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Κάτω στη γη σαν ήµουν µιαν όµορφη  
αγαπούσα  
γλυκεία σαν ερωµένη, καλή σαν αδελφή. 
Εκείνη ήταν το φως µου, µόνο για κείνη ζούσα  
µόνο σ` αυτήν πετούσαν οι πόθοι µου οι  
κρυφοί. 
Κι εκείνη µ` αγαπούσε και µ` αγαπά ακόµα,  
πιστή στο χωρισµό µας που χήρα τη θαρρείς 
στον τάφο µου πηγαίνει και σέρνεται στο χώµα  
και δέρνεται και τρέµει και κλαίει οληµερίς. 
Αυτή τη χάρη θέλω και κάµε την σε µένα  
Προφήτη µου µεγάλε, Μωάµεθ νικητή. 
Και κείνος τον κοιτάζει µε µάτια σουφρωµένα  
και του απαντά «ο νους σου παράλογα ζητεί 
πριν κατεβείς στον κόσµο παιδί µου συλλογίσου 
για να γυρίσεις πάλι κοντά µου απαιτώ 
στην κόλαση να µείνεις για να πλυθεί η ψυχή 
σου 
µες τη φωτιά του Άδη για χρόνους εκατό». 
Τον πιάνει από το χέρι στα µάτια τον κοιτάει  
«το δέχεσαι» του λέει «το δέχοµαι» απαντά. 
Και τότε ο Προφήτης στη γη τον κατεβάζει  
και τον πηγαίνει πάλι στη φίλη του κοντά. 
Ποιος άνοιξε τα φώτα και λάµπει το καφάσι, 
ποιος τραγουδάει στο σπίτι εκείνης π` αγαπά 
αγκοµαχά και τρέµει και λαχταρά να φτάσει  
και σπαρταρά η καρδιά του και σα σφυρί  
κτυπά 
Σπρώχνει µε µιας ν` ανοίξει την κλειδωµένη  
θύρα  
και µακριά πετιέται σπασµένο το κλειδί 
αλίµονο του µαύρου τι του `γραψε η µοίρα  
τι του `µελλε ν` ακούσει, τι του `µελλε να δει. 
Εκείνη π` αγαπούσε µε πόθο τόσα χρόνια  
η άπιστη είχε γείρει σ` άλλου θερµή αγκαλιά 
κι ορκίζονταν αγάπη παντοτινή, αιώνια,  
αλησµονούσε εκείνον στου άλλου τα φιλιά. 
Βουβός, µαρµαρωµένος ξανακοιτάζει πάλι  
µε θολερή µατιά 
κλείνει µε βία τη θύρα και τρέχει και πηγαίνει  
να πλύνει τη ψυχή του στου Άδη τη φωτιά. 
-Σύρε! Tου λέει ο Προφήτης στη γη του  
παραδείσου.  
Άλλη ποινή από σένα δε θέλω, δεν ζητώ. 
Αυτό που `δες στον κόσµο ξεπλύνει τη ψυχή σου  
στην κόλαση δεν έχω χειρότερο απ` αυτό. 

 

Ανέκδοτο ποίηµα του Χρυσοστόµου Γανιάρη 
Όπως τα άκουσε η ∆έσποινα Μπόλια 

 από την γιαγιά της Περσεφόνη Γανιάρη 
Αρχείο ∆ηµήτρη Μελαχροινούδη 

Στους ιερούς πολέµους όποιος τυχόν πεθάνει,  
από γκιαούρ τουφέκι από γκιαούρ σπαθί 
ευθύς στον ανθισµένο παράδεισο πηγαίνει 
χωρίς απ` τον Μωάµεθ καθόλου να κριθεί 
και µες την ίδια ώρα που φθάνει στο άγιο σπίτι  
τον ερωτά ο Μωάµεθ τι χάρη επιθυµεί                               
κι όσον µεγάλη χάρη ζητά απ` τον προφήτη  
θα του την δώσει αµέσως, σαν θεία πληρωµή. 
Σκοτώθηκε στη µάχη αγένειο παλικάρι  
κρατούσε εις το χέρι το φονικό σπαθί. 
Τον είδε ο Μωάµεθ και τον ρωτά τι χάρη,  
τι χάρη τώρα θέλεις σε σένα δοθεί. 
-Καµιά απαντά εκείνος!  
-Καµιά; ο Προφήτης λέει,  
δεν θέλεις καµιά χάρη,  είσαι ευτυχής πολύ; 
Κι ο σκοτωµένος τρέµει, αναστενάζει, κλαίει  
και σκύβει το κεφάλι και τέτοια του µιλεί:  
-Χάρη καµιά δε θέλω εδώ στου παραδείσου  
την έρηµο, καµία,  
χανούµισσες δροσάτες, λουλούδια, άγγελοι, δεν 
µε ξιπάζουν τόσο και δεν τα επιθυµώ. 

Πολιτιστικός, Επιµορφωτικός, Εκδοτικός 
Οργανισµός ∆αφνώνα Χίου  
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το φίλο-συνεργάτη ∆ηµήτρη Μελαχροινούδη, 
όταν συναντηθήκαµε µε τους απογόνους των 
Γενοβέζων Enrico Justiniani και Antonio Cambi.  
Σε συνεργασία µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο του 
χωριού µας οργανώσαµε εκδροµή  στο ∆αφνώνα 
Ξάνθης και η επιτυχία ήταν πέραν της πιο αισιό-
δοξης πρόβλεψης. Με την εκδροµή αυτήν κα-
θαυτή θα ασχοληθούµε σε επόµενες σελίδες. Ε-
δώ επισηµαίνω µόνο την ευτυχή συγκυρία της 
γνωριµίας µου µε τον Αντινοµάρχη Ξάνθης, το 
∆ήµαρχο Σταυρούπολης, το ∆ιευθυντή του Σχο-
λικού Κέντρου Σταυρούπολης  του Προέδρου 

του ∆αφνώνα, 
του Παπά Γρη-
γόρη, κ. α.  
Μια άτυπη συ-
ν ε ρ γ α σ ί α 
άρχισε και πι-
στεύω γρήγορα 
να αποδώσει 
καρπούς.  
Οι επισκέπτες 
µας από Κοµο-
τηνή πριν λίγες 
µέρες, βοηθούν 
στη σύσφιξη  
των άριστων 
σχέσεων που 
έχουµε µε τη Β. 
Ελλάδα.  
Η άνοδος της 

ποδοσφαιρικής οµάδας «∆ΑΦΝΗ» στην ∆` Ε-
θνική κατηγορία επίσης µας χαροποιεί (σελ. 25). 
Οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού, η Οµηρική Α-
καδηµία το µέγιστο (κατά τη γνώµη µας) αυτό 
πολιτιστικό και εθνικό γεγονός του καλοκαιριού, 
τα πανηγύρια µας, ο ερχοµός των αδελφών ∆αφ-
νιωτών (έτσι αυτοαποκαλούνται οι κάτοικοι του 
∆αφνώνα Ξάνθης) που περιµένουµε στο νησί 
µας, των ξενιτεµένων µας και άλλα παρόµοια, µε 
γεµίζουν εφορία και αισιοδοξία για το µέλλον. 
Όσα αρνητικά κι αν υπάρχουν γύρω µας, αυτή τη 
φορά τα παραβλέπω. Παροτρύνω και σας να κά-
νετε το ίδιο. Χαρείτε κάθε στιγµή αυτό το καλο-
καίρι και µε κάθε τρόπο, προσπαθήστε να κάνετε 
τη ζωή σας πιο όµορφη, πιο χαρούµενη, δίνοντας 
απλόχερα χαρά κι αγάπη στους συνανθρώπους 
µας. ∆εν είναι δύσκολο. Ένα χαµόγελο αρκεί, αν 
δε µπορούµε να προσφέρουµε κάτι περισσότερο.  
Με τις ευχές µου για υγεία και καλό καλοκαίρι, 

Βαγγέλης Ρουφάκης  

Αυτή η στήλη είναι συνήθως όλο γκρίνια, παρα-
τηρήσεις, κριτική (καλοπροαίρετη πάντα, ενίοτε 
καυστική). Τα στραβά και τ` ανάποδα σχολιάζει 
και κάποιους, κάποτε, τους στεναχωρεί. 
Αυτή τη φορά όµως αλλάζει (επαναλαµβάνω αυτή 
τη φορά) και δε θα γκρινιάσω. ∆ε θα κρίνω κανέ-
ναν και τίποτα. Αυτή τη φορά το ποτήρι θέλω να 
το δω όχι µόνο µισογεµάτο, αλλά γεµάτο ως πά-
νω. Γεµάτο, όπως πλήρης αισθάνοµαι κι εγώ τον 
τελευταίο καιρό.  
Μη βάλετε κακό στο µυαλό σας, δεν παντρεύτη-
κα, ούτε µου χάρισε την πληρότητα και τη γαλήνη 
το λαχείο που ίσως 
νοµίσετε πως  κέρ-
δισα. Ούτε ο κό-
σµος τρελάθηκε να 
γ ίνε ι  ξαφνικά 
«αγγελικά πλασµέ-
νος». 
Απλά, µια σειρά 
γεγονότων µε ικα-
νοποίησαν ιδιαίτε-
ρα τελευταία κι 
έχω κέφια.  
Εκτός από τους 
καλούς φίλους που 
µε την ευχάριστη 
συντροφιά τους 
µε...  ηρεµούν, τα 
πολλά βιβλία που 
τελευταία µου χα-
ρίζουν οι άνθρωποι του πνεύµατος του νησιού µας 
και όχι µόνο, µε παίρνουν σε κόσµους µαγικούς 
και µου προσφέρουν εκτός από ευχαρίστηση, α-
πλόχερα τη γνώση. Γνώση κι ευχαρίστηση αποκο-
µίζουµε κι από ποιοτικές εκδηλώσεις που έχουµε 
την τύχη συχνά να παρακολουθούµε. 
Ειδικότερα όσον αφορά το Περιοδικό και τις δρα-
στηριότητές µας, όλα τελευταία όχι απλώς 
«βαίνουν καλώς», αλλά καλύτερα και καλλίτερα 
δε µπορούν να εξελιχθούν.  
Σε συνάντηση που είχα µε το ∆ήµαρχο Καµποχώ-
ρων, µου είπε πως ένας «ανοιχτός λογαριασµός» 
µας  γρήγορα θα «κλείσει» και το βιβλίο του Πέ-
τρου Ι. Μαρτάκη θα παρουσιασθεί σε ειδική εκ-
δήλωση αυτό το καλοκαίρι. 
Ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση µας δίνει η αδελ-
φοποίηση που θα γίνει το Σεπτέµβριο µεταξύ του 
∆ήµου Καµποχώρων (και ∆ήµου Αγίου Μηνά) µε 
το ∆ήµο του Bassano Romano της Ιταλίας,  αφού  
ξεκίνησε  µε  δικές  µας ενέργειες από  κοινού  µε  

Η πρόσκληση για την παρουσίαση των πρακτικών που µας έστειλαν από Ιταλία 
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Εκλογές στους Πολιτιστικούς µας Συλλόγους ∆αφνώνα και Αττικής 

Οι εκλογές έγιναν γρήγορα και µε τάξη (Κυριακή 
γαρ κι οι περισσότεροι πήγαµε για ένα ποτηράκι). 
Την Πέµπτη 7 Ιουνίου οι νεοεκλεγέντες συνήλθαν 
σε σώµα και εξέλεξαν το νέο ∆. Σ. ως εξής: 

Πρόεδρος Μανώλης Χαβιάρας 
Α` Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος Μανωλιάς 
Β` Αντιπρόεδρος Γιάννης Λαµπρινούδης  
Γραµµατέας Γεώργιος Σγουράκης  
Ταµίας Παντελής Μωρόµαλος 
Μέλος Πέτρος Μισιριώτης  
Μέλος  Βαγγέλης Ρουφάκης 
1ος Επιλαχών Γεώργιος Π. Χαβιάρας 
2ος Επιλαχών Νικόλαος Πάσουλας 
Ελεγκτική Επιτροπή: 
1)Αγγελική Κωστοπούλη  
2) Μαρία Μαµούνα 
3) Νίκος Ε. Χαβιάρας 

Ευχαριστούµε θερµά τον Πρόεδρο που παρά τον 
φόρτο εργασίας του τελευταία, δέχτηκε να παρα-

µείνει στη θέση του και 
θα προσπαθήσουµε να 
τον βοηθήσουµε, γιατί  
µας περιµένει σκληρή 
δουλειά και παρακαλώ 
όλους όχι µόνο να στη-
ρίξουν τις προτάσεις 
µας, αλλά να βοηθήσουν 
στην υλοποίησή τους. 
Για της επιτυχία του ∆. 
Σ. και του Συλλόγου γε-
νικότερα, χρειάζεται η 
συµπαράσταση και η 
συνεργασία όλων των 
µελών, όπως µέχρι τώρα 
κι ακόµη περισσότερο. 
Επιθυµία όλων (όπως ε-

ξεφράσθη στην γενική συνέλευση) είναι η σωστή 
χρησιµοποίηση του Κέντρου Πολλαπλών Χρήσε-
ων µετά την αποπεράτωσή του. Κάτι που συζητή-
θηκε ακόµη στη Γενική Συνέλευση, ήταν η αξιο-
ποίηση του «πλεονάζοντος υλικού» από τις εκδη-
λώσεις του «∆αφνώνας 2000» και η νέα εισήγηση 
του ∆. Σ. που αναµένουν όλοι και προς τους αδελ-
φούς Συλλόγους Αττικής και Αµερικής. 
Στο νέο ∆. Σ. σίγουρα χρειάζεται η ευχή «καλή ε-
πιτυχία» όχι για τη δική µας προβολή και καταξί-
ωση, αλλά για το καλό του Συλλόγου και του τό-
που, του οποίου όλοι οι οργανισµοί και οι πολίτες   
έχουµε την ευθύνη να επιδιώκουµε, καθένας στο 
µέτρο που µπορεί και από τη θέση που κατέχει. 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Στις 14 Ιανουαρίου έγιναν εκλογές στην Αδελ-
φότητα ∆αφνουσίων Αττικής και όπως µας ενη-
µέρωσε ο νέος Πρόεδρος Ευάγγελος Μέλης, ε-
ξελέγησαν οι παρακάτω στις ανάλογες θέσεις: 

Πρόεδρος Ευάγγελος Μέλης 
Αντιπρόεδρος Ιωάννης Γιαννουλάκης 
Γραµµατέας Ντίνα Φωτοπούλου 
Ειδική Γραµµατέας Μίνα Κάµπουρα-Μενή 
Ταµίας Ρούλα Παπαξενάκη-Πετροπούλου 
Μέλος Γεωργία Χαβιάρα 
Μέλος Ιωάννης Πολιτάκης 

Εκφράζουν επίσης, την ευχή και επιθυµία τους 
για καλή και άψογη (όπως γράφουν) συνεργασί-
α µεταξύ εκείνων που κατοικούν στην Αττική 
µε τις ρίζες στο ∆αφνώνα και τη Χίο γενικά. 
Τους ευχαριστούµε και τους θυµίζουµε πως το 
Περιοδικό µας από την αρχή και ο εκδότης του 
από πολύ παλαιότερα είχε ενεργή συµµετοχή 
στο Σύλλογο Αττικής και συνεργασία άψογη µε 
όλους τα ∆. Σ. (από προ-
εδρίας Πέτρου Μαρτάκη) 
µέχρι σήµερα και το ίδιο 
θα συνεχίσουµε να κά-
νουµε µε όλα τα επόµενα 
για το καλό του τόπου 
µας.  
Ευχόµαστε καλή επιτυχί-
α στο έργο όλων µας των 
Συλλόγων και Οργανι-
σµών, καθώς και στη συ-
νεργασία τους, όπως αυ-
τή εκδηλώθηκε στο 
«∆αφνώνας 2000», «Ο 
∆αφνώνας στο χθες και 
το Σήµερα», «Φιλοξενία 
Οµηρικής Ακαδηµίας» 
στο Στρατηγάτο, η πρόσφατη εκδροµή στο ∆αφ-
νώνα Ξάνθης κ. α. 
Εκφράζουµε τη λύπη µας που δε µπορέσατε να 
έλθετε µαζί µας στην εκδροµή (για λόγους που 
δεν ευθύνεστε) και ευελπιστούµε να οργανώ-
σουµε από κοινού την επόµενη… 
Την Κυριακή 3 Ιουνίου συνήλθαν σε Γενική Συ-
νέλευση τα µέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου 
∆αφνώνα Η ∆ΑΦΝΗ µε αντικείµενο τις εκλο-
γές. Μετά τον σύντοµο απολογισµό έργου από 
τον απερχόµενο Πρόεδρο Μανώλη Ν. Χαβιάρα 
που εκρίθη θετικός, ανέλαβε εφορευτική επιτρο-
πή η οποία διεξήγαγε τις εκλογές, αποτελούµενη 
από τους: Κατερίνα Χαβιάρα-Μπελλέ, Στέλλα 
Παπαµιχαλάκη,  και Παντελή Κ. Μισιριώτη. 

Το νέο ∆. Σ. του Συλλόγου ∆αφνώνα (απουσιάζει ο ταµίας) 
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Μια εκδήλωση στην Αθήνα 

Οι οµιλητές Μαρία Κασσιώτου,  Νίκος Νύκτας  
Αγγελική Καραβουρνιώτη και Dr Jose L. Navarro 

Το Σάββατο 17 Μαρτίου, ανταποκρίθηκα στην πρόσκλη-
ση του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του 
∆ιδασκαλείου Ξένων  Γλωσσών του Πανεπιστηµίου, της 
Euroclassica-Οµηρικής Ακαδηµίας και του Συνδέσµου 
Φιλίας Εθνών, που συνδιοργάνωσαν την εκδήλωση 
«∆ιονύσιος Σολωµός, 150 χρόνια από τον θάνατό του» 
στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστηµίου. Μια εκδήλωση 
που ήθελα να παρακολουθήσω κι ως απεδείχθη ήταν α-
ντάξια του τιµωµένου Εθνικού µας ποιητή.  
Χαιρετισµούς απηύθυναν στην αρχή ο Αντιπρύτανης του 
Πανεπιστηµίου, ο Πρόεδρος του ∆ιδασκαλείου Ξένων 
Γλωσσών, η Πρόεδρος της Οµηρικής Ακαδηµίας, ο Αντι-
νοµάρχης Χίου Νίκος Νύκτας, η βουλευτής επικρ. Ελευ-
θερία Μπερνιδάκη και η Πρόεδρος του Συνδέσµου Φιλί-
ας Εθνών. Ικανοποιήθηκα ιδιαίτερα, όταν διαπίστωσα ότι 
οι Χιώτες οµιλητές, «έκλεψαν την παράσταση».  
Η ∆ρ Μαρία-Ελευθερία Γ. Γιατράκου είναι δεινή οµιλή-
τρια και το γνωρίζουµε όσοι την έχουµε ακούσει. Την 
ευρωβουλευτή µας Μαρία Κασσιώτου και τη γλύπτρια 
Μαίρη Παπακωνσταντίνου επίσης τις γνωρίζουµε. Η 
έκπληξη ήταν η συνεργάτιδα του Περιοδικού µας Αγγε-
λική Καραβουρνιώτη (θεολόγος-ερευνήτρια), που µίλησε 
µε θέµα «Το θρησκευτικό στοιχείο στο έργο του Σολω-
µού» (διαβάστε στη σελίδα 16) και απέσπασε τα χειρο-
κροτήµατα και τα συγχαρητήρια όλων, η Επίκ. Καθηγή-
τρια Αγγελική Σκαρβέλη-Νικολοπούλου όπως και ο Dr 
Jose Luis Navarro καθηγητής του Πανεπιστηµίου 
Autonoma της Μαδρίτης και του Ε.Α.Π. που ανεφέρθη 
µε άπταιστα ελληνικά, στη σηµασία του ποιήµατος 
«Ξανθούλα» στην ποίηση του ∆. Σολωµού. 
Μίλησαν επίσης η καθηγητές Έρη Σταυροπούλου, Ευρι-
πίδης Γαραντούδης, Μάριος Μιχαηλίδης και Χρήστος 
Νικολόπουλος, ο ηθοποιός Μανώλης Καρατζογιάννης 
απάγγειλε αποσπάσµατα  απ` τον «Κρητικό»,  καθώς και  

Τα παιδιά της χορωδίας των Εκπαιδευτηρίων «Ελληνική Παιδεία» 
µάγεψαν µε την παρουσία τους 

Η συνεργάτιδά µας Α. Καραβουρνιώτη στο βήµα 

Η ∆ρ Μαρία Ελευθερία Γ. Γιατράκου 

οι φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας που απαγγεί-
λανε κοµµάτια του Εθνικού µας ποιητή. 
Τα παιδιά της Χορωδίας των Εκπαιδευτηρί-
ων «Ελληνική Παιδεία» στην κυριολεξία 
µάγεψαν µε την εξαιρετική τους παρουσία. 
Εκφράζω τη λύπη µου, που δεν µπόρεσα να 
παρακολουθήσω τη δεύτερη µέρα του συ-
νεδρίου λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων. 

 

Βαγγέλης Ρουφάκης 
 

Φωτογραφίες: Φώτο Ζάκυνθος και φοιτητές 



και του Αγίου Γεωργίου. ∆ικαιολογηµέ-
νος λοιπόν ο τίτλος. Νίκησε το θείο, το 
ανθρώπινο, το µέγιστο αγαθό που πρέπει 
να διέπει πάντοτε τις ανθρώπινες σχέσεις. 
Η αγάπη! 
Χρόνια αρκετά (από το 2000), προσπα-
θούσα να φέρω τα δυο χωριά µας πιο κο-
ντά. Όπως έχω ξαναγράψει, ένα χρόνο 
πριν είχα επισκεφθεί το ∆αφνώνα Ξάνθης 
πρώτη φορά και ξαναπήγα τον περασµένο 
Οκτώβριο, προετοιµάζοντας µια οµαδική 
επίσκεψη. 
Σε συζήτηση µε τον τότε Πρόεδρο του 
Πολιτιστικού µας Συλλόγου Μανώλη Χα-
βιάρα, αποφασίσαµε να οργανώσουµε εκ-
δροµή από κοινού, για να γνωρίσουν όσο 
το δυνατό περισσότεροι το χωριό του ∆ή-
µου Σταυρούπολης Ξάνθης, που έχει το 
ίδιο όνοµα µε το ∆αφνώνα της Χίου. 
Κατόπιν συνεννοήσεων αποφασίσαµε να 
πραγµατοποιηθεί η εκδροµή το τριήµερο 

της πρωτοµαγιάς. Την όλη οργάνωση α-
νέλαβε ο γράφων, που έφυγε από τη Χίο 
µε το φίλο Στέφανο Μιχαηλίδη από το 
∆αφνώνα Ξάνθης που ζει στη Χίο και από 
Αθήνα αργότερα µε τον άλλο φίλο, συγ-
γραφέα Φάνη Φαντέµη (κατά κόσµο ∆ηµ. 
Ανδριώτη). Φτάσαµε στην Χρυσούπολη, 
απόγευµα της τετάρτης 25 Απριλίου.  
Παράλληλα µε τις δουλειές που είχα να 
διεκπεραιώσω, περίσσευε χρόνος για µια 
βόλτα στην περιοχή και ένα καφέ ή ένα 
ποτηράκι µε φίλους στο ∆αφνώνα. 
Μια συνάντηση γνωριµίας µε το ∆ήµαρχο 
Σταυρούπολης Γεώργιο Καρασακαλίδη 
έβαλε τις βάσεις για συνέχεια. Με το Νί-
κο Εφραιµίδη (∆ηµοτικό Σύµβουλο και 
Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου) εί-  

Όχι! ∆ε γυρίσαµε από πόλεµο. ∆εν κατατροπώσαµε τον 
εχθρό, ούτε καν υπερείχαµε των άλλων. Μόνο, κόντρα 
στη µιζέρια της εποχής µας, µε καλή προδιάθεση εκατέ-

ρωθεν των πλευρών, η ανθρωπιά, η φιλία, η αγάπη, οι 
ανθρώπινες αξίες, βρήκαν πρόσφορο έδαφος και στο 
ανοιξιάτικο, ανθισµένο περιβάλλον, συναγωνίστηκαν τη 
φύση κι «έσκασαν» κλαδιά και έβγαλαν άνθη µυρω-
δάτα. Γρήγορα, πολύ γρήγορα θα δώσουν τους καρ-
πούς της συνεργασίας και της τυπικής αδελφοποίη-
σης, γιατί η ουσιαστική έγινε την πρώτη του Μάη, 
εκεί στα βουνά της Θράκης, λίγο πιο πάνω απ` τις 
όχθες του ζωοδότη Νέστου, στο ∆αφνώνα ∆ήµου 
Σταυρούπολης Ξάνθης. ∆αφνιώτες από `κει ∆αφνού-
σοι απ` εδώ, γίναµε ένα όταν όλοι µαζί σµίξαµε στην 
πίστα, αγκαλιαστήκαµε, συγκινηθήκαµε, δακρύσαµε, 
νοιώσαµε την ευτυχία να µας τυλίγει και να µας ανε-
βάζει στα ουράνια, µε τις ευλογίες του κοινού µας 
προστάτη  Αγίου Παντελεήµονα, του Αγίου Ελευθερίου 
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Ο Αριστείδης (σεφ στο «∆αφνώ...κηπο») φωτογραφίζεται µαζί µας  

Στο λεωφορείο πηγαίνοντας για τα Ποµακοχώρια 

Από το παρατηρητήριο, η εικόνα  του Νέστου είναι µαγική 



περάσει από τη Χίο πριν από χρόνια και εντυπωσιάσθη-
κε τόσο από το νησί µας, που όχι µόνο έδωσε αυτό το 
όνοµα στην επιχείρησή του, αλλά και οι κατάλογοι της 
ταβέρνας, έχουν στο εξώφυλλο το Αργέντικο. 
Μετά το φαγητό επισκεφθήκαµε τα ορεινά χωριά στο 

∆ήµο Μύκης (σε άλλο τεύχος θα ασχοληθούµε περισσό-
τερο) και στη συνέχεια πήγαµε στο ∆αφνώνα, την πρώ-
τη επίσκεψη των εκδροµέων µε το φως της ηµέρας. 
Αρχίσαµε µε προσκύνηµα στον Ι. Ναό του Αγ. Ελευθε-
ρίου-Αγ. Παντελεήµονα κι αργότερα του  Αγ. Γεωργίου 
και περπατήσαµε στους δρόµους του χωριού. Μεγάλη η 
χαρά και η συγκίνηση, όταν οι κάτοικοι έβγαιναν από τα 
σπίτια και µας καλωσόριζαν, καλώντας µας να µείνουµε 
και στα δικά τους τα σπίτια! Αφήστε πια αυτό που έγινε 
στα καφενεία και τις καφετέριες του χωριού που εκτός 
από την υποδοχή, όλα και πάντα ήταν πληρωµένα, χω-
ρίς τις περισσότερες φορές να ξέρουµε ποιος πλήρωσε. 
Την εποµένη, επίσκεψη στο ∆ασικό Χωριό Ερυµάνθου 
(υψόµετρο 1350 µ.) κοντά στα Ελληνοβουλγαρικά σύ-
νορα και επιστροφή στο ∆αφνώνα γιατί µας περίµεναν.  

χαµε ήδη ειδωθεί, όπως και µε άλλους 
πολλούς φίλους και γνωστούς από προη-
γούµενα ταξίδια µου. 
Την Κυριακή 29-4 εκδροµή στην Κοµοτη-
νή, συνάντηση µε φίλους εκεί κι επίσκεψη 
στη χιώτικη αποικία Μαρώνεια. Επιστρέ-
ψαµε στο ∆αφνώνα, στην ωραία νεόδµητη 
ταβέρνα «∆αφνώ… κηπος» του Μάκη και 
της Μαρίας και περιµέναµε το λεωφορείο 
που θα έφερνε τους «επισκέπτες» απ` τη 
Θεσσαλονίκη όπου ήλθαν αεροπορικώς. 
Φάγαµε µε όρεξη τα θαυµάσια φαγητά 
που έφτιαξε ο σεφ Αριστείδης µε τους συ-
νεργάτες του, ήπιαµε κι ένα ποτό παραπά-
νω µε την παρέα των φίλων µας ∆αφνιω-
τών και τον Αντινοµάρχη Παναγιώτη Τα-
ρενίδη από το ∆αφνώνα, που εντυπωσία-
σε τους πάντες µε την απλότητα την κα-
λοσύνη και την ευαισθησία του.  
Όταν φτάσαµε στο ξενοδοχείο «Νέµεσις» 
στα Κοµνηνά, λίγα χιλιόµετρα από το 
∆αφνώνα µετά τη Σταυρούπολη, άλλα ε-
πιφωνήµατα έκπληξης και θαυµασµού. Το 

ξενοδοχείο καινούργιο µε  κτίσµατα σε 
σχήµα µεσαιωνικών πύργων, άφησε κι αυ-
τό τις καλύτερες εντυπώσεις. 
Την εποµένη µετά το πρωινό, αναχωρή-
σαµε για Ξάνθη. Το ∆ηµήτρη τον οδηγό 
του λεωφορείου, όλοι τον ήξεραν περισ-
σότερο από µένα, αφού είχαν έλθει µαζί 
του από Θεσσαλονίκη. Ένας ακόµη και-
νούργιος φίλος, όπως και η κυρία Ζωή, 
µέλος του ∆. Σ. του Συλλόγου, που   είχε 
γίνει φύλακας άγγελός µας και κάθε επι-
θυµία µας ήταν για `κείνη διαταγή.  
Στη Ξάνθη, επισκεφθήκαµε την παλιά πό-
λη µε τα αρχοντικά των καπνεµπόρων, 
την πινακοθήκη και εκτός από τον καφέ 
στην πλατεία, φάγαµε το µεσηµέρι στην 
ταβέρνα «Μυροβόλος». Ο ιδιοκτήτης είχε 
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∆ηµήτρης, Αντώνης, Νικόλας (2η µέρα γνωριµίας) 

Με το ∆ήµαρχο Σταυρούπολης Γεώργιο Καρασακαλίδη 

∆αφνιώτες και ∆αφνούσοι γλεντούν αδελφωµένοι 
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Στην ταβέρνα του Μαριέτη όλα ήταν 
έτοιµα. Εµείς µόνο φτάσαµε µε µικρή 
καθυστέρηση. Και ο ∆ηµοτικός Σύµ-
βουλος Μιχάλης Σιδηρόπουλος που εί-
χε συµβάλλει πολύ στις σχέσεις των 
χωριών µας, έλειπε. Ένα κρύωµα τον 
είχε ρίξει στο κρεβάτι.. 
Όταν ∆αφνιώτες και ∆αφνούσοι µαζεύ-
τηκαν  στην πίστα και αγκαλιάστηκαν, 
ε, δεν άντεξα. Ξέσπασα σε λυγµούς. 
Πλούσια φαγητά, πλούσια τα ποτά, µα 
πλουσιότερα τα αισθήµατα των ανθρώ-
πων που µε γνωριµία µικρότερη των 
δύο ηµερών, «δέθηκαν» τόσο, που 
όπως διαπίστωσε ο Αντιδήµαρχος Κα-
µποχώρων Αντώνης Μαµούνας, ήταν 
σα να γνωριζότανε από χρόνια. 
Οι µουσικοί έπαιζαν µε κέφι κι ο χορός 
διεκόπη µόνο για τους επίσηµους χαιρε-
τισµούς και την ανταλλαγή δώρων.  
Ο Νίκος Εφραιµίδης µας καλωσόρισε 
λέγοντας:  
Αγαπητά µας αδέλφια από το ∆αφνώνα 
της Χίου καλώς ήλθατε. Εκ µέρους 
όλων των χωριανών µου, των απαντα-
χού ∆αφνιωτών και αυτών της Αθήνας, 
σας εύχοµαι υγεία και οικογενειακή 
ευηµερία… 
Ο ∆ήµαρχος Σταυρούπολης Γ.  Καρα-
σακαλίδης, µεταξύ άλλων είπε: 
Υπάρχουν στιγµές στις οποίες αισθάνε-
σαι πολύ µικρός. Τι κι αν είσαι ∆ήµαρ-
χος; Οι ∆αφνιώτες της Χίου και της 
Ξάνθης, ένα σώµα, µια ψυχή… 
Η συγγραφέας Φρώσω Μπαλτατζή, µε-
τά από σύντοµο χαιρετισµό, χάρισε σε 
όλους από τρία βιβλία της. 
Εκ µέρους των επισκεπτών απηύθυνε 
χαιρετισµό ο γράφων κατόπιν παράκλη-
σης όλων και διάβασε την επιστολή του 
∆ηµάρχου µας που δηµοσιεύουµε στη 
σελίδα 10. 
Αργότερα µίλησαν ο Παπά-Γρηγόρης 
εφηµέριος του ∆αφνώνα, ο Πρόεδρος 
του Συλλόγου µας Μανώλης Χαβιάρας 
και ο Κώστας Μενής, χαρίζοντας σε 
όλους µια ανθοδέσµη που είχε φτιάξει  
µε λουλούδια που έκλεψε στα Κοµνηνά 
τη νύχτα, κρατώντας την παράδοση. 
Η ώρα περνούσε και το κέφι φούντωνε. 
Κανένας δεν ήθελε να τελειώσει η 
όµορφη αυτή µέρα. 
Όταν το λεωφορείο έφυγε κι είχαµε πια 

Όλοι µαζί χορεύουν µε κέφι 

Οι πρόεδροι των Συλλόγων µας αγκαλιασµένοι (σηµαίνει κάτι αυτό;) 

Στην υγειά σου Σταύρε, στην υγειά σου Φίλιππε, στην υγειά όλων µας 



µείνει λίγα άτοµα που θα πηγαίναµε µε 
το αυτοκίνητό µου στο ξενοδοχείο, 
έφτασε ο Αντινοµάρχης  βιαστικός. Οι 
επισκέψεις που είχε από τη Ξάνθη µό-
λις είχαν φύγει κι έτρεχε να µας προλά-
βει. Αφού µιλήσαµε λίγο, µας κάλεσε 
στο σπίτι του για καφέ και παγωτό. Πή-
γαµε για λίγο και τον ευχαριστούµε, 
όπως και την ευγενέστατη σύζυγό του. 
Ευχαριστούµε επίσης για το υλικό που 
έστειλε σε µένα και το Νοµάρχη µας.  
Το βράδυ µε κάποιους φίλους που 
ήλθαν στο ξενοδοχείο ήπιαµε ένα ποτό 
και πήγαµε για ύπνο. 
Τετάρτη πρωί, επισκεφθήκαµε τον Μα-
κεδονικό Τάφο που βρίσκεται στα Κο-
µνηνά κοντά στο ξενοδοχείο, επίσκεψη 
στο Λαογραφικό Μουσείο Σταυρούπο-
λης και καφεδάκι στην πλατεία. 
Ο Αντιδήµαρχος Α. Μαµούνας, ο ∆. 
Σύµβουλος Στ. Μισιριώτης, ο Πρόε-
δρος του Συλλόγου µας Μ. Χαβιάρας 
και ο γράφων, πήγαµε στο ∆ηµαρχείο 
και µιλήσαµε για λίγο µε το ∆ήµαρχο. 
Επίσης µε την δασκάλα µας Στέλλα 
Παπαµιχαλάκη πήγαµε στο Σχολικό 
Κέντρο Σταυρούπολης και µιλήσαµε µε 
τον ∆ιευθυντή και τους δασκάλους 
(από καιρό είχα ξεκινήσει τις προκα-
ταρτικές ενέργειες  και συνεργασίες 
που οδήγησαν σ` αυτή τη συνάντηση).  
Αφού βάλαµε τις βάσεις για συνεργασί-
α των σχολείων µας, µετά και από τις 
τελευταίες αναµνηστικές φωτογραφίες 
στην πλατεία Σταυρούπολης, περάσαµε 
από το ∆αφνώνα για τελευταία φορά. Ο 
Μανώλης, οδηγός του άλλου λεωφορεί-
ου που θα πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, 
φίλος από παλιά, δε χαλούσε χατίρια.  
Αγαπητοί φίλοι, αδέλφια απ` το ∆αφ-
νώνα και την ευρύτερη περιοχή. Σας 
περιµένουµε στη Χίο για να σας αντα-
ποδώσουµε την αγάπη σας. Σας ευχαρι-
στούµε όλους. Παράγοντες και απλούς 
πολίτες. Είστε οι δικοί µας άνθρωποι 
εκεί στην ακριτική Θράκη και θα  ξα-
νάρθουµε γρήγορα. Το ποτάµι δε γυρί-
ζει πίσω. Σας ευχαριστούµε για µια α-
κόµη φορά, όπως ευχαριστούµε και το 
Κανάλι 6 της Ξάνθης του ∆αφνιώτη 
Παύλου Σιδηρόπουλου για την κάλυψη 
και το DVD. Καλή αντάµωση 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Ο Νίκος, ο Κώστας κι ο Μανώλης κουβεντιάζουν, ενώ ο Αντινοµάρχης  
Ξάνθης µε τον γράφοντα, βάζουν τις βάσεις για ευρύτερη συνεργασία 

Στην Πλατεία της Σταυρούπολης λίγο πριν την αναχώρηση 
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«Οι ∆αφνιώτες της Χίου και της Ξάνθης, ένα σώµα, µια ψυχή. 
Τι κι αν είσαι ∆ήµαρχος;» 
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Στο ∆ήµο Καµποχώρων... 
Ο ∆ήµαρχος Καµποχώρων Μανώλης Κράκα-
ρης από την πρώτη φορά που του µίλησα για 
το ∆αφνώνα Ξάνθης ανταποκρίθηκε θετικά 
(έτσι ανταποκρίθηκε σε πρότασή µας παλαιό-
τερα για ανάπτυξη σχέσεων µε το Bassano 
Romano της Ιταλίας που ήδη προχώρησαν). 
Όταν του µίλησα για την εκδροµή, µέσω του 
Αντιδηµάρχου Α. Μαµούνα και ∆ηµοτικού 
Συµβούλου Σ. Μισιριώτη έστειλε συµβολικά 
δώρα στις αρχές του τόπου. 

Ο ∆ήµαρχος Καµποχώρων Μανώλης Κράκαρης 
 
 

Σ` εµένα έδωσε «Απόφαση» να χειρίζοµαι θέ-
µατα µεταξύ των δύο ∆ήµων και στα µέλη του 
Συµβουλίου του, επιστολή που διαβάστηκε 
στην εκδήλωση όπως περιγράψαµε σε προη-
γούµενες σελίδες. 
Όταν τον επισκέφθηκα µετά την επιστροφή 
µας (24-5) και του έδειξα φωτογραφίες και 
video, ενθουσιάστηκε. 
Τηλεφωνήσαµε και στο ∆ήµαρχο Σταυρούπο-
λης Γεώργιο Καρασακαλίδη µε τον οποίο είχα-
µε δηµιουργική συζήτηση. 
Κατόπιν µε τη συνεργασία και του Αντιδηµάρ-
χου Αργύρη Μπρουζάκη µιλήσαµε για τις εκ-
δηλώσεις του καλοκαιριού, την επίσκεψη των 
καλεσµένων µας από το Bassano Romano της 
Ιταλίας για την επικείµενη αδελφοποίηση και 
την παρουσίαση του βιβλίου του Πέτρου Ι. 
Μαρτάκη «Χιώτικα Αφηγήµατα, έκδοση της 
«∆άφνης», αφού όπως είπαµε σύντοµα θα έχει 
τακτοποιηθεί και το οικονοµικό.  
Κάναµε εκτενή αναφορά και στην επίσκεψη 
των φίλων µας από το ∆αφνώνα της Ξάνθης 
και συζητήσαµε τα της φιλοξενίας. 

Βαγγέλης Ρουφάκης 



Συνεργασία και στα σχολεία µας 
Όπως σηµειώνουµε και σε προηγούµενες σελίδες, 
στο ολιγοήµερο ταξίδι µας στο ∆αφνώνα Ξάνθης, 
µε τη δασκάλα µας Στέλλα Παπαµιχαλάκη, πήγα-
µε στο Σχολικό Κέντρο Σταυρούπολης όπου φοι-
τούν και τα παιδιά του ∆αφνώνα και συναντηθή-
καµε για λίγο µε το ∆ιευθυντή και τους δασκά-
λους, ξεκινώντας έτσι και πρακτικά τη συνεργασία 
των σχολείων µας. 

Μήνες πριν, ευρισκόµενος στη ∆ιεύθυνση Πρωτο-
βάθµιας Εκπαίδευσης, µίλησα µε την Προϊσταµέ-
νη Ιωάννα Λεµονιάδου για συνεργασία των σχο-
λείων µας κι εκείνη τηλεφώνησε στον ∆ιευθυντή 
του Σχολικού Κέντρου Καµποχώρων Γ. Καρατζά 
για να τον ενηµερώσει. Εκείνος συµφώνησε µε εν-
θουσιασµό µπορώ να πω και όταν συναντηθήκαµε 
στο γραφείο του µετά από λίγες µέρες, συνεργα-
στήκαµε µε τη δασκάλα Στέλλα Παπαµιχαλάκη 
(από το ∆αφνώνα) και µε άλλους δασκάλους του 
σχολείου κι ανταλλάξαµε απόψεις, ως προς τον 
τρόπο συνεργασίας και πώς να αρχίσουµε. 
Η επίσκεψή µας στο σχολείο της Σταυρούπολης αν 
και σύντοµη, ήταν εποικοδοµητική. Ο  ∆ιευθυντής 
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Χρήστος Κούτρας και οι δάσκαλοι καθώς και ο 
επιστάτης κύριος Σπύρος (σύζυγος της κυρίας 
Ζωής) µας φέρθηκαν µε τον καλύτερο τρόπο. 
Όπως προανέφερα ο χρόνος µας ήταν περιορι-
σµένος και έπρεπε να τους αφήσουµε γρήγορα... 
Τώρα που γράφονται αυτές οι γραµµές, απ` το 
σχολείο Καµποχώρων, µας κοινοποίησαν ηλε-
κτρονικό µήνυµα  γνωριµίας  που έστειλαν 
(ευχαριστούµε για την κοινοποίηση) και το πα-
ραθέτουµε στη συνέχεια, όπως κι ένα µικρό ι-
στορικό του σχολείου µε ανάλογες φωτογραφίες.  
«Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητά παιδιά του 
Σχολικού Κέντρου Σταυρούπολης, µε µεγάλη 
χαρά επικοινωνούµε για πρώτη φορά µαζί σας. 
Η συνάδελφος Στέλλα Παπαµιχαλάκη µετά την 
επίσκεψή της µας µετέφερε τη φιλική και ζεστή 
ατµόσφαιρα και την προθυµία σας για συνεργα-
σία. Ελπίζουµε η επικοινωνία µας αυτή να έχει 
συνέχεια. 
Οι δάσκαλοι και οι µαθητές του Σχολείου». 
Προσωπικά, έστειλα πακέτο βιβλίων (εκδόσεις 
της «∆άφνης» και διάφορα άλλα), για τη βιβλιο-
θήκη του σχολείου. Αυτού του είδους µπορεί να 

είναι η δική µου συµβολή, αφού δεν είµαι εκπαι-
δευτικός. Αγαπώ όµως τα παιδιά και θα βοηθή-
σω όσο µπορώ να τα δω να παίζουν µαζί στα 
Καµπόχωρα ή τη Σταυρούπολη και τανάπαλιν. 
Εύχοµαι να σκεφτούν τα παιδιά του δήµου µας  
και οι υπεύθυνοι των Αθηνών και της Μυτιλήνης  
διαθέτοντας τις ανάλογες πιστώσεις για την ανέ-
γερση του νέου Σχολικού µας Κέντρου, αφού το 
οικόπεδο και η µελέτη είναι έτοιµα και τα παιδιά 
το επόµενο σχολικό έτος δε ξέρουν (δυστυχώς) 
που θα τα βάλουν. Τι θα γίνει όταν γεµίσουν και 
οι κατοικίες στη Γεωργική Σχολή; Τα παιδιά στα 
Καµπόχωρα (ευτυχώς), πληθαίνουν.  

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Το Σχολικό Κέντρο Σταυρούπολης Ξάνθης  

Η δασκάλα Στέλλα Παπαµιχαλάκη  
βγαίνοντας από το Σχολικό Κέντρο Σταυρούπολης  

Το σχολικό Κέντρο Καµποχώρων στο Χαλκειός της Χίου 



Τα πατριωτάκια 
 

∆υο καρδαµυλίτικα βαπόρια, το ένα του Λιβα-
νού και το άλλο του Καρρά, συναπαντήθηκαν 
στην Αµβέρσα. Το πρώτο έµπαινε αργά-αργά, 
έτοιµο να φουντάρει και το δεύτερο ότι που είχε 
πάρει την άγκυρα απάνω και αναχωρούσε. 
Όπως ήταν επόµενο, τα πληρώµατα πιαστήκανε 
στα ρέλια, αντικριστά, βάλαν τις φωνές και ρω-
τούσαν να µάθουν αν έχουν γνωστούς µέσα ή 
και τίποτις νέα από το χωριό. 
-Ίντα χαµπάρια, κάµνουν από του Λιβανού. 
-Ας τα λέµε καλά, απαντούν από του Καρρά. 
Και οι δυο εφοπλιστές, Καρδαµυλίτες, τα παπό-
ρια τότες ήταν λίγα και τα πληρώµατα απαρτί-
ζονταν συνήθως από συγγενείς και φίλους και 
πάντα από τον τόπο καταγωγής του εφοπλιστή. 
Μόνο άµα δεν έβρισκαν κατάλληλους ανθρώ-
πους αναζητούσανε να συµπληρώσουν τα κενά 
από άλλα µέρη. Όµως αυτό κακοφαινότανε 
στους ντόπιους. Για τούτο ρώτησε τώρα ένας α-
πό του Λιβανού. 
-Έχετε πολλούς πατριώτες µέσα; Εννοούσε βέ-
βαια καρδαµυλίτες. 
-Όχι, απαντούν από του Καρρά. Τρεις από το 
Νεραύλακα, πέντε από τη Ράχη και δυο από το 
Σκαρδανά (γειτονιές του χωριού). Όλοι οι άλλοι 
είναι «ξένοι», δηλαδή από τα γύρω χωριά των 
Καρδαµύλων. Εσείς; τον αρωτά στο τέλος. 
Εµείς από `δω είµαστε όλοι «πατριώτες», Καρ-
δαµυλίτες δηλαδή. 
«Τι κουβεντιάζουνε στην πλώρη»        Φάνης Φαντέµης 

 

* 

Στο καράβι... 
 

 Στο ένα τραπέζι 
- Ρε σεις, τέτοια γκαντεµιά δεν έχω ξαναδεί. 
∆υο ώρες και ζωντανή τσιµπιά δεν ένοιωσα στ’ 
αγκίστρι. Μόνο γλειψίµατα και πάει το δόλωµα. 
- Ψακή, άσ` το να πάει, µην το συζητάς. 
- Γιατί ρε; Τρία είδη δόλωµα  άλλαξα και προ-
κοπή τίποτα. 
- Ε, αφού θες να τ’ ακούσεις, άκου τα. Αρσενι-
κά ήτανε τα ψάρια. Σου τρώγανε το δόλωµα και 
σε γράφανε στα …  

* 
Στην πόρτα της τραπεζαρίας 
-Όποιος έχει µπακαλιάρους αλατισµένους στην 
καζανιέρα για  στέγνωµα να τους µαζέψει. Θα 
βάλω µπογιά στις οκτώ. 
- Μπάρµπα Μιχάλη να φέρω αβγά ή πόριτς; 
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-Φέρε ότι να `ναι και γρήγορα. Και άκου, την 
τέσσερις οκτώ να την σερβίρεις γρήγορα και χω-
ρίς κουβέντες γιατί έχει οβερτάιµ, άκουσες; Πες 
το και του καµαρότου, χωρίς συζήτηση και παρ-
λατόρι,  γιατί κάθε φορά εννιά παρά  µου τους 
στέλλει για δουλειά. Και που `σαι, πες του µάγε-
ρα να βγάλει κα `να κόκαλο για την απόχη να ρί-
ξω για κανέναν κάβουρα. 

* 
 Κοιτάζοντας απ’ το φιλιστρίνι 
-Ρε σεις, λιακάδα σήµερα, χαρά Θεού, µα ο 
Μαρκόνης ούτε καληµέρα δε λέει. 
-Στον Πειραιά συννέφιασε και στου Καραϊσκάκη 
βρέχει. Και δεν είναι τα δυο του ΠΑΟΚ που 
`βρεξε. Φάγανε και το ξύλο τους από πάνω οι 
γαύροι. Για να κοιµηθούνε ζεστοί κι ευχαριστη-
µένοι από το πήδηµα. 
-Σιγά, τώρα. Μιλούνε κι οι παναθηναϊκοί. ∆ε 
βλέπουνε τα χάλια τους, που δεν προφθάνει η 
ΧΡΩΠΕΙ να βγάζει βαζελίνη. Στεγνώσανε τα 
φαρµακεία γιατί όλη η παραγωγή πηγαίνει στη 
λεωφόρο. 
-Το Αεκάκι, όµως; Μπροστά και µε τον αετό του 
το δικέφαλο. Έτσι; Σαν µαργαρίτες κεντάγανε, 
τα κιτρινόµαυρα, στο γρασίδι. 

* 
 Από τον αλουέ 
-Για το γιατρό, ρεεε. Στις εννιά. Και που `σαι, 
όχι κοπάνα και µπαρότσαρκα! Έχοµε σπατσαµέ-
ντο µετά το µεσηµέρι. Εντάξει; 
-Γραµµατικέ, βάλε και το Λευτέρη, τον 
Φλούφλη, στη λίστα. Εχθές µου `λεγε πως 
του στάζανε τα κεραµίδια. 

* 
 Τραπεζαρία πληρώµατος 
-Άντε, ρε Βασίληηη, τι έγινε, ρε, η οµελέτα; Στα 
Μέγαρα πήγες για τ’ αυγά; Και που `σαι, ρίξε  
µια µατιά και στο ψυγείο της κουζίνας. Είναι α-
νοιχτή από νωρίς. Κάτι από τυρί θα βρεις. Άντε 
να γίνει πιο πλούσια. Και πρόσεξε, όχι τη µαγιά 
του ψωµιού για γραβιέρα. Έτσι; Τις προάλλες ο 
Καλαµατιανός, ο πονηρός, της δώδεκα τέσσερις  
τηνε τηγάνισε και το πρωί τσακωνότανε ο µάγει-
ρας µε τον καµαρότο πως ξέχασε ν` αφήσει για 
το ζύµωµα. Και που `σαι. Ρίξε και λιγάκι γάλα 
µέσα, ρε,  να φουσκώσει η οµελέτα.  
-∆ες  και για κανένα σαλαµικό στο ψυγείο της 
κουζίνας, όλο και κάτι καλό θα `χουνε βγάλει για 
το µεσηµέρι. Μεγάλη γιορτή σήµερα, δε βλέπεις; 
ετοιµάζονται για λουκουµάδες. 

Γεώργιος Φράγκος 

Ναυτικές Ιστορίες 
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Η συγγραφέας Φρόσω Μπαλτατζή–Σταµατίου α-
πό το ∆αφνώνα Ξάνθης, σήµερα ζει στη Θεσσα-
λονίκη, αλλά την πρωτοµαγιά βρεθήκαµε όλοι µα-
ζί στο χωριό της. Μετά από σύντοµο χαιρετισµό, 
χάρισε σε όλους µας από τρία βιβλία της.  
Με τις ευχαριστίες µας, παραθέτουµε απόσπασµα 
από την εισαγωγή του βιβλίου  «Αποφθέγµατα», 
καθώς και από τις πολλές παροιµίες-γνωµικά που 
δηµοσιεύει σε επόµενες σελίδες αλφαβητικά, από 
µία για δείγµα, σε κάθε γράµµα του αλφαβήτου. 
«Ίδια και απαράλλαχτα χωρίς καµιά αλλαγή, πέ-
ρασαν το φίλτρο χιλιάδων ετών και έφθασαν σ` ε-
µάς. Συχνά τα χρησιµοποιούµε µε το ίδιο πνεύµα 
και την ίδια ανάγκη να εκφραστούµε. 
Αναφέρω τα παρακάτω παραδείγµατα που είναι 
πράγµατι εντυπωσιακά: 

Αλί που δεν έχει ψωµί και τον πλακώνει η νύχτα. 
Βοήθησέ µε κακοµοίρη να µη γίνω σαν εσένα. 
Γυναίκα δίχως φίµωτρο, αλί που θα την πάρει. 
∆ίνει του σκύλου άχυρα και του γαϊδάρου κρέας. 
Έµαθες να µου γυρεύεις έµαθα να µη σου δίνω. 
Ζήτα µου παράδες, να µας πιάσουν οι κρυάδες. 
Η γλώσσα που µπερδεύεται, δε λέει την αλήθεια. 
Θάνατος πλουσίου, φιλονικία κληρονόµων. 
Ιδέες µας δίνουν πολλοί, χρήµατα δε µας δίνουν. 
Κάθε πουλάκι χαίρεται, µε το κελάηδηµά του. 
Λύκος που τριγυρίζει, πεινασµένος δε µένει. 
Με λίγη γκρίνια γίνεται καλύτερη η αγάπη. 
Νέος ακαµάτης, γέρος δουλευτής. 
Ξεψυχάει ο πετεινός µε τη µατιά στις κότες. 
Ο έρωτας είναι τυφλός µα ανοιχτοµάτες πιάνει. 
Περπάτα στραβά, µα µίλα ίσια. 
Ράβε, ξήλωνε, δουλειά να µη σου λείπει. 
Στο άκαρπο δέντρο, πετριές δε ρίχνουν. 
Τα άσπρα θέλει ο άνθρωπος, για τις µαύρες µέρες. 
Ύπνο συνέστησε η αλεπού στο σκύλο. 
Φθόνος και οργή, µικραίνουν τη ζωή. 
Χώµα πιάνει και χρυσάφι γίνεται. 
Ψάρια στο γιαλό, τηγάνι στη φωτιά. 
Ως την πόρτα πάει, κέρατο θα του φοράει. 

Αποφθέγµατα   
της Φρόσως Μπαλτατζή-Σταµάτη 
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Μέσα σε τέσσερις στίχους ο ποιητής θέτει τη Θρησκεία 
οδηγό και σηµαιοφόρο του ελληνικού αγώνα και το ιε-
ρότερο των χριστιανικών συµβόλων, ο Σταυρός, γίνεται 
για µια ακόµη φορά ο υπερασπιστής του χριστιανικού 
κόσµου έναντι του βαρβαρισµού που εκπροσωπεί ο 
Τούρκος δυνάστης, φέρνοντάς µας στο νου τον Μεγά-
λο Κωνσταντίνο και το «Εν Τούτω Νίκα». 
Στις επόµενες στροφές η παρουσία της Θρησκείας γίνε-
ται ακόµη εντονότερη, καθώς αυτή προσωποποιείται 
και σε ένα από τα ωραιότερα τµήµατα του Ύµνου, συ-
ναντά στο Μεσολόγγι την Ελευθερία: 
«Πῆγες είς τό Μεσολλόγγι τήν ἡµέρα τοῦ Χριστοῦ 
µέρα πού ἄνθισαν οἱ λόγγοι γιά τό τέκνο τοῦ Θεοῦ3.  
Και στην αµέσως επόµενη στροφή πραγµατοποιείται η 
συνάντηση Θρησκείας-Ελευθερίας µέσα σε κλίµα κατά-
νυξης και ιεροπρέπειας: 
Σου ‘λθε ἐµπρός λαµποκοπώντας ἡ Θρησκεία µ’ 
ἔνα Σταυρό, 
καί τό δάκτυλο κινώντας, ὁπού ἀνεί τόν Οὐρανό4. 
Ο ποιητής καταστά  σαφές ότι ο αγώνας αυτός  βρίσκει 
την κύρωσή του στον ουρανό, το χέρι του Θεού στέκει 
προστατευτικό πάνω από τους Έλληνες  και ευλογεί τη 
µάχη τους. Το θείο  (ο Χριστιανισµός) συµβαδίζει µε το 
ανθρώπινο σε έναν αγώνα ευλογηµένο και ιερό. 
Το µοτίβο παραµένει το ίδιο και στις στροφές που ακο-
λουθούν. Οι στίχοι εµπνέουν θρησκευτικότητα και βα-
θιά κατάνυξη: 
Εἰς τήν Τράπεζα σιµώνει καί τό σύγνεφο τό ἀχνό 
γύρω-γύρω της πυκνώνει που σκορπάει το θυµιατό5.  
Ἀγροικάει τήν ψαλµωδία ὁπού ἐδίδαξεν αὐτή 
βλέπει τήν φωταγωγία στούς Ἁγίους ἐµπρός χυτή6.   
Ο ποιητής µε τους στίχους του φτιάχνει εικόνες, βαθιά 
θρησκευτικές και χριστιανικές. Μοιάζει σαν να βάζει τον 
αναγνώστη µέσα σε έναν ναό, να παρακολουθεί την ιε-
ρή λειτουργία και ευλαβικά να συµµετέχει σ` αυτήν. 
Μέσα σε κλίµα χριστιανικού µυστικισµού και µε παρι-
στάµενες την Θρησκεία και την Ελευθερία, ο ποιητής 
απεικονίζει µε το αχνό σύννεφο του θυµιατού, τις ψαλ-
µωδίες, την φωταγωγία και τις εικόνες των Αγίων, τη 
χριστιανική µαχόµενη Ελλάδα. 
Σε τόνο παρόµοιο  είναι και οι επόµενες στροφές. Μία 
από αυτές µας θυµίζει έντονα την ρήση από το 1ο κε-
φάλαιο της Αποκάλυψης του Ιωάννη  «Εγώ ειµί το Α 
και το Ω»7 ειπωµένη όµως σε στίχους. Αὐτός λέγει… 
Ἀφουγκρασθῆτε: Ἐγώ εἶµ’ Ἄλφα, Ὡµέγα ἐγώ. 
Πέστε, πού θ’ ἀποκρυφθῆτε, ἐσείς ὅλοι ἀν ὁργισθῶ;8  
Ο Θεάνθρωπος Χριστός, η αρχή και το τέλος του κό-
σµου, στέργει προς υπεράσπιση των Χριστιανών αγωνι-
ζόµενων Ελλήνων και ο πέλεκυς της οργής του θα πέσει 
βαρύς την ώρα της θεοδικίας. 
Ακολουθούν στροφές µε αναφορές σε βιβλικά πρόσω-
πα, όπως ο Μωϋσής: 
Ἀ! γιατί δέν ἔχω τώρα τή φωνή τοῦ Μωϋσῆ; 
Μεγαλόφωνα τήν ὤρα ὀπού ἐσβιοῦντο οἱ µισητοί.9  
Η επίκληση αυτή του προσώπου του Μωϋσή θυµίζει 
χωρία της Εξόδου, όπου: «Εἶπε δέ  Μωϋσῆς πρός τόν 
λαόν·  θαρσεῖτε,  στῆτε καί  ὁρᾶτε  τήν  σωτηρίαν την  

Ο ∆ιονύσιος Σολωµός είναι ένας από τους σηµαντικότε-
ρους Έλληνες ποιητές. Καθιερώθηκε ως  Εθνικός Ποιη-
τής και είναι ο πρώτος µε ευρωπαϊκό διαµέτρηµα νεοέλ-
ληνας ποιητής, αποκλειστικά αφιερωµένος σε αυτό που 
ο ίδιος ονόµασε «νόηµα της Τέχνης». Στο στενότερο 
χώρο των Ιονίων Νήσων η έντονη πνευµατική του πα-
ρουσία ενέπνευσε µια οµάδα φίλων και µια σειρά µαθη-
τών, που απαρτίζουν τη λεγόµενη Επτανησιακή Σχολή.  
Τα βιογραφικά του στοιχεία είναι γνωστά. Σπουδασµέ-
νος στην Ιταλία, µετά από δεκάχρονη παραµονή επι-
στρέφει στη Ζάκυνθο µε  φιλελεύθερο πνεύµα, µε γερή 
φιλολογική κατάρτιση, κυρίως µε έγκριτη γνώση στην 
κλασική και σύγχρονη παιδεία. Εξάλλου η συναναστρο-
φή του µε πνευµατικούς ανθρώπους υπήρξε καθοριστι-
κής σηµασίας για τη ζωή του. Έτσι αρχίζει η δεύτερη 
περίοδος του έργου του που τελειώνει µε το θάνατο 
του το 1857. Στην περίοδο αυτή η θεωρητική κατάρτι-
ση γίνεται η µόνιµη έγνοια του και η αυτοκριτική που 
ασκεί κατά την επεξεργασία των έργων του καταντά α-
νασταλτικά αυστηρή. Μελετάει Σίλλερ, Σλέγκερ, Σέλ-
λιγκ, Χέγκελ, Γκαίτε και ο γερµανικός ιδεαλισµός γίνεται 
πιο έντονα παρών στο έργο του. 
Εκτός από τον «Ύµνον εις την Ελευθερίαν», την «Ωδή 
εις τον θάνατο του Λόρδου Μπάυρον» και µια σειρά από 
µικρά λυρικά ποιήµατα, όλα τα συνθετικά έργα του 
ποιητή ήταν ηµιτελή και αποσπασµατικά. Βέβαια αυτό, 
όπως αποδεικνύει ο χρόνος και οι περιστάσεις, πολύ λί-
γο µέτρησε ως προς την επιρροή που ασκεί στον ευρύ-
τερο ελληνικό χώρο επί ενάµιση τώρα περίπου αιώνα ο 
Σολωµός και το έργο του, τροφοδοτώντας κάθε άξια 
λόγου λογοτεχνική δηµιουργία και αποτελώντας µόνιµο 
ερέθισµα για κριτικούς, φιλολόγους και ερευνητές1. 
Για τους θεολόγους,  ο Σολωµός αποτελεί τεράστια πρό-
κληση, καθώς το θρησκευτικό στοιχείο είναι έντονα διά-
χυτο σε ολόκληρο το έργο του. Θρησκευτικές ιδέες, ει-
κόνες, εκφράσεις, γεγονότα και πρόσωπα βιβλικά ή ι-
στορικά που παραπέµπουν άλλοτε στην Αγία Γραφή, 
άλλοτε σε καίριες και πάγιες θέσεις της Ορθόδοξης Ανα-
τολικής Εκκλησίας ή θυµίζουν απόψεις και αποφθεγµατι-
κές ρήσεις  Μεγάλων Ορθόδοξων  Πατέρων και Θεολό-
γων. Η θρησκευτικότητα στο έργο του Σολωµού είναι 
τόσο διάχυτη και επίµονη, που δύσκολα µπορεί να πε-
ράσει απαρατήρητη. Ο Σολωµός γράφει ποιήµατα, µα 
δε θα `ταν παράτολµο να πει κανείς πως πολύ συχνά 
µέσα απ’ την ποίησή του θεολογεί. 
Από τα νεανικά του κιόλας έργα, όπως είναι ο «΄Υµνος 
εις την Ελευθερίαν», ένας θούριος που υµνεί τον αγώνα 
των Ελλήνων, µπορεί κανείς να συλλέξει άφθονο θεολο-
γικό υλικό, καθώς ο Σολωµός µέσα από τους στίχους 
του δεν κρύβει πως πέρα από ένας φλογερός υπέρµα-
χος της πάλης του ελληνικού έθνους για λευτεριά, είναι 
και ένας βαθιά θρησκευόµενος Άνθρωπος. Έτσι αφου-
γκραζόµαστε µέσα από τις στροφές του ύµνου, όχι α-
πλά τη νίκη ενός έθνους, του ελληνικού, µα και το θρί-
αµβο µιας θρησκείας, του Χριστιανισµού: «Τῆς αὐγῆς 
δροσάτο ἀέρι, δε φυσᾶς τώρα ἐσύ πλιό, τῶν ψευδόπι-
στων το αστέρι, φύσα, φύσα εἰς το ΣΤΑΥΡΟ»2. 

Το θρησκευτικό στοιχείο στο έργο του ∆ιονυσίου Σολωµού 
Οµιλία της συνεργάτου µας Θεολόγου Αγγελικής Καραβουρνιώτη στο Πανεπιστήµιο Αθηνών 



παρά τοῦ Κυρίου, ἥν ποιήσει ἡµῖν  σήµερον· ὅν τρόπον 
γάρ ἑωράκατε τους Αἰγυπτίους σήµερον, οὐ προσθήσε-
σθε ἔτι  ἱδεῖν  αὐτούς εἰς τον αίώνα χρόνον».10  
Κατά παρόµοιο τρόπο και ο ποιητής, σαν νέος Μωϋσής 
προλέγει την καταστροφή των Τούρκων κατακτητών, 
χάριν της θείας επεµβάσεως, που θα σώσει τους 
Έλληνες. 
Η αναφορά σε πρόσωπα βιβλικά συνεχίζεται µε την πα-
ρουσία της αδελφής του Ααρών, προφήτιδας Μαριάµ 
όπου: 
Ἀκλουθάει τήν ἀρµονία ἡ άδελφή τοῦ Ἀαρών, 
ἡ προφήτισσα Μαρία µ’ ἔνα τύµπανο τερπνόν.11 
Η εικόνα αυτή της προφήτιδας Μαριάµ, που κρατά  το 
τύµπανο και προαναγγέλει ευχάριστες µελωδίες µοιάζει 
σαν να `ναι αυτούσια παρµένη από το 15ο κεφάλαιο της 
Εξόδου όπου διαβάζουµε: 
«Λαβοῦσα δέ Μαριάµ, ἡ προφῆτις ἡ ἀδελφή Ἀαρών τό 
τύµπανον ἐν τῆ χειρί αὐτῆς, καί ἐξήλθοσαν πᾶσαι αἱ 
γυναῖκες ὀπίσω αὐτῆς µετά τυµπάνων καί χορῶν»12. 
Με την παράθεση του προσώπου του Μωϋσή και της 
προφήτιδας Μαριάµ, ο ποιητής αποδίδει µε περιγραφική 
ενάργεια, τόσο την εικόνα της επερχόµενης καταστρο-
φής των εχθρών, που θυµίζει τον καταποντισµό των Αι-
γυπτίων στην Ερυθρά Θάλασσα, όσο  και τον ύµνο για 
την επερχόµενη νίκη των Ελλήνων, που ο ίδιος ο ποιη-
τής εκστοµίζει, όπως έκανε άλλωστε µε  την επινίκια ω-
δή της η Μαριάµ, για τον λαό του Ισραήλ. 
Η αναφορά στα βιβλικά πρόσωπα κλείνει µε τον Άβελ, 
όταν ο ποιητής µέσα από τους στίχους του αναρωτιέται: 
∆έν ἀκούτε; Εἰς κάθε µέρος σάν τοῦ Ἄβελ καταβοᾶ· 
δέν εἶν’ φύσηµα τοῦ ἀέρος, πού σφυρίζει εἰς τά 
µαλλιά13. 
Η έντονη απορία του ποιητή που στρέφεται προς τους 
ισχυρούς της χριστιανικής  Ευρώπης, οι οποίοι παραµέ-
νουν αδιάφοροι µπροστά στη θέα του χριστιανικού αί-
µατος αθώων Ελλήνων, όµοιου µε το αίµα του βιβλικού 
Άβελ, δεν µπορεί παρά να µας παραπέµψει σε καινοδια-
θηκικά χωρία, όπως αυτό στο κατά Ματθάιον Ευαγγέλιο: 
«Ὅπως ἔλθη ἐφ’ ὑµᾶς πᾶν αἷµα δίκαιον ἐκχυνόµενον ἐπί 
τῆς γῆς ἀπό τοῦ αἴµατος Ἄβελ τοῦ δικαίου»14.  
Στην «Φαρµακωµένη» ο Σολωµός διατηρεί από την αρ-
χή ως το τέλος ένα τόνο ιεροπρέπειας. Το ποίηµα αυτό, 
όπως είπε και ο Παλαµάς είναι:  
«τόσον ὑψηλόν, ὅσο καί ἀπλό, συνθεµένο µέ ὅλη τήν 
εὔγλωττη ζέστη τῆς ἀπολογίας, µέ ὅλη την κατάνυξη 
τῆς προσευχής».15 
Η Φαρµακωµένη συµβολίζει τον αµαρτωλό άνθρωπο, 
που την ώρα της ύστατης Κρίσης θα βρεθεί ενώπιον του 
Θεού για να λογοδοτήσει για τις πράξεις του: 
«Θά ξυπνήση τήν ὕστερη µέρα, είς τόν κόσµο ὀµπρός 
νά κριθῆ καί, στόν Πλάστη κινώντας µέ σέβας τά λευκά 
της τά χέρια, θά πῆ»16. 
Ο ποιητής αγγίζει µια σειρά από θεολογικά ζητήµατα 
που απασχόλησαν και ες αεί θα απασχολούν Πατέρες 
της Εκκλησίας και θεολόγους, όπως είναι η ηθική, η α-
µαρτία, η µετάνοια και η Κρίση κατά την ∆ευτέρα Πα-
ρουσία. Πλάθει τη µορφή της αδύναµης κόρης, που α-
µαρτάνει, µα ουσιαστικά είναι αθώα και µες στην ντρο-
πή και την απόγνωση της αφαιρεί µε τα ίδια της τα χέ-
ρια τη ζωή της. Μετανοεί όµως και την ώρα της Κρίσης 
της από το Θεό-∆ηµιουργό ζητεί τη συγχώρεση.  
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Ο Σολωµός έτσι πλέκει µε στίχους µια διδακτική ιστορί-
α για να νουθετήσει τον «ψεύτη κόσµο» που «τις κό-
ρες τίς µαύρες κατατρέχεις ὁσο εἶν’ ζωντανές, σκληρέ 
κόσµε! καί δέν τους λυπάσαι την τιµήν, ὅταν εἶναι νε-
κρές». 
Σαν σύγχρονος Ευαγγελιστής Ματθαίος µοιάζει ο ποιη-
τής να προτρέπει : «Μή κρίνετε, ἵνα µή κριθῆτε»17. 
Με τρόπο εύηχο και εναργή ο Σολωµός ξεδιπλώνει τη 
διδασκαλία της Εκκλησίας περί δικαίωσης, που ακολου-
θεί τις επιταγές της αλήθειας και της δικαιοσύνης και υ-
ποτάσσεται στο Λόγο και το θέληµα του Θεού. 
Το ποίηµα «Εἰς Μοναχήν» αποτελεί ένα ακόµη δείγµα 
του πόσο έντονο είναι το θρησκευτικό στοιχείο στο 
έργο του ∆ιονυσίου Σολωµού. Ο τίτλος κιόλας, µας 
προϊδεάζει για το περιεχόµενο. Όπως πολύ εύγλωττα 
παρατήρησε για το ποίηµα αυτό ο Γιάννης Αποστολά-
κης: «Στις λίγες στροφές ο ποιητής έκλεισε το νόηµα 
της ανθρώπινης ζωής, όπως θα ταίριαζε µε την πίστη 
των Χριστιανών. Καθώς τις διαβάζεις τις στροφές, χαί-
ρεσαι που κάνεις µε τη βοήθεια του ποιητή όλο το γύ-
ρο της ζωής»18. 
Πραγµατικά ο Σολωµός µε µαεστρία µέσα σε λίγες 
στροφές κατορθώνει να αποτυπώσει ολόκληρο το ταξί-
δι της ανθρώπινης ύπαρξης, από τη δηµιουργία του κό-
σµου, τη γέννηση  του ανθρώπου, το θάνατο και την 
Κρίση των νεκρών, κατά τη ∆ευτέρα Παρουσία. Μας 
προσφέρει έτσι µια θεολογική πραγµατεία που απηχεί 
την χριστιανική διδασκαλία για τη δηµιουργία του αν-
θρώπου: «Ὁ Πλάστης κατ’ εἰκόνα  του τόν ἄνθρωπον 
ἐποιοῦσε»19. 
Πόσο πολύ θυµίζουν οι στίχοι αυτοί το 1ο κεφάλαιο της 
Γενέσεως, όπου και αναφέρεται: «Καί εἶπεν ὁ Θεός· 
ποιήσωµεν ἄνθρωπον κάτ’ είκόνα ἡµετέραν»20. 
Στους αµέσως επόµενους στίχους µνηµονεύεται η δη-
µιουργία του κόσµου:  
«Μές στά κρυφία τῆς γνώσης του τή χτίση µελετοῦσε 
γιά νά ναι τοῦ λιγόζωου ἀνθρώπου ἡ κατοικιά»21.   
Στίχοι που απηχούν και πάλι χωρία της Γενέσεως σχετι-
κά µε τη ∆ηµιουργία. Έτσι η φράση: «την χτίση 
µελετοῦσε», ως αποδίδουσα το ζήλο και το ενδιαφέρον 
µε το οποίο ο Θεός δηµιούργησε τον κόσµο, ώστε αυ-
τός να εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο  
τον άνθρωπο, θα µπορούσε να αντιστοιχεί στο χωρίο 
της Γενέσεως: «Και εἶδεν ὁ Θεός τά πάντα, ὅσα 
ἐποίησε, καί ιδού καλά λίαν»22.  
Στις επόµενες στροφές ο ποιητής καταπιάνεται µε το 
θέµα του θανάτου, συνειδητοποιεί πως: «Φριχτή ‘ναι ἡ 
ὥρα, που ὁ ἄνθρωπος βαριά ψυχοµαχά»23.  
Φοβερά είναι τα βήµατα του θανάτου, φοβερή και η 
ώρα που αυτός έρχεται για να πάρει τον άνθρωπο. Οι 
στίχοι φέρνουν στο νου εικόνες από την Αποκάλυψη 
του Ιωάννη, όπου περιγράφεται ο θάνατος µε τα πιο 
ζοφερά χρώµατα: «…και ἰδού ἵππος χλωρός, καί ὁ κα-
θήµενος ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνοµα αὐτῶ ὁ Θάνατος και ὁ 
ἄδης ἠκολούθει µετ’ αύτοῦ…»24.  
Όµως η κόρη δεν θα πρέπει να φοβάται, µα έχοντας 
τον Χριστό στην καρδιά της να αντιµετωπίσει γενναία 
την ώρα αυτή, γιατί, όπως λέει και ο ποιητής: 
Ἰδού ὁ Χριστός, πού γέρνοντας στου πόνου τό κρεβ-
βάτι, 
σου σιάζει τό προσκέφαλο καί σε παρηγορᾶ25.  
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άνθρωπο από τα δεσµά του θανάτου. Οι στίχοι παρα-
πέµπουν στην χριστιανική εικονογραφία, και πιο συ-
γκεκριµένα στην απεικόνιση της Καθόδου του Χριστού 
στον Άδη, όπως αυτή αποτυπώνεται, για παράδειγµα, 
στο οµώνυµο ψηφιδωτό της Μονής ∆αφνίου, της Νέ-
ας Μονής της Χίου, ή στην ψηφιδωτή παράσταση από 
τον Καθεδρικό ναό της Κοιµήσεως της Θεοτόκου στο 
Torcello της Βενετίας. Επιπλέον, θυµίζουν ιδιαίτερα και 
την Ορθόδοξη Υµνογραφία, όπως τον Όρθρο του Με-
γάλου Σαββάτου, όπου και αναφέρεται:  
«Ὁ συντρίψας κράτος θανάτου καί ἀνοίξας πύλας Πα-
ραδείσου ἀνθρώποις»32, καθώς και τον Εσπερινό της 
Κυριακής του Πάσχα: «Ἠνοίγησαν σοι, Κύριε, φόβῳ, 
πύλαι θανάτου, πυλωροί δέ ἅδου ἰδόντες  σε ἔπτυξαν· 
πύλας γάρ χαλκᾶς συνέτριψας και µοχλούς σιδηροῦς 
συνέθλασας καί ἐξήγαγες ἡµᾶς ἐκ σκότους καί σκιᾶς 
θανάτου και τους δεσµούς ἡµῶν διέρρηξας»33.   
Ο Κρητικός εξάλλου αποτελεί ένα ακόµη δείγµα του 
µεγάλου ενδιαφέροντος του Σολωµού για καίρια θέµα-
τα της Ορθόδοξης Θεολογίας, τα οποία συχνά απα-
ντώνται στο έργο του, όπως είναι η ∆ευτέρα Παρουσί-
α, η Ανάσταση και η Κρίση. Ο τρόπος µε τον οποίο ο 
ποιητής αντιµετωπίζει τα θέµατα αυτά, εξακολουθεί να 
µην παρεκκλίνει δογµατικά από την Ορθόδοξη ερµη-
νεία, όπως άλλωστε συµβαίνει και στο σύνολο του 
έργου του. Έτσι ακούµε τον Κρητικό να αναφωνεί: 
«Λάλησε  σάλπιγγα! Κι ἐγώ το σάβανο τινάζω…», ενώ 
στους αµέσως επόµενους στίχους διαβάζουµε: 
«Καί σχίζω δρόµο καί τς ἀχνούς ἁναστηµένους κράζω:  
Μήν εἴδετε τήν ὀµορφιά, πού την Κοιλάδα ἁγιάζει;» 
Η συγκεκριµένη αναφορά στην Κοιλάδα, παραπέµπει 
στην Κοιλάδα του Ιωσάφατ, τόπου έσχατης κρίσης, 
θυµίζοντας αποσπάσµατα από τον Ιωήλ, όπως: «Καί 
συνάξω πάντα τά ἕθνη καί κατάξω αὐτά είς τήν Κοιλά-
δα Ἱωσάφατ»34 καθώς και: «ἐξεγειρέσθωσαν καί 
ἀναβαινέτωσαν πάντα τά ἕθνη εἰς την κοιλάδα 
Ἰωσάφατ, διότι ἐκεῖ καθιῶ τοῦ διακρίναι πάντα τά 
ἕθνη κυκλόθεν»35. 
Ο Κρητικός, όπως παρατηρεί και ο Νικόλαος Τωµαδά-
κης: «εἶναι φθασµένος εἰς το πραγµατικό ἀκρογιάλι 
τῆς Σωτηρίας, ὅπου ἀντί τῶν πρόσκαιρων ἀγαθῶν πού 
περιµένουν τους πρόσφυγας, ἀναµένει το ζεῦγος ἡ 
ἀπόλυτος ἕνωσις και ἡ ἀληθής γνῶσις τοῦ ἀγαθοῦ» 
36. Αξιοσηµείωτος τέλος είναι ο  στίχος από τον Κρη-
τικό: «Κι ἀπό το πέλαο, που πατεῖ, χωρίς νά τό σου-
φρώνη» που συναντάται σε διάφορες παραλλαγές και 
σε άλλα ποιήµατα του Σολωµού, όπως στο απόσπα-
σµα: «Στήν κορυφή τῆς θάλασσας, πατώντας στέκει, 
καί δέν συγχύζει τά νερά της», καθώς και στους Ελεύ-
θερους Πολιορκηµένους : «Χρυσό ὄνειρο ἠθέλησε  τό 
πέλαγο ν’ ἀφήση, τό πέλαγο πού ἐπάτουνε χωρίς να 
το συγχύζη»37.  
Οι παραπάνω στίχοι θυµίζουν έντονα την εικόνα του 
Ιησού, ο οποίος περπατά πάνω στην θάλασσα, χωρίς 
διόλου να ταράζει τα νερά της, όπως το περιγράφει ο 
Ευαγγελιστής Ματθαίος: «ἀπῆλθε πρός αὐτούς ὁ 
Ἱησοῦς περιπατῶν ἐπί τῆς θαλάσσης»38 και µε παρό-
µοιο τρόπο επαναλαµβάνουν και οι Ευαγγελιστές Μάρ-
κος και Ιωάννης39.    
Πολλά ακόµη θα µπορούσαν να ειπωθούν όσον αφορά 
το θρησκευτικό στοιχείο  στο έργο του  ∆ιονυσίου Σο- 

Ο Θεάνθρωπος Χριστός µπροστά στην ύστατη αγωνία 
του ανθρώπου γίνεται παρηγορητής και απαλύνει το 
φόβο του, καθώς όπως αναφέρεται και στην Β΄ προς 
Θεσσαλονικείς επιστολή: 
«Αὐτός δέ ὁ Κύριος ἡµῶν Ἱησοῦς Χριστός καί ὁ Θεός 
καί πατήρ ἡµῶν, ὅ ἀγαπήσας ἡµᾶς και δούς παράκλη-
σιν αἰώνιαν  και ἐλπίδα ἀγαθήν»26.  
Άλλωστε ο θάνατoς δεν αποτελεί το τέλος, µα µια νέα 
αρχή, την οδό που οδηγεί στην πραγµατική ζωή, αυ-
τή που θα έρθει µε την ∆ευτέρα Παρουσία. Κι αυτό 
το γνωρίζει ο ποιητής γι αυτό άλλωστε και αναφωνεί: 
Εὐτυχισµένο λείψανο, θέλει σου δώσει πάλι 
τόν ἀρραβώνα ὁ ἴδιος, ὁπού σου πῆρε ἀγάλι 
τήν ὥρα που ἀποµείνανε  τά στῆθια σου νεκρά27.  
Η νεκρή κόρη πρέπει να είναι ευτυχισµένη, καθώς ο 
θάνατός της θα σηµάνει την ένωση της µε τον Χρι-
στό. Η Ανάσταση του Χριστού θα γίνει και δική της 
Ανάσταση. Αυτός είναι ο πραγµατικός αρραβώνας που 
της προσφέρεται, «ἡ ζωή του µέλλοντος» και αυτό 
πρέπει να προσδοκά και να επιθυµεί. Όπως θα έλεγε 
και ο Ιωάννης ο ∆αµασκηνός: «∆έσποτα Κύριε, Ἰησοῦ 
Χριστέ… ἀξίωσον µε είς καθαρισµόν, και ἁγιασµόν, 
και ἀρραβῶνα τῆς µελλούσης ζωῆς και βασιλείας»28.   
Ο ποιητής κλείνει τη θεολογική του περιδιάβαση µε 
µια επιγραµµατική περιγραφή της Κρίσεως και της 
∆ευτέρας Παρουσίας: 
Τά κόκκαλα ἐβαρέθηκαν στό µνῆµα καρτερώντας, 
καί τρίζουνε ἀκατάπαυτα, τήν κρίση ἀναζητώντας. 
Ξύπνα, ἀδελφή! Τή Σάλπιγγα τήν ὕστερη ἀγροικῶ29. 
Η εικόνα που µας προσφέρουν οι παραπάνω στίχοι 
είναι υποβλητική. Τα κόκκαλα που κείτονται στο µνή-
µα, σύµβολα του φθαρτού υλικού κόσµου, όταν έρθει 
η ∆ευτέρα Παρουσία δεν θα υπάρχουν πιά, καθώς η 
αφθαρσία θα µετατρέψει κάθε τι υλικό σε αιώνιο, ο 
φθαρτός κόσµος θα παραχωρήσει την θέση του σε 
έναν άφθαρτο πνευµατικό κόσµο. Η εναγώνια προσ-
δοκία των νεκρών που αέναα προσµένουν την Μέλ-
λουσα Κρίση, κάποτε θα γίνει πραγµατικότητα, καθώς 
θα ακουστεί η «ύστερη Σάλπιγγα», όπως λέει ο ποιη-
τής, µα και όπως το συναντάµε στην Α΄ προς Θεσσα-
λονικείς επιστολή: «Ὅτι αὐτός ὁ Κύριος ἐν κελεύσµα-
τι, ἐν φωνῆ ἀρχαγγέλου καί ἐν  σάλπιγγι Θεοῦ κατα-
βήσεται ἀπ’ οὐρανοῦ, καί οἱ νεκροί ἐν Χριστῶ  
ἀναστήσονται πρῶτον»30. 
Παρόµοια εικόνα του τέλους συναντάµε και στον Λά-
µπρο, όπου ο ποιητής αναφωνεί: «Βλέπεις τούτους 
τούς τάφους; Καµµιά µέρα ἐδώ µέσα καί σύ θέ νά 
κοιµᾶσαι ἔως ὅπου ἀπό ψηλά θέλει βουϊσει ἡ Σάλπιγ-
γα ἡ στερνή νά σέ ξυπνήση». 
Θυµίζει την προφητεία του Ιεζεκιήλ, όπου αναφέρε-
ται: «Ἰδού ἐγώ ἀνοίγω τά µνήµατα ὑµῶν καί ἀνάξω 
ὑµᾶς ἐκ τῶν µνηµάτων ὑµῶν, καί εἰσάξω ὑµᾶς εἰς την 
γῆν τοῦ Ἰσραήλ»31.   
Σε επόµενους στίχους ο ποιητής απεικονίζει την είς 
Ἄδου κάθοδον τοῦ Χριστοῦ: Ὅταν ἡ Πύλη ἀκούστηκε 
νά σπάη τι χλαλοή στόν κάτου κόσµο ἐγίνη; 
Χαίρεται µέσα ἡ ἄβυσσο καί ἀσπρίζη. Ὁ περασµός τοῦ 
Λυτρωτῆ σφυρίζει. 
Οι παραπάνω στίχοι περιγράφουν  την είσοδο στην 
αιώνια ζωή µε την Ανάσταση, οπότε ο Χριστός σπάζει 
τις  Πύλες του  Άδη και  ελευθερώνει πανηγυρικά τον  



Όταν το Σάββατο εκείνο µου τηλεφώνησε ο φί-
λος Γιάννης Κολλιάρος και µου είπε ότι σε ένα 
βιβλίο συνταγών που του έστειλαν από την Αθή-
να, έγραφαν για µένα και το Περιοδικό µας, η 
έκπληξή µου ήταν µεγάλη και του ζήτησα περισ-
σότερες πληροφορίες. ∆ευτέρα πρωί µου τηλε-
φώνησε η συγγραφέας Βάσω Λούβαρη-
Γιαννέτσου και µου είπε ότι µε τις ευχαριστίες 
της που της επέτρεψα να αναδηµοσιεύσει απο-
σπάσµατα από τη «∆άφνη», µου στέλλει και το 
βιβλίο της. Τότε θυµήθηκα την ευγενική κυρία 
που πριν από καιρό µου είχε πει στο τηλέφωνο 
ότι είχε διαβάσει τη «∆άφνη» στο διαδίκτυο και 
µου είχε ζητήσει άδεια αναδηµοσίευσης κάποιων 

λωµού, όµως ούτε το είδος του παρόντος κειµένου, 
ούτε ο χρόνος επιτρέπουν κάτι περισσότερο από µια 
συνοπτική και ενδεικτική  αναφορά. 
Πάντως σίγουρο είναι ότι η επίδραση της θρησκείας 
στο έργο του υπήρξε σηµαντική και διόλου επιφανεια-
κή ή διακοσµητική. Ο Σολωµός µέσα από την ποίηση 
του προσεγγίζει την θρησκεία και το χριστιανισµό µε 
τη γνήσια ειλικρίνεια και αµεσότητα των πρώτων Χρι-
στιανών, τη αυστηρή προσήλωση στην ορθόδοξη 
δογµατική των Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας και 
τη θέρµη του βαθιά θρησκευόµενου Ανθρώπου. 
 
1 Τα βιογραφικά στοιχεία  για τον ∆ιονύσιο Σολωµό 
ελήφθησαν από το Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό, 
Εκδοτική Αθηνών Τόµος 9Α. 2  Στροφή 73η  /3  Στρο-
φή 73η  / 4 Στροφή 89η  / 5 Στροφή 91η / 6 Στροφή 
92η  / 7 Κεφ 1ο, εδαφ. 8ο  / 8 Στροφή 98η  / 9 Στρο-
φή 118η  / 10 Έξοδος 14,13  / 11 Στροφή 120η  / 12 
Έξοδος 15,20  / 13 Στροφή 156η   / 14 Κατά Ματθαί-
ον Ευαγγέλιο Κεφ. 23, στ.35  / 15 ∆. Σολωµού, 
Άπαντα, επιµέλεια Ν. Παπανικολάου, τοµ. 1ος, «Το 
ελληνόγλωσσο έργο». / 16 9η στροφή / 17 Κατά 
Ματθαίον Ευαγγέλιο, Κεφ. Ζ, εδαφ. 1.  / 18 ∆. Σολω-
µού, Άπαντα, επιµέλεια Γ. Ν. Παπανικολάου, τοµ. 1ος, 
«Το ελληνόγλωσσο έργο».  /  19 8η στροφή  / 20 
Γένεσις, Κεφ. 1ο ,εδάφ 26ο.   / 21 Στροφή 8η.  / 22 
Γένεσις, Κεφ. 1ο, εδάφ 31ο .  / 23 Στροφή 10η.  / 24 
Αποκάλυψις, Κεφ. 6ο, εδαφ. 8ο.  / 25 Στροφή 11η.  / 
26 Β΄ προς Θεσσαλονικείς, Κεφ. 2ο, εδαφ. 16ο.  / 27 
12η στροφή  / 28 ΣΤ΄ ευχή  / 29 13η στροφή  / 30 
Α΄ Θεσσαλονικείς, κεφ. 4ο, εδαφ. 16ο  / 31 Ιεζεκιήλ, 
κεφ 37ο  / 32 Στάσις τρίτη, ήχος πλάγιος β΄  / 33 
Στιχηρά ανατολικά  / 34 Ιωήλ, κεφ 3ο, εδαφ 2ο  / 35 
Ιωήλ, κεφ 3ο, εδαφ 12ο  / 36 «∆ιονύσιος Σολωµός», 
επιµέλεια Ν.Β. Τωµαδάκη, 1954, σελ. ριζ΄.  / 37 Ε-
λεύθεροι Πολιορκηµένοι, σχεδίασµα Β΄  / 38 Κατά 
Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφ. 14ο, εδαφ.26ο   / 39  Κατά 
Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφ 6ο, εδαφ 48, κατά Ιωάννην 
Ευαγγέλιο κεφ 6ο, εδάφ 19ο. 
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κοµµατιών. Όταν πήρα στα χέρια µου λίγες µέ-
ρες µετά, το καλαίσθητο βιβλίο που βλέπετε στη 
φωτογραφία (Εκδόσεις Παπαζήση), στις 272 
σελίδες του και το σκληρό εξώφυλλο, είδα µια 
προσεγµένη έκδοση και µια άριστη συγγραφική 

εργασία, που 
εκτός από τις 
θ α υ µ ά σ ι ε ς 
σ υ ν τ α γ έ ς 
(µου αρέσει 
να µαγειρεύ-
ω), ασχολεί-
ται µε την 
ιστορία και 
την παράδοση 
κάθε τόπου, 
απ` όπου οι 
συνταγές. 
Στις 73 σελί-
δες που ασχο-
λείται µε τη 
Χίο τις Οι-

νούσσες και τα Ψαρά, συναντούµε ωραίες φωτο-
γραφίες, ιστορικό του κάθε νησιού, προβολή του 
Κάµπου, του Λαογραφικού Μουσείου Καλλιµα-
σιάς, των Καρδαµύλων, του Εµποριού και πολ-
λά άλλα. Συνιστούµε ανεπιφύλακτα το βιβλίο σε 
κάθε αναγνώστη µας (κάτι που δε συνηθίζουµε) 
κι ευχαριστώντας όσους µε πονήµατά τους προ-
βάλλουν τον τόπο µας, παραθέτουµε το κοµµάτι 
που ασχολείται µε µας και το Περιοδικό µας. 

Βαγγέλης Ρουφάκης 
 

* 
«Στο ∆ήµο Καµποχώρων, µε κεφαλοχώρι το 
Χαλκειό, ανήκει και ο ∆αφνώνας. Χτισµένος 
στις πλαγιές του όρους Κακιά Σκάλα αγναντεύει 
τον Κάµπο και τα παράλια της Ιωνίας. Το όνοµά 
του το πήρε από τις πολλές δάφνες που φύονται 
εκεί. 
Οι κάτοικοι του ∆αφνώνα είναι πολύ δραστήριοι 
σε ότι αφορά την προβολή του χωριού τους, της 
παράδοσής τους, καθώς και της υπόλοιπης Χίου. 
∆ε βρήκα εκδήλωση στη Χίο, µέσω του διαδι-
κτύου, που να µην έχει συµβάλλει ενεργά ο κύ-
ριος Βαγγέλης Ρουφάκης, εκδότης του περιοδι-
κού «∆ΑΦΝΗ» και έργων λογοτεχνών από τη 
Χίο, κυρίως. Στο ένατο τεύχος του περιοδικού 
δηµοσιεύει ένα αφήγηµα του ∆ηµοσιογράφου  
από τον ∆αφνώνα,  Πέτρου Μαρτάκη  που,  δυ- 
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στυχώς,  «έφυγε»  πρόσφατα,  πατέρα των χαρα-
κτήρων «ΜΠΟΥΡΛΗΣ-ΤΖΑΝΝΗΣ» από το βι-
βλίο του Οµηρίου Πνευµατικού Κέντρου.  
Με την άδεια του κυρίου Ρουφάκη, σας µεταφέ-
ρω µερικά αποσπάσµατα για να δείτε την ιδιω-
µατική, µουσική, ντοπιολαλιά και τους γλωσσι-
κούς ιδιωµατισµούς που χρησιµοποιεί ο εν λόγω 
δηµοσιογράφος που ζωντανεύει µνήµες και δια-
σώζει µιαν ανεκτίµητη κληρονοµιά για τους νεώ-
τερους. 
 

Ειν` κρυώµα 
 -Άχουτας! Για δε, καλέ, χιόνια! Σαν ξασµένος 
αφρός πέφτουνε κ' εν φαίνεται το χωριό κάτω. 
Να δούµεν πιο όξω, αφ' την πεζούλα του τσαρδα-
κιού; 
-Όχι, µωρή σεις! Εµπάτεν µέσα να ντυθήτενε 
πρώτα. Εσύ τα φταις, γέρο, που τις εξελόγιασες 
πούλεες, πως το πρωί άχοµενε χιόνια κ' επετα-
χτήκανε πρωί-πρωί να δούνε, γιατί εν έκλεισαν 
µάτι όλην τη νύχτα να τα περιµένουνε, οι ούριες, 
κοτζά γυναίκες της παντρειάς! 
-Άντε οµπρός-πίσω, λε ο γέρο Παντελής, ο κύ-
ρης τος και κλειεί την πόρτα. 

... 
Άντε κ' εσύ κυρά Μαργαριτού! Τη φρασκοµηλιά. 
Να µοσχοµυρίσει το σπίτι, να τηνε ρουφήσοµενε 
να ζεστοκοπηθούµενε. Να βουτήσοµενε κανένα 
παξιµάδι, να φάµεν και κάµποσες ελιές κουρµά-
δες να συνεφέροµενε κι ύστερις να χαρούµεν τα 
χιόνια. 
Πιο κάτω αναφέρεται σ` ένα ζευγάρι γειτονόπου-
λα που αγαπήθηκαν και παντρεύτηκαν από ένα 
χιονοπόλεµο. 
-Και να µην σας τα µωρολογώ γιατί α θήτενε ν' 
αφήκετενε το περιοδικό για να ζεστάνετενε τα 
χεράκια σας στο µαγκάλι, για σ' ευτό είντα που 
το λένε, το καλοριφέρ, να µην σας τα µωρολογώ, 
εδεδέτσι, επήεν ο Αργύρης εδεκείνην την παρα-
µονή των Χριστουγέννων κ' ήπιαν το βραστικό 
µε τους κουρκουµπίνους και ψαθούρια -τεφαρίκι 
ψαθούρια, γεια στα χέρια τος- µε την Βεργινία 
και για δήτενε -είντα είναι τα τυχερά κ' είντα κά-
µνουν τα χωρατά- ακόµα το πίνουνε µαζί άµα, 
χειµώνα, είναι ξέµπαρκος, µε παρέγια το γιο και 
τις δυο τος κόρες, γιατί, γλέπεις, έεκείνα τα χιό-
νια, πράγµατις, εγινήκανε νυφικό που τους ετύλι-
ξενε και «έσονται οι δυο εις σάρκα µίαν» και 
«ους ο θεός συνέζευξεν, άνθρωπος µη χωριζέτω» 
προ παντός άµα χιονίζει που ειν' και κρυώµα. 
Αµέ!  

Ένας απέ τη Χίος 
(Έτσι υπόγραφε τα έργα του)» 

Η τελευταία αντιµονή 
 

∆ε µε γελά του πελάγου η σιωπή, 
της µπόρας το προµήνυµα µου δείχνει. 
Στην πλώρη κιόλας φτάνει 
το κύµα το βουβό. 
Αδίστακτα στο πέρασµά της  
τα εµπόδια καταπίνει, 
γιγαντώνεται 
και στεφανώνεται µ` αφρούς. 
Του λιµανιού τ` απάγκιο  
µακριά φαντάζει 
και το βαρόµετρ` όλο πέφτει. 
Χάθηκε ο ήλιος στην αντάρα 
κι η µηχανή, αγκοµαχά 
µέσα στο γέρικο κουφάρι. 
Γαντζωµένος στην κουπαστή 
προετοιµάζοµαι 
για την τελευταία αντιµονή, 
σ` ένα θανάσιµο αγκάλιασµα. 
Ποιος άραγε θα ειν` ο νικητής; 
Εγώ, αυτή κι δυο µαζί; 
Για µένα δε µετρά 
µα ούτε τη µπόρα νοιάζει. 
Αποφασίσθηκε: 
Παράδοση στον άνεµο. 

                     
                              ∆ηµ. Μελαχροινούδης 

* 
Σιωπή 

 
Όλα γύρω αµίλητα 
Τα σπίτια, τα δέντρα, τα µονοπάτια. 
Όµως στην ακοή µου ξεσπούν 
φωνές ζεστές, θροΐσµατα, βήµατα. 
 
Κάποτε ζεστάθηκα σ` ένα τζάκι, 
κάποτε δροσίστηκα κάτω από ένα δέντρο. 
Κάποτε πέρασα το µονοπάτι της αγάπης. 
 
Όλα τώρα αµίλητα και λυπηµένα 
µε κοιτούν και µου θυµίζουν ποιος ήµουν. 
Τα χέρια απλώνω, 
γέρνω το κορµί, 
µα σπαρταρούν τα πόδια µου. 
 
Η καρδιά µου διψά για την αγάπη. 
Και ξεσπούν στην ακοή µου 
φωνές ζεστές, θροΐσµατα, βήµατα… 
 
«Άπαντα»                               Γιάννης Μουτάφης 
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Αγαπητέ Βαγγέλη 
Σου στέλνω αυτό το  CD µου, ως τίµια και ευτυ-
χή ανταλλαγή προϊόντων (πνεύµατος). 
Σ` ευχαριστώ ακόµη µια φορά για τις δηµιουργι-
κές σου φωτογραφίες. 
Κάθε επιτυχία στο έργο σου. 

Φιλικά 
Μανώλης Σορµαΐνης (ηθοποιός) 

* 
Αγαπητέ µου Βαγγέλη 
Και… εγγράφως (δι` επιστολής όπως τον παλιό 
καιρό) σου στέλνουµε ένα µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
για την τόση αγάπη µε την οποία µας περιέβαλες.  
Στον αγαπητό ∆ηµήτρη δώσε επίσης τις ευχαρι-
στίες µας. 

Σε φιλώ 
Ιάσων Ευαγγέλου 

* 
Κύριε Ρουφάκη 
Ο ∆ιευθυντής, οι καθηγητές και οι εκπαιδευόµε-
νοι του Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας Χίου, ευ-
χαριστούµε θερµά για την προσφορά του Περιο-
δικού «∆άφνη» και βιβλίων για τη σχολική µας 
βιβλιοθήκη. 
Ευχόµαστε υγεία και καλή συνέχεια στις δη-
µιουργικές σας δραστηριότητες. 

Ο ∆ιευθυντής 
Νίκος Στουπάκης 

* 
Προς κυρίους 
Ε. Ρουφάκη-∆ηµ. Μελαχροινούδη 
Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου και ιδιαίτερα 
το Τµήµα Τουρισµού, σας ευχαριστούν για την 
ουσιαστική βοήθειά σας στη συγκέντρωση και α-
ξιοποίηση του υλικού όσον αφορά την έκθεση 
στο «Sydney», το οποίο θα βοηθήσει στην προ-
βολή του τόπου µας. 

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Τουρισµού 
της Ν. Α. Χίου 
Ευτυχία Λυπαρή 

* 
Αγαπητέ µου Βαγγέλη 
Σ` ευχαριστώ θερµά για τα «Χιώτικα Αφηγήµα-
τα» του αξέχαστου Πέτρου Μαρτάκη, την πρό-
σφατη έκδοση του Περιοδικού «∆άφνη» που εί-
χες την καλοσύνη να µου προσφέρεις. 
Είσαι  και συ ένας από  τους άδολους  και ανιδιο- 

τελείς εργάτες, που µε κόπους και προσωπικές 
θυσίες ανάβεις φανάρια πολιτισµού, που διαλύ-
ουν σκιές και φωτίζουν τον τόπο. 

Να είσαι πάντα καλά 
Γιάννης Καράλης 

(Πρόεδρος του Φ. Ο. Χ.) 
* 

Αξιότιµοι κύριοι 
Σας ευχαριστώ για την ευαισθησία και λεπτότη-
τά σας να µου ταχυδροµήσετε το σχετικό (µε 
την οµιλία στη Χίο) CD.  
Σας συγχαίρω για το έργο σας και την αποτελε-
σµατικότητά σας. 

Με τιµή 
Καθηγητής Ιωάννης Ν. Αυγουστής 

* 
Αγαπητέ Βαγγέλη  
Στο Πανελλήνιο Συνέδριο (2-5 Μαΐου) που 
έγινε στο Hilton, οι γιατροί-συγγραφείς έκαναν 
για Τρίτη χρονιά φέτος έκθεση βιβλίου. Πενη-
νταπέντε γιατροί µε 119 βιβλία. Μεταξύ αυτών 
τρεις Χιώτες. Ο ένας (Ι. Μουτάφης) µακαρίτης. 
Ο Ι. Αυγουστής και «η φιλενάδα σου η 
«∆αφνούσαινα» της οποίας και τα τρία βιβλία 
(τόσα είχαµε δικαίωµα να εκθέσει καθ` ένας) 
ήταν χιακού περιεχοµένου. 
Τα «Λωλόδεντρα» φιγουράριζαν πρώτη θέση. 
Όταν µου στείλουν φωτογραφίες θα σου στείλω 
να δεις τα έργα σου. Η Χίος παντού παρούσα. 
Σου στέλλω πρόγραµµα-πρόσκληση για την ο-
µιλία µου στο Πανελλήνιο Οφθαλµολογικό Συ-
νέδριο που θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής. Πά-
ρε το Μελαχροινούδη κι… ελάτε. 
Πολλά-πολλά χαιρετίσµατα από το Μωριά 

Σεβαστή (Χαβιάρα-Καραχάλιου) 
* 

Στην προαναφερθείσα από την κυρία Σεβαστή 
Χαβιάρα-Καραχάλιου έκθεση εξετέθησαν τα 
βιβλία των Χίων ιατρών λογοτεχνών:  
Ι. Αυγουστή «Η ζήλεια σαν βιολογικό φαινόµε-
νο», «Όλα για την υγεία» και «Ιατρική του 
χθες».  
Του Ι. Μουτάφη «Άπαντα», 1)Πεζά 2)Ποίηση 
3)Μελετήµατα, Μετάφραση, Θέατρο.  
Της Σεβαστής Χαβιάρα Καραχάλιου 
«Λωλόδεντρα», «Η Λαϊκή Ιατρική της Χίου» 
και «Τα θεραπευτικά βότανα της Χιακής γης».  
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Του Βαγγέλη Ρουφάκη 
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Με δικαιολογηµένο ενδιαφέρον διάβασα στην 
τοπική εφηµερίδα «Πολίτης» της 27 Απριλίου 
το άρθρο του Άγγελου Π. Μελέκου για το λω-
βοκοµείο της Χίου, εν όψει µάλιστα κυκλοφορί-
ας σχετικής έρευνάς µου για τα «Υγειονοµικά» 
του νησιού µας, το δεύτερο µισό του 19ου αιώ-
να, όπως εµφανίζονται στον τύπο της εποχής. 
Το λωβοκοµείο, στη µακρόχρονη λειτουργία 
του από το 1378, όπως αναφέρεται, ενδεχοµέ-
νως στη δεύτερη δεκαετία του 1800 να σταµά-
τησε να προσφέρει τις υπηρεσίες του, λόγω της 
χολέρας µε τις χιλιάδες θύµατα που ενέσκηψε 
στη Χίο, παρά το µεγάλο αριθµό των τροφίµων 
του (200), στις αρχές του αιώνα. Τούτο συνάγε-
ται από την αναφορά ότι οι Οθωµανοί αποφεύ-
γουν κάθε ανάµειξη στην πολιτική διοίκηση της 
Χίου και «επαίνεσαν την ίδρυση του λεπροκο-
µείου και του ορφανοτροφείου (Κυρ. Σιµοπού-
λου «Ξένοι Ταξι-
διώτες στην Ελ-
λάδα» 1810-1821, 
Αθήνα 1975, τό-
µος Γ` σελ.536). 
Οπωσδήποτε τα 
πολλά θύµατα 
λέπρας στη Χίο, 
δηµ ι ο ύρ γ ησα ν 
την ανάγκη, όχι 
πολλά χρόνια αρ-
γότερα, να ιδρυ-
θεί και δεύτερο 
λωβοκοµείο στη 
διοικητική περιο-
χή των 21 Μαστι-
χοχωρίων, του 
«καλού χωρίου ή 
λωβο χωρ ί ο υ» , 
όπως ονοµαζό-
ταν. Τα ερείπια 
του φαίνονται ακόµη και σήµερα στην περιοχή 
«Πανιά» µεταξύ της Καλλιµασιάς και του Θο-
λοποταµιού, δίπλα στην εκκλησία του Άγιου 
Παντελεήµονα, ιδιοκτησία του δήµου όπως 
προαναφέρθηκε. 
Σύµφωνα µε αναφορές στον τύπο της εποχής 
(ΝΕΟΛΟΓΟΣ Κωνσταντινούπολης και Η Α-
ΜΑΛΘΕΙΑ Σµύρνης), το λωβοκοµείο του Κο-
φινά βρίσκονταν κάτω από την εποπτεία του 
Μητροπολίτη Χίου και είχε τη δική του εφορία 
(ΝΕΟΛΟΓΟΣ 18/30 Ιουλίου1874  αρ.1644), ξε-  

χωριστή από αυτήν του νοσοκοµείου και χωρίς 
την οποιαδήποτε ανάµιξη των καθολικών. 
Τα έξοδα λειτουργίας του, αντιµετωπίζονταν µε 
δηµόσιο έρανο και µε δωρεές, όπως των ασφαλι-
στικών εταιριών «Πρόοδος» (1870), «Οµόνοια» 
και «Αι δύο Αδελφαί» (1873) αλλά µε τη βοή-
θεια κυρίως των οµογενών. Μία ανταπόκριση της 
11/23 Ιουλίου 1869 στο ΝΕΟΛΟΓΟ π. χ. αναφέ-
ρει ότι µεταξύ των ευεργετών του λωβοκοµείου 
είναι και το όνοµα του Ιωάννη Χωρέµη, εµπο-
ρευόµενου στην Αλεξάνδρεια «Παρά της οικογε-
νείας ταύτης δωρούνται συνεχώς τοις εν λωβοκο-
µείω πάσχουσι διάφορα φορέµατα, τρόφιµα και 
χρήµατα». 
Εκτός από τις διάφορες δωρεές, το λωβοκοµείο 
προσπορίζεται χρήµατα από κληροδοτήµατα, 
όπως του Ζαννή Σιδερικούδη γρ. 2500 (1870), 
του Παντιά Αργέντη φρ. 2000 (1874), του Παυλή 

Ροδοκανάκη από το 
Λιβόρνο χρυσά ει-
κοσάφραγκα 10 
(1875), του Πέτρου 
∆. Σκυλίτση από τη 
Μασσαλία λίρες 
τουρ. 100, του Μι-
χαήλ Παντ. Μαυρο-
γορδάτου από το 
Λονδίνο Λ. Α. 120. 
Στο λωβοκοµείο α-
ποστέλλεται και 
ρουχισµός, όπως 
στην περίπτωση της 
χήρας Ματθαίου 
Ροδοκανάκη από 
την  Κων /πολη 
(1874), η οποία α-
ποστέλλει ένα κι-
βώτιο γεµάτο µετα-
χειρισµένα λινά υ-

φάσµατα  που µοιράστηκαν µεταξύ νοσοκοµείου 
και λωβοκοµείου. Ακόµη (το 1876)µια φιλόπτω-
χος κυρία, όταν έµαθε την ανάγκη που είχε όχι 
µόνο το νοσοκοµείο, αλλά και το λωβοκοµείο 
«εις παλαιά και µεταχειρισµένα άσπρα λινά διά 
τας πληγάς των ασθενών», έγραψε στον ιερατικό 
προϊστάµενο του ορθοδόξου ναού της Μασσαλί-
ας κ. Θ. Παντελίδη, εκείνος «συνέλεξε προθύµως 
και απέστειλε ικανά». 
Επίσης εις δηµοσίευµα του ΝΕΟΛΟΓΟΥ (24/5 
Ιαν. 1879-80,  Αριθ.3263)  αναφέρεται ότι  «ανώ- 

Το λωβοκοµείο της Χίου  
Του ∆ηµήτρη Μελαχροινούδη από την υπό έκδοση εργασία του «Υγειονοµικά» 

Έρανος για τους λεπρούς (περιοδικό Le Tour Du Monte, Βιβλιοθήκη Κοραή) 



Μιχ. Αργυρόπουλος  
Αναφορά στο έργο του* 

«…Κατά την γνώµη µου η αξία των τραγουδιών του κ. 
Αργυροπούλου είναι και ιστορική γιατί καθρεφτίζουν 
την ψυχή της Σµύρνης, την λαογραφία της και τους 
στίχους των ζωγραφίζονται πρόσωπα και πράγµατα 
που έσβυσαν για πάντα µετά το µεγάλο δράµα της κα-
ταστροφής. Έτσι τα τραγούδια της Ανατολής παίρνουν 
µια εξαιρετική θέσι στην Νεοελληνική ποίησι και πα-
ραµένουν και ως ντοκουµέντα πολύτιµα της Μικρασια-
τικής ψυχής. 
Τα «τραγούδια της Ανατολής» διαιρούνται σε τρία µέ-
ρη, της οµορφιάς και της αγάπης, της πατρίδος και της 
λεβεντιάς, των Σουλτάνων και τ` Ανατολίτικα. Είναι ο 
κ. Αργυρόπουλος από τους παλαιότερους ποιητάς, σύγ-
χρονος του Παλαµά και του ∆ροσίνη, γνώριµος στον 
Ελληνικό πνευµατικό κόσµον από την εποχή του 
«Ραµπαγά» και του «Μη Χάνεσαι» και συνεργάτης του 
αειµνήστου Βλάση Γαβριηλίδη.  
Το πρώτο ποιητικό βιβλίο του είναι τα «Τραγούδια του 
Γένους» δηµοσιευµένο µε το ψευδώνυµο Ρήγας Ρα-
γιάς. Εκεί ο καϋµός της πατρίδος φουντώνει το νου και 
τη ψυχή του. Είναι όλα γραµµένα όπως και τα περισσό-
τερα του νέου βιβλίου του, στο καφενείο της προκυµαί-
ας της Σµύρνης µε τη συντροφιά του ναργιλέ που του 
ήτο πολυαγαπηµένος. Με τους καπνούς του συντρό-
φευε τις σκέψεις του. 
Μα ήλθαν χρόνοι δίσεχτοι και µέρες µαυρισµένες, κα-
τά το δηµοτικό τραγούδι και ο ποιητής έχασε την 
Σµύρνη, έχασε τον ναργιλέ, την προκυµαία και τα µα-
γευτικά ηλιοβασιλέµατα των Φωκών. Στας Αθήνας 
όταν έφτασε κυνηγηµένος, εδοκίµασε τους καπνούς 
του ναργιλέ, άλλά δεν έβρισκε καµµιά ευχαρίστηση. 
Όλα είχαν αλλάξει και γι` αυτό έγραψε το αποχαιρετι-
στήριο τραγούδι του µε τον τίτλο «Η φιλοσοφία του 
Ναργιλέ». ∆εν είναι τραγούδι αλλά µοιρολόι, στερνό 
φιλί προς τον αγαπηµένο φίλο. Γιατί; Το λέει µε πικρό 
παράπονο: 

Γιατί θάρθη κάποια δύσι 
κι ώρες σκοτεινές, 
που το τζάκι θε να σβήση, 
κλεί κι ο καφενές 
κι όξω παγωνιά θανάτου 
κι ερηµιά… 
-Καλέ, 
κάηκε ο λουλάς ως κάτου… 
παρ` το ναργιλέ… 

Κάτω από τους στίχους του ναργιλέ υπάρχει ολόκληρο 
το δράµα της ζωής και της χαµένης πατρίδας.» 
 

*Απόσπασµα από το δηµοσίευµα του Μιχ. Ροδά «Η πνευµατική 
και καλλιτεχνική κίνησις εις την Ελλάδα κατά το 1930» 

Εγκυκλοπαιδικόν Ηµερολόγιον Ν. Υ. 1931 
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∆ελτίο τύπου 
Ευχαρίστως σας γνωρίζουµε ότι θα λάβει 
χώρα και κατά το προσεχές θέρος το ετή-
σιο παγκόσµιο συνέδριο της Οµηρικής Α-
καδηµίας από 13/22-7-2007 στην Ελλάδα 
(Αθήνα, Χίο, Οινούσσες, κ. α.). Αποτελεί 
ίσως τη λαµπρότερη παγκόσµια ετήσια φι-
λολογική σύνοδο, η οποία τελεί υπό την 
αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής ∆η-
µοκρατίας και διοργανώνεται από την 
Euroclassica (Όµιλο Ευρωπαϊκών Εται-
ρειών Καθηγητών Κλασσικών Γλωσσών 
και Πολιτισµών) σε συνεργασία µε τη Νο-
µαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, το Οµήρειο 
Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Χίου, Πα-
νεπιστήµια, επιστηµονικά ερευνητικά, πο-
λιτιστικά ιδρύµατα. Θα συµµετάσχουν 
διακεκριµένοι ελληνιστές Ακαδηµαϊκοί, 
Καθηγητές Πανεπιστηµίων, διδάκτορες, ε-
ρευνητές και φοιτητές από την Ελλάδα, 
την Ευρώπη, και από όλο τον κόσµο.  
Οι σύνεδροι θα εντρυφήσουν στα οµηρικά 
έπη, στην ελληνική γραµµατεία, γλώσσα, 
ιστορία και πολιτισµό στη διαχρονική τους 
ροή. 
Όλοι απερχόµενοι γίνονται οι καλύτεροι 
πρεσβευτές της χώρας µας στο εξωτερικό. 
Μέχρι τώρα, από το1997 έως πέρσι παρα-
κολούθησαν 1800 σύνεδροι οι οποίοι θα α-
νέλθουν στους 2000 µε τους φετινούς. 
Έτσι ο Ελληνικός πολιτισµός και τα ελλη-
νικά γράµµατα ακτινοβολούν παγκοσµίως. 

Εκ της Οµηρικής Ακαδηµίας 

νυµος εξ Αλεξανδρείας έπεµψεν τω λωβο-
κοµείω 2 σάκκους ορύζης αγγλικής οκ. 
210, ήµισυ σάκκον ορύζης Αλεξανδρείας 
οκ. 20, όµοιον φακής οκαδ. 50, έτερον 
σάκκον µικρόν κουκκίων οκ. 25, ήµισυ 
σάκκον χουρµάδων οκ. 50, ήµισυ σάκκον 
φοσουλίων οκ. 50». 
Στη χειρόγραφο, τέλος, διαθήκη του Ζωρ-
ζή Καλουτά (1892) προβλέπονται για το 
λωβοκοµείο λ. οθ. 200. 
Καταλήγοντας µας εντυπωσιάζει το γεγο-
νός ότι «το αρχειακό υλικό από βιβλία και 
µπουκάλια φαρµάκων» για τα οποία ο κ. Γ. 
Παπαδόπουλος έχει εκφράσει την αγωνία 
του για την τύχη τους, δεν έχει διασφαλι-
σθεί όπως π. χ. αυτό του νοσοκοµείου Χί-
ου, το οποίο παραδόθηκε στο Ιστορικό Αρ-
χείο Χίου. 



Οι Πρωταθλητές µας 
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Π. Ο. ∆άφνη 
άλλη µια φορά στην κορυφή του τοπικού ποδοσφαίρου 

Π.Ο. ∆άφνη Πρωταθλητής Χίου (φωτογραφία Γεωργίου Μαµούνα) 

Όνοµα 
 

Βίλδος Αθανάσιος 
Βοριάς ∆ιαµαντής 
Ελευθερίου Ηλίας 
∆ελλής Κυριαζής 
Καζάς Ιωάννης 
Καντζέλης ∆ηµήτριος 
Κίτρινος Παντελής 
Λάγαρης Νικόλαος 
Λαµπρινούδης Αναστάσ. 
Μαµούνας Γεώργιος 
Μουλάκης Αποστόλης 
Μπελές Στέλιος 
Μπρουζάκης ∆ηµήτριος 
Παϊδούσης Ιωάννης 
Παπαγιάννης Ευάγγελος 
Πολιτάκης Ιωάννης 
Σγουράκης Γεώργιος 
Σεζένιας Κων/τίνος 
Σιδεράκης Γεώργιος 
Σταυρινούδης Νικόλαος 
Τσαφαράς Φώτιος 
Φεγγουδάκης Ματθαίος 
Κλήµης Μιλτιάδης 

Αγώνες 
 

20 
6 

20 
20 
16 
14 
24 
21 
16 
17 
23 
12 
2 

19 
16 
6 

19 
24 
3 

21 
7 

13 
1 

Λεπτά 
 

2023 
540 

1770 
1312 
1219 
768 

2122 
1890 
900 

1530 
2099 
432 
108 

1800 
700 
273 

1800 
2175 
303 

1300 
400 
904 
15 

Γκολ 
 

13 
 
 

7 
 
 

10 
1 
3 
 

21 
4 
 
 

6 
 

1 
14 

 
7 

 
 
 

Η ∆ΑΦΝΗ η ποδοσφαιρική οµάδα του ∆αφνώ-
να για τέταρτη φορά ανακηρύχθηκε πρωταθλή-
τρια. Με σκληρή δουλειά του νέου ∆. Σ., του 
Προπονητή Στέφανου Παπαθεοδώρου και ι-
διαίτερα των παικτών, κατέκτησαν το τοπικό 
πρωτάθληµα Χίου, µε µόνο µία ήττα και µία ι-
σοπαλία. 
Ο τελευταίος αγώνας που έγινε στο ∆αφνώνα, 
όπως αναµενόταν έγινε σε κλίµα πανηγυρικό. 
Μετά την απονοµή του πρωταθλήµατος από το 
∆ήµαρχο Καµποχώρων Μανώλη Κράκαρη, αυ-
τοί που δούλεψαν περισσότερο απ` όλους, οι 
παίκτες µας, λούστηκαν στη σαµπάνια και τα 
ασπροπράσινα µπαλόνια, έφτασαν πάνω από το 
Σωτήρα, στον ουρανό της Κακιάς Σκάλας. 
Μετά από τις χαρές και τους πανηγυρισµούς 
και αφού εκφράσουµε σε όλους τα θερµά µας 
συγχαρητήρια, ήλθε η ώρα για περισυλλογή, 
προβληµατισµό και προγραµµατισµό. 
Η ∆ΑΦΝΗ πρέπει την επόµενη περίοδο να α-
γωνισθεί στην ∆` Εθνική κατηγορία και αυτό 
απαιτεί περισσότερη δουλειά από όλους, από 
ολόκληρο το χωριό και όχι µόνο, καθώς και πε-
ρισσότερα χρήµατα. Όλοι µαζί µπορούµε και 
προσωπικά πιστεύω πως θα τα καταφέρουµε. 
 

Σταύρος Μισιριώτης 
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Η χάρη του Μωάµεθ Χρυσοστόµου Γανιάρη 2 
Όχι! ∆ε θα γκρινιάσω Βαγγέλη Ρουφάκη 3 
Εκλογές στους Πολιτιστικούς Συλλόγους ∆αφνώνα και Αττικής Βαγγέλη Ρουφάκη 4 
Μια εκδήλωση στην Αθήνα Βαγγέλη Ρουφάκη 5 
Νενικήκαµεν Βαγγέλη Ρουφάκη 6 
Στο ∆ήµο Καµποχώρων... Βαγγέλη Ρουφάκη 10 
Συνεργασία και στα σχολεία µας Βαγγέλη Ρουφάκη 11 
Πατριωτάκια Φάνη Φαντέµη 12 
Στο καράβι... Γεωργίου Φράγκου 12 
Αποφθέγµατα Φρώσω Μπαλταζή 13 
Τα προπολεµικά Μεστά µε το φακό του Μαξ Ρεντιάνη Αρχείο Βαγγέλη Ρουφάκη 14 
Το θρησκευτικό στοιχείο στο έργο του ∆ιονυσίου Σολωµού Αγγελικής Καραβουρνιώτη 16 
Η Χίος µε τα µάτια των άλλων µέσα από ένα βιβλίο που γράφει… ιστορία Βασιλείας Λούβαρη-Γιαννέτσου 19 
Η τελευταία αντιµονή ∆ηµ. Μελαχροινούδη 20 
Σιωπή Γιάννη Μουτάφη 20 
Γράµµατα από τους αναγνώστες µας  21 
Το Αρχείο µου  Βαγγέλη Ρουφάκη 22 

Π. Ο. ∆άφνη άλλη µια φορά στην κορυφή του τοπικού ποδοσφαίρου Σταύρου Μισιριώτη 25 
Η γιαγιά απ` τα Καρδάµυλα Αρχείο Ε. Παπαζή 26 
Λ Γεώργη ∆ιλµπόη 26 

Περιεχόµενα  26 
Λέξεων… κεράσµατα Τζένης Συρρή-Χαννάκη 27 

Το λωβοκωµείο της Χίου ∆ηµ. Μελαχροινούδη 23 
∆ελτίο τύπου Οµηρική Ακαδηµία 24 
Μιχ. Αργυρόπουλος αναφορά στο έργο του Μιχ. Ροδά 24 

Λ 
 

Άνθρωποι απ` όλες τις γωνιές της γης µιλούνε Ελληνικά. 
Λουλούδια στο παρτέρι της καρδιάς µας ανασαίνουν φως 
κι αξιοπρέπεια. 
Όλες τις γλώσσες τραγουδούν τα χείλη του Οδυσσέα. 
Είναι πατέρας ταξιδιάρης και του µοιάζοµε. 
Γιατί µας εµποδίζουν να καφιόµαστε σε κάθε γλώσσα τη 
φιλία µας; 
Σ` όλο τον κόσµο οι ντοµάτες ίδιες 
και τέτοιες επιµένουν νάναι, 
τα  σπουργιτάκια κι οι πατάτες, τα  τριαντάφυλλα, τ` αρ-
κήδεια 
Και µόνο οι άνθρωποι επιµένουν στη βλακεία νάναι ανό-
µοιοι. 

 
Εργοστάσιο Παστών «Ο Παρθενών» 

Γεώργη ∆ιλµπόη 

Περιεχόµενα 

Η γιαγιά απ` τα Καρδάµυλα 
Αρχείο Ε. Παπαζή 



*Με τα θερµά µας συγχαρητήρια στην ποιήτρια που πρόσφατα  
έγινε Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών 

Λέξεων… κεράσµατα* 

Στις πέτρες µοιάζουνε οι λέξεις 
Είναι ελαφρές, βαριές, σκληρές, 
όµορφες όταν τις λαξεύσεις 
κούφιες, ψυχρές µα κι αιχµηρές. 
 
Γλύφοντας το νερένιο σώµα 
ψεύτικα λάµπουν γλιστερές 
κι άλλοτε κρύβονται στο χώµα 
πολύτιµες και ακριβές. 
 
Κάποτε είναι πεταµένες 
σ` έναν απίθανο σωρό, 
και ουδέν, «ατάκτως ερριµµένες», 
εποίησαν ποτέ, θαρρώ. 
 
Μα, αν σε µια σειρά τις στήσεις, 
τους δώσεις νου, καρδιά, ψυχή, 
στο παλατάκι που θα χτίσεις 
θα βρεις γαλήνη, ποιητή. 
 
Και στο κατώφλι του οι στίχοι 
προσµένουν τους περαστικούς, 
να τους κεράσουνε µαστίχι 
και Χιώτικους λεµονανθούς 
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