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Νύξεις ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Προβληματισμοί

Και εις έτη πολλά…
Η κυκλοφορία του πρώτου τεύχους των "ΝΑΞΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ"
ήταν ευχάριστη έκπληξη για τους απανταχού Ναξιώτες και φίλους της
Νάξου. Τα περιοδικό τάραξε τα τελματωμένα –είναι αλήθεια– νερά στον
πνευματικό ορίζοντα του νησιού. Η υποδοχή που του έγινε είναι κάτι
περισσότερο από ικανοποιητική.
Η έκδοση του περιοδικού μας έγινε αφορμή να εκδηλώσουν πολλοί
συμπολίτες μας την αγάπη τους (αληθινή και ανυπόκριτη) για το γενέθλιο τόπο, τη Νάξο. Πολλοί μας τηλεφώνησαν για να εκφράσουν τη
χαρά τους, μερικοί την ευγνωμοσύνη τους για την πρωτοβουλία μας.
Είναι γεγονός ότι το «στήσιμο» και η έκδοση ενός επιστημονικούφιλολογικού περιοδικού αξιώσεων, ενός περιοδικού το οποίο έχει κέντρο του ενδιαφέροντός του τη Νάξο και τον πολιτισμό της, ενός περιοδικού που προσφέρει στον αναγνώστη του, όπως πιστεύουμε ότι
είναι τα "ΝΑΞΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ", απαιτεί συνεχή προσπάθεια, και
μάλιστα συλλογική, την οποία είμαστε διατεθειμένοι να καταβάλουμε
και να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο και παρά τα προβλήματα που δημιουργεί η δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε.
Στην προσπάθειά μας αυτή ζητάμε την κατανόηση των αναγνωστών
μας για τυχόν αλλαγές στη δομή του περιοδικού. Προβληματιζόμαστε
συνεχώς και μέσα από τους προβληματισμούς μας δίνουμε λύση στα ζητήματα που παρουσιάζονται. Παράλληλα ζητάμε τη συμπαράσταση και
την αρωγή των πολυπληθών Ναξιωτών και φίλων της Νάξου, όχι μόνο
με την εγγραφή τους ως συνδρομητών, αλλά και με τις εργασίες τους
(επιστημονικές-λογοτεχνικές) που θα μας στέλνουν και κυρίως με τις
προτάσεις τους σχετικά με τη βελτίωση του περιοδικού, τόσο ως προς
τη μορφή όσο και ως προς το περιεχόμενό του. Το πνευματικό ορυχείο
που λέγεται Νάξος στη διαχρονία του είναι ακόμα ανεκμετάλλευτο, ο
πνευματικός του πλούτος ανεξερεύνητος. Παράλληλα, η Νάξος διαθέ3
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τει πολλούς σκαπανείς τόσο στον τομέα των επιστημών (Ιστορία, Αρχαιολογία, Λαογραφία, Φιλολογία κλπ), όσο και στον τομέα της τέχνης
(Πεζός λόγος, Ποίηση, Μουσική, Χορός κλπ). Αυτοί οι πνευματικοί άνθρωποι της Νάξου αγαπούν την ιδιαίτερη πατρίδα τους και την αγάπη
τους αυτή αναμφισβήτητα είναι διατεθειμένοι να εκδηλώσουν με μια
τους εργασία, με ένα κείμενό τους για το περιοδικό μας.
Επιδίωξή μας και συγχρόνως παρότρυνση στους συντάκτες επιστημονικών εργασιών είναι τα κείμενά τους να είναι στο μέτρο του δυνατού
εκλαϊκευμένα, χωρίς βέβαια να θίγεται η επιστημονική τους επάρκεια,
ώστε να διαβάζονται και να μελετώνται από τον μεγαλύτερο δυνατό
αριθμό αναγνωστών.
Επιδίωξή μας, επίσης, είναι να βρισκόμαστε σε συνεχή ανταλλαγή
απόψεων με τους αναγνώστες μας και για το σκοπό αυτό θα καθιερώσουμε από το επόμενο (τρίτο) τεύχος σελίδα αλληλογραφίας, στην
οποία θα δημοσιεύονται απόψεις και προτάσεις των αναγνωστών για
το περιοδικό και τη Νάξο γενικότερα. Γνωρίζουμε ότι το τέλειο δεν το
πετυχαίνουμε. Με τη συνεχή επιμονή μας, όμως, και τη βοήθεια των
αναγνωστών του περιοδικού είμαστε σίγουροι ότι θα το πλησιάσουμε.
Φιλοδοξία μας είναι η έκδοση αυτή να συνεχιστεί για πολλά χρόνια
και τα ΝΑΞΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ να καθιερωθούν στη συνείδηση των συμπολιτών μας και να διαγράψουν λαμπρή πορεία στο ναξιακό πνευματικό στερέωμα πέρα από εμάς και χωρίς εμάς. Και το ταξίδι τους αυτό
στο χρόνο να είναι χωρίς … Λαιστρυγόνες και Κύκλωπες, ανέφελο, ακύμαντο και ατέλειωτο Για το καλό της αγαπημένης μας Νάξου.
Ας ευχηθούμε, λοιπόν, στα ΝΑΞΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ολόψυχα:
«Και εις έτη πολλά…»
Ιωάννης Στυλ. Βερώνης

4
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ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΣ
(ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΛΥΠΤΩΝ Σ’ ΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ)
Ι. Κ. Τουμπακάρη
Ἀρχιτέκτονα

Ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Ἀλέκος Φλωράκης στὸ
προηγούμενο τεῦχος τῶν «Ναξιακῶν Γραμμάτων»
(ἀρ. 1, σελ. 50), ἡ Νάξος, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ λαμπρὰ ἔργα
τῆς ἀρχαϊκῆς ἐποχῆς, παρουσιάζει ὡραῖα δείγματα λιθοτεχνίας ἐνσωματωμένα στὰ Βυζαντινὰ καὶ
Μεταβυζαντινά της μνημεῖα. Τὰ ταπεινὰ ἐκκλησιαστικὰ κτίσματα τῆς μακρᾶς αὐτῆς περιόδου, κατάγραφα ἀρκετὰ ἀπὸ αὐτά, διάσπαρτα στὶς πλαγιὲς
τῶν βουνῶν, στὶς κοιλάδες καὶ στοὺς κάμπους τῆς
Νάξου, ἀποτελοῦν ἐκτὸς ἀπὸ πινακοθῆκες ἁγιογραφικῆς τέχνης ἀπὸ τὶς ἀπαρχὲς ἕως σήμερα καὶ μικρὰ
μουσεῖα γλυπτικῆς. Χάρις μάλιστα στὸν Γ. Μαστορόπουλο γνωρίζουμε ἕνα ἐπώνυμο
μαρμαρᾶ ποὺ δούλεψε στὴ Νάξο (Γ. Μαστορόπουλος, «Μαΐστρος Κόητος», ἕνας μαρμαρᾶς τοῦ ΙΒ΄ αŒώνα στὴ Νάξο, «Ἀντίφωνον», σελ. 436-443, Θεσσαλονίκη 1994).
Ἡ Παναγία ἡ Δαμιώτισσα, μιὰ κομψὴ ἐκκλησία τοῦ 12ου αἰώνα, χωμένη στὸν
ἐλαιώνα τῆς Τραγαίας δίπλα στὸν Καλόξυλο, ἀποτελεῖ μιὰ τέτοια ἀκριβῶς περίπτωση. Ἡ Εἰκόνα ποὺ κοσμεῖ τὸ ἐξώφυλλο, εἶναι τὸ παράθυρο τῆς βορεινῆς πλευρᾶς τοῦ
ναοῦ καὶ ἀποτελεῖ μιὰ μικρὴ συλλογὴ γλυπτῶν σὲ δεύτερη χρήση, ἀρθρωμένη σὲ μιὰ
ὀργανική, λειτουργικά, δομικὰ καὶ μορφολογικά, σύνθεση. Τὰ λιθανάγλυφα ποὺ διαμορφώνουν τὸ περιθύρωμα τοῦ ἀνοίγματος, πιθανὸν νὰ προέρχονται ἀπὸ τὸ ἀρχικὸ
τέμπλο τοῦ ναοῦ (Χ. Πέννας) χωρὶς νὰ ἀποκλείεται νὰ ἔχουν συλλεγεῖ ἀπὸ παλαιότερο
καταστραφέντα ναό. Παραπέμπουν στὸν κομψὸ ναὸ τῆς Γοργοεπηκόου στὴν Ἀθήνα
(πλάι στὴ Μητρόπολη) τῆς ἴδιας ἐποχῆς, τοῦ ὁποίου τὸ σύνολο τῶν ἐξωτερικῶν ἐπιφανειῶν καλύπτεται ἀπὸ λείψανα ἀρχαίων καὶ πρωτοχριστιανικῶν μνημείων, δηλαδὴ
ἀπὸ «σπόλια». Ὁ γλυπτικὸς διάκοσμος τῶν ναξιακῶν ἐκκλησιῶν ἄρχισε νὰ γίνεται
γνωστὸς καὶ προσβάσιμος στὸ εὐρὺ κοινὸ χάρις στὴν ἔκθεση ποὺ ὀργανώθηκε τὸ
2000 στὸν πύργο τοῦ Γλέζου στὴ Χώρα καὶ τὴν ἔκδοση τοῦ σχετικοῦ ὁδηγοῦ ἀπ’
ὅπου καὶ ἡ εἰκόνα ποὺ παραθέτουμε (Χ. Πέννας, Μελέτη Μεσοβυζαντινῆς Γλυπτικῆς. Νάξος-Πάρος, 2η Ε.Β.Α., Ἀθήνα 2000).
5
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Η αρχαιολογική έρευνα για την προ-νεολιθική,
Νεολιθική και Πρωτοκυκλαδική Νάξο
ως προνομιακός μοχλός ανάπτυξης*
Ειρήνησ Λεγάκη
Αρχαιολόγου της ΚΑ' Εφορείας ΕΠΚΑ

Πρόσφατες έρευνες (2010 - 2011) της ΚΑ΄ Εφορείας Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΚΑ΄ ΕΠΚΑ) στη Στελίδα1 επιβεβαίωσαν ανασκαφικά παλαιότερες ισχνές επιφανειακές ενδείξεις2 για την
ύπαρξη εργαστηρίων κατεργασίας πυριτόλιθου της Μέσης και Ανώτερης Παλαιολιθικής και της Μεσολιθικής περιόδου.3 (Xάρτης 1, εικ. 1,
2). Για να αναλογιστεί κανείς τη σπουδαιότητα της ανακάλυψης, σημειώνεται ότι οι γνωστές μεσολιθικές θέσεις στις Κυκλάδες και γενικώς
στην Ελλάδα είναι πολύ λίγες4, η δε Παλαιολιθική είναι η πιο δύσκολα
ανιχνεύσιμη, και κατ’ επέκταση η πιο σπάνια, περίοδος της ελληνικής
αρχαιολογίας.5 Συνεπώς, η εκμετάλλευση των διαθέσιμων φυσικών πόρων της Στελίδας από τον προϊστορικό άνθρωπο συνιστά όχι μόνο την
αρχαιότερη, μέχρι στιγμής, μαρτυρία στο νησί, αλλά μία από τις αρχαιότερες στον ελλαδικό χώρο.
Οι επόμενες αρχαιολογικά ανιχνεύσιμες περίοδοι, η Νεώτερη και η
* Ευχαριστώ ειλικρινά τους κκ. Λάζαρο Θεόφιλο και Στέφανο Ψαρρά για την τιμητική
πρόσκληση να συμμετάσχω στο περιοδικό «Ναξιακά Γράμματα», το οποίο είμαι σίγουρη
ότι θα τύχει θερμής ανταπόκρισης, καθώς έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στα πολιτιστικά πράγματα του τόπου.
1. Λεγάκη 2011.
2. Seferiades 1983, 69 -73.
3. Ως Παλαιολιθική περίοδος ορίζεται το πρωιμότερο τμήμα της Εποχής του Λίθου, κατά
τη διάρκεια της οποίας ο άνθρωπος χρησιμοποίησε λίθινα τεχνουργήματα. Διαιρείται
στην Κατώτερη Παλαιολιθική, με τις πρώιμες μορφές ανθρωπιδών και την παρουσία
λίθινων χειροπελέκεων, που ξεκινά πριν από 2,5 εκατομμύρια χρόνια και τελειώνει περίπου το 80.000 π.Χ., στη Μέση Παλαιολιθική ή Μουστέρια, την εποχή του ανθρώπου
του Νεάντερταλ, που τελειώνει περίπου το 33.000 π.Χ. και την Ανώτερη Παλαιολιθική,
οπότε εμφανίζεται και ο homo Sapiens, έως το 10.000 π.Χ. Ακολουθεί η Μεσολιθική
περίοδος, δηλαδή η περίοδος μεταξύ της Παλαιολιθικής και της Νεολιθικής, που συμπίπτει με το τέλος της εποχής των Παγετώνων και που χονδρικά, στον ελλαδικό χώρο,
τελειώνει περίπου το 6.500 π.Χ.
4. Γαλανίδου 2009, 18-25.
5. Οι γνωστές θέσεις δεν υπερβαίνουν τις 40 και στη συντριπτική τους πλειονότητα συγκεντρώνονται στην ηπειρωτική Ελλάδα (Παναγοπούλου 2009, 83-86).
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Η αρχ. έρευνα για την Προ-νεολιθική, Νεολιθική και Πρωτοκυκλαδική Νάξο

Τελική Νεολιθική6 (χάρτης 1), που ήρθαν στο φως σε ανασκαφές της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας τη δεκαετία του 1980 στη Γρόττα7 και στο
σπήλαιο του Ζα,8 εγγράφονται σε έναν ευρύτερο κυκλαδικό ορίζοντα
από τη Θήρα έως την Κέα, με δραστήριες κοινότητες που αναπτύσσουν
επαφές πέρα από τον νησιωτικό χώρο και διαμορφώνουν τα περισσότερα γνωρίσματα του κυκλαδικού πολιτισμού, η μετάβαση στον οποίον
είναι ομαλή.
Χνάρια του τελευταίου, που καλύπτει ολόκληρη την 3η χιλιετία π.Χ.
(περίπου 3200 έως 2000/1900 π.Χ.), απαντώνται σε κάθε σχεδόν σημείο της Νάξου (χάρτης 2). Αυτή η πυκνότητα των πρωτοκυκλαδικών
θέσεων που είναι δυσανάλογη σε σχέση με τον μικρό αριθμό των θέσεων των προηγούμενων εποχών (χάρτες 1 – 2), αλλά και το χρονολογικό
– γεωγραφικό χάσμα ανάμεσα στις περιόδους,9 ίσως οφείλεται σε έναν
βαθμό στον παράγοντα «τύχη» (δηλαδή τα σχετικά στοιχεία δεν έχουν
ακόμη περιέλθει στην αντίληψη των αρχαιολόγων) ή αντιστοιχούν σε
πραγματικά κενά της κατοίκησης, ωστόσο δεν μπορεί να αποσυνδεθεί
και από το γεγονός ότι οι πρώτες ανασκαφές, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, είχαν ως επίκεντρο τον «νησιωτικό προμυκηναϊκό πολιτισμό»,10 λόγω της έλξης που ασκούσε στους επιστημονικούς κύκλους.
Περαιτέρω, αυτές που έγιναν μεταπολεμικά (κυρίως τη δεκαετία του
1960, εικ. 3) υποχρεωτικά στράφηκαν στη διάσωση των πρωτοκυκλαδικών νεκροταφείων, εξαιτίας της μάστιγας της αρχαιοκαπηλίας που
είχε θέσει στο στόχαστρο το περιεχόμενό τους, δηλαδή τα μαρμάρινα
ειδώλια και σκεύη, επειδή κατείχαν υψηλή χρηματική αξία στην εγχώ6. Η Νεολιθική περίοδος, που ακολουθεί τη Μεσολιθική, θεωρείται ότι ξεκινά στην Ελλάδα λίγο πριν από το 6500 π.Χ. και διαρκεί μέχρι λίγο πριν ή μετά το 3000 π.Χ., ή
συμβατικά περίπου 6500-3000 π.Χ. Για λόγους καθαρά πρακτικούς η μελέτη της Νεολιθικής χωρίζεται, με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα, σε τέσσερις περιόδους χωρίς
σαφή όρια μεταξύ τους (συμβατική χρονολόγηση), ως εξής: (α) Αρχαιότερη Νεολιθική:
6500 - 5600 π.Χ., (β) Μέση Νεολιθική: 5600 - 5300 π.Χ., (γ) Νεώτερη Νεολιθική: 5300
π.Χ. - 4500 π.Χ., (δ) Τελική νεολιθική ή Χαλκολιθική: 4500 π.Χ. - περίπου 3000 π.Χ.
7. Χατζηαναστασίου 1985, 496'. Hadjianastasiou 1988, 11-20.
8. Ζάχος 1987' 1990, 30-32, 34' Zachos & Dousougli 2008, 85. Η νεολιθική μαρτυρείται, επίσης, και από μεμονωμένα ευρήματα σε τρεις ακόμη περιοχές, στη Μουτσούνα
(πέλεκυς από οφείτη), στον Άη Γιάννη στον Κανάκη (πήλινο αγγείο) και στο Σαγκρί
(μαρμάρινο ειδώλιο).
9. Δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη των εργαλείων της Στελίδας, συνεπώς δεν γνωρίζουμε
τα ακριβή ημερολογιακά έτη της Μέσης και Ανώτερης Παλαιολιθικής και της Μεσολιθικής που κατοικήθηκε η περιοχή. Επίσης, έως σήμερα δεν έχει ανιχνευθεί αρχαιολογικά στη Νάξο η Αρχαιότερη και η Μέση Νεολιθική περίοδος.
10. Ο όρος «Κυκλαδικός» αποτελεί εισήγηση του Τσούντα και είναι ταυτόσημος με το
μεταγενέστερο «Πρωτοκυκλαδικός». Αντικατέστησε τις ως τότε σε χρήση διατυπώσεις
«Αμοργινή Εποχή», «Προμυκηναϊκή Εποχή» και «Προμυκηναϊκές Αρχαιότητες» (Παπαθανασόπουλος 1981, 104).
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ρια και στις διεθνείς αγορές αρχαιοτήτων.
Σήμερα, την εποχή της ραγδαίας οικοδόμησης, των ιδιωτικών επενδύσεων και των μεγάλων δημόσιων έργων, η έρευνα από τους αρχαιολόγους της Υπηρεσίας εν πολλοίς καθορίζεται από τα εκάστοτε αιτήματα, και οι περισσότερες ανασκαφές (δοκιμαστικές, δηλαδή πριν από
την πραγματοποίηση οικοδομικών ή άλλων έργων ή σωστικές, δηλαδή για λόγους διάσωσης αρχαιοτήτων από φυσικούς ή ανθρωπογενείς
παράγοντες) έχουν, συνήθως, αποδώσει υλικό των ιστορικών χρόνων.
Εξαίρεση αποτελεί μία εγκατάσταση οικισμού και νεκροταφείου που
εντοπίστηκε και εν μέρει ανασκάφηκε πριν από τέσσερα χρόνια στο
Γαλανάδο.11 Ο τάφος, που βρέθηκε πολύ κατεστραμμένος (κομμένος
στα δύο από την παλαιά διάνοιξη του επαρχιακού δρόμου ΧώραςΦιλωτίου) (εικ. 4), περιείχε τα μακρά οστά δύο ενηλίκων και μία πήλινη πρόχου (κανάτα) (εικ. 5). Τα οικιστικά κατάλοιπα βρέθηκαν πολύ
κοντά στον τάφο και η διάταξή τους γεννά βάσιμες υποψίες ότι η πόλη
«περικύκλωνε» τρόπον τινά το νεκροταφείο. Μολονότι ταπεινά,12 τα
στοιχεία της ανασκαφής, υπήρξαν άκρως διαφωτιστικά: καταρχήν, η
ίδια η χρονολόγηση της θέσης στη λεγόμενη «Φάση Καστριού», δηλαδή
σε μία μεταβατική φάση προς το τέλος της Πρωτοκυκλαδικής Εποχής,
αντιπροσωπεύεται ελάχιστα στις Κυκλάδες (και στη Νάξο βεβαιωμένα σε δύο μόλις περιοχές). Δεύτερον, μολονότι η Φάση Καστριού θεωρείται ότι πρεσβεύει μία εποχή έντονων αλλαγών, ενδεχομένως και
εισβολής πληθυσμών από την Μικρά Ασία ή τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου,
τα δεδομένα μας στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μαρτυρούν διαφοροποίηση στο υπάρχον πολιτιστικό αιγαιακό υπόβαθρο, αντιθέτως
συνηγορούν υπέρ της διατήρησης της οικείας πρωτοκυκλαδικής παράδοσης. Τρίτον, η ανίχνευση της συγκεκριμένης εποχής στην συγκεκριμένη περιοχή ανατρέπει την κρατούσα άποψη που θέλει τις θέσεις της
εποχής προστατευμένες (δηλαδή οχυρές ή στην ενδοχώρα). Τέταρτον,
εφόσον στο μέλλον επαληθευτεί ανασκαφικά ότι το νεκροταφείο βρίσκεται μέσα στον οικισμό, αυτό θα σημαίνει ότι μόλις φανερώθηκε η
11. Λεγάκη 2007' 2008' 2009.
12. Ο αρχαιολόγος δεν έχει καμία σχέση με τον κινηματογραφικό Ιντιάνα Τζόουνς και δεν
επιδιώκει το φανταχτερό εύρημα, αλλά εκείνο το οποίο θα συμπληρώσει τα κομμάτια
της ιστορίας. Τα αντικείμενα, όσο εντυπωσιακά και αν είναι, έχουν μειωμένη αξία ως
μαρτυρία αποκομμένα από τα συμφραζόμενά τους. Μάλιστα, όταν δεν αντιμετωπίζονται σε συνδυασμό με το περιβάλλον και τις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες
δημιουργήθηκαν, υπόκεινται σε μία στρεβλωμένη αντίληψη που μπορεί να έχει και
ολέθριες συνέπειες (βλ. λ.χ. λαθρανασκαφές), όπως συνέβη με τα μαρμάρινα κυκλαδικά ειδώλια που είχαν την ατυχία να αποκτήσoυν τεράστια διεθνή φήμη μετά την
ανακάλυψή τους από τους δυτικούς μοντερνιστές καλλιτέχνες.
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πρώτη (και μοναδική έως σήμερα σε όλες τις Κυκλάδες) εξαίρεση του
κανόνα που θέλει τις πρωτοκυκλαδικές ταφές να λαμβάνουν χώρα έξω
από τον οικιστικό ιστό, δηλαδή να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των
κατοικιών ζωντανών και νεκρών.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η συστηματική ενασχόληση με τη μνημειακή
τοπογραφία της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων κατά την 3η χιλιετία
π.Χ.13 είχε ως αποτέλεσμα να «αναδυθεί» στο προσκήνιο ένα ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό του νησιού, αλλά και των γύρω μικρονησιών, ιδίως της
Ηρακλειάς, που δεν είχε εκτιμηθεί ή έστω προβληθεί αρκούντως στο
παρελθόν. Πρόκειται για τις βραχογραφίες, δηλαδή συστάδες ή μεμονωμένες παραστάσεις σπειρών, μονών ή διπλών, και αβαθείς κοιλότητες διαφόρων μεγεθών, «ακατάστατων» ή σε ομόκεντρους κύκλους ή σε
σπειροειδείς σχηματισμούς, που έχουν γίνει με την τεχνική της εγχάραξης, της λάξευσης ή της κρούσης με κάποιο οξύληκτο και αιχμηρό εργαλείο, πιθανότατα από σμύριδα.14 Εντοπίζονται σε βραχώδεις εκτάσεις,
που ορισμένες φορές καταλαμβάνουν στρέμματα ολόκληρα (εικ. 6 – 10).
Ο αναγνώστης είναι πολύ πιθανό στο σημείο αυτό να αναρωτηθεί,
γιατί θα πρέπει η αρχαιολογική επιστήμη να ενδιαφέρεται για ένα πλήθος λεπτομερειών, όπως αρκετές από αυτές που ήδη αναφέρθηκαν. Θα
απαντήσουμε ότι «τόπος δεν είναι ένα κενό γεωγραφικό κέλυφος, αλλά
ο χώρος που αξιοδοτείται μέσω της ατομικής εμπειρίας και της ιστορικής μνήμης».15 Θα προσθέσουμε, ακόμη, ότι οι αρχαιότητες, ως μαρτυρίες του ανθρώπινου βίου, έχουν σημασία για τη διαμόρφωση και τη
διατήρηση των συλλογικών ταυτοτήτων και ότι ο σεβασμός της ιστορίας συνιστά υποχρέωση απέναντι στα παιδιά μας· καθήκον μας είναι να
13. Λεγάκη 2009β. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ενώ στην επιστημονική βιβλιογραφία αναφέρονται μόλις 60 ναξιακές πρωτοκυκλαδικές εγκαταστάσεις, σήμερα, χάρη στη στοχευμένη έρευνα (αρχαιολογική έρευνα επιφανειακή, ανασκαφική, δοκιμαστικές τομές,
συγκέντρωση πρωτογενούς υλικού και συστηματοποίηση και ανάλυση του αρχειακού
και επαλήθευσή του με περιοδείες) έχουν χαρτογραφηθεί σχεδόν οι διπλάσιες.
14. Στην Αρχαιολογική Συλλογή (Μουσείο) Απειράνθου φυλάσσονται και εκτίθενται
πλάκες με επίκρουστη ή εγχάρακτη διακόσμηση. Πρόκειται για τμήματα βραχογραφιών που εκβραχίστηκαν ή, σπανιότερα, για εξαρχής διαμορφωμένες πλάκες με σκοπό
να αποτελέσουν δομικό – διακοσμητικό υλικό κτηρίων ή άλλων κατασκευών. Στην
πλειονότητά τους προέρχονται από τη Νάξο, ενώ λίγες από τις Μικρές Κυκλάδες
(Ηρακλειά, Δασκαλιό). Εκτός από τις πλάκες με μονή ή διπλή σπείρα και με αβαθείς
κοιλότητες υπάρχουν και πλάκες με συνθέσεις με ζώα και ανθρώπους (οι πιο γνωστές
είναι αυτές από την Κορφή του Αρωνιού), ή με παραστάσεις φαλλού, όφεος, σχηματοποιημένων ανθρώπινων μορφών ή ζώων. Για τις κινητές πλάκες και τις βραχογραφίες της Νάξου, της Ηρακλειάς και των υπόλοιπων νησιών των Μικρών Ανατολικών
Κυκλάδων, Λεγάκη 2009β· 2011. Ορισμένες από τις βραχογραφίες της Ηρακλειάς
αναφέρονται επιγραμματικά στη Ζαφειροπούλου 1967, 465 και εικονίζονται στη Φιλανιώτου 2005.
15. Γαλανίδου, ό.π., 31.
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τους παραδώσουμε έναν κόσμο πλούσιο σε νοήματα και παραστάσεις.
Επίσης (θα έπρεπε να) είναι αυτονόητο ότι ο πολιτισμός και κυρίως το κομμάτι του που αγγίζει την αρχαία κληρονομιά δεν είναι μία
δευτερεύουσα δραστηριότητα για τους λίγους, αλλά το συγκριτικό
πλεονέκτημα όλης της χώρας, και εν προκειμένω της Νάξου, που κατέχει ιδιαίτερη θέση στο πολιτιστικό της γίγνεσθαι, για πάρα πολλούς
λόγους, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουμε (α) το γεγονός ότι φέρει το
αποτύπωμα περιόδων ακόμη και των απαρχών της προϊστορίας, που
παραμένουν άγνωστες για τους περισσότερους κυκλαδικούς, και γενικώς ελλαδικούς, τόπους, και, (β) το εξαιρετικά πρωτότυπο και ενδιαφέρον στοιχείο, που μοιράζεται με τις Μικρές Κυκλάδες, δηλαδή την
«εμμονή» απεικόνισης σπειρών ή κοιλοτήτων πάνω σε βράχους, που
λόγω της συχνότητας εμφάνισης, της έκτασης και της διασποράς τους,
συνιστούν, ιδιαίτερο κεφάλαιο στον τομέα των κυκλαδικών, αν όχι εν
γένει των αιγαιακών, προϊστορικών βραχογραφιών.
Για όλους τους παραπάνω λόγους οφείλουμε να ενεργούμε όλοι,
φορείς και πολίτες, ως θεματοφύλακες μίας ειδικής πολιτιστικής, ιστορικής και αρχαιολογικής ευαισθησίας, η οποία είναι μακροπρόθεσμα
πολυτιμότερη από τη μονοδιάστατη «αναπτυξιακή» προσέγγιση με τη
στενή έννοια του όρου. Για να φέρουμε ένα μόνο παράδειγμα από τον
τομέα του τουρισμού, είναι τουλάχιστον κοντόφθαλμη, και δη τους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε, η αγκίστρωση του σχετικού σχεδιασμού στις θερινές διακοπές και στο δίπτυχο «ήλιος, θάλασσα» (που
προσφέρονται αφειδώς στην ημεδαπή, αλλά και στο εξωτερικό, συχνά
με υψηλότερου επιπέδου παροχές και σε φθηνότερα «πακέτα») και όχι
στο πολιτιστικό βάθος του νησιού (που δύσκολα συναντάται σε άλλα
μέρη με τέτοια ένταση και ποικιλία). Όπως είναι θλιβερή και η προσκόλληση σε μία κατάσταση πνευματικού φολκλορισμού που οδηγεί
στην απαξίωση του πλούσιου αρχαιολογικού κληροδοτήματος, όταν το
μόνο που «διαφημίζει» είναι τα αντίγραφα διακοσμητικού χαρακτήρα
των μαρμάρινων ειδωλίων. Αποκαρδιωτική είναι, όμως, για να έρθουμε
και στον κλάδο μας, και η διολίσθηση σε πρακτικές και αντιλήψεις που
αγνοούν ότι τα μνημεία δεν είναι θέμα προς εσωτερική κατανάλωση,
αλλά πρέπει να συνδιαλέγονται με την κοινωνία.
Με άλλα λόγια, εάν δεν αλλάξει ο τρόπος πρόσληψης και διαχείρισης του παρελθόντος μας, θα εξακολουθούμε να αφήνουμε ανεκμετάλλευτο ένα πολύ σημαντικό πεδίο. Η τοπική κοινωνία πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι το μεγάλο της όπλο και, σε τελική ανάλυση το συμφέ10
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ρον της από όλες τις απόψεις, είναι ο πολιτισμός της, και να προτάξει
η ίδια την προστασία και ανάδειξη των μνημείων μαζί με το φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον του νησιού. Τούτο όμως, προϋποθέτει ουσιαστική κατανόηση της αναγκαιότητας, αλλά και της ιδιαίτερης φύσης
και των χρόνων διεξαγωγής της αρχαιολογικής έρευνας.16
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Εικ. 1.
Δυτική πλευρά
Στελίδας. Διαμορφωμένο πλάτωμα, πιθανή θέση εργαστηρίου
κατεργασίας πυριτόλιθου (φωτ. Ευαγγ.
Μανιάτη).

Εικ. 2.
Εργαλεία και τέχνεργα από λευκό πυριτόλιθο από πιθανή
θέση εργαστηρίου
στη Δυτική πλευρά
της Στελίδας (φωτ.
Ευαγγ. Μανιάτη).

Εικ. 3.
Αποσπάσματα
από το πρωτοσέλιδο
της εφημερίδας
Ναξιακόν Μέλλον,
αρ. φύλλου 236,
Αύγουστος 1962.
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Εικ. 4. Γαλανάδο. Ο τάφος στην παρειά του δρόμου, πριν από την ανασκαφή.

Εικ. 5. Η πρόχους ΜΝ 10780, από τον τάφο του Γαλανάδου.
(φωτ. Μ. Μαυροειδόπουλος)

Εικ. 6.
Μία από τις
πολλές βραχογραφίες με
κοιλότητες σε
κτήμα έκτασης
περίπου 2 στρ.
στη Νάξο.
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Εικ. 7. Έκταση περίπου 3 στρ. στην Ηρακλειά με βραχογραφίες.

Εικ. 8. Ηρακλειά. Επίκρουστη σπείρα σε βράχο (λεπτομ. εικ. 7).
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Εικ. 9. Ηρακλειά. Επίκρουστη σπείρα σε βράχο (λεπτομ. εικ. 7).

Εικ. 10. Ηρακλειά. Δύο ριζιμιοί βράχοι, ο αριστερός με κοιλότητες και ο δεξιός
με σπείρα (από άλλη περιοχή του νησιού από αυτήν της εικ. 7).
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Δυτικοευρωπαϊκά Αρνητικά Στερεότυπα
για τους Ελληνες
Από τον Λιουτπράνδο της Κρεμώνας και τους
Δυτικούς περιηγητές στη Νάξο του 17ου και 18ου αιώνα στα
σημερινά δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου
Θανάση Δ. Κωτσάκη
Ιστορικού

Με τη ρωμαϊκή κατάκτηση ο ελληνικός κόσμος ήλθε ουσιαστικά
για πρώτη φορά σε στενή επαφή με τον δυτικό, σε μία συνύπαρξη με
θετικές, αλλά και αρνητικές παραμέτρους. Πέρα από την πολιτισμική
ώσμωση μεταξύ των δύο πλευρών (αφενός τη διείσδυση του ελληνικού
πολιτισμού στον ρωμαϊκό και αφετέρου την πρόσληψη ρωμαϊκών πρακτικών και θεσμών στην Ανατολή μέσω της βυζαντινής αυτοκρατορίας,
η οποία αποτελούσε συνέχεια της ρωμαϊκής), οι δύο κόσμοι ήλθαν και
σε σύγκρουση μεταξύ τους ήδη από τον πρώιμο Μεσαίωνα. Εκτός των
γνωστών σε όλους μας προστριβών σε εκκλησιαστικό επίπεδο, μεταξύ
Παλαιάς και Νέας Ρώμης, που οδήγησαν στο σχίσμα μεταξύ Ρωμαιοκαθολικών και Ορθοδόξων, έλαβαν χώρα και διαμάχες ανάμεσα στις
πολιτικές ηγεσίες των δύο πλευρών.
Τα γερμανικά φύλα που κατέκλυσαν τη δυτική Ευρώπη από τον 3ο
έως τον 5ο αιώνα μ.Χ., ανέλαβαν τα ηνία του δυτικού κόσμου, εκτοπίζοντας σε πολλές περιπτώσεις τους προϋπάρχοντες αυτόχθονες κελτορωμαϊκούς πληθυσμούς. Γερμανικοί πληθυσμοί, όπως οι Φράγκοι, οι
Λογγοβάρδοι, οι Γότθοι, οι Τεύτονες, οι Έρουλοι, οι Βάνδαλοι κ.ά., έκαναν επιδρομές στην πρώην επικράτεια της ενιαίας ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, καταλύοντας το δυτικό τμήμα της και καταλαμβάνοντας τη Ρώμη
(476 μ.Χ.)1. Παρά όμως τις επιδρομές, τις λεηλασίες και τις καταστροφές
και στο ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας, τα γερμανικά φύλα δεν κατόρθωσαν να επιβληθούν και εκεί. Επιφανή μέλη της κωνσταντινουπολίτικης αριστοκρατίας συγκρότησαν το «Πανελλήνιον», έναν φορέα με
1. Λουγγής Τ., «Το ανατολικό χριστιανικό κράτος (395-518)», στο: Ιστορία του Ελληνικού
Έθνους, τόμ. Ζ΄, Βυζαντινός Ελληνισμός – Πρωτοβυζαντινοί Χρόνοι, σσ. 127-128.
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έντονο αντιγερμανικό προσανατολισμό που είχε ως στόχο την εκδίωξη
των Γότθων από την περιοχή, κάτι που τελικά πραγματοποιήθηκε με τη
λαϊκή εξέγερση του 400 μ.Χ. και την εξόντωση των εκεί Γότθων2.
Έκτοτε η βυζαντινή αυτοκρατορία θα συνεχίσει να βρίσκεται σε
αντιπαράθεση με τα γερμανικά φύλα και τις δυτικές ηγεμονίες, με
αποκορύφωμα την ιδεολογική σύγκρουσή της με της αυτοκρατορία
του Φράγκου ηγεμόνα Καρλομάγνου, που διεκδικούσε για λογαριασμό
της το τίτλο της «ρωμαϊκής αυτοκρατορίας» (800 μ.Χ.). Θέλοντας μάλιστα να μονοπωλήσουν τον τίτλο αυτό, αποκαλούσαν τον βυζαντινό
αυτοκράτορα απλώς «βασιλέα των Ελλήνων»3 και όχι «των Ρωμαίων»,
ο οποίος με τη σειρά του αποκαλούσε τον αυτοκράτορα της Δύσεως
απλώς «ρήγα»4 και τους Φράγκους «γένος βαρβάρων»5.

Ο Λιουτπράνδος της Κρεμώνας και η εικόνα του
για τους Βυζαντινούς
Στο πλαίσιο των διπλωματικών επαφών μεταξύ των δύο πλευρών ο
Γερμανός αυτοκράτορας Όθων Α' (962-973), ιδρυτής της μετέπειτα Αγίας
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους, θα αποστείλει στην
Κωνσταντινούπολη τον λομβαρδικής καταγωγής Λιουτπράνδο, επίσκοπο Κρεμώνας, ώστε να διαπραγματευτεί με τον αυτοκράτορα Νικηφόρο
Φωκά το συνοικέσιο του γιού του, Όθωνα Β' με την αρχοντοπούλα Θεοφανώ. Η κακή ωστόσο συμπεριφορά που φαίνεται ότι επέδειξαν οι βυζαντινές αρχές στον Λιουτπράνδο, λόγω του ότι πήγε εκεί ως εκπρόσωπος
του Γερμανού ηγεμόνα, ενός σφετεριστή της ρωμαϊκής νομιμότητας, τον
εξόργισε και έγραψε μία άκρως εμπαθή και σφόδρα επικριτική αναφορά για το ταξίδι του στην Κωνσταντινούπολη με τον λατινικό τίτλο: “De
Legatione Constantinopolitana”. Το κείμενο αυτό, το οποίο απηχούσε πιθανότατα όχι μόνο τις προσωπικές του απόψεις, αλλά και τις επικρατούσες
στον δυτικό κόσμο αντιλήψεις, θεωρείται χρήσιμο για την ανίχνευση των
ριζών του δυτικού ανθελληνισμού6. Σε αυτό οι Έλληνες παρουσιάζονται
ως: «επιπόλαιοι», «ανόητοι», «κόλακες», «φιλάργυροι», «δόλιοι», «απατε2. Ό.π., σσ. 98-100.
3. Καραγιαννόπουλος Ι., Το Βυζαντινό Κράτος, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 529.
4. Λιουτπράνδος της Κρεμώνας, Πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη του Νικηφόρου
Φωκά, εισαγωγή -μετάφραση - σχόλια Δ. Δεληολάνης, Αθήνα 1997, σ. 26.
5. Γλύκατζη–Αρβελέρ Ε., Η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Αθήνα
1997, σσ. 60, 72.
6. Λιουτπράνδος της Κρεμώνας, σ. 21.
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ώνες», «αναξιόπιστοι», «ψεύτες», «προδότες», καθώς και με άλλους αρνητικούς χαρακτηρισμούς7, κάτι που ερμηνεύεται υπό το πρίσμα κάποιων
«συμπλεγμάτων κατωτερότητας» από τα οποία διακατέχονταν οι Δυτικοί
απέναντι στην ακμάζουσα τότε ανατολική αυτοκρατορία8.
Πιο συγκεκριμένα: «Ο Νικηφόρος είναι ένα πλάσμα πραγματικά τερατώδες, πυγμαίος με τεράστιο κεφάλι, με μάτια σαν του τυφλοπόντικα, με
γενειάδα κοντή, πλατιά, πυκνή, ασπριδερή. Το μέτωπό του είναι ένα δάκτυλο πλατύ, η κόμη ατίθαση και άγρια στολίζει το άγριο πρόσωπο σαν
να ήταν Ίοπας. Το δέρμα του είναι μαυριδερό σαν να ήταν Αιθίοπας. Είναι
κοιλαράς με αδύνατους γλουτούς. Τα μπούτια είναι μεγάλα, δυσανάλογα
με το κοντό του ανάστημα, τα πόδια του πλατιά. Φορούσε έναν παλιό χωριάτικο μανδύα, ξεφτισμένο και βρωμερό, και υποδήματα Σικυώνια (θηλυπρεπή). Ο λόγος του είναι θρασύς, αλλά ο νους του σαν της αλεπούς
και σαv τον Οδυσσέα είναι επίορκος και ψευταράς»9. Επίσης, ο βυζαντινός
αυτοκράτορας είναι κατά τον Λιουτπράνδο: χωριάτης, κατσικοπόδαρος,
κερατάς, γυναικωτός, μαλλιαρός, άξεστος, «περπατά σαν γριά και έχει κατσικίσια μούρη»10.
Συνεχίζοντας, ο Λιουτπράνδος λέει: «Ο βασιλιάς των Ελλήνων είναι
μαλλιαρός, φοράει χλαμύδα με μακριά μανίκια και γυναικείο μανδύα, είναι ψεύτης, απατεώνας, αδυσώπητος, πονηρή αλεπού, υπερόπτης, ψευδοταπεινόφρων, τσιγκούνης, πλεονέκτης, τρώει σκόρδο, κρεμμύδια και
πράσα και πίνει βάλνιον (ρόφημα με μέλι). Απεναντίας, ο βασιλιάς των
Φράγκων είναι καλοκουρεμένος, δεν φοράει γυναικεία ρούχα, σκεπάζει το
κεφάλι του, είναι ειλικρινής, δεν εξαπατά κανέναν, είναι πολυεύσπλαχνος
όταν πρέπει, αυστηρός όταν χρειάζεται, πάντα πραγματικά ταπεινόφρων,
ποτέ του φιλάργυρος, δεν τρώει σκόρδο, κρεμμύδια και πράσα για να κάνει οικονομία στα ζώα»11.
Επίσης:
- Ο αυτοκράτορας των Ελλήνων «εξαπατά (…) και δεν λέει σε κανέναν
την αλήθεια. Έπραξε όμως όπως πράττουν πάντα οι Έλληνες!»12.
- «Των Αργείων η πίστη αβέβαιη: Λατίνε πρόσεξε καλά. Μην τους
πιστέψεις και μην ακούς τα λόγια τους. Για να κερδίσει το Άργος
7. Ό.π., σσ. 42-44, 62.
8. Καραγιαννόπουλος Ι., Το Βυζαντινό Κράτος, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 528. - ό.π., σ. 21.
9. Λιουτπράνδος της Κρεμώνας, σσ. 26-27.
10. Ό.π., σ. 31.
11. Ό.π., σ. 50.
12. Ό.π., σ. 44.
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πόσο ψευδορκεί!»13.
- «Η ψεύδορκος Ελλάδα» (Γιουβενάλης, 10, 174)14.
- «Των Δαναών τους δόλους και τούτους πάντες να κρίνετε από ένα
και μόνο έγκλημα» (Βιργίλιος, Αινειάδα, 2, 65)15.
- «Πόσο είναι έτοιμοι οι Έλληνες να ορκιστούν στο κεφάλι κάποιου
άλλου» (Γιουβενάλης 6, 16)16.
- «Ο τσιγκούνικος δείπνος τους αρχίζει και τελειώνει με μαρούλια,
που κάποτε έκλειναν τους δείπνους των προγόνων τους» (Μαρτιάλης, 13, 14)17.
Διαπιστώνεται ότι στα τελευταία αυτά αποσπάσματα γίνεται χρήση αρνητικών στερεοτύπων για τους Έλληνες, προερχομένων από τη ρωμαϊκή
αρχαιότητα, τα οποία, όπως αποδεικνύεται, ήταν εν χρήσει και κατά τον
Μεσαίωνα. Η τελευταία μάλιστα φράση, αν και καθόλου κολακευτική για
τους Έλληνες, αποτελεί ένδειξη ότι οι Δυτικοί θεωρούσαν τους βυζαντινούς απογόνους των αρχαίων Ελλήνων, δεδομένου ότι τους αντιμετώπιζαν
ως μία ενιαία οντότητα18. Οι αρνητικοί χαρακτηρισμοί εναντίον των Ελλήνων και ιδίως κατά του βυζαντινού αυτοκράτορα, είναι εμφανώς υπερβολικοί και αποπνέουν εμπάθεια. Αργότερα όμως ο ίδιος ο συγγραφέας
θα ανασκευάσει ουσιαστικά όσα γράφει, με το έργο του «Ανταπόδοσις»,
αναφερόμενος με σαφώς θετικά λόγια για τον κόσμο του Βυζαντίου19.
Έναν σχεδόν αιώνα λοιπόν προ του σχίσματος του 1054 διαπιστώνεται
η ύπαρξη αρνητικών στερεοτύπων από την πλευρά των Δυτικών και δη
των Γερμανών αναφορικά κυρίως με την αξιοπιστία των Ελλήνων και την
εχθρότητά τους έναντι της Δύσεως. Από το 1054 και ύστερα θα προστεθεί
στα παραπάνω και η μομφή του «σχισματικού» ή σπανιότερα του «αιρετικού», δεδομένου ότι η επίσημη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν θεωρούσε
13. Ό.π., σ. 62.
14. Ό.π., σ. 62.
15. Ό.π., σ. 43.
16. Ό.π., σ. 46.
17. Ό.π., σ. 67.
18. Από την ίδια αντίληψη διαπνέεται και το Χρονικόν του Μορέως (στ. 794-797): «Διαβόντα γαρ χρόνοι πολλοί αυτείνοι οι Ρωμαίοι Έλληνες είχαν το όνομα, ούτως τους
ωνομάζαν, –πολλά ήσαν αλαζονικοί, ακόμη το κρατούσιν– από την Ρώμη απήρασιν το
όνομα των Ρωμαίων»: βλ. Σανσαρίδου–Hendrickx Θ., Εθνικισμός και εθνική συνείδηση
στον Μεσαίωνα με βάση το Χρονικό του Μορέως, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 115. Στο ίδιο
πλαίσιο φαίνεται ότι κινείται και ευρέως διαδεδομένη στη Δύση παράδοση της δήθεν
τρωικής καταγωγής πολλών δυναστικών οίκων της Ευρώπης, που θεωρούσαν εαυτούς
απογόνους του Αινεία, οικιστή της Ρώμης, και βεβαίως αντιπάλου όλων των βασιλέων
των Αχαιών, των ομηρικών ηρώων του ελληνικού κόσμου, άρα και του Βυζαντίου: βλ.
Γλύκατζη–Αρβελέρ Ε., Γιατί το Βυζάντιο, Αθήνα 2009, σσ. 222-223.
19. Λιουτπράνδος της Κρεμώνας, σσ. 81-95.
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τους Ορθοδόξους αιρετικούς, παρά μόνο σχισματικούς20.
Η αντιπαλότητα μεταξύ Ελλήνων και Φράγκων (Γάλλων) αποτυπώνεται και στο «Χρονικόν του Μορέως», κείμενο του 14ου αιώνα, γραμμένο
πιθανότατα από κάποιον γασμούλο21 της Πελοποννήσου (στ. 758-761,
769): «Τις να πιστέψει εις Ρωμαίον εις λόγον είτε εις όρκον; λέγουσιν ότι
είναι Χριστιανοί και στον Θεόν πιστεύουν. Εμάς τους Φράγκους μέμφονται, λέγουν, κατηγορούν μας, σκύλους μας ονομάζουσι, ατοί τους επαινούνταν (…) Ακούσατε τες αίρεσες, τες έχουν οι Ρωμαίοι»22.

«Ανθελληνικά» στερεότυπα Δυτικών περιηγητών
των Κυκλάδων
Το παραπάνω μοτίβο θα επαναληφθεί έως έναν βαθμό και στα έργα
Δυτικών περιηγητών που επισκέφθηκαν τις Κυκλάδες κατά τον 17ο και
18ο αιώνα, όπως και σε αυτά διαφόρων Δυτικών αξιωματούχων. Επί παραδείγματι:
- Ο Βενετός μοναχός Paolo Sarpi (1552-1623) αποκαλούσε τους Έλληνες «απίστους» και έλεγε ότι χρειάζονται «λίγο ψωμί και πολύ ξύλο»
(“poco pane e molte bastonate”) και ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται
ως άγρια θηρία, να ταπεινώνονται συνεχώς και να εμποδίζονται από την
εξάσκηση στα όπλα23.
- Ο Γάλλος περιηγητής του Αιγαίου Jean Thévenot (1633-1667) έλεγε ότι:
«Οι Έλληνες είναι φιλάργυροι, άπιστοι, προδότες, παιδεραστές, άκρως
εκδικητικοί, υποκριτές και πολύ δεισιδαίμονες», καθώς και ότι «οι Έλληνες μισούν τους Καθολικούς περισσότερο από τους Τούρκους»24.
- Ούτε όμως, ο γνωστός ιστοριογράφος των Κυκλάδων, Γάλλος Ιησουίτης
Robert Saulger (1637-1709) έτρεφε φιλελληνικά αισθήματα, αφού και
αυτός αποκαλούσε του Ορθόδοξους κατοίκους της Νάξου και των γύρω
20. Όμως και οι Έλληνες από τη δική τους πλευρά θεωρούσαν τους Δυτικούς μιαρούς,
ακάθαρτους και αιρετικούς και δεν αναγνώριζαν την εγκυρότητα των εκκλησιαστικών
τους μυστηρίων: βλ. Πασχάλης Δ., «Η Δυτική Εκκλησία είς τας Κυκλάδας», Ανδριακά
Χρονικά 2-3 (1948), σ. 6. - Παπαδόπουλος Θ., «Καθολικοί και Ορθόδοξοι στις Κυκλάδες», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 15 (1994), σ. 171. - Σπηλιοπούλου Ι. – Κωτσάκης Α., «Άγιοι και τόποι λατρείας της Δυτικής Εκκλησίας στη Νάξο»,
Ekklesiastikos Pharos 93 (2011), σ. 168.
21. Γασμούλοι, βασμούλοι ή μπαστάρδοι ονομάζονταν όσοι είχαν πατέρα Λατίνο και μητέρα Ελληνίδα, φαινόμενο όχι σπάνιο για το λατινοκρατούμενο Αιγαίο του ύστερου
Μεσαίωνα: βλ. Lock P., Οι Φράγκοι στο Αιγαίο, Αθήνα 1998, σσ. 469-470.
22. Σανσαρίδου–Hendrickx, σσ. 57-58.
23. Πασχάλης, σ. 18.
24. Ό.π., σσ. 18-19.
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νησιών «σχισματικούς» και «δεισιδαίμονες»25, ενώ θεωρούσε ότι οι Έλληνες «είναι υπερήφανοι όταν υπερτερούν, αλλά ταπεινοί όταν χάνουν
και γίνονται εξ ανάγκης κάποτε ψεύτες»26. Επίσης, «είναι πανούργοι,
λίγο φιλαλήθεις και ασταθείς στη φιλία τους. Γι’ αυτό στην Ανατολή θα
σας κάνουν λόγο για την ελληνική απιστία ή θα σας πουν να πιστεύετε
τα αντίθετα από εκείνα που λέγουν οι Έλληνες». Συμπληρώνει ωστόσο
ότι αυτά δεν ισχύουν για όλους, αφού γνώρισε στο Αρχιπέλαγος «πολλούς που ήταν εξαιρετικά ειλικρινείς, έντιμοι και σώφρονες»27.
- Ακόμη και στα τέλη του 18ου αιώνα (1783) οι Έλληνες Ορθόδοξοι κάτοικοι της Νάξου χαρακτηρίζονταν από ρωμαιοκαθολικό κληρικό «αιρετικοί», «καταραμένοι» και «αείποτε θανάσιμοι εχθροί του καθολικού
ονόματος»28.
Θα πρέπει εδώ να υπογραμμιστεί, προς αποφυγήν στρεβλών εντυπώσεων, ότι τα παραπάνω αποσπάσματα δεν είναι τα αντιπροσωπευτικότερα των Δυτικών συγγραφέων που αναφέρονται στους ελληνορθόδοξους πληθυσμούς των Κυκλάδων. Δεν είναι συνήθως ο ανθελληνισμός
το πλέον κυρίαρχο στοιχείο στα κείμενά τους29. Ωστόσο, η επανάληψη
κατά τους Νεότερους Χρόνους αρνητικών μεσαιωνικών στερεοτύπων
για τους Έλληνες είναι κάτι που δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο. Το φαινόμενο αυτό εντάσσεται προφανώς στο γενικότερο
κλίμα της εποχής στον δυτικοευρωπαϊκό χώρο, όπου η εικόνα για τον
Έλληνα δεν ήταν κατά κανόνα η θετικότερη30.
Αργότερα μόνο, με την εμφάνιση καλλιτεχνικών και ιδεολογικών
ρευμάτων, όπως του Ρομαντισμού, θα αναζωπυρωθεί στη δυτική Ευρώπη το ενδιαφέρον όχι μόνο για την αρχαία Ελλάδα, αλλά και για την
25. Saulger R., Ιστορία των αρχαίων Δουκών και λοιπών ηγεμόνων του Αιγαίου Πελάγους,
Παρίσι 1698, μετάφραση Α. Καράλης, Ερμούπολη 1878, σσ. 42-43.
26. Slot B., «Ο ιεραπόστολος Robert Saulger (1637-1709), ιστοριογράφος των Κυκλάδων»,
Μνημοσύνη 6 (1976-1977), σ. 139.
27. Ρούσσος–Μηλιδώνης Μ., Ιησουίτες του 17ου και 18ου αιώνα περιγράφουν το Αιγαίο,
Αθήνα 1989, σ. 54.
28. Καρπάθιος Ε., Η λατινική προπαγάνδα και αι Κυκλάδες κατά τον ΙΗ` αιώνα (Εκθέσεις
προς το Συνέδριον της Προπαγάνδας Πίστεως), Αθήνα 1936, σ. 68.
29. Υπάρχουν και παραδείγματα φιλελληνικής οπτικής Δυτικών περιηγητών του 17ου
και 18ου αιώνα: «Ας θυμόμαστε γενναιόψυχα ότι οι Έλληνες είναι αυτοί που υπερασπίζονται την πίστη και ότι η Δύση την δέχθηκε εν μέρει από αυτούς»: βλ. Ρούσσος–Μηλιδώνης Μ., Η Τουρκοκρατούμενη “Ελλάδα” μέσα από ανέκδοτα έγγραφα Ιησουιτών του 17ου και 18ου αιώνα, τόμ. Α΄, Αθήνα 2002, σ. 50. Το φαινόμενο αυτό θα
μπορούσε να αποτελέσει το αντικείμενο μίας ξεχωριστής μελέτης.
30. Slot, σ. 133. Αναφέρεται επίσης ενδεικτικά ότι σε λαϊκό γερμανικό πίνακα του 17ου
αιώνα, όπου καταγράφονταν τα προτερήματα και τα ελαττώματα των λαών της Ευρώπης, οι Έλληνες ταυτίζονταν με τους Τούρκους: βλ. Γλύκατζη–Αρβελέρ (2009), σσ.
75-76.
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τύχη των συγχρόνων, υποδούλων Ελλήνων. Πολλοί μάλιστα Δυτικοευρωπαίοι θα έλθουν ως εθελοντές να πολεμήσουν στο πλευρό των Ελλήνων κατά την Ελληνική Επανάσταση (1821-1829), φαινόμενο που θα
επαναληφθεί και κατά την διάρκεια των Κρητικών επαναστάσεων του
1866 και του 1896, καθώς και Ελληνοτουρκικών πολέμων του1897 και
του 1912 - 13. Από την άλλη, Δυτικοί ελληνιστές θα προαγάγουν σε σημαντικό βαθμό τα ελληνικά γράμματα (π.χ. ο Λουδοβίκος, βασιλιάς της
Βαυαρίας και πατέρας του Όθωνα της Ελλάδος) και παρά την μονομερή εμμονή τους στην αρχαία Ελλάδα και την απόρριψη του βυζαντινού
παρελθόντος, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως πραγματικοί και
θερμοί φιλέλληνες, δεδομένης της έμπρακτης υποστήριξής τους στον
Ελληνικό εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα.
Δεν εξέλειπαν ωστόσο και περιπτώσεις άλλων Δυτικοευρωπαίων
αρχαιολατρών, που ήταν ταυτόχρονα και σφοδροί μισέλληνες, όπως ο
Ολλανδός Κορνήλιος de Pauw, o Πρώσος Jacob Salomon Bartholdy και
οι Άγγλοι Wiliam Gell και Thomas Thorthon31.

Γερμανικά αρνητικά στερεότυπα για τους Έλληνες
(αρχές 20ου – αρχές 21ου αι.)
Η ενασχόληση με το αρχαίο ελληνικό παρελθόν και η προαγωγή
των ελληνικών γραμμάτων θα συνεχιστεί από τα γερμανικά μορφωτικά και ερευνητικά ιδρύματα και για τον επόμενο αιώνα, ωστόσο η
γεωπολιτική σύγκρουση ανάμεσα στις δύο χώρες, οι οποίες βρέθηκαν
σε αντίθετα στρατόπεδα κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων, δεν θα ευνοήσει την εκδήλωση φιλελληνικών αισθημάτων και
για τους σύγχρονους Έλληνες, παρόλο που δεν εξέλιπαν και αρκετές περιπτώσεις Γερμανών φιλελλήνων καθ’ όλη την τελευταία εκατονταετηρίδα. Ο σφιχτός εναγκαλισμός μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας
(Οθωμανικής Αυτοκρατορίας) προ και κατά την διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου δεν ήταν άσχετος με τη συστηματική εξόντωση του
μικρασιατικού ελληνισμού από τους Νεότουρκους, που έγινε κατόπιν σχεδιασμών και προτροπών Γερμανών αξιωματικών – συμβούλων
τους, όπως π.χ. του Liman von Sanders πασά, που αποκαλούσε τους
Μικρασιάτες Έλληνες «εχθρικά στοιχεία, εμπνεόμενα με έξωθεν επα31. K. Σιμόπουλος, Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, τομ. Γ1. 1981, σ. 180.
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ναστατικάς ιδέας», τα οποία θα έπρεπε να διωχθούν ανηλεώς32. Κατά
δε την χιτλερική περίοδο υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι οι
Έλληνες κατηγορούνταν ως «τεμπέληδες, καφενόβιοι κι αεριτζήδες»,
τους οποίους οι Γερμανοί έλεγαν ότι θα τους βάλουν να δουλεύουν
«όπως ξέρουν αυτοί να βάζουνε τους σκλάβους να δουλεύουνε»33.
Σήμερα, 70 χρόνια μετά, το σκηνικό αυτό επαναλαμβάνεται κατά κάποιο τρόπο, με μία άλλη όμως μορφή. Η στρατιωτική εισβολή του Γ΄
Ράιχ στην Ελλάδα έχει κατά κοινή ομολογία αντικατασταθεί από τη γερμανική οικονομική διείσδυση, που φθάνει σε βαθμό υπονόμευσης της
εθνικής μας κυριαρχίας. Μάλιστα, δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου,
κυρίως ευρείας λαϊκής κατανάλωσης, χαρακτηρίζουν τους Έλληνες παράσιτα, τεμπέληδες, απατεώνες, κλέφτες, ψεύτες, άχρηστους, αναξιόπιστους κ.ά., οι οποίοι θα πρέπει να τιμωρηθούν με σκληρά οικονομικά
μέτρα ή και με την απώλεια τμήματος της εδαφικής τους επικράτειας
(π.χ. κάποιων νησιών34 ή ακόμη και της ίδιας της Ακρόπολης!35).
Αυτού του είδους όμως η πολεμική δεν περιορίζεται μόνο έναντι
των Ελλήνων, αν και ο λαός μας αποτελεί κατά το τελευταίο διάστημα
την προμετωπίδα των λαών που αντιμετωπίζονται απαξιωτικά, κυρίως από κύκλους του προτεσταντικού Βορρά. Λαοί, κυρίως μεσογειακοί και καθολικοί, με όχι ιδιαίτερα μεγάλη έφεση στην οικονομική
ανάπτυξη36, αντιμετωπίζονται ως Ευρωπαίοι β΄ κατηγορίας, υφιστάμενοι αφενός τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης αφετέρου δε τη
χλεύη κάποιων βορείων εταίρων τους στην Ευρώπη, που τους έχουν
αποδώσει χαρακτηρισμούς, όπως του «οκνηρού», του «παρασίτου»,
του «γουρουνιού»37 κ.ά. Η ύπαρξη των παραπάνω στερεοτύπων αποτελεί προφανώς προϊόν συνδυασμών διαφόρων παραμέτρων: αφενός των
τρεχουσών οικονομικών και γεωπολιτικών συνθηκών και αφετέρου της
διαφορετικής ψυχοσύνθεσης, νοοτροπίας και ιστορικού και πολιτισμι32. Ροδάς Μ., Πώς η Γερμανία κατέστρεψε τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας, Μυτιλήνη
1916 (επανέκδοση Αθήνα 1995), σσ. 81, 87.
33. Γληνός Δ., Τι είναι και τι θέλει το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, (1942), Αθήνα
1944, σ. 25.
34. Bild (27-10-2010), “Verkauft doch eure Inseln, ihr Pleite-Griechen”.
35. Bild (17-5-2011), “Muss Griechenland die Akropolis verkaufen?”.
36. Για το πώς συνδέεται η ανάπτυξη του καπιταλισμού με τον Προτεσταντισμό, σε αντιδιαστολή με τον Καθολικισμό: βλ. Weber M., Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα
του καπιταλισμού, πρόλογος - θεώρηση - επιμέλεια Β. Φίλιας, Αθήνα 2000, σσ. 3140.
37. P.I.G.S. = γουρούνια ή P.I.I.G.S. είναι το ακρωνύμιο που έχει εφευρεθεί από οικονομικούς κύκλους για τις χώρες του μεσογειακού Νότου συν την Ιρλανδία (Portugal,
Ireland, Italy, Greece, Spain).
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κού υποβάθρου μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Τείνει κατ’ αυτόν τον
τρόπο να διαμορφωθεί στην Ευρώπη ένα ψυχολογικό χάσμα ανάμεσα στον προτεσταντικό Βορρά και τον καθολικό (και ορθόδοξο) Νότο,
κάτι όμως που δεν είναι βέβαιο ότι θα εδραιωθεί, σε περίπτωση που
η οικονομική κρίση γίνει το ίδιο αισθητή και βορειότερα. Υπ’ αυτό το
πρίσμα λοιπόν θα μπορούσε να ερμηνευτεί το φαινόμενο της ύπαρξης
σήμερα στην Ευρώπη ορισμένων αρνητικών στερεοτύπων για τους Έλληνες, σε συνάρτηση βεβαίως και με το γενικότερο ιστορικό υπόβαθρο
των σχέσεων του Ελληνισμού με τη Δύση.
Σήμερα ωστόσο, η σύγκρουση δεν γίνεται ανάμεσα στους Έλληνες
και τους Δυτικούς, αλλά ανάμεσα στους λαούς και τους παγκόσμιους
οικονομικούς ολιγάρχες και δυνάστες τους, κάτι που συντελεί στο να
έλθουν πιο κοντά μεταξύ τους, αντιπαρερχόμενοι τις όποιες προκαταλήψεις και τα πάθη του παρελθόντος.
						

«Καλύτερα: Τα δικά μας χρήματα για τους δικούς μας ανθρώπους»
(αφίσα του αυστριακού κόμματος της Ελευθερίας)
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Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΑΠΟ ΤΟ 1832 ΕΩΣ ΤΟ 1834
Ιωάννη Αγγ. Ησαϊα
Φιλολόγου – Διευθυντή Λυκείου Αθηνών

Από τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια ξεκίνησαν συντονισμένες
προσπάθειες στη Νάξο για την ίδρυση Ελληνικών Σχολείων. Το έτος
1825 (αρχές Ιουλίου) ο έφορος της Παιδείας Γρηγόριος Κωνσταντάς
στάλθηκε από τη νεοσύστατη Πολιτεία του Ελληνικού Κράτους στις
Κυκλάδες για να διερευνήσει την κατάσταση και να προωθήσει τη
σύσταση τακτικών ελληνικών σχολείων, ύστερα από πρόσκληση του
Επάρχου Αντώνιου Αλεξοπούλου και του παραστάτη του νησιού Μιχαήλ Μαρκοπολίτη.1
Στις 20 Ιουλίου 1825 ο Κωνσταντάς υπέβαλε στο Βουλευτικό και τη
Διοίκηση επιστολή, σκιαγραφώντας λεπτομερειακά την κατάσταση στη
Νάξο και τις προϋποθέσεις για την ίδρυση Σχολείων.2
Πρωτοπόρος, αγωνιστής και υποστηρικτής για την ίδρυση και λειτουργία σχολείων στη Νάξο ήταν ο ηγούμενος της μονής Φανερωμένης
Νάξου Δωρόθεος Τζώτης από τη Βουρβουριά Δρυμαλίας Νάξου, που
κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να πείσει τις μετεπαναστατικές ελληνικές κυβερνήσεις για την επίτευξη των ευγενών στόχων του.3
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής εξέτασε και συζήτησε τις
προτάσεις του Γρ. Κωνσταντά, του Ηγούμενου Δωρόθεου και των τοπικών παραγόντων του νησιού, ώσπου κατέληξε στην ίδρυση και συντήρηση τεσσάρων Σχολείων στη Νάξο με πόρους από τέσσερις πηγές : 1)
Από το Λιμεναρχείο Νάξου, 2) από το μετόχι των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, 3) από τα πακτωμένα (νοικιασμένα) κτήματα των Μοναστηριών
και 4) από την αλυκή της Νάξου.4
Με βάση όλα τα ανωτέρω ο έκτακτος Επίτροπος των Κεντρικών Κυ1. Σπεράντζα Θεοδοσίου, Μεγάλου Λογοθέτου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Γρηγόριος
Κωνσταντάς, ως έφορος της Παιδείας ανά τας Κυκλάδας, Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τ. Ά (1961), σελ. 32 κ. εφ.
2. Δαυίδ Αντωνίου, “Η εκπαίδευση κατά την Ελληνική Επανάσταση 1821-1827”, Βουλή
των Ελλήνων, Αθήνα 2002, τ. Ά, σ. 539, έγγρ. 511.
3. Λεβογιάννης Νίκος, Δωρόθεος Τζώτης, ένας φωτισμένος μοναχός και πρωτοπόρος παιδαγωγός, τόμος ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΗ, Αθήνα 2008, σελ. 491-497.
4. Δαυίδ Αντωνίου, ό.π. τ. ΄Β σ. 278, έγγρ. 862.
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κλάδων Ιακωβάκης Ρίζος απέστειλε στις 21 Ιανουαρίου του 1829 προς
τον κ. Μιχαήλ Μακροπολίτη έγγραφο διοριστήριο, με τη σύσταση τετραμελούς Επιτροπής, για να χειρίζεται τα θέματα των Σχολείων της Νάξου και να προωθεί με φειδώ τις προσόδους και τους πόρους από το
αγιορείτικο μετόχι των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, το λιμεναρχείο
Νάξου και την αλυκή. Η τετραμελής αυτή επιτροπή θα συνεδρίαζε και
θα επέλυε τα αναφυόμενα προβλήματα των Σχολείων. Τα μέλη της προαναφερόμενης Επιτροπής ήταν : ο Μιχαήλ Μαρκοπολίτης, ο ηγούμενος
Δωρόθεος Τζώτης, ο Ιωάννης Λεντούδης και ο Αλεβίζος Σέρβος.5
Ένας από τους πρώτους δασκάλους του Αλληλοδιδακτικού Σχολείου, με έδρα το χωριό Ακαδήμους Δρυμαλίας, ως κέντρου των υπόλοιπων χωριών του Λεκανοπεδίου της Τραγαίας, ήταν ο ιεροδιάκονος
Ζαχαρίας Νικολαΐδης (Ανδριώτης), που στο τέλος του σχολικού έτους
1828-1829 παραιτήθηκε και τον αντικατέστησε ο Παντελεήμων Κεφαλληνιάδης. Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους διασώθηκε η πράξη
διορισμού του τελευταίου, που σε γενικές γραμμές αναφέρει ότι «Η
Δημόσια Νοταρία όλων των χωριών της Νάξου» στις 18 Οκτωβρίου
1830, αφού πρώτα συγκλήθηκε η τετραμελής Επιτροπή Παιδείας και
συσκέφθηκε, διόρισε στην Αλληλοδιδακτική Σχολή Δρυμαλίας τον κύριον Παντελεήμονα Κεφαλληνιάδη αντί του κ. Ζαχαρία Νικολαΐδη που
παραιτήθηκε. Στη συνέχεια σημειώθηκαν άλλες λεπτομέρειες και στο
τέλος υπέγραψαν ο Μιχαήλ Μαρκοπολίτης, ο Κων/νος Λεντούδης, ο
Αλεβίζος Σέρβος και ο Παντελεήμων Κεφαλληνιάδης. Το διοριστήριο
κείμενο επικυρώνει ο Δημόσιος Νοτάριος των χωρίων Νάξου Μανουήλ
Τζανετής (εκ Φιλωτίου).6
Έτσι λοιπόν με βάση την υπάρχουσα σχολική υποδομή στη Νάξο και
τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν, λειτούργησαν από την Καποδιστριακή εποχή και μετέπειτα τέσσερα σχολεία, τα παρακάτω :
Α. Στην πόλη της Νάξου, Ελληνικόν Σχολείον, με δάσκαλο τον Χριστόδουλο Χρύση από την 1η Μαΐου 1831 και μισθοδοσία από το αγιορείτικο μετόχι των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.
Β. Στην πόλη της Νάξου, Αλληλοδιδακτική Σχολή, στο μετόχι της
Αγίας Κυριακής, με δάσκαλο τον μοναχό Βασίλειο Κυδωνιέα από την
1η Μαρτίου του 1828 και μισθοδοσία από το μετόχι των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Στο σχολείο της Αγίας Κυριακής φοιτούσαν αυτή
την περίοδο και μαθήτριες.
5. Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.), Υπουργείον Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπ/
σεως, Νάξου Σχολή (1833-1834) φ. 2293 έγγρ. 9δ.
6. Γ.Α.Κ. ό.π. φ. 2293 έγγρ. 9ε
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Γ. Δρυμαλία Νάξου, Ελληνικόν Σχολείον, με δάσκαλο τον Δημήτριον
Γεωργιάδη, από 1η Ιανουαρίου του 1833 και μισθοδοσία από το μετόχι
των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.
Δ. Δρυμαλία Νάξου, Αλληλοδιδακτικόν, από 1η Ιουλίου 1832 και
μισθοδοσία από τα Μοναστήρια της Καλορίτισσας και του Ταξιάρχη
Σαγκρίου.7
Με την πάροδο του χρόνου και τη λειτουργία των Σχολείων ανεφύησαν οικονομικά ζητήματα και ως προς τις ανάγκες λειτουργίας των
Σχολείων και την πληρωμή των ίδιων των δασκάλων. Μάλιστα η οικονομική κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά μετά τη δολοφονία του
Καποδίστρια. Μέσα, λοιπόν, από τα έγγραφα των Γενικών Αρχείων
του Κράτους είναι ευδιάκριτη μεταξύ των ετών 1832-1834 η οικονομική ανέχεια και η δυσκολία εύρεσης οικονομικών πόρων, αλλά και η
δυστοκία προώθησης και εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής της
Αντιβασιλείας.
Αρχικά στις 29 Δεκεμβρίου 1832 ο δάσκαλος της Αλληλοδιδακτικής
σχολής της πόλης της Νάξου Βασίλειος Κυδωνιεύς απέστειλε, μαζί με
τον πρωτόσχολο μαθητή του Γ. Μιχαήλ, έγγραφη αναφορά προς τον
Διοικητή Νάξου, με τους τρεις καταλόγους του μαθητικού δυναμικού
των Σχολείων (Αρρένων) και τις επιτακτικές ανάγκες του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Συγκεκριμένα αποστέλλει τους ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ για τους μήνες Σεπτέμβριο,
Οκτώβριο, Νοέμβριο, ενώ δεν λησμονεί να επιζητεί για τις ανάγκες της
Σχολής: 1 σώμα πίνακα ανάγνωσης,1 γραφής, 1 αριθμητικής, 1 ιχνογραφίας, 1 Γραμματικής, αβάκια 150 του Ά, ΄Β, ΄Γ μεγέθους, βιβλία κατήχησης και άλλα ωφέλιμα για τη νεολαία και το σχολείο.8
Σύμφωνα με τους ελέγχους της μηνιαίας κατάστασης του αλληλοδιδακτικού Χώρας Νάξου, τον μήνα Σεπτέμβριο 1832 ήταν εγγεγραμμένοι 163, ενεγράφησαν συμπληρωματικά 7 και απεχώρησαν 32. Το τελικό σύνολο ήταν 138 μαθητές.9
Συγκριτικά με τη δεύτερη αλληλοδιδακτική σχολή στους Ακαδήμους
Δρυμαλίας είχαν εγγραφεί τον Ιούλιο του 1832 μαθητές 68, ενεγράφησαν
συμπληρωματικά 8 και απεχώρησαν 14. Τελικό σύνολο 62 μαθητές, δηλαδή το ήμισυ περίπου των μαθητών του αντίστοιχου σχολείου της πόλης.10
Στην κατάσταση Οκτωβρίου 1832 στο αλληλοδιδακτικό της πόλης
7. Κεφαλληνιάδη Νίκου, Η Παιδεία εις Δρυμαλίαν Νάξου, σελ. 33-34.
8. Γ.Α.Κ., Νάξου Σχολή (1833-1834), φ. 2293, ό.π. έγγρ. 1β.
9. Γ.Α.Κ., ό.π. σχετικός πίνακας.
10. Κεφαλληνιάδη Νίκου, ό.π. σελ. 31
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Εκι. 1. Η Αγία Κυριακή από τη ΒΔ της πλευρά, όπως είναι σήμερα.

Νάξου ο τελικός αριθμός των μαθητών αγγίζει τους 165 και του Νοεμβρίου του 1832 τους 155.11
Μετά την ενημέρωση του Διοικητή Νάξου για τα προαναφερόμενα
στοιχεία, συντάχθηκε από τον ίδιο έγγραφο στις 25 Φεβρουαρίου του
1833 και στάλθηκε στη Γραμματεία «Των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπ/σεως της Επικράτειας», αναφέροντας όλα τα αναγραφόμενα
στην από 29/12/1832 αναφορά του διδασκάλου Βασιλείου Κυδωνιέως,
με την επισήμανση να δοθεί η δέουσα προσοχή στα αιτήματά του.12
Η επιμονή και ο ζήλος του ίδιου διδασκάλου συνεχίστηκε, αφού δεν
έβλεπε αποτέλεσμα και σύμφωνα με «τα ειωθότα» στις 27 Φεβρουαρίου του 1833 απέστειλε στο Διοικητή Νάξου, Πάρου και Αντιπάρου παρόμοια αναφορά, περιγράφοντας τη δεινή θέση του στην υπόθεση της
καλής λειτουργίας του Σχολείου και επιζητούσε σε τόνο παρακλητικό
να αποσταλούν όλα τα αναγκαία για τη διασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας του αλληλοδιδακτικού της Αγίας Κυριακής (Χώρας) Νάξου.
Συνάμα απέστειλε ενημερωτικά τους πίνακες ελέγχου του Σχολείου
11. Γ.Α.Κ. φ. 2293, ό.π. Πίνακας ελέγχου μηνιαίας κατάστασης σχολείων. Γ.Α.Κ.,
Σχολή (1833-1834), φ. 2293, ό.π. έγγρ. 1β..
12. Γ.Α.Κ., ό.π. έγγρ. 1α .
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Εκι. 2. Η Αγία Κυριακή σε παλαιότερη φωτογραφία (1904) με φόντο το Κάστρο. Μπροστά φαίνεται ο Δ. τοίχος του Αλληλοδιδακτικού Σχολείου.

για το Δεκέμβριο 1832 και τον Ιανουάριο 1833. Επιπλέον σημείωνε ότι
τον Δεκέμβριο του 1832 ο τελικός αριθμός των μαθητών ήταν 152, ενώ
τον Ιανουάριο 161. 13, 14
Αυτή τη φορά ο θαρραλέος Διοικητής Νάξου απέστειλε αμέσως την
άλλη μέρα 28 Φεβρουαρίου 1833 όλη τη γραπτή αναφορά του διδασκάλου
με σχετικό διαβιβαστικό στη Γραμματεία «Των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπ/σεως της Επικράτειας», για να επέμβει άμεσα η Πολιτεία.15
Επειδή η κατάσταση στα θέματα λειτουργίας των σχολείων είχε χειροτερέψει με την πάροδο του χρόνου, εξαναγκάστηκαν να στείλουν οι δύο
αντιπρόσωποι-προύχοντες του νησιού, Νικόλαος Κόκκος και Μιχαήλ
Μαρκοπολίτης έγγραφη αναφορά (9 Μαρτίου 1833) προς τη Γραμματεία
«Των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπ/σεως της Επικράτειας», τονίζοντας ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε χορηγήσει στα σχολεία της
Νάξου κάποια χρηματικά ποσά, για να ενισχύσει τη λειτουργία τους.
Μεταξύ των επιχορηγουμένων ποσών ήταν το εισόδημα από το μονήδριο
της Νάξου των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων (μετόχι της αγιορείτικης Μονής Ξηροποτάμου). Επειδή όμως οι επιχορηγήσεις, είτε κρατικές,
είτε τοπικές είχαν συρρικνωθεί και τα σχολεία βρίσκονταν σε δυσχερή
13. Γ.Α.Κ. φ. 2293, ό.π. έγγρ. 2δ
14. Γ.Α.Κ. φ. 2293, ό.π. πίνακες Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου.
15 Γ.Α.Κ. φ. 2293, ό.π. έγγρ. 2α.
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κατάσταση, με τους δασκάλους να μην έχουν ούτε τα χρειώδη για να επιβιώσουν, παρακαλούν τη σεβαστή Γραμματεία να δώσει την άδεια στην
επαρχιακή Δημογεροντία και τους εφόρους των Σχολείων της Νάξου να
νοικιάσουν κατά το τρέχον έτος τα κτήματα του μονηδρίου των Αγίων
Τεσσαράκοντα, ώστε να πληρωθούν οι μισθοί των δασκάλων.16
Εκτός των άλλων ενεπλάκησαν στην όλη προσπάθεια ενισχύσεως
της λειτουργίας των σχολείων της Χώρας Νάξου, οι Δημογέροντες της
πόλεως Νάξου (27 Ιουνίου 1833) Ιάκωβος Μπαρότζης και Γεώργιος
Σιάντας αποστέλλοντας έγγραφο προς το Β. Επαρχείον Νάξου κτλ., σημειώνοντας ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αφιερώσει στα σχολεία
της Νάξου τις προσόδους της αλυκής, του Μονηδρίου των Αγίων Τεσσαράκοντα και του υγρονομολιμεναρχείου Νάξου. Επιπλέον το έτος
1829 είχε ληφθεί ειδική μέριμνα για το οικονομικό καθεστώς των αλυκών του κράτους με πολλές ανατροπές, και για να μη φανεί έντονα η
έλλειψη της οικονομικής στήριξης των σχολείων από την αλυκή, δόθηκε επιπροσθέτως οικονομική ενίσχυση από την Πολιτεία, χωρίς βέβαια και αυτό να πραγματοποιηθεί επαρκώς. Συνάμα οι πρόσοδοι του
υγρονομολιμεναρχείου και των κτημάτων του Μονηδρίου αθροιστικά
δεν επαρκούσαν για να ξεπληρωθούν οι μηνιαίοι μισθοί των τεσσάρων
διδασκάλων και έμεναν ακόμα αρκετές οφειλές, μολονότι δίδονταν σε
αυτούς τα έσοδα από το μονήδριο και το υγρονομολιμεναρχείο. Στο
τέλος παρακαλούσαν το υγρονομολιμεναρχείο να τους καθοδηγήσει σε
άλλους τρόπους ευρέσεως οικονομικών πόρων, για να στηρίξουν οικονομικά τους δασκάλους και τη λειτουργία των Σχολείων.17
Ο νομάρχης Κυκλάδων ως αποδέκτης όλων των εύλογων διαμαρτυριών για τα τεκταινόμενα στην εκπαίδευση της Νάξου απέστειλε στις 8
Ιουλίου 1833 στη Γραμματεία «Των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου
Εκπ/σεως της Επικράτειας» τη δική του αναφορά, επισημαίνοντας ότι
στη Νάξο υπήρχε το Μονήδριο των Αγίων Τεσσαράκοντα, του οποίου οι
πρόσοδοι χορηγούνταν πάντοτε, με διαταγή της προηγούμενης κυβέρνησης, για την πληρωμή των μισθών των αλληλοδιδακτικών σχολείων.
Αυτή την περίοδο είχε παύσει να δίδεται ακόμη και το επιχορηγούμενο
ποσό και για τούτο ο Νομάρχης σημειώνει ότι επισυνάπτει την αναφορά των Δημογερόντων Νάξου, τονίζοντας με έμφαση ότι υπάρχουν
αρκετά κενά για τις προσόδους και τα σχετικά με το μονήδριο κτήματα
και χρειαζόταν κινητοποίηση και έγγραφη εντολή από το Υπουργείο
(Γραμματεία), ώστε να δοθούν σαφείς πληροφορίες στους τοπικούς
16. Γ.Α.Κ. φ. 2293, ό.π. έγγρ. 3.
17Γ.Α.Κ. φ. 2293, ό.π. έγγρ. 5β.
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παράγοντες με σκοπό να αξιοποιηθούν τα έσοδα του Μετοχίου (Μονηδρίου) της Νάξου. Επιπλέον χτυπούσε «το καμπανάκι» λέγοντας ότι η
κατάσταση ήταν δύσκολη και χρειαζόταν συνεργασία με τη Γραμματεία
των Οικονομικών, ώστε να δοθεί λύση στο σοβαρότατο πρόβλημα της
Παιδείας που είχε ανακύψει στο νησί και η κατάσταση είχε εντελώς
αποτελματωθεί.18
Ο χρόνος κυλούσε χωρίς καμία λύση στο επίμαχο πρόβλημα της
Εκπαίδευσης στη Νάξο και επακολούθησε δεύτερη αναφορά του Νομάρχη Κυκλάδων στις 4 Αυγούστου του 1833 προς τη Γραμματεία των
Εκκλησιαστικών, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα επιβίωσης
των δασκάλων στο νησί και τη στοιχειώδη λειτουργία των σχολείων.
Μάλιστα σε ένα σημείο τόνιζε ότι το ποσό που εισπράχθηκε από τις
προσόδους του Μονηδρίου ήταν 541 δρχ. σύμφωνα με τις πληροφορίες
του και το Εκπαιδευτικό πρόβλημα παρέμενε άλυτο.19
Φαίνεται όμως ότι ο Νομάρχης Κυκλάδων κινητοποιήθηκε άμεσα,
πιεζόμενος από τους τοπικούς παράγοντες και ιδιαίτερα από τους δασκάλους, αφού στα τέλη του Ιουλίου 1833 είχε λάβει και προσωπικές
αναφορές των τεσσάρων δασκάλων του νησιού, που είχαν σταλεί στο Β.
Επαρχείο Νάξου, ως ακολούθως.
Συγκεκριμένα στις 23 Ιουλίου 1833 οι διδάσκαλοι των Χωρίων Νάξου, Δημήτρης Γεωργιάδης (Ελληνικού Σχολείου) και Παντελεήμων Κεφαλληνιάδης (Αλληλοδιδακτικού) ανέφεραν στον Έπαρχο ότι ο Γενικός Έφορος των προσόδων κ. Α. Αλεξόπουλος είχε παραλάβει τους
καρπούς και τα ενοίκια του Μονηδρίου, αλλά δε διέθετε τίποτα για τις
πληρωμές τους, όπως ακριβώς όφειλε. Τις ίδιες ακριβώς διαμαρτυρίες
προς τον Έπαρχον διατύπωσαν στις 25 Ιουλίου 1833 οι δύο διδάσκαλοι της Χώρας, Χριστόδουλος Χρύσης και Βασίλειος Κυδωνιεύς, σημειώνοντας ότι έχουν φτάσει σε οριακό σημείο και δεν αντέχουν την
πενία, την δυστυχία και την απελπισία.20
Βέβαια η κατάσταση είχε ξεπεράσει τα όρια της αντοχής και αναγκάστηκε στις 11 Αυγούστου 1833 ο Γραμματέας της Επικρατείας να πιέσει γραπτά τη Γραμματεία των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπ/
σεως, ώστε να δοθεί λύση στο πρόβλημα των δασκάλων της Νάξου. 21
Κατόπιν ξεκινά νέα διαμαρτυρία του διδασκάλου Δημήτριου Γεωργιάδη στις 12 Αυγούστου 1833 αποστέλλοντας αναφορά προς τη Γραμματεία
18. Γ.Α.Κ. φ. 2293, ό.π. έγγρ. 5α.
19. Γ.Α.Κ. φ. 2293, ό.π. έγγρ. 6
20. Γ.Α.Κ. φ. 2293, ό.π. έγγρ. 6β, 6γ.
21. Γ.Α.Κ. φ. 2293, ό.π. έγγρ. 1061.
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των Εκκλησιαστικών, όπου περιγράφει λεπτομερειακά τη δεινή θέση που
είχε περιέλθει, επισυνάπτοντας την «Ομολογία» Δημογερόντων των χωρίων Δρυμαλίας (9 Αυγούστου 1833), που την προσυπογράφουν οι Δημογέροντες : Μανουήλ Γρατσίας (Δημογέρων Φιλωτίου), Μανόλης Τζανετής
(Δημογέρων Φιλωτίου), Μανόλης Αντωνόπουλος (Δημογέρων Φιλωτίου),
Ιωάννης Παραράς (Καλοξύλου), Ματθαίος Πολίτης (Χαλκίου), Ιωάννης
Μαράκης (Κουτσοχεράδο), Ιωάννης Μαντραός (Μονοιτσίων).22
Στη συνέχεια αποστέλλει παρόμοια αναφορά εντονότατης διαμαρτυρίας ο διδάσκαλος Παντελεήμων Κεφαλληνιάδης προς τη Γραμματεία των Εκκλησιαστικών (15 Αυγούστου 1833), επισυνάπτοντας άλλη
«Ομολογία» Δημογερόντων Δρυμαλίας, όπου περιγράφονται τα ίδια
δεινά και οι ίδιες δυσκολίες, για τα σχολεία και τους δασκάλους.23
Φαίνεται, όμως, ότι η Γραμματεία των Εκκλησιαστικών ζήτησε την
άποψη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για το θέμα του
Μονηδρίου των Αγίων Τεσσαράκοντα και στις 16 Αυγούστου 1833 η
Ιερά Σύνοδος ανταπάντησε λέγοντας ότι η γνώμη της Συνόδου ως προς
την πρόταση των Νομαρχών για τις προσόδους των Μοναστηριών του
Βασιλείου, αναβάλλεται προς το παρόν, επειδή το θέμα εντασσόταν
στο γενικό μέτρο των προσόδων των Μοναστηριών για το οποίο συζητά
η Σύνοδος και την απόφασή της θα υπέβαλε στη Γραμματεία (Υπουργείο) των Εκκλησιαστικών σε σύντομο χρονικό διάστημα.24
Ταυτόχρονα στις 15 Αυγούστου 1833 ο δημοδιδάσκαλος Παντελεήμων Κεφαλληνιάδης απέστειλε άλλη αναφορά προς το Νομάρχη Κυκλάδων, σημειώνοντας τα εξής :
α) Το αλληλοδιδακτικό σχολείο Δρυμαλίας διοργανώθηκε με τη μέθοδο της αλληλοδιδακτικής στις 13 Ιουλίου 1829, με συνδρομή και δαπάνες του Ηγουμένου της μονής Φανερωμένης κ. Δωροθέου Τζώτη, με
διαταγή της προηγούμενης κυβέρνησης και τον διορισμό του διδασκάλου και ιεροδιακόνου Ζαχαρία Νικολαϊδη (Ανδριώτη), με υποδιδάσκαλον τον υποφαινόμενο Παντελεήμονα Κεφαλληνιάδη.
β) Η Σχολή ήταν χωρητικότητας 300 μαθητών και το κτίριο έπρεπε
να επισκευαστεί.
γ) Μέχρι σήμερα το σχολείο συντηρούνταν από εθνικές προσόδους
που δόθηκαν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και από τις προσόδους των
Αγίων Τεσσαράκοντα (Μονηδρίου) και της αλυκής Νάξου.
δ) Δεν υπήρχαν άλλες πρόσοδοι για τη στήριξη της Σχολής πάρα μόνο
22. Γ.Α.Κ. φ. 2293, ό.π. έγγρ. 8β, 1250.
23. Γ.Α.Κ. φ. 2293, ό.π. έγγρ. 9β, 9γ.
24. Γ.Α.Κ. φ. 2293, ό.π. έγγρ. 7.
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150 γρόσια ετησίως από τα Μοναστήρια που νοικιάστηκαν τα κτήματά
τους και συγκεκριμένα του Τιμίου Σταυρού Σαγκρίου, της Καλορίτισσας και των Ταξιαρχών.
ε) Ανέφερε επιπλέον ότι ο αριθμός των μαθητών είχε φτάσει τους
120, ενώ παράλληλα διατυπώθηκαν οι ελλείψεις και τα προβλήματα
λειτουργίας του Σχολείου.25
Στις 3 Σεπτεμβρίου 1833 ο Νομάρχης Κυκλάδων απέστειλε την αναφορά του Παντελεήμονα Κεφαλληνιάδη στη Γραμματεία «Των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπ/σεως» στο Ναύπλιο.26
Ύστερα από δύο μήνες στις 2 Νοεμβρίου 1833 ο διδάσκαλος του Ελληνικού Σχολείου των χωρίων Νάξου Δημήτριος Γεωργιάδης αναγκάστηκε να αποστείλει άλλη αναφορά στη Γραμματεία των Εκκλησιαστικών
με έντονες διαμαρτυρίες για την πληρωμή των μισθών του και παρακαλούσε τη Γραμματεία να ενεργήσει τα δέοντα για τη μισθοδοσία του, γιατί η οικογένειά του υπέφερε και δεν είχε τα χρειώδη για να επιβιώσει.27
Σ’ ένα μήνα περίπου οι κάτοικοι («ευπειθείς πολίται») της κοινότητας (Χώρας) Νάξου απέστειλαν έγγραφη διαμαρτυρία προς την τοπική δημογεροντία της πόλεως (14 Δεκ. 1833), με σκοπό να πιέσουν τον
Έφορο Παιδείας των Κυκλάδων κ. Αλεξόπουλον, ώστε να πληρωθούν
οι δημοδιδάσκαλοι της Χώρας και να λάβουν ένα τμήμα των μισθών
τους από τις προσόδους του Μονηδρίου των Αγίων Τεσσαράκοντα, μέχρι να αποδοθεί το υπόλοιπο της μισθοδοσίας τους από την Πολιτεία.
Συνάμα περιέγραφαν τη θλιβερή κατάσταση των σχολείων της πόλης
με όλες τις ελλείψεις και τα παρεπόμενα.28
Το ίδιο χρονικό διάστημα διαμαρτύρονταν και οι δύο διδάσκαλοι
της πόλης, Χριστόδουλος Χρύσης του Ελληνικού Σχολείου και Βασίλειος Κυδωνιεύς της Αλληλοδιδακτικής, με έγγραφες αναφορές προς
το Νομάρχη Κυκλάδων για την κακή κατάσταση των σχολείων τους και
την οικονομική δυσπραγία, που επικρατούσε τα χρόνια εκείνα. Συνάμα
διαπιστώνουμε από τους πίνακες της μηνιαίας κατάστασης φοίτησης
των μαθητών στο Αλληλοδιδακτικό Σχολείο της Αγίας Κυριακής ότι ο
αριθμός των μαθητών κυμαινόταν το έτος 1833 από 153 έως 186.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η αναφορά του Νομάρχη Κυκλάδων
στις 23 Μαρτίου 1834 προς τη Γραμματεία (Υπουργείο) των Εκκλησιαστικών για την άθλια κατάσταση λειτουργίας των σχολείων της Χώρας
25. Γ.Α.Κ. φ. 2293, ό.π. έγγρ. 9δ.
26. Γ.Α.Κ. φ. 2293, ό.π. έγγρ. 9α.
27. Γ.Α.Κ. φ. 2293, ό.π. έγγρ. 10.6..
28. 28. Γ.Α.Κ. φ. 2293, ό.π. έγγρ. 17γ.
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Νάξου και την οφειλή της μισθοδοσίας των δασκάλων για 2 χρόνια.29
Όλα τα προηγούμενα έγγραφα είναι αποκαλυπτικά για την άθλια
εκπαιδευτική κατάσταση, που επικρατούσε στο νησί, τόσο στη Χώρα,
όσο και στη Δρυμαλία. Η πληρωμή των δασκάλων γινόταν τότε από
τους εθνικούς πόρους ορισμένων Μοναστηριών, από την πλευρά των
προυχόντων με ιδιωτικές εισφορές και μερικές φορές από την αλυκή
και από το λιμεναρχείο Νάξου. Η μη παροχή μισθών εξανάγκασε τον
Παντελεήμονα Κεφαλληνιάδη να σταματήσει στις 10 Ιουνίου 1834 το
χρέος του ως δασκάλου, όπως ακριβώς έπραξε και ο ταπεινός δάσκαλος (του Ελληνικού Σχολείου Δρυμαλίας) Δημήτριος Γεωργιάδης.
Ύστερα από τη μελέτη και διερεύνηση των εγγράφων των Γενικών
Αρχείων του Κράτους για τα έτη 1832-1834 παρατηρούμε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα κατά την περίοδο έναρξης της Αντιβασιλείας του
Όθωνα κλυδωνιζόταν έντονα, λόγω έλλειψης κρατικής συμπαράστασης
και οικονομικής βοήθειας, ενώ ταυτόχρονα σημειώθηκε, όπως γνωρίζουμε από άλλες πηγές, απρονοησία για τη δημιουργία ικανών εκπαιδευτικών. Συνάμα φάνηκε ότι η δημόσια εκπαίδευση άλλαξε την κατεύθυνση, που είχε χαράξει ο Καποδίστριας και το εκπαιδευτικό σύστημα
ακολούθησε μία άλλη πορεία, εντελώς διαφορετική.
Ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο των εγγράφων των Γ.Α.Κ ήταν οι
υπεράνθρωπες προσπάθειες των διαφόρων φορέων και των τεσσάρων
δασκάλων να στηρίξουν τα σχολεία της Νάξου με κάθε τρόπο και ανιδιοτέλεια, ενώ αντίθετα οι κρατικές αρχές κώφευαν στις κραυγές αγωνίας αυτών και των τοπικών παραγόντων του νησιού. Οι προαναφερόμενοι δάσκαλοι είχαν ηρωικό φρόνημα και πνεύμα θυσίας και προσφοράς προς τη μαθητιώσα νεολαία και το νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος,
που αναδυόταν μέσα από τις στάχτες του μακροχρόνιου Αγώνα της
Παλιγγενεσίας.
Στα επόμενα χρόνια είναι εμφανέστατα τα στοιχεία των μεγάλων τομών και αλλαγών στα θέματα της Παιδείας του Έθνους. Το Φεβρουάριο
του 1834 ψηφίστηκε ο Νόμος για την οργάνωση της Δημόσιας Παιδείας, αλλά η κατάσταση της Εκπαίδευσης δε βελτιώθηκε, επειδή οι δάσκαλοι και τα σχολεία βρίσκονταν κάτω από τον έλεγχο των Δημάρχων
και των Νομαρχών, ενώ δεν υπήρχε μεγάλη προθυμία των Δήμων να
ιδρύσουν σχολεία, λόγω της έλλειψης οικονομικών πόρων.

29. Γ.Α.Κ. φ. 2293, ό.π. έγγρ. 17α.
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Απόψεις των νεότερων γενεών τ’ Απεράθου Νάξου
για τη διατήρηση και τη «φθορά»
του απεραθίτικου ιδιώματος
Μαρίασ Ξεφτέρη
Γλωσσολόγου, M.Δ.Ε. στη Γλωσσολογία
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1. Γλωσσική διατήρηση και υποχώρηση: δύο όψεις ενός νομίσματος
Η γλωσσική διατήρηση ως κοινωνιογλωσσικό φαινόμενο βρίσκεται
στον αντίποδα της γλωσσικής υποχώρησης. Ως όρος η γλωσσική υποχώρηση εισήχθη από τον Fishman (1966, στο Κωστούλα-Μακράκη 2001: 72)
και αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία μια κοινότητα (συχνά μια
γλωσσική μειονότητα), μια υπό-ομάδα μιας κοινότητας ή ακόμα και ένα
άτομο εγκαταλείπει σταδιακά την αρχική γλώσσα και μέσω μιας (συχνά
παρατεταμένης) διπλογλωσσίας μετακινείται γλωσσικά, υιοθετεί δηλαδή
μιαν άλλη γλώσσα (Trudgill 2003: 77-8)1. Η έρευνα για τη γλωσσική διατήρηση και υποχώρηση εστιάζεται στη μετακίνηση μικρών, με χαμηλό κύρος,
γλωσσικών ομάδων, οι οποίες αντικαθιστούν τη γλώσσα τους με τη γλώσσα
της κυρίαρχης ομάδας.
Σε τέτοιας θεματολογίας έρευνες δίνεται έμφαση στη σχέση μεταξύ της
αλλαγής και της σταθερότητας όσον αφορά τη συνηθισμένη γλωσσική χρήση αλλά και στις συνεχείς ψυχολογικές, κοινωνικές ή πολιτισμικές διαδικασίες που εμπλέκονται σε αυτές τις δύο κοινωνιογλωσσικές καταστάσεις.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη γλωσσική διατήρηση και υποχώρηση
σχετίζονται, μεταξύ άλλων2, με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, τις στάσεις
απέναντι στη γλώσσα, τους ατομικούς και συλλογικούς στόχους των ομιλητών (επιθυμία για κινητικότητα, άνοδο, κοινωνική αποδοχή), το κοινωνικό-ιστορικό κύρος που πηγάζει από την ιστορία της ομάδας, το κύρος
1. Σε πιο ακραίες περιπτώσεις, που δεν είναι του παρόντος να σχολιάσουμε, η γλωσσική
υποχώρηση αναφέρεται στην πλήρη εγκατάλειψη μιας γλωσσικής ποικιλίας που χρησιμοποιείτο προηγουμένως κανονικά. Σ’ αυτήν την περίπτωση, μιλάμε για γλωσσικό
θάνατο.
2. Αδρομερώς, η μελέτη της γλωσσικής διατήρησης και υποχώρησης σχετίζεται με δημογραφικούς, οικονομικο-πολιτικούς, θεσμικούς αλλά και παράγοντες κύρους (Κωστούλα-Μακράκη 2001: 81-87).
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της γλώσσας (εμφανές ή καλυμμένο) και με κοινωνικά δεδομένα, όπως για
παράδειγμα η αστικοποίηση.
2. Στοχοθεσία και υπόθεση εργασίας
Σκοπός του άρθρου είναι η παρουσίαση τμήματος από τα αποτελέσματα κοινωνιογλωσσικής έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2007 στ’
Απεράθου της Νάξου και είχε ως θέμα την προσέγγιση των στάσεων
των νεότερων γενεών της απεραθίτικης κοινότητας (16 έως 24 και 24 έως
35 ετών) απέναντι στη μητρική τους γλώσσα3. Πιο συγκεκριμένα, με το παρόν κείμενο εστιάζουμε την προσοχή μας στο θέμα της ζωτικότητας του
απεραθίτικου ιδιώματος, κυρίως δε στις απόψεις της υπό μελέτη ομάδας
για τη διατήρηση και το μέλλον του ιδιώματος αλλά και τη γλωσσική επάρκεια των ομιλητών του.
Αν και σε όλο σχεδόν το σώμα των απαντήσεων και των μεταγλωσσικών
σχολίων των πληροφορητών εκφράστηκαν, άλλοτε ρητά και άλλοτε με
λανθάνοντα τρόπο, απόψεις σχετικά με τη συγχρονική κοινωνιογλωσσική
κατάσταση του ιδιώματος, το ερωτηματολόγιο της έρευνας περιείχε μιαν
ενότητα ερωτημάτων, τα οποία εστίαζαν στην καταγραφή των στάσεων των
ομιλητών απέναντι στη διατήρηση και το μέλλον της γλώσσας τους. Επειδή
αναμενόταν ότι θα γινόταν σχολιασμός για τη στάση και τη γλωσσική πρακτική των επιμέρους ομάδων της απεραθίτικης κοινότητας, θελήσαμε να
επιβεβαιώσουμε —όσο βέβαια αυτό είναι δυνατόν όταν μελετάμε γλωσσικές στάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υποκειμενικότητα, αμφισημία
και ενίοτε αντιφατικότητα— κατά πόσο η ηλικία (η γενεά) και ο τόπος διαμονής των Απεραθιτών ομιλητών λειτουργούν ως κριτήρια αξιολόγησης
της γλωσσικής τους επάρκειας. Όπως θα φανεί και στη συνέχεια, οι υποθέσεις μας επιβεβαιώθηκαν (κυρίως η ηλικιακή παράμετρος4), ενώ μπορέσαμε να σημειώσουμε ένα ακόμη κριτήριο αξιολόγησης, τον παράγοντα
του ξενοχωριανού5. Όπως επίσης αναμενόταν, κανείς πληροφορητής δεν
3. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσα στα πλαίσια της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας
για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Γλωσσολογίας του τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η εργασία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο
του 2008 και ήταν υπό την εποπτεία της επίκουρης καθηγήτριας Μ. Κακριδή-Φερράρι,
την οποία και ευχαριστώ θερμά για τη στήριξη και τη βοήθεια.
4. Η γενιά θεωρείται ως μια σημαντική μεταβλητή για τη μελέτη της γλωσσικής διατήρησης και υποχώρησης μιας γλώσσας. Πολλές έρευνες δείχνουν ότι σε κάθε επερχόμενη
γενιά παρατηρείται εξασθένιση της μειονοτικής γλώσσας, ο ρυθμός της οποίας είναι
ανάλογος των κοινωνικών παραμέτρων της υπό μελέτη ομάδας (Κωστούλα-Μακράκη
2001: 82).
5. Σύμφωνα με σχόλια πληροφορητών, η κλειστή έσω-ομάδα των Απεραθιτών διαφοροποιείται τόσο από την έξω-ομάδα των Αθηναίων, η κοινωνική κατηγοριοποίηση των
οποίων εκφράζεται λεξιλογικά με τους όρους ξένος/ξενικός (όρος ο οποίος πολλές φο-
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έκανε λόγο για τη μεταβλητή του φύλου σε σχέση με την καλύτερη ή χειρότερη χρήση του ιδιώματος6, κανείς δηλαδή δεν υποστήριξε ότι οι άνδρες το
μιλούν καλύτερα από τις γυναίκες ή το αντίστροφο7.
3. Απόψεις για τη ζωτικότητα του ιδιώματος
Το σύνολο περίπου των ανδρών και των γυναικών υποστήριξε ότι το
ιδίωμα διατηρείται σε συγχρονικό επίπεδο. Μόνο μία ομιλήτρια ανέφερε
ότι δεν διατηρείται σε τόσο μεγάλο βαθμό, γιατί οι νεότεροι σε ηλικία μιλούν περισσότερο τα πρωτευουσιάνικα. Πρόκειται για μιαν άποψη που
ήδη έχει σκιαγραφηθεί8 και η οποία αντανακλά την κοινωνιογλωσσική κατάσταση της απεραθίτικης κοινότητας, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα
είδος κοινωνικής διγλωσσίας, όπου η Κοινή Νέα Ελληνική (εφεξής ΚΝΕ)
είναι η υψηλή ποικιλία (Υ) και το ιδίωμα είναι η χαμηλή ποικιλία (Χ). Η
επιλογή και η χρήση καθεμίας βρίσκεται σε συνάρτηση με ένα περίπλοκο
δίκτυο παραμέτρων, όπως είναι το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον (ο
κοινωνικός χώρος), η ταυτότητα και οι στόχοι των μετεχόντων στην επικοινωνία, το περιεχόμενο του μηνύματος, ο σκοπός της επικοινωνίας, το
ύφος/κλειδί, οι νόρμες διάδρασης και ερμηνείας κ.λπ. (πρβ. Hymes 1974,
στο Τσιτσιπής 1995: 89 κ.εξ.). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, παρόλο που η
διγλωσσία ως απότοκος της γλωσσικής επαφής αποτελεί προϋπόθεση για
τη διερεύνηση του ζητήματος της γλωσσικής υποχώρησης, δεν αποτελεί
επαρκή λόγο για κάτι τέτοιο, αλλά εντάσσεται σε ένα σύνολο παραγόντων
που μπορεί να οδηγήσουν μια γλωσσική κοινότητα σε αυτό το ακραίο σημείο. Όπως σημειώνει η Κωστούλα-Μακράκη (2001: 71), η επαφή μεταξύ εθνογλωσσικών ομάδων οδηγεί στην εύρεση συμβόλων που τις κάνουν
να ξεχωρίζουν και η γλώσσα μπορεί να αποτελεί ένα τέτοιο σύμβολο, το
οποίο καθιστά εφικτή τη βιωσιμότητα μιας μικρής γλωσσικής ποικιλίας.
ρές περιλαμβάνει και τους Απεραθίτες που μένουν μόνιμα στην Αθήνα) και ξενομπασάρης (όρος που αναφέρεται σε εκείνους που δεν έχουν καμιά σχέση με τη Νάξο), όσο
και από την ομάδα των υπόλοιπων Ναξιωτών, οι οποίοι ονομάζονται ξενοχωριανοί.
Όπως παρατηρήσαμε και αλλού [Ξεφτέρη, υπό δημοσίευση (β)], η καταγωγή του συνομιλητή (Απεραθίτες που μένουν μόνιμα στ’ Απεράθου, Απεραθίτες που μένουν μόνιμα σε άλλο χωριό της Νάξου, Απεραθίτες που μένουν μόνιμα στην Αθήνα, Ναξιώτες
και Αθηναίοι) αποτελεί μία από τις βασικές ερμηνευτικές μεταβλητές όσον αφορά τις
γλωσσικές επιλογές της συγκεκριμένης ομάδας πληροφορητών.
6. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο το γεγονός ότι πολλοί πληροφορητές ανέφεραν
τη συμβολή των μανάδων και των γιαγιάδων στη διατήρηση του ιδιώματος (βλ. παρακάτω).
7. Βέβαια, όπως ήδη έχουμε σχολιάσει και αλλού [Ξεφτέρη 2010, υπό δημοσίευση (α) και
(β)], οι γυναίκες φαίνεται να είναι περισσότερο προσανατολισμένες προς την Υ ποικιλία (ΚΝΕ) σε σύγκριση με τους άνδρες.
8. Βλ. Ξεφτέρη [2008, 2009, 2010, υπό δημοσίευση (α) και (β)].
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Έτσι και στην περίπτωσή μας, το απεραθίτικο ιδίωμα αποτελεί σύμβολο
της απεραθίτικης κοινότητας, οι θετικές στάσεις της οποίας διασφαλίζουν
τη διατήρησή του.
4. Καλοί και κακοί ομιλητές
Το 73% των ανδρών πληροφορητών απάντησε ότι οι μεγαλύτεροι σε
ηλικία είναι αυτοί που μιλούν καλύτερα το ιδίωμα, ενώ την ίδια ακριβώς
άποψη εξέφρασε και το 88% των γυναικών. Η αυθεντικότητα9 του απεραθίτικου λόγου διατηρείται λόγω του ότι η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
(κυρίως οι γεροντότεροι αλλά και οι μέσης ηλικίας ομιλητές) έχει μάθει
να μιλά μόνου ευτά, τα οποία και χρησιμοποιεί αποκλειστικά, γιατί μόνο
αυτή είναι η γλώσσα τους. Σκιαγραφείται μια λανθάνουσα τάση κάποιων
πληροφορητών να ταυτιστούν με τη γλώσσα της έξω-ομάδας (την υψηλού
κύρους ποικιλία, την ΚΝΕ), διαχωρίζοντας τη δική τους ηλικιακή ομάδα
από αυτή των μεγαλύτερων, οι οποίοι μιλούν αποκλειστικά και μόνο το
ιδίωμα. Αν, λοιπόν, οι γεροντότεροι θεωρούνται, κατά μιαν έννοια, μονόγλωσσοι, εκείνοι αποδέχονται τη διγλωσσική κατάσταση που έχει πια
παγιωθεί στο χωριό10. Δεν παύουν, ωστόσο, να αξιολογούν θετικότερα τη
γλωσσική επάρκεια των μεγαλύτερων σε ηλικία, οι οποίοι, σύμφωνα με
τους περισσότερους πληροφορητές, μιλούν πιο βαριά και με καλύτερη
προφορά, λόγω της έλλειψης στοιχειώδους μόρφωσης11 και επαφής με τα
ΜΜΕ12, των ελάχιστων κοινωνικών συναναστροφών, συνεπώς και της έλ9. Και στην περίπτωση του ιδιώματος του Λιτοχωρίου Πιερίας (Πλαδή 2001: 621) έχει
διαμορφωθεί μια παρόμοια αρνητική στάση, σύμφωνα με την οποία τα λιτοχωρίτικα
είναι μια μεικτή γλώσσα, δεν είναι πλέον γνήσια.
10. Ο Veltman (1991, στο Κωστούλα-Μακράκη 2001: 73) θεωρεί τη γλωσσική υποχώρηση ως
μια μετακίνηση σε ένα συνεχές που κυμαίνεται από τη γλωσσική διατήρηση έως την απώλεια μιας γλωσσικής ποικιλίας. Η γλωσσική διατήρηση είναι η πρακτική του να μιλάει
κάποιος τη μητρική του γλώσσα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ως τη μοναδική γλώσσα
καθημερινής χρήσης, ενώ η γλωσσική απώλεια είναι η εγκατάλειψη της μητρικής γλώσσας
ως γλώσσας καθημερινής χρήσης και κατά συνέπεια η συρρίκνωσή της. Η συγκεκριμένη
προσέγγιση, η οποία εστιάζεται στη γλωσσική χρήση και στη συμμετοχή σε μια ζωντανή
γλωσσική κοινότητα, φαίνεται πως βρίσκει αντιστοιχία στη γλωσσική πρακτική των γεροντότερων και μέσης ηλικίας ομιλητών τ’ Απεράθου, οι οποίοι βρίσκονται στο ένα άκρο
αυτού του συνεχούς, αλλά και των νεότερης ηλικίας ομιλητών, οι οποίοι απομακρύνονται από αυτό το άκρο, χωρίς όμως να κατατάσσονται και στο άλλο.
11. Η εκπαίδευση και όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες (εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτικές
αρχές, μαθητές, γονείς) αποτελούν μία από τις βασικές θεσμικές παραμέτρους που
σχετίζονται με τη διατήρηση και την υποχώρηση των διαλέκτων και των ιδιωμάτων
μιας γλώσσας (πρβ. Κωστούλα-Μακράκη 2001: 142-147).
12 Τα ΜΜΕ θεωρούνται ως ένας κοινωνικός θεσμός που επηρεάζει δυναμικά τη διατήρηση μιας μειονοτικής γλώσσας, καθώς μπορούν να ανυψώσουν το κύρος της, δείχνοντας ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στον δημόσιο τομέα (Clyne 1991, στο Κωστούλα-Μακράκη 2001: 85). Βέβαια, σε τέτοιες περιπτώσεις παίζει πολύ σημαντικό ρόλο
η ισχυρή οικονομική βάση που πρέπει να έχουν, έτσι ώστε η ποιότητά τους να είναι
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λειψης γλωσσικής επαφής με άτομα από άλλους τόπους.
Α10: Θεωρώ ότι οι μεγαλύτεροι τα μιλούνε πιο βαριά, ας πούμε, με
καλύτερη προφορά στο ιδίωμα και όλα αυτά. Γιατί, εντάξει, είναι πιο… Δεν έχουνε πάει σχολείο, εμείς βλέπουμε τηλεόραση, ας
πούμε, έχουμε φύγει κιόλας λίγο. Θεωρώ, ας πούμε, ότι όσο οι
γενιές προχωρούν, τα μιλάμε όλο και πκιο… […] Ο παππούς μου,
ας πούμε, που δεν έχει πάει σχολείο και είναι όλη του τη ζωή εδώ,
σαφώς και τα μιλά πιο βαριά και με πκιο μεγάλη προφορά απ’
ό,τι εμείς.
Θ14: Καλύτερα μιλούν το ιδίωμα οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας,
αυτοί δηλαδή που δεν έχουν γνωρίσει άλλους τόπους ή δεν έχουν
συναναστροφές με κόσμο που είναι από άλλα μέρη. Οι άνθρωποι νεότερης ηλικίας πηγαίνοντας στο σχολείο και αργότερα σε
κάποιο πανεπιστήμιο έρχονται σε επαφή με άλλους από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας και αναγκάζονται να ξεφύγουν από τα
ιδιώματα της Απειράνθου.
Τ’ απεραθίτικα, και μάλιστα τα βαριά13 απεραθίτικα, φαίνεται να συνοδεύονται από συγκεκριμένες κοινωνικές συνδηλώσεις (έλλειψη μόρφωσης
και κοινωνικών επαφών, οπισθοδρομικότητα, γεωγραφική απομόνωση,
απροθυμία για κινητικότητα και κοινωνική άνοδο), οι οποίες αφήνουν περιθώρια να σημειώσουμε ένα αίσθημα αυτό-υποτίμησης προς αυτά. Οι νεότερες γενιές, σύμφωνα με τους πληροφορητές, το μιλούν χειρότερα είτε
λόγω της επιρροής της ΚΝΕ από το σχολείο και τα ΜΜΕ είτε λόγω του
περάσματος του χρόνου και της γενικότερης τάσης εκμοντερνισμού, υπό
το πρίσμα του οποίου το ιδίωμα θεωρείται παλιομοδίτικο, χωρίς βέβαια
αυτή η στάση να αντιπροσωπεύει το σύνολο των νεότερων γενεών. Τα σχόσυγκρίσιμη με αυτή των ΜΜΕ της κυρίαρχης ομάδας. Στην περίπτωσή μας, επειδή
η ΚΝΕ έχει όλα τα χαρακτηριστικά της νόρμας (προτυποποίηση, κωδικοποίηση), ο
ρόλος των ΜΜΕ είναι επιβαρυντικός εις βάρος των ιδιωμάτων. Πρβ. Κουρδή (2001,
2002, 2003) σχετικά με τη διαμόρφωση αρνητικών στάσεων απέναντι σε άτομα καταγόμενα από τη Θεσσαλία τα οποία παρουσιάζονταν να μιλούν το τοπικό ιδίωμα σε
ελληνικές τηλεοπτικές εκπομπές.
13. Όσον αφορά τα νεοελληνικά ιδιώματα, έχει επικρατήσει ο όρος βαριά προφορά (Πλαδή 2001: 623, Κουρδής 2001, 2003), ο οποίος αναφέρεται στη χρήση στιγματισμένων
γλωσσικών τύπων που αποκλίνουν σε μεγάλο ποσοστό από το φωνολογικό σύστημα
της ΚΝΕ. Βέβαια, οι τύποι αυτοί ταυτίζονται κυρίως με τα φωνολογικά χαρακτηριστικά των βόρειου φωνηεντισμού ιδιωμάτων, τα οποία θεωρούνται και πιο στιγματισμένα. Στην περίπτωσή μας τα βαριά, πιο καλά, πιο καθαρά απεραθίτικα σχετίζονται
με ανάλογα στιγματισμένα φωνολογικά (και όχι μόνο) χαρακτηριστικά, με την προσπάθεια των πληροφορητών να τα χρησιμοποιούν με τους γεροντότερους αλλά και
να τα αποβάλλουν στην επαφή τους με άλλους (πρβ. μέγιστη προσαρμογή στην ΚΝΕ,
Ξεφτέρη 2010).
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λια περί εκμοντερνισμού της ζωής υποθέτουμε ότι υποδηλώνουν μιαν αλλαγή της τοπικής ιδεολογίας σε κοινωνικό και γλωσσικό επίπεδο14, ιδεολογίας η οποία περιορίζει τους τομείς χρήσης του ιδιώματος, υποβιβάζει το
κύρος του ως τοπικής γλώσσας, ενώ παράλληλα αφήνει πολλά περιθώρια
για να εκλογικευτούν τα κοινωνικά στερεότυπα που το συνοδεύουν.
Πολλοί ήταν οι πληροφορητές (άνδρες και γυναίκες) οι οποίοι ανέφεραν ότι η μόνιμη παραμονή των γεροντότερων στο χωριό, η απομόνωση
που βίωσαν και βιώνουν, αλλά και οι μνήμες τους συντέλεσαν στη διατήρηση του απεραθίτικου λεξιλογίου. Η σύνδεση του ιδιώματος με τις μνήμες σχετίζεται με τη διατήρηση και την απώλεια συγκεκριμένων λεξιλογικών τομέων του. Παρόλο που το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να μελετηθεί
ενδελεχώς μέσα από επιτόπια διαλεκτολογική έρευνα, υποθέτουμε ότι η
φύση της εργασίας και των δραστηριοτήτων των Απεραθιτών, που με το
πέρασμα των ετών έχει παρουσιάσει αλλαγές (επίδοση σε οικοδομικές εργασίες, στον τουρισμό, στην ανώτατη εκπαίδευση, ξεπερνώντας έτσι την
αποκλειστικότητα ενασχόλησης με την κτηνοτροφία, τις καλλιέργειες, την
εξόρυξη σμύριδας), επηρεάζει την ίδια τη γλώσσα και συγκεκριμένους τομείς της. Υπό αυτό το σκεπτικό, η σχέση μεταξύ της διατήρησης του λεξιλογίου και της μνήμης αποδίδεται αποκλειστικά στους μεγαλύτερους σε
ηλικία που ασχολούνταν ή ασχολούνται ακόμη με τέτοιου είδους εργασίες, οι οποίες συνδέονται με διαφορετικά ερεθίσματα και εμπειρίες. Για
τους νεότερους σε ηλικία οι γεροντότεροι χρησιμοποιούν λεξιλόγιο που οι
πρώτοι δεν έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν και που γι’ αυτόν τον
λόγο ίσως υποτιμούν. Το ιδίωμα λοιπόν (κυρίως η καλή του χρήση) φαίνεται να συνδέεται με έναν πεπαλαιωμένο τρόπο ζωής, τον οποίο οι νέοι δεν
μπορούν να υιοθετήσουν, αλλά και με κάτι που παραμένει στατικό στο
παρελθόν· είναι μια μνήμη που δεν μπορεί να αξιοποιηθεί στον σύγχρονο
τρόπο ζωής.
Πολλές πληροφορήτριες ανέφεραν ότι οι νεότεροι βρίσκονται ακόμα σε
μια φάση εκμάθησης της γλώσσας ή απλά τα μιλούν πιο ελαφριά15. Σχεδόν
όλες οι γυναίκες που έκαναν το συγκεκριμένο σχόλιο ανέφεραν ότι οι με14. Θα ήταν παρακινδυνευμένο να προσθέσουμε κάτι παραπάνω σε αυτό το σημείο, καθώς
τέτοιου είδους συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν μόνο μέσα από μια διαχρονική
κοινωνιογλωσσική και ανθρωπολογική μελέτη της συγκεκριμένης γλωσσικής κοινότητας. Πρβ. Πλαδή (2001: 621), όπου οι Λιτοχωρίτες πληροφορητές έκαναν λόγο για αλλαγές στο κοινωνικό-πολιτισμικό επίπεδο της κοινότητας, πράγμα το οποίο είχε άμεση
επίπτωση στο τοπικό ιδίωμα και στις στάσεις των ομιλητών απέναντί του.
15. Σε άλλα σημεία των συνεντεύξεων ανέφεραν ότι τα μιλούν μπερδεμένα, τονίζοντας
την παρείσφρηση της ΚΝΕ στο ιδίωμα, ή ότι μιλούν κανονικά όταν ο συνομιλητής
τους είναι συνομήλικος, αλλά βαριά όταν μιλούν με κάποιον μεγαλύτερο σε ηλικία.
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γαλύτεροι σε ηλικία γνωρίζουν εκφράσεις που οι περισσότεροι από τους
νέους δεν τις γνωρίζουν, αλλά τις μαθαίνουν σιγά σιγά.
Θ03: Οι μεγαλύτεροι από μας νομίζω ότι το μιλάνε πολύ πιο καλύτερα.
Ξέρουν εκφράσεις που εμείς… Εγώ προσωπικά δεν ξέρω κι ακόμα τις
μαθαίνω. Οι πιο νέοι θέλουν ακόμη δουλειά γιατί μαθαίνουν, όπως
εγώ, συνέχεια. Κάθε μέρα μαθαίνεις κάτι καινούριο του τόπου σου
και αυτό είναι που το κάνει και τόσο ιδιαίτερο και συνάμα ωραίο.
Για κάποιες νέες, η συνειδητοποίηση της άγνοιας κάποιων γλωσσικών
στοιχείων του ιδιώματος (κυρίως στον λεξιλογικό τομέα) αποτελεί μια
πρόκληση και ένα κίνητρο για να βρίσκονται σε μια διαρκή κατάσταση
εκμάθησης, η οποία με τη σειρά της συντελεί στην επιβίωση του ιδιώματος.
Πολλές φορές, όμως, αυτή η συνειδητοποίηση της άγνοιας μπορεί να δημιουργήσει και ενοχικά συναισθήματα, τα οποία προβάλλονται ως γλωσσική
ανασφάλεια16, ενώ πολλές φορές η συνειδητή επιδίωξη κάποιων νέων να
μιλήσουν πιο βαριά αξιολογείται αρνητικά.
Θ11: Ε, μάλλον οι μεγάλοι, ξέρω ’ω. Γιατί ας πούμε και ’ω προσωπικά πιστεύγω ότι τα μιλώ μπερδεμένα, έτσι; Οπότε οι μεγάλοι τα μιλούνε
καθαρά. Τώρα ακούω μια λέξη και λέω «παιδιά τι θα πει ευτό;» και
νιώθω πολύ άσχημα. […] Βλέπω που δε dα ξέρω! Ντρέπομαι που δεν
ηξέρω πολλά πράγματα απεραθίτικα. Μια λέξη που θα πούνε και
παλιά και ξέρεις. Αν ήμουν από Αθήνα, όλα τα παιδιά… Πιο πολλά
ξέρουν οι Αθηναίοι παρά εμείς… Ορισμένες φορές, ρε παιδί μου, νιώθω άσχημα!
Θ17: Οι νεώτεροι χειρότερα, γιατί προσπαθούν να κάνουν κάτι το ξεχωριστό και στο τέλος καταφέρνουν να είναι βαρετοί, ανούσιοι
και λοιπά.
Κάποιες ομιλήτριες τόνισαν ότι η φθορά των απεραθίτικων (το να μην
τα μιλούν καθαρά) δεν σχετίζεται με την ηλικία ή τον τόπο διαμονής, αλλά
με την ίδια τη στάση των Απεραθιτών απέναντι στη γλώσσα τους και κυρίως με την απροθυμία τους να τα μιλήσουν ή να τα μάθουν στα παιδιά τους
λόγω των κοινωνικών συσχετίσεων που τα συνοδεύουν17.
16. Η γλωσσική ανασφάλεια, όρος που εισήγαγε ο Labov (1972), σχετίζεται με τη διάσταση που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στη γλωσσική αξιολόγηση (τι θεωρούν οι ομιλητές
ως «σωστή» ομιλία) και τη γλωσσική επιτέλεση. Στην περίπτωσή μας, η συγκεκριμένη
ομιλήτρια αξιολογεί αρνητικά την επάρκειά της στο ιδίωμα, παρόλο που η γλωσσική
της επιτέλεση (το ίδιο το μεταγλωσσικό της σχόλιο δηλαδή) γίνεται στο ιδίωμα (πρβ.
Πλαδή 2001: 623).
17. Βλ. Ξεφτέρη [υπό δημοσίευση (α) και (β)].
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Ερευν.: Ποιοι πιστεύεις ότι δεν τα μιλούν καλά;
Θ01: Εκείνοι που δε dα μιλούνε καθαρά τ’ απεραθίτικα. Αυτοί που δε θένε
να τα μιλούνε. Δεν έχει σχέση με ηλικία και ούτε με τον τόπο. Γιατί,
ας πούμε, και στον τόπο και ’πα που καθούμεστα υπάρχουν πολλοί
που δε dα μιλούνε. Δηλαδή τώρα η αδελφή μου η μικρή που έχει μεγαλώσει εδώ κ’ έχει ’εννηθεί, δε dα μιλεί τώρα, το λου δε dο λέει, παρόλο που το λέμε εμείς, δε dα λέει όλα, θ’ αφαιρέσει κάτι. Δεν παίζει
ρόλο και καλά αυτός που μεγάλωξε στην Αθήνα και μες στο χωριό.
Από το σύνολο των πληροφορητών, μόνο ένας ομιλητής εξέφρασε την
έκπληξή του, λέγοντας ότι πολλά παιδιά χρησιμοποιούν το ιδίωμα, ενώ
και οι έφηβοι και οι λίγο μεγαλύτεροι από αυτούς το διατηρούν ως τιμή
προς τους προγόνους τους18. Τέλος, ένας μόνο ομιλητής υποστήριξε ότι
το ιδίωμα μιλιέται χειρότερα από τους ξενοχωριανούς, τους υπόλοιπους
Ναξιώτες δηλαδή (συγκεκριμένα ανέφερε τους Φιλωτίτες και τους Κορωνιδιάτες, με τους οποίους ομολογουμένως οι Απεραθίτες έχουν επαφές
λόγω στενής γειτνίασης19), οι οποίοι προσπαθούν να υιοθετήσουν κάποια
βασικά, φωνολογικά κυρίως, στοιχεία του ιδιώματος, αλλά δεν τα καταφέρνουν, προσπαθούνε να πούνε το λου και γρυλώνουνε. Η συγκεκριμένη
άποψη εκφράστηκε από αρκετούς πληροφορητές και σε άλλα σημεία του
ερωτηματολογίου και των συνεντεύξεων και έχει σχολιαστεί εκτενώς20, καθώς πάνω σε αυτή εδράζεται η δυσμενής στάση που πιστεύουν πως έχουν
οι Ναξιώτες απέναντι στ’ απεραθίτικα.
Τέλος, κάποιες ομιλήτριες αναφέρθηκαν και στους Απεραθίτες που μένουν μόνιμα στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, δύο ομιλήτριες ανέφεραν ότι όσοι
γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στ’ Απεράθου αλλά έφυγαν σε μεγάλη ηλικία
διατηρούν το ιδίωμα, μάλιστα το μιλούν καλύτερα από τους νέους του
χωριού. Μία, όμως, ομιλήτρια ανέφερε ότι η επαφή των Απεραθιτών με τα
όποια ερεθίσματα της πόλης αλλοίωσε και τη γλώσσα τους.
5. Παράγοντες διατήρησης του απεραθίτικου ιδιώματος
Η πλειοψηφία τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών απέδωσε τη διατήρηση του ιδιώματος στην απεραθίτικη οικογένεια, κυρίως δε στη συμβο18. Το γεγονός ότι εξέφρασε την έκπληξή του μας αφήνει το περιθώριο να υποθέσουμε
ότι η γενικότερη στάση είναι ότι τα παιδιά και οι έφηβοι δεν χρησιμοποιούν τόσο
συχνά το ιδίωμα, κυρίως στο σχολείο. Για τους λόγους διατήρησης του ιδιώματος θα
κάνουμε λόγο στο επόμενο κεφάλαιο.
19. Πρβ. Ζευγώλης 1998: 35-37.
20. Βλ. Ξεφτέρη [υπό δημοσίευση (α)].
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λή της μητέρας και των παππουδολαλάδων στην επαφή των παιδιών με το
ιδίωμα. Βέβαια, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπήρξαν και αναφορές σε
άλλα σημεία των ερωτηματολογίων και των συνεντεύξεων για την απροθυμία κάποιων μανάδων να μάθουν το ιδίωμα στα παιδιά τους, μέσα από τη
συνειδητή τους προσπάθεια να μην το μιλούν οι ίδιες ή μέσα από την απαγόρευση χρήσης του από τα παιδιά (κυρίως γινόταν αναφορά σε γυναίκες
που ήρθαν από την Αθήνα —χωρίς να μας διευκρινίζουν αν είχαν απεραθίτικη καταγωγή—, παντρεύτηκαν Απεραθίτες και έμειναν στο χωριό)21.
Ερευν.: Η εκμάθηση των απεραθίτικων, η οποία δεν αποτελεί τόσο μια
στοχευμένη επιδίωξη, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απεραθίτικης
νοοτροπίας και καθημερινότητας.
Α10: Φαντάζομαι, ναι, διατηρείται σε όσους μεγαλώνουν εδώ πέρα, γιατί είναι η μητρική τους γλώσσα, αυτό ακούνε απ’ τη γέννησή τους,
δηλαδή από το νανούρισμα που θα τους κάνει η μάνα τους, μέχρι
που θα πεθάνουν -κούφια η ώρα- το μοιρολόγισμα το κάνουν σ’
αυτή τη διάλεκτο.
Ερευν.: Δηλαδή οφείλεται στο τι γίνεται μέσα στο σπίτι;
Α10: Και στο σπίτι και στη gοινωνία και στον εξωτερικό χώρο, αυτό.
Για την περίπτωση των απεραθίτικων συντρέχουν δύο αναγκαίες προϋποθέσεις που ενθαρρύνουν τη διατήρηση της γλωσσικής ποικιλότητας.
Υπάρχει ο χώρος, το ίδιο το χωριό, η κοινότητα, που ακόμα κι αν οι εξωτερικοί παράγοντες και η επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο είναι δεδομένα,
δεν παύει ν’ αποτελεί ένα ορεινό χωριό που έχει δημιουργήσει τη δική του
κλειστή ομάδα, η οποία διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους Ναξιώτες
και γενικώς από τους κατοίκους άλλων περιοχών22. Υπάρχουν όμως και τα
ίδια τα μέλη της απεραθίτικης κοινότητας, οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού,
που επιδιώκουν τη συνέχιση αυτής της ποικιλότητας, καθώς πρόκειται για
ένα διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό σε σχέση με τις έξω-ομάδες, αλλά
και ένα στοιχείο ταύτισης και συνοχής για την έσω-ομάδα. Αναπτύσσουν
και προβάλλουν, με αυτόν τον τρόπο, θετικές δραστικές στάσεις, εκφράζοντας την αγάπη, το ενδιαφέρον, τη φροντίδα αλλά και την ανησυχία τους
για τη γλώσσα τους, που είναι βασικό κομμάτι της εθνογλωσσικής τους
ταυτότητας. Τ’ απεραθίτικα δεν αποτελούν απλά τη γλώσσα με την οποία
21. Βλ. Ξεφτέρη [υπό δημοσίευση (β)].
22. Και η Κατσογιάννου (1999: 608) αναφέρει ότι οι λόγοι διατήρησης των Ελληνικών της
Κάτω Ιταλίας σχετίζονται με γεωγραφικούς και οικονομικούς παράγοντες (εδαφική
απομόνωση ελληνόφωνων χωριών και απουσία οικονομικής ανάπτυξης).
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συνεννοούνται μεταξύ τους. Πρόκειται για έναν σύνδεσμο ο οποίος ενώνει τις παλαιότερες γενιές με τις νεότερες, είναι το συνεκτικό στοιχείο της
απανταχού απεραθίτικης κοινότητας, αναπόσπαστο συστατικό των ηθών,
των εθίμων και του τοπικού πολιτισμού τ’ Απεράθου23.
Το απεραθίτικο ιδίωμα δεν είναι ένα παραδοσιακό στοιχείο που
απλά επιβίωσε στον χρόνο, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που στηρίζεται στη θέληση και στη δράση των ίδιων των ομιλητών του, είτε
αναφερόμαστε στην ατομική γλωσσική πρακτική τους είτε στη συμμετοχή τους σε πολιτιστικούς συλλόγους και εκδηλώσεις του χωριού24.
Το δραστικό/βουλητικό στοιχείο των στάσεων των πληροφορητών είναι
ευδιάκριτο, καθώς λόγω της περηφάνιας που νιώθουν για το χωριό και
ό,τι το χαρακτηρίζει (έχουμε δηλαδή να κάνουμε με τη συναισθηματική διάσταση των στάσεων), πράττουν και δρουν αναλόγως. Σύμφωνα
με τον Brenzinger (1997: 283), κατά τη διάρκεια της γλωσσικής μετακίνησης υπάρχουν συχνά φάσεις όπου οι εθνογλωσσικές μειονότητες
αντιδρούν με στρατηγικές διατήρησης ή αναπτύσσουν εμφανή γλωσσική αφοσίωση. Η γλωσσική αφοσίωση θεωρείται η σημαντικότερη ίσως
από τις θετικές στάσεις απέναντι στη μητρική γλώσσα, καθώς οδηγεί τα
άτομα και τις κοινότητες στο να συνεχίσουν να μιλούν και να μεταδίδουν τη γλώσσα στα παιδιά τους, επιτυγχάνοντας έτσι τη γλωσσική διατήρηση (Trudgill 2003: 75). Συνήθως σχετίζεται με άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας, γυναίκες, διανοούμενους, συντηρητικούς, ηγετικά πρόσωπα,
γλωσσικούς ακτιβιστές, ομάδες πίεσης κ.λπ. Θα μπορούσαμε να πούμε
ότι η γλωσσική αφοσίωση ως θετική στάση απέναντι στο απεραθίτικο
ιδίωμα είναι ιδιαίτερα ισχυρή στο σύνολο της υπό μελέτη ομάδας. Τα
παραπάνω, ωστόσο, έρχονται σε αντίθεση με τη σύνδεση του ιδιώματος
με έναν πεπαλαιωμένο τρόπο ζωής, που μένει στατικός στο παρελθόν.
Αυτή η αντίφαση θα μπορούσε να ερμηνευτεί υπό το σκεπτικό ότι το
απεραθίτικο ιδίωμα αποτελεί σύμβολο της απεραθίτικης κοινότητας
και παραπέμπει αποκλειστικά σε κίνητρα ενσωμάτωσης και ταύτισης
23. Σύμφωνα με την Πλαδή (2001: 619) η λαϊκή λογοτεχνία του Λιτοχωρίου Πιερίας έχει
ως κύριο μέσο της το τοπικό ιδίωμα, φαινόμενο που παρατηρούμε και στ’ Απεράθου
(λαϊκή ποίηση, δεκαπεντασύλλαβα δίστιχα, κοτσάκια, εξάστιχα, πατινάδες, νανουρίσματα, μοιρολόγια, παροιμίες, παραμύθια, αφηγήσεις, παρλάτες, ρίμες, αποκριάτικα, ποιητικοί αγώνες κ.λπ.).
24. Με παρόμοιο τρόπο, οι τριαντάρηδες ομιλητές των Λιτοχωρίτικων, ειδικά αυτοί που
δεν σκοπεύουν να φύγουν από το χωριό, κάνουν προσπάθειες για τη διάσωση και
διατήρηση των παραδοσιακών αξιών του, μία εκ των οποίων είναι η τοπική γλώσσα,
την οποία και θεωρούν ως δείγμα της ταυτότητάς τους, υποστηρίζοντας παράλληλα
την απόλυτη δι(πλο)γλωσσία (Πλαδή 2001: 626).
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με αυτή (και όχι σε εργαλειακά κίνητρα)25.
6. Απόψεις για το μέλλον του ιδιώματος
Όλοι σχεδόν οι πληροφορητές (άνδρες και γυναίκες) συνέδεσαν την
αναγκαιότητα διατήρησης του ιδιώματος με τη διατήρηση της ιστορίας, της
παράδοσης και της πολιτιστικής φυσιογνωμίας τ’ Απεράθου26. Το ιδίωμα
είναι κάτι που κληροδοτήθηκε από τους παλαιότερους και έχει συμβολική αξία που επιβάλλει τη διατήρησή του. Σχετίζεται με την αίσθηση του
ανήκειν στην απεραθίτικη κοινότητα, αποτελεί ένα κανάλι επικοινωνίας
που επιτρέπει στους ομιλητές του να είναι δεμένοι μεταξύ τους (σε συγχρονικό επίπεδο) αλλά και με το παρελθόν της κοινότητας (σε διαχρονικό
επίπεδο).
Α02: Επίσης μιλώντας τα είναι ένας ατομικός φόρος τιμής προς τον πατέρα και τους προγόνους μου που μιλούσαν μόνα αυτή τη γλώσσα
μ’ αυτό το ιδίωμα. Με βοηθούν να νοιώθω τις μυρωδιές της φύσης
και τις αλλαγές των εποχών καλώντας κάθε πράγμα κάθε έμψυχο ή
άψυχο με την ιδιαίτερη ντοπιολαλιά. Τέλος δεν μπορώ να μιλάω κάτι
άλλο εκτός απ’ αυτά, γιατί μιλώντας τα πλημμυρίζουν οι αισθήσεις
μου με το πλούτο των λέξεων και των ήχων.
Πολλοί ομιλητές υποστήριξαν ότι η διατήρηση του ιδιώματος είναι
άμεσα συνυφασμένη με τη διατήρηση της μοναδικότητας του χωριού, της
ιδιαίτερης πολιτισμικής φυσιογνωμίας που έχει διαμορφώσει μέσα στο
πέρασμα των χρόνων και που αποτελεί στοιχείο διαφοροποίησης από τα
υπόλοιπα χωριά. Το ιδίωμα επιτελεί λειτουργία απόκλισης από την ομάδα
των μη Απεραθιτών, αποτελεί δηλαδή μια πράξη ταυτότητας. Οι Απεραθίτες έχουν ανάγκη να νιώθουν μοναδικοί, διαφορετικοί (το δηλώνουν άλλωστε ότι είναι διαφορετικοί από τους υπόλοιπους Ναξιώτες τουλάχιστον),
γι’ αυτό και θέλουν να διατηρούν έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής, μιαν ορισμένη νοοτροπία, αλλά και όλα εκείνα τα στοιχεία που τους καθιστούν
25. Πρβ. Πλαδή (2001: 625), όπου παρουσιάζεται μια αντιφατική στάση από τη μεριά
των ηλικιωμένων και των μεσήλικων ομιλητών των Λιτοχωρίτικων όσον αφορά τη διατήρηση του ιδιώματος, η οποία αντανακλά την υιοθέτηση ενός διπλού κριτηρίου
αξιολόγησης που σχετίζεται με το κύρος (χρήση ΚΝΕ) και την αλληλεγγύη (χρήση
Λιτοχωρίτικων). Επίσης, βλ. Tsitsipis (1981).
26. Και η Πλαδή (2001: 624) σημειώνει ότι οι θύλακες αντίστασης του ιδιώματος Λιτοχωρίου Πιερίας στηρίζονται στην άποψη ότι δεν πρέπει να χαθεί γιατί είναι η γλώσσα
τους, ο τοπικός τους πολιτισμός, η ιστορία τους, η αυτό-έκφρασή τους. Παρομοίως, ο
Κουρδής (2001: 404) αναφέρει ότι ένας από τους λόγους διατήρησης του θεσσαλικού
ιδιώματος, ο οποίος αναφέρθηκε από ομιλητές της ΚΝΕ, ήταν η σύνδεσή του με την
παράδοση. Επίσης, βλ. Ιωσηφέλλη (2008).
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ιδιαίτερους. Το απεραθίτικο ιδίωμα εκφράζει και πληροί αυτήν την ανάγκη τους να νιώθουν πως διαφέρουν. Ακόμα κι αν φαίνεται υπερβολικό,
το ιδίωμα και η διατήρησή του είναι ένα ζωτικής σημασίας ζήτημα. Τέτοιου
είδους δηλώσεις, οι οποίες εκφράστηκαν ρητά, αντανακλούν το έντονο συναισθηματικό δέσιμο των ομιλητών με τη γλώσσα τους.
Μία ομιλήτρια έκανε ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο, δηλώνοντας ότι το
ιδίωμα είναι πλεονέκτημα για την ίδια, γιατί πολλές φορές λειτουργεί ως
κρυφός κώδικας ανάμεσα σ’ αυτήν και τους «άλλους».
Θ16: Ιατί τσοι περισσότερες βολές που μιλούμε με τσοι φιλενάδες μου, οι
υπόλοιποι δεν καταλαβαίνουσι είντα λέμε.
Το συγκεκριμένο σχόλιο είναι το μοναδικό που αναφέρεται σε μια κρυπτολαλική συνθηματική λειτουργία του ιδιώματος, ωστόσο δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για μια λειτουργία που μπορεί, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί, να επιβεβαιωθεί καθολικά.
Όπως σημειώνουν οι Χατζησαββίδης (1997: 428) και Βερβίτης & Καπουρκατσίδου (2003: 6), τέτοιες, κατά περίπτωση ίσως, μετατροπές του ιδιώματος σε συνθηματική γλώσσα μάς πληροφορούν για την εικόνα που έχουν
οι ομιλητές για τη σχέση της ομάδας και της γλώσσας τους με άλλες ομάδες και γλώσσες, για τον τρόπο που αναπαριστούν τη διάκριση ανάμεσα
στο ζεύγος «εμείς» και «αυτοί», καθώς επίσης και για την αλληλεγγύη που
υπάρχει μεταξύ των μελών της έσω-ομάδας27.
Πολλές ομιλήτριες ανέφεραν ότι το ιδίωμα πρέπει να διατηρηθεί,
γιατί πρόκειται για μιαν όμορφη, τραγουδιστή και ιδιαίτερα δύσκολη
γλώσσα, που έχει συνεπώς μεγάλη αξία και είναι κρίμα να χαθεί. Παρατηρούμε ότι συγκεκριμένα φωνολογικά χαρακτηριστικά του ιδιώματος
αποτέλεσαν δείκτες θετικής αξιολόγησης, κυρίως αισθητικής φύσεως.
Δύο ομιλήτριες, επίσης, συνέδεσαν την αξία του ιδιώματος με τη σχέση
που έχει με τα αρχαία ελληνικά28 αλλά και άλλες γλώσσες, όπως η τουρκική και η ιταλική. Είναι γεγονός ότι το απεραθίτικο λεξιλόγιο αλλά και
άλλοι βασικοί τομείς του ιδιώματος, όπως η μορφολογία, δανείστηκαν
αρκετά στοιχεία από αυτές τις γλώσσες, συνεπώς αυτή η ποικιλότητα
27. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η κρυπτολαλική λειτουργία μιας γλώσσας θεωρείται ως βασικό χαρακτηριστικό των τελικών σταδίων της γλωσσικής αλλαγής που
οδηγούν στην εξαφάνιση μιας γλώσσας. Ενώ δίνει την εντύπωση μιας μεταστροφής της
στάσης της κοινότητας (μέσα από την ανάπτυξη μιας ιδεολογίας «για τη διάσωση της
πολιτιστικής κληρονομιάς»), στην πραγματικότητα πρόκειται για χαρακτηριστικό φαινόμενο καταστάσεων ταχύρυθμης κοινωνικής αλλαγής (Κατσογιάννου 1999: 610-611).
28. Πρβ. Ξεφτέρη, υπό δημοσίευση (α). Παρομοίως, η Ιωσηφέλλη (2008) αναφέρει ότι η
σχέση του μεσοτοπίτικου ιδιώματος με την αρχαία ελληνική αποτελεί λόγο διατήρησής του.
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αποτελεί στοιχείο θετικής αξιολόγησης.
Θ08: Είναι αξιόλογη γλώσσα με πολλά στοιχεία από την αρχαία ελληνική και όχι απ’ την κρητική που πιστεύουν ορισμένοι. Είναι
εμπλουτισμένη με ωραίες λέξεις που δεν υπάρχουν καν στο ελληνικό λεξιλόγιο και η προφορά μας είναι τόσο τραγουδιστή…!
Θ11: Αξίζει, ναι, αξίζει… Είναι σα να χανόμαστε και μεις. Είναι κομμάτι
απ’ την πολιτιστική μας κληρονομιά, εώ θαρρώ, ας πούμε, ότι και
καλά δεν είναι… κάποια λέξη θα πούμε και δεν είναι μαργαριτάρι.
Βγαίνει από…, εώ πιστεύω, απ’ την αρχαία ελληνική γλώσσα. Κάποιες λέξεις είναι από Τουρκία, Ιταλία… πολλές λέξεις που είναι…
Είναι ενδιαφέρον ότι η μία ομιλήτρια (Θ08) τόνισε ότι το απεραθίτικο
λεξιλόγιο διαθέτει λέξεις που δεν υπάρχουν στο ελληνικό (εννοώντας το
λεξιλόγιο της ΚΝΕ). Το συγκεκριμένο μεταγλωσσικό σχόλιο τονίζει τη διάσταση που πιστεύει πως υπάρχει ανάμεσα στο λεξιλόγιο της ΚΝΕ και του
ιδιώματος, διάσταση που προσιδιάζει περισσότερο στη σχέση ανάμεσα σε
δύο διαφορετικές γλώσσες και όχι σε δύο παραλλαγές της ίδιας γλωσσικής
ποικιλίας. Παρατηρούμε δε ότι η στάση της συγκεκριμένης ομιλήτριας είναι
αρνητική όσον αφορά την οποιαδήποτε ομοιότητα της κρητικής διαλέκτου
με το απεραθίτικο ιδίωμα, καθώς κάτι τέτοιο πλήττει τη μοναδικότητα και
το κύρος του τελευταίου29.
Η απόφαση μη χρήσης του ιδιώματος σχετίζεται κυρίως με εργαλειακά
κίνητρα. Πιο συγκεκριμένα, σε σχετική ερώτηση που συμπεριλήφθηκε στο
ερωτηματολόγιο το 45% των ανδρών δήλωσε ότι θα σταματούσε να μιλά
το ιδίωμα αν αυτό επηρέαζε αρνητικά την εργασιακή του εξέλιξη, ενώ το
36% απάντησε ότι θα έπραττε ομοίως αν τυχόν εμπόδιζε την επαγγελματική του πορεία. Είναι ενδιαφέρον ότι για την περίπτωση μετακίνησης στην
πόλη ή για την πιθανότητα μη αποδοχής τους σε μιαν ομάδα, σημειώθηκαν χαμηλότατα ποσοστά. Ωστόσο, μέσα από σχόλια που σημειώθηκαν σε
άλλα σημεία της ανάλυσης, οι άνδρες φαίνεται πως προσαρμόζονται στις
εκάστοτε γλωσσικές ανάγκες και περιστάσεις, προβάλλοντας έτσι την επιθυμία τους να συγκλίνουν προς την εκφορά των συνομιλητών τους, χωρίς
αυτό απαραίτητα να σημαίνει ότι σταματούν να μιλούν τη μητρική τους
γλώσσα ή ότι την προδίδουν.
Το 41% των γυναικών δήλωσε ότι θα σταματούσε να μιλά απεραθίτι29. Πρβ. επίσης τις θετικές και αρνητικές στάσεις που εκφράστηκαν σχετικά με τη γλωσσική ομοιότητα του απεραθίτικου ιδιώματος με την κρητική διάλεκτο [Ξεφτέρη, υπό
δημοσίευση (α)].
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κα αν εμπόδιζαν την επαγγελματική του πορεία και το 35% αν έπρεπε να
μετακινηθεί μόνιμα στην Αθήνα. Σχετικά με την αλλαγή γλωσσικού περιβάλλοντος, μία ομιλήτρια επιβεβαίωσε μια τάση που ήδη έχει σχολιαστεί
(Ξεφτέρη 2010).
Θ06: Αν είμαι με Απεραθίτες θα μιλούσα κι ας ακούει και ο διπλανός. Αν
είμαι με Αθηναίους μη Απεραθίτες δεν θα τα μιλούσα. Δεν θα το επεδίωκα. Απλά θα ερχόταν από μόνο του πιστεύω, μετά από κάποιο, θα
επηρεαζόμουν.
Τέλος, το 24% των γυναικών δήλωσε ότι θα σταματούσε να τα μιλά αν
εμπόδιζαν την αποδοχή του από τους άλλους ή αν επηρέαζαν την οικονομική και εργασιακή του εξέλιξη.
Θα πρέπει να σημειώσουμε μιαν αντιφατική στάση που παρατηρήθηκε
όσον αφορά τον ρόλο του ιδιώματος ως συμβόλου ένταξης στην απεραθίτικη κοινότητα. Το 55% των ανδρών διαφώνησε με το θέμα «Τ’ απεραθίτικα
είναι απαραίτητα για όποιον θέλει να ενταχθεί στην απεραθίτικη κοινωνία», ενώ το 27% συμφώνησε απόλυτα. Ο μέσος όρος των απαντήσεων των
ανδρών ήταν αρκετά χαμηλός, στοιχείο που δηλώνει την αρνητική στάση
τους απέναντι στη λειτουργία του ιδιώματος ως συμβόλου υπαγωγής στην
απεραθίτικη κοινότητα. Το 53% των γυναικών συμφώνησε με το θέμα, ενώ
ο μέσος όρος των απαντήσεών τους δήλωσε περισσότερο μια ουδέτερη
στάση απέναντι στο ζήτημα. Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι ως προς το συγκεκριμένο θέμα παρουσιάζεται μια διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα30. Μια παρόμοια τάση με όσα περιγράφηκαν παραπάνω εκδηλώθηκε επίσης στις
απαντήσεις των πληροφορητών σχετικά με το εάν νιώθουν ότι προδίδουν
την ταυτότητά τους σε περίπτωση που δεν μιλήσουν απεραθίτικα. Από το
σύνολο των πληροφορητών μόνο δύο άνδρες και τρεις γυναίκες απάντησαν ότι η μη χρήση του ιδιώματος μπορεί να τους δημιουργήσει άσχημο
συναίσθημα, ενώ οι υπόλοιποι τόνισαν την αντίθεσή τους μ’ αυτή τη θέση,
εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό την αποδοχή της διγλωσσικής κατάστασης
που επικρατεί στο χωριό. Όπως μάλιστα σχολίασε ένας πληροφορητής,
30. Κατά τη συγκέντρωση του υλικού, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με έναν
πληροφορητή, ο οποίος δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιεί το ιδίωμα (ήταν μέχρι τότε μόνιμος κάτοικος Αθήνας, Απεραθίτης στην καταγωγή), χωρίς όμως να υπάρχει κάποια
αντίδραση από την πλευρά των συντοπιτών του ή κάποιο πρόβλημα ως προς την ένταξή του στην κοινότητα. Τα σχόλιά του επιβεβαιώνουν —σε προκαταρκτικό στάδιο— μια
ενδεχόμενη τάση αποδέσμευσης του ιδιώματος ως προϋπόθεσης ένταξης στην κοινότητα. Στην έρευνά τους για τα αρβανίτικα, οι Trudgill & Tzavaras (1977· στο Fasold 1991:
160) παρατήρησαν έντονα την απώλεια της αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα στη μειονοτική γλώσσα και την ταυτότητα των ομιλητών της, στοιχείο που δηλώνει την παραχώρηση
αποδοχής στην αρβανίτικη κοινότητα Αρβανιτών που δεν μιλούν τη γλώσσα.

50

Book 1.indb 50

19/01/2009 8:12 ΠΜ

Απόψεις των νεότερων γενεών τ’ Απεράθου Νάξου για το ιδίωμά τους

οι γλωσσικές τους επιλογές σχετίζονται με παραμέτρους που επιβάλλουν
κατά κάποιον τρόπο τη χρήση της Υψηλής ποικιλίας, χωρίς βέβαια αυτό να
σημαίνει ότι προδίδουν την ταυτότητά τους.
Γεγονός πάντως είναι ότι η γενική στάση απέναντι στη διατήρηση του
ιδιώματος είναι θετική, όπως φάνηκε επίσης από τα ποσοστά συμφωνίας
των πληροφορητών με τα θέματα. «Πρέπει να διατηρήσουμε το απεραθίτικο ιδίωμα» και «Αν κάνω παιδιά, θα ήθελα να τους μάθω το ιδίωμα»,
καθώς και από τη διαφωνία τους στο θέμα. «Είναι άσκοπο να γίνει κάποια
προσπάθεια διατήρησής τους». Αν λάβουμε δε υπόψη μας κάποιες παρατηρήσεις μας από την αυθόρμητη γλωσσική συμπεριφορά τους, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η έκφραση βουλητικών και δεοντολογικών κρίσεων
σχετικά με το ιδίωμα βρίσκεται σε αντιστοιχία με την πραγματική γλωσσική τους πρακτική. Παρόλ’ αυτά, πρέπον είναι να δοθεί ένα αναγκαίο περιθώριο απόκλισης, καθώς οι αντιφάσεις μεταξύ αυτών που δηλώνονται
ως βούληση και πράξη και αυτών που πραγματικά πραγματώνονται είναι
επίσης συχνές.
7. Συμπεράσματα
Το απεραθίτικο ιδίωμα παρουσιάζεται ως το βασικό σύμβολο της απεραθίτικης ταυτότητας, ως το στοιχείο εκείνο μέσα από το οποίο κάθε πληροφορητής αποδεικνύει την αφοσίωσή του στην έσω-ομάδα, αλλά και διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους Ναξιώτες και τους Αθηναίους. Ένα
αντιφατικό ωστόσο στοιχείο ήταν ότι για τη συγκεκριμένη ομάδα ομιλητών
το ιδίωμα φαίνεται να μη λειτουργεί ως αποκλειστικό σύμβολο ένταξης
στην απεραθίτικη κοινότητα. Φαίνεται δηλαδή ότι οι συγκεκριμένοι ομιλητές αφήνουν μεγάλα περιθώρια ως προς τα κριτήρια ένταξης ενός προσώπου στην κοινότητά τους, ειδικά αν το τελευταίο δεν μιλά το ιδίωμα.
Παρόλ’ αυτά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πρόθεση και η δέσμευσή
τους απέναντι στη διατήρησή του είναι δεδομένη, λαμβάνοντας υπόψη
τον συμβολικό του χαρακτήρα, ο οποίος είναι άμεσα συνυφασμένος με τα
υπόλοιπα βασικά χαρακτηριστικά της απεραθίτικης ταυτότητας, όπως τη
μόνιμη διαμονή στο χωριό, τη φροντίδα και το ενδιαφέρον για την πολιτιστική κληρονομιά και ιστορία του, αλλά και τον γενικότερο τρόπο σκέψης
και την κοσμοθεωρία των κατοίκων του.
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Η Σεισμικότητα της Νάξου
και τα Μέτρα Αντισεισμικής Προστασίας
Β. Κ. Παπαζάχου
Ομότιμου Καθηγητή Γεωφυσικής
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1. Εισαγωγή
Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα έχει την υψηλότερη σεισμικότητα όχι
μόνο σ’ όλη την Ευρώπη αλλά σ’ όλη τη Δυτική Ευρασία. Δηλαδή, οι
ισχυροί σεισμοί γίνονται συχνότερα στη χώρα μας απ’ ότι στις άλλες
χώρες αυτής της μεγάλης γεωγραφικής περιοχής. Αυτό οφείλεται βασικά στο γεγονός ότι ο ελλαδικός χώρος βρίσκεται στο όριο σύγκλισης
(σύγκρουσης) δύο τεράστιων λιθοσφαιρικών πλακών: της Αφρικανικής
που κινείται προς το βορρά με ταχύτητα 1 cm/yr (1 εκατοστό το έτος)
και συγκρούεται με την Ευρασιατική πλάκα κατά μήκος των βόρειων
ακτών της Μεσογείου. Όμως, μεταξύ των δύο αυτών μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών δεν βρίσκεται μόνο η χώρα μας αλλά και άλλες χώρες της Μεσογείου (Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία), οι οποίες, όμως, έχουν
μικρότερη σεισμικότητα από την Ελλάδα.
Η υψηλότερη σεισμικότητα της Ελλάδας σε σχέση με τις άλλες χώρες
της Μεσογείου οφείλεται στο ότι στον Ελλαδικό χώρο (Αιγαίο και γύρω
περιοχές) επιδρούν εντονότερα οι πολύ γρήγορες κινήσεις μικρότερων
λιθοσφαιρικών πλακών (μικροπλακών), όπως είναι η προς τα δυτικά
κίνηση της μικροπλάκας της Ανατολίας (Τουρκίας) με ταχύτητα 2,5 cm/
yr (2,5 εκατοστά ανά έτος), της Απουλίας (Αδριατικής) μικροπλάκας
με ταχύτητα 2,0 cm/yr προς τα ανατολικά και ιδίως η μικροπλάκα του
Αιγαίου η οποία κινείται νοτιοδυτικά με μέση ταχύτητα 4,5 cm/yr (4,5
εκατοστά το έτος).
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Αυτή η γρήγορη κίνηση της Αιγαίας Μικροπλάκας προς τη νοτιοδυτική κατεύθυνση είναι η αιτία όλων των σημαντικών γεωδυναμικών
φαινομένων στη χώρα μας (υψηλή σεισμικότητα, γεωμορφολογικές αλλαγές, ενεργός ηφαιστειακή δράση, θερμές πηγές, κλπ.).
Οι σεισμοί που προκαλούν βλάβες στην Ελλάδα έχουν συνήθως σχετικώς μικρά μεγέθη (6.0-7.0 Ρίχτερ) και τα μεγέθη των σεισμών που έγιναν κατά τους ιστορικούς χρόνους ήταν μικρότερα των 8,5 Ρίχτερ.
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η εκτίμηση της σεισμικότητας
της Νάξου, με βάση τα διαθέσιμα μακροσεισμικά στοιχεία αλλά κυρίως
με βάση τις ενόργανες πληροφορίες (καταγραφές σεισμογράφων), στις
οποίες βασίζονται οι σχετικές μετρήσεις. Δίνονται επίσης βασικές οδηγίες για την προστασία των τεχνικών έργων (οικοδομών κλπ.) από μελλοντικούς σεισμούς. Πηγή πληροφοριών για τη συγγραφή αυτού του
άρθρου αποτέλεσαν διάφορες δημοσιεύσεις και κυρίως το βιβλίο: «Οι
Σεισμοί της Ελλάδας», 2003, σελ. 286, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη,
των Βασίλη και Κατερίνας Παπαζάχου αλλά και η μακρόχρονη προσωπική μου σχετική εμπειρία.
2. Η Σεισμικότητα της Νάξου
Η Νάξος και τα άλλα νησιά των Κυκλάδων βρίσκονται στο εσωτερικό
(κοίλο) μέρος του Ελληνικού Τόξου του οποίου το εξωτερικό (κυρτό)
μέρος ορίζεται από τη γραμμή Ζάκυνθος-Κύθηρα-Κρήτη-ΚάρπαθοςΡόδος. Το τόξο αυτό σχηματίσθηκε κατά τα τελευταία 10 εκατομμύρια
χρόνια λόγω της νοτιοδυτικής κίνησης της μικροπλάκας του Αιγαίου.
Σ’ αυτή την κίνηση οφείλεται η υψηλή σεισμικότητα των περιοχών που
βρίσκονται στο κυρτό μέρος του τόξου (αφού εκεί συγκρούεται η μικροπλάκα του Αιγαίου με τη λιθόσφαιρα της Μεσογείου) και η χαμηλή
σεισμικότητα των περιοχών που βρίσκονται στο κοίλο μέρος του τόξου
όπως είναι η Νάξος.
Αξιόπιστες ιστορικές πληροφορίες υπάρχουν για οκτώ ισχυρούς
σεισμούς με μέγεθος Μ≥6.0 (μεγαλύτερο ή ίσο των 6,0 Ρίχτερ) οι οποίοι
είχαν επίκεντρα σε απόσταση μέχρι 100 Km από το κέντρο της Νάξου
και έγιναν κατά τους τελευταίους τρεις αιώνες (μετά το 1700). Οι σεισμοί αυτοί έγιναν έντονα αισθητοί σ’ όλη τη Νάξο και ορισμένοι απ’
αυτούς προκάλεσαν μικρές ή σοβαρές βλάβες. Στον πίνακα (1) δίνεται η
ημερομηνία γένεσης του κάθε σεισμού, οι γεωγραφικές συντεταγμένες
του επικέντρου του, Ε (φ,λ), το μέγεθός του Μ (Ρίχτερ), και η μέγιστη
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Πίνακας 1.
Ν

Ημερομηνία

Ε (φ,λ)

Μ

Ι

1

09.10.1707

36.4, 25.4

6.0

V

2

23.12.1733

37.1, 24.8

6.8

VII

1735

36.8, 24.5

6.5

V

4

31.01.1866

36.4, 25.4

6.1

V

5

05.11.1891

37.5, 24.4

6.4

V

6

25.10.1919

36.4, 25.3

6.1

V

7

09.07.1956

36.6, 26.6

7.5

VIII

8

09.07.1956

36.6, 25.7

6.9

VIII

3

-

ένταση, Ι (στη δωδεκαβάθμια κλίμακα Mercalli-Sieberg). Η ένταση, είναι
V (πέντε) όταν ο σεισμός γίνεται έντονα αισθητός, VI (έξι) όταν προκαλεί μικρές βλάβες, και αυξάνεται η ένταση όσο αυξάνονται οι βλάβες.
Όπως προκύπτει από τον πίνακα (1) λίγοι σεισμοί έχουν προκαλέσει
σημαντικές βλάβες στη Νάξο και γι’ αυτό ο αντισεισμικός κανονισμός
την έχει εντάξει στην κατηγορία 1, της ελάχιστης σεισμικής επικινδυνότητας σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας που είναι ενταγμένες στις
δύο κατηγορίες (ΙΙ ή ΙΙΙ) υψηλότερης σεισμικής επικινδυνότητας.
Παρατηρούμε, όμως, ότι από τους γνωστούς βλαβερούς σεισμούς ο
τελευταίος (1956, Μ=7.5) και ο μετασεισμός του (1956, Μ=6.9) είναι
οι μεγαλύτεροι και καταστρεπτικότεροι στις Κυκλάδες. Για το λόγο
αυτό, πρέπει να μετρήσουμε ακριβέστερα τη σεισμική επικινδυνότητα
του νησιού με βάση πρόσφατες ενόργανες παρατηρήσεις, δηλαδή με
στοιχεία που βασίζονται σε καταγραφές σεισμολογικών οργάνων. Πριν,
όμως, από την ακριβή εκτίμηση (μέτρηση) της σεισμικότητας της Νάξου, θα αναφερθώ λεπτομερέστερα στο μεγάλο σεισμό του 1956, επειδή αυτός είναι ο καταστρεπτικότερος από τους γνωστούς σεισμούς των
Κυκλάδων. Εκτός αυτού, έχω και προσωπική εμπειρία για το σεισμό
αυτό, αφού τότε ήμουν νεαρός σεισμολόγος και εργαζόμουν στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Είχαμε εκπονήσει και κατασκευάσει στις αρχές του 1956 με τον τότε
συμφοιτητή μου Θ. Πεφάνη και δημοσιεύσαμε αργότερα (Παπαζάχος
και Πεφάνης, 1960) ένα σύστημα «Φωτεινή Πηγή-Κάτοπτρο στη γραφίδα του σεισμογράφου Mainka-Φωτοκύτταρο» το οποίο συνδεόταν
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με ένα κουδούνι που χτύπαγε στο δωμάτιο του φύλακα όταν γινόταν
ισχυρός σεισμός. Το πρωί (στις 5 ωρ. 11λ.) της 9ης Ιουλίου 1956 μου τηλεφώνησε ο νυχτοφύλακας του Αστεροσκοπείου (Ν. Δουκέλης από τη
Λέσβο) ότι χτυπάει το κουδούνι. Πήγα με τον Καθηγητή Α. Γαλανόπουλο και προσδιορίσαμε το μέγεθος του σεισμού (Μ=7.5) (και ενός ισχυρού μετασεισμού, Μ=6.9 που έγινε 13 λεπτά μετά τον κύριο σεισμό)
καθώς και το επίκεντρό του που ήταν νοτιοδυτικά της Αμοργού και
εκδόσαμε σχετικό ανακοινωθέν. Ο κύριος σεισμός και ο μετασεισμός
του προκάλεσαν καταστροφές στις Κυκλάδες. Κατέστρεψαν 529 σπίτια, έβλαψαν σοβαρά 1482, σκότωσαν 53 ανθρώπους και τραυμάτισαν
100. Ο σεισμός συνοδεύτηκε από μεγάλο θαλάσσιο κύμα (τσουνάμι)
του οποίου το ύψος έφθασε τα 25 m (μέτρα) στη νότια ακτή της Αμοργού, τα 20 m στη βορειοδυτική ακτή της Αστυπάλαιας, τα 10m στη
Φολέγανδρο, τα 5m στο Ηράκλειο της Κρήτης και έφθασε ασθενέστερο
μέχρι τη Σμύρνη και τη Μέση Ανατολή.

Σχ. 1. Επίκεντρα των οκτώ ισχυρών (Μ≥6.0) σεισμών που έγιναν μετά το 1700
σε απόσταση μέχρι 100 Km από το κέντρο της Νάξου. Δίνονται επίσης τα έτη
γένεσης των σεισμών καθώς και τα μεγέθη τους (σε παρένθεση).

57

Book 1.indb 57

19/01/2009 8:12 ΠΜ

Β. Κ. Παπαζάχου

Στο χάρτη του σχήματος (1) δείχνονται τα επίκεντρα των ισχυρών
(Μ=6.0-7.5) σεισμών που έγιναν κοντά στη Νάξο κατά τους τρεις τελευταίους αιώνες και αναφέρονται στον Πίνακα 1. Χρησιμοποιούνται στο χάρτη
αυτόν τρία μεγέθη κύκλων για να παραστήσουν τρία αντίστοιχα διαστήματα μεγεθών (6.0-6.4, 6.5-6.9, 7.5). Δίπλα σε κάθε κύκλο (επίκεντρο) γράφεται το έτος γένεσης και σε παρένθεση το μέγεθος του σεισμού.
Από τα στοιχεία των ισχυρών (Μ≥6.0) σεισμών που έγιναν στην περιοχή της Νάξου κατά τους τρεις τελευταίους αιώνες και των σεισμών
με μεγέθη 5.3-5.7 που έγιναν κατά την ενόργανη περίοδο (1911-2011)
προκύπτουν οι ακόλουθες πιθανότητες γένεσης ισχυρών σεισμών στην
περιοχή της Νάξου κατά τα επόμενα 30 χρόνια:
Μ ≥ 6.0, Ρ1 = 61%
Μ ≥ 6.5, Ρ2 = 34%
Μ ≥ 7.0, Ρ3 = 17%
Δηλαδή, για τη γένεση ισχυρών σεισμών με μέγεθος: 6.0 ή μεγαλύτερο, 6.5 ή μεγαλύτερο, 7.0 ή μεγαλύτερο κατά τα επόμενα 30 χρόνια, οι
πιθανότητες είναι 61%, 34%, 17%, αντίστοιχα.
3. Αντισεισμική Προστασία
Οι σεισμοί δεν προβλέπονται βραχυπρόθεσμα, δηλαδή, δεν προβλέπονται με χρονική προσέγγιση ημερών. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η
ειδοποίηση των κατοίκων να βγουν έξω από τα σπίτια τους όπου μένουν και να επανέλθουν με ασφάλεια σ’ αυτά σε μερικές ημέρες. Για το
λόγο αυτό, ο μόνος τρόπος αντισεισμικής προστασίας ήταν και είναι
ακόμα η διαμονή σε αντισεισμικές οικοδομές, δηλαδή σε οικοδομές, οι
οποίες δεν βλάπτονται σοβαρά από τους αναμενόμενους ισχυρούς σεισμούς στην περιοχή τους. Αυτό διασφαλίζεται με το σχεδιασμό και την
κατασκευή τεχνικών έργων (οικοδομές, γέφυρες κλπ) σύμφωνα με τις
αρχές του αντισεισμικού κανονισμού που ισχύουν για κάθε περιοχή
της χώρας.
Όμως, ένα μεγάλο ποσοστό των οικοδομών της χώρας μας είναι παλαιές και γι’ αυτό δεν σχεδιάσθηκαν με σύγχρονο αντισεισμικό κανονισμό, αφού η εφαρμογή του πρώτου αντισεισμικού κανονισμού της
Ελλάδας άρχισε το 1959 και του ισχύοντος σήμερα βελτιωμένου κανονισμού το 1995.
Για τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητος ο προσεισμικός έλεγχος των κτιρίων και των άλλων τεχνικών έργων και ιδιαίτερα εκείνων
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που κατασκευάσθηκαν χωρίς οδηγίες αντισεισμικού κανονισμού. Η σεισμολογική γνώση επιτρέπει σήμερα την μεσοπρόθεσμη πρόγνωση των
ισχυρών σεισμών (π.χ. πού αναμένονται με μεγάλη πιθανότητα ισχυροί
σεισμοί κατά την επόμενη δεκαετία). Αυτό διευκολύνει την ιεράρχηση
των προσεισμικών μέτρων ετοιμότητας (έλεγχος κτιρίων και ενίσχυση
εκείνων των οποίων η τρωτότητα είναι υψηλή, κλπ), ώστε τα μέτρα
αυτά να εστιαστούν χωροχρονικά για να είναι αποδοτικά και οικονομικώς εφικτά. Έγινε τελευταία κάποια προσπάθεια προσεισμικού ελέγχου και ενίσχυσης κυρίως δημοσίων κτιρίων (σχολείων, νοσοκομείων,
κλπ) από την κεντρική διοίκηση της χώρας μας, αλλά το πρακτικό αποτέλεσμα αυτής της μη συστηματικής προσπάθειας είναι μάλλον περιορισμένο.
Όπως είδαμε παραπάνω, η σεισμικότητα της Νάξου είναι σχετικώς
μικρή και ο αντισεισμικός κανονισμός που ισχύει σήμερα προβλέπει
ανάλογο σχεδιασμό και κατασκευή των τεχνικών έργων στο νησί. Όμως,
το γεγονός ότι ο μέγιστος σεισμός στην περιοχή είναι σχετικώς μεγάλος
(Μ=7.5) και προέρχεται από ένα διαπιστωμένο μεγάλο σεισμικό ρήγμα
(μήκους 7.5Km) και κυρίως το γεγονός ότι υπάρχουν παλαιές κατοικούμενες οικοδομές που δεν κατασκευάσθηκαν με σύγχρονες μεθόδους,
υποδεικνύουν πρόσθετα προσεισμικά μέτρα για τις ασθενέστερες από
τις οικοδομές αυτές. Επειδή η κεντρική διοίκηση αδυνατεί, υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, να λάβει τέτοια μέτρα, τα οποία μάλιστα απαιτούνται εντονότερα για άλλες περιοχές της χώρας, ο μόνος
τρόπος να γίνει στο νησί ένα πρόσθετο θετικό βήμα για την αντισεισμική προστασία είναι η ατομική πρωτοβουλία με την συμπαράσταση και
βοήθεια των τοπικών δημοσίων και ιδιωτικών φορέων (Δήμος, Τεχνικό
Επιμελητήριο, κλπ).
Πρέπει, δηλαδή, ο κάθε πολίτης να ενδιαφερθεί αρχικά για τον έλεγχο των οικοδομών που τον ενδιαφέρουν άμεσα (το σπίτι του, η οικοδομή της δουλειάς του, το σχολείο του παιδιού του, κλπ). Οι αρμόδιοι
τοπικοί δημόσιοι φορείς να ενδιαφερθούν για τον έλεγχο της τρωτότητας των δημοσίων κτιρίων, να παροτρύνουν τη σχετική προσπάθεια
των κατοίκων και να συνεργασθούν με τους αρμόδιους φορείς και πρόσωπα ώστε να προσδιορισθούν πρώτα τα αδύνατα τεχνικά έργα. Άλλος τρόπος αντισεισμικής προστασίας δεν υπάρχει, αφού ο σεισμικός
κίνδυνος προέρχεται κυρίως από τα ανθρώπινα δημιουργήματα (τις
τεχνικές κατασκευές) και μόνο εμείς μπορούμε να ελέγξουμε και να
βελτιώσουμε τη συμπεριφορά μας.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΤΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ
Γεωργίου Στ. Τζαννίνη
Γεωπόνου

Για την Νάξο η ελαιοκαλλιέργεια εξακολουθεί να κατέχει την πρώτη
θέση μεταξύ των κλάδων της φυτικής παραγωγής και συνεισφέρει σημαντικά στη διαμόρφωση του αγροτικού εισοδήματος του νησιού, ενώ
απασχολεί πάνω από το 50% των αγροτικών οικογενειών της ορεινής
και ημιορεινής Νάξου.
Η ελαιοκομία στο Νησί αποτελεί γεωργική δραστηριότητα με ιστορικό παρελθόν, αφού εδώ και αιώνες ήταν γνωστή, αποτελούσε δε την
μόνη πηγή προμήθειας λιπαρών ουσιών στο Νάξιο πολίτη.
Δυστυχώς όμως η ανοδική πορεία του κλάδου ιδιαίτερα τα τελευταία
κυρίως χρόνια, σε συνδυασμό με την εισαγωγή καινούργιας σύγχρονης
τεχνολογίας στη διαδικασία ελαιοποίησης του καρπού, είχε ως επακόλουθο ένα μικρό μερίδιο συμμετοχής των σύγχρονων ελαιουργείων,
στην επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος από τα απόβλητά των.
Η πρόοδος στον τομέα της ελαιοποίησης με την εισαγωγή των και-

(Εικ.1). Όλες οι ελαιοπαραγωγικές χώρες αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικά
προβλήματα από τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων τους.
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νούργιων μηχανημάτων την τελευταία 20ετία μόνον ως επανάσταση
μπορεί να χαρακτηριστεί, διότι:
α) Καταργεί την χρήση των κυλίνδρων άλεσης του ελαιοκάρπου και
εισάγει τον σπαστήρα (βλ. εικόνα παλαιού ελαιοτριβείου και σπαστήρα του καινούργιου).
β) Εισάγει τον μαλακτήρα για τη μάλαξη της ελαιοζύμης και καταργεί
το ανακάτεμά της με τα χέρια στους κυλίνδρους κατά την άλεση.

(Εικ. 2).
Παλαιού
τύπου ελαιοτριβείο με την
χρήση κυλίνδρου για την
άλεση του καρπού.

(Εικ. 3).
Σπαστήρας
του ελαιοκάρπου σε
σύγχρονο
ελαιουργείο

γ) Το ζεστό νερό που προστίθεται δεν ξεπερνά τους 30 βαθμούς, ενώ τα
61

Book 1.indb 61

19/01/2009 8:12 ΠΜ

Γεωργίου Στ. Τζαννίνη

(Εικ. 4).
Μαλακτήρας
σύγχρονου
ελαιουργείου

παλιά ελαιοτριβεία χρησιμοποιούσαν βραστό νερό μέσα στις σφυρίδες
(τσουράπες) με επακόλουθο την αύξηση της οξύτητας του λαδιού.
δ) Αντί των χειροκίνητων ή υδραυλικών πιεστηρίων εισάγει το σύστη-

(Εικ. 5).
Θερμαντήρες
–βραστήρες που αυξάνουν την θερμοκρασία του νερού
μέχρι 30ο C.

(Εικ. 6).
Πιεστήριο χειροκίνητο σε ελαιοτριβείο παλαιού
τύπου στο χωριό
Δαμαλάς - τοπική
κοινότης Δαμαριώνα.
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(Εικ. 7). Υδραυλικό πιεστήριο ελαιοτριβείου, κλασικού
τύπου, με χρήση ελαιοδιαφραγμάτων (Σφυρίδες - τσουράπες)

(Εικ. 8). Σύστημα συνεχούς φυγοκέντρησης
ελαιολάδου (DECANDER), η επανάσταση στον
τομέα της ελαιουργίας (του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Δαμαριώνα, Νάξου).

μα της συνεχούς φυγοκέντρησης
(DECANDER).
ε) Εισάγει το διαχωρισμό του
λαδιού από τα υγρά με την εισαγωγή διαχωριστήρα και καταργεί το
μάζεμα του λαδιού με το χέρι, από
τις δεξαμενές των αποβλήτων.
στ) Εισάγει το πλυντήριο του
ελαιοκάρπου και το αποφυλλωτήριο.
Το πρόβλημα βέβαια των αποβλήτων δεν αφορά μόνον τη Νάξο,
αλλά την Ελλάδα ολόκληρη, γιατί
όχι και την Ευρώπη γενικότερα.
Τα υγρά απόβλητα που παράγονται ως αναγκαίο κακό κατά την
διεργασία της έκθλιψης του ελαιοκάρπου, άρχισαν να αποτελούν
σημαντικό περιβαλλοντικό πρό- (Εικ. 9). Ελαιοδιαχωριστήρας. Καταρβλημα κατά την τελευταία 10ετία γεί το μάζεμα του λαδιού με το χέρι
και ο πολύτιμος χυμός της ελιάς από τις δεξαμενές.
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(Εικ. 10).
Πλυντήριο Αποφυλλωτήριο
σύγχρονου
ελαιουργείου.

να ευθύνεται για περιβαλλοντική επιβάρυνση. Και τούτο γιατί:
1) Ο εκσυγχρονισμός των ελαιουργείων και η αύξηση της παραγωγής
ελαιολάδου κατά τα τελευταία χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα την κατάργηση των παλαιάς, μικρής δυναμικότητας ελαιοτριβείων, διάσπαρτων
σε διάφορα σημεία και τη συγκέντρωσή τους σ’ένα σύγχρονο μεγάλης
δυναμικότητας.
Στο Δαμαριώνα μέχρι τη 10ετία του 1930 υπήρχαν 10 τέτοιας μικρής δυναμικότητας ελαιοτριβεία. Μετά τον πόλεμο περιορίστηκαν
στα 3 και σήμερα υπάρχει ένα σύγχρονο.
Η συγκέντρωση αυτή είχε ως συνέπεια την παραγωγή αυξημένου
όγκου υγρών αποβλήτων από ένα μόνο ελαιουργείο και έτσι το πρόβλημα έγινε ακόμη οξύτερο.
2) Τα σύγχρονα ελαιουργεία για την ίδια ποσότητα ελαιοκάρπου σε
σχέση με τα παλαιού τύπου αφήνουν διπλάσια ποσότητα αποβλήτων
και συγκεκριμένα: 1 κιλό ελαιοκάρπου μετά την έκθλιψή του στα παλαιού τύπου άφηναν απόβλητα μισό κιλό περίπου, δηλ. η σχέση ήταν
1: 0,50, στα σύγχρονα η σχέση είναι 1, κιλό ελαιοκάρπου αφήνει 1 κιλό
απόβλητα δηλ. η σχέση είναι 1:1.
Έτσι ενώ το ρυπογόνο δυναμικό θεωρητικά διατηρείται το ίδιο
υπάρχει μια ποσοτική αύξηση της τάξης του 100% στα απόβλητα των
σύγχρονων ελαιουργείων.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Τα διάφορα υγρά απόβλητα των σύγχρονων ελαιουργείων παράγονται κατά την διαδικασία επεξεργασίας του ελαιοκάρπου και αποτελούνται :
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α) Από το ζεστό ή κρύο νερό που προσθέτουμε κατά την πορεία της
ελαιοποίησης.
β) Από το φυσικό χυμό του ελαιοκάρπου που απελευθερώνεται
μετά την σύνθλιψη και τη μάλαξη της ελαιοζύμης.
γ) Από τα υγρά του πλυντηρίου.
Αν υπολογίσουμε ότι σε χρονιά καρποφορίας η Νάξος παράγει κατά
μέσον όρο 600 τόνους ελαιολάδου, τότε ο ελαιόκαρπος που χρησιμοποιήθηκε θάναι κατά μέσον όρο 5 Χ 600 = 2.600 τόνοι (υπολογίζεται
ότι περίπου 5 κιλά καρπού παράγουν 1 κιλό ελαιολάδου) και τα απόβλητα σ’ ολόκληρο το νησί θα είναι όσο και ο ελαιόκαρπος, δηλ. 2.600
τόνοι, που επιζητούν διαχείριση.
Τα υγρά που βγαίνουν από τα διάφορα τμήματα του ελαιουργείου
δεν έχουν όλα την ίδια ρυπαντική ικανότητα, το ρυπαντικό τους φορτίο ποικίλει ανάλογα με το τμήμα.
Έτσι τα υγρά που βγαίνουν :
 Από το φυγοκεντρικό διαχωριστήρα (DECANDER) συμμετέχουν στη
ρύπανση σε ποσοστό 65-70%.
 Από τον διαχωριστήρα σε ποσοστό 10-15%.
 Από το πλυντήριο σε ποσοστό 20%.
Τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων κατηγορούνται ότι επιβαρύνουν
με ρύπανση-μόλυνση το εδαφικό περιβάλλον (έδαφος, δένδρα, θάμνοι)
και το υδατικό περιβάλλον (ρυάκια, γεωτρήσεις, θάλασσα, υπόγειους
υδροφόρους ορίζοντες). Ακόμη σοβαρό πρόβλημα είναι η ενόχληση από
διάφορες οσμές, λόγω των αρωματικών ουσιών που περιέχουν (φαινόλες) καθώς και η αισθητική υποβάθμιση του περιβάλλοντος κυρίως σε
τουριστικές περιοχές.
Η τοξικότητα των αποβλήτων οφείλεται κυρίως στην υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες και λιπαρά οξέα.
Από το άλλο μέρος όμως θα πρέπει να τονιστεί ότι τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων περιέχουν καθαρά συστατικά φυτικής προέλευσης και έτσι ο κίνδυνος μόλυνσης από παθογόνους μικροοργανισμούς
είναι πρακτικά σνύπαρκτος.
Έτσι τα υγρά απόβλητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
 Για λίπανση δενδρωδών καλλιεργειών, λόγω της περιεκτικότητάς
τους σε κάλιο (Κ) σε μεγάλες ποσότητες και Φωσφόρο (Ρ), Άζωτο (Ν)
και Μαγνήσιο (Mg) σε μικρότερες ποσότητες.
 Για άρδευση με τις εξής προϋποθέσεις:
α) Το πότισμα να γίνεται μεταξύ των δένδρων.
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β) Να μην υπάρχει άλλη ετήσια καλλιέργεια στο χωράφι.
γ) Η ποσότητα των υγρών να μην υπερβαίνει τα 10 κυβικά μέτρα στο
στρέμμα.
δ) Το πότισμα να γίνεται τμηματικά και σε μικρές δόσεις.
ε) Το πότισμα να μη συνεχιστεί για Τρίτη χρονιά και τούτο γιατί τα
απόβλητα έχουν υψηλή αλατότητα και υψηλή οξύτητα (περιέχουν
φαινόλες και λιπαρά οξέα).

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η καλύτερη πληροφόρηση, οι καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και η αυξημένη ευαισθησία των σύγχρονων
κοινωνιών για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αναδεικνύει το
πρόβλημα με διαστάσεις εξωπραγματικές τουλάχιστον για τη Νάξο.
Το «σλόγκαν» προστατεύσετε το περιβάλλον για να προστατευτεί
και η υγεία μας έχει γίνει πλέον βίωμα των κοινωνιών κυρίως των ανεπτυγμένων κρατών.
Έτσι εξηγείται και η έντονη αντίδραση και η ασφυκτική πίεση προς
τους ελαιουργούς του νησιού μας (ακόμη και με δικαστικούς αγώνες)
από κατοίκους κυρίως της Ποταμιάς, για την αντιμετώπιση του προβλήματος, έστω και εάν ο όγκος των παραγομένων υγρών αποβλήτων από τα
ελαιουργεία τους είναι πολύ μικρότερος από εκείνο των αστικών λυμάτων· είναι εποχιακής μορφής και τα απόβλητα των ελαιουργείων είναι
απαλλαγμένα από μικρόβια.
Περιέχουν βέβαια προϊόντα φυτικής προέλευσης (οργανικές ουσίες,
αρωματικές ουσίες, φαινόλες και λιπαρά οξέα) που προσδί-δουν οξύτητα και δυσοσμία, στοιχεία που τα καθιστούν ανεπιθύμητα.
Η εφαρμογή λοιπόν της βιολογικής των επεξεργασίας είναι απαραίτητη, η επεξεργασία όμως θα πρέπει νάναι τέτοια που να συνδυάζει
αποτελεσματικότητα και λογικό κόστος.
Η επιστήμη δυστυχώς μέχρις σήμερα δεν μας έδωσε τεχνολογίατεχνογνωσία πρακτικά εφαρμόσιμη και οικονομικώς συμφέρουσα, ενώ
πιλοτικοί μέθοδοι βιομηχανικής επεξεργασίας αποβλήτων ελαιουργείων που προτείνονται από το Υπουργείο Γεωργικής ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και από ιδιώτες ερευνητές και εμπορικούς οίκους, παρά
το γεγονός ότι κινούνται στη σωστή βάση τουλάχιστον εργαστηριακά,
απαιτούν μηχανολογικό εξοπλισμό, που το κόστος αγοράς του και το
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(Εικ. 11). Βιομηχανικό συγκρότημα επεξεργασίας αποβλήτων (κλειστού τύπου)
του ελαιουργείου του συνεταιρισμού Χανίων.

κόστος λειτουργίας του είναι αρκούντος υψηλό για το φτωχό πορτοφόλι των ελαιουργών της Νάξου.
Εκτός από το κόστος αγοράς και εγκατάστασης, η λειτουργία του
συστήματος απαιτεί υπέρογκα έξοδα. Υπολογίζεται ότι σ’ ένα ελαιουργείο φυγοκεντρικού τύπου δυναμικότητας 2,5 τόνων ελαιοκάρπου την
ώρα θα έχει μέσα στο 10ωρο της λειτουργίας του 25 περίπου κυβικά
μέτρα υγρών αποβλήτων, που για να καθαριστούν βιολογικά θα χρειαστεί να καταναλωθούν 800 περίπου κιλοβάτ, πλέον του επιστημονικού
προσωπικού (εξειδικευμένου) στο θέμα, που θα πρέπει να απασχολεί
κάθε ελαιουργείο. Όπως είναι φυσικό κανένα ελαιουργείο στη Νάξο
δεν αντέχει τη δαπάνη αυτή, αν δεν υπάρξει κρατική βοήθεια.
Η χωροταξική κατανομή των 5 ελαιουργείων της Νάξου, χωρίς περιβαλλοντικά κριτήρια, (βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές) ή η
διασπορά τους σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους, δεν επιτρέπει την εύκολη και βιώσιμη οικονομικά λύση της συγκέντρωσης και της από κοινού
διαχείρισης των αποβλήτων, γεγονός που τα αναγκάζει στην κατά κανόνα
απ’ευθείας διάθεσή τους στον πλησιέστερο αποδέκτη της περιοχής.
Ο Γεωργικός Ελαιουργικός Συν/σμός Δαμαριώνα Νάξου, που διακρίνεται για την ευαισθησία του σε θέματα περιβαλλοντικής ρύπανσης
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διερεύνησε και άλλες πρακτικές μεθόδους εξυγίανσης των αποβλήτων
του ελαιουργείου του λιγότερο δαπανηρές.
Για τον σκοπό αυτό επισκέφθηκε και άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας (Κρήτη-Άμφισσα), συμβουλεύτηκε ειδικούς και την
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης και κατέληξε στο σύστημα του φυσικού-χημικού καθαρισμού των αποβλήτων με
τη χρήση ασβέστη (Cao, Ca (OH)2), παρά το γεγονός ότι η μέθοδος αυτή
δημιουργεί καινούργιο πρόβλημα από τη μεγάλη ποσότητα λάσπης
που αφήνει στο πυθμένα της δεξαμενής ηρεμίας (φθάνει και στο 20%
της ποσότητας των αποβλήτων).
Για τη δημιουργία της υποδομής του συστήματος αυτού ο Συνεταιρισμός διέθεσε τότε, το ποσό των 13.000.000 δρχ. (το 1994).
Έτσι το ελαιουργείο του Συν/σμού του Δαμαριώνα, διαθέτει σύστημα καθαρισμού με τη μέθοδο του φυσικο-χημικού καθαρισμού.
Η λειτουργία του συστήματος έγκειται στην ιδιότητα που έχει ο ασβέστης να συσωματώνει τις οργανικές ουσίες (εν αιωρήσει ή εν διαλύσει) που
βρίσκονται στα απόβλητα και να τις παρασύρει στον πυθμένα της δεξαμενής, αφήνοντας στο υπόλοιπο υγρό καθαρότητα σε ποσοστό 70-75%.
Όμως και οι υπόλοιποι ελαιουργοί της Νάξου διακρίνονται για την
ίδια ευαισθησία σε θέματα ρύπανσης, αλλά η εγκατάσταση οποιουδήποτε συστήματος καθαρισμού προϋποθέτει υψηλό κόστος για κάθε
ένα χωριστά.
Η μόνη λύση θα είναι η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς (Τοπική
Αυτοδιοίκηση, Επαρχείο, Νομαρχία ακόμη και με το Υπουργείο) για να
υποδείξουν τοποθεσία που θα μπορούσε να δεχθεί τα απόβλητα όλων
των ελαιουργείων μακριά από κατοικημένες περιοχές και να εφαρμοστεί η μέθοδος της φυσικής εξάτμισης που εφαρμόζεται στην Κρήτη.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται στην Κρήτη και εκμεταλλεύεται την
υψηλή ηλιοφάνεια, τη χαμηλή βροχόπτωση και βασίζεται στην αναερόβιο επεξεργασία, την απόκτηση των οργανικών υπολειμμάτων των
αποβλήτων και την χουμοποίησή των για παραγωγή λιπάσματος.
Μετά τη φυσική εξάτμιση των αποβλήτων, που έχουν τοποθετηθεί
σε υπαίθριες, ανοικτές, χωμάτινες δεξαμενές, την παραλαβή των υπολειμμάτων, τη χουμοποίησή τους και τη χρήση τους ως λιπάσματος, η
δεξαμενή παραμένει καθαρή για την επόμενη χρήση.
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(Εικ.12). Εξατμισοδεξαμενή σε αδιαπέρατο έδαφος στο Λασίθι της Κρήτης (κατάλληλη).

(Εικ. 13). Εξατμισοδεξαμενές στην Ιεράπετρα Κρήτης

Η μέθοδος βέβαια αυτή έχει και δυσάρεστα αποτελέσματα τα κυριότερα των οποίων είναι :
 Οι δεξαμενές θα πρέπει να έχουν στεγανότητα προς αποφυγή διήθησης των υγρών σε βαθύτερα στρώματα και μόλυνση του υπόγειου
υδροφόρου ορίζοντα. Αν η δεξαμενή δεν έχει στεγανότητα θα πρέπει
να επενδύεται με πλαστικό.
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(Εικ. 14) Εξατμισοδεξαμενή σε έδαφος με μεγάλη περατότητα (παράδειγμα
προς αποφυγή)

 Θα πρέπει νάναι μακριά από κατοικημένες περιοχές προς αποφυγή
διαμαρτυριών από δυσάρεστες οσμές, δεδομένου ότι η εξάτμιση διαρκεί όλο το καλοκαίρι.
 Το ελαιουργείο θα πρέπει να διαθέτει, ελεύθερο χώρο, ανάλογα με
την ποσότητα των παραγομένων αποβλήτων του, έτσι ώστε να μην
υπάρχει περίπτωση παράτασης της εξάτμισης και μάλιστα σε περιοχές, όπου οι θερμοκρασίες και οι άνεμοι ευνοούν την έκλυση δυσάρεστων οσμών.
Τα πλεονεκτήματά τους όμως είναι σαφώς σημαντικότερα όπως:
 Η εύκολη κατασκευή και συντήρηση
 Το χαμηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας.
Το ύψος των υγρών αποβλήτων μέσα στις δεξαμενές δεν θα πρέπει
να ξεπερνά τα 60 εκατοστά, γεγονός που ευνοεί την εξάτμιση και το
βάθος της δεξαμενής δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1 μέτρο.
Για να εφαρμόσει τη μέθοδο αυτή το ελαιουργείο θα πρέπει να λάβει
υπ’ όψη του:
α) Την δυνατότητα επεξεργασίας ελαιοκάρπου την ώρα και το χρόνο.
β) Τη ποσότητα του επεξεργασμένου ελαιοκάρπου την ελαιοκομική
περίοδο.
γ) Την σχέση αποβολής αποβλήτων και ελαιοκάρπου (σχέση 1:1).
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δ) Τη χρονική κατανομή παραγωγής αποβλήτων.
ε) Τις κλιματικές συνθήκες.
στ) Την εξάτμιση κατά μήνα.
ζ) Τις βροχοπτώσεις κατά μήνα.
η) Τη μέση μηνιαία θερμοκρασία.
θ) Την μέση μηνιαία σχετική υγρασία και
ι) Τους συνήθεις πνέοντες ανέμους.
Οι εξατμισοδεξαμενές δεν είναι βέβαια η άριστη λύση, αλλά είναι
οπωσδήποτε η μόνη μέχρι σήμερα εφικτή, για την αντιμετώπιση της
ανεξέλεγκτης ρύπανσης του εδαφικού περιβάλλοντος και των υπογείων υδροφόρων στρωμάτων.
Ακόμη είναι η μόνη, που μπορούν να εφαρμόσουν τα ελαιουργεία
της Νάξου δεδομένης της οικονομικής των κατάστασης και του υψηλού
κόστους που απαιτεί η εφαρμογή του συστήματος βιομηχανικής επεξεργασίας των αποβλήτων, αν και το σύστημα αυτό είναι το άριστον,
γιατί αφήνει καθαρότητα που φθάνει το 90%.

Βοηθήματα:
• Περιοδικό, Γεωργική τεχνολογία.
• Μπαλατσάρα Γεωργίου: Η ελιά, καλλιέργεια με σύγχρονες μεθόδους.
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(Μια μυθιστορία)
Τασίας Δεουδέ

Απείρανθος. 6 Μαΐου 1911.
Ταξίδευαν ξέφτια ασυνάρτητα, ασυντόνιστα, ασυντρόφευτα. Ανεμισμένα, ανένταχτα, ανέμελα, ανέφαλα. Απροσδιόριστα, απροσπέλαστα,
απροσδόκητα απαλά. Αλησμόνητα, αλήτικα, αληγή. Ασυγκράτητα, ασυμπίεστα, ασυμβίβαστα, ασύδοτα. Κι εκείνη μαζί τους ανηφόριζε, ανήφορο ανυπάκουο. Μικρά ακανθώδη υπολείμματα φρυγάνων, άγανα
αγρίων αγρωστωδών, σπαθίφυλλα αποξηραμένων ανοιξιάτικων ανθέων
μπερδεύονταν στο γυροφούστανό της και σέρνονταν μαζί της, δαντέλα
στο πέπλο αθέατου νυφικού. . .εγκαταλελειμμένου.
Φορτωμένη το δεμάτι με τα λιανά ξυλόκλαδα. Σφένδαμοι, πουρναριές, ελιές, βάραιναν στη νεαρή, ευθυτενή, αγέρωχη πλάτη της. Γυρομαζέματα από τα πράματά τους στο Πέρα Χωριό, στα Πηγάδια, στον ΆιΓιάννη. Δεμένα με την τριχιά που χρόνια την τυλίγει και την ξετυλίγει
στα μακρυά δάχτυλά της κάθε Παρασκευής απομεσήμερο που βγαίνει στη μακρινή τούτη γύρα για τα προσανάμματα. Αύριο φουρνίζει η
Γκρίβαινα. Αύριο θα κατευθύνεται ο καπνός από τα θηλυκώματα του
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ανεφανού της, ως θυμίαμα, ως προσευχή στις εφτά κορφές των Φαναριών, να δοξολογήσει δια μίαν ακόμα φορά τις δέστρες του ουρανού.
Και στο δεξί της χέρι η καλαθούνα με τις όψιμες λαχανίδες. Και μαραθιές φρέσκες, να αγκαλιάζονται απ’ το σφιχτό της μπράτσο. Με το
φόβο να κατρακυλήσουν, το αντρίστικης συμπεριφοράς χέρι της τα συγκρατεί μέχρι να αποθέξει στις παρυφές του Λαγκαδιού. Είναι η βραδινή κολόβωση των παιδιών της γύρω από το λύχνο. Το κεραστικό για να
σηκωθούνε αύριο και τα τέσσερα ταχινά, να βοηθούνε στο φούρνισμα.
Κάμπτει τα γόνατα, γέρνει ελαφρώς το σώμα της και ακουμπά το
δεμάτι στον τράφο που περίτεχνα υψώνεται και χωρίζει το λιοτρίβι
από το δρόμο. Κι εκεί μες τα συμπέτρια και τις κακοτοπιές, μες το
ξερό χώμα που καρτερά μιαν αχαλίνωτη νεροποντή, του Μάη το κλάμα ίσως, πέφτει η ματιά της στα χαμόκρινα. Λουλουδάκια αδερφιασμένα, χαμηλοϋψή, απέχοντα λίγα εκατοστά του χαλικώδους εδάφους, με
φύλλα βελονοειδή, ζωντανά πράσινα, με βλαστούς εύθραυστους, σαν
τον αλαβάστρινο λαιμό της, χωρίς άλλο ταίρι στο πλάι τους, ανοίγουν
απρόσμενα, απρόβλεπτα, απροκάλυπτα, απρόσκλητα τα εμφανώς
απερίγραπτου κάλλους πέταλά τους. Αφήνει την καλαθούνα κατάχαμα και κοντοκάθεται. Σχεδόν γονατίζει. Τα ξέφτια ανέφαλα χάθηκαν.
Και πήραν να ταχτοποιούνται όλα μέσα της. Σα να υπακούν σε αόρατο
κέλευσμα, συντάσσονται εντός της και ο ρυθμός της ανάσας της κυβερνήθηκε. Εκείνος ο άρρυθμος καρδιακός παλμός της, που αλήτευε
τόσην ώρα στον ανήφορο, που ασύμμετρος κάλπαζε στα άφραχτα της
σκέψης της περιβόλια, σα να υποτάχθηκε. Καθρεπτιζόμενη η ματιά της
στα πέταλα του ευάλωτου άνθους, λιποτακτεί. Μεταναστεύει. Μεταφέρεται. Μετακομίζει. Εστιαζόμενη στα λευκόχρωμα στικτά με ιώδεις
κόμβους γλωσσίδια που κοσμούν το βαθύ γαλάζιο χρώμα, τον βλέπει.
Στο βένθος του γεράνιου χρώματος. Να αποβιβάζεται στο Ellis Island,
εμιγκρές για πάντα.
Απείρανθος, στου Καραβά, Μάιος του 1900
Τον παρακολουθεί νάρχεται με το μουλάρι φορτωμένο τα ξύλα τα
χοντρά. «Βοριάς» απ’ τους Βοριάδες. Στην Πλάτσα βγάζει την τραγιάσκα να χαιρετήσει το γέροντα Σακέλλιο.
« Καλησπέρα αφέντη».
«Καλή σου εσπέρα, πού βγαίνεις;»
«Στου Καραβά, τα ξύλα για το φούρνο του Μπογιατζή».
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«Βαρυφορτωμένο τόχεις το ζωντανό σου, δεν το λυπάσαι;»
«Κι εμένα αντέχει απάνω, και σκάλες ν’ ανεβαίνω».
«Μα είντα λες παιδί μου;»
Σαρταίνει ο ημίθεος στο ζωντανό, του δίνει μια ραβδιά στα πισινά
και το οδηγεί κόντρα στις σκάλες του Δημητρακαράκου. Σκάλα μαρμαρόφυτη, στενή με πάτημα ψηλό, επικίνδυνο, απότομο. Εκδικητικό. Την
ανεβαίνει κόντρα, φορτωμένο. Στα κεφαλόσκαλα αφιππεύει ο «Βοριάς»
και ο πατέρας του αναφωνεί : « Καλέ είντα Γκρίβας ήσουν εσύ !»
Έκτοτε οι Σακελλιάδες ή Βοριάδες έγιναν Γκρίβηδοι ή Γρίβηδοι. Από
τις αρχές του 1900 η αποκοτιά, η τόλμη, η ετοιμότητα, η λεβεντιά, ο
αχαλίνωτος εγωισμός είχαν το παρωνύμι τους στο πρόσωπο του ημίθεου. Γκρίβας. Και ο έρωτας βέβαια είναι υπόθεση αγγίγματος της άκρης
του ματιού. Μια ματιά είναι ο έρωτας και ύστερα η αντάρα. Η θαλασσοταραχή. Η φουρτούνα. Η θύελλα με φόντο το βαθύ μπλε..... Έπεται ο
καταποντισμός.
Μάης του 1911 λοιπόν, στην Απείρανθο
Τον έχει εστιάσει στον ύπερο του υπέροχου τούτου άνθους, να ξετονά πανύψηλος, με ρούχα φράγκικα, δεν έβαλε άλλωστε ποτέ του βράκα
– λες κι ήταν πλασμένος για άλλη γη-, όπως δεν έκανε και ποτέ κανένα
μεροκάματο ολάκερο, ο Δημήτρης της. Με το άσπρο χειρομάντηλο δεμένο στο λαιμό του να τραβάει τον ιδρώτα της ακμάζουσας νεότητάς
του, ήταν ώσπου να φύγει για την Αμερική, πλατσανός. Σφίγγουνε τα
χείλη της, στο στομάχι της μια σμυριδόπετρα σαλεύει, κι ένας άγριος
ποταμός αναδεύεται στα σωθικά της για να την ταράξει συθέμελα. Ένας
ατελεύτητος συμπαντικός παλμός δονεί και το πλέον αφανές κύτταρό
της. Απλώνει τα δάχτυλά της, θωπεύει την κεκρυμμένη οπτασία στην
καρδιά του άνθους και τα αναβλύζοντα δάκρυα ποτίζουν τα χαμόκρινα
του Μάη. Μια απολύτως τοπική νεροποντή, υφάλμυρη, χλιαρή, βουβή
πέφτει στη γύρω από τα κρινάκια χώρα. Οι κηλίδες πάνω στο χώμα
δημιουργούν κρατήρες ηφαιστειακούς, έτοιμους θαρρείς να εκραγούν
και να αποκαλύψουν το μυστικό. Πιάνει το άγιο χώμα, το μυρωμένο
απ’ το κρινολούλουδο, το νοτισμένο απ’ τα ερωτοδάκρυά της και το
πλάθει σβωλαράκια μικρά. Τα ζυμώνει στα ρογοδάχτυλά της, τρία ή
τέσσερα έκαμε. Τα βάζει στην παλάμη της κι αυτά κατρακυλούν στο κέντρο, έρχονται χτυπιούνται μεταξύ τους, διαλύονται ξανά σε κόκκους
γήινους, λίγο μεγαλύτερους από της προτεραίας τους κατάστασης. Κι
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έχει τώρα στη χούφτα της χώμα και δάκρυα, ένα εύοσμο, εύπλαστο,
ευειδές μίγμα στο χρώμα της πολυετούς οξειδωμένης τσίγκινης επιφάνειας που καλύπτει τη στέγη του σπιτιού της, πάνω από το δώμα με
τα φύκια, την καλαμωτή και τη δοκαροσιά. Κουβαλώντας μέσα τους τη
λάβρα του μάγματος της γης της, τη θέρμη της αποζητούσας την πύρινη παλάμη του, τραβάει απ’ το μανίκι της πουκαμίσας της ένα σκούρο
κουρελάκι, το παμπάλαιο μαντηλάκι της και αδειάζει μέσα τη λασπούλα. Το κομποδένει και το βάζει στον κόρφο της.
Καθαρίζει τη φουστάνα από τα ανεμαζούδια της περιδιάβασής της,
τινάζει τα μανίκια της πουκαμίσας, διορθώνει το σινί και καλοδένει το
φακιόλι. Αναστενάζει τόσο βαθιά, που στην εκπνοή εξατμίζεται κάθε
ίχνος από την υγρασία της μπόρας που είχε προηγηθεί. Ζώνεται το δεμάτι, πιάνει την καλαθούνα και σα να μην υπήρξε τίποτα, σαν να μην
σκίστηκε ο ουρανός, σα να μην βλάστησαν μέσα της οι ετών αναπαυμένοι καρποί, μπαίνει κυρά και λεβέντισσα στο χωριό. Κανείς δεν κουνεί
την κεφαλή του, οι Μπογιατζήδες καμαρώνουν. Μοναχή της, δίχως την
παρουσία άντρα, πατέρα ή αδελφού απ την αρχή του χρόνου σχεδόν
και δεν ακούστηκε το παράπονό της. Δεν πέρασε αποσπερίδα να μην
πάει στη Σακελλιογιαννού βίζιτα, να κάτσουνε στο πέτρινο σκαλοπάτι.
Να μην της πιάσει το χέρι να την παρηγορήσει. Γιός της ήταν, αίμα της
και έφυγε. Αναφορά στην αφορμή.
Βγήκε κάποτε η ψυχή της στο Πολύγωνο της Αθήνας, τέλη της δεκαετίας του εξήντα. Δεν είχε ανοίξει το στόμα της να πει βαριά κουβέντα.
Δεν άνοιξε το στόμα της να πει καμιά κουβέντα. Μαρτυρούν οι εγγόνες
της και σφραγίζουν και οι ίδιες τα χείλη τους. Η γύρη των μπλε κρίνων
μαντάλωσε τη φωνή της το Μάη του 1911. Και έκαμε τη Γκρίβαινα αρσενικό και θηλυκό.
Απείρανθος, πίσω στα 1900
Δεν ήθελε πολύ. Άλλωστε έφθανε η παρουσία του. Ο αέρας του, επιβλητικός, εξουσιαστικός, ορμητικός Το μπόι του. Η αυστηρότητα του
ύφους του. Τα άλλα ρούχα. Η ματιά του. Ναι! Ναι! Όταν το γκρίζο συνουσιάζεται με το πράσινο, όταν το γαλάζιο αλληλοπεριχωρείται στο
μελί, η υβρίδια απόχρωση του τέλματος, του απάτητου υγροβιότοπου,
μαγνητίζει. Δεσμεύει άπαξ και δια παντός. Όλα τα πετούμενα αρθρόποδα λιμνιάζουν στη χλωρίδα του. Τα βατράχια, οι λείμακες, τα καθε είδους
υδροχαρή πτηνά δεν ξεκολλούν από την τελμάτια έλξη του βάλτου.
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Πώς εκείνη να ξεφύγει; Ήταν και το άγγιγμα. Η αντάρα της επαφής
όταν όλου του κόσμου τα μαγνητικά πεδία έχουν συμμαχήσει να σε περιδινήσουν στις δυναμικές γραμμές τους. Όταν από ανθρώπινη σάρκα
μαλακιά, ορίσει ο Ύψιστος να μεταλλαχθείς σε ελαφρότατο ρίνισμα
σιδήρου, σε μόριο χαλκοπυρίτη, σε σκόνη αιματίτη. Όταν η μάζα σου
η ταπεινή, γίνει ενέργεια θηλυκιά και αφεθεί στους κυματισμούς της
ζωοδότρας φύσης. Ελέγχεται τούτη η μαγική στιγμή εις τους αιώνας των
αιώνων;
Ξεφόρτωνε, λέει, τα βαριά από το σαμαρωμένο λεβέντικο ζωντανό
του κι εκείνη παράμερα παρατηρούσα, ανάσαινε ανάσες γρήγορες,
ανάσες πόθου. Προστάζει τη βοήθειά της να ανεπιάσει τη μια πλευρά
να μην μπατάρει το σαμάρι. Και όπως βάζει το νιό χεράκι της να χαϊδέψει τη μπρούτζινη χαίτη του μουλαριού, δυο στάξες ιδρώτα αντρίστικου από το υψίπεδο τού μετώπου του πέσανε επί τούτου ή κατά λάθος
στα πανωπάλαμά της. Τέλος. Εδεσμεύθη δια παντός. Εγκλωβίστηκε στο
αόρατο πεδίο ενός υπεριπτάμενου έρωτα που μόλις εκείνη τη στιγμή
σταυρώθηκε μέσα της για να τη σταυρώνει σε όλο το υπόλοιπο της
ζωής της. Ο Γκρίβας έκανε τη νεαρή ορφανή Σοφία, Γκρίβαινα, πολύ
πριν την παντρευτεί, πριν καν ακόμα της μιλήσει. Ξεφορτώνοντας τα
χοντρά ξύλα για το φούρνο του μπάρμπα της του Μπογιατζή. Και πήρε
μια δύναμη, οπλίστηκε μιαν αντοχή, ζώστηκε μια υπομονή, τυλίχτηκε
την αυτονομία της γυναίκας που έχει δύο φύλα. Που αγκιστρώνεται
στην αίγλη της σκοτεινιάς των ματιών του άλλου, προσδοκώντας να
δώσει από το φως της. Λάμπρυνε, για να δώσει. Εμεγαλύνθη, για να χαρίσει. Λένε πως ομόρφυνε κιόλας για να τον σαγηνεύσει προκειμένου
να τον σώσει. Να τον κάμει διάσημο, να τον μετατρέψει σε αθάνατο εν
τη απουσία του.
Προικίζεται με σπίτι δίπατο στον Καραβά, πούχει φούρνο, ευρύχωρη αυλή, ματζέ με βόρτο και ποτιστικά στα Φινέλια. Πλέκονται πλεξούδες τα μαλλιά, φορά ασπροκέντητο βρακί, δανείζεται ένα Πολίτικο
κόκκινο ταφταδένιο φουστάνι και στεφανώνεται τον άντρα που έμελλε
να τη μεταλλάξει σε αυτό που όταν την άγγιξε ή θεώρησε ότι την άγγιξε, θαύμασε. Την αντρειά του. Τη σβελτάδα του. Το σάλεμά του. Το
περήφανο σάλεμά του στην Απείρανθο. Δε σκέφτηκε πως δεν είναι ταμαχιάρης. Δε σκέφτηκε πως δεν έχει μερδικό σε ορύχειο. Δε σκέφτηκε
πως όντας πλατσανός θα αγαπά τις μαντηλαριές και τα αηδάνια στην
υγρή τους μορφή, τη φθινοπωριάτικη. Δε σκέφτηκε πως είναι οπαδός
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της πρωινής κουβέντας στον καφενέ, και του βραδυνού καρτούτσου
στην ταβέρνα. Τίποτα δε σκέφτηκε. Παραδόθηκε απόλυτα σε αυτό που
έπλασε η κορυφαία στιγμή του μυαλού της, δια της αφής. Πριν καλά
καλά ενηλικιωθεί, στεφανώνεται.
Εξ έρωτος. Εκείνου του αναδυόμενου από το βαθύ μπλε των άγριων
κρίνων. Του αδικαιολόγητου, για αυτό και θεϊκού αισθήματος που έχει
να κάνει με εσωτερική ανερμήνευτη ταλάντωση, με ροή χλιαρών υδάτινων ρύακων, που ξεκινούν από την κεφαλή και καταλήγουν στα άκρα
των άκρων. Του απερίγραπτου από χείλη, του άγραφτου από πένα, του
αζωγράφιστου από πινέλο, του άπαιχτου από δοξάρι, του ανέλπιστου
γι αυτό και θαυματουργού άμα τη εμφανίσει του. Του έρωτα από έρωτα. Έτσι μπαίνει σε κόσμο το ορφανό και οι θετοί γονιοί του δε μεταθέτουν στο χρόνο το κάλεσμα για λογοδόσιμο.
Χτες αποθεχτήκανε τα ξύλα στην αυλή των Μπογιατζήδων, σήμερα
ο Γκρίβας ζώνεται τη μεταξωτή του ζώνη και με το γέροντά του αφήνει
την πλάτσα και πιάνει τον κατήφορο. Τρίζει το σκαρπίνι στο πλακόστρωτο. Σκαρπίνι λουστρίνι και μάτια έλος. Τέλος. Ένας αφηνιασμένος,
τυρβώδης στροβιλισμός πύρινης έλξης εγκαταστάθηκε στα ανεφοκάτωφλα του στομαχιού του κοριτσιού. Για πάντα. Ή μπορεί και να μην τον
άφησε να φύγει ποτέ. Για να αντέχει. Για να δικαιολογεί την απόλυτη
απουσία. Για να υπογραμμίζει την απερισκεψία. Για να υμνεί την ευλογία που της έλαχε. Εκείνη ξέρει. Στεφανώνεται εξ έρωτος. Αγκαλιάζεται
και φιλιέται εξ έρωτος. Τεκνοποιεί οσονούπω εξ έρωτος. Λίγα ποδάρια
λικνιστήκανε, λίγοι αντίκληνες ανεβοκατεβήκανε έτσι ευτυχισμένα τα
χειροδουλεμένα σκαλοπάτια του Καραβά, όσο τα δικά της. Κι ας μην
τα είδε ήλιου αχτίδα ποτέ. Διότι τα πάντα στη ζωή της ήτο εξ έρωτος.
Ξεκινάει ο εικοστός αιώνας στην ορεινή ζώνη των Κυκλάδων χωρίς
ρεύμα ηλεκτρικό, χωρίς ιδέα για το τι είναι κινητήρας, χωρίς δρόμους
αμαξιτούς, χωρίς χρήματα για αγορές. Οι εναλλαγές των εποχών, τα
χρώματα στης γης τ’ απανωφούστανα, οι αποθηκευμένοι καρποί, οι
σπόροι, τα φυντάνια, τα ζώα, οι ίνες οι επεξεργασμένες από τις κυράδες των σπιτιών, τα υφαντά ρούχα για κάθε λογής ανάγκη, η ξενιτιά, ο
πόλεμος, η διαιώνιση των ειδών. Πολύ κοντά στο πρωτόγονο, αν έλειπε
η ποιητικότητα στην επικοινωνία και η πρωτοκυκλαδίτικη των γυναικών τάση να κρατούν τις φαμελιές στις πλάτες τους. Με λόγο και με
έργο. Οι πιότερες Πολίτισσες, με τα ασημοκούταλα, τα γυαλικά τους,
τα ασπροκέντια τους και κυρίως τα τρίχωρα σπίτια τους, αναλαμβά77
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νουν τα ηνία του άρματος της ζωτικής ζωής. Περί της ζωοποιού, λόγος
ουδείς. Όχι όμως και για τη νεαρή Σοφία που είναι πλέον Γκρίβαινα. Η
Γκρίβαινα που φουρνίζει.
Η Γκρίβαινα έχει ζούλες που τις βγάζει στη βόσκη καθημερινά. Έχει
χοίρους στο κουμάσι, έχει όρνιθες στα Κάτω Πηγάδια, πατακοβάνει το
Μάρτη, λιομαζώνει το Νοέβρη, γνέθει το Γενάρη, ντύνεται μόσκαρος το
Φλεβάρη. Υφαίνει ντιβανοσκεπάσματα, ζώνες, σοκούφια. Κεντά μαξιλαροθήκες, τραπεζομάντηλα, καμιναδοπάνια. Και όταν χτυπά εσπερινός,
κάνει δυό φορές το σταυρό της. Που της έλαχε τέτοια αγάπη. Αγάπη από
έρωτα. Που τέτοιο στολίδι έλαχε κόσμημα στην αυλή της. Και ξεπετάγονται τα Γκριβάκια το ένα ομορφότερο από το άλλο. Ο Νικολής της, άγγελος και ντελικανής, το Γιαννάκη της σαν το μέλι, μα ασθενικό, ο Μανώλης
της, λεβέντης και μπαξεβάνης και το θηλυκό της παιδί, η Ερήνη. Ένα μπόι,
μια λεβεντιά, μια κιμπαροσύνη. Το τρία, το πέντε, το εφτά και το εννιά.
Εκείνη στην αερόκουνια, πάνω απ’ την καριόλα να νανουρίζει τους επίγειους αγγέλους, εκείνος τα κατοσταράκια του στην πλάτσα του χωριού,
μια ανάσα απ’ της μάνας του την αυλή. Αλλά κάθε βράδυ γύριζε. Ιδρωμένος, βαρύς, αμίλητος, αλλά δικός της. Τον ένιωθε. Απόλυτα δικό της. Τον
σήκωνε το σώμα της, τον άντεχαν οι ώμοι της. Η μυρωδιά του κρασιού
γίνονταν η βραδυνή της μεταλαβιά. Η μεγενθυμένη σκιά του από το ισχνό
φως του λύχνου που κρέμονταν στην καμινάδα γίνονταν το στήριγμα της
επόμενης μέρας της για να αντέξει να σηκωθεί αξημέρωτα να πάει πέρα
τα ζα, να φέρει νερό στο βιτσιβίδι, να βράσει τη φλασκομηλιά και να του
παπαριάσει τα κρίθινα παξιμάδια νάναι μαλακά όταν σηκωθεί. Όχι για
το μεροκάματο, όχι για τα χτήματα, όχι για τα ζώα, όχι για το ορύχειο, μα
για το καφενείο. Να περάσει το ραβδί αντιστήριγμα στα τεράστια χέρια
του, να βάλει στραβά την τραγιάσκα του, να δέσει το μαντηλάκι του στο
λαιμό και να ανηφορήσει για τον καφενέ. Και όταν αποφάσιζε να πάει
για ξύλα στις Κορακιές, ήταν γιατί ο φούρνος της κυράς δε δούλευε αλλιώς. Και τα έσοδα τεράστια. Ακόμα και αλεύρι για το μονογύριστο και
τη σούβλη τους. Το ψωμί της εβδομάδας. Γιατί η Γκρίβαινα τα έκανε όλα.
Όλα. Μόνο που δεν έσπερνε σιτάρι ή κριθάρι. Και τούτο από μια εσωτερικά ακαθόριστη, απροσδιόριστη, απροσδόκητη για τη φτιαξιά της και την
εποχή της, άρνηση. Όχι. Η Γκρίβαινα δεν έσπερνε. Δεν θέριζε. Δεν πήγαινε
άλεσμα στο μύλο. Αλλά δεν ψωμοζήτησε ποτέ. Δε έλειψε το καρβέλι από
το τραπέζι τους γιατί ζύμωνε και φούρνιζε για όλο τον πέρα Καραβά και
πληρωνόταν με αλεύρι και ψωμί. Αλλά δεν έσπειρε ποτέ.
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Απείρανθος. Γενάρης του 1911.
Μια ανήκουστη χιονιά. Τα μισά ζώα του χωριού ψοφήσανε από την
πείνα. Δεν μπορούσανε να πάνε οι χωριανοί να τα ταΐσουν και να τα
ποτίσουν. Δεν αγιαστήκανε νερά. Δεν πλύνανε οι γυναίκες τρία Σαββάτα και η Γκρίβαινα δε φούρνισε τα δυό πρώτα του μήνα. Ο Γκρίβας
είχε να πει λέξη μπορεί και από την πρωτοχρονιά. Δεν έβγαινε μετά
το γεγονός, ούτε στην πλάτσα να πάει. Έπεφτε, σηκώνονταν, κολάτσιζε, έχασε μέρος της βεργολυγερής κάμψης που τρέλαινε τη Γκρίβαινα,
έπινε λιγότερο κρασί, και δεν μιλούσε καθόλου. Στην καμινάδα, με τα
παιδιά ένα γύρω, τους σπούσε καρύδια με μια ασμυριγλόπετρα, έστριβε το τσιγάρο του και έσφιγγε τη ζώνη του ακόμα πιο πολύ. Τα πρωινά
πρόβαινε στο πουντί, αγνάντευε τις Κορακιές, προέβλεπε την πορεία
του καιρού και κατέβαινε στην πάγκα της καμινάδας.
Σαν έδωσε ο Θεός και λιώσανε τα χιόνια, τής ανακοίνωσε τη μεγάλη
του απόφαση. Έλυνε το φακιόλι της, έπεφταν οι σε σινί πλεξίδες της
στους ώμους και τα μάτια της ήταν καρφωμένα στον κεντημένο καφετί
σταυρό πάνω από την καριόλα τους. Κουρασμένη, γιατί εκείνη τη μέρα
είχε πάει δυό φορές πέρα στου Παπά το Μύλο και δυό για λιανομαζέματα με τα μεγάλα της παιδιά.
«Θα πάω στην Αμερική, ω Σοφία. Μόλις έμπει ο Μάρτης, που θα
πορπαθιώνται οι στράτες, θα πουλήσω το μουλάρι, θα βάλομε υποθήκη το σπίτι τ’ αφέντη μου στη πλάτσα να κάμω τα εισιτήριά μου, και θα
φύ(γ)ω. Είπασί μου πως ήνοιξε πάλι η σκάλα.»
Δεν άναβε καντήλι η Γκρίβαινα, ο λύχνος ό,τι και έφεγγε στο βόρτο
της καμινάδας, σκιάζανε τα φρύδια του εκείνη τη βυθού ματιά του,
πήρε μια γλύκα το είναι του μέσα της, το τρέμουλο των σκιών πάγωνε στο κρύο του Γενάρη, έβγαλε τις κάλτσες, τη φούστα, τη μπλούζα,
έμεινε με το μεσοφόρι με το σομόν χρώμα και το νταντελισμένο κουκάκι στον ποδόγυρο, τον κοίταξε σα να ήταν ήδη μακρυά και ξάπλωσε.
Σύρθηκε στο μέσα μέρος του κρεβατιού, στη μεριά της, που λέγανε και
τα κοπέλια της όταν γλεντίζανε απάνω, και γύρισε προς την πάντα την
κεντητή. Άπλωσε το χέρι και χάδεψε τη σταυροβελονιά, τα αγριεμένα
από τη δουλειά ακροδάχτυλά της περιέγραψαν τα σχέδια, αγγέλους,
κρίνους και πουλιά. Τους κοκκινολαίμηδες που απόψε την επισκέφθηκαν στον αποκαμωμένο νυχτερινό της βίο.
«Καληνύχτα Γκρίβα μου» είπε και δεν άνοιξε έκτοτε το στόμα της
να αναφέρει λέξη ποτέ. Το ήξερε βέβαια από τη στιγμή που την είχε
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αγγίξει ή νόμισε πως την είχε αγγίξει, όταν ξεφόρτωναν τα ξύλα για
το φούρνο. Δεν του είπε όχι, δεν ξεστόμισε το ναι, δεν έδειξε λύπη,
δεν εξέφρασε πόνο. Δεν σκλήριξε, δεν έκλαψε, δεν αντιπρότεινε, δεν
εμπόδισε. Ό,τι είχε και ό,τι ένιωθε ήταν απόλυτο. Φτώχια. Ανέχεια. Ορφάνια. Έρωτα. Έρωτα αλλόκοτου παλμού, από θαυμασμό στο όμορφο, αυτό που όταν η φύση το σταυρώνει ως ζυγωτό στις μήτρες είναι
στα μεγάλα κέφια της και όταν του φυσά την πνοή, στις απερίγραπτες
χουβαρδοσύνες της. Έρωτα από γοητεία, μαγικό, ανεξιχνίαστο, ανερίφνητο. Έρωτα που ως λάμψη εμφανίζεται στις απολήξεις των νευρώνων
του εγκεφάλου ορισμένων τυχερών, πολύ τυχερών ανθρώπων. Και έτσι
αποκτούν σημείο αναφοράς, δημιουργούν σχέση, εντάσσονται στην
ομάδα αυτών που αξιώθηκαν το σπουδαιότερο δώρο στη γήινη πορεία
τους. Το ατένισμα της αθανασίας της ψυχής. Γιατί μόνο μια ερωτευμένη
αφόρητα ψυχή, ελεύθερα και ανιδιοτελώς, γλιστρά εν ζωή στο φίλντισι
της αθανασίας.
Εκείνος δεν έπεσε. Με ένα μονοδαύλι ασφεντάμι στην καμινάδα ξημερώθηκε, άνυντρος, άκαπνος, ακίνητος. σε ένα τρίποδο σκαμνί από
ρίζα ελιάς. Και στο μυαλό του καρφωμένες οι πληροφορίες για τον πόλεμο που ετοιμαζόταν στη Μακεδονία και για τα ταξίδια σε μια γη αλλιώτικη, που οι ανθρώποι έχουν λεφτά, φως ηλεκτρικό και ξέρουνε τις
μηχανές. Του καφενείου οι κουβέντες παρέα του μυαλού του ολονύχτια. Να φύγει. Απελπισμένη ελπίδα; Χαραμάδα, διέξοδος, λιποταξία,
τεμπελιά; Φόρος τιμής στο χτύπο του κεχριμπαρένιου κομπολογιού
του, που άλλος κανείς δεν ήξερε να κουμαντάρει όσο εκείνος; Και η
κυρά να συνδράμει με την υποταγμένη σιωπή της. Το είδε θετικά. Έτσι
το πήρε στην αρχή. Κι έτσι το άφησε να κυλήσει ως το τέλος. Ποτέ του
δεν κατάλαβε τους παφλασμούς στους κόλπους της καρδιάς της νεαρής ορφανής, που γητεμένη, μετέτρεψε σε γενιά, το θεϊκό του κάλλος.
Απαραπόνετα.
Απείρανθος.1917- 1945
Έγιναν τα ακάμωτα. Ήρθε η θάλασσα μίλια μες τη στεριά. Αλλιώτεψαν οι νύχτες. Τρομοκρατήθηκε η Παναγία η Απεραθίτισσα. Χύθηκε
το αίμα ποταμός και τριάντα τόσοι νοματαίοι πέσανε στο χώμα για μια
πίστη. Μια συλλογική αποκοτιά, ένα πάθος αναβλύζον από τα έγκατα
της απεραθίτικης «πετραίας γης», κάνει τους χωριανούς να τα βάλουν
με τις Βενιζέλιες βουλές. Και αυτό που τόσο αχνά μεταφέρεται στα βι80
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βλία της ιστορίας ως εθνικός διχασμός, βουλιάζει το χωριό στο πένθος.
Και τη Γκρίβαινα βαθύτερα στο ματζέ της.
Πάνε χρόνοι έξι πού 'φυγε ο όμορφός της και ούτε γράμμα, ούτε
είδηση. Ούτε δολλάριο από την Αμερική. Ο πρωτογιός της, ο Νικολής,
παλληκαράκι δυνατό και δυναμικό ανεβοκατεβαίνει, μαθαίνει την τσαγκαρική τέχνη, μα έχει το φευγιό στο αίμα του. Κρυφοβενιζελικός, σε
εσωτερική αμάχη με τους πιότερους πατριώτες του, αστήριχτος, αφού
ο πατέρας του είναι μακρυά χαμένος, μπαρμπάδες δεν έχει, βλέπει τη
μάνα του και την καίγονται τα φύλλα της καρδιάς του. Τόσα στόματα
και ο φούρνος δε φτάνει. Κάνει αγώγια με τα ξύλα, αλλά η φτιασιά του
είναι πλατσανή. Της καθιστικής ζωής το κάμωμά του. Πρωτοκυνηγός,
και η μάνα του δικαίως ή αδίκως, τούχει ολοφάνερη αδυναμία. Τέκνον
εξ έρωτος. Ποιος μπορεί να την κρίνει; Πεθαίνει το μικρό τους κοπελάκι και πριν καλά καλά κλείσει τα είκοσι ο Νικολής, τής ανακοινώνει
πως θα πάει εθελοντής στο στρατό. Και φεύγει στα 1918.
Αμ δεν έχει η πίκρα τελειωμό. Δεν έχει η φτώχια άκρια. Δεν έχει το
μαράζι πατρίδα. Δεν έχει ο παιδεμός σύνορα. Όμως οι Καραβιώτισσες
φουρνίζουνε πάντα στης Γκρίβαινας. Κάθε Σαββάτο πρωί ο Μανώλης
της και η Ερήνη της ταχτοποιούνε τα λιανόκλαδα, βάζουνε σε σειρά
τα ζυμωτά, σημαδεύουνε να θυμούνται ποια έφερε τι και βοηθούνε τη
μάνα τους άξια και αντρειωμένα. Ο Νικολής πέμπει σταθερά σχεδόν
όλο το ποσό που του δίνει το στράτευμα. Καμαρώνει η μάνα. Καμαρώνει. Και όταν πηγαίνει βίζιτα στην πεθερά της υπόσχεται πως ο Νικολής της θα ξεχρεώσει και την υποθήκη του σπιτιού που μπήκε ενέχυρο
για να φύγει ο πατέρας του.
Μα για τον πατέρα, ούτε κουβέντα. Πέφτει πια το βράδυ στην καριόλα, κουρασμένη, ταλαιπωρημένη, πονεμένη, έχει το Ρηνάκι της κοντά
και το Μανωλάκι το βάνει στο ράτζο του Νικολή, απλώνει ήσυχα το
χέρι να χαδέψει τη σταυροβελονιά στην πάντα του κρεβατιού, όπως
εκείνο το βράδυ που της είπε πως θα φύγει. Και ύστερα έρχεται ο πόνος στην κοιλιά που την αφροταράζει. Τη βαθιά νύχτα ξυπνά έντρομη από το συγκεκριμένο πόνο. Είναι το κάρφωμα της ανεμιλησάς. Της
βούβας. Της απόλυτης σιωπής. Και στη φιλενάδα της, την Ερήνη του
Στοβάκη, πούχουνε πάντα καφέ τα καφεδοκούτια της, δεν αναφέρει
λέξη για κείνον. Τους Μάηδες μόνο τον κλαίει πάνω από τα άγρια κρίνα
στις μοναχικές στράτες του Πέρα Χωριού. Όταν τα ανεμαζούδια των
πετάλων, των μίσχων, των κόκκων της γύρεως γίνονται στεφάνι στην
πάντοτε καλυμμένη με φακιόλι κεφάλι της. Όταν η ματιά της βυθίζεται
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Book 1.indb 81

19/01/2009 8:12 ΠΜ

Τασιασ Δεουδε

στο βαθύ μπλε των λουλουδιών, τον φέρνει μπροστά της. Εικόνα αγίου
καβαλλάρη που προσκυνά, χωρίς να κάμει ουδέ και ποτέ το σταυρό
της. Διότι ας σημειωθεί πως στην εκκλησιά επήγε μόνο στους γάμους
των παιδιών της και των εγγονιών της. Και στην Αθήνα πιά, γερόντισσα, αυλή εκκλησιάς δεν διάβηκε να προσευχηθεί. Μπροστά σε εικόνα
Παναγιάς δεν έκαμψε τη μέση να παρακαλέσει.
Τυλιγμένη στη μπέρτα της σιωπής πάλευε με το κάθε μέρα χωρίς να
παραπονεθεί. Ποτέ, πουθενά και σε κανένα. Μια γυναίκα, άντρας, μια
γυναίκα που στεφανώθηκε από έρωτα, που δέχτηκε το μέγιστο δώρο
της ζωής αμίλητη και όταν έφυγε δεν έσταξε κόμπος δάκρυ. Δεν τον παρακάλεσε ποτέ της να γυρίσει. Δεν του έστειλε μήνυμα βαρύ. Δεν έβαλε
να του γράψουν γράμμα συμπόνιας ή κακομοιριάς. Ούτε σε χαρά, ούτε
σε θλίψη.
Το '22 έπεσε ο Νικολής στη θάλασσα, στης Σμύρνης τα νερά. Παραλίγο να μη στραφεί. Στο μεταξύ, δέχεται προξενιά για την Ερήνη και απαντά πως μόνο αν έρθει πίσω ο Νικολής της γερός. Και το Σεπτέβρη του
‘22 ξετονά, καταπονημένος, χλωμός σέρνοντας πίσω του όλη την ερημιά
και τη μαυρίλα του Ελληνικού γένους. Ο Νικολής της μπαίνει στο χωριό
και ο Μανώλης της βγαίνει φαντάρος στη Σύρα. Εκείνη φουρνίζει πάντα,
πηγαινόρχεται κουβαλώντας λιανόκλαδα στη ράχη και πλέκοντας μια
κάλτσα με τις τέσσερις βελόνες στο κάθε πήγαινε - έλα της. Στήνουνε με
τον πρωτογιό το τσαγκαράδικο στο σπίτι της Πλάτσας που ξεχρέωσε
ο Νικολής και φυσικά οι παπούδες του, το γράψανε στον πατέρα του.
Κατά πως είχε η σειρά. Ο μεγάλος απών είχε το δίπατο σπίτι που κάποτε
έβαλε ενέχυρο για να φύγει μετανάστης. Και βέβαια το άφησε άδωτο.
Παντρεύει η Γκρίβαινα την Ερήνη, την προικίζει με το σπίτι στον Καραβά και μένει στο απάνω δωμάτιο με το νέο αντρόγυνο στα κάτω βιλαέτια. Δουλεύει τώρα πιότερες ώρες. Κάνει το γαμπρό κορώνα στην κεφαλή της. Έχει τα χτήματα, τα ζώα, νταντεύει τα εγγόνια. Σιωπηλή. Καμιά
φορά πιστέψανε πως έχασε τη φωνή της. Όμως πάντα φουρνίζει. Και
είναι τούτα τα φουρνίστικα το χαρτζιλίκι της. Το 1945 που πήρε τα παιδιά της Ερήνης της και τα κατέβασε στη Χώρα για να πάνε στο Γυμνάσιο
παράτησε το φούρνισμα. Και έχουνε να πούνε πως τα παιδιά τρώγανε
γλυκό το Σάββατο το βράδυ στην παραλία, στου Βαλέτα. Τάχε τόνα δεξιά
και το άλλο αριστερά και με στητή την κεφαλή, πάντοτε φακιολοδεμένη,
ατένιζε τα μπάρκα που πηγαινοέρχονταν, πίνοντας ένα σκέτο τούρκικο
καφέ. Και τα εγγόνια, ο Δημήτρης και η Σοφία τρώγανε το γλυκό. Κέρασμα από τα φουρνιάρικα μεροκάματα της γιαγιάς τους.
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Είχε, έχουνε να πούνε οι εν ζωή εγγονές της, όσο ζούσε, ένα ποσό
χρημάτων, απόλυτα δικό της, δουλεμένο και βρεμένο από τον ιδρώτα της, τον μεταλλαγμένο σε αντρικό αλλά με γυναικείο κατρακύλισμα
κατεβασμένο στα αντρειωμένα χέρια της. Δεν της έδωσε άντρας μία
δραχμή. Δεν ζήτησε, δεν απαίτησε, δεν διεκδίκησε, δεν γονάτισε. Είχε
στη βάση της κεφαλοδεσιάς τα απαραίτητα και σε κρύφτρα που ουδείς
έμαθε, τα υπόλοιπα. Ούτε στο Νικολή της είπε ποτέ το μαγικό τρόπο
που κατάφερε και επέζησε αυτή και τα παιδιά, μόνη, χωρίς γονείς, χωρίς άντρα, χωρίς πεθερικά, χωρίς συγγενείς, χωρίς κανένα. Μόνη, με
έναν έρωτα βαθιά βαθιά μες την καρδιά. Που τόν έκλαιγε και τον γύρευε πάνω από τα χαμόκρινα του Μάη, όσο και όποτε βρίσκονταν Μάη
στην Απείρανθο.
…………………………………………………………………………………………
Iris Gynandriris : Άγριο αυτοφυές κρίνο με χαρακτηριστικό γνώρισμα
τη σύμφυση των ανθήρων (άρρεν τμήμα του άνθους) με το στύλο του
υπέρου (θήλυ τμήμα), σε ένα συμπαγή σωλήνα.
Απαραίτητο γλωσσάρι
Αλάπατος: ο θόρυβος της περπατησιάς
Ανεμαζούδια: ανεμομαζέματα
Ανεπιάσει: βοηθήσει
Ανέφαλα: σύννεφα
Ανεφανός: καπνοδόχος
Αντίκληνας: γάμπα
Αποθέξει: ακουμπήσει
Αποσπερίδα: απόγευμα
Ασβολωμένος: μουτζουρωμένος
Ασμυριγλόπετρα: πέτρα σμύριδας
Βένθος: πολύ μεγάλος βάθος
Βίζιτα: επίσκεψη
Βιτσιβίδι: μικρό σταμνί
Βόρτο: καμάρα
Γεράνιο: βαθύ μπλε
Γνέθει: μετατρέπει το νήμα σε κλωστή
Ζούλες: κατσίκες
Είντα: Τι είναι;
Καραβάς, Λαγκάδι: τοποθεσίες στο χωριό Απείρανθος
Καριόλα: το σιδερένιο διπλό κρεβάτι
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Κολόβωση: απασχόληση
Κουμάσι: χώρος που ζουν τα γουρουνάκια
Λιομαζώνει: μαζεύει ελιές
Μαντουλίδες: μαργαρίτες
Μαυριάνου, Καρβούνη, Αρσός: αγροτικές περιοχές
Μονοδαύλι: ένα κουτσούρι στο τζάκι
Μουσουλούκι: τσίγκινο δοχείο νερού με βρυσάκι
Ξετονά: Εμφανίζεται απρόσμενα
Πάγκα: χαμηλό κάθισμα δίπλα στο τζάκι
Παπά (στου) το Μύλο, Πέρα (στο) Χωριό, Πηγάδια (στα): αγροτικές περιοχές του χωριού Απείρανθος
Πατακοβάνει: καλλιεργεί πατάτες
Πλάτσα: πλατεία
Πράματα: τα ιδιόκτητα αγροκτήματα
Πορπαθιώνται: περπατιώνται
Πουντί: σκεπαστό μπαλκόνι
Σινί: τρόπος χτενίσματος
Σοκούφια: είδος ύφανσης στον αργαλειό
Τράφος: μάντρα πετρόχτιστη, ξερολίθι
Φακιόλι: μαντήλι της κεφαλής
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ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΥ - ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ*

Η προδοσία του μυαλού
Ερειπωμένη πόλη εδώ
Τ’ αγαπημένα πρόσωπα διωγμένα
μακριά
Η μνήμη θρύψαλα
κρύσταλλο που δεν άντεξε
το βάρος
Και τα αισθήματα;
θύματα
της προδοσίας του μυαλού.
Οι μόνοι ζωντανοί κάτοικοι,
μικρά πουλιά οι φόβοι σου
που ολοένα και πληθαίνουν.

Φτερά
Κι αν τα φτερά
φτερά δεν είναι ικανά
το πέτρινο αυτό σώμα
να υψώσουν στα ουράνια.
Τ’ ακροδάχτυλα απ’ το
βρεγμένο χώμα να ξεφύγουν
το ελάχιστο,
μεγάλο θαύμα.

*Από την υπό έκδοση συλλογή «Λεγόμενα και δρώμενα».
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ΛΙΑΣΤΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ
Γιώργη Προμπονά (Κότε)
Το καλοκαίρι το 1980 είχε μια ζέστη, όπου δεν μπορούσες να χουφτώσεις σίδερο που το ‘βλεπε ο ήλιος και να μετρήσεις ως το τρία, η
παλάμη σου γινότανε παστουρμάς. Οι οδηγοί που αναγκαστικά οδηγούσανε το μεσημέρι, οι ακτίνες του ήλιου που αντανακλούσανε από
το παρμπρίζ τους τσουρουφλίζανε τα φρυδοματοτσίνουρά τους, λες
και κάποιοι τους τσικνώνανε με αναμμένο φρύγανο. Το μεσημέρι η
άσφαλτος φούσκωνε σαν ζύμη στη σκάφη, μόνου το χρώμα δε ταίριαζε.
Οι ρόδες των αυτοκινήτων που κολάγανε στην άσφαλτο τη μετακινούσανε και κάνανε αυλάκια στο πέρασμά τους.
Εγώ και οι άλλοι δύο Ναξιώτες και δυο Μυτιληνιοί ακόμα, είχαμε κάνει ένα συνεργείο οικοδομικό αμοκονιαστών και έτυχε σε κείνο
τον καύσωνα, να φτιάχνουμε μια βίλα στην Νέα Πεντέλη, του μηχανικού Βασίλη Παπαντωνίου. Στον ανηφορικό δρόμο που δε θυμούμαι
πώς λέγεται η οδός, είχε βίλες δεξιά και αριστερά. Ακριβώς απέναντι
αριστερά μας, κάθε μέρα μετά τις 10 π.μ. κάτω από ένα πυκνό πεύκο,
ήτανε ξαπλωμένος ένας σκύλος καφετής με άσπρη μούρη και πόδια,
βυθισμένος λες και είχε πέσει σε χειμερία νάρκη, ήταν κυριολεκτικά
μπλεαρισμένος. Δεν άντεχε το μπουλντόκ τον καύσωνα. Αντίθετα στην
μεσοτοιχία μας στην επόμενη βίλα, απάνω σ’ ένα πεζούλι που σκίαζε,
ήτανε καθισμένη μια μαύρη σκύλα ντόμπερμαν και άνοιγε το μακρύ
στόμα της.
Βγάζοντας τη γλωσσάρα της όξω, έκανε αλαφιασμένες αναπνοές, λες και
είχε τρέξει προηγουμένως πολλά χιλιόμετρα. Σε όλα τα πεύκα από τις 9 το
πρωί αμέτρητες συναυλίες από τζιτζίκια αρχίζανε τα τραγούδια τους.
Αυτά ήτανε τα χαρακτηριστικά του καύσωνα. Όμως η ουσία του διηγήματος είναι στη συνέχεια.
Κάθε μέρα στις 10 το πρωί πήγαινε ο σύδεκνός μου Γιάννης Βάβουλας, «Βαβουλής», και ψώνιζε κολατσιό. Μ’ αυτή τη ζέστη ήτανε
αδικαιολόγητο να δουλεύουμε, δουλεύαμε όμως υπό σκιά μέσα στα
δωμάτια. Θυμάμαι που τους είπα πως με ζέστες σαν κι αυτές οι κλε86

Book 1.indb 86

19/01/2009 8:12 ΠΜ
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φτο-αρματωλοί στο Μοριά, ψήνανε κρέας στον ήλιο, το λεγόμενο «λιαστό κρέας». Εγώ το είχα διαβάσει στο βιβλίο «Ο Γέρος του Μοριά» του
Σπύρου Μελά.
Ο Βάβουλας το μαντηλόδεσε το λιαστό κρέας και όταν πήγε να ψωνίσει κολατσιό, ψώνισε καμιά δεκαριά μικρές φέτες ψαχνό χοιρινό του
ενός πόντου πάχος. Συνήθως το κολατσιό μας ήτανε για τον καθένα μας
μια φρατζόλα και ένα μπουκάλι γάλα ή φέτα ή αλλαντικά. Όταν τον
ρώτησα: ετούτο το πακέτο σύδεκνε ήντάχει μέσα;
-Το μεσημέρι θα σας εψήσω λιαστό κρέας, θα ξαπλώσουμε επά και
θα φύομένε άμα ντροσάσει.
Όταν κολατσίσαμε, ο καθένας μας πήγε στο πόστο του που δούλευε εκτός από το σύδεκνό μου Βαβουλή που ανασκουμπώθηκε να βάλει το κρέας να ηλιοψήνεται. Ο Νικόλας Συριανός, «Νικολής», είδε την
προσπάθεια του χωριανού του Βαβουλή που έφερε ένα μάτσο ξερά,
ασπαρθόκλωνα, που τα είχαν κόψει από μια ξερή ασπαρτιά, που ήτανε
στον ακάλυπτο χώρο από τον καιρό της εσκαφής. Η ασπαρτιά ήτανε
ξερή και έμοιαζε σαν χρυσαφένια.
Ο Νικολής ήτανε αστείος και ρώτησε το χωριανό του Βαβουλή:
- Πού τις πας εφτές τσι φανελοβελόνες που θαρρείς πως είναι μαλαματένιες;
- Πάω στη βρύση να τσι πλύνω και θα βάλω το κρέας απάνω.
- Αξάνειε να μη το φάνε οι γάτες.
- Έϊπά στη βεράντα, που είναι μεσημβρινή, θα βάλω το βαρέλι ανάποδα και θα αραδιάσω απάνω τα ασπαρθόκλωνα να ακουμπήσω το
κρέας απάνω. Μέχρι τσι δυόμιση που θα σκολάσομενε θα ένουνε τεφαρίκια.
- Περίμενε Γιάννη δέκα λεπτά και θα δεις ήντα σκέφτηκα.
Ο Νικόλας πετάχτηκε απέναντι στη βίλα που ήτανε ξαπλωμένο το
μπουλντόκ και όταν πήγε στην οξώπορτα ο σκύλος ξύπνησε κι άρχισε
τα γαβγίσματα. Οι σπιτονοικοκυραίοι ήτανε υπάλληλοι και δουλεύανε. Βγήκε όμως η υπηρέτρια η Τερέζα, Ναξιώτισσα από το Κινίδαρο,
θαρρώ, είχαμε γνωριστεί και κάθε μεσημέρι μας έφερνε μπουκάλια με
παγωμένο νερό.
- Τερέζα, φώναξε ο Νικολής.
- Τι θέλεις Μαστρονικόλα;
- Θα ψήσομε μπριζόλες και θέλω σε παρακαλώ μια υχιά αλατοπίπερο.
Η ντελικανομελάχροινη κοριτσάρα Ναξιώτισσα με μιας δούλεψε το
μυαλό της.
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Γιώργη Προμπονά (Κότε)

- Περίμενε Μαστρονικόλα.
Σε τρία λεπτά γύρισε η Τερέζα με μια κούπα λαδολέμονο και σε μια
χαρτοπετσέτα αρκετό αλατοπίπερο.
- Αύριο μου δίνεις την κούπα. Α, ναι, περίμενε μισό λεπτό, γιατί ξέχασα κάτι.
Σε δευτερόλεπτα γυρίζει με ένα κουτάλι της σούπας.
- Πάρτο γιατί θα σου χρειαστεί.
- Ευχαριστώ Τερέζα.
- Μα τι λες Μαστρονικόλα; Εγώ ευχαριστώ που με νιώθετε σα δική
σας.
Στο αναμεταξύ έβλεπα το σύδεκνο ανυπόμονο να μη περιμένει το
Νικολή και είχε στρώσει το κρέας απάνω στ’ ασπαρθόκλωνα, που τα
είχε απλωμένα απάνω στο βαρέλι, στο μάτι του ήλιου.
Ο Νικολής έλουσε τις μπριζολίτσες με το λαδολέμονο και τις πασπάλισε και με το αλατοπίπερο. Σε ένα μισάωρο τις γύρισα εγώ και
τις λάδωσα και τις αλάτισα. Μέχρι τις δυόμιση που σχολάσαμε τις είχα
γυρίσει δυο-τρεις φορές. Οι δυο Μυτιληνιοί, ο Γαβρίλος με το γιο του
το Στρατή που μένανε εκεί κοντά, πιάσανε ένα μεζέ και φύγανε για το
σπίτι τους. Εγώ πετάχτηκα πιο κάτω στο μπακάλικο και πήρα τρεις
μπύρες και δυο φρατζόλες και τρία αλουμινόπιατα. Μέχρι να μαζώξουνε τα εργαλεία και τις πήχες εγώ σέρβιρα το κρέας. Φάγαμε και ήπιαμε του σκασμού. Απάνω που φάγαμε, να και ο Στρατής με μια τσάντα
σταφύλια από την κληματαριά τους. Μετά το φρούτο μας γύραμε και
σηκωθήκαμε έξι ώρα. Και φύγαμε που είχε μαϊνάρει η ζέστη. Ποτέ δεν
ξεχνώ τους μακαρίτες συνεργάτες μου, το σύδεκνό μου Βαβουλή και το
φίλο μου Συριανό. Μα και τους μεσοτοπίτες Μυτιληνιούς τους θυμάμαι πάντα.
Εγώ το έχω αμέτι μουχαμέτι από τότε να φάω λιαστό κρέας...
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ΚΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΑΤΟΥ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Φίλε από τον ίδιο τόπο
Φιλοδοξίας αδερφέ,
χρυσό παιδί, φίλε καλέ
από τον ίδιο τόπο.
Σε χρόνους προηγούμαι.
Τόγραψε η μοίρα κι έγινε
να μη συμπορευτούμε.
Τον κόπο
που κάνω να σε ακολουθώ,
στο μονοπάτι της ζωής
στη μέση θα σ’ αφήσω.
Πριν, από σένα θα χαθώ
μετά από μένα θα χαθείς.
Το ριζικό μας είν’ κοινό
με όλων των ανθρώπων.

Ένα συναίσθημα όλο κι’ όλο
Όχι μια έκφραση θεατρική
στο βλέμμα σα να παίζεις ένα ρόλο.
Νάμαστε ασήμαντοι μ’ αληθινοί
βαθειά έχοντας μέσα στην ψυχή
κρυμμένο ένα συναίσθημα όλο κι’ όλο.
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Το γάλα χύθηκε. Δε χαθήκαμε όμως...
Ελενης Γρατσια - Σαλτερη
Ο κάδος θα γεμίσει ξανά. Η ζημιά θα ξεχαστεί. Η ελπίδα είναι παρούσα. Θα τα καταφέρουμε...
Οι δυσκολίες, συχνά μας οδηγούν σε κάποιο τέλος, το οποίο όμως με
τη σειρά του γίνεται μια καινούργια αρχή. Χωρίς οδύνη δεν υπάρχει τοκετός, δεν υπάρχει δημιουργία, δεν υπάρχει αληθινή χαρά. Απ’ αυτή τη
χαρά αντλούμε δυνάμεις, μέχρις ότου κι αυτή, περαστική καθώς είναι,
θα παραχωρήσει τη θέση της στον αγώνα, συνεχίζοντας την κυκλική της
πορεία εναλλασσόμενη με τη θλίψη, όπως όλες οι εκφάνσεις της ζωής.
Όσο μεγαλύτερες είναι οι δυσκολίες και δυσεπίλυτα τα προβλήματα,
τόσο ισχυρότερη αναδύεται η δυναμικότητα του ανθρώπου. Τις περισσότερες φορές, ο πόνος, η απελπισία, και γενικότερα τα δεινά, δε γονατίζουν
στην τελική τους φάση, δεν αποθαρρύνουν όπως φαίνεται στην αρχή,
αλλά μετά την αποφόρτιση και την ανάκτηση της αυτοκυριαρχίας μας,
δυναμώνουν και ισχυροποιούν το σώμα, το πνεύμα και την ψυχή. Λέγεται
ότι τίποτα καλύτερο δεν υπάρχει από έναν κόσμο που χτίστηκε πάνω στα
ερείπια ενός παλιού κόσμου. Τα παθήματα, δηλαδή οι εμπειρίες, είναι οι
καλύτερες διδαχές. Υπάρχουν πολλές επιβεβαιωτικές ρήσεις γι’ αυτό.
Η σημερινή οικονομική κρίση της χώρας μας, καθώς και άλλων χωρών της Ευρώπης μας αιφνιδίασε. Ήρθε σαν καταιγίδα που μας βρίσκει
γυμνούς στην παραλία. Δοκιμασία μεγάλη, από τη ξενοιασιά του βολέματος της καθημερινότητάς μας, ξυλάρμενα στη μέση της θάλασσας να
παλεύουμε με τα φουσκωμένα κύματα της ανεργίας, της περικοπής των
μισθών και των συντάξεων, της επιβολής αβάσταχτων φόρων, της αβεβαιότητας, της ανέχειας, της πείνας και της απόγνωσης για πολλούς.
Το λάθος δεν είναι μόνον ενός. Οι υπεύθυνοι είναι πολλοί. Δεν είναι,
επίσης, αποτέλεσμα μιας στιγμής. Είναι αποτέλεσμα πολλών στιγμών
που προηγήθηκαν σε αλληλουχία. Ο χρόνος είναι μόνο σειρά από στιγμές και συνεχόμενα «σήμερα», που το ένα απωθεί το άλλο, ρίχνοντάς
το στον κάδο ανακύκλωσης του «χθες». Όταν έρθει η ώρα της κρίσης,
η ανάγκη μας επιβάλλει να αναζητήσουμε και να επαναφέρουμε στην
οθόνη του νου τα ξεχασμένα στον κάδο της ανακύκλωσης «σήμερα».
Εξετάζοντάς τα βλέπουμε ότι αποτελούνται από πολυπρόσωπες φω90
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τογραφίες, δίχως τα πρόσωπά τους ν’ αποσείουν την όποια ευθύνη από
τα λάθη και τις παραλείψεις των σημερινών διαχειριστών του εγχειρήματος της διάσωσης. Οι φωτογραφίες στο πάνελ, κάνουν ξεκάθαρα
ορατούς όλους όσους συνέβαλαν στο να φθάσουμε στα σημερινά αδιέξοδα και την οικονομική κρίση.
Τα στηρίγματα της ζωής που μας παρέχονταν αταλάντευτα για χρόνια, χάθηκαν και απομακρύνθηκαν εξ αιτίας της αλλαγής του τρόπου
της ζωής μας, ο οποίος τ’ αντικατέστησε με την υποτιθέμενη αυτοδυναμία του ανθρώπινου νου. Το χρήμα και τα υλικά του επιτεύγματα, σαν
προβολέας επισκίασε αρχές και αξίες, τα κεριά στο σκοτάδι, στοιχεία
απαραίτητα για την τήρηση της ισορροπίας. Η υπερβολή έγινε έξη και
οι συνέπειες εμφανίστηκαν απειλητικές, όταν το διαπιστώσαμε, το νόσημα είχε πια προχωρήσει και η ίασή του απαιτούσε δραστικές επεμβάσεις από ξένους παράγοντες.
Αν και δεν είμαστε πια τόσο ευτυχείς ακολουθώντας τον καταναλωτικό μονόδρομο της υλιστικής εποχής, μια και ο καθένας από μας
ένιωθε τα δικά του άγχη και το χάος των οικονομικών ανισοτήτων του
καπιταλισμού σε βάρος των ασθενέστερων, τρέχαμε όμως αλαφιασμένοι μήπως κάτι πιο πάνω από το προσιτό ή το απαραίτητο καταφέρει
ο καθένας μας. Ακόμη, λες και μια κρυμμένη αγωνία ωθούσε μερικούς
που κάπως τα κατάφεραν, να μην αρκούνται στα κεκτημένα, αλλά να
εργάζονται ακατάπαυστα ώστε να εξασφαλίσουν αγαθά και κυρίως οικοδομές όχι μόνο στα παιδιά τους, αλλά και τα εγγόνια τους.
Ο στόχος δεν ήταν το «ευ ζην» των αρχαίων μας προγόνων, αλλά μιας
άλλης μορφής υλιστική ευδαιμονία, που απομάκρυνε τους πολλούς
από την πνευματική ανάπτυξη και την πραγματική δημιουργία. Το εύκολο κέρδος, που βέβαια πάντοτε επιτυγχάνεται σε βάρος συνανθρώπων μας, έκανε πιο εύκολη την πραγμάτωση αυτής της επιδίωξης.
Οι νόμοι παραβιάζονταν ανερυθρίαστα από τους οικονομικά ισχυρούς και όχι μόνο. «Ο θείος φόβος» του Πλάτωνα, που σημαίνει τον
σεβασμό προς τους άρχοντες, τους άγραφους και γραπτούς θεσμούς
της πόλης, δεν υπάρχει πια. Οι αρχαίοι Έλληνες έδωσαν τα φώτα του
πολιτισμού σ’ ολόκληρη την οικουμένη, μελετούνται και διδάσκονται
τα συγγράμματά τους σ’ όλα τα Πανεπιστήμια του πολιτισμένου κόσμου ως αστείρευτες πηγές σοφίας, ενώ στους ανθρώπους της γενέτειράς τους η γνώση τους είναι ελλιπής έως ανύπαρκτη.
Στην «Ορέστεια» του Αισχύλου, η θεά Αθηνά μιλώντας για το θεσμό
της Βουλής στον λόφο του Αρείου Πάγου μεταξύ άλλων, συμβουλεύει τους πολίτες να μην ανέχονται μήτε το «άναρχον» ήτοι την έλλει91
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ψη οποιασδήποτε αρχής ή οποιουδήποτε χαλινού που οφείλεται στην
άκρα ελευθερία, μήτε το «δεσποτούμενον» δηλαδή την δεσποτεία που
υποδουλώνει τους πολίτες. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να υπάρχει κάποιος φόβος στην πόλη. Να μην εξορίσουν από την πόλη κάθε φόβο,
γιατί κανένας άνθρωπος δεν είναι δίκαιος, αν δεν φοβάται τίποτα.
Τις προγραμματικές αυτές αρχές της παραινέσεως της Αθηνάς προς
τους πολίτες, ορθώς ο αρχαίος σχολιαστής συνόψισε στις λέξεις: «δημοκρατείσθαι μεν, υπό φόβον δε είναι».
Η έλλειψη του φόβου για τη μη τήρηση των νόμων, λοιπόν, τόσον
από τους εκλεγμένους άρχοντες, οι οποίοι έκαναν τα «στραβά μάτια»,
προκειμένου να αναρριχηθούν ή να διατηρηθούν στην εξουσία, όσο και
από αυτούς που τους στήριζαν, χορηγούς ή «κομματάρχες» έφερε τα
σημερινά αποτελέσματα.
Η αλλαγή της ζωής μας, με κατεύθυνση προς τα πίσω, στην εποχή της δύσκολης ζωής των γονιών μας και για τους νεότερους των παππούδων τους,
είναι όλεθρος. Προκαλεί αναταραχή και αταξία απόλυτα δικαιολογημένη.
Η επάνοδος θα έρθει, είναι βέβαιον. Η πορεία είναι κυκλική. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που αναβιώσαμε σαν τον «Φοίνικα», μέσα
από τις στάχτες, σε ασύγκριτα μεγαλύτερες καταστροφές, μετά από
πολέμους και κατοχές. Η παρούσα κατάσταση όμως, καθώς μας επιβεβαιώνουν σε όλους τους τόνους οι αρμόδιοι παράγοντες, ημέτεροι και
ξένοι, απαιτούν πισωγύρισμα και στέρηση κεκτημένων αγαθών, που
μέχρι τώρα θεωρούσαμε δεδομένα και το βίωμα αυτό, είναι γεγονός
πως θα είναι μια σκληρή πραγματικότητα.
Η πίστη και η αισιοδοξία ας γίνουν λάβαρο καθοδήγησης στον αγώνα που από δω και πέρα ξεκινά.
Θα επιζήσουμε, θ’ αγωνιστούμε, θα τα καταφέρουμε πάλι. Ο λαός
μας έχει ιστορία, έχει γνώση, έχει πείρα. Ξέρει ν’ αγωνίζεται, όταν η
ανάγκη το επιβάλλει.
«Κάθε τέλος, σηματοδοτεί μια καινούργια αρχή» και για μας φαίνεται ότι προέκυψε τώρα μια τέτοια χρονική στιγμή.
Εγκαταλείποντας το δρόμο του «εγώ» και του «αλάθητου», χαρακτηριστικά του Νεοέλληνα, ο οποίος μας οδήγησε στ’ αδιέξοδα ετούτα, θα πάρουμε απ’ το συρτάρι των αρετών τα εργαλεία που μας χρειάζονται για το
χτίσιμο μιας ζωής διαφορετικής, μιας ζωής ποιοτικής, η οποία θα στηρίζεται στο μέτρο και τη δημιουργικότητα. Τέτοια εργαλεία είναι η υπομονή, η
επιμονή, η εντιμότητα και η φιλία ανάμεσά μας. Ο Πλάτωνας συστήνει ως
απαραίτητα στοιχεία του «ευ ζην» την παιδεία και τη φιλία των πολιτών.
Μ’ αυτά θα ξαναβρούμε το «εμείς», του οποίου η δόμηση γίνεται ισχυ92
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ρή, αφού ενωτικός ιστός χρησιμοποιείται η αγάπη και η αλληλεγγύη, στοιχεία που έχουν ξεθωριάσει μέσα στο σκηνικό του νεοπλουτισμού εδώ και
μερικές δεκαετίες. (Η οικογένειά μου, οι φίλοι μου κι εγώ, η καλοφαγία,
και η αγαπητικιά μου η τηλεόραση και ... «φούρνος να μην καπνίσει»).
Η καταστροφή γίνεται αφορμή για δημιουργία και ανάδυση του καινούργιου. Αυτονόητο είναι ότι η υπευθυνότητα και η ανιδιοτέλεια είναι
στοιχεία απαραίτητα για την ωρίμανση και την επίτευξη της αλλαγής,
η οποία θα βελτιώσει τη ζωή μας με μια πορεία προς τη «μεσότητα», ή
το μέτρο σύμφωνα με τον Αριστοτελικό όρο.
Πολλές ρήσεις των αρχαίων φιλοσόφων μας βοηθούν στην κατανόηση και την αποφυγή της αυτοκαταστροφής. «Τα πάντα ρει» λέει ο Ηράκλειτος. Ο Πλάτωνας επίσης, μεταξύ άλλων λέει: «Το να μείνει κάτι σταθερό στην ύπαρξή του και αμετάβλητο για πάντα και ίδια να διατηρεί
την ταυτότητά του ανήκει μόνο στα πιο θεϊκά απ’ όλα τα υπαρκτά...» κι
ακόμη, «ουδέν κακόν αμιγές καλού».
Όλ’ αυτά, μαζί με την πίστη στο Θεό και θετικές σκέψεις, κάνουν την
ελπίδα φάρο που θα οδηγήσει τα βήματά μας από το σημερινό σκοτάδι της θλίψης και της απογοήτευσης στη χαρά της ανάκαμψης και της
στήριξής μας πια στα δικά μας τα πόδια, μέσα σε εύλογο χρόνο.
Οι συμφορές φέρνουν την αφύπνιση και μας κάνουν να βλέπουμε
κατάματα την αλήθεια και τα λάθη μας. Πριν απ’ αυτές η επίγνωση της
ευτυχίας δεν είχε γίνει αντιληπτή, που σημαίνει ότι η αναγνώριση της
«αξίας» έρχεται μετά την απώλειά της.
Ο στοχασμός την ώρα της ανάγκης, αφυπνίζει ό,τι καλό, ηθικό και
δίκαιο υπάρχει μέσα μας, κατεδαφίζοντας τις μακροχρόνιες καταστρεπτικές παθολογίες και αναδεικνύει τη δύναμη των λησμονημένων αξιών, ενάντια στην υλιστική λογική.
Το κείμενο του Πλάτωνα απ’ τον Πολιτικό του λέει ακόμη: «κάποτε,
πράγματι, διατελούσαμε κάτω από τη δικαιοδοσία και τη διαχείριση
μιας θεϊκής οντότητας. Όταν όμως στερήθηκαν οι άνθρωποι την επιμέλεια της θεότητας, αντιμετώπισαν μεγάλο αδιέξοδο...».
Σήμερα αντιμετωπίζουμε τ’ αδιέξοδα αυτού του ξεστρατίσματος από
τις παλιές αξίες. Η ανάγκη της επιστροφής μας σ’ αυτές γίνεται πιο επιτακτική, προς αναζήτηση ποιότητας και ασφάλειας.
Μολονότι το πεπρωμένο του «φυγείν αδύνατον» δείχνει απειλητικό,
εμείς δεν απελπιζόμαστε, γιατί γνωρίζουμε ότι τα πάντα είναι σχετικά.
Ακόμη και ο όλεθρος μπορεί να αποβεί επωφελής, έστω και με τίμημα
βαρύ σε θυσίες.
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ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΑΒΑΛΛΑ - ΓΡΥΛΛΗ

Ανάμνηση
Του πατέρα μου:
Κωνσταντίνου Μιχαήλου Γαβαλλά

Αθόρυβης θυσίας συχνό συναπάντημα
η δεδομένη γαληνοφόρα σου ζήση!
Σε θέληση στιβαρή και πρόθεση εύγονη
θεμέλια γερά, ο νους σου κι η καρδιά σου
-είχαν χτίσει!
Σοφία διορατική, σφραγίδα της αγάπης σου!
Σεμνός εσύ! -βαθύρριζου δένδρου καρπός
-στη φύσηΌμοια στη γη μας έσπερνες: Σεμνά!
«Το ωραίο κ’ αγαθό ν’ ανθοφορήσει.»
Ευχαριστώ! Ευχαριστώ!
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• ΒιβλιοΠαρουσιασεισ
Στεφ. Δ. Ημελλου - Στεφ. Εμμ. Ψαρρα
ΝΟΤΑΡΙΑΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
ΠΑΠΑ - ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΡΩΝΗ (1716-1742), Αθήνα 2011
Έκδοση Συλλόγου Φιλωτιτών Νάξου
    

Σταχυολογώ:
--μαστρο Φραγκιός Αρώνης μάρτυρας και μην έχοντας γράμματα
έγραψα εγώ ο Παπα-Κωσταντής δια
λόγου του…
--Γιάννης Κατερίνης μαρτυρώ τ’
άνωθε και μην έχοντας γράμματα
έγραψα εγώ παπα-Αντώνης Δέτζης…
…..και μην έχοντας γράμματα..!!!
Πόση αγωνία πρέπει να ένιωθε
ο άνθρωπος, ο Φιλωτίτης των τότε
χρόνων (όχι και τόσο μακρινών), που
θέλοντας να εξασφαλίσει τον εαυτό
του, το σπίτι του, τα παιδιά του, δεν ήξερε αν θα τα κατάφερνε, αν θα
μπορούσε να διατυπώσει σωστά την βούλησή του, αν θα επετύγχανε να
ρυθμίσει την ζωή του όπως είχε αποφασίσει…
Αν θα γινόντουσαν σεβαστές οι επιθυμίες του και αν θα ίσχυαν erga
omnes, κατά πάντων δηλαδή και δια πάντα, όσο γινόταν….
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…..και μην έχοντας γράμματα…..
Δεν είχε γράμματα ο Φιλωτίτης του 15ου, 16ου,17ου αιώνα και αργότερα ακόμη…. 800 ψυχές περίπου αριθμούσε το Φιλώτι του 17ου και
κυρίως του 18ου αιώνα. Δεν είχε πλούτο… Το αποδεικνύουν οι φορολογικοί κατάλογοι του 1670, 1708, 1727 και 1757. Φασόλια, σιτάρι, μιγάδι, κριθάρι και ελιές, αρακάς και κουκιά τα προϊόντα του. Και βέβαια
κτηνοτροφία.
Φορολογούμενοι στο Φιλώτι 945 το 1727 και 8.505 άσπρα οι φορολογικές υποχρεώσεις τους, στις 550.000 φόρο περίπου όλου του νησιού.
Δεν είχε γράμματα, δεν είχε πλούτο…
Είχε όμως την πνευματική στήριξη 46 παπάδων (!) στα μέσα του 18ου
αιώνα και ανάλογα θα είχε και πρωτύτερα…
Κι απ’ αυτούς οι 20 συγχωριανοί του !
Αυτοί οι σεβάσμιοι ιερείς των μακρυνών εκείνων χρόνων μαζί με τα
Άγια σήκωναν και τις αγωνίες των συγχωριανών τους και αναπλήρωναν
τις ελλείψεις τους και τους στήριζαν, όχι μόνο πνευματικά αλλά με τα
λίγα γράμματά τους, τους εξυπηρετούσαν σαν νοτάριοι (συμβολαιογράφοι) και καταχωρούσαν στα χαρτιά και τους Κώδικές τους, τις πράξεις
τους, τις αγοραπωλησίες, τις διαθήκες τους, τα προικοσύμφωνα και τις
εκτιμήσεις των περιουσιών τους, τις διαιτησίες και άλλα και άλλα….
Οι σεβάσμιοι εκείνοι λευίτες ήταν ταυτόχρονα και εργάτες της γης,
με πολυμελείς οικογένειες να αναθρέψουν και να αποκαταστήσουν.
Η μακραίωνη νοταριακή παράδοση του δυτικού, κυρίως, νομικού
συστήματος οργανώθηκε καλά στην περιφέρεια του Ναξιακού κράτους, του Δουκάτου του Αρχιπελάγους, εξασφαλίζοντας ασφάλεια δικαίου και συναλλαγών.
Οι δουκικοί νοτάριοι και καγκελλάριοι και οι γραμματείς της Υψηλοτάτης Αυθεντίας, «sub imperiali auctoritate…”, όπως υπέγραφαν συχνά, έδωσαν την θέση τους στους κοινούς ή φανερούς ή καθολικούς
νοταρίους, τους Αρχιερατικούς πρωτονοταρίους και των δύο Εκκλησιαστικών Διοικήσεων και κατ’ επέκταση στους νοταρίους και υπονοταρίους των χωριών, οι οποίοι δουλεύοντας ευσυνείδητα και με τυπικότητα (στο βαθμό και το μέτρο που την αντιλαμβανόντουσαν…) έδιναν
τον έγγραφο τύπο στις προφορικές εντολές και εκφράσεις επιθυμιών
των… πελατών τους. Και βέβαια μέσα από τα νομικά, κατ’ αρχάς, αυτά
κείμενα, ξεπηδούν τόσες πληροφορίες, τόσα στοιχεία, που μας επιτρέ96
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πουν να ανασυνθέτουμε τον ιστορικό και κοινωνικό χάρτη των αλλοτινών καιρών, να καταλαβαίνουμε τους προγόνους μας, να ζούμε τις
αγωνίες τους, να αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες τους, να γνωρίζουμε
την καθημερινότητα, τις χαρές, τις λύπες τους………….
--Τι φόρους πλήρωναν οι χανέδες (:οικογενειακές φορολογικές μερίδες) του Φιλωτίου ?
--Τι αλλαξιές έγιναν ? (δηλ. ανταλλαγές περιουσιακών στοιχείων).
--Ποιες αιρετοκρισίες (διαιτησίες) και ποιοι ήταν οι άλμπιτροι (διαιτητές) ?
--Εφάρμοζαν σωστά τα συνήθεια και τις οζάντζες (: έθιμα) του τόπου
μας ?
--Ήταν οι αποφάσεις δίκαιες και τι κοντάνες (ποινές) έβαζαν στον
αλληλογίσαντα (υπαναχωρήσαντα) ?
--Πόσα προικοσύμφωνα είχαμε ? Έπαιρναν οι γαμπροί καλές προίκες ή μόνο ευχές και υποχρεώσεις για Λειτουργίες και προσφορές
--Κυκλοφορούσε καθόλου ρευστό ή ο γαμπρός έπαιρνε μόνο σκρίτα και ριτζεβούτες ? ( ας πούμε γραμμάτια και επιταγές…).
--Κι από χρειασίδια (οικοσκευή) η νύφη ?
--Οι διαθήκες είχαν και καμιά δωρεά/ψυχικό «δια ψυχικήν σωτηρίαν…» ??
Ένα σωρό πληροφορίες μας δίνουν για όλα αυτά οι παπάδες ΑΡΩΝΗΔΕΣ και η λευιτική-νοταριακή συντεχνία του Φιλωτιού με την σημαντική τότε αλλά και διαχρονικά δουλειά τους.
Οι πληροφορίες αυτές έχουν πολλαπλή και πολυσήμαντη αξία γιατί
τροφοδοτούν με άφθονα και σημαντικά στοιχεία πολλούς επιστημονικούς κλάδους. Και πάνω απ’ όλα ονόματα πολλά… Πρόσωπα, οικογένειες, περιοχές, τοπωνύμια..!!
Δύο Κώδικες λοιπόν,120 και βάλε χρόνια ιστορίας, μια παλιά Φιλωτίτικη οικογένεια ιερέων με 500 χρόνια δράση, 1200 περίπου νοταριακές πράξεις και τα γνωστά …Ναξιώτικα…(κλοπή και πώληση των
κωδίκων).
Το 1716 άρχισαν να γράφονται (1716-1742 ο πρώτος Κώδικας) το
1835 η τελευταία πράξη στον δεύτερο Κώδικα (περιέχει πράξεις της
περιόδου 1762-1835). Το 1912 τους διαβάζει στο Χαλκί, όπου φυλάσσονταν, μάλλον στα Αρχεία του τότε Δήμου Τραγαίας, ο παπαΑπόστολος Ψαρράς, ο οποίος εκεί που κουράζεται στην ανάγνωση από
την κακογραφία του συντάκτου, σημειώνει εκνευρισμένος:
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« Βαβαί της κακογραφίας» !! Σαν να βλέπω αντιδράσεις του συνονόματου εγγονού του…….
Μετά για χρόνια εξαφανίζονται οι δύο Κώδικες και το 1974 τους
αγοράζει η Εθνική Βιβλιοθήκη από το παλαιοβιβλιοπωλείο Κ. Σπανού.
Στα ράφια της τους ανακάλυψε ο καθηγητής Στέφανος ΄Ημελλος, ο
νέος μας Ακαδημαϊκός. Αυτοί ευτυχώς σώθηκαν…
Δεν είχαν την κακή τύχη των κωδίκων του Χωραϊτη νοταρίου Κωσταντίνου Κόκκου, που εξαφανίστηκαν πριν 20 περίπου χρόνια μέσα από
τα Γενικά Αρχεία του Κράτους………!!!
Δόξα τω Θεώ που πρόλαβα τουλάχιστον και τους διάβασα….
Αιωνία λοιπόν η μνήμη του παπα-Στέφανου ΑΡΩΝΗ. Με την αξία
του…. Και με τον Κώδικά του τον πολύτιμο, που κρατάμε ήδη στα χέρια
μας και μιλάμε γι’ αυτόν.. 164 δικαιοπραξίες και 1 κατάστιχο περικλείει στις σελίδες του, που συνετάγησαν από το 1716 έως το 1742.
Το κατάστιχο αυτό παρουσιάζει και έντονο και διαχρονικό ενδιαφέρον… Είναι ο πίνακας φορολογουμένων και φόρων σε γεωργικά προϊόντα από την περιοχή του Φιλωτίου. Προφανώς είναι αντίγραφο του
παπα-Στέφανου από την «Μάνα» δηλαδή τον φορολογικό κατάλογο
Νάξου του 1727/1728 του Χουσεýν Αγά.   
Η ιστορία του παπα-Στέφανου και των προγόνων του είναι μια ζωντανή αφήγηση της μεσαιωνικής ιστορίας της Νάξου.
Το 1207, ή κατά άλλους το 1211, ιδρύεται το Δουκάτο (η ηγεμονία)
της Νάξου μετά την “partitio Romaniae” (την διανομή των Βυζαντινών
εδαφών), στην οποία μετείχαν οι Βενετοί, αφού ο Δόγης τους, Ερρίκος
Dandolo, ήθελε πάση θυσία να εισπράξει τα ναύλα των Σταυροφόρων
της Δ' Σταυροφορίας για να τους μεταφέρει στους Αγίους Τόπους. Οι
αυτοκράτορες Αλέξιος Γ' και Αλέξιος Δ' ΑΓΓΕΛΟΙ με τους δυναστικούς πολέμους τους, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να φέρουν τους Σταυροφόρους μέσα στην Πόλη…!
Αποτέλεσμα των διεθνών αυτών γεγονότων, το Φιλώτι, κατά την
φράση του Περικλή Ζερλέντη «…..εγένετο των καλλίστων φεούδων εν
τη νήσω…».! (Φεουδαλική Πολιτεία. σ. 12).
Οι φιλωτίτικες περιοχές δεν απετέλεσαν βέβαια ένα μόνο φέουδο.
Ο φορολογικός (φεουδαλικός) κατάλογος του 1670 των τόπων και των
αφεντότοπων αλλά και άλλα στοιχεία αναφέρουν ποικίλα ονόματα
των περιοχών αυτών. Και οι αφεντότοποι για χρόνια μετά το 1720, θα
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προσδιορίζουν τα δικαιώματά τους σ’ αυτές και θα τα μεταβιβάζουν
στους διαδόχους και απογόνους τους ( Βλ. Κώδικα).
Οι πρόγονοι του παπα-Στέφανου απελευθερώθηκαν από τους άρχοντες του Φιλωτιού για τις υπηρεσίες και την αξία τους.
Ο πρόγονός του, Ιάκωβος Αρώνης, αναφέρεται ως βασμούλος (:γόνος μεικτού γάμου στην ορολογία της φραγκοκρατούμενης Πελοποννήσου) και σαν τέτοιος απελευθερώνεται από τον προτελευταίο δούκα
της Νάξου,Ιωάννη Δ' ΚΡΙΣΠΗ (1511-1564). Αυτό σε συνδυασμό με την
ιταλική απόδοση του ονόματος ΑΑΡΩΝ (: ARONE και στον πληθυντικό
ARONI) οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η οικογένεια προήλθε από μεικτή
γαμήλια ένωση.
Αναφέρονται στον Κώδικα και άλλα ιταλικά ονόματα στο Φιλώτι
όπως Νιατρίζα, Μπιανκής, Τζίλια, Γλυμάκης, Λιαρμάκης, Ντεμένεος
–άκης, Γρατζίας, Αρμελίνα, Σκριβάς και άλλα, που στην αναφερόμενη
εποχή προσδιορίζουν βέβαια ΄Ελληνες Φιλωτίτες, που δεν έχουν αναμνήσεις οποιουδήποτε μακρυνού παρελθόντος.
Οι Αρώνηδες όμως θα εξασφαλίσουν την αποδέσμευσή τους από
την κατάσταση του βιλλάνου (: δουλοπάροικου) από τους άρχοντες του
Φιλωτιού (: Ντα Μιλάν, Ντε Ρουτζέρ, Ντα Κορώνια, Πιέρο Κρίσπη) και
για ένα άλλο ανθρώπινο λόγο. Ο άρχοντας Γιαννούλης Ντα Κορώνιας
είχε δώσει βρέφος τον γιό του Τουλίνο, επειτα μάλλον από τον θάνατο
της γυναίκας του Μαρίας, στην γυναίκα του πρώτου παπα-Στέφανου
Αρώνη, η οποία σαν γνήσια Φιλωτίτισσα παραμάνα του το ανέθρεψε με
καλωσύνη και αγάπη και με έξοδά της. Αυτές οι γνήσιες χάρες της Φιλωτίτισσας γυναίκας και μάνας εξασφάλισαν, το 1445, στον τότε παπαΣτέφανο την ελευθερία του, σε συνδυασμό και με την αξία του παπά.!
Είναι σημαντική σήμερα η μέρα γιατί καλωσορίζουμε στον κόσμο
των γραμμάτων ένα σημαντικό για την τοπική μας ιστορία έργο.
Από εκεί που δεν είχαμε εις βάθος γνώση των ιστορικών δεδομένων
του Φιλωτιού, των περιόδων του Δουκάτου και της Τουρκοκρατίας,
βρισκόμαστε τώρα με ένα θησαυρό στα χέρια μας ! Από το ένα άκρο
στο άλλο απότομα αλλά τόσο αξιόλογα….!!
Είχαμε Κώδικες από την Χώρα καθώς και πλήθος εγγράφων που φωτίζουν την ιστορία της. Για πρώτη φορά εμφανίζονται Κώδικες και από
την περιφέρεια της Νάξου, την ορεινή και απόμακρη, όπου βλέπουμε
να λειτουργεί καλά το νοταριακό σύστημα, χάρις στους ιερείς της.
Η έφεση των παπάδων του Φιλωτιού, Αρώνηδων και λοιπών και ειδικά του παπα-Στέφανου, σ’αυτή την ουσιαστικά συντεχνιακή δραστη99
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ριότητα, μας εξασφάλισε πολύτιμες γνώσεις για τον ευρύτερο χώρο της
Δρυμαλίας και ζωντανεύουν μια ολόκληρη ιστορική περίοδο τεσσάρων
αιώνων.
Διαιώνισαν τη μνήμη και τις ζωές των απλών ανθρώπων της ορεινής
Νάξου και τις χάραξαν ανεξίτηλα με την κάλαμο και το καλαμάρι τους,
όπως ανεξίτηλα είναι χαραγμένη η μορφή του παπα-Στέφανου Αρώνη
στο καμπαναριό της Παναγίας.
……….και μην έχοντας γράμματα……..
Ακούγεται πια ανεδαφικό, ίσως και ειρωνικό……
Αφού το Φιλώτι εξεπόρθησε την Ακαδημία Αθηνών και είναι πλέον
με χρυσά γράμματα γραμμένο στους Κώδικες του ΄Εθνους..!
Να ‘ναι οι ευχές των δεκάδων παπάδων του Φιλωτιού, που αιώνες
συμπαραστάθηκαν στους αγράμματους συγχωριανούς τους, που ο γιος
του παπα-Δημήτρη Ήμελλου, θα ισχυρισθή μετά παρρησίας ενώπιον
των ’’Αθανάτων», πως οι Φιλωτίτες ΕΧΟΥΝ γράμματα...!
Εξ άλλου η σπουδαία δουλειά, που μας προσέφεραν μαζί με τον Στέφανο Ψαρρά, τον συνονόματο του ηρωικού Λούμπα, ανατρέπει κάθε
ένσταση και διαλύει κάθε αμφιβολία…..!
Ιάκωβοσ Ναυπλιώτησ - Σαραντινοσ
Νομικός - Ιστορικός

*

*

*

•Β ιβλία και δημοσιεύματα για τη

Νάξο

(παραλειπόμενα 2011 και Ιανουάριος - Μάρτιος 2012)
Επιμέλεια: Ι. Κ. Τουμπακάρης

Βιβλία Ναξιακού ενδιαφέροντος
• Γιώργος Ανωμερίτης,
Μοναστήρια των Κυκλάδων με πατριαρχικά σταυροπηγιακά σιγίλια,
εκδόσεις «Μίλητος», Αθήνα 2011, σελ. 315.
* Η Νάξος, εκτός από τις σποραδικές αναφορές στο βιβλίο, καταλαμβάνει τις σελίδες 166 έως 199.
• Νίκος Δεσύλας (Εισαγωγή: Ματθαίος Μουντές),
Θέα στο Αιγαίο. Πρόσωπο και ψυχή της Γενέθλιας Θάλασσας, εκδό100
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σεις «Μίλητος», Αθήνα 2011, σελίδες 171 + [4].
*Από τη Νάξο περιλαμβάνονται 5 φωτογραφίες, οι εξής: Η Γρόττα με τα
«Παλάτια» (σελ. 33 και 109), o Πύργος του Παλαιολόγου (σελ 40), ο Άις
Γιάννης («Θεολογάκι») στη Χώρα (σελ. 80), και η Νυφιώτισσα (;) (σελ. 81).
• Ιωάννης Ασημάκης (επιμέλεια),
Λεξικό Ελλήνων καθολικών κληρικών και Αλλοδαπών καθολικών κληρικών στην Ελλάδα. 13ος αιώνας - 2010. Μια πρώτη καταγραφή, στη
σειρά «Analecta Historica», αρ. 7, Θεσσαλονίκη 2011, σελίδες 374.
* Η έκδοση αυτή θα μπορούσε να ενταχθεί στα απολύτως ναξιακά
βιβλία, αφού χωρίς υπερβολή σε κάθε φύλλο σχεδόν αναφέρεται
στη Νάξο ή σε Νάξιο ρωμαιοκαθολικό κληρικό ή μοναχό.
• Στρατής Γ. Φιλιππότης (Επιλογή και επιμέλεια κειμένων),
Ημερολόγιο του Αρχιπελάγους 2012 - Χρόνος ΙΔ', εκδόσεις «Ερίννη»,
Αθήνα 2012, σελ. 255 (Μονοτονικό - πολυτονικό).
* Υπάρχουν τρεις εργασίες που αφορούν στη Νάξο, οι εξής:
- Παπαθανασόπουλος Θανάσης, Νάξος, τα σύκα του Αυγούστου
(ποίημα), σ. 114.
- Γεώργιος Λεων. Τζαννετής Η ωραιότερη σύζυγος στα νησιά του Αιγαίου πελάγους, σελ. 115 έως 125 (πολυτονικό). Πρόκειται για ανέκδοτο κείμενο του αείμνηστου συμπατριώτη μας που αναφέρεται στην
Αυγούστα τη σύζυγο του Ιωάννου Μούχρα, ηρωίδα του μυθιστορήματος του Αλ. Παπαδιαμάντη, «Οι έμποροι των εθνών».
- Βαρβούνης Μ. Γ., Ο Δημήτριος Β. Οικονομίδης (1909-2010) και η
Ελληνική Λαϊκή Παράδοση, σελίδες 140 έως 145.
• Γιάννης Κορίδης (Επιμέλεια - ανθολόγηση),
Ποιητικό ημερολόγιο 2012, εκδόσεις «Ιωλκός», Αθήνα 2012, σελίδες
386.
* Στο ημερολόγιο, το οποίο κυκλοφορεί για 17ο χρόνο (από το 1996)
καταχωρούνται τρία ποιήματα ισαρίθμων Ναξίων ποιητών. Συγκεκριμένα: Tου (αειμνήστου) Μάρκου Λεγάκη «Το φεγγαράκι κοίταζε»
(σ. 200), της Νίτσας Παραρά-Ευτυχίδου «Σκέψη» (σ. 208) και της Ειρήνης Πρωτοπαπαδάκη «Ψηλάφηση» (σ. 171).
Ναξιακή Λογοτεχνία
• Μίνα Κόρσου-Καπέλλου,
Τα χελιδόνια της βροχής. Συλλογή διηγημάτων, αυτοέκδοση, Αθήνα
2012, σελ. 78.
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Άρθρα σε Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α και Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ
• Ελένη Πετάση,
Τα θαύματα είναι διαχρονικά, εφημερίδα «Η Ναυτεμπορική» της 9ης
Ιανουαρίου 2012, σελ. 48.
* Κριτική παρουσίαση των έργων, «Ο δρόμος περνά από μέσα» και
«Αυλή των θαυμάτων» του Ιάκωβου Καμπανέλλη που ανέβηκαν στο
Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης και την Κεντρική Σκηνή του Εθνικού
Θεάτρου αντίστοιχα.
• Γιάννης Μπασκόζος,
Έξι θύματα «μοιραία και αναγκαία», εφημερίδα «Το Βήμα» της 19ης
Φεβρουαρίου 2012, σελ. 4/12.
* Ενδιαφέρον άρθρο με αφορμή την παρουσίαση από τον αρθρογράφο του βιβλίου του Νίκου Τσαγγά, «Η αθώωση των εξ και η ανατροπή της ιστορίας». Πάντως το λάθος δεν απεφεύχθη, αφού στη λεζάντα που συνοδεύει τη φωτογραφία του Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη
χαρακτηρίζεται ο εικονιζόμενος αρχιστράτηγος (!).
• Κατερίνα Μπακογιάννη,
Στέλιος Περιστεράκης καπετάνιος στην άγονη γραμμή, περιοδικό
«Κ», ένθετο της εφημερίδας «Η Καθημερινή», αρ. 457/04. 03.2012,
σελ. 8 έως 9.
* Ο συμπατριώτης μας Στέλιος Περιστεράκης, αναδείχθηκε από τους
Lloyds ναυτικός της χρονιάς για το 2011.
• Ορέστης Δαβίας,
Περί πατάτας, περιοδικό «Κτήμα & κήπος», ένθετο της εφημερίδας
«Η Καθημερινή», Μάρτιος/Απρίλιος. 2012, σελ. 58 έως 67.
* Δεν θα μπορούσε να μην αναφέρεται η Νάξος σε ένα τέτοιο δημοσίευμα (σ. 61).
• Περιοδικό «Metropolis»,
H Ελένη του facebook, Περιοδικό «Metropolis» της 16ης Μαρτίου
2012, σελ. 34.
* Η κυρία Ελένη πουλάει στο Κέντρο της Αθήνας ναξιώτικα παραδοσιακά τυριά.
• Δημήτρη Ρηγόπουλου,
Το κρυμμένο θαύμα της Αθήνας, εφημερίδα «Η καθημερινή» της 15ης
Ιανουαρίου 2012, στη στήλη «τέχνες και γράμματα» σελίδα 1 και 2.
* Το δημοσίευμα αναφέρεται στο οικοδομικό τετράγωνο της οδού

102

Book 1.indb 102

19/01/2009 8:12 ΠΜ

Βιβλιοπαρουσιασεισ

Άρεως στο Μοναστηράκι, γνωστό ως «Αυλή των θαυμάτων», το οποίο
πρόκειται να αποκατασταθεί και να στεγάσει το Μουσείο Ελληνικής
Λαϊκής Τέχνης. Στον συγκεκριμένο χώρο, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνεται και η προ ολίγων ετών (2005) αποκατασταθείσα εκκλησία του αγίου Ελισαίου. Στο δισέλιδο αφιέρωμα μνημονεύεται και ο
Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, ο συντοπίτης μας άγιος, ο οποίος αποτελεί, ως γνωστόν, εμβληματική μορφή μαζί με τους Παπαδιαμάντη και
Μωραϊτίδη της ιστορίας του συγκεκριμένου ναού.
• Ε. ΤΣ.,
«Ο προφήτης της Νάξου». L’ oracle de Naxos, εφημερίδα «Η Αυγή»
της 1ης Μαρτίου 2012, στη στήλη «Ρήσεις αντιρρήσεις» στην τελευταία σελίδα.
* Το δημοσίευμα αναφέρεται στο ολοσέλιδο αφιέρωμα στο Μανώλη
Γλέζο της γαλλικής εφημερίδας «Λε Μοντ». Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ο Μ. Γλέζος είναι μία δρώσα πολιτική προσωπικότητα και
ως εκ τούτου είναι ανέφικτο να μνημονεύονται στο σύνολό τους τα
δημοσιεύματα που τον αφορούν και λόγω του όγκου τους, αφού είναι σχεδόν καθημερινά και εκτείνονται στο σύνολο του καθημερινού
αθηναϊκού (και όχι μόνον) τύπου και εκ του γεγονότος ότι άπτονται
της μάχιμης πολιτικής πραγματικότητας. Το δημοσίευμα που σημειώνουμε πιστεύουμε ότι υπερβαίνει τα συνήθη, επί πλέον δε μνημονεύεται σ’ αυτό και το νησί μας. Κατά το «λαϊκόν λόγιον», όπως θα έλεγαν
και οι παλαιότεροι, «μαζί με το βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα».
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