
Περιοδική έκδοση, προσφορά  αγάπης στον τόπο που µας γέννησε.  Έτος 9ο  Φύλλο 17ο    Ιανουάριος 2007 

«...Είναι και ο συνεχώς προαγόµενος πολιτισµικός ορίζοντας της Χίου 
µέσα από τους διάφορους σχετικούς τοπικούς φορείς του. Όλα αυτά 
προκαλούν µια βάσιµη ευφορία για το παρόν και το µέλλον του τόπου 
µας. Λοιπόν, τα κακά µας πληγώνουν, αλλά είναι και τα καλά µας που 
πρέπει «να τα λέµενε και να τα χαιρούµεστενε»! Αµέ!».  

 
«Στη Χίο µε το Μπουρλή και τον Τζαννή», εφηµερίδα «Αλήθεια» 7-11-97 



Άλλες πάλι φορές 
 
Άλλες πάλι φορές,  
σαν αποσύρονταν o ήλιος, 
µ` ένα ζεστό χαµόγελο  
αγκάλιαζα τη µαγεµένη νύχτα. 
Με προσοχή ανέβαινα  
στου πέτρινου αχυρώνα τη σκεπή 
και κοίταζα τον κόκκινο ουρανό  
που χάνονταν πέρα βαθιά,  
µέσ` απ` τ` αµπέλια. 
Γαλήνια έπλεαν όλα  
στη θαλπωρή του φεγγαριού 
µια θεία πάχνη σκέπαζε  
τις τρυφερές καρδιές 
κι η αγάπη σαν κεράκι έλιωνε  
στις ταπεινές ψυχές µέρα και νύχτα. 
 
Α! Κι όµως 
Ώ ! πόσο ευλογηµένα θεέ µου όλ` αυτά. 
Τα χρυσά κόρνα κι οι µεταλλικές φωνές 
ο ξύλινος τυµπανιστής  
κι ο στραβοµύτης βασιλιάς  
µε τη χρυσή κορώνα 
οι ώριµες µπουρνέλες στα χρυσά κλαδιά 
κι ένα ζεστό χαµόγελο  
όταν γυρνούσα σπίτι. 
 
Μα ήταν κι άλλα! 
Τ` ασηµένια φύλλα! 
Τα χρυσά πουλιά! 
Οι τριανταφυλλένιοι άγγελοι,  
σε κλίµακες,  
στις φιλντισένιες κόγχες τ` ουρανού 
κι εµείς, µε µια καρδιά δοσµένη  
µόνο για τον Ιησού µέρα και νύχτα. 
 
Αργότερα, σαν αχνορόδιζε η µέρα,  
η αυγή µε ξέχναγε  
µες στις χλωµές ταµαρινιές. 
Γαλάζιοι κάλυκες πλαισίωναν  
τους αποχωρισµούς της νύχτας. 
Κι ενώ η κτίση ξανά  
τα γιορτινά της φόραγε 
εγώ δε θυµόµουν τίποτε απ` όλ` αυτά 
κι ένα καινούργιο πλάνο ετοίµαζα 
για την καινούργια µέρα. 
Μια µέρα  
που είχε κιόλας  
µες στους κατοπινούς καιρούς  
ήδη αρχίσει. 

Ζαννής Γ. Καρίβαλης 

Υποταγή 
 
Πριν λύσουµε  
το γόρδιο δεσµό µε το µυαλό, 
µας χρέωσαν την ήττα οι υπερόπτες. 
Γυµνός, ευθυτενής 
µπροστά στους δεσµοφύλακες. 
Λοξοκοίταξε καχύποπτα την ιστορία 
και σύρθηκε σαν πρόβατο 
στα ανταλακτήρια.  
Τον παραδώσαν στο πραιτόριο οι ανάξιοι.  
Αύριο θα µετράνε το µέγεθος της υποταγής  
µε καπάκια από κόκα κόλα, 
σαν ιθαγενείς και ακρωτηριασµένες ελπίδες.  
Θέλω πηλό,  
να διορθώσουµε το λάθος. 
Θέλω να φτιάξω µια γροθιά,  
ένα κεραµίδι,  
µια γλάστρα για το γιασεµί. 
Θέλω πηλό. 
Ίσως µαζί να ξαναπλάσουµε τον κόσµο. 

 
Χρυσόστοµος Γελαγώτης 

Πολιτιστικός, Επιµορφωτικός, Εκδοτικός 
Οργανισµός ∆αφνώνα Χίου  
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Θα µου πείτε και ο Πρωθυπουργός της Χώρας 
για ταπεινότητα µίλαγε προεκλογικά, τότε που 
µοίραζε υποσχέσεις σπάταλα (και δίκιο είχε α-
φού οι υποσχέσεις δεν κοστίζουν τίποτα). 
Άλλωστε οι πολιτικοί έχουν το ακαταλόγιστο, 
αφού ο λαός µας τους επιτρέπει να είναι… 
«ψεύτες». 
Τι να πω για «κουµπάρους» και «κυκλώµατα» 
που λυµαίνονται το πενιχρό εισόδηµα του λαού; 
Και έχει να πληρώσει (αυτός ο λαός µε το χαµη-
λό εισόδηµα), το 60 περίπου τοις εκατό της φο-
ρολογίας (έµµεσα), την στιγµή που οι µεγάλες 
εταιρίες και επιχειρήσεις, χαίρουν φοροαπαλλα-
γών. Να µην πούµε το τι χαρίζεται στην εκκλη-
σία. Θα µου πείτε, όταν ένας πολύτεκνος µε τρία 
ή τέσσερα παιδιά έχει απαιτήσεις, πόσα πρέπει 
να ζητά η εκκλησία που έχει εκατοµµύρια 

«τέκνα»… 
Κι εµένα τελευταία 
νοµίζω πως µε πήρε 
ο διάβολος. Χρονιά-
ρες µέρες, ευχές 
άρχισα να γράψω 
και άρχισα τη γκρί-
νια σα γεροντοκόρη 
(το ίδιο κάνει γερο-
ντόκορος είµαι). 
Ας επαναφέρω λοι-
πόν εαυτόν σε τάξη. 
Καινούργιος χρόνος 
µπήκε, βασιλόπιτες 
θα κόβουν όλοι το 
επόµενο διάστηµα, 
γιορτές, κεράσµατα 

και τόσα άλλα. Ας τα εκµεταλλευθούµε γαστρο-
νοµικά, για «δηµόσιες σχέσεις» και που ξέρετε;  
Ας ελπίσουµε πως στο «νέον έτος» θα έχουµε 
λιγότερους πολέµους, λιγότερη εκµετάλλευση 
από άνθρωπο σε άνθρωπο, λιγότερη πείνα και 
κάτι απλό ρε παιδιά. Λιγότερα ατυχήµατα, τρο-
χαία και µη. Είναι κρίµα να χύνεται άδικα τόσο 
αίµα. Επίσης το καλύτερο για την ανθρωπότητα, 
την πατρίδα και για καθέναν από µας.  
Καλή υγεία εύχοµαι ολόψυχα σε όλους. Περισ-
σότερο σ` αυτούς που έβαλα στο στόµα µου, ή 
µάλλον στην γραφίδα του υπολογιστή, για να 
γεµίσει και σ` αυτό το τεύχος τούτη η γκρινιάρι-
κη σελίδα, που κάθε φορά σκέπτοµαι να είναι 
πιο… αλλά δεν... 
Με αγάπη σε όλους, Καλή Χρονιά. 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Χρόνια πολλά σε όλους, ο καινούργιος χρόνος να 
χαρίσει στον καθένα,  ότι καλό δεν µας χάρισαν 
τα χρόνια που πέρασαν και καλή… φώτιση 
(επαναλαµβάνω). Όχι µόνο τη φώτιση που δίνει ο 
Θεός, αλλά αυτήν που πρέπει ο καθένας που θέλει 
να λέγεται άνθρωπος να διαθέτει. 
Ο νέος χρόνος να µας φωτίσει όλους. Τους πολιτι-
κούς µας που… αν δεν έχουν «παραφρονήσει», 
έχουν σίγουρα παρανοήσει το ρόλο τους. 
Να φωτίσει την Ελληνική Αστυνοµία, γιατί, ε… 
µόνο αστυνοµίας εµφάνιση δεν έχει. Τελευταία  οι 
κάποιοι ξυλοδαρµοί δεµένων πολιτών, η 
«διευκόλυνση» κάποιων κακοποιών να δραπετεύ-
σουν από το τµήµα µεταγωγών και άλλα παρό-
µοια µόνο την κακή εικόνα δίνουν. Λυπούµαι που 
είµαι υποχρεωµένος  να επανέρχοµαι στα ίδια, 
αλλά νοµίζω ότι η Ελληνική Αστυνοµία εκτός του 
ότι αδικεί τον εαυτό 
της, προκαλεί και 
τους πολίτες µε τα 
λεγόµενα εκπροσώ-
πων τε και συνδικαλι-
στών, που λαλίστατοι 
οργώνουν τα κανάλια 
και οι ληστές…  
Για τους δικαστικούς 
τι να πω; Έχουν το 
µαχαίρι και το ψωµί 
και… κόβουν όσο 
θέλουν, (νόµιµα βέ-
βαια) χωρίς να υπο-
λογίζουν την δικαιο-
λογηµένη αγανάκτη-
ση που προκαλείται 
σε χαµηλόµισθους και συνταξιούχους.  
Νοµικός δεν είµαι και δεν έχω γνώµη, αλλά µου 
δηµιουργούνται ερωτηµατικά. Η κάθαρση στη 
δικαιοσύνη τελείωσε; Το θέµα του λεγόµενου πα-
ραδικαστικού κυκλώµατος, «έπαιξε» πολύ και...  
όπως το θέµα για τον µικρό Άλεξ, των φεροµένων 
ως δραστών στο δράµα του Αγρινίου που ούτε το 
όνοµά τους ακούσαµε (!) και... 
Έχω µια σκέψη! Να αποφυλακισθούν όλοι οι κρα-
τούµενοι, να χαρούν κι αυτοί τον καινούργιο χρό-
νο στον… καθαρό αέρα. Πέρασαν βέβαια τα Χρι-
στούγεννα αλλά... 
Και κάτι άλλο. Μόλις κατάκατσε ο κουρνιαχτός, 
η ταπεινότητα που διακήρυττε ο Προκαθήµενος 
της Ελλαδικής Εκκλησίας πααάει. Είδατε τα 
«φθηνά» άµφια που ενεδύθησαν  «οι άγιοι» κατά 
τας αγίας ηµέρας των εορτών;  

6-1-1979 Η κατάδυση του Τιµίου Σταυρού στο λιµάνι της Χίου 
Φωτο-Χαβιάρα                                               Αρχείο Βαγγέλη Ρουφάκη 

Καλή Χρονιά 
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Τα Κάλαντα κι ο «Άγιος Βασίλης» στις  Οινούσσες 
κάτσε να τραγουδήσεις  
και να µας καλοχρονίσεις. 
Και στο ραβδίν τ` εκούµπησε  
µα δεµ µας ετραγούδησεν 
να πεί την αλφαβήτα  
σαµ πνεµµατικός που ήτα. 
 
Εσόν` αφέντη πρέπει σου  
βάλε στραβά το φέσι σου 
και µπόρκα τα µαλλιά σου  
να φανεί η αρχοντιά σου. 
Πολλά `παµεν του κύρη µας  
ας πούµε της κεράς µας 
κερά ψιλή κερά λιγνή  
κερά καµπανοφρύδα 
πούχεις τον ήλιο πρόσωπο  
και το φεγγάρι στήθος 
και του κοράκου τα φτερά  
τά `χεις καµπανοφρύδια. 
Πολλά `παµε και της κεράς  
ας πούµε και του γιου µας, 
έχεις και γιο στα γράµµατα  
και γιον εις το ψαλτήρι 
να τον αξιώσει ο Θεός  
να βάλει πετραχήλι (ή να πάρει και βαπόρι). 
Πολλά `παµε του γιούκα σας 
ας πούµε και της κόρης, 
έχεις και κόρην όµορφη  
γραµµατικός τη θέλει 
µ` αν είναι και γραµµατικός  
πολλά προικιά γυρεύει. 
Πολλά `παµεν της κόρης µας,  
ας πούµεν του σπιτιού µας, 
Πολλά `παµεν και του σπιτιού  
ας πούµεν και δικά µας, 
Καµπόσα ξεροτρούγανα  
καµπόσα παξιµάδια 
και µιαγ κούπα γλυκό κρασί  
να πιουν τα παλικάρια. 
Για σφάξετε τον πετεινό  
για σφάξετε την κότα 
και δότε µας και µιαν κλωτσιά  
να πάµες σ` άλληµ πόρτα. 
 
Το ξηµέρωµα της Πρωτοχρονιάς τα παιδιά γυρί-
ζαµε τα σπίτια και δίναµε το µάλαµα (µια  
πέτρα) για το ποδαρικό και µια ψώρα ( κρεµµύ-
δα ) και λέγαµε: 
Καληµέρα και Βασίλη, έφερά σας γεροσύνη 
όσο βαρώ εγώ, να βαρεί και το πουγκί σας. 

Γ. Φράγκος 

Τη παραµονή των Χριστουγέννων αποσπερίς 
(αφ` εσπέρας) λέγαµε τα κάλαντα: 
 
Καλήν  εσπέραν άρχοντες  
κι αν είν` ο ορισµός σας 
Χριστού τη θεία γέννηση  
να πω στ` αρχοντικό σας. 
Χριστός γεννάται σήµερον  
εν Βηθλεέµ την πόλη,  
οι ουρανοί αγάλλονται,  
χαίρε η φύσις όλη. 
Εν τω σπηλαίω τίκτεται  
εν φάτνη των αλόγων, 
ο βασιλεύς των ουρανών  
και ποιητής των όλων. 
Εκ της Περσίας έρχονται  
τρεις µάγοι µε τα δώρα 
άστρο λαµπρό τους οδηγεί 
χωρίς να λείψει ώρα. 
Ο βασιλιάς σαν το `µαθε,  
ο βασιλιάς Ηρώδης 
αµέσως εταράχτηκε  
κι έγινε θηριώδης. 
∆ιότι εφοβήθηκε  
δια την βασιλείαν 
µην του την πάρει ο Χριστός  
και χάσει τα πρωτεία. 
 
Το βράδυ της παραµονής της Πρωτοχρονιάς, στα 
σπίτια γινόταν η γιορτή και µε το γύρισµα του 
χρόνου αγκαλιάζονταν και χόρευαν γύρω από το 
τραπέζι τον «Άγιο Βασίλη»: 
 
Αρχιµηνιά κι αρχιχρονιά,  
ψιλή µου δεντρολιβανιά 
κι αρχή καλός µας χρόνος  
εκκλησιά µε τ` άγιο θρόνος. 
Αρχή που βγήκεν ο Χριστός  
άγιος και πνευµατικός 
στη γη να πορπατήσει  
και να µας καλοχρονίσει. 
Βασίλη κι από πού ΄ρκεσε  
και δεµ µας καταδέχεσαι 
κι απέ πού κατηβαίνεις  
τηγ καλή χρονιά µας φέρνεις. 
Απέ της µάνας µ` έρκοµαι  
το λέγω και δε ντρέποµαι 
και στο σκολειό µου πάγω  
δεµ µου λέτε τι να κάµω. 
Κάτσε να φας κάτσε να πιεις  
κάτσε τοµ πόνο σου να πεις, 
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Πέτρος Ι. Μαρτάκης και «Χιώτικα Αφηγήµατα» 
Ήταν 19 του Γενάρη 2003 όταν βρέθηκα στην 
Αθήνα και µε τον φίλο-δάσκαλο Γ. ∆ιλµπόη  ε-
πισκεφθήκαµε τον Πέτρο στο σπίτι του, αφού  
λόγω… κρύου δε µπορούσε να έρθει στον συνη-
θισµένο τόπο συνάντησης. 

Μείναµε εκεί όλο το πρωινό και µη µπορώντας 
να αντισταθούµε στην επιµονή της γυναίκας του, 
καθίσαµε για γεύµα και απογευµατινό καφέ. 
Είπαµε, κάναµε όνειρα πολλά, απ` εκείνα που 
µόνο οι τρελά Χιολάτρεις µπορούν να ονειρευ-
τούν (ευτυχώς είναι αρκετοί) κι ανάµεσα στα 
πολλά, µιλήσαµε για την συγκέντρωση των πολ-
λών «Χιογραφηµάτων» του Πέτρου, που ήταν 
διάσπαρτα εδώ κι εκεί. Εκείνος µας µίλησε για 
τα αδηµοσίευτα κείµενα που είχε για τη Μπατού 
και τον Αµανενέ κι έτσι µπήκε η ιδέα για την 
έκδοση του βιβλίου  «Χιώτικα Αφηγήµατα», από 
το Περιοδικό «∆άφνη». Λίγες µέρες αργότερα 
και µετά από αλλεπάλληλες τηλεφωνικές συζη-
τήσεις, µου έστειλε το πακέτο µε τα χειρόγραφα 
κι άρχισα δουλειά. 
Ο Νοµάρχης Πολύδωρος Λαµπρινούδης (από το 
∆αφνώνα) που µόλις τότε είχε εκλεγεί (πρώτη 
θητεία), υποσχέθηκε τη χρηµατοδότηση, το 
έγραψε και ο τοπικός τύπος και... αναίρεσε ένα 
χρόνο αργότερα. Ο ∆ήµαρχος  Καµποχώρων  
Μανώλης Κράκαρης που υποσχέθηκε κατόπιν να  
χρηµατοδοτήσει την έκδοση, µε προέτρεψε να 
προχωρήσω στην εκτύπωση και µε το νέο προϋ-
πολογισµό (2006),  θα εισέπραττα τα χρήµατα. 
Το βιβλίο εκδόθηκε το ∆εκέµβριο του 2005, αλ-
λά τα χρήµατα (5.000 €) ακόµη δεν τα έχω ει-
σπράξει. Τον Ιούλιο που πέρασε, το θέµα έφθασε 
στο ∆ηµοτικό  Συµβούλιο και  κατά  πλειοψηφία 

Ο Πέτρος την ηµέρα της  επίσκεψής µας 

Τα δυο βιβλία του Πέτρου Ι. Μαρτάκη 

εγκρίθηκαν µόνο οι 4.000 €, που θα έπαιρνα τα 
µισά το 2006 και τα µισά το 2007. 
Πικραµένος, αρνήθηκα να πάρω τα χρήµατα, α-
φού τόσο εκτιµάται το έργο µου από ανθρώπους 
που µας κυβερνούν και θέλουν να παραβλέπουν 
την προσπάθειά µου να υπηρετώ τον τόπο.  
Στις 21-12 που συνάντησα τον ∆ήµαρχο Καµπο-
χώρων και µιλήσαµε για το ∆αφνώνα Ξάνθης 
(διαβάσετε σε επόµενες σελίδες), δεσµεύθηκε 
προσωπικά, ότι θα πληρωθούν τα χρήµατα τον ε-
πόµενο Μάρτιο και µε έπεισε να περιµένω ως 
τότε. Επίσης ανταλλάξαµε απόψεις σχετικά µε 
την προτοµή του Πέτρου Ι. Μαρτάκη που όπως 
έχω ξαναγράψει σκεπτόµαστε να τοποθετήσουµε 
στο ∆αφνώνα και µε παρέπεµψε στο Τοπικό 
Συµβούλιο όπου θα µιλήσουµε για τα περαιτέρω.  
Πριν κλείσω, θέλω να «ευχαριστήσω» τους δύο 
∆ηµοτικούς Συµβούλους της συµπολίτευσης που 
(για οποιονδήποτε λόγο) καταψήφισαν τη χρη-
µατοδότηση του βιβλίου και να επισηµάνω, ότι 
εγώ δεν εισπράττω µισθό αντιδηµάρχου, προέ-
δρου δηµοτικού συµβουλίου κ.λ.π., αλλά πληρώ-
νω µε δικά µου χρήµατα αυτά που η άγνοια ή η 
ανεπάρκεια η δική τους, αφήνουν ακάλυπτα. 
Επίσης µεγαλύτερο «ευχαριστώ» στον αρχηγό 
της αντιπολίτευσης (τότε υποψήφιο δήµαρχο) 
Γεώργιο Γιασεµή από τον ∆αφνώνα (!!!), που ε-
νώ λίγες µέρες πριν, µου υποσχότανε τα πάντα 
αν εκλεγόταν δήµαρχος, στη συζήτηση για το βι-
βλίο... καταψήφισε τη χρηµατοδότηση. 
Ευχαριστώ (χωρίς εισαγωγικά) τον Χιώτη λογο-
τέχνη Γεώργη ∆ιλµπόη και τον δηµοσιογράφο-
συγγραφέα Γιάννη Μιχαλάκη, που µε ευχαρίστη-
ση δέχτηκαν να έλθουν στη Χίο για την παρου-
σίαση του εν λόγω βιβλίου, που όπως τότε τους 
είχα πει θα γινόταν τον περασµένο Οκτώβριο αλ-
λά ανεβλήθη λόγω των ανωτέρω προβληµάτων, 
για αργότερα. 

Βαγγέλης Ρουφάκης 
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Ζαρκαδιά, Κεχρόκαµπος και να, ο πανέ-
µορφος Νέστος. Περνώντας τη γέφυρα, 
βρέθηκα από τη Μακεδονία στη Θράκη, 
στην γραφική Σταυρούπολη έδρα του ο-
µώνυµου δήµου. Πέντε χιλιόµετρα αρι-
στερά, ο ∆αφνώνας και λίγο πιο πέρα το 
Νεοχώρι. Άλλα πέντε δεξιά, τα Κοµνηνά, 
όπου ο ξενώνας «Ηνίοχος». Εκεί είχε κα-
νονίσει να µείνω, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτι-
κής Εταιρίας Ανάπτυξης «Νέστος-
Ροδόπη» Μιχάλης Σιδηρόπουλος. Η Ανα-
στασία µε υποδέχτηκε µε ευγένεια. Μετά 
από λίγη ξεκούραση, ετοιµάστηκα για την 
πρώτη επίσκεψη στο ∆αφνώνα. Ο Σάββας 
µε περίµενε έξω απ` τον ξενώνα, ευτυχώς, 
γιατί είχα κατά λάθος κλείσει τα κλειδιά 
µου στο αυτοκίνητο απ` όπου τα έβγαλε  
ο Σάββας όταν αργότερα ξαναήλθαµε µε 
κατάλληλα εργαλεία από το µαγαζί του).  
Στο ∆αφνώνα, πρωτοείδα τον πάντα ευ-
χάριστο  κύριο Μιχάλη Σιδηρόπουλο, που 

µόνο τηλεφωνικά είχα γνωρίσει από και-
ρό. Μετανάστης στη Γερµανία για χρό-
νια, συνταξιούχος σήµερα ζει στο χωριό 
του και υπηρετεί τον τόπο επί µακρόν, 
παλιότερα από τη θέση του Προέδρου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και σήµερα απ` 
αυτήν του Προέδρου της Αναπτυξιακής. 
Είδα γνωστούς από την πρώτη µου επί-
σκεψη τον περασµένο Μάιο και γνώρισα 
άλλους πολλούς που µε την καλοσύνη και 
τη φιλοξενία τους  µε συγκίνησαν. 
Παρασκευή πρωί στην Εταιρία Ανάπτυ-
ξης ήπιαµε καφέ µε τον Πρόεδρο και την 
ευγενική Ιωάννα που πρόθυµα βοηθούσε 
και απαντούσε σε κάθε µου ερώτηση. Ε-
πίσκεψη στο  ∆ηµαρχείο, το Λαογραφικό 

Πάλι τα ίδια. Ξανά τα δικά µου. Τι να κάνω όµως; Να 
µην ευχαριστήσω τους ανθρώπους που τόσο µε περι-
ποιήθηκαν και  µου  χάρισαν  µέρες  αξέχαστες;  Να  µη       

     Η γέφυρα του Νέστου στη Σταυρούπολη 
 

µοιρασθώ µαζί σας έστω και µέσω µιας απλής περιγρα-
φής, τις χαρές που έζησα τις οµορφιές της φύσης, των 
ανθρωπίνων έργων, µα πάνω απ` όλα την ψυχική οµορ-
φιά των ανθρώπων που για λίγες µέρες έζησα και εύχο-
µαι γρήγορα να ξαναζήσω, ει δυνατόν µε την παρέα φί-
λων και αναγνωστών; Ας τα πάρω όµως µε τη σειρά. 
Πρώτος στο εκλογικό κέντρο του χωριού µου                                          
(15-10) ξεπλήρωσα το χρέος µου στη δηµοκρατία και 
κατόπιν στο αεροδρόµιο, αφού εισιτήριο βρήκα µόνο µε 
την πρωινή πτήση. Στην Αθήνα που έµεινα λίγες µέρες 
ανάµεσα σε καλούς φίλους, πέρασα θαυµάσια.   
Πέµπτη, στη µία µετά το µεσηµέρι από το «Ελευθέριος 
Βενιζέλος» και σε λιγότερο από µία ώρα, βρεθήκαµε 
στο αεροδρόµιο Καβάλας στη Χρυσούπολη.  
Το αυτοκίνητο που νοίκιασα από εκεί, έτρεχε στον ίσιο 
δρόµο,  ανέβαινε  βουνά,  κατέβαινε λαγκαδιές.  Πέρνη, 

∆ήµος Σταυρούπολης, βορειοδυτικά της Ξάνθης 

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Εταιρίας Ανάπτυξης  
«Νέστος-Ροδόπη» Μιχάλης Σιδηρόπουλος 
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Μουσείο, άλλο καφέ µε τυρόπιτα στην 
πανέµορφη πλατεία της Σταυρούπολης 
και επίσκεψη στον Μακεδονικό Τάφο. 
Ένα θαυµάσιο αρχαιολογικό εύρηµα µε 
τρεις θαλάµους, στο οποίο µε ξενάγησε ο 
Φύλακας Αρχαιοτήτων Σταυρούπολης 
Στέργιος Κωστέλης. Μαζί επήγαµε και 
στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα «Νέµεσις» 
του Ιωάννη Τσεγγελίδη (τότε δηµάρχου).  

Το µεσηµέρι για φαγητό στον Κεχρόκα-
µπο Καβάλας, ξεκούραση και το απόγευ-
µα στο ∆αφνώνα για καφέ, παρέα και αρ-
γότερα το καθιερωµένο τσίπουρο ή ρετσί-
να. Το Σάββατο πέρασε σχεδόν ολόκληρο 
στο ∆αφνώνα µε πολλή παρέα  αφού εί-
χαν έλθει και κάποιοι που ζουν στις µεγά-
λες πόλεις λόγω εργασίας. Ανάµεσά τους 
ο Μάκης και η Μαρία που ζουν στην Κα-
βάλα, αλλά έχουν υπό κατασκευή στο 
∆αφνώνα τουριστικό συγκρότηµα µε τα-
βέρνα, χώρους αναψυχής και ξενοδοχεια-
κές εγκαταστάσεις. 
Την Κυριακή µετά από εκκλησιασµό στον 

Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου και το συνηθισµέ-
νο καφεδάκι, ξεκινήσαµε µε τον κύριο 
Μιχάλη Σιδηρόπουλο για το ∆ασικό Χω-
ριό. Από το ∆αφνώνα 30 περίπου χιλιόµε-
τρα βόρεια κι αφού περάσαµε το Άνω Κα-
ρυόφυτο και το Λειβαδίτη, ταξιδεύοντας 
ανάµεσα στα πανέµορφα δάση της περιο-
χής µε τα φθινοπωρινά χρώµατα, βρεθή-
καµε σε ένα ξέφωτο, σε υψόµετρο 1350 µ.  
Μπροστά µας τα δώδεκα ξύλινα κεραµο-
σκεπή σπιτάκια, η καφετερία και το κτί-
σµα υποδοχής του ∆ασικού Χωριού. Χώ-
ροι φιλοξενίας για 60-70 άτοµα (δίκλινα ή 
τρίκλινα δωµάτια) µε κουζίνες, οικιακά 
σκεύη και ότι χρειάζεται ο επισκέπτης για 
να περάσει θαυµάσιες και φθηνές διακο-
πές χειµώνα - καλοκαίρι,  να πάει  κυνήγι,  

Μακεδονικός Τάφος, οι νεκρικές κλίνες (Κοµνηνά) 

να περπατήσει στα µονοπάτια, να επισκεφτεί το δάσος 
της Χαϊντούς, τον µεγαλύτερο καταρράχτη των Βαλκα-
νίων στο Λειβαδίτη και τόσα άλλα. 
Οι υπεύθυνες του «χωριού» µας δέχτηκαν µε καλοσύνη 
και πολλή αγάπη για τον Πρόεδρό τους  (το ∆ασικό Χω- 

H πλατεία της Σταυρούπολης 
 

ριό εκµεταλλεύεται η Εταιρία Ανάπτυξης ∆ήµου Σταυ-
ρούπολης). 
Το απόγευµα µετά από ένα καφέ µε το Μάκη και το Νί-
κο στην καφετερία του  «Νέµεσις» στα Κοµνηνά, πάλι 
στο ∆αφνώνα. Τα µεζεδάκια του Μανώλη και της Μα-
ρίας στο καφενείο-ταβέρνα, τα αστεία, οι ιστορίες απ` 
τους µεγαλύτερους βοηθούσαν να κατεβαίνει ένα ποτή-
ρι παραπάνω. 
Τη ∆ευτέρα αν και είχα τηλεφωνήσει στον Χιώτη Καλ-
λιτεχνικό ∆ιευθυντή του ∆η.Πε.Θε. Κοµοτινής  ∆ηµή-
τρη Παπασταµάτη και στην κυρία Σούλα στο ξενοδοχεί-
ο «Όλυµπος» ότι θα πήγαινα στην Κοµοτηνή, µε κέρδι-
σε πάλι ο ∆αφνώνας και το ανέβαλα. Έπρεπε άλλωστε 
να κάνω µια γρήγορη βόλτα και ως το επόµενο χωριό το 
Νεοχώρι. Ωραίο χωριό δεξιά και αριστερά στον δρόµο. 
Στην κάτω πλευρά η εκκλησία και το σχολείο. Λίγο πιο 

Άποψη από το Λαογραφικό Μουσείο Σταυρούπολης 
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πέρα ο ωραίος σταθµός του τραίνου. 
Όλα πνιγµένα στο πράσινο. 
Το απόγευµα, µε το Γραµµατέα του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου ∆αφνώνα, ∆ηµή-
τρη Σιδηρόπουλο, πήγαµε στις όχθες 
του Νέστου όπου ο τόπος εκδηλώσεων 
του ∆αφνώνα. Ένας τεράστιος χώρος 
που έχει φιλοξενήσει σε συναυλία ως 
και 7.000 άτοµα, µε χώρο στάθµευσης 
για 2.000 αυτοκίνητα. Κουράγιο παιδιά. 
∆ευτέρα βράδυ «έκλεισε» η επίσκεψή 
µου στο ∆αφνώνα µε ούζο Στουπάκη 
που είχα µαζί µου. Ο Μανώλης και η 
Μαρία µας έφτιαξαν ωραία µεζεδάκια 
και ήπιαµε το αποχαιρετιστήριο ποτήρι. 
Ευχαρίστησα τους καλούς και φιλόξε-
νους κατοίκους του ∆αφνώνα και φεύ-
γοντας υποσχέθηκα πως γρήγορα θα 
βρεθώ και πάλι κοντά τους όπως κι ε-
κείνοι µου υποσχέθηκαν γρήγορη επί-
σκεψή τους στη Χίο. 
Το πρωί της Τρίτης πριν φύγω, ήπιαµε 
τον αποχαιρετιστήριο καφέ στην 
«Αναπτυξιακή», δώσαµε αµοιβαία υπό-
σχεση γρήγορης συνάντησης και έφυγα. 
Η σκέψη µου όµως είναι εκεί και περι-
µένω να περάσει ο καιρός ως που να 
συναντηθούµε ξανά. 
Την ερχόµενη άνοιξη, το περιοδικό µας 
θα οργανώσει εκδροµές στο ∆αφνώνα, 
Νεοχώρι και γενικά στο ∆ήµο Σταυρού-
πολης, στα στενά του Νέστου, τη Ξάν-
θη, Κοµοτηνή, και στη  χιώτικη αποικία 
Μαρώνεια (χώρα των Κικόνων από την 
οδύσσεια), που ίδρυσε ο γιος του πρώ-
του βασιλιά της Χίου Οινοπίωνα  και 
ιερέας του Απόλλωνα Μάρωνας. Επί-
σης επισκέψεις σε µουσεία, µοναστήρια 
και άλλα αξιοθέατα της Θράκης όπως 
τα Ποµακοχώρια, τα παλιά αρχοντικά 
της Ξάνθης, λίµνη Βιστωνίδα, Πόρτο-
Λάγος και ότι άλλο προκύψει. Οι εκ-
δροµές θα πραγµατοποιούνται κατά 
προτίµηση από µικρές οµάδες για πε-
ρισσότερη ευελιξία, εκτός αν  αλλιώς 
προτείνουν οι ενδιαφερόµενοι.  
Υπάρχει επίσης πολιτική βούληση στο 
∆ήµο Σταυρούπολης για αδελφοποίηση  
µε το ∆ήµο Καµποχώρων και ∆ήµο Α-
γίου Μηνά (αφού στη Σταυρούπολη 
υπάρχει δίπλα στο ∆αφνώνα και το Νε-
οχώρι) και για στενότερη επαφή και 
συνεργασία σε διάφορους τοµείς. 

Στο ∆αφνώνα Ξάνθης µε καλή παρέα, το τσίπουρο πάει… σύννεφο 

Ο σιδηροδροµικός σταθµός Νεοχωρίου 

Ο χώρος εκδηλώσεων του ∆αφνώνα δίπλα στο Νέστο 
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Με την επιστροφή µου από το ταξίδι, 
άρχισε ο σχεδιασµός για τις επόµενες 
κινήσεις.  
Ο ∆ήµαρχος Καµποχώρων Μανώλης 
Κράκαρης σε πρώτη κουβέντα που κά-
ναµε σε τυχαία µας συνάντηση, µε κά-
λεσε στο ∆ηµαρχείο να µιλήσουµε. 
Στις 21-12 τον επισκέφθηκα µιλήσαµε 
για πολλά θέµατα, µεταξύ των οποίων 
και η ανάπτυξη σχέσεων µε το ∆ήµο 
Σταυρούπολης. Ανταποκρίθηκε θετικά 
σε ότι του είπα κατά τη γνώµη µου πως 
πρέπει να γίνει και µίλησε για λίγο στο 
τηλέφωνο µε τον κύριο Μιχάλη Σιδηρό-
πουλο, σε µια επαφή γνωριµίας. 
Απ` ότι µου έχουν πει, ίσως και µέσα 
στον Ιανουάριο να βρεθούν κάποιοι υ-
πεύθυνοι στη Χίο για να µε επισκε-
φθούν και τότε µια πρώτη γνωριµία µε 
τους φορείς του νησιού, πρέπει να θεω-
ρείται βέβαιη. Περισσότερο βάρος θα 
δοθεί στους φορείς του ∆αφνώνα και 
γενικά του ∆ήµου Καµποχώρων. 
∆εν θα παραλείψουµε να επικοινωνή-
σουµε και µε το ∆ήµο Αγίου Μηνά, 
αφού το επόµενο χωριό απ` το ∆αφνώ-
να Σταυρούπολης, είναι το Νεοχώρι. 
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαµε 
µε τον Αντιδήµαρχο Αγίου Μηνά Πα-
ναγιώτη Μαντάλα, αν και ο ίδιος δεν 
είναι αρµόδιος, άκουσε µε µεγάλο εν-
διαφέρον τις εισηγήσεις µας και δε-
σµεύθηκε να συναντηθούµε από κοινού 
µε την Υπεύθυνη Πολιτιστικών του ∆ή-
µου κυρία Χαρίτου για να πούµε λεπτο-
µέρειες. Σαν τουριστική περιοχή ο ∆ή-
µος Αγίου Μηνά πιστεύουµε ότι θα εν-
διαφερθεί ιδιαίτερα για την αξιοποίηση 
των καλών σχέσεων και ανταλλαγή επι-
σκεπτών από και προς τη Βόρειο Ελλά-
δα, ειδικότερα τη Θράκη. 
Κλείνοντας αυτή την περιγραφή-
περιήγηση εύχοµαι σε όλους, ιδιαίτερα 
στους φίλους µας του ∆ήµο Σταυρού-
πολης, τους κατοίκους του ∆αφνώνα 
και του Νεοχωρίου (που γρήγορα πι-
στεύω πως πέρα από τη θέρµη της γνω-
ριµίας µας θα µας δένει και επίσηµη 
αδελφοποίηση), Χρόνια Πολλά µε υγεί-
α, οικογενειακή ευτυχία, ο νέος χρόνος 
να ικανοποιήσει τις προσδοκίες µας 
όσο το δυνατό και καλή αντάµωση. 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Ο ξενώνας «Ηνίοχος» στα Κοµνηνά στο µεσαίο σπιτάκι του οποίου διέµενα 

Ο πανέµορφος Νέστος από τη γέφυρα της Σταυρούπολης 

Άποψη από το ∆ασικό Χωριό  
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Αθηνά  Λυµπέρη-Κράκαρη  
Στο ταξίδι της ζωής µας παράξενες εναλλαγές 
µας βάζουν σε φοβερές δοκιµασίες. Όλοι το γνω-
ρίζοµε πως πλάι στη χαρά βαδίζει η λύπη και τα-
νάπαλιν δεν είναι δύσκολο ούτε µη αναµενόµενο 
τις ευτυχισµένες στιγµές να τις δούµε να χάνο-
νται από τη µια στιγµή στην άλλη. Τη γαλήνη 
εύκολα την αναµένει η µπόρα και σε µια τέτοια 
µπόρα ακριβώς µετά την χαρά της γέννη-
σης του γιου του έπεσε ο αγαπητός  
δήµαρχος Καµποχώρων Μανώλης 
Κράκαρης 
Με χαρά υποδέχθηκε το νέο 
µέλος της οικογένειας του 
αλλά ήταν τόσο πρόσκαι-
ρη, γιατί δυνατό µπουρίνι 
τον συγκλόνισε και µαζί 
του όλους όσους τον 
αγαπούσαν και τον α-
γαπούν. 
Η αγαπηµένη του γυ-
ναίκα η µόλις 34 ετών 
Αθηνά λίγες µέρες µε-
τά τη γέννηση του δεύ-
τερου παιδιού τους πα-
θαίνει εγκεφαλική αι-
µορραγία. ∆ιακοµίζεται 
άµεσα στην Αθήνα και 
παρά τις προσπάθειες των 
καλύτερων ειδικών γιατρών 
δεν κατάφερε να κερδίσει αυ-
τή τη φοβερή µάχη στη  σύντο-
µη ζωή της. Το µήνυµα του χαµού 
της σαν αστροπελέκι χτύπησε την οι-
κογένεια του δηµάρχου και συγκλόνισε 
όλη την τοπική µας κοινωνία. Μια νέα 
γυναίκα, σύζυγος και µητέρα, έφυγε τόσο απρό-
σµενα από τη ζωή χωρίς να προλάβει να χαρεί 
ότι της έταξε, χωρίς να προλάβει να καµαρώσει 
και να αναθρέψει τα παιδιά της. ∆ίχως να προλά-
βει να ολοκληρώσει την πορεία της να εκτελέσει 
τις υποχρεώσεις της και να διεκδικήσει τα δικαι-
ώµατα της. 
Αθηνά Λυµπέρη-Κράκαρη. Γεννήθηκε στη Χίο 
στις 23/3/1972 µε καταγωγή πατρική από το 
Βουνό  και µητρική από τα Φλάτσια. Σπούδασε 
οικονοµικά στο πανεπιστήµιο Αιγαίου και εργα-
ζόταν στο ∆ήµο Καµποχώρων. Ένα χαµογελαστό 
κορίτσι ολοζώντανο και δραστήριο αγαπητή 
στους γύρω της, ευγενική, κοινωνική και αξιαγά-
πητη, καµάρι για την οικογένεια της, πολύτιµη 
σύντροφος  για  τον  νεαρό ∆ήµαρχο των Καµπο- 

χώρων, µια ευτυχισµένη µητέρα. Όλα όµως τόσο 
πρόσκαιρα και προσωρινά. Όλα αναποδογυρίζο-
νται από τη  µια στιγµή στη άλλη. Λες κι η ζωή 
της ήταν µια όµορφη χαρούµενη σελίδα κι ήρθε 
εκείνο το ελαφρύ µελτεµάκι που φυσά αυγουστιά-
τικα στον τόπο µας και τη γύρισε κι έγινε το κόκ-
κινο, µαύρο κι η χαρά θλίψη και το όνειρο σκοτά-

δι. Στα τέλη του Αυγούστου κόπηκε το 
σύντοµο νήµα της ζωής της κι η νε-

αρή µάνα, η νέα γυναίκα σταµά-
τησε το ταξίδι στους κόσµους 
της χαράς και της ολοκλή-
ρωσης. Βαρύς ο αγέρας 
που έφερε το µήνυµα του 
χαµού της στο νησί. Βα-
ριές και θλιµµένες οι 
καρδιές του πλήθους, 
της Χίου ολάκερης 
που έσπευσε στον 
Άγιο Γιώργη του Βα-
σιλιώνικου για να 
αποχαιρετίσει την 
Αθηνά και να σφίξει 
το χέρι του συζύγου 
της και των άλλων 
συγγενών. 
Αληθινά, δύσκολα και 
τώρα βγαίνουν τα λόγια. 

Πως να γράψεις για µια 
νέα κοπέλα που έφυγε; Τι να 

πεις για το δροσερό χαµόγελο 
που δεν θα στολίσει πια τα χείλη 

της, για την αγκαλιά της µάνας που 
δεν θα δεχθεί πια τα παιδιά της, για το 
σπιτικό της που έµεινε ακέφαλο δίχως 

την παρουσία της, για τα παιδιά της που δεν θα τα 
περιµένει η ζεστή αγκαλιά της µάνας τους, σε κά-
θε γυρισµό τους στο σπίτι; 
∆ύσκολος  ο δρόµος γ` αυτούς που έµειναν για να 
συνεχισθεί η πορεία της µέσα απ’ τα δικά τους 
µάτια. ∆ύσκολο να δεχθείς την απουσία δίχως ελ-
πίδα γυρισµού, της συζύγου, της µάνας, της κό-
ρης, της αδελφής, της νέας γυναίκας.  
Παρηγορητής όµως ας γίνει ο χρόνος, που µε το 
πέρασµα του γιατρεύει όλες τις πληγές, για να πα-
ρηγορήσει  το σύζυγο, τα παιδιά, τη µητέρα, τ` 
αδέλφια, τους ανθρώπους που τη ν αγαπούσαν και 
θα την αγαπούν.  
Να `ναι εκείνοι υγιείς για να συντηρούν µε τη δική 
τους αγάπη  αιώνια την θύµησή της. 

Ευαγγελία Παπαζή 

                                                                      

Αθηνά Λυµπέρη-Κράκαρη 



 Μοιρολόι 
  

Τώρα ουρανέ µου, βρόντησε,  
τώρα ουρανέ µου, βρέξε,  
ρίξε στους κάµπους τη βροχή  
και στα βουνά το χιόνι, 
στου πικραµένου την αυλή  
τρία γυαλιά φαρµάκι.  
Το `να, να πίνει την αυγή  
τ` άλλο το µεσηµέρι  
το τρίτο το πικρότερο  
στο δείπνο όταν δειπνάει.  
Είχε µηλιά στη πόρτα του  
και δέντρο στην αυλή του  
και τέντα κατακόκκινη  
το σπίτι σκεπασµένο  
και κυπαρίσσι ολόχρυσο  
κι ήταν ακουµπισµένος,  
είχε κι ασηµοκάντηλο  
στο σπίτι κρεµασµένο.  
Τώρα η µηλιά µαράθηκε  
το δέντρο ξεριζώθη  
κι η τέντα η κατακόκκινη  
και κείνη µαύρη εγίνη,  
το κυπαρίσσι το χρυσό  
έπεσε κι ετσακίστη,  
το ασηµοκάντηλο έσβησε  
το σπίτι δε φωτάει.  

 
http://niata0.tripod.com/kefalaio_1/eithi/istoria/kefalaio_3/kefalaio3.htm  
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...και κυπαρίσσι ολόχρυσο κι ήταν ακουµπισµένος...  

Ο Νίκος Ζορµπάς 
ξαναγύρισε στη γενέτειρα 

 

Στις 26 ∆εκεµβρίου 100 ακριβώς χρόνια από την 
ηµέρα που γεννήθηκε ο επί σειρά ετών Βουλευ-
τής Χίου και Υπουργός Νικόλαος Ζορµπάς, και 
δέκα χρόνια από το θάνατό του, έγιναν τα απο-
καλυπτήρια της προτοµής του (έργο της γλύπτρι-
ας Μαίρης Παπακωνσταντίνου), στον τόπο γέν-
νησής του τη Βολισσό, του ∆ήµου Αµανής Χίου. 
Αξίζουν συγχαρητήρια στο τότε ∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο που οµόφωνα είχε ψηφίσει την πίστωση 
για την ανάρτηση της προτοµής, αλλά και την 
έκδοση του βιβλίου «Νίκος Ζορµπάς η ζωή και 
το έργο του», του γνωστού εκπαιδευτικού και 
καταξιωµένου συγγραφέα Γρηγόρη Σπανού που 
κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άλφα Πι. 
Στην απέριττη τελετή στην πλατεία και αργότερα 
στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου, παρευρέθησαν 
και απηύθυναν χαιρετισµό εκτός από τον ∆ήµαρ-
χο Αµανής Γιάννη Μαλαφή και τον κύριο Σπανό 
που µίλησε για τον τιµώµενο, οι Βουλευτές µας, 
ο Νοµάρχης, ο Πρόεδρος της ΤΕ∆Κ, ο γιος του 
τιµωµένου κύριος Γιάννης Ζορµπάς, ο δηµοσιο-
γράφος Μιχ. ∆ιοµατάρης εκ µέρους του κυρίου 
Νίκου Χαλκιά και ο γράφων εκ µέρους της  γλύ-
πτριας Μαίρης Παπακωνσταντίνου που αδυνα-
τούσε να παρευρεθεί στη Χίο. Ήταν επίσης  εκ-
πρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των 
βαθµίδων, άνθρωποι των γραµµάτων και των τε-
χνών και πλήθος κόσµου παρά το τσουχτερό 
κρύο. Μοιράσθηκαν βιβλία και ακολούθησε γεύ-
µα σε παραλιακή ταβέρνα της  περιοχής.  

Βαγγέλης Ρουφάκης 



Το γέλιο (ο «γέλως») κατά την ελληνική µυθο-
λογία ήταν δώρο της θεάς Αφροδίτης προς τους 
ανθρώπους, µαζί µε τον Έρωτα (ηδονή) και τον 
Ίµερο (αγάπη), αφού ο Έρωτας και ο Ίµερος 
ήταν παιδιά της. 
Αν το γέλιο είναι η αποκάλυψη της ευφροσύ-
νης, της έκδηλης χαράς, της αχαλίνωτης αντί-
δρασης προς κάτι το ξαφνικά φαιδρό ή κωµικό, 
το χαµόγελο είναι ένα µυστήριο λίγο-πολύ α-
νερµήνευτο. συχνά δεν υποψιάζεσαι καθόλου τι 
βρίσκεται πίσω απ` αυτό. Είναι απλό τυπικό, 
που διευκολύνει τις διαπροσωπικές σχέσεις ή 
είναι απατηλό για να παγιδεύσει την αγαθή σου 
προαίρεση; Είναι υποκρισία κάποιου που στο 
βάθος σε µισεί ή είναι κάλπικο νόµισµα συναλ-
λαγής; Είναι µια ανειλικρίνεια όπως αυτή που 
στέλνουµε στο φωτογράφο ή όπως αυτή που 
στέλνει µια αεροσυνοδός ή ένα µοντέλο; Είναι 
το επαγγελµατικό χαµόγελο του ηθοποιού ή της 
πωλήτριας; Είναι η προσποίηση συµπαθείας 
στον ασυµπάθηστο ή ευαρέσκειας που σκεπάζει 
µια δυσαρέσκεια; Είναι η ειρωνεία για µια απα-
ράδεκτη συµπεριφορά ή είναι το σήµα ενός 
θάρρους που δίνουµε σ` ένα άτολµο άτοµο; Εί-
ναι το καλοσυνάτο χαµόγελο ενός ιερέα ή είναι 
το δόλωµά του για να σε προσηλυτίσει στην πί-
στη του; 
Το χαµόγελο µπορεί να είναι ένα εκφραστικό 
γέλιο παροδικό ή να εγκατασταθεί µόνιµα στο 
πρόσωπο (σαν δερµατικό νόσηµα), ακόµα και 
σε περιπτώσεις που θα πρέπει να πάρει τη θέση 
του το κλάµα. Άλλοτε πάλι το χαµόγελο µπορεί 
να είναι η σφραγίδα του σαρκασµού για τη χα-
ρά ή την τύχη κάποιου προσώπου, ως µορφα-
σµός αποδοκιµασίας. 
Το χαµόγελο κάποτε φωτίζει όχι τις θετικές 
πλευρές ενός προσώπου ή πράγµατος για να τις 
επιδοκιµάσει, αλλά φωτίζει τις αρνητικές πλευ-
ρές. Τις σκιές όπως ακριβώς κάνει το χιούµορ, 
που µε τη διακριτική του δηκτικότητα, δεν προ-
καλεί το γέλιο (όπως το κωµικό), αλλά την πε-
ρίσκεψη και τον στοχασµό, έτσι, που η αστειό-
τητά του σε µελαγχολεί… 
Κάποτε πάλι τα αµφιθυµικά συναισθήµατα µας 
ξαφνιάζουν. Το κλάµα µας µπορεί σιγά-σιγά να 
λιγοστεύει, να λειώνει και ασυναίσθητα να µε-
ταβληθεί σε γέλιο, λες και ο ψυχισµός µας προ-
σπαθώντας να υπερκεράσει το τραγικό, ολι-
σθαίνει προς το κωµικό. 
Συχνά το χαµόγελο είναι υπαινικτικό µιας α-
ντίρρησης ή δηλωτικό κάποιας αποστροφής. 
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Συνεχίζουµε µε µερικές προσωπικές µας 
σκέψεις για το γέλιο και τη φαιδρότητα. 
• Όταν η µητρική σου γλώσσα είναι οι στεναγ-

µοί πολύ δύσκολα µαθαίνεις την ξένη γλώσσα 
του γέλιου. 

• Το χαµόγελο ξεκίνησε σαν µια πηγαία έκ-
φραση χαράς, και κατέληξε σε µιαν υποκριτι-
κή έκφραση συναλλαγής. 

• Οι περισσότεροι απ` αυτούς που γελάνε στο 
δρόµο, είναι ευχαριστηµένοι γιατί έλυσαν τα 
προβλήµατα τους... µε λάθος τρόπο. 

• Τα υπερβολικά γέλια µοιάζουν µε τα υπερ- 
βολικά λογία. Ευτελίζουν τόσο το υποκείµενο 
όσο και το αντικείµενο της ευθυµίας. 

• Τα πιο ειλικρινή χαµογελά κατάντησαν να 
`ναι τα χαµογελά των πορτραίτων στους τοί-
χους µας. 

• Οι περισσότεροι που πάνε µοναχά στο ελα-
φρό θέατρο (για ν` αγοράσουν γέλιο) δεν πά-
νε γιατί στερούνται στη ζωή τους το γέλιο, 
αλλά γιατί το έχουν µοναδική πνευµατική 
τους τροφή. 

• Τι συνήθειο κι αυτό! Χαµογελάµε µόνιµα 
σαν αχιβάδες, για ν` αρπάξουµε κι εµείς κά-
ποια λεία... 

• Πρέπει να ξέρεις όλες τις γλώσσες του κό-
σµου για να µπορέσεις να συνεννοηθείς µ` 
όλον τον κόσµο. Εκτός κι αν ξέρεις να χαµο-
γελάς (αυτή την πανανθρώπινη γλώσσα). 

• Το χαµόγελο είναι το κλειδί που ανοίγει όσες 
πόρτες δεν µπόρεσε η δύναµη ν` ανοίξει. 

• Ο άνθρωπος που δεν ξέρει να γελά, δεν πρέ-
πει να γίνεται ούτε δάσκαλος ούτε γιατρός. 

• Το γέλιο ενώνει τους ανθρρώπους χωρίς βία. 
Το δάκρυ τους αδελφώνει κάτω από βία. 

• Υπόµνηση για τα σκυθρωπά πνεύµατα: Και 
το ωραιότερο πρόσωπο δεν είναι τέλειο χωρίς 
το χαµόγελο. 

• Το χαµόγελο είναι το ευαίσθητο γεφυράκι 
που στήνουν οι ψυχές ανάµεσα τους για να ε-
πικοινωνούν. 

• Το κλειδί για όλες τις κλειδωµένες καρδιές 
είναι το χαµόγελο. 

• Το χαµόγελο πρέπει να στρώνει το δρόµο 
για να περάσουν τα λόγια. 

• Περισσότερο απ` το αεροπλάνο και την τηλε-
όραση, την απόσταση ανάµεσα στους ανθρώ-
πους την ελαττώνει το χαµόγελο. 

• Μια αξία που µπορείς να προσδώσεις στον 
εαυτό σου µε τον πιο εύκολο τρόπο, είναι το 
να χαµογελάσεις µπροστά στον άλλον. 

Το γέλιο και το χαµόγελο 



13                                                         «∆άφνη» Ιανουάριος 2007                 

• Της πικροδάφνης ο ανθός είναι οµορφότερος 
από της δάφνης. Του πικραµένου το χαµόγελο 
είναι καλύτερο απ` του χαρούµενου το γέλιο. 

• Εκείνο το πικρό χαµόγελο που θέλει να κρύψει 
τον πόνο, είναι πιο σοφό και ευαίσθητο απ` 
το αυθόρµητο χαµόγελο της χαράς. 

• Τίποτα πιο φτηνό από ένα πλαστό γέλιο. Τίπο-
τα πιο ακριβό από ένα πηγαίο χαµόγελο. 

• Κακό σηµάδι αυτό: Ενώ απ` όλα τα ζωντανά 
πλάσµατα µόνον ο άνθρωπος µπορεί να γελάει, 
ο σύγχρονος άνθρωπος δεν γελάει πια. 

• Το γέλιο (που κάνει καλό) εύκολα ξεπερνάει 
τα σύνορα προς το γελοίο (που κάνει κακό). 

• Ένα γέλιο είναι το λακωνικότερο εκφραστικό 
µέσο στο χώρο της οµιλίας, όπως είναι µια 
γελοιογραφία στον εικαστικό χώρο. 

• Μας φέρνει γέλια ο απονήρευτος που γελοιο-
ποιείται µε την αφέλεια και την απλότητά του 
ακόµη. ∆ηλαδή µας ευθυµεί η δυστυχία του! 
(Αυτός είναι ο πολιτισµός και η ανθρωπιά 
µας). 

• Σε κανένα λεξικό δεν θα βρείτε πώς λέγεται 
το χαµόγελο µε πικραµένο στόµα, µε χείλη που 
τρέµουν και βουρκωµένα µάτια. 

• Υπάρχουν γέλια που προκαλούν κλάµατα 
και κλάµατα που προκαλούν γέλια. 

• Το ειρωνικό γέλιο που γεννιέται από τον 
φθόνο (µε σαρκασµό) δεν έχει καµιά συγγένεια 
µε το γέλιο που γεννήθηκε απ` το αστείο (µε 
ευθυµία). 

• Με το γέλιο µας πρέπει ν` απαντούµε στις 
γελοιότητες των γελοίων. 

• Το χαµόγελο οµορφαίνει το πρόσωπο, όπως 
η αισιοδοξία οµορφαίνει την ψυχή. 

• Στον γελοίο και η αρετή γελοιοποιείται. 
• Το δυνατό, το µεγάλο, το συνεχές το «κακα-

ριστό» γέλιο (που παροµοιάστηκε ως «ήχος 
καιγοµένων ακανθών υπό του λέβητα» το κα-
τηγόρησαν οι φιλόσοφοι. Αναφέρονται µερικές 
χαρακτηριστικές επισηµάνσεις: 

«Γέλως συνεχής και µέγας, κακίων θυµού 
εστί. ∆ια τούτο µάλιστα εταίραις ακµάζει, και 
παίδων τοις αφρονεοτέροις». ∆ίων (Στοβ. Ο∆' 
60).  
«Νέος ων ο Πλάτων, ούτως ην αιδήµων και 
κόσµιος, ώστε µηδέποτε όφθει γελών υπεράγαν». 
Ηρακλείδης (Λιογ. Λαερτ. Β' 26). 
«Μωρός εν γέλωτι ανυψοί την φωνήν αυτού. 
Φρόνιµος δε, µόλις ησυχή µειδιάσει». Σειράχ 
(ΚΑ' 20). 
«Των γαρ απαίδευτων και το ένδυµα και το 
σχήµα θορυβώδες». Ερµείας (Σχόλια εις θεαίτητον). 

 

Ιάσων Ευαγγέλου 

Γη, µάνα τ` ανθρώπου* 
 

Και πήρε µια φούχτα χώµα από τα σπλάγχνα της Γης, 
το κράτησε µε τρυφεράδα και αγάπη απέραντη στ' άγια 
Του χέρια. Το κοίταξε, το χάιδεψε και η θεία σκέψη Του 
γέννησε µιαν ιδέα πάνσοφη, σοφή όπως κι οι τόσες 
άλλες Του. Γη, της είπε, µάνα, γεννήτρα, εσύ θα γεννή-
σεις το πιο τέλειο δηµιούργηµα µου. Αδάµ θα τον ονο-
µάσω, από το χώµα σου θα πλασθεί κι Εµένα να φθά-
σει θα `χει προορισµό του. 
Και πήρε µια φούχτα χώµα απ` τη Γη ο Μεγάλος 
∆ηµιουργός. Τα θεϊκά Του χέρια, µε αγάπη κι υποµονή 
δούλεψαν επάνω της. Της έδωσε µορφή και υστέρα το 
«θεϊκό Του στόµα», φύσηξε πνοή ζωής στο µόριο της γης. 
«Γεννήθηκε ο άνθρωπος» αναφώνησε ο Πλαστουργός 
Πατέρας. Ταράχθηκε η Γη απ` τα συθέµελα της. Τ` 
άκουσαν οι κάµποι της και πρασίνισαν, τ` ακρογιάλια 
της κι άρχισαν το πιο όµορφο τραγούδι τους µε το κύµα. 
Οι αέρηδες µετέδωσαν το µήνυµα στην πιο αλαργινή 
γήινη γωνιά. 
Κι όλα ετοιµάσθηκαν για τον ερχοµό του. Και ένα 
χαρούµενο πρωινό ο γιος της Γης και του Θεού έκανε 
την εµφάνισή του. Έστρωσε η Γη τα καλά της, έδωσε ο 
Θεός τον Παράδεισο κι ο Αδάµ, ο γήινος, άρχισε να 
γράφει την ιστορία του. 
Πέρασαν χρόνια πολλά και ο Αδάµ αµαρτάνοντας 
«κέρδισε το θάνατο». Απόκοσµη και βροντερή η φωνή 
του Θεού, τότε, µήνυµα νέο στέλνει στη Μάνα τη Γη. 
Γεννήτρα Γη, της λέει, ο Αδάµ σου θα γίνει πάλι χώµα. 
Και µόνο η ψυχή του Εµένα θα `χει προορισµό. 
Θρήνησε η Γη για του γιου της τη συµφορά, θρή- 
νησαν κι οι κάµποι και τ` ακρογιάλια κι οι ουρανοί και 
του θεού η βουλή αµετάκλητη πότισε το πιοτό του θανά-
του, του σωµατικού, τον γήινο. Έτσι, η µάνα Γη ανοίγει 
πάλι την αγκάλη της και δέχεται τον γιο της, τον 
άνθρωπο τον θεοπλασµένο.  
Κάθε δυο µέτρα κι ένας µας, κι ένα γήινο σώµα, µια 
φούχτα χώµα σε κάθε δυο µέτρα της αγκάλης της. 
Αυτή, η ιστορία µας. Γεννιούνται οι άνθρωποι και 
πεθαίνουν. Από τη Γη έρχονται, στη Γη πηγαίνουν 
και συνεχίζεται η παράδοση, ίδιοι άνθρωποι, ίδιος προο-
ρισµός και πάντα την ίδια ιστορία, η γιαγιά στα εγγονά-
κια θα λέει, δίπλα στ` αναµµένο τζάκι, όπως θέλει ο ρο-
µαντισµός. 
Θωρώ την… Φορεί τα µυωπικά γιαλάκια της, παίρνει 
ύφος επίσηµο και βαρύ και λέει… 
Χµ… Χµ… Και πήρε µια φούχτα χώµα από τη Γη ο Θε-
ούλης, την κράτησε µε τρυφεράδα κι αγάπη στα άγια 
Του χέρια και… 

 Ευαγγελία Παπαζή 
 

*Από το οµώνυµο βιβλίο του Φιλοτεχνικού Οµίλου Χίου (αριθ. 12 
1976), δεύτερο  βραβείο σε ειδικό διαγωνισµό. 
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ση. Προσπαθούσε, όµως και κάθε φορά που στα-
µατούσε ο καπτά-∆ηµήτρης,  εκείνος επιβεβαίωνε 
µονάχα µ` ένα «ναι», χωρίς να µπορεί να συµπλη-
ρώσει κάτι ή να συνεχίσει την κουβέντα. Κι όπως 
έψαχνε, ο καπετάνιος, να βρει κάτι δυνατό για να 
κεντρίσει τη µνήµη του Λευτέρη, του `ρθε στο νου 
η επικοινωνία, ξηµερώµατα παραµονή των Χρι-
στουγέννων, µέσω Αθήναι Ράδιο και η κοφτή ερώ-
τηση µε το καληµέρα της άλλης άκρης: 
«Γεωργίτσα, βάζουνε ζάχαρη στη ζύµη για τους 
κουραµπιέδες;».   
Γυρνάγανε από San Francisco προς Περσικό για 
φόρτωση.  Ο Πασίφικος, απ΄ τον πιλότο που πελα-
γώσανε, δεν τους έδειξε καλή µούρη. Τα storms 
και τα lows  στο φόρτε τους, για δέκα πέντε µέρες 
δεν τους άφησαν σε ησυχία.   Εκεί, πια, που απα-
γκιάσανε στα νησάκια της Ιαπωνίας και ζυγώνανε 
το Luzon Strait  µια βουβή αποθαλασσιά τους είχε 
ξεθεώσει από το µπότζι. Μόλις είχε ξεθυµάνει ο 
Βοριάς, µα   είχε µείνει το χοντρό κύµα κατάπαντα 
και δεν τους άφηνε να ησυχάσουνε. Περιµένανε 
πως και πως να ξεθυµάνει κι αυτό για να  στρώσει 
λιγάκι η θάλασσα και µπορέσουνε να κάµουνε 
Χριστούγεννα, να στρώσουνε γιορτινό τραπέζι 
σαν άνθρωποι. Είχε φτάσει η προπαραµονή και 
δεν είχανε ετοιµάσει τίποτα.  
Είχανε µαζέψει όλα τα υλικά στην κουζίνα, µόλις 
το επιτρέψει ο καιρός να βάλουνε µπροστά να κά-
µουνε δυο µελοµακάρονα,  δυο κουραµπιέδες για 
το καλό. Να τα βάλουνε στο τραπέζι να δείξει λι-
γάκι γιορτινό.  
Ο Παντελής, ο µάγειρας, ήτανε σπεσιαλίστας. Το 
`χει αποδείξει και στους σβίγκους που κάµνει πό-
τε-πότε τα πρωινά, αλλά και στο µπακλαβά και το 
γαλατοµπούρεκο.  
Μα κι ο Λευτέρης δεν πήγαινε πίσω. Εκεί, πάνω 
στην παρασκευή του γλυκού, γινότανε καµιά φορά 
σύγκρουση απόψεων, αλλά πάντα βρισκότανε η 
µέση λύση και δεν έµενε το πλήρωµα χωρίς γλυκό. 
Από νωρίς είχανε µαζέψει τα υλικά και τα ζυγίζα-
νε για τις σωστές δόσεις. Αλεύρια, ζάχαρες, πορ-
τοκάλια για τα µελοµακάρονα, µέλι και κοπανι-
σµένο καρύδι για το σορόπιασµα. Εκεί που τα χα-
λούσανε µε τον καµαρότο, το Λευτέρη, ήτανε η 
συνταγή για τους κουραµπιέδες. Υπήρχε σοβαρή 
διάσταση απόψεων για την παρασκευή της ζύµης 
των κουραµπιέδων. Ο Παντελής ήθελε να βάλει 
ζάχαρη στη ζύµη, ο Λευτέρης αρνιότανε, υποστη-
ρίζοντας ότι αφού βάζοµε την άχνη από πάνω ο 
κουραµπιές γλυκαίνει. Κι όπως είχανε τα καρύδια, 
τα αµύγδαλα και το κονιάκ στον πάγκο έτοιµα για  

Η συνάντηση έγινε τυχαία στου «ΧΑΡΑΜΗ» 
στην Τερψιθέα,  ένα πρωινό µετά την επίσκεψη 
στα ιατρεία του «Οίκου Ναύτου».  Η κυρά Γεωρ-
γίτσα είχε φέρει τον άντρα της το Λευτέρη για ε-
ξετάσεις και καθίσανε, επειδή ήτανε νηστικός, να 
πιει µια πορτοκαλάδα. Είχανε περάσει χρόνια από 
την τελευταία τους συνάντηση κι αυτό φαινότανε 
όχι µόνο στα µαλλιά αλλά και από τις σωµατικές 
δυνάµεις και των δύο.  
Πρώτος µίλησε ο καπτά-∆ηµήτρης. Ο Λευτέρης 
δεν τον γνώρισε, ή µάλλον δεν τονε θυµήθηκε. Η 
κατάσταση της υγείας του φαινότανε καθαρά ζω-
γραφισµένη σ` όλο του το σώµα. Από τα τρεµάµε-
να χέρια µέχρι το άχρωµο κατεβασµένο πρόσωπο 
και το απλανές βλέµµα.  Όπως κρατούσε το ποτή-
ρι µε τα δυο του χέρια, ο Λευτέρης, σήκωσε το κε-
φάλι και κοίταξε αµήχανα τον καπτά-∆ηµήτρη. 
Έδειχνε πως έκαµνε προσπάθεια να τον θυµηθεί. 
Ένα χαµόγελο, µόνο, χάραξε στα χείλη του και 
χαλάρωσε το κεφάλι στους ώµους του µέχρι που 
έσκυψε και συνέχισε να κοιτάζει το ποτήρι την 
πορτοκαλάδα. 
Η κυρά Γεωργίτσα µπήκε στη µέση να δικαιολο-
γήσει την κατάσταση:  
-Χρόνια έχει αναιµία, είπε και κατάπτωση. Τώρα 
τελευταία ξεχνάει και  δύσκολα θυµάται τα παλιά. 
Ο γιατρός λέει πως είναι της ηλικίας. Τονε πάµε 
στο καφενείο για να βλέπει τους φίλους του και να 
δουλεύει το µυαλό του µα αυτός στενοχωριέται, 
γυρίζει στο σπίτι και κλαίει.  
Ύστερα, γυρνώντας προς το Λευτέρη και µε ύφος 
παρακλητικό, άρχισε να του µιλάει: 
-Ελα Λευτέρη µου, ο καπτά-∆ηµήτρης είναι, κοί-
ταξέ τονε, που κάµατε µαζί στο βαπόρι (είπε ένα 
όνοµα έτσι για να του κεντρίσει το µυαλό), για δες 
τονε, γέρασε και κείνος µα δεν έχει αλλάξει και 
πολύ. Για θυµήσου. 
Ο Λευτέρης ξανασήκωσε το κεφάλι αλλά αυτή τη 
φορά µε βλέµµα θολό και µε µάτια υγρά έτοιµα να 
κλάψουν. Κοίταζε επίµονα τον καπτά-∆ηµήτρη κι 
έδειχνε να προσπαθεί. Αυτή τη φορά όµως έσκυψε 
το κεφάλι, όχι από κούραση µα γιατί του `πεσε το 
ποτήρι απ` τα χέρια. Σήκωσε µια το κεφάλι,  κοί-
ταξε τη Γεωργίτσα απολογητικά και ξανάσκυψε.  
Ο   καπτά – ∆ηµήτρης φώναξε το γκαρσόνι να µα-
ζέψει το σπασµένο ποτήρι και να φέρει µια πορτο-
καλάδα σε αντικατάσταση της χυµένης. Κάθισε 
δίπλα του κι άρχισε να του µιλά για τα παλιά. Για 
την παρέα που κάµανε. Για τα τσιµπούσια µετά το 
ψάρεµα στις ράδες.  
Ο Λευτέρης  άκουγε µα δε βοηθούσε  στη συζήτη- 

Βάζουνε ζάχαρη στους κουραµπιέδες; 



την επιχείρηση, βάλανε ένα ποτηράκι κονιάκ πή-
ρανε και δυο αµύγδαλα κι άρχισαν τις διαβουλεύ-
σεις.  Και πίνοντας και τρώγοντας τους  βρήκε το 
πρωί, χωρίς να  καταλήξουν σε συµφωνία. Απο-
φάσισαν, όµως, να αποταθούν σε διαιτητή για την 
επίλυση της διαφοράς. Περίµεναν, λοιπόν, να ξυ-
πνήσει ο καπετάνιος, και πριν καλά-καλά  ανοίξει 
τα µάτια του βρέθηκαν, µε τον καφέ στο δίσκο,  
στην πόρτα του προσπαθώντας  να του εξηγήσου-
νε τη διαφορά τους, ζητώντας του, συνάµα, και τη 
γνώµη του η οποία θα ήτανε και η συνταγή που 
θα φτιαχτούν οι κουραµπιέδες. 
Ο καπετάνιος, βλέποντας την κατάσταση και των 
δυο και µην έχοντας όρεξη πρωί-πρωί, πριν ανοί-
ξει τα µάτια του, να κουβεντιάζει για κουραµπιέ-
δες, τους παράπεµψε στον ασυρµατιστή µε την ε-
ντολή να καλέσει το «Αθήναι ράδιο» και να βγά-
λει όποιο τηλέφωνο θέλουνε για να τους λύσει τη 
διαφορά τους.  
Έτσι έγιναν τα σχετικά κι αφού καληµερίστηκαν 
µε το χειριστή του σταθµού, δώσανε το τηλέφωνο 
της κυρά Γεωργίτσας για να της θέσει το ερώτηµα 
ο Λευτέρης (ο Παντελής ήτανε γεροντοπαλίκαρο 
και δεν υπήρχε σηµείο ανταπόκρισης στην Ελλά-
δα). Λόγω της εορτής περιµένανε για λίγο και µό-
λις άνοιξε η γραµµή κι ακούστηκε το «εµπρός» 
της κυρά Γεωργίτσας γκάριξε ο Λευτέρης:  
-Ελα, Γεωργίτσα, στους κουραµπιέδες βάζουνε 
ζάχαρη; Πες µου γιατί θα µε σκάσει ο µάγειρας.  
Εγινε µικρή παύση, κι ύστερα ακούστηκε η φωνή 
της κυρά Γεωργίτσας γεµάτη απορία. 
-Tι να σου πω, Λευτέρη µου στην κατάσταση που 
είσαι ότι θέλεις βάλε.  Μόνο οι άλλοι να µη σου 
συνεριστούνε.  
Ο Λευτέρης κρατώντας ανοιχτή τη γραµµή γύρισε 
στο µάγειρα και µε πρόσωπο όλο χαρά άρχισε να 
του λέει:,  
-«Tα βλέπεις βρε ξεκουτιάρη; Μου το `πε κι η Γε-
ωργίτσα, ότι θέλω να βάλω. Ε, εγώ αποφασίζω 
και δε βάζω ζάχαρη. 
Ο Παντελής, όµως, δεν υποχωρούσε. Ως εκ της 
θέσεως ήτανε ο άµεσα υπεύθυνος και ο κύριος α-
ποδέκτης των σχολίων και των παραπόνων που θα 
δηµιουργούνταν από την αποτυχία των κουρα-
µπιέδων. Έτσι, δηλώνοντας την ειδικότητά του, α-
ντέτεινε: 
-Eγώ είµαι µάγειρας, κι εγώ αποφασίζω. Και δε 
δέχοµαι συµβουλές από καµιά Γεωργίτσα.  
Η διένεξη µεταξύ Λευτέρη και Παντελή κράτησε 
για λίγο ακόµη µε το ακουστικό πατηµένο και τη 
γραµµή ανοιχτή.  
Μόλις χαλάρωσε το δάχτυλο του Λευτέρη και ε-
λευθερώθηκε το ακουστικό, ακούστηκε η φωνή  
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του χειριστή του σταθµού, που άθελά του είχε α-
κούσει τη συζήτηση.  
-Ρε παιδιά, βάλτε ότι θέλετε στους  κουραµπιέδες, 
τη γραµµή αφήστε ελεύθερη να µιλήσουν κι αυτοί  
που περιµένουνε. Καλά Χριστούγεννα και να ξέ-
ρεται πως µε ζάχαρη η χωρίς, τους κουραµπιέδες 
η πασπαλισµένη πάνω τους άχνη έτσι κι αλλιώς 
τους γλυκαίνει. 
Όσο τα `λεγε ο καπτά-∆ηµήτρης το πρόσωπο του 
Λευτέρη ζωήρευε. Κι ώσπου να τελειώσει την 
κουβέντα ο καπετάνιος,  άνοιξε και το στόµα του 
Λευτέρη. 
-Και δε µου λες, καπτά-∆ηµήτρη, βάλαµε ζάχαρη 
στη ζύµη; Γιατί εγώ όπως ήµουνα απ` το κονιάκ 
δεν καλοθυµούµαι.  
Και σκύβοντας προς το µέρος του συνέχισε: 
Πάµε στο Σαµιώτικο για ένα ούζο, να το κουβε-
ντιάσοµε καλύτερα; 
Αντίρρηση δεν υπήρχε. Ένα ούζο ότι το καλύτερο  
για τονωτικό θα `τανε.  Μπήκανε στο ταξί και δώ-
σανε την εντολή για την αγορά. Καλέσανε και τον 
ταξιτζή για ένα κέρασµα. Μα µόλις φτάσανε στη 
πόρτα του ουζερί τους ήρθε η απογοήτευση. 
«Κλειστόν λόγω έλλειψης πελατείας» έγραφε µια 
χειρόγραφη πινακίδα από χαρτόνι.  
-Βλέπεις τελειώσανε οι µερακλήδες καπετάνιο 
µου (ακούστηκε το σχόλιο του ταξιτζή). Τώρα 
όλοι στην καφετέρια τη βγάζουνε µε φραπέ και 
καπουτσίνο. Τι να σου κάµουνε και τα ουζερί; Τα 
κλείσανε να µην τα βλέπουνε αδειανά και καίγε-
ται η καρδιά τους.  
Συνέχισαν για τον ηλεκτρικό. Έξω απ` το σταθµό 
κατέβηκε ο καπτά ∆ηµήτρης. Χαιρετίστηκαν µε 
βαριά καρδιά αλλά κράτησαν τη ψυχραιµία τους. 
Ξεκινώντας το ταξί ακούστηκε η φωνή του Λευ-
τέρη:  
-Καπτά-∆ηµήτρη δεν µου `πες, βάζουνε ζάχαρη 
στους κουραµπιέδες; ∆εν πρόφθασε να απαντήσει 
ο καπετάνιος. Μπήκε στο σταθµό κι έβγαλε το ει-
σιτήριο τρέχοντας για να προφθάσει το τρένο.  
Το βαγόνι ήταν γεµάτο, λόγω της ώρας, µικροί, 
µεγάλοι όλοι σιωπηλοί µε τα µούτρα τους σε µια 
εφηµερίδα. Μόνο κάτι παιδαρέλια χασκογελούσα-
νε. Σιωπηλός κι εκείνος, του `ρθαν στο νου τα λό-
για του χειριστή του «Αθήναι Ράδιο», «µε ζάχαρη 
ή χωρίς, τους κουραµπιέδες η πασπαλισµένη πά-
νω τους άχνη τους γλυκαίνει» και από µέσα του 
αναρωτήθηκε: 
-Άραγε  ο κουραµπιές που φάγαµε οργώνοντας 
κύµα-κύµα τον ωκεανό,  ήτανε µε µπόλικη άχνη 
πασπαλισµένος; 

 
«Billy the Greek»                                           Γ. Μ. Φράγκος        
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λείς του κράτους των Οδρυσών που ιδρύθηκε 
µεταξύ του 480 και 460 π.Χ. Στα χρόνια του Φι-
λίππου Β' η Μαρώνεια και οι άλλες πόλεις της 
Θράκης προσαρτήθηκαν στο βασίλειο της Μα-
κεδονίας. Αργότερα γνώρισαν διαδοχικά την ε-
ξουσία του Λυσιµάχου, του Πτολεµαίου Γ', του 
Φιλίππου Ε' και του Αντιόχου Γ'. Μετά τη µάχη 
της Πύδνας και την ήττα του Περσέα, οι Ρωµαίοι 
κήρυξαν τη Μαρώνεια ελεύθερη πόλη. Τότε υ-
πογράφηκε η συµµαχία Ρωµαίων και Μαρωνι-
τών, το κείµενο της οποίας υπάρχει χαραγµένο 
σε λίθινη στήλη του Μουσείου Κοµοτηνής. Τότε 
πρέπει να κυκλοφόρησαν και τα αργυρά τετρά-
δραχµα της πόλης που µαρτυρούν νέα περίοδο 
οικονοµικής ανάπτυξης και ευηµερίας. Το 2ο αι. 
µ.Χ. την επισκέφθηκε ο Τραϊανός, ο οποίος α-
σφαλώς θα φρόντισε για την ανέγερση δηµοσίων 
κτιρίων. Οι Μαρωνίτες τον τίµησαν µε αδριά-
ντα, όπως φανερώνει η τιµητική επιγραφή του 
βάθρου που διασώθηκε.  
Για την ιστορία της Μαρώνειας έγραψε ο προϊ-
στάµενος της αρχαιολογικής υπηρεσίας της 
Θράκης, αρχαιολόγος κ. ∆ιαµαντής Τριαντάφυλ-
λος: 
«Τις πρώτες δεκαετίες του 7ου αι. π.Χ. Έλληνες 
άποικοι από τη Χίο αναζητώντας καινούρια πα-
τρίδα για πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονοµι-
κούς λόγους έφτασαν στα παράλια της Θράκης 
και ίδρυσαν τη Μαρώνεια στις νοτιοδυτικές πλα-
γιές του Ισµάρου. Στην περιοχή κατοικούσαν, 
σύµφωνα µε τον Ηρόδοτο, οι Κίκονες. Ο 
Όµηρος αναφέρει την πόλη τους Ίσµαρο ή Ισµά-
ρα. Η σύγκρουση των συντρόφων του Οδυσσέα 
µε τους Κίκονες που περιγράφεται στην Οδύσ-
σεια, υποκρύπτει ασφαλώς µια πρώτη ανεπιτυχή 
προσπάθεια των αποίκων να εγκατασταθούν στη 
χώρα των Κικόνων. Αργότερα φαίνεται ότι η 
εγκατάσταση των αποίκων έγινε δυνατή µόνο µε 
την ανοχή των ντόπιων κατοίκων. Με την υπόθε-
ση αυτή µπορεί να εξηγηθεί και το γεγονός ότι ο 
Μάρωνας ιερέας του Απόλλωνα στην πόλη της 
Ισµάρου, έγινε ο οικιστής της νέας πόλης και 
µάλιστα της έδωσε και το όνοµά του». 
Αποσπάσµατα από την διαδυκτιακή διεύθυνση: 

http://www.culture.gr/2/21/211/21119a/
g211sa06.html 

 
*Ο Μάρωνας ήταν γιος του πρώτου βασιλιά της 
Χίου Οινοπίωνα, γιου του ∆ιόνυσου, που δίδαξε 
στους Χιώτες την παραγωγή του κρασιού. 

Η Μαρώνεια ιδρύθηκε από Χιώτες αποίκους, 
στις νοτιοδυτικές πλαγιές του ΄Ισµαρου, στα µέ-
σα του 7ου π.Χ. αιώνα και εξελίχθηκε σε κραται-
ά και πολυάνθρωπη πόλη-κράτος. Η παράδοση 
αναφέρει ως οικιστή της Μαρώνειας τον Μάρω-
να*, ιερέα του Απόλλωνα. Από τον Όµηρο είναι 
γνωστή η φιλοξενία και τα δώρα του Μάρωνα 
προς τον Οδυσσέα όταν εκείνος βρέθηκε στη 
χώρα των Κικόνων. Η οχύρωση της κλασικής 
πόλης έχει µήκος 10 χιλιοµέτρων και περιλαµβά-
νει µία έκταση 4.000 στρεµµάτων από την παρα-
λία µέχρι την κορυφή του Ίσµαρου. 
Οι ανασκαφές άρχισαν στα τέλη της δεκαετίας 
του 1960 και αποκάλυψαν:  
Το θέατρο της πόλης µε δύο φάσεις κατασκευής, 
την ελληνιστική και τη ρωµαϊκή. Ιερό, πιθανόν 
του ∆ιονύσου, που χρονολογείται στον 4ο π.Χ. 
αιώνα. Μεγάλη κατοικία ελληνιστικής εποχής µε 
ψηφιδωτό δάπεδο. ∆ύο µεγάλα κτιριακά συγκρο-
τήµατα, πιθανότατα δηµόσια, ελληνιστικής επο-
χής. Τµήµατα της οχύρωσης της κλασικής πό-
λης. Σηµαντικότερα µνηµεία και αρχιτεκτονικά 
σύνολα της περιοχής θεωρούνται: 
Αρχαίο Θέατρο. Κατασκευάσθηκε στην ελληνι-
στική εποχή, αλλά έχει υποστεί µετασκευές στα 
ρωµαϊκά χρόνια. Σώζονται τρεις σειρές από το 
λίθινο κοίλο, ο κεντρικός και ο πεταλόσχηµος 
αγωγός της ορχήστρας και το κτήριο της ρωµαϊ-
κής σκηνής. 
Ιερό του ∆ιονύσου (;).΄Έχει αποκαλυφθεί το ιερό 
του 4ου αιώνα π.Χ. και ο αναληµµατικός τοίχος 
που συγκρατούσε το άνδηρο καθώς και τµήµατα 
δύο κτηρίων βόρεια και νότια του ιερού. 
Οικία ψηφιδωτού. Μεγάλη κατοικία του τέλους 
4ου - αρχών 3ου αιώνα π.Χ. µε ψηφιδωτό δάπε-
δο στον ανδρώνα. 
Ρωµαϊκό Πρόπυλο. Μνηµειακή πύλη που χρονο-
λογείται στην εποχή του αυτοκράτορα Αδριανού 
(124-125 µ.Χ.). 
Η νέα πόλη αρκετά γρήγορα γνώρισε µεγάλη 
ανάπτυξη και έγινε σηµαντικό εµπορικό κέντρο, 
όπως δείχνουν τα αργυρά νοµίσµατά της, που 
άρχισαν να κυκλοφορούν πριν από το 500 π.Χ. 
Στα χρόνια των Περσικών πολέµων µαζί µε τις 
άλλες ελληνικές πόλεις υποτάχτηκε στους Πέρ-
σες. Όταν ιδρύθηκε η πρώτη Αθηναϊκή Συµµαχί-
α, έγινε µέλος και πλήρωνε φόρο 1,5 τάλαντο. 
Το ποσό αυτό αυξήθηκε αργότερα σε 3 τάλαντα 
και µαρτυρεί την οικονοµική ανάπτυξη της πό-
λης. Φόρους πρέπει να πλήρωνε και στους βασι- 

Μαρώνεια  
Μια χιώτικη αποικία στη Θράκη 



Πως σώθηκε το κάστρο της Χίου 
Η βρύση στην πλατεία του κάστρου της Χίου που 
κοσµεί το οπισθόφυλλο του Περιοδικού µας, από α-
νευθυνότητα ή σκοπιµότητα γκρεµίσθηκε και δεν 
έφθασε µέχρι τις µέρες µας. Είµαστε τυχεροί που 
αυτό καθ` αυτό το κάστρο δεν είχε την ίδια τύχη 
που έστω και πληγωµένο, έφθασε  µέχρι τις µέρες 
µας κι ευτυχώς, όχι µόνο δεν κινδυνεύει πλέον, αλ-
λά όπως παρακολουθούµε στον τοπικό τύπο, γίνο-
νται εκτός από τις επί µέρους προσπάθειες συντήρη-
σης και σχεδιασµός για γενικότερες εργασίες που θα 
συµβάλλουν στην αποκατάσταση και προβολή του. 
Χάρη στον ακούραστο συνεργάτη µας ∆ηµήτρη 
Μελαχροινούδη, εξασφαλίσαµε τα έγγραφα από τη 
Βιβλιοθήκη Κοραή, που φωτοτυπίες τους σε σµί-
κρυνση παραθέτουµε και κάποιες φωτογραφίες από 
το κάστρο του χθες, του Μαξ Ρεντιάνη... 

Πάνω: Η πλάκα στη σκοτεινή φυλακή 
Κάτω: Τα λουτρά 

Φωτογραφίες Μαξ Ρεντιάνη,  
Αρχείο Βαγγέλη Ρουφάκη 
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Πάνω: ∆ρόµος στο κάστρο 
∆ίπλα: 1) Στον Άγιο Γεώργιο  
2)Ο τάφος του Καρά Αλή στο 
τουρκικό νεκροταφείο 3) Σπίτι 
και βρύση στο κάστρο 
Μικρή φωτογραφία: 
Άποψη από το τουρκικό νεκρο-
ταφείο στο κάστρο 
Φωτογραφίες Μαξ Ρεντιάνη 
Αρχείο Βαγγέλη Ρουφάκη 
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Ιάσων Ευαγγέλου 
Ο Ιατροφιλόσοφος 

 

Εργογραφία (συνοπτική) 
Ποίηση: 21 συλλογές. Οι 9 συλλογές περιέχουν 
γνωµική ποίηση: «Ψηφιδωτό Ποίησης». 
Γνωµικοί στοχασµοί: 24 βιβλία: «Ψηφίδες Ιδεών» 
µε 12.000 προσωπικούς στοχασµούς. 
Θέατρο: 2 έργα και 9 µονόπρακτα. 
Πεζογραφία: α) Αφήγηση: 6 βιβλία. ∆ιηγήµατα, 
νουβέλες, µυθιστορήµατα). 
β) ∆οκίµια και Μελέτες: 41 βιβλία. 
Λαογραφία: Η πυροβασία των Αναστενάριδων. 
Μεταφράσεις: Οι  προσωκρατικοί  Φιλόσοφοι.  
Λεξικά: α) Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων. 
β) Μικρό Ετυµολογικό και Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό  
γ) Γνωµολογικό Λεξικό (εννοιών γενικής παιδείας). 
Ανθολογίες: Ανθολογία Νεοελληνικού Γνωµικού 
Λόγου (1800-2000). 
Τον γνώρισα την περασµένη άνοιξη που ήλθε µε τη 

γυναίκα του στη Χίο 
και περάσαµε πολύ 
ωραία. Στην παρέα 
µας οι συνεργάτες και 
φίλοι ∆ηµ. Μελαχροι-
νούδης, Ευαγγελία 
Παπαζή και το ζεύγος 
Μιχάλης και Τζένη 
Χαννάκη. 
∆ιδάχθηκα πολλά από 
τη σοφία του, τον 
θαύµασα για τον 
πλούτο της γνώσης 
που διαθέτει, αλλά 
και το απλό και µειλί-
χιο του χαρακτήρα 
του. 
Πριν λίγες µέρες, πή-
ρα το τελευταίο του 
βιβλίο «Αλφαβητάρι 
του Ονείρου ποιητικά 
δοκίµια», Εκδόσεις 
Μάριου Βερέττα. 
Ανοίγοντάς το µε 
έκπληξη και συγκίνη-
ση είδα εσωτερικά τα 
παραπλεύρως και τον 
ευχαριστώ για την µε-
γάλη τιµή, ανταποδί-
δοντας πολλαπλάσια 
τις ευχές. 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Ο Ιάσων Ευαγγέλου (φιλολογικό ψευδώνυµο του 
οφθαλµίατρου Ευάγγελου Ευαγγελίου), γεννήθηκε 
στο Βόλο το 1926. Σπούδασε στο Πανεπιστήµιο 
Αθηνών Ιατρική, πτυχίο 1954, Φιλοσοφία,  πτυχίο  

Ο Ιάσων Ευαγγέλου, η σύζυγός του και στη µέση  
ο ∆ηµ. Μελαχροινούδης (Καρδάµυλα 3 Ιουνίου 2006) 

 

1974 και Θεολογία, ακροατής επί τετραετία. Μέ-
λος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, της Ελ-
ληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, της Ελληνικής 
Εταιρείας Φιλοσοφικών Μελετών κ.ά. Αρχισυντά-
κτης του περιοδικού «Προεκτάσεις στην εκπαί-
δευση» (1991-1997) και του περιοδικού 
«Κασταλία» της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λο-
γοτεχνών (1999-2005). 
Ο Ιάσων Ευαγγέλου παρουσιάστηκε στα Γράµµα-
τα το 1962 και από τότε προσφέρει στον λογοτε-
χνικό και φιλοσοφικό χώρο ένα σηµαντικό έργο, 
που το χαρακτηρίζει κριτικό και εγκυκλοπαιδικό 
πνεύµα, πνευµατικός προβληµατισµός, ευαισθησί-
α και ήθος, σαφήνεια σκέψης και έκφρασης, και 
περιεκτική διατύπωση λόγου. Αποσπάσµατα του 
έργου του µεταφράστηκαν και στο εξωτερικό. Για 
την προσφορά του στα Ελληνικά Γράµµατα έχει 
τιµηθεί µε διακρίσεις και έτυχε τιµητικού διπλώ-
µατος από το Υπουργείο Πολιτισµού (1999). Έχει 
επίσης περιληφθεί σε ελληνικά και ξένα βιογραφι-
κά λεξικά. 
Το έργο του αγκαλιάζει όλους σχεδόν τους τοµείς 
του έντεχνου Λόγου, και εκτός από άρθρα σε ε-
γκυκλοπαίδειες, περιοδικά και εφηµερίδες, αποτε-
λείται από ενενήντα βιβλία. 
Από τα πιο χαρακτηριστικά έργα του είναι οι                                          
γνωµικοί στοχασµοί: ΨΗΦΙ∆ΕΣ Ι∆ΕΩΝ και η 
γνωµική ποίηση: ΨΗΦΙ∆ΩΤΟ ΠΟΙΗΣΗΣ, που 
συνεχίζουν -και ανανεώνουν- στο χώρο της Ελλη-
νικής Γραµµατείας, την παράδοση του επιγραµµα-
τικού λόγου (πεζού και ποιητικού). 
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«Μπράβο - Συγχαρητήρια στο 
µελίσσι δηµιουργίας που λέγε-
τα ι  Γιάννης  Κολλιάρος 
άνθρωπος του πολιτισµού στην 
Ιωνία- µπροστάρη και δεσµεύο-
µαι πως αν εκλεγεί ο συνδυα-
σµός µας ΙΩΝΙΑ-ΕΝΩΜΕΝΟΙ 
ΠΑΝΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ θα το ανα-
δείξουµε και όχι µόνο αλλά σε 
συνεργασία µε άλλους φορείς 
(Υπουργείο Πολιτισµού-σε προ-
γράµµατα Life κ. λ. π.  θα το ε-
γκαταστήσουµε σε νέα κτίρια 
µέσα στην Καλλιµασιά και 
ύστερα από συναπόφαση δική 
του. 
∆υστυχώς το Λαογραφικό Μου-
σείο είναι παραµεληµένο και 
πρέπει να αναδειχθεί και να 
βοηθηθεί απ` όλους τους φορείς 
της Χίου (Ν Α, Περιφέρεια 
κ.λ.π.), γιατί είναι η βαριά µας 
βιοµηχανία στη Χίο-στην Ιωνία. 
 

Με µεγάλη εκτίµηση 
Στο φίλο Γιάννη Κολλιάρο 

 

(υπογραφή) 
 

Κοσµάς Αβραµίδης 
Υποψ. ∆ήµαρχος Ιωνίας 

∆/ντης Υπ. Με.» 

«Κύκνειο άσµα» του Κοσµά 
Παρά το «προεκλογικό» της εγγραφής στο βιβλίο του Λαογραφι-
κού Μουσείου Καλλιµασιάς, η οποία έγινε µεταξύ 6 και 10 Ο-
κτώβρη 2006, λίγο πριν το ταξίδι του για εξωγήινο προορισµό, 
παραµένει υποχρέωση των συνεχιστών του (και όχι µόνο) να α-
ναδειχθεί το Μουσείο, γιατί µαζί µε τα µνηµεία της πολιτιστικής 
µας κληρονοµιάς «είναι η βαριά µας βιοµηχανία». 
Όπως πληροφορούµαστε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ιωνίας, σε πρό-
σφατη συνεδρίασή του, αποφάσισε να αναλάβει το Μουσείο, µε-
τατρέποντάς το σε Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Θα  επι-
χορηγείται µε 30.000 ευρώ, µε απώτερο στόχο τα 50.000. Η ανά-
δειξη των εκθεµάτων όµως, χρειάζεται πολύ περισσότερα, αν συ-
νυπολογισθεί και η συντήρηση που επιβάλλεται. 
Συγχαίροντας το ∆. Σ. για τη γενναία του απόφαση, σαν Επίτιµος 
Πρόεδρος του Εκπολιτιστικό Σωµατίου «Η Πρόοδος», υποχρεού-
µαι να υπενθυµίσω υποσχέσεις για κλιµατισµό και ξενοδοχειακό 
εξοπλισµό του Πνευµατικού Κέντρου. 

∆ηµ. Μελαχροινούδης 

Κοσµάς Αβραµίδης 
(1944-2006) 

Το χειρόγραφο Το κείµενο 
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Ξενοδοχείο «Όλυµπος»  
Ορφέως 37, Κοµοτινή 

 
Αγαπητοί µας 
Θερµά συγχαρητήρια για τις προσπάθειες που 
κάνετε προς ανάδειξη της ιστορίας και τον πο-
λιτισµό του τόπου σας. ∆ιαβάζοντας το βιβλίο 
του Χριστόφορου Καστάνη, που µου έστειλε ο 
κύριος Ρουφάκης, «Ο Έλληνας Εξόριστος», 
προσπαθώ, οµολογώ να συνδέσω τις ιστορικές 
αφηγήσεις των προγόνων µου µε τα αναγραφό-
µενα γεγονότα.  
Η γιαγιά µου Κυρατσή κατάγονταν από τη Χίο, 
ήταν δε (σύµφωνα µε έρευνα των ξαδέλφων 
µου που ζουν στην Αµερική, καθότι παιδιά των 
µανάδων τους που κάποτε έφυγαν από την Ελ-
λάδα ως νύµφες, για να δουν καλύτερες µέρες), 
δεύτερα εξαδέλφια µε τον Ιωακείµ τον Χιώτη 
Πατριάρχη. 
Μεγάλη και πολυποίκιλη η πορεία του Ελληνι-
κού Έθνους! Το ερώτηµα που τίθεται σήµερα 
είναι πού θα καταλήξει ένεκα των γύρωθεν  ε-
χθρικών βλέψεων και της ανύπαρκτης ελληνι-
κής εξωτερικής πολιτικής! 
Ο παππούς µου ο Νικολής ήλθε στην Ανατολι-
κή Θράκη µε την οικογένειά του εγκαταλείπο-
ντας τη γενέτειρα γη, την Ήπειρο, ένεκα των 
δεινών από τον Αλή Πασά, όπου βρεθήκανε µε 
την γιαγιά µου Κυρατσή που εγκατέλειψαν τη 
Χίο χάριν επιβίωσης. 
Εύχοµαι ολόψυχα να έχετε πάντα επιτυχία στις 
επιδιώξεις σας. Ο κύριος Ρουφάκης είναι άνθρω 
πος που εκφράζει επάξια το ακριτικό νησί µας.  
Θεωρώ ότι ενδείκνυται η συνεργασία σας µε τη 
«∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυ-
ξης του ∆ήµου Κοµοτηνής», στην οποία προΐ-
σταται η δραστήρια κυρία Μεντσελίδου, ∆ηµο-
τική Σύµβουλος. 
Ελπίζω και εύχοµαι να γνωριστούµε... κάποτε. 
Θα χαρώ να σας φιλοξενήσω, αν αποφασίσετε 
να επισκεφθείτε την πόλη µας. Σας ευχαριστώ 
πολύ. Τις ευχές µου στον κύριο Ρουφάκη. 

 
Με εκτίµηση 

Σούλα Χρυσοστόµου 

Αγαπητέ κ. Ρουφάκη, 
Γνωρίζω την προσπάθειά σας και τη ∆ΑΦΝΗ 
από τον Χρυσόστοµιο Γελαγώτη, µε τον οποίο 
είµαστε «µπατσανάκια». Σας αξίζουν θερµά 
συγχαρητήρια. Θα ήθελα να σας προτείνω δύο 
τεύχη της ∆ΑΦΝΗΣ να αφιερωθούν σε δύο µε-
γάλες µορφές της χιακής πνευµατικής κληρονο-
µιάς, τον Αδαµάντιο Κοραή και τον Νεόφυτο 
Βάµβα.  Θα παρακαλούσα όµως οι συνεργασίες 
να έχουν αµιγώς επιστηµονικό χαρακτή-
ρα. Λόγω µεταπτυχιακών και διδακτορικών 
σπουδών µου τυγχάνει να ασχολούµαι µε την 
περίοδο της Τουρκοκρατίας. Γράψτε µου αν 
συµφωνείτε µε την πρότασή µου για να σχεδιά- 
σουµε τα αφιερώµατα. 
Με θερµές ευχές να είστε πάντα καλά 
 

Αθανάσιος Ι. Καλαµάτας 
Θεολόγος Καθηγητής 

Master Ιστορίας 
Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ ΑΠΘ 

* 
 

Χαίρετε κυρίες και κύριοι! 
Αξιότιµε κύριε Ρουφάκη,  
Προ ολίγου ο κύριος Νόµπελ µου έδωσε το 
φυλλάδιο µε τίτλο: Οι Αρχαίοι Έλληνες Φιλό-
σοφοι στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Εικο-
νογραφία.  
Επί τούτου είχαµε προχθές µιλήσει και µε τον 
∆ρ. Προβατάκη. 
Συγχαρητήρια για την έξοχη παρουσίαση της 
οµιλίας του ∆ρ. Θεοχάρη στο Οµήρειο Πνευµα-
τικό Κέντρο ∆ήµου Χίου, στις 25 Οκτ. 2002. 
Όπως µου είπαν οι ∆ρ. Προβατάκης και ο κύ-
ριος Νόµπελ ίσως έχετε φωτογραφικό υλικό 
ώστε να µπορώ να δω καθαρότερα την σηµα-
ντική αυτή θέση και «Ιστορία»! 
Συγχαρητήρια για το έργο σας, ευχαριστούµε 
που υπάρχουν άτοµα του βεληνεκούς που κατα-
γράφουν και αναδεικνύουν την Ιστορία, Λαο-
γραφία και εθνικά µας θέµατα σε χαλεπούς και-
ρούς που βάλλονται τόσο λυσσαλέα οι αρχές µας! 
 
∆ρ .  Ευστράτιος  Ν .  Σουµπασάκης ,  C.E.M. 
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Του Βαγγέλη Ρουφάκη 
 

Αντίγραφα των παρακάτω εγγράφων µας έδωσε ο κύριος Στέλιος Συριανός µε την παρέµβαση του κυρίου 
Σταµάτη Μανέ και τα δηµοσιεύουµε µετά από τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και... εν όψει εκλογών 
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Μετά την µεγάλη διαδήλωση στην Ουάσιγκτον 
των ΗΠΑ, στις 31 του Μάη 1992 για το 
«Μακεδονικό», ακολούθησε συγκέντρωση δια-
µαρτυρίας έξω από το κτήριο των Ηνωµένων 
Εθνών στη Νέα Υόρκη, στις 16 του Γενάρη 
1993 για τον ίδιο λόγο. 
Η αστυνοµία της Νέας Υόρκης που µας 
«µάντρωσε» σε διπλανούς δρόµους, καθώς και 
το αεροπλάνο των Σκοπιανών που γύρναγε πά-
νω από την πόλη τραβώντας πίσω του ένα τερά-
στιο πανό µε ανθελληνικά συνθήµατα, µας ε-
ξόργισαν και έδωσαν περισσό-
τερο παλµό στην συγκέντρωση. 
Οι Έλληνες του Καναδά 
έδωσαν κι αυτοί δυναµικό πα-
ρών κι ας χρειάστηκε να ταξιδέ-
ψουν νύκτα για να `ναι νωρίς 
εκεί που τους καλούσε το καθή-
κον. 
Ανάµεσά τους η Ιουλία (Julia) 
που από την πρώτη στιγµή τρά-
βηξε την προσοχή µου. Κατάκο-
πη απ` το ξενύχτι και το ταξίδι, 
βραχνή απ` τις φωνές, κατακόκ-
κινη απ` την ένταση, δεν το 
`βαζε κάτω. Κράταγε στα χέρια 
της τα τελευταία χαρτιά-
ντοκουµέντα και τα `δειχνε σε 
όλους, µια που τα αντίγραφα 
που είχε κουβαλήσει µαζί της, 
τα `χε µοιράσει όλα. Την πλησί-
ασα. Στα µάτια της είδα τις Ελληνίδες, τις Ηρω-
ίδες όλων των εποχών. Μίλησα για λίγο µαζί 
της, ζήτησα αντίγραφα από τα χαρτιά που κρα-
τούσε, αλλά µε λύπη µου είπε ότι είχε ένα µόνο 
αντίγραφο απ` το καθένα, µπορούσε όµως να 
µου στείλει από τον Καναδά, µόλις θα επέστρε-
φε. Της έδωσα την κάρτα µου και αφού είπαµε 
ακόµα λίγα λόγια, χωρίσαµε συνεχίζοντας τον 
αγώνα της ηµέρας, καθένας µε την δική του ο-
µάδα. 
Σε λίγες µέρες πήρα ένα φάκελο γεµάτο µε τα 
χαρτιά που είχα ζητήσει, πολλά άλλα και το 
γράµµα που ακολουθεί σε Ελληνικά... εξωτερι-
κού. 
 
«18 Ιανουαρίου  1993 
Με Ελληνικό παλµό σας καληµερίζω και σας 
υπενθυµίζω ότι η Μακεδονία είναι οι µεγάλοι 
κτύποι της καρδιάς της Ελλάδος. 
Με τον τρόπο που  σας γνώρισα  και  στον τόπο  

που έγινε και γιατί γνωριστήκαµε, είναι για µένα 
µια ζωή δεύτερη που µετράει πατριωτικά. Χαίρο-
µαι που υπάρχουν ακόµα σπίθες κάτω από ξενι-
τεµένες στάχτες που στο φύσηµα του Ελληνικού 
Καθήκοντος, φουντώνουν και ξεπερνούν τα σύ-
νορα που ζουν (πρέπει να κρατηθούµε ακέραιοι 
στην παράδοση και σωστοί στην µεταβίβαση των 
ιδανικών) τουλάχιστον εσείς που έχετε παιδιά 
(δεν ήξερε ότι κι εγώ δεν έχω οικογένεια), να 
προσπαθήσετε το κερί της δοξασµένης Ελλάδας 
να το έχετε πάντα αναµµένο. 

Εγώ, που δεν έχω οικογένεια, 
προσπαθώ µε την ικανότητα που 
έχω, να αφήνω στο χαρτί γραµ-
µένα αυτά που πρέπει να διαβά-
ζουν τα παιδιά τα δικά µας, των 
Ελλήνων. 
Λίγα από τα πρόσφατα που 
έγραψα για τα συλλαλητήρια της 
Νέας Υόρκης θα σου στείλω και 
αυτά που σου υποσχέθηκα. 
Είµαι παθολογικά δεµένη µε τα 
Εθνικά θέµατα και αν χρειαστεί 
θα πάω να πολεµήσω και να τα-
φώ σε Ελληνικό έδαφος και όχι 
εδώ που ζω στον Καναδά που 
ποτέ δεν τον αγάπησα, όµως τον 
σεβάστηκα πολύ. 
 Έγραψα µε πατριωτικό πάθος 
για τον τόπο που γεννήθηκα, 
έµαθα τα πρώτα γράµµατα και 

άκουσα το πρώτο θρησκευτικό κήρυγµα, τη µη-
τέρα Ελλάδα. 
Πόντια η ρίζα µου. Από την κοιλάδα του Πόντου 
είναι οι γονείς µου που ήρθανε το 1922-23.  
Καλή τύχη.     
 

Ιουλία (Julia επώνυµο-διεύθυνση) 
Από (τόπος γέννησης) 

Φλωρίνης 
Toronto, Canada» 

* 
 
Προσωπικοί λόγοι δεν µου επέτρεψαν να επικοι-
νωνήσω άµεσα µαζί της. Όταν γύρισα στην πα-
τρίδα (1995), τακτοποίησα τις δουλειές µου και 
δοκίµασα να το κάνω έστω και καθυστερηµένα. 
Μέχρι σήµερα δεν το έχω καταφέρει! Θεώρησα 
λοιπόν χρέος µου να γράψω λίγες γραµµές µετά 
από πολλά χρόνια...  

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Νέα Υόρκη Γενάρης 1993 

 Ένα από τα φυλλάδια της συγκέντρωσης 
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Παροιµιών το Ανάγνωσµα 
 
Μίλησε το ξίδι κι είπε: 
Είµαι κρασί αδικηµένο. 
Ο πόλεµος αρνήθηκε τ` όνοµά του. 
Σκοτώνω, λέει, για να ζήσεις. 
Η κάµπια συσταίνεται  
στα λουλούδια πεταλούδα,  
ο σκούληκας ταπεινόφρονας, 
η κακία καλοσύνη αδικηµένη, 
ο διάβολος παρεξηγηµένος άγγελος. 
Θεέ µου, πόσο αθώο κατάντησε το έγκληµα! 
Πόσο λευκό το µαύρο! 
Πόσο όµορφη η ασκήµια! 
Πόσο κωµωδία η τραγωδία µας! 
 
«Ανθρώπινα»                                                Γιώργης Κρόκος 

Περιεχόµενα 

Η θάλασσα κι ο ουρανός έχουν το ίδιο χρώµα 
η Σκούνα και ο Λιβανός θα µπουν στο ίδιο χώµα 

 

Στέλιος η… «Σκούνα» 



Σατιρικά τετράστιχα 
Στην κοπή της πίττας της Ε.Ε.Ι.Λ.* 

 
Φίλοι µου καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά! 
Καινούργιος χρόνος έφθασε µε δώρα και µε κέφι, 
µε µαστοριά και πονηριά στην πλάτη µας κολλά 
ενώ ο παλιός, που µας χαλά, τα νώτα του µας στρέφει. 
 
Γι αυτό κι εµείς, που ξέρουµε του χρόνου τα παιχνίδια, 
γιορτάζουµε το διάβα του, σα νάµαστε παιδιά 
κι ενώ αυτός µας άσπρισε τα γένια και τα… φρύδια, 
εµείς τα ξανανοιώνουµε µε φούµο και µπογιά. 
 
Και µια που λόγος γίνεται γι` αναστηλωτικά, 
στην τέχνη πάντα δάσκαλος εστάθηκ` η γυναίκα, 
που κρυβε τα χρονάκια της µε τα καλυντικά, 
ενώ εµείς τα κρύβαµε µονάχα µε µαντέκα. 
 
Μα τώρα που το γιούνισεξ αρχίσαµε κι εµείς 
µε δίαιτες και µ` άσκηση το χρόνο να νικούµε 
κι ως προχωρούµε στη ζωή, να µη γερνά κανείς 
και µε… χαπάκια σε πλαγιές και ράχες να… πηδούµε! 
 
Γι αυτό µε κέφι και χαρά τραβούµε τη ζωή, 
γλεντούµ` ότι µας έµεινε µε βιάση και µε φούρια 
κι αν είναι σούρουπο γλυκό το βλέπουµε πρωί 
κι αν έπεσαν τα δόντια µας θα βάλουµε καινούργια. 
 
Ζήτω λοιπόν, η άνοιξη και γιούχα η χειµωνιά, 
το γήρας καταργήσαµε, τα χρόνια τα φευγάτα 
κι αν µας χαλά τα όργανα του χρόνου η απονιά 
µεσ` την καρδιά µας σπαρταρούν τ` αγέραστα τα νειάτα. 
 
*Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Λογοτεχνών 
 

Γάννης Μουτάφης 



                                                                                                  

 
Η βρύση του πασά  

στην πλατεία του κάστρου της Χίου 
 

Γκρεµίστηκε (σύµφωνα µε διαφορετικές πληροφορίες) το 1937 ή 1947. 
Στην πρώτη περίπτωση για να εξυπηρετηθεί περίοικος, στη δεύτερη για  
να περνά η… καταβρεχτήρα του ∆ήµου (κατά την πρώτη πληροφορία  

ήταν η δικαιολογία για το... ρουσφέτι). 
 

Φωτογραφία Μαξ Ρεντιάνη 
Αρχείο Βαγγέλη Ρουφάκη 


