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*Ο ποιητής από τη Μυτιλήνη ευαισθητοποιήθηκε!  
Η αναισθησία των «υπευθύνων» της Χίου που θα φθάσει;  

(∆ιαβάστε στη σελίδα 18) 

Έλεος Ελαίας* 
 

Έγειρες τα κλαδιά σου 
και έκρυψες το φόβο µου 

απ` τ` αδιάκριτα  βλέµµατα. 
Ευλογηµένη! 
Το δάκρυ σου, 

βάλσαµο στην πληγή 
που µ’ άφησε … 
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Ελιά Liverani          
 

Φωτογραφία Κώστα Σταµούλη 



Πολιτιστικός, Επιµορφωτικός, Εκδοτικός 
Οργανισµός ∆αφνώνα Χίου  

 
Περιοδικό  

 
 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία 
* 

Τεύχος 19,  Ιανουάριος 2008 
* 

ISSN: 1108-9016  
* 

www.dafninet.gr 
E-mail: info@dafninet.gr 

*  
Υπεύθυνος έκδοσης,  

σύνταξη,  σελιδοποίηση,  
εκτύπωση, επικοινωνία, Copyright, 

Βαγγέλης Ρουφάκης 
∆αφνώνας, Χίος      82100 

 * 
Τηλέφωνο-Φαξ: (22710) 78-353 

Κινητό: 6942 026026 
E-mail: vroufak@otenet.gr 

Ας έρθει µπόρα 
 

Ας χειµωνιάσει, ας αστράψει ο ουρανός, 
ας έρθει από κάπου καταιγίδα. 
Το στεγνό χώµα ας ρουφήξει το νερό 
µήπως φυτρώσει ξεχασµένη µια ελπίδα. 
 
Θύελλα να ξεσπάσει. Κεραυνός 
να κάψει τα αγριόχορτα. Θεριέψαν. 
Σκεπάσαν τ` όνειρο. Εχάθη ο λυτρωµός 
πηγής τ` ακοίµητα νερά στερέψαν. 

 
Αν βγει µετά ο ήλιος κι η χαρά, 
φώναξε εσύ, για ν` ακουστεί η φωνή σου. 
Αχ, µη στη µπόρα εσώπασε µε µιας; 
Φτωχό κορµί ακλούθα µε, µη χάσεις την ψυχή σου. 
 

«Άνθη Λυκίσκου»                Ειρήνη Νικολάκη-Καλαµάρη 
 

Κάτι… σα διακήρυξη* 
 

∆ε ξέρω τι κάναν οι άλλοι,  
αλλά Εµείς, κάτοικοι της Αιολικής Λέσβου, 
οι σύγχρονοι του Πέτρουλα  
και των αγώνων του ένα, ένα, τέσσερα, 
οι ανώνυµοι εκείνης της Παρασκευής  
ως την επέλαση της Ερπύστριας, 
ακόµα, ακόµα και της Γένοβας οι προσκυνητές, 
Εµείς που έρµαια της Ιστορίας δεν εµφανιστήκαµε 
ποτέ  
σαν επιταγές επί τη εµφανίσει, 
σήµερα, παρασυρµένοι µε αγαπηµένες 
σε γλυκανάλατες πανσέληνες νύχτες 
στα βότσαλα της Εφταλούς  
και της Ερεσός τις παραλίες 
αποστασιοποιηµένοι τάχα 
απ` του λαού τα πάθη και τα δρώµενα, 
νάµαστε τώρα υπόδικοι  
στην ίδια µας τη συνείδηση. 
Ο ρατσισµός, ο φασισµός, το αυγό του φιδιού 
κι εµείς, ήµαρτον Ιστορία 
στα Λουτρά δεν προλάβαµε. 
 
 

*Με αφορµή ένα αιµατηρό επεισόδιο σε νυχτερινό κέ-
ντρο της περιοχής µεταξύ Ελλήνων και οικονοµικών 
µεταναστών τον Αύγουστο του 2001, οι κάτοικοι των 
Λουτρών Λέσβου, παρασύρθηκαν σε ένα άτυπο πο-
γκρόµ, θα λέγαµε, εναντίον των οικονοµικών µετανα-
στών της περιοχής  τους, πογκρόµ που όπως ήταν φυσι-
κό, ευαισθητοποίησε τους πνευµατικούς ανθρώπους του 
νησιού και φωνές σαν κι αυτή προσπάθησαν να λει-
τουργήσουν, τουλάχιστον, αποτρεπτικά. 
 

Χρυσόστοµος Γελαγώτης  
(http://www.istoselides.gr/trips/article.php?sid=439)                  

Του κόσµου οι τρανοί λαοί 
 

Ελάτε εσείς του κόσµου οι τρανοί, 
βαδίστε σε παρέλαση µεγάλη. 
Πίσω ακολουθούνε οι φτωχοί. 
Είν` ένας θρίαµβος. Σηκώστε το κεφάλι. 
 
Το µάτι σας χόρτασε προσφυγιά 
και αίµα κι ένα δάκρυ πονεµένο. 
Και λέτε εσείς θα δώσετε γιατρειά. 
Ω, ένα κίβδηλο χρυσάφι λερωµένο! 
 
Ελάτε εσείς µεγάλοι και τρανοί, 
το χώµα κι οι ουρανοί όλοι δικοί σας. 
Πού είν` ο θεός σε τούτη δω τη γη; 
Και κυβερνά κατά τη βούληση σας! 
 

«Άνθη Λυκίσκου»                Ειρήνη Νικολάκη-Καλαµάρη 
  

Τώρα που άλλαξε ο καιρός 
 

Τώρα που άλλαξε ο καιρός 
έπιασε να πονεί 
εκείνη η άστιφτη πληγή 
στα στήθια. 
Μια ιστορία µου θύµισε παλιά 
που `χει γραφτεί 
σε κάποια παραµύθια. 
 

«Άνθη Λυκίσκου»                Ειρήνη Νικολάκη-Καλαµάρη 
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Στον κυβερνητικό βουλευτή κύριο Κοσµίδη δε 
θα γράψω γιατί είναι καινούργιος και δεν διαθέ-
τω «στοιχεία». Στη βουλευτή της αντιπολίτευσης 
κυρία Τσουρή δε γράφω γιατί φοβούµαι πως θα 
µου κόψει το… καλησπέρα(!). 
Στο Νοµάρχη θα γράψω αλλά µη µε παρεξηγή-
σετε και µη βιασθείτε να µε κρίνετε πριν διαβά-
σετε τις σελίδες 12 και 18. 

Ποιος είναι πάνω από σε 
µέσα στη Νοµαρχία 
που κουµαντάρει και εµάς, 
µας γράφει στα… αρχεία; 

Στο ∆ήµαρχο και τους λοιπούς υπευθύνους του 
∆ήµου Χίου, αντί για παίνεµα, προτιµήσαµε τον 
κλασικό Άγιο Βασίλη σε δική µας έκδοση: 

Αρχιµηνιά κι αρχιχρονιά 
ψιλή µου δεντρολιβανιά 
κι αρχή καλός µας χρόνος 
και να µη µας πιάσει πόνος. 
Αφού δεν κάνουνε ΧΥΤΑ  
µόνο σκουπίδια και σ…. 
κι όλο πιο πολύ βρωµίζουν 
το νερό που µας ποτίζουν… 
Τους άλλους ∆ηµάρχους  
τους αφήνω, για να δούµε 
ποιοι θα γλιτώσουν απ` τα 
δόντια του Καποδίστρια 2. 
Στο ∆ήµαρχο Καµποχώρων 
µόνο γράφω δυο λόγια: 

Εσόν Μανώλη πρέπει σου  
πιπέρι να σου φέρουν 
στη γλώσσα να σου βάλουνε. 
Ψέµατα λες, το ξέρουν… 

Στους υπευθύνους του Πολιτιστικού Συλλόγου 
του ∆αφνώνα Χίου (κάτι σα… συµβουλή): 

Παλεύετε για το χωριό  
ολόκληρο το χρόνο, 
µα… γίνεται «πολιτισµός» 
µε πανηγύρια µόνο; 

Κλείνω το πρωτοχρονιάτικο αυτό σηµείωµα α-
φιερώνοντας σε όλους σας την κάρτα του ∆ηµή-
τρη Μελαχροινούδη (µε µαύρα τότε µαλλιά και 
γένια), µε το «Μαριγώ» και τις ευχές, που 
έκλεψα από το αρχείο του. Ζητώ συγνώµη γι  ̀
αυτό κι εύχοµαι ολόψυχα σ` εκείνον και σε σας, 
χρόνια πολλά κι ευτυχισµένα, µε αγάπη. 

Σ` όλη τη γη ευχόµαστε 
να έχουµε ειρήνη  
και για τους αναγνώστες µας 
υγεία και γαλήνη... 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Στο νησί µας τη Χίο από πολύ παλιά, τα επίκαιρα 
και ενίοτε τα σατυρικά κάλαντα ήταν… παράδο-
ση. Τα παινέµατα που συνήθως «χάιδευαν αυτιά» 
για να αποσπάσουν µεγάλο µπαξίσι, σε κάποιες 
περιπτώσεις ήταν καυστικά. Έστελλαν έτσι µηνύ-
µατά έµµεσα, ακίνδυνα, ικανοποιώντας σε δύσκο-
λους καιρούς το κοινό αίσθηµα. 
Εµείς που µπαξίσι δεν περιµένουµε ούτε θέλουµε, 
µετά από ένα µικρό παράδειγµα που παραθέτου-
µε, συνεχίζουµε µε τα… δικά µας. 
Έτσι περίπου άρχιζαν τα παινέµατα τότε: 

Εσόν αφέντη πρέπει σου  
καρέκλα καρυδένια 
για ν` ακουµπά η ράχη σου  
η µαργαριταρένια… 

Έτσι θ  ̀ αρχίσουµε κι εµείς 
από τον Πρωθυπουργό µας 
(εξαιρούµε τον Αρχιεπίσκο-
πο και τον Πρόεδρο της ∆η-
µοκρατίας), που προεκλογι-
κά µας τρέλανε στις υποσχέ-
σεις και τα ψέµατα που αν η 
µύτη του µεγάλωνε… 
Εσόν αφέντη πρέπει σου  
µία µεγάλη µύτη 
απ` την Αθήνα µακριά,  
ως τη Θεσσαλονίκη… 

Στον Υπουργό Οικονοµίας 
και Οικονοµικών που  µαζί 
µε τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, «µαγειρεύουν» τις περικοπές των 
µισθών και των συντάξεων: 

Εσάς αφέντες πρέπει σας  
στο ξύλο να σας πιάσουν 
να σας χτυπούν, να σας χτυπούν  
ώσπου να σας ρηµάξουν... 

Στον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης 
που πάλεψε να «φάει» τον Ευάγγελο Βενιζέλο: 

Εσόν Γιωργάκη σου `µελλε 
να φας το Βενιζέλο 
να το χωνέψεις δε µπορείς 
κι είντα να πω, δε ξέρω… 

Να φύγουµε όµως από την Αθήνα και τους πολιτι-
κούς µας κι ας έλθουµε στη Χίο τη µυροβόλο που 
κάποιοι, στόχο ζωής τους έβαλαν να την κάνουν 
βρωµοβόλο ουσιαστικά και µεταφορικά. Αν δεν 
το πιστεύετε ρίξετε µια µατιά στις σελίδες 14-15, 
διαβάστε το Περιοδικό και θα δείτε πόσο δίκιο 
έχω. Από τους ∆ήµους που συγκεντρώνουν, λιγό-
τερα από τα µισά σκουπίδια και λύµατα, ως τους 
πολίτες, που έκαναν ολόκληρο το νησί χωµατερή. 
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 Σαν παραµύθι Χριστουγεννιάτικο... 
ρτές µα και για τον χειµώνα που θα ακολουθούσε. 
Μια συνταγή παλιά παραδοσιακή στο ζύµωµα για 
τα λουκάνικα  εκτός από τα άλλα, µπαχαρικά, 
κρασί, το ξίδι, την κανέλα, θέλει και σκίνο µπόλι-
κο για να το αρωµατίσει και να το κάνει αλλιώτι-
κο! Νωπά παρακαλούσαµε την µάνα να µας ψήσει 
όταν ακόµα εκείνα έσταζαν, σαν ήταν κρεµασµέ-
να. Μας τρέλαινε η µυρωδιά και αποζητούσαµε 
την γνώριµη κι αγαπηµένη γεύση.  
Κι όσο ο καιρός πλησίαζε στο «Πάσχα των γεν-
νών» τόσο οι µυρωδιές έδιναν κι έπαιρναν. Κου-
λούρια και χριστόψωµα, µε µέχλεπη, µαστίχα και 
σουσάµι. Ψώνια και δώρα και ευχές, καµπαναριά 
χτυπούσανε χαρµόσυνα, τους χριστιανούς, σε λει-

τουργιά καλούσαν. 
Τόση χαρά για τα Χριστού-
γεννα δεν έχω ξαναπάρει α-
πό τότε! Πρόβες συνέχεια 
στο σχολειό µες το µικρό 
µας θεατράκι. ∆έντρα χρι-
στουγεννιάτικα σε κάθε τά-
ξη. Τραγούδια, για του Χρι-
στού την γέννηση! Γεννιό-
ταν κάθε χρόνο ο Χριστός 
µεσ` την καρδιά µας! 
Το δρόµο πήραµε της προ-

σφυγιάς και θεατές βρεθήκαµε στις ρίζες και στην 
γη µας. Και συ τον ρόλο ανάλαβες ενός παιδιού ε-
γκλωβισµένου για να παίξεις,  σε µια επόµενη 
σκηνή, στο θέατρο του παραλόγου  που έχει τίτλο,  
«Εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο». 
Σε σκέφτοµαι και νιώθω δέος. Τόσο µικρό, να 
στέκεις  φαροφύλακας του Ελληνισµού! Το δάκρυ 
ξαναθόλωσε απόψε την µατιά µου. ∆εν ξέρω αλή-
θεια πως περνάς. Οι µέρες σου κι οι νύχτες πως 
κυλάνε. Πόσο πικρό είναι το ψωµί, µε δάκρυα σαν 
είναι ζυµωµένο! Χριστούγεννα µεσ` τη σκλαβιά 
πως νιώθεις;  
Ξέρω µόνο πως καρτερείς, τα αδέλφια4  σου να 
σφίξεις σε µια µεγάλη αγκαλιά και να `ρθει εκείνη 
η ώρα, να αναστηθεί ο τόπος µας και συ να διη-
γείσαι και τα τριάντα τρία µαύρα χρόνια που 
έφυγαν σαν να `ταν ιστορία πολύ παλιά, σαν ένα 
παραµύθι των Χριστουγέννων... 
 

που σήµερα λειτουργεί σαν Τούρκικο σχολείο είναι παρά-
δειγµα προς µίµηση κτιριακού σχολικού συγκροτήµατος. 
3 Τα σποράκια του άγριου σκίνου που είναι ιδιαίτερο χαρα-
κτηριστικό της χλωρίδας της περιοχής, χρησιµοποιείται 
στην Καρπασίτικη κουζίνα ιδιαίτερα και αρωµατίζει φαγη-
τά, πίτες και ψωµιά. 
4 Οι οικογένειες των εγκλωβισµένων έχουν δικαίωµα να 
σµίγουν κάθε Χριστούγεννα. 

Μάρω Ματθαίου 

Σ` εσένα αφήνω το µυαλό,  τη σκέψη µου να τρέ-
ξει και τούτα τα Χριστούγεννα µικρό εγκλω-
βισµένο1 Κυπριόπουλο στα άγια χώµατα της Καρ-
πασίας. Στους ίδιους δρόµους περπατώ στις ίδιες 
τις πλατείες σεργιανίζω και ανηφορίζοντας νο-
σταλγικά το γραφικό σχολειό2 µας αντικρίζω. 
Μεσ` την θολούρα του µατιού που πάλι η ανάµνη-
ση µου φέρνει, έρχεται η εικόνα του η παλιά που 
αµέτρητες φορές κι εγώ, την είχα αντικρίσει.  
Τα καλοκαίρια τα ζεστά, στεκόταν ήσυχο κι αρχο-
ντικό ψηλά στο λόφο, καρτερικά χωµένο στη σιω-
πή του. Η προσµονή φωνής παιδιών τρεχαλητών 
και γέλιου, ήταν κρυµµένη ολόγυρα. (Μεσ` σ' ένα 
κίονα νεοκλασικό και στις πετρόχτιστες γωνιές 
του, έκρυψα κάποτε κι εγώ τα 
όνειρα µου). Φωλιές πουλιών 
και τιτιβίσµατα στην σκιερή 
αυλή του που πλούσια την σκέ-
παζαν αµέτρητες λεπτές πευκο-
βελόνες. 
Κι ερχόταν το φθινόπωρο και 
τότε έλαµπε από πάστρα.  Α-
σβεστωµένος ο περίγυρος  στα 
όµορφα παρτέρια. Ο κήπος ο-
λάνθιστος! Τόσα χρυσάνθεµα! 
Από  παντού  ξεφύτρωναν 
«ποδιές καρό», σε άσπρο µε γκρι  αλατζαδένιες 
και προσωπάκια ανέµελα, χαρούµενα και γελα-
στά, παιδιά ευτυχισµένα. Το πρωτοβρόχι τα 
`βρισκε στο ξέφωτο. Οι πρώτες στάλες έπεφταν  
σε κεφαλάκια παιδικά, σε φιόγκους και κορδέλες 
κι ύστερα ακούµπαγαν τη γη. Χοροπηδούσανε 
όλα µαζί κι ύστερα τραγουδούσαν έτσι ακριβώς 
όπως τραγούδαγε  και κάποτε  η γιαγιά τους.  

«Βρέχει χιονίζει τα µάρµαρα ποτίζει, 
ο γάτος µαγειρεύει, ο ποντικός χορεύει 
κι η µύγα µαντατεύει ...». 

Νωρίς οι λόφοι γέµιζαν κυκλάµινα. Σε χίλια χρώ-
µατα παντού οι ανεµώνες. Εκεί  όπου µαζεύαµε τα 
σκίνα3 την ίδια εποχή, για να αποξηρανθούν και 
να τα βάλει η µάνα µας  στο πάνινο σακούλι, να 
φυλαχτούν σαν θησαυρός για κάθε γιορτινό τρα-
πέζι  και χαρά µας.  Σε κάθε  σπιτικό, λίγο πριν τα 
Χριστούγεννα θα ετοίµαζαν τα χοιρινά για τις γιο- 
 

1 Στο κατεχόµενο Ριζοκάρπασσο της επαρχίας Αµµοχώστου 
λειτουργεί Ελληνικό Σχολείο στο οποίο φοιτούν 8 παιδιά 
στο Νηπιαγωγείο, 19 στο ∆ηµοτικό και 25 στο Γυµνάσιο. 
Για την συνέχεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έρχονται 
στην ελεύθερη Κύπρο. 
2 Τα δύο δηµοτικά σχολεία του Ριζοκαρπάσσου είναι οικο-
δοµήµατα νεοκλασικής εξαίρετης κατασκευής, ψηλά σε λό-
φο µέσα σε πεύκα πανύψηλα. Σήµερα στεγάζονται εκεί  Νη-
πιαγωγείο,  ∆ηµοτικό και Γυµνάσιο.  Το Γυµνάσιο - Λύκειο  



-«Αλτρουισµός» και επανα-
λειτουργία του Γυµνασίου 
Ριζοκαρπάσου. Από τα νε-
κροταφεία στα σχολεία, 
από τους νεκρούς στους 
ζωντανούς, στα παιδιά... 
Κοιτάζουµε τους νεκρούς 

πρώτα, αλλά έχει σηµασία να κοιτάξουµε και το µέλ-
λον µας. ∆εν πρέπει πια να υπάρχει στην Κύπρο µόνο 
το σύνθηµα «δεν ξεχνώ», αλλά και «δεν ξεχνώ το µέλ-
λον». Με το άνοιγµα των οδοφραγµάτων δεν µπορείς 
πια να λες απλώς «ξέρεις, εγώ έκλαψα τα δάκρυα της 
ζωής µου γι’ αυτό το θέµα». Σηµασία έχει τι κάνεις 
τώρα. Τώρα είµαστε υπεύθυνοι. Μιλούσαµε για τα 
νεκροταφεία, υπάρχουν όµως και οι εκκλησίες. ∆εν 
µπορείς τώρα να λες ότι η εκκλησία είναι ανοικτή 
στους ανέµους και βρέχει πάνω στις τοιχογραφίες και 
δεν σε νοιάζει. Τώρα για το Ριζοκάρπασο, ξέρουµε τι 
έγινε στην Αγία Τριάδα µε την Ελένη Φωκά και το 
σχολείο που έκλεισαν οι Τούρκοι το ’97. Τώρα δεν 
υπάρχουν πια νέοι  - σε αυτό αναφέροµαι µε το ποίηµα 
«Τα ζωντανά νεκροταφεία». Ξέρουµε λοιπόν ποιο θα 
είναι το µέλλον στο Ριζοκάρπασο. ∆εν το θέλουµε αυ-
τό το µέλλον. Αυτό το µέλλον ανήκει πια στο παρελ-
θόν. Στο Ριζοκάρπασο υπάρχουν ακόµα παιδιά. 
-Πόσα όµως, θα σου πει κάποιος. Αξίζει να µείνουν 
αυτά τα δύο παιδιά εκεί… 
Τώρα δεν είναι µόνο δύο. Έχουν γίνει εννέα! Βλέπο-
ντας ότι µια οµάδα από 14 καθηγητές πηγαίνουν καθη-
µερινώς για να κάνουν µαθήµατα, σου λένε γιατί να 
µην πάω κι εγώ, γιατί να µην µείνω. Και όχι µόνο 
ήρθαν, αλλά θα έρθουν κι άλλοι και υπάρχουν και µε-
γαλύτεροι που ήταν στο Λύκειο και παρακολουθούν 
µερικά µαθήµατα, όπως γαλλικά, που δεν είχαν κάνει. 
Άρα η οµάδα εµπλουτίζεται συνεχώς και έχει ήδη αρ-
χίσει η αντίστροφη µέτρηση. ∆ηλ. οι Τούρκοι προσπά-
θησαν να τους κάνουν να φύγουν όλοι, και εµείς, κρα-
τώντας δύο παιδιά µε αυτήν την οµάδα καθηγητών, 
αναγκάσαµε κι άλλους να επιστρέψουν. Αυτή είναι 
στρατηγική de facto. Θεωρούµε ότι το Γυµνάσιο θα 
αρχίσει να λειτουργεί και επίσηµα σε λίγους µήνες. 
Μόνο που το παιδί δεν µπορεί να περιµένει την πολιτι-
κή χρονιά, πρέπει να κοιτάζει τη σχολική. Εµείς δη-
µιουργούµε αυτόν τον κρίκο. Το σηµαντικό είναι ότι 
το γυµνάσιο δεν λειτουργεί από το ’75 και τώρα, αν 
καταφέρουµε αυτήν την προσπάθεια, τα παιδιά θα λένε 
«εγώ τελείωσα το γυµνάσιο στο Ριζοκάρπασο και έχω 
το δίπλωµα». Το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη δεχτεί 
ότι αυτό είναι επίσηµο δίπλωµα. ∆εν είναι απλά βοη-
θητικά µαθήµατα. Έχουν το ίδιο επίπεδο. 
-Θα µπορούσε ίσως να σας κατηγορήσει κάποιος ότι, 
ενεργώντας χωρίς προηγούµενη έγκριση της κυβέρνη-
σης και φέροντάς την προ τετελεσµένου γεγονότος, 
µπορεί να βλάψετε.  
Υπάρχει όµως συντονισµός. 
-∆ηλαδή δεν ενεργείτε αυθαίρετα, αλλά απλώς παίρνει  

την πρωτοβουλία το Ίδρυµα; Μπαίνει µπροστά το 
Ίδρυµα γιατί είναι ιδιωτικά µαθήµατα, δεν µπορεί όµως 
να χορηγήσει επίσηµο δίπλωµα ούτε να φέρει επιθεω-
ρητή για να εξετάζει τα παιδιά κάθε µήνα. Αυτό είναι 
αρµοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο δεν 
µπορούσε, ως κρατικό σύστηµα, να κάνει τίποτε από 
µόνο του. Ο Ντενκτάς είχε απορρίψει το κρατικό Γυ-
µνάσιο, είχε απορρίψει το ιδιωτικό Γυµνάσιο, όµως πά-
ντοτε προφορικά. Εµείς αυτό χρησιµοποιούµε. Στο τέ-
λος της χρονιάς µπορεί να πει αυτές είναι ερµηνείες δι-
κές σας, εγώ δεν έστειλα κάτι γραπτό που να σας απα-
γορεύω το γυµνάσιο. Εφόσον δεν το απαγορεύεις, το 
κάνουµε. Λειτουργούµε λοιπόν σε ένα διακριτικό πλαί-
σιο που δεν είναι µυστικό, διότι ξέρουµε ότι αυτοί ξέ-
ρουν ότι το κάνουµε και εµείς κάνουµε σαν να µην ξέ-
ρουµε ότι το ξέρουν. Απλώς δεν πας στο Ριζοκάρπασο 
και να φωνάζεις παντού είναι η ώρα του µαθήµατος. 
Για να καταλάβεις, σε κάποια φάση κάναµε το µάθηµα 
και στην αυλή ο τούρκος αστυνόµος µιλούσε µε τους 
γονείς χωρίς επίσηµα να ξέρει ότι είχε µάθηµα δίπλα. 
Και εδώ είναι η διαφορά. Πολλοί προσπαθούν να κά-
νουν ενέργειες για το γυµνάσιο στην Ε.Ε. και λένε ε-
µείς θα το πολεµήσουµε κ.λπ. Όταν όµως πας να δεις 
τη γιαγιά εκεί πέρα και της λες «ξέρεις, εµείς το παλεύ-
ουµε στην Ε.Ε.» δεν σηµαίνει τίποτε γι’ αυτήν. Ενώ 
όταν βλέπει καθηγητές να πηγαίνουν για να κάνουν µά-
θηµα στα µωρά, η γιαγιά καθαρίζει γρήγορα το δωµά-
τιο µόλις φάµε για ν’ αρχίσει το µάθηµα πιο γρήγορα. 
Και η γιαγιά µένει εκεί και παρακολουθεί και κλαίει 
την ώρα που το παιδί κάνει µάθηµα, γιατί είναι η µνή-
µη της. 
-Επιβεβαιώνεις µε όλα αυτά ότι δίνεις στους ανθρώ-
πους. Τελικά «κερδίζεις» κι εσύ κάτι; 
-Όχι, νοµίζω ότι δεν κερδίζω. Για µένα… χάνεις συνε-
χώς. 
-Τι χάνεις; 
Τη ζωή σου - µε την έννοια ότι χάνεις τις τελευταίες 
σου στιγµές. Απλώς, προσφέροντας αυτές τις τελευταί-
ες στιγµές, νιώθεις ότι κάνεις κάτι. Ούτως ή άλλως, νο-
µίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο λειτουργούµε µε την προ-
µηθειακή δοµή. Να σ` το θέσω αλλιώς: Τι κέρδισε ο 
Προµηθέας; 
-Ωραία, έδωσε µόνο, δεν πήρε. Έπρεπε να το κάνει; 
-Νέοι Προµηθείς λοιπόν… Κάθε κοινωνία και οι Προ-
µηθείς της… 
Ναι. Εκεί που υπάρχει φωτιά, πρέπει να δηµιουργήσεις 
φως, αλλά ζεις µέσα στη σκιά. Η σκιά είναι το µόνο 
πλαίσιο που σου επιτρέπει να βλέπεις το φως. Άρα ε-
νεργοποιείσαι µε την ιδέα του κεριού. Όταν ανάβεις 
ένα κερί, τι κερδίζει το κερί; 
-Τον θάνατό του, φυσικά. Γι’ αυτό πλάστηκε… 
Γι’ αυτό σου λέω, γεννιέσαι για να πεθάνεις. Συνεχώς 
το κερί προσπαθεί να δώσει φως, ζώντας τις τελευταίες 
του στιγµές. Γιατί δίνοντας φως είναι στη φύση του να 
λιώνει. Αλλά άµα δεν λιώσει, δεν θα υπάρχει φως. 

http://www.lygeros.org/Prosfyges/contentb3a3.html?id=110 

Στρατηγική de  facto: «Μαθήµατα Ελευθερίας» 

Σχολείο Ριζοκαρπάσου 
www.karpasites.com/ 
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Πριν λίγα χρόνια, αναγνώστης της «∆άφνης» 
µου έδωσε το βιβλίο «ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ Α-
ΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 
ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 1453» του 
οποίου την «ταυτότητα» βλέπετε παραπάνω. 
Στο εν λόγω βιβλίο, εµπεριέχονται στοιχεία 
ενδιαφέροντα και γι` αυτό θεωρήσαµε σκόπι-
µο να δηµοσιευθούν στο Περιοδικό µας απο-
σπάσµατά του, αρχής γενοµένης από τον 
τραυµατισµό του Χιώτη (Γενοβέζου) ήρωα 
Ιωάννη Ιουνστινιάνι και των τελευταίων στιγ-
µών και του θανάτου του τελευταίου των αυ-
τοκρατόρων, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. 
Ως προς τον τραυµατισµό του Ιουνστινιάνι και 
την αποχώρησή του από τη µάχη, οι απόψεις 
διίστανται. Κάποιοι τον κατηγορούν ότι έφυγε 
εγκαταλείποντας τον αγώνα, ενώ άλλοι γρά-
φουν πως βαριά τραυµατισµένος υποχρεώθηκε 
να µπει στο πλοίο και να πάει στη Χίο όπου 
και πέθανε (διαβάστε στο 1ο τεύχος του Πε-
ριοδικού µας Απριλ. 1999 σελ. 12 «Πως πάρ-
θηκε η Πόλη»).  

Βαγγέλης Ρουφάκης 
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... 

... 

Ο Θάνατος του Παλαιολόγου 
Απόσπασµα από βιβλίο του 1909 



Ταξίδι στο χρόνο 
Της Ευαγγελίας Παπαζή 

Τα γεγονότα παρουσιάζονται αυτούσια κι ο ανα-
γνώστης γίνεται σχεδόν συµµέτοχος, µέλος µιας 
κοινωνίας άγνωστης-γνωστής, που πρωταγωνι-
στές ίσως ήταν και δικοί του µακρινοί πρόγονοι. 
Όλα τούτα στον απλό αναγνώστη γίνονται γνω-
στά χάρη στην επιµονή και το πάθος ενός σε-
µνού κι ακούραστου εργάτη της µελέτης και της 
έρευνας, αλλά και στο εµπνευσµένο, λόγιο προε-
δρείο της Ιατρικής Εταιρείας Χίου, που τόλµησε 
την έκδοση µε την ευγενή χορηγία της Νοµαρ-
χιακής Αυτοδιοίκησης Χίου, από τον εκδοτικό 
οίκο Άλφα-Πι των Αδελφών Παλιού.  
Ο µελλοντικός  ερευνητής χάρη σε τούτο το πό-
νηµα βρίσκει δρόµους, για να περπατήσει µε σι-
γουριά, γιατί η επιµονή του καπετάνιου  χαράζει 
ρότες ορθές και σίγουρες για όλους, όσους θέ-
λουν να συνεχίσουν, να µάθουν, να διδαχθούν,  
να γνωρίσουν άγνωστες πτυχές της κοινωνίας 
µας, σε χρόνια µακρινά και κρυµµένα πίσω από 
τα βαριά πέπλα του παρελθόντος.  
Τριάντα πέντε χιλιάδες σελίδες και πολλές ώρες 
σιωπής κι αποµόνωσης, προσφορά σε όσους πα-
λεύουν για µια κοινωνία µε ανθρώπινο πρόσω-
πο. Ένας απ` αυτούς κι ο λιγοµίλητος, αλλά πο-
λυγραφότατος Καλλιµασιώτης καπετάνιος. 
Μακάρι και οι υπόλοιπες έρευνες του  Καπετά 
∆ηµήτρη Μελαχροινούδη να πάρουν τον δρόµο 
του φωτός σύντοµα, για να αποκαλύψουν κι 
άλλους αναπαµένους θησαυρούς, πολύτιµους 
καθοδηγητές, σε καιρούς δύσκολους, δύστρο-
πους κι αποστραγγισµένους. 

Ταξιδευτής του 19ου αιώνα ο καπετά ∆ηµήτρης 
Μελαχροινούδης, ερευνητής και µελετητής χιλιά-
δων σελίδων εφηµερίδων, µας παρουσιάζει 
ώριµους καρπούς κόπων κι άοκνης προσπάθειας.  
«Ειδήσεις περί των υγειονοµικών της Χίου στο 
δεύτερο µισό του 19ου αιώνα από τον Τύπο της ε-
ποχής», ο τίτλος της έρευνας του, παραδίδεται 
στους σύγχρονους και µελλοντικούς µελετητές, 
αλλά και σε όλους, όσους ενδιαφέρονται για το 
παρελθόν του τόπου. Μοναδικά και ενδιαφέρο-
ντα στοιχεία για τους πλούσιους του νησιού µας 

και τις γενναιόδωρες προσφορές τους στον τόπο, 
µε µόνο σκοπό την πρόοδο, την ανάπτυξη και την 
καλυτέρευση της ζωής των Χίων στο τοµέα της 
υγείας, παρατίθενται στη έρευνα αυτή. ∆ιαβάσα-
µε στις σελίδες της  πως όχι µόνο οι Χιώτες αλλά 
και πλούσιοι Τούρκοι προσέφεραν δωρεές, για 
την βελτίωση των ιατρικών υπηρεσιών κυρίως 
στους οµοθρήσκους τους.   
Ενδιαφέρουσες είναι οι πληροφορίες  για την πε-
ρίθαλψη των επαιτών, αλλά και  η αναφορά στις 
δωρεές «των έξω Χίων» αξιοπρόσεκτη και παρα-
δειγµατίζουσα, σε καιρούς αδιαφορίας ή προσφο-
ράς για λόγους προβολής ή και γιατί όχι σκοπιµο-
τήτων. Η έρευνα µας προσφέρει σπουδαίες πλη-
ροφορίες για τον καταστροφικό σεισµό του 1881.  
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Στα πλαίσια της ανάπτυξης σχέσεων και συνερ-
γασίας µεταξύ των Σχολικών Κέντρων ∆ήµου 
Καµποχώρων Χίου και ∆ήµου Σταυρούπολης 
Ξάνθης µε την µεσολάβηση του Περιοδικού 
µας, το σχολείο Καµποχώρων έστειλε στο σχο-
λείο της Σταυρούπολης το ακόλουθο µήνυµα: 
 

Σχολικό Κέντρο Καµποχώρων 
Το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι µαθητές του 
Σχολικού Κέντρου Καµποχώρων, µε την έναρξη 
του νέου σχολικού έτους, σας στέλνουµε τις ε-
γκάρδιες ευχές µας για µια σχολική χρονιά γε-
µάτη υγεία, δηµιουργία και πρόοδο. 
Ελπίζουµε στη συνέχεια της επικοινωνίας µας 
ώστε να γνωριστούµε καλύτερα και να µπορέ-
σουµε να φέρουµε σε επαφή τους µαθητές µας 
για ανταλλαγή θεµάτων από το πολιτιστικό και 
κοινωνικό περιβάλλον. 
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Ανταποδίδοντας την επίσκεψη που εί-
χαµε πραγµατοποιήσει την περασµένη 
πρωτοµαγιά, οι κάτοικοι του ∆αφνώνα 
∆ήµου Σταυρούπολης Ξάνθης, αφίχθη-
καν στο νησί µας στις 30 Αυγούστου (ο 
Αντινοµάρχης Ξάνθης Παναγιώτης Τα-
ρενίδης µε τη σύζυγό του ήταν εδώ µια 
µέρα πριν).  
Μετά από µια πρώτη βόλτα στην πόλη 
και την απογευµατινή ξεκούραση, µε το 
λεωφορείο που ο ∆ήµος Καµποχώρων 
είχε παραχωρήσει ήλθαν στο ∆αφνώνα. 
Πρώτος σταθµός ο ενοριακός ναός Αγί-
ου Παντελεήµονα (απ` όπου και η φω-
τογραφία στο οπισθόφυλλο) και κατό-
πιν βόλτα γνωριµίας σ` όλο σχεδόν το 
χωριό. Ο γράφων τους έκανε συνοπτική 
ξενάγηση επισηµαίνοντας τα  σπουδαι-
ότερα σηµεία της ιστορίας του χωριού. 
Ένας καφές στην πλατεία και επίσκεψη 
στην ποτοποιία Στουπάκη.  
Το βράδυ, επίσηµο δείπνο στην ταβέρ-
να «Παφυλίδα» για τους επισκέπτες και 
τους φορείς του χωριού, από το περιο-
δικό µας (µικρή ανταπόδοση της φιλο-
ξενίας τους τις τρεις φορές που βρέθη-
κα στον ωραίο τους τόπο). 
Παρόντα και τα µέλη της οικογένειας 
Μιχαηλίδη από τον ∆αφνώνα Ξάνθης 
που ζουν στο νησί µας και παρακολού-
θησαν όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις, µε 
πρώτο πάντα τον «πατριάρχη» της οι-
κογένειας Στέφανο. 
Μετά το φαγητό ξεχνώντας την κούρα-
ση του ταξιδιού, χόρεψαν όλοι από νη-
σιώτικα µέχρι ποντιακά… 
Την εποµένη προσκύνηµα στην Αγία 
Μαρκέλλα, µπάνιο και φαγητό σε µα-
γευτική παραλία της περιοχής και επι-
στροφή. 
Το βράδυ, στο Βασιλειώνοικο στην 
πλατεία, ο ∆ήµος Καµποχώρων παρέθε-
σε πλούσιο δείπνο. 
Το πρωί της εποµένης επισκεφθήκαµε 
το Λαογραφικό Μουσείο Καλλιµασιάς. 
Ο συνεργάτης µας ∆ηµήτρης Μελα-
χροινούδης και η Ελένη (ξεναγός του 
Μουσείου), έκαναν θαυµάσια δουλειά. 
Θέλω και δηµοσίως να ευχαριστήσω 
τους υπεύθυνους του Μουσείου για την 
ατέλεια εισόδου που έχουν δώσει σε µε- 

Ανταπόδοση αγάπης 

Πρώτη επίσκεψη στο ∆αφνώνα 

Ο συνεργάτης µας ∆ηµήτρης Μελαχροινούδης  στην Καλλιµασιά 
εξηγεί στους επισκέπτες µας την καλλιέργεια της µαστίχας 

Η «οικογένεια Μιχαηλίδη» στο ∆αφνώνα  περιµένει τους «συµπατριώτες» 



να και σε όσους κάθε φορά συνοδεύω. 
Φεύγοντας από το Μουσείο, ο ∆ηµή-
τρης µας οδήγησε σε χωράφι του µε 
σχοίνους και εξήγησε σε όλους 
«ζωντανά» την καλλιέργεια και συγκο-
µιδή της µαστίχας, κάνοντας κάποιους 
να κολλήσουν µε το µαλακό ακόµα εκ-
χείληµα του µαστιχοφόρου σχοίνου. 
Στο Πυργί η επόµενη στάση και παρά 
τη ζέστη κάναµε µια βόλτα στο χωριό 
κι επισκεφθήκαµε τον βυζαντινό ναό 
Αγίων Αποστόλων.  
Μια επίσης βιαστική βόλτα στα Μεστά 
και αναχώρηση για Λιθί. Εκεί κάποιοι 
έκαναν µπάνιο και κάποιοι άλλοι που 
δεν αντέξαµε τη µυρωδιά του φρέσκου 
ψαριού πήγαµε κατ` ευθεία για φαγητό. 
Μετά από λίγη ξεκούραση, ετοιµαστή-
καµε για το τελευταίο βράδυ, που ο Πο-
λιτιστικός Σύλλογος του ∆αφνώνα είχε 
οργανώσει το «αποχαιρετιστήριο» δεί-
πνο µε συµµετοχή όλου του χωριού. 
Ο κεντρικός δρόµος µπροστά στην εκ-
κλησία έκλεισε και γέµισε τραπέζια και 
καρέκλες. Μετά τα πρώτα µεζεδάκια 
και ποτά, άρχισε το γλέντι, ο χορός και 
το… τραγούδι. 
Κατόπιν οι χαιρετισµοί (!) και η ανταλ-
λαγή δώρων. Η συγκίνηση ήταν µεγάλη 
όταν οι επισκέπτες µας «αποκάλυψαν» 
ένα µεγάλο πακέτο που έφεραν και 
έκπληκτοι είδαµε την φωτεινή επιγρα-
φή που εικονίζεται στην επόµενη σελί-
δα. Σε λίγο είχε αναρτηθεί και συνδεθεί 
προσωρινά πάνω από το καφενείο. 
Η όµορφη αυτή βραδιά, µε τα όποια 
«παρατράγουδα», τελείωσε, όταν εγώ 
κουρασµένος είχα φύγει και βρισκό-
µουνα ήδη  στην αγκαλιά του Μορφέα. 
Την εποµένη βρεθήκαµε όλοι στο λιµά-
νι για την τελευταία µας συνάντηση 
πριν την αναχώρηση του πλοίου. Ένα 
καφεδάκι, χαιρετισµοί, ανταλλαγή δώ-
ρων. Το πόσο δέθηκαν οι άνθρωποί µας 
δεν µπορεί να το φαντασθεί ο καθένας. 
Πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι την ώρα 
του αποχαιρετισµού, µια ∆αφνιώτισσα 
έβγαλε από το χέρι το δακτυλίδι της και 
το χάρισε σε ∆αφνούσαινα. Ότι κι αν 
γίνει όπως έχω γράψει κι άλλοτε, το 
ποτάµι δε γυρίζει πίσω.      → → → 
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η ανταπόδοση Επίσκεψης 

Από το δείπνο του Περιοδικού µας στην Παφυλίδα (30-8-2007) 

∆αφνώνας 2-9-2007 

Το κέφι άναψε στο δείπνο του Πολιτιστικού Συλλόγου 
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Θα ήταν παράλει-
ψη εκ µέρους µου 
να µην ευχαριστή-
σω και δηµόσια τη 
δασκάλα µας κυρία 
Στέλλα Παπαµιχα-
λάκη. Ήταν δίπλα 
µου κάθε στιγµή 
και πρόσφερε τα 
µέγιστα όλες αυτές 
τις µέρες και από 
κοινού φροντίζαµε 
να περάσουν οι φι-
λοξενούµενοί µας 
όσο το δυνατόν κα-
λύτερα. 
Αγαπητοί µας φί-
λοι, αδέλφια ∆αφ-
νιώτες Ξάνθης, σας 
ευχαριστούµε. Ευχαριστούµε για τη χαρά που 
µας δώσατε µε την επίσκεψή σας. Σας περιµένου-
µε να ξανάρθετε. 
Προσωπικά λυπούµαι που δε µπόρεσα να έλθω 
τον περασµένο Οκτώβριο όπως σας είχα υποσχε-
θεί. Θα το κάνω όµως το γρηγορότερο.  
Το δώρο σας στο χωριό µας, έχει συγκινήσει τους 
πάντες, πολύ περισσότερο εµένα που ξέρετε πόσο 

πάλεψα για να φτά-
σουµε ως εδώ. Θέ-
λω όµως να ση-
µειώσω, ότι επίση-
µη αδελφοποίηση 
δε µπορεί να γίνει 
µόνο έτσι.  
Σας παρακαλώ λοι-
πόν να επιταχύνου-
µε  τις απαραίτητες 
ενέργειες για υπο-
γραφή µνηµονίου 
συνεργασίας µετα-
ξύ του ∆ήµου 
Σταυρούπολης και 
∆ήµου Καµποχώ-
ρων όπως από την 
αρχή είχαµε πει, 
που θα οδηγήσει 

στην πλήρη αδελφοποίηση όπως και ο ∆ήµαρχοί 
µας είχαν επισηµάνει γραπτώς ο δικός µας, προ-
φορικώς ο δικός σας, κατά την επίσκεψή µας 
στον τόπο σας τον περασµένο Μάιο. 
Με την ευχή να ξαναβρεθούµε γρήγορα  και να 
ενισχύσουµε περαιτέρω τους ισχυρότατους δε-
σµούς µας και όλη µου την αγάπη. 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

όρνιο, ο µαυρόγυπας, το σαΐνι και η αετογερακί-
να. Επίσης εδώ απαντούν σε µικρούς αριθµούς 
πολλά είδη αετών όπως ο φιδαετός, ο κραυγαε-
τός, ο στικταετός, ο βασιλαετός, ο χρυσαετός 
καθώς και 2-3 ζευγάρια µπούφων, όλα αυστηρά 
προστατευόµενα. 
Το 1977 το κράτος χαρακτήρισε την ευρύτερη 
περιοχή, «Προστατευόµενη Ζώνη». Ειδικότερα 
τα κεντρικά 23.800 στρ. των Στενών, µια λωρίδα 
παράλληλη µε την κοίτη του ποταµού, έχουν α-
νακηρυχθεί «Προστατευόµενο Αισθητικό δά-
σος». 

* 
Στην αρχή του Χρόνου, όταν η γη ήταν νέα και 
το γένος των ανθρώπων δεν είχε ακόµα εµφανι-
στεί, από τον Ωκεανό και την Τυθή γεννήθηκε ο 
Νέσσος (Νέστος). 
Η πρώτη συνάντηση µε το ποτάµι που κυλιέται 
θολό και ράθυµο κάτω από το µεγάλο γεφύρι 
του δεν είναι παρά µια απλή εισαγωγή στο τερά-
στιο αυτό δράµα, όπου δύο στοιχεία µεγαλοδύ-
ναµα, το νερό και η πέτρα παλεύουν. 

Ο Νέστος πηγάζει από τους βράχους και τα 
στέρνα του βουλγάρικου Ρίλου, του αρχαίου 
Σκοµµίου. Αποτελεί το φυσικό όριο στη Θράκη 
και τη Μακεδονία. Σκεπάζει διάστηµα 243χλµ., 
γλιστρώντας ανάµεσα στις πλαγιές του Ορβή- 
λου, αγκαλιάζοντας τα κατάφυτα πόδια της Ρο-
δόπης και χύνεται, στη θάλιασσα του Αιγαίου, 
αντίκρυ στη Θάσο. 
Στη διαδροµή του, περνά από βαθιές κοιλάδες 
και φαράγγια, σχηµατίζοντας µεγαλοπρεπείς 
µαιανδρισµούς στο τµήµα Σταυρούπολης - Το-
ξοτών, και τροφοδοτεί το περίφηµο υδρο- 
χαρές δάσος του Κοτζά Ορµάν. Τα φαράγγια 
αυτά έχουν εξαιρετική οικολογική σηµασία. 
Σήµερα αποτελούν µοναδικό καταφύγιο για 
θηλαστικά, όπως η βίδρα, το κουνάβι, ο ασβός, 
ο λύκος, το τσακάλι, ο αγριόχοιρος και η αγριό- 
γατα.  
Τα στενά του Νέστου είναι η µοναδική περιοχή 
της χώρας όπου φωλιάζει ακόµη η καστανόχη-
να. Στις απόκρηµνες πλαγιές του βρίσκουν κα-
ταφύγιο  σπάνια  αρπακτικά  όπως ο τσίφτης, το  

Νέστος-Ροδόπη 
Από το βιβλίο της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Νέστος-Ροδόπη «Οδοιπορικό στον Ποταµό Νέστο» 



Είναι αφάνταστα τα τεχνάσµατα του βουνού που µια πλη-
σιάζει και µια αποµακρύνεται. Τα βράχια υψώνονται κατα-
κόρυφα σκεπασµένα µε κηλίδες βλάστησης. Σχίνα, πουρνά-
ρια, γαύροι και ρείκια, φυτρώνουν µέσα στις σχισµές. Στις 
µικρές χαράδρες και στα ανοίγµατα των βράχων στριµώχνο-
νται βελανιδιές, κουµαριές, δεντρόκεδροι και φράξοι. Ανά-
µεσά τους σπρώχνουν τα βλαστάρια τους την άνοιξη αµέ-
τρητα αγριολούλουδα, ίριδες και ορχιδέες, λυκίσκοι, βιόλες 
και ασφόδελοι.  
Το κυνήγι του ποταµού και του βουνού είναι µια θαυµαστή 
περιπέτεια που την παρακολουθεί κανείς από το παράθυρο 
του τρένου βήµα-βήµα και στιγµή προς στιγµή. 
Βόρεια από τη Σταυρούπολη στην περιοχή της Καλλιθέας 
και του Λειβαδίτη, σε υψόµετρο πάνω από 1000 µ. συναντά 
κανείς την οροσειρά της Ροδόπης. 
Βουνό αγαπηµένο από την παράδοση, που άκουσε στην αρ-
χαιότητα τα τραγούδια της λατρείας του ∆ιόνυσου. Το βου-
νό που γέµισε στους χριστιανικούς χρόνους από εκκλησάκια 
και µοναστήρια. Το ονόµαζαν τότε ∆εσποτοβούνι, όνοµα 
που ορίζει θρησκευτικό χαρακτήρα, τη µυστηριακή και υπο-
βλητική έκφραση των λόφων που συγκροτούν τη Ροδόπη. 
Ο Οβίδιος στις «Μεταµορφώσεις» του µυθολογεί για τη Ρο-
δόπη: Τη γέννησε ο Πόντος ή ο Στρυµών και ήταν γυναίκα ή 
αδελφή ταυ Αίµου. Μα ο παντοδύναµος ∆ίας την τιµώρησε 
για τη φιλοδοξία της. Την πέτρωσε την άµοιρη τη Ροδόπη 
και την άφησε ξαπλωµένη να κείτεται ανάµεσα σε δυο ιδιαί-
τερες χώρες, τη Μακεδονία και τη Θράκη. 
Είναι το βουνό που χαρακτηρίζει περισσότερο από κάθε 
άλλο  τη γεωλογική κατασκευή της Θράκης. Αποτελείται α-
πό  µεταµορφωµένα πετρώµατα µεγάλης ηλικίας (γνεύσιοι, 
σχιστόλιθοι, µε εναλλαγές µαρµάρων). Η έντονη τεκτονική 
δραστηριότητα κατά το παρελθόν σε συνδυασµό µε την 
έντονη µεταµόρφωση που έχουν υποστεί τα πετρώµατα έχει 
συµβάλλει στη δηµιουργία υπόγειων, υδροφόρων οριζόντων. 
Οι παραπάνω συνθήκες συντέλεσαν στη διαµόρφωση πο-
λυάριθµων τοπίων µεγάλης οικολογικής σπουδαιότητας. Η 
χλωρίδα της περιοχής παρουσιάζει µία ποικιλότητα κατανε-
µηµένη σε ζώνες βλάστησης, ανάλογες του υψοµέτρου. Ανε-
βαίνοντας πάνω από τα 1200 µ. δηµιουργούνται συνθέσεις, 
αξιοθαύµαστα δοµηµένες, πλατυφύλλων και κωνοφόρων ο-
ξιάς, δασικής πεύκης και ερυθρελάτης. Στην υπαλπική ζώνη 
πάνω από τα 1600 µ.  κάνουν την εµφάνισή τους πόες και 
µεγάλη ποικιλία αγριολούλουδων πολλά από τα οποία χαρα-
κτηρίζονται σπάνια… 
...∆υτικά της Σταυρούπολης σε απόσταση 5 χλµ. συναντού-
µε το χωριό του ∆αφνώνα. Κάθε χρόνο, τέλη Ιουλίου, το χω-
ριό κατακλύζεται από επισκέπτες, λόγω του τριήµερου φε-
στιβάλ µουσικών και θεατρικών εκδηλώσεων, γνωστό ως 
«∆ηµήτρεια». 
Στα 3 χλµ. από το ∆αφνώνα, βρίσκεται το Νεοχώρι παλιό ε-
µπορικό κέντρο της περιοχής. Κάθε  καλοκαίρι, ο  Πολιτι-
στικός Σύλλογος του χωριού, διοργανώνει λαογραφικές 
γιορτές... 

Μαγδαληνή 
 
Αν ήτο η Μαγδαληνή  
ως συ, ωραία κόρη 
και ήρχετο προ του Χριστού  
να πέσει επωδύνως, 
την γόησσαν ο Ιησούς  
ευθύς θα εσυγχώρει, 
αλλ` εις διπλούν αµάρτηµα  
θα έπιπτεν εκείνος! 

 
∆ηµήτρης Κόκκος 

* 
 

Η Χήρα 
 
Έτσι µια µέρα έγραψε  
για µας τους δυο η µοίρα, 
εγώ να είµαι ορφανός  
και συ να είσαι χήρα. 
Έλα λοιπόν να σµίξουµε  
κι ο κόσµος ας σφυρίζει. 
Υπέρ χηρών και ορφανών  
κανένας δε φροντίζει. 

 
∆ηµήτρης Κόκκος 

* 

 

Στη «∆άφνη» 
 
«∆άφνη» την ονοµάσατε 
µα πράγµατι στη «∆άφνη» 
µυρίζουν τα γραφόµενα 
σαν τον ανθό της δάφνης. 
 
Προβάλλετε τα πάντα 
όλα τεκµηριωµένα 
και µοιάζουν σαν τα φύλλα  
που είναι µυρωµένα. 
 
Πάντα έτσι να γράφετε 
όµορφα και σταράτα 
όλα να τα προβάλλετε 
πάντοτε µε τη στράτα. 
 
Στον κύριο Ρουφάκη εύχοµαι 
δύναµη και υγεία 
να ενηµερώνει πάντοτε 
σωστά την κοινωνία. 

 
Αθανάσιος Κ. Στάµπουλος  

   Λαϊκός ποιητής 
11                                                        «∆άφνη» Ιανουάριος 2008                
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Όπως γράψαµε σε προηγούµενες σελίδες, στο τέ-
λος του περασµένου καλοκαιριού υποδεχτήκαµε 
τους κατοίκους του ∆αφνώνα Ξάνθης, που όπως 
έχουµε κατ` επανάληψη αναφέρει (κάποιοι θέλουν 
να το ξεχνούν), ήταν η δικαίωση των προσπαθειών 
µας αρκετών χρόνων. 
Σ` αυτή τη σελίδα, θα αναφερθούµε σε γεγονότα 
εκείνων των λίγων ηµερών ή σε άλλα που έχουν 
σχέση µε τη στάση της Νοµαρχίας Χίου έναντι η-
µών, του Περιοδικού µας,  αλλά και των επισκε-
πτών µας. Όχι δηλαδή πως  πιστεύω ότι θα αλλά-
ξουν τακτική, απλά τους καταγγέλλω για να γνω-
ρίσουν οι αναγνώστες µας πόσο κόπτονται κάποιοι 
για τον πολιτισµό, τους ανθρώπους που όχι µόνο 
δουλεύουν ανιδιοτελώς, αλλά πληρώνουν µε ίδια 
έξοδα όχι µόνο τη δική τους «τρέλα», αλλά και τις 
άστοχες ενέργειες αν όχι σκόπιµες «αβλεψίες» των 
υπευθύνων, τη στιγµή που πολλά χρήµατα ξοδεύο-
νται για ανούσια και χωρίς όφελος δρώµενα. 
Όταν τον περασµένο Μάιο βρεθήκαµε 40 περίπου 
άτοµα στον ∆αφνώνα Ξάνθης (διαβάστε στο προη-
γούµενο τεύχος) και ο γράφων ξεκίνησε µέσω του 
Αντινοµάρχη Ξάνθης Παναγιώτη Ταρενίδη αρχι-
κά, επαφές των Νοµαρχιών Χίου και Ξάνθης, ευ-
ρισκόµενος στο γραφείο του Νοµάρχη Χίου για το 
ίδιο θέµα, τον παρακάλεσα αν µπορεί να δώσει 
διαφήµιση της Νοµαρχίας σε τοπικό τηλεοπτικό 
σταθµό της Ξάνθης ο οποίος µας είχε προβάλλει 
(τέτοιες διαφηµίσεις δίνονται πολλές στη βόρειο 
Ελλάδα). Εκείνος µου ζήτησε τιµές το γρηγορότε-
ρο, τις οποίες και πήρα αυθηµερόν για να είναι το 
επόµενο πρωί στη Νοµαρχία. Τον Σεπτέµβριο 
πληροφορήθηκα ότι απάντηση δεν έδωσαν (ήταν 
ανάγκη να µε εκθέσετε κύριε Νοµάρχη;)… 
Τον Ιούλιο 35 άτοµα από Κοµοτηνή που επισκέ-
φθηκαν το νησί µας, «ξεναγήθηκαν» µε λεωφορείο 
που πλήρωσε ο γράφων, καθώς και τα δωράκια 
που ο Νοµάρχης είχε υποσχεθεί και το Γραφείο 
∆ηµοσίων Σχέσεων της Νοµαρχίας, όπου κατ` ε-
ντολή του πήγα,  αρνήθηκε να δώσει!!! 
Επανέρχοµαι στην επίσκεψη των κατοίκων του 
∆αφνώνα Ξάνθης. Το δείπνο που ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος ∆αφνώνα Χίου παρέθεσε χρηµατοδοτή-
θηκε από τον ∆ήµο Καµποχώρων µε 700 € και από 
τη Νοµαρχία µε 1000 €. Το δείπνο του Περιοδικού 
µας πλήρωσε ο γράφων (ως συνήθως). Όταν όµως 
έγινε γνωστό, οι οµογενείς Σταύρος Χαβιάρας, 
Μιχάλης Κουλουρούδης και οι Αφοί Μαµούνα 
(κρεοπωλείο), ανέλαβαν τα έξοδα και τους ευχαρι-
στώ, όπως ευχαριστώ και το Γιάννη Στουπάκη  
(ποτοποιό) για τα ούζα που µας έδωσε. 

Η ειρωνεία είναι ότι οι Αντινοµάχες Χίου, πι-
στεύοντας ότι εγώ ήµουν ο αποδέκτης των χρη-
µάτων που έδωσε η Νοµαρχία (γνωρίζουν όλοι 
ποιος αγωνίζεται και ξοδεύει χρόνια τώρα για 
αυτό το σκοπό), ο ένας σε προσωπική συζήτηση 
και ο άλλος τηλεφωνώντας, χαρούµενοι µου α-
νακοίνωσαν ότι µου ενέκριναν τα χρήµατα (!!!). 
Α! Και κάτι άλλο. Για το βιβλίο του Πέτρου Ι. 
Μαρτάκη (που για χρόνια είναι κλεισµένο στο 
σαλόνι του σπιτιού µου και σας έχω ζαλίσει να 
γράφω γι` αυτό), έκανα αίτηση στη Νοµαρχία να 
αγοράσουν µερικά. Πληροφορήθηκα τυχαία στις 
29 ∆εκεµβρίου 2006 ότι είχε εγκριθεί σηµαντικό 
ποσό που… εξέπνευσε στι 31 ∆εκεµβρίου. Κα-
τόπιν παρέµβασης της κας Αγγελικής Συράκη, 
έκανα και δεύτερη αίτηση, αλλά ως σήµερα δεν 
έχω ειδοποιηθεί. Θα περιµένουν την 31η ∆εκεµ-
βρίου κάποιου άλλου έτους. Στο διάστηµα αυτό 
έχουν αγοράσει από πάρα πολλούς και έχουν εκ-
δώσει πολλά βιβλία, εκ των οποίων τα περισσό-
τερα υπάρχουν στη βιβλιοθήκη µου!!! 
Κύριε Νοµάρχη (φίλε Πολύδωρε) ποιος είναι 
αυτός που δεν επιτρέπει να φθάσει ούτε ένα ευ-
ρώ στο ταµείο της «∆άφνης»;  
Ο Νοµάρχης µας (που είναι από το ∆αφνώνα), 
όταν τον επισκέφτηκα µε τον Αντινοµάρχη Ξάν-
θης στις 30 Αυγούστου, το µόνο που έκανε ήταν 
να φωνάξει τη γραµµατέα του να βγάλει µια φω-
τογραφία και να τη στείλει στις εφηµερίδες µε το 
ανάλογο (διαφηµιστικό) σχόλιο. Οι επισκέπτες 
µας έµειναν στη Χίο από Πέµπτη µέχρι Κυρια-
κή. Τα δύο βράδια από πολύ νωρίς, ήταν στο 
∆αφνώνα. Το ένα βράδυ σε δείπνο που παρέθεσε 
το Περιοδικό µας όπως έγραψα παραπάνω και το 
άλλο στο δείπνο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Το 
άλλο βράδυ ήταν στο Βασιλειώνοικο σε δείπνο 
που παρέθεσε ο ∆ήµος Καµποχώρων. 
Κύριε Νοµάρχη. Αν δεν είχατε το χρόνο να τους 
δείτε για λίγο, µπορούσε κάποιος πιστεύω να 
σας εκπροσωπήσει. Αν και αυτό ήταν ανέφικτο, 
ένας χαιρετισµός που θα διαβαζότανε στο χωριό 
µας που πανηγύριζε δεχόµενο τους εκλεκτούς 
µας καλεσµένους τι θα σας κόστιζε; 
Άλλωστε ήταν ανάµεσά τους ο Αντινοµάρχης 
Ξάνθης, Αντιδήµαρχος και ∆ηµοτικοί Σύµβου-
λοι του ∆ήµου Σταυρούπολης, ο Πρόεδρος του 
∆αφνώνα Ξάνθης και ο Πρόεδρος και Μέλη του 
Πολιτιστικού Συλλόγου ∆αφνώνα Ξάνθης. 
Εµείς, ζητούµε συγνώµη για τη στάση σας από 
τους εκλεκτούς µας επισκέπτες. 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Καταγγελίες και... συγγνώµη 
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Η καλοσύνη της γιαγιάς 
Κάθε κακό που βρέθηκε µεσ` την κακιά την ώρα 
δεκάτιζε και θέριζε τη µαύρη εκείνη χώρα. 
Ποσότητα παράπονα του κόσµου µιαν ηµέρα 
εφτάσαν σ` αγανάχτηση και κίνησε φοβέρα. 
Ωσάν αυτός ο βασιλιάς δε θε ν` αλλάξει θρόνο 
να κυβερνά τη χώρα του µε του θεού το νόµο, 
η χώρα ευθύς θα σηκωθεί και θα τον ξεθρονίσει 
να φέρει το µικρότερο για να την κυβερνήσει. 
Σαν τ` άκουσεν ο βασιλιάς τον αδερφό του κράζει 
κι άδικα και παράνοµα µόνος του το δικάζει. 
Το βρήκε φταίχτη κι ένοχο κι έτσι µε λίγα λόγια 
τον έκλεισε στου παλατιού τα σκοτεινά κατώγια. 
Τις µέρες και τις νύχτες του µε πίκρα τις περνάει 
µα τ` άδικο δε ζει πολύ και δεν πολυχρονάει. 
 
Κάποιος µεγάλος βασιλιάς απ` άλλη πολιτεία 
κάκιωσε δίχως αφορµή δίχως καµιά αιτία 
και παίρνει τα φουσάτα του και ξεκινά και µπαίνει 
στη χώρα την πολύπαθη την κακοκυβερνηµένη. 
Και σε µια µάχη µοναχά νικά και δεκατίζει 
και πιάνει και το βασιλιά και σκλάβο τον ορίζει. 
-Τον αδελφό του; Αρώτησαν τα εγγόνια µ` ένα  
στόµα. 
-Τώρα θα δείτε τι έγινε, δεν τελείωσα ακόµα. 
Όταν η µάχη απόσωσε κ` ειρήνεψε τ` ασκέρι 
έστειλε τότε ο νικητής την κόρη του να φέρει. 
 
Μ` άλογα χρυσοπέταλα και µε χιλιάδες άτια 
να `δει τα µαρµαρόκτιστα να `δει τα νέα παλάτια. 
Έφυγε `κείνη βιαστικά και δείχνει τη χαρά της 
σε κάθε τι πολύτιµο που βλέπει ολόγυρά της. 
Μα όταν στο τέλος έφτασε και στα κατώγια εκείνα 
που ο αδελφός του βασιλιά  κρυµµένος ένα µήνα 
σάπιζε µεσ` τα σκοτεινά σ` άσκηµη καταδίκη 
και δίχως να το στοχαστεί, δίχως να ξέρει τι έχει, 
στο βασιλιά πατέρα της ξαφνιασµένη τρέχει 
και κλαίει και κλαίει γονατιστή µε τον κρυφό της 
πόνο 
κι εκείνος χαµογέλασε. –Σήκω, της λέει σε νοιώθω. 
Κι εβγάλαν τον καλό αδελφό απ` τα βαθιά κατώγια 
και τότε δίχως πρόφαση, δίχως µεγάλα λόγια: 
-Εσύ µου φαίνεσαι καλός, καλός κι αδικηµένος 
σου πρέπει να `σαι βασιλιάς να κυβερνάς τη χώρα. 
Η κόρη µου σ` αγάπησε, γυναίκα σου τη δίνω 
και γίνανε οι γάµοι τους το ίδιο βράδυ εκείνο. 
Μ` όργανα και µε τούµπανα και µε χαρά µεγάλη 
και τον κακό το βασιλιά τον ξαναφέραν πάλι 
µαζί µε δούλους να κερνά τ` ασκέρι στη χαρά τους  
και κείνοι πέρασαν καλά κι εµείς καλύτερά τους. 
 

Το ποίηµα αυτό έλεγε η Κατερίνα Ευαγ. Φιστέ-Κλήµη 
από το Χαλκειό και µας το µετέφερε η ανηψιά της  

Αγγελική Καµπούρη-Συράκη 

Η καλοσύνη είπε η γιαγιά, µόνο η καλοσύνη 
όλα στον κόσµο χάνονται, µόνη αποµένει εκείνη. 
Στα λόγια της µαζεύτηκαν προσεκτικά τα εγγόνια 
(ω χρόνια των παραµυθιών, αθώα, ωραία χρόνια). 
Έξω το χιόνι ανάµελα την άγρια ανεµοζάλη 
και κει στα µισοσκότεινα τριγύρω απ` το µαγκάλι 
που κρύβει ανάρια χόβολη κι ονείρατα ανασταίνει, 
ένα εγγόνι πρόσχαρο τα χέρια του ζεσταίνει, 
άλλο µε στόµα ορθάνοιχτο δείχνει την προθυµιά του 
κι άλλο καθίζει στην προβιά που `ναι στρωµένη  
κάτου, 
άλλα σταυροποδίζονται, µαζεύονται παρέκει 
άλλο στο πλάι κάθεται κι άλλο παρέκει στέκει. 
Κι όλα µαζί µε µια ψυχή, µ` ένα παλµό στα στήθια, 
θωρούν στα µάτια τη γιαγιά, π` αρχίζει παραµύθια.  
 
Ήταν τους λέει µια φορά κι ένα καιρό µια χώρα 
πανώρια, µαρµαρόκτιστη, πλούσια καλή ώρα 
σαν την Αθήνα όµορφη κι ακόµα άλλη τόση. 
Κι είχε ένα γέρο βασιλιά µε κρίση και µε γνώση 
κι αυτός ο γέρο-βασιλιάς βλαστάρια είχε µονάχα, 
είχε δυο βασιλόπουλα, δυο γιους να πούµε τάχα. 
Ο πρώτος άγριος και κακός τον κόσµο τυραννούσε, 
µήτε φτωχό σπλαχνίζονταν, µήτε άρχοντα ψηφούσε. 
Ο δεύτερος ευγενικός, γενναίος όσο πρέπει, 
ήξερε χάρες να σκορπά, χαρά παντού να φέρνει, 
στην αρχοντιά `νοιχτόκαρδος, στη φτώχια  
ανοιχτοχέρης. 
Ο πρώτος του `πε κάποτε: Τον κόσµο δεν τον ξέρεις 
είν` άκαρδος, είναι κακός κι όλα κακά τα βλέπει 
κι αν θες να γίνεις ξακουστός κι αν θες και δόξα, 
πρέπει 
να γίνεις άκαρδος και `συ, σκληρός ωσάν εµένα 
κανένα να µην αγαπάς, να µη ψηφάς κανένα. 
Μονάχα ο φόβος κυβερνά τη χώρα και τα πλήθη 
και γύρισε ο δεύτερος και γελαστά απεκρίθη: 
Ο κόσµος είν` απατηλός και όσα του πεις του  
πρέπουν 
καλό τον βλέπουν οι καλοί, καλό οι κακοί δε  
βλέπουν 
ο φόβος δεν τον κυβερνά, προσωρινά το δένει 
είναι να πούµε φυλακή µε φρύγανα χτισµένη 
κι η θύρα δείχνει το κλειδί συχνά κι ευκολανοίγει 
κι ορµά ο κατάδικος µε µιας και το φρουρό του  
πνίγει. 
Το χαλινάρι βάζε το της θεϊκής αγάπης 
γίνου πατέρας βασιλιάς κι όχι σκληρός σατράπης. 
 
Να µη σας τα πολυλογώ, έπειτα απ` ένα χρόνο, 
πέθανε ο γέρο βασιλιάς κι ανέβηκε στο θρόνο 
ο πρώτος γιος του ο κακός.  
Βασίλευε µε το σπαθί βγαλµένο από τη θήκη,  
οι φυλακές εγέµισαν. Ψέµα, κολακεία, απάτη. 
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Ντύθηκα  στα γρήγορα και ξεκίνησα. ∆εν ήτανε 
και µακριά το σπίτι της. Θα `κοβα  µεσαριά τα πε-
ριβόλια και σε καµιά δεκαριά λεφτά θα `µουνα 
στη πόρτα της. Έβαλα κι ένα µπουκάλι κρασί να 
µη πάω µ` αδειανά χέρια µέρα που `τανε και πήγα 
να ξεκινήσω. Η πόρτα δε µε χωρούσε για να βγω. 
Κάτι µε βάστα µες το σπίτι. Κι εκεί µου `ρτε να 
πάρω ένα µαυροµάνικο µαζί µου. Όχι γιατί φοβό-
µουνα αλλά να γιατί το `χαν και το λέγανε οι πα-
λιοί. Βάστα το κι αχρείαστο να `ναι, αλλά άµα 
έρτει η ώρα και δε το βαστάς τι θα κάµεις; Γύρισα 
κι εγώ στη κουζίνα κι επήρα το µαχαιράκι που ξε-
κοκάλιζε το κρέας η συχωρεµένη η µάνα µου. 
Εκατήβηκα στο δρόµο για τα περιβόλια και ήµπα 
στο πρώτο στενό. Μόλις ετελείωσεν η µάντρα του 
πρώτου περιβολιού και ζύγωνα στο δεύτερο ακού-
γω τραγούδια. Ένα ούτι έπαιζε ένα µερακλίδικο 
σκοπό και µια φωνή όµορφη ετραγούδα. ∆εν 
έµοιαζε χιώτικο παίξιµο και µε παραξένεψε. «Βρε, 
λέω τους αθεόφοβους δεν επρόφθασε να πει ο πα-
πάς το Χριστός γεννάται  κι ευτοί επιάσανε το γλέ-
ντι». Κι όσο εζύγωνα τόσο µε τράβαν η µουσική. 
Κι όταν έφτασα στο πορτάκι του περιβολιού δεν 
εµπόρουν να κάµω οπίσω. ∆ίνω µια και µπαίνω. 
∆εν έβλεπα τίποτα, κι όλο παραµέσα εκούγονταν 
τα τραγούδια. Επέρασα τη στέρνα µε το µάγγανο 
κι ετράβηξα πιο µέσα πού  `χε µιαν απλάδα. Μόλις 
έκαµα να µπω στην απλάδα κάτι µε τράβηξεν οπί-
σω. Βγάζω κι εγώ το µαχαιράκι και το καρφώνω 
κατά γης. Κι εκεί εσαρτάρανε µες την απλάδα έξι 
κοπέλες µε τα άσπρα κι επιάσαν το χορό κι όλο 
περνούσανε απέ µπροστά µου και µου απλώνανε 
το µαντήλι τους. Κι εµένα κάτι µε τράβαν οπίσω. 
Κι ευτές όλο γύρω-γύρω αφ` την απλάδα κι όλο µε 
καλούσανε να µπω µέσα στο χορό τους κι εκεί που 
έκαµνα να µπω πάλι το χέρι µε τράβαν οπίσω. Ε-
δέτσι επέρασεν η ώρα µέχρι που έκραξεν ένας πε-
τεινός και λε η µια: «αφήτε τον ο µαύρος είναι». 
Κι ύστερη απέ λίγο έκραξεν ένα άλλος και λε η 
άλλη: «αφήτε τον ο ξανθός είναι». Και πάνω που 
έσκαγεν η µέρα κράζει άλλος ένας και λε η τρίτη: 
«ώρα είναι, ο άσπρος πετεινός ελάλησεν». Και δό-
καν µια κι εχάθησαν µέσα στη στέρνα του περιβο-
λιού. Εγώ ο κακόµοιρος δεν εµίλουν παρά µόνο ε-
σκεφτόµουνα πώς να ξεφύγω. Και µόλις ησυχάσα-
νε τα πράµατα δίνω µια κι ευρέθηκα από όξω αφ’ 
το περιβόλι. Ούτε που κατάλαβα τι γιως. Ούτε το 
ρολόι µου είδα τι ώρα είναι. Επήρα τον κατήφορο 
κι ούτε δεξιά ούτε αριστερά εκοίτουν, µόνο ο-
µπρός να µη κουτελίσω πουθενά. Κι έφθασα να 
χτυπώ την πόρτα της αξαδέρφης µου, σύναυγα σαν 

Ο διάβολος την έβαλε παραµονιάτικα να µ` έχει 
µιαν ώρα στο τηλέφωνο για να µου πει πως ήθελε 
να `ρθει να περάσοµε µαζί τη βραδιά, αλλά φοβά-
ται τους κατσικαντάρους. Μόνο µε την εικόνα 
τους που φέρνει στο µυαλό της ανατριχιάζει. Άσε 
που σκέφτεται τι θα τραβήξει άµα κάτσουν στα 
λύγκεια της και τους γυρίζει όλη τη νύχτα στη γει-
τονιά µέχρι να χτυπήσει η καµπάνα για την λει-
τουργία των Χριστουγέννων. Θα `παιρνε, βέβαια, 
λίγο ψωµί µαζί της αλλά δεν το `µπιστεύεται γιατί 
δεν είναι σπιτικό και ζυµωτό στο χέρι και δεν πιά-
νει η χάρη του. Μιαν ώρα µε ζάλισε µε τη φλυαρί-
α της µέχρι να µου πει να πάω εγώ από κει. Κι 
άµα φοβούµαι, να πάρω ένα µαυροµάνικο µαχαίρι 
να το βαστώ κι άµα δω το κακό να το καρφώσω 
στη γη κι αυτό θα γυρίζει γύρω-γύρω αφ’ το µα-
χαίρι και  θα παρακαλεί να το ξεκαζικώσω.  Είχε 
φτιάξει, λέει και κάτι µεζεδάκια για τη βραδιά. 
Ήθελε, ακόµα, να δοκιµάσω και τα φοινίκια της 
που τα `φτιαξε µε αχιλιά και τσικουδόλαδο, σαν 
τη συχωρεµένη τη γιαγιά µας, να τη θυµηθούµε, 
κιόλας, που τέτοιες µέρες µας έλεγε ένα σωρό ι-
στορίες για κατσικαντάρους και τ` άλλα ξωτικά. 
Είχε κάµει και δίπλες που τις εµέλωσε κρύες και 
δε της λασπιάσανε όπως την άλλη φορά που τις ε-
µέλωσε τρέχα-τρέχα και της εγίνανε νιανιά, ούτε 
οι όρνιθες δεν τις ετρώγανε. Έλεγε, έλεγε και πού 
να τη σταµατήσεις. Ούτε γλιστρίδα να `τρωγε.  
 Ίσια µε χίλιες δικαιολογίες ήβρα για να την απο-
φύγω, αλλά πού; Αυτή είχε φορέσει το κλαψιάρι-
κο και παρακαλετό της, που `παιρνε από µικρή 
άµα την έπιανε το πείσµα να κάµει αυτό που `θελε 
και δεν έλεγε να υποχωρήσει. Μέχρι και λόγους 
ψυχικής υγείας επικαλέστηκε για να µε λυγίσει. 
«Μονάχη και παρατηµένη µ` έχετε», κλαψούριζε. 
«Αδέρφια και ξαδέρφια δεν έχω αφ` τη µέρα που 
ατύχησα στο γάµο µου. Εσείς καλά περνάτε µε τις 
γυναίκες και τις παρέες σας (για να µη πω και τα 
κρυφά σας, πέταξε το καρφί της η φαρµακόγλωσ-
ση απ` όξω-απ` όξω). Εγώ η κακοµοίρα µέσα 
κλειδωµένη, σκόλη και καθηµερινή. Και µόνο από 
το κουρτινάκι να βλέπω τον όξω κόσµο µη και πει 
κανένας την κακιά κουβέντα. Η ζωντοχήρα, βλέ-
πεις, η παρατηµένη. Να τιµά το στεφάνι της κι αυ-
τός να γυρίζει απ` εδώ κι απ` εκεί».  Ακόµα δεν 
παραδεχότανε πως πήρε των οµµατιών του ο 
άντρας της για να γλιτώσει αφ` τη µουρµούρα και 
την κλάψα της ο χριστιανός. 
Τι να κάµω ο κακόµοιρος; Η ώρα περνούσε και η-
συχία δεν έβλεπα πως θα `βρω όλη τη νύχτα. Ζυ-
γώνανε και τα µεσάνυχτα κι είπα «καλά θα `ρτω».   

Οι Κατσικάνταροι 



τον λωλό, αλαφιασµένος. Κι ανοίγει εκείνη και µε 
βλέπει σ` ευτή την κατάσταση και δε µου µιλά πα-
ρά µε τραβά µέσα και κλείνει την πόρτα. Υστερις 
µ` έκατσε στον καναπέ και µ` άφηκε να µιλήσω. 
Έκουγε κι εκούνα την κεφαλή της κι  επήγε και 
µου `φερε λιγάκι αγιασµό και ήπια. Έκατσε δίπλα 
µου κι αφού ησύχασα µου λέει: «Καλά κι εβάστας 
το µαυροµάνικο, άγιον είχες και σε φώτισε». Μου 
`καµε καφέ κι έφερε και την πιατέλα µε τα φοινίκια 
και τα ξεροτήγανα και µε `βαλε να φάω για να γλυ-
κάνει το στόµα µου που αφ` την τροµάρα είχε ξε-
ραθεί. Άµαν εκατάλαβε πως ήρτα στα σύγκαλά µου 
αρχίνησε να µου λέει τις ιστορίες που µας έλεγεν η 
γιαγιά µας αυτές τις µέρες κι εµείς φοβισµένα τρυ-
πώναµε  κάτω αφ` τα στρωσίδια κι ώσπου να κλεί-
σοµε τα µάτια µας, 
µας έπαιρνεν ο 
ύπνος. Κι έπιασε να 
λέει την ιστορία µε 
τους κατσικαντά-
ρους που επρόλαβε 
η µάνα της κι έριξε 
τις φασόλες κι επιά-
σανε αυτοί να τις 
µετρούνε κι εγλίτω-
σεν εκείνη αφ` το 
κακό. 
Ήτανε δωδεκάµε-
ρα, λέει, κι εκείνη 
ήτανε λουχούνα 
στη µεγάλη της κό-
ρη, τη συχωρεµένη 
τη θεία µας τη 
Φωτεινή. Ήτανε 
σκοτεινούτσικα κι αφού άναψε το καντήλι  ήβγεν 
να µαζέψει κάτι ρουχαλάκια που είχεν απλωµένα. 
Κι εκεί που εµάζευε τα ρούχα έκουσε τη διπλανή 
που κάτι εκουτσοµπόλευε κι εκοντοστάθηκε για ν  ̀
ακούσει. Κάµνει να δει η µάνα της πως αργεί  να 
`µπει µέσα και την ακού να µιλά χωρίς να βλέπει 
άθρωπο. Αµέσως επήγεν εις το κακό ο νους της. 
Έτρεξεν στο αποθηκάκι που είχανε την κασέλα µε 
τα όσπρια κι ήρπαξεν µια φουχτιά φασόλες, 
άνοιξεν την πόρτα και φώναξε: «έδωνα τις έχω και 
µετρήσετέ τις», και τις έριξεν στο δρόµο. Άρπαξε 
και την κόρη της και την ετράβηξε µέσα κι 
έκλεισεν την πόρτα. Της έριξε λιγάκι αγιασµό για 
να µη  πειράξει το µωρό το κακό κι ύστερα την ε-
θύµιασε και την άφηκε να ζυγώσει το παιδί.  
Όλη την νύχτα τους ακούγανε που µετρούσαν τις 
φασόλες. Γιατί οι κατσικαντάροι δεν  µετρούνε πα-
ρά µέχρι το δύο. Και τους ακούγανε να λένε «ένα, 
δύο»  κι ύστερα τις έπαιρνε ο άλλος και ξανάρχιζεν 
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«ένα, δύο». Και τους έπαιρνε ο τρίτος και πάλι τα 
ίδια «ένα, δύο».  
Ώσπου να µετρήσουνε οι κατσικαντάροι τις φασό-
λες εµένα µε πήρεν ο ύπνος, έδεκει στο καναπεδά-
κι, έτσι ξενυχτισµένος που ήµουνα κι ούτε που 
κατάλαβα πως ήρθε το µεσηµέρι. Μόνο το χέρι 
της ένοιωσα που µου χάδευε την κεφαλή και προ-
σπαθούσε να µε ξυπνήσει για το τραπέζι. «Έλα, 
(µου `λεγε), και σου `χω έτοιµο το ούζο µε τα για-
πράκια και τις χουρµάδες που σ` αρέσουνε».  
Σηκώθηκα και πήγα να ρίξω λιγάκι νερό στη µού-
ρη µου. Ώσπου να γυρίσω είχε σερβίρει και το 
φαΐ, το κατσικάκι µε τις πατάτες στο φούρνο και 
το ζουµάκι του αυγολέµονο. Όλα όπως µας τα 
`φτιαχνε η γιαγιά µας. Έφερε και το µπουκάλι το 

κρασί που είχα φέ-
ρει, πήρε το ποτήρι 
της µε το ούζο κι 
έκατσε και κείνη δί-
πλα. Στη δεύτερη 
γουλιά άνοιξεν η 
γλώσσα της κι 
άρχισε να µου λέει 
για ένα φάντασµα 
που ακούει να λένε 
πως βγαίνει στη γω-
νιά του παπά εκεί 
γύρω στις τρεις το 
πρωί. Έβλεπε πως ε-
γώ δεν αντιδρούσα, 
έπινε πάλι µια γου-
λιά ούζο και  συνέχι-
ζε: «Λένε πως φορεί 
ένα άσπρο σεντόνι κι 

άµα δει άθρωπο το τινάζει και µια φαίνετε ευτός 
και µια το σεντόνι.  Και λένε πως είναι ένας 
άντρας αψηλός και λιγάκι γεµάτος. Κι ο καθένας 
βάζει µε το µυαλό του σαν ποιος να `ναι. Εγώ που 
τ` ακούγω δε µιλώ, µα τώρα που το σκέφτοµαι σα 
να βάζει ο νους µου πως σου µοιάζει. Και λέω, 
λεύτερος άθρωπος είναι όλο και κάπου θα πηγαί-
νει τη νύχτα. Όχι πως βάζω εσένα για φάντασµα 
αλλά να το µπόι του µοιάζει µε το δικό σου». 
∆εν επρόφτασα ν` αποσώσω το ρακί µου και σαρ-
τάρισα απάνω. «Για δευτά σου και για δευτά σου 
έκηψεν ο χριστιανός ο Θοδωρής στην Αµερική 
της είπα κι έδωκα µια κι ήβγα όξω απέ ην πόρτα. 
Ευτυχώς κι ήταν µεσηµέρι. Κατσικαντάροι, βέ-
βαια, δεν κυκλοφορούνε το καταµεσήµερο. Αλλά 
τώρα που το σκέβοµαι, σαν κατσικάνταρη νιώνω 
την αξαδέρφη µου που µε πίεζε να µαρτυρήσω για 
το φάντασµα της γωνιάς του παπά. 

Γ. Μ. Φράγκος             

Κατσικάνταροι (Καλικάντζαροι από Βυζαντινή τοιχογραφία) 



Επίσης στο συνέδριο διενεµήθησαν 300 περίπου 
ανάτυπα (από το Περιοδικού µας) στα ελληνικά ή 
στα ιταλικά και από τότε έχουν µοιραστεί πάνω 
από 1000 τα περισσότερα σε ξένους. 
Αναδηµοσιεύουµε επιστολή του Νοµάρχη από το 
εν λόγω ανάτυπο: 
«Μετά από την ενηµέρωση που είχαµε κατά την 
ηµερίδα που διεξήχθη στο τέλος Φεβρουαρίου στο 
Ο.Π.Κ. ∆ήµου Χίου για το περιβάλλον από τον 
Γραµµατέα της Οµοσπονδίας Πολιτιστικών Σωµα-
τείων Ν. Χίου κ. Μελαχροινούδη για την ύπαρξη 
ενός αρχαίου δέντρου ελιάς στην περιοχή «Πέρα 
Μύλος» Καλλιµασιάς ∆ήµου Ιωνίας, προβήκαµε 
άµεσα στις παρακάτω ενέργειες: 
1) Φωτογραφήθηκε το δέντρο από το φωτογράφο 
κ. Κ. Σταµούλη και βιντεοσκοπήθηκε από τον κ. 
Μπουλά. Η φωτογραφία µπήκε στο side της Νο-
µαρχιακής Αυτοδιοίκησης µε σύντοµο ιστορικό. 
2) Συγχρόνως γίνονται ενέργειες ώστε µε απόφαση 
του Νοµ/κού Συµβουλίου και απόφαση του Γενι-
κού Γραµµατέα Περιφέρειας Β. Αιγαίου, να κηρυ-
χθεί ως διατηρητέο µνηµείο της φύσης. Ο χαρα-
κτηρισµός αυτός προκύπτει από το ιδιαίτερο αι-
σθητικό οικολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον που 
παρουσιάζει το δέντρο. 
3) Ανάλογες ενέργειες γίνονται για τα δέντρα α) 
δρυ στην περιοχή Σκλαβιών Θολοποταµίου, β) 
πεύκο στην περιοχή «Καραβού» Λιθίου και γ) πρί-
νος στην περιοχή «Φλώρι» ∆ήµου Οµηρούπολης. 

Ο Νοµάρχης Χίου 
Πολύδωρος Λαµπρινούδης» 

Λόγια, λόγια, λόγια. Έχουν περάσει τρία και πλέον 
χρόνια από τότε. Ο ∆ηµήτρης Μελαχροινούδης 
«έσπασε τα πόδια του» στις σκάλες της Νοµαρχί-
ας, της ∆ασικής Υπηρεσίας, του ∆ήµου Ιωνίας και 
δεν ξέρω πόσων άλλων υπηρεσιών. Μέχρι σήµερα 
δεν έχει καταφέρει τίποτα. Μόνο η κα Αγγελική 
Συράκη  έδωσε σηµασία και µε δική της πρωτο-
βουλία φωτογραφήθηκε η ελιά.  
Μήπως το Νόµπελ ειρήνης (λόγω οικολογίας!!!), 
άδικα το πήρε ο Αλ Γκορ και «έριξαν» τους δικούς 
µας; Ή µήπως ένας νέος Καποδίστριας πρέπει το 
γρηγορότερο να µας στείλει στη Λέσβο, τη Σάµο ή 
και την Κρήτη ακόµα, για ν` αλλάξει κάτι;  
Όπως λέει ο ∆ηµήτρης Μελαχροινούδης, οι θη-
σαυροί είναι µπρος τα µάτια µας κι εµείς ψάχνου-
µε να τους βρούµε στα άστρα… 
Εσένα Χρυσόστοµε σ  ̀ ευχαριστούµε και σε συγ-
χαίρουµε για την ευαισθησία σου. Αισθάνοµαι τυ-
χερός που είµαστε φίλοι. 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

«Βαγγέλη µου Καλησπέρα. Σε βρίσκω, εύχοµαι, 
χαρούµενο. 
Η ελιά Liverani (του Μελαχροινούδη) πηγή 
έµπνευσης λίγων στίχων για τη ∆ΑΦΝΗ σου  
(στο επισυναπτόµενο  αρχείο). Επίσης µια ιστο-
ριούλα [τη δηµοσιεύουµε στη σελίδα 22]...  
...Έχεις τους χαιρετισµούς της γυναίκας µου και 
τη δικιά µου αγάπη. 

Χρυσόστοµος» 
Αυτό το ηλεκτρονικό µήνυµα πήρα από το φίλο 
και συνεργάτη από τη Μυτιλήνη Χρυσόστοµο 
Γελαγώτη, µε το ποιηµατάκι που έχουµε στο ε-
ξώφυλλο και µια φωτογραφία της ελιάς που είχε 
φωτοτυπήσει από τη «∆άφνη» (τεύχος 14, Ιού-
λιος 2005). Tα µάτια µου βούρκωσαν από συγκί-
νηση για την ευαισθησία του ποιητή, που είχε 
διαβάσει για την ελιά και την είχε δει µόνο σε 
φωτογραφία. Σκούπισα τα µάτια µου βιαστικά 
και η συγκίνηση έγινε αγανάκτηση. 
Πόση αλήθεια αναισθησία πρέπει να διαθέτουν 
οι «υπεύθυνοι» του νησιού µας; Αυτοί που ψηφί-
ζουµε και µας… γράφουν την εποµένη των ε-
κλογών και κάποιοι υπάλληλοι που τους πληρώ-
νουµε αδρά (όλο το χρόνο) και νοµίζουν πως 
είµαστε υποχρεωµένοι όχι µόνο να τους κατα-
βάλλουµε το µισό και πλέον του κρατικού προϋ-
πολογισµού, να είναι οι προνοµιούχοι εργαζόµε-
νοι αυτής της χώρας, µα να τους κάνουµε και… 
τεµενάδες για να πράξουν τα αυτονόητα (εξ ου 
και ο «σκοτωµός» για µια θέση στο δηµόσιο). 
Και για να καλύψουν την ανικανότητά, την ανε-
πάρκειά τους, φταίει τη µια το «Υπουργείο Μυ-
τιλήνης», την άλλη η Περιφέρεια και όλοι οι 
άλλοι εκτός Χίου ενώ εκείνοι… 
Κι εµείς τι κάνουµε; Άλλοι σκύβοντας το κεφάλι 
τους παρακαλούµε πιο πολύ κι απ  ̀ το θεό να 
µας… βοηθήσουν ή κάποιοι άλλοι γραφικοί πα-
λεύουµε να φτιάξουµε µόνοι µας τον κόσµο.  
Από το 2002 ο φίλος και συνεργάτης µας ∆ηµή-
τρης Μελαχροινούδης, συνάντησε τον Ιταλό βο-
τανολόγο Paolo Liverani και επισκέφθηκαν µαζί 
την ελιά στην ευρύτερη περιοχή της Καλλιµα-
σιάς. «∆εν πιστεύω να υπάρχει αλλού τόσο µε-
γάλο ελαιόδεντρο (13 µέτρα περίµετρος). Πρέπει 
να ανακηρυχθεί µνηµείο της φύσης» είπε τότε ο 
Ιταλός βοτανολόγος.  
Το 2005 στο διεθνές συνέδριο για τις αυτοφυείς 
ορχιδέες «Ophrys `05» ο Paolo Liverani δεν 
ήλθε αφού «απεδήµησεν εις Κύριον»  λίγες ε-
βδοµάδες πριν.  Με πρόταση που έγινε στο συνέ-
δριο, η ελιά ονοµάσθηκε «Ελιά Liverani».  

Ο ποιητής από τη Μυτιλήνη και η ελιά Liverani! 
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Μύθος αλληγορικός µιας πραγµατικότητας 
 

Του Ιάσονα Ευαγγέλου  
Οφθαλµίατρου-Λογοτέχνη (πτυχ. Φιλοσοφίας) 
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ζηλοφθονία, από πολλούς άλλους πλουσιότε-
ρους σε  χρήµατα  και  παιδεία  αλλά φτωχότε-
ρους σε γενναιοψυχία και δραστηριότητα, οι ο-
ποίοι µόνο  κριτική αρνητική αφ` υψηλού α-
σκούν. Είναι αυτοί που ονοµάζουν θράσος το 
θάρρος και την τόλµη του άλλου, που τους ενο-
χλεί και τους ταπεινώνει. Την τόλµη και τον ζή-
λο που είναι ένα σκίρτηµα καρδιάς, µια φλόγα 
του συναισθήµατος και όχι η αδρανής φιλοσοφί-
α του νου, µιας ψυχρής ζωής. Ας βλέπανε του-
λάχιστο το έργο αυτού του δηµοσιογράφου ως 
λαοφιλή «µύθο», που υλοποιεί τις επιθυµίες ενός 
πλήθους ανθρώπων, ενός µύθου που έχει συµµά-
χους το συναίσθηµα και τη φαντασία, την αγάπη 
και την ελπίδα για την άνοδο του πολιτισµού. 
Ο άνθρωπος αυτός λέγεται: Ευάγγελος «Χιωτά 
κης» και το περιοδικό του ∆άφνη «Απολλωνία». 
 
 
 
 

 
Ο γάµος και η απιστία 

 

• Αν δεν κοπεί ο «οµφάλιος λώρος» του νεογέν-
νητου από τη µητέρα, η ζωή χάνεται. Και αν 
δεν κοπεί ο  «οµφάλιος λώρος» του νιόπαντρου 
από την οικογένειά του, ο γάµος ναυαγεί. 

• Ο προγαµιαίος αρραβώνας θεσπίσθηκε για να 
ελεγχθεί η µέλλουσα σύζυγος αν εγκυµονεί 
ξένο γόνο. 

• Ανάµεσα σε δυο παιδιά που το πρώτο προέρχε-
ται από «παράνοµη» ερωτική συζυγία και το 
δεύτερο από «νόµιµη» συµφεροντολογική συ-
ζυγία, νόθο είναι το δεύτερο. 

• Στις πολυγαµικές κοινωνίες δεν υπάρχει έµφυ-
τη συζυγική πίστη, ώστε η απιστία να προκαλεί 
ενοχές. Ο Αβραάµ, ο Ιακώβ, ο ∆αβίδ, ο Σολο-
µών (700 γυναίκες) ήταν πολυγαµικοί χωρίς 
αυτό να ενοχλεί το θεό τους. Γι` αυτό και η 
αίρεση των Μορµόνων στην Αµερική (που στη 
ρίζεται στην Παλαιά ∆ιαθήκη), επιτρέπει την 
πολυγαµία όπως και το Ισλάµ. 

 

Από το βιβλίο του Ιάσονα Ευαγγέλου  
«Ανατοµία της Αγάπης και του Έρωτα»  

Η Χίος είναι ένα νησί του Αιγαίου, γνωστό ως 
νησί της µαστίχας, του Κοραή, της Σφαγής, της 
Ναυτιλίας και του Εµπορίου. Γι` αυτό είναι ένα 
νησί του Εκπολιτισµού. 
Το νησί αυτό είναι φορτωµένο µε πολύ δόξα και 
δάφνινα στεφάνια, για τους επώνυµους µεγάλους 
και προκοµµένους άντρες του που έφεραν και 
συνεχίζουν τον Νέο-Ελληνικό ∆ιαφωτισµό. Με-
ρικοί απ` αυτούς είναι µαρµαρωµένοι στην Πλα-
τεία Βουνακιού. 

Στο νησί αυτό κατοικεί κι ένας χαρισµατικός 
άνθρωπος σήµερα (τον 20ο και 21ο αιώνα) που το 
σπίτι του είναι µια φωλιά πολιτισµού, ένα πνευ-
µατικό λαογραφικό και ιστορικό αρχείο της Χίου. 
Ο αξιόλογος αυτός άνθρωπος έχει µαζέψει απ  ̀
όλα τα τιµητικά στεφάνια, τα ξερά δαφνόφυλλα 
και στο εργαστήριό του τα έκανε παπύρους για 
γραφή. Τους σπόρους, τους φύτεψε στον κήπο 
του κι έχει σήµερα έναν περίφηµο ∆αφνώνα.  
Την πνευµατική του πορεία και περιπέτεια ξεκί-
νησε ο άνθρωπός µας, ύστερα από έναν ιδιαίτερο 
ενθουσιασµό για τη Χίο και τους Χιώτες, που πή-
γασε µετά την ανάγνωση ενός χρονικού του πε-
ριηγητή Olivier, που εκθειάζει τους Χιώτες ως 
«Έλληνες άνδρες ευγενείς, χρηστούς, τολµηρούς, 
πεπαιδευµένους, πλουσίους, απηλλαγµένους προ-
καταλήψεων, πλήρεις κοινού νοός και λογικής, 
πεπροικισµένους δια καλύτερον οργανωµένου 
εγκεφάλου» (Εγκυκλοπ. «Πυρσός»: Χίος). 
Με αυτό το κίνητρο άρχισε να ενδοσκοπεί προσε-
κτικότερα τους συµπατριώτες του και να διαπι-
στώνει του λόγου το αληθές. Τότε άρχισε να συλ-
λέγει κάθε γραπτό και φωτογραφία, κάθε µύθο 
και ιστορία της Χίου και να εκδίδει ένα περιοδικό 
«ιδίοις αναλώµασι», πολύτιµο για το νησί. Σ` αυ-
τό το περιοδικό (που συγκεντρώνει το τερπνό µε-
τά του ωφελίµου, τη ζωή και τη δραστηριότητα 
των κατοίκων), διαβλέπει κανείς την οξυδερκή 
παρατηρητικότητα του συγγραφέα-εκδότη, στην 
κάθε λεπτοµέρεια (σε κάθε επίκαιρο και διαχρο-
νικό θέµα), που την προβάλλει στα κείµενά του 
µε µεθοδικότητα και ζήλο. Ο J. J. Roysseau 
έγραφε πως «ο ζήλος αναπληρώνει την µέθοδο, η 
µέθοδος ποτέ δεν αναπληρώνει τον ζήλο». Ο 
άνθρωπός µας διαθέτει και τα δύο χαρίσµατα. 
Αυτό βέβαια στέκεται ένα προσόν επικίνδυνο για  
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Τον Σεπτέµβριο του 
1970 ο διευθυντής του 
σχολείου του ∆αφνώνα, 
έστειλε στον «κύριο 
Γιάννη» το   γράµµα 
που «ανορθόδοξα» το-
ποθετήσαµε παραπάνω 
σε σµίκρυνση και το 
κείµενό του ακολουθεί 
και δίπλα το χαρτί-
ιστορικό ντοκουµέντο. 
 

«Εν ∆αφνώνι τη 
22α/9/70 

 
Κύριε Γιάννη 
Προκειµένου να προβώ-
µεν εις την καταχώρη-
σιν  εις το βιβλίον Ιστο-
ρίας του σχολείου των 
ονοµάτων των πεσό-
ντων ή εξαφανισθέντων 
εν πολέµω, παρακαλώ 
όπως ελέγξετε εάν τα εν 
τη συνηµµένη καταστά-
σει  παρεχόµενα στοι-
χεία έχουν καλώς και 
µοι επιστρέψητε εν συ-
νεχεία ταύτα. 

Μετά τιµής 
Ο ∆ιευθυντής του Σχο-

λείου 
(υπογραφή)» 

Του Βαγγέλη Ρουφάκη 
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Αγαπητέ κύριε Ρουφάκη 
Πριν από αρκετό καιρό µου δώσατε την άδεια 
που σας ζήτησα, τηλεφωνικά, να αναδηµοσιεύσω 
στο  υπό  έκδοση  τότε  βιβλίο  µου 
«ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΥΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», ένα 
απόσπασµα από το κείµενο του αείµνηστου Πέ-
τρου Μαρτάκη, που συµπτωµατικά διάβασα στο 
περιοδικό «∆άφνη» στο διαδίκτυο. 
∆εν φανταζόµουν ποτέ ότι αργότερα θα γνώριζα 
τη ψυχή του περιοδικού, έναν άνθρωπο ευαίσθη-
το,  δραστήριο, που µε προσωπικές θυσίες προ-
βάλει τον τόπο του και ανιδιοτελώς φιλοξενεί 
όποιον ξένο δείχνει την αγάπη του για τη πανέ-
µορφη Χίο. 
Σας ευχαριστώ για τη τιµή που µου κάνατε να 
γράψετε τόσα κολακευτικά σχόλια για µένα και 
το βιβλίο µου στο  περιοδικού σας του Ιουλίου 
τρέχοντος έτους (2007), καθώς και για τη φιλοξε-
νία σας στη πρόσφατη επίσκεψή µου στη Χίο. 
Σας ευχαριστώ για τα παλαιότερα τεύχη του πε-
ριοδικού ∆ΑΦΝΗ  που µου στείλατε µαζί µε το 
υπέροχο βιβλίο  «ΧΙΩΤΙΚΑ ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ» 
του Πέτρου Μαρτάκη. 
Ευτυχώς που το εκδώσατε, σύµφωνα µε την υπό-
σχεσή σας στον φίλο σας, γιατί όπως λέτε στο 
τεύχος του περιοδικού σας «∆άφνη» Ιούλιος 
2004: «...κι εγώ που δεν είµαι πολιτικός, τις υπο-
σχέσεις µου τις τηρώ πάντοτε...». 
Ελπίζω οι κύριοι ΘΑ.., να ανταποκρίθηκαν στις 
υποσχέσεις τους απέναντί σας, πράγµα σπάνιο 
για αυτόν τον τόπο, όσο και αν το αξίζετε… 
...Η συνέντευξη µε την κυρία ∆αφιώτη (ΕΡΑ Β. 
Αιγαίου) πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία και µου 
έστειλε το µαγνητοφωνηµένο CD. Της έστειλα κι 
άλλα βιβλία, γιατί το δεύτερο της πρώτης απο-
στολής το προόριζε για την Κύπρο. 
Με τις θερµότερες ευχές µου για ευόδωση των 
προσπαθειών σας και άπειρες ευχαριστίες. 

Με εκτίµηση 
Βάσω Λούβαρη-Γιαννέτσου 

* 
Θεωρώ επιβεβληµένο καθήκον όπως εκφράσω 
και δηµοσίως τις ευχαριστίες µου στον εκδότη 
του Περιοδικού «∆άφνη» για την τιµή που µου 
κάνει να µου στέλλει  το Περιοδικό.  ∆ε βρίσκω 
λόγια  να  τον  ευχαριστήσω.  Είναι ένα αξιόλογο  

έντυπο, διότι ασχολείται µε θέµατα της καθηµε-
ρινότητας και της ζωής.  
Γι` αυτό αξίζει άπειρα συγχαρητήρια στο πρό-
σωπό του, διότι  είναι ένας ενεργός πολίτης, η-
θικόςπου αγαπά την ειλικρίνεια και τα γραφόµε-
νά του είναι όλα τεκµηριωµένα και  µε  ουσία .  
Και  πάλι  λέγω  ότι  του  αξίζουν  πολλά 
συγχαρητήρια .  

Αθανάσιος  Κ.  Στάµπουλος  
Λαϊκός  ποιητής  

* 
Αγαπητέ µου Βαγγέλη καληµέρα. 
...Χάρηκα όταν είδα στο Χίος Νιούς τις δραστη-
ριότητές σου και το περιοδικό σου για το οποίο 
και εδώ είχα ακούσει αρκετά καλά λόγια από 
τους Χιώτες... 
...Τα τελευταία 14 χρόνια εργάστηκα σαν αρχι-
συντάκτης στα περιοδικά ESTIATOR και 
GREEK AMERICAN REVIEW του Παν. Μα-
κριά ο οποίος είναι Χιώτης. Στη συνέχεια το 
2003 βγήκα σε σύνταξη αλλά πριν καλά-καλά 
καθίσω η οργάνωση PAN-GREGORIAN, οι 
οργανωµένοι Eλληνοαµερικανοί εστιάτορες, 
µου ανέθεσαν την έκδοση του οµώνυµου περιο-
δικού και εργάστηκα σ` αυτό µέχρι πέρυσι... 
Τον Απρίλιο µετακοµίσαµε στο Bayside κοντά 
στις κόρες µας και πλέον ασχολούµεθα µε τις 
δυο εγγονούλες µας. Παράλληλα συνεργάζοµαι 
µε την µηνιαία εφηµερίδα ΠΑΤΡΙ∆ΕΣ του Το-
ρόντο. Επίσης στέλνω άρθρα µου σε πολλές ι-
στοσελίδες σε Ελλάδα, Ευρώπη και αλλού... 
...Σύµφωνα µε τις οδηγίες σου τα κατάφερα να 
δω µε λεπτοµέρειες το περιοδικό σου. Μπράβο. 
Πρόκειται για µια αξιέπαινη δουλειά. Πολύ ω-
ραίο, που σε τιµά για την αγάπη σου για το νησί 
σου, τους ανθρώπους του και τα ελληνικά γράµ-
µατα, που γνωρίζω πόσο αγαπάς από τότε που 
τα λέγαµε στους δρόµους του Μπρούκλυν... 
...Έχω αρχίσει από το τελευταίο τεύχος (Ιούλιος 
2007). Είδα την επίσκεψή σου και τις δραστη-
ριότητές σου στην Ξάνθη (∆αφνώνα, Σταυρού-
πολη κ.α.). Πολύ καλά όλα. Θα συνεχίσω το 
διάβασµα και θα τα λέµε. 
Έχω εκδώσει δύο βιβλία που θα σου στείλω.  

Να `σαι πάντα καλά και περιµένω νέα σου 
Ντένης Κονταρίνης  

Bayside Ν. Υ. 
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γλυκό µου χαµόγελο. Σαν από µηχανής θεός, ο 
πολύξερος της παρέας: 
-Είναι ο καινούργιος τελώνης.  
Ο πόλεµος για λίγο σταµάτησε κι άρχισα να λύ-
νω παιδικές απορίες για τελωνεία και τελώνια, 
ώσπου βαρέθηκαν να ρωτούν και ξανάρχισαν τον 
πόλεµο.  
Σε λίγο ξεχάστηκα απ` τα σκολιόπαιδα και συνέ-
χισα την ξενάγηση µου στους πύργους, στις πο-
λεµίστρες, στις κρυψώνες. Οι τοίχοι του κά-
στρου, δέκα µέτρα πάχος! Άτρωτοι απ  ̀ όλα τα 
κανόνια της γης. Τι κι αν µαθαίνουν από µικροί 
οι άνθρωποι να σκοτώνονται, τι κι αν γίνονται χι-
λιάδες πόλεµοι κάθε µέρα, να γιατί τ` ανθρώπινο 

γένος δεν χάνεται. Σε κάθε 
πόλεµου την κοσµοχαλα-
σιά, υπάρχουν κάστρα που 
γίνονται κιβωτοί της διά-
σωσης του ανθρώπινου γέ-
νους, σκέφτηκα. 
«Σήµερα το βράδυ, στις ο-
κτώ, ο κινηµατογράφος της 
πόλης µας, θα παρουσιάσει 
τη µεγαλειώδη πολεµική 
ταινία, η καταστροφή της 
Χιροσίµα», διαλαλούσε το 
µεγάφωνο του κινηµατο-
γράφου της πόλης.  

Καταστροφή της Χιροσίµα! Χιροσίµα... Το κά-
στρο ξόφλησε, αναλογίστηκα, καθώς κατευθυνό-
µουν προς την έξοδο. Με πολέµους κι όπλα σαν 
αυτά της Χιροσίµα, τίποτα πια δεν µπορεί να σε 
σώσει ανθρώπινο γένος. Τίποτα! 
Κι όµως! Καθώς βρισκόµουν στο στενό διάδρο-
µο που οδηγεί πια στην έξοδο, µέσα απ` τα σκο-
τεινά του κελιά, µε σταµάτησαν παιδιάτικα γέλια 
κι ένοχες φωνούλες, µπερδεµένες µε τα ερωτοτι-
τιβίσµατα των πουλιών. ∆υο δωδεκάχρονα αγγε-
λούδια, ένα αγοράκι κι ένα κοριτσάκι, ξεκοµµένα 
απ` το πάλεµα της φωτιάς και του θάνατου, µά-
θαιναν, µαζί µε τα πρώιµα χελιδόνια, το παναν-
θρώπινο παιχνίδι της Ζωής και του Έρωτα. Ας εί-
ναι βλογηµένα... 
Ο ήλιος έγερνε να λουστεί στο καταγάλανο αιο-
λικό Αιγαίο την ώρα που κατηφόριζα το πλακό-
στρωτο προς το ψαροκαφενέ του λιµανιού, µε το 
µυαλό µου ακόµα εκεί, στο παιχνιδοτιτίβισµα 
των ξεκοµµένων απ` τον πετροπόλεµο, δωδεκά-
χρονων χελιδονιών. 
Να `σαι βλογηµένο κάστρο που τα µάζεψες. 

Χρυσόστοµος Γελαγώτης 

Η πόλη ψαράδικη, απλοϊκή, ζούσε τη ζωή της. 
Το ψωµί της το ζύµωνε µε θαλασσόνερο και το 
`τρωγε στις κουπαστές και τους ψαροκαφενέδες, 
ενώ απάνω της, έπεφτε βαρύς ο ίσκιος του κά-
στρου, ο ίσκιος αλλοτινών πόλεµων... 
Από µακριά φάνταζε το κάστρο κι όσο πλησίαζε 
το λεωφορείο της γραµµής, όλο και θέριευε η 
επικυριαρχία του πάνω απ` τα καµπαναριά, τα 
γιαπιά και τα φουγάρα των λιοτριβιών, πάνω απ  ̀
την πόλη ολόκληρη. Η πόλη ψαράδικη, απλοϊκή, 
ζούσε τη ζωή της. Το ψωµί της το ζύµωνε µε 
θαλασσόνερο και το `τρωγε στις κουπαστές και 
τους ψαροκαφενέδες, ενώ απάνω της, έπεφτε 
βαρύς ο ίσκιος του κάστρου, ο ίσκιος  αλλοτινών 
πόλεµων.  
Όντας ο µοναδικός 
«ξένος» ανάµεσα 
στους δεκαεφτά επι-
βάτες του απογευµα-
τινού δροµολογίου, 
ήµουν κι ο µόνος, που 
αργά, νωχελικά, ανη-
φόρισα τα σκαλοπα-
τένια στενοσόκακα, 
που µοσχοβολούσαν 
ασβέστη και νιοφερ-
µένη άνοιξη και να 
`µαι. στη κορφή του 
χωριού, στη ρίζα του κάστρου. Ένα κάστρο 
γκριζόχρωµα θεόρατο, Γατελούζικο λένε. 
Πέρασα τη µεγάλη σιδερένια καστρόπορτα και 
προχώρησα στο στενό πλακόστρωτο διάδροµο 
µε τα µικρά θεοσκότεινα κελιά αριστερά και δε-
ξιά του, κελιά που ανάλογα µε την περίπτωση, 
προστάτευαν τους άµαχους ή παίζανε το ρόλο 
φυλακής για τους αιχµάλωτους κι έφτασα µέσα 
στο ξέφωτο, µέσα στο κάστρο. 
Ένα τσούρµο σκολιόπαιδα που τέλειωσαν φαίνε-
ται το διάβασµα, το είχαν κυριέψει. Ταµπουρω-
µένα στις πολεµίστρες, µε ξύλινα τουφέκια και 
σπαθιά παίζανε πόλεµο. Κατακαηµένη ανθρωπό-
τητα, αναλογίστηκα, πώς να σταµατήσουν οι µε-
γαλίστικοι πόλεµοι, όταν απ` αξεµπουµπούκια-
στα βλαστάρια οι άνθρωποι, παίρνουν, µε τον 
πετροπόλεµο, το βάφτισµα της φωτιάς. 
-Αλτ και πυροβολώ, ακούστηκε η παιδιάστικη 
φωνή του φρουρού. Βροχή από πέτρες, και ξύλι-
να ακόντια στα πόδια µου. Τότε το συνειδητο-
ποίησα, το αλτ ήταν για µένα. Κοντοστάθηκα. 
-Εγώ λέω να τον σουβλίσουµε, βροντοφώναξε ο 
αρχηγός.  Τα χρειάστηκα κι επιστράτευσα το πιο  

Πετροπόλεµος 

www.e-lesvos.com/molivos-kastro2.jpg 
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∆υο Νέα Μουσεία 
 

Στην Καλλιµασιά  ιδρύθηκαν πρόσφατα δυο νέα 
µουσεία. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το 
Πανελλήνιο και ∆ιεθνές Φαρµακευτικό Μου-
σείο.  
Το τελευ-
ταίο έχει 
ως σκοπό 
να συλλέ-
ξει αντικεί-
µενα τα ο-
ποία έχουν 
σχέση µε 
το φαρµα-
κευτικό επάγγελµα. Παλιά µπουκάλια φαρµά-
κων και αρωµάτων, φαρµακευτικά βάζα, µεταλ-
λικά κουτιά φαρµάκων κ.α. Επίσης εργαλεία ερ-
γαστηρίου όπως ζυγαριές, καταποτιοκόφτες, 
γουδιά, αντικείµενα απαραίτητα για την παρα-
σκευή φαρµάκων. Συλλέγονται ακόµη παλιές 
διαφηµίσεις φαρµάκων και οτιδήποτε έχει σχέ-
ση µε το θέµα αυτό. 
Στο µουσείο θα φιλοξενηθούν φωτογραφίες από 
τους Χιώτες φαρµακοποιούς αλλά και αυτούς 
που κατάγονται από τη Χίο.  Η κ. Βάσω Σπίνου 
και οι Αδελφές Τζηρά, είναι από τους πρώτους 
που στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Θυµούνται 
οι παλαιότεροι ότι διατηρούσαν φαρµακεία 
στην Απλωταριά.  
Επίσης δηµιουργούνται σταδιακά ένα κοµµάτι 
από το υλικό που προέρχεται από την υπόλοιπη 
Ελλάδα και επιπλέον, από το εξωτερικό. Πα-
ράλληλα ένα από τα πρώτα βιβλία που δόθηκαν 
στη βιβλιοθήκη, προέρχεται από τον Αθηναίο 
φαρµακοποιό Αναστάσιο ∆αµβέργη. Είναι του 
παππού του ο οποίος ήταν καθηγητής Φαρµα-
κευτικής στην Αθήνα. 
Για όποιον θέλει και µπορεί να βοηθήσει ενι-
σχύοντας αυτή την προσπάθεια µπορεί να απευ-
θυνθεί στο 22710-52250. 

Κοκκινάκης ∆ηµήτρης 

Μαθουσάλες... 
(Έρευνα ∆ηµ. Μελαχροινούδη) 

 

«Απεβίωσεν εν Χίω πρό τινος γραία τις ονοµαζο-
µένη Μαρία ∆άλα αριθµούσα 115 έτη. η µακαρί-
τις απήλαυεν άκρας υγείας µέχρι των τελευταίων 
της ηµερών και διεκρίνετο µέχρι της ώρας του 
θανάτου της επί συνέσει και ευθύτητι φρονηµά-
των.  
Εκτός της αποθανούσης τούτης υπερεκατονταέτι-
δος ζει εν τη αυτή νήσω και έτερος Μαθουσάλας 
ιερεύς ονόµατι Ιωάν. Μακρής, άγων το 123 έτος, 
έχων σώας τας φρένας, απολαύων εντελούς υγεί-
ας και εφηµερεύων από πέντε σχεδόν ετών εν τη 
εκκλησία του χωρίου Χαλκειός,  όπου και εγεν-
νήθη». 

 

Εφηµερίδα «ΝΕΟΛΟΓΟΣ» Κων/λεως  
18/2 Μαρτίου 1885 Αριθ. 4735 

«Προχθές είχοµεν αναγγείλει τον θάνατον γραίας 
τινός εν Χιω αριθµούσης 115 ετών ύπαρξιν και 
ονοµαζοµένης Μαρίας ∆άλα. καθ` ά δε γράφου-
σιν εκ Χίου τη Impartia, η γραία αύτη είχε νυµ-
φευθεί δις και εκ των δύο τούτων γάµων της είχεν 
αποκτήσει 17 τέκνα, 9 υιούς και 8 θυγατέρας.  
Κατά την καταστροφήν του 1881, ότε οι σεισµοί 
κατέστρεψαν το πλείστον της νήσου η οικία εν ή 
κατώκει η υπερεκατονταετής γραία κατέρρευσε 
και υπό τα ερείπια αυτής ετάφησαν 4 εγγοναί της, 
η εκ τούτου δε προξενηθείσα αυτή λύπη προσέ-
βαλε κυρίως την υγείαν της, αλλ` όµως δεν 
έβλαψε τας αισθήσεις της, άς διετήρησε µέχρι της 
τελευταίας στιγµής αυτής. 
Την κηδείαν της Μαρίας ∆άλλα συνόδευσαν 56 
απόγονοί της, δηλαδή εγγονοί της και δισέγγο-
νοι». 

Εφηµερίδα «ΝΕΟΛΟΓΟΣ» Κων/λεως  
20/4 Μαρτίου 1885 Αριθ. 4737 

Χαλκειός (http://www.chioskabohora.org) 
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Η πρόσκληση του ∆ήµου Χίου να ξεναγήσω τον 
συγγραφέα David Kröning, στη µαστιχοφόρο πε-
ριοχή του νησιού µας, αποτέλεσε µια απρόσµενη, 
αλλά και ευχάριστη έκπληξη. Μου δινόταν έτσι η 
ευκαιρία να προσεγγίσει ο επισκέπτης µας την 
ιστορία του τόπου, απαλλαγµένης από το περικά-
λυµµα της ξενάγησης τύπου κονσέρβας. Παρά το 
γεγονός επίσης ότι ο ερχοµός του στη Χίο απο-
σκοπούσε στη συλλογή πληροφοριών σχετικών 
µε τη σφαγή του 1822, θέµα του βιβλίου του, θέ-
λησε να τον οδη-
γήσω σε µια υπε-
ραιωνόβια ελιά. 
Το δέντρο που 
βρίσκεται στον 
Πέρα Μύλο της 
Καλλ ιµ ασ ι ά ς , 
δίπλα στο δρόµο 
που την ενώνει 
µε τη ∆ιδύµα. 
Είναι δε τόσο 
πελώριος ο κορ-
µός που νοµίζει 
κανείς ότι θρέφε-
ται από την ίδια 
την ιστορία της 
περιοχής του. 
Βασιλικές ονο-
µάζεται η τοπο-
θεσία ανατολικά, 
µε δοµικό υλικό 
άγνωστου κτίσµατος, γύρω από το οποίο βρέθη-
καν νοµίσµατα και ψηφίδες από µωσαϊκά που 
αναζητούσε Γερµανός επισκέπτης. Μια επιγρα-
φή, χαραγµένη σε µεγάλη πέτρα που βρισκόταν 
εκεί, πρέπει να την κοµµάτιασαν για να τη φυγα-
δέψουν. 
Αλεξάντρι η διπλανή περιοχή, ίσως από ιερό α-
φιερωµένο στον Αλέξανδρο. Λίγες εκατοντάδες 
µέτρα νοτινά, το µοναστήρι Αγιά Ματρώνας ή 
Χαλάντρων, κτισµένο γύρω από τον πύργο, όπως 
λένε, του Ροΐδη.  
Ο άγνωστος ∆ιδυµούσης ποιητής Γιάννης Αβδε-
λιώδης (+1924), ο Οµηρίδης όπως τον χαρακτή-
ρισε η Ουράνα ∆ιοµατάρη, αποκαλύπτει τη δια-
δροµή αυτού του πύργου (που φθάνει µέχρι το 
1420) και του µοναστηριού, όσο και της κοντινής 
Παναγιάς της Μεντονιάς. Της Μεντονιάς που 
αναγκάζει τον αθόρυβο ερευνητή Γιώργη Ζερ-
βούδη να αφιερώνει το χρόνο του. 

Βορινά, τα Πανιά -από πού άραγε η ονοµασία; 
Προσοχή, γιατί αν υποστηριχτεί ότι προέρχεται 
από τον τραγοπόδαρο θεό, τότε σε συσχετισµό 
µε την περιοχή της Καλλιµασιάς Μελάµποδα, α-
φηνιασµένη  η  φαντασία  θα  αναζητήσει  τις 
Μαινάδες που µπορεί ακόµη να βρίσκονται ναρ-
κωµένες στην περιοχή. 
Όπως και να έχει το πράγµα, είναι σίγουρο ότι 
το µέρος τούτο, δίπλα στην πηγή που φρόντισαν 
οι Γενοβέζοι (ή παλαιότερα αφεντικά που µετέ-

φεραν τα νερά της 
µέχρι τις Βασιλι-
κές), φιλοξενούσε 
από το 1818 πάνω-
κάτω το «καλόν 
χωρίον των εικο-
σιενός µαστιχοχω-
ρίων ή Λοβοχώρι».  
Στο  µεγάλο  πύργο  
µέναν οι λεπροί. Ο 
διπλανός Άγιος 
Παντ ελ εήµονα ς 
καταφυγή για την 
απέλπιδα ελπίδα. 
Εκκλησιά που ανή-
κε µαζί µε 60 ορ-
γιές περιοχή στον 
τότε, ανεξάρτητο 
από τη ∆ηµογερο-
ντία Χίου, ∆ήµο. 
Αν η ξενάγησή µου 

σας µπερδεύει, θυµηθείτε την «Εαρινή Σύναξη 
των Αγροφυλάκων» του ∆ήµου Αβδελιώδη. 
Προτίµησε αυτό το µέρος για τις λαλάδες του, 
που οργιάζοντας στο τέλος του Μάρτη βάφουν 
τα Πανιά κατακόκκινα και αναγκάζουν το νου 
του επισκέπτη να αναζητήσει διονυσιακά δρώ-
µεναµε Καβείρους και Σειληνούς. 
Ο χωµατόδροµος (µονοπάτι το `θελε ο Γιάννης 
Μισετζής της ΝΑΧ) κατά τραµουντάνα µεριά 
βγάζει στο δρόµο κάτω από το Θολοποτάµι. Ε-
κεί που βρέθηκε εκείνη η επιγραφή, σµιλεµένη 
5-6 αιώνες πριν µας έρθει ο Χριστός. «Περί ∆η-
µοκρατίας η αναφορά» µας λένε οι αρχαιολόγοι. 
Πριν εκατό τόσα χρόνια βρέθηκε ευτυχώς ο γιος 
του αρνησίθρησκου Ετέµ Πασά, ένας ξάδελφος 
του Πατριάρχη Κωνσταντίνου Ε` (Βαλλιάδη) α-
πό το σόι της Πυρίκαινας της µάνας του.  
Τα  ξαδέλφια παίζανε µικρά µαζί στη Βέσσα µέ-
χρι που  οι δρόµοι  τους  χωρίσανε,  φτάνοντας ο  

Η ιστορία γύρω από µια ελιά  
Του ∆ηµήτρη Μελαχροινούδη  

Το Μοναστήρι Αγίας Ματρώνας (Χάλανδρα) 
και ο πύργος του Ροΐδη κοντά στη Μέσα ∆ιδύµα 
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ένας να νικά την Ελλάδα στον πόλεµο του Α-
πρίλη του 1897 και ο άλλος, την ίδια ακριβώς 
χρονολογία να την ανεβάζει στο θρόνο της 
Κωνσταντινούπολης.  
Ξεστρατήσαµε! Ο γιος λοιπόν του Ετέµ έφτιαξε 
το αρχαιολογικό µουσείο της Κωνσταντινούπο-
λης για να φυλάξει την επιγραφή, να την νοιώ-
θουµε κοντά µας µαζί και τη δηµοκρατία, ευτυ-
χώς  ξαναγράφω,  για  να  µην  την κλέψουνε  οι  
Ευρωπαίοι και της αλλάξουνε τα φώτα, όπως 
και της δηµοκρατίας. 
Θα συνέχιζα την περιπλάνησή µου γύρω από τη 
φορτωµένη µε ιστορικές µνήµες περιοχή της 
ελιάς, όµως άλλος πληρώνει για το χώρο της 
«∆άφνης», που τυγχάνει και… γκρινιάρης. Πί-
σω λοιπόν στην ελιά µας µε τον David. Η περί-
µετρός της µισό µέτρο πάνω από το χώµα µε τα 
13,5 µέτρα, ξεπερνά το δέντρο που βρίσκεται 
στο Κολυµπάρι Χανίων (Άνω Βρούβες) από το 
οποίο στεφανώθηκαν οι ολυµπιονίκες του 2004. 
Λίγο νωρίτερα ο Ιταλός φίλος του Παντελή Σα-
λιάρη, ο βοτανολόγος Liverani, µας πρότεινε να 
προστατέψοµε την ελιά, κηρύσσοντάς την 
«µνηµείο της φύσης». Από τότε αρχίζει το τρε-
χαλητό, µε τη συµπαράσταση της καλής Αγγε-
λικής Συράκη: Φωτογραφίες, βίντεο, χώρος σε 
ιστοσελίδα, αλλά τίποτα περισσότερο, µε τον 
Kröning να απορεί γιατί µια τέτοια σπάνια ευ-
καιρία µένει ανεκµετάλλευτη. Ακόµη µου εµπι-
στεύτηκε, αν κάποτε η πολλών αιώνων τύχη του 
δέντρου σταµατήσει να την προστατεύει από τη 
φωτιά, δε θα δυσκολευτεί να κατηγορήσει από 
το Παρίσι του, όσους εγκληµατικά παραµελού-
νε τις υποχρεώσεις τους. 

Όποιος νοµίζει ότι ο γράφων υπερβάλλει, ας 
διαβάσει τις παρακάτω αναφορές για ιστορικά 
δέντρα σε εφηµερίδες του 19ου αιώνα. 
Γράφει η  «Εφηµερίς» των Αθηνών στις 25 Ο-
κτωβρίου 1895, Αρ. φύλ. 298, σελ. 3:  

«Αρχαία ιστορικά δέντρα ών τα περιφηµότερα 
ευρίσκονται εν τω δάσει του Σερβούδ και τας πέ-
ριξ ιδιοκτησίας του ∆ουκός Πόρτλανδ. Έν µετα-
ξύ αυτών είναι η µείζων δρυς του δάσους Σερ-
βούδ ήτις είναι κοίλη […]. Το εσωτερικόν κοίλω-
µα δύναται να περιλάβει 20 ανθρώπους.  Είναι 
περιφερείας  55 ποδών κατά τας ρίζας, 35 αµέ-
σως ανωτέρω αυτών και 25 ποδών εις ύψος πέντε 
ποδών υπέρ το έδαφος». 

Η δρυς η δικιά µας στα Σκλαβιά (του Ορφανίδη) 
για την οποία γίνονται ίδιες προσπάθειες µε την 
ελιά, δε µετρήθηκε στις ρίζες της, αλλά έχει την 
ίδια περίµετρο (8,20µ) στο στενότερο σηµείο της 
στο ίδιο ύψος. Και συνεχίζει: 
«Ο Σερ Σαµουήλ Βάκερ οµιλεί περί τινων ελαιών 
εν Κύπρω, αίτινες λαµβανοµένης υπ  ̀ όψιν της 
βραδείας αναπτύξεώς των είναι αρχαιότα-
ται.Υπάρχουν τοιάυται φυτευθείσαι προ 200  ε-
τών και οίτινες δεν είναι πάχους µεγαλυτέρου 
των 15 δακτύλων. ∆εικνύουσιν όµως µίαν ής η 
περιφέρεια είναι µεγαλυτέρα των 29 ποδών». 
Αν η ελιά µας, που αναπτύσσεται στις ίδιες περί-
που µε το κυπριακό περιβάλλον έχει περιφέρεια 
3,5 µέτρα µεγαλύτερη, ποια µπορεί να είναι η η-
λικία της; 
Σε µια µικρότερης περιµέτρου ελιά αναφέρεται η 
εφηµερίδα ΕΣΠΕΡΟΣ της Λειψίας στις 15/27 
Απρ. 1884, Αριθ. 72, Τόµ. Γ`, σελ.370: 
«Η πελώριος ελαία εν Beaulieu παρά την νίκαιαν 
υπολογίζεται ηλικίας χιλίων ετών. Ο κορµός αυ-
τής 4 πόδας από της επιφανείας της γης έχει περι-
φέρειαν 23 ποδών […]». 
Τελειώνοντας θα `θελα κάποιος να απαντήσει 
στα αµείλικτα ερωτήµατα που ζητούν τον αποδέ-
κτη τους:  
Αν αυτά τα µνηµεία, ούτως ή άλλως  της φύσης 
γίνουν παρανάλωµα του πυρός, πόσο θα αποτι-
µηθεί η απώλειά τους; Ποιος στη συνέχεια θα 
πρέπει να καθίσει στο εδώλιο; 

Η γενοβέζικη πηγή στο Λωβοχώρι 

Αποµεινάρι βοτσαλωτού (αυλή Αγίου Παντελεήµονα) 



Κολοσσαίο 12-8-75 
 

Κύριε κι αν σε κρεβάτι ή στο Κολοσσαίο λιώσω, 
γύρω στο κρίνο η µέλισσα θα πλέει µαγεµένη. 
Αµπόδιστο στην αµµουδιά θα σέρνεται το κύµα. 
Κάπου σε χώρα ολόγλυκα µατάκια θα γεννιούνται 
κι ένας σπόρος το χώµα του σαν πλάκα θα σηκώσει. 
Κάποιος θα λέει πώς τρέφεται το αληθινό µε πάθος, 
πως τ` άγιο σπέρµα ρίχνεται κι ως να καρπίσει χρόνια 
περνούν, µα στα γυρίσµατα φαντάσµατα κουρνιάζουν. 
 
Ω Κύριε, το πνεύµα µας κάνε δική σου ανάγκη. 
Ω Κύριε, το πνεύµα σου κάνε δική µας πράξη. 
 

«Εν Πνεύµατι και Αληθεία»                             Γεώργη ∆ιλµπόη 

Περιεχόµενα 

Το τελευταίο γεφυράκι του Ποταµού στο ∆αφνώνα 
πριν το καταπιεί το τσιµέντο (1969) 

«∆άφνη» Ιανουάριος 2008                                                         26 

Του κόσµου οι τρανοί λαοί-Τώρα που άλλαξε ο καιρός Ειρήνη Νικολάκη-Καλαµάρη 2 
Ας έρθει µπόρα Ειρήνη Νικολάκη-Καλαµάρη 2 
Κάτι … σα διακήρυξη Χρυσοστόµου Γελαγώτη 2 
Κάλαντα, παινίµατα κι ευχές... Βαγγέλη Ρουφάκη 3 
Σαν παραµύθι Χριστουγεννιάτικο... Μάρω Ματθαίου 4 
Στρατηγική de facto: «Μαθήµατα Ελευθερίας»  www.lygeros.org/Prosfyges/contentb3a3.html?id=110 5 
Ο θάνατος του Παλαιολόγου (απόσπασµα από βιβλίο) Α. Βαφειάδου 6 
Ταξίδι στο χρόνο Ευαγγελίας Παπαζή  
Ανταπόδοση αγάπης η ανταπόδοση επίσκεψης Βαγγέλη Ρουφάκη 8 
Νέστος-Περιβάλλον ∆ηµοτική Επιχείρηση Νέστος-Ροδόπη 10 
Μαγδαληνή-Η χήρα ∆ηµήτρη Κόκκου 11 
Στη «∆άφνη» Αθανασίου Σταµπούλου Λαϊκού Ποιητή 12 
Εικόνες Ντροπής Αρχείο Βαγγέλη Ρουφάκη 14 
Οι Κατσικάνταροι Γ. Μ. Φράγκου 16 
Ο ποιητής από τη Μυτιλήνη και η ελιά Liverani! Βαγγέλη Ρουφάκη 18 
Μύθος αλληγορικός µιας πραγµατικότητας Ιάσονα Ευαγγέλου 19 
Ο γάµος και η απιστία Ιάσονα Ευαγγέλου 19 
Το Αρχείο µου  Βαγγέλη Ρουφάκη 20 
Γράµµατα από τους αναγνώστες µας  21 
Πετροπόλεµος Χρυσοστόµου Γελαγώτη 22 
∆υο Νέα Μουσεία Κοκκινάκη ∆ηµήτρη  23 
Μαθουσάλες…  Από την Εφηµερίδα «ΝΕΟΛΟΓΟΣ» ∆ηµήτρη Μελαχροινούδη 23 
Η ιστορία γύρω από µια ελιά ∆ηµήτρη Μελαχροινούδη 24 
Το τελευταίο γεφυράκι Αρχείο Βαγγέλη Ρουφάκη 26 
Κολοσσαίο 12-8-75 Γεώργη ∆ιλµπόη 26 
Περιεχόµενα  26 
Το ιερό σόφισµα της αθανασίας Ιάσονα Ευαγγέλου  27 



Το ιερό σόφισµα της αθανασίας 
 

Είναι να απορεί κανείς για τη δύναµη που έχουν 
τα αόρατα σε σχέση µε τα ορατά. 
Τα φανταστικά σε σχέση µε τα υπαρκτά. 
Τα επιθυµητά σε σχέση µε τα εφικτά. 
 
Τον θάνατο τον βλέπουµε, αλλά τον ονοµάζουµε ύπνο 
(και το νεκροταφείο κοιµητήριο). 
Την αθανασία δεν την βλέπουµε 
αλλά την ονοµάζουµε αληθινή αιώνια ζωή! 
Κι ακόµα, δεν είναι µόνο ότι θέλουµε 
να υπάρχει µετά τον θάνατο, 
αλλά και ότι θέλουµε να υπήρχαµε 
και πριν γεννηθούµε! (Τι εγωισµός!) 
Όµως προς τι αυτός ο µέγας πόθος αθανασίας των θνητών 
-ετούτο το προνόµιο των θεών- 
αφού κι οι θεοί ζηλέψανε -και δοκίµασαν– τη θνητότητά µας; 
 
Η ζωή µας είναι ένα φρεσκοτυπωµένο βιβλίο 
µε πολλά λάθη. 
Κι εµείς διορθώνουµε συνεχώς τις σελίδες του 
ελπίζοντας πως θα ξανατυπωθεί… 
Ο σωµατικός άνθρωπος διαιωνίζει το σώµα του 
(µε τα παιδιά). 
Μα ο πνευµατικός άνθρωπος αθανατίζει το πνεύµα του 
(µε τα έργα). 
∆εν ποθεί την αθανασία ιδιαίτερα ο αλιθινά µεγάλος. 
Η αθανασία τον ποθεί - για να δικαιώσει τη φήµη της. 
 
Μονοµαχούµε µε το θάνατο µε δυο σπαθιά: 
τη φιλοδοξία και τη δηµιουργία. 
Θέλεις να µην πεθάνεις; 
Φρόντισε όσο ζεις να κριθείς -απ` τους µεταγενέστερους- 
ως «διατηρητέος». 
 
Αθανασία. Αθανασία, σειρήνας νεύµα. 
Αθανασία. Αθανασία, ουράνιο ψέµα. 
 



∆
αφνιώ

τες και  ∆
αφνούσοι  στον Ι. Ν

αό Α
γίου Π

αντελεήµονα  ∆
αφνώ

να Χ
ίου (30-8-2007) 


