώπους. Μοναδικός µας στόχος είναι η 
προσφορά στον τόπο µας. ∆ιαθέτουµε το χρόνο 
µας δωρεάν και χρήµατα αρκετά µα δεν 
φτάνουν. Ο προϋπολογισµός µας είναι πολύ 
µεγάλος  και  χρειαζόµαστε βοήθεια. 
Αποφασίσαµε  λοιπόν  για  να  µπορέσουµε   να  
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Όταν οι Μεγαρείς πήραν το χρησµό για να 
κτίσουν την νέα αποικία τους στο µικρό χωριό 
κοντά στον πανέµορφο Βόσπορο και τον  
γραφικό Κεράτιο, δε µπορούσαν να  φανταστούν 
ότι αυτή η µικρή πόλη θα γινόταν η τόσο 
φ η µ ι σ µ έ ν η 
Βασιλεύουσα , 
ότι θα έπαιζε 
ένα πρωταγω-
νιστικό ρόλο σε 
κάθε  τοµέα 
στην ανθρωπό-
τητα, ότι αυτό 
το µικρό και 
α σ ή µ α ν τ ο 
χωριουδάκι µε 
τους λιγοστούς 
κατοίκους θα 
ο ν ο µ α ζ ό τ α ν 
Βασιλίδα των 
Πόλεων, ότι θα 
χρηµάτιζε πρω-
τεύουσα στις 
δύο µεγαλύτε-
ρες αυτοκρατο-
ρίες και ότι θα 
γινόταν η γέφυ-
ρα που ενώνει 
την Ανατολή 
και την ∆ύση.  
Σ’ αυτήν εδώ 
την Πόλη που 
από πολύ παλιά 
χιλιοτραγουδή-
θηκε κι ακόµη 
τραγουδιέται , 
άνθισε η τέχνη 
και µεγαλούρ-
γ ησ ε  κά θ ε 
θ ε τ ι κ ή 
επιστήµη και 
τέχνη.  
Αυτά τα καθαγιασµένα χώµατα τα ποτισµένα µε 
αίµα και ιδρώτα τόσων γενεών που κάθε σπιθαµή 
τους και µια ιστορία, ένας θρύλος, είναι 
πληµµυρισµένα µε περικαλλείς Ναούς, 
Αγιάσµατα, Μοναστήρια, σχολεία, Βυζαντινά 
τείχη και παλάτια.              
Εδώ βρίσκεται ο Ναός της του Θεού Σοφίας, το 
σύµβολο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισµού µε 

 το πέρασµα τόσων αιώνων στέκεται εκεί 
επιβλητικός, υπερήφανος και προκαλεί το δέος σε 
κάθε επισκέπτη. Γι’ αυτό και το 1965 που ο 
Ποντίφικας της Ρώµης επισκέφθηκε τον 
αείµνηστο Οικουµενικό Πατριάρχη κ. κ. Αθηνα-

γόρα έµεινε 
άφωνος µπρος 
στο κάλλος και 
το µεγαλείο του 
Ναού, µαγεύτη-
κε και µε 
κ α τ ά ν υ ξ η , 
γονάτισε στον 
τόπο που ήταν 
η Ωραία Πύλη 
και προσευχή-
θηκε ζητώντας 
συγγνώµη από 
τον Θεό για τη 
κ α τ α σ τ ρ ο φ ή 
που προκάλε-
σαν οι Σταυρο-
φόροι το 1204 
όταν κατέλα-
βαν την Κων-
σταντινούπολη 
και λεηλάτη-
σαν και την 
Αγία Σοφία.  
Σ΄ αυτή την 
ιστορική Πόλη 
υ π ά ρ χ ε ι  η 
Μεγάλη του 
Γένους Σχολή, 
το ένδοξο αυτό 
σχολείο που 
ιδρύθηκε αµέ-
σως µετά την 
άλωση γιατί οι 
ηρωικοί κάτοι-
κοι αυτής της 

πόλης που σώθηκαν από το σπαθί  των 
αλλόθρησκων θέλησαν να ιδρύσουν το σχολείο 
τους µέσα στα χαλάσµατα, τα συντρίµµια και τα 
αποκαΐδια της πατρίδας και της ψυχής τους. Το 
ίδρυσαν για την νέα γενιά, γι’ αυτήν  που θα 
έπρεπε να κρατήσει άσβεστη την φλόγα της 
ιστορίας, την  γλώσσα, τα ήθη και τα  έθιµα του 
Γένους µας.  
Σ’ αυτόν  εδώ τον Άγιο  Τόπο θαυµατουργούν  τα  

Από το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως  



Αγιάσµατα και τα Ιερά Προσκυνήµατα της 
Ορθόδοξης λατρείας. Μεταξύ αυτών η Ζωοδόχος 
Πηγή (Βαλουκλιώτισσα) και η Αγία Βλαχέρνα 
είναι τα πιο ξακουστά και σεβάσµια. Το µεν 
πρώτο γνωστό για τον θρύλο µε τα µισοτηγανι-
σµένα ψάρια πού βρίσκονται µέσα στο Αγίασµά 
του, το δε δεύτερο µε το θαύµα της Παναγίας 
κατά των Αβάρων για το οποίο έχουν γραφτεί  
από τον Πατριάρχη Σέργιο οι Χαιρετισµοί της 
Θεοτόκου και το 
«Τη Υπερµάχω 
Στρατηγώ  τα 
νικητήρια…» τα 
οποία και έχουν 
ψαλθεί για πρώτη 
φορά  εδώ.           
Πάνω από όλα 
αυτά το Οικου-
µενικό Πατριαρ-
χείο µας. Αυτός ο 
Φ ά ρ ο ς  τ η ς 
Ορθοδοξίας που 
έµεινε ριζωµένος 
εκεί στην εστία 
του περίπου δύο 
χ ι λ ι ε τ η ρ ί δ ε ς 
αντιµετωπίζοντας 
κ ι ν δ ύ ν ο υ ς , 
απειλές, διώξεις 
µα πάντα συνε-
χίζοντας ακάθε-
κτο το µεγάλο 
έργο της θρη-
σκευτικής και 
η θ ι κ ή ς  τ ο υ 
αποστολής.  
Στην Βασιλεύ-
ουσα ο εκάστοτε 
Ο ι κ ο υ µ ε ν ι κ ό ς 
Πατριάρχης είναι  
ο θεµατοφύλακας 
της Ορθοδοξίας, 
µετά δε την 
άλωση της Πόλης 
και   ο Εθνάρχης 
του Γένους. Η εκλογή του είναι θέληµα Θεού και 
το χέρι Του Πανάγαθου τον ορίζει για να 
επωµισθεί τις ευθύνες της Ρωµιοσύνης και να 
φέρει σε πέρας ένα µεγάλο έργο κάτω από 
ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, µε αβέβαιο 
µέλλον. Παρ’ όλη την πίεση που δέχεται 
καθηµερινά, συναντά και την αχαριστία 
ορισµένων που αν και ευεργετήθηκαν από Αυτόν, 
Τον ποτίζουν  το πικρόν ποτήριον της αχαριστίας.  

Στις Πατριαρχικές και Συνοδικές λειτουργίες 
αγέρωχος στον Θρόνο Του  και µε την 
ταπεινότητα που διακατέχει πάντοτε τους 
Πατριάρχες, χαµογελαστός, µε τα µάτια 
δακρυσµένα κουβαλώντας στην ράχη του την 
πείρα και την πίκρα των αιώνων, πρόθυµος να 
παρηγορήσει µε λόγια που πληµµυρίζουν αγάπη 
και σοφία όχι µόνον το ποίµνιό Του που από 
300.000 έµεινε µόνον  2.000 µα και όλους εµάς 

και να µας 
ευλογήσει : 
Έτη πολλά 
ευλογηµένα. 
Εκεί  στην 
Κωνσ τα ν τ ι -
νούπολη στο 
Φανάρι ,  η 
ψυχή  των 
α ν θ ρ ώ π ω ν 
ε ξοπλ ί ζ ε τα ι 
όχι µόνο µε 
µία άσβεστη 
ελπίδα για τη 
ζωή αλλά και 
µε την απόφα-
ση να µην 
υπο τα χθ ούν 
στις δυσκο-
λίες, αντίθετα 
να αγωνισθούν 
µε ηρωισµό  
και αυταπάρ-
νηση ώσπου 
να ανατείλει   
µία καινούρ-
για µέρα µε 
λ ι γ ό τ ε ρ ε ς 
π ε ρ ι π έ τ ε ι ε ς   
πιο υποφερτές. 
Στην άλλοτε 
κοιτίδα του 
π ο λ ι τ ι σ µ ο ύ 
από τα έξη 
Γυµνάσια που 
λε ι τουργού -

σαν ως πριν δύο δεκαετίες (Η Μεγάλη του 
Γένους Σχολή, η  Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης, 
το Ιωακείµειο  Παρθεναγωγείο, το Ζάππειο 
Παρθεναγωγείο, το Ζωγράφειο Αρρεναγωγείο 
και το Κεντρικό Παρθεναγωγείο) λειτουργούν 
µόνο τα τέσσερα  µε λιγοστούς µαθητές και 
Τούρκους υποδιευθυντές. Και τι ειρωνεία...  
Να σκεφθεί  κανείς ότι άλλοτε οι διευθυντές  
µοίραζαν   αριθµούς  προτεραιότητας  κατά  
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Ο Νάρθηκας του Ναού της Του Θεού Σοφίας 

Από το εσωτερικό της Μεγάλης του Γένους Σχολής 

Υπέρθυρο στη Μεγάλη του Γένους Σχολή 

τη διάρκεια των εγγραφών. Από τα 43 δε 
δηµοτικά που λειτουργούσαν, έµειναν 
µόνο 11. Οι αριθµοί απογοητεύουν για µία 
ακόµη φορά. 
Το Πατριαρχείο µας, ο στυλοβάτης της 
Ελληνικής κοινότητας και µια χούφτα 
οµογενών που βρίσκονται εκεί µόνοι, 
απογοητευµένοι και κοινωνικά 
καταπιεσµένοι, στέλνουν το µήνυµα σε 
όλο τον Ελληνισµό! Όπως στο παρελθόν 
έτσι και στο µέλλον θα «φυλάσσουν 
Θερµοπύλες». Τα Ιερά και τα Όσια της 
φυλής µας, παρ’ ότι βλέπουν αυτό το 
άφταστο κάλλος της φύσης, αυτή την 
έγχρωµη κοσµοπολίτισσα αρχόντισσα του 
Βοσπόρου, µονόχρωµη πόλη µε απόντες 
όλους τους φίλους και συγγενείς µε 
λιγοστά παιδιά σε κάθε σχολείο της και 
έναν παπά µε έναν µόνο πιστό στις 
ταπεινές µα επιβλητικές Εκκλησίες της. 
θεωρούν ιερό τους καθήκον να 
διατηρήσουν την Ελληνική τους γλώσσα , 
τα τραγούδια, τις παραδόσεις τους, την 
πίστη τους στον Αληθινό Θεό και να 
κρατούν την φλόγα των κεριών τους 
πάντοτε αναµµένη ως σύµβολο της 
αιώνιας  άσβεστης ελπίδας τους.  
Ας επισκεφθούµε ως προσκυνητές τα 
Άγια αυτά χώµατα και όχι σαν απλοί  
καταναλωτές των φθηνότερων προϊόντων. 
Ας τους ακούσουµε όταν µας λένε:  
«Εκεί που βρίσκεστε να προσεύχεστε  για 
µας» κι ας εκπληρώσουµε αυτή τους την 
επιθυµία .   

Η ΜΕΓΑΛΗ 
(Απόσπασµα) 

 

...Ο θρυλικός ναός, η Αγία Σοφία, 
νωρίς από κόσµο και κόσµο είχε γε-
µίσει.  
Ποτέ ως τώρα τόσο πλήθος δεν είχε 
συγκεντρώσει. Γινόταν λειτουργία 
και είναι η τελευταία, που έγινε σ' 
αυτή. 
Οι συγγενείς του βασιλέως, οι 
τιτλούχοι της Αυλής, οι ευγενείς, οι 
άρχοντες, οι στρατιωτικοί αρχηγοί 
και οι πολεµιστές, όσοι δεν ήσαν στα 
τείχη, το άµαχο πλήθος, φτωχοί και 
πλούσιοι, να βρουν εκεί µια θέση 
έτρεξαν. Μόνο ο βασιλικός ο θρόνος 
ήταν ακόµη άδειος. 
Η  Εκκλησία την  πλατειά  της σκέπη  



Κωνσταντινούπολη Μονή Χώρας 

 Ολύµπιοι Θεοί από το Ζάππειο Παρθεναγωγείο της Πόλης 

Οι τρεις Ιεράρχες από τη Μεγάλη του Γένους Σχολή της Πόλης 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ    
Ν. Α. Κοντόπουλος    
 

άπλωσε, παρηγοριά και θάρρος να 
τους δώσει. Ανάµικτοι όλοι, χωρίς 
καµιά διάκριση κοινωνική, γονατι-
στοί, µε µια καρδιά και µια ψυχή 
σαν ένας άνθρωπος, τη θερµή προ-
σευχή τους ένωναν προς τον Παντο-
δύναµο για τη σωτηρία «της θεοφυ-
λάκτου πόλεως». 
-Σωσον, Κύριε, τον λαόν Σου! 
Αργά αργά και µε κατάνυξη 
πρόβαινε η λειτουργία. Ο Κωνστα-
ντίνος κάποια στιγµή µε ελάχιστους 
αξιωµατούχους έφιππος έφθασε στο 
ναό µπροστά. Ο πολεµιστής θυµή-
θηκε του χριστιανού το χρέος. 
Ο βασιλιάς των λίγων ανθρώπων να 
παρουσιασθεί στο βασιλέα όλου του 
κόσµου ερχόταν, την επιείκεια του 
να ζητησει. 
Κατέβηκε από το άλογό του και στο 
ναό από τις λεγόµενες βασιλικές 
πύλες µπήκε. Περνώντας την κε-
ντρική διπλή σειρά των κιόνων 
έφθασε στο βασιλικό το θρόνο. ∆εν 
κάθισε όµως, ούτε όρθιος στάθηκε. 
Γονάτισε και σιωπηλά τα χείλη του 
σε προσευχή σάλευαν. Γύρω σε όλο 
το ναό όλόθερµα τα δάκρυα των 
πιστών  έτρεχαν  και  θερµές 
ανέβαιναν οι παρακλήσεις των. 
Η Μεγάλη Εκκλησία ήταν γυµνή 
από τα πολύτιµα σκεύη της. Και τα 
αφιερώµατα θυσιάστηκαν κι αυτά 
για τον αγώνα, σπαθιά κι ασπίδες 
και τόξα για να γίνουν. Μόνο τα 
φώτα από τους πολυελαίους, η λάµ-
ψη από τα πολύχρωµα µάρµαρα -
λευκά, τριανταφυλλένια, κόκκινα, 
πράσινα ,  γαλάζια ,  σµαραγ - 
δένια- τα µάρµαρα χίλιων τόπων 
και χίλιων λατοµείων, και τα 
χρυσογάλαζα ψηφιδωτά κάποια µε-
γαλοπρέπεια δίνουν και  τις 
σιωπηλές εικόνες και τα θλιµµένα 
τα πρόσωπα των Χριστιανών φωτί-
ζουν. 
Και οί ψαλµωδίες του χορού και οι 
ευχές του κλήρου κατανυκτικά 
ανεβαίνουν του Παντοκράτορος το 
έλεος ζητώντας: 
-Σώσον, Κύριε, τον λαόν Σου! . .  
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Έξαφνα οι στεναγµοί παύουν και ο θόρυβος 
βουβαίνεται. Σε όλον τον απέραντο ναό άλλο τι 
δεν ακούγεται παρά η φωνή του λειτουργού : 
- Μετά φόβου θεού, πίστεως και αγάπης 
προσέλθετε . . . 
Ο Παλαιολόγος σηκώνεται και προς την Ωραία 
προβαίνει Πύλη. Τα βασιλικά του ιµάτια 
σκονισµένα είναι ακόµη από της ηµέρας τα 
τρεχάµατα. Τα µάτια του δακρυσµένα, στο 
πρόσωπό του ζωγραφισµένος ο πόνος, αλλά το 
βήµα του σταθερό. Την απόφασή του φανερώνει, 
που και απόφαση όλου του λαού είναι: 
Να πεθάνη για την τιµή της πατρίδας. 
Βγάζει το βασιλικό του στέµµα και γονατίζει 
τρεις φορές εµπρός στην εικόνα του Λυτρωτού  
και της Θεοµήτορος. Ευλαβικά κινεί τα χείλη. 
Συγχώρηση ζητεί. Έπειτα σηκώνεται, 
κρατεί µε βία τους λυγµούς που τον έπνιγαν, και 
τα βλέµµατά του στο πλήθος στρέφει. 
-Χριστιανοί, συγχωρήσετε τις αµαρτίες µου, και 
ο Θεός ας συγχώρησει τις δικές σας ! . . . είπε. 
-Ας είσαι συγχωρηµένος! του απαντούν εκείνοι 
χωρίς και να µπορούν το θρήνο να κρατήσουν, 
που τους θόλους του µεγάλου ναού πληµµύρισε. 
Και οι γυµνοί οι τοίχοι επανέλαβαν πένθιµοι 
λυγµούς και συγχώρηση: 
-Ας είσαι συγχωρηµένος ! . . . 
Παίρνει κατόπιν από του λειτουργού τα χέρια, 
όπως συνήθιζαν οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες, το 
δισκοπότηρο, το ασπάζεται και κοινώνησε.  
Ο λειτουργός ψιθυρίζει δακρυσµένος : 
-Μεταλαµβάνει  ο δούλος  του θεού  
Κωνσταντίνος . . . 
Τη νύχτα εκείνη όλοι µε την αυτή αγάπη και 
απόφαση κοινώνησαν. Να συγχωρήσουν ο ένας 
τον άλλον και να πολεµήσουν και να πεθάνουν 
για το Θεό και την πατρίδα, παρά να 
ζήσουν σκλάβοι των απίστων. 
Κι ενώ αυτά στο ναό ακόµη συνέβαιναν, ο 
Παλαιολόγος στα ανάκτορά του έτρεξε. ∆εν 
πήγαινε να δώση τις βασιλικές του 
διαταγές. Σαν ένας ταπεινός Χριστιανός από 
τους άλλους ανθρώπους, που ήσαν υπηρέτες του, 
συγχώρηση νά ζητήσει πήγαινε. 
-Συγχωρήστε µε! τους είπε, την ψυχραιµία του 
προσπαθώντας να κράτησει. 
Οι γέροι αυλικοί και οι υπηρέτες του Παλατιού 
µε κλάµατα και θρήνους συγχώρησαν τον 
αγαπηµένο τους αυτοκράτορα. Αλλά κι ο 
Κωνσταντίνος δεν κρατήθηκε. Ξέσπασε σε 
δάκρυα. «Και από ξύλο ή και από πέτρα αν ήταν 
ένας άνθρωπος, δε θα µπορούσε να µη θρηνήση 
την ώρα  εκείνη», µας λέγει ένας σύγχρονος, που 

µε τα µάτια του είδε τη σκηνή. Η µεγάλη ώρα 
της αγάπης και της συγγνώµης πέρασε. Η νύχτα 
προχωρεί βουβή, ενώ µαύρα σύννεφα τον 
ουρανό σκεπάζουν. Μόνο η φωνή του φρουρού 
διακόπτει πότε πότε την παγερή ησυχία:  
-Φύλακες γρηγορείτε! . . . 
Στην ερηµιά αυτή ο Κωνσταντίνος, έχοντας µόνο 
συνοδό τον ιστορικό Φραντζή, κάλπασε προς τα 
τείχη. Θέλησε να εµψυχώση άλλη µια φορά τους 
υπερασπιστές. Έναν έναν τους πύργους γύρισε, 
µία µία τις πύλες επιθεώρησε. Είδε όλους τους 
φρουρούς και όλους τους φύλακες και θάρρος 
έδινε, τα τείχη να φυλάγουν άγρυπνοι. 
Λίγο όµως πριν να ξηµερώσει η αυγή, τη 
νυχτερινή βουβαµάρα οι σάλπιγγες ταράζουν. Οι 
Τούρκοι έκαµαν την τελική τους επίθεση. Ο 
Μωάµεθ άγριος την Πόλη να πάρουν πρόσταξε. 
Οι Έλληνες στα τείχη σπεύδουν τα στήθια τους 
προβάλλοντας. Πρώτος κι ο Κωνσταντίνος 
έφθασε. 
-Στο καλό και ο θεός µαζί σας ! . . . 
Μέσα στη µάχη οι τελευταίοι χαιρετισµοί τους 
έσβηναν. Την άλλη µέρα ο γενναίος 
αυτοκράτορας των Ελλήνων έπεσε ηρωικά 
ανάµεσα στους πολλούς, στου Ρωµανού την 
Πύλη, σαν ο τελευταίος στρατιώτης. Ο θάνατός 
του σφράγισε τη µεγάλη, που µας άφησε, 
κληρονοµιά, δίνοντας αξία στα αναφαίρετα γι' 
αυτή δικαιώµατά µας. 
Την ίδια µέρα και η άπαρτη βασιλεύουσα είδε το 
µισοφέγγαρο στα τείχη της, τ' ανάκτορα, τους 
ναούς της, περήφανο για τη νίκη του να 
κυµατίζη. Η κόρη του Κωνσταντίνου, η 
ξακουστή Κωνσταντινούπολις, που ήταν «σκέπη 
της πατρίδας, καταφύγιο των Χριστιανών, έλπίς 
και χαρά όλων των Ελλήνων και καύχηµα της 
Ανατολής», στα πόδια του Σουλτάνου γονατίζει, 
µα το µέτωπο ψηλά κρατεί. 
Κι η ∆έσποινα ταράχτηκε, και δάκρυσαν οι 
εικόνες ! . . . 
Με την άλωσή της έσβησε πια η ζωή της 
Βυζαντινής µας Αυτοκρατορίας. Ο Μωάµεθ 
έγινε καινούργιος αφέντης της. Το Ελληνικό το 
Έθνος όµως δεν έσβησε, ούτε τη µεγάλη του 
κληρονοµιά λησµόνησε. Με την ανάµνησή της 
στα χρόνια της µαύρης σκλαβιάς του, έζησε. 
Κάτω από τα ερείπια και τις στάχτες, 
η νέα Εθνική σπίθα σύγκαιρα ξεπήδησε, στη ζωή 
δίνοντας καινούργιο σκοπό. Τα χείλη του Γένους 
από την πρώτη στιγµή ψιθύρισαν: 
Σώπασε, κυρά ∆έσποινα, και µην 
πολυδακρύζεις. Πάλε µε χρόνους, µε καιρούς, 
πάλε δικά σας θα είναι ! . . .  
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Του Πέτρου Μαρτάκη 
Από την έκδοση του Οµηρείου Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Χίου 

 «Χιώτικα ευθυµογραφήµατα Μπουρλής-Τζανής» 
 

καλά, και ζιούνε ακόµη, εν τους αφήνουν τα  βάσανα 
της ζωής και των γερατειών, να σκέβγουνταινε τους 
παλιούς έναν - ένανε. Μα κι αν πάνε καµµιά βολά να 
µιλήσουνε -άµα θυµάσαι και σκέβγεσαι, θες ο καµένος 
να µιλήσεις κιόλας- τους αποπαίρνουνε τα παιδιά και 
οι νέοι, «ου καλέ! Τα ίδια και τα ίδια µας λες και το 
ξεχνάς πρέπει!».  
Τόση η όρεξη τος να σ' ακούσουνε που και να µην 
έχεις ποτέ µιλήσει για κάτι τις ή κάποιονε παλιό, οι 
νέοι θαρούνε πως σε ξανακούσανε και σε 
βαριούνταινε. Πού να θυµούνταινε, λοιπό, ή να 
κάµνουνε κουβέντα οι σηµερινοί και για την Κοκκίνα, 
το σύντροφο του στα τελευταία χρόνια της ζωής του 
Γιώργη, του µερακλή του µουστριού και του 
τσαταλιού; «Με το µουστρί µας ήζησενε», ήλεενε µια 
του κόρη. Με το µουστρί. 
«Ήχτιζενε, εδιηγούντανε η γυναίκα του στα πανόχωρα, 
και το Σάββατο εγύριζενε κ' ήφερνενε µε το µουλάρι 
απέ τη Χώρα ένα τσουβάλι αλεύρι να το ζυµώσω, 
ωχονούς, και να περιµένουν τα παιδάκια στην αράδα 
να βγάλω την κουλούρα ζεστή - ζεστή απέ το φούρνο, 
να την κόψω κοµµάτια, να τ` ανοίξω ένα - ένα να 
βάλω µέσα λάδι και κοµµατάκι ζάχαρη -εν παίρνω 
όρκο πως µούπενε και για ζάχαρη- κ` ευτό πια εν 
ήτανε µονάχα το γλυγούδι τος, µα και η µεγάλη χαρά 
τος. Το παναγύρι τος κάθε βδοµάδα. 
Για την Κοκκίνα ήρκεψα να σας µιλώ, Μπουρλή και  
Τζαννή µου και καλή συντροφιά, µα βλέπεις µέσα 
στην εικόνα της θύµησης µου τι λογιώς να µπόριουνε 
να την δω µοναχή της, χωρίς δίπλα σ' ευτήν και τους 
κατόχους της, το γέρο Γιώργη το βρακά µε το 
βελουδένιο κούκκο, τις γκέτες και τις µαύρες 
κουντούρες και την πατατούκα το χειµώνα στα βουνά, 
στους ποταµούς και στους κάµπους της Χίου, 
απέστοτες που γεννήθηκενε απέ γονιούς που ήτανε οι 
χαροκαµένοι της σφαγής, ίσιαµε πούκλεισενε τα µάτια 
του πριν απέ το δεύτερο µεγάλο πόλεµο; 
Η Κοκκίνα!  
Ας της βάλω της λεβέντισσας τα καλά της, µε 
ζωγραφιά τελειώνοντας την κουβέντα µου γι' αυτήν. 
Ας της στολίσω τ' αυτιά και τα καπίστρια µε τις 
πασχαλιές τ' Άγιου Γιωργιού, τις µερσινιές όλο το 
χρόνο και τους βασιλικούς του Σταυρού, σαν 
πούρχουντανε στον Κάµπο για να κουβαλήσει µε το 
άλλο µουλάρι, την «Καστανή», τα εγγόνια του Γιώργη 
στα παναγύρια του ∆αφνώνα.  
Γέλια, τραγούδια και χαρές. Τρεις µέρες το παναγύρι τ' 
Άγιου Παντελέµονα.  
Ω, ευτή η στράτα της Κοκκίνας η πιο ξεκούραστη κ' η 
πιο ταιριαστή για το µερακλήκι της!  
Κάµπος, Βασιλειώνοικο, Χαρκειός, Βερβεράτο, η 
βρύση στο έµπα τ' ανηφορικού ∆αφνώνα µε τις κόρες 
του χωριού γελαστές και κελαδιστές να γεµίσουν τις 
στάµνες.  
Στράτα χαράς που εν τελειώνει ποτές! 

Ένας απέ την Χίος 

Επί κοκκίνας 
Η «Κοκκίνα» ήταν µουλάρι µεγαλόσωµο, λεβέντικο, 
το θοµούµεστενε νέο ακόµα, µε στρογγυλά και 
γυαλιστερά, απέ το καλοτάισµα, καπούλια. Είχεν τη 
χάρη και τ' ανάστηµα του κυρού της, αλόγου απέ το 
Βερβεράτο και τα κότσια της µάνας του, της γαδούρας 
απέ το Χαλκειός.  
Μα πάνω απ' όλα είχε την περιποίηση και το 
µερακλήκι του Γιώργη του ∆αφνούση, του γεωργού 
και χτίστη, που την είχε παρµένη απ' εξαµηνί, απέ τον 
Στρατή το Χαρκούση. 
Το σαµάρι, η µεσιά κ` η πισθιά πάντα καινούργια, 
γιατί άµαν ερκέβγανε να ξεφτίζουνε ή να βρωµίζουνε, 
τ' άλλαζενε στον πιο µερακλή σαµαρά της Χώρας. Τα 
µπακιρένια καρφιά απάνω στο σαµάρι εστράφτανε και 
το πεύκι µε τα χρωµατιστά του σκέδια, ντύσιµο του 
σαµαριού, εµίλιενε. Ο κετσές από µέσα ήταν ο πιο 
µαλακός που µπόργιενε να βρεθεί, για 
να µην ενοχλεί την πλάτη του ζου να τήνε χαδέβγει. 
Μα, έλα που η Κοκκίνα ήτανε για δουλειές κι όχι 
για βόρτες, σιργιάνια και διασκέδαση!  Ο Γιώργης, 
βλέπεις, ήτανε χτίστης και γεωργός και φαµελίτης µε 
δέκα στόµατα, γιατί µαζί µε τα παιδιά και τη γυναίκα 
του πρέπει να λογαριάσοµενε και τη µάνα του, που 
κάντανε στα γέρη της στο καµεράκι, κάτω - κάτω στη 
σκάλα, κοντά στο σκεπαστό του φούρνου κ' εµύριζενε 
µε µια φιλονάδα της ταµπάκο κ' εφτερνίζουντανε κ' 
ενεγαλλιάζανε οι καµένες. 
Τι λογιώς, λοιπόν, να µη βρωµήσει και να µη ξεφτίσει 
το σαµάρι της Κοκκίνας που ήπρεπενε, πριν αρκέψουν 
το πρωί τα χτίρια, να πα στου Φράγκου φορτωµένη 
κοπριά και να γυρίσει µε φόρτωµα πρίνους για το 
φούρνο, ας πούµενε, κ` ύστερις να πα το Γιώργη στο 
χτίριο κ' εκεί να κουβαλεί καντούνια πέτρες αγώι µε 
τον παραγιό ή τσουβάλια τσαίλι;  
Εδώ σε θέλω! Εν εγίνουντανε. Μα εγίνουντανε πάλι, 
για το Γιώργη, να βγαίνει η Κόκκινα απέ το στάβλο 
απεριποίητη; Όλην την ώρα θα φώναζενε στους γιους 
και στους παραγιούς του να προσέχουνε µα εν 
εφώναζενε! Εν εχρειάζουντανε να φωνάζει, γιατί όλοι 
εξέραν πια την αδυναµία του και την εσέβουντανε και 
επειδή ήτανε πάντα σοβαρός και πίζουλος, µε λόγια, 
ούτε λίγα ούτε πολλά, µα όσα ήπρεπενε, εν τόνε 
παίρνανε στο µαϊτάπι, σαν που παίρνανε οι Χιώτες και 
το παραπαίρνανε κιόλας,  αµάν το εσήκωνενε κανένας. 
Πού του Γιώργη τέτοια πράµατα!  
Μια βολά, λε, επέταξενε του γιου του το σφυρί, σίδερο 
βαρύ, γιατί εστραβόχτισενε µια κόκκινη θυµιανούσικη 
πέτρα δίπλα σ' ένα µαυρειδερό καντούνι απέ το 
Καναβουτσάτο. Και το στραβόχτισµα ευτό ήτανε µια 
ιδέα, ένα τίποτις, µα που το µάτι του Γιώργη τό 
'βλεπενε πελώριο. 
Είντα ήµεινενε άραγες απ' ευτόν τον άνθρωπο να µας 
τόνε θυµίζει και σήµερις; Ήχτισενε, ήχτισενε κ' είντα 
εν ήχτισενε στα εβδοµήντα τόσα χρόνια που ήζησενε!  
Μα ποιος θυµάται τώρα πια, ποια είναι; Ποιος θυµάται 
και τον ίδιονε, αφού τα παιδιά του ακόµη -όξω απέ µια 
γρηά κόρη- εν ζιούνε πια! Μα κι όσοι τον εγνωρίσανε  



Από την πρώτη φορά που τον είδαν, παράξενο κα-
µπούρη και ξύπνιο φωνακλά στο λερό πανί, µαγεύτη-
καν. Ήτανε στη µεγάλη ταβέρνα η παράσταση, ένα 
βράδυ του χειµώνα. ∆ιψούσαν για θεάµατα. ∆εν 
ήξεραν καλά-καλά ούτε τον κινηµατογράφο τα χω-
ριατόπαιδα. 
Ο φτωχός πλανόδιος καραγκιοζοπαίχτης που συµπλή-
ρωνε τα νούµερά του µε επίδειξη σωµατικής ρώµης, 
(έβαλε κάποιον κάποτε να του σπάσει µε τη βαριά µια 
πλάκα στο στήθος), έγινε ο µάγος και ο πρώτος τους 
δάσκαλος.  
Μάταια όµως τον περίµεναν να ξανάρθει. Μικρές και 
σκοτεινές, άχαρες για τις παιδικές ψυχές οι Κυριακές 
που περνούσαν µε άκαρπη προσµονή. Στο τέλος το 
πήραν πια απόφαση. Εκείνος ή ταίρι του άλλο, δεν θα 
ξαναπατούσε στο µικρό τους χωριό. ∆εν τους είχαν ι-
κανοποιήσει φαίνεται, οι λειψές εισπράξεις και οι 
πολλοί τζαµπαζήδες. 
Και τ` αποφάσισαν το καλοκαίρι εκείνο που µάθανε 
όπως-όπως από τους γέρους πως να φτιάχνουνε τις 
φιγούρες τις µαγικές. Τ` άλλα ήταν για τα παιδικά 
τους µυαλά, απλή δουλειά! Μια πόρτα ανοιχτή, ένα 
άσπρο πανί (σκέπασµα από κάποιο µπαούλο ή το τρα-
πεζοµάντιλο), ένα κερί για τις σκιές, ένα κουδούνι και 
οι...θεατές. 
Η πρώτη δοκιµή έγινε στην πόρτα του ορνιθώνα της 
γριάς γειτόνισσας. Οι όρνιθες, όπως κι η κουφή αφε-
ντικίνα τους κοιµούνται νωρίς, έκαναν την απλή σκέ-
ψη. Στο πρώτο µούχρωµα θ` άρχιζαν. Ο παιδόκοσµος 
είχε ειδοποιηθεί και αγωνιούσε. 
Τα εισιτήρια ήταν µισή δραχµή για τους µικρούς  και 
µια δραχµή για τους µεγάλους. ∆ωρεάν ήταν για 
όσους απένταρους απειλούσαν πως θα ξυπνούσαν τη 
γριά, για την αυθαίρετη κατοχή του κοτετσιού της, 
για όσους έφεραν υλικά για την παράσταση ή καθί-
σµατα και για δυο-τρεις  που δίνανε σωστές συµβου-
λές για την καλυτέρευση και αξιοποίηση των   καλλι-
τεχνικών τους προσπαθειών. 
Αποτύχανε όµως στην πρεµιέρα, γιατί κάποιοι 
«διάβολοι» τους γιουχάισαν. Οι άγριες φωνές τους 
ξύπνησαν τις όρνιθες που άρχισαν να φτεροκοπούν 
στα παρασκήνια, ενώ οι δυο πετεινοί κάµνοντας το 
µεγάλο πήδηµα βρήκανε πέρασµα πάνω απ` την κλει-
στή οθόνη κι επιτεθήκανε στα µουτράκια των µικρών 
θεατών που καθόταν σταυροπόδι µπροστά µπροστά. 
Η παράσταση τελείωσε άδοξα και τα εισιτήρια επε-
στράφησαν... 
Σε καµιά δεκαριά µέρες ξαναδοκίµασαν. Τούτη τη 
φορά σε ανώγειο. Ανοικτό πλατύ µπαλκόνι στο σπίτι 
του συνεταίρου και µε θέα προς τη θάλασσα. Για στύ-
λους της αυλαίας χρησιµοποίησαν τα στηρίγµατα της 
κρεβατίνας της κληµαταριάς και το τουλουπάνι της 
γιαγιάς, κρυφά παρµένο για οθόνη καλλίτερης ποιό-
τητας. Ξήλωσε όµως όπως το τραβούσαν για να φθά-
σει στην άκρη. 

 Τους αντιµαχόταν και ο αέρας που σβούσε  όλη την 
ώρα το κερί. 
Πάντως, αρκετές περπατησιές και τούµπες του Χα-
τζιαβάτη και του Καραγκιόζη, καθώς και η φωνάρα 
του Μπάρµπα-Γιώργη έφτασαν στο νοήµον κοινό. 
Έτσι κι αλλιώς έβγαλαν το άχτι τους. Στο τέλος κά-
ποιος ενθουσιασµένος µπόµπιρας ανέβηκε µε το σκο-
τάδι ο αθεόφοβος, στα κεραµίδια του σπιτιού και 
άρχισε µε µια µπουρού να τραγουδά «λαϊκά άσµατα» 
για συµπλήρωµα της τέρψης των θεατών και ακροα-
τών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η παράσταση σώθηκε εκείνο το βράδυ και ξανάζησε 
µερικά βράδια ακόµη. Οι εισπράξεις δεν επεστράφη-
σαν. Στην τελευταία παράσταση όµως από ατζαµοσύ-
νη του βοηθού έγειρε το κερί και κάηκε το σενάριο 
του έργου... 
Η νυχτερινή ανταύγεια, η θάλασσα στο βάθος της Α-
νατολής και η γεύση του αγέρα, οι µικροθεατές, τα 
τριζόνια και η κατανυκτική σιωπή όλων, µπροστά 
στους ερασιτέχνες, αναπλήρωναν και τελειοποιούσαν 
µε τη φαντασία και τη λαχτάρα της το πρόχειρο σκηνι-
κό και τους αυτοσχεδιασµούς τους. 
Κάποιοι µεγάλοι τους ειρωνευόταν (θέλοντας να δεί-
ξουν κουτοπόνηρα την εξυπνάδα τους, γιατί είχαν δει 
στην πόλη πραγµατικό Καραγκιόζη µε τέλειες φιγού-
ρες και συνοδεία µουσικών), µε χωριάτικα πειράγµα-
τα, αλλά και τους θαύµαζαν κρυφά, γιατί κάτι περίµε-
ναν απ` αυτούς τους µικρούς παράξενους που µόνοι 
τους δεν θα µπορούσαν ποτέ να το νοιώσουν, ούτε και 
να το κατορθώσουν. 

 
Πρωτοδηµοσιεύθηκε στο περιοδικό  

«Περιηγητική Χίου» τεύχος 64 / 9-1980 
 
 

Μικροί Καραγκιοζοπαίκτες 
Του Κώστα Αµπανούδη 
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο 43χρονος Ματθαίος Μυρώνης, 
οµογενής επιχειρηµατίας, πρόεδρος και διευθύνων 
σύµβουλος της εταιρίας ΑRΙΜΕD η οποία 
ειδικεύεται στην  κατασκευή τεχνητών ανθρωπίνων 
µελών, τιµήθηκε µε εύφηµο µνεία από την πόλη της 
Νέας Υόρκης για την προσφορά του σε 
ακρωτηριασµένους κατοίκους της σπαρασσόµενης 
από τον εµφύλιο πόλεµο Σιέρρα Λεόνε. Ο κ. 
Μυρώνης προσέφερε χωρίς τυµπανοκρουσίες δωρεάν 
τεχνητά ανθρώπινα µέλη σε ανάπηρους ενήλικες, 
αλλα και σε παιδιά της µικρής αυτής χώρας της 
∆υτικής Αφρικής. 
Η Σιέρα Λεόνε έχει πληθυσµό µόλις πέντε 
εκατοµµύρια κατοίκους, από τους οποίους έχουν 
χάσει τη ζωή τους πάνω από εβδοµήντα πέντε 
χιλιάδες λόγω του εµφυλίου πολέµου. 
Κατά τη διάρκεια της 
βράβευσής του από την 
πόλη της Νέας Υόρκης 
η οποία έγινε στα 
κεντρικά  γραφεία της 
εταιρίας στην οδό 
Λίβινγκστον στο κέντρο 
του Μπρρύκλιν, ήταν 
παρόντες  αρκετο ί 
πρόσφυγες του µικρού 
αυτού κρατιδίου, που 
ήρθαν µε σκοπό να 
ευχαριστήσουν τον 
Έλληνα ευεργετη τους, 
ο οποίος τους έχει 
προσφέρει µια νέα 
ελπίδα στη ζωή. «Μου 
δίνει µεγάλη χαρά να 
βραβεύσω σήµερα έναν άνθρωπο απο το Μπρούκλιν, 
ο οποίος αποφάσισε να βοηθήσει όλους αυτούς τους 
ανθρώπους κατά τη διάρκεια της χειρότερης φάσης 
της ζωής τους», είπε µεταξύ άλλων η αντιπρόεδρος 
του τοµέα του Μπρούκλιν Τζανέτ Γκάντσον, η οποία 
µαζί µε τον πρόεδρο, του τοµέα  Χάουαρντ Γκόλντεν 
παρέδωσαν την εύφηµο µνεία της πόλης στον 
Μυρώνη. 
Η εταιρία του κ. Μυρώνη από το 1949 µέχρι σήµερα 
έχει βοηθήσει ακρωτηριασµένα θύµατα φυσικών 
καταστροφών, όπως σεισµών, στην Ελλάδα, στην 
Αρµενία, κ.λπ.  
«Πιστεύω», είπε ο κ. Μυρώνης, «ότι ένα από τα 
µεγαλύτερα επιτεύγµατά µας είναι ότι είχαµε τη 
δυνατότητα να προσφέρουµε µια αίσθηση νέας 
ελπίδας και να την ενδυναµώσουµε, επίσης 
αυτοσεβασµό και την δυνατότητα να µπορούν να 
λειτουργήσουν σωστά (ως άνθρωποι) και να µπορούν 
να φροντίσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους», πρόσθεσε. 
Η ΑRΙΜΕD ιδρύθηκε το 1949 στο Μπρούκλυν της 
Νέας Υόρκης και  επανειληµµένα  έχει προσπαθήσει µε 

επιτυχία να βοηθήσει όλους όσους έχουν την ανάγκη 
της, αλλά δεν αντέχουν οικονοµικά την αγορά ενός 
τεχνιτού προσθετικού µέλους, έγραψε χθες η 
εφηµερίδα «Νιου Γιόρκ Πόστ». Πέρυσι η ΑRIΜΕD 
αποφάσισε να προχωρήσει στο πιο φιλόδοξο από τα 
σχέδια της µέχρι σήµερα µε την επιλογή να βοηθήσει 
τα ακρωτηριασµένα θύµατα του εµφυλίου πολέµου 
στη Σιέρα Λεόνε. Έτσι, σε συνεργασία µε άλλους 
φορείς και υπηρεσίες µετέφεραν στις ΗΠΑ δέκα τρεις 
ανθρώπους, πέντε ενήλικες και οκτώ παιδιά (µερικά 
όχι µεγαλύτερα από την ηλικία των τεσσάρων 
ετών) για να τους προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες 
τους. «Οι άνθρωποι µιλούν πολύ απλά για τον 
εµφύλιο πόλεµο που σπαράσει τη Σιέρα Λεόνε σα να 
είναι κατι καθηµερινό και οικείο, αλλά θα πρέπει να 
γνωρίζουν ότι αυτά τα παιδιά τα κρατούν µε τη βία 

ακ ί νη τα  κα ι  τ α 
ακρωτηριάζουν  µε 
κοφτερές µασέτες», 
συµπλήρωσε ο κ. 
Μυρώνης.  
Ο  πατέρα ς  του , 
Αριστοτέλης Μυρώνης 
µετανάστευσε το 1947 
στις ΗΠΑ, κατάγεται 
από το ∆αφνώνα της 
Χίου και παρακο- 
λούθησε µαθήµατα σε  
Πανεπιστήµιο  στις 
ΗΠΑ  κι έγινε ένας από 
τους κορυφαίους στο 
χώρο του επαγγελµατίες 
αναγνωρισµένους από 
το κράτος ειδικούς της 

προσθετικής ορθοπεδικής.  
Τα παιδιά του Ματθαίος και Στήβεν αποφάσισαν να 
συνεχίσουν τη δουλειά του πατέρα τους. 

*** 
Όπως γράψαµε και σε προηγούµενο φύλλο του 
περιοδικού µας, οι αδελφοί Μυρώνη ποτέ δεν 
αρνήθηκαν να βοηθήσουν συνανθρώπους µας, 
ανεξάρτητα από το που έχουν γεννηθεί ή τι χρώµα 
έχει το δέρµα τους.  
Στην προκειµένη περίπτωση εγκωµιαστικό  άρθρο και 
φωτογραφία είχε δηµοσιεύσει και η εφηµερίδα New 
York Post,  διαθέτοντας µισή περίπου σελίδα την 
εποµένη της βράβευσης (25-1-2001) όπως και πάρα 
πολλά άλλα µέσα µαζικής ενηµέρωσης της Αµερικής. 
Η φωτογραφία έχει  έξι παιδιά µε δύο πρόσθετα χέρια 
το καθένα και την λεζάντα: «Έξι απο τα εννέα παιδιά 
της Σιέρα Λεόνε που πήραν δωρεάν πρόσθετα χέρια 
από τον επιχειρηµατία Ματθαίο  Μυρώνη».  
Εµείς περήφανοι γι` αυτούς, τους στέλλουµε τα θερµά 
µας συγχαρητήρια. 
 

Βαγγέλης Ρουφάκης 
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Οικογένεια Μυρώνη 
Ματθαίος, Μαίρη, ο αείµνηστος Αριστοτέλης και ο Στέλιος (Στήβεν) 

Βραβείο σε οµογενή για φιλανθρωπία 
Αναδηµοσίευση από οµογενειακή εφηµερίδα της Αµερικής 
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Η πόλη της Χίου κατά τους θερινούς µήνες δεν είχε 
το αναγκαίο πόσιµο νερό. Το πρόβληµα λύθηκε όταν 
ο Ανδρέας Συγγρός επισκέφθηκε το νησί των 
προγόνων του, µε αφορµή το θάνατο του γιατρού 
πατέρα του τον Σεπτέµβρη του 1872. 
Όταν πληροφορήθηκε για το νερό, ανάµεσα στις 
άλλες δωρεές για τη ψυχή του πατέρα του, διέθεσε το 
ποσό των 600 λιρών για να µεταφερθεί νερό από το 
∆αφνώνα. Προβλέπονταν να κατασκευαστούν δυο 
βρύσες, η µια στον Κάτω Αιγιαλό και η άλλη στην 
Αγία Κυριακή. Ο µειοδοτικός 
διαγωνισµός έγινε στις 21 
Σεπτεµβρίου (3 Οκτωβρίου µε 
το νέο ηµερολόγιο) όπως 
περιέχεται στην ανταπόκριση 
α π ό  τ η  Χ ί ο  τ η ς  2 5 
Σεπτεµβρίου/10 Οκτωβρίου. 
Οι εργολάβοι βρήκαν τις 600 
λίρες λίγες για τη δουλειά και ο 
Συγγρός ανέβασε το ποσό στις 
700. Όµως και πάλι δεν 
έφταναν για ένα έργο σοβαρής 
κατασκευής και τόσο µεγάλης 
απόστασης. 
Χρειάστηκαν αλλεπάλληλες 
συσκέψεις του ∆ιοικητικού 
Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ  µ ε  τ ο ν 
αντιπρόσωπο του Συγγρού, 
Επαµεινώνδα Καράβα, για να 
βρεθεί ύστερα από ακριβείς 
υπολογισµούς ότι χρειάζονταν 
συνολικά 1200 λίρες. Παρά το 
γεγονός ότι προσφέρθηκαν να 
συµπληρώσουν τη διαφορά 
Χιώτες του εξωτερικού που 
βρισκόταν στο νησί, κρίθηκε 
ότ ι  πρώτα  έπρεπε  να 
ενηµερωθεί ο Συγγρός (Ιούλιος 
1873). 
Άλλο ένα καλοκαίρι πέρασε µε λιγοστό το πόσιµο 
νερό στη Χώρα. Ο νέος διοικητής της Χίου 
«δραστήριος και νοήµων» Σαδίκ  Βέης, ανακίνησε 
την υπόθεση κατασκευής νέου υδραγωγείου.  
Νέα προβλήµατα ανέβασαν το ποσό σε 1300 λίρες. 
Προτάθηκε τότε είτε να κατασκευαστεί έργο δαπάνης 
700 λιρών είτε να συµπληρωθεί µε συνεισφορές 
πολιτών*. Όταν ο Συγγρός το πληροφορήθηκε, έδωσε 
εντολή στον Καράβα να πληρωθεί όλο το 
απαιτούµενο ποσό και οι 400 λίρες που εν τω µεταξύ 
συγκεντρώθηκαν να κατατεθούν στην τράπεζα για να 
ιδρυθεί φιλανθρωπικό κατάστηµα. 
Ο Ε. Καράβας τότε προχώρησε «προσκαλέσας εξ 
Αθηνών µηχανικόν της υδραυλικής, όστις ανέσκαψε 
πάσας τας αρχαίας πηγάς των υδραγωγείων». 
* Επεκράτησε  η δεύτερη άποψη. 

Επιδιόρθωσε το παλιό υδραγωγείο και παράγγειλε 
σιδερένιους σωλήνες και άλλα υλικά, ώστε το έργο να 
γίνει σύµφωνα µε τους «επιστηµονικούς κανόνες» 
στερεό και ταυτόχρονα κοµψό.  
Ούτω βρύσες έφερναν άφθονο νερό στις συνοικίες 
της πόλης (µεταξύ των οποίων το νοσοκοµείο, το 
παρθεναγωγείο και το διοικητήριο στην πλατεία 
Βουνακιού).  
Η ωραιότερη βρύση κατασκευάστηκε στον Κάτω 
Αιγιαλό, όπου βρίσκονταν η Ασφαλιστική Τράπεζα 

«Ο  ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ » µ ε 
συµµέτοχο τον Ανδρέα Συγγρό 
που αντιπροσωπευόταν από τον 
Ε. Καράβα. Πλάκα που υπήρχε 
στη βρύση ανέγραφε: 
«ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ ΤΗ 
ΠΑΤΡΙ∆Ι ΑΥΤΟΥ ΧΙΩ, ΕΡ∆` 
ΑΓΑΘΟΝ 1874». Το έργο 
τελικά κόστισε περίπου 1500 
λίρες. 
Η ανταπόκριση της 4/16 
∆εκεµβρίου  µας πληροφορεί για 
τα εγκαίνια του υδραγωγείου: 
«Τα εγκαίνια της διοχετεύσεως 
του ύδατος εγένετο τη 17/29 
λήξαντος µετά πολλής επιση- 
µότητος εις την κατά τον Κάτω 
Αιγιαλόν κρήνην, µίαν εκ των 
οκτώ εις διάφορα της πόλεως 
µέρη κατασκευασθεισών, ένθα 
συνέρρευσεν άµετρον πλήθος 
λαού πάσης τάξεως. Την τελετήν 
ετ ίµησαν  και  πάσαι  αι 
επισηµότητες της πόλεως, αι τε 
Πολιτικαί και Στρατιωτικαί 
Αρχαί µετά Στρατού παρατε- 
ταγµένου, ο Πρόξενος της 
Ελλάδος κ. Ιωάννης Ιωαννίδης 
κ α ι  πά ν τ ε ς  ο ι  λ ο ι π ο ί 

Υποπρόξενοι. Εντός του περιβόλου της κρήνης 
τοιαύτης κοσµηθείσης δια µύρτων τη ακαµάτω 
φροντίδι του επαξίως αντιπροσωπεύοντος εν Χίω τον 
κ. Α. Συγγρό, κ. Επ. Α. Καράβαν, η Α. Σ. ο Άγιος 
Χίου κ. Γρηγόριος µετά του περί αυτόν Ιερού Κλήρου 
ετέλεσεν τον Αγιασµόν.  
Είτα δε λαβών τον λόγον ο σχολάρχης κ. Πρώιος, 
εξεφώνησε λογύδριον, µεθ` ο ότε δεξιός και 
αριστερός χορός της Μητροπόλεως έψαλλαν 
εµµελέστατον ύµνον υπερ της Α. Α. Μ. Του 
Σουλτάνου. Ακολούθως δ` ανοιχθέντων απάντων των 
περί την περί την περικαλλή της κρήνης στήλην 
κρουνών και των επ` αυτής πιδάκων, τα ύδατα 
ήρξαντο ρέοντα, οι δε κάτοικοι την αφθονίαν ταύτην 
βλέποντες ηυλόγουν εν αγαλιάσει  το όνοµα του 
δωρητού». 

Ο ∆αφνώνας ξεδιψά τη Χώρα 
Προδηµοσίευση πονήµατος του ∆ηµ. Μελαχροινούδη «Ανταποκρίσεις από τη Χίο» 

Η βρύση του Συγγρού Στη Χίο 
Φωτογραφία Περικλή Παπαχατζηδάκη 



Ευχαριστούµε 
Στους αγαπητούς µας συνεργάτες ένα µεγάλο 
ευχαριστώ και µια φωτογραφία, αναγνώριση 
της προσφοράς τους στην έκδοση της 
«∆άφνης».  
Η συνέχεια σε επόµενα φύλλα...  
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Με τους συνεργάτες µας ∆ρ Σεβαστή Χαβιάρα-Καραχάλιου και 
∆ηµήτρη Μελαχροινούδη, στο «Μελτεµάκι» του Καταρράκτη 

Ο συνεργάτης µας Αντώνης Λάρδας 

ΑΝΤΩΝΗ ΛΑΡ∆Α 
ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

 
ΚΑΘΟ∆ΟΣ 

 
Καλά αυτός. 
Σταδιοδροµεί ραγιάς. 
∆εν ήξερε άλλο τρόπο να πεθάνει. 
Μα εσύ που βύζαινες το φως 
και χόρευες ξυπόλητος  
πα στα σπαθιά του ονείρου, 
πως άντεξες τόσο βυθό 
και ρίζωσες στην πέτρα του 
υποταγµένο στρείδι; 

   
   
ΑΠΟΜΑΧΟΣ 

 
Φλεγόµενος διέσχισε  
παιάνες και θούριους. 
Φλεγόµενος έπεσε  
υπερασπίζοντας το φως. 
Τώρα µ` ένα βουβό  
αγέρα στα µάτια του 
αναπολεί την άβυσσο 
που τον κατοίκησε 
και χαϊδεύει στοργικά 
το ακάνθινο στεφάνι 
της πληγής του. 

     
 

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ 
 
Ανυποψίαστος ξαφνιάστηκε 
µε τούτα τα διλήµµατα 
µε τούτα τα ιδανικά 
που γυροφέρναν την καρδιά του. 
Λίγο µατώθηκε σε κάποια γιασεµιά. 
Λίγο ξαπόστασε στον ίσκιο ενός άστρου. 
Λίγο τρεµόπαιξε η πυξίδα του, 
µα γρήγορα καρφώθηκε  
στον πολικό του κέρδους.  

   
   

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ 
 
Με πνίγει τούτ` η µουσική 
θρυµµατισµένου µαντολίνου 
µοναδική µου διαφυγή 
τα µάτια σου, έξοδος κινδύνου.   

Ο συνεργάτης µας Γεώργης ∆ιλµπόης ορειβάτης στον Όλυµπο 



Αγίασµα Ι. Μονής 
Παναγίας των Βλαχερνών 
Φωτογραφία ∆ηµ. Παλαβίδη 
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Από το βιβλίο του Νίκου Γιαλούρη «Χιώτικα Παραµύθια» που ίσως ξανακυκλοφορήσει γρήγορα έγχρωµο και το απολαύσαµε 
τον περασµένο Μάρτιο µε άλλα παραµύθια του στην Καλλιµασιά, σε παράσταση του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Βορείου Αιγαίου. 
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Η συγκίνησή µου υπήρξε απερίγραπτη όταν πρόσφατα 
έλαβα µια φωτογραφία τραβηγµένη γύρω στα 1954-
1955 µέσα στον ιερό ναό Παναγίας Λετσαίνης, που 
δείχνει τον µεγάλο µουσικολόγο, µουσικοδιδάσκαλο 
και ιεροψάλτη, ιατρό Μιχαήλ Ν. Περπινιά µε τη 
χορωδία του. Όλα τα µέλη της χορωδίας ήταν µαθηταί 
του Μιχαήλ Περπινιά, µεταξύ των οποίων είχε τη 
µεγάλη τιµή να συµπεριλαµβάνεται και ο γράφων.  
Τη φωτογραφία αυτή την ανακάλυψε στο αρχείο του ο 
φίλος και συµµαθητής στη µουσική κ. Γεώργιος 
Ζύµαρης, ο οποίος είχε την ευγένεια να την 
ανατυπώσει και να τη στείλει σε όλους µας. 
Η φωτογραφία αυτή, πέραν από τις αναµνήσεις και 
συγκινήσεις που επανέφερε στη µνήµη, µε έκανε να 
αναλογισθώ την τεράστια προσφορά του δασκάλου 
µας, Μιχαήλ Περπινιά, και προς εµάς και προς την 

ελληνική και βυζαντινή µουσική. Φοβάµαι ότι εµείς οι 
µαθητές του δεν φροντίσαµε να προβάλουµε το έργο 
του όσο έπρεπε και να πάρει τη θέση που του αρµόζει 
ως µουσικός ο άνθρωπος που η προσφορά του άφησε 
εποχή στα µουσικά δρώµενα, όχι µόνο της Χίου…  
Σάν ελάχιστο φόρο τιµής στη µνήµη του και το έργο 
του αισθάνθηκα την υποχρέωση απλά να τον αναφέρω. 
Ο Μιχαήλ Νικολάου Περπινιάς γεννήθηκε στη Σµύρνη 
το  1903,  στη  γειτονιά  «του Χατζηστέλλιου»  κοντά  

στην Αγία Φωτεινή. Το πατρικό του σπίτι ήταν 
ακριβώς απέναντι από το πατρικό του πατέρα µου. 
Το 1922, στο µεγάλο διωγµό, σε ηλικία 19 ετών, 
βρέθηκε αρχηγός των προσκόπων της περιοχής του 
και δραστικά οργανωµένος κατά των Τούρκων οι 
οποίοι τον είχαν προγράψει. Κυνηγηµένος 
κατόρθωσε να ξεφύγει βουτώντας στη θάλασσα και 
κολυµπώντας τραυµατισµένος στο κεφάλι από τη 
βουτιά, µέχρι που τον περισυνέλεξαν Έλληνες 
ναυτικοί και τον έφεραν στη Χίο. 
Σπούδασε ιατρική και πήρε την ειδικότητα του 
δερµατολόγου. Υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία 
του στον Ελληνικό Στρατό κατά τη διάρκεια της 
οποίας είχε πλούσια δράση ως µουσικός και 
ιεροψάλτης. 
Σηµαντικό είναι ότι τότε, µαζί µε φίλους του, ίδρυσε 

το Ωδείο Αιγίου. 
Όταν τελείωσε τη 
στρατιωτική του 
θητεία εγκατα- 
στάθηκε στη Χίο 
και άσκησε τη 
δερµατολογία, αλ- 
λά  συγχρόνως 
ανεδείχθη ως ένας 
από τους κορυφαί- 
ους ιεροψάλτες. Η 
βυζαντινή µουσική 
ήταν η δεύτερη 
φύση του. Ήταν 
αφιερωµένος στη 
µελέτη και έρευνα 
πάνω στην ελλη- 
νική και βυζαντινή 
µουσική και δεν 
έχανε ευκαιρία να 
ψάχνει παντού και 
πάντοτε για παλιά 
συγγράµµατα. Είχε 
µανία να ξετρυπώ- 
νει παλιά βιβλία, 
τα οποία περιποι- 
όταν και βιβλιο- 
δετούσε ο ίδιος 
όταν ήταν κατε- 
στραµµένα. Ήταν 

συνεχιστής της µεγάλης Μουσικής Σχολής της Σµύ- 
ρνης και πολλές φορές αντιδικούσε µε τους οπαδούς 
της Σχολής της Κωνσταντινουπόλεως, χωρίς αυτό να 
σηµαίνει ότι δεν  σεβόταν  τους  µεγάλους δασκά- 
λους  της  σχολής αυτής.  Μελοποιούσε µέχρι το 
τέλος της ζωής του. Τα µέλη του διακρίνονται από 
γλυκύτητα, αξεπέραστη τέχνη στη χρήση των 
µουσικών κλιµάκων, περίτεχνο συνδυασµό των δια- 
τονικών  µε  τις  χρωµατικές  και  εναρµόνιες  

Μιχάλης Περπινιάς 
ο µουσικοδιδάσκαλος 

Η χορωδία του Μιχαήλ Ν. Περπινιά το 1954 ή 1955, στην Παναγία Λέτσαινα. ∆ιακρίνονται από δεξιά πρός τα 
αριστερά: Χρήστος Γιατράκος, Μιχαήλ Περπινιάς, ∆ηµήτριος Νερατζής, Βασίλης Λάµπρος, Γιώργος Ζύµαρης, 
Μιχαήλ Αξιώτης*,  Μανώλης Βορριάς*,  Άγγελος Ξυδιάς* και Μιχαήλ Λάµπρος (φαίνεται το κεφάλι του 
µεταξύ Μ.Βορριά και Α. Ξυδιά). 
* Έφυγαν πολύ νωρίς οι αείµνηστοι αυτοί φίλοι. 
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σε οικονοµικό όφελος. Ήθελε τη διάδοση της µουσικής. 
Και πάντα φώναζε: «∆ωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε». 
Αξίζει, φαντάζοµαι, όλοι οι Χιώτες µουσικοί και ψάλτες 
να τον θυµούνται, και όχι µόνο οι αποµένοντες µαθητές 
του, και να ψάλουν πότε-πότε κανένα µάθηµα του 
δασκάλου αυτού, έτσι, σαν µνηµόσυνο και να λένε µε 
καµάρι: «Αυτό είναι του Περπινιά». 

 
Χρήστος Γ. Γιατράκος 

Μαθητής Μιχαήλ Περπινιά 
∆εκέµβριος 2000  

κλίµακες ώστε να αποδίδονται µε αξεπέραστη 
ακρίβεια όχι µόνο τα νοήµατα των εκκλησιαστικών 
ύµνων, αλλά και τα θρησκευτικά συναισθήµατα, το 
λατρευτικό ύφος, το συγκινησιακό, το πανηγυρικό, το 
φιλοσοφικό περιεχόµενό τους. Ήταν αυστηρός και 
αµετακίνητος όσον αφορά στο σωστό τονισµό, τη 
σωστή έκφραση, τη χρονική ακρίβεια και το ρυθµό. 
Μελοποιώντας και ψάλλοντας έπασχε ή χαιρόταν µαζί 
µε τον υµνωδό και µετέδιδε τον ψυχισµό του στο 
εκκλησίασµα. Τόσο πολύ βαθιά αφοσιωµένος ήταν 
στην απόδοση νοηµάτων και θρησκευτικών 
συναισθηµάτων, ώστε στο τέλος αυτοαπεκαλείτο «ο 
καλόγερος».  
«∆ωρεάν ελάβετε δωρεάν δότε» ήταν η µόνιµη 
εντολή του προς τους µαθητές του. Ήταν 
πληµµυρισµένος από πικρία, γιατί έβλεπε τόσους 
ανθρώπους καλλίφωνους µε µεράκι να θέλουν να 
ψάλλουν και να µάθουν µουσική, αλλά δεν έβλεπε 
δασκάλους να θέλουν ή να µπορούν να διδάξουν, 
εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.  
Γι αυτό, µόλις γύρισε στη Χίο µετά το στρατό, 
ξεκίνησε τη σχολή του. Μάζευε όσους ήθελαν να 
µάθουν και τους δίδασκε όπου έβρισκε χώρο. Σε ένα 
µαγαζί, σε ένα καφενείο, σε κάποια εκκλησία. Μέχρι 
κάποτε που επέτυχε να πάρει την έγκριση από τον 
Μητροπολίτη να χρησιµοποιεί σαν διδακτικό χώρο το 
παρεκκλήσι της Μητροπόλεως «ο Χριστός» που είναι 
πίσω από τον Μητροπολιτικό Ναό.  
Ψάλτες συγκεντρώνονταν για να µάθουν έστω ένα 
«πα-βου-γα-δι» από εκείνον που το πρόσφερε δωρεάν, 
για να µπορέσουν να βελτιωθούν και ακόµα να 
διαβάζουν τις µουσικές συνθέσεις µεγάλων 
διδασκάλων. Νέοι συνέρεαν να µάθουν µουσική και 
να µπορούν να ψάλλουν. Κι αυτοί οι νέοι, 
µορφωµένοι, αποτελούσαν πάντα την πολυπληθή 
χορωδία του Περπινιά, την οποία όλοι, µουσικοί ή 
άµουσοι, ντόπιοι ή διερχόµενοι ήθελαν να ακούσουν 
και να απολαύσουν. Απέκτησε φήµη και αίγλη.  
Κάποιοι από τους µαθητές του διέπρεψαν και 
διαπρέπουν ακόµη. ∆υστυχώς, εκείνη την εποχή δεν 
υπήρχαν πρόσφορα τα τεχνικά µέσα καταγραφής του 
ήχου κι έτσι δεν υπάρχουν ηχογραφήσεις. 
Εκτός από γιατρός και µουσικός ήταν και φιλόσοφος 
και λόγιος. Ήταν λάτρης της ελληνικής κλασικής 
παιδείας και αδιάκοπα κατέβαλλε άοκνες προσπάθειες 
να µεταλαµπαδεύσει στους µαθητές του την αγάπη 
προς την παιδεία και τη µάθηση. Συνεχώς µας έβαζε 
κάθε είδους προβλήµατα όπως φιλολογικά, 
φιλοσοφικά, ιστορικά για να µας προκαλεί το 
ενδιαφέρον για την έρευνα και τη µάθηση, αλλά και 
την κριτική και την αυτοκριτική. Σ’ όλη του τη ζωή 
συγκέντρωνε στοιχεία και συνέγραφε ένα Θεωρητικό 
της  Μουσικής, το οποίο δυστυχώς δεν ευτύχησε να 
εκδώσει. Ούτε ευτύχησε να συγκεντρώσει και να 
εκδώσει τις µουσικές του µελοποιήσεις. Αυτό όµως 
δεν τον πείραζε καθόλου. Όµως το Θεωρητικό του 
παρέµεινε επιθυµία ανεκπλήρωτη. Πρέπει όµως να 
τονισθεί  το γεγονός  πως για ότι  έκανε δεν  απέβλεπε  

Της θάλασσας 
Της ωκεάνειας µελωδίας σιωπηλοί ακροατές 
σµιλεµένα τα βότσαλα στ' ακρογιάλι 
τη σιγαλιά της θάλασσας γλυκανασαίνουν 
στη συµπαντική λήκυθο π` αστραποβολεί το κύµα. 
Μοσχολίβανο χριστιανικού συναξαριού 
η µουσική της θλίψης απ` τις εσχατιές του κόσµου. 
Τις λύπες των µανάδων και των αδελφών 
στο φουρτουνιασµένο πέλαγο της µοίρας 
ασίγαστη αυλητρίδα το κύµα συνοδεύει. 

Κι όταν ο ήλιος απ` τα γκρίζα σύννεφα 
προβάλλει, πολύλαλο το χρύσωµά του. 
Στο νερένιο χάδι του οργισµένο τ` απονέρι 
µαλακά την όψη γαληνεύει. 
Στην ακρογιαλιά το δάκρυ της βροχής. 
Κι οι θυγατέρες τ` ουρανού µε µουσικούς παλµούς 
την πολιτεία του ονείρου σαγηνεύουν. 

Μαγεµένη η γοργόνα του παραµυθιού 
στη γιορτινή συναυλία µε τις ηλιακές αγκαλιές 
τα µαγεµένα κύµατα ακραγγίζει. 
Τα πετεινό τ` ουρανού απ` του απείρου τη στράτα 
στην πάχνη του νερού σεπτό προσκυνητάρι. 
Με τ` απαλό αγέρι ένας γλάρος κυρτώνει τα φτερά 
και τ` Απολλώνειο φως µ` αµβρόσιο µύρο 
στην ψυχή λαµπερό δοξάρι φτερακίζει. 
Μια θρυαλλίδα τεντώνεται και σιγοψυθιρίζει. 

Γαληνάδα και ζαφείρια το ηλιοβασίλεµα 
κι ατελείωτη χρυσόσκονη µε βιολετιές ανταύγειες. 
Στα σκοτάδια της ζωής αστροβολίδα 
και φεγγοβόλος ήλιος το πορφυρό φεγγάρι. 
Πετράδια της ακρογιαλιάς τις φεγγερές νύχτες 
σµιλεµένα 
απ` το λίκνο της ζωής σιωπηλοί ταξιδευτές 
την άγκυρα της ελπίδας στη ψυχή σταλάξτε. 

Πόπη Χαλκιά - Στεφάνου 
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Ένας θάνατος, όσο οδυνηρό γεγονός κι αν είναι, όσο κι 
αν γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι όλα εκεί 
καταλήγουν, όσο κι αν ψύχραιµα έχεις φιλοσοφήσει, τι 
ακριβώς σηµαίνει, όσο κι αν έχεις αναλογιστεί την 
µαταιότητα των εγκοσµίων, όταν  έρχεται να χτυπήσει 
τη δική σου πόρτα, τότε αλλάζουν όλα!     
Είσαι εσύ ο παραλήπτης των επιπτώσεών του. Από 
κοντά σου λείπει όχι µόνον ο 
άνθρωπος µε του οποίου την 
τροχιά εθελοντικά έδεσες τη ζωή 
σου, αλλά η απουσία γίνεται 
εντονότερη από τις αναµνήσεις που 
σε κυκλώνουν, σε πληµµυρίζουν, 
σου είναι αδύνατο να ξεχωρίσεις 
που τελειώνεις εσύ και που 
αρχίζουν αυτές, ο στρόβιλός σου 
σε θαµπώνει, σε παραλύει και ο 
χρόνος γίνεται ενότητα άρρηκτη 
ανάµεσα στο παρελθόν και το 
παρόν. 
Όσο ζούσα κοντά οτον Γιάννη 
πολλές από τις λεπτοµέρειες της 
κοινής ζωής µας περνούσαν 
απαρατήρητες ,  µέσα  στον 
καθηµερινό ρυθµό της ρουτίνας, 
όπου όλα θαρρείς και είναι 
αυτονόητα. Όταν όµως το ρολόι του βιολογικού του 
χρόνου σταµάτησε, ένα αποµεσήµερο στις 24 του 
Μάη, όλα άλλαξαν. 
Και τώρα έρχονται ανάκατα, σαν ποταµός, εικόνες της 
µνήµης και σε πνίγουν. Η απουσία του διπλανού σου 
ανθρώπου στον οποίο είχες µεταβιβάσει τα όνειρα, τις 
προσδοκίες, τις επιθυµίες και τους καϋµούς σου, όπως 
αυτονόητα και εκείνος είχε κάνει το ίδιο, επενδύοντας 
αρκετές από τις ψυχολογικές, πνευµατικές και 
συναισθηµατικές του ανάγκες, εισβάλλουν σε πρώτο 
επίπεδο και στεριώνονται εµπράγµατα από τα 
κατάλοιπα που παραµένουν γύρω µου. Τα πράγµατά 
του, τα κείµενά του, οι σηµειώσεις, τα σχεδιάσµατα 
και τόσα άλλα. 
Ταυτισµένη τόσα χρόνια και ζυµωµένη µε αυτούς τους 
κοινούς προβληµατισµούς, στους οποίους προσπάθησα 
να συνεισφέρω ότι µπορούσα, ένα πράγµα έχω πια να 
αντιµετωπίσω. Πώς και µε ποιόν τρόπο αυτά θα 
έρθουν στο φως της δηµοσιότητας, όσα  τουλάχιστον  
θα  επιθυµούσε,  γιατί  αυτή  του  η δραστηριότητα 
παρέµενε  συνήθως  (ένα  µεγάλο  µέρος  τουλάχιστον)  

 στο σκοτάδι, λόγω της φύσεως και του χαρακτήρα 
του. Αυτά τα κείµενα, έβαλα ως στόχο µου να 
εκδώσω µια µέρα, µε τη συµπαράσταση καλών και 
αξιόλογων φίλων.  
Το θεωρώ  υποχρέωση  και καθήκον µου, ανάλογα µε 
τις δυνάµεις και το κουράγιο που µου αποµένει, να 
ολοκληρώσω το πνευµατικό του παιδί και να το 

παραδώσω στα χέρια ανθρώπων 
που γνωρίζουν να το αποτιµούν.  
Σήµερα ευχαριστώ τον θεό που µε 
αξίωσε να συγκεντρώσω ένα 
µεγάλο µέρος από το έργο του 
εκδοµένο και ανέκδοτο σε τρεις 
τόµους και να το παραδώσω σ` 
όλους εσάς που πιθανώς µια µέρα 
να ενδιαφερθείτε γι` αυτό. 
∆εύτερο χρέος για µένα, είναι να 
καθιερωθεί στη µνήµη του ένας 
ετήσιος λογοτεχνικός διαγωνισµός 
στους µαθητές και µαθήτριες των 
λυκείων της Χίου, που θα 
ξεδιπλώνουν τα νέα παιδιά τις 
σκέψεις τους, τα πιστεύω τους, 
πέρα από το λογοτεχνικό τους 
ταλέντο, για να βγουν σωστοί 
άνθρωποι στην κοινωνία.  

Με τον Γιάννη είχαµε πάντα αδυναµία στα νιάτα, στη 
ραχοκοκαλιά του Έθνους. 
 

Καίτη Καπού-Μουτάφη 
 

Πλήξη 
Όταν η πλήξη σου γεµίζει την καρδιά σου 
µην περιµένεις κατανόηση να βρεις, 
κλείσου σε κάποια κάµαρη, ξεµοναχιάσου 
και ζήσε µε την πλήξη όσο µπορείς. 
 
Και µέσ' στη σκοτεινιά που θα σε πνίγει 
κέρνα την πλήξη σου µε δάκρυ και λυγµό 
κι ίσως -ποιος ξέρει- η πλήξη να σου φύγει 
και στη φυγή της βρεις το λυτρωµό. 
 
Είναι κι αυτή γυναίκα δίχως µπέσα 
κι αν δει τρελλά πως έχει αγαπηθεί, 
θα φύγει από την κάµαρή σου µέσα 
κι απ` τη ζωή σου ξάφνου θα χαθεί. 

 

Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΤΑΦΗ 
Ξετυλίγοντας το κουβάρι των αναµνήσεων 

Γιάννης Μουτάφης 



Συνέχεια από το προηγούµενο 
Η µοναδική ασχολία των κατοίκων είναι η γεωργία α-
πό παλαιάς εποχής µέχρι της σήµερον και η δενδροκο-
µία ήτις ευδοκιµεί λόγω της ποιότητος του εδάφους. 
Μερικοί εκ των κατοίκων ανεχώρησαν προ της απε-
λευθερώσεως και µετά, εις την Αµερικήν, Πειραιά και 
αλλαχού δι` ανεύρεσιν εργασίας ή καλλιτέρας  τύχης, 
όπου εγκατεστάθησαν, δηµιουργήσαντες οικογενείας, 
αποζώντες εκ διαφόρων επαγγελµάτων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Από τα ερείπια του σεισµού στον ∆αφνώνα. 
Φωτογραφία αδελφών Καστάνια, από το «Λεύκωµα των ερειπίων 

της Χίου» Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 1983. 
 

Κατά τον σεισµόν  του 1881 κατέπεσαν πολλαί οικίαι 
του χωρίου, αι δε εναποµείνασαι κατέστησαν σχεδόν 
ετοιµόρροποι. Τα θύµατα εκ του καταστρεπτικού τού-
του σεισµού ανέρχονται σχεδόν εις εκατό εκτός των 
τραυµατισθέντων. 
Επίσης εις τον σεισµόν της 23ης Ιουλίου 1949 το χω-
ρίον εδοκιµάσθη σοβαρώς. Μερικαί οικίαι κατέστησαν 
ετοιµόρροπαι και οι ένοικοι αυτών διέµεναν εις σκη-
νάς. Θύµατα ευτυχώς δεν άφησεν ο τροµερός αυτός 
σεισµός.  
Το χωρίον εδοκιµάσθη σκληρώς υπό της πανώλους 
µετά την επανάστασιν του 1821 της οποίας τα θύµατα 
είναι πολλά.  
Όσοι προσεβάλλοντο από την τροµεράν εκείνην ασθέ-
νειαν µετεφέροντο εις τα πλησίον του χωρίου ευρισκό-
µενα λοιµοκαθαρτήρια, τα λαζαρέτα λεγόµενα, αφήνο-
ντο εις την τύχην των, όπου οι περισσότεροι των ασθε-
νών άφηναν τα οστά των εκεί. 
Οι γεροντότεροι διηγούνται ότι οι τούρκοι εφέροντο 
ως κατακτηταί. Μετά τον σεισµόν του 1881 κατέστη-
σαν ηπιότεροι και εχάρισαν και τους φόρους. 
Κατ` έτος διωρίζοντο δύο δηµογέροντες (µουκτάρηδες 
και  δύο  αζάδες) οι  οποίοι  ελάµβανον  µέρος  εις  τας  

 υποθέσεις  του χωρίου και εσύναζον  τους  φόρους δια 
να τους παραδώσουν εις το ταµείον. 
Κατά την απελευθέρωσιν της Χίου κατά τω 1912, οι 
κάτοικοι συνέδραµον σπουδαίως τον ελληνικόν στρα-
τόν δια της µεταφοράς τροφίµων και άλλων χρειωδών 
µέχρι των µαχοµένων στρατιωτών, αψηφούντες τας 
σφαίρας του εχθρού. 
Μετά την απελευθέρωσιν επήλθεν αλλαγή εις τον τρό-
πον της καλλιεργείας των αγροκτηµάτων διότι εκοµί-
σθησαν υπό της κυβερνήσεως λιπάσµατα και ηυξήθη  
η απόδοσις των γεωργικών προϊόντων και συνεπώς ε-
βελτιώθη η ζωή των κατοίκων. 
Κατά τον πρώτον παγκόσµιον πόλεµον του 1912-1922 
έλαβον µέρος πολλοί εκ των κατοίκων του χωρίου 
∆αφνώνος. Εις τούτον εφονεύθησαν ή εξηφανήσθησαν  
εις την Μακεδονίαν  και Μικράν Ασίαν οι Κων/τίνος 
Χαβιάρας, ∆ηµήτριος Στουπάκης, Αλεξ. Παπαξενάκης, 
Στεφ. Ψαρρός, Βασ. Γοµαράς, Παντ. Καλαµάρας, 
Στεφ. Χαβιάρας, Νικ. Σιδεράτος στρατιώται και Νικ. 
Μπεγάκης υπαξιωµατικός. 
Κατά τον ελληνοϊταλικόν πόλεµον, έλαβον µέρος περί 
τους εξήκοντα στρατιώται οι οποίοι εσηµείωσαν δρά-
σιν αξιόλογον. 
Εξ αυτών εφονεύθησαν ή απέθανον, οι στρατιώται: 
Ιωάννης Παπαµιχαλάκης, Γεώργιος Ψαρρός, Ιάκωβος 
Τσουκάρης και οι Μιχαήλ Παπαµιχαλάκης και Παντε-
λής Μισιριώτης ναύται του Β. Ν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Υπαξιωµατικός Νίκος Μπεγάκης 
 

Του Βαγγέλη Ρουφάκη 
Γενικά περί του χωρίου ∆αφνώνος 

Από τον αείµνηστο δάσκαλο ∆ηµήτριο Μέλη  
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Κατά την κατοχήν των Γερµανών πολλαί οικογένειαι 
υπέφερον εκ των στερήσεων και της πείνης. Τα µέλη 
των οικογενειών αυτών, ενεδύοντο σχεδόν µε εφθαρ-
µένα φορέµατα, τους δε πόδας προεφύλαττον δια υ-
ποδηµάτων τα οποία οι ίδιοι κατεσκεύαζον εκ ξύλου 
και χονδρού υφάσµατος (κ. τσόκαρα). 
Τα χόρτα, τα ολίγα όσπρια και το πληγούρι ήσαν αι 
τροφαί αι οποίαι εκράτησαν εις την ζωήν τους φτω-
χούς κατοίκους. 
Η καθεδρική εκκλησία του χωριού είναι η τιµωµένη 
επ` ονόµατι του Αγίου Παντελεήµονος, ρυθµού Βασι-
λικής κτισθείσα µετά τον σεισµόν του 1881 µετά ω-
ραίου και κοµψού κωδωνοστασίου εκ λίθων πελεκη-
τών, κτισθέντος κατά τω 1900-1901 ύψους 15 σχεδόν 
µέτρων. 
Εντός του ναού υπάρχει σήµερον εκτός των άλλων ει-
κόνων και η µεγάλη εικών του Αγίου Παντελεήµονος 
επαργυρωµένη και µία εικών της Παναγίας από την 
εποχήν του 1821. 
Εκτός του καθεδρικού ναού, υπάρχουν και τα κάτωθι 
εξωκλήσια, των οποίων ο χρόνος της ιδρύσεώς των 
τυγχάνει άγνωστος: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρτοκλασία στην αυλή του Αγίου Γεωργίου Β. Α. του χωριού 

 

 
1) Ο Άγιος Γεώργιος προς την Β. Α. άκραν του 

χωρίου. 
2) Η Κοίµησις της Παναγίας παρά τω Βεσταρχά-

τω. 
3) Η Παναγία της Υπαπαντής εν τη θέσει Στρατη-

γάτον. 
4) ΟΙ Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Σαράντες εις 

την Παφυλίδα. 
5) Ο Άγιος Πολύκαρπος πλησίον του Βεσταρχά-

του και 
6) Η Ζωοδόχος Πηγή εις την ωραίαν τοποθεσίαν 

«∆αµαλά». 
Επίσης νοτίως των Αφτουλών και ουχί µακράν αυτών 
ευρίσκεται το το εξωκλήσιον  του Αγίου Γεωργίου 
του επονοµαζωµένου «Πικρού» και προς βόρεια του 
χωρίου ευρίσκονται τα ερείπια του ναού ή µάλλον 
του εξωκλησίου του Αγίου Ισιδώρου. Εκεί υπάρχουν 
οστά από την εποχήν του θανατικού της πανούκλας 
όπως έλεγαν. 
Ο χρόνος της ιδρύσεως των εξωκλησίων είναι 
άγνωστος. Φαίνεται όµως οτι εκτίσθησαν εκ νέου µε-
τά τον σεισµόν του 1881. 
Εις το βόρειον του χωρίου µέρος υπάρχει υδραγωγεί-
ον -  δεξαµενή.  Εξ  αυτής  και  εξ  άλλης  

 τοιαύτης ευρισκοµένης προς το νότιον άκρον αυτού υ-
δρεύονται οι κάτοικοι. Το νερόν εις την άνω δεξαµε-
νήν διοχετεύεται δια σιδηρών σωλήνων εκ της πηγής 
Στρατηγάτου. Είναι εύπεπτον γλυκύ αλλ` όχι άφθονον 
κατα τους θερινούς µήνας.  
Υπάρχουν και αρκετά φρέατα εις την περιοχήν του 
χωρίου εκτός βέβαια της πηγής των Αφτουλών της ο-
ποίας το επίσης εύπεπτον και δροσερόν ύδωρ, ανα-
βρύει εκ τινός βραχώδους κοιλώµατος καταφύτου 
άνωθεν και διευθύνεται δι` υπογείου αγωγού 3-5 µέ-
τρων µήκους εις µεγάλην και αρχαίαν δεξαµενήν δια 
να χρησιµοποιηθεί εις το πότισµα των πέριξ κήπων. 
Η συγκοινωνία του χωρίου µετά της πόλεως γίνεται 
δι` αυτοκινήτων λεωφορείων, δις της ηµέρας δια του 
Βερβεράτου-Χαλκειούς, επίσης δι` οχηµάτων και υπο-
ζυγίων. 
Τα σπουδαιότερα προϊόντα της κοινότητος είναι τα α-
µύγδαλα, το λάδι και οι ελιές. Παράγονται επίσης χα-
ρούπια, όσπρια, ολίγα δηµητριακά, πατάτες και τινά 
πεπονοειδή. 

Βαπτίσεις 
Αυταί τελούνται εις την εκκλησίαν. Άλλοτε ετελούντο 
εις την οικίαν του πατρός του νεοφωτίστου. Κατά την  
βάπτισιν εκαλούντο οι φίλοι και οι γείτονες. 
Ο ανάδοχος υπεχρεούτο να προµηθεύει και σήµερον 
ακόµη εις το µικρόν  ακόµη δε και εις τους γονείς τού-
του υφάσµατα ή και χρηµατικόν ποσόν, οπότε η µή-
τηρ του παιδιού έπρεπε να κάνει µετάνοιαν  για να φι-
λήσει το χέρι του αναδόχου. Μικρά χρηµατικά ποσά 
εµοιράζοντο εις όλους τους παρευρισκοµένους
(µαρτυρίες). Σήµερον αντ` αυτών δίδονται τα συνήθη 
φλωράκια. 
Μετά την βάπτισιν επηκολούθει φαγοπότι, διασκέδα-
σις µε ευχές εις το νεοφότιστον και τον κουµπάρον. 
«Να τα χιλιάσεις κουµπάρε». «Τέτοιες έννοιες». 
Η βάπτισις συνήθως εγίνετο προ της συµπληρώσεως 
του τεσσαρακονθήµερου από της γεννήσεως οπότε το 
µικρόν δια της µεταλήψεως των Αχράντων Μυστηρί-
ων, εγένετο τέλειος χριστιανός. 
Έτσι σχεδόν γίνονται και σήµερον αι βαπτίσεις. 

Συνεχίζεται 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιστρέφοντας από την βάπτιση 
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Εν Νέα Μονή σήµερον 12 Μαίου 1947 εγένετο η 
παράδοσις του Ταµείου της Μονής παρά του 
Ιεροµ. Κωνσταντίου Νεαµονίτη εις τον 
ορισθέντα νέον ηγούµενον της Μονής Ιεροµ. 
Κορνήλιον Μαρµαρινόν, παρόντος και του 
αντιπροσώπου του Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, 
Πρωτοσυγκέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιµ. 
κ. Παντελεήµονος. 
Ούτω παρεδόθη  το  βιβλίον  Ταµείου της Μονής  

µε τελευταίαν εγγραφήν και κλείσιµον εις σελίδα 
60. Παρεδόθη το εις µετρητά υπόλοιπον εκ δραχµών 
είκοσι  τεσσάρων  χιλιάδων  διακοσίων   είκοσι εξ 
(αρ.24.226) καθώς και αι κάτωθι αποδείξεις 
αντιπροσωπεύουσαι τας δαπάνας τρεχ. χρήσεως, 
ήτοι:  
1) Απόδειξις δρ. 4000 εφηµερίδος «Νέα Χίος» 
δια συνδροµήν από 15-1-47,  15-4-47.  2)
Απόδειξις δραχµών 55.200 δια δαπάνας 
µνηµοσύνων, 3) Απόδειξις δασοφύλακος 
Μούκου δρ.80.000 δια µισθούς του, µηνών 
Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 1947. 4) Απόδειξις 
Χαρ. Φωτεινού δρ. 80.000 δια διατροφήν του 
τρεχ. χρησ. 5) Απόδειξις Γ. Ρε δρχ. 62.500 
αγοράς κηρού κ.λ.π. 6) Απόδειξις δρχ. 14.600 
αγοράς διαφόρων ειδών. 7)Απόδειξις εφηµερίδος 
«Νέα Χίος» συνδροµής 15-4-47,  15-7-47.  8) 
Απόδειξις δρχ. 80.000 µισθού γραµµατέως 
µηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 1947.  9) 
Απόδειξις δασοφύλακος Μούκου δρ. 40.000 
µισθού του µηνός Μαρτίου 1947. 
 

Ο Παραδίδων  
Αρχιµ. Κων. Νεαµονίτης 

 
Ο παραλαµβάνων 

+Κορνήλιος Μαρµαρινός 
 

Ο αντιπρόσωπος του Μητροπολίτου 
Παντελεήµων 

Πρωτόκολλον 
        Παραδόσεως Ταµείου.     

Ο Νεοδιορισθείς δυνάµει της υπ` αριθ.16 / 
26 /4/1947 αποφάσεως του Μητροπολίτου Χίου 
κ. κ. Παντελεήµονος Καθηγούµενος της Ιεράς 
Νέας Μονής Αρχιµανδρίτης  Κορνήλιος 
Μαρµάρινος παρέλαβε σήµερον παρά του τέως 
Ηγουµένου Κωνστάντιου Νεαµονίτου,  το 
γραφείον   της  Ιεράς  Μονής  µεθ`  άπαντος  του 

Ο παραδούς  
Αρχιµ/της Κων. Νεαµονίτης 

 Αρχείου, Βιβλίων Πρακτικών, Βιβλίων 
Πρωτοκόλλων, το Αρχείον καθ` υπόδειξιν υπό 
τον όρον ότι εν ευθέτω χρόνω θα συνταχθεί υπό 
των ανωτέρω τακτικόν και πλήρες Πρωτόκολλον 
Παραλαβής και Παραδόσεως άπαντος γενικώς 
του Αρχείου της Μονής.  

 

Ο παραλαβών 
+Κορνήλιος Μαρµαρινός 

Εν Χίω τη 12η Μαίου 1947   

Πρωτόκολλον 
Παραλαβής και παραδόσεως του Αρχείου και Γραφείου της  

Ιεράς Νέας Μονής Χίου. 

Το εσωτερικό της Νέας Μονής πριν το 1940 
Φωτογραφία Μαξ Ρεντιάνη 



 

 

 
(Η δηµοσίευση επιστολών γίνεται µε επιλογή. Γράµµατα που δεν δηµοσιεύονται δεν επιστρέφονται.)

όπως: Στ` Αµέρη, στου   Βελή στου Κοκκόλα, στου 
Μακρή, στου Μικέ, στου Τροίζη,  στου Φαγανή,  
στου Φράγκου, κ.ά.  
Χωρίς οι δικές µου διευκρινήσεις να αποκλείουν την 
δική σας εκδοχή, σας ευχαριστώ. 

 
Με τιµή  

Βαγγέλης Ρουφάκης 
 

* 
Αγαπητέ µου κύριε Ρουφάκη. 
Θέλω να σας εκφράσω τα θερµά µου συγχαρητήρια 
για την έκδοση του περιοδικού «∆άφνη» και να σας 
ευχαριστήσω για την ευγενική καλοσύνη σας να µου 
το στέλνετε ανελλιπώς. 
Βλέπω ότι η δραστηριότητά σας  εκτείνεται 
πολλαπλά για την πολιτιστική ανάδειξη της Χίου και 
ιδιαίτερα του ∆αφνώνα. Σας εύχοµαι υγεία και 
µακροηµέρευση και πάντα επιτυχίες. 
Φαντάζοµαι ότι θα πρέπει να έχετε ένα πλούσιο 
φωτογραφικό αρχείο και χαίροµαι, γιατί το 
αξιοποιείτε θαυµάσια. 
Σας χαιρετώ εγκάρδια και µένω φίλος. 

 
Με εκτίµηση,  
Νίκος Μίτσης 

 
* 

Αγαπητέ κ. Ρουφάκη χρόνια σας πολλά. 
Θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για 
τα τεύχη της ∆ΑΦΝΗΣ που µας στείλατε. 
Είναι πολύ ωραία και γίνονται πιο σηµαντικά όταν 
έχει κανείς και κάποια σχέση µε τα δεδοµένα που 
πραγµατεύονται (περιοχή και ανθρώπους). 
Σκέφτηκα τι θα µπορούσα να γράψω για το περιοδικό 
σας και ξαφνικά µου ήρθε στο µυαλό µου κάτι που 
συνδέει τον ∆αφνώνα και τον Κάµπο... Τα δυο 
γνωστά πρόσωπα του αγαπητού Πέτρου µας ο Τζανής 
και ο Μπουρλής, άτοµα που έδρασαν στα περίχωρα 
του κάµπου και του ∆αφνώνα. 
Εσείς θα περιµένατε να γράψω κάτι σχετικό µε τις 
ενασχολήσεις µου, για το σκεπαστό της βρύσης, ή για 
τα ενδιαφέροντα σύνολα που βρίσκονται ακόµα στον 
οικισµό σας. 
∆εν τα κατάφερα γιατί µόλις που ολοκλήρωσα µια 
πρώτη έρευνα για τα ξυστά στο Πυργί και ήµουνα ως 
εκ τούτου πολύ απασχοληµένη, αλλά θέλω να µου 
δώσετε την ευκαιρία να συζητήσουµε επί τόπου 
ζητήµατα που µπορώ να µελετήσω για την 
περίπτωση... 

 
Σας χαιρετώ µε πολύ εκτίµηση, 

Μαρία Ξύδα   

Αγαπητέ κύριε Ρουφάκη. 
Στο τελευταίο τεύχος του Περιοδικού «∆άφνη», 
ανάµεσα στην ενδιαφέρουσα ύλη, υπάρχει και κάποιο 
σηµείωµα του αείµνηστου ∆. Μέλη, περί της ιστορίας 
του ∆αφνώνα. Στο σηµείωµα αυτό αναφέρεται το 
τοπωνύµιο Αφτουλά (πηγή), δηµοσιεύεται µάλιστα 
και σχετική φωτογραφία. Επιτρέψτε µου µια 
προσπάθεια διόρθωσης της ετυµολογίας του 
τοπωνυµίου: 
Η λέξη µπορεί να προέρχεται από την γνωστή µας 
άφκουλα, µε τις σχετικές παραφθορές. Άφκουλα είναι 
η µικρή δεξαµενή που δέχεται το ανασυρόµενο νερό 
και το διοχετεύει µε υδροροές στην µεγάλη στέρνα. 
Με τη σειρά της η λέξη άφκουλα προέρχεται από το 
λατινικό acquaio: νεροχύτης. Η λέξη έχει 
ετυµολογηθεί µε εξαιρετική πληρότητα από τον 
αείµνηστο Αδαµάντιο Σαλιάρη (βλ. Α. Γ. Σαλιάρη, 
Ιταλικής καταγωγής λέξεις της Χίου, Χιακή 
Επιθεώρησις, τ. 32, Ιουν. 1973). Οι διακρινόµενες 
λιθόκτιστες κατασκευές δίπλα στην πηγή, 
δικαιολογούν νοµίζω την προτεινόµενη ετυµολόγηση 
του τοπωνυµίου. Παράλληλα η πληθώρα των 
Γενοβέζικων κτισµάτων στην ευρύτερη περιοχή, 
ισχυροποιεί ακόµα περισσότερο την εκδοχή της 
λατινογενούς προέλευσης του τοπωνυµίου.   
Η εκδοχή η λέξη να προέρχεται από ανθρώπινο 
προσωνύµιο (αυτουλάς, αυτιάς) είναι µάλλον 
ανίσχυρη. 

Με εκτίµηση, 
Ανδρέας Φρ. Μιχαηλίδης 
Ιατρός Ρευµατολόγος 

  
Αγαπητέ κύριε Μιχαηλίδη. 
Με ευχαρίστηση διάβασα τις παρατηρήσεις σας  και 
είναι  ευπρόσδεκτες, όπως κάθε παρατήρηση  που 
στόχο έχει την σωστή καταγραφή της ιστορίας του 
τόπου µας. Είναι τιµή για µας άνθρωποι όπως εσείς 
να µας βοηθούν και να καταθέτουν την γνώση και τη 
γνώµη τους. 
Είµαι υποχρεωµένος όµως να σας γνωστοποιήσω ότι 
ο αείµνηστος δάσκαλος ∆ηµ. Μέλης που γεννήθηκε 
και µεγάλωσε στα Καρδάµυλα,  είχε ζήσει στο χωριό 
µας µόνο λίγα χρόνια και µη διαθέτοντας γραπτές 
πηγές, αντλούσε πληροφορίες αποκλειστικά από την 
παράδοση του χωριού που σε περιπτώσεις δεν ήταν  
οι πιο  σωστές όπως σηµειώνω στην αρχή του 
κειµένου. 
Στην προκειµένη όµως περίπτωση και εγώ από παιδί 
θυµούµαι να µιλούν για τον Τούρκο ιδιοκτήτη της 
περιοχής (όχι µόνο της βρύσης). Το όνοµα όλης της 
περιφέρειας είναι: Στ` Αφτουλά ή στα Φτουλά (ίσως 
στου Αµπντουλάχ ή στου Αµπντούλ Αγά).  
Παρόµοια τοπωνύµια υπάρχουν κι άλλα στην περιοχή  
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Γνωρίζετε ότι... 
  

Η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε από τους Τούρκους την 
Τρίτη 29 Μαίου 1453; 
Ο Ιωάννης Ιουστινιάνης αρχηγός των Γενοβέζων   από τη 
Χίο ήταν διορισµένος από τον Παλαιολόγο, γενικός 
αρχηγός άµυνας και όταν στις 27 Μαίου πληγώθηκε βαριά, 
αναχώρησε για τη Χίο όπου και πέθανε; 
Ο Ιουστινιάνης κτυπήθηκε µέσ` από το κάστρο, θύµα του 
Εθνικού διχασµού της εποχής (Αλλά γε βάσκανος ανήρ τις 
δια τουφεκίου βάλλει επί τω ήρωι και πλήττει τον 
γενναίον*);  
 
*(Ιέρακος: Χρονικόν περί των Τούρκων βασιλείας) κ.α.  
 Από το βιβλίο του Γιάννη Κορδάτου «Ακµή και παρακµή του Βυζαντίου» σελ. 558. 

Πως ήθελα 
 

Τώρα π` ασπρίσαν τα µαλλιά 
κι έγειρε το κεφάλι 
τώρα που φεύγουν κι οι  στερνές 
µέρες µου αγάλι-αγάλι, 
 
πως ήθελα στης ερηµιάς 
να βρίσκουµουν τη στράτα 
κι ένα του Μάη δειλινό* 
να µούκλειναν τα µάτια 
 
30-08-1929                  Γιώργου Μουτάφη 
* Ο Γιώργος  Μουτάφης γεννήθηκε στις 22 
Μαίου 1914 και πέθανε στις 9 Μαίου 1948 
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Το Μπαλουκλί 
 
Σαράντα µέρες πολεµά ο Μωχαµέτ να πάρει  
την Πόλη την µεγάλη 
Σαράντα µέρες έκαµεν ο ’γούµενος το ψάρι  
στα χείλη του να βάλει. 
 
Απ’ τες σαράντα κ΄ ύστερα, πεθύµησε να φάγει 
τηγανισµένο ψάρι. 
Αν µας φυλάγ’ η Παναγιά καθώς µας εφυλάγει,   
την Πόλη  ποιος θα πάρει; 
 
Ρίχτει τα δίχτυα στο γιαλό, τρία ψαράκια πιάνει,  
-Θεός να τα βλογήσει!- 
Το λάδι βάλλει στην φωτιά µεσ΄ στ΄ αργυρό τηγάνι  
για να τα τηγανίσει.  
 
Τα τηγανίζ΄ από την µια, και πα να τα γυρίσει  
κι από το άλλο µέρος. 
Ο παραγιός του βιαστικά πετά να του µιλήσει  
και τά ΄χασεν ο γέρος! 
 
-Μην τηγανίζεις, γέροντα, και µόσχισε το ψάρι  
στην Πόλη την µεγάλη! 
Την Πόλη την εξακουστή οι  Τούρκοι έχουν πάρει,  
µας κόβουν το κεφάλι! 
 
-Στην Πόλη Τούρκου δεν πατούν  κι Αγαρηνού ποδάρια! 
Με φαίνεται σαν ψέµα! 
Μ΄ αν΄ ειν΄ αλήθεια το κακό, να σηκωθούν τα ψάρια  
να πέσουν µέσ΄ το ρέµα! 
 
Ακόµ΄ ο λόγος βάσταζε, τα  ψάρι΄ απ΄ το τηγάνι,  
στην µια µεριά ψηµένα, 
πηδήξανε κ΄ επέσανε στης λίµνης την λεκάνη,  
γερά ζωντανεµένα. 
 
Ακόµ΄ ως τώρα πλέουνε, κόκκιν΄ από το µέρος  
όπου τα είχε ψήσει. 
Φυλάγουν το Βυζάντιο ν΄ αναστηθεί κι ο γέρος  
να τ΄ αποτηγανίσει. 
                             
Συλλογή «Ατθίδες Αύραι»                                       Γ.  Βιζυηνός 




