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ΣΤΙΣ ∆ΑΦΝΟΥΣΑΙΝΕΣ 
 

Είντα τραγούδια να σας πω 
δαφνούσαινες να σας χαρώ! 
 
Ω! Μια προς µια σας προσκαλώ 
µε µερσινιές και δυόσµο, 
δαφνούσαινα και µένανε 
µε έφερε στον κόσµο! 
 
Μαρία, Μαρούκα, Μαριγώ, 
Κατίνα, Κατερίνα, Αργυρώ, 
Ερήνη, Μαργαρίτα, Κυριακή, 
Μιµίκα, Ζένη, Αγγελική! 
 
Γι’ αυτά τα µάτια έµ µπορώ, 
να ξεκολλήσω αφ’ το χωριό! 
Και είν’ ο νους µου, ω καηµέ, 
στη βρύση έναν κερεµέ! 
 
Και µε τη στάµνα σας θωρώ, 
εκείνον τον παλιό καιρό, 
κάτω που πάτεν στ’ Αφτουλά, 
φλισκούνια µέσα στα νερά! 
 
Ωχ, πετά η ψυχή του καθενού 
στα µάγια του παλιού καιρού. 
 
∆αφνούσαινες σας αγαπώ 
και µια προς µια σας προσκαλώ, 
όλες να σας φιλήσω 
κι αφ’ τα γλυκά τα µάτια σας 
το µέλι να τρυγήσω! 
 

  Πέτρος Ι. Μαρτάκης 

Βοηθήστε µας! 
Γραφτείτε σήµερα Μέλη, Φίλοι, ή Χορηγοί στη 
∆άφνη. Ενισχύστε µας, να συνεχίσουµε την προ-
σπάθεια που πριν τέσσερα περίπου χρόνια ξεκινή-
σαµε και συνεχίζουµε µε επιτυχία ΑΝΙ∆ΙΟΤΕ-
ΛΩΣ. 
Βοηθήστε µας να προβάλουµε  την Πατρίδα µας, 
το Νησί µας και τα Χωριά µας σ’ όλο τον κόσµο. 
Ευχαριστούµε όσους µας βοήθησαν µέχρι σήµερα. 



Στις 11 του περασµένου Σεπτέµβρη όλος ο 
κόσµος ρίγησε βλέποντας τους δυο πύργους του 
Παγκόσµιου Κέντρου Εµπορίου της Νέας 
Υόρκης (World Trade Center) να γκρεµίζονται 
σαν χάρτινοι και το πεντάγωνο, των Ηνωµένων 
Πολιτειών της Αµερικής, να πνίγεται στις 
φλόγες και τους καπνούς. 
Κι αµέσως, πριν ακόµη στεγνώσει το αίµα  της 
µεγάλης αυτής τραγωδίας,  τους θιγόµενους ως 
σύγχρονους Σταυροφόρους να ετοιµάζονται και 
να κινούνται προς την ανατολή. 
Όχι βέβαια για να  ελευθερώσουν τους Αγίους 
Τόπους ή να φέρουν ειρήνη στην πολύπαθη 
περιοχή, Κύπρο, Παλαιστίνη 
κ. α. µα για να τιµωρήσουν 
τους υπεύθυνους.  
Το µόνο όµως που είδαµε 
µέχρι τώρα είναι βόµβες που 
σπέρνουν τον όλεθρο στο λαό 
του Αφγανιστάν  και ποιος 
ξέρει αργότερα που αλλού 
στον  προαναγγ ελθ έν τα 
δεκάχρονο πόλεµο κατά της 
τροµοκρατίας.  
Είναι λάθος και δεν µπορεί να 
ξεπλυθεί µε αίµα αθώων 
(πεινασµένων αµάχων) το αίµα 
που άδικα οµολογουµένως 
έχυσαν οι εγκληµατίες της 
διεθνούς τροµοκρατίας.  
Εκτός αν αναζητείται το 
Χρυσόµαλλο ∆έρας σε µια νέα 
Κολχίδα, ή η Ελένη σε µια 
σύγχρονη Τροία. 
Ευχή και ελπίδα µας πως  θα 
επικρατήσει η λογική και θα πληθύνουν οι 
ψύχραιµες φωνές που ακούγονται στην µεγάλη 
χώρα την µοναδική υπερδύναµη Αµερική, την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ο.Η.Ε. και σε κάθε 
γωνιά της γης που υπάρχουν σκεπτόµενοι 
άνθρωποι. Μόνο τότε οι κρατούντες στα χέρια 
τους τις τύχες της ανθρωπότητας θα πεισθούν 
πως µπορεί να καταπολεµηθεί η τροµοκρατία 
µε τιµωρία µόνο των ενόχων (όταν τους 
γνωρίζουµε) και µε σωστές πολιτικές π. χ. 
εκδηµοκρατίζοντας λαούς και αφήνοντας, ή 
βοηθώντας τους να αναπτυχθούν. Τότε ο κάθε 
τροµοκράτης δεν θα έχει «πεδίον δόξης 
λαµπρόν» όπως σήµερα. 
Οι λαοί της γης µε πρώτο τον ελληνικό, πονούν 

 για τα θύµατα της αποτρόπαιας πράξης στη Νέα 
Υόρκη καθώς και του πολέµου (Αφγανούς  κι 
Αµερικανούς), όσο πόνεσαν για τα θύµατα της 
τροµοκρατίας και των πολέµων σε κάθε γωνιά του 
πλανήτη.  
Οι Έλληνες είναι ιδιαίτερα  φιλήσυχοι άνθρωποι 
και µισούν τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται .  
Ας σταµατήσουν λοιπόν κάποιοι «εξυπνάκηδες» 
να βαφτίζουν τους Έλληνες «αντιαµερικάνους» 
«φίλους των τροµοκρατών» και άλλα τοιαύτα 
τερπνά και να κοιτάξουν την ιστορία της Πατρίδας 
µας  των τελευταίων 80 τουλάχιστο χρόνων. 
Τότε θα καταλάβουν τι θα πει πόλεµος, εµφύλιος 

σπαραγµός ,  ξεριζωµός  και 
προσφυγιά. Ας ρωτήσουν τελικά 
ένα Μικρασιάτη ή Πόντιο, 
Κωνσταντινοπολίτη ή Κύπριο, 
Παλαιστίνιο, ή  κάποιον από τα 
πολύπαθα Βαλκάνια και θα πάρουν 
απαντήσεις.  
Οι Έλληνες όλα αυτά τα έχουν 
«νοιώσει στο πετσί τους».  
Αντί λοιπόν για κριτική, λίγη  
κ α τ α ν ό η σ η  θ α  τ α ί ρ ι α ζ ε 
περισσότερο.    
Όχι άλλο αίµα. Ο πόλεµος όσο κι 
η τροµοκρατία δεινά και µόνο  
συσσωρεύουν. Η βία φέρνει βία. 
Φτάνει πια. 
Το περιοδικό µας, οι συνεργάτες κι 
οι φίλοι µας, θα σταθούµε δίπλα 
στα θύµατα και µε κάθε τρόπο θα 
βοηθήσουµε να νιώσουν καλύτερα 
όσοι έχασαν τους δικούς τους. 
Άξια συγχαρητηρίων η συνεργάτις 

µας γλύπτρια Μαίρη Παπακωνσταντίνου που 
ετοιµάζει «συµβολικό γλυπτό» αφιλοκερδώς για 
τα θύµατα της καταστροφής στην Νέα Υόρκη και 
όχι µόνο. (περισσότερα στη σελίδα 5). 
Κλείνουµε µε το ποίηµα του Φώτη Αγγουλέ «Στη 
Μάννα» κι ας το καταλάβουν όσοι µπορούν... 
 
Μανούλα,  
τα παιδιά θα πεθάνουν στις κούνιες τους.  
Θα σκοτωθούν οι έφηβοι άδικα. 
Θα µαραθούν τα λουλούδια στις γλάστρες,  
κι εσύ, να µην περιµένεις να πραγµατοποιήσεις 
κανένα σου όνειρο... 
Αυτό...είναι, πόλεµος. 

Βαγγέλης Ρουφάκης 
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Όχι άλλο αίµα!!! 

Οι δυο πύργοι πριν την καταστροφή 
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Τιµή και µνήµη 
 
Στις 11 Νοεµβρίου 1912 η Χίος ελευθερώθηκε 
από τους Τούρκους. Η απόβαση των Ελληνικών 
Στρατευµάτων έγινε στο Κοντάρι κι εκεί δυο 
παλικάρια έδωσαν τη ζωή τους, πρώτοι.  
Στο µνήµα και στη µνήµη τους ένα λουλούδι κι 
ένα ποίηµα  µε τη φωτογραφία του ποιητή. 
Ακόµη µια φωτογραφία του ’12, δείγµα τιµής και 
µνήµης σ’ όλους τους αγωνιστές της λευτεριάς.  

Το µνήµα 
 

Στο Κοντάρι τ' αµµόσπαρτο 
στις φουρτούνες, το κύµα 
µε πανώριο αφροστέφανο 
στεφανώνει το µνήµα, 
 
δυο ηρώων που πέφτανε 
όταν γύρω κρότοι 
κανονιών εσηµαίνανε 
µια ανάσταση, πρώτοι. 
 
Κι είν' το µνήµα πεντάφτωχο, 
τέτοιο βιος που κρατάει 
κι αν κανείς δεν το νοιάζεται 
ο καιρός το χαλάει. 
 
Κι αν για µας σκοτωθήκανε, 
τώρα µεις τους ξεχνάµε 
κι αν απάνω στο µνήµα τους 
ούτε λούλουδα πάµε, 
 
στο Κοντάρι τ' αµµόσπαρτο, 
στις φουρτούνες, το κύµα 
το λευκό του αφροστέφανο 
φέρνει στ' άγιο τους µνήµα.  

 

       «Άτακτα»                          Φώτης Αγγουλές 1930 

Φώτης Αγγουλές  
Η ποίησή του κοσµεί συχνά τις σελίδες της «∆άφνης» 

Αρχείο Βαγγέλη Ρουφάκη 

Χίος Νοέµβριος 1912. Παρέλασις των ελευθερωτών του Ελληνικού Στρατού. Παράταξις εν τη πλατεία (Βουνακιού) 
Φωτογραφία-λεζάντα Περικλή Παπαχατζηδάκη, αρχείο Βαγγέλη Ρουφάκη 



Της τέχνης τα µηνύµατα 
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Οι φούχτες που άπλωναν να πιάσουνε τ’ αστέρια 
έµειναν άδειες κι ο ήλιος κρύφτηκε 
απ’ την σκιά των όπλων!!! 
Τις πέτρινες νύχτες αφουγκράζοµαι 
την οδύνη του αθώου... 
 
Ο αποσπερίτης χάθηκε πια 
και το κουτί της Πανδώρας, ανοίχτηκε βίαια... 
Μέσ' την πετρωµένη γοητεία των ερειπίων 
στα τραυµατισµένα µάρµαρα του Παρθενώνα 
θρηνούµε το νεκρό περιστέρι... 

Σκέπτοµαι κι οι ώρες έρχονται και φεύγουν 
Και την ελπίδα κρατώ σαν ασπίδα 
µέσ' την αµφιβολία του αύριο. 
Του αύριο που ποιός ξέρει αν θάρθει... 
 
Ο Γαλάζιος Πλανήτης γίνηκε κόκκινος 
κι η θάλασσα Αχέρων. 
Στα πρόσωπα των παιδιών πάγωσε το χαµόγελο. 
Τα τρυφερά τους µάτια γέµισαν απορία...  
Γιατί; 

Ο θρήνος του περιστεριού 
Της Γλύπτριας Μαίρης Παπακωνσταντίνου 

Η Χιώτισσα γλύπτρια και συνεργάτης της 
«∆άφνης» κυρία Μαίρη Παπακωνσταντίνου, η 
«Γλύπτρια της Ειρήνης» όπως δικαίως την απο-
καλούν, µετά από τη συµφορά που έπληξε τις 
Η.Π.Α.  στις 11-9-01, έδωσε το παρών µε το δικό 
της τρόπο. Προσφέρει αφιλοκερδώς µέσω του 
περιοδικού µας «ένα συµβολικό γλυπτό για τα 
αθώα θύµατα που µεταξύ τους ήταν και  Οµογε-
νείς». Το έργο (που βλέπουµε στο σχέδιο), θα 
δοθεί σε µακέτα φυσικού µεγέθους, στην επιτρο-
πή που τυχόν θα αναλάβει το υπόλοιπο της κατα-
σκευής, καθώς και το ποίηµα που ακολουθεί για 
να σκαλιστεί  σε σηµείο της βάσης. 
Το περιοδικό µας συγχαίρει την καλλιτέχνιδα και 
θα προσπαθήσει όσο είναι δυνατό να γίνει πραγ-
µατικότητα η ευγενής αυτή προσφορά.. 

 



Στο έµπα του χωριού η βρύση...  
Στο εξώφυλλο του περιοδικού η φωτογραφία της. 
Βαθιά µέσα στην καρδιά, τη σκέψη και τις ανα-
µνήσεις µας η εικόνα της, σε µια άλλη εποχή.  
Όπως εµείς οι πιο παλιοί τη γνωρίσαµε... Κι ήταν 
η ίδια όπως τη βλέπουµε στη φωτογραφία του 
εξωφύλλου µας στα 1918, ως τα µέσα της δεκαε-
τίας το ‘50. Τότε που οι ανάγκες της εξέλιξης 
άρχισαν να φτιάχνουν πολλά, µα και να χαλούν 
κάποια άλλα, που τόσο πολύ µας λείπουν σήµερα 
στην πεζή εποχή που διανύουµε. 
Σκαλίζοντας τις παιδικές µου αναµνήσεις θα  
προσπαθήσω να σας µεταφέρω εικόνες του τότε 
απ’ τη βρύση που σταµάτησε... «να µιλεί πια», 
γιατί κανείς ... «ε γροικά  τη γλώσσα της» όπως ο 
καλός ∆αφνούσης και φίλος, Πέτρος Ι. Μαρτά-
κης πολλά χρόνια πριν προφητικά έγραψε 
(διαβάστε στη σελίδα 9)... 
Κατεβαίνοντας από την εκκλησία το κατηφορικό 
καλντερίµι, δίπλα στον ποταµό (τότε ο σηµερινός 
κεντρικός δρόµος του χωριού ήταν ο µισός και ο 
υπόλοιπος χείµαρρος) πρόβαλλε µπροστά σου το 
χωριοπήγαδο κι η βρύση όπως ακριβώς φαίνο-
νται στη φωτογραφία. Στο δεξιό κάτω µέρος 
όπως κοιτούµε, διακρίνεται κι η όχθη του ποτα-
µού. Ο δρόµος ήταν τότε χαµηλότερα και για να 
µπεις στο σκεπαστό κατέβαινες µόνο ένα σκαλο-
πάτι στο χαµηλό σηµείο και δύο στο ψηλότερο. 
Στο εσωτερικό (του σκεπαστού) µικρές οι διαφο-
ρές. Το ξύλινο λουλακιασµένο παραθυράκι αντι-
καταστάθηκε µε σιδερένιο και το στενό πέρασµα 
που υπήρχε νότια της βρύσης κλείστηκε αργότε-
ρα. 
Στο εν λόγω στενό έβγαινε τότε το πέτρινο κανά-
λι που έριχνε το νερό που περίσσευε, στη µεγάλη 
λαξευµένη γούρνα µε τα τρία καναλάκια υπερ-
χείλισης. Από κει περνούσαν τα ζώα να πιουν και 
να φύγουν από την άλλη πλευρά προχωρώντας 
στο ανηφορικό καλντερίµι που έβγαινε στο πίσω 
µέρος της βρύσης. 
Στα µέσα της δεκαετίας του ‘50 η γούρνα πετά-
χτηκε και έγινε η «καινούργια» τσιµεντένια όπως 
περίπου είναι µέχρι σήµερα. 
Την ίδια περίπου εποχή άρχισε να σκεπάζεται 
λίγο-λίγο ο ποταµός και να κουτσουρεύεται το 
πηγάδι που σε πρώτη φάση έγινε µε χαµηλό ο-
κταγωνικό στόµιο και καπάκι. Αργότερα, όταν 
αγοράστηκαν µεγαλύτερα λεωφορεία «τρίτης 
γενιάς» που µερικά απ’ αυτά κυκλοφορούν ακό-
µα, το πηγάδι «κόπηκε» ίσια µε τον δρόµο και 
µόνο µια µικρή τρύπα, όσο που χωρούσε την 

απορρόφηση µιας µηχανής άντλησης, έµεινε. Κι 
αυτή κλείστηκε όταν οι υπόνοµοι του χωριού 
έπεσαν στον σκεπασµένο πια ποταµό και µόλυ-
ναν (και µολύνουν) όλα τα πηγάδια της περιοχής 
και όχι µόνο. 
Η κατασκευή της νέας γούρνας είχε σαν αποτέ-
λεσµα να γκρεµιστεί ο πέτρινος τοίχος δίπλα στη 
βρύση και να γίνει καινούργιος µε πλίνθους  
(σήµερα γίνονται επισκευές κι ευχόµαστε να υ-
πάρξει περισσότερος σεβασµός). 
Ο άδικος θάνατος δυο νέων του χωριού έφερε κι 
ένα προσκυνητάρι µαρµάρινο µπρος στη βρύση 
(κακώς) και το κτίσιµο της αποθήκης του Συνε-
ταιρισµού, όπως και του Μνηµείου του Αγνώ-
στου Στρατιώτη, εξαφάνισαν τις ροδιές που απο-
τελούσαν τον φράκτη του εν λόγω αγροτεµαχίου 
και συµπλήρωναν το ντεκόρ. Μαζί έφυγε κι η 
πινακίδα πού ‘γραφε την απόσταση του χωριού 
από άλλα χωριά και την πόλη. 
Την δεκαετία του ‘80, αν δεν κάνω λάθος, έγιναν 
κάποιες αλλαγές και παρεµβάσεις στο πίσω µέ-
ρος της βρύσης και συντήρηση  στο µπρός. 
Απέναντι στη βρύση, τα καζαναριά της οικογέ-
νειας Κουτσουράδη, σήµερα οικία Βασίλη Παπα-
µιχαλάκη και του Γιώργη Σ. Μαµούνα σήµερα 
γκαράζ Μιχ. Κουλουρούδη (φαίνονται στο οπι-
σθόφυλλο) που όχι µόνο λειτουργούσε στα χρό-
νια εκείνα αλλά έχω γευθεί πολλές φορές την  
σούµα που κατέβαινε ζεστή και µυρωδάτη. 
Αυτό περίπου το τοπίο στη βρύση της εποχής 
εκείνης που συµπλήρωναν οι κάτοικοι του χω-
ριού που κάθε µέρα  ερχόταν εδώ να πάρουν «τ’ 
άγιασµα της βρύσης».  
Στάµνες, τενεκέδες, σίκλες και κάθε είδους δο-
χεία στην «αράδα» περίµεναν να γεµίσουν και 
γύρω άντρες, γυναίκες, κορίτσια, περίµεναν την 
σειρά, κεντώντας, γνέθοντας, κουτσοµπολεύο-
ντας και... µαλώνοντας. 
Κι από τους δρόµους γύρω έβλεπες τα κορίτσια 
και τις γυναίκες µε τις στάµνες στον ώµο πάνω 
στις διπλωµένες πετσέτες να πηγαινοέρχονται 
και τους άντρες (ειδικά αυτούς που είχαν ζώα), 
µε δυο µεγάλα δοχεία ή µε δυο τενεκέδες στη 
µανέλα  (µακρύ ξύλο στους ώµους που κρεµάζο-
νται οι τενεκέδες µε σχοινί) να κουβαλούν το 
«ζωοποιόν ύδωρ». 
Σήµερα η βρύση, η βρύση µας, µένει «κάντρο 
ζεστό κι αγαπηµένο» (το νερό της χρησιµοποι-
είται µόνο για άρδευση) κι έτσι πρέπει να µείνει. 
Είναι κοµµάτι της ιστορίας µας. 

Βαγγέλης Ρουφάκης  
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Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε το πρώτο βιβλίο 
έκδοση της «∆άφνης, «Λωλόδεντρα», που 
έγραψε η γνωστή επιστήµων και συγγραφέας Σε-
βαστή Χαβιάρα-Καραχάλιου και τείνει να εξα-
ντληθεί στους τρεις µήνες κυκλοφορίας του. 
Η συγγραφέας, στις σελίδες του βιβλίου περιγρά-
φει µε το δικό της  γλαφυρό τρόπο τη γειτονιά 
που γεννήθηκε και τους ανθρώπους της, όπως 
εκείνη τους θυµάται, γύρω στα 1940. 
Τότε, που η παιδική αθωότητα µπερδεµένη και 
πληγωµένη   απ’ τα βάσανα,   
τις κακουχίες και την πείνα, 
πάλευε να βρει διέξοδο στα 
πειράγµατα  και τις παιδικές 
διαβολιές,  σαν τη ζωή που 
πάλευε να ξεφύγει το θάνατο 
την ταραγµένη εκείνη εποχή. 
Κράτησε εικόνες ζωντανές κι 
ανεξίτηλες που τις περιγράφει 
µε µαεστρία και σκλαβώνει 
τον αναγνώστη σε κάθε κεφά-
λαιο, σε κάθε γραµµή.  
Συνέβαλαν βέβαια στην επιτυ-
χία και η Γλύπτρια Μαίρη Πα-
πακωνσταντίνου  µε  τα 
«έξυπνα» σκίτσα της, ο Οµότι-
µος Καθηγητής Λαογραφίας 
Μ. Γ. Μερακλής µε τον ωραίο 
του πρόλογο, ο Κώστας ∆. 
Χαλκιάς µε τις παλιές φωτο-
γραφίες, που µ’ αυτές του Στέ-
λιου Φουντούρη, της συγγρα-
φέως  και του γράφοντος, συ-
µπληρώνουν τα κείµενα και οµορφαίνουν την 
έκδοση. Ο Φιλόλογος Τάσος  Σαρρής έκανε τις 
διορθώσεις των δοκιµίων.  
∆εν µπορούµε να παραβλέψουµε την βοήθεια 
των υπευθύνων στο τυπογραφείου «Έντυπο» που 
ενώ είχαν την ευθύνη µόνο της εκτύπωσης (την 
προεργασία έκανε ο γράφων για  λόγους οικονο-
µίας) προσπάθησαν φτιάχνοντας το ωραίο εξώ-
φυλλο και βοηθώντας µε την πείρα τους, στη 
βελτίωση κάθε ατέλειας.   Καθοριστική υπήρξε η 
συµβολή της «Οµοσπονδίας Χιακών Σωµατείων 
Νέας Υόρκης» που χρηµατοδότησε την έκδοση 
µε δύο χιλιάδες δολάρια και καλύψαµε την εκτύ-
πωση και διάφορα άλλα έξοδα.  
Ευχαριστούµε κάθε έναν ξεχωριστά.  
Άλλωστε το αποτέλεσµα   δικαιώνει όλους όσους 
συνετέλεσαν στην έκδοση αυτή. 

Η επιτυχία αυτή µας έδωσε το κουράγιο για τη 
συνέχεια. Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραµ-
µές το δεύτερο βιβλίο από τις εκδόσεις «∆άφνη», 
βρίσκεται στο τυπογραφείο. 
Πρόκειται για την ποιητική συλλογή του    καλού 
φίλου, εξαίρετου ποιητή και λογοτέχνη της Χίου 
Κώστα Αµπανούδη, «Πετροχελίδονα», που είµα-
στε βέβαιοι εκ των προτέρων πως θα ενθουσιάσει 
τους αναγνώστες της «∆άφνης» και κάθε λάτρη 
της ποίησης. 

Τους τελευταίους µήνες, σε 
συνεργασία µε τον Χιώτη 
ζωγράφο και καλό φίλο Χα-
ρ ά λ α µ π ο  K ο ι λ ι ά ρ η , 
«στήσαµε» επί τέλους (µε 
αρκετή καθυστέρηση) τις 
ιστοσελίδες της «∆άφνης»  
www.dafninet.gr όπως από 
το προηγούµενο τεύχος του 
περιοδικού µας είχαµε προ-
αναγγείλει. 
Εκεί θα βρείτε την ύλη από 
όλα µας τα περιοδικά, τις 
άλλες  εκδόσε ις  της 
«∆άφνης», περιγραφή των 
εκδηλώσεών µας, τους αν-
θρώπους που µας στηρί-
ζουν, χιώτικες εκδόσεις, 
µουσεία κι άλλα αξιοθέατα, 
φωτογραφίες παλιές και 
καινούργιες, συνδέσεις µε 
όλες τις χιώτικες εταιρίες 
internet και µε άλλες, που 

πιστεύουµε πως έχουν σχέση µε το νησί µας, ή 
γενικότερο ενδιαφέρον. Τα Πολιτιστικά Σωµα-
τεία του νησιού µας µέσα κι έξω απ’ αυτό που 
έχουν δικές τους ιστοσελίδες και γι’ αυτά που 
δεν έχουν µπορούµε να τους φτιάξουµε κατόπιν 
συνεννόησης. 
Επίσης όλοι οι φίλοι και οι χορηγοί µας, παίρ-
νουν εντελώς δωρεάν τον αντίστοιχο χώρο στις 
ιστοσελίδες της «∆άφνης» για προβολή προσω-
πική ή της επιχείρησής τους, δείγµα ευγνωµοσύ-
νης για την βοήθεια που µας προσφέρουν. 
Κάποιες  από τις σελίδες που προαναφέραµε, δεν 
έχουν τελειώσει την ώρα που γράφονται αυτές οι 
γραµµές. Γρήγορα όµως θα είναι κι αυτές στη 
διάθεσή σας. 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

7                                                           «∆άφνη» Νοέµβριος 2001 



Από το βιβλίο του Φιλοτεχνικού Νο 9  Άνοιξη 1991 

«∆άφνη» Νοέµβριος 2001                                                           8      

Ήταν στρογγυλοπρόσωπος µε αραιά ξανθά 
µαλλιά και καταγάλανα µάτια. Είχε κι ένα ψευτο 
µουστάκι σα µαδηµένο στάχυ στο πάνω χείλος 
του. 
∆εν ήταν ψηλός στο µπόι, αλλά έµενε πολύ 
ψηλά .  Σ ’  ένα  ερε ιπωµένο  παλιό 
αρχοντόσπιτο.Σαν τύχαινε και τον έβλεπα ν' 
ανεβαίνει εκείνες τις ατέλειωτες πετρόσκαλες µε 
τα πολλά γυρίσµατα, τα δίχως στήριγµα, νόµιζα 
πως προχωρούσε ίσια προς το γαλανό ξάγναντο, 
περνούσε άδεια δωµάτια, δίχως πορτοπαράθυρα 
και χανόταν στο βάθος, λες µέσα στον ίδιο τον 
ουρανό. 
Οι µεγάλοι αµφισβητούσαν την καταγωγή του 
από τόσο σπουδαία δώµατα, ή άφηναν εµάς τους 
µικρούς µε την ιδέα και τη νουθεσία συνάµα του 
«παραπεσόντος αγγέλου». 
-Καλός ήτανε, γιόκα µου, όσο τον είχε κοντά της 
εκείνη η άξια γυναίκα. Αλλά της τάφαγε όλα, ως 
και τα χρυσά της δόντια. Το πιοτί βλέπεις. 
Απ' ότι ξέραµε τον είχαν παντρέψει µε µια 
χωριανή πριν χρόνια, θάταν πολύ νέος τότε κι 
εκείνη µάννα του στην ηλικία. Ζήσανε κάµποσα 
φεγγάρια όπως-όπως ώσπου τα βλαστήµησε όλα 
και ξαναγύρισε στην αετοφωλιά του. 
Είχε κάµποσα χωράφια παραπόταµα. Ήτανε 
δουλευτής άξιος, όταν δεν έπινε. Είχε αγάπη 
παθητικιά στα άνθη. Έφτιαχνε αυτοσχέδια 
θερµοκήπια για τις βιόλες, τα γαρύφαλλα και 
τους βασιλικούς. Κουβαλούσε το νερό από 
µακρινά κουτρουλά πηγάδια µε δύο ντενεκέδες 
στηριγµένους, σαν ζυγός αλόγου στ' 
αλωνίσµατα, στο γερό του σβέρκο. 
Ξυπνούσε τους δρόµους µε τα τραγούδια του και 
τα φεγγαροµιλήµατά του. Ήτανε πονετικός 
στους ξένους καϋµούς. Αγάπαγε τα παιδάκια και 
δεν πείραζε τους σακάτηδες, όπως οι µυαλωµέ-
νοι και σοβαροφανείς, νοικοκυραίοι. 
Κάποτε έσωσε έναν ανηψιό του, που είχε σκύψει 
στο πηγάδι. Γλίτωσε κι από τη φωτιά πολλά 
χωραφόσπιτα. 
Η αποθέωση της χάρης του ήταν τα Κυριακάτικα 
Καλοκαίρια. Μ' ένα κόκκινο πάντα γαρύφαλλο 
στ’ αφτί, να στάζει αίµα λουλουδένιο στα 
βήµατά του. Ένα άσπρο πουκάµισο (ποιοι 
άγγελοι του το ετοίµαζαν τόσο λευκό) και µια 
λεκάνη µε άνθη, ψίχα αµύγδαλο και τσίκουδα. 
Αρρώστησε από χρυσή, ξαφνικά στα τέλη ενός 
Αύγουστου.  

Θυµάµαι πούρθε και κάθισε σκυθρωπος, αυτός ο 
πάντα γελαστός, µε κάποιες µολυβιές συννεφιές 
στα γαλανά τοπία των µατιών του. Λες κι είχε 
βαφεί ολόκληρος µε µια κατακίτρινη ντάλια. Λες 
και τον έλουσαν άδικα, στο µίσος πολλών 
ανθρώπων. 
Είπαν πως κάποιο ζώο πέρασε από πάνω του και 
τον τρόµαξε, όπως κοιµόταν στα εξωχώραφα. 
Πάντως µας άφησε, νωρίς κι έµεινε άδειο απ' τον 
παράξενο νοικάρη του το αρχοντοκαλύβι τ’ 
ουρανού µας. 

Ο ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ Τ’ ΟΥΡΑΝΟΥ 
Του Κώστα Αµπανούδη 

Από την ανθολογία «∆ιηγηµατογράφοι της Χίου» του Γεώργη ∆ιλµπόη έκδοση Ο. Π. Κ. ∆. Χ. 1988 



          9                                                           «∆άφνη» Νοέµβρης 2001 

 
  

 
 

Του Πέτρου Μαρτάκη 
Από την έκδοση του Οµηρείου Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Χίου 

 «Χιώτικα ευθυµογραφήµατα Μπουρλής-Τζανής» 
 

Από το βιβλίο του Φιλοτεχνικού Οµίλου Χίου τεύχος 2, χειµώνας `79 
 

Ε θα µιλεί... 
Στον κεντρικό δρόµο του χωριού, κοντά στην εκ-
κλησιά, η βρύση. Η Μαριγώ, µε τη στάµνα στον ώµο, 
απάνω σε διπλωµένη ριγωτή πεσέτα, τραβά για νερό 
συλλοϊσµένη. «Είντάθελενε να πει µ' ευτήν την 
κουβέντα του ο ∆ηµήτρης»;  
Ναι, την ώρα που ήγδερνενε, οµπροστά στο χασάπικό 
του ένα ριφάκι κ' εκείνη επέρνανε, χτές βράδυ, της 
είπενε: «Ψηλά τη κτίζεις τη φωλιά και θα λυγίσει ο 
κλώνος και θα σου φύει το πουλί και α σου µείνει ο 
πόνος, όοπα» και τράβηξενε κάτω δυνατά την προβιά 
του ριφακιού, που τόχενε κρεµασµένο στο τσιγγέλι. 
«Και θα σου µείνει ο πόνος, είπα» εφώναξενε δυνατά 
«ο πόνος, είπα». «Καλέ γιάε, τούπα τότες εγώ, καλέ 
γιάε ένα πουλί µε µουστάκια 
µιαν οριά».  
Εδεδέτσι τούπα εγώ, σαν 
και µου δα πως τον 
επερίπαιζα µα ευτός την 
κουβέντα την είπενε και πως 
να την πει;  
Και πήενενε στη βρύση, µα 
που η χαρά που είχενε άλλες 
βολές πώς άβρει εδεκεί και 
τις φιλενάδες της να βάλουν 
τις στάµνες στην αράδα και 
να πιάσουν κουβέντα ώσπου 
να γεµίσει η καθεµιά τη 
δικιά της. 
«Μπορεί και να µην 
έχωράτευενε. Ε, µα φταίω κ' 
εγώ, αφού όλο του αγριεύγω 
άµαν θα µου πει έναν λόγο. 
Ναι φταίω κ' εγώ. Ε, τον 
ούριο, όµως. 
Είντα βρέ αµαρούκλωτε, 
µαυραπλή, ξερακιανέ και... 
γλυκέ -ούγού!- κακοχρά-
χεις! Είντα ψηλά την κτίζω 
τη φωλιά, που έτσι να ν' 
απλώσεις τη χερούκλα σου την ήπιασες; Είντα ψηλά; 
Μα µπορεί πάλι να µην θει να την πιάσει και γιάδευτό 
έ σακαριάζεται. Μα πάλι γιάντα και καλά, όπου µε 
δει κάτιτις α µου πει αφού στις άλλες καληµέρα 
καλησπέρα και τίποτις άλλο; Ουγού, σαν πολύ τόνε 
σκέβγοµαι. Κ' είντα µε µέλλει; Εγώ µια βολά εν τονε 
πολυκάµνω γούστο.  
Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Τώρα, έδωνά που τα λέµενε, 
αν πα στου κυρού µου και µε ζητήσει -εύτός τονε θε 
για γαµπρό γιατί είναι λε, ο άνοστος, νοικοκύρης, 
ταµαχιάρης, βγάει πολλούς παράες κ' είναι και ψηλός  
και πιάνουν και  τα χέρια του,  πίνει µα  εν τον πιάνει  

το ρακί- αν πα και µε ζητήσει, εγώ µια βολά θαρρώ 
πως ε θα πω όχι. Ούτε όµως και ναι. Όλα κι όλα! Α 
πω: «ότι πει ο κύρης µου». 
-Πρόσεχε Μαριγώ να µην σε πατήσει ο 
γάδαρος.Αγουροξυπνηµένη είσαι;  
Ήταν ο κύρης του ∆ηµήτρη. 
-Όχι, καλέ, Μαστρονικολή µου και σεις! Είπενε 
γελαστά. Κ' ύστερις το ζο σας είναι καλόχαρο και 
προσέχει. 
-Προσέχει ο γάδαρός µου; Χωρατατζού! Πε του 
κυρού σου πως άρτω απόψε για να κανονίσωµενε 
δανεικούς να κάµνωµενε στις Εφτά. 
-Αµέ! Νάρτετενε, νάρτετενε. Ήβγαλενε και µια σούµα 

που τηνε παινά πια από το 
πρωί ως το βράδυ. 
-Ε, µην τονε περιπαίζεις 
Μαριγώ γιατί θάχει δίκιο. 
Απέ σούµα ξέρει. 
-Ξέρει και παραξέρει µα 
και σεις έµ πάτενε πίσω, 
γερός νάστενε και γιάδευτό 
τονε παρτικουλάρετενε!  
Και αποµακρύθηκενε ο 
γέρος κι εκούουντανε η 
σίκλα µε την αλυσσίδα 
δεµένη στο σκαρβέλι να 
κτυπολογά. 
Και εν είχενε δίκιο να 
στενοχωριέται η ούρια η 
Μαριγώ για την κουβέντα 
που της είπενε ο ∆ηµήτρης 
γιατί εδεκείνο το βράδυ 
που επήενε σπίτι τος ο γέρο 
Νικολής  εγίνηκενε . . . 
πεθερός της. Αµέ.  
Κ' εκείνη ειν' πια σήµερις 
γρηά, γρηά µ' άθριτικά, 
ρεµατικά και άλλα πολλά.  
Ό ∆ηµήτρης ιζάρωσενε και 

βαριακού να σκάσει τη Μαριγώ κ' έχουνε πέντε 
παιδιά κ' ένα σωρό εγγόνια, γερά νάναι, µα η βρύση ε 
λουτουργά πια σαν και πρώτα! Στάµνες στη σειρά και 
γέλια, αγάπης καρδιοχτύπια και καυγάδες, πάπαλα.  
Έπήεν το νερό µε τις σωλήνες στα σπίτια κ' η χαρά 
ήφυενε απέ το κεντρικό στενάδι του χωριού.  
Η βρύση, στο ίδιο µέρος επόµεινενε κάντρο παλιό 
ζεστό κι αγαπηµένο ώσπου ν' αδυνατίσει, να 
ξεθωριάσει, να πάψει να δηγάται την ιστορία της 
Μαριγώς και να σταµατήσει να µιλεί, γιατί κανείς πια 
ε θα γροικά τη γλώσσα της... 

Ένας απέ τη Χίος 

 

Ευχαριστώ θερµά 
 

τον καλό φίλο και συνεργάτη Πέτρο Ι. 
Μαρτάκη για την χαρά που µου έδωσε πα-
ραχωρώντας µου µέρος του αρχείου του 
(φωτογραφίες, έγγραφα, παλιές εφηµερίδες 
κ.λ.π.), ιδιαίτερα για τις φωτογραφίες του 
φίλου του, Περικλή Παπαχατζηδάκη. 
Επίσης τον καλό φίλο και συνεργάτη Γε-
ώργη ∆ιλµπόη που όχι µόνο έσπευσε να  
βοηθήσει στη συσκευασία και αποστολή 
του ως άνω υλικού (συµπληρώνοντάς το 
µε κάποια βιβλία), µα και για την υπόσχε-
ση ότι θα µου παραχωρήσει το υλικό που ο 
ίδιος κράτησε από το αρχείο Μαρτάκη. 
Είναι ιδιαίτερη τιµή για `µένα η εµπι-
στοσύνη που τέτοιοι άνθρωποι µου δεί-
χνουν, µα και δέσµευση για την κατά το 
δυνατό καλύτερη αξιοποίηση του υλικού. 

 

Βαγγέλης Ρουφάκης 



Όπως κάθε χρόνο, τα τελευταία 5 χρόνια, λει-
τούργησε και φέτος από 13 έως 23 Ιουλίου η Ο-
µηρική Ακαδηµία στο νησί µας, συγκεντρώνο-
ντας εκατό περίπου  Φιλέλληνες Ακαδηµαϊκούς, 
Πανεπιστηµιακούς, ∆ιδάκτορες, Ερευνητές, Κα-
θηγητές και Φοιτητές από 14 χώρες του κόσµου, 
που ήλθαν µε σκοπό να µελετήσουν τον Όµηρο, 
τον Πολιτισµό µας και τα Ελληνικά Γράµµατα 
αρχαία και νέα. 
Η Οµηρική Ακαδηµία είναι «παιδί» της Euro-
classica, (Όµιλος Ευρωπαίων Καθηγητών  Κλα-
σικών Γλωσσών και Πολιτισµών) µε την οποία 
συνεργάζεται η Εταιρία Ελλήνων Φιλολόγων. 
Χάρη στη Χιώτισσα Γενική  Συντονίστριά της 
(και Αντιπρόεδρο της Euroclassica)  ∆ρ Μαρία-
Ελευθερία Γ. Γιατράκου, η Οµηρική Ακαδηµία 
παρ’ όλα τα προβλήµατα (οικονοµικά και άλλα 
που αντιµετωπίζει), προχωρεί κάθε χρόνο µε µε-
γαλύτερη επιτυχία.  
Οι εκλεκτοί επισκέπτες Καθηγητές και Φοιτητές, 
Έλληνες και ξένοι, παράλληλα µε τα µαθήµα-
τα,που µε τον ταχύ ρυθµό τους ίσως να έφερναν 
κόπωση, εύρισκαν την ξεκούραση σε µια µικρή 
εκδροµή και στην φιλοξενία των ανθρώπων του 
νησιού µας που τους αγκάλιασαν όπως κάθε χρό-
νο µε αγάπη και ζεστασιά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με τον ∆ήµαρχο Οινουσσών και την συνεργάτιδά µας     

Πόπη Χαλκιά-Στεφάνου            
 

Θα κάνουµε µια γρήγορη αναφορά στο πρόγραµ-
µα όχι τόσο των µαθηµάτων και των οµιλιών όσο 
των εκδροµών και της περιποίησης που τύχαµε 
στα διάφορα µέρη που επισκεφθήκαµε (το περιο-
δικό µας συµµετέχει πολυτρόπως τα τελευταία 
χρόνια και ο  γράφων  

 παρακολούθησε ολόκληρο το πρόγραµµα από την 
αρχή ως το τέλος) µε µικρές αναφορές και µερι-
κές φωτογραφίες.  
Στις 15 Ιουλίου έγινε η έναρξη εργασιών στο Ο-
µήρειο Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Χίου µε οµιλί-
ες και διαλέξεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στην Πέτρα του Οµήρου έγιναν Επίτιµοι ∆ηµότες... 
 

Την εποµένη όλοι µαζί ταξιδέψαµε στις Οινούσ-
σες και τύχαµε της φιλοξενίας του ∆ήµου Οι-
νουσσών και του ∆ηµάρχου Ευαγγέλου Αγγελά-
κου (που µε την παιδεία του και το χαµόγελό του 
µας εντυπωσίασε, όπως και η γλυκιά και καταδε-
κτική σύζυγός του).  
Οµιλίες, επίσκεψη στην Μονή, το Ναυτικό Μου-
σείο, τη Σχολή Πλοιάρχων, Τρισάγιο στον τάφο 
του Νίκου ∆. Πατέρα, καλό φαγητό, που δεν κα-
ταλάβαµε πότε πέρασε η µέρα.  
Συγκινηµένοι φύγαµε απ’ το νησί βλέποντας τον 
∆ήµαρχο και την γυναίκα του να στέκονται στον 
φάρο και να µας χαιρετούν. 
∆εν µπόρεσα µέχρι στιγµής να πραγµατοποιήσω 
την υπόσχεση που έδωσα για δεύτερη επίσκεψη. 
Ελπίζω γρήγορα να τα καταφέρω. 
Στις 17 Ιουλίου, µετά τα µαθήµατα της ηµέρας το 
βράδυ πήγαµε στη ∆ασκαλόπετρα. Πάνω στην 
Πέτρα του Οµήρου έγιναν Επίτιµοι ∆ηµότες Οµη-
ρούπολης 4 διαπρεπείς ξένοι και κατόπιν η ∆ρ Α-
θηνά Ζαχαρού-Λουτράρη, µας µίλησε για τον 
Όµηρο παρουσιάζοντας διαφάνειες. Η µέρα 
έκλεισε µε δείπνο στο Παντουκιός από τον ∆ήµο. 
Η Τετάρτη 18 Ιουλίου εκτός τον άλλων είχε εκ-
δροµή στα Μαστιχόχωρα και δείπνο στον Λιµένα 
Μεστών από τον ∆ήµαρχο Μαστιχοχώρων. 
Η Πέµπτη 19 του µήνα εκτός των άλλων είχε επί-
σκεψη  στη  Βιβλιοθήκη  Κοραή, Νέα  Μονή,  
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Μέγιστο πολιτιστικό γεγονός στο νησί µας 
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Ανάβατο, γεύµα στα Αυγώνυµα από τον ∆ήµο 
Οµηρούπολης, Αγία Μαρκέλλα, Βολισσό, 
Καρδάµυλα και δείπνο στο Ναγό από τον ∆ήµο 
Καρδαµύλων.  
Η Παρασκευή 20 Ιουλίου φορτωµένη µε 
µαθήµατα και διαλέξεις. 
Σαββάτο 21 Ιουλίου. Μετά τις τελευταίες 
διαλέξεις, συντάχθηκε το ψήφισµα και το 
απόγευµα στο Οµήρειο, έγινε η τελετή της 
λήξης. και η απονοµή των διπλωµάτων. 
Κατόπιν τα λεωφορεία ξεκίνησαν για την 
Παφυλίδα του ∆αφνώνα όπου το Περιοδικό 
«∆άφνη» προσέφερε το αποχαιρετιστήριο δείπνο 
«µετά µουσικής» στους διαπρεπείς ξένους και   
σε προσωπικότητες του τόπου. 
Εκατό πενήντα άτοµα παρακάθισαν στο δείπνο 
και έφαγαν, ήπιαν, χόρεψαν, γλέντησαν και 
έφυγαν µε τις καλύτερες εντυπώσεις. 
Το κοµµάτι που ακολουθεί είναι από το δελτίο 
«Οµηρικής Ακαδηµίας Απόηχος». 
«Συµπλήρωµα της ευφρόσυνης αυτής υπήρξε το 
δείπνο που παρέθεσε στη γοητευτική περιοχή 
Παφυλίδα του ∆αφνώνα το Περιοδικό «∆άφνη», 
δηλαδή ο ακάµατος και ενθουσιώδης εκδότης 
του κ. Βαγγέλης Ρουφάκης, δυναµικός και 
ουσιαστικός συνεργάτης της Euroclassica και 
ευγενικός χορηγός, µε τον  ∆ήµο Καµποχώρων 
που χορήγησεν επίσης ευγενώς. Βραδιά 
αλησµόνητη, µε πλούσια εδέσµατα, µε µουσικό 
συγκρότηµα και ελληνικούς χορούς. Η οµηρική 
φιλοξενία στο αποκορύφωµα».  

Ο Πρόεδρος της Euroclassica Dr. Hans-Joachim H. 
Glucklich βραβεύει τη «∆άφνη» και τον εκδότη της 

  

Πραγµατικά ήταν µια ωραία βραδιά. 
Ο Πρόεδρος του Φιλοτεχνικού Οµίλου Χίου 
ενθουσιασµένος, τραγούδησε τα «Παιδιά του 
Πειραιά» στα Γαλλικά.   

Το γλέντι κράτησε παρά την κόπωση µέχρι αργά 
Είµαι υποχρεωµένος (παρά τα προβλήµατα) να 
ευχαριστήσω τον ∆ήµο Καµποχώρων για την 
χορηγία των εξόδων. 

Ο αποχαιρετισµός 
 

 

Κυριακή 22 Ιουλίου στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου η 
οµιλίες της συνεργάτιδάς µας συγγραφέως Πόπης 
Χαλκιά-Στεφάνου, «Η Πατρίδα του Οµήρου» 
που εκδώσαµε σε φυλλάδια και της Γενικής 
Γραµµατέως της Οµηρικής Ακαδηµίας «Ο 
κόσµος των νεκρών στον Όµηρο και τη νέα 
ελληνική ποίηση».  
Κατόπιν το τελευταίο γεύµα στον Όρµο Λω, 
προσφορά του χορηγού Νίκου Κ. Λω. 
Εδώ τελείωσε  η Οµηρική Ακαδηµία 2001. 
Το βράδυ όµως, στο πλοίο «Θεόφιλος» η 
συγκίνηση περίσσευε. Σφίξιµο χεριών, ανοιχτές 
αγκαλιές, δακρυσµένα µάτια, µεγαλόφωνοι 
χαιρετισµοί από τη στεριά και το πλοίο, µέχρι 
που το τελευταίο βγήκε απ’ το λιµάνι, βεβαίωναν 
και επισφράγιζαν την αµοιβαία υπόσχεση για 
«καλή αντάµωση» στην Οµηρική Ακαδηµία 2002 
που θα λειτουργήσει στο νησί µας από 12 ως 21 
Ιουλίου. 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

 Το ακριβό µου 
 

Κάποια βραδιά µοναχική, που µ' έπνιγε η πλήξη, 
είπα ν' ανοίξω τα συρτάρια της ζωής µου 
κι είπα για τα παλιά συµβόλαια που 'χανε λήξει, 
µη λυπηθείς και πέτα τα, ψυχή µου. 
Κι ήταν εκεί αραδιασµένα στη σειρά, 
µε προσοχή και µε φροντίδα φυλαγµένα, 
θλίψεις, αγάπες, µίση και κάθε χαρά 
κι ό,τι είχα στη ζωή µου περασµένα. 
Κι άρχισα τότε να κοιτώ και να πετώ, 
να καθαρίσω βάλθηκα τα πάντα µε µανία. 
Πάει και τούτο πέθανε, τελείωσε κι αυτό. 
Κι ένα µονάχα κράτησα για πάντα ακριβό µου. 
Τη Φιλία! 
 

«Κορµοράνοι ΙΙ»                     Αγγελική Συρρή-Στεφανίδου 



Συγνώµη και... παράπονα 
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Ταξιδεύοντας... 
«Ταξιδεύοντας... µε το φως του Αιγαίου, απλώνοντας το όραµα του Οµήρου µε 
τις ποιητικές ωδές της Σαπφούς, πνέει το ταξίδι των καλλιτεχνών στο Αιγαίο... 
Το ασηµένιο ταξίδι της Λεσβιακής ελιάς φεγγοβολά ταξιδεύοντας... αναζητώντας 
σταγόνα-σταγόνα τη λάµψη, απ’ το µαστιχόδεντρο της Χιακής γης...» 

Πνευµατικό Κέντρο συνεχώς και παρακολουθώ τα 
προγράµµατα και τις εκδηλώσεις, είδα πόσο γεµάτο 
ήταν το πρόγραµµα π. χ. στις 13 Οκτωβρίου που αν 
και «ήταν κλεισµένο» (για κάποιους φίλους που το 
είχαν ζητήσει) και οι δυο αίθουσες ήταν ελεύθερες... 
Αγαπητοί φίλοι, αιρετοί και µη που έχετε την 
ευθύνη γι’ αυτά. Σε ένα περίπου χρόνο ίσως κανένας 
σας να µην ευρίσκεται στη θέση τη σηµερινή. Γιατί 
υπάρχει για τους µεν η λαϊκή εντολή, για τους δε, 
εσωτερικές µετατάξεις. Εµείς όµως θα συνεχίσουµε 
να είµαστε στους ίδιους χώρους που µε κόπο και 
κόστος επιλέξαµε να υπηρετούµε. Παράπονα δεν 
έχουµε µόνο εµείς. «Ρίξτε τ’ αυτιά σας πίσω». 
 Αφουγκρασθείτε τους ανθρώπους που αφιλοκερδώς 
µε τις όποιες τους δυνάµεις υπηρετούν τον τόπο 
τούτο και συστηµατικά εισπράττουν πικρία από τους 
φορείς και τους εκπροσώπους τους. Θα είναι για το 
καλό όλων µας, µα πάνω απ’ όλα  για το καλό αυτού 
του τόπου (θέλουµε να πιστεύουµε πως σας 
ενδιαφέρει). Εκτός αν και οι χώροι του πολιτισµού 
πάνε για... «ιδιωτικοποίηση». 
Α! Ξέχασα. Έχουµε κι εµείς τις ευθύνες µας, γιατί 
είχαµε την αφέλεια να µιλούµε µε το στόµα 
πιστεύοντας πως στους χώρους του πολιτισµού δεν 
χρειάζονται χαρτιά και υπογραφές. Καλά να 
πάθουµε... 
∆εν έχουµε τίποτα προσωπικό µε κάποιον. Αντίθετα 
υπάρχει ιδιαίτερη εκτίµηση. Πράξεις που µας θίγουν 
κρίνουµε και θέλουµε να πιστεύουµε πως ήταν από 
ένα λάθος που δεν θα επαναληφθεί.. 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Ζητούµε συγνώµη από τους αναγνώστες µας για 
την ακύρωση της οµιλίας στο Οµήρειο Πνευµατικό 
Κέντρο ∆ήµου Χίου, για την 11η Νοεµβρίου που 
είχαµε  προαναγγείλει, αλλά άλλοι µας έβγαλαν 
«ψεύτες».  
Αν και από τον περασµένο Μάρτιο προσπαθούσαµε 
να «κλείσουµε» αίθουσα δεν υπήρχε ελεύθερος 
χώρος (όπως µας έλεγαν) για ολόκληρο τον 
Οκτώβριο και Νοέµβριο (!!!).  
Λίγο οι γνωστές «διαφορές» ∆ηµοτικής Αρχής-
Προέδρου, λίγο η αναγωγή κάποιων υπαλλήλων σε 
Υπερδιευθυντές, ίσως και η προέλευσή µας από το 
∆αφνώνα, (δεν ψηφίζουµε στο ∆ήµο Χίου) µας 
άφησαν «έξω του νυµφώνος χριστού».  
Θυµίζουµε όµως, ότι στους 350 ακροατές που 
είχαµε στην περυσινή µας  εκδήλωση στο Οµήρειο, 
είχαµε και κατοίκους της πόλης, αφού οι κάτοικοι 
του ∆αφνώνα και όλοι να ερχόταν, είναι µόνο 300 
(στα χαρτιά).  
Το πρώτο βιβλίο µας «Λωλόδεντρα» µε την πόλη 
της Χίου ασχολείται. Επίσης 350 από τα 650 φύλλα 
του περιοδικού µας που κυκλοφορούν, διανέµονται 
στην πόλη της Χίου και στις σελίδες τους πάνω απ’ 
όλα η πόλη της Χίου προβαλλόταν. Στις ηλεκτρο-
νικές σελίδες της «∆άφνης» dafninet.gr, 
προβάλλουµε τον ∆ήµο Χίου, το Οµήρειο, την 
∆ηµοτική Πινακοθήκη. Κι ο Χιώτης Λόγιος και 
Ιστορικός ∆ηµ. Λαϊνάς που θα µιλούσε για τα 
ελευθέρια της Χίου, θα ικανοποιούσε το 
ακροατήριο που σίγουρα θα ήταν πολυπληθές. 
Επειδή είµαι  ένας απ’ εκείνους που βρίσκονται στο      

Το «Περιοδικό «∆άφνη»  στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «Πνευµατικές Επικοινωνίες»  
µε σκοπό την ανάπτυξη δεσµών µεταξύ  των Ελλήνων της υπαίθρου (ειδικά στην  

ευαίσθητη περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου) και της  διασποράς, οργανώνει την έκθεση  
«Ταξιδεύοντας...» µε τους εκλεκτούς καλλιτέχνες:  

Γεωργία Ζαχαριάδου κεραµίστρια από τη Λέσβο, ∆ήµητρα Καραµπέτσου  
διακοσµήτρια (ειδικός σε δηµιουργίες µε αποξηραµένα φυτά) από τη Λέσβο  

και Χαράλαµπο Κοιλιάρη ζωγράφο από τη Χίο. 
Ή έκθεση θα ξεκινήσει από τη ∆ηµοτική Πινακοθήκη της Χίου,  

από 16 ως 28 Νοεµβρίου 2001  
Έναρξη 16 Νοεµβρίου 6:30 µ. µ.   

Προσκαλούµε  τους αναγνώστες της «∆άφνης» και όλους τους Χιώτες και σας 
παρακαλούµε να τιµήσετε µε την παρουσία σας κι αυτή µας την προσπάθεια.  

Ευχαριστούµε 



Ευχαριστούµε 
Στους αγαπητούς µας συνεργάτες ένα µεγάλο 
ευχαριστώ και µια φωτογραφία, αναγνώριση 
της προσφοράς τους στην έκδοση της 
«∆άφνης».  
Η συνέχεια σε επόµενα φύλλα...  
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Η συνεργάτις του περιοδικού µας γλύπτρια Μαίρη 
Παπακωνσταντίνου που η παρουσία της στις σελίδες 
του Περιοδικού µας θα είναι ...έντονη. 
Περισσότερα στο επόµενο  φύλλο. 

Το Φως της θύελλας 
Οι απέραντοι γαλάζιοι ουρανοί 
σκοτείνιασαν. 
Κυνηγηµένο έφυγε το φως 
του ανυποψίαστου χαµόγελου. 
Με απέραντη δύναµη και σιγουριά 
όρµησε η φωτιά του ∆ία 
ξέσκισε το γαλαζόµαυρο 
της φοβισµένης νύχτας 
κοµµάτιασε 

τους ασκούς του Αιόλου. 

Ως τα πέρατα ηχοβόλησε 
το τρανταχτό γέλιο της βροντής. 

Ξαφνιασµένα ξύπνησαν 
τα άλογα του Ποσειδώνα 
στάθηκαν δισταχτικά στα πίσω πόδια 
για µια µικρή αµφίβολη στιγµή 
χλιµίντρισαν µε γνώση µετά 
και χύµηξαν ορµητικά 

οι λευκές χαίτες τους 

λόγχες απειλητικές 

κάτω από το βλέµµα 
του αγριεµένου θεού. 

Ανατρίχιασαν τα όνειρα 
κάτω από τα κλειστά βλέφαρα  
των ερωτευµένων 
σκορπίστηκαν 
φοβισµένα πουλιά 
 

«Το γέλιο της Μέδουσας»              
Μαρία Αναστασοπούλου-Κριµιζή 

 
 

 
Υµνοφόροι 

 

Εγχώρια Γαλήνη. 
Νέα διακοπή συνειδήσεων.  
Από βαθειά ανεβαίνουν  
σφυρίζοντας άγονες µέρες. 
Μνήµες νεκρές  
τραβηγµένες στην όχθη 
αργοσαλεύουν σα φύκια. 
Η παραλία βουρκώνει 
κρούει χαλίκια µατωµένα. 

Η συνεργάτες µας Μαρία Αναστασοπούλου-Κριµιζή 
µε τον σύζυγό της κορυφαίο αστροφυσικό της NASA  
Σταµάτη Κριµιζή,  από τη Χίο (θα µας απασχολήσει 
σε επόµενο φύλλο του Περιοδικού µας). 
Η φωτογραφία είναι στο «Maryland Science Centre 
Reception, µε φόντο το λιµάνι της Βαλτιµόρης. 

* 



Βολισσός  
Εδώ έζησε και δηµιούργησε ο Όµηρος κι εδώ το απόγευµα της Πέµπτης  19 

Ιουλίου φιλοξενήθηκε η Οµηρική Ακαδηµία 
 



Αρχείο Βαγγέλη Ρουφάκη 

«…ο δε έπρησσε ταύτα και τους Κέκρωπας και την Βατραχοµυοµαχίην και Ψαροµαχίην και Ε-
πταπακτικήν και Επικιχλίδας και τ΄ άλλα πάντα  

όσα παίγνιά εστιν Οµήρου, ενταύθα εποίησεν παρά τω Χίω εν Βολισσώ, ώστε και εν τη πόλει πε-
ριβόητος ήδη εγένετο εν τη ποιήσει…»  

(Hρόδοτος ο Αλικαρνασσέας στο έργο του «Περί Οµήρου γενέσιος και βιοτής» κεφ.κδ΄) 
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Από το βιβλίο του  
Νίκου Γιαλούρη  

«Χιώτικα Παραµύθια» 
που πρόσφατα επανακυκλο-
φόρησε έγχρωµο, από τις 

εκδόσεις του βιβλιοπωλείου 
«Πάπυρος». 

 

 

  

   



«∆άφνη» Νοέµβριος  2001                                                         18   

Η δηµιουργία Λαογραφικού Μουσείου, είχε  
από το καταστατικό του Εκπολιτιστικού 
Σωµατείου Καλλιµασιάς «Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ» (1976) 
προβλεφθεί. Σήµερα, 25 χρόνια µετά, αυτό το 
όραµα έγινε πραγµατικότητα από τον 
εκπαιδευτικό Γιάννη Κολλιάρο. 
Για την ίδρυση του µουσείου γράφει ο ίδιος στο 
φυλλάδιο που διανέµεται στους επισκέπτες, σαν 
πρόεδρος του σωµατείου, «Φίλοι του 
Λαογραφικού Μουσείου Καλλιµασιάς». 
«Το 1995 άρχισε η συλλογή λαογραφικού υλικού. 
Κάναµε τη σκέψη να αξιοποιήσουµε το υπόγειο 
του διδακτηρίου του Γυµνασίου, µε συνολικό 
εµβαδόν 500 τετραγωνικά µέτρα. 
Αρχικά µε την βοήθεια αξιόλογων χωριανών, 
στήσαµε το Λουτρουβιό (ελαιοτριβείο) και το 
Ρεµπικαριό (αποστακτήριο ούζου). Στη συνέχεια 
µε προαιρετικές εισφορές και χρηµατοδότηση από  

το Γυµνάσιο Καλλιµασιάς που στο υπόγειό του στεγάζεται 
το Λαογραφικό Μουσείο 

 

το Συµβούλιο Περιοχής της 1ης Εδαφικής 
Περιφέρειας Χίου και της Νοµαρχίας, χτίσαµε 
παραδοσιακά και µε γέρµατα το Ατσιγγαναριό 
(σιδηρουργείο), το Ραφείο, το Παπουτσίδικο, την 
Πρόσοψη Παραδοσιακού Σπιτιού και σ’ ένα 
γέρµα στήσαµε  τον Μπερντέ του Καραγκιόζη. 
Επίσης στήσαµε Χωράφι µε Καλύβι, Πηγάδι και 
Αλώνι. Όλα τα αντικείµενα και ο ρουχισµός είναι 
δωρεές συντοπιτών µας από πολλά χωριά και την 
πόλη της Χίου». 
Στήθηκε ακόµη Παραδοσιακό Καφενείο και στις 
χιλιάδες των αντικειµένων περιλαµβάνονται 
εργαλεία όλων των επαγγελµάτων και οτιδήποτε 
χρησιµοποιούνταν στο νοικοκυριό ενός 
αγροτόσπιτου. 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα το Λαογραφικό 
Μουσείο  Καλλιµασιάς,  χαρακτηρίζεται  σαν το   

καλλίτερο του είδους του στην Ελλάδα. Είναι 
πόλος έλξης επισκεπτών και η ολοκλήρωσή του 
εναπόκειται στο βαθµό ευαισθησίας της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της Πολιτείας γενικότερα. 
Χαρακτηριστικά τα αποσπάσµατα από το βιβλίο 
επισκεπτών του, όπως χρονικά καταγράφηκαν: 

Το Λουτρουβιό (ελαιοτριβείο) 
 

It was wonderful experience to admire the many 
artifacts, tools, machinery of ages past, you have 
collected with infinity and loving care, and 
receive from you the story that goes along with 
all the objects. For behind each of these objects 
there is a story hidden of work, of life, of 
commitment, of ideas of men and women. 
 

Veronica Lazzarini viti 
President of Sorella Nosta Madre Terra 

* 
Κοινά σηµεία µε το παρελθόν ολόκληρης της 
Ελλάδας. Με  την ελπίδα ότι  η προσπάθεια αυτή  

Το Τσαγγαράδικο 
 
θα τύχει της ανάλογης ηθικής και υλικής 
υποστήριξης από την Ελληνική Πολιτεία. 
 

Νίκος Μαρίνος 
Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

* 

Του ∆ηµήτρη Μελαχροινούδη 



Από τα σηµαντικότερα του είδους στον Ελληνικό 
χώρο. 

Μαίρη Παπακωνσταντίνου, Ευρωγλύπτρια 
* 

Ένα «µοντέλο» µικρού µουσείου, ίσως το πιο 
ενδιαφέρον που έχω δει σ’ όλη την Ελλάδα.  
Φωτεινή Ξυλά-Φαφαλιού, Ιστορικός Τέχνης 

* 
Παιδαγωγικός και εκπαιδευτικός άθλος. 
Σ. Ζιώγκου– Καραστεργίου Α. Π. Θ. Φιλ. Σχολή 

* 
Νίκη στο χρόνο και επιβίωση του ανθρώπινου 
έργου στον άξονα πριν-τώρα. 

Ε. Βλυσίδου Φιλόλογος-Ιστορικός 
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A superb museum, attribute to the forgotten art 
and industry of rural  life in Χίος, and to her 
countrymen and women. 

Ralph Benen, Jurnalist 
* 

Σ’ αυτό το µουσείο οι άνθρωποι θα βλέπουν τη 
διαδροµή τους στην ιστορία, πως ζούσαν, τι 
κέρδιζαν και τι έχασαν σε τρόπο ζωής. 

Λεωνίδας Κύρκος 
* 

Μικρή Καλλιµασιά, τι όµορφα και πόσο σοφά 
υψώνεις το ανάστηµά σου διδάσκοντας τον τόπο 
ολόκληρο για την πολυτιµότητα της ζωής και την 
αξία της Παράδοσης... 

Ανδρέας Γανιάρης, βιβλιοδέτης 
* 

Μακάρι να οργανωθεί ακόµη περισσότερο και να 
δηµιουργηθούν και εκπαιδευτικά προγράµµατα. 

Ρέα Κανάµπουρα 
∆ιδάκτωρ Λαογραφίας Πανεπιστηµίου Αθηνών 

* 
Αυτά τα κοµµάτια είναι τα κοσµήµατα της 
ελληνικής φυλής... 

Λεων. Λουκίσσας 
Τουριστικό γραφείο «Μανέσσης» 

* 
Αποτελεί υπόδειγµα για µίµηση... 

Γεώργιος Κρουσταλλάκης  
Καθηγητής Πανεπ. Αθηνών 

* 
Κατάπληκτη από τον πλούτο και την ποιότητα 
των εκθεµάτων. 

Σεβαστή Χαβιάρα-Καραχάλιου 
* 

Ένα παραδοσιακό Μουσείο µε όλες τις παλιές 
τέχνες που δεν υπάρχουν πια. Άρτιο, πλήρες και 
γεµάτο αναµνήσεις. Συγχαρητήρια στους 
δηµιουργούς του. 

∆άφνη Σηµίτη 
* 

Το µουσείο σας είναι το υπ’ αριθµόν ένα σε 
ολόκληρη την Ελλάδα. 

Μιχαήλ Παρκάκης 
Πανελλήνια Ένωση Συντακτών ∆ηµοσιογράφων 

∆ιεθνών Ειδησιογραφικών Πρακτορείων 
* 

Πολλά περισσότερα απ’ όσα περίµενα. 
Γ. Α Ζαχαράτος Καθηγητής Παµεπ. Αιγαίου 

* 
Το µοναδικό απ’ όσα έχω δει µέχρι σήµερα στην 
Ελλάδα. 

Αικ. Μπεκιάρογλου-Εξαδάκτυλου 
Προϊσταµένη των Γεν. Αρχείων του Κράτους 

H Nοσταλγία του Eλάσσονος* 
 

Πέρα απ’ τους ασπάλαθους, τους κάκτους  
και τα ερηµοτόπια υψώνεται η πολιτεία. 
Παιδιά παιζοβολούν σε παιδικές χαρές. 
Φωνές ενθουσιασµού αιωρούνται παρασύροντας  
τους ανέστιους ανθρώπους σε οίκους ευζωίας. 
Ποιητές οικοδοµούν παροπλισµένοι, µόνοι, 
µε τις ύστατες λέξεις, της στέγης µας το φτερό. 
 

∆άσκαλοι, απ’ αυτούς µε τη µεγάλη καρδιά, 
µε εγκαρτέρηση και κόπο, χωροθετούν το χάος. 
Mε παιχνίδια, τραγουδάκια της χαράς και της θλίψης 
ανοίγουν το δρόµο, οδηγούν το βλέµµα προς τα άνω. 
 

Zευγάρια ερωτευµένα εγκαθίστανται  
και ταλαντεύονται νωχελικά  
στων αλσυλλίων τα παγκάκια 
A! Kαι δυο γέροντες εραστές!  
Mια λάµψη ξεχύνεται, ζωής πόθος,  
απ’ τα τυλιγµένα σώµατά τους 
H τρυφερότητά τους ρέει, ουράνιο τόξο, 
κι αγκαλιάζει σπίτια κι ανθρώπους 
 

Aυτά, η ψυχή της πολιτείας. 
Aυτά, το ιαµατικό της ζήσης µας ύδωρ. 
Oι οίκοι, τα στάδια θέατρα και σφαγεία 
τέχνες και µόδες; 
Παίγνια του βίου ψηφίδες σ’ ένα µωσαϊκό 
περίτεχνο κι ατέλειωτο εσαεί. 
 

Oι νόµοι, ο Λόγος, οι θεοί ; Tο αντικαθρέφτισµα της 
συνείδησης στα νερά της λησµοσύνης. 
Mια πράξη ελέους προς τον πρωτόγονο ισορροπιστή. 
Tου εγκλεισµού διάκοσµος µε κατιτίς από τη φύση: 
πρασινάδες και ταριχευµένα οµοιώµατα του θείου. 
Πέρα απ’ τους ασπάλαθους, τους κάκτους 
και τα ερηµοτόπια, κατοικεί η αλληλεγγύη. 
 

Γιούλη Βολανάκη 
 

*Aυτό το  ποίηµα είναι αφιερωµένο στους ανθρώπους της  
Eλληνικής Eταιρείας Προστασίας και Αποκατάστασης  
Aναπήρων Παίδων, κι έχει δηµοσιευθεί παλαιότερα στο 
ένθετο της Eλευθεροτυπίας AναMEσA , αφιερωµένο στους 
ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες. 



Επίσης βαρύτατες οι απώλειες των Στεφ. Καββάδα, 
Αντ. Στεφάνου, Γιάννη Χατζηπατέρα και τόσων 
άλλων εξόχων Χίων Λογίων. 
 

Β) Οι Χιακές εκδόσεις 
 
Στο ίδιο διάστηµα έχοµε τις εκδόσεις Χιακών 
εντύπων που συνέβαλαν άµεσα και θετικά στην όλη 
πνευµατική ζωή του τόπου. Κι αυτές είναι: 
1) Η «Χιακή Επιθεώρησις». (Εκδότες Κώστας ∆. 
Φαφαλ ιό ς ,  ∆ηµήτρη ς  Μαγγανά ς  κα ι 
Κώστας Χαβιάρας) που συγκέντρωσε τις 
συνεργασίες όλων σχεδόν των γνωστών Χίων λογίων 
της πρώτης και της δεύτερης γεννεάς του αιώνα µας. 
(Μετά την έκδοση της «Χ.Ε.» ακολούθησε, -µε 
εκδότη µόνο τον ∆. Μάγγανα- η «Χιακή», µε κύριο 
στόχο (εκτός του πνευµατικού της περιεχοµένου) την 
προβολή των Χιακών προβληµάτων).  
Ιδιαίτερα τονίζεται η παρουσία στην Χιακή 
πνευµατική ζωή του Κώστα Φαφαλιοϋ για διάστηµα 
άνω των 50 ετών.  
2) Τα «Χιακά Χρονικά». (Περίοδος Β’, ύοτερα από 
την πρώτη που είχε πραγµατοποιήσει ο Κ. Άµαντος 
(1911-1926) µε εκδότη αυτή τη φορά τον Στέριο 
Φασουλάκη και µε αυστηρά επιλεγµένο  
επιστηµονικό περιεχόµενο και συνεργάτες 
πανεπιστηµιακούς, αρχαιολόγους και φιλολόγους, οι 
οποίοι δηµοσίευσαν αξιόλογες µελέτες και 
ανακοινώσεις γύρω στη Χιακή ιστορία και τέχνη. 
3) Το «Χίος-Ηµερολόγιο». (Έκδοση Χαβιάρα), 
στους 10 τόµους του οποίου, ανά έτος 
δηµοσιεύθηκαν  µελέτες  για  ισάριθµες  «ενότητες» 
Χιακών Θεµάτων από τους Κώστα Χωρεάνθη, Ελένη 
Τσικριτέα - Χωρεάνθη και Αντώνιο Στεφάνου.  
Ο ίδιος Οίκος Χαβιάρα εξέδωσε ακόµα τα βιβλία 

«Χιακά Ανάλεκτα» του 
Κων/νου Κανελλάκη και 
«Η νήσος Χίος», του 
Huber t  Pernot ,  σαν 
εκδόσεις του  «Χίος-
Ηµερολόγιο» και πρόσφατα 
τα «Χιακά» του Αλεξ. 
Βλαστού. 
4) Η «Φιλολογική Χίος». 
(Έκδοσις του «Συλλόγου 
Χίων Φιλολόγων» µε 
συντακτική επιτροπή τους 
Κώστα Φραγκοµίχαλο και 
Γρηγόρη Σπανό.  
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ΑΠΟ ΟΣΑ ΘΥΜΟΥΜΑΙ 
Χιακές πνευµατικές απώλειες - Περιοδικά και άλλες εκδόσεις στη Χίο  

τη δεύτερη 50ετία του 20ου αιώνα (1950-2000) 
Του ∆ηµήτρη Ν. Λαϊνά 

Α) Οι πνευµατικές απώλειες 
 
Στο διάστηµα αυτό «φεύγουν» οι δύο τελευταίοι 
µεγάλοι των Χιακών Γραµµάτων, - κορυφαίοι 
εκπρόσωποι της Ελληνικής επιστήµης, - που το έργο 
τους σηµαδεύει τις πανεπιστηµιακές µας σπουδές, 
του πρώτου εντός Ελλάδος (Πανεπιστήµιο Αθηνών) 
και του δεύτερου εκτός (Πανεπιστήµιο της 
Οξφόρδης). Μιλάµε φυσικά για τον Κωνσταντίνο 
Αµαντο ( 1960) και τον Κωνσταντίνο Τρυπάνη 
( 1993). Με διαφορά µιας 30ετίας από την γέννηση 
και τον θάνατό τους, την «επιστράτευσή» τους σε 
υπουργικά καθήκοντα κ.λ.π. - δηλαδή ότι χρονικά 
µεταφράζεται περίπου σε µια γεννεά, - αφήνουν 
«εποχή» πίσω τους και δίκαια χαρακτηρίζονται σαν 
µεγάλοι ∆ιδάσκαλοι και ιστορικοί στο έργο τους που 
επιστέφεται και από την ανάδειξή τους ως Μελών -
και Προέδρων - της Ακαδηµίας Αθηνών.  
Ακόµα φεύγουν ο Γιώργος Θεοτοκάς ( 1966) και ο 
Φώτης Αγγουλές ( 1964). Ευπατρίδης της  
πεζογραφίας ο πρώτος, ταπεινός, - αλλά άξιος - 
εργάτης της ποίησης ο δεύτερος.  
Άλλες αληθινές απώλειες Χίων διανοούµενων και 
εκείνες του Χρυστόστοµου Γανιάρη, της Ειρήνης 
Παϊδούση, του Μικέ Παϊδούση, του Ανδρέα Λαιµού, 
του Λεωνή Καλβοκορέση, του Ανδρέα Πολεµίδη, του 
∆ηµήτρη Χαρτουλάρη, του Νίκου Σωτηράκη και 
ακολουθούν οι Γιαν. Χανιώτης, Στρ. Ζαχαριάδης, 
Ουρ. ∆ιοµατάρη, Ελένη Μπαχά, Νίκη Λάµπρου, Π. 
Παπαχατζηδάκης, Γ. Βαριαδάκης, Γ. Βενιάδης, 
∆.Μαγγανάς, Ν. ∆ιαµαντίδης, ∆ηµ. Σταµπόλος, Αλ. 
Θελούδης, Γ. Κουνέλης, Κ. Χωρεάνθης, Ν. 
Καββάδας, Γ. Κρόκος, Σ. Πυλιαρός, Ν. Περρής, Ερµ. 
Πολυχρονοπούλου,  Γ. Μουτάφης,  Κ. 
Κουκουρίδης,Ν. Γεωργούλης, Μ. Μουντές και Κ. 

Οι αείµνηστοι Χίοι λόγιοι Φίλιππος Αργέντης, Ανδρέας Λαιµός και Νίκος Περρής  που διε-
κρίθησαν στον ερευνητικό, ιστορικό και δηµοσιογραφικό χώρο της Χίου και µε τους οποίους 

(ειδικώς τους 2 τελευταίους) συνεργάστηκε πολλάκις ο γράφων. 



Αξιόλογη επιστηµονική επιθεώρησις µε µελέτες και 
κείµενα που αφορούν τη Χίο και µε 
εµπεριστατωµένες σηµειώσεις και αναφορές των 
Χίων φιλολόγων σε θέµατα φιλολογίας, ιστορίας, 
λαογραφίας κ.λ.π. 
5) Η «Χιόνη». Μηνιαίο περιοδικό λόγου και τέχνης 
(εκδότης Γιάννης Τζούµας - αρχισυντάκτης 
∆ηµήτρης Φρεζούλης), µε ποικιλία ύλης λογοτεχνι-
κού, ιστορικού και τοπικού περιεχοµένου, αναφορές 
και αφιερώµατα σε γεγονότα και πρόσωπα του 
νησιού, σκιαγραφίες  κ.λ.π. 
6) Μνηµονεύοµε ακόµα τις τοπικές εκδόσεις των 
Καρδαµύλων, του Βροντάδου, των Οινουσσών, των 
λοιπών Νοτιοχώρων και Βορειοχώρων, των 
Ψαρρών και άλλων περιοχών της Χίου, µε 
ειδικότερα θέµατα και χρονικά που αφορούν τις επί 
µέρους κοινότητες και δήµους του νησιού.  
Ιδιαίτερη µνεία για τη «∆άφνη» του ∆αφνώνα µε 
εκδότη τον Βαγγέλη Ρουφάκη και πλούσιο υλικό. 
7) «Εν Χίω». Περιοδική έκδοσις των δραστηρίων 
Χίων Θεοδώρου Ν. Χαβιάρα Γ. Ζυµαράκη και 
Γιώργου Μισεντζή (Α' και Β' περίοδος) µε ποικιλία 
τοπικής ύλης και επιτυχείς και µελετηµένες 
αναφορές. 
8) «Πελινναίο». (∆ιευθυντής Γιάννης Μακρυδάκης) 
µε Χιακές αναδροµές, κείµενα χιογραφίας-
τοπικογραφίας, πλούσιο φωτογραφικό υλικό κ.λ.π. 
Το ίδιο τα τετράδια µνήµης 1914-1920. 
 

Γ) Άλλες εκδόσεις και  
συγγραφικές παρουσίες 

 
Αληθινή «Χιακή άνοιξις» µπορεί να χαρακτηρισθεί η 
ίδια περίοδος σε εκδόσεις βιβλίων, ανατύπων, 
χρονικών και λευκωµάτων, είτε από Χίους 
συγγραφείς, είτε από µη Χίους που έχουν όµως 
Χιακό περιεχόµενο και ύλη. Ο «Οδηγός Εκδόσεων 
και Βιβλίων» του Βιβλιωπολείου Χαβιάρα-Χίου, 
απαριθµεί δεκάδες τέτοιων εκλεκτών έργων που 
καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσµα της Χιακής 
Γραµµατείας και εργογραφίας µε εκδόσεις των Αφών 
Χαβιάρα,  του ∆ήµου Χίου, του ∆ήµου 
Οµηρούπολης, της «Εταιρίας Μελετών Ανατολικού 
Αιγαίου», του «Οµηρείου Πνευµατικού Κέντρου 
∆ήµου Χίου» του «Φιλοτεχνικού Οµίλου Χίου», της 
«Περιηγητικής Λέσχης Χίου» (περιοδικές εκδόσεις) 
του  «Φιλοπροόδου Οµίλου Κάµπου», του Ε.Β.Ε. 
Χίου, της Νοµαρχίας Χίου και - όπως είπαµε, - 
πολλών εξόχων Χίων λογίων, ανάµεσα στους οποίους 
πολυγραφότατοι σε αριθµό εκδόσεων και συχνότητα 
«παρουσίας» είναι ο Γιώργης ∆ιλµπόης, ο Στέφανος 
Καββάδας, ο Τρύφων Παϊδούσης, ο Νίκος 
Γιαλούρης, ο Ματθαίος Μουντές, ο Γιάννης 
Μουτάφης, ο Ανδρέας Λαιµός, ο Ανδρέας 
Αξιωτάκης, ο Νίκος Περρής, ο Στέριος Φασουλάκης 
(«Άτακτα» του Αδαµ. Κοραή-3τόµοι) η Καίτη 
Καππού-Μουτάφη («Άπαντα» Γιάννη Μουτάφη-3 
τόµοι) ο Ϊωάννης Πουλής (ιερεύς), ο  Κώστας Ν. Χα- 

τζηπατέρας και η Μαρία Σ. Φαφαλιού, ο Κώστας και η 
Ελένη Χωρεάνθη, ο ∆ηµήτρης και ο Γρηγόριος 
Σπανός, ο Αντώνης Χαροκόπος, ο Γιώργος Βενιάδης, ο 
Νίκος Σωτηράκης, η ∆έσποινα Τοµαζάνη, ο Κώστας 
Κουκουρίδης, η Ερµιόνη Πολυχρονοπούλου, ο Φώτης 
Αγγουλές, ο Κώστας Χαλλιορής, η Μαρία Βασιλειά-
δου-Ρόκου, ο Βαγγέλης Ζύµαρης, ο Χριστοφ. Γατανάς 
ο Νίκος Κ. Χαβιάρας και τόσοι άλλοι που ίσως έπρεπε 
να µνηµονευθούν ακόµα. Από τις πιο αξιόλογες 
εκδόσεις π.χ. των τελευταίων ετών στάθηκε η «Χιακή 
Προσωπογραφία» του οµότιµου καθηγητού του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών Θεοδώρου Σαρικάκη, ενώ 
έγινε δεκτή µε ικανοποιητικές κρίσεις από το κοινό η 
εργασία του Γιώργου Σκαρβέλη για τους «Χίους και 
Οινουσσίους ευεργέτες». Το ίδιο και ο «Γεώργιος 
Κορέσιος» του Νίκου Στουπάκη, η «Χιακή Σφίγγα της 
Αθηνάς Ζαχαρού-Λουτράρη κ.α. 
Φυσικά ο κύκλος των Χίων διανοούµενων της δεύτε-
ρης 50ετίας του αιώνα µας δεν εξαντλείται µε τους 
αναφερόµενους παραπάνω συγγραφείς, οι ποίοι έχουν 
ίσως την συχνότερη εκδοτική παρουσία µε έργα τους 
και βιβλία. 

Ένας µεγάλος αριθµός εξ’ ίσου αξίων πνευµατικών 
ανθρώπων, περιορίζεται π.χ. στην έκδοση ενός µόνο 
βιβλίου, στην τακτική τοπική πνευµατική ζωή και 
κίνηση, στην πραγµατοποίηση διαλέξεων, στην 
δηµοσιογραφική δραστηριότητα, στις τακτικές 
συνεργασίες σε Χιώτικα περιοδικά, εφηµερίδες κ.α Τα 
θέµατά τους ποικίλα, ενδιαφέροντα και ουσιαστικά, 
αφιερώµατα, σκιαγοαφίες και µονογραφίες φθάνουν σ’ 
όλες τις λογοτεχνικές µορφές, (διήγηµα, στίχο, 
µυθιστόρηµα, αφήγηση, αναµνήσεις, βιβλιοκρισία),  
καθώς επίσης και σε όλα τα είδη της δηµοσιογραφικής 
ύλης, (άρθρα, εντυπώσεις, αναφορές, επιστολές, 
κρίσεις κ.λ.π.) συνθέτοντας ένα αξιόλογο αρχειακό 
υλικό για την όλη ιστορία, πρόοδο και πορεία του. 
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Α) Το τελευταίο ίσως έργο του σοφού Χίου Ακαδηµαϊκού 
Κωνσταντίνου Ι. Αµάντου «ΧΙΟΣ ΚΑΙ ΧΙΟΙ» (1959) στο 
οποίο κατεχωρήθησαν βιογραφικά σηµειώµατα αρκετών 
Χίων Λογίων. 
Β) Ένα από τα αξιόλογα Χιακά περιοδικά όλων των εποχών: 
Τα «ΧΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» περίοδος Β’ τόµος ΚΑ’ -1991 υπό 
τη ∆/νση του Στέριου Ν. Φασουλάκη 



Συνέχεια από το προηγούµενο 
 

Γάµοι 
 Κατά  την παραµονήν του γάµου ο γαµπρός πέρνει 
µερικούς νέους και τους οργανοπαίκτας και ειδοποιεί 
τους κατοίκους του χωριού ότι: Αύριον και κατά την 
τάδε ώραν θα γίνει ο γάµος µου και όταν έχετε ευχαρί-
στησιν ελάτε. Το ίδιον θα πράξει και η νύµφη µετά 
των νεανίδων αλλά ανευ οργάνων. 
Την άλλην ηµέραν, Κυριακήν βέβαια και κατά το από-
γευµα, ο γαµπρός βασταζόµενος υπό αγάµων νέων και 
υπό πλήθους κόσµου συνοδευόµενος, πορεύεται µετά 
µουσικής εις την οικίαν της νύµφης προς παραλαβήν 
αυτής και κατόπιν στην εκκλησίαν. Μετά την τέλεσιν 
του µυστηρίου ο γαµπρός και η νύµφη οδηγείται  εις  
κατάλληλον µέρος και  ως  τοιούτον θα είναι οικία 
διαθέτουσα µεγάλην αίθουσαν ή καφενείον, ή και η 
πλατεία του χωρίου εάν ο καιρός επιτρέπει, όπου επα-
κολουθεί διασκέδασις µεγάλη, η οποία διαρκούσε προ-
πολεµικώς µέχρι τριών ηµερών. 
Μετά το κέρασµα των καλεσµένων ο γαµπρός διέτασ-
σε τους οργανοπαίκτας να παίξουν τον πολίτικον συρ-
τόν και ούτω ήρχιζε ο χορός αυτού µετά της νύµφης, η 
οποία εχορεύετο από όλους σχεδόν τους παρευρισκο-
µένους και µε άλλους συρτούς. 
Την άλλην ηµέραν εξηκολούθει η διασκέδασις από 
τους γνωστούς της νύµφης και του γαµπρού. Τότε 
άνθρωποι των οικογενειών των, οι οικείοι αυτών, 
έφερον τα λεγόµενα σινιά άτινα ήσαν πλήρη φαγητών 
εξ ορνίθων και ή και άλλων σφαγείων γλυκών και 
φρούτων µετά άρτων µεγάλων εις µέγεθος. Ταύτα συ-
νοδεύοντο εκ παραλλήλου από το κρασί και το ούζο. 
΄Όλα τα τρόφιµα παρετίθεντο επί προχείρων τραπε-
ζών, εκ σανίδων ή και θυρών, επί πετρών ή άλλων βά-
σεων τοποθετηµένων και εκάθηντο κατόπιν όλοι εκεί-
νοι και έτρωγαν τα φαγητά και τα γλυκίσµατα.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο γαµπρός συνοδεία οργάνων φέρνει τη νύφη  στην εκκλησία 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα όργανα, οι νεόνυµφοι και οι συγγενείς µε τα σινιά 
 

Πανηγύρεις 
Η µεγαλυτέρα πανήγυρις είναι η του Αγίου Παντελεή-
µονος ήτις γίνεται κατά την 27ην Ιουλίου. 
Κατά το εσπέρας της ηµέρας εκείνης, συναθροίζονται 
όλοι σχεδόν οι κάτοικοι µε τας καλλιτέρας των στολάς, 
καθώς και πολλοί εκ των κατοίκων των Καµποχωρίων 
και της πόλεως Χίου, εις την πλατείαν του χωρίου 
«Λιβάδι» όπου διασκέδαζαν δια µουσικής και χορού 
όλην την νύκτα. Την εποµένην ηµέραν γίνεται πάλιν 
εις την εκκλησίαν κανονική λειτουργία ως και κατά 
την ηµέραν της εορτής του Αγίου, µετά µνηµοσύνου υ-
πέρ των ιδρυτών του ναού και αυτό λέγεται µεθέορτον. 
Πάλιν το εσπέρας θα συνεχισθεί η διασκέδασις µετά 
πάσης ευθυµίας, από τους κατοίκους σχεδόν του χωρί-
ου. 
Εγίνετο  µέχρι  του 1940 περίπου  και  άλλη  πανήγυρις 
Κατά την 23ην Αυγούστου παρά την θέσιν του Βε-
σταρχάτου «εννεάµερα της Παναγίας». 
Γίνονται επίσης την 23ην Απριλίου και κατά την 6ην 
Αυγούστου, µικραί πανηγύρεις, αλλά δεν έχουν την µε-
γαλοπρέπειαν της εορτής του Αγίου Παντελεήµονος. 

 
∆ιαφορά ∆αφνουσίων µε τα αγροκτήµατα της Νέας 

Μονής-Απότριτα 
Προ 80 ή 100 ετών, πολλοί εκ των κατοίκων του χωρί-
ου ∆αφνώνος και των Καµποχωρίων, ιδίως Βερβερά-
του και Χαλκειούς, ενοικίαζαν αγροκτήµατα της Νέας 
Μονής και εσυµφώνησαν οι ενοικιασταί, µετά των κα-
λογήρων της Μονής να δίδουν από τα παραγόµενα 
προϊόντα το 1/3 εξ ου και απότριτα και τα  

Του Βαγγέλη Ρουφάκη 
Γενικά περί του χωρίου ∆αφνώνος 

Από τον αείµνηστο δάσκαλο ∆ηµήτριο Μέλη  
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άλλα 2/3 να παραλαµβάνουν οι ίδιοι. Κατ’ αρχάς 
έδιδον ή µάλλον επλήρωνον το δικαίωµα αυτό εις εί-
δος ή εις χρήµατα. 
Αργότερα όµως ηρνήθησαν οι ∆αφνούσοι να εκπλη-
ρώσουν τας προς την Μονήν υποχρεώσεις τους και η-
πείλησαν τους καλογήρους οι οποίοι εζήτησαν απ’ 
αυτούς να τας εκτελέσουν. Οι τελευταίοι ευρεθέντες 
προ αδιεξόδου ηναγκάσθησαν να καταγγείλουν αυ-
τούς εις τον Τούρκον διοικητήν της πόλεως Χίου και 
εις τον επίσκοπον Αµβρόσιον. 
Ο Τούρκος διοικητής εν συνεννοήσει µετά του Τούρ-
κου διοικητού Αιγαίου, διέταξε την σύλληψιν και φυ-
λάκισιν των ενοικιαστών εκ των οποίων µερικοί εξο-
ρίσθησαν εις µέρη εκτός της Χίου. Επειδή δε και ο ε-
πίσκοπος ετάχθη µε το µέρος των καλογήρων και ε-
πειδή τα πράγµατα είχαν φθάσει εις σηµείον επικίν-
δυνον, µετέβησαν πολλοί εκ των κατοίκων και των 
οικείων των ενοικιαστών εις τον Καθολικόν επίσκο-
πον και του εδήλωσαν ότι δέχονται να γίνουν Φρά-
γκοι για να εκδικηθούν τους καλογήρους της Μονής 
και τον τότε Ορθόδοξον επίσκοπον. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καλόγηροι της Νέας Μονής 
 
Τούτο όµως εν τέλει δεν έγινε υπό των ∆αφνουσίων 
διότι γενοµένης σχετικής µεγάλης δίκης, ηθωώθησαν 
και ούτω εκαλλιεργούσαν πάλιν τα αγροκτήµατα χω-
ρίς να δίδουν εις την Μονήν τίποτε. Περισσότερα πε-
ρί της υποθέσεως αυτής των αποτρίτων ευρίσκει τις 
εις τα Νεαµονήσια λεγόµενα.  
 
Την τελευταίαν αποκριά το βράδυ µαζεύονται όλοι 
σχεδόν οι κάτοικοι εις τα καφενεία του χωριού ή µάλ-
λον εις τα µεγαλύτερα εξ αυτών, µετά των οικογε-
νειών των και περνούν διασκεδάζοντες µετά µουσι-
κής και χορού, όλην την νύχτα. 
Το ίδιον γίνεται και την Καθαράν ∆ευτέραν, από 
πλείστους εκ των κατοίκων εις την πλατείαντου χω-
ριού.  
 
Το Μέγα Σάββατον, την παραµονήν του Πάσχα 
πολλοί εκ των νέων του χωρίου µεταβαίνουν εις την 
εξοχήν µετά των ζώων των και κόπτουν ξύλα χονδρά  

 κορµούς ολοκλήρους δένδρων και τα φέρουν εις τον 
έξωθεν της εκκλησίας χώρον. Με τα ξύλα αυτά ανά-
πτουν µεγάλην φωτιάν της οποίας αι φλόγες φθάνουν 
εις ύψος µέχρι πέντε µέτρων.  
Φέγγει µέσα στο σκοτάδι της νύχτας εις αρκετήν από-
στασιν και φωτίζει και θερµαίνει όλους εκείνους τους 
νέους ή άλλους ανυπόµονους χωριανούς οι οποίοι α-
ναµένουν την ώραν της κρούσεως των κωδώνων του 
ναού χάριν της Αναστάσεως, για να Αναστήσουν 
όπως λέγουν. 
 

Έθιµα και ήθη του χωριού 
Εις την κηδείαν δεν µοιρολογούν, αλλά απαγγέλλουν 
µε δάκρυα, σχετικά µε την ζωήν και την δράσιν του 
νεκρού, δίστιχα. Όταν µεταφέρεται το λείψανον  από 
την εκκλησία εις το νεκροταφείον, αι γυναίκες αποχω-
ρούν και πηγαίνουν µόνον οι άνδρες. Μετά την κηδεί-
αν όταν µεταβαίνουν εις τας οικίας των, νίπτουν τας 
χείρας των. 
Κατά το τεσσαρακονθήµερον µνηµόσυνον και εις το 
τέλος αυτού µεταβαίνουν και αι γυναίκες εις το νεκρο-
ταφείον συνοδευόµεναι και υπό ανδρών µετά µικρού 
δίσκου κολλύβων και του ιερέως. 

 
Μοιρολόγια 

 
Άραγε µεσ’ τη µαύρη γη ηύρες τον ίδιο κόσµο, 
ηύρες τους φίλους και γλεντάς ή τα σκουλήκια µόνο; 
Σήκω µητέρα κι άνοιξε κι ετοίµασε και κλίνη, 
γιατί απόψε σου `ρχεται µεγάλος µουσαφίρης. 
Σήκωσε το κεφάλι σου από το προσκεφάλι  
και δος µου µιαν απολογιάν κι ύστερα πέσε πάλι. 
Να `ταν η γη κουβουκλωτή να `χε και παραθύρια 
να `βλεπα τη µητέρα µου στα µάτια και στα φρύδια. 
Πάρε µανούλα µου κερί κι έβγα το µονοπάτι 
να πάρεις την αδελφούλα µου που δεν ηξεύρει νάρθει 
Μιλώ σου και δε µου µιλάς σανα µην έχεις στόµα, 
Μα δε σου συνορίζοµαι που σε βαρεί το χώµα. 
 

Τραγούδια του γάµου 
∆εν λέγαν τραγούδια εις τον γάµον. Μόνον µετά την 
τέλεσιν του µυστηρίου, κατά την ώραν της διασκεδά-
σεως και ενώ χορεύουν, ο συρτός µετατρέπεται εις 
σµυρναίικον µπάλλον και λέγονται µερικά επαινετικά 
δίστιχα του γαµπρού, της νύµφης και των συν αυτώ, 
εκ µέρους καλλιφώνου χορευτού ή και οργανοπαί-
κτου. 
 

Ιδιωµατικαί λέξεις 
Φλεάρης = Φλεβάρης 
Έδειξε, δείχνω = ρίπτω, πετώ 
Όχονούς = αµέσως 
Ετοιµοµπουκιές = ντολµάδες 
Φτωχογιάννης = µπακαλιάρος 
 
Εν γένει οι κάτοικοι του ∆αφνώνος, παραλείπουν ως 
επί το πλείστον τα σύµφωνα πολλών λέξεων, όπως 
όλοι σχεδόν οι Καµποχωρίται.         
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Κύριε Ρουφάκη 
Για την αποστολή του βιβλίου «Λωλόδεντρα» 
θερµά σας ευχαριστώ. 
Εύχοµαι στη «∆άφνη» πάντα επιτυχίες στις 
πλούσιες δραστηριότητές της. 

Ο ∆ήµαρχος Μαστιχοχώρων 
Ευάγγελος Ατσάλης 

* 
Αξιότιµε κύριε Ρουφάκη 
Έστω µε καθυστέρηση (οι διακοπές µου 
κράτησαν φέτος µέχρι τις 10-9) σας γράφω τούτο 
το γράµµα, για να σας ευχαριστήσω που  
παρευρεθήκατε  στην  παρουσίαση  του µυθιστο- 
ρήµατός µου «Εκείνη που έπρεπε να φύγει» που 
έγινε στις 29-8 στις εγκαταστάσεις του Φ.Ο.Β. 
Με τιµήσατε και είµαι περήφανη γι’ αυτό, 
ενθουσιασµένη δε  µε τις εκλεκτές εκδόσεις 
«∆άφνη» που µου δωρίσατε. 
Ευτυχώς είχα αρκετό χρόνο τις µέρες των 
διακοπών µου κι έτσι µελέτησα µε προσοχή και 
απήλαυσα και το περιοδικό µε την ενδιαφέρουσα 
και ποικίλη ύλη, αλλά και τα τόσα γλαφυρά κι 
ευαίσθητα κείµενα της κυρίας Χαβιάρα-
Καραχάλιου στα «Λωλόδεντρα». Και τα δύο 
αξίζουν συγχαρητήρια, διότι διακρίνονται και για 
την ποιότητά τους ως προς τα κείµενα, αλλά και 
για την υψηλή τους αισθητική ως προς την 
παρουσίαση. 
Σας εύχοµαι, σύντοµα να δούµε τη συνέχειά τους 
µε εξ ίσου αντιπροσωπευτικά δείγµατα της 
σηµαντικής -τω όντι- και αξιόλογης πνευµατικής 
παραγωγής που γίνεται στο νησί µας, της οποίας, 
βαριά η παράδοση και η κληρονοµιά, το 
επιτάσσει. 
Οπωσδήποτε επιθυµώ να  γίνω µέλος της 
«∆άφνης» και σας παρακαλώ να µε 
καθοδηγήσετε πώς να στείλω τη συνδροµή. 
Επίσης παίρνω το θάρρος να σας στείλω ένα 
αντίτυπο της ποιητικής συλλογής µου 
«Κορµοράνοι ΙΙ», που εξεδόθη το 1991. Η πρώτη 
συλλογή «Κορµοράνοι» του 1980, έχει προ 
πολλών ετών εξαντληθεί. Παρακαλώ κρίνετε 
επιεικώς το δείγµα της δουλειάς µου. 
Ελπίζω να έχω σύντοµα νεώτερα από τη 
συνέχεια των προσπαθειών σας. 
Εύχοµαι καλό χειµώνα και τα σχέδια σας να 
πραγµατοποιηθούν µε τον καλλίτερο τρόπο. 

 

 

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

Η ευγενής εκδήλωσίς σας επί τη µνήµη του 
Αγίου Αποστόλου Βαρθολοµαίου ιδιαιτέρως 
συνεκίνησε την ηµετέραν µετριότητα. 
Όθεν, ευχαριστούντες υµάς ενθέρµως, δι’ αυτήν 
επικαλούµεθα εφ ηµάς πλουσίαν την χάριν και 
την ευλογίαν του αγίου Θεού. 

Με πατρικήν στοργήν 
Ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολοµαίος 

* 
Κύριε Ρουφάκη 
Σας ευχαριστώ για το ωραίο βιβλίο 
«Λωλόδεντρα» που µου στείλατε. Θερµά 
συγχαρητήρια για τις άοκνες προσπάθειές σας. 

Με εκτίµηση 
Σταµάτης Κάρµαντζης 

Πρόεδρος Νοµαρχιακού Συµβουλίου Χίου 
 

Περί του σχολείου 
Η ζωή του σχολείου µέχρι του 1870 είναι άγνωστος 
καθώς και πως εµάνθανον γράµµατα. Περί το 1870 
συνεστήθη σχολείον κοινοτικόν, του οποίου 
επληρώνοντο µε συνεισφοράς των κατοίκων 
(παροικάδες). Το σχολείον ευρίσκετο εις την δυτικήν 
περίπου άκραν του χωρίου* και ως πρώτος δάσκαλος 
φέρεται ο Αθανασάκης.  
Οι διδάξαντες προ της απελευθερώσεως (1912) 
υπήρξαν οι: Ι. Λεµονής, Ν. ∆όντης, Ν. Σιδερίδης, Μ. 
Αραθύµου κ. α. Μετά την απελευθέρωσιν εδίδαξαν : 
Π. Βάµβας, Ι. Χαρτουλάρης, Ι. Βεϊπαζάρογλου, Μ. 
Παγούδη, Σ. ∆ανιήλ, Ι. Τσικής, Γ. Εκατοµάτης, Χ. 
Βέκιος, Α. Γιακούµας, Λ. Μασουρίδης, Ι. 
Παπαεµµανουήλ, Αµέντα, Μ. Αραθύµου ήτις 
παρετήθη κατά την 30ην Οκτωβρίου 1949 και ο 
υποφαινόµενος ∆ηµήτριος Μέλης από τον 
Σεπτέµβριον του 1948. 
Το σχολείον στεγάζεται εις δύο κεχωρισµένα 
διδακτήρια. Το εν κτίριον ευρίσκεται εις το 
Ανατολικόν περίπου άκρον του χωρίου και το άλλο 
εις το Ν.∆. άκρον αυτού. Αµφότερα στερούνται 
αυλής ή άλλης τινός εκτάσεως. 
Το προς Α. Ευρισκόµενον σχολικόν κτίριον 
ανηγέρθη το 1911, δι’ εξόδων των κατοίκων της 
κοινότητος και των απανταχού ευρισκοµένων 
συγχωριανών και το άλλο κτίριον ανηγέρθη κατά το 
1922 δαπάναις των κατοίκων. 

Εν ∆αφνώνι τη 5η Απριλίου 1950 
Ο ∆ιευθυντής του σχολείου 
∆ηµ. Μέλης (υπογραφή)  

 
ΤΕΛΟΣ 

 
* Στα Λαγκαδάκια, σήµερα οικόπεδο Πέτρου Γ. Χαβιάρα 
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Σεβαστής Χαβιάρα-Καραχάλιου «Λωλόδεντρα» 
έκδοση: Περιοδικό «∆άφνη» Χίος 2001, το οποίο 
µας αποστείλατε, και σας ευχαριστούµε που µας 
συµπεριλάβατε στους απανταχού αποδέκτες σας. 
Αξίζουν συγχαρητήρια στη συγγραφέα που µε το 
έργο της αυτό διασώζει ιστορικά, λαογραφικά 
και ηθογραφικά στοιχεία του τόπου µας, καθώς 
και σε εσάς προσωπικά που επωµιστήκατε το 
βάρος της έκδοσης. 
Σας συγχαίρουµε εκ βάθους καρδίας και σας 
ευχόµαστε και άλλες παρόµοιες δραστηριότητες 
στο µέλλον. 

Με τιµή  

Γιατο ∆.Σ. 
Ο Πρόεδρος 

Λ. Αµπελιώτης 
* 

Παναγιότατε, φίλοι της «∆άφνης». 
Ευχαριστούµε για τα καλά σας λόγια και τις 
ευχές σας, εσάς και όλους τους άλλους που µ’ 
ένα γράµµα, ένα τηλεφώνηµα, ένα e-mail ένα 
σφίξιµο του χεριού, µας εµψυχώνετε.  
Ευχαριστούµε  επίσης όλα τα µέσα ενηµέρωσης 
που πάντα µε ένα καλό  λόγο και τις ευνοϊκές 
τους κριτικές µας στηρίζουν και  προβάλλουν το 
έργο µας.  
Το κουράγιο που µας δίνετε όλοι, βοηθά να 
συνεχίσουµε µε περισσότερο κέφι και πείσµα τη 
δουλειά µας. Το  οφείλουµε. 

Αξιότιµε κύριε Ρουφάκη 
Ως αντιπρόεδρος της Euroclassica (Οµίλου 
Εταιρειών Ευρωπαίων Καθηγητών Κλασικών 
Γλωσσών και Πολιτισµών) και ως ∆ιευθύντρια 
της Οµηρικής Ακαδηµίας σας εκφράζω τις 
άπειρες ευχαριστίες µας και την ευαρέσκειαν των 
µελών του ∆. Σ. της Euroclassica, των 
εκπροσώπων της από τις εταιρείες κλασικών 
γλωσσών και πολιτισµών όλης της Ευρώπης, των 
διακεκριµένων Ελληνιστών και φοιτητών, που 
παρακολούθησαν τις επιστηµονικές και 
πολιτιστικές τους εκδηλώσεις. 
Η παρουσία και συµβολή σας κύριε Ρουφάκη 
εκτιµώνται και ο κόπος σας αναγνωρίζεται. 
Με ενθουσιασµό, ζήλο, αετίσια διάθεση 
σπεύσατε στην πρώτη γραµµή ευθύνης, µε όλους 
τους τρόπους και όλα τα µέσα, αποδεικνύοντας 
ότι οι Χίοι βιώνουν ή καλύτερα προσφέρουν την 
Οµηρική φιλοξενία των ξένων γεγονός που κινεί 
τον θαυµασµό των τελευταίων. 
Η Οµηρική Ακαδηµία ευελπιστεί ότι η συµβολή 
σας θα είναι αµείωτη και στο µέλλον αφού 
αποδείξατε ότι επιθυµείτε να ακτινοβολήσουν τα 
Ελληνικά Γράµµατα, η γλώσσα, η Ιστορία και ο 
Πολιτισµός µας σ’ όλον τον κόσµο. 

Με ευχαριστίες και τιµή, 
∆ρ Φιλ. Μαρία Ελευθερία Γ. Γιατράκου 

Αντιπρόεδρος της Euroclassica  
∆ιευθύντρια της Οµηρικής Ακαδηµίας 

* 
Κύριε Ρουφάκη 
Πήγα στο βιβλιοπωλείο «Πυξίδα» να αγοράσω 
το βιβλίο της Σεβαστής, από κάτι λίγα που 
διάβασα στην «Αλήθεια» που έγραψε ο ∆. 
Λαϊνάς και ξύπνησαν παλιές αναµνήσεις των 
παιδικών µου χρόνων, ξεχασµένες. Ευχαριστώ 
την αγαπητή Σεβαστή που µου τις θύµισε.  
Γεννήθηκα σε µια περιοχή του Ταλλάρους που 
γειτονιάζει  µε πρόποδες του Προφ. Ηλία Γρού 
και µε Λωλόδεντρα και την εποχή του `30 µικρή 
κοπέλα τους έζησα όλους αυτούς τους τύπους 
από κοντά και ήθελα πολύ να βρω αυτό το 
βιβλίο.  
Κύριε Ρουφάκη, γράψετε ένα ακόµη µέλος στο 
περιοδικό σας. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων 
Ελένη Μάγκου 

* 
Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός  

Σύλλογος Λιβαδίων Χίου Ο Γεώργιος Βούρος 
Άγιος Λουκάς Λιβάδια Χίος 82100 

 
Αγαπητέ  µας  κ. Ρουφάκη,  λάβαµε  το  βιβλίο της κ.  

Mαστιχόνερο   
   
Λούστηκες µαστιχόνερο και ήρθες 
Ιωνικός Ιούλιος στο Καρφά. 
Λάµπουν τα µάτια σου σαν του Τσεσµέ  
τα φώτα. 
Είναι η νύχτα που τα φέρνει πιο κοντά.  
 
Με σούµα σε µεθύσανε οι φίλοι 
και Χιώτικο κρασί στη Βολισσό,  
σε Καππαδόκικο κανάτι, χωµατένιο, 
που σαν το όνειρο απόµεινε µισό. 
 
Πάρε τον Όµηρο το Χιώτη απ’ το χέρι, 
σε περιµένω ένα βράδυ στα Μεστά. 
Πάµε Λιθί ν’ απλώσουµε το παραγάδι. 
Στα Θυµιανά σούχω κρυµµένα µυστικά.  

 
Χ. Γελαγώτης 



Γνωρίζετε ότι... 
  

Η Χίος ελευθερώθηκε από τους Τούρκους την Κυριακή 11 
Νοεµβρίου 1912, ηµέρα των Αγίων Βικτώρων; 
Οι δυο πρώτοι νεκροί στην µάχη της απόβασης στο  
Κοντάρι, ήταν ο Μανώλης Ποθητός από την Λακωνία και 
ο Γιάννης Χρυσολωράς από την Αθήνα, ενώ οι πρώτοι 
τραυµατίες ήταν ο δεκανέας Ι. Καργάτος και ο στρατιώτης 
Γ. Παντελιός; 
Οι Τούρκοι στην ίδια µάχη άφησαν 9 νεκρούς; 
Στη µάχη του Αίπους (15-11-1912) σκοτώθηκαν δύο 
αξιωµατικοί και επτά στρατιώτες, τραυµατίστηκαν 
πενήντα δύο ενώ οι Τούρκοι άφησαν πολλούς νεκρούς; 
Μετά τις 20 Νοεµβρίου ήλθαν εθελοντές από την Κρήτη 
και αργότερα από την Ικαρία για βοήθεια; 

∆ιαδροµή 
 

Χρόνια που φύγατε... 
Σεντούκια της θύµησης και του ονείρου. 
Ίχνη της µοναξιάς και του έρωτα 
καρποί της ελπίδας και των αισθήσεων. 
∆άκρυ αγωνίας που επανέρχεται. 
Φωνή και φτερούγισµα διαρκούς 
εφηβείας. 
Ρυτίδες παλιές χαρακιές πυρκαγιάς. 
Αιµατηρή διαδήλωση υπέρ της 
Ανάστασης. 
Χρόνια που φύγατε... 
 

Αντώνης Λάρδας 

Περιεχόµενα 
Στις ∆αφνούσαινες Πέτρου Ι. Μαρτάκη 2 
Όχι άλλο αίµα Βαγγέλη Ρουφάκη 3 
Τιµή και µνήµη Βαγγέλη Ρουφάκη 4 
Το µνήµα  Φώτη Αγγουλέ 4 
Της τέχνης τα µηνύµατα Βαγγέλη Ρουφάκη 5 
Ο θρήνος του περιστεριού Μαίρης Παπακωνσταντίνου 5 
Η Βρύση Βαγγέλη Ρουφάκη 6 
Λωλόδεντρα, Πετροχελίδονα, dafninet.gr Βαγγέλη Ρουφάκη 7 
Ο µπαξεβάνης τ’ ουρανού Κώστα Αµπανούδη 8 
Χιώτικη Μπαλάντα Νίκου Γιαλούρη 8 
Μπουρλής-Τζανής «Ε θα µιλεί...» Πέτρου Ι. Μαρτάκη 9 
Ευχαριστώ θερµά Βαγγέλη Ρουφάκη 9 
Οµηρική Ακαδηµία Βαγγέλη Ρουφάκη 10 
Ταξιδεύοντας  12 

Βολισσός  14 
Το πετειναράκι Νίκου Γιαλούρη 16 
Το Λαογραφικό Μουσείο Καλλιµασιάς ∆ηµ. Μελαχροινούδη 18 
Η Νοσταλγία του Ελάσσονος Γιούλης Βολανάκη 19 
Από όσα θυµούµαι ∆ηµήτρη Ν. Λαϊνά 20 
Το αρχείο µου «Γενικά περί του χωρίου ∆αφνώνος» ∆ηµ. Μ. Μέλη 22 
Γράµµατα από τους αναγνώστες µας  24 
Μαστιχόνερο Χ. Γελαγώτης 26 
Γνωρίζετε ότι...  26 
∆ιαδροµή Αντώνη Λάρδα 26 

Θρήνος για την Περσεφόνη Πόπης Χαλκιά-Στεφάνου 27 

Συγγνώµη και... Παράπονα Βαγγέλη Ρουφάκη 12 
Το φως της θύελλας Μαρίας Αναστασοπούλου-Κριµιζή 13 
Υµνοφόροι Αντώνη Λάρδα 13 

Περιεχόµενα  26 
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Θρήνος για την Περσεφόνη 
 

Στοίχειωσε για τη "κόρη του σταριού" ο θρήνος στην Αγέλαστη πέτρα. 
Οι βουνοκορφές, τα βάθη της θάλασσας βροντολάλησαν 
τον ήχο της αθάνατης φωνής της αρπαγµένης θυγατέρας. 
Χάθηκε η µπουµπουκένια µορφή της θεογέννητης 
κι οι κόρες τ' Ουρανού έµειναν µόνες στ' ανθόσπαρτο λιβάδι. 
Οι κρόκοι, τα τριαντάφυλλα, οι κρίνοι, οι µενεξέδες 
σιωπηλά θρηνούσαν τον αφανισµό της Περσεφόνης. 
Το τρυφερό το χάδι της αχόρταγα κρατούσε ο υάκινθος 
δίχως το ευωδιαστό του τ' άρωµα µήτε ο ουρανός γελούσε πια 
κι η γη τ' αλµυρό της θάλασσας γευόταν κύµα. 
Ο γιος του Κρόνου από το Νύσιο πεδίο ξεπετάγεται. 
Τη λιογέννητη κόρη στο θανατερό του τ' άρµα αρπάζει 
κι απ' τις Πλουτώνειες Πύλες για τον υποχθόνιο κόσµο, 
στον κάτασκιο λειµώνα του Ταρτάρου, 
ανάλγητος στα λυγµικά τα κλάµµατά της. 
 

Την αρπαγή της θεάς θρήνησε και η Κυάνη, 
και το δρόµο του άρπαγα πήγε να φράξει. 
Μα, ο γιος του Κρόνου µάνιασε 
κι έµπηξε µε ορµή το θεϊκό το σκήπτρο του στη γη, 
που κλονισµένη µέριασε κι άφησε 
το άρµα του στην άβυσσο να φτάσει. 
Ούτε τις κραυγές της κόρης του Περσαίου απ' τη σπηλιά της 
σκιάχτηκ' ο πανδαµάτορας θεός του Κάτω Κόσµου. 
 

Στην κορυβαντική των βράχων τη σιωπή 
στην ένυλη των βροτών κραυγή το φως στερεύει. 
Κι οι σειρήνες του απρόβλεπτου το θάνατο φιλεύουν. 
Πέρα στις βίγλες αργοπεθαίνουν οι φρυκτοί και οι Ολύµπιοι 
θυσίες πια δε δέχονται, µήτε λατρεία απ' τους ανθρώπους. 
Το Ράριο πεδίο έµεινε τόπος ξερός χωρίς τον πράσινο το θάµνο 
και το γλαυκό κριθάρι, µήτε σπόροι φύτρωσαν τον Ανθεστηρίωνα 
µόνο κρυµµένοι έµειναν µεσ’ στ’ άνυδρα χωράφια. 
Χωρίς πουλιά πετούµενα, κλαδιά, φύλλα και χλόη. 
Μάταια τα βόδια έσερναν τ' αλέτρι τους θλιµµένα 
τα φοβερά τα δρέπανα στον κάµπο µαραζώνουν. 
Μουχλιασµένο σκοτάδι έφερε ο θρήνος της θεάς 
και ακαρπία στους αγρούς, πείνα και δυστυχία. 
Τέφρα του αφανισµού τα δάκρυα της µάνας 
στο ζοφερό βασίλειο των σκιών, µια ποταµιά στον Άδη. 
Άναυδος ο Ίακχος πενθεί την άπαυστη οδύνη. 
Θρηνητικά φθάνουν τ’ άσµατα από τα ελεγεία. 
 

Την σκυθρωπή όψη της γης ιχνηλατεί η πονεµένη ∆ήµητρα 
µε µαύρο το χιτώνα της κι αναµµένους τους πυρσούς στα χέρια, 
δίχως στολίδια, αµβροσία και νέκταρ, 
δίχως το χειρονόψιµο νερό στο πρόσωπό της 
την αγαπηµένη κόρη ψάχνοντας να βρει. 
Το θάνατο συλλάβιζε στη γλώσσα των στιγµών 
και τα βουνά ερράγισαν κι ο ουρανός κι η γη από τον σπαραγµό της. 
           
          Πόπη Χαλκιά-Στεφάνου 




