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Βοηθήστε µας! 
 

Γραφτείτε σήµερα Μέλη, Φίλοι ή Χορηγοί στη 
∆άφνη. Ενισχύστε µας οικονοµικά για να συνεχί-
σουµε την προσπάθεια που πριν τέσσερα περίπου 
χρόνια ξεκινήσαµε και  συνεχίζουµε µε επιτυχία 
ανιδιοτελώς.  
Είναι αδύνατο να συνεχίσουµε µε ίδια έξοδα. 

Βοηθήστε µας να προβάλλουµε  την Πατρίδα , το 
Νησί  και τα Χωριά µας σ’ όλο τον κόσµο. 

 
Μέλη: 25 € ή 30 $ το χρόνο 
Φίλοι: 100 € ή 100 $ το χρόνο 
Χορηγοί: 200 € ή 200 $ το χρόνο 
 

Τα Μέλη, οι Φίλοι και οι Χορηγοί  έχουν τα ανάλο-
γα ανταλλάγµατα. Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της «∆άφνης» στο  

www.dafninet.gr 
Ευχαριστούµε όσους µας βοήθησαν µέχρι σήµερα. 

Νύχτα Χριστουγεννιάτικη 
 

Γαλήνια νυχτιά 
µε κάθε µόριό της φορτωµένο 
προσδοκία. 
 
Ακίνητη η φύση  
σ` εκστατική αναµονής στιγµή 
προσµένει. 
 
Βγήκα µε γυµνά πόδια  
φλόγα στα µάτια 
δίψα στη ψυχή 
στην ακίνητη νύχτα. 
 
Θέλω να δω αγάπη να γεννιέται  
στη φάτνη… 

 
«Το γέλιο της Μέδουσας»            Μαρία Αναστασοπούλου     
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Με την ευκαιρία των εορτών ευχόµαστε στους 
αναγνώστες µας Χρόνια Πολλά κι ευτυχισµένα. 
Μια συλλεκτική κάρτα του µεγάλου Χιώτη ζω-
γράφου και συνεργάτη του Περιοδικού µας Νί-
κου Γιαλούρη µε  ευχές  για σας. 
Χρόνια Πολλά και στους νεοεκλεγέντες 
άρχοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και καλή 
επιτυχία στο έργο τους, για το καλό του τόπου. 

Ο Π. Λαµπρινούδης στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου 
 

Με χαρά και περηφάνια τον περασµένο Οκτώ-
βριο δεχθήκαµε την εκλογή του νέου Νοµάρχη 
Χίου του συγχωριανού και φίλου Πολύδωρου 
Λαµπρινούδη. Συγχαρητήρια Πολύδωρε και σε 
ανώτερα. Ευχόµαστε ολόψυχα να δικαιώσετε 
τις προσδοκίες της µεγάλης πλειοψηφίας του 
χιώτικου  λαού που σας ψήφισε. 
Στο ∆ήµο Καµποχώρων εκτός από το νεοεκλε-
γέντα ∆ήµαρχο, φίλο Μανώλη Κράκαρη, εξελέ-
γησαν νέοι άξιοι άνθρωποι σε συµπολίτευση κι 
αντιπολίτευση που πιστεύουµε πως θα δουλέ-
ψουν όλοι ενωµένοι για το καλό του ∆ήµου. 
Με ικανοποίηση επίσης δεχθήκαµε το αποτέλε-
σµα στο  ∆ήµο  Χίου  που αν µη τι άλλο, ανοί-
γει ξανά τις πόρτες του Οµηρείου Πνευµατικού  

Όλοι ακούν το νικητή  Μενή στο Οµήρειο µε προσοχή 

Κέντρου στη «∆άφνη» που εδώ και δυο  χρόνια 
ήταν ερµητικά κλειστές. 
∆ε θα σχολιάσουµε άλλα εκλογικά αποτελέ-
σµατα στο νησί µας. Σεβόµαστε την λαϊκή ετυ-
µηγορία κι ευχόµαστε σ` όλους επιτυχία.  
Συγχαίρουµε επίσης τον οµογενή και καλό φίλο 
Ματθαίο Μυρώνη (γιο του αείµνηστου Αριστο-
τέλη Μυρώνη από το ∆αφνώνα) που για δεύτε-
ρη φορά τον περασµένο Νοέµβριο, εξελέγη  
Πολιτειακός Βουλευτής Νέας Υόρκης. 
Στην προεκλογική περίοδο ακούσαµε υποσχέ-
σεις πολλές που πέρα από τα µεγάλα προβλή-
µατα (υδρευτικό, συγκοινωνιακό κ.λ.π.) αν δεν 
µείνουν λόγια, σίγουρα θα κάνουν τη ζωή κα-
λύτερη στην ακριτική µας περιοχή. Μέρος αυ-
τών αφορά τον Πολιτισµό που άµεσα µας εν-
διαφέρει και θα βοηθήσουµε µε όλες µας τις 
δυνάµεις να πραγµατοποιηθούν. 
Στην πόλη της Χίου το REX και το Κάστρο, 
στους ∆ήµους  Καµποχώρων, Οµηρούπολης 
και Ιωνίας διαδηµοτική συνεργασία για την α-
νάδειξη της Πολιτιστικής µας κληρονοµιάς 
(διαδροµή   Νέα Μονή - ∆αφνώνα - Κρίνα - 
Σκλαβιά - Λαογραφικό Μουσείο - Σικελιά) κ.α. 

Με τον Πολιτειακό Βουλευτή Ν. Υ.  Ματθαίο Μυρώνη 
 

Αν η Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεργαστεί µε 
τους ενδιαφερόµενους τοπικούς φορείς και κά-
νει τις σωστές κινήσεις και µελέτες, µπορούν 
να εξασφαλιστούν πιστώσεις που θα κάνουν 
τον τόπο αγνώριστο.  
Κλείνοντας για άλλη µια φορά ευχόµαστε σε 
όλους Χρόνια Πολλά, ευτυχισµένο το 2003 
στους αιρετούς µας κάτω από όποια χρώµατα 
κι αν εξελέγησαν  καλό κουράγιο για δουλειά, 
πολλή δουλειά ώστε να δικαιώσουν τις προσδο-
κίες των ανθρώπων που τους τίµησαν µε τη ψή-
φο τους και να φανούν άξιοι της ευθύνης που 
ανέλαβαν απέναντι στο λαό. 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Νέος Χρόνος, Νέα Τοπική Αυτοδιοίκηση 
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Αλήθεια. Πόσο χρειάζεται κανείς να προ-
σπαθήσει για να ξεφύγει από το παγερό  α-
γκάλιασµα µιας βαλτεµένης ζωής όπου τον 
πρώτο ρόλο κατέχει η ρουτίνα της κάθε µέ-
ρας; Το κλασικό γραφείο ή δουλειά, ακόµη 
και τεµπέλιασµα, φαγητό κανένας υπνάκος 
και µετά, ανάλογα µε τις συνήθειες και τις 
προτιµήσεις του καθενός, το σκότωµα της υ-
πόλοιπης ώρας σε κανένα σινεµά ή ντίσκο, 
αλλά συνηθέστερα, για ένα cool άτοµο ένα 
καλό σκυλάδικο για ξεσάλωµα. 
Οι καλοκαιρινοί µου επισκέπτες, ειδικά το 
φετινό καλοκαίρι ρωτούσαν, πως, ο τύπος ε-
ντός και εκτός Ελλάδος κρούει τον κώδωνα 
κάποιας ύφεσης και ο Έλληνας έχει το δικό 
του χαβά, µέρα µπαίνει, µέρα βγαίνει;  

Το πλήθος των αυτοκινήτων φουσκώνει τα-
βέρνες και ορθάδικα ανοίγουν καθηµερινά, ο 
Έλληνας ψοφάει για χαβαλέ και Τσάµπιονς 
Λινκ. 
Μια µατιά στα νέα της TV αποθαρρύνει και 
τον πιο αισιόδοξο, αλλά φαίνεται ότι και την 
τροµοκρατία µε τα παρακλάδια της ο 
Έλληνας την αντιµετωπίζει σαν θέµα για 
ψευτοαριστερισµούς, σοφίσµατα για τα κοι-
νωνικά γεγονότα και άλλες, γνωστές αµπελο-
φιλοσοφίες. 
Αφού βγάλαµε τα απωθηµένα σας στις εκλο-
γές, αρκετά πολιτισµένα, ευτυχώς, τώρα αρχί-
ζει η βασιλεία της ρουτίνας. Και γιατί όχι; 
Κάλλιο βαριεστηµένος παρά… πτώµα. 

Νίκος Γιαλούρης 

Η Γεύση της Ρουτίνας 

«Κύπρια Πάθη»                                 Νίκος Γιαλούρης 
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Άσπρη γιορτή της Λαυρίνας, του Μισόβουνου, 
των Καµποχώρων, του Κάµπου, του Μεγαλιµιώ-
να, µακριά τ' Αγίου Μηνά! 
-Ε θω λωλιές τώρα µε τα χιόνια, µην ξερραχω-
θήτενε! Έτσι; Ύστερις είστεν και κόρες! Πρέπει 
νάστεν σοβαρές. Ούτε µε τα χιόνια πρέπει να ξε-
λογιαζούστενε. Αλλά είνται λέω γω τώρα; Ποιος 
µ' ακού! Και καλά κάµνει και ε µ' ακού, εµουρ-
µούρισενε κάτω απέ τα µουστάκια του. 
-Έλα καλέ, πια! Λε η Βεργινία η φιότσα του 
Μπουρλή και του Τζαννή, κ' εµιµιούντανε τη 

φωνή του κυρού της «ούτε µε 
τα χιόνια να ξελογιαζούστενε, 
ούτε µε τα χιόνια» ! 
-Καλά µίµιστρο. 'Ιδια οι παϊρή-
δες σου είσαι. Άντε καλά! Επί 
τέλους µε τα χιόνια ας ξελογια-
ζούστενε! Επιτρέπεται. Εσύ α-
µαρούκλωτη µικρή, από τη 
φούρια σου ήβαλες το φουστά-
νι σου χωρίς να βγάλεις τα πα-
ντελόνια της µπυζάµας της αυ-
στραλέζικης, που σου κανίσκε-
ψεν ο ∆ηµήτρης, καλή του ώρα 
και καλά του ταξίδια. 
-Αµήν. Μα ας το καλέ το παιί 
κ' ειν' κρυώµα! Καλά ήκαµες 
κόρη µου. Εν είσαι αµαρού-
κλωτη και µη σε κόφτει!  
Κι ούτε λωλού το πεις, επετά-
χτηκαν οι κόρες αφ' τα σκαλιά 
της κουζινάρας, µέσα κει που 
βγαίνει στο κηπαράκι και στ' α-

πάνω σπίτια του πάππου µε τη ρουδιά, τη µου-
σµουλιά και την αλυαργιά, κ' ερκέψαν να πετά η 
µια της αλλονής βώλους απέ χιόνι. 
-Έλα να σου πω µωρή Σταµατού, κάτι τις, της λε 
η Βεργινία. Να, έλα δωνά, απέ κάτω απέ την 
λυαργιά. Και σαν πούταν η λυαργιά κοτζά δέ-
ντρο, γεµάτη χιόνια, η Βεργινία την εχούµηξενε 
κ' εχιονιστήκανε καταρράχτης τα µαλλιά τος και 
σαν πούταν αναµµένες, µ' ανοιχτούς τους λαι-
µούς τος απέ το παιχνίδι, τα χιόνια ετρυπώσανε 
µες στους κόρφους τος! Τις εγαργαλήσανε, κρύο 
- κρύο γαργαλητό κ' εσκούσανε στα γέλια.  

Συνέχεια στη σελίδα 26 

-Άχουτας! Για δε, καλέ, χιόνια! Σαν ξασµένος α-
φρός πέφτουνε κ' εν φαίνεται το χωριό κάτω.  
Να δούµεν πιο όξω, αφ' την πεζούλα του τσαρ-
δακιού; 
-Όχι, µωρή σεις! Εµπάτεν µέσα να ντυθήτενε 
πρώτα. Εσύ τα φταις, γέρο, που τις εξελόγιασες 
πούλεες, πως το πρωί άχοµενε χιόνια κ' επετα-
χτήκανε πρωί-πρωί να δούνε, γιατί εν έκλεισαν 
µάτι όλην τη νύχτα να τα περιµένουνε, οι ούριες, 
κοτζά γυναίκες της παντρειάς! 
-Άντε οµπρός-πίσω, λε ο γέρο Παντελής, ο κύ-
ρης τος και κλειεί την πόρτα. 
-Λοιπό, εγώ ντύνοµαι. Ντυθή-
τεν κ' εσείς. Βάλετενε κάρσες 
ζεστές, τα χοντρά σας φουστά-
νια µε µάλλινες φανέλλες και 
τις ζακέττες σας, που σας 
ήστειλενε απέ τα παπόρια ο ∆η-
µήτρης µας, καλή του ώρα και 
καλά του ταξίδια. 
-Αµήν, Παναγία µου. 
-Άντε κ' εσύ κυρά Μαργαριτού! 
Τη φρασκοµηλιά. Να µοσχοµυ-
ρίσει το σπίτι, να τηνε ρουφή-
σοµενε να ζεστοκοπηθούµενε. 
Να βουτήσοµενε κανένα παξι-
µάδι, να φάµεν και κάµποσες ε-
λιές κουρµάδες να συνεφέροµε-
νε κι ύστερις να χαρούµεν τα 
χιόνια. 
Έτσι κ' ήγινενε κ' ήβγαν πια στο 
σκεπαστό εσωτερικό τσαρδάκι. 
Η φωλιά των χελιδονιών απάνω 
στην κόρδα των κεραµυδιών ήταν άδεια. Οι µπε-
γόνιες και τα σπαράγκια στις γλάστρες µαµου-
κιασµένα. Και κάτω οµπροστά, µακριά, είντα να 
δουν τα µάτια σου! Χωµένα όλα µέσα στο χιόνι. 
Του Μεζά, τα Χαβιάρικα, του Παναή η αθεόρα-
τη συκαµιά, ο Άγιος Παντελέµονας, µεγάλη η 
χάρη του που όπου να βρισκούµεστενε ζεσταίνει 
τις καρδιές µας και καρσί στο Κατσάρι τ' αµυ-
γδαλοκήπια στο πλάι προς τα Καναβουτσάτα, 
κάτω απέ το δίβυζο βουνό µε τον προφήτη Ηλία 
στην καρδιά της Χίος µας! Κάτασπρα όλα, µα 
ζωντανά, να µιλούνε ένα λόγο πανηγυριώτικο, 
ένα τραγούδι νυφικό, τη δοξολογία του χιονιού. 
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Είν' κρυώµα! 

Χιώτικα Αφηγήµατα 
Το Περιοδικό «∆άφνη» παρέλαβε 
τα χειρόγραφα και γρήγορα θα 
προχωρήσει στην έκδοση του βι-
βλίου του Πέτρου Ι. Μαρτάκη 
«Χιώτικα Αφηγήµατα» µε θέµατα 
από τον Κάµπο και γενικά την 
Χιώτικη ύπαιθρο. 
Ήρωές του : «Η Μπατού του Κά-
µ π ο υ » ,  «Ο  Α µ α ν ε ν έ ς » ,  
«Μπουρλής Τζανής».  
Με τους  Χιώτικους γλωσσικούς 
ιδιωµατισµούς που ο συγγραφέας 
χρησιµοποιεί εκτός του ότι ζω-
ντανεύει µνήµες στους παλαιότε-
ρους, διασώζει τη γλώσσα και δι-
δάσκει  τους νεώτερους. 
Ζητούνται Χορηγοί 



εκεί, για να ξυπνά µνήµες θλιβερές, µα απαραί-
τητες για σκέψη και περισυλλογή...  
Ένας περίπατος εργασίας µε την φίλη συγγραφέα 
Πόπη Χαλκιά-Στεφάνου,  την καλή επίσης φίλη 
απ` τον Καταρράκτη Ελένη  Αµπανούδη µε τους 
συζύγους τους ήταν η αφορµή για όσα παρακάτω 
θα ακολουθήσουν. 
Ήταν Σεπτέµβριος του2001. Μετά από ένα θαυ-
µάσιο γεύµα στην παραλία  του Καταρράκτη 
(που συχνά επισκεπτόµαστε), αποφασίσαµε να 
πάµε ως το Ρουχούνι και τον Άγιο Γιάννη τον 
Αργέντη, για λίγες φωτογραφίες που η κυρία 
Χαλκιά χρειαζόταν για το βιβλίο της «Τα Μονα-
στήρια της Χίου» (αυτή τη στιγµή απ` ότι γνωρί-
ζω βρίσκεται στο τυπογραφείο). 
Μετά το προσκύνηµα στις εκκλησίες θεωρήσαµε 
απαραίτητο το προσκύνηµα στο έρηµο χωριό τό-
πο θυσίας τόσων ανθρώπων.  
Μα όταν φτάσαµε εκεί και είδα τα σπίτια βυθι-
σµένα στο έδαφος όπως τα κατάπιε η γη τότε κι 
από κάποιες τρύπες που απόµεναν σε πολλά απ` 
αυτά να έχουν κάποιοι ρίξει τα σκουπίδια τους ή 
λίγο πιο πέρα ένα παλιό ψυγείο, µια παλιά κουζί-
να και άλλα άχρηστα αντικείµενα, πόνεσα ειλι-
κρινά. Τόπος σεβασµού και µνήµης, σκέφτηκα, 
πρέπει να `ναι  εδώ και όχι σκουπιδότοπος.  

...Χωριό µου σταυρωµένο 
που σε µίσησε ο Εγκέλαδος 
προσκυνητής σου ταπεινός 
κυνηγηµένος ασυµβίβαστος 
φιλώ το χώµα που µε γέννησε  
και καµαρώνω… 
 

Αυτό το µικρό απόσπασµα από το ποίηµα του Η. 
Σιµόπουλου «Κραµποβό», ταιριάζει σε κάθε χω-
ριό, σε κάθε τόπο που ο καταπλακωµένος από τη 
νήσο Σικελία δια χειρός Αθηνάς, γίγας Εγκέλα-
δος, κάθε φορά αποφασίζει να καταστρέψει. 
 Όπως τότε... Στις 22 Μαρτίου (3 Απριλίου ) 
1881, που χτύπησε τη Χίο... Που το νησί κουνιό-
τανε συθέµελα σωριάζοντας τα πάντα σε ερείπια 
στο µεγάλο του µέρος…  
Όπως τότε, που τα χιώτικα αρχοντικά στον Κά-
µπο και την πόλη, τα οποία όλοι οι περιηγητές 
περιέγραψαν µε θαυµασµό στο πέρασµά τους 
(όσα είχαν σωθεί απ` την καταστροφή του `22)  
και τα φτωχόσπιτα του λαού στις γειτονιές και 
στα χωριά µας, έπεφταν σα χάρτινοι πύργοι και 
καταπλάκωναν ανθρώπους και αγαθά… 
Όπως τότε που ο παλιός Καταρράκτης της Χίου 
γέµισε ερείπια και µόνο λόγω της µετεγκατάστα-
σης των κατοίκων στο καινούργιο χωριό, έµεινε  
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  O σεισµός στη Χίο κι ο Παλιός Καταρράκτης 

Η φωτογραφία αυτή καθώς κι εκείνες της επόµενης σελίδας που δείχνουν τα ερείπια του Καταρράκτη µετά τον σεισµό,  
είναι των Αδελφών Καστάνια, από το «Λεύκωµα των ερειπίων της Χίου»,  Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αθήναι 1983 



Κι  έδωσα στον εαυτό µου την υπόσχεση να γίνει 
ένα  µνηµόσυνο για τα θύµατα των σεισµών του 
νησιού, σ` αυτόν τον χώρο* (χωρίς να υποβαθµί-
ζω το τρισάγιο που ψέλνεται κάθε χρόνο).  

Η εκκλησία των Ταξιαρχών 
 

Να γίνει θεία λειτουργία αν είναι δυνατό στη 
γκρεµισµένη εκκλησία ή σε κάποιο χώρο εκεί κο-
ντά και να `ρθει κόσµος κι απ` άλλα µέρη του νη-
σιού µε σκοπό να τιµήσουµε τα θύµατα, να γνω-
ρίσουν όλοι οι Χιώτες, τον Παλιό Καταρράκτη κι  
οι άνθρωποί µας να ευαισθητοποιηθούν και να µη 
βεβηλώνουν τέτοιους ιερούς τόπους.  
Την περασµένη άνοιξη, ένα ταξίδι στην Αµερική, 
στάθηκε εµπόδιο για περισσότερα από σκέψεις 
και σχέδια. Φέτος νοµίζω ότι έφτασε η ώρα  να 
πραγµατοποιηθεί αυτή η υπόσχεση.  
∆ιαθέτοντας λοιπόν λίγες σελίδες στο  τεύχος αυ-
τό,  ξεκινούµε µε τούτο το αφιέρωµα και  θα προ-
χωρήσουµε στον σχεδιασµό - οργάνωση. 
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Πιστεύουµε πως κι αυτή µας η κίνηση, θα στηρι-
χθεί απ` τους αναγνώστες µας κι όλους τους 
Χιώτες, όπως πάντα  που όπως έχει αποδειχθεί 
επικρότησαν τις επιλογές µας, όποιες αυτές κι αν 
ήταν µέχρι σήµερα.  
Θα έλθουµε σε επαφή µε τη νέα τοπική αυτοδιοί-
κηση του ∆ήµου Ιωνίας και θα τους προτείνουµε 
συνδιοργάνωση.  
Θα τους παρακαλέσουµε να καθαρισθεί από τα 
σκουπίδια η περιοχή κι αν είναι ανέφικτο άµεσα, 
ένα προσκυνητάρι να κτιστεί στο εγγύς µέλλον 
(µε σεβασµό στο τοπίο) κι ένα καντηλάκι να α-
νάβει µερικές έστω φορές τον χρόνο, για κείνους 
που θάφτηκαν ζωντανοί, αντί να αδειάζονται… 
βυτία από κάποιους απερίσκεπτα. 
Το πρόγραµµα θα ανακοινωθεί από τα µέσα ενη-
µέρωσης και θα αναρτηθούν αφίσες σε κεντρικά 
σηµεία. Θα σταλούν ίσως και προσκλήσεις. 
Αυτή η συνδιοργάνωση (αν τελικά πραγµατο-
ποιηθεί) µπορεί και εύχοµαι να γίνει αιτία ή να 
είναι η αφετηρία για µια διαδηµοτική πολιτιστι-
κή συνεργασία των όµορων ∆ήµων, όπως αναφέ-
ρουµε  κι αλλού, αρχής γενοµένης από τους ∆ή-
µους Καµποχώρων και Ιωνίας µε επέκταση σ` 
αυτούς της Οµηρούπολης και Μαστιχοχωρίων 
χωρίς βέβαια να αποκλείονται οι υπόλοιποι. 
 
Ο Καταρράκτης δεν είναι το χωριό που είχε τα περισσότε-
ρα θύµατα, αλλά η γειτονική Καλλιµασιά όπως θα δείτε 
στον  πίνακα που ακολουθεί σε επόµενο άρθρο. Και τα 
Καµπόχωρα είχαν πολλά θύµατα, µη εξαιρουµένου του 
∆αφνώνα. Το µνηµόσυνο θα γίνει στον Καταρράκτη για 
τους λόγους που προανέφερα.  

Βαγγέλης Ρουφάκης 
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Ο σεισµός που κτύπησε τη Χίο και την απέναντι 
χερσόνησο της Ερυθραίας στις 22 Μαρτίου 
1881, απασχόλησε το σύνολο του τύπου της επο-
χής. Σε όλες τις εφηµερίδες δηµοσιεύονται τα τη-
λεγραφήµατα του πρακτορείου Χάβα, όπως και 
ανταποκρίσεις από το λαβωµένο νησί. 
Η εφηµερίδα «Νέα Σµύρνη», γράφει µεταξύ 
άλλων:  
«...Ο κλονισµός ήτο τοιούτος, ώστε σιδηροί σω-
λήνες µεγάλου βάρους εθεάθησαν εις το τελωνεί-
ον ανατινασσόµενοι επί του µαινοµένου εδά-
φους… Οι κάτοικοι καταδιωκόµενοι απηνώς υπό 
του θανάτου, έτρεχον ζητούντες σωτηρίαν, εξ εν-
στίκτου πλέον και ουχί εκ συναισθήσεως… Της 
σωρείας των ερειπίων εξήρχοντο, δι όλης της νυ-
κτός της επιούσης, υπόκωφοι  οι µωγαί και  στε-
ναγµοί. Ήσαν κραυγαί οδύνης και επικλήσεως 
των καλυφθέντων υπό ταύτα δυστυχών, εξαιτου-
µένων βοήθειαν εκ των τάφων, ένθα η καταστρο-
φή ζώντας έρριψεν αυτούς. Και όµως µέχρι της 
πρωίας της χθές, η βοήθεια ήταν αδύνατος καθό-
τι ουδείς ακινδύνως ηδύνατο να πλησιάσει. Αι 
στενωπαί οδοί, η θέα τοσούτου εν µέσω αυτών 
πλήθους νεκρών, η απειλητική κατάστασις των 
ορθίων ισταµένων έτι αλλά ετοιµορρόπων ερει-
πίων και ιδίως οι καταρρίπτοντες ταύτα κατά µι-
κρά διαλείµατα ακατάπαυστοι σεισµοί, υπερήρ-
κουν και εν ελλείψει του καταλαβόντος πάντας 
πανικού, όπως νεκρώσωσι το θάρρος και του 
µάλλον γενναίου. Ευγενείς τινές και µεγάλαι 
καρδίαι απεπειράθησαν µολαταύτα να σώσωσι 
τους ζώντας ταφέντας αδελφούς των, αλλ` οι α-
κατάπαυστοι σεισµοί και τα φρικτά αυτών επα-
κόλουθα επέβαλαν αυτοίς την διακοπήν. Η εκτα-
φή και νεκρών και ζώντων απαιτεί προκαταρτι-
κάς εργασίας και προνοητικά δια τους εργαζοµέ-
νους µέτρα και τούτων ήρξατο την πρωίαν της 
χθες, άµα φθάσαν, το πλήρωµα του αγγελιαφό-
ρου Μπουβέ… 
...Ρίγος, γυµνότης, πείνα, σπαραγµός και φρίκη 
επί των ευανθών λειµώνων και λόφων της, µυρο-
βόλου Χίου, ους ποτίζουσι σήµερον τα δάκρυα 
των επιζόντων τέκνων της. Οποία συµφορά!». 
Οι  χιλιάδες  των θυµάτων  και η  ισοπέδωση της 

 πρωτεύουσας και πολλών χωριών της Χίου, προ-
κάλεσε παγκόσµια συγκίνηση. Η βοήθεια σε 
τρόφιµα και υγειονοµικό υλικό, µαζί µε είδη στέ-
γασης, άρχισε να φθάνει από παντού. Τις πρώτες 
µέρες καταφθάνουν 3 κυβερνητικά σκάφη και 13 
ξένα πολεµικά και µη. Στην Κων/πολη συστήνε-
ται Γενική Κεντρική Επιτροπή, κάτω από την υ-
ψηλή προστασία του Σουλτάνου και των Πρέ-
σβεων. Επίτιµος Πρόεδρος ο Οικουµενικός Πα-
τριάρχης. Πρόεδρος της επιτροπής ο ζάπλουτος 
Χιώτης Ζ. Στεφάνοβικ. Σκοπός η συγκέντρωση 
χρηµάτων για τις ανάγκες των πληγέντων. Ενδει-
κτικά αναφέρεται, ότι σύµφωνα µε δηµοσίευµα 
του Νεολόγου Κων/πόλεως µόλις 4 ηµέρες µετά 
τον σεισµό είχαν συγκεντρωθεί 20.300 λίρες. 
Αγήµατα  πολεµικών  πλοίων,  όπως του Bouvet 
που προαναφέρθηκε, ανασύρουν τους καταπλα-
κωµένους τραυµατίες και νεκρούς από τα ερεί-
πια. Λόγω αχρηστίας του οδικού δικτύου από 
τους περιβολότοιχους που έπεσαν, τα πολεµικά 
µεταφέρουν τρόφιµα σε αποµακρυσµένα χωριά, 
και παραλαµβάνουν τραυµατίες για τα πρόχειρα 
νοσοκοµεία της πόλης. Η Σµύρνη µε ενέργειες 
του νοµάρχη Μιδάτ Πασσά, (πιθανά Ελληνικής 
καταγωγής) στέλλει κάθε µέρα 10.000 οκάδες 
ψωµί και παντοειδή βοήθεια. 
Πρωτοστατεί και το Ελληνικό κράτος, συντρέχο-
ντας µε κάθε τρόπο τα θύµατα του σεισµού. Το 
µέγεθος της προσφοράς προκαλεί το φθόνο της 
Τουρκικής εφηµερίδας «∆jεριδεϊ Χαβαδίς» η ο-
ποία αφού γράφει ότι «η θεοµηνία αυτή δύναται 
να θεωρηθεί ως θεία  τιµωρία», συνεχίζει:  «Αι ε-
φηµερίδαι έγραψαν ότι η Ελληνική κυβέρνηση, 
ήτις καραδοκεί πάντοτε ευκαιρίαν, όπως επισπά-
σηται την εύνοιαν των Χριστιανών νήσων, προέ-
βη εις διαφόρους εράνους υπέρ των Χίων. Βεβαί-
ως δεν θα ενήργει η Ελλάς συνδροµάς, εάν δεν ε-
πεδίωκε δι` αυτών τον ανωτέρω σκοπών. Η Ελ-
ληνική κυβέρνησις ουδέποτε επέσχε τοιούτων 
βοηθειών προκειµένου περί µερών, ένθα οικού-
σιν, ως εν Χίω, πολλοί Χριστιανοί». 
Ο Νεολόγος στο φύλλο του αριθ. 3609 της 28 
Μαρτίου αναφέρεται σχετικά: «Σχολίων δεν χρή-
ζουσι  ταύτα  απαντήσεως.  Αλλ`  εν ονόµατι της  

Από το χαλασµό του 1881 
 

Αποσπάσµατα από το ανέκδοτο βιβλίο του ∆ηµ. Μελαχροινούδη 
Ο Σεισµός του 1881 

 
Χριστέ µου, τσε να βρέθιµε σ` ένα βαθί λαγκάδι, 
α λέγαµε τα πάθη µας αφ` το πρωί ος το βράδι (Καλλιµασιώτικο) 
 
HUBERT PERNOT (ETUDES DE LINGUISTIQUE (ETUDESDE LINGVISTIQUE NEO-HELLENIQUE, TOME V1, p.61 
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δηµοσιογραφίας και των ιερωτέρων καθηκόντων 
του ανθρώπου εκφράζοµεν την αποτροποίησιν 
και την βδελυγµίαν κατ` οργάνου, όπερ προς αί-
σχος του τύπου απετόλµησε να εκφράσει ύβρεις 
κατά της αρετής εκείνης, ήτις ουδεµίαν άλλην 
πατρίδα  ή  θρησκείαν  ή ναόν έχει ή την καρδίαν 

 ανθρώπου και να επιχαίρει ως τυµβορύχος ύαινα 
ασελγαίνον επί πτωµάτων».  

* 
Τα θύµατα του σεισµού σύµφωνα µε τον ανταπο-
κριτή της εφηµερίδας «Σταµπούλ» ήταν για κάθε 
οικισµό τα παρακάτω: 

Ονόµατα  
χωρίων 

Νεκροί Τραυµατ. Επιζή- 
σαντες 

Μαστιχόχωρα 
 
Καλιµασία 
Θολοποτάµι 
Μυρµήγκι 
Μέσα ∆ιδύµα 
Έξω ∆ιδύµα 
Παγίδα 
Καταρράκτης 
Νένητα 
Φλιάσια 
Βουνό 
Κοινή 
Πατρικά 
Καλαµωτή 
Αρµόλια 
Πυργί 
Ολύµποι 
Μεστά 
Ελάτα 
Βέσσα 
Λιθί 
Άγιος Γεώργιος 
 
Καµπόχωρα 
 
Θυµιανά 
Νεοχώρ. 
Βαβύλοι 
Βασιλειόνικον 
Χαλκειός 
Βερβεράτο 
Ζιφιά 
∆αφνώνας 
 
 
Νέα Μονή 
 
Επανόχωρα 
 
Καρυαί 

 
 

425 
165 
51 
69 
52 
9 

71 
261 
39 
38 

140 
3 

60 
30 

- 
- 
2 
- 
1 

21 
34 

1471 
 
 

226 
173 
106 
63 
22 

118 
89 
95 

892 
 

6 
 
 
 

36 

 
 

55 
92 
17 
37 
18 
11 
21 
86 
25 
14 
35 
6 

12 
16 
4 
1 
2 
1 
1 
7 

13 
463 

 
 

30 
31 
27 
14 
19 
18 
10 
27 

176 
 

6 
 
 
 

11 

 
 

1102 
668 
281 
321 
134 
220 
448 

1140 
230 
383 
312 
248 

1279 
445 

1686 
760 
802 
745 
733 
592 

1523 
14052 

 
 

1319 
1024 
418 
636 
844 
245 
253 
381 

5120 
 

125 
 
 
 

500 

Ονόµατα  
χωρίων 

Νεκροί Τραυµατ. Επιζή- σα-
ντες 

Λαγκ.-Συκιάδα 
Λαγκ.-Κυδιάντα 
Καρδάµιλα 
Αµάδες 
Βίκιοn 
Καµπιά 
Σπαρτούντα 
Χάλανδρα 
Κέραµος 
Λεπτόποδα 
Κουρούνια 
Νεώνητα 
(Νενητούρια) 
 Άγιον Γάλα 
Βολισσός 
Πύραµα 
Παρπαρία  
Τρύπες 
Πισπηλούνδα 
Φυτά 
∆ιευχά 
Μονή ∆ιευχών 
Κατάβασις 
Σιδηρούνδα 
Ανάβατος 
Αυγώνυµα 
Πιτυός 
Ποταµιά 
 
 
 
Βροντάδος 
Χώρας-
Λειβαδίων  
και Κάµπου 
 
Φρουρίου 
(Μουσουλµάνοι 
και Ιουδαίοι) 
 
Γενικόν  
Σύνολον 

- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
2 
- 
3 
- 
- 
- 
2 
- 
- 
- 
- 
8 

40 
- 
- 

92 
 
 

80 
 
 

897 
 
 
 

174 
 
 

3612 

- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
 

- 
1 
- 
1 
- 
- 
2 
- 
5 
- 
- 
- 

12 
10 

- 
- 

44 
 
 

233 
 
 

339 
 
 
 

40 
 
 

1306 

800 
600 

6000 
250 
300 
400 
135 
80 

140 
80 
80 

 
80 

200 
2000 
100 
300 
100 
120 
250 
100 
26 

105 
220 
200 
400 
330 
150 

14046 
 
 

7000 
 
 

25000 
 
 
 

1230 
 
 

66573 
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Ο Παλιός Καταρράκτης αποτελούσε επί τουρκο-
κρατίας µαζί µε άλλα 20 χωριά το ∆ήµο Μαστι-
χοχώρων. Αρκετές πληροφορίες µας δίνει ο Πρό-
ξενος της Βενετίας στη Σµύρνη, όταν το 1639 
επισκέφτηκε τη Χίο 
και περιέγραψε το 
νησί. 
« Ο Καταρράκτης 
ε ί ν α ι  φρούρ ι ο 
έξυπνα κατασκευα-
σµένο και κυβερνιό-
ταν από τους Della 
Rocca, σύµφωνα µε 
το οικόσηµο που 
υπάρχει. Κατοικεί-
ται από 1500 ψυχές 
περίπου, έχει 20 πα-
πάδες και 16 εκκλη-
σιές, µε ένα µονα-
στήρι αφιερωµένο 
στην Υπεραγία Θεο-
τόκο µε 4 µοναχούς. 
Υπάρχουν ακόµη 
µερικές γυναίκες µε 
σχήµα µοναχών, αλ-
λά λίγο ευσεβείς.¹  
Το χωριό δεν γλίτωσε από τη µανία του Εγκέλα-
δου στις 22 Μαρτίου/3 Απριλίου 1881. Καταµε-
τρήθηκαν 71 νεκροί και 21 τραυµατίες.²  
Ερείπια τα σπίτια του, ο Βυζαντινός Ταξιάρχης µα-
ζί µε τις άλλες εκκλησιές και ο πύργος των Della 
Rocca. Κάπου 448 απόµειναν ζωντανοί. Από αυ-
τούς άλλοι επισκεύασαν τα σπίτια τους, άλλοι τρά-
βηξαν κατά Φαλερού µεριά, κοντά στη θάλασσα. 
Όσοι είχαν ελάχιστο κλήρο, τράβηξαν κατά τα µά-
τια τους, χωρίς ποτέ πια να γυρίσουν πίσω. 
Για τον τροµαχτικό σεισµό µας  διηγείται η Σο-
φία  Οικονόµου.³   
«Όταν εγίνην ο χαλασµός η γης ήνοιγε 40 πό-
ντους και πέφτανε µέσα οι άθρωποι και τα ζα. 
Μόλις εκαταλάβανε πως εγινότανε σεισµός, όλοι 
οι άθρωποι εφεύγαν για να σωθούνε. Οι πιο πολ-
λοί τραβήξανε κατά τον Περιστερεώνα. Εκεί 
όµως τα χώµατα ειν` πιο λαφριά και σκίζανε πιο 
εύκολα. Μαζί µε αυτούς που φεύγανε ήτανε κι 
ένας διάκος, Νικολή τον ελέγανε. Και όπως 
ήτρεχε για να σωθεί ήσκισεν η γης και χώστηκε 
µέσα µέχρι το στήθος, δεν εµπόρεσαν να τονε 
βγάλουν και ήσκασε». 
Αυτοί  που  παρέµειναν  στο  τραυµατισµένο χω- 

ριό, άντεξαν για άλλα περίπου 50 χρόνια, παίρ-
νοντας ζωή από το µέρος που πρωτοείδαν το 
φως. Το 1930, έφυγαν οριστικά κάπου 120 άτοµα 
για το παραθαλάσσιο χωριό, στο οποίο ενσωµα-

τώθηκαν.³   Πολ-
λοί από αυτούς 
άλλαξαν το αλέτρι 
µε το δοιάκι ή 
πρόσφεραν τον 
εαυτό τους θυσία 
στο Πολώχ του 
ξενιτεµού. 
Σήµερα στον πα-
λιό Καταρράκτη 
υπάρχουν ελάχι-
στα ερείπια αφού 
τα δοµικά υλικά  
χρησιµοποιήθη-
καν όπου χρειαζό-
ταν.  
Από τον άλλοτε 
περήφανο πύργο 
των Della Rocca 
που  δέσποζε 
στην περιοχή, 
υπάρχει µόνο 

βάση και σωρός από πέτρες. ∆ίπλα στην εκκλη-
σιά του Αγίου Νικόλα, ένα κτίσµα προκαλεί θαυ-
µασµό µε τα σταυρολίθια του. 
Ευχής έργο θα ήταν, το κτίσµα αυτό να µην κα-
ταρρεύσει, να κηρυχθεί διατηρητέο, σα δείγµα 
της αρχιτεκτονικής του χωριού που δεν υπάρχει 
πια. Παράλληλα, η κατάφορα αγνοηµένη Ιωνία 
µπορεί να αποκτήσει µια ακόµη ιστορική διαδρο-
µή συµπεριλαµβάνοντας αυτό το τµήµα (Σικελιά, 
Έξω ∆ιδύµα, Παλιό Καταρράκτη, Άγιο Γιάννη 
Αργέντη, Ρουχούνι, Φαλερού). Η συµβολή επί-
σης της περιοχής στον περιπατητικό τουρισµό ή 
στην παρατήρηση πουλιών (bird watching) είναι 
αξιοσηµείωτη. 

 ∆. Μελαχροινούδης 
 
 
   
 
 

¹  Francesco Loupazzolo: Brewe Discorso e ipogafia 
dell I sole del ARCHIPELAGO, Anno 1632 Βιβλιοθήκη 
Κοραή Αριθ. Χειρ. 73495. Το χειρόγραφο παρουσιά-
στηκε για πρώτη φορά στην έκθεση  «Γνωριµίες µε τον 
τόπο µας» της Οµοσπονδίας Πολιτιστικών Σωµατείων 
Οικισµών Νότιας Χίου (14-24 Νοεµ.1999 στο Οµή-
ρειο), στην οποία συµµετείχε η Βιβλιοθήκη Κοραή. 
²  ∆ηµ. Μελαχροινούδη: Ο σεισµός της Χίου 
(Ανέκδοτο) 

Ο Παλιός Καταρράκτης 

         ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 
(Χειρόγραφο F. Lupazzolo συλλογή Φ. Αργέντη της Βιβλιοθήκης Κοραή)  
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Γνωρίστε την Ελλάδα 
 

Το περασµένο καλοκαίρι ένα ταξίδι στην Ιθάκη 
(ιδιαίτερη πατρίδα του ανιψιού µου που επισκε-
φθήκαµε), µας  έδωσε την ευκαιρία να διασχίσου-
µε την Στερεά Ελλάδα και τη βόρεια  Πελοπόννη-
σο, σταµατώντας από λίγο σε πολλά µέρη της 
όµορφης πατρίδας µας. 
Ο περιορισµένος χρόνος δε µας επέτρεψε να δού-
µε όσα έπρεπε ή όσα θέλαµε να δούµε. Τα γνωρί-
ζαµε περισσότερο από βιβλία και τηλεοπτικές εκ-
ποµπές, µα ότι πατούσαµε  τα ιερά χώµατα των 
∆ελφών, των Μυκηνών της Αρχαίας Κορίνθου, 
του Παλαµηδιού, ήταν κάτι άλλο. Ρίγος διαπερ-
νούσε το κορµί και δάκρυα συγκίνησης ανέβαι-
ναν στα µάτια όταν περνούσαµε εκεί που έζησαν 
οι ένδοξοι πρόγονοί µας, σε χώρους Μυθολογίας,  
Οµηρικών Επών, Ιστορίας αρχαίας και νέας.  
Αποφάσισα λοιπόν να µοιραστώ µαζί σας λίγες 
φωτογραφίες και να σας παροτρύνω τις επόµενες 
διακοπές σας,  µη βιασθείτε να τις προγραµµατί-
σετε στο εξωτερικό. Ξανασκεφτείτε το.  Κάποια 
γωνιά της Ελλάδας δεν την έχουµε γνωρίσει και 
µας περιµένει. Ας την επισκεφθούµε.  
Έτσι εκτός από χαρούµενες διακοπές θα έχουµε 
την ευκαιρία να δείξουµε στα παιδιά µας την πα-
τρίδα τους, ενώ παράλληλα θα ενισχύουµε την ε-
θνική µας οικονοµία. Αξίζει. 

 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

∆ελφοί  (άποψη) 

Στους  βάση του βωµού του Απόλλωνα η επιγραφή: 
« ∆ΕΛΦΟΙ Ε∆ΩΚΑΝ ΧΙΟΙΣ ΠΡΟΜΑΝΤΕΊΗΝ»  

Ο Ηνίοχος των ∆ελφών Μυκήνες, στην Πύλη των Λεόντων  
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δείπνο στο ξενοδοχείο «Morning Star» στο Κο-
ντάρι, µε 142 προσκεκληµένους που παρά τη ζέ-
στη, έµειναν ευχαριστηµένοι και τα σχόλια ήταν 
παραπάνω από ευµενή. 

Πάνω στην Πέτρα του Οµήρου ανακηρύχθηκαν Επίτιµοι 
∆ηµότες Οµηρούπολης διαπρεπείς Οµηριστές, µεταξύ τους 

ο τ.  πρόεδρος Ακαδηµίας Αθηνών Νίκος Κονοµής 
 

Το ίδιο βράδυ µας απενεµήθη τιµητικό δίπλωµα 
και µετάλλιο (αντίγραφο Βυζαντινού Κωνσταντι-
νάτου) που βάλαµε µαζί µε τα τόσα άλλα που α-
πλόχερα η Euroclassica µας έχει απονείµει. 

Ο Πρόεδρος της Euroclassica Prof. H. J. Glücklich 
µας απονέµει τιµητικό δίπλωµα και µετάλλιο 

 
Τα µέλη της Οµηρικής Ακαδηµίας έφυγαν ευχα-
ριστηµένα κι εµείς τους περιµένουµε να ξανάρ-
θουν του χρόνου, πιστεύοντας ότι σαν το µέγιστο 
πολιτιστικό γεγονός στο νησί µας αξίζει να στη-
ριχθεί, ευχόµενοι την ίδια γνώµη να έχουν οι νεο-
εκλεγέντες της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των 
βαθµίδων καθώς κι ο νέος Πρόεδρος του Οµηρεί-
ου, που χωρίς προσχήµατα θα βοηθήσουν στη εύ-
ρυθµη λειτουργία της. 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Οµηρικής Ακαδηµίας συνέχεια... 
Για µια ακόµη φορά το καλοκαίρι που πέρασε η 
Οµηρική Ακαδηµία  λειτούργησε στο νησί µας 
µε επιτυχία. 
Προσωπικότητες από την Ελλάδα και τον κό-
σµο λάτρεις της γλώσσας και του πολιτισµού 
µας, συµµετείχαν και  παρουσίασαν τις επιστη-
µονικές τους ανακοινώσεις γύρω από τον 
Όµηρο και τα Ελληνικά Γράµµατα στους εκατό 
και πλέον Ελληνιστές φοιτητές που τους ακο-
λούθησαν από τις πατρίδες τους.  

Η ∆ρ Μαρία-Ελευθερία Γ. Γιατράκου  
στο βήµα του Οµηρείου Πνευµατικού Κέντρου 

 
Έναρξη στο Οµήρειο, επίσκεψη στην Εγνούσα 
και σε πολλά µέρη της Χίου, παράλληλα µε τα 
εντατικά µαθήµατα ελληνικών αρχαίων και νέ-
ων, µελέτη και ανάλυση των οµηρικών επών, δι-
δασκαλία ελληνικών χορών κ. λ. π. 
Το Περιοδικό µας για τρίτη συνεχή χρονιά πα-
ρακολούθησε όλες τις εργασίες της Οµηρικής 
Ακαδηµίας στηρίζοντάς τις ηθικά και υλικά. 
Στις  20 Ιουλίου παρέθεσε  το  καθιερωµένο  πια 

Καθολικό Ι. Μονής Ευαγγελιστρίας Οινουσσών, που µε 
 την Οµηρική Ακαδηµία επισκεφθήκαµε στις 15-7-02  







∆ρ Σταµάτης Μ. Κριµιζής 
Ο Μέγας Έλληνας Αστροφυσικός της Αµερικής που ανέβασε τη Χίο στα… επουράνια 

Ο ∆ρ Σταµάτιος Μ. Κριµιζής έχει στο ενεργητικό 
του µια µακροχρόνια και διακεκριµένη καριέρα 
σαν εκπαιδευτικός και πρωτοπόρος ερευνητής µε 
πειράµατα στα σπουδαιότερα διαστηµικά προ-
γράµµατα των Η.Π.Α. καθώς και της διεθνούς ε-
πιστηµονικής κοινότητας. Είναι διευθυντής του 
Τµήµατος ∆ιαστηµικής Φυσικής του Εργαστηρί-
ου Εφαρµοσµένης Φυσικής του Πανεπιστηµίου 
Τζωνς Χώπκινκς των Η.Π.Α. (JHU/ALP). Από 
αυτή τη θέση διευθύνει τις δραστηριότητες 600 
περίπου επιστηµόνων, µηχανικών και τεχνικού 
και βοηθητικού προσωπικού. 
Στις βασικές δραστηριότητες του τµήµατος ∆ια-
στηµικής Φυσικής που διευθύνει, περιλαµβάνεται 
ο σχεδιασµός, η κατασκευή, ο τεχνικός έλεγχος 
και η αποστολή στο διάστηµα ολοκληρωµένων 
δορυφόρων και επιστηµονικών οργάνων, τα οποί-
α εκτελούν µετρήσεις πάνω σε διαστηµικές απο-
στολές της NASA γύρω από τη γη, τους άλλους 
πλανήτες και τον ήλιο.  
Τα επιστηµονικά ενδιαφέροντα του ∆ρ Κριµιζή 
συµπεριλαµβάνουν περιβαλλοντολογικά προβλή-
µατα της γης, τις µαγνητόσφαιρες της γης, των 
πλανητών και άλλων διαπλανητικών σωµάτων, 
τα ηλιακά φαινόµενα και τη φυσική πλάσµατος 
στο διαπλανητικό χώρο. Έτσι µε την καθοδήγησή 
του,  το  τµήµα  ∆ιαστηµικής  Φυσικής  διενεργεί  
πρωτοποριακή έρευνα σε όλα τα πεδία της ∆ια-
στηµικής Επιστήµης, από την ατµόσφαιρα της 
γης  µέχρι  τον ήλιο,  το διαπλανητικό χώρο, τους 
πλανήτες,  τους κοµήτες,  τους  αστεροειδείς  και   
 

Ο ∆ρ Σ. Κριµιζής, ο γράφων και οι διαπρεπείς νοµικοί  
Ευγενία και  Παναγιώτης Νικολούδης στο εξοχικό  

των τελευταίων στα Μεστά (31-8-2001) 

 

άλλα διαστηµικά σώµατα. Μέχρι τώρα έχει εκτε-
λέσει πάνω από 60 δορυφορικές αποστολές στο 
διάστηµα και έχει κατασκευάσει πάνω από 100 ε-
πιστηµονικά όργανα, έχοντας έτσι επιβληθεί σαν 
το ίδρυµα που συνδυάζει την υπεροχή στη διαστη-
µική µηχανική µε τη βαθιά επιστηµονική έρευνα. 
Τα προγράµµατα του τµήµατος χρηµατοδοτούνται 
από τη NASA, το Ναυτικό και άλλες Κυβερνητι-
κές υπηρεσίες. 

Ο ∆ρ Σ. Κριµιζής µε τη σύζυγό του  λογοτέχνη  
Μαρία Αναστασοπούλου  στο Ηραίο της Σάµου 

 

Ο ∆ρ Σταµάτης Κριµιζής γεννήθηκε στο Βροντά-
δο της Χίου. Εκεί τελείωσε ∆ηµοτικό και  το  Γυ-
µνάσιο. Γιος Έλληνα µετανάστη που πηγαινοερ-
χόταν στην Αµερική, µετά το θάνατο του πατέρα 
του πήγε στην Αµερική όπου και σπούδασε στο 
Πανεπιστήµιο της Μινεσότα, απ` όπου έλαβε το 
πτυχίο της φυσικής το 1961 και στο Πανεπιστήµιο 
της Αϊόβα, όπου υπό την καθοδήγηση του J. A. 
Van Allen, που ανακάλυψε τις ραδιενεργούς ζώ-
νες Βάναλλεν γύρω από τη γη, απόκτησε Μαστερς 
και ∆ιδακτορικό στη φυσική το 1963 και 1965 α-
ντίστοιχα. Η διδακτορική διατριβή του ∆ρ Κριµι-
ζή πάνω στο µοντέλο διάδοσης των πρωτονίων 
προερχοµένων από τις εκλάµψεις του ήλιου 
(Krimigis, s. m., Interplanetary diffusion model 
for the time behavior of intensity in a solar cosmic 
ray event, J. Geophys. Res. 70, 2943-2960, 1965) 
ήταν η πρώτη µελέτη που ερµήνευσε  τη διαπλα-
νητική διάδοση των πρωτονίων µέσα από µια δια-
δικασία  διάχυσης και έγινε γνωστή σαν «το µο-
ντέλο Κριµιζή»  στην  ανάπτυξη  του  θέµατος  για  
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τις επόµενες δυο δεκαετίες. Αµέσως µετά την από-
κτηση του διδακτορικού του διπλώµατος, ο ∆ρ 
Κριµιζής προσελήφθη σαν επίκουρος καθηγητής 
στη Σχολή Φυσικής και Αστρονοµίας του Πανεπι-
στηµίου της Αϊόβα, όπου δίδαξε για τρία χρόνια. 
Από το 1972 προήχθη στη βαθµίδα του ισότιµου 
καθηγητή στο Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσι-
κής του Πανεπιστηµίου Τζωνς Χώπκινς. 
Σα µεταπτυχιακός ακόµα φοιτητής στο Πανεπι-
στήµιο της Αϊόβα, ο ∆ρ 
Κριµιζής εξελέγη από 
τη NASA σαν συνερευ-
νητής του Van Allen για 
το πείραµα του Πανεπι-
στηµίου που εστάλη µε 
το διαστηµόπλοιο Mari-
ner 4, που ήταν η πρώτη 
τότε αποστολή στον 
Άρη. Ο ίδιος επινόησε, 
σχεδίασε και κατασκεύ-
ασε τον πρώτο µετρητή 
στερεάς κατάστασης 
που εστάλη ποτέ στο 
διάστηµα. Συµπτωµατι-
κά, το ερευνητικό 
όργανο του Mariner 4, 
εκτός από τη µελέτη 
των στοιχείων στην πε-
ριοχή του Άρη, ανακά-
λυψε την εκτόξευση η-
λεκτρονίων υψηλής ε-
νεργείας στις εκλάµψεις 
του ηλίου (Van Allen, J. 
A. and S. M. Krimigis, 
Impulsive Emission of 
~40 kev electronics 
from the sun, J. Geophys. Res., 70, 5737-5751, 
1966), ένα φαινόµενο που έκτοτε χρησιµοποιείται 
κατά κανόνα στην εξερεύνηση της απελευθέρω-
σης ηλιακής ενεργείας µέσω ακτίνων Χ και µικρο-
κυµάτων. 
Την ίδια χρονική περίοδο, σαν ιθύνων ερευνητής 
(Lead Investigator) στο πείραµα µετρήσεως ιό-
ντων υψηλής ενεργείας του δορυφόρου Injun 4, 
σχεδίασε, κατασκεύασε και απέστειλε στο διάστη-
µα (Νοέµβρης 1964) τον πρώτο µετρητή, που είχε 
την ικανότητα να διακρίνει πυρήνες Ηλίου από 
πρωτόνια, µέσω του οποίου ανακάλυψε το συστα-
τικό Ήλιο (άλφα σωµατίδιο) στις ραδιενεργούς 
ζώνες της γης (Krimigis, S. M. and Van Allen, 
Geomagnetically trapped alpha particles, J. Geo-
phys. Res., 72, 5779-5797, 1967). 
Σαν κύριος δηµιουργός και ερευνητής του πειρά-
µατος  του  Μετρητή  Στερεάς  Κατάστασης   στο  

Injurn-5, ο ∆ρ Κριµιζής, εν συνεχεία, επινόησε 
και κατασκεύασε ένα πρωτοποριακό σύστηµα, 
που ανακάλυψε την παρουσία πυρήνων βαρύτε-
ρων από το Ήλιο, παγιδευµένων στις ζώνες Βα-
ναλλεν (Krimigis et al, Trapped energetic nuclei 
Z>3 in the Earth`s outer radiation zone, J. Geo-
phys. Res. 75,  4210-4215, 1970). 
Την άφιξη του ∆ρ Κριµιζή στο Εργαστήριο Ε-
φαρµοσµένης Φυσικής του Πανεπιστηµίου Τζων 

Χώπκινς, ακολούθησε η 
επιλογή του σαν Πρώ-
του Ερευνητή (Principal 
Investigator) για το πεί-
ραµα της Μέτρησης 
Φωρτισµένων Σωµατιδί-
ων (CPME) των διαστη-
µοπλοίων Explorer 47 
και 50, που εκτοξεύθη-
καν το 1972 και 1973 
αντίστοιχα.  
Το όργανο του πειράµα-
τος στο διαστηµόπλοιο 
Explorer 50 λειτουργεί 
ακόµα και σήµερα και 
παρέχει την πιο πλήρη 
πηγή δεδοµένων για τα 
ηλιακά σωµατίδια υψη-
λής ενεργείας.  
Κανένα όργανο από όσα 
έχουν εκτοξευθεί µέχρι 
σήµερα στο διάστηµα 
δεν έχει δώσει πιο πλή-
ρη στοιχεία. 
Το 1971 ο ∆ρ Κριµιζής 
ανέπτυξε προ-ενισχυτές 
ευαίσθητους σε πολύ 

χαµηλές ενέργειες, που οδήγησαν στην κατα-
σκευή οργάνου για την εξερεύνηση σωµατιδίων 
φορτισµένων µε χαµηλή ενέργεια στους απώτε-
ρους πλανήτες. Το όργανο αυτό (Low Energy 
Charged Particle ή LECP) που κατετέθη µαζί µε 
άλλες 300 προτάσεις επιστηµονικών εξερευνητι-
κών οργάνων προς έγκριση στη NASA, επελέγη 
µεταξύ των 10 που εστάλησαν µε τα διαστηµό-
πλοια Voyager 1 και 2. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
στο διαγωνισµό αυτό, το LECP του ∆ρ Κριµιζή 
θεωρήθηκε σαν τελειότερο εκείνου που είχε υπο-
βάλει ο πρώην καθηγητής του Van Allen για το 
ίδιο πείραµα. Ο ∆ρ Κριµιζής υπήρξε τότε (1971) 
ο νεώτερος Principal Investigator, που εξέλεξε 
ποτέ η NASA. Η επιτυχία των Voyager 1 και 2, 
που εκτοξεύτηκαν το 1977, είναι γνωστή, ενώ τα 
όργανα LECP στέλλουν ακόµη πολύτιµες πληρο-
φορίες.  Οι   ανακαλύψεις  που   οφείλονται  στα   

Ο ∆ρ Σταµατης Μ. Κριµιζής  
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LECP είναι πάρα πολλές για να παρουσιαστούν µε 
λεπτοµέρεια. Είναι αρκετό να αναφερθεί ότι του-
λάχιστον 150 εργασίες έχουν δηµοσιευθεί από τα 
δεδοµένα που έχουν στείλει µέχρι σήµερα. 

Ο ∆ρ Κριµιζής καθαρίζει τα χιόνια στο σπίτι του  
 
Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο ∆ρ Κριµιζής 
συνέλαβε την ιδέα ενός διαστηµικού πειράµατος 
που θα εξερευνούσε τις πηγές των ραδιενεργών 
πηγών της γης. Το πείραµα έγινε γνωστό σαν 
AMPTE (Active Magnetospheric Particle Tracer 
Explorers) και τελικά εξελίχθηκε σε µια διεθνή 
συνεργασία µεταξύ των ΗΠΑ, Γερµανίας και Αγ-
γλίας. Ο ∆ρ Κριµιζής ήταν ο ιθύνων (Principal  In-
vestigator) της οµάδας των ΗΠΑ.  
Στα πλαίσια του ίδιου προγράµµατος το 1984 ε-
κτοξεύθηκαν 3 διαστηµόπλοια, που µεταξύ άλλων 
δηµιούργησαν και τον πρώτο τεχνικό κοµήτη  του 
ηλιακού µας συστήµατος. Το AMPTE πρόσφερε 
υλικό για πάνω από 500 δηµοσιευµένες επιστηµο-
νικές εργασίες. Τη δεκαετία του `80 ο ∆ρ Κριµι-
ζής ήταν ο βασικός παράγων στην ανάπτυξη µιας 
νέας τεχνολογίας για τη φωτογράφηση των Μα-
γνητοσφαιρικών πλασµάτων. Η τεχνική αυτή βα-
σίστηκε σε πρωτότυπες παρατηρήσεις πάνω στις 
πληροφορίες που έστειλαν τα Voyager µε σκοπό 
να εξερευνηθούν τα αφόρτιστα άτοµα υψηλής ε-
νέργειας (Energetic Neutral Atoms or ENA), που 
είχαν επισηµανθεί στον δακτύλιο αερίων του δο-
ρυφόρου του ∆ία Ηώ. Ο ίδιος ηγήθηκε στην κατα-
σκευή  µιας ΕΝΑ φωτογραφικής συσκευής µε την 
οικονοµική υποστήριξη ενός καινοτοµικού ερευ-
νητικού κονδυλίου της NASA (1985). Πάνω σ` 
αυτή τη φωτογραφική συσκευή βασίστηκε η κατα-
σκευή ενός νέου οργάνου για τη φωτογράφηση 
των µαγνητοσφαιρών (Magnetosphere Imaging In-
strument or MIMI) που εκτοξεύθηκε πάνω στο 
διαστηµόπλοιο Cassini στην αποστολή στον Κρό-
νο, το 1997.  
Ο ∆ρ Κριµιζής είναι ξανά ο ιθύνων ερευνητής 
( Principal Investigator) στο πείραµα αυτό. Πάνω 
στις ανακαλύψεις αυτές βασίζει το τµήµα ∆ιαστη-
µικής της NASA άλλες αποστολές.  
Παράλληλα µε την προώθηση της τεχνολογίας και  
της επιστήµης, ο ∆ρ Κριµιζής κατάφερε να ανάγει 
το επιστηµονικό πρόγραµµα του Εργαστηρίου Ε-
φαρµοσµένης Φυσικής του Πανεπιστηµίου Τζων 
Χώπκινς από µια ολιγάριθµη επιστηµονική οµάδα  

το 1968, σε ένα πολυάριθµο τµήµα διαστηµικής 
ερευνητικής δραστηριότητας µε µεγάλη ποικιλία 
προγραµµάτων, από θέµατα Ωκεανογραφίας µέχρι 
Αστροφυσικής. 
Η οµάδα φυσικής πλάσµατος του τµήµατός  του, 
έχει αναγνωριστεί σαν η µεγαλύτερη και η πιο πε-
τυχηµένη και πρωτοποριακή στις ΗΠΑ. Κάτω από 
την επίβλεψη του ∆ρ Κριµιζή, το ALP κατασκεύ-
ασε στο πρόγραµµα Discovery (Near or Near 
Earth Asteroid Rendezvous), που εκτοξεύθηκε και 
έφτασε µέχρι τον Αστεροειδή Έρωτα όπου και 
προσεδαφίσθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2001. 
Ένας από τους κρατήρες του Έρωτα ονοµάζεται 
Χίος (HIOS) κοντά στον µεγάλο κρατήρα Ψυχή. 
Έτσι τ` όνοµα του νησιού, πήγε στα… επουράνια. 
Κι ο ∆ρ Κριµιζής φυσικά δεν έµεινε µόνο στη γη. 
Το 1979 η ∆ιεθνής Αστροναυτική Ένωση 
(International Astronautical Union) έστειλε και το 
δικό του όνοµα στον ουρανό, µετονοµάζοντας τον 
Αστεροειδή 1979 UH,  σε 8323 KRIMIZIS.  
Πολλές οι τιµητικές διακρίσεις πριν και µετά απ` 
αυτήν. Αναφέρουµε µερικές ενδεικτικά όπως το 
µετάλλιο της NASA για εξαιρετικό επιστηµονικό 
επίτευγµα (NASA Medal for Exceptional Scien-
tific Achievement) το 1980 και για δεύτερη φορά 
το 1986, το οµαδικό βραβείο (Group Achievement 
Award) για τα προγράµµατα Voyager, AMPTE, 
Galileo και Ulysses από τη NASA, το βραβείο για 
εξαιρετικό επιστηµονικό επίτευγµα από την Ευ-
ρωπαϊκή Υπηρεσία ∆ιαστήµατος για το Πρόγραµ-
µα Ulysses.  
Η επιστηµονική προσφορά του ∆ρ Κριµιζή έχει α-
ναγνωριστεί από πολλούς  επιστηµονικούς  οργα-
νισµούς όπως την Αµερικανική  Εταιρεία Φυσικής  
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Η εκτόξευση του Near 



µεγαλύτερα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα 
της Αµερικής και όλου του κόσµου. 
Στις 26 Μαρτίου 1986 είχε προσκληθεί µε άλλους 
5 επιστήµονες σε γεύµα στον Λευκό Οίκο µε σκο-
πό να ενηµερώσει τον Πρόεδρο Ρήγκαν για το πεί-
ραµα LECP στο Voyager και το πρόγραµµα συ-
νεργασίας AMPTE µε  Γερµανία και  Αγγλία. 
Πήρε επίσης µέρος στην ενηµέρωση του Προέ-
δρου Μπους στις 7 Ιουλίου 1990, για την επιτυχή 
συνάντηση του Voyager µε τον Ποσειδώνα στις 
25 Αυγούστου 1989 και τον ∆εκέµβριο του 1987 
ήταν ένας από τους προσκεκληµένους στη συνά-
ντηση µε τον Πρόεδρο Κορµπατσώφ στην πρώτη 
επίσκεψη του τελευταίου στην Αµερική. 

Πολύ λίγος ο χώρος στο Περιοδικό µας κι οι γνώ-
σεις µου πενιχρές για ένα τέτοιο αφιέρωµα, που 
έγινε όµως µε αγάπη κι ήταν χρέος τιµής σ` εκεί-
νον που τόσα έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα. 
Το αποφάσισα στις 16 Αυγούστου όταν ευρισκό-
µενος στο σπίτι του ζεύγους Κριµιζή στο  Βροντά-
δο της Χίου (ηµέρα του Αγ. Σταµατίου) πληροφο-
ρήθηκα ότι θα έφευγε επειγόντως στην Αµερική, 
λόγω  βλάβης στο  διαστηµοπλοίου CONTOUR  και  
της απαραίτητης εκεί παρουσίας του.  
Η πίκρα για την απουσία του από την ωραία παρέ-
α µας στην Παφυλίδα την µεθεποµένη, αντισταθ-
µίστηκε από την περηφάνια που όλοι νοιώσαµε 
και νοιώθουµε. Τα ίδια αισθήµατα αγάπης και 
θαυµασµού πληµµυρίζουν τις καρδιές όλων όσων 
είχαµε την τύχη να τον γνωρίσουµε από κοντά 
(και όχι µόνο) και  να γινόµαστε κοινωνοί της 
γνώσης του, «τυραννώντας» τον, όσες φορές ο πε-
ριορισµένος του χρόνος επέτρεπε να µας χαρίζει  
τη συντροφιά του.  

 

Βαγγέλης Ρουφάκης 
 
Θερµά ευχαριστώ τη φίλη και συνεργάτιδα του περιοδικού 
µας λογοτέχνη Μαρία Αναστασοπούλου-Κριµιζή, µα και 
τον ίδιο, για το υλικό που ευχαρίστως µου παραχώρησαν.  

Το µικρό διαστηµόπλοιο Near προσεδαφίζεται στον Έρωτα 
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(American Physical Society), που τον εξέλεξε ∆ια-
κεκριµένο Μέλος (Fellow) για εξαιρετική προ-
σφορά στην καταγραφή και ερµηνεία του πλάσµα-
τος στις µαγνητόσφαιρες των πλανητών και στην 
ηλιόσφαιρα, το 1983, όπως και στην Αµερικανική 
Γεωφυσική Ένωση (ACU), to 1980. Έχει βραβευ-
θεί από τη ∆ιεθνή Ακαδηµία Αστροναυτών και 
την Ακαδηµία AHEPA το 1994. Στο Παγκόσµιο 
∆ιαστηµικό Συνέδριο του 2002 του παρεδόθη το 
Βραβείο ∆ιαστηµικών Επιστηµών COSPAR , την 
υψίστη τιµητική διάκριση που η παγκόσµια δια-
στηµική επιστηµονική κοινότητα  έχει δώσει.  
Το 1993 εξελέγη µέλος της ∆ιεθνούς Αστροναυτι-
κής Ακαδηµίας (International Academy of Astro-
nautics), είναι συνεργαζόµενο µέλος της Ακαδηµί-
ας Αθηνών, έχει τιµηθεί από τον Πρόεδρο της Ελ-
ληνικής ∆ηµοκρατίας µε τον Χρυσό Σταυρό του 
Φοίνικα και βραβεύθηκε επίσης από το Ελληνοα-
µερικανικό Ινστιτούτο. 
Η επιστηµονική αναγνώριση του ∆ρ Κριµιζή τον 
έχει επιβάλλει σε παγκόσµια κλίµακα σαν οµιλητή 
ή οργανωτή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια για τη 
διαστηµική φυσική. Έχει δώσει διαλέξεις σε πολ-
λές ξένες χώρες όπως Αυστραλία, Καναδά, Κίνα, 
Ιαπωνία, Ρωσία, Ισραήλ και όλες τις χώρες της 
Ευρώπης. 
Έχει υπηρετήσει σαν Πρόεδρος, Σύµβουλος ή µέ-
λος σε ∆. Σ. πάνω από 36 επιστηµονικών και τε-
χνολογικών επιτροπών για τη NASA, την Εθνική 
Ακαδηµία Επιστηµών των ΗΠΑ και τη ∆ιεθνή Ε-
πιστηµονική Συµβουλευτική Επιτροπή Εµπειρο-
γνωµόνων  για τη ∆ιαστηµική Φυσική 
(Fachbeirat) του Max-Plank-Institute. 
Σαν Πρόεδρος της Επιτροπής για την Ηλιακή και 
τη ∆ιαστηµική Φυσική της Εθνικής Ακαδηµίας Ε-
πιστηµών (1983-86) η οποία προδιέγραψε το δια-
στηµικό ερευνητικό πρόγραµµα της NASA για 
την περίοδο 1985-2001 ο ∆ρ Κριµιζής συνέθεσε 
την γνωστή «Αναφορά Κριµιζή» που είχε τέτοια 
απήχηση ώστε έγινε εισήγηση  στη  Βουλή  των 
Αντιπροσώπων (Congress) για την έγκριση του 
προγράµµατος και ήταν η πρώτη φορά που µια α-
ναφορά της Ακαδηµίας Επιστηµών στηρίχθηκε µε 
απόφαση του Κογκρέσου.  
Οι τόσες επιτυχίες του ∆ρ Κριµιζή όπως είναι φυ-
σικό τράβηξαν την προσοχή των µέσων ενηµέρω-
σης  όλου του  κόσµου.  Η συνέντευξη  τύπου  που 
έδωσε  για  τις  ανακαλύψεις  του   στο Voyager 1, 
παρουσιάστηκε στην πρώτη σελίδα των New York  
Times στις 10 Ιουνίου 1979 µετά από τη συνάντη-
ση του διαστηµοπλοίου µε το ∆ία και  δεύτερη 
φορά τον Οκτώβριο του 1981 µετά τη  συνάντηση 
του Voyager 2 µε τον Κρόνο. Ανάλογες µεταδό-
σεις έκαναν τα  διεθνή πρακτορεία  καθώς  και  τα  



Μπράβο κυρ Θανάση 
 

Ο συµπαθέστατος παππούς Αθανάσιος Στάµπου-
λος που µε το δικό του τρόπο µέσα από τα ποιή-
µατά του σχολιάζει, επαινεί, καυτηριάζει κάθε τι 
και µε  το παράδειγµά του σαν καλός πατριώτης 
(υπηρέτησε την Πατρίδα για 10 χρόνια και τιµή-

θηκε µε πολλά πα-
ράσηµα και διπλώ-
µατα), καλός οικο-
γ ε ν ε ι ά ρ χ η ς  
(σύζυγος και πατέ-
ρας τριών παιδιών), 
και ενεργός πολίτης 
µε παρουσία σε όλα 
τα δρώµενα του νη-
σιού µας σήµερα, 
µας διδάσκει και 
µας εµπνέει.  

Αυτοαποκαλείται λαϊκός ποιητής και δικαίως. 
Χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις µα µε την καρδιά του 
γράφει για κάθε τι που τον συγκινεί. 
Μπράβο κυρ Θανάση. Να `σαι καλά να γράφεις 
και να σε βλέπουµε µπροστά µας σε κάθε εκδή-
λωση όπως τώρα, για πολλά-πολλά χρόνια. 
Από τη δεύτερη ποιητική του συλλογή «Η Χίος 
µέσα απ’ το βλέµµα και τις σκέψεις µου» που 
πρόσφατα κυκλοφόρησε, το επόµενο ποίηµα.   

 

     Βαγγέλης Ρουφάκης 
 
 

Χίος το µυρωµένο νησί 
 

Το "µυρωµένο" το νησί 
το έχουν ονοµάσει 
γιατί οι παλιοί το είχανε 
µη βρέξει και µη στάξει. 
 
Καταµεσής στο πέλαγος 
έρχονται οι ευωδιές της 
απ’ της µαστίχας τ' άρωµα 
κι από τις λεµονιές της. 
 
Τώρα γιατί την άφησαν 
στην τύχη την δικιά της 
και ρίχνουνε τα απορρίµµατα 
σε κάθε πια γωνιά της; 
 
Κοιτάτε συµπολίτες µας 
την καθαριότητα µας 
σκεφτείτε την υγεία µας 
και τα µικρά παιδιά µας. 

 

              Αθανάσιος Στάµπουλος 
   Λαϊκός Ποιητής 

«∆άφνη» ∆εκέµβριος 2002                                                        20      

Τα µεθυσµένα βήµατα 
 

Θα πνίξω κι απόψε  
πολλούς απ’ τους φόβους µου  
µέσα στο άκρατο πιοτό 
 
Στον πάτο της κούπας  
θα βλέπω τα όνειρα  
Τα όσα ο ύπνος όνειρα  
ποτέ του δε µου φέρνει  
Εσένα Τον έρωτα      
Τα παιδιά Τον νέο 
 
Αυτόν που δεν είµαι πια  
και που αλίµονο ποτέ µου δε θα γίνω 
 
Στην κρυστάλλινη χούφτα  
βλέπω να µε παρατηρούν  
όλοι οι απόντες 
 
Ζω ξεχασµένος 
και ζω πεθαίνοντας 
µε τα οµοιώµατα των ονείρων 
 
Ο ισοβίτης που κάθε νύχτα  
µε µεθυσµένα βήµατα  
κλείνεται στο κελί 
 
Αυτός που κάθε νύχτα  
γκρέµιζε τους µεσότοιχους 

              

               L’ AUTRE   VOIX 
              Εύα Λιάρου-Αργύρη 

   

Αποστροφία Αφροδίτη 
 

Κοίτα µε  
φως εωθινό 
Μίλα µου  
χείλι αλάλητο 
Φίλα µε 
στόµα αφίλητο 
∆έσε τις συλλαβές των εποχών 
Λύσε τη ζώνη των ωρών 
Πολεµικό µου χέρι 
Κρύψε µε στους ανθήρες σου 
Κρίνο της εντροπίας         

     L’ AUTRE   VOIX 
              Εύα Λιάρου-Αργύρη 
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Βασίλειον της Ελλάδος  Ι. Μητρόπολις Χίου  Αριθ. Πρωτ. 66 
Εν Χίω τη 22 Οκτωβρίου 1947 
Προς τον Καθηγούµενον του Ιερού Κοινοβίου Νέας Μονής  Εις Νέαν Μονήν 
 
Επειδή επληροφορήθηµεν η Μονή υµών δεν λειτουργείται υπό των εις την δύναµιν των 
υπαγοµένων Ιεροµονάχων, εντελλόµεθα όπως δι υµών ειδοποιηθώσι ούτοι ότι δέον όπως 
απαρεγκλίτως αναλάβωσι εκ περιτροπής έκαστος την καθ` εβδοµάδα λειτουργίαν της 
Ιεράς υµών Μονής αρχής γενοµένης υφ` υµών, λαµβανοµένου υπ` όψει ότι ο δι εκάστην 
εβδοµάδα εφηµερεύων θα οφείλη να µη αποµακρυνέται της Μονής υµών αδικαιολογή-
τως. 
Εν περιπτώσει δυστροπίας τινός εκ τούτων, θα ευρεθώµεν εις την δυσάρεστον θέσιν να 
επιβάλωµεν, τας εκ του νόµου οριζοµένας κυρώσεις. 
 
Προς Θεόν Ευχέτης υµών 
Ο Χίου Παντελεήµων 
 
 
 
Κοινοποίησις: 

Τον τελευταίο καιρό πολλά τα γεγονότα! ∆ιε-
θνής τροµοκρατία, πόλεµοι στ` όνοµα της ειρή-
νης, σύλληψη τροµοκρατών στην Ελλάδα, µαρα-
θώνιος λύσης (;) του Κυπριακού, οι πάντες ανα-
ζητούν την καταξίωση δια των τηλεοπτικών πα-
ραθύρων, ως κι ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος 
µας βγήκε... αντιστασιακός ή συµµετέχων σε 
συλλαλητήρια! Φασιστοειδή και… σταγονίδια 
έγιναν οι υπέρµαχοι της δηµοκρατίας και σε πε-
ριπτώσεις αριστερότεροι των αριστερών.  
Εποχή λιτότητας και κροκοδειλίων δακρύων! 
Για τους λιµοκτονούντες, τα παιδιά των φανα-
ριών, τους ναρκοµανείς κ.λ.π. δεν υπάρχει «µία», 
ενώ για φανφάρες ή προβολή  ηγετών και ηγετί-
σκων, σπαταλούνται δισεκατοµµύρια.  
Τους ηγέτες παντός τύπου ανά την υφήλιο, θρη-
σκευτικούς τε και πολιτικούς, νοµίζω τους πήρε 
ο κατήφορος, για να µην πω κάποιος άλλος…  
Πάντα έτσι ήταν… Πάντα έτσι να µην είναι... 
Με τις σκέψεις αυτές σκαλίζοντας το αρχείο µου 
βρήκα µερικά «χαρτάκια» και τα δηµοσιεύω, 
έτσι, για να… γεµίσει η σελίδα 

Του Βαγγέλη Ρουφάκη 

 

Αρχι/την  Νικηφόρον Καλλιαγκάν  

» » Γρηγόριον Νικολούδην 

» » Γαβριήλ Τσαµπαρλήν 

» » Κάλλιστον Λουφάκην 

» » Κωνστάντιον Νεαµονίτην 

» » Σωφρόνιον Μεστούσην 

» » Συµεών Λεόβαρον 

» » Σωφρόνιον Παπαγεωργάκην 
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Αξιότιµε κύριε Ρουφάκη 
Η Οµηρική Ακαδηµία σας εκφράζουν για άλλη µία 
φορά τις άπειρες ευχαριστίες τους, διότι ευαίσθητος 
όπως είστε στα πνευµατικά και πολιτιστικά και γενι-
κώς σε ότι τιµά το ανθρώπινο πνεύµα, προάγει τον 
πολιτισµό και εξακτινώνει τα ελληνικά γράµµατα σ’ 
όλη τη γη, είστε κάθε χρόνο ο ευγενής χορηγός της 
Euroclassica και Οµηρικής Ακαδηµίας γι’ αυτό και 
δικαίως τύχατε των τιµητικών της διακρίσεων. 
Συµπαρασταθήκατε θυσιαστικά. Το εκτιµούµε και 
σας θεωρούµε για πάντα συνεργάτη πολύτιµο. 

Με εξαιρετική τιµή  
Για την Euroclassica-Οµηρική Ακαδηµία 

Η Αντιπρόεδρος 
Μαρία-Ελευθερία Γ. Γιατράκου 

* 
Αγαπητέ µου κ. Ρουφάκη 
Η γυναίκα µου κι εγώ επιθυµούµε να σας ευχαριστή-
σουµε για την πολύ ζεστή φιλοξενία σας και τις 
όµορφες στιγµές που περάσαµε κοντά σας στη διάρ-
κεια του συνεδρίου της Euroclassica. 
Ιδιαίτερα θα θέλαµε επίσης να θυµηθούµε την επίσκε-
ψη µετά το τέλος του συνεδρίου στο ∆αφνώνα και να 
σας ευχαριστήσουµε για το πλούσιο δείπνο στην Πα-
φυλίδα. 
Θυµόµαστε επίσης την επίσκεψη στην Καλλιµασιά µε 
το εντυπωσιακό λαογραφικό της µουσείο µε τα τόσο 
πλούσια εκθέµατά του. Η εφευρετικότητα του κ. Κολ-
λιάρου και η πρωτοτυπία της κατάταξης της συλλογής 
κατέπληξε όλους µας. 
Κύριε Ρουφάκη.  
Είστε ένας αγνός παράγων ανάµεσα σε τόσους άλλους 
του νησιού που αγωνίζεστε για τα κοινά παρόλο που 
οι συνθήκες της ζωής σας ήταν αντίξοες καταφέρατε 
να βρείτε τον τρόπο να συνεισφέρετε το µερίδιό σας 
στα κοινά. 

Με θερµές ευχαριστίες 
Νίκος-Ελένη Κονοµή 

(τ. Πρόεδρος Ακαδηµίας Αθηνών) 
* 

Αγαπητέ κ. Ρουφάκη 
Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ για τη ζεστή φιλοξενία 
σας στη Χίο. 
Ευχόµεθα να είστε πάντα καλά και να συνεχίζετε το 
υπέροχο έργο σας πάντοτε µε επιτυχία. 
Θα χαρούµε να σας δούµε στην Αθήνα. 

Με εκτίµηση 
Κώστας και Κατερίνα Σταµατοπούλου 

* 
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο «∆ροµοκαΐτειο»  
Αγαπητέ και εκλεκτέ κ. Ρουφάκη 
Πρώτον ευχαριστώ για την ευγενέστατη συµπεριφορά 
σας  προς  εµάς  κατά  την  πρόσφατη  (17-26/6/2002) 

επίσκεψή µας στη Χίο και δεύτερο συγχαίρω θερµά 
και ειλικρινά για την πνευµατική δραστηριότητά σας, 
που είναι πολύ αξιόλογη όπως προκύπτει και από το 
«Πετροχελίδονα και Ηλιοστάσια» και από το Περιοδι-
κό «∆άφνη» που µας εστείλατε. 
Με πολλήν εκτίµηση 

Ο Πρόεδρος του ∆. Σ. 
Ν. Γ. Τσικής 

* 
Αγαπητέ κ. Ρουφάκη 
Θα θέλαµε να σας συγχαρούµε για την αξιόλογη δου-
λειά που µας παρουσιάσατε στο Περιοδικό «∆άφνη», 
σχετικά µε το αφιέρωµα στους Έλληνες της Αµερικής. 
Στο αφιέρωµά σας αναδεικνύονται µια σειρά από δρα-
στηριότητες των οµογενών, ανάδειξη τους σε πλούσια 
πολιτειακά αξιώµατα αλλά και η πλούσια πολιτιστική 
τους δράση. 
Το ∆. Σ. της Ένωσης Οµογενών Χίου εκ µέρους των 
µελών της σας ευχαριστεί για την ακούραστη πολιτι-
στική και αρχειακή προσφορά σας. 
∆ιατελούµε µε εκτίµηση 
Για το ∆. Σ. 
  Ο Πρόεδρος  Η Γ. Γραµµατέας 
 Μιχάλης Ψώρας          Ισαβέλλα Α. Μπουρνιά 

* 
Αγαπητέ κύριε Ρουφάκη 
Πήρα το περιοδικό σας και ευχαριστώ πολύ. Έτσι 
έµαθα το σκοπό της επισκέψεώς σας στην Αµερική. 
Εύχοµαι πάντα να είσθε καλά και να σας αξιώσει ο 
Θεός να ξαναπάτε αφού υπάρχει εκεί ο αγαπηµένος 
σας αδελφός µε την οικογένειά του. Να σας ζήσει η 
µικρή Μαριάννα. Στόλισε το περιοδικό µε το ολόγλυ-
κό του µουτράκι. 
Έχω κι εγώ µια αδελφή στην Αµερική και ο νους µου 
είναι κοντά της. Τυχερή η κ. Αγγελική Ρουφάκη που 
πήγε σ’ ένα µέρος της Αµερικής που έχει Έλληνες. Η 
αδελφή µου τελείωσε το ∆ιδασκαλείο Μυτιλήνης και 
διορίστηκε δασκάλα ένα χρόνο στη Λήµνο και τον 
άλλο χρόνο στο Βροντάδο. Ούτε 22 χρόνων δεν ήταν 
ακόµη και έφυγε που η µοίρα της την έριξε σε ένα 
µέρος ( West Virginia) σ’ ένα χωριό που οι µόνοι 
Έλληνες είναι κουνιάδες και κουνιάδοι. Ευτυχώς που 
την βλέπαµε συχνά στην Πατρίδα. Τώρα 94 χρόνων 
δεν ταξιδεύει πια. Από την προδηµοσίευση του βιβλί-
ου του κ. Μελαχροινούδη είδα και το όνοµα του θείου 
µου και µεγάλου αδελφού του πατέρα µου Σταµάτη 
Κόβα και οµολογώ µε συγκίνησε. Πέθανε στα ξένα. 
Θαρρώ σας κούρασα µε τα προσωπικά µου. 
Σας στέλλω τη συνδροµή του περιοδικού, σας εύχοµαι 
πάντα υγεία και δύναµη στα πολλά και ποικίλα ενδια-
φέροντά σας.  

Με εκτίµηση 
Ελένη Μάγκου 



Γινότανε κάποτε κουβέντα για τη ζωή τη Βολισσό 
τα παλιά χρόνια. Η µεγαλύτερη κυρία της παρέας, 
έχοντας περάσει τα ογδόντα, θυµήθηκε µια περι-
πέτειά της κι ως συνήθως, τέντωσα τα’ αυτιά µου. 
Θάταν περίπου λέει, τρεις-τέσσερις µέρες πριν της 
Αγ. Μαρκέλλας. Ο ήλιος έψηνε την πέτρα. Η 
άπνοια έκανε η θάλασσα γιαούρτι. Οι πιο πολλοί 
συγχωριανοί θερίζανε ή αλωνίζανε στους αγρούς. 
Η δική της φαµίλια είχε µείνει σπίτι γιατί περιµέ-
νανε τους συγγενείς τους από τον Πειραιά. 
Ο άντρας της είχε γκρίνια γιατί θάµεναν πίσω οι 
δουλειές του. Τα παιδιά της γκρίνιαζαν και κείνα 
που θάχαναν ο παιχνίδι τους. 
-Μάινα γκρίνια σήµερα, τους είπε αυστηρά. Ξύ-
πνησα χαράµατα κι έχω ένα βάρος στο δόντι. Εν 
θέλω ν` ακούσω τίποτα. Τσιµουδιά. 
Το σπίτι της έλαµπε από πάστρα. Φρεσκοσιδερω-
µένες οι κουρτίνες, το καλό καλοκαιρινό τραπεζο-
µάντηλο, πεντακάθαρα τα στρωσίδια. Στην κουζί-
να, όλα ήταν στη θέση τους. Η αυλή φρεσκοπλυ-
µένη. Η σκάλα ασπρισµένη µε τα κυκλικά σχέδια 
στα σκαλιά. ∆εν είχε ανάγκη να δείχνει σε κανένα 
τη νοικοκυροσύνη της. Έτσι τάµαθε, έτσι τάκαµε. 
Το συγγενολόι της θάχε βγει κιόλας από το παπόρι 
στη Χώρα κι από στιγµή σε στιγµή θ` ακουγό-
ντουσαν οι φωνές τους κάτω στο δρόµο. 
Ακριβώς τότε της ήρθε ένας σουβλερός πόνος στο 
δόντι, στο πάνω το αριστερό σκυλόδοντο. Έκανε 
ένα αχ που µόνο αυτή το άκουσε. Ο κύρης της µε 
τα παιδιά είχαν βγει στην αυλή. Οι µουσαφίρηδες 
φτάσανε καταϊδρωµένοι φορτωµένοι τα πράγµατά 
τους. Γίνανε οι χαιρετούρες, τ` αγκαλιάσµατα, τα 
φιλιά. Έφεραν τα νέα τους και δώρα για τον καθέ-
να. Του άντρα της, µια αλλαξιά µπαµπακερά εσώ-
ρουχα. Των παιδιών ρουχαλάκια και παιχνίδια. 
Εκείνης, ένα καλοραµµένο φουστάνι από µπλε 
ζωρζέτα. 
-Φχαριστούµε. Νάστε καλά, έλεγε και ξανάλεγε. 
Μα µε κάθε της λέξη ο πονόδοντος δυνάµωνε. 
Άρχισε να χτυπάει όπως λέµε. 
-Να σας τρατάρω ντόπιο ερινό γλυκό πούχω φτιά-
ξει, είπε. Σκέφτηκε ότι πηγαίνοντας στην κουζίνα 
να το ετοιµάσει θάβαζε µια γουλιά σούµα στο 
στόµα για να ναρκώσει τον πόνο και θάδενε µια 
µαγουλίκα να το κρατήσει ζεστό. 
-Άστο για µετά, είπε η πρωτοδεύτερή της. Για τώ-
ρα βάλε κάτι να φάνε τα παιδιά που λυσσάξανε 
και για τους άντρες ένα καραφάκι πρωθιά µε ξερο-
µύτζηθρο. Και φέρε δροσερό νερό απ` το κανάτι. 
Κορακιάσαµε. Πάµε µέσα να σου δώσω ένα χέρι. 
-Εσύ καλλίτερα να κρεµάσεις τα ρούχα σας στο 
σκοινί. Σας έχω κάνει χώρο. Βγάλτε τα καλά σας 
και βάλτε κάτι λιανό. Ζέστη αυτή σήµερα Θε µου. 
-Ωχ το δόντι µου, ξεφώνησε. Τώρα όµως την 
άκουσαν όλοι και σίγησαν µαρµαρωµένοι. Ο 
άντρας της έτρεξε κοντά της, έβαλε το χέρι του 
προστατευτικά στον ώµο της, αλλά στο πρόσωπό 
του έβλεπες καθαρά την αγωνία ζωγραφισµένη. 
Με λέξεις πούβγαιναν πνιγµένες τον καθησύχασε. 
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ΣΤΟΝ Ο∆ΟΝΤΟΓΙΑΤΡΟ  
-Πάµε στον Λαουλάου, είπε εκείνος µε φωνή πού-
δειχνε παράκληση και συµπόνια. 
-Ωχ µάνα µου. Καλά. Ας πάµε, του αποκρίθηκε µε 
βαριά καρδιά. 
Ο Λάουλάου ήταν ή θάθελε τελοσπάντων νάναι, ο 
οδοντογιατρός της Βολισσού. 
∆εν θυµόταν γιατί του είχαν κολλήσει αυτό το 
άκακο τσούκλι. Λεγόταν ∆ηµήτρης Ζορµπάς. 
Ήταν ένας ψηλός και λεπτός άντρας µε ξερακιανό 
πρόσωπο κι ένα καλοσυνάτο βλέµµα κάτω από τις 
πυκνές φρυδάρες του. ∆εν παντρεύτηκε. Ζούσε µε 
τα λίγα που έβγαζε από το παντοπωλείο που δια-
τηρούσε µέσα στο σπίτι του και από διάφορες α-
γροτικές ασχολίες. 
Τον έφερε στα µάτια της να τους περιµένει κιόλας 
στην πόρτα, σκυφτός, ακουµπισµένος στην κα-
τσουνίκα του, µε τα ψαρά µαλλιά του µισοκτενι-
σµένα, φορώντας τις οκτάπηχες βράκες και το βε-
λουδένιο γιλέκο του. Την έπιασε φόβος για τον 
Λάουλάου. Από τα σώψυχά της παρακαλούσε. 
-Κάνε Θε µου ο Λάουλάου να πίνει τώρα το καφε-
δάκι του στου Γεροπάππου τον καφενέ πάνω στον 
Ταξιάρχη. Φώτησέ τον να κάτσει κι άλλο εκεί, 
κάτω απ` τη δροσιά της κληµαταριάς. Μακάρι να 
έχει πάει να παραγγείλει πρόκες και σκούπες για 
το µαγαζί του. Εύχοµαι ναργήσει νάρθει από το 
χωράφι γιατί θα τον κόβουν τα τσαρδίνια του. 
-Άντε πάµε είπε ο άντρας της, διακόπτοντας το 
µάταιο ευχολόγιό της. 
Ξεκίνησαν σιωπηλοί για το σπίτι-µαγαζί του Λά-
ουλάου. Στο δρόµο συναντήσανε πρώτα το γέρο-
Κουρούκη και µετά το γέρο-Αξιώτη. Εκείνη, κου-
νούσε µόνο το κεφάλι κρατώντας ένα µαντήλι πά-
νω στο στόµα.  
Ο άντρας της χαιρετούσε και τους περιέγραφε µε 
λίγες λέξεις το σηµερινό τους πρόβληµα. Συνα-
ντήσανε κι  ένα συγγενή τους που τους είπε µε 
ιντερέσο. 
-Τον Λάουλάου τον είδα πριν λίγο στον Χριστό 
και τραβούσε στο σπίτι του. Πηγαίνετε και περα-
στικά. 
Εκείνη έβγαλε ένα δυνατό ωχ. Όχι τόσο από τον 
πονόδοντο, όσο από την απογοήτευση για τα πα-
ρακάλια που δεν έπιασαν. Και να δεις βρε παιδί 
µου που το σπίτι του Λάουλάου ήταν κοντά. Στην 
πλατεία του Χριστού. Εκεί ντε στο στενάκι του 
Αη Μηνά επάνω στη µικρή ανηφορίτσα. Μιλάµε 
για πολύ κοντά τους. 
Κρεµάστηκε στο δυνατό µπράτσο του άντρα της 
κι αφέθηκε να της οδηγήσει σαν πρόβατο στο 
σφάξιµο. Στο µυαλό της ήρθαν  οι µαύρες σκέψεις 
για το τι θ` ακολουθούσε. Πως ο Λάουλάου θάταν 
κιόλας εκεί. Πάντα µε την περηφάνια ζωγραφι-
σµένη στο πρόσωπο γιατί ήταν ένας χρήσιµος 
άνθρωπος στη µικρή κοινωνία του χωριού και είχε 
κάθε δικαίωµα να νοιώθει έτσι. Πως θα της έλεγε 
«µάινα γκρίνια κόρη µου». Θα κοίταγε το δόντι 
της. Θα στήριζε το κοντοµοίρι στον τοίχο. Θα 
έδενε  τη  µια  άκρη  από  το σπάγκο στο δόντι και  
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Οι αρχαίοι, συγγραφείς αναφέρουν δυο διαφορε-
τικούς µύθους σχετικά µε τη γέννηση  του Ωρί-
ωνα. Κατά τον ένα ήταν γιος του Ποσειδώνα και 
της  Ευρυάλης, κόρης του Μίνωα. Κατά τον 
άλλο, πατέρες του Ωρίωνα ήταν συγχρόνως ο 
Ζευς, ο Ερµής και ο Ποσειδώνας.  
Πιστεύονταν πράγµατι ότι ο Υριεύς, γιος και αυ-
τός του Ποσειδώνα και της Πλειάδας Αλκυόνης, 
δέχτηκε κάποτε την επίσκεψη 
των τριών αυτών θεών, οι ο-
ποίοι για να τον ευχαριστή-
σουν για τη φιλοξενία, του ζή-
τησαν να διατυπώσει µια ευχή, 
την οποία θα ξεπλήρωναν. Ο 
Υριεύς που επιθυµούσε πολύ 
να έχει διάδοχο, ζήτησε να α-
ποκτήσει γιο. Οι τρεις θεοί γο-
νιµοποίησαν τότε το δέρµα ε-
νός βοδιού, το οποίο ο Υριεύς 
έθαψε  στη γη. Όταν το απέσυ-
ρε, µετά εννέα µήνες, βρήκε 
µέσα ένα µικρό παιδί. Αυτό 
έµελλε να γίνει ο Γίγας Ωρίων. 
Από τον πατέρα του Ποσειδώ-
να ο Ωρίων είχε λάβει το χάρι-
σµα να µπορεί να βαδίζει πάνω 
στα κύµατα της θάλασσας. 
Έγινε δε ήρωας αρκετών µύθων, από τους οποί-
ους θα αναφέρουµε τους σηµαντικότερους. 
Ο  Ωρίων όπως αφηγείται ο Όµηρος στην Οδύσ-
σεια, είχε αρπαχθεί από την «ροδοδάκτυλη» Ηώ, 
η οποία τον είχε ερωτευθεί. Η Άρτεµις, επίσης, 
σαγηνεύτηκε από την καλλονή του γιου του Πο-
σειδώνα, πράγµα που προκάλεσε την οργή του 
αδελφού της Απόλλωνα. Για να απαλλαγεί από 
τον Ωρίωνα, ο γιος της Λητούς κατέφυγε σ’ ένα 
στρατήγηµα. Προκάλεσε την αδελφή του να 
κτυπήσει µε τα βέλη της ένα δυσδιάκριτο σηµεί-
ο που έπλεε στη θάλασσα.  
Η Άρτεµις έπεσε στην παγίδα, και µε ένα βέλος 
κτύπησε τον στόχο, ο οποίος, όµως ήταν η κε-
φαλή του Ωρίωνα. 
Μεταγενέστερη εκδοχή παρουσιάζει διαφορετι-
κά το θάνατο του Γίγαντα.  

Ενώ κυνηγούσε µαζί µε τη θεά στη  Χίο, ο Ωρίων 
θέλησε να την κάµει ερωµένη του. Για να τον τι-
µωρήσει, η Άρτεµις έστειλε εναντίον του ένα 
σκορπιό, από το δάγκωµα  του οποίου ο Ωρίων 
πέθανε.  
Είναι αλήθεια όµως ότι, κατ’ άλλο συγγραφέα, 
όχι η Άρτεµις αλλά η Γαία έκαµε να βγει από τη 
γη ο σκορπιός, που έδωσε το θάνατο στον Ωρίω-

να. Κατά την εκδοχή αυτή, το γε-
γονός συνέβη στην Κρήτη, όπου ο 
γιος του Ποσειδώνα είχε καυχηθεί 
ότι θα εξαφάνιζε εύκολα όλα τα 
άγρια θηρία. 
Η Χίος υπήρξε θέατρο και άλλης 
περιπέτειας του Ωρίωνα. Όταν 
έφθασε στο νησί, φιλοξενήθηκε α-
πό τον βασιλιά Οινοπίωνα, γιο του 
∆ιονύσου και της Αριάδνης. Ερω-
τευθείς δε τη Μερόπη, κόρη του 
Οινοπίωνα, ο Ωρίων τη ζήτησε α-
πό τον πατέρα της σε γάµο.  
Ο Οινοπίων όµως ήταν αντίθετος 
στην ένωση αυτή. Μέθυσε, λοιπόν, 
τον Ωρίωνα, και ενώ αυτός κοιµό-
ταν, του έβγαλε τα µάτια. Έπειτα 
από αυτό διάταξε και τον έριξαν 
στην ακτή.   

Αλλά ο Ωρίων δεν έχασε το θάρρος του. Καθώς 
άκουε το µακρινό ήχο ενός σιδηρουργείου βάδισε 
προς την κατεύθυνση εκείνη και έφθασε στη Λή-
µνο, περιοχή του Ηφαίστου. Εκεί, πήρε ένα παιδί, 
το έβαλε στους ώµους του και το διάταξε να τον 
οδηγεί προς την κατεύθυνση του ανατέλλοντος η-
λίου. Οι ευεργετικές ακτίνες του άστρου της ηµέ-
ρας του ξανάδωσαν την όραση. Βιαστικός, τότε, 
ο Ωρίων επέστρεψε στη Χίο, για να εκδικηθεί τον 
Οινοπίωνα, αυτός όµως σώθηκε από τον Ποσει-
δώνα, ο οποίος κατασκεύασε γι’ αυτόν υπόγειο 
καταφύγιο εντελώς απρόσιτο. 
Ο Ωρίων έγινε αστερισµός κατόπιν αίτησης, όπως 
πιστευόταν, της Αρτέµιδος, η οποία ήταν απαρη-
γόρητη για το  θάνατό του...  

 

Από το βιβλίο «Ελληνική Μυθολογία» τόµος Α`  
Ιωάννου Ρισπέν Εκδόσεις ∆αρέµα (διασκευή) 

Ο Γίγας Ωρίων και η Χίος 

Ο ∆ίας ανέβασε τον Ωρίωνα στον ουρανό 
Φωτογραφία από το βιβλίο «Μύθοι και 
Θρύλοι» της Αλεξ. ∆έλτα-Παπαδοπούλου 



Περιεχόµενα 

 

Ερωτοποιός 
 

Λέξεις πληγές 
καταπίνουν αχόρταγα 
τα ρόδα που σµίλεψα κάποτε 
στη ρίζα του λαιµού σου. 
Κηπουρός ιδρωµένος  
ξανά γεωργώ στο κορµί σου 
τοπία καινούργια 
δεξαµενές φωτός 
αιωνόβιες πηγές ηδονής 
κι αφήνω τα βράδια  
ανοιχτά τα παράθυρα 
να ξεφυλλίζει το φεγγάρι 
τη γυµνή αθωότητα 
που σε φύτεψα. 

Αντώνης Λάρδας 
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 Συνέχεια από τη σελίδα 6 
Μα ξαφνικά εσοβαρέψανε κοµµατάκι, γιατί απέ το παραθύρι, στα διπλανά 
απάνω σπίτια, ο όµορφος γιος του Κωστή, ο Αργύρης, που την προχτές 
ήρτενε απέ τα παπόρια για Χριστούγεννα τις εκύτταζενε κ' εγέλανε κ' ευ-
τός «ο άνοστος» σαν που τον ήλεενε η Βεργινία, που οι γονιοί του εθέλανε 
πια να τόνε παντρέψουνε, µα ευτός εκλώτσανε. 
-Γιατί εσταµατήσετενε, βρε ούριες; Παίζετενε, παίζετενε γιατί α κρυώσε-
τενε! Μπορείτεν να µε κανέψετενε µε χιονιές; Για δοκιµάσετενε να δούµε-
νε ποια είναι πιο παλληκάρι! 
-Παλληκάρι είσαι και φαίνεσαι, γέρο! 
-Άρπα τηνε, λε η Βεργινία, που ποτές της εν ήθελενε να παίξει τη γυναίκα 
του, άµα, µικροί, έπαιζαν σπιτάκια. Μα τα χιόνια έδωκαν απάνω στην 
κρεββατίνα τ' αµπέλου κ' εγυρίσαν πίσω στα µούτρα της. Ευτός την είδεν 
αναψοκοκκινισµένη, σφιχτοδεµένη και φαρδιολέκανη και λε: Βρε, αφού 
µου τρών' τ' αυτιά µου οι γέροι να παντρευτώ εν παίρνω ετούτηνε; Κι αµέ! 
Α την πάρω! Α πα το πω της µάνας της και του κυρού της τώρα κιόλας, 
ήµπα και το µετανοιώσω, για, το ξεχάσω. 
-Βεργινία, της φωνάζει, πε της µάνας σου πως ά 'ρτω τώρα να πιω φασκο-
µηλιά σπίτι σας κ' εσύ διαλεξέ µου τους πιο θρεµµένους κουρκουµπίνους . 
-Ουγού! Πως εσείς εν έχετενε; Μα έλα! Μόνο πια που α σου κάµοµενε 
µαρτοπούλουδο πούναι για τους ελικιωµένους σαν κ' εσένα! 
-Για δε, άµαν είµαι 'γω ελικιωµένος κ' εσύ εµ πας πίσω, γιατί άµαν ήρτες 
στο σκολειό, επήαινα ακόµα κ' εγώ. Εξέχασές το; 

-Εν το ξέχασα, µα είντα φταίω 'γω 
που οι δάσκαλοι σε 'φήνανε δυο - 
δυο χρόνια σε κάθε τάξη, γιατί εν ε-
βάστανε η καρδιά τος να σε προϊβά-
σουνε, για να µην σε χάσουνε πού-
σουνε ξεφτέρι στα γράµµατα. Χαµό-
µηλο λοιπό! Α, θες χαµόµηλο, έλα! 
-Καλά, µα α το πιούµεν µαζί. Α πιείς 
κ' εσύ! 
-Άντε, έλα, σε περιµένοµενε! 
-Και να µην σας τα µωρολογώ γιατί 
α θήτενε ν' αφήκετενε το περιοδικό 
για να ζεστάνετενε τα χεράκια σας 
στο µαγκάλι, για σ' ευτό είντα που 
το λένε, το καλοριφέρ, να µην σας 
τα µωρολογώ, εδεδέτσι, επήεν ο Αρ-
γύρης εδεκείνην την παραµονή των 
Χριστουγέννων κ' ήπιαν το βραστικό 
µε τους κουρκουµπίνους και ψαθού-
ρια -τεφαρίκι ψαθούρια, γεια στα χέ-
ρια τος- µε την Βεργινία και για δή-
τενε -είντα είναι τα τυχερά κ' είντα 
κάµνουν τα χωρατά- ακόµα το πί-
νουνε µαζί άµα, χειµώνα, είναι ξέ-
µπαρκος, µε παρέγια το γιο και τις 
δυο τος κόρες, γιατί, γλέπεις, έεκείνα 
τα χιόνια, πράγµατις, εγινήκανε νυ-
φικό που τους ετύλιξενε και 
«έσονται οι δυο εις σάρκα µίαν» και 
«ους ο θεός συνέζευξεν, άνθρωπος 
µη χωριζέτω» προ παντός άµα χιονί-
ζει που ειν' και κρυώµα. Αµέ!  
Λοιπόν και στα δικά σας και καλά 
Χριστούγεννα. 
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Ανεµοζάλη 
 

Βρέχει στους κάµπους στις πλαγιές 
στις γκρίζες γέρικες ελιές 
τις στοιχειωµένες, 
ακούς παθιάρες µουσικές 
στους βράχους στις βουνοκορφές 
τις µουσκεµένες. 
 
∆ες την ορµητική ροή 
που τον χειµάρρων η βοή 
ανταριασµένη, 
φθάνει µε θρήνο γοερό 
κι αναταράζει το νερό 
αγριεµένη. 
 
Κυλά και τρέχει ή βροχή  
µέσ` στην υγρή την εξοχή  
µουντή εικόνα 
 σα µια κατάρα, σαν ευχή  
η πλάση φόρεσ' η φτωχή  
σκούρο χιτώνα. 
 
Κι οι γκρίζες γέρικες ελιές  
που τόσες είδαν χειµωνιές  
χρόνια και χρόνια,  
στέκουν στις µπόρες µοναχές  
σαν ανεµόδαρτες ψυχές 
και κλαιν αιώνια. 

 
«Γύρω στις σκέψεις µου»      
Ευαγγελία Γ. Κουτσοδόντη 



Ο Γίγας Ωρίων που πέθανε στη Χίο κι έγινε αστερισµός  
(2 παραστάσεις)  

Ο µύθος στη σελίδα 25 

 


