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Ευχαριστούµε Θερµά 
 

Τον Πολιτιστικό Σύλλογο του ∆αφνώνα που µετά την 
πετυχηµένη συνεργασία µας στην πανηγυρική εκδή-
λωση «Ο ∆αφνώνας στο χθες και το σήµερα», αποφά-
σισε να χρηµατοδοτήσει την παρούσα έκδοση της 
«∆άφνης», τον οµογενή Σταύρο Ι. Χαβιάρα και την 
Οµοσπονδία Σωµατείων Νότιας Χίου για τη χορηγία 
στην έκδοση «Οι Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι στη 
Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Εικονογραφία» του 
∆ρος Θεοχάρη Μιχ. Προβατάκη, τον κύριο Μιχάλη 
Κουλουρούδη και 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 εκδόσεις 
και τις λοιπές του δραστηριότητες, χωρίς οικονοµικά 
προβλήµατα. 



Λες κι ήταν χθες κι ας πέρασαν έξι χρόνια από 
τότε, που για πρώτη φορά  βρεθήκαµε στο σπίτι 
µου µε κάποιους φίλους, υπεύθυνους και µέλη 
του Πολιτιστικού Συλλόγου του ∆αφνώνα και 
τους ανακοίνωσα την πρόθεσή µου να «στήσω» 
ένα περιοδικό στα πλαίσια του Συλλόγου.  
Οι συνήθεις διαφωνίες δεν έλειψαν µε αποτέλε-
σµα µερικές αναβολές. 
Ένα χρόνο αργότερα το όνειρο έγινε πραγµατικό-
τητα.  Τον Απρίλιο του 1999 το πρώτο τεύχος 
της «∆άφνης» κυκλοφόρησε µε Πασχαλιάτικο 
περιεχόµενο, προαναγγέλλοντας παράλληλα τις 
πολυήµερες εκδηλώσεις «∆αφνώνας2000». 
Οι εκδηλώσεις έγιναν µε επιτυχία, αλλά στο µε-
θύσι της επιτυχίας  «τα σπάσαµε». Το Ελληνικό 
δαιµόνιο για µια ακόµη φορά έκανε το θαύµα 
του. Η όξυνση έφερε την ρήξη και το Περιοδικό 
ανεξαρτητοποιείται από τον Σύλλογο. Συνεχίζει 
την έκδοσή του κάτω από την νεοϊδρυθείσα 
(Σεπτέµβριος 2000) µη κερδοσκοπική εταιρία 
«Πολιτιστικός Επιµορφωτικός Εκδοτικός Οργα-
νισµός ∆αφνώνα Χίου» µε το διακριτικό τίτλο 
«Περιοδικό ∆άφνη», ενώ είχε κυκλοφορήσει από 
το καλοκαίρι το 4ο τεύχος σε 1000 αντίτυπα. 
Το Περιοδικό «∆άφνη» αποδεσµευµένο από 
«εγκρίσεις» και «συζητήσεις», ξεφεύγει από τα 
όρια του ∆αφνώνα κι ανοίγει φτερά για όλη τη 
Χίο. Η πρώτη εκδήλωση στο Οµήρειο Πνευµατι-
κό Κέντρο ∆ήµου Χίου στις 27 Οκτωβρίου για 
την Εθνική Επέτειο, που παρακολούθησαν 400 
και πλέον άτοµα, άνοιξε µια καινούργια σελίδα. 
Η συµµετοχή µας στην Οµηρική Ακαδηµία (για 
4η χρονιά φέτος), η πραγµατοποίηση της 
έκθεσης «Ταξιδεύοντας» στη ∆ηµοτική Πινακο-
θήκη Χίου και η συγκέντρωση βιβλίων για την 
Βιβλιοθήκη της Χιακής Οµοσπονδίας Νέας Υόρ-
κης, φέρνουν τη «∆άφνη» στις πρώτες θέσεις 
δραστηριότητας Οργανισµών στο νησί µας. 
Οι εκδοτικές µας προσπάθειες επίσης επιβραβεύ-
ονται. Εκτός από το Περιοδικό που αριθµεί µε το 
παρόν 10 τεύχη, το βιβλίο της ∆ρος Σεβαστής  
Χαβιάρα Καραχάλιου «Λωλόδεντρα» εντυπωσί-
ασε και ζητήθηκε όσο λίγα βιβλία στην εποχή 
µας. Η ποιητική συλλογή του Κώστα Αµπανούδη 
«Πετροχελίδονα και Ηλιοστάσια» βραβεύθηκε α-
πό την Ελληνική Εταιρεία Χριστιανικών Γραµ-
µάτων όπως θα διαβάσετε στην σελίδα 23. Έχει 
επίσης εκδώσει πέντε ανάτυπα από οµιλίες τε-
λευταίο των οποίων ήταν το εικονογραφηµένο ει-
κοσιοκτασέλιδο µε την οµιλία του ∆ρος Θεοχάρη 
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 Μιχ. Προβατάκη «Οι Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσο-
φοι στην Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Εικονο-
γραφία» που είχε εκφωνήσει από το βήµα του Φι-
λοτεχνικού Οµίλου Χίου, στο Οµήρειο Πνευµατι-
κό Κέντρο στις 25 Οκτωβρίου 2002. 
Οι τελευταίες εκδηλώσεις µας (θα ασχοληθούµε  
αναλυτικά σε επόµενες σελίδες) είχαν επίσης µε-
γάλη επιτυχία. Στις 8 Μαρτίου η εκδήλωση «Ο 
∆αφνώνας στο χθες και το σήµερα» που έγινε από 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο µε την συµπαράσταση 
του Περιοδικού µας (οι σχέσεις και η συνεργασία 
µας έχουν αποκατασταθεί πλήρως) και οι Εκδη-
λώσεις Μνήµης για τον µεγάλο σεισµό που 
έπληξε τη Χίο το 1881 στον Παλιό Καταρράκτη 
και την Καλλιµασιά (13 Απριλίου) σε συνεργασία 
µε το ∆ήµο Ιωνίας ήταν κάτι άλλο.  
Ο ερχοµός στη Χίο εκλεκτών προσκεκληµένων 
που ελπίζουµε πως θα συµβάλουν στην επίλυση 
κάποιων χρόνιων προβληµάτων του τόπου, µας 
δίνουν θάρρος και κουράγιο. 
Στο φύλλο αυτό του Περιοδικού µας µια κι είναι 
το δέκατο, κάναµε κάποιες αλλαγές. Χρησιµο-
ποιήσαµε δοκιµαστικά καλύτερης  ποιότητας χαρ-
τί σε ωραιότερο (πιστεύουµε) χρώµα. Σταδιακά 
θα προχωρήσουµε σε ανασύνταξη ύλης.  
Ετοιµάζουµε το βιβλίο του Πέτρου Ι. Μαρτάκη 
«Χιώτικα Αφηγήµατα» το οποίο όπως µας υπο-
σχέθηκαν θα χρηµατοδοτηθεί από τη Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Χίου. 
Θα συνεχίσουµε µε τον ίδιο  τρόπο να υπηρετού-
µε την ιστορία και την παράδοση του  τόπου µας 
και γενικά τον πολιτισµό όπως µέχρι σήµερα, χω-
ρίς να υπολογίζουµε κόπους και θυσίες.  
Βοήθεια θέλουµε µόνο και συµπαράσταση από 
τους φορείς που ελπίζουµε πως θα σταθούν στο 
ύψος των περιστάσεων και κάποιοι απ` αυτούς θα 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που έχουν ανα-
λάβει απέναντί µας από πολύ καιρό. Ας σταµατή-
σουν να δηµιουργούν προβλήµατα αθετώντας 
συµφωνίες (επειδή δήθεν� έχουν φτώχειες) σε 
ανθρώπους που δεν αποβλέπουν σε ίδιον όφελος 
αλλά σκοπό έχουν να βοηθήσουν τον τόπο.  
Ας καταλάβουν κάποιοι αιρετοί και διοικητικοί 
ότι αποστολή έχουν να υπηρετούν τον πολίτη. Γι` 
αυτό τους ψηφίζουµε ή τους πληρώνουµε και όχι 
για να µας ταλαιπωρούν. 
Η βοήθεια του Πολιτιστικού Συλλόγου του ∆αφ-
νώνα που χρηµατοδότησε αυτό το τεύχος, µας δί-
νει δύναµη κι ελπίδα για συνέχεια. 

Βαγγέλης Ρουφάκης 



            Η τρελή 
 

            Την τρελή  
      µε τα ξέπλεκα µαλλιά 
θα την ανταµώσεις  
σε κάποια στροφή 
του ονείρου. 
Πάντα σιωπηλή  
πάντα θλιµµένη 
µάταιη η όποια λέξη 
µάταιο το κλάµα. 
 
Η τρελή  
ξεπλέκει τα µαλλιά της 
και σωπαίνει. 
Μελετά το πέλαγο 
και περιµένει κάποιον  
που να της πλέξει  
πάλι τα µαλλιά. 
 
Πολλοί µου λένε 
πως δεν είναι κόρη  
καπετάνιου 
που βούλιαξαν το µπρίκι  
αγορασµένο  
µε το αίµα της καρδιάς. 
Μια προίκα,  
που την πήρε η θάλασσα. 

* 
Περίπατος 

 

Αν περπατήσεις βορινά 
λόφο το λόφο, 
κόρφο τον κόρφο, 
ράχη τη ράχη 
κι όταν σωθεί το µονοπάτι 
όταν το διώξει ο γιαλός, 
 
τότε θ` ακούσεις  
και θ` απορήσεις 
πόσες φωνές και πόνους 
κατέχει η θάλασσα. 
 
Ποιος λογαριάζει  
για ποιους στολίζεται  
η Γοργόνα  
κι ας θρηνεί τον αδελφό της. 
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Μαύρη Ράχη 
 

Ήταν η ώρα  
του µελτεµιού 
που κατεβαίνει 
τυφλό κι αγριεµένο  
καθώς βρέχει φωτιά 
µου αρνιέται  
να κοπάσει. 
 
Και σκίζοντας  
το κύµα κρύβεται  
στη σκοτεινή 
µεριά της Ράχης, 
µα στην κορφή  
κατάρες και ψαλµοί  
της πίκρας όρκοι,  
προσευχές. 
 
Στο φτωχό ξωκλήσι  
µε τον παπά  
ξεστήθωτο µε δάδα  
την καρδιά του, 
προσµένει  
τη στερνή λαµπάδα 
πριν την αστραπή  
πούγραψε  
στο θόλο τ` ουρανού, 
ΑΠΟΘΑΝΕΤΩ! 

* 
Μαύρη Ράχη 2 

 

Και τώρα ακόµη 
σαν πρωτοχειµωνιάσει 
σαν ξεκινήσει το ψιχαλητό 
πάνω στα τσακισµένα κόκαλα 
έρχεται σιωπηλή  
των ποιητών η δόξα 
µονάχη και όλο ψάχνει 
τα παλιά παλικάρια 
στης καρδιάς τ` ακρογιάλια 
που ποτίσαν µε δάκρυ  
την έρηµη γη. 

Αµµουδιά 
 

Σ` αυτή την αµµουδιά 
τη ραντισµένη ιδρώτα 
το αίµα δεν εστέρεψε 
µετά απ` τη µεγάλη νύχτα. 
Έθαψε φίλους και δικούς  
έσβησε λόγια της αγάπης 
και γλάρους του καιρού. 
Και τώρα κρίνος  
δε φυτρώνει πια. 
Μονάχα κρίταµα  
κι αγκάθια.     

* 
 

Στην Παναγιά  
του λιµανιού 

 

Αξιώθηκα έναν κεραυνό  
και δυο βροντές 
κι ήρθανε δυο άγγελοι  
σιωπηλοί 
µε µια αρµαθιά δαφνόκλαδα 
κι ανάψανε κερί. 
 
Πλύνανε τα µαλλιά τους 
στο ξεροπόταµο, 
πλύνανε τις καρδιές τους  
στο γιαλό  
και γράψαµε µε αίµα 
το Χριστός Ανέστη. 
Κρίνα χιονίζει πάλι 
µέσα απ` το µελί  
το χρώµα η γης. 

 * Ο Νίκος Γιαλούρης αν και 
έµεινε στην κλινική  για αρκετό 
καιρό δεν ξέχασε την ιδιαίτερη 
πατρίδα του πατέρα του τα Ψα-
ρά. Με υπεράνθρωπη προσπά-
θεια κατάφερε να γράψει αυτό 
το δισέλιδο αφιέρωµα στο Νη-
σί µε την Ολόµαυρη Ράχη, τι-
µώντας την Ιερή Επέτειο. 
Περαστικά ∆άσκαλε.  
Και του χρόνου. 

*  
Αφιέρωµα  του Νίκου Γιαλούρη στα Ψαρά 



5                                                               «∆άφνη» Ιούνιος 2003                   

Οι καιροί ξεχνιούνται 
µεσ` τα παραµύθια 

 

Χαλεποί καιροί, για πανηγυρισµούς και επετείους. Για ακόµη, 
µάτι στο «χτες» το µεταλλαγµένο µε κάθε τρόπο. Σ` ένα τέ-
τοιο «χτες» θέλουµε δεν θέλουµε γυρνάµε κάθε τόσο και φαί-
νεται ότι βοηθάει να διακρίνουµε το ψεύτικο από το σκάρτο, 
το δόλιο από το γνήσιο. 
Κάποτε, όχι και πολύ παλιά, η ιστορία ήξερε να αποσιωπά, να 
ξεχνά και να χειρονοµεί χωρίς αιδώ, πότε καταδικάζοντας α-
θώους, πότε τσιγκούνικα ανταµείβοντας αίµα και µόχθο, µε 
πενταροδεκάρες. 
Ποτέ δεν πίστεψα τα φτηνά παραµύθια της ιστορίας, αποφεύ-
γοντας τις καυτές αλήθειες και µετατρέποντας κάθε πικρή εί-
δηση σε µεταλλαγµένο σήριαλ της τελευταίας υποστάθµης. 
Τα Ψαρά πατρίδα του πατέρα µου ποτέ δεν πάψανε να µε γοη-
τεύουν σαν τόπος αποµόνωσης και γαλήνης, αλλά και σαν θη-
σαυρός µνήµης στην εποχή της απάτης και της δολιότητας. 
Τα ψαρά στάθηκαν εµπόδιο σε σχέδια κατακτητικά κι εµπορι-
κά και απόκτησαν το πρώτο τυπογραφείο στην Ελλάδα. 
Λίγο-λίγο η σιωπή µεταµορφώθηκε σε σύµµαχο των σκλαβω-
µένων κι έγιναν ηρωισµοί που δεν θα ξαναδούµε.  
Ο φόβος κυβερνούσε το ναυτικό του εχθρού από τα ∆αρδανέ-
λια µέχρι τη θάλασσα της Κρήτης πως κάποιο µπουρλοτιέρικο 
τους περίµενε.  
Το χέρι µε το δαδί, έτοιµο να κάψει. 
Τελικά πάρθηκε η απόφαση. Μαχαίρι και φωτιά! Και άφοβοι 
οι Ψαριανοί τινάχτηκαν στον αέρα κι έγινε µέρα η νύχτα... 

Ψαρά  
Μεγάλη Πέµπτη 

 

Μην ξεκλειδώσεις 
την κερκόπορτά σου απόψε 
«καιροί ου µενετοί» 
µιλιά και µαχαιριά  
πισώπλατα σωπαίνει. 
 
∆εν ειν` όλα δικά µας  
τα µάτια ούτε οι µιλιές. 
Σε κάποιο µακρινό γιαλό 
στων µατωµένων γλάρων  
το συνέδριο, βγήκε η απόφαση. 
 
«Τούτο το δολερό νησί 
που κρύβει µέσα του 
µια κόλαση βουβή 
κι έχει στα σπλάχνα του µπαρούτι 
και φωτιά, πρέπει να λείψει». 
 
Έτσι τους διατάξανε  
τ` αφεντικά απ` την Πόλη. 
έτσι και γίνηκε. 
Για τούτο το βαφτίσανε  
«νησί του σατανά». 
 
Κι έφτασε το αίµα 
ως τα σκαλιά του Γολγοθά 
µα εκεί, σταυρώθηκαν  
κι οι σταυρωτήδες. 

* 
Ψαρά της νήστειας 

 

Βράδιασε  
κι εκοιµηθήκαν τα Ψαρά 
µε τα µπουρλότα σαν καρδιές  
στα κουρασµένα χέρια  
του Κανάρη του ταπεινού.  
Βράδιασε 
κι αγουροξυπνηµένα 
παραµύθια ξαναπρόβαλλαν  
απ` τους γιαλούς  
τους αιµατοβαµµένους. 
 
Ελλάδα µάνα, κοίτα κατά `δω. 
Πονάµε ακόµα σιωπηλά. 
Καµιά πληγή δεν έκλεισε. 
Θρήνους, δε χόρτασε ο αέρας. 
ακόµα και την ώρα της σφαγής, 
υπάρχει, σιωπηλή η συγχώρηση. 

Ο Νίκος Γιαλούρης στην κλινική βλέπει το εξώφυλλο της 
«∆άφνης» ενώ παράλληλα ετοιµάζει το αφιέρωµα 



Κουντουρούδια 
 

Με ένα καλαµένιο καλάθι στο χέρι, ο Αµανενές, 
πρωί-πρωί Αύγουστο µήνα, ετράβανε για τη Λαγ-
γάδα, να µαζέψει κουντουρούδια  που τούδωκενε 
το ελεύτερο ο Παναγιώτης ο Λούµης, να µαζεύει 
ότι ώρα θε. Είχεν κάτι ήµερες κουντουρουδιές που 
κάµναν µεγάλα, παχιά κουντουρούδια, που τα 
φούρνιζενε η γυναίκα του, του Αµανενέ και ελω-
λαίνουντανε τα παιδάκια τος. Ήτανε µαζί µε τα 
φουρνιστά σύκα τα πιο καλά γλυγούδια τος. 
Τα αµύγδαλα τάχαν µαζεµένα και τα χωράφια 
ήτανε σιωπηλά και ήρεµα. Μόνο κάτι κατσικοπρό-
βατα ήταν παλουκωµένα απεδώ κι απεκεί, µα 
ήτανε κι ευτά ησυχασµένα, γιατί απέ τον περασµέ-
νο µήνα, επήανε στον τράγο που ήτανε θυµισµένα 
κι ετρέχαν τα σάλια τος κι ανεγαλλιάσανε και γκα-
στρωθήκανε. Ο Αµανενές, τα χαιρέτανε και τος 
ευχούντανε κιόλας: Άντε και καλή λευτεριά. 
Κι ύστερις εµάζευενε στου Λούµη τα κουντουρού-
δια κι εσιγόψαλλενε: Σώσον κύριε τον λαόν σου 
και ευλόγησον την κληρονοµίαν σου� 
Οι ζιζίκοι εχαλούσαν τον κόσµο µε τη µουσική τος 
όσον επροχώραν η µέρα το µεσηµέρι. Τα παιδάκια 
πολύ το θέλανε να τος πιάνει και να τος πηαίνει ζι-
ζίκους, µα που να τους βάζει που του φεύγαν 
ώχονούς οι διαβόλοι µε τα φτερά τος! Τι λογιώς να 
τους πιάσει που ήπρεπενε να ανηβαίνει απάνω στις 
αµυγδαλιές και, εδωνά που τα λέµενε, εν του 
`ρκούντανε κι όλας να τσακώνει ζιζίκους που στο 
κάτω-κάτω, εν ήθελενε να τος κόβει το τραγούδι.  
Είχεν µαζί του και µια βέργα που ήκοβενε από µια 
ελιά, για να ραβδίζει τα κουντουρούδια άµαν εν 
τάφτανενε. ∆οξολογία κι ευτή! Ήψαλλενε ο Αµα-
νενές κι εσκεύουντανε, άµαν εν ήψαλλενε, τα α-
στεία, τα σοβαρά και το τραγούδι που θάβαζενε 
στο στόµα του Καραγκιόζη και της παρέας του το 
βράδυ που άχεν παράσταση στα Μάσκικα, µέσα 
στα χωράφια, κάτω απέ µια µεγάλη αµυγδαλιά σι-
δερίτικια. «∆όξα σοι ο Θεός! Μεγάλον τ` όνοµά 
σου, φύλλο δεν πέφτει αφ` το δεντρί χωρίς το θέ-
ληµά σου», εθυµούντανε την άµια Λαµπρινή, που 
είχεν καµωµένα στην Πόλη µε τον πρώτον της 
άντρα κι ήταν πολλά τα πάθια της και όλο εγόγγυ-
ζενε κι ανεστέναζενε. Εσταµάτανε λιγάκι κι ήλεεν: 
Έχει ο Θεός και πάλι έχει ο Θεός κι εγόγγιζεν πάλι 
η άµια Λαµπρινή, ώσπου την ανάπαψεν ο Θεός.  
Κι ο Αµανενές, εσυνέχιζενε τη στράταν του... 

Αξόβεργα και άρες 
 

Οι χωριανοί εβάζανε αξόβεργα τέλος Αυγούστου, 
Σεπτέµβρη το πιότερο. Τα στένανε µέσα στα χω-
ράφια κάτω απέ τις τσικουδιές και άλλα δέντρα, 
δίπλα σε πέτρινα, ή ντενεκεδένια γουρνάκια µε νε-
ρό, σε µπηγµένα στη γης δίχαλα ξερά  κλαδιά. Τα 
στένανε και στο βουνό απάνω από του Μπαρούτη 
ή βορεινά του Καράµουσα στου Τσάκαλη ή του 
Χριστόψαρου, σε πρίνους, αγρέλους και κουντου-
ρουδίδια. Και πιάνανε µικρόπουλα: Ατοµάχους, 
πούλες, µαυροκεφάλες και κοκκινοκεφάλες, σουϊ-
τάκια, βατσίνες και  άλλα. Μόνο οι πονηροί 
σπουργίτοι εν επιάνουντανε. 
Ο Αµανενές εν είχενε καιρό. ούτε όρεξη, εδωνά 
που τα λέµενε, να βάζει αξόβεργα κι ούτε είχενε 
ευκολία σε λεφτά να αγόραζει οξό και να πλερώνει 
αξοβεργάρη να του τα κάµνει. Κι ύστερις δεν τού-
ρεσενε να βλέπει τα  πολύχρωµα και χαριτωµένα 
πουλάκια, ευτό το παιχνίδι του Θεού όπως  τάλεε-
νε, να κρέµουνταινε ανάποδα, κολληµένα στ` αξό-
βεργο, να σπαρταρούνε, αντί να πετούνε και να 
παίζουνε απάνω στα δέντρα, στις βατιές και τις 
τσικουδιές. 
Μόνο στην άρα του φίλου του Στέλιου επήαινενε  
καµιά  βολά,  να  του  κάµνει  παρέγια  γιατί 
ήβρισκενε γραφικό το σκηνικό της µε τη φρίζα µε 
ξερόκλαδα, να κρύβεται ο αρατζής από τα πουλιά, 
τα πόστα, ξερά δέντρα µπηγµένα γύρω στο αλώνι 
της άρας που απάνω τους εκρέµουντανε κλουβιά 
µε κράχτες, καρδερίνες και φλώρια, τα δίκτυα µα-
ζεµένα γύρω-γύρω στο πλάτωµα της άρας, δεµένα 
σε µπαστούνια που µ` ένα τράβηγµα σκοινιού εση-
κώνουντανε και πέφτανε και σκεπάζανε όσα που-
λάκια ξεγελασµένα από τους σπόρους ευρίοκου-
ντανε µέσα στην άρα. Μόνο στο πνίξιµό τος από 
τα άγρια δάκτυλα του Στέλιου εν επήαινενε κοντά. 
Εν είχεν και υποµονή όµως ο Αµανενές να κάθεται 
να φυλάει ούτε στ` αξόβεργα ούτε και στην άρα. 
Και σ` ευτά, όπως και σ` όλα τα άλλα της ζωής, α-
θρώπους, ζά, χωράφια και πουλιά ήτανε σαν περα-
στικός! 
Μόνον άµαν εσύθθευγενε και ήπαιζενε τον Καρα-
γκιόζη εν ήτανε περαστικός! Ήτανε εκεί, και µι-
µούντανε κιόλας και τις φωνές των πουλιών, τα  
κελαδήµατά τος!  Τον ήνοιαζενε και  πόνιενε και 
χαίρουντανε κ` ήστελλενε µηνύµατα στον κόσµο, 
σε µικρούς και µεγάλους και στο Θεό! 
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Από το υπό έκδοση βιβλίο του Περιοδικού «∆άφνη» 

«Χιώτικα Αφηγήµατα» Του Πέτρου Ι. Μαρτάκη 



νε ένα θαυµάσιο σκηνικό (την παλιά βρύση του 
∆αφνώνα).  
Ανάµεσα στους εκλεκτούς προσκεκληµένους, η Υ-
φυπουργός Υγείας Ελπίδα Τσουρή, ο ∆αφνούσης 
Νοµάρχης Χίου Πολύδωρος Λαµπρινούδης, ο ∆ή-
µαρχος Καµποχώρων Μανώλης Κράκαρης και 
πολλοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης του 
νησιού όλων των βαθµίδων. 
Με το άνοιγµα της αυλαίας η πρώτη διαφάνεια µε 
το ∆αφνώνα του 1949 φάνηκε, ενώ ο Μπάµπης 
Σαχτούρης µε τη χαρακτηριστική ωραία φωνή του 
άρχισε να απαγγέλλει το ποίηµα του Γεώργη ∆ιλ-
µπόη «∆αφνώνας».  
Αµέσως, η είσοδος των χορευτών. Από τα παρα-
σκήνια βγήκαν τα παιδιά και από τους διαδρόµους 
της αίθουσας οι ενήλικες, που κρατούσαν στάµνες, 
σινιά  και διάφορα άλλα αντικείµενα µε µουσική 
υπόκρουση «κάτω στο γιαλό κάτω στο περιγιάλι». 
Ο Πρόεδρος Σ. Μισιριώτης καλωσόρισε τους προ-
σκεκληµένους και κάλεσε τον Πολύδωρο Λαµπρι-
νούδη τον Νοµάρχη µας, να κηρύξει την έναρξη. 
Ανάµεσα στα λίγα του λόγια, σηµειώνουµε την υ-
πόσχεση για κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου 
∆ήµου Καµποχώρων στο ∆αφνώνα. 
Στη συνέχεια ο Μπάµπης Σαχτούρης διάβασε το ι-
στορικό άρθρο «∆αφνώνας» από το πρώτο τεύχος 

της «∆άφνης», ενώ οι διαφάνειες ανάλογα πάντα 
µε το κείµενο, διαδεχόταν η µια την άλλη. 
Ακολούθησαν  χοροί του Α`  Παιδικού Τµήµατος 
και Τµήµατος Ενηλίκων. Συνέχισε ο ∆ηµήτρης 
Αυγουστίδης διαβάζοντας µε χιώτικη προφορά, το 
ωραιότατο Χιογράφηµα του Πέτρου Ι. Μαρτάκη 
«Ο ∆αφνώνας µας».  

Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε η εκδήλωση «Ο ∆αφ-
νώνας στο χθες και το σήµερα» που ξεκίνησε από 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο του ∆αφνώνα και υλο-
ποιήθηκε σε συνεργασία µε το Περιοδικό µας στις 
8 του περασµένου Μαρτίου. 
Στα µέσα Φεβρουαρίου µου ζητήθηκε από την Ευ-
τυχία Π. Νεαµονίτη, χοροδιδάσκαλο και από τον 

Σταύρο Μισιριώτη Πρόεδρο (τότε) του Συλλόγου, 
η συνεργασία για µια παρουσία του χορευτικού 
του Συλλόγου µας στο Οµήρειο Πνευµατικό Κέ-
ντρο ∆ήµου Χίου. Παρατήρησα, ότι σαν πρώτη 
εκδήλωση του Συλλόγου στην πόλη, δεν πρέπει να 
γίνει µόνο µε το χορευτικό  και µιλήσαµε για µια 
οργανωµένη παρουσία-προβολή του ∆αφνώνα. 
Στη συνεδρίαση του Συλλόγου που ακολούθησε, 
σε λίγες µέρες, αναλάβαµε την οργάνωση του χο-
ρευτικού και γενικά του καλλιτεχνικού µέρους η 
χοροδιδάσκαλος Ευτυχία Νεαµονίτη και την επι-
λογή και οργάνωση του υπόλοιπου προγράµµατος 
ο γράφων. Με τη βοήθεια όλων καταφέραµε σε λι-
γότερο από 2 εβδοµάδες να παρουσιάσουµε µια 
θαυµάσια κατά κοινή οµολογία εκδήλωση. 
Ο γράφων άρχισε δουλειά τυπώνοντας τις προ-
σκλήσεις, τις αφίσες και τα προγράµµατα, στη συ-
νέχεια έκανε την επιλογή των αναγνωσµάτων και 
ποιηµάτων καθώς και του φωτογραφικού υλικού 
που θα συνόδευε τα κείµενα, σε διαφάνειες. Μίλη-
σε µε τους ηθοποιούς και τους τεχνικούς του Οµη-
ρείου (µε τους οποίους είχαµε άψογη συνεργασία)  
ενώ η χοροδιδάσκαλος µε τους συνεργάτες της τα-
κτοποιούσαν τα του χορού, της µουσικής και του 
αποκριάτικου γάµου.  
Ο ζωγράφος-αγιογράφος Νίκος Φράσκος µας έκα- 
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Περιοδικό       

Πλήθος κόσµου κατέκλυσε το Οµήρειο  

Χωρίς λόγια... 

       Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος  
      ∆αφνώνα Χίου «Η ∆ΑΦΝΗ» 



Χοροί του Α` Τµήµατος εφήβων  και  το χορευτικό Καλαµωτής που χόρεψαν 
µικροί-µεγάλοι τον παραδοσιακό «κωλοσυρτό» του χωριού τους και µας µάγε-
ψαν. Όπως και τα λίγα αγόρια από τον Φάρο Βαρβασίου που µας συµπαρα-
στάθηκαν, µα κι όλα τα τµήµατα µικρών και µεγάλων. «Εγώ, οι κουδουνάτοι 
κι η γριά» διάβασε ο ∆ηµήτρης Αυγουστίδης και µετά από τους χορούς του Β` 
Τµήµατος Εφήβων, το ποίηµα «∆αφνώνας» του ∆ηµήτρη Σταµπόλου. 
Ο γράφων που ως αυτή τη στιγµή από τα παρασκήνια παρακολουθούσε, ρύθ-
µιζε και� καρδιοκτυπούσε, πήρε το λόγο και συγκινηµένος είπε τα εξής: 
«Πριν από χρόνια, όταν ήµουν στην Αµερική, ένα βράδυ που είχα την τιµή να 
µιλήσω στο ακροατήριο µιας εκδήλωσης του εκεί Συλλόγου µας, είπα σε κά-
ποιους επισκέπτες από τη Χίο που ήταν εκεί. Να πείτε στ` αδέλφια µας στη Χί-
ο, ότι οι ∆αφνούσοι εδώ που ήλθαν, όχι µόνο προόδεψαν, όχι µόνο δηµιούργη-

σαν, αλλά έκαναν και πολλούς φίλους που γεµίζουν αυτή την αίθουσα.  
Το ίδιο λέω κι απόψε. Η αίθουσα γέµισε από φίλους του ∆αφνώνα. Είµαι συ-
γκινηµένος, δεν ξέρω τι να πω. Θα συµβουλευθώ τις σηµειώσεις που έχω στο 
χαρτί, γιατί  οµολογώ, τρέµω από συγκίνηση. 
Αγαπητοί µας προσκεκληµένοι 
Όπως βλέπετε, ∆αφνώνας δεν είναι µόνο το Περιοδικό «∆άφνη». 
∆εν είναι µόνο ο Πολιτιστικός µας Σύλλογος, ούτε µόνο η Ποδοσφαιρική µας 
Οµάδα ∆ΑΦΝΗ µε τις πολλές επιτυχίες. ∆αφνώνας δεν είναι µόνο ο Ι. Ναός 
του Αγίου Παντελεήµονα και τα πολλά µας `ξωκλήσια, ούτε  τα όµορφα πανη-
γύρια µας που οι περισσότεροι από σας έχετε γνωρίσει. ∆εν είναι µόνο ο Πο-
λύδωρος Λαµπρινούδης ο Νοµάρχης µας, που στον ∆αφνώνα γεννήθηκε κι ε-
κεί ζει και µεγαλώνει τα παιδιά του, ούτε οι µορφωµένοι, οι επιχειρηµατίες και  
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Το χορευτικό της Καλαµωτής  χορεύει τον τοπικό χορό «κωλοσυρτό» 

Τα «πρωτάκια» του χορευτικού µας, έκαναν... καλή δουλειά 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Σταύρος Μισιριώτης  

Ο ∆αφνούσης Νοµάρχης  
Πολύδωρος Λαµπρινούδης  





Ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης µας κ. κ. 
∆ιονύσιος παρά το φορτωµένο του πρόγραµµα, 

δέχτηκε να βρεθεί κοντά µας για λίγο, όσο 
χρειάστηκε να τελέσει το Τρισάγιο και λάµπρυνε 
µε την παρουσία του την τελετή.  
Τον ευχαριστούµε θερµά.  
Θερµά ευχαριστούµε επίσης τον Άρχοντα 
Ιεροψάλτη Κωνσταντίνο  Καλαµπόκα, Πρόεδρο 
του Συλλόγου Ιεροψαλτών Ρωµανός ο Μελωδός   
και τα Μέλη, που πήραν µέρος και οµόρφυναν 
την τελετή ψάλλοντας ειδικά για την περίσταση 
µελοποιηµένα κοµµάτια. 
Η Υφυπουργός Ελπίδα Τσουρή, ο Νοµάρχης, ο 
Στρατιωτικός ∆ιοικητής και εκπρόσωποι όλων 
των Αρχών του νησιού ήταν µαζί µας. Εκτός από 
τον οικοδεσπότη ∆ήµαρχο Ιωνίας Γεώργιο 
Βαρκάρη, παρόντες ήταν οι ∆ήµαρχοι Χίου, 
Οµηρούπολης, Καµποχώρων, πολλοί Νοµαρχια-
κοί και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, άνθρωποι των 
Γραµµάτων και των Τεχνών και πλήθος κόσµου.  

Εκδηλώσεις Μνήµης για το µεγάλο σεισµό  

κροτήµατα  του πλήθους  ενώ δυο  κορίτσια µοί-
ραζαν από ένα  τριαντάφυλλο στους χορευτές κι ο 
θόρυβος δεν άφησε να ακουσθεί η Αντιπρόεδρος 
Αγγελική Κωστοπούλη που ευχαριστούσε τους 
συντελεστές της εκδήλωσης, γι` αυτό κλείνω αυ-
τή την περιγραφή µε τα λόγια της: 
«Φθάνοντας στο τέλος της αποψινής µας γιορτής, 
θέλουµε να ευχαριστήσουµε όλους όσους συνετέ-
λεσαν στην πραγµατοποίησή της. 
Το ∆. Σ. του Συλλόγου µας, το Περιοδικό 
«∆άφνη» και τον εκδότη του Βαγγέλη Ρουφάκη 
για την αµέριστη συµπαράστασή τους, τη χοροδι-
δάσκαλο Ευτυχία Νεαµονίτη, το ζωγράφο Νικο  
Φράσκο  για  την  κατασκευή  των  σκηνικών,  
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τους ηθοποιούς ∆ηµήτρη  Αυγουστίδη  και  Μπά-
µπη Σαχτούρη, τους µουσικούς µας, το ανθοπω-
λείο Lilium, τον Τριαντάφυλλο Μαργουνάκη για 
τις στάµνες, τον Φάρο Βαρβασίου και τον Σύλλο-
γο Καλαµωτής για τη συµµετοχή τους, τον ∆ήµο 
Καµποχώρων και το ∆ηµοτικό Σχολείο Ερειθια-
νής για τις φορεσιές που µας δάνεισαν.  
Ευχαριστούµε επίσης τον Πρόεδρο, το ∆. Σ. και 
τους εργαζόµενους στο Οµήρειο Πνευµατικό Κέ-
ντρο ∆ήµου Χίου, τους χορευτές µας µικρούς και 
µεγάλους, αλλά πάνω απ` όλους ευχαριστούµε 
εσάς που µας τιµήσατε µε την παρουσία σας. 
Καλή σας νύκτα και του χρόνου». 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Όπως γράψαµε στο προηγούµενο φύλλο του Πε-
ριοδικού µας, είχαµε προγραµµατίσει εκδηλώσεις 
µνήµης για τα θύµατα του µεγάλου σεισµού που 
έπληξε τη Χίο στις 22 Μαρτίου (3 Απριλίου) 
1881. Πραγµατοποιήθηκαν µε επιτυχία σε συνερ-
γασία µε το ∆ήµο Ιωνίας, στον Παλιό Καταρρά-
κτη και την Καλλιµασιά στις 13 Απριλίου. 
Μέρες πριν, συνεργεία του ∆ήµου καθάρισαν το 
«Παλιό Χωριό» από τα σκουπίδια και τα κλαδιά 
κάνοντας ευκολότερη την πρόσβαση και ειδικό 
µηχάνηµα καθάρισε τους δρόµους, εξασφαλίζο-
ντας χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων. Ο υπεύθυ-
νος των συνεργείων Νίκος Βαρκάρης παρά το 
πρόβληµα υγείας που αντιµετώπιζε, έτρεχε πάνω-
κάτω καθοδηγώντας, για να γίνει το καλύτερο. 
Στις εκδηλώσεις είχαµε επίσηµους προσκεκληµέ-
νους από Αθήνα, τον ∆ιευθυντή του Υπουργείου 
Πολιτισµού ∆ρ Θεοχάρη Μιχ. Προβατάκη µε τη 
σύζυγό του, τον Γάλλο υπεύθυνο Πολιτιστικών 
Νοµπέλ Αρµάν και το Γενικό Γραµµατέα Φίλων 
Μουσείων Ελλάδας Ηλία Κοτσίκο. 

Η οµάδα εργασίας, 16 Μαρτίου στον Αγ. Γιάννη Αργέντη 

Στα� άδυτα του Παλιού Καταρράκτη  
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στον Παλιό Καταρράκτη και την Καλλιµασιά 
Η Πρόεδρος του ∆.Ο.Α.Π.Π. Αθηνά Θλιβίτου 
παρουσίασε  το πρόγραµµα κι ο ∆ήµαρχος Γεώρ-

γιος Βαρκάρης αφού καλωσόρισε τους παρευρι-
σκόµενους, εξήγησε, πως, µετά τον σεισµό οι κά-
τοικοι εγκατέλειψαν σταδιακά το Παλιό Χωριό 
και κατέληξε: «...Εµείς σήµερα µετά την κάθοδο 
εκείνων, κάνουµε µιαν άνοδο. Ερχόµαστε κοντά 
τους για να τους θυµηθούµε, αλλά και να προ-
σπαθήσουµε παράλληλα να αναδείξουνε τούτο το 
χώρο. Υπάρχει µια διαδροµή πάρα πολύ σηµαντι-
κή, πάρα πολύ όµορφη, µαγευτική, µε πολλά 
στοιχεία. Ξεκινάει από το Ρουχούνι, από ένα οικί-
σκο τον οποίον ανήγειραν µε παραδοσιακό τρόπο 
οι γεωργικές υπηρεσίες πριν τον  πόλεµο.  
Εκεί θα κατασκευαστεί ένας αθλητικός χώρος, θα 
γίνει ανάπλαση όλου του χώρου εκείνου, θα συν-
δεθεί απόλυτα και αρµονικά µε τον ιερό χώρο της 
Μονής του Ρουχουνιού και εφ` όσον το κατορθώ-
σουµε να αναδείξουµε σταδιακά και  τούτο τον  
χώρο,  νοµίζω ότι θα έχουµε αναδείξει µια µαγευ-
τική  και  πολύ χρήσιµη διαδροµή και για µας και 

για τους επισκέπτες, αλλά και για την ανάδειξη 
της όλης περιοχής.  
∆εν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο, σας ευχαρι-
στώ κυρίες και κύριοι όλους σας, γιατί µας κάνα-
τε την τιµή και διότι από `δω και πέρα ίσως ξεκι-
νήσει µια πολύ χρήσιµη πορεία για την ανάδειξη 
αυτού του τόπου. Ευχαριστώ». 
Αµέσως µετά έλαβε το λόγο ο γράφων που είπε 
τα εξής:  
«Σεπτόν Ιερατείο, Αρχές του τόπου Πολιτικές και 
Στρατιωτικές, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης (µε συγχωρείτε για τον τρόπο που αρχίζω 
αλλά κάποιον θα αδικήσω), Εκπρόσωποι Πολιτι-
στικών Σωµατείων, άνθρωποι των Γραµµάτων 
και των Τεχνών, κυρίες και κύριοι. Η συγκίνηση 
δεν µου επιτρέπει να σκεφτώ και να µιλήσω σω-
στά. Το Περιοδικό «∆άφνη» και στο βουνό να 
πάει, ο κόσµος το ακολουθεί. Συγχωρήστε µε, δεν 
είναι αλαζονεία.  Είναι χαρά,  είναι ευχαρίστηση,  
είναι ικανοποίηση, ότι οι επιλογές µας στηρίζο-
νται από τον χιώτικο λαό. Μας τιµάτε πάντοτε µε 

την παρουσία σας. Είµαστε ενθουσιασµένοι.  
∆εν θέλω να σας κουράσω, θέλω να ευχαριστήσω 
τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη µας που παρ` 
όλο που είχε πολύ φορτωµένο πρόγραµµα (όπως 
είδατε έφυγε), δεν µας αρνήθηκε να παραστεί ε-
δώ. Τον Σύλλογο Ιεροψαλτών Ρωµανός ο Μελω-
δός, τους Ιερείς µας, την Υφυπουργό µας, τον 
Νοµάρχη µας, τους ∆ηµάρχους, τις Αρχές του τό-
που όλες κι όλους εσάς. Έχουµε εδώ τους περισ-
σότερους ∆ηµάρχους της Χίου, έχουµε Νοµαρ-
χιακούς και ∆ηµοτικούς Συµβούλους. ∆εν αναφέ-
ροµαι σε έναν-έναν, θα κάνω λάθος θα σας αδι-
κήσω, µε συγχωρείτε. Σας ευχαριστώ όλους κι ε-
σάς κυρίες και κύριοι που πάντοτε µας στηρίζετε  

Ο Σεβασµιότατος τέλεσε το Τρισάγιο 

Οι Αρχές του τόπου ήταν εκεί 

Οι Άρχοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µας τίµησαν 



να σας µιλήσει για το σεισµό, από το βιβλίο του 
το ανέκδοτο, «οι σεισµοί της Χίου». 
Αν έκανα λάθη ζητώ την επιείκειά σας.  
Ξέχασα να ευχαριστήσω τον τύπο, έντυπο και η-
λεκτρονικό. Στέκονται πάντα δίπλα µας, όλοι. 
Σας ευχαριστώ». 
Ο Γραµµατέας της Οµοσπονδίας Σωµατείων Νό-
τιας Χίου ∆ηµήτρης Μελαχροινούδης ξεκίνησε 
την οµιλία του µε χιούµορ δείχνοντας τη 
«∆άφνη» που κρατούσε στα χέρια του: 
«Τα αισθήµατα είναι αµοιβαία, γι` αυτό κι εγώ 
κάνω διαφήµιση στη ∆άφνη»  και συνέχισε την 
περιγραφή της καταστροφής από το σεισµό, πα-
ραθέτοντας κοµµάτια από το πόνηµά του. 
Αναφερόµενος στη βοήθεια του πληρώµατος του 
Γαλλικού πλοίου Μπουβέ (προς τιµήν του καλε-
σµένου µας Νοµπέλ Αρµάν), µεταξύ άλλων είπε: 
«...Λίγες ώρες αργότερα, καταφθάνει το Γαλλικό 
πολεµικό Μπουβέ, του οποίου η βοήθεια εγκω-
µιάστηκε...» και συνέχισε παρακάτω: «Όσον α-
φορά το Μπουβέ το πολεµικό πλοίο που µε 40 
άτοµα πλήρωµα βοηθούσε την κατάσταση υπάρ-
χουν οι εξής αναφορές: Καθ` οδόν βλέποµεν 2 
Γάλλους αξιωµατικούς παρακολουθουµένους υ-
πό ναυτών φερόντων επί φορείου σώµα κόρης 
ψυχορραγούσης.  Της  ευκαιρίας  ταύτης  επελή- 

και µας ακολουθείτε. Σας υπόσχοµαι ότι θα συνε-
χίσουµε να δουλεύουµε µε τον ίδιο τρόπο για να 
σας παρουσιάζουµε τέτοιες εκδηλώσεις.  
Πριν τελειώσω θέλω να ευχαριστήσω τον ∆ήµαρ-
χο Ιωνίας, ο οποίος από την πρώτη στιγµή, µόλις 
εξελέγη ∆ήµαρχος, του ζήτησα την συνδιοργάνω-
ση και ευχαρίστως την προσέφερε. Ο ∆ήµος Ιωνί-
ας ξόδεψε αρκετά χρήµατα, δούλεψαν οι 
άνθρωποι µαζί µου, όλοι µαζί ξοδέψαµε, δουλέ-
ψαµε και κάναµε αυτή την εκδήλωση που τιµάει 
τους νεκρούς µας. Τους χιλιάδες νεκρούς που εί-
χαµε. 
Μας τιµούν επίσης µε την παρουσία τους εκλε-
κτοί προσκεκληµένοι. Ο ∆ιευθυντής του Υπουρ-
γείου Πολιτισµού Θεοχάρης Προβατάκης ο οποί-
ος είναι και Άρχων Καστρίνσιος της Μεγάλης του 
Χριστού Εκκλησίας, ο Ειδικός Σύµβουλος της 
Γαλλίας Νοµπέλ Αρµάν που ζει στην Κρήτη και ο 
κύριος Ηλίας Κοτσίκος που είναι Υπεύθυνος 

Μουσείων Ελλάδος. Ήλθαν εδώ πέρα για να συ-
µπαρασταθούν τη «∆άφνη» και το ∆ήµο Ιωνίας 
και εύχοµαι η κυρία Υφυπουργός και ο Βουλευ-
τής της Χίου, ο ∆ήµος Ιωνίας και οι εκλεκτοί µας 
προσκεκληµένοι να βοηθήσουν, ώστε αυτό το ξε-
κίνηµα που κάναµε, να σταθεί η αιτία να αναστη-
λωθεί ο Παλιός Καταρρά-
κτης. Να φτιαχτούν µερικά 
σπίτια, να έρχονται  ντόπιοι 
και ξένοι να προσκυνούν ε-
δώ πέρα που `ναι θαµµένοι 
οι γονείς κι οι παππούδες 
µας. Σας ευχαριστώ όλους. 
Το λόγο θα δώσω στον καλό 
φίλο και συνεργάτη, τον Εκ-
πρόσωπο της Οµοσπονδίας 
Σωµατείων Νότιας Χίου, 
τον φίλο µου Καπετάν-
∆ηµήτρη   Μελαχροινούδη,  

Ο γράφων οµιλεί συγκινηµένος 

Ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Ρωµανός ο Μελωδός 

Η οδός Εγκρεµού µετά το σεισµό ΄ 
από το Περιοδικό Graphic, Βιβλιοθήκη Κοραή (µε υπόδειξη ∆ηµήτρη Μελαχροινούδη) 
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Το βράδυ, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Πρόοδος» 
Καλλιµασιάς, ο ∆ρ Θεοχάρης Μιχ. Προβατάκης, 
εκφώνησε την οµιλία «Το Άγιον Όρος και το µή-
νυµά του στη σύγχρονη Ενωµένη Ευρώπη». Με το 
δικό του ξεχωριστό τρόπο ανέπτυξε το θέµα και 
είδαµε πολλές διαφάνειες από όλες τις Μονές, 
Μοναχούς και  Κειµήλια της Χριστιανοσύνης. 
Μετά το τέλος της οµιλίας, µας παρουσίασε µια  
µοναδική ταινία 14 λεπτών «Οι Κωδωνοκρουσίες 
του Αγίου Όρους».  
Οι παρευρισκόµενοι έφυγαν όλοι ευχαριστηµένοι, 
παίρνοντας από ένα µικρό εικονογραφηµένο βι-
βλιαράκι 28 σελίδων (έκδοση του Περιοδικού 
µας) µε την οµιλία που είχε εκφωνήσει ο ∆ρ Προ-
βατάκης για το Φιλοτεχνικό (25-10-2002) στο Ο-
µήρειο «Οι Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι στη Βυ-
ζαντινή και Μεταβυζαντινή Εικονογραφία». 
Οι εκλεκτοί προσκεκληµένοι έµειναν στη Χίο από 
Παρασκευή βράδυ µέχρι Τρίτη απόγευµα. Στο 

διάστηµα της εδώ παραµονής τους, είχαµε κανονί-
σει να συναντήσουν (και συνάντησαν) εκτός από 
τον ∆ήµαρχο Ιωνίας, τον Βοηθό Νοµάρχη, τον 
∆ήµαρχο Καµποχώρων και υπεύθυνους από το 
∆ήµο Χίου. Ελπίζουµε πως οι αιρετοί µας θα αξιο-
ποιήσουν τις επαφές αυτές και µε τη βοήθεια 
όλων, κάτι να κερδίσει ο τόπος. 
Οι επισκέπτες µας έφυγαν µαγεµένοι απ` το νησί 
µας και υποσχέθηκαν πως θα ξανάρθουν γρήγορα. 
Εµείς τους περιµένουµε.  
Προσωπικά, τους ευχαριστώ που µε τιµούν µε τη 
φιλία τους και που για πολλοστή φορά µου υπο-
σχέθηκαν, φεύγοντας, πως θα κάνουν ότι είναι 
δυνατό και στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων και 
δυνατοτήτων του καθένας, θα βοηθήσουν ώστε να 
γίνουν πραγµατικότητα κάποια µας όνειρα και 
τους περιµένω στη Χίο, το γρηγορότερο δυνατό. 

 

Βαγγέλης Ρουφάκης 
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φθην όπως ρωτήσω τους γάλλους αξιωµατικούς, 
οπόσους νεκρούς και οπόσους τραυµατίας ηδυνή-
θησαν να εξαγάγουσιν των ερειπίων κατά την 
διάρκειαν της ενταύθα εργασίας των. Επληροφο-
ρήθην δε, ότι, καίτοι δε πάσης άλλης υποστήριξης 
στερούµενοι, ηδυνήθησαν όµως να εξαγάγουν κα-
τά πρώτον 63 τραυµατίας εξ ων οι 8 απέθαναν και 
130 περίπου τεθνεώτας.  
Σε άλλη αναφορά γράφει: Πολλή ήταν η αυταπάρ-
νηση µε την οποίαν οι αξιωµατικοί γιατροί και 
ναύτες του Γαλλικού Μπουβέ για να περιθάλψουν 
τους τραυµατίας οι πρώτοι και να βγάλουν από τα 
ερείπια τους νεκρούς και ζωντανούς οι δεύτεροι. 
∆υστυχώς, από το βράδυ της ∆ευτέρας, φάρµακα 
δεν υπήρχαν, λόγω της µεγάλης κατανάλωσης αυ-
τών που έφερε το Γαλλικό πολεµικό πλοίο, του ο-
ποίου η παρουσία υπήρξε πολύ ωφέλιµη, αφού οι 
περισσότεροι από τους γιατρούς του νησιού είχαν 
βαριά τραυµατισθεί από το γκρέµισµα των τοί-
χων...». 
Μετά από ένα σύντοµο κέρασµα, οι παρευρισκό-
µενοι περπάτησαν στους δρόµους του ερειπωµέ-
νου χωριού για µια βόλτα γνωριµίας-προσκύνηµα.  

Ο ∆ρ Προβατάκης στο βήµα της «Προόδου» 

Στη σκηνή της «Προόδου» από αριστερά, ο Πρόεδρος του 
Οµηρείου Α. Λάρδας, ο Γ. Γ. Φίλων Μουσείων Ελλάδος Η. 
Κοτσίκος, ο γράφων, ο οµιλητής ∆ρ Θ. Προβατάκης, ο Γάλ-
λος Υπεύθυνος Πολιτισµού Νοµπέλ Αρµάν και ο Γ. Γ. της 
Οµοσπονδίας Σωµατίων Νότιας Χίου ∆. Μελαχροινούδης 

Στο ∆ηµαρχείο Καµποχώρων τα κορίτσια πρόσφεραν  
στους καλεσµένους µας λαλάδες (χιώτικες τουλίπες) 







Τη Χίο µας, γενέτειρα του θείου ποιητή Οµήρου 
και την Ελλάδα µας γενικότερα, θα λαµπρύνουν 
µε την παρουσία τους και τη συµµετοχή τους για 
έβδοµη συνεχή χρονιά, στις επιστηµονικές και πο-
λιτιστικές εργασίες και δραστηριότητες, διακεκρι-
µένοι ελληνιστές και φοιτητές από όλα τα ευρω-
παϊκά Πανεπιστήµια καθώς και όλου του κόσµου. 
Θα εµβαθύνουν στα οµηρικά έπη, στην ελληνική 
γραµµατεία από των αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι 
σήµερα. Θα διδάξουν και θα κάνουν πρωτότυπες 
ανακοινώσεις, διακεκριµένοι Ακαδηµαϊκοί, Πανε-
πιστηµιακοί καθηγητές, Ερευνητές, ∆ιδάκτορες, 
Επιστήµονες όλων των ειδικοτήτων. 
Θα γίνουν επισκέψεις σε Μουσεία, Βιβλιοθήκες, 
Αρχαιολογικούς χώρους, αξιοθέατα, θα γίνει διδα-
σκαλία ελληνικών παραδοσιακών χορών. 
Οι εργασίες θα λάβουν χώρα από 11 έως 20 Ιουλί-
ου, στην Αθήνα, Ναύπλιο (Επίδαυρο, Μυκήνες), 
στο Οµήρειον Πνευµατικόν Κέντρο του ∆ήµου 
Χίου, στις Οινούσσες και πιθανώς οµάδα Επιστη-
µόνων, θα  επισκεφθεί στη  Λήµνο τον αρχαιότερο 
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 οικισµό της Πολιόχνης (5000 ετών) και το ηρωικό 
και ιστορικό νησί των Ψαρών. 
Οι διαλέξεις των διακεκριµένων επιστηµόνων, 
προσφέρονται σε όλους όσους επιθυµούν να 
παρακολουθήσουν στο Οµήρειο και στη Ναυτική 
Ακαδηµία Οινουσσών και περιλαµβάνουν τρεις 
κύκλους σπουδών: 
1. Τµήµα ελληνιστών µε θέµα: Ο Όµηρος στον 
κόσµο. 

2. Τµήµα φοιτητών µε θέµα: Όµηρος και Πάγκος 
µια φιλολογία. 

3. Τµήµα για καθηγητές και φοιτητές: Ελληνική 
γλώσσα, ιστορία, πολιτισµός. 

4. Προαιρετικά για όλους: Παρακολούθηση 
διδασκαλίας ελληνικών χορών. 

Επίσηµη έναρξη: Κυριακή 13-7-2003, 11:00 π. µ. 
στο Οµήρειον. 
Επίσηµη λήξη: Κυριακή 20-7-2003, 11:00 π. µ. στο 
Οµήρειον. 

ΕΚ ΤΗΣ EUROCLASSICA 
ΟΜΗΡΙΚΉΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 

EUROCLASSICA - ΟΜΗΡΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ 2003 

Από την έναρξη των εργασιών της Οµηρικής Ακαδηµίας 
2002, στο Οµήρειο Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Χίου 

Πάνω στην Πέτρα-Σχολείο του Οµήρου, διακεκριµένοι ελ-
ληνιστές ανακηρύσσονται Επίτιµοι ∆ηµότες Οµηρούπολης.  



(Γιάννης Βάλβης κ. ά.). Απόκτησαν τρία παιδιά, 
το Λέανδρο, τη Ναυσικά και τον Άλκη.  
Το 1897 ο Κωστής Παλαµάς διορίστηκε στο Πα-
νεπιστήµιο Αθηνών ως Γραµµατεύς. Αργότερα, 
το 1911, η Σύγκλητος εξαίροντας το έργο του 
Κωστή Παλαµά και τις πολύτιµες υπηρεσίες του 
στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, αποφάσισε να ανανε-
ώσει τη θητεία του και στο σηµείο αυτό, σηµειώ-
νουµε ότι αναφέρεται πλέον ως Γενικός Γραµµα-
τεύς. Το1923 , προάγεται οµόφωνα από τη Σύ-

γκλητο, εις τον βαθµόν του 
Υπουργικού ∆ιευθυντού 
Πρώτης Τάξεως. 
Όταν ο Παλαµάς παρουσιά-
στηκε στον Πρύτανη να α-
ναλάβει υπηρεσία, ο τότε 
Πρύτανης, κ. Αλκ. Κρασάς 
του είπε: «Ελπίζω κύριε 
Παλαµά, τώρα που έχετε 
µία αξιοπρεπή θέση, ότι θα 
σταµατήσετε να... γράφετε 
ποιήµατα. 
Ευτυχώς, η ελπίδα του τότε 
Πρύτανη διαψεύστηκε και 
η ελληνική τέχνη κέρδισε 
µια κορυφαία ποιητική φυ-
σιογνωµία. 
Για το ποιητικό του έργο 
και την όλη δηµιουργική 
προσφορά του ο Παλαµάς 

έλαβε πλήθος Αριστείων και Τιµητικών ∆ιακρί-
σεων και ο Ροµαίν Ρολλάν εδήλωσεν ότι ο Παλα-
µάς «είναι ο µεγαλύτερος σύγχρονος ποιητής της 
Ευρώπης». 
Γόνιµος και πολύπλευρος ο Παλαµάς, ανησυχεί 
για όλα τα προβλήµατα που βασανίζουν την αν-
θρώπινη σκέψη. Καµιά «σχολή» και καµιά τεχνο-
τροπία δε θα µπορούσε να τον διεκδικήσει.  
Γίνεται ο αρχηγός της Νέας Αθηναϊκής Σχολής 
και σηµαδεύει την εποχή του µε το ποιητικό του 
ανάστηµα. 
Ενδεικτικά αναφέρουµε έργα του: «Τα τραγούδια 
της Πατρίδας µου» (1836), «Ύµνος εις την Αθη-
νάν (1889), «Τα µάτια της ψυχής µου» (1892), 
«Το έργο του Κρυστάλλη»  (1894), «Ίαµβοι  και 
ανάπαιστοι»  (1897),  «Ο τάφος»  (1898),  «Ασά- 

Εφέτος συµπληρώνονται εξήντα χρόνια από το 
θάνατο του Κωστή Παλαµά (27-2-1943), που 
σφράγισε µε το ποιητικό και πεζογραφικό του 
έργο τη νεότερη λογοτεχνία µας, δηµιουργώντας 
νέες προοπτικές για τα ελληνικά γράµµατα. 
Αν ο λυράρης αυτός της πατρίδας, της φύσης, της 
θρησκείας, ο στοχαστής ποιητής της   
«Ασάλευτης ζωής» ο συνθέτης της «Φλογέρας 
του Βασιλιά», του «∆ωδεκάλογου του Γύφτου», 
του «Τάφου» και πλείστων άλλων, παραµένει πά-
ντοτε επίκαιρος, το έργο του 
σφραγίζει την ιστορία του 
πολιτισµού και µε τον 
«Ολυµπιακό Ύµνο», που θα 
παιανιστεί στους επικείµε-
νους Ολυµπιακούς αγώνες 
στην πατρίδα µας. 
Ο Κωστής Παλαµάς, ο νεώ-
τερος εθνικός µας βάρδος, 
γεννήθηκε στις 13 Ιανουαρί-
ου 1859 στην Πάτρα, από οι-
κογένεια που έχει να επιδεί-
ξει πολλούς αγωνιστές, κλη-
ρικούς και διδασκάλους του 
γένους, µεταξύ των οποίων 
και ο Γρηγόριος Παλαµάς.  
Σε ηλικία 5-6 ετών, είχε ήδη 
χάσει και τους δυο γονείς 
του και φιλοξενήθηκε από 
τότε στη γενέθλια πόλη του 
πατέρα του, το Μεσολόγγι, µε την πληγωµένη ευ-
αισθησία του που τον έκανε κλειστό και αυτοσυ-
γκεντρωµένο, βρίσκοντας παρηγοριά στο γράψιµο 
στίχων και µάλιστα µε µια πρώιµη επίδοση από 
την ηλικία των εννέα ετών.  
Τελείωσε τον κύκλο των γυµνασιακών του σπου-
δών και το 1825 γράφτηκε στην Αθήνα, στη Νο-
µική Σχολή, αλλά η δίψα του στα γράµµατα και 
στην ποίηση δεν τον άφησαν να τελειώσει τις 
σπουδές του. Εγκατέλειψε τελικώς τη Θέµιδα για 
να υπηρετήσει τις Μούσες. Συνεργάστηκε µε εφη-
µερίδες και περιοδικά και από το 1886 άρχισε 
άρχισε να εκδίδει τους στίχους του σε βιβλία.  
Παντρεύτηκε το 1887 τη Μαρία Βάλβη γόνο πο-
λιτικής οικογένειας του  Μεσολογγίου, που έχει 
επίσης  να  επιδείξει πολλούς  εθνικούς αγωνιστές  
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Κωστής Παλαµάς (1859-1943) 
60 χρόνια από το θάνατό του 

Υπό ∆ρ Φιλ. Μαρίας-Ελευθερίας Γ. Γιατράκου 

 

Προσωπογραφία του Κωστή Παλαµά, Συλλογή  
Πανεπιστηµίου Αθηνών (εφηµ. «Καποδιστριακό») 



«∆άφνη» Ιούνιος 2003                                                               18   

Κωστής Παλαµάς  και ο οποίος θα παιανιστεί 
κατά την έναρξη των Ολυµπιακών Αγώνων ως 
πανελλήνιος και πανανθρώπινος παιάνας. 
Αρχαίο Πνεύµ` αθάνατο, αγνέ πατέρα 
του ωραίου, του µεγάλου και τ` αληθινού 
κατέβα, φανερώσου κι άστραψε εδώ πέρα  
στη δόξα της δικής σου γης και τ` ουρανού.  

Ο θάνατος του Κωστή 
Παλαµά στους δύσκο-
λους καιρούς της κα-
τοχής, το 1943, υπήρ-
ξε εθνική απώλεια.  
Η Σύγκλητος του Πα-
νεπιστηµίου Αθηνών 
εξέδωσε ψήφισµα για 
το θάνατό του και ο 
Πρύτανης Ερρίκος 
Σκάσσης απέστειλε 
επιστολή προς το γιο 
του Λέανδρο Παλαµά, 
µε την οποία εξέφραζε 
τη µεγάλη του θλίψη. 
Ο Παλαµάς πέθανε 
στις 3:20 π. µ. ηµέρα 
Σάββατο, της 27ης 
Φεβρουαρίου 1943. 
Το θλιβερό άγγελµα 
διαδόθηκε σαν αστρα-
πή από στόµα σε στό-
µα, σ` όλη τη γερµα-
νοκρατούµενη πρω-
τεύουσα. Την εποµένη 
µια πρωτοφανής λαο-
θάλασσα πληµµύριζε 
το χώρο του Α` Νε-
κροταφείου. Η κηδεία  
του πήρε τη µορφή 
µιας επιβλητικής εθνι-
κής εκδήλωσης. Εκεί ο 
Σικελιανός αποχαιρέ-
τησε τον ποιητή µε το 
βροντερό του σάλπι-
σµα: «Ηχήστε οι σάλ-
πιγγες, σ` αυτό το φέ-
ρετρο ακουµπά ολό-
κληρη η Ελλάδα».  

Κι εκεί, ακούστηκαν, κάτω απ` το πέλµα του κα-
τακτητή, από τα στόµατα  των Ελλήνων που πα-
ρακολουθούσαν την κηδεία, οι στροφές του Εθνι-
κού µας Ύµνου. 
Ο απόηχος των στίχων του βάρδου και λυράρη 
της πατρίδας, δεν θα πάψει να ευφραίνει  τις καρ-
διές και να νοηµατίζει τη ζωή. 

λευτη ζωή», «Τρισεύγενη», δράµα (1903), «Ο 
δωδεκάλογος του Γύφτου» (1907), «Η φλογέρα 
του βασιλιά» (1910), «Οι καηµοί της λιµνοθά-
λασσας» και «Σατυρικά γυµνάσµατα» (1912) και 
πλήθος άλλων. 
Το µόνο ίσως υποκειµενικό του ποίηµα «Ο τά-
φος» που έγραψε και απήγγειλε ο ίδιος, όταν πέ-
θανε το πεντάχρονο 
αγόρι του, ο Άλκης, 
στις 24 Φεβρουαρίου 
του 1898. 
Ο Κωστής Παλαµάς, 
αποτελεί ένα φαινόµε-
νο στα γράµµατά µας. 
Σπούδασε τη λόγια 
φαναριωτική παράδο-
ση µε τη δηµοτική κι 
αντλώντας απ` τους 
Αρχαίους και το Βυ-
ζάντιο, απ` το δηµοτι-
κό τραγούδι και το 
Βαλαωρίτη και ταυτό-
χρονα απ` τη ξένη λο-
γοτεχνία και διανόη-
ση, ιδίως απ` τη γαλ-
λική ποίηση, απ` τον 
παρνασσισµό και ρο-
µαντισµό ως τον συµ-
βολισµό της περιόδου 
κατάφερε να τα αφο-
µοιώσει όλα µε χαρα-
κτήρα έντονα προσω-
πικό και εθνικό απ` 
όπου περνάει µε αρ-
ραγή συνοχή και συ-
νέχεια ολόκληρος ο 
ελληνισµός, ο αρχαί-
ος, ο βυζαντινός και ο 
νεώτερος. 
Η ποίηση του Παλα-
µά, ποτάµι ορµητικό 
κάποτε, ήµερο και 
απαλό άλλες φορές 
αφήνει να διαφανεί η 
λογοτεχνική του µεγα-
λογραφία. 
Το περιορισµένο όµως του χώρου δεν επιτρέπει 
πλατειασµούς.  
Γι` αυτό µια και οι καιροί το καλούν και οι Ολυ-
µπιακοί Αγώνες ως το κορυφαίο γεγονός του 
2004 για την Ελλάδα µας και τον κόσµο πλησιά-
ζουν, ας κλείσουµε µε την πρώτη στροφή του 
Ολυµπιακού  Ύµνου  που  συνέθεσε το  1896  ο  

«Η ταφή του Παλαµά» έργο του Σπύρου Βασιλείου  
από την εφηµερίδα «Καποδιστριακό» 



Εκλογές στον Πολιτιστικό Σύλλογο του ∆αφνώνα 
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Στις άµεσες προτεραιότητες, είναι η προσπάθεια 
να παίξουν περισσότεροι ∆αφνούσοι στην Οµά-
δα και να προωθηθούν στην Ακαδηµία Ποδο-
σφαίρου της ∆ΑΦΝΗΣ περισσότερα παιδιά. 
Η συνεργασία της Οµάδας µας µε τον Πολιτιστι-
κό Σύλλογο του ∆αφνώνα και το Περιοδικό 
«∆άφνη» είναι συνεχής και στο υψηλότερο δυνα-
τό επίπεδο, όπως και µε το Τοπικό Συµβούλιο 
του ∆αφνώνα και τον ∆ήµου Καµποχώρων.  
Με τη αγωνιστικότητα των ποδοσφαιριστών µας, 
τη συµπαράσταση της ∆ιοίκησης και την ανάλο-
γη οικονοµική στήριξη, η ∆ΑΦΝΗ θα συνεχίσει 
την ένδοξη πορεία της. 

Γιώργης Μαµούνας 

(18), Πέτρος Λάρδας Ταµίας (21), Γεώργιος Α. 
Μενής Μέλος (22), Παντελής Μυωτέρης Μέλος 
(22) και Φωτεινή Χαβιάρα Μέλος (18) 
Τους ευχόµαστε καλή επιτυχία και είµαστε βέ-
βαιοι πως η συνεργασία µας θα αναπτυχθεί πε-
ραιτέρω, για το καλό του τόπου. 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Η ∆ΑΦΝΗ, η Ποδοσφαιρική Οµάδα του ∆αφνώ-
να, µετά από τις επιτυχίες της στην περίοδο 
2000-2001 (άνοδος στην Τέταρτη Εθνική κατη-
γορία µε  µια αξιοπρεπή παρουσία) και 2001-
2002 (Πρωταθλήτρια Χίου που δεν συνέχισε 
στην Τέταρτη Εθνική για καθαρά τεχνικούς λό-
γους και όχι οικονοµικούς όπως ειπώθηκε) και 
στην περίοδο 2002-2003 πήγε πολύ καλά. 
Εξασφάλισε στο τοπικό Πρωτάθληµα τη δεύτερη 
θέση, ενώ στις 22-3-2003 πήρε το τοπικό Κύπελ-
λο, κερδίζοντας τον Α.Π.Ο. Χίου. 
Η ∆ιοίκηση, ο Προπονητής Αντώνης Μπαλαγκί-
τσης και οι παίκτες, κάνουν το καλύτερο και ε-
τοιµάζονται για τη νέα σαιζόν.  

Π.Ο. ∆ΑΦΝH ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΧΙΟΥ 

Εκλογές έγιναν για την ανάδειξη νέου ∆. Σ. στον 
Πολιτιστικό Σύλλογο του ∆αφνώνα στις 3 Μαΐου 
(αφού στις 20 Απριλίου που είχαν προγραµµατι-
σθεί δεν είχε απαρτία). 
Εξελέγησαν (µε αριθµό ψήφων) οι : Νίκος Ντί-
λης πρόεδρος (22), Αγγελική Κωστοπούλη Αντι-
πρόεδρος   (23),   Μαρία  Μαµούνα   Γραµµατέας  

Ο ∆ήµαρχος Καµποχώρων, ο Πρόεδρος, ο Προπονητής και οι Παίκτες της Κυπελλούχου ∆ΑΦΝΗΣ 2002-2003 
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Του Βαγγέλη Ρουφάκη 
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Σεβαστή Χαβιάρα-Καραχάλιου 
Οφθαλµίατρος 
∆ρ Ιστορίας της Ιατρικής 
Κιάτο, Κορινθίας 
 
Φίλε Βαγγέλη 
∆ιαβάζοντας τη «∆άφνη», συγκινήθηκα µε την 
αναδηµοσίευση της επιστολής του µακαρίτη τώ-
ρα πια Σπύρου Γρουµπού που ανέσυρες απ` το 
σχεδόν προ εικοσαετίας (20-11-83) Περιοδικό 
«Ανέσπερο Φως», που εξέδιδε εδώ στο Κάτω ∆ι-
µηνιό ο συµπατριώτης µας Νικόλας και όχι Γ. 
Παπαδόπουλος που έβαζε πάντα δίπλα στο Παπα-
δόπουλος-Μεστούσης, δηλωτικό της ιδιαίτερης 
Πατρίδας του. Είναι αυτό που λέγαµε για τον α-
νοιχτό λογαριασµό µε τη γενέθλια γη που δεν 
κλείνει ποτέ και κρατά όσο και η ζωή µας. 
Άλλωστε αυτή η αγάπη σε γύρισε κι εσένα πίσω 
στο ∆αφνώνα κι η ίδια αγάπη είναι που σου ζε-
σταίνει το χέρι και το µυαλό να εκδίδεις µε τόσες 
προσπάθειες και θυσίες τη «∆άφνη». 
Να είσαι καλά, η θέλησή σου κι η προσπάθειά 
σου για την� κόρη της ψυχής σου τη «∆άφνη», 
να βρίσκουν την ανάλογη ανταπόκριση απ` τους 
συµπατριώτες. 

Σε χαιρετώ 
Σεβαστή  

 
Υ.Γ. Όταν ευκαιρήσω θα γράψω δυο λόγια για 
τον µακαρίτη τον Νικόλα και θα σου τα στείλω. 

* 
Αγαπητέ µου κ. Ρουφάκη, 
Έλαβα και πάλι τη ∆ΑΦΝΗ σου και θερµά σε 
ευχαριστώ. Τόσο το περιεχόµενο, όσο και η εµ-
φάνισή της ιδιαίτερα µε εντυπωσίασαν.  
Τα θέµατά σου επιλεγµένα, παρµένα µέσα από τη 
Χιώτικη ζωή και ιστορία του τόπου αρκετά εν-
διαφέροντα και εποικοδοµητικά, τόσο για τον 
αναγνώστη της επικαιρότητας, όσο και τον ιστο-
ρικό του νησιού.  
Το πλούσιο έγχρωµο υλικό δίδει ζωντάνια και 
παλµό στις σελίδες του εντύπου. 
Ιδιαίτερα το πανηγυρικό σαλόνι στο οποίο δεσπό-
ζει «Η Αναδροµική έκθεση του Νίκου Γιαλούρη 
στο Εκθεσιακό Κέντρο «Γεώργιος Καλουτάς», 
από  28-7  έως 8-10-2002»   είναι µια  χαρµόσυνη 
νότα  στην αρµονικότητα της καλαισθητικής εµ-
φάνισης του περιοδικού. 
Και όλα αυτά, σύνταξη, σελιδοποίηση, εκτύπωση   

επικοινωνία και διάθεση της ∆ΑΦΝΗΣ περνούν 
από τα χέρια σου. 
Είσαι πράγµατι άξιος πολλών ευχών και συγχα-
ρητηρίων για συνέχιση τον έργου σου που στ` 
αληθινά είναι µια µοναδική ανιδιοτελής προσφο-
ρά στο νησί µας. Ο ΦΑΡΟΣ και εγώ προσωπικά 
σ` ευχαριστούµε θερµά για την ευγενική τιµητική 
αποστολή του εξαίρετου τούτου περιοδικού πο-
νήµατος σου. 
Για τον Μορφωτικό Σύνδεσµο Βαρβασίου Χίου  

Βιβλιοθήκη ο Φάρος 
Ο Πρόεδρος  

Ανδρέας Αξιωτάκης ∆ρ Θεολογίας 
* 

Αγαπητέ κύριε Ρουφάκη 
Με ιδιαίτερη χαρά έλαβα την πρόσκλησή σας για 
την πανηγυρική εκδήλωση  του Συλλόγου σας σε 
συνεργασία µε το  Περιοδικό «∆άφνη», «Ο ∆αφ-
νώνας στο χθες και το σήµερα» στο Οµήρειο.  
Οι δραστηριότητές σας πέραν του κλάδου των 
εκδόσεων, έντονα φαίνεται να αναπτύσσεται ακό-
µα και µέσα από εκδηλώσεις, διαλέξεις και δρώ-
µενα. 
Ο ∆αφνώνας βρίσκεται σε ύψος πνευµατικής 
προβολής, χάρη στις άοκνες και φιλότιµες προ-
σπάθειές σας. 
Εύχοµαι να συνεχίσετε µε την ίδια επιµέλεια και 
τον αυτό ζήλο. 

Με ιδιαίτερη εκτίµηση 
Γεώργιος Φ. Παπαδόπουλος 
∆ηµοτικός Σύµβουλος Χίου 

* 
Προς:  
1) Κο Σταύρο Μισιριώτη  
Πρόεδρο Πολιτιστικού Συλλόγου ∆αφνώνα 
2)Κο Βαγγέλη Ρουφάκη  
Εκδότη Περιοδικού «∆άφνη» 

Νωπές διατηρούνται ακόµη στη µνήµη µας οι 
όµορφες εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου 
∆αφνώνα και του Περιοδικού  «∆άφνη» που 
πραγµατοποιήθηκαν στο «Οµήρειο Πνευµατικό 
Κέντρο ∆ήµου Χίου» το Σαββάτο 8/3/ 2003. 
Για µια ακόµη φορά -στην κατάµεστη αίθουσα 
του «Οµηρείου»- γίναµε αψευδείς µάρτυρες του 
ταλέντου που διαθέτουν οι ∆αφνούσοι που χόρε-
ψαν, έπαιξαν και τραγούδησαν επί σκηνής. Θέ-
λουµε να σας εκφράσουµε τα θερµά µας συγχα-
ρητήρια για την άψογη παρουσία και  την ιδιαίτε-
ρη  επιµέλεια  που  είχατε  για  την  επιτυχία  της  
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Συγχαρητήρια Κώστα 
 

Η ποιητική συλλογή «Πετροχελίδονα και Ηλιοστάσια» του Κώστα Αµπανούδη έκδοση του Πε-
ριοδικού µας, βραβεύθηκε πρόσφατα (7 Απριλίου 2003) στην Αθήνα µε την Τιµητική ∆ιάκριση 
Ποίησης «Στέφανος Μπολέτσης»  από την Ελληνική Εταιρία Χριστιανικών Γραµµάτων. 
Συγχαρητήρια Κώστα. Είµαι περήφανος  που σ` έχω φίλο και που ξεχώρισα τη δουλειά σου, επι-
µένοντας για χρόνια να  γίνει πραγµατικότητα αυτή η έκδοση. 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

 
Νεοµάρτυρες 

Στη συγγραφέα Πόπη Χαλκιά-Στεφάνου 
 

Πόσο κοντά σας νοιώθουµε συχνά 
ανακοπές του νιόκοπου σταριού 
κι αντίφωνο παρηγοριάς στους στεναγµούς µας. 
Όπως παιδιά φορούσαµε τα ρούχα σας 
στους ρόλους τους θεατρικούς µεσ` τα σχολεία 
βγαλµένα από µπαούλα αρχαϊκά 
των προπαππούδων της γενιάς µας 
µε τους λεκέδες του ιδρώτα  
τη µυρωδιά του µόχθου σας 
στα γήινα και ταπεινά τίµιας βιοπάλης 
της φτώχειας τα µπαλώµατα  
τα νοικοκυρεµένα 
στις σέλες, τα γιλέκα, τα ζωνάρια σας 
και στα φθαρµένα σας τα φέσια 
που έγιναν µυροδοχεία να δεχθούν 
το άγιο αίµα της κοµµένης κεφαλής σας 
από αντίθετα σπαθιά τυραννικά. 
Νέων θαυµάτων µείνετε πηγές 
στην άνυδρη τη λογική µας. 

 
     Χίος 9-2-2003 

Κώστας Αµπανούδης 

ζόµενος τα βάρη της διοργάνωσης και της εκτέ-
λεσης των εκδηλώσεων των αναφεροµένων σε 
ηµέρα µνήµης για τα θύµατα του µεγάλου σει-
σµού που έπληξε τη Χίο το 1881. 
Απεδείξατε για άλλη µια φορά, ότι η προσφορά 
στον πολιτισµό, δεν είναι κατ` ανάγκην συνυφα-
σµένη µε τίτλους, πτυχία και περγαµηνές, αλλά 
είναι κυρίως υπόθεση της καρδιάς. 
Θερµές ευχαριστίες επίσης από τον Φιλοτεχνικό 
για την καλαίσθητη εκτύπωση από τις εκδόσεις 
σας, της οµιλίας που έγινε από το βήµα του Οµί-
λου µας το περασµένο φθινόπωρο, από τον εξαί-
ρετο λόγιο και χαρίεντα Άνθρωπο, τον κύριο 
Θεοχάρη Προβατάκη. 

Με εξαιρετική εκτίµηση 
Γιάννης ∆. Καράλης 

Πρόεδρος Φιλοτεχνικού Οµίλου Χίου 

εκδήλωσης. Ο ∆ήµος µας θα σταθεί στο πλευρό 
σας,  συµβάλλοντας µε τη  σειρά του στην πολιτι-
στική ανάδειξη και προβολή του τόπου, που µε 
τόση ευχαρίστηση εσείς υλοποιείτε. 
Μεταφέροντας τις πλέον εγκάρδιες ευχές µας, ευ-
ελπιστούµε η εκδήλωση αυτή να αποτελέσει την 
αρχή για τη διοργάνωση και άλλων εκδηλώσεων 
µε την ίδια επιτυχία. 

Ο ∆ήµαρχος Καµποχώρων 
Μανώλης Κράκαρης 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού  
Πολιτισµού και Νέας Γενιάς 
Αργύριος Μπρουζάκης 

* 
Αγαπητέ κύριε Ρουφάκη 
Επιτρέψατέ µου να σας συγχαρούµε για την ωραί-
αν σας ιδέαν, την οποίαν  και υλοποιήσατε επωµι- 



Όπως προκύπτει από αρχαία συγγράµµατα και 
από τοπωνύµια του νησιού, ο Παν λατρευόταν 
πολύ στη Χίο ως ποιµενικός θεός που ήταν και η 
γεµάτη πεύκα Χίος ονοµαζόταν και Πιτυούσα 
(Στράβ. XIV 589, Πλιν. V 136). Επίσης όλοι 
µας, διασχίζοντας τα δάση του νησιού, έχουµε 
ακούσει το γλυκό ήχο, όταν το αεράκι χαϊδεύει 
τα φύλλα του πεύκου, µα και το άγριο βογκητό 
του κάθε φορά που ο  βοριάς φυσάει άγρια, λες 
και προσπαθεί για ακόµα µια φορά να σκοτώσει 
τη νύµφη-δέντρο.  
Αυτά συνέβαλαν στην επιλογή αυτού του µύθου 
του οποίου το κείµενο και η φωτογραφίες είναι 
από το βιβλίο της Αλεξάνδρας ∆έλτα-Παπαδο-
πούλου «Μύθοι και Θρύλοι 2»  Πολιτικές και 
Λογοτεχνικές Εκδόσεις, 1963. 

* 
Τραγοπόδης, τραγογένης, µε ζαρωµένη µύτη, 
δυο κέρατα και µια ουρά, τέτοιος ήταν ο Παν, ο 
περίεργος αυτός θεός των βουνών και των ζώων. 
Άσχηµος και δύσµορφος, κι ας ήταν γιος του 
Ερµή, δεν έµοιαζε καθόλου µε τους άλλους θε-
ούς, ίσως γι` αυτό να µην του άρεζε τόσο η συ-
ντροφιά του Ολύµπου και να προτιµούσε να µέ-
νει στη γη. Κατοικία είχε όλη τη φύση. Προτί-
µηση όµως είχε για τα πιο άγρια µέρη, τα πιο α-
πρόσιτα, τις σπηλιές, τα βράχια ή τα πυκνά δάση 
που τον έκρυβαν πίσω από την πλούσια τους 
φυλλωσιά. Ευκίνητος και γρήγορος πιλαλούσε 
µε αφάνταστη ταχύτητα, πηδούσε από τα πιο α-
προσδόκητα µέρη, σκαρφάλωνε τους βράχους 
σαν κατσίκι κι από ψηλά ρέκαζε θριαµβευτικά 
το κωµικό του γέλιο. 
Αγαπούσε τα ζώα και τους απλούς ανθρώπους. 
Οι πιστικοί ήταν ιδιαίτεροι φίλοι του και τα κο-
πάδια τους τα προστάτευε και τα βοηθούσε να 
προκόψουν. Τα ζώα, άγρια ή ήµερα, τα είχε σαν 
αδέλφια του. Όπου ήταν ο Πάν, τα ζωντανά 
πολλαπλασιάζονταν και τα δέντρα θεριεύανε. 
Του άρεζε να κάνει αστεία. Ιδιαίτερα τον δια-
σκέδαζε να µένει κρυµµένος, ακίνητος στο πη-
χτό δάσος, να µη µαρτυράει ούτε ανάσα την πα-
ρουσία του και να παρατηρεί τη ζωή των ζώων. 
Όταν έρχονταν αµέριµνα τα βουβάλια ή τα ζαρ-
κάδια να πιουν νερό, πατούσε ξαφνικά ένα κλα-
ρί για να τρίξει, φυσούσε µες τα φύλλα για να 
σουσουρίσουν. Ανήσυχα σήκωναν το κεφάλι τ` 
αγρίµια, ν` αφουγκραστούν.  

Πίτυς και Παν 
Τότες έβγαζε φωνές περίεργες, αγριωπές, πότε α-
πό δεξιά, πότε απ` αριστερά, έκανε χωνί τα χέρια 
του και ούρλιαζε σα ζώο πληγωµένο ή πάλι τρα-
βούσε τη φωνή σε λυγµό απελπισµένο και τον τε-
λείωνε µε κρα-ξίµατα και γρυλίσµατα οργισµένα. 
Αντηχούσαν οι φωνές του, πολλαπλασιάζονταν 
από την ηχώ και τα ζώα ένιωθαν κρύο να τους 
παγώνει την καρδιά. Οι φωνές και οι κρότοι, 
άγνωστοι, τροµαχτικοί, τα κύκλωναν, γέµιζαν τον 
αέρα, πλησίαζαν όλο και πιο κοντά... Απότοµα 
δεν ήξεραν πια τίποτε άλλο, παρά ότι γύρω τους 
παραµόνευαν δυνάµεις επικίνδυνες, εχθρικές. Τυ-
φλά από το φόβο ορµούσαν όλα µαζί να φύγουν. 
Το ποδοβολητό τους το άκουγαν και άλλοι κάτοι-
κοι του δάσους, καταλάβαιναν πώς κάποιος κίν-
δυνος έδιωχνε τα τροµαγµένα ζώα, ο φόβος κολ-
λούσε και σ` αυτά και η φυγή, η παράλογη, η τρε-
λή φυγή µεταδίδονταν σ` όλο το δάσος και φεύ-
γανε ζαρκάδια, λαγοί και βουβάλια, ποντίκια, νυ-
φίτσες και φίδια, ότι ζωντανό έφευγε τρελό, χω-
ρίς λόγο, χωρίς σκοπό. Τότε ο Παν άλλαζε φωνή 
και ξεσπούσε σε ηχηρό, µακρύ γέλιο. Πηδούσε 
στον αέρα από χαρά και οι οπλές του χτυπούσαν 
το βράχο και το ποδοβολητό του ηχούσε σα να 
κατρακυλούσαν πέτρες στις σάρες. 
Αυτό ήταν το µονό κακό που έκανε. Κατά τα αλ-
λά ο Παν ήταν πάντα καλόβολος και έτοιµος να 
βοηθήσει. Με τις Νύµφες ήταν ο καλύτερος σύ-
ντροφος. Μοιραζόταν τα παιχνίδια τους, χόρευε 
τους χορούς τους και για κείνες έπαιζε στη σύριγ-
γά του τα πιο όµορφα τραγούδια. Τον αγαπούσαν 
οι Νύµφες µ` όλη του την ασχήµια, γιατί είχε πά-
ντα κέφι κι όρεξη για γλέντι και γέλιο. 
Από µικρός ήταν έτσι. Μόλις γεννήθηκε (στης 
Αρκαδίας τα βουνά πρωτοείδε το φως) άρχισε να 
πηδά δεξιά και αριστερά µε τα κατσικίσια ποδα-
ράκια του, να κουνά το σταχτί του γενάκι, να ορ-
θώνει την ουρά του και να βγάζει φωνές χαράς. Η 
νύµφη, η µάνα του, τόσο τρόµαξε όταν είδε αυτό 
το τερατάκι, που κρύφτηκε στο δάσος. Ο Ερµής 
όµως τον τύλιξε σε µια προβιά λαγού, και µε δυο 
δρασκελιές βρέθηκε στον Όλυµπο. Εκεί άνοιξε 
την προβιά και έξω πετάχτηκε ο µικροσκοπικός 
κατσικοθεός, που πάλι άρχισε να πηδά, να χτυπά 
απανωτά τα χέρια του στα γόνατα, να κάνει τού-
µπες και να φωνάζει. Τότε στη συντροφιά των θε-
ών ξέσπασε γέλιο ηχηρό, ατέλειωτο, γέλιο που 
σου ανοίγει την καρδιά,  σου την γεµίζει ευδαιµο- 
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νία που δεν έχει καµιά κακία, αλλά µόνο κέφι 
και χαρά της ζωής. Γι` αυτό αγαπούσαν κ` οι θε-
οί τον Πάνα και τον είχαν καλό φίλο. Τον 
ήθελαν να έµενε στον Όλυµπο, µα κείνος προτι-
µούσε τη γη. 
Κ' εκεί είχε άπειρους φίλους, ∆ρυάδες και Ναϊά-
δες,  τσοπάνους  και  βασιλιάδες, ζώα  ήµερα  
και άγρια, δέντρα, φυτά, τον αέρα, τον ήλιο, τα 
άστρα... Είχε όµως και έναν εχθρό... Και αυτόν, 
του τον δηµιούργησε η αγάπη του. 
Μια νύµφη των βουνών, Πίτυ την έλεγαν, του 
φάνηκε πως ξεχώριζε ανάµεσα στις άλλες µε τη 
χάρη της και την οµορφιά της. Μια µέρα της εί-
πε την αγάπη του. Ήταν 
µόνοι, µα εκείνη κοίτα-
ξε τροµαγµένη γύρω της 
και τον τράβηξε να κρυ-
φτούν πιο βαθιά στα δέ-
ντρα. 
- Κι εγώ σ` αγαπώ, του 
είπε κρυφά, µα φοβά-
µαι... 
-Τι φοβάσαι; Εγώ είµαι 
ο θεός ο Παν! Και η 
φωνή του Πάνα ακού-
στηκε σα σάλπιγγα. Μα 
η Πίτυς του έφραξε το 
στόµα µε το χέρι. 
-Φοβάµαι το Βορέα... 
είπε λαχταριστά. Μ` α-
γαπά κι αυτός, µα είναι 
άγριος, σκληρός, µε πο-
νά µόλις µ` αγγίξει! Φο-
βάµαι την κρύα, απότο-
µη αγκαλιά του... ∆εν 
τον θέλω! Εσένα αγα-
πώ. Μα εκείνος είπε 
πώς, αν αγαπήσω 
άλλον, θα µε σκοτώ-
σει... 
-Σε φυλάγω εγώ! καυ-
χήθηκε o Παν. Μη φο-
βάσαι κανέναν! 
Και την πήρε στην αγκαλιά του. Μα η Πίτυς πε-
τάχτηκε από κοντά του. 
-Να τος! Να τος! φώναξε. 
Από τη γη σηκώθηκαν µερικά ξερά φύλλα ένα 
σούσουρο ανήσυχο πέρασε στις κορφές των δέ-
ντρων και ξαφνικά ξέσπασε άνεµος φοβερός. Τα 
κλαριά χτυπούσαν, τα δέντρα έγερναν, τα φύλλα 
σε τρελό χορό στριφογύριζαν ανάµεσα στους 
κορµούς. Σαν τα φύλλα µια δύναµη αόρατη 
άρπαξε  και την Πίτυ  και την έσυρε µακριά από  

τον Πάνα. Αυτή αγω- νιζόταν, έλεγες πως προ-
σπαθούσε να ξεφύγει από χέρια βάρβαρα που 
την τραβούσαν. Φώ- ναζε από φόβο και πό-
νο, µα ο άνεµος την έπαιρνε, την έπαιρνε. Νεράι-
δα ανάλαφρη την άρπαξε, όπως αρπάζει ο αέρας 
τον ανθό της µυγδαλιάς, τη στριφογύρισε και την 
παρέσυρε. Τα πόδια της δεν άγγιζαν πια χάµω τα 
χέρια της και τα µαλλιά της ανακατεύονταν στην 
απελπισµένη της πάλη.  
Πίσω πιλαλούσε ο Παν φωνάζοντας τ` όνοµά της, 
µα όσο γρήγορα και να έτρεχε, ο Βορέας ήταν πιο 
γρήγορος. Στην ακάθεκτη ορµή του έπαιρνε τη 
νύµφη, τη χτυπούσε στους κορµούς, την έσερνε 

µέσα από τους θάµνους, 
την τραβούσε πάνω στις 
πέτρες, την έφερε ως την 
άκρη του γκρεµνού και µ` 
ένα τελευταίο δυνατό φύ-
σηµα την πέταξε στο κενό.  
Ούρλιαξε από πόνο ο Πάν. 
Αρπάχτηκε από την πέτρα 
µην πηδήσει και αυτός πί-
σω της. Την είδε να πέφτει 
λαφριά, σα φύλλο που το 
µάδησε ο αέρας.  
Είδε από κάτω το σκληρό 
βράχο όπου πέφτοντας θα 
σπαραζόταν... 
-Γη! λυπήσου την! φώναξε. 
Και η Γη τον άκουσε. 
Άνοιξε την αγκαλιά της, 
δέχτηκε την Πίτυ και τη 
µεταµόρφωσε σε δέντρο. 
Έπλεξε ο Πάν στεφάνι από 
τις λεπτές του βελόνες και 
στο χέρι κράτησε ένα κλα-
ρί του, για να του θυµίζει 
πάντα τη νύµφη του, που 
τόσο άδικα είχε χάσει. 
Σήµερα το δέντρο αυτό το 
λέµε Πεύκο. Φυτρώνει σε 
λαγκάδια και σε βουνά, σε 
βράχους και σε µοναξιές, 

όπου είναι τα αγαπηµένα ληµέρια του Πάνα. Λά-
µπει στον ήλιο και φουντώνει και όταν περνά ο 
Παν βουίζουν λαφριά τα κλαριά του και σκύβουν 
να τον αγκαλιάσουν. 
Όταν όµως φυσά βοριάς, το πεύκο βογκά, θέλει 
να του ξεφύγει, τα κλαριά του αγωνίζονται όπως 
άλλοτε τα χέρια της νύµφης, για να γλιτώσει από 
την αγκαλιά του και λες και φωνάζει ακόµα τον 
Πάνα να την σώσει από την καταστρεφτική αγά-
πη του Βορέα, του µεγάλου του εχθρού. 

Ο θεός Παν 

 

 



Περιεχόµενα 
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Τα διόδια 
 

Στη διχασµένη Συνείδησή µου 
στο δικέφαλο ιερό τέρας που φρουρεί 
την πύλη του Άδη της 
κόβω στα δύο της ζωής µου τον Άρτο 
κόβω στα δύο της ψυχής µου  
το σφάγιο 
µπουκώνω τα δυο σου στόµατα  
Κέρβερε 
και µ` αφήνεις, πλάσµα ασώµατο 
το λιγοστό τρεµάµενό µου φως 
στο άδυτό σου να περάσω. 
 

Χίος, 9-2-2003                     Κώστας Αµπανούδης 

Καλοκαίρι Νίκου Γιαλούρη 2 
Ευχαριστούµε θερµά  2 

Απολογισµός Βαγγέλη Ρουφάκη 3 

Το τραγούδι της Φωτιάς  (Αφιέρωµα στα Ψαρά) Νίκου Γιαλούρη 4 
Αξόβεργα και άρες Πέτρου Ι. Μαρτάκη 6 

Κουντουρούδια Πέτρου Ι. Μαρτάκη 6 

Ο ∆αφνώνας στο χθες και το σήµερα (Φωτογραφίες Σ. Λοΐζου) Βαγγέλη Ρουφάκη 7 

Εκδηλώσεις Μνήµης (Φωτογραφίες Κ. Σταµούλη-Β. Ρουφάκη) Βαγγέλη Ρουφάκη 10 

Παναγιά η Κρήνα Φωτοφραφία Βαγγέλη Ρουφάκη 14 

EUROCLASSICA -  ΟΜΗΡΙΚΉ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ Euroclassica 16 

Κωστής Παλαµάς Μαρίας-Ελευθερίας Γ. Γιατράκου 17 

Π. Ο. ∆άφνη Κυπελλούχος Χίου Γιώργη Μαµούνα 19 

Εκλογές στον Πολιτιστικό Σύλλογο του ∆αφνώνα Βαγγέλη Ρουφάκη 19 

Ευτράπελα - Σκάσε και παίζε Χρήστου Γιατράκου 20 

Το Αρχείο µου Βαγγέλη Ρουφάκη 21 

Γράµµατα από τους αναγνώστες µας  22 

Συγχαρητήρια Κώστα Βαγγέλη Ρουφάκη 23 

Νεοµάρτυρες Κώστα Αµπανούδη 23 

Από την Ελληνική Μυθολογία - Πίτυς και Παν Αλεξάνδρας ∆έλτα 24 

Εικόνες που χάθηκαν Φωτογραφία Μαξ Ρεντιάνη 26 

Τα διόδια Κώστα Αµπανούδη 26 

Περιεχόµενα  26 

Καλοκαίρι Ευαγγελίας Γ. Κουτσοδόντη 27 

Εικόνες που χάθηκαν...  
Φωτογραφία Μαξ Ρεντιάνη                   Αρχείο Βαγγέλη Ρουφάκη  



Καλοκαίρι 
 

Τούτο τον όµορφο καιρό  
λαχτάρησα να τον χαρώ  
δίχως σύννεφου θλίψη,  
τα καλοκαίρια της ζωής  
φεύγουν πριν το καλοσκεφτείς  
και µας γιοµίζουν πλήξη. 
 
Της χτεσινής µέρας το φως  
το πρόδωκε καµός κρυφός  
νυχτερινό σκοτάδι,  
στ` αυριανό του δειλινού  
θα `ρτει το λάληµα πουλιού  
και ηλιακό το χάδι. 
 
Τ` αποµεσήµερο διψώ  
κι αποζητώ νερό να πιω  
στη στερεµένη βρύση,  
είναι το σούρουπο µουχρό  
και δε µ` αφήνει να θωρώ  
την ξεπλανεύτρα φύση. 
 
Τούτο τον όµορφο καιρό  
είν` άδικο να µη µπορώ  
ως θέλω να τον ζήσω,  
ρωτώ την αύρα που περνά  
κάθε στιγµούλα που κυλά  
πως δεν γυρίζει πίσω. 

   
«Ελικωνίδες» 

Ευαγγελία Γ. Κουτσοδόντη 



Πίτυς και Παν 
Ο µύθος στην σελίδα 25 



Έδυσε ο ήλιος του Νίκου Γιαλούρη 
 

Αυτό το δισέλιδο αφιέρωµα στα Ψαρά (και κάτι ακόµα που 
περίσσεψε), έµελλε να `ναι το κύκνειο άσµα του µεγάλου 
Χιώτη ζωγράφου, χαράκτη, ποιητή, δασκάλου, και φίλου Νί-
κου Γιαλούρη.  
Είδε τελειωµένες αυτές τις σελίδες και µ` ένα φιλί στο µά-
γουλο µε ευχαρίστησε, µια µέρα πριν αρχίσει την άνιση µάχη 
µε το θάνατο.  
Πέταξε στην αιωνιότητα 8:25 µ.µ. της Κυριακής 1ης Ιουνίου. 
Το Περιοδικό µας ήταν ήδη έτοιµο. 
Μ` αυτό το µικρό χαρτί κι ένα δάκρυ, σ` αποχαιρετώ φίλε, 
συνεργάτη και δάσκαλε.  
Στο καλό. Καλό ταξίδι.  
Σίγουρα το χώµα της αγαπηµένης σου Χίου, που τόσο πολύ 
ζωγράφισες και ύµνησες µέσα απ` την ποίησή σου, θα `ναι 
λαφρύ, όταν σε λίγο θα σε σκεπάσει. 
Αιωνία σου η µνήµη.  
      

1-6-2003    10:30 µ.µ.                                              Βαγγέλης Ρουφάκης 


