ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΧΑΡΝΩΝ

10Ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
20-23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
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Ο θεσμός των Συμποσίων Ιστορίας – Λαογραφίας Αττικής
και η πραγματοποίηση του 10ου Συμποσίου
Το 1988 η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ οργάνωσε με επιτυχία το
«Συμπόσιο Ιστορίας – Λαογραφίας Βορ. Αττικής». Ανακοινώθηκαν πρωτότυπα θέματα, που
αφορούσαν Αρχαιολογία, Ιστορία, και Λαογραφία της υπαίθρου Αττικής. Εκφράστηκε τότε η
επιθυμία των συνέδρων να συνεχιστεί η ωραία πρωτοβουλία και να γίνει θεσμός.
Ακολούθησαν οκτώ διοργανώσεις από πολιτισμικούς φορείς της Αττικής υπαίθρου σε
διαφορετικό κάθε φορά Δήμο της Αττικής με τη συμπαράσταση και αρωγή της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου Πολιτισμού κι έγινε θεσμός με την ονομασία ΣΥΜΠΟΣΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Το τελευταίο 9ο Συμπόσιο οργανώθηκε με επιτυχία το 2002 στον Αυλώνα Αττικής, χωρίς
δυστυχώς να εκδοθούν Πρακτικά ή ο θεσμός να έχει συνέχεια.
Το Δ.Σ. της Ι.Λ.Ε.Α. Αχαρνών με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 χρόνων από την ίδρυσή
της και τα εγκαίνια της επανέκθεσης των συλλόγων του Ιστορικού και Λαογραφικού
Μουσείου που έγιναν στις 16-10-2011, αποφάσισε να αναβιώσει τον θεσμό, οργανώνοντας
το 10ο Συμπόσιο με την ίδια με τα προηγούμενα θεματολογία, ξεκινώντας ένα δεύτερο κύκλο
Συμποσίων, αφού γνωστοποίησε τούτο στα μέλη της άτυπης γραμματείας του Α΄ κύκλου.
Η Ι.Λ.Ε. Αχαρνών με την ελπίδα ότι ο 2ος αυτός κύκλος των Συμποσίων θα ζωντανέψει τον
θεσμό συμβάλλοντας και στον εμπλουτισμό της Αττικής βιβλιογραφίας όσον αφορά στην
Αρχαιολογική, Ιστορική, Λαογραφική, Οικολογική έρευνα, καλωσόρισε τους συνέδρους και το
κοινό του 10ου Συμποσίου ευχόμενη ευόδωση των εργασιών και υποσχόμενη την έκδοση των
Πρακτικών, θεωρώντας ότι αυτό πρέπει να είναι απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο
μέλλον.
Ορίστηκε στη συνέχεια η Επιστημονική Επιτροπή που ενέκρινε τις εισηγήσεις, η
Οργανωτική Επιτροπή και πραγματοποιήθηκε το 10ο Συμπόσιο στο τετραήμερο 20- 23
Οκτωβρίου 2011, σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, με πλήρη επιτυχία και παράλληλες
εκδηλώσεις, όπως: έκθεση τοπικής χειροτεχνίας, ξεναγήσεις των συνέδρων σε
αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της πόλης των Αχαρνών κλπ.
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΑΣ
Ιστορικός Ερευνητής - Συγγραφέας, Αντιπρόεδρος Ι.Λ.Ε.Α.
Αντιπρόεδρος: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΡΙΤΣΗΣ
Μαθηματικός Μ.Β.Α., Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων Ι.Λ.Ε.Α.
Γραμματέας: ΝΙΚΗ ΤΣΙΓΚΟΥ - ΚΟΛΥΒΑ
Συνταξ. Τραπεζικός, Ερευνήτρια - Λαογραφίας, Μέλος Ι.Λ.Ε.Α.
Ταμίας: ΕΛΕΝΗ ΔΙΕΛΑ
Υπάλληλ. Δήμου Αχαρνών, Γραμματέας Ι.Λ.Ε.Α.
Μέλη: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΑΡΑΣ
Καθηγητής μουσικής - Μουσικός, Μέλος Δ.Σ. Ι.Λ.Ε.Α.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΟΥΚΑΣ Συνταξ. Τραπεζικός, Μέλος Δ.Σ. Ι.Λ.Ε.Α.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μέλος Ι.Λ.Ε.Α.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
Διδ. Παντείου Πανεπιστημίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ
Χειρουργός Οδοντίατρος, Μέλος Ι.Λ.Ε.Α.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Επιμελητής Έκδοσης Πρακτικών, Δημοσιογράφος, Μέλος Ι.Λ.Ε.Α.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ – ΓΙΩΤΑ
Αρχαιολόγος - Συγγραφέας
2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ – ΚΑΜΗΛΑΚΗ
Διευθύντρια Κέντρου Ερεύνης Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών
3. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΟΛΙΑΣ
Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Π. Διευθυντής Ινστιτούτου Βυζαντινών Σπουδών του Εθν. Ιδρ. Ερευνών
4. ΑΝΝΑ ΓΟΥΗΛ – ΜΠΑΔΙΕΡΙΤΑΚΗ
Ομ. Καθηγήτρια Λαογραφίας Φιλοσ. Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
5. ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΡΑΖΕΛΗΣ
Καθηγητής Ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ
Ομ. Καθηγητής Εθν. Μετσοβ. Πολυτεχνείου
Πρόγραμμα εργασιών 10ου Συμποσίου ιστορίας- Λαογραφίας Αττικής
Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011
Συνεδρίαση 1η Προεδρείο: Αικ. Καμηλάκη, Αν Κατάρα, Ειρ. Αναγνωστοπούλου
ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ- ΓΙΩΤΑ, Αρχαιολόγος- Συγγραφέας
Δίνος του ζωγράφου του Δίνου από τις Αχαρνές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Θεσσαλίας
Ο Κατοχικός Λιμός στις Αχαρνές Αττικής
ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΛΑΔΑ, Βιολόγος – M.Sc., Ph.D. Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Διαχείρισης
Χερσαίων και Θαλασσίων Οικοσυστημάτων, Μόνιμη Εκπαιδευτικός
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Το οικοσύστημα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας πριν και μετά τη φωτιά του 2007
ΑΙΚ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ, Μ. ΜΑΡΓΩΝΗ, ΧΡ. ΠΙΝΑΤΣΗ
Ο ναός του Αγίου Νικολάου στην Πέτρα Βαρυμπόμπη
Α. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΝΑΤΣΗ, Αρχιτέκτων- αναστηλώτρια
Η αρχιτεκτονική του ναού του Αγίου Νικολάου στην Πέτρα Βαρυμπόμπης
Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011
Συνεδρίαση 2η Προεδρείο: Σταμ. Στριφτού- Βάθη, Β. Οικονόμου, Αχ, Νταγιάντας
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΚΛΑ, Λογοτέχνις-εκπαιδευτικός
Η Ελευσίνα ως διαχρονικό σύμβολο αρωγής και υπόμνησης, των πανανθρώπινων
θεσμών (της ευνομίας, δίκης και ειρήνης), έργων Δηούς.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΛΗΣ, Αρχαιολόγος 24ης ΕΒΑ/ΥΠΠΟΤ
Τοπογραφικά του αθηναϊκού πεδίου κατά τη Λατινοκρατία
ΕΛΕΝΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Αρχαιολόγος Β΄ ΕΠΚΑ,
ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΙΑΛΛΕΛΗ, Αρχαιολόγος Β΄ ΕΠΚΑ
Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών
Ανασκαφή νεκροταφείου εκατέρωθεν λεωφόρου Δημοκρατίας
ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ, Συγγραφέας, Δ/Φ
«Προς τις πηγές της ποίησης. Επώνυμη λαϊκή ποίηση στη Β.Α Αττική: Βαρνάβας,
Καπανδρίτι, Πολυδένδρι, Αφίδνες, Κάλαμος. Μια πρώτη προσέγγιση του φαινομένου».
ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΖΟΥ, Ερευνήτρια λαογραφίας- Καθηγήτρια χορού
Χορός και φορεσιά στα Μεσόγεια Αττικής
ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Αρχαιολόγος Β΄ ΕΚΠΑ
Μνημεία και περιβάλλον: Η περίπτωση του τείχους «Δέμα» και της «Οικίας του
Δέματος» στα Άνω Λιόσια
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ, Αρχαιολόγος Β΄ ΕΠΚΑ
Αρχαιολογικά ευρήματα από σωστική ανασκαφή στο Καματερό
ΒΑΓΓΕΛΗΣ Δ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Δρ. Αρχαίας Ιστορίας
«Φυλή» και «φυλακή»
Συνεδρίαση 3η Προεδρείο: Γεωργ, Σαρηγιάννης, Βασ. Νίκας, Μ. ΧατζηδάκηΒαβουρανάκη
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ, Αρχαιολόγος
Ένα μικρό σύνολο κεραμικής από τη Σαλαμίνα της περιόδου του Πελοποννησιακού
πολέμου
ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, Δρ Προϊστορικής Αρχαιολογίας, αρχαιολόγος της Β’ ΕΠΚΑ
Γνώση, ισχύς και διαπραγμάτευση κοινωνικών ταυτοτήτων. Η ταφή ενός ιατρού στις
αρχαίες Αχαρνές.
Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε. ΚΑΛΟΣΠΥΡΟΣ, ΜΙΘΕ / Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν
Τὸ Ἀτθιδογραφικὸν Εἶδος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ, Αρχαιολόγος
«Όταν έσκαβα μια πόλη»: σκέψεις για τη σωστική, την αστική και την κοινωνική
αρχαιολογία μέσα από την αρχαιολογική πρακτική στη σύγχρονη Αθήνα.
ΧΑΡΗΣ ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ, Δρ Αρχαιολογίας – Ιστορικός
«ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ» Κερατσινίου -Μια νέα πρόταση ετυμολόγησης-
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Συνεδρίαση 4η Προεδρείο: Κ. Μπουραζέλης, Ε. Κασωτάκη, Νίκ. Κολυβά
ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιου Αιγαίου
Με όχημα τις αρβανίτικες παραδοσιακές εενδυμασίες της Αττικής: Υλική
δραστηριότητα, «ταξικές» διαιρέσεις και έμφυλες σχέσεις.
ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Ζωγράφος της Α.Σ.Κ.Τ., Δρ του Α.Π.Θ. στην Ιστορία της Τέχνης Διδάσκων
στην Ανωτ. Εκκλ. Ακαδ. Αθηνών
«Η κρυφή γεωμετρία σε κεντήματα της Αττικής».
ἈΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ, Ἐκπαιδευτικός - Μηχανολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος τοῦ Κέντρου
Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν «ἡ Δάειρα»

Μνημείον Κυναίγειρου 2500 χρόνια από μάχης Μαραθώνος
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, Αρχαιολόγος ΚΣτ ΕΚΠΑ
Νέα ταφικά στοιχεία από την αρχαία Αιξωνή (σημερινή Γλυφάδα)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΖΑ- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Προϊσταμένη τμ. Αρχαιολογικών χώρων,
μνημείων και αρχαιολογικής έρευνας της ΚΣτ ΕΚΠΑ/ ΥΠΠΟΤ
Δυτική ακτή της Αττικής: Στα ίχνη των προϊστορικών κατοίκων από το Φάληρο μέχρι
τη Γλυφάδα
ΣΤΕΛΛΑ ΔΡΕΝΗ, Διδ. Αρχαιολόγος- Νομισματολόγος
Οικονομική και Νομισματική Ιστορία της πόλης των Μεγάρων
ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΟΥΡΤΖΙΟΥΜΗ, Αρχαιολόγος Β΄ ΕΚΠΑ
Γεωμετρικά αγγεία από ανασκαφή στις Αχαρνές
Συνεδρίαση 5η Προεδρείο: Μαρία Μίχα, Παν. Καζανάς, Γιάν. Γκρίτσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, Δρ. Ιστορικός Μουσείου ΠΑ, ΜΑ, Phd
Συνοπτική Ιστορία του Αεροδρομίου Τατοϊου
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ν. ΚΟΥΡΗΣ, Μεταλλειολόγος, π. Νομάρχης Αν. Αττικής
Με τον «Πεζοπόρο» στην Πάρνηθα (1919-1923)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΤΑΣ, Βιολόγος, Πρόεδρος ΙΛΕΑ
Η ληστεία στην Πάρνηθα του 19ου αιώνα.
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΣΤΡΙΦΤΟΥ- ΒΑΘΗ, Καθηγήτρια μ.ε., Ιστορικός- Συγγραφέας
Αναφορές των αρχαίων συγγραφέων για τους τυραννοκτόνους Αρμόδιο και
Αριστογείτονα και τιμές της αθηναϊκής πολιτείας
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΛΑΔΙΑ, Ιστορικός- Αρχαιολόγος, Συγγραφέας
Ο Πολιτικός, κοινωνικός και οικονομικός χαρακτήρας των θεάτρων της Αττικής κατά
την αρχαιότητα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ, Έμπορος- Ιστοριοδίφης
Εξέχουσες προσωπικότητες του δημοσίου βίου των μέσων του 4ου π. Χ. αιώνα: Ρήτορες,
πολιτικοί, άρχοντες, βουλευτές, στρατηγοί, ναύαρχοι εκ των δήμων της υπαίθρου της
Αττικής.
Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011
Συνεδρίαση 6η Προεδρείο: Γ. Αμοργιανιώτης, Γιάν. Ιακωβίδης, Αργ. Αργυρόπουλος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΨΙΔΑ- ΒΡΕΤΤΟΥ, Δρ. κοινωνικής Λαογραφίας, Σχολική Σύμβουλος
Αθηναίων γάμοι. Παραδοσιακά έθιμα- νεοεθιμικές συμπεριφορές και νοοτροπίες σε
ένα σύγχρονο πολυπολιτισμικό σκηνικό της πρωτεύουσας
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΑΚΙΤΣΗΣ, Ερευνητής Λαογραφίας
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«Προπολεμικά και μεταπολεμικά πανηγύρια της Αττικής»
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΜΠΟΧΟΛΗ, Φιλόλογος - Δρ. Λαογραφίας
Ο αττικός μύθος της Ηριγόνης και η πανελλαδική διασπορά του.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Μουσικής- Μουσικός
Μουσικά λαϊκά κέντρα στο Μενίδι
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ, Ομότιμος καθηγητής Ε. Μ. Πολυτεχνείου
Πόλη και ύπαιθρος στην Αττική, Αθήναι και Αχαρναί. Αρχαιότητα, Βυζάντιο,
Οθωμανική περίοδος.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΑΣ, Ιστορικός ερευνητής- Συγγραφέας
Παλαιές μενιδιάτικες δικαιοπραξίες
ΣΟΦΙΑ- ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΟΥΤΗ, Αρχαιολόγος- Βυζαντινολόγος
Το εικονογραφικό πρόγραμμα του Ιερού Βήματος του ναού του Αγίου Πέτρου στη
Φυλή (Χασιά)
ΑΙΜΙΛΙΑ- ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ, Φιλόλογος
Λαογραφικά Χασιάς. Η κοινωνική ζωή στη Χασιά τον 19ο αρχές 20ου αιώνα
Συνεδρίαση 7η Προεδρείο: Σόνια Χαραλαμπίδου, Γιάν. Μουστακάτος, Δημ. Ζαβιτσάνος
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΠΛΑΤΥΠΟΔΗΣ, Δρ. Φιλοσοφίας, Διευθυντής 9ου Γυμνασίου Αχαρνών
Θρακομακεδόνες: Ιστορία- Πολιτισμός- Πνευματικό Κέντρο
ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥ- ΚΑΡΑΤΖΑ, Ερευνήτρια Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της
Ακαδημίας Αθηνών
Η διαχείριση του θανάτου στην αστικά μετεξελισσόμενη Αθήνα
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔ. ΓΚΙΚΑΚΗΣ, Απόστρατος αξιωματικός πολεμικής Αεροπορίας- Συγγραφέας
Η αυτοδιοικητική εξέλιξη του Ωρωπού.
Η «Βάλουζα» έθιμο της απόκριας στον Ωρωπό.
ΑΝΘΗ Γ. ΧΧΟΤΖΑΚΟΓΛΟΥ, Θεατρολόγος- Καλλιτέχνης θεάτρου σκιών- Λαϊκός ζωγράφος
ΤΑΣΟΣ Σ. ΚΟΥΖΗΣ, Φιλόλογος
«Ο Αθηναίος ανδρεικελοπαίχτης Σπύρος Κούζαρος. Ιχνηλατώντας τη σχέση δύο
λαϊκών παραδοσιακών θεαμάτων: “Καραγκιόζη” και “Φασουλή”»
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Ηλεκτρολόγος- Μηχανολόγος
Το Ντιβάνι: Ο δημόσιος χορός, το παλαιό παραδοσιακό λαϊκό έθιμο στον Αυλώνα
-παλαιό Σάλεσι- του Νομού Αττικής.
ΝΙΚΗ ΤΣΙΓΚΟΥ- ΚΟΛΥΒΑ, Συνταξιούχος Τραπεζικός- Ερευνήτρια Λαογραφίας
Η αναβίωση της κεντητικής τέχνης στο Μενίδι
Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2011
Συνεδρίαση 8η Προεδρείο: Σωτήρης Ντούρος, Γεωργία Γιαγτζόγλου,
Μαρούλα Λύτσικα- Χατζηδημητράκη
ΖΩΗ Ν. ΜΑΡΓΑΡΗ, Δρ Πολιτισμικής ανθρωπολογίας- Εθνολογίας Ερευνήτρια Κέντρου
Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών
Νέοι τόποι, παλαιά έθιμα: Το Πανηγύρι του Αγίου Πέτρου στα Σπάτα
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΓΚΟΥΔΑΚΗ- ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΩΝΗ
Αρχαιολόγοι- Βυζαντινολόγοι Β΄ ΕΚΠΑ
«Εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης εκκλησιών Αχαρνών- νέα στοιχεία: Άγιος
Ιωάννης, Άγιοι Θεόδωροι, Άγιος Γεώργιος Βουρδουμπά, Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΑΣ, Ιστορικός ερευνητής- Συγγραφέας
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΤΑΣ, Βιολόγος- Πρόεδρος Ι.Λ.Ε.Α.
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Τα μεγάλα δασοκτήματα στην Πάρνηθα «Σαλονίκι και Λοιμικό»
Παράλληλες εκδηλώσεις
Έκθεση Μενιδιάτικης χειροτεχνίας: Λειτούργησε στο αίθριο πάνω από την αίθουσα
εκδηλώσεων του Δημαρχιακού μεγάρου, όπου διεξήχθει το συμπόσιο. Υπεύθυνη: Νίκη
Τσίγκου – Κολυβά.
Ξενάγηση Συνέδρων:
-Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών. Υπεύθυνη: Ειρήνη Αναγνωστοπούλου, αρχαιολόγος
Β΄ ΕΚΠΑ
-Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών. Υπεύθυνοι: Γιώργος Φυτάς, πρόεδρος
Ι.Λ.Ε.Α., και Γιάννης Γκρίτσης, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων Ι.Λ.Ε.Α.
-Θολωτός Μυκηναϊκός τάφος (Λυκότρυπα). Υπεύθυνη Έλενα Κασωτάκη,
αρχαιολόγος Δήμου Αχαρνών.
Με τη λήξη του συνεδρίου παρουσιάστηκε πρόγραμμα παραδοσιακών χορών από τα
χορευτικά:
-Του Πνευματικού Κέντρου Ασπροπύργου
-Του Συλλόγου Αρβανίτικου Πολιτισμού «Η Γρίζα», Άνω Λιοσίων.
-Του Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών

Έναρξη του Συμποσίου: (επάνω) Δημ. Γιώτας, πρόεδρος Συμποσίου, Γ. Φυτάς, πρόεδρος
Ι.Λ.Ε.Α.,
(κάτω) Σωτ. Ντούρος, δήμαρχος Αχαρνών, μητροπολίτης Αχαρνών, Ιλίου και Πετρουπόλεως
κ. Αθηναγόρας
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Γιώργος Φυτάς, Πρόεδρος ΙΛΕΑ
Αιδεσιμότατε, κ. Δήμαρχε, κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ. Περιφερειακέ Σύμβουλε, αγαπητοί
Φιλοξενούμενοι,
Σήμερα ξεκινάει το 10ο Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας της Αττικής, ένας θεσμός που
ξεκίνησε από την πόλη μας πριν από 20 χρόνια με το 1ο Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας.
Εδώ και 20 μέρες στις Αχαρνές συμβαίνει ένα μπαράζ πολιτιστικών γεγονότων, ξεκινώντας
από το πολύ ωραίο τριήμερο της Αντικαρκινικής Εταιρείας, περνώντας στην έκθεση
ζωγραφικής της Φιλότεχνης Λέσχης, από τα εγκαίνια του σύγχρονού Μουσείου μας και από
το τετραήμερο event που ξεκινάει σήμερα και είναι το Συμπόσιο. Ο Σωτήρης Ντούρος ο
Δήμαρχός μας θυμήθηκε κάτι και το εντόπισε πολύ σωστά, στην περιοχή μας τα τελευταία
120-130-100-80-50-40 χρόνια έπεφτε ότι ξεροκόμματο περίσσευε από την υπόλοιπη Αττική
όπως ακριβώς οι Θεσσαλονικείς νιώθουν απέναντι στο Αθηναϊκό κράτος, σε εισαγωγικά, έτσι
θα λέγαμε ένιωθαν και πολλοί συμπατριώτες μας, αν ανατρέξει κανείς ιστορικά σε γεγονότα
του παρελθόντος θα δει ότι αυτό που είπα μόλις τώρα είναι γεγονός. Κανένα μεγάλο έργο
υποδομής δεν έγινε τα τελευταία 100 – 50-60 χρόνια. Να θυμίσω ότι ο δρόμος της Πάρνηθας
έγινε πριν από 80 μόλις χρόνια, να θυμίσω ότι τους δρόμους από το Μενίδι μέχρι τους Αγίους
Αναργύρους και από το Μενίδι μέχρι την Εθνική Οδό οι συμπατριώτες μας τους έσκαψαν με
τα χέρια τους, εθελοντικά, διότι κανένας δεν φρόντισε, παρά το ότι γειτνιάζαμε με το
Βασιλικό Κτήμα, με τη Δεκέλεια, κανένας δε φρόντισε να δώσει λίγο περισσότερη προσοχή
από αυτή που θα έπρεπε. Και βέβαια όλοι οι εκάστοτε υπουργοί και πρωθυπουργοί μέχρι
τότε ερχόντουσαν της Ζωοδόχου Πηγής, έβλεπαν το να έρθουν στο Μενίδι και να
ασχοληθούν με τα προβλήματα του σαν μια κοντινή εκδρομή. Να καλωσορίσουμε τον
Μητροπολίτη μας που μας δίνει ιδιαίτερη τιμή πάντοτε στις εκδηλώσεις μας, ευχαριστούμε
όσους ήρθαν σήμερα όσους θα έρθουν τις επόμενες ημέρες και ευχαριστούμε κυρίως τους
Συνέδρους τους οποίους θα τους ακούσουμε με πολύ προσοχή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ!
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Δημήτρης Γιώτας, Πρόεδρος Συμποσίου.
Συμπατριώτες, Αιδεσιμότατε, κ. Δήμαρχε, κ. καθηγητές των Ανωτάτων Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων, κ. Σύνεδροι, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι,
Αισθάνομαι πραγματικά ευτυχής αυτή τη φορά, διότι από το 1988 που με πρωτοβουλία
της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών, έγινε το πρώτο Συμπόσιο στην πόλη μας
και ακολούθησαν με τον ενθουσιασμό που διέκρινε τους αγαπητούς φίλους ανά την Αττική
άλλα 8, σύνολο 9 συμπόσια σε διάφορες πόλεις και χωριά της Αττικής, και ο θεσμός εδώ και
μερικά χρόνια είχε ατονήσει – είχε σταματήσει, πήραμε λοιπόν την απόφαση εμείς από την
Λαογραφική να συνεννοηθούμε με τα στελέχη των παλαιοτέρων εκδηλώσεων, σχετικά
μιλήσαμε στους διατελέσαντες προέδρους, τους οποίους ιδιαίτερα χαιρετίζω απόψε που
παρίστανται εδώ ο κ. Χούντρας, ο κ. Καλιέρης, ο κ. Σύρμας, ήταν οι πρόεδροι των
προηγούμενων συμποσίων. Εμείς αποφασίσαμε να αναβιώσουμε αυτόν τον θεσμό, τον οποίο
κρίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικός για την ύπαιθρο Αττική, διότι έχει να προσφέρει
άγνωστα θέματα επάνω στην Ιστορία, Αρχαιολογία, Λαογραφία που αφορούν τον τόπο, κάτι
που η γραφίδα των συγγραφέων μέχρι σήμερα δεν έχει αποκαλύψει. Ευελπιστούμε ότι
κάποια καινούρια πράγματα θα ακουστούνε στο δικό μας το Συμπόσιο, απόψε, και χαίρομαι
διότι έχουμε ένα πλήθος ανακοινώσεων από διακεκριμένους επιστήμονες τους οποίους
ιδιαίτερα χαιρετίζω για την προθυμία με την οποία ήρθαν να καταθέσουν την συμμετοχή
τους και εύχομαι να έχουν οι εργασίες ευόδωση.
Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας!
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Σωτήρης Ντούρος, Δήμαρχος Αχαρνών
Αγαπητοί Σύνεδροι,
Σας καλωσορίζω στην έναρξη του 10ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας. Έχουν
περάσει 30 χρόνια από την ίδρυση της ΙΛΕΑ ενός τόσο σημαντικού φάρου του πολιτισμού
στην πόλη μας, ενώ 9 χρόνια έχουν περάσει από το τελευταίο συμπόσιο. Έχω την αίσθηση
ότι τα εγκαίνια του Μουσείου μας και η πραγματοποίηση αυτού του συμποσίου γεννούν την
ελπίδα ότι η ιστορική μνήμη παραμένει και παίρνει τη θέση που της αρμόζει στην πόλη μας.
Ενώ μέσα στην γενική κατήφεια της γενικής κρίσης η πολιτιστική μας αναγέννηση λαμβάνει
σάρκα και οστά. Ο τόπος όλοι εμείς έχουμε ανάγκη από αντιστοίχου επιπέδου εκδηλώσεις. Ο
πολιτισμός είναι κοινωνική επένδυση γιατί ο κόσμος διψά για αξίες και ανθρωπισμό παρά τις
δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν. Η αναβίωση του θεσμού είναι πολύ
σημαντική και αυτό αποδεικνύεται από το πρόγραμμα του Συμποσίου, την εγκυρότητα των
ομιλητών και την σημαντικότητα των θεμάτων που θα αναπτυχθούν. Θα γίνουμε λοιπόν
κοινωνοί σημαντικών και αγνώστων για εμάς θεμάτων της Ιστορίας της Αττικής. Ανάμεσά
μας βρίσκονται εξαίρετοι επιστήμονες, ερευνητές και λαογράφοι της Αττικής που έχουν
μελετήσει σε βάθος θέματα που αφορούν την ιστορία του τόπου μας. Η πόλη μας έχει
πλούσια Ιστορία και πλούσια Πολιτιστική Παράδοση και είναι πολύ ελπιδοφόρο και
αισιόδοξο το γεγονός ότι τόσα μέλη της κοινωνίας της πόλης μας ασχολούνται τόσο ενεργά
και με τόσο πάθος (θα έλεγα) για την διατήρηση της Ιστορικής και Πολιτιστικής
κληρονομιάς. Αυτή η πόλη ήταν από το παρελθόν αδικημένη και οφείλουμε να βάλουμε σε
ένα υψηλότερο βαθμό εκεί που της αξίζει. Σαν άμουσοι απαίδευτοι δηλαδή αναφέρονται από
τους αρχαίους χρόνους οι Αχαρνείς και η φράση «Αχαρναϊκή Μούσα» λεγόταν μόνο ειρωνικά.
Πόσο άμουσοι όμως μπορούσαν να ήταν; Αν σκεφτεί κανείς ότι η πόλη των Αχαρνών είχε το
δικό της Θέατρο που εκείνη την εποχή δεν ήταν τόπος ψυχαγωγίας αλλά μέσο μόρφωσης
των κατοίκων και ενδεικτικό του πολιτισμού μιας πόλης. Μαζί λοιπόν μοιραζόμαστε βαθιά
υπερηφάνεια για την πλούσια ιστορία μας και τον ενθουσιασμό για ένα λαμπρό και
αισιόδοξο μέλλον. Ευελπιστώ και θα κάνω κάθε ενέργεια ώστε το Υπουργείο Πολιτισμού, το
οποίο μας έχει ξεχάσει, να σταθεί δίπλα μας να προσπαθήσουμε, να προωθήσουμε το νέο μας
μουσείο στα Πανεπιστήμια και κάθε λογής Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και στους φορείς που
ασχολούνται με την Ιστορία και την Λαογραφία της Αττικής. Κλείνοντας να σας θυμίσω την
φράση του Θουκυδίδη «χώρονμέγιστον της Αττικής των Δήμων καλουμένων» φράση για τις
Αρχαίες Αχαρνές φράση όμως που θέλουμε να ακούγεται και στις σημερινές Αχαρνές.
Με αισθήματα εξαιρετικής τιμής κηρύσσω την έναρξη των εργασιών του τριήμερου
Συμποσίου και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του.
Ευχαριστώ πολύ.
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Χορευτικό Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών

Χορευτικό Π. Κ. Ασπροπύργου

Χορευτικό «Γρίζας» Άνω Λιοσίων
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ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ- ΓΙΩΤΑ
Αρχαιολόγος- Συγγραφέας
Δίνος του ζωγράφου του Δίνου από τις Αχαρνές.
Τον Μάρτιο του 2007, κατά την ανασκαφή τμήματος ενός μεγάλου αρχαίου νεκροταφείου,
στο πλαίσιο κατασκευής του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ), δυτικά της
Λεωφόρου Δημοκρατίας, ήρθε στο φως ένας ερυθρόμορφος λέβητας - δίνος, που είχε
χρησιμοποιηθεί σαν ταφική κάλπη1.
Τα καμμένα οστά που περιείχε, κατά το 70%, ήταν μικρά οστά από το κρανίο, τη λεκάνη
και τη σπονδυλική στήλη νεαρής γυναίκας, ηλικίας περίπου 20-30ετών2.
Το αγγείο συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια και συμπληρώθηκε σε πολύ μικρά
τμήματα, κυρίως στο χείλος και το λαιμό. Δεν βρέθηκε το υπόστατο - που θα ήταν ψηλό,
κωνικό, όπως γνωρίζουμε από άλλα ανάλογα παραδείγματα από ευρήματα ανασκαφών και
από παραστάσεις στην τέχνη3. Δεν είχε λαβές, και είχε καλυφθεί με πώμα, κωνικού σχήματος
με κοίλες πλευρές που δεν είναι απολύτως βέβαιο αν συνανήκε με τον λέβητα ή προστέθηκε
για να καλύψει την ταφική κάλπη. Εσωτερικά το αγγείο είναι ολόβαφο με καστανόμαυρο
χρώμα, ενώ το πώμα αφέθηκε άβαφο στην κάτω πλευρά του. Το αγγείο έχει ψηθεί άνισα,
ιδιαίτερα στην δευτερεύουσα όψη, όπου οι λεπτομέρειες των μορφών δεν διακρίνονται
καθαρά και στο κάτω μέρος της κύριας πλευράς, όπου αντί του μαύρου στιλπνού βερνικιού
το βάθος είναι ερυθρό.
Το σχήμα του δίνου, είναι σφαιρικό πεπιεσμένο, με τη μεγαλύτερη διάμετρο προς το χείλος
και κοντό λαιμό4, τύπος που χρονολογείται στα τέλη του 5ου αι π. Χ. (420-410 π. Χ).Το χείλος
του είναι οριζόντιο με πεπλατυσμένη την πάνω επιφάνεια και κυρτή πλάγια διατομή, που
διακοσμείται με λέσβιο κυμάτιο ανάμεσα σε λεπτές καστανές γραμμές5. Η πάνω επιφάνειά
του διακοσμείται με πλέγμα φύλλων κισσού και μικρούς στικτούς ρόδακες μεταξύ δύο
λεπτών καστανών γραμμών. Ο λαιμός του αγγείου είναι κοντός, με κοίλες πλευρές,
ολόβαφος, καστανός. Ο ώμος του, διακοσμείται με πλατειά ζώνη ερυθρόμορφων ανθεμίων
που χωρίζονται μεταξύ τους με επιμήκη, κάθετα, άνθη λωτού. Στη βάση των ανθεμίων
υπάρχουν ανά δύο ζεύγη διπλών αντιθετικών σπειρών. Κάτω από τη ζώνη των ανθεμίων,
υπάρχει άλλη οριζόντια ταινία με λέσβιο κυμάτιο. Ακολουθεί περιμετρικά η κύρια
διακοσμητική ζώνη του αγγείου, πλάτους 0,13μ.,στην οποία έχει απεικονιστεί διονυσιακή
σκηνή με έντεκα μορφές, που πατούν σε μια ταινία με δεξιόστροφους τριπλούς μαιάνδρους,
με ανοικτό κέντρο, που συνδυάζονται με αβακωτά τετραγωνίδια6.

Οι ανασκαφές που διεξήγαγε η Β΄ΕΠΚΑ΄ στο πλαίσιο της κατασκευής του ΣΚΑ, χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΡΓΟΣΕ,
απευθείας από κοινοτικά κονδύλιο του Γ΄πλαισίου στήριξης, ήδη από το 2004. Στις ανασκαφές συμμετείχαν εκ περιτροπής
οι αρχαιολόγοι: Ασημακοπούλου Ελένη, Κατσανδρή Σταματία, Παρασκευοπούλου Γεωργία, Λίογα Χριστιάνα, Δημητρά
Παρασκευή, Χαρίτος Γιώργος, Γεωργόπουλος Θεόδωρος, Χατζή Ευσταθία, Κολομπάτσου Κων/να και Παπαναστασίου
Χαρίκλεια. Τα σχέδια έκανε η σχεδιάστρια Αρχοντούλα Μπενέκου και τη συντήρηση των ευρημάτων οι συντηρητές, Τσιώμη
Ιωάννα, Χάραρης Κανάκης, Καπράλου Ελένη και Δημητρακοπούλου Δήμητρα. Το φωτογραφικό υλικό επιμελήθηκε η
σχεδιαστρια της Β ΈΠΚΑ Κων/να Δελή.
2Κατά την ανάλυση του ανθρωπολογικού υλικού – εξετάστηκαν περί τα 800γρ. οστών – από τον αναπληρωτή καθηγητή της
Ανθρωπολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κο Θεόδωρο Πίτσιο, τον οποίο από τη θέση αυτή
ευχαριστώ θερμά.
3Walter,O.,Der Säulenbau des Herakles, (Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung= AM, στο
εξής: ΑΜ) AM 62(1937)σελ.41-51. Ανάλογη παράσταση αγγείου- σατύρου στον κρατήρα ΕΑΜ (Εθνικό Μουσείο
Αθηνών)αρ.14902.
4 Διαστάσεις λέβητα: Ύψος 0,26μ.Διαμ.μεγ.:0,25μ. Διαμ. στομίου εξωτ. 0,235μ. Διαμ. στομίου εσωτ.: 0,19μ. Πλάτος χείλους:
0,023μ. Πλάτος περιχειλώματος: 0,015μ. Ύψος λαιμού 0,0365μ. Ύψος πώματος 0,116μ.Ύψος λαβής: 0,05μ. Διαμ. πώματος:
0,175μ.
5 Κλεοπάτρα Καθαρίου, Το εργαστήριο του ζωγράφου του Μελεάγρου και η εποχή του, Θεσσαλονίκη 2002, σελ.7, σημ.48,
σελ.12 σημ.133.
6 Καθαρίου (2002)σελ.7,σημ.45, σελ.10, σημ.100,σελ.13, σημ.144.
1
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Ο πυθμένας του αγγείου εξωτερικά είναι κυρτός και διακοσμείται με ένα εξηρημένο στο
χρώμα του πηλού κύκλο μέσα στον οποίο γράφονται με καστανό χρώμα τέσσερις ομόκεντροι
κύκλοι με κεντρική στιγμή.
Το κέντρο της παράστασης της θεωρούμενης ως κύριας όψης καταλαμβάνει ένα
ανάκλινδρο7, όπου βρίσκονται συμποσιαζόμενοι8 ο θεός Διόνυσος9 με έναν νεαρό
συνδαιτυμόνα. Η σκηνή διαδραματίζεται σε υπαίθριο χώρο, όπως φαίνεται από τα δύο
δέντρα που έχουν παρασταθεί: ένα κλίμα10 πάνω από την κλίνη, με λεπτό κορμό και ανά δύο
βότρεις πάνω από τις μορφές - το κλίμα, ως γνωστόν, σχετίζεται με το θεό Διόνυσο, το θεό
του κρασιού - και το άλλο, στην δευτερεύουσα πλευρά του αγγείου, με χοντρό κορμό, λίγα
κλαδιά και μικρά φύλλα πάνω στον κορμό του, που δηλώνονται με μικρές γραμμές.
Αναρτημένα από την πάνω γραμμή που ορίζει την παράσταση βρίσκονται ένα στεφάνι με
φύλλα( ελιάς;) και ένα τριγωνικό φυλλοειδές κόσμημα που αποτελείται από δύο κλαδιά
τοποθετημένα σε αντιθετική, λοξή, κατεύθυνση.
Η κλίνη, χωρίς πόδια, όπου βρίσκονται οι μορφές είναι καλυμμένη με δορά πάνθηρα 11, που
αποτελούσε το συνοδό ζώο του θεού Διονύσου. Από τη δορά διακρίνονται σαφώς τρία πόδια
στο κάτω δεξί μέρος της κλίνης και ένα πόδι και η ουρά του ζώου στο αριστερό κάτω τμήμα
της.
Οι δύο μορφές είναι στραμμένες προς τα δεξιά(αριστερά ως προς τον θεατή), γυμνές από
τη μέση και πάνω, με ιμάτιο που καλύπτει το κάτω μισό του σώματος, από την κοιλιακή
χώρα μέχρι και τα πόδια. Οι πτυχώσεις των ιματίων των δύο μορφών είναι κυκλικές στο
μέρος κάτω από την κοιλιά και κυματοειδείς στο υπόλοιπό σώμα, με δύο τρεις μαστοειδείς
απολήξεις.
Ο θεός Διόνυσος, παριστάνεται ημιανακεκλιμένος σε στάση ¾, με πρόσωπο σε αριστερή
κατατομή, αγένειος, με κοντή κόμη. Το αριστερό του χέρι, λυγισμένο στον αγκώνα 12,
αναπαύεται σε ένα προσκεφάλι με δύο κομβία, διακοσμημένο με συστήματα τριπλών
παράλληλων οριζόντιων, παχύτερων και διπλών, λεπτότερων ταινιών13. Στο εσωτερικό του

7Για

κλίνες: RE (Real Encyklopedie ) XXI (1921)σελ.846-861, λ. Kline ( Rodenwaldt), Richter, G.M.S., The Furniture of the
Greeks, Etruscan and Romans, London, 1966,σελ 52-6. Boardman J., Symposion Furniture, Murray (εκδ.),1990, σελ.122-131.
Για τον τύπο των συμποσίων «επίκλίνης»: Fehr,Β., Orientalische und griechische Gelage, Bonn 1971, σελ.26 κε. Dentzer, J.M.,Le
Motif du banquet couché dans le Proche - Orient et le monde grec du VIIe au IV siècle av. J.C., Rome 1982, σελ. 429. Για κλίνες
στα κατωιταλιώτικα αγγεία, βλ. Trendall, A.D. The red –figured vases of Lukania, Campania and Sicily=LCS, Supplement (στο
εξής: LCS, Suppl.), LCSSupplement I: London 1970, σελ.90.
8Για συμπόσια γενικά: Καθαρίου (2002) σελ.63, σημ.779-785, σημ.846. Για Διονυσιακά συμπόσια: Perschel, I., Die Heträge
beim Symposion und Komos in der attisch- rotfigurigen Vasenmalerei des 6-4 .Jahrh. v. Chr., Frankfurt 1987, σελ.15.
9Για Διόνυσο: Roscher, W.H., Ausführliches Lexicon der griechischen und römischen Mythologie=ML, (στο εξής: ML) MLI (198486) σελ.1089-1153.λ. Dionysos (Thrömer,E), RE V (1903) σελ.1010-1046. λ. Dionysos ( Kern, O). Haubner, D.M., Die Tracht des
Cottes Dionysos in der griechischen Kunst, Wien 1972.Lexicon Iconographicum Mythologie Classicae,I-VIII Aara-Zodiacus,
Zürich/München 1981-1997=LIMC, (στο εξής LIMC), LIMCΙΙΙ (1986) σελ. 414-514 λ. Διόνυσος. (Gaspari,C.). Για ανακεκλιμένο
Διόνυσο: Καθαρίου, (2002) σελ.99, σημ. 135, σελ.115, σημ 130, σημ 136, σημ 161 (με βιβλιογραφία). MacPhee, Ι.,Attic Vase
Painters of the late 5th century B.C. ,Michingan 1973, σελ.37 κε.
10 Trendall, LCS, suppl.1,σελ.91,117,σημ. 428.
11Ο ανακεκλιμένος Διόνυσος σε δορά πάνθηρα απαντάται σε παραστάσεις αγγείων που συνδέονται στυλιστικά με τον ζωγρ.
του Δίνου.: MacPhee, Ι.,The Painter of MontesarchioT121. An AthenianVase-Painter of the Fourth Century B.C., στο Oakley J,
H.,Coulson, W.D.E.,Palagia,O., Athenian Potters and Painters. The Conference Proceedings, Oxford 1997,σελ. 250.Beazley, J. D.,
Attic Red –Figure Vase Painters, Oxford 1963.2=ARV 2(στο εξής ARV 2) ARV 2,1152, 3, Carpenter, T.H., Mannack,T.,
Mendonca, M.,Beazley Addenda.Additional References to ABV,ARV 2 and Paralipomena, Oxford 1989 (στο εξής Addenda)
Addenda 2,336. Brommer, F., Die Skulpturen der Parthenon-Giebel, Mainz am Rhein,1963, σελ.7 κε. πιν. 26-32.Harrison, E.B.,
Athena and Athens in the east pediment of the Parthenon, AJA71 (1967) σελ. 27. Pochmarski, Ε., Dionysische Gruppen. Eine
typologische Untersuchung zur Geschichte des Stützmotivs, Wien 1974, σελ.79. Καθαρίου (2002) σελ 2,107, σημ.10-11, 29,
σημ. 63, σημ. 92.Για τον Διόνυσο σε δορά πάνθηρα στα κατωιταλιώτικα αγγεία: TrendallLCS, suppl.1,σελ. 89 (Α11.36.πιν
12,1.A37, πιν. 13 ( A44.S1).
12Ανάλογη στάση ανακεκλιμένου θεού: Λέβης Βερολίνου Antikensammlungen 2402,ARV2 1151,2. Brommer (1963) σελ. 7 κε.
πιν. 26-32.
13Για όμοια μαξιλάρια σε παραστάσεις της αγγειογραφίας του τέλους του 5 ου αι, π. Χ. βλ. Καθαρίου (2002) σημ.43.
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αγκώνα του στηρίζεται ο διαγώνια τοποθετημένος θύρσος14, το κυριότερο από τα σύμβολα
αναγνώρισης του Διονύσου με διπλό διευρυνόμενο προς τα κάτω νάρθηκα, που καταλήγει
πάνω σε φυλλωτό θύσανο με τρία φύλλα κισσού15 στο κέντρο, το ένα πάνω από το άλλο.
Ακουμπά στο δάπεδο πίσω από την τράπεζα, μπροστά στις μορφές. Το δεξί χέρι του θεού
είναι λυγισμένο στον αγκώνα και κρατεί στεφάνι ελιάς(;) μπροστά στο πρόσωπό του με τα
οποίο πρόκειται προφανώς να στεφανώσει16 τον συμπότη του. Το στεφάνι είχε δηλωθεί με
επίθετο λευκό χρώμα, το οποίο δεν έχει διατηρηθεί ικανοποιητικά, παρά μόνον στην
προβολή του στο στήθος του Διονύσου. Το κεφάλι του Διονύσου έχει μια ελαφριά ανάταση,
με το βλέμμα να κατευθύνεται ψηλά πάνω από το κεφάλι του συμπότη του. Η όλη στάση του
Διονύσου προδίδει ότι βρίσκεται σε κατάσταση μέθης. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από τις
μικρές λεπτές γραμμώσεις που απεικονίζονται μπροστά στο στόμα του και υποδηλώνουν,
κατά τη γνώμη μας, ότι τραγουδούσε η απήγγειλε17. Οι γραμμές του προσώπου είναι λιτές
και καθαρές και θυμίζουν τα φειδιακά γλυπτά. Η κοντή κόμη έχει ανώμαλο περίγραμμα από
το οποίο ξεφεύγουν ελικοειδείς βόστρυχοι, σχεδιασμένοι με αραιό χρώμα, που πέφτουν
μπροστά από τα αυτιά. Ο Διόνυσος φορεί λευκό διάδημα με διάκοσμο συνεχούς προς τα δεξιά
σπείρας. Κάτω και πάνω από το διάδημα φαίνονται τα φύλλα από το στεφάνι κισσού. Οι
λεπτομέρειες του σώματος έχουν σχεδιαστεί με μεγάλη προσοχή, με λεπτές κυματοειδείς και
ευθείες γραμμές.
Η τράπεζα είναι ορθογώνια καλυμμένη με λευκό επίχρισμα, πάνω στο οποίο διακρίνονται
ίχνη κόκκινου χρώματος. Είναι άδεια18, χωρίς εδέσματα, είτε επειδή το κυρίως μέρος του
συμποσίου με το φαγητό δεν έχει αρχίσει ακόμα, είτε επειδή πρόκειται για τις «δεύτερες
τράπεζες», όπου οι συνδαιτημόνες, αφού φάγουν ακούν μουσική και διασκεδάζουν μέχρι το
πρωί.
Ο συμπότης του Διονύσου, είναι στραμμένος προς τα δεξιά (αριστερά ως προς τον θεατή)
και έχει απεικονιστεί σε στάση ¾, όμοια με αυτή του Διονύσου, με την διαφορά ότι το
πρόσωπό του έχει απεικονιστεί σε μετωπική όψη19. Πάνω στο μέτωπό του διακρίνονται
λεπτές κυματοειδείς ρυτίδες. Οι ανατομικές λεπτομέρειες του σώματος της μορφής
αποδίδονται κατ’ ανάλογο τρόπο με εκείνες του θεού. Με το δεξί χέρι, που κάμπτεται στον
αγκώνα προς τα πάνω, κρατεί την ψηλή λαβή ενός ευρύστομου κανθάρου 20, «σωτάδειου
τύπου»21, τον οποίο φέρει στο στόμα για να πιεί, αποκρύβοντας το στόμα και το ήμισυ
14REXI

(1936) 747-752, λ. Thyrsos (Lorenz,F.) Papen, F.-G., Der Thyrsos in der griechischen und römischer Literatur und Kunst,
Bonn 1905. Beazley, J.D. Narthex, AJA 37(1933) 400-403, Carpenter, T. H., Dionysian Imagery in Fifth-Century Athens, Oxford
1997, σελ.12-13.
15 Ο κισσός ως διονυσιακό σύμβολο: ReviueArcheologiqueCIV ( 1954) σελ.612 κε. βλ. Efeu (Simon. Ε). Blech, Μ., Studienzum
Kranzbeiden Griechen, Berlin/ N.Y. 1982, σελ. 197 κε(Αθήναιος, Δειπνοσοφιστές, 15, 765Δ., Πλούταρχος, Συμποσιακά
Προβλήματα 3.1.3.647Α).
16REXXXII (1922),1588-1607 λ. Kranz (Ganszyniec),Blech (1982)σελ.63-74. Καθαρίου (2002)σελ. 63-64, σημ. 780, 789.
Αριστοφάνης, Πλούτος, στ.1041, Αχαρνής, στ.1090, 1145, Εκκλησιάζουσες στ. 691, 844. Πλάτωνας, Συμπόσιον, στ. 212 c,
Ευριπίδης, Βάκχες, στ.101-113.
17Carpender (1997)σελ.83, εικ. 33.Β. Lissarague, F, The Asthetics of the Greek Βanquet, Princeton (1993) σελ. 4, πιν. 3.
Trendall, LCS, suppl.1,σημ. 218, JHS 88 (1973) σελ. 4, πιν. 3. Ανάλογα παραδείγματα: Κύλικα στην Βασιλεία: Mus. Katalog.
51.14/15.3 (1975) σελ. 61κέ.αρ.149, πιν. 34.149. Κύλικα Λονδίνου. Βρετ. Μουσ. Β 446, ABV 520.32.
18 Trendall, LCS, suppl.1, σελ. 75. Verbanck –Piérard, A., Images et croyances en Grèce anscienne: représentations de l’
apothéose d’Héraklès au Vie siecle, Bérard, C., Bron, C., Pamari, A., (εκδ) Images et societies en Grèce ancienne.L’ iconographie
comme method d’analyse. Actes du Colloque international.Lausanne 8-11 févier 1984, Lausanne 1987, σελ. 92.
19Schauenburg , Κ., ΑΜ 86 (1971) σημ. 4. Trendall, LCS, suppl.1,σελ. 77—80.
20Σχέση κανθάρου με Διόνυσο: Carpender, T.H., Dionysian Imagery in Αrchaic Greek Art. Oxford (1986) σελ.118. Schapiro,
H.A., Art and Cult unter Tyrants in Athens, Mainz/.Rhein 1989, σελ. 91.,Hedreen, G., Silens, in Attic Black-figure Vase-Painting.
Myth and Performance, Michingan 1992, σελ.88-90. Elderkin, E.W. Kantharos, Studies in Dionysiac and Κindered Cult, 1924,
σελ.3 κε. Eiman, R., AM 58 (1933)σελ.91κε., σημ.1. Asche,L., Der Kantharos(Masch.Diss)Meinz 1956, σελ. 5 κε.,σελ. 24 κε.
Plin.Nat. 33.150. Marc. Sat. V 21.16.
21Boardman, J., The Karchesion of Herakles, Journal of Hellenic Studies= JHS (στο εξής JHS) JHS99 (1979) σελ.149-151. LIMC
(1990) σελ. 186, Carpender (1986) σελ.117-122. LIMCIV (1988) σελ. 779, λ. Herakles 1062 (Boardman, J. and others)
Hoffmann, H, Rhyta and Κantharoi in Greek Ritual, Greek Vases in the Paul Getty Museum 4 (Occesional Papers on
Antiqueties 5, Malibu 1989,σελ.131-166. Laurens, A.F., Herakles at Feast in Attic Art: a Mythical or Cultic Iconography? Hagg
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σχεδόν του προσώπου. Έτσι δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί αν ήταν γενειοφόρος ή όχι. Το
βλέμμα του είναι στραμμένο προς τα δεξιά και τα μεγάλα, απομακρυσμένα το ένα από το
άλλο, δίνουν την εντύπωση ενός ανδρικού, αλλά με γυναικεία χαρακτηριστικά προσώπου 22.
Την ίδια εντύπωση προκαλεί και το σώμα του 23, γυμνό από τη μέση και πάνω και καλυμμένο
στον κάτω κορμό με το ιμάτιο. Η κόμη έχει αποδοθεί με αραιό καστανό χρώμα και είναι
μακριά, με ανώμαλο εξωτερικό περίγραμμα και δύο μακριούς, υγρούς βοστρύχους, που
πέφτουν μπροστά στους ώμους και το στέρνο της μορφής24. Δεν διακρίνεται αν είχε γένια. Ο
άνδρας φορεί διάδημα με συνεχή σπείρα, όμοιο με του θεού και στεφάνι κισσού.
Η σχεδίαση των μορφών της θεωρούμενης ως κύριας όψης έχει γίνει με εξαιρετική
προσοχή, με πολύ λεπτές γραμμές όσον αφορά την απόδοση των προσώπων και των
ανατομικών λεπτομερειών του γυμνού σώματος. Ευρύτατη είναι η χρήση της ανάγλυφης
γραμμής25, και του προσχεδίου στα περιγράμματα και στις λεπτομέρειες των σωμάτων και
των αντικειμένων. Επίθετο λευκό χρώμα26, που έχει απολεπιστεί στα περισσότερα σημεία,
έχει χρησιμοποιηθεί για την απόδοση του τραπεζιού, μπροστά στο ανάκλινδρο, στα
διαδήματα στο μέτωπο των μαινάδων και των σατύρων, στο στεφάνι που κρατεί ο θεός
Διόνυσος και στο λέβητα – δίνο που έχει απεικονιστεί στην παράσταση.
Λιγότερο καλά διατηρούνται, αλλά έχουν σχεδιαστεί και με λιγότερη προσοχή, οι μορφές
στην δευτερεύουσα όψη του αγγείου, γεγονός που οφείλεται, πιθανώς, εν μέρει στην κακή
όπτησή του, αλλά και σε διαφορετικό χέρι ζωγράφου27, όπως συνηθιζόταν στα μεγάλα
εργαστήρια της εποχής, όπου την κύρια παράσταση ζωγραφίζει ο δάσκαλος και τη
δευτερεύουσα, οι συνεργάτες τους ή οι μαθητές του.
Προς τον Διόνυσο και τον συμπότη του προσέρχεται από τα αριστερά (ως προς τον
θεατή) ένας σάτυρος28 κρατώντας ένα πινάκιο με εδέσματα29. Έχει αποδοθεί εν κινήσει, με
έντονα κυρτωμένη πλάτη και το κεφάλι του προς τα κάτω. Πάνω στο πινάκιο υπάρχει είδος
εδέσματος (επιδορπίου;), τριγωνικού σχήματος με κάθετες ακτίνες, που καλύπτεται από
θολωτό κάλυμμα. Το περιεχόμενο του πινακίου έχει αποδοθεί με καστανό χρώμα, ενώ η
θόλος με λευκό(;) αραιό χρώμα, που έχει απαλειφθεί σήμερα, αλλά πιθανώς αποτελούσε
προσπάθεια απόδοσης της διαφάνειας. Ο σάτυρος, όπως και όλοι οι σάτυροι που
παριστάνονται στο λέβητα, έχει κοντή, σγουρή κόμη και κοντή γενειάδα, που έχει αποδοθεί
με καστανό χρώμα, από την οποία ξεφεύγουν κοντοί βόστρυχοι, αποδοσμένοι με αραιό
χρώμα. Φορεί πάνω από το μέτωπο λευκή ταινία30 και στεφάνι με φύλλα κισσού. Η
γυμνότητά του, το τριγωνικό αυτί, το φαρδύ ρυτιδωμένο μέτωπο, η μικρή, πλακουτσωτή
εκδ. (1992) σελ.98-100. Schefold, Κ - Jung, F., Die Urkönige, Perseus, Bellerophon, Herakles und Theseus in der klassischen und
hellenistischen Kunst, Müchen 1988, σελ. 182.Ober, J, Pottery and Miscelaneous Artifacts from Fortified Sites, Hesperia 56
(1987)σελ.217-220.
22 Richter G.M.A., Attic Red –figured Vases, New Haven 1958, 2, 141.
23 Οι ανδρικές ηρωϊκές μορφές, από την περίοδο του Πελοποννησιακού Πολέμου και μετά γίνονται ολοένα και πιο
θηλυπρεπείς, χάνοντας τους μυς με τους οποίους παριστάνονταν τα προηγούμενα χρόνια: εκθηλυσμός (McPhee, [1973]
σελ.11,18. Folsom R.S. Attic Red Figure Potter ,Park Ridge 1976, σελ. 152).
24Όπως περιγράφονται τα μαλλιά του Διονύσου στις Βάκχες (στ.235)του Ευριπίδη: «…ξανθοίσι βοστρύχοισιν ευοσμών
κόμην…», ενώ στον στίχο 353 αναφέρεται σε έναν:. «….θηλύμορφον ξένον…»
25 Καθαρίου (2002) σελ.72, σημ. 35. Οι ζωγράφοι του τέλους του 5 ου αι. π. Χ, χρησιμοποιούν την ανάγλυφη γραμμή, για να
προσδώσουν έμφαση στις μορφές, κυρίως στην Α΄(κύρια)όψη των αγγείων τους. Αν το θέμα συνεχίζεται ενιαίο και στην Β΄
όψη χρησιμοποιείται και πάλι η ανάγλυφη γραμμή.
26 Καθαρίου(2002)σελ73.
27Καθαρίου (2002)σελ.19-20, σημ. 221, 222, 231, 232, 233.
28Για σατύρους γενικά: JouanF., Personalite et costume de choeur satyrique, Dioniso 61 (1991) σελ.25-28. Καθαρίου(2002)
σελ. 36, σημ. 182, 185,187, με βιβλιογραφία. LIMCVIII (1009) λ. Silenoi (Simon E.)
29 Για πόπανα και πυραμιδικά γλυκά:Trendall,LCS, suppl.1,σελ.113-114, σημ. 411-414,σελ. 144,147. Fritze, H.v. AM 26,
(1986) σελ. 350 κε. REXI (1922) σελ. 2088 κ.ε., λ Kuchen (Orth). Hoorn, G.v., Choes und Anhesteria, Leiden –Brill, 1951, σελ.41
κε. Popana im Dionisyschen Kreis., Berlin, Staat. Mus. Antikenabt, 1968, σελ. 12. Furtwängler, A., Sammlung Sabouroff 1
(1883/7) στον πιν. 30, Rause W. H. D.,Greek Votive Offerings (1902)σελ.32., RE XXII (1953)σελ. 49, λ. πόπανα (HerzogHauser), Kearns, E, Cakes in Greek sacrifice regulations, Hägg, εκδ (1994) σελ.65-70. Προσφορές σε νεκρούς: Lohmann,
Grabmäler, σελ.68,78. Trendall, LCS, suppl.1, σελ. 7, 114, σημ. 414, σελ. 143.
30Mc Phee (1973) σελ. 11, 13.
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μύτη, τα παχιά χείλη, και η κυματιστή ουρά, είναι τα στοιχεία που διαφοροποιούν αυτόν και
τους άλλους σατύρους του αγγείου από την ανθρώπινη φύση.
Την κεντρική ομάδα των μορφών συμπληρώνει από τα δεξιά, χάριν συμμετρίας, ένας
νεαρός σάτυρος - οινοχόος31 που απεικονίζεται όρθιος, σε στάση τριών τετάρτων
στραμμένος προς την κλίνη. Με το δεξί του χέρι κρατεί μια οινοχόη με τριφυλλόσχημο
στόμιο, που έχει αποδοθεί προοπτικά. Έχει κοντά μαλλιά, με υγρούς, ελικωτούς βοστρύχους,
μπροστά από το αυτί και στο πλάι του αυχένα και φορεί κι αυτός την ταινία και το στεφάνι
κισσού. Η καθαρή σχεδίαση των μυών του σώματος, του ανδρικού μορίου και του γόνατος
προδίδουν ότι ο ζωγράφος είναι ο ίδιος που έχει ζωγραφίσει τις κύριες μορφές στη
θεωρούμενη κύρια όψη του αγγείου.
Πίσω από τον νεαρό σάτυρο και κάτω από ένα ανηρτημένο στεφάνι ελιάς, βρίσκεται ένας
δίνος32 πάνω σε υψηλό υπόστατο, όμοιος στο σχήμα με το εξεταζόμενο αγγείο. Το αγγείο και
το υπόστατο δηλώνονται με λευκό επίθετο χρώμα και οι λεπτομέρειες με λεπτές καστανές
γραμμές.
Ακολουθεί ένας σάτυρος, στραμμένος προς τα αριστερά, που κρατεί πάνω από τον δίνο
μια ωοειδή πρόχου με ελισσωτή λαβή, με την οποία, προφανώς, αραιώνει το κρασί με νερό 33.
Η στάση του είναι σχεδόν χορευτική με το ένα πόδι στον αέρα. Το κεφάλι του απεικονίζεται
σε κατατομή με ελαφριά κλίση προς τα κάτω και το βλέμμα του είναι απόλυτα
συγκεντρωμένο σ’ αυτό που κάνει. Και ο σάτυρος αυτός έχει ζωγραφιστεί από το ίδιο χέρι
ζωγράφου.
Προς την κλίνη έχει στραμμένη την προσοχή της μια καθισμένη γυναίκα, που κρατεί με το
δεξί της χέρι μια μεγάλη δάδα34. Αποτελεί ίσως την ωραιότερη μορφή του αγγείου. Το
αγαλματικό, σαν φειδιακό γλυπτό35, ύφος της, τα κοσμήματα που φορεί (ενώτια σε μορφή
κρίκων36), καθώς και η θέση της στην παράσταση, δείχνουν ότι αυτή συμμετείχε στο
συμπόσιο. Ο κορμός της είναι στραμμένος προς τα δεξιά, αλλά κοιτάζει προς τα αριστερά. Το
πρόσωπό της, σε κατατομή, έχει λεπτά χαρακτηριστικά και ευθεία μύτη. Τα σγουρά, καστανά
μαλλιά της είναι μαζεμένα σε κροβύλο και φορεί μεγαλοπρεπές διάδημα με σπείρες, όπως ο
Διόνυσος και ο συμπότης του. Ο ιωνικός χιτώνας της συγκρατείται στους ώμους και πέφτει
χαλαρός με πολλές ελεύθερες, ακατάστατες, και από τα γόνατα και κάτω ευθείες, πτυχώσεις.
Το αριστερό της χέρι ακουμπά χαλαρά στο αριστερό γόνατο που βρίσκεται ελαφρώς πιο
ψηλά από τα δεξί. Κάτω από το ένδυμα φαίνονται τα δάκτυλα του δεξιού ποδιού. Με το δεξί
χέρι, που φέρεται προς τα κάτω, κρατεί σφιχτά τη δάδα που έχει νάρθηκα με τριπλό κάθετο
στέλεχος, που δένεται με οριζόντιο σύνδεσμο σε δύο σημεία και καταλήγει σε οξύ άκρο, με
διπλό λοβοειδές φυτίλι. Η ύπαρξη της δάδας δηλώνει ότι η γυναίκα παίρνει μέρος σε ένα
συμπόσιο που διεξάγεται νύχτα. Το κάθισμα που είναι καθισμένη η μορφή δεν διακρίνεται, ή
δεν έχει απεικονιστεί.
Στην παράσταση της κύριας όψης εντάσσεται και η επόμενη μορφή, ένας σάτυρος που
απεικονίζεται σε αριστερή κατατομή, στηρίζεται σε λεπτή βακτηρία κάτω από την μασχάλη,

31Bremmer,J.,

Adolescents, Symposion , and Pederasty. Murrey (1990) σελ. 14—142. Ηösch, N., Der schöne Schenkknabe, στο
Vierneisel, K. -Kaeser, B. (εκδ). Kunst der Schale –Kultur des Trinkens Sonderstellung in der Staatlichen Antikensammlungen am
Königsplatz in München, 23.3-27.10, 1991, München 1990,σελ. 229-234 (κατάλογος έκθεσης). Trendall, LCS, suppl.1,σελ.114.
32 Δίνοι ως συμποσιακά αγγεία: Τrendall, LCS, suppl.1,σελ.117,σημ. 431. Straten F.von, The Lebes of Herakles, Bulletin
Antiekebeschaving. Annual Papers of Classical Archaeology.= BABesch,(στο εξής BABesch) BaBesch 54(1979) σελ.189-191.
Carabatea, M., Herakles and a “Man in Need?”, Palagia εκδ (1997) σελ.133-135, σημ.28-30.
33McPhee (1973)σελ.34,σημ. 1.
34Για καθισμένες μαινάδες: Schöne, A., Der Thiasos, Eine ikonographische Untersuchung über das Gefolge des Dionysos in der
attischen Vasenmalerei des 6. Und 5. Jhs.v.Chr. Göteborg 1987,σελ. 66. Paul-Zinserling, V., Der Jena –Maler und sein Kreis. Zur
Ikonologie einer attischen Schalenwerkstatt um 400v.Chr..Meinz /Rhein 1994,σελ.42.
35 McPhee (1973)σελ.8.
36McPhee (1973)σελ.11.
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και προτάσσει με το τεντωμένο δεξί χέρι του ένα κέρας37 γεμάτο με κρασί. Στον βραχίονα του
λυγισμένου αριστερού του χεριού έχει τυλιγμένη δορά ελαφιού( νεβρίδα)38.
Οι μορφές της θεωρούμενης ως δευτερεύουσας πλευράς δεν είναι τόσο μεγαλοπρεπείς
όσο εκείνες της κύριας και είναι ελαφρώς μικρότερες σε μέγεθος και λιγότερο ουσιαστικές.
Εξαιτίας της κακής όπτησης του αγγείου οι λεπτομέρειες των προσώπων και των σωμάτων
δεν διακρίνονται ικανοποιητικά.
Την κύρια από την δευτερεύουσα όψη χωρίζει ένα δένδρο με κλαδιά, χωρίς φύλλα
(πιθανώς προσπάθεια απόδοσης ενός ελαιόδενδρου39). Ακολουθεί μια όρθια μαινάδα
στραμμένη προς τα δεξιά που κρατά δύο δάδες σε διαγώνια διάταξη και φαίνεται να
περπατά γρήγορα ή να χορεύει, όπως φαίνεται από το ένδυμά της που είναι δεμένο στη μέση
και ανεμίζει προς τα πίσω δημιουργώντας κυκλικές, κυματοειδείς πτυχώσεις. Το κεφάλι της
απεικονίζεται σε δεξιά κατατομή, ενώ η κόμη της συγκρατείται μέσα σε επιμήκη ωοειδή
σάκο40. Το λευκό διάδημα πάνω στο μέτωπο είναι ορατό, όχι όμως και το στεφάνι κισσού.
Ακολουθεί ένας σάτυρος, που χορεύει, με το κεφάλι προς τα δεξιά, σε κατατομή, αλλά κατ’
ενώπιον ως προς τον κορμό, με τα χέρια εκτεταμένα και τα πόδια σε διάσταση. Έχει δεμένη
στον δεξιό του ώμο μια νευρίδα, που καλύπτει τον αριστερό του βραχίονα και πέφτει προς τα
κάτω41.
Το κέντρο της παράστασης της δευτερεύουσας όψης καταλαμβάνει το ζευγάρι ενός
καθισμένου προς τα δεξιά σατύρου, που παίζει με τα δύο του χέρια δίαυλό 42 και μιας όρθιας
μαινάδας που κρατεί τύμπανο43 στο δεξί χέρι. Ο σάτυρος κάθεται σε κορμό δέντρου με το
πρόσωπο και το σώμα του σε πλάγια δεξιά όψη. Η μαινάδα στέκεται κατ’ ενώπιον, ενώ έχει
το κεφάλι της γυρισμένο προς τον σάτυρο, σε κατατομή προς τ’ αριστερά και τα μαλλιά της
μαζεμένα σε κροβύλο Το δεξί χέρι απλώνεται με χάρη προς τον σάτυρο, με την παλάμη προς
τα έξω, ενώ το δεξί κάμπτεται στον αγκώνα και κρατεί το τύμπανο υψωμένο προς τα πάνω.
Το τύμπανο διακοσμείται με ημικυκλικές και κυκλικές γραμμώσεις, πιθανή υποδήλωση του
δέρματος, από το οποίο ήταν φτιαγμένο. Η μορφή φορεί ποδήρη χιτώνα, δεμένο στη μέση με
λεπτή μαύρη κορδέλα. Οι πτυχές του ενδύματος από τη μέση και κάτω είναι ευθείες και
ακολουθούν τα περιγράμματα των μελών. Δεν διακρίνονται τα πόδια.
Δεν χωράει αμφιβολία ότι στον υπό εξέταση λέβητα – δίνο παριστάνεται η σκηνή ενός
διονυσιακού συμποσίου παρουσία μαινάδων και σατύρων. Τα συμπόσια 44 – η λέξη συμπόσιο
απαντάται για πρώτη φορά στον 6ο αι. π. Χ.45-, στα οποία συμμετέχουν θεοί και ήρωες, αλλά
και θνητοί (μόνον άνδρες)46, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα θέματα του τέλους του 5ου αι.
37Το

κέρας της Αμάλθειας συνδέεται με τον ήρωα Ηρακλή, όμως εδώ το απεικονιζόμενο αντικείμενο, που κρατεί ο σάτυρος
είναι μάλλον αγγείο πόσης: Denzter (1982) σελ. 143-144. K Schauenburg, (Mitteilungen des Deutschen Archäologisches
Instituts, Römische Abteilung (RM) 69 (1962)σελ. 36 κέ., σημ. 7 και 9. ΑRV2 601.23, Journal of Hellenic Studies(JHS )11,1890,
πιν. 12. Trendall , LCS, suppl.1,σελ. 119.
38Trendall, LCS, suppl.1,σελ. 142.
39Trendall, LCS, suppl.1, σελ. 91, σημ.322.Το πιθανότερο είναι να πρόκειται για ελαιόδενδρο, που έχει χάσει τα φύλλα του,
ένα δένδρο που συνδέεται με τη λατρεία του Ηρακλή (Carabatea [1997], σελ.133, σημ.18) αν και ο καθορισμός του είδους
των φυτών και των δένδρων στην αττική αγγειογραφία δεν είναι σίγουρος.
40McPhee (1973)σελ.11.
41Ανάλογη ακριβώς στάση σατύρου, στον κρατήρα της Οξφόρδης με τους άθλους του Θησέα και το μύθο του Προμηθέα, του
ζωγρ. του Δίνου(πρώϊμη περίοδος του ζωγράφου). McPhee (1973) σελ.4, 11 (13)., American Journal of Archaeology (AJA)
43(1939) σελ10-13,σελ.619.
42Hamdorf. F., Musik und Symposion. Verneisel-Kaeser (1990) σελ. 283-246. Schlessinger, K., The Greek Aulos, Göttingen 1970.
Belis, A., Auloi grecs du Musee du Louvre, Bulletin de Corespondance Hellénique (στο εξής BCH) BCH (1984) σελ.111-122.
Ανάλογη στάση σατύρων: Καθαρίου (2002)πιν 29Β.
43 Για τύμπανα γενικά: Καθαρίου (2002) σελ.28, σημ. 40. Carpenter (1997) σελ. 74,σελ. 111-112.
44 Για μια εκτεταμένη βιβλιογραφία γύρω από το συμπόσιο. βλ. πρακτικά συνεδρίου στην Οξφόρδη: Murray, O., Sympotica. A
Symposium οn the Symposion, Oxford 1990, σελ. 321 κε.
45Θέογνις, Ελεγειών 1,298. Πίνδαρος, Νεμεόνικος ΙΧ 115, Ολυμπιόνικος VΙΙ 8, Ισθμιόνικος VI 1, Πυθαγόρας IV 486 , Όμηρος,
Οδύσσεια Ι 151 και VIII 485.
46Σύμπόσιο, Πλάτωνα και Συμπόσιο, Ξενοφώντα. Πλουτάρχου, «συμποσιακά προβλήματα», Αθήναιος «Δειπνοσοφιστές», κ.ά.
Για μια συνοπτική παρουσίαση και των υπόλοιπων γραμματειακών πηγών που αναφέρονται στο συμπόσιο βλ. REVIII
(1932),1273-1282 λ. Symposion(Hug).
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π.Χ. Αφορμές για συμπόσια, που δεν είναι πάντα εύκολο να καθοριστούν με ακρίβεια, δίνουν
μια γέννηση, ένας γάμος, νικηφόροι θεατρικοί ή αθλητικοί αγώνες, δεξιώσεις φίλων πριν την
αναχώρησή τους για τον πόλεμο ή επ’ ευκαιρία της επιστροφής τους, ο εορτασμός της
δεκάτης, νεκρόδειπνα κ.ά. Το συμπόσιο είχε ένα τελετουργικό τρόπο έναρξης και διεξαγωγής.
Ξεκινούσε με μια σπονδή προς τους θεούς, ακολουθούσε η περιποίηση του σώματος των
συμποτών με αρωματικά έλαια και η διάθεση στεφανιών στους τελευταίους 47. Ακολουθούσε
οινοποσία, φαγητό, συζητήσεις, παίξιμο μουσικής και απαγγελία ποίησης, χοροί και
διαγωνισμοί. Τα συμπόσια των θεών και των ηρώων έχουν την ίδια τυπολογική σχέση με τα
συμπόσια των απλών πολιτών.48
Στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. το θεματολόγιο των παραστάσεων των ερυθρόμορφων αγγείων
αλλάζει. Δεν ενδιαφέρουν πια τα κατορθώματά των θεών και των ηρώων που συνδέονται με
τη βία, αλλά οι ερωτικές τους περιπέτειες, και οι χαρές της ειρηνικής, καθημερινής ζωής των
πολιτών (σκηνές γάμου, γυναικωνίτη, συμμετοχή σε κώμους, συμπόσια, αθλήματα)49 .
Πολύ συνηθισμένα είναι τα θέματα διονυσιακού χαρακτήρα και γενικότερα παραστάσεις
που συνδέονται με τη σύγχρονη διονυσιακή λατρεία50, κυρίως σκηνές συμποσίου, στις οποίες
συμμετέχει ο Διόνυσος, με τον Ηρακλή ή τον Ήφαιστο. Γενικά υπάρχει μια μεγαλύτερη
προτίμηση σε μυστηριακές λατρείες51, που πολλές φορές αποκτούν εσχατολογικό
περιεχόμενο52. Είναι η εποχή που ο Διόνυσος στις Βάκχες (στ. 235) του Ευριπίδη εμφανίζεται
ως Βάκχος, ως νέος μύστης των Ελευσινίων μυστηρίων53.
Η προτίμηση, ως θέματος στην αγγειογραφία, του Διονύσου και του Ηρακλή, που
πρωταγωνιστούν στα περισσότερα μεγάλου σχήματος αγγεία των ζωγράφων της εποχής,
δεν είναι τυχαία και θα μπορούσε πιθανότατα να συνδεθεί με τη διάδοση της λατρείας τους,
σε μια εποχή που οι κάτοικοι της Αττικής αναζητούσαν ανακούφιση από τις σκληρές
δοκιμασίες του Πολέμου. Η ανάγκη μιας ριζικής «αναγέννησης», μιας ανανέωσης, είναι
επιτακτική. Η υπέρτατη ευδαιμονία για τους κουρασμένους πολίτες είναι η ανταμοιβή των
κόπων που έκαναν στην γη, στην άλλη ζωή, όπου θα καταλάβουν θέση ανάμεσα στους
«μάκαρες» και αναγεννημένοι- αιώνια νέοι54- πια θα απολαμβάνουν τιμές και φαγοπότια, σε
συμπόσια με τους θεούς του Ολύμπου. Οδηγοί τους στο δρόμο αυτό και πρότυπά τους είναι
ένας θεός, ο Διόνυσος, ο κατ’ εξοχήν θεός του κρασιού και της χαράς και ένας ήρωας, ο
Ηρακλής55, που μετά τους κοπιαστικούς άθλους του και τον θάνατό του στην πυρά,
αποθεώθηκε56 και ανέβηκε με άρμα57, στον Όλυμπο όπου του επιτρέπεται να πάρει μέρος
στο συμπόσιο των θεών. Ως σύμβολα της αθανασίας που κερδίζεται μετά τον θάνατο 58 και
47Αριστοφάνης,

Πλούτος 1041. Αχαρνής 1090. 1145. Εκκλησιάζουσες 691, 844. Για την σημασία των στεφανιών στο πλαίσιο
ενός συμποσίου Πλάτωνας, Συμπόσιον 212 ε και Ευριπίδης , Βακχες 101-113.
48Carpenter (1997) σελ. 102,103.
49Καθαρίου (2002)σελ.86.
50Metzger, H., Les Representations dans la ceramique attique du IVe Siecle, Paris 1951, σελ.337, 405 κε. Zinserling (1994)
σελ.14 κε Thimme J., Vom Sinn der Bilder und Ornamente ouf griechischen Vasen, Antaios 11 (1970) σελ. 489κε. Real W.,
Studien zur Entwicklung der Vasenmalerei im ausgehenden 5 . Jahrhundert v. Chr.,Münster(1973)σελ.7.
51 Paul-Zinserling(1994)σελ.10,18,40-41. Carpenter (1997) σελ. 76-77.
52Metzger (1951)σελ.417-419. Denzer (1982)σελ.119. Paul-Zinserling (1994) σελ.28.
53 Με την εικόνα του νέου και αγένειου Διονύσου φαίνεται να συνδέεται και η χρήση του ουσιαστικού «γύννις» για τον
χαρακτηρισμό του από τον Λυκούργο στους «Ηδωνούς» του Αισχύλου (TrGF 3 F61,σ. 182)
54Για τον νέο αγένειο Ηρακλή: Καθαρίου (2002) σελ.57, σημ.634. Ο Boardman (LIMCV[1990] σελ.131, 184,λ. Herakles)
θεωρεί ότι απεικονίζεται ο αναγεννημένος ήρωας. Αυτή την περίοδο γενικότερα πολλοί θεοί (Απόλλωνας, Ερμής, Ήφαιστος
κ. ά) εμφανίζονται αγένειοι.
55Για τον Ηρακλή γενικά: MLI2 (1886-1890) σελ.2253-2298,2901-3023,λ. Herkules (Peter,R.), REVIII (1912) σελ. 550-609, λ.
Herkules (Böhm,F), RESuppl.III (1918) σελ.910-1121, λ. Herakles (Gruppe ,O.,) RESuppl. XIV(1974) λ. Herakles, σελ. 137196(Prinz, F.,). Για παραστάσεις από όλο τον κύκλο της ζωής του: Καθαρίου 2002) σημ. 612.
56Schauenburg, K., Herakles unter Göttern, Gymnasium 70(1963)σελ. 113-133, Brommer,F., Vasenlisten zur griechischen
Heldensage, Marburg 1973,3,σελ.159-171.Vollkommer,R., Herakles in the Art of Classical Greece, Oxford 1988,σελ.32-39.
LIMCV(1990)121-132 λ. Herakles 2847-2938 (Boardman, J.).
57 Ο Οβίδιος ( Μεταμορφώσεις 9, 262-273) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το άρμα του Δία μετέφερε τον Ηρακλή στα Αστέρια
και ο Λουκιανός (Ερμότιμος, 7) ότι το άρμα του Ηρακλή πέταξε για τους θεούς.
58Metzger (1951)σελ. 223, 229-230. McPhee (1973) σελ. 235.
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ευεργέτες της ανθρωπότητας ήταν λογικό να γνωρίσουν την εποχή αυτή ιδιαίτερη
δημοτικότητα.
Ο Διόνυσος και ο Ηρακλής (θεός –ήρωας, σε άσμα γυναικών της Ήλιδος59 ο πρώτος και
ήρωας - θεός60 ο δεύτερος) θεωρούνται αδέλφια και έχουν μεταξύ τους πολλά κοινά
στοιχεία: Και οι δύο συνδέονταν τόσο με την ολύμπια, όσο και με τη χθόνια σφαίρα, καθώς α)
ήταν γιοι του Δία από θνητές γυναίκες και β) συνδέονταν με μυστηριακές λατρείες, ο
Ηρακλής ως πρωτομύστης των Ελευσινίων61 και ο Διόνυσος ως τιμώμενο πρόσωπο της
επίσης μυστηριακού χαρακτήρα διονυσιακής λατρείας γ) και οι δύο είχαν κατεβεί στον Άδη
και είχαν σχέση με τις θεότητες του Κάτω Κόσμου62.
Στα κατωιταλιώτικα αγγεία η παράσταση του Διονύσου με τον Ηρακλή έχει πάντα
εσχατολογική σημασία63. Στα αγγεία αυτά μόνον ο Ηρακλής απαντάται σε σκηνή συμποσίου
με τον Διόνυσο64. Στα Αττικά αγγεία στα τέλη του 5ου αι., αρκετά συχνή είναι και η
παράσταση του συμποσίου του Διονύσου με τον Ήφαιστο 65, που αναφέρεται σε μυθικό
συμπόσιο66 που έγινε μεταξύ τους έπειτα από την επιστροφή του Ηφαίστου στον Όλυμπο, με
τη μεσολάβηση του θεού του κρασιού.
Ωστόσο υπάρχουν εδώ αρκετά στοιχεία που μαρτυρούν ότι ο συμποσιαζόμενος με τον
Διόνυσο πρέπει να είναι τελικά ο Ηρακλής και όχι ο Ήφαιστος, ένας κοινός θνητός ή ο
Ικάριος67 με τον οποίο σπάνια απεικονίζεται σε συμπόσιο ο θεός. Τα στοιχεία αυτά είναι: α) Η
συχνότητα των παραστάσεων μέχρι τα τέλη του 5ου αι. π. Χ.68 του συμποσίου Διονύσου Ηρακλέους, όπου το τιμώμενο πρόσωπο είναι ο Ηρακλής, πιθανότατα απεικονιζόμενος κατά
την αποθέωσή του, στεφανούμενος από τον θεό69. Το ότι το κύριο πρόσωπο της παράστασης
είναι ο Ηρακλής είναι σαφές και από την μετωπικότητα της μορφής70, προκειμένου να
τονιστεί η κούραση του ήρωα μετά τους άθλους του, τα αφύσικα μεγάλα μάτια 71, που
Nillson,(1906)σελ.291,2.
Πίνδαρος( Νεμεόνικός 3,22).
61Simon, E., ΑntikeKunst(Στο εξής:AntK) AntK 9 (1966)σελ.85. Harisson,(1967)σελ.44, σημ. 143.LIMCIV
(1988) σελ.806-807 l.Herakles 1401-1410 (Boardman, J., κ.ά). Αναφέρεται μάλιστα ότι στα μυστήρια αυτά
κατείχε τη θέση πρωτομύστη(βλ. σχετικά: GrafF., Eleusisunddieorphische Dichtung Athensinvor hellenistischer
Zeit (1974) σελ.143.
62Volkommer (1988) αρ.284, εικ.56.LIMC V(1990)179 λ.Herakles 3495 (Boardman,J.,et.al.) Paul-Zinserling
(1994) πιν.2.1.
63Τrendall, LCS, suppl.1,σελ.64-149. Denzer (1982)σελ.130-142. Hurschmann, R., Symposienszenen auf
unteritalischen Vasen. Würzburg 1985.
64Trendall, LCS, suppl.1,σελ.67.
65Beazley,J. D., Excavations at Al Mina, Sueidia iii. The red-figured Vases, JHS 59 (1939)σελ.30. Metzger
(1951) σελ. 126κε. LIMCIII (1936) σελ. 470, λ. Dionysos 559 (Gaspari,C.) Fronig,H., Dithyrambos und
Vasenmalerei in Athen, Würzburg 1971, σελ.67κε. Cremer, Μ., Zur Deutung des jüngeren Korfou –Giebels,
Archäologischer Anzeiger = AA, (στοεξής: ΑΑ)ΑΑ1981,σελ.29-31,πιν.4-5. Schöne (1987) σελ.77κε. Schäfer,
A., Unterhaltung beim griechischen Symposion .Darbietungen, Spiele und Wettkämpfe von homerischer bis
spätklassische Zeit,Mainz(1997)σελ.92-96. Paul-Zinserling (1994)σελ.35. Brommer,F., Hephaistos. Der
Schmiedgott in der antiken Kunst(1978)σελ.17 . Beazley ABV 282, 22. ARV 1171,1.
66Hom .II18,395, Apollonhymnus 316 κε. Paus. I, 20,3. Fehr ( 1971)σελ. 69. ARV2 1114,8. , ARV2 1117.10
67 Trendall, LCS, suppl.1,σελ.95-96, σημ. 339. Hauser ,F., Die Neu-Attischen Reliefs( 1989)σελ.198 κε.
68Richter (1958 ,2)σελ.155, Καθαρίου (2002)σελ.36,σημ.205, σελ. 86.
69ΖΒ,Oin Tarent, Mus. Naz.6518, Oin tarent Mus.Naz. 8841, RVA 921,αρ.86, πιν. 357,5-6.Schauenburg
(1963)σελ. 123.-Gh. Neapol. Mus. Naz.Stg. 278, RVA 48, αρ.21,1072.
70Η μετωπικότητα του ήρωα συνδέεται με την ιδιαίτερη αυτή στιγμή στον βίο του. Απεικονίζεται σε
στιγμή ξεκούρασης και χαλάρωσης και ανάκτησης των δυνάμεών του. Trendall, LCS, suppl.1σελ.77-80,
πιν. 10,1. Jakobsthal (1934)σελ.140κε., πίνακας V. Scauenburg, K., AM 86 (1971) σημ. 41κε.
71 Καθαρίου (2002)ΙΙΙ, 2, σημ. 43.
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απεικονίζονται απομακρυσμένα το ένα από το άλλο και οι ρυτίδες που ζωγραφίζονται στο
μέτωπό του72 που εκφράζουν την κούραση και την ευθύνη για το μέλλον των θνητών. β) Ο
τύπος του ανακεκλιμένου Ηρακλή είναι πολύ διαδεδομένος την εποχή αυτή 73. γ) Ένα ακόμη
στοιχείο που υποστηρίζει την άποψη ότι η μορφή πρέπει να ταυτιστεί με τον Ηρακλή, είναι ο
κάνθαρος «σωτάδειου» τύπου (ρηχός, χωρίς πόδι, με υπερυψωμένες λαβές), ένα αγγείο, που
έλκει την καταγωγή του από την Βοιωτία και είναι γνωστό ότι συνδέεται με τον Ηρακλή και
τη λατρεία του. Ο κάνθαρος θεωρείται από την πλειονότητα των επιστημόνων ως ταφικό
αγγείο που απεικονίζεται συχνά στα χέρια των νεκρών στα επιτύμβια μνημεία και αγγεία
που κρατούν οι ήρωες που δεν ανήκουν πια στη γήινη σφαίρα 74. Σχετίζεται επίσης με το
Διόνυσο και τη μυστηριακή λατρεία του75. δ) Επί πλέον με τη λατρεία76 του θεοποιημένου
Ηρακλή ως σχήμα αγγείου σχετίζεται και ο λέβητας – δίνος πάνω στον οποίο έχει
παρασταθεί η υπό εξέταση παράσταση του συμποσίου, αλλά έχει και απεικονισθεί πάνω στο
αγγείο. Πιθανώς, όπως υποστηρίζουν αρκετοί επιστήμονες και ο δίνος έχει ταφική –
εσχατολογική σημασία, και αποτελεί σύμβολο της αιώνιας ζωής μετά τον τάφο. ε) Η
στεφάνωση του Ηρακλή από τον Διόνυσο με στεφάνι ελιάς, που θεωρείται από μερικούς
σύμβολο θανάτου77,ενισχύει περεταίρω την εσχατολογική σημασία της παράστασης του
συμποσίου Διονύσου - Ηρακλέους.
Η καθισμένης γυναίκας με τη δάδα που συμπεριλαμβάνεται στον κεντρικό πίνακα.
ξεχωρίζει από τις άλλες μαινάδες, με την μεγαλοπρέπειά της, το διάδημα με τις σπείρες που
φορεί, -όμοιο με εκείνο του Ηρακλή και του Διονύσου- και από την προσεκτική απόδοση του
ενδύματός της, και των κοσμημάτων της (ενώτια). Αναμφισβήτητα δεν πρόκειται για μια
τυχαία μορφή, που ανήκει στο σύνολο της θεωρούμενης ως κύριας όψης, συμμετέχοντας στο
συμπόσιο. Παρ’ όλα αυτά μια ταύτισή της με τη νύφη του Διονύσου, την Αριάδνη78, θεωρείται
παρακινδυνευμένη, επειδή σε ανάλογες παραστάσεις η φερόμενη σαν Αριάδνη βρίσκεται σε
αμεσότερη σχέση με τον Διόνυσο (κάθεται στα πόδια της κλίνης του, τον εναγκαλίζεται ή την
κοιτάζει και ανταποδίδει το βλέμμα του ή ακόμη απεικονίζεται να δέχεται τιμές από τα μέλη
του διονυσιακού θιάσου, απουσία του θεού79).

72Trendall,

LCS, suppl.1,σημ 280.
(1997) σελ. 121-132, 134,πιν. 5α-γ. Harrison E, B., Hesperia 33( 1964)σελ.76 κέ, πιν. 14 α-γ. Tagalidou, Ε.,
Weihreliefs an Herakles aus klassischer Zeit, Jonsered 1993,σελ. 11. Blech (1982) σελ.431-432. Boardman (1979) σελ. 149,
151. Fehr (1971) σελ 69 κε.,82 κε.,152 κε. Blatter, R., AA (1976) σελ.49 κε. Kilinski ,K., in Saphiro (εκδ.) Art, Mythland
Culture,. Greek Vases from Southern Collections, Austellungskatalog, New Orleans, Museum of Art, Tulane University (1981)
σελ. 74κε., αρ 28, με φωτ. Metzger (1951) σελ. 224 κε. Haufmann, G.M.A. Lagender Herakles in Plastik (1971). Scharmer, H.,
Der gelagerte Herakles, 124, BWPr (1971) σελ. 5κε.Trendall, LCS, suppl.1,σελ.64, σημ. 209, σελ.68,79.
74Trendall, LCS, suppl.1, σελ. 83-86,σημ. 291. Lohmann, Crabmäler,143-144κε., σημ.1206. Schauenburg, K., Jahrbuch des
Deutschen Archäologischen Instituts= JdI. (Στο εξής JdI) JdI 68 (1953) σελ. 66 κε. Galinsky, G.K., The Herakles Theme (1972)
εικ. πιν.5.P. Elderkin, G.W. Kantharos. Studies in Dionyciac and Kindred Cult(1924)σελ. 3 κε.
75Καθαρίου (2002), σημ. 792. «Αγγεία όπως μεσόμφαλες φιάλες, κάνθαροι και ρυτά που κρατούν στις παραστάσεις
συμποσίων θεοί και ήρωες, όπως ο Διόνυσος, ο Πλούτωνας, ο Τριπτόλεμος και ο Ηρακλής ταιριάζουν σε συμπόσια δημόσιου
και κυρίως λατρευτικού χαρακτήρα».
76Αλξανδρή, Ο., ΑΔ 29 (1973/74) Χρονικά, πιν. 121. CorpusVasorumAntiquorum =CVA(στο εξήςCVA)CVA4, σελ.114-115, εικ.
148. LIMC (1988) λ.Herakles, αρ.1378, εικ. 534 (J. Boardman). Beazley, ARV 2 438, 8. Metzger (1951) σελ. 214, πιν. XXXI.I. Ο
Παυσανίας αναφέρει δύο λέβητες ως ακρωτήρια του ναού του Διός στην Ολυμπία ( Pausanias 5. 10.4). Ο vonStraten
(1979)σελ.189-191.θεωρεί ότι το αγγείο σχετίζεται με την μίξη του κρασιού στα «Οινηστήρια» μια εορτή του προς τιμήν του
Ηρακλέους, που σχετίζεται με τα Απατούρια.
77Για τη σχέση του Ηρακλή με το ελαιόδενδρο και την ελιά: Carabatea (1997) σελ.133, σημ. 14,18. Παράλληλα: ARV2 1419,I,
LIMCV ( 1990) λ. Ηρακλής, αρ. 1368-1380 (J. Boardman). CVAI, σελ. 36-37, εικ. 32. 1.
78Την ταύτιση της μορφής με την Αριάδνη, πιθανολόγησε ο καθηγητής της αγγειογραφίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μιχ. Τιβέριος. REII (1985) σελ.803-810, λ.Ariadne (Wagner,R.). Brommer (1973) σελ.217218,227-243. LIMC III (1986) σελ. 482-488.λ. Dionysos 708-779 (Gaspari,C.) LIMC III (1986) 1052-1053, λ. Ariadne 1-154
(Bernhard, ML., Daszewski, W.A.). Schöne (1987) σελ. 61κε.
79 Για μια συνοπτική εικόνα των παραστάσεων της Αριάδνης με τον Διόνυσο, βλ. Kaempf –Dimitriadou, S., Die Liebe der
Götter in der attischen Kunst des5 Jahrhundrets v. Chr.,Basel 1979, σελ.30 κε. Schefold (1981)σελ. 265 κε. Για συμπόσια
Διονύσου – Αριάδνης: ARV2 1269,3. Carpenter, T.H., Symposion of Gods, Murray -Tecusan 1995, εικ. 1-3. ARV 2 1270,17. CVA
Würzburg II (1980) πιν. 5. 1-4. 6.1-2.
73Carabatea
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Η μορφή θα μπορούσε ακόμα να ταυτισθεί με την Αφροδίτη 80, τη γυναίκα του Διονύσου
και μητέρα των Τριών Χαρίτων, που έχει χθόνιο χαρακτήρα ή με μία από τις Ελευσινιακές
θεότητες81, πιθανώς την Περσεφόνη (λόγω και της δάδας που κρατεί) ή την Ήβη, την οποία
νυμφεύθηκε ο Ηρακλής στον Όλυμπο 82.
Το πιθανότερο όμως είναι να πρόκειται για μια απλή μαινάδα, που κατέχει όμως ανάμεσα
στις άλλες, ξεχωριστή θέση83.
Το αγγείο αποδίδεται, -τουλάχιστον η θεωρούμενη ως κύρια όψη- με αρκετή ασφάλεια
στον ζωγράφο του Δίνου του Βερολίνου. Ο ζωγράφος του Δίνου 84 πήρε το όνομά του από
έναν παρόμοιο με τον δίνο των Αχαρνών λέβητα με παράσταση του Διονύσου σε συμπόσιο,
που βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο του Βερολίνου85. Εκτός από τα άλλα, συνήθως μεγάλου
μεγέθους αγγεία που συνήθιζε να διακοσμεί, διακόσμησε και πέντε (με το δημοσιευόμενο
αγγείο) δίνους86 και διέδωσε το σχήμα στα μεγάλα εργαστήρια των ζωγράφων του 4ου αι. π.
Χ. Υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους ζωγράφους του ερυθρόμορφου ρυθμού, του τέλους
του 5ου αι. π. Χ. Ήταν νεωτεριστής και μαθήτευσε στο εργαστήριο του ζ. του Κλεοφώντος 87,
που με τη σειρά του προέρχεται από το εργαστήριο του ζωγράφου του Πολύγνωτου 88. Η
τεχνοτροπία του βρίσκεται μεταξύ του κλασικισμού, του απλούστερου ρυθμού (κύριος
εκπρόσωπος του οποίου ήταν ο ζωγρ. της Ιένας89) και της νέας εποχής, του πλούσιου
διακοσμημένου ρυθμού(κύριος αντιπρόσωπος του οποίου ήταν ο Μειδίας)90. Η επίδραση των
γλυπτών του Παρθενώνα είναι φανερή στα έργα του91, ιδιαίτερα στην πρώιμη και τη μέση
περίοδό του, στην οποία τοποθετείται ο λέβητας των Αχαρνών. Οι μορφές του είναι πιο
σαρκώδεις, στρογγυλές και συμπαγής απ’ ότι του δασκάλου του και έχει αρκετά καλή
αίσθηση του βάθους. Οι πτυχώσεις των ενδυμάτων του είναι κοντές και άτακτες, ενώ στον
κάτω κορμό των μορφών ευθείες και πιο στυλιζαρισμένες. Προτιμά τα διονυσιακά θέματα,
κυρίως συμπόσια με ανακεκλιμένες μορφές. Τις τοποθετεί σε διαφορά επίπεδα ή στην
περιφέρεια του αγγείου και είναι ελαφρώς μεγαλύτερες στην κύρια όψη. Τα σώματα
σχεδιάζονται σε τρία τέταρτα, ενώ για πρώτη φορά τα πρόσωπα παριστάνονται και
μετωπικά. Χρησιμοποιεί την ανάγλυφη γραμμή, το προσχέδιο και τα πρόσθετα χρώματα,
λευκό και ερυθρό, σε λεπτομέρειες της παράστασης. Οι θεοί και οι ήρωες παριστάνονται νέοι
και αγένειοι, σαν αναγεννημένοι, με κοντή κόμη.
Trendall LCS, suppl.1,σελ. 120, σημ. 450-451. Gruppe O., Griechische Mythologie II(1906)σελ.135, σημ 3. Metzger (1951)
σελ. 85 κε..89. σημ.1. Langlotz, Ε., Aphrodite in der Gärten, SB Heidelburg 1953/4,2κεφ. 33
81LIMCIV (1988) σελ.380, λ. Ηades 74 (Linder, R.) Vollkommer (1988) σελ. 43, αρ.284, εικ. 56. LIMCV (1990) σελ.179 λ.
Herakles 3495 (Boardman,J., κ.ά.) Paul- Zinserling(1994) πιν. 2.1.
82Bl. Matzger(1951) σελ.212-230,386-387. Laurens, A.F., Hébé, Images, Mythes et Cultes, Ρaris 1985, τηςίδιας, Identification d’
Hébé ? Le nom, l’un et le multiple, Bérard (1987)σελ.59-72. LIMCIV(1988) σελ.458-464 λ. Ηebe I ( Laurens, A.F.,.) 464-467 l. λ.
Juventus( Simon ,E.).
83 Για προβληματισμό αν οι καθισμένες εξέχουσες γυναικείες μορφές είναι απλές μαινάδες, θεές ή η Αριάδνη βλ. Fehr (1971)
σελ.91.Denzer(1982)σελ.124.,LIMCVIII, 785 λ. Mainades (Krauskopf, I., Simon, E.).Schöne (1987)σελ. 66, Paul-Zinserling
(1994)σελ.42.Beazley, ARV2 1425,8.
84ARV 2 1180,10, Kaempf Dimitriadou (1979) πιν.l. 19.6 αρ. 298β. Burn, L., The Meidias Painter, Oxford (1987) σελ.13.
Immerwahr, H, R., Attic Script: A Survay, Oxford 1990,σελ. 111-2, Τιβέριος. Μ.Α., Ελληνική Τέχνη. Αρχαία Αγγεία, Αθήνα 1966,
σελ. 327-328, εικ. 169-172.Carpenter ( 1997)σελ. 98.CVAWien III( 1178) σελ.11-12,πιν.105.CVA Compiegne( 1929) πιν. 18,12,πιν.19.1-2( 440-430B.C.), CVA Madrid II ( 1944) III ιδ. πιν. 143, CVA Bologna IV (1957) πιν. 68.3-5, πιν 69-70.9 (420-410
B.C).
85 Beazley ARV 2,1184, LIMCIII, πιν.339. Hahland, Μ.,Vasen um Meidias, Berlin 1930,σελ. 14 κε.πιν 12,2.
86 Δίνος του Βερολίνου 2402 (Μουσείο Περγάμου) από την Αθήνα. Furtwangler, A., La collection Sabouroff, Berlin 1883-1887,
πιν 11.56-57, όπου 2.2, 2.1. Δίνος από την Αθήνα, αρ.14500 ( Maar, 6 πιν. 19.2.3).Δίνος στο Παλέρμο από τον Ακράγαντα
(Hahland,ό.π. πιν 5.). ΑRV2 1152,σελ.3-6, McPhee (1973)σελ.24 κε. Δίνος αρ. 215320 στην Βοστώνη(MuseumofFineArts
96.720) Carpenter, κ.ά.( Oxford 1989) σελ. 337. Beazley J. D., ARV2 , 1156.20.
87 McPhee (1987) σελ. 27. ARV 2 1145. 37.
88Matheson, S.B.,Polygnotos and Vase Painting in Classical Athens, Madison/Wisconsin 1995. Richter(1958(2)σελ.142143,151.ARV2 1062,166-167, ARV2, 1147,42. Folsom, R.S.Attic Red figured Pottery, Park Ridge 1976, σελ.152, σημ.1.
89Paul-Zinserling,(1994).
90Hahland. W., Studien zur attischen Vasenmalerei um 400 v. Chr..Marburg, 1931.
91Καθαρίου (2002) σελ. 85
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Συνεργάτες του και ζωγράφοι που παρουσιάζουν τεχνοτροπική σχέση μαζί του 92 είναι οι
ζωγρ. του Πολίονα, του Προνόμου, του Τάλω, της Suesula, του Νικία, του Κάδμου, του
Κέκροπα, του Πόθου, του Δίνου των Αθηνών. Τον ακολουθούν οι λίγο μεταγενέστεροι (αρχές
του 4ου αι. π. Χ.) ζωγράφοι, που μαθήτευσαν κοντά του, οι ζωγρ. του Μελεάγρου, Erbach και
οι συνεργάτες τους, ζωγρ. των Αθηνών 12255, της Αμυμώνης του Würzburg, του Λονδίνου F
64 και αρκετοί άλλοι.
Μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο οι εξαγωγές των αγγείων στις αγορές της Ετρουρίας
και της Κάτω Ιταλίας, που έχουν γίνει ανταγωνιστικές και παράγουν πια τα δικά τους αγγεία,
περιορίζονται αισθητά93. Τα εργαστήρια που κατάφεραν να επιβιώσουν μετά το τέλος του
πολέμου, όπως το εργαστήριο του ζωγρ. του Δίνου, διατηρούν από τις παλαιότερες αγορές
τους μόνον τις αγορές της Βόρειας Ιταλίας (Bologna, Spina) ενώ στρέφονται και σε
καινούργιες αγορές στη Β. και Ν. Ισπανία, στη Νότια Γαλλία, στην Αίγυπτο, στη Ρόδο, στη
Κύπρο, στη Μέση Ανατολή και στη Μαύρη Θάλασσα. Ταυτόχρονα τα ίδια εργαστήρια
καλύπτουν και τις ανάγκες των εγχώριων αγορών, από τις οποίες μεγαλύτερες ήταν της
Αττικής, της Κορίνθου, της Βοιωτίας και της Ολύνθου. Η επιλογή των θεμάτων γίνεται με
βάση τις ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύνονταν και τις περιστάσεις στις οποίες αυτά
χρησιμοποιούνταν.
Δεν είναι απολύτως σαφές το κατά πόσον οι παραστάσεις αυτές αντικατοπτρίζουν
πραγματικά λατρευτικά δρώμενα που σχετίζονται με συγκεκριμένες εορτές94 προς τιμήν του
Διονύσου ή του Ηρακλή, απεικονίζουν ένα σατυρικό δράμα, μια θεατρική, δηλαδή,
παράσταση95ή κινούνται καθαρά στην σφαίρα του μύθου και της φαντασίας 96. Το
πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για μια καθαρά φανταστική – μυθική παράσταση συμποσίου
του Διονύσου με τον Ηρακλή με ιδιαίτερο συμβολικό μυστηριακό – ταφικό χαρακτήρα. Την
υπόθεση επιβεβαιώνει και η ταφική χρήση του αγγείου. Πιστεύουμε, ότι πιθανώς η αφορμή
της δημιουργίας του θα ήταν αρχικά μια παραγγελία για κάποια συγκεκριμένη εγχώρια ή
ξένη αγορά, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σ’ ένα συμπόσιο, αλλά εξαιτίας της
αποτυχημένης όπτησής του φιλοξένησε τελικά την ταφή μιας γυναίκας από τις Αχαρνές.
Το γεγονός αυτό δεν μειώνει στο ελάχιστο τη μεγάλη καλλιτεχνική αξία του δίνου του
ζωγρ. του Δίνου, που θα αποτελέσει μελλοντικά ένα από τα σημαντικότερα εκθέματα του
νέου Αρχαιολογικού Μουσείου των Αχαρνών.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Θεσσαλίας
Ο Κατοχικός Λιμός στις Αχαρνές Αττικής
Το έτος 1941 αποτελεί ένα από τα πλέον ζοφερά έτη για τον Ελληνισμό. Είναι το έτος που
στην Ελληνική γλώσσα αρχίζει να γράφεται η λέξη Κατοχή με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα
της, για να δηλώσει την τριπλή κατοχή τη Ελλάδος από τα Γερμανικά, τα Ιταλικά και
Βουλγαρικά στρατεύματα, καθώς και η λέξη Πείνα με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα, για να
δηλώσει τον λιμό που έπληξε την Αθήνα και στοίχησε σε πολλούς ανθρώπους τη ζωή τους
και σε άλλους, εκείνους που επιβίωσαν, την υγεία τους.
Οι εικόνες με τις λιπόσαρκες γυναίκες, τα σκελετωμένα παιδιά και τα κάρα με τους νεκρούς
που όδευαν προς το νεκροτομείο, για να λάβουν το απαραίτητο πιστοποιητικό θανάτου και
στη συνέχεια για ταφή είναι δυστυχώς οικεία σε όλους μας. Πίστευα όμως ότι ο λιμός αυτός
είχε πλήξει την Αθήνα και ότι η επαρχία και οι άλλες πόλεις, που ούτως ή άλλως από παλιά
υποσιτίζονταν, είχαν λιγότερο πληγεί από την έλλειψη τροφίμων, ώσπου το 2003 σε μία
αίθουσα δημοπρασιών συνάντησα αρχειακό υλικό από τον Δήμο Αχαρνών, που με έκανε να
αλλάξω γνώμη και να καταλάβω ότι εκτός από την Αθήνα και οι Αχαρνές, το Μενίδι εκείνης
της εποχής, αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα και ότι αυτό είχε συνέπεια για τη ζωή των
ανθρώπων εκεί.
Το υλικό αυτό προερχόταν από το αρχείο του Δήμου Αχαρνών, δεν γνωρίζω αν
υπεξαιρέθηκε ή πετάχτηκε, -δυστυχώς καταστροφή αρχείων συμβαίνει κάθε μέρα στην
Ελλάδα-, με συνέπεια να χάνονται πολύτιμα στοιχεία και της παλαιότερης, αλλά και της
πρόσφατης ιστορίας μας. Αφορούσε αυτό το αρχειακό υλικό συγκεντρωτική κατάσταση των
θανάτων που συνέβησαν από το 1939 έως το 1945. Υπερκάλυπταν αυτά τα αρχεία την
περίοδο της κατοχής, ήταν συνοπτικά, καθώς επίσης και ονομαστικά με τα νοσήματα από τα
οποία πέθαναν διάφοροι άνθρωποι. Θα μου επιτρέψετε να μην αναφερθώ περαιτέρω, γιατί
ορισμένοι πέθαναν από το νοσήματα τα οποία εντάσσονται στα λεγόμενα προσωπικά
δεδομένα, και δεν είναι σωστό να τα εκθέτουμε δημοσίως. Θεώρησα λοιπόν καλό να
παρουσιάσω με τη μορφή διαγραμμάτων το τι ακριβώς συνέβαινε από δημογραφικής
απόψεως στον Δήμο Αχαρνών κατά το 1940, δηλαδή πριν καλά – καλά ξεσπάσει ο πόλεμος.
Με πράσινο χρώμα απεικονίζονται οι γεννήσεις και με κόκκινο χρώμα οι θάνατοι. Βλέπουμε
ότι σε κάθε σχεδόν μήνα υπερτερούν οι γεννήσεις των θανάτων και επομένως έχουμε μια
συνεχή αλλά συνεχή αύξηση του πληθυσμού των Αχαρνών.
Η υψηλή γεννητικότητα χαρακτήριζε τον Ελληνισμό που ήταν, από δημογραφικής
απόψεως, υγιέστατος. Βλέπουμε λοιπόν ότι προς τη μέση του έτους και έως το Φθινόπωρο
του 1941, οι γεννήσεις αρχίζουν να μειώνονται και είναι φυσικό, διότι οι άντρες έλλειπαν
στον πόλεμο το περασμένο Φθινόπωρο. Αλλά παρατηρούμε ότι από τον Δεκέμβριο η κόκκινη
υψηλή στήλη δείχνει ότι έχουμε μια απότομη, εξαιρετικά μεγάλη αύξηση των θανάτων που
συνεχίζεται, όπως βλέπουμε το Χειμώνα και την Άνοιξη του 1942, έχουμε μια μικρή
υποχώρηση τον Ιούνιο και στη συνέχεια πάλι το Φθινόπωρο είναι εξαιρετικά υψηλή. Ενώ το
1943 έχουμε μείωση σημαντική των γεννήσεων, ο υποσιτισμός και ο λιμός είχαν πολλές
συνέπειες σε ότι αφορά τη γονιμότητα και των γυναικών. Στο τέλος του 1943 και ύστερα,
πολύ καθαρά πλέον το 1944, οι γεννήσεις γίνονται περισσότερες από τους θανάτους -είπαμε
ότι είχε πολύ μεγάλη γεννητικότητα ο Ελληνικός πληθυσμός- και ο πληθυσμός των Αχαρνών
αρχίζει να επουλώνει ταχύτατα το δημογραφικό πρόβλημα που προέκυψε κατά την Κατοχή.
Το 1945 είναι πλέον πάρα πολύ φυσιολογική η αναλογία γεννήσεων προς τους θανάτους.
Μαζί με τις καταστάσεις που σας έδειξα προηγουμένως είχαν κατατεθεί για δημοπράτηση
και δεκάδες πιστοποιητικά θανάτου ανθρώπων που πέθαιναν εκείνη τη συγκεκριμένη
περίοδο -δείχνω πολλά από αυτά- και βλέπουμε ότι πολλοί από αυτούς που πέθαναν ήταν
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παιδιά ακόμη και νεογέννητα ολίγων ημερών, ολίγων μηνών και το δραματικότερο από όλα
ήτανε έφηβοι και νέοι άνθρωποι. Πριν αρχίσω να προβάλλω αυτά τα πιστοποιητικά τα οποία
υπογράφουν δύο κυρίως γιατροί, ο ένας ονομαζόταν Γαδάς και ο άλλος Μπούκης, θα
παρατηρήσουμε ότι υπήρχαν και ορισμένοι θάνατοι που οφείλονταν σε άσχετη αιτία και
τους άφησα για το τέλος, για να δούμε ότι κάποια ανθρώπινα πάθη εξακολουθούσαν να
κυβερνούν τους ανθρώπους, ακόμα και σε εκείνες τις πιο χαλεπές για την πατρίδα εποχές.
Βλέπουμε ένα νεογνό το οποίο πέθανε μέσα σε ελάχιστες ώρες ως ατροφικό, ήτανε το βάρος
του πάρα πολύ μικρό, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την ζωή, το ίδιο και άλλο ένα, μόλις
δύο μηνών.
Η νεογνική και παιδική θνησιμότητα ήταν εξαιρετικά ψηλή πράγμα αφύσικο, ηλικίας
τριάντα ημερών, μάλιστα θα πρέπει να ήταν και συγγενής του γιατρού, γιατί έχει το ίδιο
επώνυμο, οκτώ ημερών, τεσσάρων ετών, δύο ετών, δεκαπέντε ημερών, 98 ετών, έζησε
δηλαδή σχεδόν 100 χρόνια, για να πεθάνει από την πείνα. Το πιο δραματικό από όλα είναι
ότι, όταν ξεφύλλιζα αυτό το υλικό, με συγκίνησε ότι νεαρά άτομα ηλικίας 13, 18 και 20 και 22
ετών 20 ετών, 11 ετών πέθαιναν, από ασιτία. Και φυσικά και από λιμώδη νοσήματα. Η
εξασθένηση του οργανισμού λόγω της λιμοκτονίας τους τα έκανε περισσότερο ευάλωτα στα
λιμώδη νοσήματα, όπως είναι η μηνιγγίτιδα, η φυματίωση, ακόμα και διφθερίτιδα, η
πνευμονική φυματίωση και αυτή είχε τα θύματα της, και εδώ φυματιώδης μηνιγγίτιδα, ξανά,
δεν ήταν καθόλου σπάνια αιτία θανάτου δηλαδή εκείνη την εποχή, η φυματίωση των
πνευμόνων παρότι ζούσαν σε φυματικό περιβάλλον, 17 ετών από φυματίωση των
πνευμόνων και ελονοσία, φυσικά η οποία τότε ήταν ένα πολύ σοβαρό επιδημικό νόσημα και
η οποία πιθανόν να επιστρέψει στο εγγύς μέλλον -οι κώνωπες υπάρχουν και το πλασμώδιο
της ελονοσίας ξανά έρχεται με τους μετανάστες από τις τρίτες χώρες. Και από λόγο
φυματιώσεως και πελελάδες, δηλαδή αβιταμινώσεως από το σύμπλεγμα των βιταμινών Β,
18 ετών, και φυσικά τα οιδήματα λόγω ασιτίας, 76 ετών ηλικιωμένος αυτός, δεν έλλειπαν
όμως, παρόλη την πείνα, παρόλη την καταπίεση και κάποιοι που είχαν κάποιες κτηματικές
διαφορές τις οποίες θεώρησαν καλό να λύσουν με τα πυροβόλα όπλα, λόγω τραύματος της
κεφαλής φόνος γράφει ο ιατροδικαστής και τρεις θάνατοι που οφείλονταν σε φόνο, εδώ
πρόκειται για μια γυναίκα την οποία σκότωσε ένας Γερμανός στρατιώτης, είχαμε τρεις
τέτοιους φόνους οι οποίοι οφείλονται στο γεγονός ότι εισήλθαν αυτά τα τρία άτομα σε
επιτηρούμενες από τους γερμανούς περιοχές, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πλήρωσαν οι
Αχαρνές το γεγονός ότι γειτόνευαν με το αεροδρόμιο του Τατοϊου και με την Πάρνηθα που,
υποθέτω, ότι θα ήταν και χώρος εξορμήσεων αντάρτικων ομάδων.
Αυτές λοιπόν ήταν οι κύριες κατηγορίες του υλικού και αυτά ήταν τα δημογραφικά
δεδομένα τα οποία μελέτησα και συνοπτικώς σας δείχνω. Δυστυχώς δεν γνωρίζω αυτό το
υλικό σε ποιον κληροδότη κατέληξε και που βρίσκεται σήμερα, τουλάχιστον υπάρχει σε αυτή
τη μορφή την αρχειακή που σας έδειξα και, αν επιθυμεί ο Δήμος, να του δώσω ένα αντίγραφο
σε αυτή την μορφή. Ήταν μια πολύ δύσκολή εποχή και για τη χώρα και για τον ίδιο τον τόπο
αυτόν, ως εκ τούτου τέτοιου είδους αρχειακό υλικό είναι χρήσιμο για την ιστορική έρευνα,
αλλά και κυρίως για τη μνήμη των ανθρώπων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΛΑΔΑ
Βιολόγος – M.Sc., Ph.D. Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Διαχείρισης Χερσαίων και
Θαλασσίων Οικοσυστημάτων
Μόνιμη Εκπαιδευτικός
Το οικοσύστημα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας
πριν και μετά τη φωτιά του 2007
Η Πάρνηθα είναι ένας παράδεισος δίπλα στην Αθήνα, καθώς βρίσκεται μόλις 20
χλμ.μακριά από το κέντρο της πρωτεύουσας. Απλώνεται σε μια έκταση 300.000 στρεμμάτων
περίπου και έχει δεκάδες κορυφές από 500 έως 1.413 μ. ύψος. Οι υψηλότερες από αυτές είναι
η Καραβόλα (1.413m), το Όρνιο (1.350m), το Αυγό (1.201m) και η Κυρά (1.160m).
Βαθιές χαράδρες, οροπέδια και ορθοπλαγιές συνθέτουν τοπία εξαιρετικής ομορφιάς.
Τα κύρια πετρώματα του βουνού είναι ο ασβεστόλιθος, ο σχιστόλιθος και ο φλύσχης. Η
διάταξή τους ευνοεί τη δημιουργία πηγών συνεχούς ροής, 46 στο σύνολο, που σχηματίζουν
πολλά ρυάκια και μικρές λίμνες. Συναντώνται επίσης πολλά βάραθρα και σπήλαια, με
σημαντικότερο το σπήλαιο του Πανός.
Το 1961 ο μεγαλύτερος όγκος του βουνού ανακηρύχτηκε Εθνικός Δρυμός (ιδρυτικό
διάταγμα ΒΔ 644/1961) και αποτελούνταν από τον πυρήνα, που περιελάμβανε τον κεντρικό
όγκο του βουνού και είχε έκταση 38.000 στρ., και μια περιφερειακή ζώνη η οποία συνέπιπτε
με τα διοικητικά όρια του Δασαρχείου Πάρνηθας (250.000 στρ.). Ο πυρήνας είναι περιοχή
απόλυτης προστασίας, στην οποία επιτρέπεται μόνο η επιστημονική έρευνα, ενώ στην
περιφερειακή ζώνη επιτρέπονται ήπιες επεμβάσεις Από τον πυρήνα είχαν εξαιρεθεί οι
υπάρχουσες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τα ορειβατικά καταφύγια, το Σανατόριο (Ξενία),
το καζίνο και η πηγή Κανταλίδι.
Για κάθε Εθνικό Δρυμό και για κάθε προστατευόμενη περιοχή υπάρχει ένα ειδικό Σχέδιο
Διαχείρισης. Αυτό σημαίνει ότι ισχύει ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας και για να μπορέσουμε
να διαχειριστούμε μια προστατευόμενη περιοχή πρέπει να τηρούνται ορισμένες αρχές, οι
σημαντικότερες από τις οποίες είναι:
-Η βαθιά γνώση των οικολογικών και κοινωνικών συνθηκών,
-η προστασία και η χρήση (εκμετάλλευση) της φύσης και των φυσικών πόρων
-πρέπει να θεωρούνται σαν ένα ενιαίο σύνολο και να γίνονται μόνο με αειφορικές μεθόδους,
-τα τοπικά και ιδιωτικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα πρέπει να υποτάσσονται σε αυτά του
γενικότερου κοινωνικού συνόλου αλλά και σε εκείνα του μέλλοντος,
-όλα τα φυσικά και κοινωνικά φαινόμενα και διαδικασίες απαιτούν σύνθετες λύσεις.
Αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση του Εθνικού Δρυμού ήταν το Δασαρχείο Πάρνηθας
μέχρι το 2003, οπότε και ιδρύθηκε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, ο
οποίος αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει τις περισσότερες διαχειριστικές δράσεις και είναι σε
συνεργασία με το Δασαρχείο.
Στο ειδικό σχέδιο διαχείρισης που είχε ο Εθνικός Δρυμός είχαν καθοριστεί ζώνες
προστασίας, γιατί όλες οι περιοχές του Δρυμού δεν έχουν την ίδια σπουδαιότητα. Μετά τη
Μεγάλη Φωτιά επισπεύτηκε η έκδοση προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 336/24/7/2007),
σύμφωνα με το οποίο καθορίστηκαν 16 ζώνες προστασίας:
-Η πρώτη ζώνη (Α1) είναι απολύτου προστασίας και επιτρέπεται μόνο η επιστημονική
έρευνα και η επίσκεψη ειδικών επιστημόνων και του προσωπικού φύλαξης του Δρυμού
-Στην Α2 (επίσης απολύτου προστασίας) επιτρέπεται πλέον των ανωτέρω η υπαίθρια
αναψυχή, η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η διημέρευση του κοινού
-Στις άλλες ζώνες επιτρέπονται η δασοπονία, η γεωργία, η κτηνοτροφία και η οργανωμένη
αναψυχή
-Ειδικά στην ζώνη Ε1 εντάσσεται το πάρκο κεραιών των Ρ/Τ μέσων.
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Ο νέος πυρήνας του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας απαρτίζεται από τις ζώνες Α1 και Α2 και
αποτελείται από περίπου 110.000 στρέμματα.
Στην Πάρνηθα έχει απομείνει το μοναδικό ελατοδάσος της Αττικής, το οποίο
συρρικνώθηκε κατά τα 2/3 λόγω της Φωτιάς του 2007, η οποία κατέκαψε 21.800 στρ. Είναι
ένα πολύ σημαντικό δάσος, καθώς αποτελείται από το ενδημικό είδος Abies cephalonica
Loudon (κεφαλλονίτικο έλατο).
Το μεγαλύτερο μέρος της Πάρνηθας καλύπτεται από πευκοδάση, τα οποία εκτείνονται
σήμερα σε περίπου 84.400 στρ. Στη φωτιά κάηκαν 10.500 περίπου στρ. Στις υψηλότερες
κορυφές της Πάρνηθας (Καραβόλα, Όρνιο, Κυρά και Αέρας) αναπτύσσονται χαμηλοί
μαξιλαρόμορφοι θάμνοι (Astragalus angustifolius Lam.) που θυμίζουν υποαλπική ζώνη.
Επίσης υπάρχουν πολλές συστάδες του άρκευθου ή οξύκεδρου (Juniperus oxycedrus L.), ο
οποίος αναμιγνύεται σε μεγάλο ποσοστό με το έλατο. Τα είδη αυτά αναγεννώνται μετά τη
φωτιά.
Στα ρέματα της Πάρνηθας σχηματίζονται σημαντικοί βιότοποι με ιτιές, πλάτανους, λεύκες,
όστριες και φράξους. Πολλοί από αυτούς τους βιότοπους καταστράφηκαν από την πυρκαγιά.
Στις ανατολικές περιοχές του βουνού, υπάρχουν εκτεταμένες διαπλάσεις από χνοώδη δρυ
(Quercus pubescens Willd.). Οι διαπλάσεις της δρυός αυτής στη δυτική Πάρνηθα κάηκαν, αλλά
αναγεννήθηκαν.
Στις χαμηλές περιοχές του βουνού υπάρχουν εκτεταμένες διαπλάσεις από φρύγανα
(χαμηλοί, αειθαλείς θάμνοι που αντέχουν στην ξηρασία), όπως θυμάρι, ρίγανη, λαδανιά,
αστοιβίδες, θρούμπι. Τα φρύγανα είναι σημαντικός βιότοπος για ορχιδέες και ερπετά. Στα
μεσαία υψόμετρα αντικαθίστανται από άλλους θάμνους, αείφυλλους πλατύφυλλους, που
σχηματίζουν τη λεγόμενη μακκία βλάστηση και είναι οι αγριελιές, οι κουμαριές, οι σχίνοι, τα
πουρνάρια, οι κοκκορεβιθιές, οι αριές κ.ά.
Η χλωρίδα της Πάρνηθας ακολουθεί το πρότυπο της ελληνικής χλωρίδας, η οποία είναι
πάρα πολύ πλούσια και αποτελείται από 7.000 είδη φυτών, ενώ ολόκληρη η Ευρώπη έχει
25.000 είδη! Στην Πάρνηθα φυτρώνει το 1/6 των φυτικών ειδών όλης της χώρας, περίπου
1.100 taxa (Απλαδά, 2008), τα οποία ανήκουν σε 456 γένη και 90 οικογένειες. Στην
περιοχή επικρατούν τα θερόφυτα, μονοετή δηλαδή φυτά, κάτι που επιβεβαιώνει το
μεσογειακό κλίμα της περιοχής.
Σημαντικό ποσοστό καταλαμβάνουν τα ενδημικά, που αριθμούν τα 92 taxa. Κάποια από
αυτά απαντούν δηλαδή σχεδόν σε όλη τη χώρα, άλλα μόνο στην ηπειρωτική Ελλάδα, άλλα
μόνο στη Στερεά Ελλάδα, μόνο στην Αττική κλπ. Υπάρχουν όμως και δύο φυτά που
φυτρώνουν μόνο στην Πάρνηθα και πουθενά αλλού στον κόσμο: το αγριογαρύφαλλο της
Πάρνηθας (Silene oligantha Boiss. & Heldr. subsp. parnesia Greuter.), με το μικρό
λεπτεπίλεπτο άνθος του και πάνω στα βράχια, ξεφεύγει συνήθως από το κοινό μάτι και η
καμπανούλα της Πάρνηθας (Campanula celsii A. DC. subsp. parnesia Phitos), η οποία
σχηματίζει όμορφους μοβ τάπητες πάνω στα ασβεστολιθικά βράχια του βουνού τον Μάιο.
Επιπλέον, υπάρχουν κάποια είδη που θεωρούνται σπάνια για το βουνό είτε επειδήέχουν
πολύ μικρούς πληθυσμούς είτε επειδή οι πληθυσμοί τους απειλούνται ή δέχονται κάποιες
πιέσεις:
Η άσπρη παιώνια [Paeonia mascula (L.) Miller subsp. hellenica Tzanoud.] ενδημεί στην
Ελλάδα και υπάρχει επίσης στην Ιταλία. Είναι εξαιρετικά σπάνια, καθώς έχουν βρεθεί τρεις
πληθυσμοί, ο καθένας με 30 άτομα.
Ο κόκκινος κρίνος (Lilium chalcedonicum L.) αριθμεί επίσης τρεις πληθυσμούς στο βουνό,
συνολικά περίπου 100 άτομα και κινδυνεύει από τη συλλογή, καθώς είναι πολύ όμορφο
φυτό. Είναι ενδημικός στην Ελλάδα και την Αλβανία.
Η μαύρη φριτιλλάρια (Fritillaria obliqua Ker-Gawler subsp. obliqua) έχει περιληφθεί στο
Κόκκινο Βιβλίο των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. Υπάρχει στην Αττική
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και στην Εύβοια και ευτυχώς έχει αρκετά μεγάλους και απομονωμένους πληθυσμούς στο
βουνό.
Η σκαμπιόζα του Υμηττού [Lomelosia hymettia (Boiss. & Spruner) Greuter & Burdet] είναι
ενδημική στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, έχει βρεθεί μόνο στη Νότια Πάρνηθα και ο
πληθυσμός της αριθμεί πολύ λίγα άτομα.
Η κομάντρα η κομψή [Comandra umbellata (L.) Nutt subsp. elegans (Sprengel)Piehl.]
είναι ένα πάρα πολύ σπάνιο είδος για τη χώρα μας και εξαπλώνεται ακόμα σε άλλες
βαλκανικές χώρες και στην Τουρκία. Στην Πάρνηθα είναι επίσης εξαιρετικά σπάνια, καθώς
έχουν βρεθεί δυο πολύ μικροί πληθυσμοί.
Το λινάρι το λευκανθές (Linum leucanthum Boiss. & Heldr.) έχει δύο πληθυσμούς στο
βουνό, ο καθένας περίπου από 30 άτομα. Είναι ενδημικό στη νοτιοανατολική Ελλάδα.
Η κίτρινη τουλίπα [Tulipa sylvestris L. subsp. australis (Link.) Pamp.] έχει ευρεία εξάπλωση
στην Ευρώπη. Στην Πάρνηθα υπάρχουν λίγοι πληθυσμοί που κινδυνεύουν από τη συλλογή,
καθώς βρίσκονται πάνω στον δρόμο. Έχει κηρυχθεί προστατευτέο είδος με βάση το Π.Δ.
67/81. Επίσης υπάρχουν πολύ μεγάλοι πληθυσμοί στην Πάρνηθα από κόκκινες τουλίπες
(Tulipa hageri Heldr.), αλλά κινδυνεύουν από τη συλλογή. Τo είδος αυτό υπάρχει στην
Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Τουρκία.
Επιπλέον, το 2008 περιγράφτηκε ένα νέο είδος για την επιστήμη, το Alliumbrussalisii
Tzanoud. & Kypr., το οποίο ανακαλύφθηκε πρώτη φορά στη νότια Πάρνηθα μόλις το 2004,
από τους Ζ. Κυπριωτάκη και Δ. Τζανουδάκη και δημοσιεύτηκε το 2008. Έκτοτε
ανακαλύφθηκε και στο φαράγγι του Βουραϊκού και αλλού. Είχε ξεφύγει από πολλούς
ερευνητές, λόγω της «περίεργης» ανθοφορίας του, καθώς ανθίζει τέλη Αυγούστου, αλλά και
της ομοιότητάς του με το είδος Allium paniculatum. Θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο είδος.
Το βουνό είναι επίσης πλούσιο σε άγρια πανίδα, με πολλά taxa που είναι υπό
καθεστώς προστασίας. Δυστυχώς δεν έχουμε σαφή γνώση για τα ασπόνδυλα δηλαδή τα
έντομα, τις αράχνες, τα σαλιγκάρια, τους σκώληκες κλπ. Υπολογίζουμε ότι στην Πάρνηθα
βρίσκονται περίπου 10.000 έως 20.000 είδη ασπόνδυλων. Με βάση τη βιβλιογραφία,
υποθέτουμε ότι υπάρχουν επίσης: Τα 7 από τα 22 είδη αμφιβίων της χώρας (βάτραχοι,
φρύνοι, σαλαμάνδρες), τα οποία είναι προστατευόμενα. Τα αμφίβια είναι πολύ σπάνια στην
Πάρνηθα και οι πληθυσμοί τους κινδυνεύουν παγκοσμίως από την ανθρώπινη
δραστηριότητα.
Τα 21 από τα 61 είδη ερπετών που έχει η Ελλάδα (χελώνες, σαύρες και φίδια), επίσης
προστατευόμενα. Ανάμεσα σε αυτά είναι και η κρασπεδωτή χελώνα, ενδημική στη χώρα μας,
η οποία ξεχωρίζει από το χέλυό της που σχηματίζει κράσπεδο.
Τα 131 από τα 432 είδη πτηνών της χώρας (κοκκινολαίμηδες, παπαδίτσες, σπίνοι,
πέρδικες, γεράκια, αετοί κ.λ.π.). 90 από αυτά τα είδη προστατεύονται.
Τα 37 από τα 120 είδη θηλαστικών της Ελλάδας (αλεπούδες, ασβοί, λαγοί, κουνάβια,
νυχτερίδες, τυφλοπόντικες κλπ.). 34 από αυτά τα είδη είναι προστατευόμενα.
Το σημαντικότερο είδος όμως είναι το κόκκινο ελάφι [Cervus elaphus (Erxleben,1777)],
καθώς η Πάρνηθα φιλοξενεί τον τελευταίο μεγάλο πληθυσμό μέσα σε ελληνικά σύνορα.
Υπολογίζεται ότι σε όλη την έκταση του βουνού ζουν περίπου 500 ελάφια. Τα αρσενικά
ξεχωρίζουν από τα θηλυκά γιατί έχουν κέρατα. Μάλιστα, τα κέρατά τους πέφτουν κάθε
χρόνο και τα καινούρια βγαίνουν στην αρχή με ένα μαύρο βελούδινο κάλυμμα, το οποίο στη
συνέχεια το τρίβουν τα ελάφια στα δέντρα και το αποβάλλουν. Κάθε χρόνο προστίθεται
συνήθως μια καινούρια διακλάδωση στα κέρατα.
Η περίοδος Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου είναι η περίοδος αναπαραγωγής των ελαφιών και σε
όλο το βουνό ακούγονται τα μουγκρητά των αρσενικών που καλούν τα θηλυκά. Πολλές
φορές γίνονται μάχες μεταξύ δύο αρσενικών για την υπεράσπιση της περιοχής τους και του
«χαρεμιού» τους, καθώς είναι πολυγαμικό είδος.
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Μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τα δάση είναι οι φωτιές. Για την προστασία του
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας από τις πυρκαγιές, είχε διανοιχθεί πλήρες δίκτυο δρόμων
καιαντιπυρικών λωρίδων (πάνω από 400 km συνολικά), είχαν κατασκευαστεί
υδατοδεξαμενές, πυροφυλάκια, και γίνονταν εκτεταμένοι καθαρισμοί παρόδιας βλάστησης.
Η ανάπτυξη όμως μεγάλου μετώπου πυρκαγιάς στη Βοιωτία, οι ισχυροί δυτικοί άνεμοι
καθώς και η μη έγκαιρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, είχε σαν αποτέλεσμα να μην
χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες υποδομές και να καταστραφεί μεγάλο μέρος του Εθνικού
Δρυμού. Δεν χωρά αμφιβολία ότι η καταστροφή που έγινε στον Εθνικό Δρυμό είναι πολύ
μεγάλη και για κάποιες επιφάνειες μάλιστα, μη αναστρέψιμη.
Οι πυρκαγιές είναι ένα συχνό φαινόμενο στα μεσογειακά οικοσυστήματα και άρα και στη
χώρα μας. Αυτό οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους, στις κλιματολογικές συνθήκες και στην
ευφλεκτότητα της βλάστησης. Το καλοκαίρι έχουμε μια μακρά ξηρή περίοδο, με πολύ
χαμηλά ύψη βροχοπτώσεων και πολύ υψηλές μέσες θερμοκρασίες. Αυτή η κατάσταση σε
συνδυασμό με την υψηλή περιεκτικότητα των μεσογειακών δένδρων και θάμνων σε ρετσίνι
και αιθέρια έλαια, τη χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία της βλάστησης, αλλά και τη μεγάλη
πυκνότητα αυτής κατά τόπους, δημιουργούν ένα σκηνικό κατάλληλο για πυρκαγιά. Ειδικά
τον Αύγουστο, οι πολύ ισχυροί άνεμοι καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο το έργο της
κατάσβεσης.
Στα Μεσογειακά οικοσυστήματα υπάρχουν τα λεγόμενα «πυρόφιλα» είδη, τα οποία
διαθέτουν εξελικτικούς μηχανισμούς που τα βοηθούν να προσαρμοστούν σε αυτές τις
συνθήκες και να αναβλαστήσουν μετά τη φωτιά. Αυτά διακρίνονται σε:
- Υποχρεωτικώς αναβλαστάνοντα είδη, των οποίων η αναβλάστηση διεγείρεται μετά τη
φωτιά (Quercuscoccifera L., Q.ilexL., Arbutussp., Platanussp., Salixsp., κλπ.) με υπόγειους
βλαστούς
- Δυνητικώς αναβλαστάνοντα είδη, που τα σπέρματά τους και η αναβλάστησή τους
διεγείρεται μετά τη φωτιά, όπως ορισμένα θαμνώδη είδη (π.χ. λαδανιά), πολυετή
αγροστώδη, διάφορα είδη ψυχανθών (π.χ. τετράγκαθα), και γεώφυτα (κρόκοι, κυκλάμινα,
ασφόδελοι, κ.ο.κ.) κλπ.
- Υποχρεωτικώς αναγεννώμενα είδη, τα σπέρματα των οποίων διεγείρονται μετά τη
φωτιά όπως η Χαλέπιος πεύκη (Pinus halepensis Miller).
Πρόβλημα όμως υπάρχει με το ελατοδάσος, στο οποίο χρειάζεται τεχνητή αναδάσωση. Η
κεφαλληνιακή ελάτη δεν μπορεί να αναγεννηθεί μόνη της με φυσικό τρόπο,καθώς είναι ένα
είδος που εξελίχτηκε χωρίς να εμφανίζει καμία προσαρμογή στις πυρκαγιές.
Σχηματίζει δάση σε μεγάλα υψόμετρα, στα οποία δεν εμφανίζονται συχνά πυρκαγιές.
Έτσι,στη φωτιά σημειώνεται πλήρης καταστροφή κώνων κι σπερμάτων. Επιπρόσθετα,
τα αρτίφυτρα εμφανίζουν αδυναμία ανάπτυξης σε ανοικτό περιβάλλον, έξω από τη σκιά του
δάσους.
Το πρόβλημα στην τεχνητή αναδάσωση είναι το βάθος εδάφους στην καμένη έκταση.
Το μεγαλύτερο ποσοστό του καμένου ελατοδάσους βρισκόταν σε εκτάσεις με αβαθές
έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι η καταλληλότητα εδαφών για την τεχνητή αναδάσωση ήταν πολύ
χαμηλή. Μόνο το 2,8% του εδάφους που κάηκε ήταν κατάλληλο για αναδάσωση και 13,4%
ήταν με λίγα προβλήματα.
Μετά τη φωτιά δεν παρατηρήθηκε μείωση στον αριθμό ειδών της χλωρίδας. Πολλά φυτά
πρεμνοβλάστησαν (αναγεννήθηκαν) μέσα σε λίγες μέρες ή εβδομάδες μετά τη φωτιά, όπως
τα πλατάνια, οι άρκευθοι, τα πουρνάρια. Πρόβλημα ενδεχομένως να υπάρχει με κάποιους
πληθυσμούς σπάνιων ειδών, όπως η άσπρη παιώνια ή ο κόκκινος κρίνος, που βρίσκονταν
στις περιοχές που κάηκαν. Σημαντικό είδος που κάηκε είναι και η μηλοσορβιά [X Malosorbus
florentina (Zuccagni) Browicz]. Είναι ένα σπάνιο δέντρο στην Ελλάδα, περιλαμβάνεται
στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Φυτών της χώρας μας και στην Πάρνηθα υπήρχαν
μόνο 15 άτομα, τα οποία κάηκαν ολοσχερώς με τη φωτιά. Τα δέντρα αυτά πρεμνοβλάστησαν
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μερικούς μήνες μετά, αλλά λόγω έλλειψης προστασίας των νεαρών φυτών, αυτά φαγώθηκαν
από τα ελάφια. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνουν ειδικές μελέτες για να
διαπιστώσουμε τυχόν απώλειες στον χλωριδικό πλούτο της Πάρνηθας.
Επίσης, μετά την καταστροφική φωτιά της Πάρνηθας βρέθηκαν 18 νεκρά ελάφια, 3
αίγαγροι (είδος που έχει εισαχθεί στο βουνό) και μικρός αριθμός άλλων θηλαστικών και
ερπετών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι καταστράφηκαν οι
σημαντικότεροι βιότοποι πολλών θηλαστικών και κυρίως του ελαφιού, το οποίο έχασε
θέσεις ανάπαυσης και καταφύγια. Μειώθηκε η απαιτούμενη ποσότητα και ποιότητα τροφής,
καθώς και η βοσκοϊκανότητα των περιοχών.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την μετακίνηση των ζώων σε περιοχές που είτε δενδιαθέτουν
ίδια χαρακτηριστικά με τις προηγούμενες είτε δεν είναι προστατευόμενες. Γι’ αυτό το λόγο
έγινε προσπάθεια να απαγορευθεί το κυνήγι στις περιοχές αυτές και ξεκίνησαν έρευνες για
όλες τις ζωικές ομάδες που απαντώνται στο βουνό. Μετά την φωτιά παρατηρήθηκε ότι
τα ελάφια βρίσκονταν σε κατάσταση φόβου και πανικού και μετακινούνταν συνεχώς στις
καμένες περιοχές που γνώριζαν. Αυξήθηκε ο ανταγωνισμός μεταξύ των ζώων για την εύρεση
τροφής. Η έλλειψη τροφής οδήγησε σε φαινόμενα φλοιοφαγίας, αλλά και στη βόσκηση
θάμνων και πρέμνων που είχαν αναβλαστήσει, καθώς επίσης και στα δενδρύλλια ελάτης που
είχαν φυτευτεί. Αυτό κατ’ επέκταση οδηγεί σε συμπύκνωση του εδάφους, αλλά και στην
απώλεια της επιφανειακής στιβάδας, λόγω της μη στήριξης από βλάστηση.
Εκτός από τις πυρκαγιές υπάρχουν και άλλες απειλές που αντιμετωπίζει η Πάρνηθα, όπως
τα απορρίμματα, οι διάφορες ασθένειες των δένδρων, το παράνομο κυνήγι και οι
στρατιωτικές, ραδιοτηλεοπτικές και τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις που φυσιολογικά δε
θα έπρεπε να υπάρχουν στον Δρυμό.
Τα απορρίμματα είναι μια πραγματική μάστιγα για το βουνό και, δυστυχώς,
δημιουργούνται από τους ίδιους τους επισκέπτες της Πάρνηθας, οι οποίοι υποτίθεται
ανεβαίνουν σε αυτήν για να θαυμάσουν τις ομορφιές της. Όταν αποχωρούν όμως, αφήνουν
πίσω τους εκατοντάδες σκουπίδια τα οποία στη συνέχεια διασπείρονται σε ακόμα
μεγαλύτερη έκταση από τα ζώα.
Οι ασθένειες που πλήττουν τα διάφορα δασικά είδη είναι: η ξήρανση της ελάτης,
ηβαμβακίαση του πεύκου και η κάμπια του πεύκου. Το δάσος ελάτης νεκρώνεται λόγω των
κλιματικών αλλαγών (ξηρασία, αύξηση της θερμοκρασίας) και μιας επιδημίας φλοιοφάγων
εντόμων που έχει ενσκήψει τα τελευταία 50 χρόνια. Το φαινόμενο αυτό εντείνεται ακόμα
περισσότερο λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Αθήνας, η οποία μεταφέρεται με τους
ανέμους στο βουνό. Η βαμβακίαση προκαλείται από το μελιτογόνο έντομο Marchalina
hellenica και η κάμπια του πεύκου προέρχεται από την νυχτοπεταλούδα Thaumaetopaea
pityocampa, η οποία σχηματίζει τα γνωστά κουκούλια στα δέντρα.
Το παράνομο κυνήγι είναι επίσης πολύ σημαντικό. Δυστυχώς αρκετά ελάφια έχουν πέσει
μέχρι στιγμής θύματα ασυνείδητων κυνηγών.
Ακόμα, οι τηλεπικοινωνιακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις κορυφές του βουνού
υποβαθμίζουν τους βιότοπους πολλών σπάνιων και ενδημικών ειδών. Είναι επιτακτική η
ανάγκη καταλληλότερης χωροθέτησής τους και απομάκρυνσής τους από τον πυρήνα του
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.
Η Πάρνηθα εκτός από Εθνικός Δρυμός είναι Ειδική Περιοχή Προστασίας για τα Πουλιά,
Καταφύγιο Θηραμάτων και περιοχή Natura 2000. Θα πρέπει να αναδειχθούν οι ιδιαίτερες
αξίες του βουνού, καθώς φιλοξενεί πλούσια πανίδα και χλωρίδα, με πολλά ενδημικά και
σπάνια είδη. Ταυτόχρονα, λόγω της εγγύτητας του βουνού με την πρωτεύουσα, αποτελεί
κατάλληλο έδαφος για περιβαλλοντική εκπαίδευση. Αρκεί να ενημερωθούμε και να
δράσουμε για να την προστατέψουμε.
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Η καμπανούλα της Πάρνηθας

Το αγριογαρύφαλλο της Πάρνηθας

Ο κόκκινος κρίνος

Η κίτρινη τουλίπα
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ΑΙΚ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ, Μ. ΜΑΡΓΩΝΗ, ΧΡ. ΠΙΝΑΤΣΗ
Ο ναός του Αγίου Νικολάου στην Πέτρα Βαρυμπόμπης
Α. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΝΑΤΣΗ
Αρχιτέκτων- αναστηλώτρια
Η αρχιτεκτονική του ναού του Αγίου Νικολάου στην Πέτρα Βαρυμπόμπη
Ο ναός του Αγίου Νικολάου βρίσκεται στους πρόποδες της Πάρνηθος, στη Θέση Πέτρα
Βαρυμπόπη, μέσα σε πευκόφυτη δασώδη έκταση. Σήμερα είναι εντεταγμένος στο κοιμητήριο
της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η οποία κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου κατά τον
20ό αιώνα πλησίον του παλαιού ναϋδρίου. Το μνημείο εντοπίστηκε από τον Αν. Ορλάνδο1, που
παραθέτει μια συντομότατη παρουσίαση. Παρόλο που η χρονολόγηση που προτείνει (16ος –
17ος αιώνας) θα πρέπει να αναθεωρηθεί, δεδομένου ότι τόσο τα τυπολογικά και μορφολογικά
χαρακτηριστικά όσο και οι τοιχογραφίες που αποκαλύφθηκαν κάτω από τις νεώτερες
επιζωγραφήσεις υποδεικνύουν τους βυζαντινούς χρόνους, η δημοσίευση του Ορλάνδου είναι
πολύτιμη, διότι περιλαμβάνει φωτογραφία του ναού προ των αλλοιώσεων που υπέστη κατά
τη δεκαετία του 1960. Το μνημείο έχει επίσης συμπεριληφθεί στη μελέτη του Γ. Πάλλη για την
τοπογραφία της Αττικής2, καθώς και στην καταγραφή των σεισμοπλήκτων εκκλησιών του
Δήμου Αχαρνών από τον κ. Δ. Γιώτα και την κ. Αικ. Παντελίδου3.
Αφορμή για την εκ νέου μελέτη του έδωσαν οι σοβαρές βλάβες που υπέστη ο ναός κατά τον
πρόσφατο σεισμό του 1999. Ο σεισμός προξένησε δομικά προβλήματα, παράλληλα όμως, με
την πτώση επιχρισμάτων, αποκάλυψε τον αρχικό ζωγραφικό διάκοσμο. Η Ιερά Μονή, σε
συνεργασία με την 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, μερίμνησε για τη στερέωση του
μνημείου και του διακόσμου του. Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε αρχιτεκτονική μελέτη από το
γραφείο Σταύρου και Αναστασίας Mαμαλούκου, με συνεργάτες τις αρχιτέκτονες Χρ. Πινάτση
και Α. Στεφανοπούλου και σύμβουλο τον πολιτικό μηχανικό Π. Παναγιωτόπουλο. Παράλληλα,
η 1η ΕΒΑ ασχολήθηκε με τη μελέτη, τον καθαρισμό και τη στερέωση των τοιχογραφιών. Το
έργο αποκατάστασης έφερε στο φως νέα στοιχεία, τα οποία θα παρουσιαστούν στη συνέχεια.
Οι μελετήτριες ευχαριστούν τη μοναστική αδελφότητα και ιδίως την οσιολογιωτάτη μοναχή
αδελφή Μαρία Μανδηλαρά για τις αποφασιστικές πρωτοβουλίες της και για την παροχή κάθε
δυνατής βοήθειας επί τόπου.
O ναός του Αγίου Νικολάου ανήκει στον τύπο του ελευθέρου σταυρού, με την ιδιομορφία
ότι στην ανατολική πλευρά δεν προέχει η κεραία του σταυρού, θυμίζει δηλαδή συνεπτυγμένο
σταυροειδή ναό. Πρόκειται για μνημείο μικρών διαστάσεων, καθώς το μέγιστο πλάτος του
είναι 5,15 μ. και το μέγιστο μήκος 4,70 μ., στο οποίο προστίθεται και η τρίπλευρη εξωτερικά
κόγχη του Ιερού. Κογχάρια διαμορφώνονται εσωτερικά στο δυτικό τοίχο της εγκάρσιας
κεραίας, καθώς και στο βόρειο και νότιο τοίχο του ανατολικού σκέλους της κατά μήκος
κεραίας του σταυρού4. Οι κεραίες του σταυρού είναι αρκετά αβαθείς, έτσι ώστε παρά τις
μικρές συνολικές διαστάσεις του ναού, ο τρούλλος να μην είναι υπερβολικά μικρός. Ο τρούλλος
του ναού έχει οκταγωνικό σε κάτοψη τύμπανο, με άνισες πλευρές. Οι γωνίες του τυμπάνου
διαμορφώνονται με λαξευτούς πώρινους λίθους. Στα σημεία του ορίζοντα ανοίγονται
μονόλοβα παράθυρα, τα οποία αλλοιώθηκαν ως προς τις διαστάσεις σε νεώτερους χρόνους
(φράχθηκαν εν μέρει). Εκτός από αυτά, ο φωτισμός του ναού γίνεται από μικρό τετράγωνο
άνοιγμα στο νότιο τοίχο, το οποίο φέρει αρχαίο μαρμάρινο γείσο με οδόντες ως ανώφλι, καθώς
και το μονόλοβο παράθυρο του Ιερού, που έχει αναδιαμορφωθεί εξωτερικά σε μεταγενέστερη
φάση, ενώ εσωτερικά διατηρείται η αρχική κατασκευή του τόξου από πλίνθους. Η είσοδος στο
ναό γίνεται από τη δυτική πλευρά, μέσω μεταγενέστερης θύρας με πλαίσιο που φέρει
1Α.

Ορλάνδος, Ευρετήριον των Μεσαιωνικών Μνημείων της Ελλάδος, τ. Γ, 1933, σ. 207
Πάλλης, Τοπογραφία του αθηναϊκού πεδίου κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 176
3Δ. Γιώτας, Σεισμόπληκτες εκκλησίες του Δήμου Αχαρνών. Ιστορική μελέτη, 2004, σ. 41, 42, 92
4Τα κογχάρια στην εγκάρσια κεραία είναι ημικυκλικά σε κάτοψη και φέρουν τεταρτοσφαίριο, ενώ του Ιερού είναι ορθογωνικά
σε κάτοψη και τοξωτά σε όψη. Τα τόξα όλων των κογχαρίων είναι κατασκευασμένα από πλίνθους.
2Γ.
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ευθύγραμμο ανώφλι, στηριγμένο σε θραύσματα μαρμάρινων επιθημάτων κιονίσκων σε
δεύτερη (ή τρίτη) χρήση. Πάνω από την θύρα διαμορφώνεται μικρό ορθογωνικό υπέρθυρο
προσκυνητάριο. Η κατασκευή των τοίχων του ναού έχει γίνει από αργολιθοδομή, με άτακτη
παρεμβολή οριζόντιων πλινθίων, ενώ μόνο στη δυτική όψη κατά τόπους έχουν χρησιμοποιηθεί
και κατακόρυφες πλίνθοι αντανακλώντας αμυδρά το πλινθοπερίκλειστο σύστημα δομής. Στη
θολοδομία έχει γίνει χρήση λαξευτών θολιτών. Τα μορφολογικά στοιχεία του ναού είναι
εξαιρετικά περιορισμένα ή αλλοιωμένα. Δεν σώζονται γείσα, ενώ ο κεραμοπλαστικος
διάκοσμος περιορίζεται μόνο στο δυτικό παράθυρο του τρούλλου, το τόξο του οποίου είναι
διαμορφωμένο με ακτινωτά διατεταγμένες έγκοπτες πλίνθους μορφής αστραγάλου. Τα
υπόλοιπα παράθυρα του τρούλλου είναι διαμορφωμένα επίσης με πλίνθους, από το ύψος της
γενέσεως του τόξου και πάνω, όχι όμως έγκοπτες. Τα τόξα που διαμορφώνουν τα παράθυρα
περιβάλλονται από μονή σειρά καμπύλων πλίνθων. Παράθυρο θα υπήρχε ασφαλώς στη νότια
κεραία, όμως η περιοχή στο σημείο αυτό έχει διαταραχθεί σε μεταγενέστερους χρόνους.
Η μορφή του μνημείου εξωτερικά είχε αλλοιωθεί σημαντικά, εξαιτίας των επεμβάσεων που
υπέστη κατά τη δεκετία του 1960 και οι οποίες αφαιρέθηκαν κατά το πρόσφατο έργο
αποκαταστάσεως. Οι αλλοιώσεις αυτές συνίσταντο:
α. στην αφαίρεση του βάθρου του τρούλλου και του αετώματος του ανατολικού σκέλους
του σταυρού, με αποτέλεσμα την αλλοίωση της διάταξης των στεγών. Το βάθρο του τρούλλου
και το αέτωμα ανακατασκευάστηκαν με βάση την παλαιά φωτογραφία του Ορλάνδου.
β. στην επίχριση με πεταχτό τσιμεντοκονίαμα και στη διαμόρφωση επί του επιχρίσματος
μορφολογικών στοιχείων ασχέτων με το χαρακτήρα του μνημείου, που επίσης αφαιρέθηκαν
γ. στη μείωση των διαστάσεων των παραθύρων του τρούλλου, που όπως προαναφέρθηκε
αποκαταστάθηκαν στις αρχικές διαστάσεις.
δ. στην κατασκευή πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα πάνω από τη θολοδομία, που, εκτός
από τη μορφολογική αλλοίωση, επιβάρυνε και στατικά το μνημείο.
Μεταξύ των αλλοιώσεων του 20ού αιώνα -πιθανώς της δεκαετίας του 1930;- στον
εσωτερικό χώρο συμπεριλαμβάνονται:
α. η κατασκευή νέου δαπέδου από τσιμεντοπλακίδια, τα οποία αφαιρέθηκαν και
αποκαλύφθηκε το αρχικό δάπεδο από χειροποίητα κεραμικά πλακίδια, κατόπιν ανασκαφής
που πραγματοποιήθηκε με επίβλεψη της 1ης ΕΒΑ και συγκεκριμένα της αρχαιολόγου Μ.
Μαργώνη.
β. η κατασκευή κτιστού τέμπλου με γύψινο διάκοσμο, που αφαιρέθηκε
Κατά τη διάρκεια του έργου αποκαταστάσεως εντοπίστηκαν αρκετά θραύσματα
βυζαντινών αρχιτεκτονικών γλυπτών, όπως ένας κοσμήτης που φέρει το θέμα του οξύληκτου
πλοχμού, και προέρχεται πιθανώς από το αρχικό τέμπλο του ναού, και θραύσματα με
διάκοσμο ανθεμίων. Τα γλυπτά ανήκουν στο λεξιλόγιο του 12ου αιώνος, όμως, δεδομένου του
αποσπασματικού χαρακτήρος τους, δεν μπορούν να μελετηθούν με πληρότητα και να
αποτελέσουν ασφαλές χρονολογικό τεκμήριο, αφού μάλιστα εντοπίστηκαν τοποθετημένα
προχείρως, σε δεύτερη χρήση. Τέλος, εντοπίστηκε μια επιγραφή με έξεργο ανάγλυφο, που
αναφέρει: «ΜΝΗCΘΗΤΗ / Κ(ΥΡΙ)Ε ΕΝ ΤΗ ΒΑCΙ/ΛΗΑ ΣΟΥ ΤΟΥ ΔΟΥ/ΛΟΥ ΣΟΥ ΙCIΔΩ/ΡΟΥ
ΙΕΡΟΜΟΝ/ΑΧΟΥ ΤΟΥ ΡΑ/ΠΑΝΑ». Η επιγραφή δεν αποκλείεται να είναι κτητορική, αλλά
δεδομένου ότι δεν βρέθηκε εντοιχισμένη στο μνημείο, η χρονολόγησή της δεν μπορεί να
θεωρηθεί ως ταυτόσημη με αυτή του ναού. Η διατύπωσή της και το έξεργο ανάγλυφο θυμίζουν
αντίστοιχη επιγραφή σε επιστύλιο τέμπλου από την Αττική, που η Μ. Σκλάβου-Μαυροειδή
χρονολογεί στον 11ο αιώνα5.
γ. η κατασκευή τοιχογραφιών κακής τέχνης πάνω από το αρχικό στρώμα του ζωγραφικού
διακόσμου καλής ποιότητας της βυζαντινής περιόδου.
Οι συντηρητές της 1ης ΕΒΑ αφαίρεσαν το νεωτερικό στρώμα τοιχογραφιών εντοπίζοντας τα
αρχικά βυζαντινά στρώματα του ζωγραφικού διακόσμου, τα οποία μελετώνται από την κ. Αικ.
Παντελίδου. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη έργο στερέωσης και αποκατάστασης του ναού υπό
5Μ.

Σκλάβου – Μαυροειδή, Γλυπτά του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, Αθήνα 1999, 119. Για την επισήμανση της επιγραφής
αυτής ευχαριστώ τον δρα αρχαιολόγο Γ. Πάλλη.
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την επίβλεψη των μελετητών αρχιτεκτόνων και την εποπτεία της 1ης ΕΒΑ. Έχει ήδη
πραγματοποιηθεί μέρος της στερέωσης του ναού, με συρραφή των ρηγματώσεων, εφαρμογή
ενεμάτων με σύσταση υδραυλικής ασβέστου και ηφαιστειακής γαίας, καθώς και αρμολόγηση
με ασβεστοκονίαμα. Η χρήση τσιμέντου αποφεύχθηκε, προκειμένου να μην προξενηθεί βλάβη
στα παλαιά κονιάματα, τα οποία διατηρήθηκαν με επιμέλεια όπου σώζονταν, αλλά και στις
τοιχογραφίες. Επίσης, πραγματοποιήθηκε αποκατάσταση, στεγάνωση και επικεράμωση των
στεγών του ναού.
Η αρχιτεκτονική του ναού φανερώνει ένα έργο ασφαλώς των βυζαντινών χρόνων. Η τάση
κατεργασίας του λίθου, ο τρόπος χρήσεως των έγκοπτων τούβλων6, οι καμπύλες πλίνθοι, το
πλίνθινο δάπεδο και το είδος της λιθοδομής υποδεικνύουν ως εποχή ανέγερσης του ναού την
περίοδο από τα τέλη του 12ου ως τα τέλη του 13ου αιώνα. Η αμελής κατασκευή του ναού δεν
μπορεί να θεωρηθεί ως στοιχείο όψιμης χρονολόγησης, αφού συνδέεται με την έλλειψη μέσων
στην περίπτωση μικρών ναϋδρίων. Μια χρονολόγηση στο 13ου αιώνα φαίνεται αρκετά πιθανή,
δεδομένης και της χρονολόγησης του πρώτου στρώματος τοιχογραφιών στην περίοδο αυτή. Η
κατασκευή ναών αυτού του μεγέθους, και με παρόμοια τυπολογικά και μορφολογικά
χαρακτηριστικά, αποτελεί γνώρισμα της ναοδομίας της Αττικής κατά την εποχή αυτή. Ως
συγκρίσιμα παραδείγματα αναφέρονται ενδεικτικά η Παναγία Βαραμπά7, ο Ταξιάρχης Δάγλας
Μαρκοπούλου8 και το παραλαύριο του Αγ. Γεωργίου9 της Ι. Μονής Αγίου Μελετίου.
Κλείνοντας, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η Ιερά Μονή, με περιορισμένα οικονομικά μέσα και
με τη συνδρομή δωρεών από το υστέρημα των πιστών, και η 1η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων με προσωπική εργασία και αφοσίωση του προσωπικού της, πραγματοποίησαν
τμήμα του έργου στερέωσης και αποκατάστασης του ναού ως τώρα. Όμως, εκκρεμούν ακόμα
πολλές απαραίτητες εργασίες ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία και να αναδειχθεί ένα
αξιόλογο μνημείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της πίστης μας.
Κατάλογος εικόνων
1. Κάτοψη και κατά μήκος τομή του ναού (αποτύπωση Α. Στεφανοπούλου)
2. Άποψη του ναού από τα νοτιοδυτικά πριν τις εργασίες
3. Άποψη του ναού από τα ανατολικά πριν τις εργασίες
4. Άποψη του ναού από τα δυτικά κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης
5. Άποψη του ναού από τα βορειοανατολικά κατά τη διάρκεια των εργασιών
αποκατάστασης
6. Άποψη του ναού από τα νοτιοανατολικά κατά τη διάρκεια των εργασιών
αποκατάστασης
7. Λεπτομέρεια του δυτικού παραθύρου του τρούλλου, που διαμορφώνεται με έγκοπτες
πλίνθους
8. Λεπτομέρειες των αρχιτεκτονικών γλυπτών και της επιγραφής
9. Άποψη του εσωτερικού

6Χ.

Μπούρας, Λ. Μπούρα, Η ελλαδική ναοδομία κατά το 12ο αιώνα, Αθήνα 2002, σ. 469
Μπούρας, Α. Καλογεροπούλου, Ρ. Ανδρεάδη, Εκκλησίες της Αττικής, Αθήνα 1970, σ. 153-154, πιν. XV-XVI, εικ. 125-130
8Χ. Μπούρας, Α. Καλογεροπούλου, Ρ. Ανδρεάδη, Εκκλησίες της Αττικής, Αθήνα 1970, σ. 156-15 , πιν. XVΙΙI, εικ. 144-156
9Α. Ορλάνδος, «Η Μονή του Οσίου Μελετίου και τα παραλαύρια αυτής», ΑΒΜΕ, Ε’, 1939-40, 113-114
7Χ.
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Εικόνες: 1, 2, 3 και 4

Εικόνες: 5 και 6
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Εικόνες: 7 και 8

Εικόνα: 9
40

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΚΛΑ
Λογοτέχνις-εκπαιδευτικός
Η Ελευσίνα ως διαχρονικό σύμβολο αρωγής και υπόμνησης, των πανανθρώπινων
θεσμών (της ευνομίας, δίκης και ειρήνης), έργων Δηούς.
Τα λαϊκά δρώμενα, η παράδοσή μας, τα ήθη και τα έθιμα του λαού μας, είναι η αιμάττουσα
ζωτική φλέβα η οποία δεν μας ενώνει μόνο με τα παρελθόντα, αλλά και με τα τωρινά και τα
μελλούμενα. Και όσο πιο ζωντανή είναι τούτη η φλέβα, τόσο πιο υγιείς και ακμαίοι γινόμαστε
κι εμείς, κι είμαστε με την σειρά μας εν δυνάμει έτοιμοι να συνεχίσουμε να παράγουμε
πολιτισμό, ικανό να παραδοθεί και σ’ αυτούς που έρχονται μετά από εμάς. Ικανό και πανάξιο
πολιτισμό για να κρατηθούμε κι εμείς όρθιοι κι ακέραιοι, μπροστά στο ισοπεδωτικό
συνονθύλευμα της νέας τάξης πραγμάτων, της υπερπροβεβλημένης παγκοσμιοποίησης της
νέας εποχής και του δήθεν πολυπολιτισμού.
Θα πρέπει δε να γνωρίζουμε ότι οι ρίζες μας, οι προγονικές μας ρίζες, βγαίνουν κατευθείαν
μέσα απ’ τις διαχρονικές αξίες των πανανθρώπινων θεσμών του πολιτισμού, που στηρίχτηκαν
και στηρίζονται κατά κύριο λόγο στα «Έργα Δηούς».
Τα «Έργα Δηούς» (Δήμητρος), ο μέγας θεσμός της Μητρότητας (ο θεσμός του γάμου και της
τεκνοποιΐας), μαζί με τον άλλο μέγα θεσμό της Γεωργικής τέχνης, ήταν και είναι οι μοναδικοί
θεμέλιοι στυλοβάτες θεσμοί ολοκλήρου του πολιτιστικού οικοδομήματος της ανθρωπότητας,
συμβάλλοντας στην ορθή διάταξη των κοινωνιών και στην δίκαιη και σωστή λειτουργία τους.
Η θήλεια παμμήτειρα θεά Δήμητρα ή Δηώ, χαρακτηρίστηκε «θεσμοφόρος», ακριβώς γιατί
εισήγαγε τους θεμελιώδεις αξεπέραστους και αναντικατάστατους θεσμούς, της γεωργίας και
της κοινωνικής οργάνωσης της πολιτείας. Η θεσμοφόρος Mάνα όρισε τις βάσεις της
λειτουργίας του πολιτισμού, απαλλάσσοντας τον βροτό θνητό από τον «άγριον
πλάνητα βίον».
Και δεν είναι τυχαίο που οι ίδιοι αυτοί προκατακλυσμιαίοι αρχαιοελληνικοί κοινωνικοί
θεσμοί, καθώς και οι μετέπειτα εκπηγάσαντες εξ αυτών «Θείοι Νόμοι», εκπολίτισαν και
εκπολιτίζουν ακόμη την ανθρωπότητα. Η θέσπιση και ο καθορισμός των αστικών νόμων της
δικαιοπραξίας, όχι τυχαίως, ανάγονται στην θεσμοφόρο θεά Δήμητρα, η οποία εισήγαγε τους
νόμους αποδόσεως δικαίου με τους οποίους συνήθισαν να συνδιαλέγονται οι άνθρωποι. Κι
ακριβώς γι’ αυτήν την αιτία της θέσπισης των νόμων, ονομάστηκε θεσμοφόρος.
«…Εδίδαξε και νόμους εισηγήσατο, καθ’ ούς αλλήλοις το δίκαιον διδόναι συνειθίσθησαν οι
άνθρωποι. Δι’ ήν αιτίαν φασίν αυτήν θεσμοφόρον επονομασθήναι». (Δ. Σικελιώτης, Ε 5,2).
Η λέξη θεσμός προέρχεται εκ του ρήματος τίθημι, και θεσμός είναι: «το τεθειμένον, το ισχύον
ως δίκαιον, κανών δικαίου, ο νόμος, το έθιμον, η τελετή». Επίσης είναι το σύστημα το οποίο
δημιουργεί ηθική και νομική κατάσταση, όπως π.χ. ο θεσμός της Οικογένειας και στον
πληθυντικό αριθμό, θεσμοί είναι: «το σύνολον των θεμελιωδών καταστάσεων νόμου», όπως οι
εκκλησιαστικοί ή οι πολιτικοί θεσμοί.
Τα «Θεσμοφόρια» υπήρξαν η πλέον αρχαιοτάτη γιορτή της «Μητρότητας και του
Αγροτισμού», όπως επίσης και η πλέον διαδεδομένη προς τιμήν της θεάς θεσμοφόρου
Δήμητρος, την οποίαν τελούσαν οι έγγαμες γυναίκες, με τον εθιμοτυπικό τρόπο μίμησης της
αρχαίας ζωής, «…και τη διασκευή μιμούμενοι τον αρχαίον βίον».
Ο ιστορικός Ηρόδοτος (ΙΙ,171), μας κάνει κι αυτός λόγο για την παλαιότητα της γιορτής,
γνωστοποιώντας μας ότι «εωρτάζοντο (τα θεσμοφόρια) ήδη υπό των γυναικών των
Πελασγών».
Και «Πελασγοί αρχαίον φύλον κατά την Ελλάδα πάσαν επιπολάσαν», κατά τον
γεωγράφο Στράβωνα, δηλαδή οι Πελασγοί είναι το αρχαιότερο φύλο, που απλώθηκε σ’ όλη την
Ελλάδα.
Η «πολλαί μορφαί»Θεά Δήμητρα χαρακτηρίστηκε «Ελευσινία» στο Ράριον πεδίον της
Αττικής, στον πλέον γόνιμο τόπο της «Δημήτερος ακτής» και ως Μητέρα της Κόρης
Περσεφόνης έτυχε της γρήγορης ευδοκίμησης της λατρείας της και δια μέσου των ιερών
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δρωμένων των Μυστηρίων της. Γιατί πολύ πριν να γεννήση την θυγατέρα της την Φερσεφόνη,
(η Δήμητρα) βρήκε την καλλιέργεια του σίτου, «προ του γεννήσαι την θυγατέρα
Φερσεφόνην, ευρείν μεν ουν αυτήν τον σίτον».
Η προγενέστερη αδιαμφισβήτητη προνομιακή και εξέχουσα θέση της, ως η «Πελασγίς»
θεσμοφόρος θεά του ειρηνοφόρου «Δημητρίου βίου», σ’ ολόκληρο τον προκατακλυσμιαίο
Πελασγικό χώρο, συνέβαλε βεβαίως και στην γρήγορη ευδοκίμηση και επέκταση της μετέπειτα
«Ελευσινιακής» λατρείας της.
Ελευσίνα, Άργος, Φενεός, Αρκαδία, Μεσσηνία, Βοιωτία, Αχαΐα, Θεσσαλία, Ανθήλη
Θερμοπυλών, Μυκάλη, Κνιδία, Θήρα, Πάρος, Σαμοθράκη, Αίγυπτος, Λιβύη, Τρινακρία, Άνδεις,
Περού, Βολιβία, αναφέρονται σε πλείστα διασωθέντα κείμενα και σε πλείστους συγγραφείς,
ως γεωγραφικοί χώροι έχοντες πλήρη αλληλοσυσχέτιση με την λατρεία της θεάς Δήμητρος,
είτε ως Πελασγίδος είτε στην συνέχεια ως Ελευσινίας.
Η πλέον αρχαιοτάτη διαδεδομένη γιορτή των θεσμοφορίων, ασφαλώς και θα αποτελούσε
σημαντική παρακαταθήκη ιεράς υπομνήσεως μιας προγενέστερης ευπραξίας της
προκατακλυσμιαίας εποχής, στο πρόσωπο της θεάς Δήμητρος.
Κι αυτό γιατί οι περισσότερες σωζόμενες αναφορές των προπατόρων ιστορικών
συγγραφέων (Διόδ. Σικελιώτης, Δημοσθένης, Πλούταρχος), συμφωνούν στο γεγονός ότι τα
θεσμοφόρια τελούνταν σε ανάμνηση προγενέστερης εποχής, όπου οι άνθρωποι άρχισαν να
δημιουργούν πολιτισμό, χάρις στην εύνοια της θεάς Δήμητρος, η οποία τους έδωσε τους
πρώτους «Νόμους».
Από την «Μεγάλη Εγκυκλ. Γιοβάνη», αντιγράφουμε: «μερικοί πίστευαν ότι η Δήμητρα έφερε
στην Ελευσίνα τις πρώτες πλάκες των νόμων… που τις κρατούσαν κατά την τελετή (των
Μυστηρίων) οι ιέρειες της θεάς σε επίσημη πομπή. Προσθέτουν ακόμα ότι ο πρώτος ερμηνευτής
των νόμων αυτών υπήρξε ο Τριπτόλεμος. Σύμφωνα με την ερμηνεία του οι νόμοι περιείχαν τις
τρείς εντολές: «Τίμα τους γονείς σου»,«πρόσφερε τα πρωτόλεια των καρπών της γης
στους θεούς» και «μη βλάπτεις τα ζώα», που αποτελούσαν τον ηθικό κώδικα της
γεωργικής κοινωνίας.
Πράγματι ο ηθικός κώδικας της ειρηνοφόρου γεωργικής κοινωνίας του προκατακλυσμιαίου
«Δημητρίου βίου», ήρθε και φώλιασε στην Ιερά Ελευσίνα και οι τρείς Τριπτολέμιες σωτήριες
ρήσεις, υπήρξαν οι απαράβατοι νόμοι για τους κατέχοντες την κοινωνία των πάνσεπτων
«Οργίων-Εργίων-Έργων». Καταγράφεται ότι την «κατέστησε πρώτον ο Τριπτόλεμος ή ο
Ορφεύς». Οι πρωτοθεολογήσαντες λοιπόν ιεραπόστολοι της χρυσής προκατακλυσμιαίας
εποχής, είναι ο ευλογημένος απ’ την ίδια την θεά Δήμητρα Τριπτόλεμος, και ο Θράκας ποιητής
Ορφεύς, ο εμπνευσμένος απ’ την προγενέστερη σοφία των Μουσών.
Εκεί λοιπόν στο βάθος των πρώϊμων ιστορικών χρόνων, η Μητέρα θεά θεσμοφόρος
Δήμητρα ευχαρίστως αντάλλαξε την ισχύ των όπλων με τα δώρα ζωής της αγάπης, ποθώντας
κατάβαθα για όλους τους θνητούς την θρεπτογόνο ειρήνη.
«...Αλλάξας αλκήν όπλων εις έργα τα | Δηούς | ειρήνην ποθέων κουροτρόφον, |
ολβιοδώτιν », «Ορφέως, Άρεως θυμίαμα».
Τι μεστότερο και τι ωραιότερο σύνθημα ειρήνης άραγε μπορούμε να αντλήσουμε, απ’ όλη
την παγκόσμια γραμματεία, απ’ αυτόν τον υπέροχο Ορφικό ύμνο, τον καταγεγραμμένο προ
χιλιάδων ετών;
Από την αρχέγονη εποχή η ελληνική σπερματική νοητική σύλληψη, στο πρόσωπο
της θεάς Δήμητρος, ευαγγελίζεται την υψίστη λειτουργία της ολβιοδώτειρας ζωής, της
κουροτρόφου ειρήνης!
Τα «της ευνομίας, δίκης και ειρήνης»«Έργα Δηούς», της θήλειας γεννήτρας Μάνας θεάς,
εξέθρεψαν και εκπολίτισαν το έλλογο τέκος αυτής, τον «μέροπα» άνθρωπο επί γης,
μεταλαμπαδεύοντας ανά τις χιλιετίες την όποια αναγκαιότητα διδαχής και διασποράς τους.
Γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να μπορεί να συμβάλει καλύτερα στην ευτυχισμένη ζωή,
παρά μόνον η Ευνομία, η Δικαιοσύνη και η Ειρήνη.
«Μηδέν γάρ είναι μάλλον δυνάμενον ευδαίμονα βίον παρασκευάσαι της ευνομίας και
δίκης και ειρήνης». (Δ. Σικελιώτης, « Ε΄ 7 ,6»).
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Ο «Δημήτριος βίος» της θείας μητρικής ορθοπρονοητικής σοφίας, συνταιριασμένος με την
απαράβατη αίσθηση του δικαίου, οδηγεί στην ευημερία και στην ορθή επιμέλεια του βίου των
πολιτών, της ανθρώπινης κοινωνίας.
Πρέπει δε να γνωρίζουμε ότι οι εκάστοτε κοινωνίες στους κύκλους του αενάου χρόνου,
συμβολοποιούν τις αξίες τις οποίες έχουν και μ’ αυτές πορεύονται. Έτσι η αξία της μητρικής
ανιδιοτελούς προσφοράς των δώρων της ζωής της εύνομης κοινωνίας, της θρέψης υλικής και
πνευματικής, συμβολοποιήθηκε απ’ τους έμφρονες προγόνους μας, στο σεπτό πρόσωπο της
θεσμοφόρου θεάς Δήμητρος.
Γιατί η Δα Μα, η Γη μητέρα, είναι η Δήμητρα. Κι αυτή η κουροτρόφος Μάνα έγινε σύμβολο
προσφοράς της επίγειας ζωής, εδώ στον ίδιο αυτό τόπο της Αττικής, στην ιερά Ελευσίνα.
«Δημήτηρ εστίν η γη οιωνεί γημήτηρ τις ούσα, επεί δε έδρα πάσης πόλεως η γή εστίν, ως
βαστάζουσα τας πόλεις, πλάττεται πυργοφόρος». (Λεξ. Σούδα ή Σουΐδα) Δήμητρα είναι η γη
και ως παντοτεινή Γη μητέρα εδράζεται σ’ αυτήν κάθε πόλις και ως βαστάζουσα τις πόλεις,
προσομοιάζεται Πυργοφόρος.
Και όπως ήδη στα προηγούμενα Συμπόσια Ιστορίας-Λαογραφίας Δήμων Αττικής επαρκώς
έχουμε αναλύσει, Ελευσινία ονοματοθετήθηκε απ’ την «έλευσιν» της σωτήριας επανεμφάνισής
της, στον ευλογημένο γόνιμο τόπο του Θριασίου πεδίου.
Αποκαλύφθηκε η Γη μητέρα τροφός, μετά απ’ τον αφανισμό τον οποίον υπέστη η
βλαστάνουσα συνέχειά της, απ’ τον ακράτητο πυριγενή ανασασμό των Πλουτώνειων εγκάτων,
τον συνοδεύοντα μεγάλες γεωλογικές αναστατώσεις, πλημμύρες και βρυχηθμούς. Κι αυτή η
ανθρωποσωτήρια αποκάλυψη της «ελεύσεώς» της, εν μέσω του αφανισμού και της
λιμοκτονίας, προσέδωσε την ανάγκη της ζωογόνου θρέψης, προκειμένου να κατορθώσει να
διασωθεί το έλλογο γένος των «μερόπων» βροτών θνητών της γης. Προκειμένου να τύχουν
της μεγίστης ευεργεσίας τα ημιθανή βροτά τέκνα της, της βρώσεως, της δίκαιης νομής και της
μυήσεως…
Η πυρφόρος και πυροφόρος συμβολική «σήμανση» της Ιεράς Ελευσίνος, μας παραδίδει
αλήθειες μισοειπωμένες, «μυστικά» και αλληγορικά διατυπωμένες, γιατί όπως μας παραδίδει ο
περιηγητής Παυσανίας απ’ τους αρχαιοτάτους ακόμη χρόνους, οι Έλληνες τους οποίους
σύμπασα η οικουμένη αποδέχεται σοφούς, μιλούσαν με αινίγματα παρά με ευθείς λόγους,
«Ελλήνων τους νομιζομένους σοφούς, δι’ αινιγμάτων πάλαι και ουκ εκ του ευθέος λέγειν τους
λόγους».
Η πυρφόρος γνώση, η φέρουσα το φως της συλλογικής προγονικής μνήμης και
συνείδησης, την πυροφόρο θρέψη του «καλώς ζήν» αναδεικνύουν με την λατρεία της
θεάς Δήμητρος και της Κόρης Περσεφόνης, στην ιερή Ελευσίνα.
Δεν είναι τυχαίο που στις περισσότερες απ’ τις σωζόμενες παραστάσεις του αξεχώριστου
ελευσινιακού συμπλέγματος Μάνας και Κόρης, απεικονίζονται να κρατούν στα χέρια τους ή τα
πυρογενή στάχυα της θρέψης της ζωής (του σίτου-πυρού), ή τις αναμμένες πυρφόρες δάδες
της μητρικής διδαχής των θεσμών της γνώσης του φωτός του πολιτισμού, «τας αιθομένας
δαΐδας».
Το μεγάλο αρχετυπικό σύμβολο της Μάνας και της Κόρης στην Ελευσίνα «μυεί» και
διδάσκει άρρητες αλήθειες γνώσεως και δρά στο συλλογικό μας ασυνείδητο, ως
διαχρονική ιερά υπόμνησις αιώνων…
«Νή τω Θεώ», Μά τις Θεές, ήταν ο μέγιστος όρκος προς τιμήν των Ελευσινίων θεαινών,
Μάνας και Κόρης.
Η αδιάσπαστη ενότητα της αδιάλειπτης παράδοσης των αρχαίων δρωμένων, διαφαίνεται
ακόμη και μέσα απ’ τις γαμήλιες τελετές των προμητόρων και των προπατόρων, σύμφωνα με
τις οποίες υποχρεωτικά έπρεπε να παρίσταται η ιέρεια της θεάς Δήμητρος, «ίνα ως
αντιπρόσωπος της θεάς ευλογήση τον γάμον και δώση εις τους νεονύμφους τας προσηκούσας
συμβουλάς».
Έτσι από αδιαμφισβήτητη προστάτρια του θεσμού του Γάμου και της Οικογενείας, η
θεσμοφόρος θεά γίνεται παράλληλα και προστάτιδα της μεγαλύτερης ανθρώπινης κοινωνίας.
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Γίνεται η εντολοδόχος θεά της ορμήνειας και της διδαχής, της διάσωσης και της διάδοσης όλων
των θεσμών, προς χάριν των τέκνων της «μερόπων» βροτών θνητών της γης.
Η «τροφός όλων των άλλων τεχνών», η «μητέρα πασών των επιστημών γεωργία»,
μετά το τέλος της πλημμυρίδος της καταστροφής του κατακλυσμού του Δευκαλίωνος, την
«άρουρα γη» της «Δημήτερος ακτής» σύμβολο θρέψης πολιτισμού ανέδειξε.
Το αξεπέραστο μεγαλείο της μητρικής προσφοράς της θρέψης του ανθρωπίνου
γένους, άκρως ταυτισμένο με τον ελευσινιακό μύθο, αποτελεί την μέγιστη προσφορά
ζωής, ως προς την διάσωση των θεσμών του επιγείου πολιτισμού…
Η «Δημήτερα ακτή» βεβαίως είναι η Ακταία Γη ή Ακτική, η οποία χάριν ευφωνίας έγινε η
γνωστότερη προς εμάς Αττική, διασώζοντάς μας ότι η θεσμοφόρος θεά Δήμητρα δεν
ονοματοθέτησε μόνο την ιερή πόλη της Ελευσίνος, αλλά προγενέστερα είχε ονοματοθετήσει κι
ολόκληρη την ακτή της Αττικής.
Έτσι η «σημαίνουσα» ένθεη λατρεία της θήλειας θρεπτογόνου Γης μητρός, πριν και μετά την
κατακλυσμιαία περίοδο, σημάδεψε τούτο τον τόπο με την σφραγίδα της μητρικής προσφοράς,
της πανανθρώπινης θρέψης του επιγείου πολιτισμού.
Γιατί μέσα απ’ την διδαχή του συμβολισμού της ιεράς Ελευσίνος ξεπήδησε η ανάγκη
της διάσωσης και της διάδοσης των θεσμών, των «Έργων Δηούς» του
προκατακλυσμιαίου ειρηνοφόρου «Δημητρίου βίου».
Οι εκάστοτε παραδειγματικές υποδοχές ανά την γεωγραφική επικράτεια, της ένθεης
λατρείας της θεσμοφόρου θεάς Δήμητρος, όπως και οι συνοδεύουσες παραπλήσιες τελετές
των ελευσινιακών δρωμένων, αλληγορικά μας το πιστοποιούν.
Χαρακτηριστικά μας λέγει ο ιστορικός Διόδωρος Σικελιώτης: «τούτων των ευρημάτων
(των θεσμών) ουκ αν τις ετέραν ευεργεσίαν εύροι μείζονα, και γάρ το ζήν και το καλώς
ζήν περιέχουσι», τούτων των ευρημάτων των θεσμών της ευνομίας και της δικαιοπραξίας,
καμμία άλλη ευεργεσία δεν υπάρχει μεγαλύτερη, γιατί δεν περιέχουν μόνο το «ζήν», αλλά το
«καλώς ζήν».
Ο Νόννος τονίζοντας κι αυτός την ανεπανάληπτη ανθρωπιστική προσφορά της διδαχής των
θεσμών του πολιτισμού και της γεωργικής τέχνης, λέγει ότι ο εντεταλμένος της θεάς Δήμητρος,
ο πρωτοευλογημένος απόστολος Τριπτόλεμος, όφειλε να μην τύχει της «φειδούς», αλλά να
περιέρχεται «πάσιν ανθρώποις, ίνα μάθωσι το σπείρειν και γεωργείν και εσθίειν τους
ημέρους καρπούς».
Η θεά Δήμητρα έδωσε τον σπόρο του σίτου στον ήρωα Τριπτόλεμο, με την εντολή
φιλανθρώπως να τον διαμοιράση «άνευ φειδούς», αφού όμως προηγουμένως (και εδώ είναι το
εκπληκτικό) ανασυντάξει όλους τους ανθρώπους και τους μεταδώσει την γνώση ως «δωρεά».
«Δήμητρα… και τω Τριπτολέμω αποδούναι τον του σίτου σπόρον, ώ συντάξαι πάσιν
ανθρώποις, μεταδούναι της τε δωρεάς και τα περί την εργασίαν του σπόρου διδάξαι».
Να ανασυντάξει δηλαδή όλους τους εναπομείναντες ανθρώπους απ’ την καταστροφή του
αφανισμού και της λιμοκτονίας, και να τους μεταδώσει τα σωτήρια δώρα της προσφοράς της
αγάπης της…
Ο εντεταλμένος της θεάς, ο πρωτογεωργός Τριπτόλεμος, συμπαραλαβών και τον
κελεύσαντα ηγήτορα Κελεόν, έλαβε όχημα «πτερωτών δρακόντων» και περιεφέρετο
«φιλοτιμούμενος» ανά την οικουμένη, δωρίζοντας τα της διδαχής των θεσμών της
προκατακλυσμιαίας παμμήτειρος αρχής. Η ιερή αυτή γνώση παραδόθηκε στον άρρενα
πτολίαρχο Τριπτόλεμο κατόπιν εντολής της ίδιας της Μάνας θήλειας θεσμοφόρου αρχής,
αμέσως μετά την αποκάλυψη της «ελεύσεώς» της, στην Ελευσίνα της Αττικής.
Έτσι στην Ελευσίνα οι κηρύττοντες το άγραφο ηθικό Δίκαιον της θήλειας παμμήτειρας
αρχής, οι Κήρυκες, με τους έχοντες έμμετρο μελίρρυτο φωνή, τους Ευμολπίδες, τους θείους
Νόμους των θεσμών επανακαθιέρωσαν, εκπολιτίζοντας την ανθρωπότητα.
Η βαθειά έννοια της ανιδιοτελούς προσφοράς της οικουμενικότητας, όχι της
επιβολής και της σύνθλιψης της παγκοσμιοποίησης, μπολιάστηκε στην ιερά Ελευσίνα
προ χιλιάδων ετών, απ’ την ίδια την θεσμοφόρο παμμήτειρα θήλεια αρχή, της χρυσής
προκατακλυσμιαίας εποχής...
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Η «επιστήμη» της άκρατης οικονομικής χρηματικής συναλλαγής, δεν είχε θέση στην
ελληνική κοσμοθέαση, όπως και η εκ των υστέρων δακρύβρεχτη «συστηματοποιημένη»
λιμοκτονία των πάμφτωχων απόκληρων της γης… Κυριαρχούσε μόνον η σοφία της αρωγἠς,
της Προνοίας και της Οικονομίας, της δίκαιης νομής των θρεπτογόνων πανανθρώπινων αξιών,
σύμφωνα με τον ειρηνοφόρο «Δημήτριον βίον»…
Και γι’ αυτή ακριβώς την μεγίστη και ανιδιοτελή προσφορά, της θρέψης και του
εκπολιτισμού ολοκλήρου της ανθρωπότητας, η πόλις της Ελευσίνος χαρακτηρίσθηκε ως η
πλέον ιεροτάτη, ως ο «Ναός» της Οικουμένης.
«…είναι τις των Ελλήνων, ή τις των βαρβάρων, τοσούτον αμαθής και τοσούτον
ασεβής, ώστε να μη νομίζη την Ελευσίνα Ναόν της Οικουμένης»; «Αίλιος Αριστείδης,
ρήτωρ».
Υπάρχει κάποιος απ’ τους Έλληνες, ή κάποιος απ’ τους βαρβάρους, (βάρβαροι ήσαν οι
έχοντες φωνήν αξύνετον – μη ελληνική), τόσον αμαθής και τόσον ασεβής, ώστε να μην νομίζη
την Ελευσίνα Ναόν της Οικουμένης;
Διότι μεγαλύτερη ευεργεσία απ’ την «άνευ φειδούς» προσφορά της τροφής του σώματος και
της ψυχής δεν έχει υπάρξει ούτε και πρόκειται να υπάρξει στο ανθρώπινο γένος… Και μόνο μια
Μάνα, μια Μητέρα θήλεια γεννώσα αρχή, μπορούσε να συλλάβει το ύψιστο αυτό δώρο της
επίγειας προσφοράς της ζωής, και στην συνέχεια να το διαμοιράση «φιλανθρώπως», από
ψυχής και από καρδιάς …
Έτσι ο ευεργετήσας πτολίαρχος της Ελευσίνος, πτολεμιστής σύμπασας της οικουμένης Τριπτόλεμος, πήρε μαζί με την ευλογία και την εντολή να ανασυντάξει τους εναπομείναντες εκ του
αφανισμού «μέροπες» βροτούς θνητούς, και να τους μεταδώσει τα τρισευλογημένα δώρα των
θεσμών, της πότνιας των θεαινών Δήμητρος.
Πτολίαρχος, είναι ο πολίαρχος, ο άρχων της πόλεως, όπως και πτολίεθρον είναι η πόλις. Ο
πρώτος λοιπόν απόστολος της θεϊκής διδαχής «φιλοτιμούμενος», «περιήει πάσαν την γήν
διδάσκων», και όχι μία φορά αλλά τρείς, δωρίζοντας τα ζωογόνα σπέρματα της «ήμερης»
τροφής.
Το «φερέσβιον ούθαρ αρούρης», ο ζωοδότης μαστός της καλλιεργημένης γης της
Ελευσίνος, το Ράριον πεδίον, έσωσε την ανθρωπότητα, και η προγενέστερη θεία γνώση των
«Θείων Νόμων» των θεσμών παραδόθηκε δια μέσου της ιεράς Ελευσίνος, «πάσιν
ανθρώποις», προκειμένου να τύχουν της μεγίστης ευεργεσίας του «εύ ζήν».
Η συμβολοποιημένη μάνα θεά Γη, με την όψη της καταβεβλημένης μαυροντυμένης γραίας
θνητής, διψασμένη, νηστική και άλουστη, βαθύτατα θλιμμένη και ολομόναχη, αναζητά να
καλύψει τον αφανισμό της απώλειας της «θαλερής» νιόβγαλτης Κόρης και τον επακόλουθο
φοβερό λιμό της καταστροφής του γένους των «μερόπων» βροτών θνητών.
«…Και νύ κε πάμπαν όλεσσε γένος μερόπων ανθρώπων | λιμού υπ’ αργαλέης», (Ομηρ.
Ύμνος), Ολόκληρο το γένος των εμφρόνων ανθρώπων, θα αφανίζονταν απ’ τον φοβερό λιμό…
Αν σκεφθούμε δε ότι οι «μέροπες» άνθρωποι είναι οι ενάρθρως ομιλούντες, βεβαίως και είχε
μεγίστη σημασία αν το γένος τους θα αφανίζονταν από προσώπου γης…
«Μέρ-οψ, οπος, ο», από το ρήμα «μείρομαι=μερίζω+όψ», είναι «ο διαιρών την φωνήν, ο
προικισμένος με έναρθρον φωνήν, ο ομιλών (λαλών) ενάρθρως». (Λεξ. Αρχ. Ελλ. Γλώσ. Ι.
Σταματάκου).
Μέροψ λοιπόν είναι ο έλλογος έμφρων θνητός, ο χρησιμοποιών την έναρθρη ομιλία και κατ’
επέκταση την ορθή σκέψη, γιατί «διάνοια και γλώττα ταυτόν», μας επισημαίνει ο Πλάτων.
Και η θεσμοφόρος Μάνα θεά, όχι τυχαία, επέλεξε να προσέλθει στους ενάρθρους έμφρονες
«θεμιστοπόλεις» βασιλείς της Ελευσίνος, και στην συνέχεια σ’ αυτούς θέλησε να διδάξη τα
πάνσεπτα «όργια-έργια-έργα» των ιεροπραξιών της…
«…Η δε κιούσα θεμιστοπόλεις βασιλεύσι… | δρησμοσύνην θ’ ιερών και επέφραδεν όργια πάσι
| Τριπτολέμω τε Πολυξείνω τ’, επί τοις δε Διοκλεί, |σεμνά, τα τ’ ούπως εστι παρεξ{ίμ}εν {ούτε
πυθέσθαι}, | ούτ’ αχέειν. Μέγα γαρ τι θεών σέβας ισχάνει αυδήν», (Ομηρ. Ύμνος, στ.476-9). Η
(θεά) πηγαίνοντας στους θεμιστοπόλεις βασιλείς (της Ελευσίνος), αποκάλυψε και στον
Τριπτόλεμο και στον Πολύξενο και στον Διοκλή, τα πάνσεπτα έργα των ιεροπραξιών, τα οποία
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κανείς δεν πρέπει να τα κοινολογεί, ούτε να τα παραβαίνει. Γιατί ο μέγιστος σεβασμός προς
τους θεούς δεσμεύει την γλώσσα.
«Θεμιστοπόλεις», είναι οι απονέμοντες το Δίκαιον των Νόμων των Θεσμών, οι τηρούντες
τους πατροπαράδοτους θεσμούς, δηλαδή, οι συνετοί θεσμοθέτες και οι θεματοφύλακες της
σωστής λειτουργίας της πόλεως. «…Δι’ ό και θεσμοφύλακας και θεσμοθέτας ονομάζεσθαι
τους τα περί τους θεούς όσια και τους των ανθρώπων νόμους διαφυλάττοντας».
Έτσι, η ανθρωποσωτήρια «έλευσις» της Μάνας θεσμοφόρου θεάς, προς τους ελευσινίους
δίκαιους φύλακες των προτέρων τιθεμένων θεσμών, δεν υπήρξε αβάσιμη και τυχαία. Οι
συγκεκριμένοι ελευσίνιοι θεμιστοπόλεις βασιλείς, εξασφάλιζαν τα όσια και τα ιερά των θεών
και τους ανθρώπινους νόμους των θεσμών, για την σωτήρια διδαχή και διάδοση του
πολιτισμένου βίου επί της γης…
Οι μισοκρυμμένες έγκλειστες ιδιότητες των θεσμοφυλάκων βασιλέων, ακόμη και μέσα απ’
την καταγραφή των διασωθέντων ονομάτων τους, ήτοι του Τριπτολέμου, του ιππέα Διοκλή,
του ισχυρού Ευμόλπου και του ηγήτορα των λαών Κελεού, μισοειπωμένες αλήθειες στο χρόνο
μνημονεύουν. Η Μητέρα «τιμάοχος» θεά Δήμητρα εκέλευσε τον πολίαρχον, τον έχοντα
μελωδική φωνή και το κλέος υγιούς ηγήτορος, τρείς φορές να αρώσει την γη, διασκορπίζοντας
φιλανθρώπως την σπορά της διδαχής, του φωσφόρου προκατακλυσμιαίου μητρικού λόγου…
Η επανασύνδεση του εκπολιτισμού των «μερόπων» βροτών θνητών, δια μέσου της διδαχής
των «της ευνομίας, δίκης και ειρήνης, έργων Δηούς», απ’ την Ιερά Ελευσίνα της Αττικής
πρωτοξεκίνησε, και μάλιστα από την ίδια την θεσμοφόρο θεά Δήμητρα. Και δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι η κατ’ εξοχήν θεσμοφόρος θεά Δήμητρα, είναι εκείνη που στο ιερό πρόσωπό της
«εν συνόλω» ενσωματώθηκε η προτέρα λατρεία της θήλειας παμμήτειρας αρχής, του
προκατακλυσμιαίου κύκλου των θεσμών των «Νόμων Δηούς».
Χρονικά υπήρξε «ώριμος» η εποχή της διδαχής και της μυήσεως των «Έργων Δηούς», ώριμος
και αναγκαία για να κλείσει ο κύκλος του αφανισμού και της λήθης, και να καταστεί εφικτόν
να ξαναρχίσει ο νέος κύκλος της μνήμης των «Ωρών» μητρικής διδαχής, ήτοι της θρέψης, της
ευνομίας, της δίκης και της κουροτρόφου ειρήνης.
Γιατί ο μύθος, λόγος της αυγής, θέλει προσωποποιημένες τις «Ώρες», να είναι η Ευνομία, η
Δίκη και η Ειρήνη, οι οποίες ως οι ώριμες κόρες του χρόνου συμβάλλουν στην «επώνυμον
τάξιν» και στην«διακόσμησιν επί τη μεγίστη των ανθρώπων ωφελεία». Δια των «Ωρών»
επέρχεται «ειρήνη χαίρουσα…ισότητι»,και η περιπόθητος γνώση της αρετής προσδίδει
άριστον τέλος, «εν σοί γαρ σοφίη αρετής τέλος εσθλόν ικάνει».
Έτσι η Ιερά Ελευσίς, η πόλις της ελεύσεως των θεσμών και των Νόμων της Ευνομίας,
Δίκης και Ειρήνης, σηματοδοτεί την υψίστη προσφορά της συνέχειας του πολιτισμού,
των «μερόπων» ανθρώπων επί της γης…
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΛΗΣ
Αρχαιολόγος 24ης ΕΒΑ/ΥΠΠΟΤ
Τοπογραφικά του αθηναϊκού πεδίου κατά τη Λατινοκρατία
Η κατάλυση του βυζαντινού κράτους από τους σταυροφόρους το 1204, συνιστά ιστορική
τομή και για την Αττική, η οποία εισήλθε τότε στην περίοδο της λεγόμενης Φραγκοκρατίας,
που επρόκειτο να διαρκέσει δυόμισυ περίπου αιώνες. Στο διάστημα αυτό, η περιοχή γνώρισε
τρεις διαφορετικούς δυτικούς κυρίαρχους: τους Φράγκους delaRoche, τους Καταλανούς και
τους Φλωρεντινούς Acciajuoli. Η κατάσταση της Αθήνας κατά το διάστημα αυτό, φωτίζεται
ικανοποιητικά τόσο από μνημεία και ιστορικές πηγές, όσο και από νεώτερες μελέτες. Με
αρκετή επάρκεια διαγράφεται και η εικόνα της περιοχής των Μεσογείων, όπου έχει διασωθεί
μία σειρά από σημαντικά μνημεία, εκκλησιαστικά και κοσμικά. Εδώ θα σταθούμε στη λιγότερο
γνωστή ύπαιθρο της πόλης της Αθήνας, την πεδιάδα που την περιβάλλει και τις πλαγιές των
βουνών που την οριοθετούν. Ο χώρος αυτός έχει διαχρονικά καίρια σημασία για την εξέλιξη
της πόλης, καθώς αποτελεί τη ζωτική, άμεση ενδοχώρα της, η οποία την τροφοδοτεί με
ανθρώπινο δυναμικό και αγαθά και συχνά γίνεται το θέατρο ιστορικών γεγονότων που
κρίνουν την τύχη της.
Δύο πολύτιμα έγγραφα, ο κατάλογος της περιουσίας μιας μεγάλης αλλά άγνωστής μας
μονής της Αττικής και η βούλλα του πάπα Ιννοκέντιου του Γ’ για την εκκλησία της Αθήνας,
συνιστούν τις κύριες γραπτές πηγές για την κατάσταση του αθηναϊκού πεδίου κατά τα τέλη
του 12ου και τις αρχές του 13ου αι. Στα κείμενα αυτά σώζονται ονόματα οικισμών και
μοναστηριών που είχαν ζωή κατά την αυγή της εξεταζόμενης περιόδου: Πειραιάς, Κηφισιά,
Χασιά, Μενίδι, Δεκέλεια, μονές Ομολογητών, Καισαριανής, Καρέα, Αγίου Νικολάου στη
Δεκέλεια και Αγίου Νικολάου στο Μενίδι, και άλλα των οποίων η θέση δεν έχει ταυτιστεί.
Τις πληροφορίες αυτές των γραπτών πηγών έρχεται να συμπληρώσει η αρχαιολογική
έρευνα. Προκαταρκτικά σημειώνεται ότι τα μέχρι σήμερα αρχαιολογικά ευρήματα που
συνδέονται με την περίοδο της Φραγκοκρατίας έχουν χαρακτήρα τυχαίο και αποσπασματικό,
καθώς προέρχονται από σωστικές ανασκαφές των αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων του
Υπουργείου Πολιτισμού και δεν αποτελούν προϊόντα συστηματικών ερευνών, ενώ σε πολλές
περιπτώσεις δεν έχουν δημοσιευτεί με πληρότητα.
Αρχίζοντας μια σύντομη επισκόπησή τους από τα βόρεια, η πρώτη σημαντική θέση
εντοπίζεται στο Μενίδι, όπου γύρω από το ναό του Αγίου Ιωάννη, κτίσμα του 13ου αι., έχουν
βρεθεί συστάδες υπόγειων κτιστών αποθηκευτικών πιθαριών, σιρών και πενιχρά οικοδομικά
λείψανα. Μία ομάδα αποκαλύφθηκε μέσα στα ερείπια ρωμαϊκού βαλανείου. Στην Κηφισιά,
δυτικά του ναού της Παναγίας Ξυδούς και κοντά στο ρέμα της Πύρνας, βρέθηκαν πολυάριθμοι
σιροί επίσης μέσα στα ερείπια μεγάλου ρωμαϊκού λουτρού. Στο Μαρούσι, στη θέση Άη-Γιάννης
κοντά στο ρέμα της περιοχής του Αγίου Θωμά, ανασκάφηκε μικρός κοιμητηριακός ναΐσκος της
εξεταζόμενης περιόδου, για τον οποίο δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα περισσότερα στοιχεία. Η
ύπαρξη πολυάριθμων σιρών στη εν λόγω θέση μαρτυρεί την παρουσία αγροτικής
εγκατάστασης που κατοικήθηκε επί μακρόν. Στο Χαλάνδρι αποκαλύφθηκε η Φραγκοκκλησιά,
ναΐσκος κοιμητηριακού χαρακτήρα, που χρονολογήθηκε βάσει των ευρημάτων πριν από το
1280. Σε μικρή απόσταση ερευνήθηκε τμήμα μιας ακόμα αγροτικής εγκατάστασης, με έντονη
δραστηριότητα κατά τον 13ο-14ο αι. Κατάλοιπα αποθηκευτικού συγκροτήματος με χρήση
κατά την ίδια περίοδο εντοπίστηκαν και στο ναό της Αγίας Θέκλας στο Σταυρό, κτίσμα των
περί το 1200 χρόνων, όπου ανασκάφηκαν και σύγχρονες ταφές. Στην ίδια θέση βρέθηκε και
έργο διαμόρφωσης κοίτης ρέματος, το μόνο γνωστό της Φραγκοκρατίας στην περιοχή.
Τα παραπάνω ευρήματα, αποδεικνύουν κατ’ αρχάς ότι εκτός από τους οικισμούς που
γνωρίζουμε από τις γραπτές πηγές, υπήρχαν ασφαλώς και άλλοι. Κοινό χαρακτηριστικό των
εγκαταστάσεων αυτών είναι η θέση τους σε περιοχές με εύφορη γη και επάρκεια νερού –τρεις
μάλιστα βρίσκονται κοντά σε ρέματα. Στην περίπτωση της Κηφισιάς και του Μαρουσιού
μπορούμε να θεωρήσουμε ότι συνεχίζεται η κατοίκηση αρχαίων δήμων που εξακολούθησαν να
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έχουν ζωή σε όλη τη διάρκεια του μεσαίωνα. Δεν είναι τυχαία η μεγάλη απόσταση των θέσεων
από τις ακτές του Σαρωνικού, που ήταν εξαιρετικά ανασφαλείς λόγω της έξαρσης της
πειρατείας. Με αυτή τη δραστηριότητα στα αθηναϊκά παράλια σχετίζεται πιθανότατα ένας
θησαυρός 1000 νομισμάτων του 13ου-14ου αι., που βρέθηκε στο Χασάνι, το σημερινό
Ελληνικό. Ο Πειραιάς, που αναφέρεται στις πηγές ως χωρίον, φαίνεται ότι είχε το μέγεθος μιας
ασήμαντης πολίχνης, από την οποία δεν υπάρχει κανένα εύρημα, παρά το πλήθος των
σύγχρονων ανασκαφών στο λιμάνι.
Ο αγροτικός χαρακτήρας των εγκαταστάσεων επιβεβαιώνεται από το πλήθος των
υπόγειων κτιστών σιρών και πίθων, που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση στερεών και
υγρών προϊόντων. Οι περισσότεροι εντοπίζονται σήμερα ελεύθεροι στο χώρο, αρχικά όμως
ήταν ενταγμένοι μέσα σε κατοικίες ή αποθηκευτικούς χώρους, των οποίων σπάνια σώζονται
ίχνη, λόγω της ευτελούς κατασκευής τους. Για τον ίδιο λόγο, προσεγγίζουμε τη μορφή των
κατοικιών και των οικισμών μόνον έμμεσα, από παραδείγματα κοντινών θέσεων, όπως στο
Πάνακτον, του 14ου-αρχών 15ου αι., όπου οι μικρές οικίες συγκροτούσαν έναν αραιοκτισμένο
οικισμό, άναρχα τοποθετημένες στο χώρο.
Εκτός από αυτούς τους μικρούς οικισμούς, στον εξεταζόμενο χώρο υπήρχαν και
μεμονωμένα μικρά συγκροτήματα αγροτικού χαρακτήρα. Ο Παλιόπυργος στο κτήμα Τατοΐου
αποτελεί το μόνο μάλλον σωζόμενο δείγμα αυτής της περίπτωσης. Αν και δεν έχει ερευνηθεί
συστηματικά, η παρουσία σιρών γύρω από τον ερειπωμένο πύργο μαρτυρεί αγροτική
δραστηριότητα. Ο πύργος αποτελούσε πιθανότατα το κέντρο κάποιας μεγάλης γαιοκτησίας,
περιβαλλόμενος από ένα μικρό οικοδομικό συγκρότημα αντίστοιχο με εκείνο που ανασκάφηκε
κοντά στο ναό του Αγίου Πέτρου στα Σπάτα και χρονολογήθηκε στον 13ο αι.
Ως μικρές οικιστικές μονάδες νοούνται και τα μοναστήρια που συγκέντρωναν μοναχούς και
δουλοπάροικους και παραγωγικές δραστηριότητες. Οι Φράγκοι κατέλαβαν τη μονή Δαφνίου,
τη μεγαλύτερη της περιοχής, που στέγασε μοναχούς του τάγματος των Κιστερκιανών και το
μαυσωλείο των δουκών της Αθήνας. Αντίστοιχες ιδιοποιήσεις παλαιών ορθόδοξων μονών
μαρτυρούν μάλλον και οι δύο ερειπωμένες Φραγκοκκλησιές στην Πεντέλη και την Καισαριανή.
Υπήρξαν ωστόσο και μοναστήρια που παρέμειναν στα χέρια του ντόπιου στοιχείου, όπως η
μονή του Κυνηγού στον Υμηττό, η οποία ολοκληρώθηκε το 1205 και άκμασε κατά το α’ μισό
του 13ου αι.
Την επικοινωνία μεταξύ των οικισμών, των μοναστηριών και της Αθήνας εξυπηρετούσε το
βασικό αρχαίο οδικό δίκτυο της περιοχής, το οποίο δεν έπαψε να χρησιμοποιείται κατά τους
μεσαιωνικούς χρόνους. Υπάρχει όμως και η περίπτωση της ανακατασκευής ή διάνοιξης ενός
νέου δρόμου στην περιοχή του Σταυρού, έργο ενός μοναχού Νεοφύτου της μονής του Κυνηγού
του έτους 1238, όπως αναφέρει η επιγραφή στο λεγόμενο «κιόνιον». Δεν είναι γνωστό αν το
οδικό δίκτυο του πεδίου προστατευόταν με πύργους σε καίρια σημεία του, όπως συνέβαινε
στα Μεσόγεια, καθώς δεν έχουν επισημανθεί δείγματα τέτοιων κτισμάτων.
Τα μνημεία που σώζονται σήμερα στο αθηναϊκό πεδίο από την οικοδομική δραστηριότητα
των χρόνων της Φραγκοκρατίας είναι σχεδόν αποκλειστικά μικροί ναοί ή προσθήκες σε
παλαιότερες, βυζαντινές εκκλησίες. Όπως παρατηρείται σε πολλές περιοχές του ελλαδικού
χώρου, από τον 13ο αιώνα σημειώνεται μεγάλη αύξηση της οικοδόμησης μικρών
τοιχογραφημένων ναών στην ύπαιθρο ή και μέσα σε οικισμούς. Διεσπαρμένα στην Πάρνηθα,
το Μενίδι, την Πεντέλη, το Μαρούσι και αλλού, τα κτίσματα αυτά αντιπροσωπεύουν την
αρχιτεκτονική και την καλλιτεχνική παραγωγή της εποχής, αλλά και μία αντίδραση του
ντόπιου ορθόδοξου πληθυσμού απέναντι στους αλλόδοξους κυρίαρχους. Οι περισσότεροι από
τους αρχιτεκτονικούς τύπους που χρησιμοποιούνται είναι γνωστοί από την μεσοβυζαντινή
περίοδο: ο σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο (Άγιος Ιωάννης Μενιδίου, Ομορφοκκλησιά
στο Γαλάτσι), ο συνεπτυγμένος σταυροειδής (Αγία Τριάδα του Νερού στην Πεντέλη), ο
ελεύθερος σταυρός (Άγιος Νικόλαος στη Βαρυμπόπη), ο τρίκογχος με τρούλο (Άγιος Ιωάννης
Μπενιζέλων) και ο απλός μονόχωρος δρομικός καμαροσκέπαστος (ανώνυμος ναός στην
Πάρνηθα, Φραγκοκκλησιά στο Χαλάνδρι και πιθανώς Μεταμόρφωση -Αγία Σωτήρα στο
Μαρούσι). Ο νέος τύπος του σταυρεπίστεγου ναού, που εμφανίζεται στη ναοδομία κατά τον
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13ο αι., αντιπροσωπεύεται με την Αγία Μαρίνα στην Πάρνηθα, αλλά ενδέχεται να
προσγράφονται στην περίοδο αυτή και άλλα μνημεία, που δεν έχουν μελετηθεί ακόμη, όπως η
Παναγία Ξυδού στην Κηφισιά και η Αγία Ελεούσα στον Υμηττό.
Σε ορισμένους από τους παραπάνω ναούς και σε παλαιότερους βυζαντινούς διατηρούνται
δείγματα εντοίχιας ζωγραφικής της εξεταζόμενης περιόδου, με καλύτερα σωζόμενα και
πλήρως δημοσιευμένα τα σύνολα της Σπηλιάς Πεντέλης και της Ομορφοκκλησιάς στο Γαλάτσι,
τα οποία αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικά ρεύματα στη ζωγραφική του 13ου αιώνα. Η μεν
Σπηλιά της Πεντέλης εντάσσεται σε μία συντηρητική τεχνοτροπία που επαναλαμβάνει
παλαιότερα, κομνήνεια πρότυπα, με τρόπο συχνά επίπεδο και γραμμικό, και συνδέεται με ένα
τοπικό εργαστήριο που δραστηριοποιείται στην Αθήνα και την Αττική. Αντίθετα, η ζωγραφική
της Ομορφοκκλησιάς Γαλατσίου, που διακρίνεται για την υψηλή ποιότητά της, αναπτύσσεται
σε ένα σύνθετο εικονογραφικό πρόγραμμα με δογματικούς προβληματισμούς και μετέχει στις
τρέχουσες καλλιτεχνικές εξελίξεις των μεγάλων κέντρων της εποχής. Τα τελευταία χρόνια
έχουν επισημανθεί νέα δείγματα τοιχογραφιών της ίδιας περιόδου, των οποίων αναμένεται η
δημοσίευση: στη Μεταμόρφωση (Αγία Σωτήρα) στο Μαρούσι, στον Άγιο Ιωάννη στο Μενίδι,
στον Άγιο Νικόλαο στη Βαρυμπόπη και, πιθανώς, στην Αγία Μαρίνα στην Πάρνηθα.
Αν και λείπουν πολλά ακόμα τεκμήρια ώστε η αναπαράσταση της κατάστασης της περιοχής
κατά τη Φραγκοκρατία να μπορεί να χαρακτηριστεί πλήρης, η εικόνα που σχηματίζεται με
βάση τα υπάρχοντα στοιχεία είναι αυτή ενός αραιοκατοικημένου χώρου. Το ζήτημα ετούτο
θέλησαν να αντιμετωπίσουν οι ηγεμόνες της Αθήνας με τη συστηματική πύκνωση του
πληθυσμού με Αρβανίτες από τον 14ο αιώνα. Η εγκατάστασή τους στις βόρειες περιοχές του
αθηναϊκού πεδίου ενίσχυσε την άμυνα της πόλης από εισβολείς που μπορούσαν να
διεισδύσουν από το Δέμας και τα περάσματα της Πάρνηθας. Τεκμήρια αρχαιολογικά αυτής της
εγκατάστασης δεν έχουν επισημανθεί μέχρι σήμερα και φαίνεται μάλλον απίθανο να βρεθούν
στο μέλλον, λόγω της ευτελούς όπως εκτιμάται φύσης τους, αλλά και της σημερινής
ολοκληρωτικής ανοικοδόμησης και αλλοίωσης της περιοχής.
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ΕΛΕΝΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχαιολόγος Β΄ ΕΠΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΙΑΛΛΕΛΗ
Αρχαιολόγος Β΄ ΕΠΚΑ
Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών
Ανασκαφή νεκροταφείου εκατέρωθεν λεωφόρου Δημοκρατίας*
Η διενέργεια εκσκαφών στο πλαίσιο κατασκευής από την ΕΡΓΟΣΕ ανισόπεδης γέφυρας για
τις νέες σιδηροδρομικές γραμμές Θεσσαλονίκης - Θριασίου και Αθηνών – Πελοποννήσου,
στάθηκε αφορμή για τον εντοπισμό της νέας αρχαιολογικής θέσης που συνοπτικά
παρουσιάζεται στην παρούσα ανακοίνωση.
Η ανασκαφική έρευνα πραγματοποιήθηκε από τη Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων, με επιμελήτρια την κ. Μαρία Πλάτωνος – Γιώτα1, σε χώρο συνολικής έκτασης
σχεδόν 10 στρεμμάτων εκατέρωθεν της Λ. Δημοκρατίας, νότια της συμβολής της με την οδό
Μόρνου, στο ύψος του παλαιού Τελωνείου Μενιδίου και έφερε στο φως εκτεταμένο αρχαίο
νεκροταφείο με ταφικό περίβολο, τμήματα δύο αρχαίων δρόμων, ένα πήλινο αγωγό και τμήμα
λίθινου αγωγού. Ερευνήθηκαν συνολικά 387 τάφοι, ως επί το πλείστον πρωτογενείς πυρές
(269), καθώς και εγχυτρισμοί (43), λακκοειδείς (24), ταφές σε τεφροδόχα αγγεία (16),
κεραμοσκεπείς (10), σαρκοφάγοι (9), λάρνακες (9), κιβωτιόσχημοι (7) (σχ. 1, 2).
Το δυτικό όριο του νεκροταφείου εντοπίζεται στις ανατολικές παρυφές του λόφου
Πυργούθι. Μορφολογικά το έδαφος παρουσιάζει έντονη κλίση από τα δυτικά προς τα
ανατολικά και από τα βόρεια προς τα νότια. Ανατολικά, από την πλευρά του Τελωνείου, το
έδαφος είναι ομαλότερο, ελαφρά επικλινές προς τα δυτικά. Στον κεντρικό χώρο της
ανασκαφής δημιουργείται ένα είδος λεκάνης, όπως δείχνουν οι αλλεπάλληλες αποθέσεις
λάσπης και αμμοχάλικου αμέσως ανατολικά του αναλήμματος της αρχαίας οδού. Στο χώρο
αυτό οι ταφές ήταν ελάχιστες και οι αμμώδεις προσχώσεις περιελάμβαναν ταφική κεραμική
παρασυρμένη από κατεστραμμένους τάφους.
Την ανάγκη διευθέτησης της ροής των υδάτων που συνέρρεαν από τους ορεινούς όγκους
της Πάρνηθας βόρεια και τον παρακείμενο λόφο Πυργούθι από τα δυτικά, δηλώνει η
κατασκευή τοίχου από μεγάλου μεγέθους αδρά επεξεργασμένους ογκολίθους, μήκους 7,50μ.
και ύψους 1,90μ. που εντοπίσθηκε αμέσως ανατολικά της αρχαίας οδού, όπως επίσης και η
οπή αποστράγγισης στο ανατολικό ανάλημμα της αρχαίας οδού στο ίδιο σημείο (σχ. 1, εικ. 1).
Στην ύπαιθρο, όπου ο οικιστικός ιστός δεν ήταν οργανωμένος και η δόμηση ήταν
χαλαρότερη, γύρω από μικρότερους πυρήνες κατοικιών, ήταν συνήθης η χωροθέτηση των
νεκροταφείων κατά μήκος των κύριων οδικών αξόνων που συνέδεαν τους δήμους, αλλά και
εντός του δήμου, εκατέρωθεν των μικρότερων δρόμων μεταξύ των οικιστικών μονάδων 2. Το
νεκροταφείο που εξετάζουμε αναπτύσσεται γύρω από δύο αρχαίους δρόμους, που φαίνεται να
συμβάλουν λίγο βορειότερα του ορίου απαλλοτρίωσης του έργου, στο ύψος της σύγχρονης
οδού Μόρνου (σχ. 1 και 2).
Η πρώτη οδός εκτείνεται από ΝΑ προς ΒΔ σε μήκος σχεδόν 50μ. (σχ. 2, εικ. 2). Το
οδόστρωμα έχει πλάτος από 3μ. στα ΒΔ έως 6μ. στα ΝΑ και είναι διαμορφωμένο από μικρούς
πλακοειδείς λίθους και θραύσματα κεραμίδων πακτωμένα στο χώμα. Δύο παράλληλα τοιχία
επιμελημένης κατασκευής οριοθετούν την οδό στα ΒΔ. Τέσσερις μεγάλοι λιθόπλινθοι
καταλαμβάνουν το κέντρο της βόρειας πλευράς και συνιστούν την πρόσοψη ταφικού
περιβόλου. Το νότιο τοιχίο σώζεται αποσπασματικά. Διακρίνονται τουλάχιστον δύο
οδοστρώματα και η κεραμική υποδηλώνει χρήση κατά την κλασσική εποχή. Τη συνέχεια της
οδού προς τα ΒΔ μαρτυρά η ανεύρεση μικρού τμήματος του οδοστρώματος και του νότιου
τοιχίου κατά τις εργασίες κατασκευής σύγχρονου αγωγού ομβρίων υδάτων επί της οδού
Μόρνου.
Ο δρόμος αυτός αποτελεί τη νοητή συνέχεια της αρχαίας οδού που είχε αποκαλυφθεί σε
μήκος 205μέτρων κάτω από τη σύγχρονη οδό Ιππίου, αμέσως δυτικά της οδού Φιλαδελφείας
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κατά τις εργασίες κατασκευής της Αττικής Οδού και του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, τμήμα
της οποίας είναι ορατό και επισκέψιμο σήμερα3. Η οδός είχε ευθεία πορεία, διέσχιζε την
περιοχή της Χαραυγής προς την Αυλίζα και φαίνεται πως ήταν μέρος κύριας οδικής αρτηρίας
του αρχαίου δήμου. Σε χάρτη του 18804 και στο χάρτη του Kaupert από το 1884 (φύλο V,
Kephisia)5, φαίνεται η χάραξη αυτής της οδού που ξεκινά στα ΝΑ από τη σύγχρονη οδό
Φιλαδελφείας και καταλήγει στη λεωφόρο Δημοκρατίας (εικ. 3).
Η δεύτερη αρχαία οδός (σχ. 1, εικ. 1, 4) με κατεύθυνση Β→Ν, αποκαλύφθηκε σε μήκος 55μ.
και εντοπίστηκε σε βάθος 4,06μ. κάτω από το επίπεδο της οδού Μόρνου. Διακρίθηκαν τρία
τουλάχιστον οδοστρώματα. Το ανώτερο, πλάτους από 3,5 (βόρεια) έως 4,5μ. (νότια),
συγκρατούσαν χαμηλοί τοίχοι, επιμελώς δομημένοι με αδρά δουλεμένους ορθογώνιους λίθους
μεγάλου και μεσαίου μεγέθους στις όψεις και μικρότερους εσωτερικά. Το δυτικό τοιχίο ήταν
επιμελημένης τοιχοποιίας και σώζεται σε όλο το μήκος του. Η αποσπασματική εικόνα του
ανατολικού τοιχίου οφείλεται, όπως δηλώνουν οι επάλληλες αμμώδεις προσχώσεις αμέσως
ανατολικά του αναλήμματος, στην ύπαρξη ρεμάτων που συνέρρεαν στην περιοχή.
Ο δρόμος αυτός, παράλληλος της σημερινής λεωφόρου Δημοκρατίας, ταυτίζεται με τον
«αρχαίο δρόμο» (antike weg) που σημειώνει ο Kaupert στο χάρτη του 1884 (φύλο V, Kephisia)
και που φαίνεται πως οδηγούσε στο κέντρο του αρχαίου δήμου, κοντά στο αρχαίο θέατρο,
ακολουθώντας προς βορρά ευθεία πορεία (εικ. 3). Σε άλλο χάρτη της ίδιας εποχής6
ακολουθούμε την πορεία του δρόμου προς τα νότια και τη διακλάδωσή του προς τα δυτικά,
ακολουθώντας τις νότιες παρυφές του λόφου Πύργουθι προς το ρέμα της Εσχατιάς. Τμήμα
αρχαίας οδού που είχε εντοπιστεί παλαιότερα επί της οδού Χαλκιδικής, στη συμβολή της με
την οδό Ρίτσου, όπου επίσης είχαν βρεθεί τέσσερις ταφικοί περίβολοι κλασικής εποχής
ταυτίζεται πιθανότατα με τη διακλάδωση αυτή7.
Όπως αναφέρθηκε, στα ανατολικά της πρώτης οδού αποκαλύφθηκε ταφικός περίβολος
επιμελημένης τοιχοδομίας (σχ. 2). Η πρόσοψη σώζεται σε ύψος ενός δόμου και μήκος 4,5μ.,
ενώ η νότια πλευρά διατηρείται σε μήκος σχεδόν 10μ. και ύψος δύο δόμων στο ανατολικό
άκρο. Στην εσωτερική γωνία της συμβολής των δύο τοίχων, μπροστά στον αρχαίο δρόμο,
σώζονται τα κατάλοιπα της βάσης ορθογώνιου ταφικού βάθρου. Ο περίβολος περιελάμβανε
δεκάδες ταφές σε μεγάλη πυκνότητα, πολλές από τις οποίες ήταν επάλληλες.
Φιλολογικές πηγές αλλά και τα αρχαιολογικά δεδομένα μαρτυρούν την ύπαρξη τριών
σταδίων στο ταφικό τελετουργικό: κατά την πρόθεσιν, μια μέρα μετά το θάνατο, οι συγγενείς
προετοίμαζαν το σώμα για την ταφή και ξεκινούσε ο θρήνος. Το πρωί της τρίτης ημέρας
γινόταν η εκφορά, η μεταφορά δηλαδή του νεκρού στον τάφο, ακολουθούμενου από την
επικήδεια πομπή, και η ταφή, κατά τη διάρκεια της οποίας γίνονταν και οι προσφορές, χοαί και
εναγίσματα, στους νεκρούς. Μετά την επιστροφή στο σπίτι ακολουθούσε το περίδειπνον, όπου
οι συγγενείς έτρωγαν και μιλούσαν για το νεκρό. Άλλες εθιμικές τελετές ήταν τα ένατα και οι
ετήσιοι εορτασμοί8.
Το πιο συχνό είδος ταφής στο νεκροταφείο που εξετάζουμε είναι η καύση του νεκρού.
Πρόκειται για μια αρκετά δαπανηρή πρακτική, αν υπολογίσει κανείς το υψηλό κόστος της
μεγάλης ποσότητας ξύλου που χρειάζεται για να επιτευχθεί η πλήρης καύση του ανθρώπινου
σώματος, καθώς και τα έξοδα για τη διάνοιξη του λάκκου, που στις περιπτώσεις των
πρωτογενών πυρών το μέσο βάθος τους ήταν τουλάχιστον τα δύο μέτρα (εικ. 5).
Την πλειονότητα των τάφων συνιστούν οι πρωτογενείς καύσεις (πυρές), όπου το σώμα του
νεκρού τοποθετούνταν σε βαθύ λάκκο μεγάλου ύψους, γεμάτο με ξύλα. Αύλακες εξαερισμού
διαμορφώνονταν στο δάπεδο και τα τοιχώματα των λάκκων, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης
αποτέφρωση του σώματος. Δεν είχαν συγκεκριμένο προσανατολισμό και τις συναντάμε σε όλη
την έκταση του νεκροταφείου, πολλές φορές σε αλλεπάλληλα στρώματα από την αρχαϊκή έως
την κλασσική εποχή. Αρκετές ήταν πλούσια κτερισμένες, ενώ κάποιες περιείχαν ένα μόνo
αγγείο. Χαρακτηριστικό σύνολο πλούσιας ταφής αποτελούν τα κερίσματα της πυράς 118 από
το δυτικό τμήμα του νεκροταφείου, με μελανόμορφες ληκύθους τύπου καπνοδόχου9 από το α’
μισό του 5ου αι π.Χ., μελανόγραφα ληκύθια με ανθέμια, ερυθρόμορφες ληκύθους και
μελαμβαφές αλάβαστρο10. Στο ταφικό σύνολο της πυράς 68 των αρχών του 5ου αι π.χ., εκτός
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των μελανόμορφων ληκύθων συναντάμε ειδώλιο ένθρονης καθιστής μορφής11 και μικκύλη
ομφαλωτή φιάλη (εικ. 7). Πρώιμο παράδειγμα πυράς που χρονολογείται στα μέσα του 6ου αι
π.Χ., αποτελεί η πυρά 44, η οποία περιείχε ένα μικκύλο μελανόμορφο σκύφο με παράσταση
ζεύγους πανθήρων ή λιονταριών, ένα μελαμβαφές σκυφίδιο και ένα μικκύλο μελαμβαφή
σκύφο12.
Μικρότερος είναι ο αριθμός των δευτερογενών καύσεων, όπου η αποτέφρωση του νεκρού
γίνεται σε πυρά γειτονική του τάφου. Η τέφρα συλλέγεται σε πήλινα αγγεία ή ορειχάλκινες
τεφροδόχους σφραγισμένες σε λίθινες θήκες, κυλινδρικές ή ορθογώνιες. Στο νεκροταφείο που
εξετάζουμε, συναντήσαμε τρία ακόσμητα χυτροειδή τεφροδόχα αγγεία 13 μέσα σε ισάριθμες
λίθινες θήκες σε σειρά, που χρονολογούνται στο τελευταίο τετάρτου του 5ου αι. π.Χ. (εικ. 8).
Από το ανατολικό νεκροταφείο προέρχεται μαρμάρινη θήκη, καθώς και δεύτερη λίθινη θήκη
με χάλκινο λέβητα (εικ. 6). Εξαιρετικό δείγμα τεφροδόχου αγγείου αποτελεί μελανόμορφος
αμφορέας που φέρει την επιγραφή ΝΙΚΙΑΣ ΕΠΟΙΕΣΕΝ14. Η διακόσμηση αναπτύσσεται σε δύο
μετώπες με παραστάσεις έφιππων μορφών. Άλλοι τύποι πήλινων τεφροδόχων αγγείων που
συναντήσαμε είναι μια μελαμβαφής πελίκη και ένας ερυθρόμορφος δίνος15 με παράσταση
σκηνής συμποσίου με το Διόνυσο και τον Ηρακλή (εικ. 9).
Ο ενταφιασμός αποτελεί επίσης μια συνήθη πρακτική ταφής για τους αρχαίους αχαρνείς.
Συναντήσαμε αρκετούς λακκοειδείς τάφους, δηλαδή απλά ορύγματα στο χώμα, κάποιοι από
τους οποίους ήταν πολύ πλούσια κτερισμένοι. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον λακκοειδή (8)
τάφο του β΄ μισού του 6ου αι π.χ. από το δυτικό τμήμα του νεκροταφείου, στον οποίο βρέθηκαν
τριάντα κτερίσματα από μικκύλα αγγεία (πυξίδες, λεκανίδες, κρατήρας, κλπ), πήλινα ειδώλια,
χάλκινο ψέλιο16 και ενώτια, ταφή που προφανώς ανήκει σε νεαρή γυναίκα (εικ. 10, 11).
Βρέθηκαν αρκετοί κεραμοσκεπείς/ καλυβίτες τάφοι, κατασκευασμένοι από επίπεδες ή
καμπύλες πήλινες κεραμίδες (εικ. 12). Συνήθως ήταν φτωχά κτερισμένοι, υπάρχουν όμως και
παραδείγματα πλούσιων συνόλων, όπως ο καλυβίτης 1 από το δυτικό τμήμα του
νεκροταφείου, που χρονολογείται στο α΄ μισό του 5ου αι π.Χ. (εικ. 13). Περιείχε επτά αγγεία,
ανάμεσά τους δύο ερυθρόμορφες ληκύθους, η μια με παράσταση Νίκης17 και η άλλη με σκηνή
γυναικωνίτη, δύο μελανόμορφες ληκύθους τύπου καπνοδόχου και ένα σκυφίδιο κορινθιακού
τύπου. Ιδιαίτερο σύνολο αποτελούν τα πέντε γυάλινα μυροδοχεία και μία μελαμβαφής οινοχόη
του κεραμοσκεπούς 3 από το ανατολικό τμήμα του νεκροταφείου, που χρονολογούνται στα
ρωμαϊκά χρόνια 1ο - 2ο μ.Χ.18 (εικ. 30)
Πήλινες λάρνακες (λουτήρες) χρησιμοποιούνταν σε παιδικές ταφές, ενώ βρέθηκαν και
μεγάλου μεγέθους πήλινες σαρκοφάγοι για την ταφή ενηλίκων. Στα τέλη του 5ου /αρχές 4ου αι
π.Χ. ανήκει το ταφικό σύνολο της πήλινης λάρνακας 2 ανατολικά της Λ. Δημοκρατίας. Τα
κτερίσματα στο σύνολό τους είναι μικκύλα αγγεία, από τα οποία ξεχωρίζουμε έναν
παναθηναϊκό αμφορίσκο19, μία πυξίδα κορινθιακού τύπου20 και μία λεκανίδα με πώμα, στο
εσωτερικό της οποίας βρέθηκαν δισκοειδή ψιμύθια (εικ. 14, 15).
Ο εγχυτρισμός, δηλαδή η ταφή σε αγγεία όπως πίθους, πιθαμφορείς, κ.ά., είναι μια εξίσου
διαδεδομένη πρακτική. Μια από τις πρωϊμότερες ταφές στο νεκροταφείο αποτελεί ο
εγχυτρισμός 13, ανατολικά της Λ. Δημοκρατίας (εικ. 16). Πρόκειται για μεγάλο αμφορέα με
κάθετες λαβές και γεωμετρική διακόσμηση σε μετόπες με ομόκεντρους κύκλους.
Χρονολογείται στην ύστερη γεωμετρική περίοδο21. Ο εγχυτρισμός 32 χρονολογείται στα τέλη
του 6ου - αρχές 5ου αι π.Χ. και βρέθηκε στο δυτικό τομέα του νεκροταφείου. Περιείχε
μελανόμορφα και μελαμβαφή ληκύθια, μελαμβαφή πυξίδα22, εξάλειπτρα κορινθιακού τύπου23,
ειδώλιο ένθρονης γυναικείας μορφής κ.ά. Ο εγχυτρισμός 27 από το ανατολικό νεκροταφείο,
χρονολογείται στις αρχές του 5ου π.χ. (εικ. 17). Στα κτερίσματα που συλλέχθηκαν ανήκουν
μελανόμορφα και μελαμβαφή ληκύθια, πυξίδες, σκυφίδια, μικύλλες φιάλες, ειδώλιο ένθρονης
γυναικείας μορφής και δυο ζωόμορφα ειδώλια πτηνού και αγριόχοιρου24, πιθανώς παιχνίδια,
που μαρτυρούν πως η ταφή ήταν παιδική. Στο πρώτο τέταρτο του 5ου π.χ. χρονολογείται ο
εγχυτρισμός 9 με τρία ακέραια μικκύλα αγγεία (οινοχόη και εξάλειπτρα25).
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Οι κιβωτιόσχημοι τάφοι είναι λάκκοι επενδεδυμένοι και καλυμμένοι με πλάκες (εικ. 18).
Στον κιβωτιόσχημο τάφο 2, από το ανατολικό τμήμα του νεκροταφείου, βρέθηκαν πέντε
μελανόμορφες λήκυθοι, ένα ληκύθιο και μια μελαμβαφής πυξίδα με πώμα (εικ. 20).
Βρέθηκαν επίσης πώρινες και μαρμάρινες σαρκοφάγοι (εικ. 21) με οριζόντιο ή αετωματικό
κάλυμμα, ενώ μια είχε επικάλυψη από δύο στρώσεις κονιάματος. Το νεκρό της λίθινης
σαρκοφάγου (6) κτέριζαν ένα μελαμβαφές αρυβαλλοειδές ληκύθιο, ένα ειδώλιο κουροτρόφου
και μια πυξίδα τύπου πουδριέρας26. Χρονολογείται στο β΄ μισό 5ου αι π.Χ. (εικ. 19).
Οι συγγενείς τιμούσαν το νεκρό πράττοντας τα νομιζόμενα, κατά το εθιμικό δίκαιο.
Πρόσφεραν, όπως αναφέραμε, χοές και εναγίσματα στον τάφο σε καθορισμένες ημέρες (τρίτα,
ένατα), πιθανώς και κατά την τριακοστή ημέρα και στον ετήσιο εορτασμό. Κατάλοιπα αυτών
των προσφορών εντοπίζουμε περιμετρικά των τάφων σε αύλακες, θέσεις ή θήκες και
περιέχουν καμμένα και σπασμένα τα αγγεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την τελετή (εικ. 22).
Στο ανατολικό τμήμα του νεκροταφείου εντοπίστηκε καύση προσφορών με αγγεία που
χρονολογούνται από τα τέλη του 6ου έως τα μέσα του 5ου αι π.Χ., μεταξύ των οποίων κύλικες
της ομάδας της κρακοβίας27, μελανόμορφους σκύφους με σατύρους28, μαινάδες, ζωόμορφες
παραστάσεις με πάνθηρες και λιοντάρια, ερυθρόμορφους σκύφους με κουκουβάγια σε κλαριά
ελιάς29, ομφαλωτές φιάλες, πινάκια, ληκύθους και φιαλίδια. Ιδιαίτερα αξιόλογο εύρημα του
νεκροταφείου αποτελεί ερυθρόμορφη λουτροφόρος (εικ. 24) με γαμήλια σκηνή που
χρονολογείται στα μέσα του 5ου αι π.Χ.30 Υστερότερη σε χρονολόγηση είναι άλλη καύση
προσφορών που χρονολογείται από τα τέλη του 5ου έως τα μέσα 4ου π.χ., η οποία περιείχε
πινάκια, μελαμβαφή φιαλίδια, σκύφο, πυξίδα, μικκύλη ερυθρόμορφη υδρία31 κ.ά (εικ. 23).
Αρκετά είναι τα πρώιμα αγγεία που βρέθηκαν είτε μέσα σε ταφικά σύνολα είτε περιμετρικά
των τάφων και χρονολογούνται από τα τέλη του 8ου μέχρι τις αρχές του 5ου αι. π.Χ.
Κορινθιακές κοτυλίσκες32 και κορινθιακοί αρύβαλλοι χρονολογούνται από τα τέλη του 8ου
μέχρι τα μέσα του 6ου αι. π.Χ. Στο πρώτο μισό του 6ου αι π.Χ. χρονολογούνται δύο λήκυθοι
τύπου Δηιάνειρας33, εκ των οποίων η μία φέρει μελανόμορφη παράσταση με αντωπές
σειρήνες, αιλουροειδή και ρόδακες ανάμεσά τους. Στα μέσα του 6ου π.Χ. χρονολογούνται τα
λύδια34 που βρέθηκαν σε λακκοειδείς τάφους. Μικκύλες όλπες35 με τοξοειδή και
υπερυψωμένη λαβή που χρονολογούνται στα μέσα του 6ου αι. π.Χ, οινοχοίσκες, κορινθιακά
εξάλειπτρα, σκύφοι και σκυφίδια προέρχονται επίσης από τους τάφους του νεκροταφείου.
Οι λήκυθοι αποτελούν το πιο διαδεδομένο αγγείο και συναντάμε όλους τους τύπους, όπως
πρώιμες μελαμβαφείς από το γ’τέταρτο 6ου π.χ., τύπου Δηιάνειρας, καπνοδόχου36 (εικ. 17),
κύριου και δευτερεύοντος τύπου. Εκτός από το συνήθη φυτικό διάκοσμο από ανθέμια,
κισσόφυλλα (εικ. 7) κ.τ.λ., ενδιαφέρουσα είναι η εικονογραφία με θέματα μυθολογικού
περιεχομένου, όπως από τον θηβαϊκό κύκλο37, τους άθλους του Θησέα και του Ηρακλή38.
Συχνές είναι οι διονυσιακές σκηνές με σατύρους και μαινάδες και οι σκηνές συμποσίου. Πολλές
ληκύθους κοσμούν αρματοδρομίες, καθώς και σκηνές αναχώρησης πολεμιστών.
Χαρακτηριστικές είναι οι μελανόμορφες λήκυθοι της ομάδας των πετεινών (εικ. 25) που
χρονολογούνται στα τέλη του 6ου - αρχές 5ου αι. π.Χ39. Πολυάριθμες είναι οι ερυθρόμορφες
λήκυθοι που διακοσμούνται με σκηνές γυναικωνίτη, μαινάδες, ανδρικές και γυναικείες
προτομές. Επίσης, βρέθηκαν πολλές λευκές λήκυθοι, που όμως δεν σώζονται σε καλή
κατάσταση. Πολύ διαδεδομένα είναι επίσης τα ληκύθια όλων των τύπων, όπως μελαμβαφή
με εγχαράξεις, τύπου Δηιάνειρας, μελανόγραφα και ανθεμωτά και ερυθρόμορφα (εικ. 15).
Άλλοι τύποι αγγείων που χρησιμοποιήθηκαν ως κτερίσματα ήταν αμφορίσκοι,
μελαμβαφείς και μελανόμορφοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο μελανόμορφος παναθηναϊκός
αμφορίσκος με παράσταση Αθηνάς40 (εικ. 15) και άλλος με παράσταση αθλητών. Στο
ανατολικό νεκροταφείο βρέθηκε τμήμα μεγάλης ερυθρόμορφης πελίκης διακοσμημένης με
διονυσιακή σκηνή. Άλλα αγγεία που συναντήσαμε στο νεκροταφείο είναι υδρίσκες (εικ. 21,
23), πινάκια (εικ. 11, 23), φιάλες, πυξίδες διαφόρων τύπων (εικ. 11, 17), όπως επίσης και
μελαμβαφείς όλπες, μεταξύ των οποίων μία που φέρει στην λαβή εγχάρακτο το γράμμα Μ41.
Επίσης, βρέθηκαν πήλινα αλάβαστρα μελαμβαφή, μελανόμορφα και μελανόγραφα με
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ανθέμια42. Συνήθη κτερίσματα, κυρίως σε σαρκοφάγους και κάλπες, αποτελούσαν τα λίθινα
αλάβαστρα (εικ. 21).
Από τους πιο διαδεδομένους τύπους ειδωλίων της αρχαϊκής και της πρώιμης κλασικής
εποχής που βρέθηκε σε αρκετούς τάφους του νεκροταφείου, είναι αυτός της ένθρονης
γυναικείας μορφής (εικ. 26) με τα χέρια ακουμπισμένα στα γόνατα43. Σε ορισμένες περιπτώσεις
σώζονταν ίχνη της γραπτής τους διακόσμησης. Πήλινο ειδώλιο κουροτρόφου, δηλαδή όρθιας
γυναικείας μορφής που φέρει στον ώμο ένα παιδί (εικ. 19), με ίχνη λευκού επιχρίσματος,
βρέθηκε σε λίθινη σαρκοφάγο στα δυτικά της λεωφ. Δημοκρατίας και χρονολογείται το β
μισό του 5ου π.χ. Επίσης βρέθηκαν ζωόμορφα ειδώλια44 (χοιρίδια, πτηνά, σκύλος κ.ά.) που
προέρχονται από παιδικές ταφές σε εγχυτρισμούς (εικ. 17) και πήλινες λάρνακες.
Από τα μετάλλινα αντικείμενα που συναντήσαμε στο νεκροταφείο των Αχαρνών τα
περισσότερα είναι χάλκινα και σιδερένια. Βρέθηκαν χάλκινα κυκλικά κάτοπτρα (εικ. 15),
χάλκινα κοσμήματα από γυναικείες ταφές, όπως ψέλλιο45 (εικ. 10), ενώτια, δαχτυλίδι, χάλκινες
και σιδερένιες στλεγγίδες, πιθανώς από τάφους αθλητών, και άλλα αντικείμενα, όπως ομοίωμα
χάλκινου τροχού από ανάθημα σε καύση πλησίον του δρόμου, χάλκινο πώμα, κρίκοι κ.ά.
Πήλινα επίχρυσα μετάλλια και πήλινοι επίχρυσοι ρόδακες συλλέχθηκαν από την πυρά 14 στα
ανατολικά της Λεωφ. Δημοκρατίας. Αποτελούσαν το διάκοσμο ξύλινου κιβωτίου
τοποθετημένου στο εσωτερικό της πυράς, όπως δηλώνουν τα υπολείμματα ξυλάνθρακα με το
αποτύπωμα του μεταλλίου που βρέθηκαν.
Πέντε μαρμάρινα σήματα αποτελούν από τα πιο αξιόλογα ευρήματα του νεκροταφείου
των Αχαρνών. Πρόκειται για μια επιτύμβια στήλη και τέσσερεις ληκύθους. Η επιτύμβια στήλη
(εικ. 27) φέρει αετωματική επίστεψη με την επιγραφή ΦΙΛΟΚΙΡΙΣΤΗ στο γείσο και παράσταση
με σκηνή δεξίωσης δύο γυναικείων μορφών, η μία από τις οποίες έφερε στον ώμο ιερό κλειδί
(κλειδούχος ιέρεια). Χρονολογείται στο τελευταίο τέτερτο του 4ου αι. π. Χ. Χρησιμοποιήθηκε ως
κάλυμμα μεταγενέστερου αγωγού σε δεύτερη χρήση.
Δύο μαρμάρινες λήκυθοι εντοπίστηκαν μαζί, ανατολικά της λεωφόρου Δημοκρατίας και
φέρουν παραστάσεις δεξίωσης. Η πρώτη απεικονίζει δύο μορφές, μια καθιστή γυναικεία και
μια όρθια ανδρική και φέρει την επιγραφή ΓΛΥΚΗ ΔΗΜΟΦΙΛΟ (εικ. 28). Η δεύτερη, που
απεικονίζει δύο ανδρικές μορφές, μία όρθια και μία καθιστή, φέρει την επιγραφή ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ
ΑΜΦΙΧΑΡΗΣ. Άλλη λήκυθος που βρέθηκε αμέσως κάτω από το οδόστρωμα της Λ.
Δημοκρατίας, απεικονίζει δυο γυναικείες μορφές, μια όρθια και μια καθιστή. Φέρει επιγραφή
με τρία ονόματα ΔΟΡΚΙΣ ΑΡΕΤΑ… Το τρίτο όνομα δε διακρίνεται. Από στο δυτικό τμήμα του
νεκροταφείου προέρχεται επίσης μαρμάρινη λήκυθος με ανάγλυφη παράσταση κοριτσιού και
γραπτή διακόσμηση με ερυθρό και γαλάζιο χρώμα. Βρέθηκαν επίσης μικρότερα τμήματα από
δύο άλλες μαρμάρινες ληκύθους, τμήμα μαρμάρινης λουτροφόρου, καθώς και απότμημα
γονάτου πιθανώς από κάποιο ανάγλυφο.
Εκτός των τάφων, πάνω και κοντά στις αρχαίες οδούς, βρέθηκαν αρκετά χάλκινα
νομίσματα, σε κακή κατάσταση διατήρησης. Μέσα σε πήλινη λάρνακα βρέθηκε επίσης αργυρό
νόμισμα που συνόδευε το νεκρό.
Αξίζει να αναφερθούμε στην ανεύρεση αγγείων και οστράκων που φέρουν εγχάρακτες
επιγραφές. Πρόκειται για ένα αβαφές όστρακο από σώμα αγγείου με την επιγραφή ΑΡΧΑΝΑΙ,
ένα φιαλίδιο που φέρει στην εξωτερική πλευρά της βάσης εγχάρακτη επιγραφή ΤΥΝ ή ΠΥΝ,
ένα όστρακο με τα γράμματα ΔΕ, καθώς και τη μελαμβαφή όλπη με το γράμμα Μ στη λαβή,
που προαναφέραμε.
Ανακεφαλαιώνοντας, τα πρωϊμότερα ταφικά σύνολα που συναντήσαμε στο νεκροταφείο
των Αχαρνών εντοπίζονται στο μέσον του δυτικού τμήματος του νεκροταφείου, ανάγονται
στη γεωμετρική εποχή και χρονολογούνται στα μέσα του 8ου π.Χ.Πρόκειται για την πυρά 124
και τον εγχυτρισμό 21, ο οποίος περιείχε μικρή υδρία με κάθετες γραμμές, δίωτο σκύφο,
αργολική οινοχόη και μόνωτο κύαθο46 (εικ. 29). Το νεκροταφείο ήταν σε χρήση κατά τους
ύστερους αρχαϊκούς χρόνους και μέχρι το τέλος της κλασικής περιόδου, όπως επισημάναμε
κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Την υστερότερη χρονολογικά ταφή αποτελεί ο
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κεραμοσκεπής τάφος 3, που ήταν κτερισμένος με πέντε γυάλινα αγγεία και μελαμβαφή
οινοχόη της ρωμαϊκής εποχής (1ος – 2ος αι. μ.Χ.)47 (εικ. 30).
Η αποκάλυψη του εκτεταμένου και πλούσιου αυτού νεκροταφείου σε συνδυασμό με τα
αρχαιολογικά δεδομένα από την ευρύτερη περιοχή της Αυλίζας βόρεια και δυτικά, αλλά και
της Χαραυγής ανατολικότερα, μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως στην περιοχή γύρω από το
λόφο Πυργούθι, νότια του κέντρου του αρχαίου Μενιδίου, υπήρχε εγκατεστημένη μια από τις
κύριες συνοικίες του αρχαίου δήμου των Αχαρνών, με διαχρονική κατοίκηση από τη
γεωμετρική μέχρι τη ρωμαϊκή εποχή.
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ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ
Συγγραφέας, Δ/Φ
«Προς τις πηγές της ποίησης. Επώνυμη λαϊκή ποίηση στη Β.Α Αττική: Βαρνάβας,
Καπανδρίτι, Πολυδένδρι, Αφίδνες, Κάλαμος.
Μια πρώτη προσέγγιση του φαινομένου».
Ένας αναγκαίος προσδιορισμός όρων και στοιχείων.
Λαϊκός ποιητής: Άνθρωπος που έχει φοιτήσει μέχρι την έκτη του δημοτικού και το
περισσότερο έως την τρίτη γυμνασίου ή και που είναι εντελώς αναλφάβητος και που
αυτοσχεδιάζει στίχους. Απαγγέλλει αυτοσχέδιους έμμετρους στίχους για διάφορα γεγονότα,
του χωριού του, πανελλήνια ή και παγκόσμια. Ή και μόνο γράφει στίχους. Η παρουσία
κάποιων ποιητών ανιχνεύεται σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. Από εκτεταμένες έρευνες που
πραγματοποίησα στη Λευκάδα1 κυρίως, αλλά και στην απέναντι Ακαρνανία, την Ήπειρο47 και
σε άλλες περιοχές της Ελλάδας – φαίνεται ότι βασικοί όροι ανάπτυξης του φαινομένου της
επώνυμης λαϊκής ποίησης είναι το υψόμετρο, το φυσικό κάλλος, ο ανοιχτός ορίζοντας, η
κατανομή της ιδιοκτησίας, η ελευθερία της συνείδησης. Το υψόμετρο, ο ανοιχτός ορίζοντας, το
φυσικό κάλλος και η ποιμενική ζωή φαίνεται να την ευνοούν εξαιρετικά.
Εν γένει, το φυσικό περιβάλλον φαίνεται ν’ ασκεί μια καταλυτική επήρεια, γονιδιακή θα
έλεγα.
Ο ιστορικός GeorgeThomson, που περιόδευσε τα χωριά της Ιρλανδίας, τα υπερκείμενα του
Ατλαντικού, κατανόησε τη βαθύτερη φύση της λαϊκής ποίησης, την έννοια του
αυτοσχεδιασμού, κάτω από την έμπνευση της στιγμής, ποίηση που ενυπάρχει ασταμάτητα
μέσα στην καθημερινή κουβέντα των ανθρώπων2, ορισμένων περιοχών.
Και μια και κάποιες επισημάνσεις θα κάνουμε κυρίως για το φυσικό περιβάλλον και
ειδικότερα της Αττικής, ο ιστορικός ArnoldToynbee σημειώνει: «Είναι φανερό ότι αν αι
γενέσεις των πολιτισμών δεν είναι το αποτέλεσμα βιολογικών παραγόντων ή γεωγραφικού
περιβάλλοντος ενεργούντων κεχωρισμένως πρέπει να είναι το αποτέλεσμα ενός είδους
ενδιάμεσου ενεργείας μεταξύ τούτων»3
Σε μια πολιτιστική αντίθεση μεταξύ Βοιωτίας και Αττικής –για την αρχαιότητα πρόκειται
και τις απόψεις της– ο Βοιωτός εκπροσωπεί τον τύπο που εσήμαινε αγροίκος,
χονδροκομμένος, άνευ φαντασίας, βάναυσος4 …. Όπισθεν του Κιθαιρώνος και πέραν της άκρας
Πάρνηθος …. ευρίσκετο η Αττική, « Ελλάς Ελλάδος»5
…. «Εάν προσεγγίσετε την Ελλάδα εκ δυσμών και εισέλθετε δια της λεωφόρου του
Κορινθιακού Κόλπου δύνασθε να κολακευθήτε, ότι ο οφθαλμός σας εσυνήθισε το ελληνικόν
τοπίον – ωραίον αλλά εμπνέον δέος ….. Αλλ’ όταν το πλοίον σας εξέρχεται εις τον Σαρονικόν
Κόλπον θα καταπλαγήτε και πάλιν από μιαν αυστηρότητα του τοπίου … και η αυστηρότης
αυτή φθάνει έως το κατακόρυφον της, όταν κάμψετε την Σαλαμίνα και αντικρύσετε την
Αττικήν να εκτείνεται προ των οφθαλμών σας6…
Ο Τόυνμπη θεωρεί ότι, οι Αθηναίοι στάθηκαν εξαιρετικά επινοητικοί, όταν η Αττική, λόγω
των πλημμυρών και των άλλων φυσικών φαινομένων – έχασε πλήρως τα χώματα της.7
Αυτή η έννοια του πλήρους, του ολοκληρωμένου είναι οριακή για τη σκέψη του Τόυνμπη.
«ολοκλήρωσις της συνηθείας», «πλήρης απογύμνωσις», για τα εδάφη της Αττικής «πλήρης
γνώσις»…., εκεί ακριβώς επιδρά ο θετικός παράγοντας για την εκκίνηση προς το καινούργιο,
«Τι έπραξαν οι Αθηναίοι, όταν αι βοσκαί της Αττικής απεξηράνθησαν και τα καλλιεργήσιμα
εδάφη της ερημώθησαν… Ο λαός της εστράφει εις επινοήσεις, που ήσαν αυστηρώς ιδικαί των
εις την καλλιέργειαν της ελαιάς και εις την εκμετάλλευσιν του υπεδάφους.8
Είναι αξιοπερίεργο γεγονός, ότι συνομιλώντας προχθές, μ’ ένα λαϊκό ποιητή από το
Καπανδρίτι Αττικής, τον Κώστα Κυριακό, που είχε πρόσφατα διαβάσει την Κάθοδο των
Μυρίων, όπως το περιγράφει ο Ιστορικός Ξενοφών ο Αθηναίος, μου παρατήρησε έκπληκτος
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πώς μπόρεσαν να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι! Τόσο λίγοι μέσα σε τόσους πολλούς! Πόσο
επινοητικοί στάθηκαν, σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση…..
Επανέρχομαι πάνω στην έννοια μιας διαρκούς και αδιάγνωστης ενδεχομένως στις
πραγματικές τις διαστάσεις, επήρειας του φυσικού περιβάλλοντος: είναι μια παρατήρηση του
Πλάτωνα, ( πάλι από τον Κριτία9), ότι η Αττική, που με κλήρο δόθηκε στον Ήφαιστο και στην
Αθηνά, επειδή ήταν αδέρφια κι είχαν την ίδια κλίση, και στη φιλοσοφία και στις τέχνες, ήταν η
χώρα η από τη φύση τηςκατάλληλη και ταιριαστή στην αρετή και στη φρονιμάδα τους.
Και ο JohanJoachimWinkelmann παρατηρεί ότι οι λόγοι και οι αιτίες της υπεροχής που
απέκτησε η τέχνη των Ελλήνων, πρέπει ν’ αναζητηθούν εν μέρει στην επιρροή τ’ ουρανού, εν
μέρει στο πολίτευμα και στην διακυβέρνηση, και στον τρόπο σκέψης, ως απόρροια της
πολιτικής πραγματικότητας, και όχι λιγότερο στο σεβασμό απέναντι στον καλλιτέχνη, καθώς
και στη χρήση και εφαρμογή της τέχνης μεταξύ των Ελλήνων10. (Στο σημείο αυτό η άποψη του
ArnoldToynbee: «…ο Αθηναίος πρέπει ν’ ανταλλάξει το αττικόν του έλαιον με τον σκυθικόν
σίτον. Δια να τοποθετήσει το έλαιόν του στην σκυθικήν αγορά πρέπει να τα συσκευάσει εντός
λαγήνων και να το εξαποστείλει πέραν της θαλάσσης- δραστηριότητες που εδημιούργησαν την
αττικήν αγγειοπλαστικήν (και την αττικήν εμπορικήν ναυτιλίαν)… Επί του καλλιτεχνικού
πεδίου, η ευδοκίμησις της αγγειοπλαστικής έδωσεν εις τον αττικόν ζωγράφον των αγγείων
την ευκαιρίαν να δημιουργήσει νέαν μορφήν κάλλους, το οποίον μετά δύο χιλιάδας έτη
εγοήτευσε τον Άγγλον ποιητήν Κητς)11
Η παραπάνω άποψη του Toynbee φαίνεται να συμπίπτει πλήρως μ’ εκείνη του Winkelmann,
για τη χρήση και εφαρμογή την τέχνης μεταξύ των Ελλήνων.
Είναι εντυπωσιακό - και επίσης έχει σχέση με τον τρόπο που από χρόνια ερευνώ αρκετά
σημεία του ελληνικού χώρου – η παρατήρηση του Winkelmann ότι όπως το πνεύμα ενός
ανθρώπου, που έχει συνηθίσει να σκέφτεται σηκώνεται πιο ψηλά σ’ ένα ευρύ πεδίο ή σ’ έναν
ανοιχτό δρόμο, πάνω σ’ ένα ψηλό κτήριο παρά σ’ ένα χαμηλό δωμάτιο, ή οποιοδήποτε
περιορισμένο τόπο, έτσι και ο τρόπος σκέψης των Ελλήνων πρέπει να ήταν πολύ διαφορετικός
σε σχέση με τις ιδέες εξουσιαζόμενων λαών.
Άλλωστε, πιο πάνω, είχε παρατηρήσει ότι με την ελευθερία αναπτύχθηκε σαν συγγενής
κλάδος μεσ’ από ένα υγιή κορμό η σκέψη ολόκληρου λαού.12
Ουρανός, ομορφιά, ελευθερία είναι οριακές έννοιες για τη σκέψη του Winkelmann.
Αλλ’ η επήρεια του φυσικού περιβάλλοντος φαίνεται πολύ εκτενέστερος, να προσδιορίζει
και τη διαμόρφωση του πολιτεύματος και τα γενικότερα διανοητικά όρια, που ο
συγκεκριμένος άνθρωπος μιας ιστορικής περιόδου μπορεί να κινηθεί και να υπάρξει.
Μετά τις παραπάνω, εκτεταμένες, ενδεχομένως πέραν του δέοντος, αλλ’ απαραίτητες
διευκρινήσεις και επισημάνσεις για να καταστεί πληρέστερα κατανοητός ο τρόπος
προσέγγισης του όλου ζητήματος, θα εστιάσουμε κυρίως στη σύγχρονη μας ΒΑ Αττική και
ειδικότερα στο Καπανδρίτι,13 (υψόμετρο 350 μ.). Ένα υψίπεδο με θαυμαστή ηλιοφάνεια, (μέσα
του Οκτώβρη), (η επήρεια τ’ ουρανού!). Ο Winkelmann ενδεχομένως θα ενθουσιαζόταν αν
έβλεπε την περιοχή πνιγμένη στο φως του ήλιου, με μια αίσθηση ανάτασης και ελευθερίας.
Ανατολικά της περιοχής του Καπανδριτίου βρίσκεται ο Βαρνάβας και ο Μαραθώνας, βόρεια ο
Κάλαμος, νότια ο Άγιος Στέφανος, δυτικά το Πολυδένδρι και οι Αφίδνες.
Στο Καπανδρίτι επισημαίνεται η παρουσία επτά λαϊκών ποιητών, όπως προκαθορίσαμε τον
όρο στην αρχή αυτής της εισήγησης. Μερικοί συγκροτούν οικογενειακούς πυρήνες. Είναι ως να
ενυπάρχει ένα οικογενειακό πνεύμα, ένα είδος spiritusfamiliaris, που έχω επισημάνει, σε
πολλές περιοχές της Ελλάδας, που μεταφέρεται από τον πατέρα ή τη μάνα στα παιδιά τους,
από γενιά σε γενιά, και που διακλαδίζεται σε διάφορες κατευθύνσεις, ακόμα και σε μακρινούς
βαθμούς συγγένειας, αλλά πάντοτε στους εξ’αίματος συγγενείς.14 Τα μέλη αυτών των
οικογενειών, που συνθέτουν ή απαγγέλουν ποιήματα, με βάση ευκαιριακά γεγονότα, στις
προηγούμενες γενιές συνήθως ήταν εντελώς αναλφάβητοι. Ή το πολύ να είχαν φοιτήσει μέχρι
την Τρίτη του δημοτικού.
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Από τους οικογενειακούς αυτούς πυρήνες λαϊκών ποιητών, κατά κανόνα σχεδόν
εμφανίζεται ένας λόγιος ποιητής, επειδή ως νεότερο μέλος του οικογενειακού πυρήνα, έχει
πανεπιστημιακή μόρφωση, ή και απλώς είναι τελειόφοιτος Λυκείου, που όμως έχει γνώση και
έχει αφομοιώσει τμήματα της λόγιας ποίησης. Αυτό πλέον διαφοροποιεί και την όλη δομή της
ποίησης, της λαϊκής και της λόγιας. Από τα πέντε χιλιάδες – ενδεχομένως, και παραπάνωλαϊκά ποιήματα που έχουν περάσει από τα χέρια μου, τα περισσότερα από την περιοχή της
Λευκάδας, που είναι πηγή λαϊκών ποιητών – μερικά εξαιρετικής ή και αξεπέραστης ποιότητας
– αλλά και από την περιοχή της Κύπρου, της Κρήτης, της Καρπάθου, της Κέρκυρας, της
Κεφαλονιάς, της Ακαρνανίας και της Ηπείρου, μόνο ένα ποίημα επώνυμου λαϊκού ποιητή
ασπάζεται τον μοντερνισμό.15
Το μέτρο είναι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ λαϊκής και λόγιας ποίησης, κυρίως το ιαμβικό
δεκαπεντασύλλαβο, που έρχεται από το βυζάντιο, από το 10ο αιώνα μ.Χ.
Αυτό δε σημαίνει ότι και οι λόγιοι ποιητές, που προέρχονται από οικογενειακούς πυρήνες
λαϊκών ποιητών δε χρησιμοποιούν το μέτρο. Ή ότι δε γράφουν και έμμετρα κάποια από τα
ποιήματα τους, ενώ εν πολλοίς έχουν καταργήσει τον έμμετρο στίχο.
Ας δούμε πως συγκροτείται ένας οικογενειακός πυρήνας λαϊκών ποιητών –με την παρουσία
και ενός λόγιου ποιητή- από το Καπανδρίτι Αττικής. Αλλά και με μια έκφανση γενικότερης
δημιουργικότητας, σε άλλους τομείς δημιουργίας, πέραν της ποίησης, που είναι κάτι το
σύνηθες στους οικογενειακούς πυρήνες λαϊκών ποιητών, καθώς πολλοί από αυτούς έχουν
πολλαπλές καλλιτεχνικές ενασχολήσεις.16
Βαγγέλης Κυριακός, (1909-1997), τελειόφοιτος δημοτικού, λαϊκός ποιητής, Σοφία Μαντά –
Κυριακού, είναι η γυναίκα του, (1909- 1984), λαϊκή ποιήτρια, (αναλφάβητη), Κώστας
Κυριακός, (1944- ),γιός τους, τελειόφοιτος δημοτικού, λαϊκός ποιητής, Βαγγέλης Κυριακός,
(1974- ), γιός του Κώστα Κυριακού, τελειόφοιτος λυκείου, ποιητής, Σοφία Κυριακού,(1975-),
κόρη του Κώστα Κυριακού, ζωγράφος, (πτυχιούχος της Σχολής Καλών Τεχνών, εδίδασκε στο
Πανεπιστήμιο της Φλώρινας, έκθεση της υπάρχει αυτή τη στιγμή, (20- 10- 2011), στο
Κολωνάκι, Καπλανών 5). Ο πατέρας της εκτός από την ποίηση ασχολείται και με τη
ζωγραφική. (είδα έργα του στο σπίτι του στο Καπανδρίτι). Είναι αυθεντικός λαϊκός ζωγράφος,
όπως είναι και αυθεντικός λαϊκός ποιητής.
Ενδεικτικά όμως, αντιπαραθέτω μερικούς στίχους του λαϊκού ποιητή Κώστα Κυριακού και
του λόγιου ποιητή –γιού του- Βαγγέλη Κυριακού.
Κώστας Κυριακός
Τίτλος ποιήματος:
1944, ιστορική γενιά, (στροφές 12)
Κάποτε είμαστε παιδιά
με σάκα και βιβλίο
εκεί εγνωριστήκαμε
πηγαίνοντας σχολείο.
«Κίχλη», Γιώργος Σεφέρης.
Γενιά σαραντατέσσερα
του χίλια εννιακόσια
τότε που ήταν η οκά
Και τα ‘χε τετρακόσια.
--------------και λέγαμε περήφανα:
«Εμείς σα γεννηθήκαμε
το μάθανε οι Γερμανοί
φύγαν, ξεκουμπιστήκανε.»

Βαγγέλης Κυριακός
Τίτλος ποιήματος:
Μονόλογος στο σπίτι του ξεριζωμένου
(Παράθεμα, από τον ίδιο, στο ποίημα)
Τα σπίτια που είχα μου τα πήραν.
Έτυχε να’ ναι χρόνια δίσεχτα·
Πόλεμοι, χαλασμοί, ξενιτεμοί…

«Εδώ ήταν τα σπίτια μας,
δε φεύγουμε.
Το φεγγάρι εδώ καθρεφτιζόταν
στη θάλασσα
και οι μέρες
συναντούσαν τις ματιές του έρωτα.
Εδώ ήταν τα σπίτια μας.
Τα βράδια που μοσχομύριζε
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τ’ αγριοκυπάρισσο
ανάδενε παλιές φωνές,
τις αρχέγονες
τις Ιωνίας.17
Μια συλλογή ποιημάτων «Η Πένα της Ψυχής», (Πνευματικό Κέντρο και Λέσχη Ηλικιωμένων
Κοινότητας Καπανδριτίου, Καπανδρίτι Νοέμβριος 2010), -τα περισσότερα από επώνυμους
λαϊκούς ποιητές- μας δίνει μια πληρέστερη εικόνα της ποιητικής δραστηριότητας κατοίκων
του Καπανδριτίου. Και είναι η συλλογή ένα επίτευγμα, γιατί, όπως παρατηρεί ο Κώστας
Κυριακός –κάτι που το συνάντησα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, και στη Λευκάδα και
στην απέναντι Ακαρνανία και στην Ήπειρο, -ο λαϊκός ποιητής συνήθως αισθάνεται μεγάλη
συστολή· ντρέπεται ν’ αποκαλύψει ότι γράφει, ότι προφορικά συνθέτει αυτοσχέδια ποιήματα.
Και αποτελεί αυτό ένα στοιχείο αυθεντικότητας του λαϊκού ποιητή. Θα πει τα ποιήματα του σε
στενούς του φίλους ή συγγενείς, σε ανθρώπους που πιστεύει ότι θα τον κατανοήσουν και
κυρίως ότι δεν θα τον ειρωνευτούν.
Στην παραπάνω συλλογή συμπεριλαμβάνονται ποιήματα της Φιφής Αναστασοπούλου,
Χαρίκλειας Δέδε- Μακρή, Χαρίκλειας Δέδε- Μαστοράκη, (δασκάλα που έχει πεθάνει),
Παναγιώτη Δέδε, (οδοντιάτρου), Δημήτρη Κοκκινομάλλη, Βαγγέλη Κυριακού, (λόγιου ποιητή),
Κώστα Κυριακού, Ελευθερίας Μίχα, Αντώνη Παττακού, Γεωργίου Πέππα.
Δύο ακόμα ποιήματα, που προέρχονται από τον ίδιο οικογενειακό πυρήνα λαϊκών ποιητών:
Βαγγέλης Κυριακός, (1909-1997), παππούς Βαγγέλη Κυριακού, (1974-)
Τίτλος του ποιήματος: Μιχάλης Πέλεκας47
Ξεκίνησε ο Πέλεκας
κι έφυγε απ’ τον Πειραιά
με τ’ άλλα ελληνόπουλα
επήγανε παρέα.

Το γιό της τον μονογενή
πάντα να τον προσέχει
εκεί ψηλά που πολεμά
και μες τις σφαίρες τρέχει

Η μάνα του τον χαιρετά
και την ευχή του δίνει
με προσευχές στην Παναγιά
σαν μάνα και εκείνη

Μαζί τότε του έδωσε
κι ένα βιβλιαράκι
λόγια ετούτα θεϊκά
τα διάβαζε λιγάκι

Μες στης μάχης τη φωτιά
τον βρήκε μια σφαίρα
μες το βιβλίο σφήνωσε
δεν πέρασε πιο πέρα.
Σοφία Μαντά Κυριακού, αναλφάβητη, (1909- 1984), άτιτλο18
«Δε με νοιάζει αν πεθάνω
Ή τι άλλο θ’ απογίνω
Σκέφτομαι όμως τα παιδιά μου,
Σε τι κόσμο τ’ αφήνω».
Από τους παραπάνω μνημονευθέντες, οι έξι είναι αυθεντικοί λαϊκοί ποιητές. Η Χαρίκλεια
Δέδε- Μακρή, λαϊκή ποιήτρια, η Χαρίκλεια Δέδε- Μαστοράκη και ο Παναγιώτης Δέδες
συγκροτούν έναν άλλο οικογενειακό πυρήνα ποιητών, που πρέπει να έχει άμεση αναγωγή στη
λαϊκή ποίηση παλαιότερων, συγγενικών τους προσώπων.
Ένα μικρό δείγμα της ποίησης της Χαρίκλειας Δέδε- Μαστοράκη, δασκάλας.
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(στροφές 5)19
Οι μαθητές μου
-------------Μικρά αθώα παιδιά,
Όταν σας βλέπω σκυθρωπά
στα θρανία καθισμένα,
πονάει η ψυχή μου.
με κοιτάνε ανήσυχα
Θέλω τη θλίψη σας
με γεμάτο απορίας βλέμμα!
Χαρά.
Αυτή είν’ η αποστολή μου.
--------------- -------------Μιλήσαμε πιο πάνω για το φυσικό κάλλος και για τη γενικότερη επήρεια του φυσικού
περιβάλλοντος. Για την ομορφιά του τόπου και της ζωής, στο Καπανδρίτι, μιλάει και το κείμενο
του Παναγιώτη Δέδε:
«Πώς να χωρέσεις …
…τόση ομορφιά, τόση λεβεντιά και περηφάνεια σε μερικά γυαλιστερά πολυτελή φύλλα;
Πρόσωπα ασπρόμαυρα, σε φόντο γκρι, ‘γεμάτα’ υπότιτλους και λεζάντες, θαρρείς και είναι
έτοιμα να βγουν από το κάδρο και να σου μιλήσουν…
…να σου πουν ιστορίες αγάπης: πως έκλεψαν τη νύφη καβάλα στα άλογα…
…να σου πουν ιστορίες δόξας: πως πήραν γράμμα από το μέτωπο…
…να σου πουν για τα σπουδαία- τα μικρά της μέρας: πως ο τρυγητός πήγε καλά και η
αγελάδα έδωσε πολύ γάλα σήμερα…
…για το πόσο ωραία πέρασαν στο πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής…
…και πόσο ευώδιασε η λιτανεία της χάρης της Αγίας Παρασκευής το χωριό!20
Η ποιητική βίωση της ζωής της παραδοσιακής, αγροτικής κοινότητας21, με τις τελετουργίες
της,- μια ποιητική βίωση που προσδίνει νόημα και ποιότητα στην ανθρώπινη ύπαρξη- βλέπομε
ότι συνεχίζεται, ως τις μέρες μας, άδηλη και έκδηλη, μέσα στην επώνυμη λαϊκή ποίηση ή και
στη λόγια ποίηση ορεινών περιοχών, ακόμα και όταν μεταβάλλονται σε αστικούς
σχηματισμούς, και μέσα στα σημερινά δεδομένα μιας έννοιας πλήρους αστικοποίησης.
Αλλά και τα συγκεκριμένα ποιήματα της συλλογής «Η Πένα της Ψυχής», (που αφιερώνεται
στο Καπανδρίτι), υλοποιούν αυτήν την αίσθηση της ομορφιάς της ανθρώπινης παρουσίας, με
την αισθητική τους και τη δική τους φιλοσοφία, και την ηθική αποτίμηση των πραγμάτων του
κόσμου, που έρχεται από αιώνες πριν· θα προσέθετα: Και που πάντα προβάλλει ως ζωτική
ανάγκη, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς τελικά- και όχι σπάνια- εκδιπλώνουν τη
δυνατότητα της επιβίωσης κάτω από άκρως δυσχερείς συνθήκες ζωής. Η έρευνα συνεχίζεται.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1)
Σπύρου Βρεττού, Οι λαϊκοί ποιητές της Λευκάδας, ( 1900-1985), ως κοινωνικό φαινόμενο,
Εκδόσεις Καστανιώτη, σ. 64 κ.ε.
2)
Σπύρου Βρεττού, Προς τις πηγές της ποίησης. Επώνυμη λαϊκή ποίηση: Λευκάδα και
απέναντι Ακαρνανία, Ήπειρος. Βασικοί όροι ανάπτυξης του φαινομένου. Συγκριτική προσέγγιση,
Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών, Λαϊκός Πολιτισμός και
Έντεχνος Λόγος, 8-12 Δεκεμβρίου 2010, Πρακτικά υπό εκτύπωση.
3)
GeorgeThomson, Η Αρχαία Ελληνική Κοινωνία, Το Προϊστορικό Αιγαίο, (XIV, Η τέχνη της
ποίησης), μετάφραση Γιάννη Βιστάκη, Εκδοτικόν Ινστιτούτον Αθηνών, σ. 315 κ.ε.
4)
ArnoldToybee, «Σπουδή της ιστορίας, επιτομή υπό Δ.Κ. Σόμερβελ», μετάφραση Ν.
Παπαρρόδου, Εκδοτικός οίκος Αφοί Σπυρόπουλοι και Κ. Κουμανδαρέας, Αθήνα 1962, σ. 67 κ.ε.
5)
Arnold Toybee, ο.π, σ. 94.
6)
Arnold Toybee, ο.π, σ. 94
7)
Arnold Toybee, ο.π, σ. 95
8)
« Εις την Αττικήν με το ασυνήθως ελαφρόν και πετρώδες έδαφος, η ενέργεια που
λέγεται απογύμνωσις, επιπλύνουσα την σάρκα από τα οστά των βουνών και θάπτουσα αυτήν
εις την θάλασσαν, και την οποία η Βοιωτία διέφυγε μέχρι σήμερον, ήτο ήδη πλήρης κατά την
εποχήν του Πλάτωνος όπως διαπιστώνονται από την γραφικήν περιγραφήν της υπό τον
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τελευταίον τούτον εις τον « Κριτίαν». Πράγματι ο Πλάτων, (Πλάτωνος Κριτίας,IV, IIIB) μ’
εξαιρετικά γλαφυρό τρόπο περιγράφει: «Πολλών ουν γεγονότων και μεγάλων κατακλυσμών
εν τοις ενακισχιλίοις έτεσι, τοσαύτα γαρ προς το νυν απ’ εκείνου του χρόνου γέγονεν έτη, το
της γης εν τούτοις τοις χρόνοις και πάθεσιν εκ των υψηλών απρρέον ούτε χώμα, ως εν άλλοις
τόποις, προχοί λόγου άξιον αεί τε κύκλω περιρρέον εις βάθος αφανίζεται. Λέλειπται δη,
καθάπερ εν τοις μικραίς νήσοις, …. Οίον νοσήσαντος σώματος οστά, περιρρυκίας της
γης,…Πίειρα και μαλακή, του λεπτού σώματος της χώρας, μόνον ληφθένος… Τότε δε ακέραιος
ούσα τη τε όρη γηλόφους υψηλούς είχε….». Επειδή όμως έγιναν πολλοί και μεγάλοι
κατακλυσμοί μέσα στα εννέα χιλιάδες χρόνια- γιατί τόσα πέρασαν από τότε ως τα σήμερα- το
χώμα που μέσα στα χρόνια αυτά και στο διάστημα αυτών των συμβάντων, ( των
κατακλυσμών κ.λ.π) δεν μαζεύονταν πάνω στο έδαφος, όπως γινόταν σε άλλα μέρη μα κάθε
φορά, αποτραβιόνταν προς τα παραθαλάσσια, χάνονταν μέσα στα βαθιά νελρα της θάλασσας.
Έχουν απομείνει λοιπόν, όπως και στα μικρά νησιά τα τωρινά χώματα, που σχετικά με εκείνα
που ήταν τον παλιό καιρό φαίνονται σαν κόκκαλα αρρωστημένου κορμιού, επειδή το γύρω
γύρω χώμα, όσο ήταν παχύ και μαλακό έφυγε και έμεινε μόνο η αχώματη γη….(μετάφραση
Γιάννη Κ. Κορδάτου).
9)
Arnold Toybee, ο.π, σ. 95
10)
Πλάτωνος Κριτίας, IIIC, D.«…..Ήφαιστος δε κοινήν και Αθηνά φύσιν έχοντες, άμα μεν
αδελφήν εκ ταυτού πατρός, άμα δε φιλοσοφία φιλοτεχνία ….τε επί τα αυτά ελθόντες, ούτε
μίαν άμφω λήξιν τηνδε την χώραν ειλήχατον ως οικείαν και πρόσφορον αρετή και φρόνησει
πεφυκυίαν…»
11)
JohannJoachimWinkelmann, Ιστορία της Αρχαίας Τέχνης, Εκδόσεις GUTENBERG,
μετάφραση Λευτέρης Αναγνώστου, εισαγωγή Γεράσιμος Μαρκαντωνάτος, σ. 133 κ.ε. (Αξίζει να
επαινεθούν οι εκδόσεις Gutenberg, που μετά από 247 χρόνια από την πρώτη έκδοση της
Ιστορίας της Αρχαίας Τέχνης, έφεραν το σπουδαίο αυτό έργο σε επικοινωνία με το ελληνικό
κοινό. Ο Γιώργος και Κώστας Δαρδάννος, ο μεταφραστής Λευτέρης Αναγνώστου, για την
άψογη μετάφραση, ο Γεράσιμος Α. Μαρκαντωνάτος για την εξαιρετική περιεκτική εισαγωγή
του, και η φιλόλογος Ειρήνη Δάγλα, που εργάζεται στις εκδόσεις Gutenberg.
12)
ArnoldToynbee, ο.π., σ. 95.
13)
JohannJoachimWinkelmann, ό,π, σ.138
14)
Πληροφορίες για την περιοχή παρέχει ένα σημαντικό άλμπουμ, Φωτογραφικές μνήμες
από τη βορειοανατολική Αττική, οικογενειακοί δεσμοί και κοινότητα, Βαρνάβας, Καπανδρίτι,
Μαλακάσα, Πολυδένδρι, έκδοση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής: Καπανδρίτι,
από το βυζαντινό στρατηγό Καπανδρίτη, Chadabrite,1208, επιστολή από τον Πάπα Ιννοκέντιο
τον Γ’ προς το Βερνάρδο Α’, Λατίνο αρχιεπίσκοπο Αθηνών …, Ο οικισμός ιδρύθηκε το 1382,
όταν ξεκίνησε και ο εποικισμός της Αττικής από τους Αρβανίτες. Καπανδρίτι= τρείς κάπες,
λόγω του δυνατού ψύχους που επικρατούσε το χειμώνα στην περιοχή. Αρβανίτες:1382 και
1418-1420. Διακρίθηκαν κατά την επανάσταση του 1821 εναντίον των Τούρκων. Μιλούσαν
αρβανίτικα και ελληνικά. Ενασχόληση κτηνοτροφία, γεωργία (κατά κάποιο τρόπο ισομερής
κατανομή της ιδιοκτησίας). Η γη περνάει στα χέρια των κατοίκων της περιοχής με τις
αγροτικές μεταρρυθμίσεις και τον αναδασμό της γης από τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
(Φωτογραφικές μνήμες από τη βορειοανατολική Αττική, οικογενειακοί δεσμοί και κοινότητα,
ό,π., σ.11 κ.ε.)
15)
Σπύρου Βρεττού, Οι λαϊκοί ποιητές της Λευκάδας, (1900-1985), ως κοινωνικό φαινόμενο,
ό.π., σ. 69 κ.ε.
16)
Σπύρου Βρεττού, ό.π., σ. 212 και 292. Το ποίημα είναι γραμμένο από το λαϊκό ποιητή
Παναγιώτη Ζαβερδινό. Γεννήθηκε στους Σφακιώτες Λευκάδας και έζησε στην Ηλιούπολη.
Τίτλος του ποιήματος:
Η μορφή σου
Πάνω στους σκληρούς Βράχους
βυθίζεις το βλέμμα σου
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Στη θάμα, βαθιά γαλάζια θάλασσα
αχνοφαίνεσαι.
Γυναίκα άσπιλη, μοναχική
Φιγούρα μοναχική στους βράχους
σιωπηλή, καρτερικιά.
Από χειρόγραφο, που ο ίδιος μου είχε στείλει παραθέτω το παρακάτω απόσπασμα:
Ένας στίχος που δε γράφηκε.
Είσαι ένας στίχος που δε θα ξαναθυμηθώ
είσαι ένας δρόμος σκοτεινός
είσαι απαγορευμένος για τα βήματα μου
είσαι ένας καθρέφτης που τον είδα για τελευταία φορά
είσαι μια πόρτα μιας εκκλησιάς.
Είσαι ένα βιβλίο που ανάμεσα του υπάρχει μια ζωή.
Είσαι αυτό το καλοκαίρι που κλείνω τη ζωή μου.
17)
Σπύρου Βρεττού, ό.π., σ. 85 κ.ε.
18)
Λογοτεχνικά Σημειώματα.
Βαγγέλης Κυριακός, Κοσμοθεωρίες, Ποιήματα, Τεύχος 10 – Ιούνιος 2011, μηνιαία ψηφιακή
έκδοση του ηλεκτρονικού περιοδικού «Λογοτεχνικά επίκαιρα». Συντακτική επιμέλεια: Θοδωρής
Βοριάς,
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://logotexnika-epikaira.blogspot.com,
e-mail:
logotexnica.epikaira@gmail.com, e-mail του συγγραφέα: vagkir@in.gr.
19)
Το ποίημα είχε απαγγείλει ο γιός του, λαϊκός ποιητής επίσης, Κώστας Κυριακός,
μαθητής στην Τρίτη ή Τετάρτη του Δημοτικού.
20)
Ενδεχομένως είναι και οι μόνοι στίχοι που έχουν διασωθεί. Ο γιός τους Κώστας
Κυριακός, όταν τους αναφέρει δακρύζει.
21)
Η Πένα της Ψυχής, Πνευματικό Κέντρο- Λέσχη ηλικιωμένων Κοινότητας Καπανδριτίου,
Καπανδρίτι, Νοέμβριος 2010, σ. 25.
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ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΖΟΥ
Ερευνήτρια λαογραφίας- Καθηγήτρια χορού
Χορός και φορεσιά στα Μεσόγεια Αττικής
Με την εγκαταστασή τους εκτός από την γλώσσα (μιλούσαν Αρβανίτικα, Ελληνικά και λίγα
Ιταλικά.) έφεραν μαζί τους την κουλτούρα τους την νοοτροπία τις ηθικές αξίες και αντιλήψεις
τις επιθυμίες ελπίδες φόβους και όλα τους τα πολιτιστικά ΤΡΑΓΟΥΔΙ, ΧΟΡΟ, ΚΑΙ ΤΗΝ
ΦΟΡΕΣΙΑ.
Επτά είναι οι Δήμοι και οι κοινότητες που συγκροτούν αυτό πού λέμε ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Είναι το Λιόπεσι (σημερινή ονομαζόμενη Παιανία) τα Καλύβια, η Κερατέα, το Κορωπί, ο
Κουβαράς όπου και εγώ εκεί διαμένω το Μαρκόπουλο και τα Σπάτα.
Επρόκειτο για καθαρά αγροτική περιοχή με χαρακτήρα γεωργικό και το κάθε χωριό τα ίδια
προιόντα με αμπέλια ελιές και λίγα κυρίως οικόσιτα ζώα κατσίκια προβατίνες πουλερικά.
Τα βασικά μουσικά όργανα πού συνόδευαν τους χορούς ήταν η πίπιζα ή ζουρνάς η
καραμούζα το νταούλι και η λύρα στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ όπου η οικογένεια που είχε τον
τελευταίο λυράρη ονομάσθηκε λύρας.
Η επικοινωνία με τα νησιά και τον άλλο τον ηπειρωτικό κόσμο έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο
στην αλλαγή των μουσικών οργάνων. Το βιολί το σαντούρι και το κλαρίνο αντικατέστησαν
την πίπιζα και το Λαούτο. Τα όργανα δεν στέκονταν ποτέ μακριά αλλά πάντοτε στο κέντρο του
εσωτερικού χώρου που σχηματίζεται από τον κύκλο. Τα τραγούδια που έπαιζαν και
τραγουδούσαν οι κομπανίες δεν ήταν αποκλειστικά τοπικά Μεσογείτικα, γρήγορα
προστέθηκαν νησιώτικα και μικρασιάτικα.
Ο χορός γινότανε στην πλατεία του χωριού ή το αλώνι. Ο ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΣ ή ΓΙΟΡΤΙΝΟΣ
χορός χορεύονταν στην πλατεία του χωριού ή το αλώνι μόνο από γυναίκες όπου θεατές ήταν
γιαγιάδες, μητέρες και επίσης νέοι του χωριού αρκετοί από τους οποίους είχαν ιδιαίτερο λόγο
να παρίστανται να καμαρώσουν τις εκλεκτές της καρδιάς τους καθώς εκείνες θα μπορούσανε
να χαρούν την παρουσία τους που θεωρείτο ανανέωση ερωτικής πίστης. Ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΟΣ
είχε μια τάξη ένα τυπικό το οποίο έπρεπε να τηρηθεί για την ευπρέπεια της διασκέδασης.
Η έναρξη του χορού γινότανε συνήθως με πρώτη την παντρεμένη γυναίκα που ήξερε τους
χορευτικούς κανόνες Πριν σημειωθούν τα πρώτα βήματα και αρχίσει, αυτή πρώτη το
τραγούδι, έριχνε μια ματιά σε όλες τις παράτηρούσε μία- μία αυτές την βλέπανε και την
πρόσεχαν. Όταν έβλεπε ότι όλα ήταν τέλεια έστρεφε το κεφάλι της προς τον κόσμο γύρω, σαν
να τον χαιρετούσε, και άρχιζε με το πρώτο στιχάκι που ήταν πάντοτε το ίδιο . Τα τραγούδια
της κάθε μιας ήτανε στιχάκια που δεν μπορούσαν να είναι περισσότερα από έξι επτά
Τραγουδούσε μόνη της πρώτα και ακολουθούσαν όλες οι άλλες μαζί το δικό της στιχάκι. Τα
στιχάκια αυτά ήτανε δικά της προετοιμασμένα ή από κάποια γιαγιά «μαστόρισσα». Την
ονόμαζαν «ΚΡΙΕ» Δηλ. ή κεφαλί του χορού.
Σε όλα σχεδόν τα χωριά της ΑΤΤΙΚΗΣ ήτανε έθιμο να ντύνονταν τις ΚΥΡΙΑΚΕΣ και τις
γιορτές όλοι με τα καλά τους και να πηγαίνουν όλοι μετά την εκκλησία στο αλώνι. Εκεί έπαιζαν
τα όργανα, τα τούμπανα και χώρια οι άντρες από τις γυναίκες στήναν μεγάλο χορό.
Στον χορό η πρώτη περιοριζόταν μάλλον σε μια αλλαγή της θέσης της πηγαίνοντας στα
πλάγια στρεφόμενη δηλ. προς την δεύτερη η οποία την κρατούσε από το χέρι και σπανιότερα
με ένα μαντηλάκι. Έφερνε ακόμη ωραίες μεγαλοπρεπείς βόλτες αλλά ήταν προσεκτική να μην
σηκώσει ψηλά το χέρι της.
Αντιθέτως δεν έμενε μέσα στα τόσο αυστηρά πλαίσια ο πρώτος του χορού. Έκανε όσα
μπορούσε περισσότερα όχι όμως όταν χόρευε κάποια γυναίκα. Τότε ήταν προσεκτικός. Έδινε
φυσικά έναν άλλο τόνο στον χορό αλλά πάντα περιόριζε την ευλυγισία του την δυνατοτητά
του να κάνει όσα τσακίσματα ήθελε προσέχοντας να μην θίξει με κανένα τρόπο την γυναίκα
που χόρευε.
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Οι ΜΕΣΟΓΕΙΤΕΣ και γενικά όλοι οι ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ του ελλαδικού χώρου τα πρώτα χορευτικά
μαθήματα τα έπαιρναν .τα μικρά αρβανιτόπουλα με τα μάτια. Το τραγούδι, η μελωδία, ο χορός
τα ..μικρά παιδιά θεωρούσαν μέρος της ζωής τους.. Λίγο αργότερα έμπαινε στα παιχνίδια τους
σαν πρώτη πρακτική εφαρμογή των όσων είχαν δεί και παρακολουθήσει. Έτσι μεταδίδονταν ο
χορός από γενειά σε γενειά. Εβλεπες τις γριές να παρεμβαίνουν στο χορό παιχνίδι των μικρών
κοριτσιών στο πως θα πιάνονται πως θα ξεκόβουν πώς θα μπαίνουν. Έτσι εξηγείται το
γεγονός ότι δεν υπήρξε ποτέ αρβανίτης ή αρβανίτισσα που να μην ήταν τέλειοι χορευτές και
να επιδεικνύουν τις ικανοτητές τους. Δάσκαλος που να διδάσκει δεν υπήρξε ποτέ. Τα αγόρια
γίνονταν ΄δασκαλοι ο ένας στον άλλον
Πολλες φορές οι νέοι χρησιμοποιούσαν σαν πρότυπο κάποιον ονομαστό συγχωριανό τους
χορευτή και προσπαθούσαν να τον αντιγράψουν.
(ΝΤΙ Ε ΟΥΡΩΝ ΕΔΕ ΚΙΝΤΟΝ=ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ ΕΥΧΕΤΑΙ ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΕΙ.)
Είχε επικρατήσει να θεωρούν προτερήματα του γαμπρού όταν ήξερε να εύχεται να
τραγουδαει και να χορεύει. Ο χορός βρισκότανε μάσα στο πετσί των Αρβανιτών. Πρέπει να
τονίσουμε ότι δούλευαν σκληρά ολόκληρη μέρα τραγουδούσαν δουλεύοντας και χόρευαν τόσο
κατά το μεσημεριανό διάλειμμα της δουλειάς όσο και όταν σχόλαγαν.
Για το είδος του χορού που προτιμούσαν οι Μεσογείτες κανείς δεν έχει να αναφέρει μεγάλη
ποικιλία 1)Ο κοινός και πανελλήνια γνωστός Καλαματιανός που θεωρούνταν και χορός του
γάμου. 2)το Καγκέλι, 3)ο Αντικριστός, 4)ο Συρτός, 5) ο Χασάπικος, 6)ο Μπάλλος, 7)ο
Ζειμπέκικος (χορεύονταν μόνο από άντρες 8)ο Χειμαριώτικος ή Γεροντικός.(χορεύονταν μόνο
από ηλικιωμένους ήταν ένας απλός αργός Καλαματιανός.) 9)ο Τσάμικος, 10) Τελετουργικός
χορός γάμου που δεν χορεύεται πια. Είχε ένα ρυθμικό περπάτημα χωρίς μελωδία. Η πεθερά
έπαιρνε την νύφη από το χέρι έφερνε τρείς γύρους έξω από το σπίτι. Κάθε φορά που τελείωνε
ένας γύρος σταματούσε η πεθερά χτυπώντας αυστηρά το πόδι της με δύναμη στην γη και
έλεγε αυστηρά «θα με ακούς νύφη υποτακτικά». Η νύφη υποτακτικά απαντούσε θα σε ακούω
μάνα. Εκτός από αυτούς τους χορούς που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε περιστασιακούς οι
Αρβανίτες είχαν και τους επίσημους χορούς δηλ. αυτοί που γίνονταν με την ευκαιρία κάποιου
γεγονότος (γάμος, αρραβώνας, βαπτίσια, εορτές.)
Η ΦΟΡΕΣΙΑ ενώ είναι έξω από το χορευτικό μέρος παίζει σημαντικό ρόλο. Είναι λάθος να
μιλάμε για φορεσιά ΑΤΤΙΚΗΣ αφού η κάθε Μεσογείτικη φορεσιά διαφέρει έστω και ελάχιστα
από χωριό σε χωριό. Οι Μεσογείτικες φορεσιές διακρίνονται στην καθημερινή και την νυφική
ή γιορτινή της πρώτης και της δεύτερης κοινωνικής τάξης. Το κάλυμα του κεφαλιού είναι
σημαντικότατο μέρος της αρβανίτικης φορεσιάς γενικότερα.
Πρώτα βάζουν ένα κροκωτό τσεμπέρι για να στέκεται ωραία το μαντήλι επάνω από το
τσεμπέρι ένα λουλουδάτο λεπτό μαντήλι επάνω από το μαντήλι έπεφτε η μπόλια. Ή ΧΡΥΣΗ
ΣΚΕΠΗ.Ήταν αραχνωύφαντη μεταξωτή περνούσε και αυτή σταυρωτά κάτω από το σαγόνι
αλλά οι άκρες έπεφταν πλούσια πίσω με πολύ φαρδιά χρυσή ή μεταξωτή δαντέλα, όπου και
στερεώνονταν με ωραίες καρφίτσες –κοσμήματα. ΤΟ ΞΕΛΙΤΣΙ είναι χρυσό με πολύχρωμες
πέτρες και γύρω-γύρω φλουριά που πέφτουν στο μέτωπο. Το Μεσογείτικο σε σχέση με το
Μενιδιάτικο είναι διαφορετικό. Το Μεσογείτικο μοιάζει πάρα πολύ με το επάνω μέρος του
γιορντανιού. Αποτελείτε από πολλά μακρόστενα κομμάτια ομοιόμορφα που ενώνονται σε ένα
σύνολο με μικρά σπειροειδή κρικάκια. Καρφώνεται στο τσεμπέρι με μικρούς γάντζους στα δύο
πλάγια.
Κάποια διαφορά στο ύψος του κεφαλιού και μετώπου υπάρχει από χωριό σε χωριό.
1) ΤΟ ΜΙΣΟΦΟΡΙ. Όπως λέγεται το εσωτερικό πουκάμισο ήταν ίδιο σε όλες τις φορεσιές,
από μαλλομπάμπακο ύφασμα και στο ίδιο σχήμα με το πουκάμισο.
2) ΤΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ Η ΚΑΜΙΣΙ (ΚΕΜΙΣ). Φοριέται από πάνω και η ονομασία του
καθορίζεται από την χρήση και τον πλούτο του κεντήματος. Το πουκάμισο είναι ξεμανίκωτο
είναι από χοντρό ύφασμα είναι φαρδύ με λόξες στα πλάγια και πέφτει σαν ράσο σκεπάζοντας
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τα πόδια μέχρι κάτω από τον αστράγαλο. Ανάλογα με τις περιστάσεις και την ηλικία έχει
άλλοτε πλατύτερο και άλλοτε στενότερο κέντημα στον ποδόγυρο. Όσο πιο απλό και στενό
είναι το κέντημα τόσο πιο δεύτερο είναι το πουκάμισο. Τα δευτερότερα πουκάμισα τα
κεντούσαν μόνες τους οι γυναίκες ενώ τα καλά τα γιορτινά και νυφικά ειδικές κεντήστρες «οι
μαίστρες». Τα κεντήματα τα λαγούρια έχουν κεντημένες και τις δύο όψεις του υφάσματος. Τα
θεματά τους είναι όλα γεωμετρικά, τετράγωνα, τρίγωνα, εφαπτόμενοι ρόμβοι μαιανδροειδή.
3) Ο ΤΖΑΚΟΣ Η ΤΟ ΖΙΠΟΥΝΙ. Είναι ο μπούστος που συγκρατεί τα μανίκια. Είναι πολύ
κοντός από βαμβακερό ύφασμα αποτελείται από το κορμί που κουμπώνει κάτω από το
στήθος, το συγκρατεί και το σφίγγει. Έχει διπλά μανίκια τα πανωμάνικα (τα ολοκέντητα
μανίκια που φθάνουν έως τον αγκώνα) και τά κατωμάνικα (είναι πρόσθετα μανίκια που
ράβονται κάτω από τα μανίκια του τζάκου και συγκρατούνται από αυτά.)Οι νυφικοί τζάκοι
είναι πολλές φορές πιο πλούσια κεντημένοι με χρυσή κλωστή.
4) ΤΟ ΚΕΝΤΗΣΤΟ ΣΙΓΚΟΥΝΙ Η ΓΚΟΥΝΑ (ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΛΕΞΗ.) Τα ράβουν από άσπρο
ολόμαλλο πανί που υφαίνουν οι γυναίκες και το λένε «σαγιάκι της ντριστέλλας» γιατί το
κατεργάζονται στην νεροτριβή όπου πήζει ψήνεται και γίνεται χοντρό και πηχτό. Το σιγκούνι
της Αττικής ραμμένο και κεντημένο στο χέρι είναι από τα αρχαικότερα που συναντάμε στις
ελληνικές φορεσιές. Την θέση της σιγκούνας πήραν αργότερα οι Γρίζοι (τα άσπρα σιγκούνια.)
5) Η ΓΡΙΖΑ Η ΓΡΙΖΟΙ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΑ. Είναι τα δύο νυφικά σιγκούνια που φορούσαν το ένα
πάνω από το άλλο. Αυτό που μπαίνει πρώτο είναι από άσπρο υφαντό σαγιάκι ενώ το
εξωτερικό από άσπρο μάλλινο ρούχο. Γι’ αυτό ονομάζονται και ρούχα.
6) Η ΓΡΙΚΑ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΕΤΑΞΩΤΗ ΤΡΑΧΗΛΙΑ. Φοριέται πάνω από τον τζάκο αλλά μόνο
με την νυφιάτικη και τις σχολιάτικες φορεσιές. Φτάνει ως κάτω από την μέση σκεπάζοντας
ολόκληρο το στήθος έχει γιακαδάκι από όπου στεραιώνεται το γιορντάνι το μικρό και είναι
ολόκληρη στολισμένη με δαντέλες.
7) Η ΠΟΔΙΑ. Το μήκος της ποδιάς καθοριζότανε από το μήκος που είχε το φούντι.
Οπωσδήποτε δεν ήταν εντυπωσιακή και τούτο ασφαλώς να μην παρουσιάζεται τελικά
αντιαισθητικό θέαμα με το παραφόρτωμα του κεντήματος μια και όλα τα άλλα τεμάχια ήταν
πολύ κεντημένα.
ΤΟ ΜΠΡΕΖΕΚΟΥΚΙ Η ΜΠΡΕΖΙ. Είναι το κόκκινο μεταξωτό ζωνάρι έως τρείς πήχες μακρύ. Το
ύφαιναν μόνες τους από ψιλογνεσμένο μαλλί βαμμένο κόκκινο κρεμεζί. Το τύλιγαν γύρω από
την μέση. Οι πλουσιότερες όμως και κυρίως όταν η στολή ήταν χρυσή το μπρέζι το είχαν και
αυτό χρυσοΰφαντο. Ήταν αγορασμένο από τον γυρολόγο ή πραματάρη που το έφερνε από το
ΆΓΙΟΝ ΌΡΟΣ.
ΞΟΥΛΙΑ. Ένα κομμάτι κόκκινο πανί είναι μονοκόμματη στο επάνω μέρος του κεφαλιού.
Έπανω στο ύφασμα έραβαν σειρήτια από το πίσω μέρος του σημείου των αυτιών και κυκλικά
επάνω στα οποία στερέωναν με κλωστή τα νομίσματα. Η αξία των νομισμάτων ήταν ανάλογη
με την οικονομική κατάσταση της οικογένειας Υπήρχαν δύο ξούλιες. Η μία με τους παράδες για
καθημερινή και η καλή με νομίσματα αξίας.
Οι γυναίκες της ΑΤΤΙΚΗΣ χτενιζόντουσταν κάνοντας τα μαλλιά τους δύο κοτσίδες (κοτσίδε
ΔΡΑΓΚΟΛΙΕ=ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ κοτσίδα σαν δενδρογαλή που τα έδεναν με μια καρφίτσα και
έκαναν σαν μία που έπεφταν πλούσια στην πλάτη.
ΚΑΛΤΣΕΣ. Τα τσουράπε (Αρβανίτικη φράση = κάλτσες που ήταν άσπρες βαμβακερές.)
ΖΑΓΡΕΣ. Χοντρά καθημερινά παππούτσια της δουλειάς από βιδέλο σπάνια έμεναν
ξυπόλυτες. Τα καλίκια με το χρυσάφι είναι τα καλοκαιρινά παππούτσια της νύφης είναι
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κεντημένα με χρυσό κορδονάκι πάνω σε πράσινο, κόκκινο, ή βυσσινί βελούδο. Τα λουστρίνια
είναι τα χειμωνιάτικα παππούτσια της νύφης.
ΜΠΕΖΕΛΙΚΙΑ Η ΜΠΕΛΕΖΙΚΙΑ. Είναι τα βραχιόλια που στόλιζαν δυό
- δύο μαζί τα χέρια των γυναικών. Ήταν πέντε ως δεκαπέντε κομμάτια αλυσίδες ασημένιες
ή επιχρυσωμένες φάρδος ένα πόντο η κάθε μία Οι δύο τους άκρες ήταν κολλημένες σε δυο
ασημένιες πλάκες με σχέδια όπως τριαντάφυλλα, ροζέτες που όταν τις φόραγαν ενώνονταν με
ένα λεπτό και ομορφοφτιαγμένο συρτάκι. Η νύφη φόραγε άφθονα δακτυλίδια μαζί με την
βέρα που ήταν δώρα του γαμπρού και των συγγενών.
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΓΙΟΡΝΤΑΝΙ. Είναι ένα παλιό παραδοσιακό νυφικό στολίδι που στόλιζε το
στήθος ως τη μέση. Είναι ένα διχτυωτό πλέγμα άλλοτε μικρότερο άλλοτε μεγαλύτερο από
πολύχρωμες και συνηθέστερα χρυσές ή ασημένιες χάντρες. Μοιάζει με δίχτυ και θυμίζει αρχαίο
θώρακα. Στις δύο πλευρές και στο κάτω μέρος έραβαν μια- δύο σειρές ασημένια γρόσια όπου
κρεμούσαν σειρές τα νομίσματα ο γαμπρός και οι συγγενείς.
ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΓΙΟΡΝΤΑΝΙ. Είναι το κόσμημα του λαιμού που έχει δώδεκα έως δεκαεννιά
ασημένια κομμάτια. Από κάθε κομμάτι κρέμεται ένα φλουρί και πολλά έχουν στην μέση έναν
σταυρό.
Σκοπός της φορεσιάς ήταν να παρουσιάζει ίσια κορμοστασιά, αυτοπεποίθηση και αγέρωχο
ύφος. Γινότανε υπερβολική χρήση χρυσαφιού και ασημιού. Ο Λόγος ήταν να παρουσιάζεται
ένα πλούσιο άτομο που είχε βάλει το χρυσάφι να το υπηρετεί σαν στολισμός και όχι σαν
μοναδικό μέσο ικανοποίησης των βιοτικών αναγκών. Η φορεσιά «έκοβε» το στένεμα του
λαιμού πρόσθετε λίγο ύψος ακόμα πάνω από το κεφάλι, εξαφάνιζε σχεδόν τις προς τα έξω
καμπύλες του στήθους, της κοιλιάς και των γοφών.
Μεγάλη σημασία απεδίδετο στον ήχο της φορεσιάς. Έπρεπε να «μιλάει» να ηχεί η φορεσιά.
Με το περπάτημα ηχούσαν τα χρυσά φλουριά που χτυπούσαν μεταξύ τους στο ρυθμό του
βηματισμού. Με το χορό τραγουδούσαν τα χρυσά φλουριά και το μεταξωτό μισοφόρι
πρόσθετε στην όλη ηχητική αρμονία.
Ύστερα από τα παραπάνω πρέπει να σημειώσω ότι όλος αυτός ο κόσμος ακολουθούσε την
παράδοση. Το ότι είμαστε απόγονοι των Αρβανιτών δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Το
φωνάζει η γλώσσα μας, τα επωνυμά μας, τα τοπωνύμια μας, οι φορεσιές των παππούδων και
των γιαγιάδων μας, περισσότερο ο πατριωτισμός η πίστη στην Ορθοδοξία και η παλληκαριά
μας. Επίσης, Είμαστε τυχεροί που υπάρχουν οι διάφοροι σύλλογοι που διδάσκουν τους
ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, τα διάφορα ήθη και έθιμα που υπάρχουν ακόμη δείχνουν
ότι συνεχίζεται η παράδοση. Φυσικά, η κάθε εποχή έχει τα δικά της γνωρίσματα.
Χρειάζεται όμως κάπου-κάπου να στρέφουμε το βλέμμα μας προς τα πίσω να δούμε το
δρόμο που περπατήσαμε για να φθάσουμε στο σήμερα.
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ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχαιολόγος Β΄ ΕΚΠΑ
Μνημεία και περιβάλλον: Η περίπτωση του τείχους «Δέμα»
και της «Οικίας του Δέματος» στα Άνω Λιόσια
Μάρτυρες της ανθρώπινης ύπαρξης και δραστηριότητας τα αρχαία μνημεία είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα με το άμεσο περιβάλλον τους. Ο αρχαιολογικός χώρος αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα τους, το απαραίτητο ελεύθερο περιβάλλον, που επιτρέπει στα σωζόμενα μνημεία να
συντίθενται σε ιστορική αισθητική και λειτουργική ενότητα1.
Κατ’ αυτό τον τρόπο γίνεται πιο κατανοητός ο σκοπός της ύπαρξης ενός μνημείου, η
επιλογή της θέσης, η ένταξή του στον χώρο και η ανασύνθεση της εικόνας του περιβάλλοντος
χώρου σε συνάρτηση με αυτό και με παραπλήσια μνημεία.
Υπάρχουν περιπτώσεις αρχαίων μνημείων, που έχουν σωθεί στο πέρασμα του χρόνου και ο
περιβάλλων χώρος τους έχει διατηρηθεί αλώβητος, όπως στην περίπτωση του Πύργου του
Λοιμικού στην Πάρνηθα.
Στις περιπτώσεις μνημείων που έρχονται στο φως μετά από ανασκαφή και συνήθως
βρίσκονται εντός του οικιστικού ιστού, είτε επιβάλλεται εκ των υστέρων να δημιουργηθεί
γύρω από αυτά ο απαραίτητος ελεύθερος χώρος, όπως στο αρχαίο Θέατρο των Αχαρνών, είτε
ο περιβάλλων χώρος τους δέχεται κάποιες μεταγενέστερες συνήθως ήπιες επεμβάσεις,
(διάνοιξη δρόμων, χάραξη οικοδομικών τετραγώνων κλπ), όπως στην περίπτωση του
Θολωτού Τάφου των Αχαρνών.
Σ’ αυτή την περίπτωση των μνημείων με τις μεταγενέστερες επεμβάσεις στο άμεσο
περιβάλλον τους ελλοχεύει ο κίνδυνος της αλλοίωσης, της ρύπανσης και της υποβάθμισής του,
αλλά και της άμεσης πρόκλησης βλάβης στο ίδιο το μνημείο. Σ’ αυτή την κατηγορία βρίσκονται
το τείχος «Δέμα» και η «Οικία του Δέματος».
Το τείχος δεσπόζει μέχρι σήμερα αγέρωχο, λαβωμένο όμως από τις ανθρώπινες επεμβάσεις
στα δυτικά των Άνω Λιοσίων και στα ανατολικά των ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων και Φυλής.
Η επιλογή της θέσης για την κατασκευή του τείχους, αλλά και για τη δημιουργία της
χωματερής γίνεται κατανοητή, αν λάβουμε υπ’ όψη μας για το μεν τείχος τη στρατηγική
σημασία του για την άμυνα της πόλης των Αθηνών του 4ο αι. π.Χ., για τη δε χωματερή τη
μορφολογία του εδάφους και την απόσταση από κατοικημένες περιοχές κατά τη δεκαετία του
‘60.
Αυτό που δεν γίνεται όχι μόνο κατανοητό, αλλά κυρίως αποδεκτό, είναι ότι για άλλη μια
φορά ένα σύγχρονο έργο, και μάλιστα με αρνητικές επιπτώσεις στον πολιτισμό και το
περιβάλλον, εγκαθίσταται σε πολύ κοντινή απόσταση, σχεδόν αναπνοής, σε ένα αρχαιολογικό
μνημείο.
Και ειδικά στην περίπτωση της χωματερής η αναπνοή είναι ζωτικής σημασίας…
Σ’ ένα πλούσιο σε εναλλαγές γεωγραφικό ανάγλυφο, αποτελούμενο από λόφους, χαράδρες
και πεδιάδες, σχηματίζεται ένα φαρδύ πέρασμα, που ορίζεται από τα βόρεια από την Πάρνηθα
και από τα νότια από το όρος Αιγάλεω. Το πέρασμα αυτό οδηγεί από την Πελοπόννησο και τη
Βοιωτία προς την Αθήνα.
Κάθετα σ’ αυτό κατασκευάστηκε το τείχος, που μοιάζει να συνδέει τα δύο βουνά μεταξύ
τους, όπως μαρτυρά και η συμβατική ονομασία του, που του αποδόθηκε από τους ντόπιους.
Το μνημειώδες μέγεθός του, αρχικού συνολικού μήκους 4.360μ. και η ιδιαιτερότητα στην
κατασκευή του το καθιστούν ένα από τα πιο σημαντικά σωζόμενα μνημεία, που τράβηξε την
προσοχή της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας ήδη από τον 19ο αι., η οποία κλήθηκε να
διατυπώσει απόψεις για τη χρονολόγησή του και για τα αίτια κατασκευής του, από τη στιγμή
που δεν υπάρχουν αρχαίες γραπτές μαρτυρίες γι’ αυτό.
Σύμφωνα με τις απόψεις αυτές οι Αθηναίοι, κατασκεύασαν το τείχος το 378 π.Χ. για μια
επίθεση που δεν έγινε ποτέ, κατά τη διάρκεια σπαρτιατικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, που
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έλαβαν χώρα το 378-375 π. Χ. 2 Στο αμυντικό σχέδιο περιλαμβάνονται δύο πύργοι, ο Πύργος
του Δέματος, (στο λόφο Πυργάθι) και ο Πύργος του Αιγάλεω, (στο όρος Αιγάλεω στην κορυφή
Ζαχαρίτσα) και δευτερεύοντα τειχίσματα, όπως το Πίσω τείχος.
Οι απόψεις αυτές προκύπτουν από τα ιστορικά και τα αρχαιολογικά δεδομένα, όπως την
τοιχοποιία του, ένα τμήμα αγγείου του τύπου της «αλατιέρας», που βρέθηκε στο γέμισμά του
και τις κατασκευές που σχετίζονται με το τείχος, όπως την Οικία και τους δύο Πύργους.
Διακρινόταν σε δύο διαφορετικά τμήματα (φωτ. 1) σύμφωνα με την τεχνική κατασκευής
τους και την μορφή τους. Στο νότιο και στο βόρειο τμήμα.
Το νότιο τμήμα δεν είναι ένα συνεχόμενο τείχος, αλλά αποτελείται από επιμέρους τμήματα,
που επικαλύπτουν το ένα το άλλο: το βόρειο τελείωμα του καθενός τμήματος βρίσκεται λοξά
και δυτικά στη νότια αρχή του ακόλουθου τμήματος, σχηματίζοντας ανοίγματα πλάτους 1μ.
περίπου.
Κατ’ αυτό τον τρόπο, καθώς δεν επρόκειτο για μετωπικά ανοίγματα, η αριστερή πλευρά
των αμυνόμενων από τα ανατολικά ήταν πάντα καλυμμένη τόσο από τα τμήματα του τείχους
όσο και από την ασπίδα τους, σε αντίθεση με την εκτεθειμένη δεξιά πλευρά των επιτιθέμενων
από τα δυτικά. Στην ουσία τα ανοίγματα αυτά ήταν ασφαλείς έξοδοι για αιφνίδιες επιθέσεις
των αμυνόμενων3.
Όπου το έδαφος είναι επικλινές, και γι’ αυτό η άμυνα του τείχους ήταν αρκετή, τα τμήματα
είναι αρκετά μεγάλα σε μήκος 45-105μ. και πλάτους 1,50-1,80μ, ύψους 1,50μ. στην πρόσοψη,
όπου δημιουργείται ένα είδος παραπέτου-έπαλξης. Στο πίσω μέρος τους και κατά μήκος αυτού
υπάρχει μια επικλινής ράμπα από αργούς λίθους πλάτους πάνω από 3μ., που δίνει πρόσβαση
στην επίπεδη κορυφή του. Μεταξύ των τμημάτων αυτών τα ανοίγματα έχουν χωνοειδή μορφή.
Εκεί όπου το έδαφος είναι επίπεδο, και άρα πιο τρωτή η άμυνα, τα τμήματα είναι μικρότερα
σε μήκος 24-37μ., και πιο φαρδιά σε πλάτος 2,70-2,80μ., ύψους 2μ. ή και περισσότερομε
πρόσβαση στην επίπεδη κορυφή τους από ζεύγος χωριστά κτισμένων επικλινών διαδρόμων
πλάτους 2,75μ. και μήκους 5μ., που βρίσκονταν στο πίσω μέρος τους. Μεταξύ των τμημάτων
αυτών τα ανοίγματα έχουν απλή μορφή.
Οι ράμπες υποδηλώνουν ότι η κορυφή του τείχους χρησιμοποιούνταν ως χώρος που
διεξάγονταν μάχες, κάτι που ενισχύεται και από τα ίχνη ενός παραπέτου-έπαλξης πλάτους
0,60μ.
Ο πιθανός τρόπος λειτουργίας του τείχους μας δίνεται από την περιγραφή του Ξενοφώντα
ενός ξύλινου οχυρωματικού έργου, που κατασκευάστηκε στο θηβαϊκό πεδίο το 378 και 377 π.
Χ. κατά τον βοιωτικό πόλεμο, όταν χρειάστηκε να αποκρούσουν οι θηβαϊκές δυνάμεις από
κοινού με τις αθηναϊκές τους Πελοποννήσιους. Ήταν παρόμοιο με το Δέμα στην μορφή -όσον
αφορά στα ανοίγματα κατά διαστήματα- και στην τακτική άμυνας των αψιμαχιών στα
χαρακώματα και όχι στην ανοιχτή μάχη σε ελεύθερο πεδίο. Οι δύο αυτές οχυρώσεις
συνδέονται με τον Αθηναίο στρατηγό Χαβρία.
Για το Δέμα έχει υπολογιστεί ότι θα χρειάζονταν περίπου 5000 οπλισμένοι άντρες να το
υπερασπίσουν4. Λόγω των πολλών ανοιγμάτων και της στενότητάς τους, αλλά και του
ανώμαλου εδάφους, θα πρέπει να ήταν ελαφρά οπλισμένοι και ευέλικτοι. Γι΄ αυτό θα
προτιμήθηκαν οι πελταστές από τους οπλίτες. Σίγουρα θα υπήρχε και ένας μεγάλος αριθμός
οπλιτών, που θα χρειάζονταν για τις μάχες σώμα με σώμα μπροστά ή πάνω στο τείχος, καθώς
και ιππικό. Οι στρατηγοί θα πρέπει να είχαν επαγγελματική επιδεξιότητα και οι άντρες
εκπαίδευση και πειθαρχία προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε καταστάσεις άμυνας και
επίθεσης κάτω από πίεση.
Αυτό συμφωνεί με την χρονολόγηση που αποδίδεται2 από τους ερευνητές για το τείχος,
γιατί στο α΄ μισό του 4ου αι. π. Χ. εκπαιδευμένοι επαγγελματίες πελταστές κατόρθωσαν νίκες
κάτω από τις εντολές των Αθηναίων στρατηγών του Ιφικράτη και του Χαβρία.
Η τοιχοποιία του (φωτ. 2) σε όλα τα ελεύθερα ιστάμενα κάθετα πρόσωπα ποικίλλει. Είναι
αργολιθοδομή πολυγωνικής μορφής σε οριζόντιες σειρές από ορθογώνιους και τραπεζοειδείς
λίθους, όπου συχνά έχουν προστεθεί σαν γέμισμα μικρές πέτρες.
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Συνοπτικάτο νότιο τμήμα του τείχους αποτελείται από 53 τμήματα, 39 στενά και 14
φαρδιά, 50 ανοίγματα και δύο φαρδύτερες πύλες πλάτους 2-3 μ., (Α, Β) στο κέντρο του
περάσματος, εκ των οποίων η βορειότερη εξυπηρετούσε έναν δρόμο και η νοτιότερη ένα
φυσικό πέρασμα. Πιθανόν να υπήρχε νοτιότερα και τρίτη πύλη, εκεί όπου έχουν διανοιχτεί ο
σύγχρονος αυτοκινητόδρομος (Λεωφ. ΝΑΤΟ) και η σιδηροδρομική γραμμή για Πελοπόννησο,
που θα εξυπηρετούσε τους περισσότερους ταξιδιωτικούς δρόμους του περάσματος.
Σε αντίθεση με το νότιο τμήμα του τείχους το βόρειο έχει διαφορετική, αμελέστερη
κατασκευή. Είναι αργολιθοδομή 1 μ. ύψους και πλάτους, χωρίς ανοίγματα, πύλες και ράμπες,
ενώ η ενιαία και ευθεία πορεία του δεν ακολουθεί τις φυσικές κλίσεις του εδάφους. (φωτ. 3).
Η διαφορά στην κατασκευή ίσως να οφείλεται σε οικονομικούς λόγους ή επειδή τέτοιο έργο
που εκτείνεται σε μεγάλο μήκος σε απότομο έδαφος στη νότια πλαγιά της Πάρνηθας, δεν είχε
νόημα, καθώς δεν θα ήταν εφικτό να προελάσει από εκεί μια στρατιά σε πλήρη σχηματισμό.
Ίσως πάλι να αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη. Στη μορφή θυμίζει τα ταμπούρια του 18ου19ου αι. Πιθανόν να σχετίζεται με τις κινήσεις του Καραϊσκάκη το 1826 και των Βούρβαχη,
Μαυροβουνιώτη και Νοταρά το 1827 από την Ελευσίνα στην Αθήνα εναντίον των Τούρκων5.
Η Οικία του Δέματος βρισκόταν 13 μέτρα δυτικά του τείχους και 60 μέτρα βόρεια από την
σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών Πελοποννήσου, που δεν χρησιμοποιείται πια. (φωτ. 4α).
Επρόκειτο για αγροικία, η οποία είχε δύο κατασκευαστικές φάσεις (421-413 π. Χ. α΄ φάση
την εποχή της Νικίειου ειρήνης, 3ο τέταρτο του 4ου αι π. Χ. η β΄ φάση), οπότε και
εγκαταλείφθηκε το τείχος. Η παρουσία της, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, βοηθά στην
χρονολόγηση του τείχους και συνηγορεί στο ότι χτίστηκε στο α΄ μισό του 4ου π. Χ. αι. πριν την
ανακαίνιση της Οικίας. Είναι εξάλλου εύλογο το γεγονός ότι δεν θα μπορούσε να είναι
σύγχρονες αυτές οι δύο κατασκευές, καθώς για λόγους προστασίας η Οικία θα έπρεπε να
βρίσκεται πίσω από το τείχος στα ανατολικά. Ούτε όμως και το τείχος θα ήταν
αποτελεσματικό με μια οικία μπροστά του και μάλιστα σ’ ένα από τα πιο τρωτά σημεία του,
στο σημείο όπου πιθανόν να ήταν η τρίτη πύλη.
Η μορφή της ταιριάζει με τις περιγραφές του Ξενοφώντα για το ιδανικό σπίτι και αποτελεί
μέρος τη μακράς αρχιτεκτονικής παράδοσης της Αττικής. Ήταν μεσημβρινού
προσανατολισμού, μεγάλη σε διαστάσεις 22,05Χ16,10μ, διώροφη, ύψους 8μ., με αετωματική
στέγη και κορινθιακές κεραμίδες, που ήταν ένδειξη πλούτου. Είχε εννέα χώρους γύρω από
ορθογώνια υπαίθρια αυλή, διαστάσεων 11,80Χ10μ, που οριζόταν από ανοικτή στοά κατά
μήκος της βόρειας μακριάς πλευράς (παστάδα), και πιθανόν και από τα δυτικά. Τα κοινά
στοιχεία με τα σπίτια με παστάδα από την Όλυνθο της Χαλκιδικής μας επιτρέπουν να
ταυτίσουμε τους χώρους: το δωμάτιο Ι θα ήταν ανδρώνας, που θα χωρούσε επτά ανάκλιντρα,
το δωμάτιο ΙΙ ήταν βοηθητικό της κουζίνας που θα βρισκόταν στο δωμάτιο ΙΙΙ, το δωμάτιο ΙV
είχε μια εστία στο κέντρο και ίσως επικοινωνούσε με το δωμάτιο V αποτελώντας χώρους
υποδοχής. Αρχικά όμως τα δωμάτια V και VI αποτελούσαν εργαστηριακή ενότητα. Ο
διάδρομος βρισκόταν στον χώρο VII, όπου η κύρια είσοδος του σπιτιού θύμιζε την ολύνθεια
αύλειο θύρα με δίφυλλη πόρτα και εσωτερικό προθάλαμο. Ο χώρος VIII είναι η αυλή, όπου θα
μπορούσε να υπάρχει ένας βωμός ή μια δεξαμενή και το δωμάτιο ΙΧ το λουτρό. Πιθανόν να
συνδεόταν με το δωμάτιο Ι με μια στοά, προέκταση της παστάδας προς τα νότια, καθώς
βρέθηκε στο χώρο Χ μια πώρινη βάση ξύλινου κίονα. Οι χώροι ΧΙ και ΧΙΙ θα ήταν προσθήκες,
πιθανόν ένα θυρωρείο ή αποθήκη και μια περιτοίχιση είτε στεγασμένη με ελαφριά υλικά είτε
χωρίς στέγη με αποθηκευτικό σκοπό.
Όταν κατασκευάστηκε θα πρέπει να υπήρχαν άφθονα νερά στην περιοχή, όπως φαίνεται
από λαξευμένες αύλακες στο βράχο, που κατευθύνονται από τον ξηρό σήμερα χείμαρρο από το
όρος Αιγάλεω προς την Οικία, οι βόρειες πλαγιές του οποίου θα είχαν δασύλλια6. Το τελείωμα
του τείχους εκεί ίσως να οφείλεται στην παρουσία ενός δάσους, που θα ήταν φυσικό εμπόδιο
στη διέλευση ενός στρατού7. Ακόμα και σήμερα είναι αρκετά δασωμένο το σημείο,
αποτελώντας μια ειδυλλιακή διαδρομή για περίπατο. Γενικότερα όμως στο τοπίο, στην κυρίως
κοιλάδα, κυριαρχεί η χαμηλή θαμνώδης βλάστηση.
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Στο πέρασμα του χρόνου σημειώθηκαν δραματικές αλλαγές. Χωματερή, αυτοκινητόδρομοι,
σιδηροδρομικές γραμμές, εγκαταστάσεις μάντρας σιδηρικών -τσιμεντοβιομηχανίας –
ασβεστοποιϊας
-νεκροταφείου
(αποτεφρωτηρίου)
και
λατομείων
υποβάθμισαν
περιβαλλοντικά και αισθητικά το τοπίο.
Η ιστορική αναδρομή στις ζημίες, που έχουν υποστεί τα μνημεία, ξεκινά ήδη από τα 18838,
πουπεριγράφεται το προς βορρά τμήμα του τείχους πεσμένο και όχι καλά διατηρημένο, ενώ
στα 19209το εκατέρωθεν της σιδηροδρομικής γραμμής τείχος έχει καταπέσει, και προφανώς
έχει καταστραφεί από τις εργασίες της διάνοιξης της σιδηροδρομικής γραμμής τόσο αυτό, όσο
και η τρίτη πύλη, που θα υπήρχε εκεί, ενώ όσο απομακρύνεται κανείς από τη σιδηροδρομική
γραμμή προς τα βόρεια το τείχος σώζεται σε ύψος 3 μ. Στα 194210 περιγράφεται επίσης η
ερειπωμένη κατάσταση του βόρειου μισού τμήματος του τείχους, ενώ το τμήμα στην κυρίως
κοιλάδα είναι κατεδαφισμένο.
Στα 195711 αναφέρεται ότι ο δημόσιος δρόμος έχει καταστρέψει ένα τμήμα του τείχους και
ότι το υλικό πιθανόν να χρησιμοποιήθηκε για αναχώματα του σιδηροδρόμου, ενώ το πεδίο στο
κύριο μέρος της νότιας κοιλάδας ισοπεδώθηκε.
Βόρεια της σιδηροδρομικής γραμμής είναι το αριθμημένο από τους Jones J.E., SackettL.H.,
EliotC.W.J., τμήμα 11 του τείχους, που κατεδαφίστηκε σε μεγάλο μέρος κάποια εποχή. Οι
ζημιές, που προκλήθηκαν, πιθανόν να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του
σιδηροδρόμου. Παρατηρήθηκαν και κάποιες πρόσθετες, σύγχρονες κατασκευές, όπως μαντριά
και πυροβολεία.
Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της κοντινής πόλης των Άνω Λιοσίων, κατά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο ιταλικές περίπολοι ήταν εκεί και κάποιες τάφροι/χαρακώματα λαξευμένες
στο βράχο ανατολικά του νότιου λόφου (Πυργάθι) πρέπει να σχετίζονται με αυτές. Νότια της
πύλης Α κατασκευάστηκαν δύο μικρά τετράγωνα κτίσματα αορίστου σκοπού και χρονολογίας,
καθώς και άλλη καλύτερα διατηρημένη κατασκευή στα νότια της Πάρνηθας, δυτικά του
τείχους.
Η Οικία του Δέματος είναι επίσης κατεδαφισμένη. Η νότια πλευρά της έχει διαταραχθεί
από αγροτικές εργασίες. Τα θεμέλιά της είναι επίπεδα ή σε κάποια σημεία σώζονται σε ύψος
0,50μ. Η ανασκαφή της έγινε το 1960.
Στα 196212 ξεκίνησε η χωματερή της Αθήνας, στα 1968 και 1969 η ασβεστοποιϊα στους
πρόποδες του Αιγάλεω προκαλεί καταστροφές στο τείχος, ενώ στα 197413 η βαθιά χαράδρα
πίσω από την Οικία έχει γεμίσει απορρίμματα και οι κλιτύες του λόφου Πυργάθι εκατέρωθεν
έχουν καταστραφεί από μεγάλα λατομεία.
Στα 197714 η χωματερή της Αθήνας σκέπασε το τείχος στη νότια πλαγιά του λόφου
Πυργάθι, βόρεια του αυτοκινητόδρομου και ολοκληρωτικά την Οικία και το τείχος υπέστη
ζημιές από το λατομείο στο όρος Αιγάλεω. Τμήμα της αρχαίας οδού που περνούσε από την
πύλη Β έχει καταχωθεί από την χωματερή και η πύλη Α καταστράφηκε από τη διάνοιξη δύο
δρόμων.
Γενικότερα μεταξύ του 1955 και του 1977 σημειώθηκαν καταστροφές στα μνημεία α) στο
κεντρικό διάσελο από εργασίες ισοπέδωσης για τον αυτοκινητόδρομο και β) στους πρόποδες
της Πάρνηθας από εργασίες ισοπέδωσης για την κατασκευή των πυλώνων και του καναλιού
του Μόρνου. Σχετικά με αυτό το τμήμα του τείχους στους πρόποδες της Πάρνηθας έχει
διατυπωθεί μια άποψη, που αφορά στη μετάβαση15 από το νότιο στο βόρειο τμήμα του
τείχους που λαμβάνει χώρα για 70μ, οπότε και μειώνεται σε ύψος. Μετά από αυτή τη
μετάβαση το τείχος σχεδόν εξαφανίζεται και διατηρείται σαν ίχνη θεμελίου και συνεχίζει έτσι
για περισσότερο από 100μ., οπότε και ξεκινά στη νέα μορφή του για όχι πάνω από 0,50μ
ύψος. Αυτή η άποψη υποστηρίζει ότι, επειδή οι κατασκευαστές του16 θεώρησαν ότι δεν αξίζει
τόσης φροντίδας όσο και το νότιο, κατεδάφισαν το υπάρχον κοντινό τμήμα και
χρησιμοποίησαν το οικοδομικό υλικό. Τα υπολείμματα του μειωμένου τείχους αποτελούν
απόδειξη αφαίρεσης λίθων για το νέο τείχος παρά βιαστική και ανολοκλήρωτη αυθεντική
κατασκευή.
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Η διατήρηση των ιστάμενων τμημάτων του τείχους είναι αρκετά καλή, σχεδόν η αυθεντική,
ως προς το ύψος και το πλάτος και μόνο κατά μήκος έχει καταστραφεί. Πιο συγκεκριμένα στο
νότιο τμήμα του σώζεται σε τρία επιμέρους τμήματα, καθώς διακόπτεται κάθετα από την
οδοποιία και μια ρεματιά βόρεια του λόφου Πυργάθι. Από βορρά προς νότο, το πρώτο
σωζόμενο τμήμα, μήκους 856μ, ξεκινά από τον ασφαλτόδρομο, που οδηγεί στην είσοδο του
ΧΥΤΑ Φυλής και σβήνει στην ρεματιά, όπου δυο δρόμοι το κόβουν κάθετα και κατέστρεψαν
την πύλη Α, το δεύτερο μήκους 908μ από την ρεματιά έως τη νότια πλαγιά του λόφου Πυργάθι,
και το τρίτο τμήμα μήκους 442μ νότια της Λ. ΝΑΤΟ, στις βόρειες πλαγιές του Αιγάλεω. Το
αρχικό μήκος του νότιου τμήματος ήταν 2.950μ. και σήμερα έχουν απομείνει τα 2.206μ. (Στον
χώρο μεταξύ του δεύτερου σωζόμενου τμήματος και του τρίτου, απ’ όπου περνούν η Λ. ΝΑΤΟ
και η παλιά σιδηροδρομική γραμμή προς Πελοπόννησο έχουν ολοκληρωτικά εξαφανιστεί 395μ.
του τείχους, η τρίτη πύλη, ο δρόμος που περνούσε από την πύλη αυτή και η Οικία [πιθανή θέση
της Οικίας στην μάντρα σιδηρικών]). (φωτ. 4β). Το νότιο τμήμα λόγω των μεγαλύτερων
διαστάσεών του σε πλάτος και ύψος σε αντίθεση με το βόρειο είναι ορατό και από
αεροφωτογραφίες. (φωτ. 5).
Το βόρειο τμήμα του τείχους, επειδή δεν είναι ευδιάκριτο από αεροφωτογραφίες: α) λόγω
των μικρότερων διαστάσεών του σε ύψος και πλάτος και β) λόγω του υλικού κατασκευής του,
όπως άλλωστε και ολόκληρου του τείχους, (γκρίζος ασβεστόλιθος) από το οποίο είναι
διάσπαρτος όλο το βραχώδες τοπίο, και επειδή η επιφανειακή έρευνά του από την αρχή του
έως το κανάλι του Μόρνου είναι εξαιρετικά προβληματική, για τους λόγους που αναφέρονται
παρακάτω, κρίθηκε απαραίτητο να καταγραφεί η πορεία του με GPS ακολουθώντας την
αποτύπωση του BSA 52, 1957. Τα αποτελέσματα του εγχειρήματος το Νοέμβριο του 2011
στέφθηκαν με επιτυχία, καθώς διαπιστώθηκε ότι: στον χώρονότια του καναλιού του Μόρνου
και για 243μ. εντοπίζεται σποραδικά είτε με την μορφή χαμηλής λιθοσειράς (βλ. παραπάνω
την άποψη για την μετάβαση από το νότιο στο βόρειο τμήμα, παραπομπή 15) είτε έχει
καταστραφεί τελείως από τις εργασίες για τους πυλώνες, το κανάλι και έναν χωματόδρομο,τα
παράνομα μπαζώματα και τη διάνοιξη τριών ασφαλτόδρομων. (φωτ. 6). Καλύτερα σώζεται
βόρεια του καναλιού, όπου έχει υποστεί μόνο κάποιες φυσικές φθορές, κυρίως από τη
βλάστηση. Επομένως το βόρειο τμήμα από το αρχικό μήκος των 1.410μ. σήμερα έχει μήκος
1.167μ. Τερματίζει μπροστά από ένα βραχώδες έξαρμα, (φωτ. 7), του οποίου η μία πλευρά
είναι αδρά λαξευμένη και ομαλοποιημένη, παίζοντας τον ρόλο του «τοίχου» μιας
αχρονολόγητης κατασκευής, η οποία από την άλλη πλευρά ορίζεται από ξερολιθιά χαμηλού
ύψους. Άλλη μια αχρονολόγητη κατασκευή, μικρότερων διαστάσεων, επίσης από χαμηλού
ύψους ξερολιθιά εντοπίστηκε στα νότια λίγα μέτρα πριν από το τελείωμα του τείχους, το
βραχώδες έξαρμα και την προηγούμενη κατασκευή. Και οι δύο αυτές κατασκευές δεν
αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Η καταγραφή έγινε με το GPS του συνορειβάτη κ. Γ.
Κωνσταντινίδη σε χάρτη της Ανάβασης ως υπόβαθρο, από το τελευταίο σωζόμενο επιμέρους
τμήμα του νότιου τμήματος του τείχους (από το σημείο που περνά ο ασφαλτόδρομος για την
είσοδο του ΧΥΤΑ Φυλής) (φωτ. 6), και έχει κατατεθεί στη Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων. Η μεταφορά της καταγραφής από το GPS σε ορθοφωτογραφία του
Εθνικού Κτηματολογίου έγινε ψηφιακά με τη βοήθεια του προϊστάμενου Πολεοδομίας Άνω
Λιοσίων κ. Θ. Τουλούπα. (φωτ. 8, 9)
Συνοψίζοντας, το συνολικό μήκος του τείχους από το αρχικό των 4.360μ. σήμερα είναι
3.373μ., άρα έχουν καταστραφεί 987μ., ενώ ολοκληρωτικά έχει αφανιστεί η Οικία του
Δέματος.
Οι επεμβάσεις στον ευρύτερο χώρο και όχι, ευτυχώς, στο τείχος συνεχίστηκαν, όπως ο
Προαστιακός Σιδηρόδρομος και η Αττική Οδός, που περνούν υπογείως του τείχους, καθώς τα
τελευταία χρόνια η περιοχή ελέγχεται από αρχαιολογικής πλευράς πιο εντατικά. Οι
βιομηχανικές εγκαταστάσεις επιτρέπονται, ενώ συνυπάρχουν με τις ζώνες προστασίας του
όρους Αιγάλεω και της Πάρνηθας.
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Σ’ έναν χώρο που η βιομηχανική εξέλιξη ήταν απότομη και βίαιη η περίπτωση ως ιδιάζουσα
χρήζει μεγάλης προσοχής και προσεκτικής μελέτης για την αποκατάσταση του φυσικού
τοπίου ή έστω τη διατήρησή του και τη μη περαιτέρω καταστροφή του. Η συνύπαρξη δυο
τόσο αντίθετων κόσμων του αρχαίου και του νέου μπορεί να επιτευχθεί σ’ ένα βαθμό μέσα
από την σωστή ανάδειξη των μνημείων, την προβολή τους μέσω διαδικτύου και
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων προκειμένου
να προστατευθεί ο πολιτιστικός πλούτος της περιοχής.
Μια περιοχή το όνομα της οποίας μας διασώζεται στα κείμενα του αρχαίου ιστορικού
Θουκυδίδη, όταν αναφερόταν στην εισβολή των Πελοποννησίων με κατεύθυνση την Αθήνα
κατά το πρώτο έτος του Πελοποννησιακού πολέμου το 431 π.Χ., «προυχώρουν εν δεξιά
έχοντες το Αιγάλεον όρος δια Κρωπειάς»17 .
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την αρχαιολόγο κ. Μαρία Πλάτωνος –Γιώτα, την πρόεδρο
του ΕΠΟΣ Φυλής κ. Κ. Δηλαβεράκη και τον συνορειβάτη κ. Γ. Κωνσταντινίδη, τον προϊστάμενο
Πολεοδομίας Άνω Λιοσίων κ. Θ. Τουλούπα, την τοπογράφο-μηχανικό της Β΄ ΕΠΚΑ κ. Ε.
Πορτελάνου, τη σχεδιάστρια της Β΄ ΕΠΚΑ κ. Κ. Δελή, την αρχαιολόγο της Βρεττανικής
Αρχαιολογικής Σχολής κ. Α. Κακίση, τον γραφίστα κ. Γ. Μυλωνά, την Οργανωτική Επιτροπή του
Συμποσίου και τον πρόεδρο κ. Δ. Γιώτα, για την πολύτιμη συμβολή τους στην ολοκλήρωση της
δημοσίευσής μου.
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Φωτογραφία 3
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μάντρας σιδηρικών σε ορθοφωτογραφία του 2007-2009 από το Εθνικό Κτηματολόγιο. Επίσης παραβάλλεται η
αποτύπωση αυτών των τμημάτων του τείχους του Kaupert (KartenvonAttikaBl. VI, Pyrgos 1883) με κόκκινο
χρώμα, ενώ τα υφιστάμενα τμήματά του αποδίδονται με πράσινο σύμφωνα με την αποτύπωση της Γεωγραφικής
Υπηρεσίας Στρατού και με μπλε χρώμα , σύμφωνα με τα ορατά τμήματα από την ορθοφωτογραφία του 20072009 από το Εθνικό Κτηματολόγιο.
5. Tο νότιο τμήμα του τείχους, oρθοφωτογραφία του 2007-2009 από το Εθνικό Κτηματολόγιο.
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6. Άποψη από τα Ν του χώρου νότια του καναλιού του Μόρνου, όπου η αρχή του βόρειου τμήματος του
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λιθοσειράς. Σε πρώτο πλάνο το τελευταίο ιστάμενο επιμέρους τμήμα του νότιου τμήματος του τείχους και ο
ασφαλτόδρομος, που οδηγεί στην είσοδο του ΧΥΤΑ Φυλής.
7. Το βραχώδες έξαρμα στο τελείωμα του βόρειου τμήματος.
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Φωτογραφία 8
Φωτογραφία 9
8. Ορθοφωτογραφία του 2007-2009 από το Εθνικό Κτηματολόγιο, όπου έχουν τοποθετηθεί οι αποτυπώσεις
του βόρειου τμήματος του τείχους του Kaupert (KartenvonAttikaBl. VI, Pyrgos 1883) με κόκκινο χρώμα, του BSA
52, 1957 με βυσσινί, της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού με πράσινο, του GPS 2011 με πορτοκαλί, και τα ορατά
τμήματα του νότιου τμήματος από την ορθοφωτογραφία του 2007-2009 από το Εθνικό Κτηματολόγιο με μπλε
χρώμα, με την βοήθεια της τοπογράφου-μηχανικού της Β΄ ΕΠΚΑ κ. Ε. Πορτελάνου και του προϊστάμενου
Πολεοδομίας Άνω Λιοσίων κ. Θ. Τουλούπα, προκειμένου να γίνει ο συσχετισμός όλων των κατά καιρού
αποτυπώσεων με την σημερινή κατάσταση του τείχους, καθώς μια πιο πρόσφατη αποτύπωση δεν έχει γίνει
ακόμα. Υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των παλιών αποτυπώσεων και της ορθοφωτογραφίας.
9. Οι σχεδιαστικές αποτυπώσεις (βλ. λεζάντα φωτ. 4β και 8) του τείχους και της Οικίας του Δέματος σε
ορθοφωτογραφία του 2007-2009 από το Εθνικό Κτηματολόγιο.
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ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ
Αρχαιολόγος Β΄ ΕΠΚΑ
Αρχαιολογικά ευρήματα από σωστική ανασκαφή στο Καματερό
Ο σύγχρονος δήμος του Καματερού, σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαίο δήμο των Ευπυριδών
(σημερινά Άνω Λιόσια) και σε μικρή απόσταση από τις αρχαίες Αχαρνές, δεν έχει ακόμα
ταυτιστεί με βεβαιότητα με κάποιον από τους αρχαίους δήμους της Αττικής. Με βάση
φιλολογικές και επιγραφικές μαρτυρίες ενδεχομένως πρόκειται για τον αρχαίο Χολαργό, που
ανήκε στην Ακαμαντίδα φυλή και στην τριττύ των Χολαργέων¹. Η περιοχή του Καματερού έχει
αποδώσει αρκετά σποραδικά ευρήματα, τα οποία καταδεικνύουν κατοίκηση από τους
κλασικούς τουλάχιστον χρόνους².
Τον Απρίλιο του 2008 η υπηρεσία μας ενημερώθηκε ότι στο κέντρο του Καματερού, σε
μικρή απόσταση από τη Λεωφόρο Φυλής, εντοπίστηκαν αρχαία. Συγκεκριμένα, επί της οδού
Ζορμπά πραγματοποιούνταν εργασίες από το Δήμο Καματερού για την ανάπλαση παιδικής
χαράς, κατά τη διάρκεια των οποίων ο εκσκαφέας απομάκρυνε μεγάλο πλακοειδή λίθο
αποκαλύπτοντας κτιστό τάφο.
Οι ανασκαφικές εργασίες ξεκίνησαν την ίδια κιόλας ημέρα με την αποκάλυψη του κτιστού
τάφου (Τάφος 1) (εικ. 1, 2). Ο τάφος είναι κιβωτιόσχημος παραλληλόγραμμου σχήματος,
διαστάσεων 1,07 x 2,21 x 0,62 μ, θεμελιωμένος στο φυσικό έδαφος και κτισμένος με επίπεδες
κεραμίδες δεμένες με παχύ ασβεστοκονίαμα. Καλυπτόταν από δύο πλακοειδείς λίθους και μία
μαρμάρινη επιτάφια στήλη, η οποία αποτελεί και το πιο εντυπωσιακό από τα ευρήματα της
ανασκαφής³. Ο προσανατολισμός του είναι ΒΔ-ΝΑ και λόγω της έντονης κλίσης του εδάφους
εντοπίστηκε σε βάθος μόλις 0,20μ από το επίπεδο της οδού Ζορμπά.
Μετά την απομάκρυνση και του δεύτερου λίθου που κάλυπτε τον τάφο άρχισε η διερεύνηση
του εσωτερικού του. Ο σκελετός σωζόταν αποσπασματικά, σε ύπτια θέση με το κρανίο προς τα
ΒΔ και ανήκε σε ενήλικο άτομο. Γύρω από το σκελετό, κυρίως στο ανώτερο τμήμα του,
εντοπίστηκαν τα κτερίσματα της ταφής, γυάλινα ως επί το πλείστον αγγεία. Το νεκρό
συνόδευαν στη μετά θάνατον ζωή μία γυάλινη φιάλη (Γ1)⁴, δύο επιμήκη γυάλινα μυροδοχεία
του λεγόμενου τύπου «δοκιμαστικού σωλήνα» (Γ3 και Γ4) ⁵, γυάλινο μπουκάλι με δύο μικρές
λαβές (Γ5)⁶ (εικ.3) και χάλκινο διαβρωμένο νόμισμα (Ν1)⁷. Εντοπίστηκαν επίσης αρκετά
γυάλινα θραύσματα που ανήκουν σε, τουλάχιστον, δύο αγγεία.
Η χρονολόγηση του τάφου τοποθετείται στο πρώτο μισό του 4ου αιώνα μ.Χ. (περίπου 300350 μ.Χ.) βάσει του χάλκινου νομίσματος και των γυάλινων αγγείων. Οι τύποι των
συγκεκριμένων γυάλινων αγγείων εμφανίζονται ήδη από τον 1ο αιώνα μ.Χ., επιβιώνουν όμως
για τουλάχιστον δυόμιση αιώνες. Μετά τη συντήρηση του νομίσματος στο Μουσείο της
Βραυρώνας εμφανίστηκαν ίχνη των παραστάσεων και των επιγραφών του, που οδήγησαν και
στη χρονολόγηση του συνόλου. Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται προτομή αυτοκράτορα με
ταινία στα μαλλιά στραμμένου προς τα αριστερά και στον οπισθότυπο πύλη πόλης ή
στρατοπέδου με τρεις πύργους. Ο τύπος αυτός, με διαφοροποιήσεις στον αριθμό των πύργων,
συναντάται στην εποχή των αυτοκρατόρων Κωνσταντίνου Α΄, Κωνσταντίνου Β΄, Κωνστάντιου
Β΄, Λικίνιου Α΄ και Κρίσπου⁸. Δυστυχώς από τις επιγραφές του νομίσματος σώζονται
ελάχιστα γράμματα, που δε μας διαφωτίζουν για το όνομα του αυτοκράτορα.
Όπως προαναφέρθηκε, τμήμα του τάφου καλυπτόταν από μαρμάρινη επιτάφια στήλη σε
δεύτερη χρήση (Λ1)⁹. Η στήλη σώζεται σχεδόν ακέραιη, με μικρό τμήμα του κεντρικού
ακρωτηρίου της μόνο να λείπει (εικ. 4). Είναι λαξευμένη σε λευκό μάρμαρο, σε μορφή ναϊσκου
με αετωματική επίστεψη και διαστάσεις 1,35 x 0,62 x 0,13μ. Το τριγωνικό αέτωμα φέρει
ανάγλυφη ασπίδα και επίστεψη τριών ακρωτηρίων, ενώ πατά σε επιστύλιο στο οποίο
αναγράφεται το όνομα της νεκρής, το πατρώνυμό της και το εθνικό της: ΣΥΝΦΕΡΟΥΣΑ
ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥ ΜΙΛΗΣΙΑ. Το επιστύλιο στηρίζουν δύο παραστάδες με επίκρανα, που
πλαισιώνουν το κύριο τμήμα της στήλης.
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Η Συνφέρουσα, κόρη του Καλλίστρατου από τη Μίλητο απεικονίζεται σε χαμηλό ανάγλυφο
όρθια, με μακρύ πολύπτυχο χιτώνα και βαρύ ιμάτιο το οποίο συγκρατεί μπροστά από τον
αριστερό της ώμο¹⁰. Η ενδυμασία και η στάση της μορφής εντάσσονται στο λεγόμενο τύπο
«της μικρής Ηρακλειώτισσας», τύπο αγαλμάτων που ανακαλύφθηκαν στο Ηράκλειον της
Ιταλίας και μιμούνται κλασικά πρότυπα του Πραξιτέλη ή του Λυσίππου¹¹. Τα αγάλματα αυτά
απεικόνιζαν τη Δήμητρα (τύπος της μεγάλης Ηρακλειώτισσας) και την Περσεφόνη (τύπος της
μικρής Ηρακλειώτισσας) και χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στη ρωμαϊκή εποχή, για να
απεικονίσουν γυναίκες προχωρημένης ή νεαρής ηλικίας αντίστοιχα. Τα κυματιστά μαλλιά της
μορφής είναι χωρισμένα στη μέση και δεμένα πίσω σε χαμηλό κότσο, χτένισμα ιδιαίτερα
δημοφιλές για την εποχή¹². Δίπλα της υπάρχει καθρέφτης καιένα καλάθι, το οποίο
χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες για να τοποθετούν το μαλλί κατά το γνέσιμο, μία από τις
σημαντικότερες οικιακές εργασίες.
Το όνομα Συνφέρουσα δεν απαντάται ιδιαίτερα συχνά σε επιγραφές, το όνομα όμως
Συμφέρουσα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο τόσο στην Αττική όσο και στην Κάτω Ιταλία και τη
Μικρά Ασία (αξίζει να σημειωθεί ότι το όνομα αναφέρεται και σε προερχόμενη από τις Αχαρνές
επιγραφή του 2ου αιώνα μ.Χ.)¹³. Προφανώς πρόκειται για το ίδιο όνομα ελαφρώς
παραλλαγμένο. Σύνηθες είναι επίσης το πατρώνυμο Καλλίστρατος¹⁴, ενώ δε λείπουν στην
Αττική ταφικά μνημεία Μιλησίων.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αντίθεση ανάμεσα στην υψηλής ποιότητας εργασία στη
λάξευση της στήλης και την αμελή λάξευση της επιγραφής: το πατρώνυμο δε χωρούσε στον
ίδιο στίχο με το όνομα με αποτέλεσμα το ύψιλον του ονόματος Καλλιστράτου να γραφτεί σε
δεύτερο στίχο κάτω από το όνομα.
Με βάση την τεχνοτροπία της και τη γραμματοσειρά¹⁵ που χρησιμοποιήθηκε για την
επιγραφή, η στήλη χρονολογείται στο β΄μισό του 1ου αιώνα μ.Χ. Πρόκειται λοιπόν για το
ταφικό μνημείο νεαρής γυναίκας που απεβίωσε στα χρόνια μεταξύ 50 και 100 μ.Χ. και
διακόσια περίπου χρόνια αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως απλή κάλυψη ενός άλλου τάφου.
Τις επόμενες ημέρες οι έρευνές επεκτάθηκαν σε όλη την έκταση της παιδικής χαράς,
αποκαλύπτοντας αρχαία κατάλοιπα μόνο στο ΒΔ και Β τμήμα. Στα ΒΔ του κτιστού
κιβωτιόσχημου εντοπίστηκε ένας κεραμοσκεπής τάφος (Τάφος 2) (εικ.5) διαστάσεων 0,45 x
1,80 x 0,48μ με κατεύθυνση επίσης ΒΔ-ΝΑ. Κατασκευασμένος από τρεις ημικυκλικές κεραμίδες
τύπου U, τοποθετημένες σε στρώμα με ψιλό χαλίκι, κάλυπτε νεκρό ενταφιασμένο σε ύπτια
θέση. Οι στενές πλευρές του ορίζονταν από κάθετα τοποθετημένες κεραμίδες και εξωτερικά
μικρά λιθάρια προφύλασσαντην όλη κατασκευή. Ο σκελετός διατηρούνταν σε σχετικά καλή
κατάσταση και κοντά στο κρανίο υπήρχε γυάλινο βολβόσχημο μυροδοχείο (Γ7)¹⁶,
χρονολογούμενο στον 1ο και 2ο αιώνα μ.Χ. (εικ. 6). Σε απόσταση 0,50μ ανατολικά του
κεραμοσκεπούς τάφου και λίγο ψηλότερα από αυτόν μικρό στρώμα με τμήματα κεραμίδων,
λίγα όστρακα και οστά, απέδωσε πήλινη οινοχόη με σφαιρικό σώμα (Π1)¹⁷, το μοναδικό
πήλινο αγγείο της ανασκαφής. Πιθανότατα τα οστά προέρχονται από τελετές προσφορών στο
νεκρό ή ταφές μεταγενέστερες του κεραμοσκεπούς τάφου.
Ανάμεσα στους τάφους 1 και 2 ερευνήθηκε μικρό στρώμα καταστροφής με λιθάρια και
θραύσματα κεραμίδων. Στα βόρεια το στρώμα καταστροφής οριζόταν από κεραμοσκεπή τάφο
(Τάφος 3) αρκετά κατεστραμμένο. Ο τάφος ήταν παράλληλος με τους άλλους,
κατασκευασμένος από καμπύλες κεραμίδες και πατημένο χώμα στον πυθμένα. Στο εσωτερικό
του εντοπίστηκαν μόνο λίγα θραύσματα οστών.
Στη συνέχεια οι εργασίες επικεντρώθηκαν στο στρώμα καταστροφής. Με την απομάκρυνση
κεραμίδων και λιθαρίων εντοπίστηκε σε βάθος 0,03μ τετράγωνη κατασκευή από κεραμίδες,
διαστάσεων 0,50 x 0,60μ που περιβαλλόταν από μικρούς λίθους. Στο εσωτερικό της, κάτω από
επάλληλα τοποθετημένες κεραμίδες, εντοπίστηκαν οστά και αρκετά κατεστραμμένο κρανίο,
τμήματα σιδερένιου αντικειμένου και τμήματα γυάλινου αγγείου. Λίγο βαθύτερα βρέθηκε
ακέραιο γυάλινο απιόσχημο μυροδοχείο¹⁸ και σε βάθος 0,68μ ο πυθμένας της κατασκευής
από πατημένο χώμα. Η κατασκευή αυτή λοιπόν αποτελεί ένα οστεοφυλάκιο, στο οποίο
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εναποτέθηκαν τα οστά μετά την ανακομιδή τους από το αρχικό σημείο ταφής. Ο τύπος του
συγκεκριμένου μυροδοχείου απαντάται στον 1ο και στον 2ο αιώνα μ.Χ. (εικ.7,8).
Έχοντας ερευνήσει το μεγαλύτερο μέρος του οικοπέδου προχωρήσαμε προς το βόρειο
τμήμα του, όπου αποκαλύφθηκε σε βάθος 0,17μ πήλινος αγωγός (εικ.9). Η κατεύθυνσή του
είναι Δ(ΒΔ)-Α και σώζεται σε δύο τμήματα μήκους 3,15μ και 4,90μ, ενώ το πλάτος του
κυμαίνεται από 0,50 έως 0,83μ. Έχει ελλειπτική διατομή που σχηματίζεται από δύο κεραμίδες
τύπου U τοποθετημένες αντιθετικά, εσωτερικό ύψος 0,80μ και πλάτος 0,40μ. Οι κεραμίδες, με
μήκος 0,54-0,56μ και ύψος 0,40μ η καθεμία, διαθέτουν περιχείλωμα στις άκρες. Σε κάποιες
από αυτές αποδίδεται εγχάρακτα το γράμμα Ν, πιθανότατα βοηθητικό στοιχείο για τη σωστή
τοποθέτησή τους. Ο αγωγός, για μεγαλύτερη προστασία, καλυπτόταν από μικρούς λίθους
δεμένους με χώμα. Η κάλυψη αυτή διατηρείται ακέραιη στο ΒΔ σωζόμενο τμήμα του αγωγού
και αποσπασματικά στο Α-ΝΑ.
Το ΒΔ άκρο του αγωγού εισχωρεί στο όμορο οικόπεδο και, όπως διακρίνεται από το
εσωτερικό του, συνεχίζεται ακέραιος για αρκετά ακόμα μέτρα. Το Α-ΒΑ άκρο του κλείνεται με
χώμα, κεραμίδες και πέτρες, σηματοδοτώντας πιθανώς το τέλος της χρήσης του αγωγού σε
μεταγενέστερη εποχή. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι για την κάλυψη του
τάφου 2 χρησιμοποιήθηκαν κεραμίδες από τον αγωγό. Για την κατασκευή του αγωγού είχε
διανοιχθεί πλατύ όρυγμα, το οποίο στη συνέχεια γεμίστηκε με ψιλό χαλίκι.
Η κατασκευή του αγωγού είναι πανομοιότυπη με αγωγούς που έχουν κατά καιρούς
αποκαλυφθεί στις Αχαρνές και πιθανολογείται ότι αποτελούν τμήματα του Αχαρνικού
Οχετού¹⁹, σημαντικού υδροδοτικού έργου του 4ου αιώνα π.Χ. Η έλλειψη κεραμικής δε μας
βοηθά στη χρονολόγηση του αγωγού, βέβαιο όμως είναι ότι τον 1ο-2ο αιώνα μ.Χ. δε βρισκόταν
πλέον σε χρήση.
Ο δήμος Καματερού και ιδιαιτέρως ο απελθών δήμαρχος Καματερού κ. Καμαρινόπουλος
έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για το χώρο και ζήτησαν τη διατήρηση των ευρημάτων που ήταν
εφικτό να διατηρηθούν και την ανάδειξή τους. Εκπονήθηκε μελέτη²⁰ και την άνοιξη του 2011
ξεκίνησαν οι εργασίες ανάδειξης δαπάνη του Δήμου Αγ. Αναργύρων–Καματερού.
Για την προστασία του αγωγού από τα όμβρια ύδατα αποφασίστηκε η ανύψωσή του και η
κατασκευή στεγάστρου. Αρχικά κατασκευάστηκαν τοίχοι αντιστήριξης των όμορων
οικοδομών, πραγματοποιήθηκαν εκσκαφικές εργασίες περιμετρικά του αγωγού και
κατασκευάστηκε τσιμεντένια βάση με άγκιστρα. Στη συνέχεια ο αγωγός ανυψώθηκε με
γερανό και έγινε διαμόρφωση του εδάφους. Ο αγωγός τοποθετήθηκε στο νέο ανυψωμένο
επίπεδο, συμπληρώθηκαν αρκετά θραύσματά του και διαμορφώθηκε το έδαφος ώστε να
καλυφθεί η τσιμεντένια βάση του. Τέλος, κατασκευάστηκε στέγαστρο που καλύπτει όλο το
μήκος του αγωγού.
Insitu διατηρήθηκε ο κτιστός κιβωτιόσχημος τάφος. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες
καθαρισμού και κατόπιν κατασκευάστηκε περιμετρικά του τάφου χαμηλό τοιχίο για τη
στήριξη στεγάστρου. Το στέγαστρο θα είναι ανοιγόμενο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
καθαρισμού του τάφου στο μέλλον. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με την τελική διαμόρφωση
του περιβάλλοντος χώρου και την τοποθέτηση πινακίδας με πληροφοριακό υλικό.
Τον Απρίλιο του 2008 υπεύθυνη για την περιοχή του Καματερού ήταν η κ. Μαρία
Πλάτωνος-Γιώτα, την οποία ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη της στη διεξαγωγή της
ανασκαφικής έρευνας και την παραχώρηση του υλικού που προέκυψε. Οι εργασίες
πραγματοποιήθηκαν από τους εργατοτεχνίτες Γ. Τζίβα και Π. Σαββουλίδη, καθώς και εργατικό
προσωπικό του Δήμου Καματερού. Η σχεδιαστική αποτύπωση έγινε από τη σχεδιάστρια κ.
Ντίνα Δελή και η συντήρηση των ευρημάτων στην Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών από το
συντηρητή αρχαιοτήτων κ. Κανάκη Χάραρη. Ευχαριστώ όλους τους προαναφερθέντες και τις
συναδέλφους αρχαιολόγους κ. κ. Δώρα Γεωργουσοπούλου και Γιάννα Γκουρτζιούμη για την
πολύτιμη βοήθειά τους στην εκπόνηση αυτής της εργασίας.
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Μένανδρος, Δύσκολος, 33 κ.ε., όπου αναφέρεται ότι ο Περικλής κατείχε μεγάλα κτήματα στον αρχαίο Χολαργό. IGI²
900.IGIΙ ² 7768. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ 1974, 405. ΠΛΑΤΩΝΟΣ 2004, 50-51.RE, λήμμα «Cholargos».TRAIL 1975, 146. Γενικά LEAKE
1841 και LÖPER 1892, 386-392. Για την Ακαμαντίδα φυλή βλ. TRAIL 1986, 132, Akamantis.
2. Τα παλαιότερα ευρήματα από το Καματερό είναι επιτύμβια στήλη με παράσταση δεξίωσης που βρέθηκε το 1903 στο
κτήμα Πανούση Ρεντούμη (αρ.ευρετ. ΕΑΜ 1985, βλ. IGIΙ ² 12109 και KANTIZOU 1981, 186, 14), το τείχος στο Γεροβουνό (βλ.
MUNN 1981, MUNN 1993) και τείχος ύψους 0,50 μ στις παρυφές του όρους Αιγάλεω (βλ. McCREDIE 1966, 71-72). Τα
τελευταία χρόνια εντοπίστηκαν όστρακα στις οδούς Θεσσαλονίκης και Φιλιατρών κατά τη διενέργεια έργων της ΔΕΗ, ενώ στα
πλαίσια του ίδιου έργου αποκαλύφθηκε το καλοκαίρι του 2011 πήλινος λουτήρας που περιείχε ταφή στη συμβολή των οδών
Αλεξάνδρας και Αχιλλέως. Την ίδια περίοδο εντοπίστηκε, κατόπιν υπόδειξης κατοίκου της περιοχής, τοίχος και πληθώρα
οστράκων σε ρέμα κοντά στη συμβολή των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Βοσπόρου.
3. Όμοιας κατασκευής αλλά μεγαλύτερων διαστάσεων τάφος ρωμαϊκής εποχής έχει αποκαλυφθεί στις Αχαρνές, στη θέση
Στραβό Σκίνο, επί της οδού Αγ. Ιωάννου (βλ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ 2004, 174). Στην Αθήνα, στη συμβολή της οδού Τριπτολέμου με την
Ιερά Οδό βρέθηκαν ρωμαϊκοί τάφοι που καλύπτονταν με επιτάφιες στήλες σε δεύτερη χρήση. Ο τάφος V της ίδιας ανασκαφής,
που περιείχε γυάλινα αγγεία, είναι πανομοιότυπος με τον τάφο 1 του Καματερού (βλ. ΚΥΠΑΡΡΙΣΗΣ 1926, 72-73, εικ.20 και 23,
αρ.141).
4. Διαστάσεις Γ1 : ύψος 4,1 εκ., διαμ.χείλους 10,1 εκ. Από διάφανο φυσητό γυαλί. ISINGS 1957, 144. GROSE 1989, 213, n.
245, 268. WEINBERG 1992, 112, n.77 και γενικά για το φυσητό γυαλί HARDEN 1987.
5. Διαστάσεις Γ3 : ύψος μέγ.σωζ. 15,3 εκ., μέγ. διάμετρος: 1,9 εκ. Διαστάσεις Γ4 : ύψος 19 εκ., μεγ.διάμετρος 2,9 εκ. Και τα
δύο από πολύ λεπτό, διαφανές φυσητό γυαλί. Tα γυάλινα μυροδοχεία Γ3 και Γ4, παρόλο που εντάσσονται στον τύπο
«δοκιμαστικού σωλήνα» παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Το Γ3 έχει ενιαίο περίγραμμα και κοίλη βάση, ενώ το
Γ4, για το οποίο δε βρέθηκε ακριβές παράλληλο, έχει ελαφρώς απιόσχημο σώμα. Για το Γ3 βλ. ISINGS 1957, 41, form 27.
ΔΑΒΑΡΑΣ 1985, 130-211, πιν. 48θ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 1999, 230, πιν. 86α. VONSALDERN κ.α. 1974, 136, αρ.380 και
γενικά για το φυσητό γυαλί HARDEN 1987.
6. Διαστάσεις Γ5: ύψος 16, 2 εκ., διαμ.βάσης 3,7 εκ., διαμ.ώμου 4,5 εκ. Γυαλί φυσητό ημιδιαφανές, πρασινωπό, με παχιά
τοιχώματα. Λείπει η μία λαβή. Χαρακτηρίζεται ως αμφορίσκος ή μπουκάλι με δύο λαβές. Βλ. ISINGS 1957, 41, form 127. ISINGS
1957 α, fig. 53, n.120. WEINBERG 1992, 118, n.86. ΑΛΛΑΜΑΝΗ 1991 α, 301-303, πιν. 114ε και γενικά για το φυσητό γυαλί
HARDEN 1987.
7. Διάμετρος Ν1: 1,9 εκ. Τα κοντινότερα παράλληλα αποτελούν νόμισμα του Κωνστάντιου Β΄ με κεφαλή αυτοκράτορα
στραμμένη προς τα αριστερά στον εμπροσθότυπο και πύλη με δύο πύργους και αστέρι ανάμεσά τους στον οπισθότυπο (βλ.
BASTIEN 1994, pl.190, n.4) και νόμισμα από την Ηράκλεια με κεφαλή αυτοκράτορα στραμμένη προς τα αριστερά στον
εμπροσθότυπο και πύλη με τρεις πύργους στον οπισθότυπο (βλ.CARSON, SUTHERLAND 1984, 544). Παρόμοιοι τύποι και στο
CARSON κ.α. 1965, pl.1, n.12, n.291, n.498. Γενικά για τα ρωμαϊκά νομίσματα βλ. AGORA 1975.CARSON, ROBINSON 1963.
CARSON κ.α. 1965. CARSON 1965. CARSON 1990. ROBERTSON 1962-1982.
8. Η βασιλείας του Κωνσταντίνου Α΄ του Μέγα καλύπτει την περίοδο από το 306 έως το 337 μ.Χ. και του Κωνστάντιου του
Β΄από το 337 έως το 361 μ.Χ.
9. Βλ. σημ.3. Για παράλληλα βλ.CONZE 1911-22, 42, n.1896. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 2001, τόμος Α, 270, αρ.90, τόμος Β, πιν.38,
284, αρ.125, πιν.56. MUEHSAM 1952, 53-112, κυρίως 61, σημ.10/11, 72, σημ.6, 84, σημ.5, 94, σημ.11 και 2 σχετικά με
επιγραφές, 17 για τις κομμώσεις, 20 για τα ενδύματα, 27 για τη στάση του σώματος, 43 για τα ακρωτήρια). ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΥ
1995,31, 33 για την τεχνική κατασκευής των γλυπτών. ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΥ 1997, 34 (αρ.ευρ. ΕΑΜ 1233), 74 (αρ.ευρ. ΕΑΜ 3955).
SYBEL 1881, 82, n.453. VON MOOCK 1998, 100, taf.2,79d, 109, n.134, taf.17a,c,d, 133, n.259, taf.38d, 39a,b, 144, taf.46,308d
καιγενικά 50, 65. FUCHS 1959, γιατηναρχιτεκτονικήμορφή.
10. WILSON 1938, 52-53, 162, 146-166 «Τhe dress of Roman women».
11. Για τους τύπους της μικρής και της μεγάλης Ηρακλειώτισσας βλ. BIEBER 1997, 47, 55 και για μορφές παράλληλες με
τη Συνφέρουσα βλ. ό.π. 115, fig.8 (Εθνικό Μουσείο Νάπολης, αρ.6244, α΄ μισό 1ου αι. μ.Χ.) και 116, fig.9 (Μουσείο
Κωνσταντινούπολης, αρ.604, από την Κρήτη, 81-96 μ.Χ.). Επίσης ΔΑΒΑΡΑΣ 1967, 501, πιν.373. ΘΕΜΕΛΗΣ 2002, 52-53.
12. MUEHSAM 1952, 17. VONMOOCK 1998, 37. Θεσσαλονίκη 1997, Τόμος ΙΙ : αρ.285, 178-180, πιν.878-88, αρ.288, 183,
πιν.888-891 για όμοιες κομμώσεις. Η κόμμωση της Συνφέρουσας είναι όμοια με τους τύπους 2 και 5 των κομμώσεων της
Φαουστίνας, οι οποίες όμως είναι περίτεχνες στο πίσω μέρος του κεφαλιού (βλ. FITTSCHEN 1982, 51, 78).
13. Από την Αττική προέρχεται επιγραφή με το όνομα Συνφέρουσα και παρόμοια γραμματοσειρά με τη στήλη από το
Καματερό (βλ. IG 3,2Atticae, n.3368 : Συνφέρουσα Φιλήμονος θυγάτηρ). Για επιγραφές από την Αττική με τον τύπο
Συμφέρουσα βλ. FRASER κ.α. 1987, vol.IIAttica, όπου και αναφορά σε στήλη του 2ου αι. π.Χ. από τις Αχαρνές. Επίσης IG 3,2
Atticae, n.1921.
14. Για το όνομα Καλλίστρατος βλ. FRASER κ.α. 1987, vol.IIAttica, όπου διάφορες επιγραφές με το όνομα αυτό από τις
Αχαρνές (441 π.Χ. κ.ε.).
15. GUARDUCCI 2008, 110-114, «Το ελληνικό αλφάβητο μετά τον 5ο αιώνα π.Χ.» για την εξέλιξη στις γραμματοσειρές και
445-485 για τις επιτύμβιες στήλες.
16. Διαστάσεις Γ7: ύψος 7,2 εκ., διαμ.χείλους 1,9 εκ., μεγ.διάμετρος 4,2 εκ. Από φυσητό γαλάζιο γυαλί. ISINGS 1957, 40,
form 26. ΚΟΛΩΝΑΣ 2002, 121, αρ.33. ΠΟΛΗ 2003, 172-173, αρ.153. ΠΩΛΟΓΙΩΡΓΗ 1998, 116, αρ.322, πιν.54β.
VANDERHOEVEN 1958, αρ.25, 31 και γενικά για το φυσητό γυαλί βλ. HARDEN 1987.
17. Διαστάσεις Π1: ύψος μεγ.σωζ.19 εκ., διαμ.βάσης 7,1 εκ., μεγ.διάμετρος 14,1 εκ. Για παρόμοιο αγγείο του 1 ου αι. μ.Χ. βλ.
HAYES 1976 και γενικά HAYES 1972. HAYES 1997. MALAMIDOU 2005. ROBINSON 1959.
18. Διαστάσεις Γ9: ύψος 9,4 εκ., διαμ.χείλους 1,4 εκ., μεγ.διάμετρος 2,5 εκ. Για το πιο κοντινό παράλληλο βλ. ΠΩΛΟΓΙΩΡΓΗ
1998, 41, αρ.268, πιν.12 και γενικά για το φυσητό γυαλί βλ. HARDEN 1987. VONSALDERN κ.α. 1974, 134-135, αρ.372.
19. Ο Π.Θέμελης (βλ. ΘΕΜΕΛΗΣ 1969, 92) ανέσκαψε στην περιοχή Κάτω Αχαρναί αγωγό πανομοιότυπο με τον εξεταζόμενο
από το Καματερό, τον οποίο και ταυτίζει με τον Αχαρνικό οχετό, καθώς η θέση αποκάλυψής του ταυτίζεται με τη θέση
εύρεσης επιγραφής αναφερόμενης στο έργο αυτό. Για τις επιγραφές που σχετίζονται με τον Αρχανικό οχετό βλ. VANDERPOOL
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1965, 166-175. Για αγωγούς στις Αχαρνές και τον Αχαρνικό οχετό βλ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 1960, 28-73. ΗΛΙΑΚΗ 1979, 91-92.
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20. Η μελέτη ανάδειξης του αγωγού και του κιβωτιόσχημου τάφου εκπονήθηκε από τον αρχιτέκτονα της Β΄ΕΠΚΑ κ. Γ.
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εσωτερικό του.
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Εικ. 4: Η μαρμάρινη στήλη της
Συνφέρουσας.
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Εικ. 8: Το γυάλινο μυροδοχείο του τάφου 4.
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ Δ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Δρ. Αρχαίας Ιστορίας
«Φυλή» και «φυλακή»
«ἐστράτευμαι ἐν τῇ φυλῇ τῇ ἐκείνου»,
Ισαίος, Μενεκλής 42.
Οι τρέχουσες αντιλήψεις περί «φυλής»
Τη λέξη «φυλή» την χρησιμοποιούμε σήμερα τόσο μονοσήμαντα, ώστε να μη χρειάζεται
περαιτέρω διευκρινίσεις: υποδηλώνει ευρύτατη κοινής καταγωγής κατηγορία του ανθρώπινου
πληθυσμού που φέρει ευκρινώς ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά. Γράφει, π.χ.,
επιγραμματικά λήμμα μεγάλης εγκυκλοπαίδειας:
«Φυλαί εκαλούντο αι μεγάλαι ομάδες πολιτών, εις τας οποίας διηρούντο οι κάτοικοι
εκάστης των πολιτειών της αρχαίας Ελλάδος, εκ των οποίων εκάστη φαίνεται ότι εν αρχή μεν
περιελάμβανε μό-νον τους διά κοινής καταγωγής συνδεομένους προς αλλήλους συμπολίτας,
βραδύτερον όμως εξειλίχθη εις τεχνητόν κατασκεύασμα του πολιτειακού οργανισμού εκάστου
των ελληνικών κρατών».
Το πρόβλημα με αυτήν την ευρύτατης αποδοχής «διαπίστωση» είναι ότι η χρονολογική
διάταξη των μαρτυριών δείχνει εντελώς αντίστροφη εξέλιξη: οι αρχαιότερες αναφορές στις
«φυλές» τις εμφανίζουν εξαρχής ως πολιτειακούς θεσμούς, με έντονο μάλιστα στρατιωτικό
χαρακτήρα: προϋπόθεση συμμετοχής στα κοινά είναι η ένταξη σε μία «φυλή», η οποία έχει τον
δικό της τομέα ευθύνης στα στρατιωτικά ζητήματα. Η κρατούσα άποψη θα πρέπει επομένως
να αναθεωρηθεί ριζικά.
Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια σε μια τέτοια αναθεώρηση είναι ο Αριστοτέλης, που
αποτελεί και την κύρια πηγή φιλολογικών πληροφοριών για τις «φυλές» της Αττικής. Και είναι
εμπόδιο γιατί οι υποθέσεις του περί των απαρχών της «πολιτείας» θεωρούνται το ίδιο αν όχι
περισσότερο έγκυρες από τις πραγματικές πληροφορίες του, καθώς προσφέρονται
ενδεδυμένες με το αδιαφιλονίκητο φιλοσοφικό του κύρος. Ο Αριστοτέλης ήδη συνδέει
απόλυτα την «φυλή» με το «γένος», δηλαδή την καταγωγή. Το ερμηνευτικό μοντέλο των
«γεναρχών» του Αριστοτέλη θεωρεί διαδεδομένη μία ευθύγραμμη εξέλιξη, η οποία όμως, όπως
εμείς πλέον γνωρίζουμε, δεν υπήρξε: πριν από τον πολιτισμό των πόλεων στον ελλαδικό χώρο
υπήρξαν καθεστώτα εντελώς διαφορετικής δομής που κατέρρευσαν. Πίσω από τον «αρχαίο
μεσαίωνα» που προηγήθηκε του κλασσικού πολιτισμού, στην Εποχή του Χαλκού, στον ίδιο
αυτό χώρο άνθισε ένας πολύ υψηλός και σύνθετος πολιτισμός.
Το βασικό ερώτημα, λοιπόν, είναι: ποια χαρακτηριστικά των «πολιτισμών του Χαλκού»
επιβίωσαν στον ελλαδικό χώρο και σε ποια μορφή; Και πιο συγκεκριμένα: τι απέγιναν οι
στρατιωτικοί θεσμοί των «μυκηναϊκών» καθεστώτων; αν δεν έσβησαν χωρίς να αφήσουν ίχνη,
σε τι μετεξελίχθηκαν; «Μυκηναϊκοί» οικισμοί εγκαταλείφθηκαν και νέοι δημιουργήθηκαν•
γιατί όμως οι νέοι οικισμοί να έχουν αυτά τα τόσο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είχε η πόλις;
γιατί οι αρχαίοι Έλληνες είχαν δυσκολία να προχωρήσουν σε ευρύτερες της πόλεως κρατικές
οντότητες; γιατί σε όλες τις πόλεις οι φυλές διαδραμάτιζαν κεντρικό ρόλο;
Αυτά είναι ερωτήματα που δεν μπορούν να απαντηθούν με γενικές ευθύγραμμες συλλήψεις.
Δεν μπορούν να απαντηθούν αν δεν ανιχνεύσουμε την ενδεχομένως περίπλοκη διαδρομή των
νημάτων που ξεκινούν από την «μυκηναϊκή» εποχή και φτάνουν ασφαλώς μεταλλαγμένα ως
την κλασική αρχαιότητα.
Οι τρέχουσες αντιλήψεις περί «φυλής»1
Τη λέξη «φυλή» την χρησιμοποιούμε σήμερα τόσο μονοσήμαντα, ώστε να μη χρειάζεται
περαιτέρω διευκρινίσεις: υποδηλώνει ευρύτατη κοινής καταγωγής κατηγορία του ανθρώπινου
πληθυσμού που φέρει ευκρινώς ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά. Γράφει, π.χ.,
επιγραμματικά λήμμα μεγάλης εγκυκλοπαίδειας:2
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«Φυλαί εκαλούντο αι μεγάλαι ομάδες πολιτών, εις τας οποίας διηρούντο οι κάτοικοι
εκάστης των πολιτειών της αρχαίας Ελλάδος, εκ των οποίων εκάστη φαίνεται ότι εν αρχή μεν
περιελάμβανε μόνον τους διά κοινής καταγωγής συνδεομένους προς αλλήλους συμπολίτας,
βραδύτερον όμως εξειλίχθη εις τεχνητόν κατασκεύασμα του πολιτειακού οργανισμού εκάστου
των ελληνικών κρατών».
Το πρόβλημα με αυτήν την ευρύτατης αποδοχής «διαπίστωση»3 είναι ότι η χρονολογική
διάταξη των μαρτυριών δείχνει εντελώς αντίστροφη εξέλιξη: οι αρχαιότερες αναφορές στις
«φυλές» τις εμφανίζουν εξαρχής ως πολιτειακούς θεσμούς, με έντονο μάλιστα στρατιωτικό
χαρακτήρα: προϋπόθεση συμμετοχής στα κοινά είναι η ένταξη σε μία «φυλή», η οποία έχει τον
δικό της τομέα ευθύνης στα στρατιωτικά ζητήματα. Η κρατούσα άποψη θα πρέπει επομένως
να αναθεωρηθεί ριζικά.
Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια σε μια τέτοια αναθεώρηση είναι ο Αριστοτέλης, που
αποτελεί και την κύρια πηγή φιλολογικών πληροφοριών για τις «φυλές» της Αττικής. Και είναι
εμπόδιο γιατί οι υποθέσεις του περί των απαρχών της «πολιτείας» θεωρούνται το ίδιο αν όχι
περισσότερο έγκυρες από τις πραγματικές πληροφορίες του, καθώς προσφέρονται
ενδεδυμένες με το αδιαφιλονίκητο φιλοσοφικό του κύρος. Ο Αριστοτέλης ήδη συνδέει
απόλυτα την «φυλή» με το «γένος», δηλαδή την καταγωγή.4 Το ερμηνευτικό μοντέλο των
«γεναρχών» του Αριστοτέλη θεωρεί διαδεδομένη μία ευθύγραμμη εξέλιξη, η οποία όμως, όπως
εμείς πλέον γνωρίζουμε, δεν υπήρξε: πριν από τον πολιτισμό των πόλεων στον ελλαδικό χώρο
υπήρξαν καθεστώτα εντελώς διαφορετικής δομής που κατέρρευσαν. Πίσω από τον «αρχαίο
μεσαίωνα» που προηγήθηκε του κλασσικού πολιτισμού, στην Εποχή του Χαλκού, στον ίδιο
αυτό χώρο άνθισε ένας πολύ υψηλός και σύνθετος πολιτισμός.
Το βασικό ερώτημα, λοιπόν, είναι: ποια χαρακτηριστικά των «πολιτισμών του Χαλκού»
επιβίωσαν στον ελλαδικό χώρο και σε ποια μορφή; Και πιο συγκεκριμένα: τι απέγιναν οι
στρατιωτικοί θεσμοί των «μυκηναϊκών» καθεστώτων; αν δεν έσβησαν χωρίς να αφήσουν ίχνη,
σε τι μετεξελίχθηκαν; «Μυκηναϊκοί» οικισμοί εγκαταλείφθηκαν και νέοι δημιουργήθηκαν·
γιατί όμως οι νέοι οικισμοί να έχουν αυτά τα τόσο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είχε η πόλις;
γιατί οι αρχαίοι Έλληνες είχαν δυσκολία να προχωρήσουν σε ευρύτερες της πόλεως κρατικές
οντότητες; γιατί σε όλες τις πόλεις οι φυλές διαδραμάτιζαν κεντρικό ρόλο;
Αυτά είναι ερωτήματα που δεν μπορούν να απαντηθούν με γενικές ευθύγραμμες συλλήψεις.
Δεν μπορούν να απαντηθούν αν δεν ανιχνεύσουμε την ενδεχομένως περίπλοκη διαδρομή των
νημάτων που ξεκινούν από την «μυκηναϊκή» εποχή και φτάνουν ασφαλώς μεταλλαγμένα ως
την κλασική αρχαιότητα.
Τι ήταν η αρχαία «φυλή»;
Με δεδομένο το ότι στην αρχαία «πόλιν» η ιδιότητα του πολίτη προϋπέθετε την ιδιότητα του
οπλίτη και προερχόταν απ’ αυτήν,5 θα έπρεπε να αναρωτηθούμε: ποιες ήταν οι βασικές
οπλιτικές μονάδες της «πόλεως»; ποια ήταν η δομή του στρατεύματος; ποιος ο φορέας της
στρατιωτικής εκπαίδευσης των νέων; ποιος ο θεσμός της στρατιωτικής επιλογής; Η απάντηση
σε όλα τα ερωτήματα είναι μία: η «φυλή». Στο θέμα της στρατιωτικής επιλογής εμπλέκεται
επίσης και η «φρατρία».
Για να διαπιστώσουμε τι πραγματικά ήταν και πώς λειτουργούσε η «φυλή», θα πρέπει να
ανατρέξουμε στις αρχαιότερες διαθέσιμες πηγές και να τις ξαναδούμε ανεπηρέαστοι από
μεταγενέστερες ερμηνείες, σαν να έχουν έρθει μόλις τώρα για πρώτη φορά στο φως.
Οι ασυγκρίτως περισσότερες πληροφορίες για τις αρχαίες «φυλές» προέρχονται από την
Αθήνα, πράγμα που καθιστά αναπόφευκτη την επικέντρωση οποιασδήποτε σχετικής έρευνας
σε αυτήν. Η «φυλή» ήταν από την αρχή και παρέμεινε μέχρι το τέλος ο κύριος πολεμικός
σχηματισμός των Αθηναίων –και όχι μόνον αυτών, όπως προκύπτει από το σύνολο των
σχετικών φιλολογικών αναφορών.6 Επί Σόλωνος (ο οποίος ανέλαβε άρχων με εντολή τη
σύνταξη νέου συντάγματος το 594 π.Χ.) οι επικεφαλής των «φυλών» εκλέγονταν με κλήρο
μεταξύ επιλέκτων που πρότεινε η κάθε «φυλή».7 Όμως και μετά από τις μεταρρυθμίσεις που
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αυτός επέβαλε, τους στρατηγούς τους εξέλεγαν κατά «φυλές», ένα για καθεμιά, θέτοντας έναν
αρχιστράτηγο για όλες, τον «πολέμαρχο».8
Η κατανόηση της φύσης της «φυλής» ως του κατεξοχήν στρατιωτικού σχηματισμού της
αρχαίας «πόλεως» θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε και την σημασία των μεταρρυθμίσεων
που είχαν πάντα το θεσμό της «φυλής» στο κέντρο τους.9 Η σημαντικότερη και βαθύτερη απ’
αυτές (507 π.Χ.), η μεταρρύθμιση του Κλεισθένη10 άλλαξε τον αριθμό και τη σύνθεση των
«φυλών», άφησε ανέπαφο όμως τον βασικό τους χαρακτήρα, που, όπως φαίνεται, πρωτίστως
είχε πάντα σχέση με την στρατιωτική υπηρεσία.11 Παρά τους επαναλαμβανόμενους περί του
αντιθέτου ισχυρισμούς,12 δεν είναι ακριβές ότι ο Κλεισθένης οργάνωσε τους πολίτες σε τοπική
βάση. Τουναντίον, εκείνο που συνειδητά επιχείρησε ήταν να αποσυνδέσει τις «φυλές» από
συγκεκριμένες περιοχές και τάξεις, με τις οποίες ήταν περισσότερο συνδεδεμένες ως τότε, με
αποτέλεσμα να δημιουργούνται αντιμαχόμενες στρατιωτικές παρατάξεις («στάσεις»), που
εκπροσωπούσαν στενά τοπικά ή ταξικά συμφέροντα. Οι «στάσεις» μέχρι την εποχή του
Κλεισθένη ήταν τρεις, οι «παράλιοι», οι «πεδιακοί» (γαιοκτήμονες και κάτοικοι του «άστεως»)
και οι «διάκριοι» (κάτοικοι των ορεινών),13 και οι τέσσερις φυλές ήταν προνομιακά
συνδεδεμένες λόγω τοπικής συνάφειας με τη μία ή την άλλη παράταξη, με αποτέλεσμα η
πολιτεία να διατρέχει διαρκώς τον κίνδυνο εσωτερικής σύρραξης. Η αύξηση του αριθμού (άρα
και της πολιτικής βαρύτητας) και του πλούτου (επομένως και της επιρροής) των «πεδιακών»
και των «διακρίων» άλλαξε τον συσχετισμό δυνάμεων σε βάρος των «παραλίων» και υπέρ των
«στεριανών», πράγμα που είχε την αντανάκλασή του στις πιέσεις που ασκούνταν στο
«φυλετικό» σύστημα. Η μεταρρύθμιση του Κλεισθένη στόχευε στο σπάσιμο οποιωνδήποτε
προνομιακών σχέσεων μεταξύ τόπων ή τάξεων και «φυλών»: «πρώτον μεν συνένειμε πάντας
εις δέκα φυλάς αντί των τεττάρων, αναμείξαι βουλόμενος». Εσκεμμένα μάλιστα, λέει ο
Αριστοτέλης, απέφυγε να κάνει δώδεκα τις «φυλές», γιατί τότε θα ήταν δύσκολο να αποφύγει
την ταύτισή τους με τις δώδεκα τριττύες που ήδη υπήρχαν, οπότε δύσκολα θα πετύχαινε τον
στόχο τού «αναμίσγεσθαι το πλήθος» (Αριστ. Αθην.Πολ. 21). Στη συνέχεια διένειμε τους δήμους
της Αττικής στις τριάντα τριττύες, διατάσσοντάς τους σε τρεις κατηγορίες που
αντιστοιχούσαν στους αστούς («δῆμοι περὶ τὸ ἄστυ»), στους ναυτικούς («δῆμοι της
παραλίας») και τους γεωργοκτηνοτρόφους («δῆμοι της μεσογείου»)· οι τριττύες ήσαν τρεις
ανά «φυλή», που προέρχονταν δια κλήρου η μία από δήμους τουάστεος, η άλλη από δήμους της
παραλίας και η τρίτη από δήμους των μεσογείων, «ὅπως ἑκάστη μετέχῃ πάντων τῶν τόπων»
(Αριστ. ό.π.). Αυτό επέτρεπε σε κάθε «φυλή» να είναι πλήρης στρατιωτικός μηχανισμός
εξοπλισμένος με όλα τα αναγκαία πολεμικά στοιχεία: το ναυτικό, το πεζικό και το ιππικό.
Ταυτόχρονα εξασφάλιζε την επιδιωκόμενη από τον Κλεισθένη πολιτικοστρατιωτική
ομογενοποίηση των Αθηναίων, με τον αποκλεισμό στρατιωτικών σωμάτων που θα ήταν
προνομιακά συνδεδεμένα με ένα συγκεκριμένο τόπο ή μια συγκεκριμένη τάξη της Αττικής. Οι
ως τότε τέσσερις φυλές (Γελέοντες, Αιγικορείς, Αργαδείς και Όπλητες) είχαν τα ονόματα των
υποτιθεμένων υιών του μυθικού Ίωνα, του Γελέοντος, του Αιγικόρεος, του Αργάδεω και του
Όπλητος αντιστοίχως (Ηρόδ. 5.66). Το ότι τα ονόματα αυτά ήταν πανάρχαια, ενίσχυε την
πίστη στη κοινή καταγωγή των μελών τους. Ο Κλεισθένης επεδίωξε συνειδητά να πλήξει την
πεποίθηση της καταγωγής των «φυλών» από τους τέσσερις προαναφερόμενους ήρωες, η
ανάγκη όμως «φυλετικών» προγόνων ήταν τόσο απαιτητική, ώστε ο ίδιος έβαλε τις
νεοκατασκευασμένες «φυλές» του να διαλέξουν τους προπάτορες της αρεσκείας τους από
έναν κατάλογο ηρώων, στους οποίους όμως σκόπιμα δεν συμπεριέλαβε τους ως τότε
δεδομένους τέσσερις «γενήτορές» τους.
Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι η σύνδεση των «φυλών» με συγκεκριμένους τόπους και
«γένη» ήταν ισχυρότερη πριν από την μεταρρύθμιση του Κλεισθένη. Είναι εντούτοις λάθος να
νομίζουμε πως μέχρι τότε οι «φυλές» ήταν δομημένες με κριτήρια αίματος ή εντοπιότητας·
τόσο το ένα όσο και το άλλο ήταν συμπτωματικά σε σχέση με την ουσία της «φυλής»: η
«φυλή» ήταν εκ των πραγμάτων συνδεδεμένη με τον τόπο που έτυχε να βρίσκεται το αρχικό
της στρατόπεδο ενώ τα παιδιά των μελών της αναπόφευκτα υπηρετούσαν στις μονάδες των
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πατέρων τους· αυτό χωρίς να προσδίδει στην «φυλή» ένα ευκρινώς τοπικό ή αιματοσυγγενικό
χαρακτήρα επέτρεπε την μετατροπή της σε όργανο των τοπικών ομάδων ή «γενών» που είχαν
ισχυρή συμμετοχή σ’ αυτές. Με τον τρόπο σύνθεσης των «φυλών» που εισήγαγε ο Κλεισθένης
εξουδετέρωσε αυτές τις παρεκτροπές χωρίς να χρειαστεί να αλλάξει ούτε τις θέσεις
στρατωνισμού των φυλών ούτε τον κανόνα που ήθελε τον γιο να υπηρετεί στην «φυλή» ή το
«γένος» του πατέρα του. Παράλληλα, με την προσθήκη άλλων μελών μέχρι την συμπλήρωση
του αριθμού των τριάντα, τα ίδια τα «γένη» έπαψαν να αποτελούν αμιγώς αιματοσυγγενικές
μονάδες.
Το γεγονός ότι παρά την ριζική ανασύνθεση των «φυλών» δεν υπήρξε ποτέ σκέψη για
κατάργησή τους, δείχνει πόσο ουσιώδης ήταν ο θεσμός αυτός. Και ήταν ουσιώδης γιατί
συνιστούσε τον πυρήνα της στρατιωτικής οργάνωσης της «πόλεως».14 Οι «φυλές»
διατηρήθηκαν στην Αθήνα παρά τις μεγάλες πολιτικές διακυμάνσεις σε όλες τις περιστάσεις,
ακόμη και στις περιόδους της ολιγαρχικής διακυβέρνησης. Και υπό το κράτος της Βουλής των
Τετρακοσίων, π.χ., που προέκυψε μετά την καταστροφή της Σικελίας, οι δέκα στρατηγοί
εκλέγονταν κατά «φυλή» και ονομάζονταν «φύλαρχοι» (=αρχηγοί των φυλών) με επικεφαλής
έναν «ἵππαρχο». Η (χωρίς αλλαγή αρμοδιοτήτων και χωρίς κάποια καθοριστική υπέρ του
ιππικού στρατιωτική μεταβολή) μετονομασία του «πολεμάρχου» σε «ἵππαρχο», προφανώς
αποτελούσε υπόμνηση πως αυτός έπρεπε να προέρχεται από το σαφώς κυρίαρχο πλέον
στρώμα των αριστοκρατών, που μπορούσαν να εκτρέφουν άλογα για πολεμική χρήση. Τούτο
όμως αφορούσε τους συσχετισμούς δυνάμεων μέσα στην «φυλή», με κανένα τρόπο την
αναγκαιότητα της ύπαρξής της ή την διαταξική και διατοπική σύνθεσή της.
Οι μη στρατιωτικές λειτουργίες της «φυλής»
Ακριβώς επειδή α) η «φυλή» αποτελούσε τον κύριο στρατιωτικό σχηματισμό και β) το
λειτούργημα του πολίτη πήγαζε από την ιδιότητα του οπλίτη, τις «φυλές» τις βλέπουμε να
εμπλέκονται βαθύτατα σε όλες τις λειτουργίες της «πόλεως»: στην κατανομή και άσκηση των
δημοσίων αξιωμάτων, στην διοργάνωση αγώνων, στην διοργάνωση εορτών, στην διοργάνωση
θεατρικών παραστάσεων κ.ο.κ. Αυτή η πολλαπλή λειτουργία της «φυλής» σε περιόδους
ειρήνης επισκίαζε την στρατιωτική της δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να δημιουργεί σύγχυση
στους νεότερους ερευνητές σχετικά με την βασική της φύση.
Οι επιγραφικές μαρτυρίες
Σχεδόν σε όλες τις «πόλεις», από τις οποίες έχουμε σχετικές επιγραφικές πληροφορίες, η
ένταξη στο σώμα των πολιτών γίνεται με ελεύθερη επιλογή εκ μέρους του νέου πολίτη πριν
απ’ όλα της «φυλής», στην οποία θέλει να ανήκει. Τούτο σημαίνει πως α) η ένταξη στο σώμα
των πολιτών προϋποθέτει την ένταξη στο σύστημα «φυλών» και «φρατριών» και β) ο
σχηματισμός της «φυλής» δεν έχει σχέση με το αίμα, παρά μόνο συμπτωματικά, με την έννοια
ότι και οι απόγονοι του νεοείσακτου πολί πολίτη θα ανήκουν στην ίδια με αυτόν «φυλή», με
την αυτονόητη βεβαίως επιφύλαξη κάποιας μελλοντικής μεταρρύθμισης, που θα την κάνει
ίσως αναγκαία κυρίως η ανισορροπία του πλήθους της κάθε φυλής. Στην Αθήνα συγκεκριμένα
οι νεοείσακτοι πολίτες έχουν, σύμφωνα με την στερεότυπη φράση, την δυνατότητα επιλογής
«φυλής και δήμου και φρατρίας ής αν βόλωνται».15 «Φυλήν και φρατρίαν» επιλέγουν επίσης
και οι νεοείσακτοι πολίτες της Άνδρου16 –«δήμον» δεν επιλέγουν δεδομένου ότι η Άνδρος δεν
είχε πολλούς δήμους. Κατά την επιγραφή ED 71g, η εγγραφή του πολιτογραφουμένου γίνεται
«επί φυλήν και] χιλιαστύν και γένος». Στην Σάμο η εγγραφή γίνεται «επί φυλήν και χιλιαστύν
και εκατοστύν και γένος».17 «Εις φυλήν και χιλιαστύν» γίνεται η εγγραφή και στην Έφεσο. 18
Στην Δήλο την εγγραφή έκαναν είτε οι στρατηγοί, που «έδιναν» «φυλήν και χώρον» ή οι
«θεματοφύλακες» (ίσως άλλος τίτλος των στρατηγών), που επίσης «έδιναν» «φυλήν και
τριττύν και χώρον».19 Για τον νέο πολίτη της Κέω η επιγραφή IGXII,5 594 εντέλλεται: «οι δε
θεσμοφύλακες αναγραψάντων φυλήγ και τριττύν αυτώ… οι δε στρατηγοί φυλήν και δήμον»,
ενώ σύμφωνα με άλλες επιγραφές20 η εγγραφή γίνεται σε «φυλή» και «οίκο». Στην Τήνο η
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εγγραφή των πολιτών γίνεται σε «φυλή» και «φράτρα».21 Φυλή ακόμη επιλέγουν οι
πολιτογραφούμενοι και στην Καρία.22
Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι στους αγώνες των νέων της Αθήνας («των επιλέκτων
ευανδρίαι»), που ασφαλώς όχι τυχαία περιελάμβαναν κυρίως πολεμικά αγωνίσματα, οι
διαγωνιζόμενοι συμμετείχαν κατά «φυλές» και η καταγραφή των νικητών γινόταν πάντα με το
όνομα, το πατρώνυμο και την φυλή.23
Συμπέρασμα: φιλολογικές και επιγραφικές μαρτυρίες δείχνουν πως η δομή των φυλών
ήταν τεχνητή, άσχετη από την κοινή καταγωγή των μελών της. Τρία στοιχεία δείχνουν πως η
«φυλή» αποτελούσε πρωταρχικά στρατιωτικό θεσμό: α) πάντα τα μέλη της καθορίζονταν σε
στρογγυλούς αριθμούς (δεκάδες), πράγμα αφύσικο για συγγενικές ομάδες, β) αποτελούσαν
αποκλειστικά ανδρικούς σχηματισμούς και γ) η ανάμνηση των στρατιωτικο-φυλετικών
συσσιτίων επιβίωσε ως «φυλετικά δείπνα» ως την ύστερη αρχαιότητα.24
Το ότι στη διάρθρωση της «πόλεως» εμπλέκεται τόσο στενά ένας θεσμός στρατιωτικού
χαρακτήρα εξηγεί με τη σειρά του δύο ακόμη πλευρές του αρχαιοελληνικού πολιτισμού: α) τον
πλήρη αποκλεισμό των γυναικών από την πολιτική ζωή και β) την κεντρική θέση που
καταλαμβάνει ο έρωτας μεταξύ ανδρών, ένα φαινόμενο που έχει τις ρίζες του στην κοινή
συμβίωσή τους στα καράβια και στα στρατόπεδα.
Μόνον όταν διογκώνεται ο πολιτικός τομέας και ο στρατιωτικός χαρακτήρας υποχωρεί
σταδιακά από το προσκήνιο, αναδύεται σιγά-σιγά η έννοια της «φυλής» που εμείς θεωρούμε
πρωταρχική. Οι αρχικά παρεπόμενες της στρατιωτικής λειτουργίας τής φυλής (διοργάνωση
θρησκευτικών τελετών, αγώνων κ.λπ.) γίνονται αυτές πλέον κύριες. Με τη σειρά της, η ριζική
αλλαγή λειτουργίας των φυλών ευνόησε την μετατόπιση και του ίδιου του νοήματος του όρου
«φυλή» προς την κατεύθυνση της «φάρας». Με αυτό το τελευταίο νόημα έχουμε έκτοτε τόσο
εξοικειωθεί ώστε να το θεωρούμε πρωταρχικό και δι’ αυτού να ερμηνεύουμε κατά
πρωθύστερο τρόπο τις πρωτότυπες αρχαίες μαρτυρίες.
Η ειρωνεία της ιστορίας είναι πως σε τούτη τη μετατόπιση αποφασιστικό ρόλο
διεδραμάτισε μία από τις αρχαιότερες μαρτυρίες, συγκεκριμένα οι στίχοι Β 362-3 της Ιλιάδας,
ή, για την ακρίβεια, η παρερμηνεία25 αυτών των στίχων:
«κρῖν’ ἄνδρας κατὰ φῦλα κατὰ φρήτρας, Ἀγάμεμνον,
ὡς φρήτρη φρήτρησιν ἀρήγῃ, φῦλα δε φύλοις».
Η συναναφορά των «φρητρών» με τις «φυλές» έδωσε την εντύπωση ότι, όπως ο πρώτος
όρος («φρήτρα») υποδηλώνει συγγενική σχέση, συγκεκριμένα τη σχέση των ομοπατρίων
αδελφών, έτσι και ο δεύτερος («φυλή») συγγενική σχέση υποδηλώνει. Τούτο όμως κάθε άλλο
παρά αυτονόητο είναι. Ακόμη και οι ίδιες οι «φρήτρες» του Ομήρου δεν απαρτίζονταν από
συγγενείς εξ αίματος (που, άλλωστε, δεν μπορεί να είναι μόνο αδέλφια), αλλά από οιωνεί
συγγενείς, «αδελφοποιημένους» συμπολεμιστές, οπότε η «φρήτρα» είναι συνώνυμο της
«αδελφότητας»· και η «αδελφότητα», όπως όλοι ξέρουμε, κάθε άλλο παρά από αδέλφια ή έστω
γενικώς συγγενείς εξ αίματος απαρτίζεται. Η «ανταλλαγή αίματος», που συνηθίζεται σε
τελετές αδελφοποίησης, με το κόψιμο φλεβών και ένωση του αίματος, επιβεβαιώνει μάλλον
παρά διαψεύδει την ιδέα ότι οι «αδελφότητες»/«φρατρίες» κατά κανόνα δεν αποτελούνται
από εξ αίματος συγγενείς. Το φαινόμενο της «αδελφοποίησης» συντρόφων είναι εξαιρετικά
διαδεδομένο σε πάμπολλες κοινωνίες όλων των εποχών· και για να μην απομακρυνόμαστε από
το πεδίο της μελέτης μας, ας θυμηθούμε τον εμφανιζόμενο κυρίως σε επιγραφές θεσμό των
«κάσεν» -από το «κάσις», ήτοι αδελφός, αλλ’ όχι και «κασίγνητος», ήτοι «αδελφός από την ίδια
κοιλιά»- μεταξύ των αγοριών της ίδιας «αγέλης» της Σπάρτης.26 Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και
η αναπόφευκτη ύπαρξη συγγενών σε ένα σώμα πολεμιστών δεν συνεπάγεται οικογενειακή
οργάνωση των στρατιωτικών σωμάτων. Κι αν οι ίδιες οι «φρήτρες» δεν αποτελούν κατ’
ανάγκην αιματοσυγγενικούς σχηματισμούς, πολύ περισσότερο δεν αποτελούν τέτοιου είδους
σχηματισμούς οι ακόμη ευρύτερες από τις «φρήτρες» και ακόμη λιγότερο συνδεδεμένες με
έναν τόπο και οικισμό «φυλές».
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Αντίθετα απ’ ό,τι κατά κανόνα γίνεται δεκτό περί ύστερης επινόησής τους, οι «φυλές»
εμφανίζονται ευθύς εξ αρχής στενά συνδεδεμένες με τις λειτουργίες της «πόλεως». Πέρα από
την ετυμολογική συγγένεια των λέξεων «π(τ)όλεμος» και «π(τ)όλις»,27 οι αρχαιότερες
πληροφορίες που έχουμε για τις «φυλές» αναφέρονται πάντοτε σε διαιρέσεις στρατιωτικού
χαρακτήρα,28 και δεν έχουμε κανένα αποδεικτικού χαρακτήρα στοιχείο ότι παλαιότερα είχαν
συγγενικό ή ότι στη συνέχεια απέκτησαν τοπικό χαρακτήρα. Ισχυρότατη ένδειξη του ότι οι
«φυλές» δεν υποδήλωναν συγγενικές ομάδες, αλλά στρατιωτικοπολιτικούς σχηματισμούς
αποτελεί το γεγονός ότι οι ίδιες διαιρέσεις σε «φυλές» απαντούν σε πολλές ταυτόχρονα πόλεις.
Το ότι τα «δωρικά» καθεστώτα ήταν παντού διαιρεμένα σε τρεις «φυλές» (Υλλείς, Δυμάνες,
Πάμφυλλοι),29 δεν μπορεί να είναι τυχαίο και δεν μπορεί να σημαίνει πως οι «φάρες» των
Δωριέων φρόντιζαν να πηγαίνουν παντού μαζί· άλλωστε οι δωρικές φυλές διαφόρων πόλεων
που έφεραν το ίδιο όνομα κάθε άλλο παρά αλληλέγγυες αισθάνονταν μεταξύ τους.30 Το ίδιο
ίσχυε και για τις αρχικά τέσσερις ιωνικές «φυλές», των Αιγικορέων, των Αργαδών, των
Γελεόντων και των Οπλήτων. Συμπερασματικά, η αρχαία πόλις ήταν οργανωμένη γύρω από τις
«φυλές» (τρεις αρχικά για τους «τριχάικες» Δωριείς, τέσσερις για τους «ἑρκεχίτωνες»31 Ίωνες).
Οι τρεις δωρικές και οι τέσσερις ιωνικές «φυλές» ήταν ίσως αποτέλεσμα διαφορετικής
στρατιωτικής οργάνωσης (στεριανής / ναυτικής;). Η διαφοροποίηση αυτή ενδέχεται να
προήλθε από την εκ μέρους των Ιώνων προσθήκη μιας ναυτικής στις τρεις στεριανές «φυλές».
Πάντως, όσο οι πολιτείες μεγάλωναν, τόσο προέκυπτε η ανάγκη για περαιτέρω διεύρυνση των
«φυλών» και αύξηση του αριθμού τους, καθώς πλήθυνε το στράτευμα και ήταν αναγκαία η
διαίρεσή του σε περισσότερες ισοδύναμες μονάδες.32
Το παράδοξο της παρουσίας των ιδίων «φυλών» σε πολλές πόλεις, που όχι μόνο δεν
διατηρούσαν στενή επαφή αλλά ενίοτε είχαν και εχθρικές μεταξύ τους σχέσεις, απαιτούσε την
απάντησή του. Και η πρώτη απάντηση, που συνήδε με την τότε κρατούσα θεωρία των
διαδοχικών «εισβολών», ήταν πως αρχικά οι Ίωνες και μετά απ’ αυτούς οι Δωριείς μετέφεραν
σε κάθε τόπο που κατακτούσαν την φυλετική δομή που είχαν στην αρχική βορινή κοιτίδα
τους.33 Αν όμως οι «φυλές» τους ήταν από τότε τόσο σαφώς διακεκριμένες, γιατί να μην
αποζητάει η κάθε μια τον δικό της τόπο εγκατάστασης; κι αν υποτεθεί πως αυτό ήταν
αποτέλεσμα της μακράς συμβίωσης και φιλίας τους, γιατί η φιλία και αλληλεγγύη μεταξύ
όμοιων φυλών διαφορετικών πόλεων να δώσει σχεδόν παντού την θέση της στην αμοιβαία
αδιαφορία και πολύ συχνά -βλ., π.χ., την αντιπαλότητα Σπάρτης-Άργους ή Άργους-Σικυώνας34 στην ανοιχτή εχθρότητα; Τα ερωτήματα αυτά γίνονται περισσότερο αμείλικτα, αν λάβουμε
υπόψιν ότι και των ιωνικών πόλεων οι παρόμοιες και ομώνυμες φυλετικές διαιρέσεις δεν
μπορούν να αποδοθούν σε αντιγραφή θεσμών από μητρόπολη σε αποικία, ούτε σε μίμηση
μεταξύ ανεξαρτήτων πόλεων: καμιά από τις πόλεις αυτές δεν φαίνεται να είχε κατά την
διάρκεια των «σκοτεινών χρόνων» την επιρροή που θα εξηγούσε μία τέτοια και τόσο
εκτεταμένη μεταφύτευση των ιδίων θεσμών και όρων.35 Ούτε και η υπόθεση, πως οι «φυλές»
αποτελούσαν συστατικά στοιχεία των εθνοτικών ομάδων πριν από την διασπορά τους και
κατά την διαδικασία της δημιουργίας των πόλεων μεταμορφώθηκαν σε πολιτειακά όργανα,36
αποτελεί ικανοποιητική απάντηση, καθώς συνιστά επιστροφή στην ήδη εγκαταλειφθείσα
υπόθεση των «εθνοτικών μετακινήσεων».
Η προέλευση της λέξης «φυλή»
Η βασική αιτία παρανόησης, η αιτία για την οποία ακούσια, αλλά αποτελεσματικά
συνδέουμε πάντα την «φυλή» με την κοινή καταγωγή, βρίσκεται αναμφισβήτητα στη στενή
σχέση των λέξεων «φῦλον» και «φυλή». Η σχέση αυτή φαίνεται ευθύγραμμα και μονοσήμαντα
συγγενική. Οι διαπιστώσεις όμως για το τι πράγματι ήταν και πώς λειτουργούσε η αρχαία
«φυλή» μας υποχρεώνουν να αναρωτηθούμε μήπως η κατάσταση είναι και στο γλωσσικό
επίπεδο περισσότερο περίπλοκη. Οι γλωσσολόγοι που απασχολούνται με την ετυμολόγηση
ρίχνουν το βάρος τους στις άμεσες καταγωγικές σχέσεις των λέξεων, οι οποίες άλλωστε είναι
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και ευκολότερα ανιχνεύσιμες. Το φαινόμενο των γλωσσικών «επιμολύνσεων»
(contaminations), το οποίο είναι συχνό όταν έρχονται σε επαφή διαφορετικές μεταξύ τους
γλώσσες, δεν έχει, εξ όσων γνωρίζω, αντιμετωπιστεί με την συστηματικότητα που θα του
άξιζε.37 Η γλωσσολογία θα ’πρεπε ίσως να αφιερώσει περισσότερη μέριμνα στο φαινόμενο των
παρηχήσεων, οι οποίες οδηγούν πολύ συχνά σε ανύπαρκτες ως τότε εξ «αγχιστείας»
συγγένειες, διασταυρώσεις αρχικά ασχέτων ομοήχων και παραγωγή νέας γενεάς λέξεων.
Υποπτευόμαστε πως κάτι τέτοιο συνέβη και στην περίπτωση που εξετάζουμε.
«Φῦλον» και «φυλακή» έχουν διαφορετική προέλευση· η τύχη όμως το έφερε να
συμβιώσουν επί μακρόν στα ίδια συμφραζόμενα, στα πλαίσια συνήθως του στρατοπέδου· από
την στρατωνιστική συνεύρεσή τους προήλθε η νεότερή τους λέξη «φυλή» -αυτή είναι η άποψη
που υποστηρίζεται εδώ.
Η λέξη «φυλή» δεν απαντάται στον Όμηρο. Όσον για τη λέξη «φῦλον», αυτή στα ομηρικά
έπη δεν έχει την περιορισμένη έννοια που απέκτησε στις μέρες μας· ουδέποτε αντιδιαστέλλει
το αρσενικό από το θηλυκό, ενώ καλύπτει οποιοδήποτε σύνολο όντων με κοινά
χαρακτηριστικά, και μάλιστα όχι απαραιτήτως γενετικού χαρακτήρα: «φῦλον θεῶν» (Ε 441Ο
54, 161, 177), «φῦλον ἀνθρώπων» (Ε 441Ξ 361, γ 282, η 307, ο 409), «φῦλα γυναικῶν» (Ι 130,
272), «φῦλον ἐπικούρων» (Ρ 220), «φῦλα Πελασγῶν» (Β 840), «φῦλον γιγάντων» (η 206),
«φῦλον ἀοιδῶν» (θ 481), «Ἑλένης φῦλον» (ξ 68), «φῦλον Ἀρκεισίου» (ξ 181-2), «φῦλον μυίας»
(Τ 30). Σε ορισμένες από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις (ιδίως Β 362-3, 840, Ρ 220) η λέξη
εμφανίζεται σε συνάφεια με τις πολεμικές δραστηριότητες, παρότι η έννοιά της δεν ταυτίζεται
με την (στρατιωτική) «φυλή», όπως την ξέρουμε από τα μεθομηρικά κείμενα. Πώς όμως
φτάσαμε από το «φῦλον» στην «φυλή»;
Την άκρη του νήματος μας την δίνει η φράση της Μεγάλης Ρήτρας «φυλάς φυλάξαντα». Το
ότι στις αρχαιότερες αναφορές του ο όρος «φυλή» σχετίζεται με στρατιωτικές
δραστηριότητες, μία από τις οποίες είναι η «φυλακή», με κάνει να υποπτεύομαι πως η
ομοιότητα των δύο λέξεων κάτι οφείλει στην κοινή στρατιωτική τους θητεία. Πιθανολογώ,
δηλαδή, πώς η αρχική μορφή του όρου «φυλή» ήταν πιο κοντά στη λέξη «φυλακή», ίσως ως
στρατιωτική συντομολογία της -οι στρατιωτικοί όλων των εποχών και τόπων αρέσκονται στις
συνθηματικές συντομολογίες· με τον καιρό όμως από την παρηχητική και συνειρμική
γειτνίαση των λέξεων «φυλή» και «φῦλον» η πρώτη απέκτησε το νεότερο νόημα ενώ
ταυτόχρονα πήρε την θέση της «φυλακής»/στρατιωτικής μονάδας.38 Το γεγονός, εξάλλου, ότι
η λέξη «φυλή» δεν απαντάται στα ομηρικά έπη, συνιστά ισχυρό επιχείρημα υπέρ της ύστερης
προέλευσής της -αν και ο θεσμός τον οποίο απέδιδε ήταν πολύ παλαιότερος.
Και η λέξη φύλοπις, που ο Όμηρος χρησιμοποιεί συχνά για τον «ορυμαγδό», τον
«κουρνιαχτό» της μάχης,39 προς την ίδια κατεύθυνση δείχνει: προφανώς πρόκειται για τους
αλαλαγμούς και τις ιαχές της «φυλής» που επιτίθεται, όπως είχαν ήδη υποπτευθεί κάποιοι
αρχαίοι: «φυλή»+«ὄψ». Οι νεότεροι γλωσσολόγοι δεν βρίσκουν ικανοποιητική μια τέτοια
πρόταση,40 θεωρώντας την ως μια από τις πάμπολλες παρετυμολογήσεις των αρχαίων
«γραμματικών» που απέδιδαν σε άμεση συγγένεια άσχετες μεταξύ τους παρηχήσεις.
Προφανώς στη συγκεκριμένη περίπτωση τους φάνηκε άστοχη η σύνδεση της φυλής με τις
πολεμικές ιαχές: το να λέει κανείς (και μάλιστα τόσο συχνά, όσο το κάνει ο Όμηρος), πως «η
φυλή κάνει σαματά», φαίνεται τόσο σόλοικο όσο το να λέει πως «το έθνος κάνει φασαρία». Αν
όμως συνειδητοποιήσουμε πως η «φυλή» είναι το εμπόλεμο στρατιωτικό σώμα, τότε η φράση
γίνεται και κυριολεκτική και απολύτως εύστοχη. Εξάλλου, το ότι η λέξη «φύλοπις» στα έπη
είναι ήδη απολίθωμα του παρελθόντος που στην κλασσική αρχαιότητα έχει αχρηστευθεί,
ενισχύει την υπόθεση πως οι ρίζες της κρατούν από μια παλαιότερη εποχή, τότε που ήταν
αυτονόητο πως «φυλή» ήταν το στρατιωτικό σώμα.41
Οι τρεις βασικές δωρικές «φυλές» θα πρέπει να αντιστοιχούσαν στην διαίρεση των
στρατιωτικών μονάδων σε τρεις «φυλακές» για την εκ περιτροπής νυκτερινή φύλαξη του
στρατοπέδου ή, γενικότερα, την εκ περιτροπής υπηρεσία, όπως στους νεότερους χρόνους
είχαμε τον «λόχο υπηρεσίας». Οι περίφημες διαιρέσεις των δωρικών «φυλών» σε «τριακάδες»
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και οι αντίστοιχες των ιωνικών σε «τριττύες» δεν μπορεί να είναι τυχαίες· θα πρέπει να έλκουν
την καταγωγή τους από τις τρεις «φυλακές της νυκτός», τις τρεις βάρδιες που θα έπρεπε να
έχουν για λόγους ασφαλείας τα πολεμικά σώματα. Έτσι αποκτά νόημα και η τόσο διαδεδομένη
στην αρχαιότητα διαίρεση των πόλεων σε «φυλές», οι οποίες μάλιστα δεν είχαν σχέση με την
πραγματική καταγωγή, αλλά με το στρατιωτικό παρελθόν του θεσμού και τα
στρατιωτικοπολιτικά καθήκοντα της κάθε «φυλής». Φαίνεται λοιπόν πως με τον καιρό η λέξη
«φυλή» πήρε τη θέση της «φυλακής» ως μόνιμης στρατιωτικοπολιτικής διαίρεσης.42
Αν η υπόθεση που προτάθηκε πιο πάνω για τη σχέση των λέξεων φυλή και φυλακή φαίνεται
«τραβηγμένη από τα μαλλιά», θα αναφερθώ σε μιαν άλλη περίπτωση σχετική με το θέμα μας
και …με τα μαλλιά. Πρόκειται για την προέλευση των (και νεοελληνικών) λέξεων κουρεῖον και
κουρά·43 η συσχέτισή τους με το κείρω είναι τόσο προφανής, ώστε η ευθύγραμμη ετυμολογική
σχέση τους να θεωρείται καθολικά δεδομένη από τους γλωσσολόγους44 και κανείς σχεδόν να
μην αναρωτιέται, γιατί δεν λέγονται κειρεῖον (ή κοιρεῖον) και κειρά (ή κοιρά). Στην
πραγματικότητα η λ. κουρεῖον (που ήταν προγενέστερη της λ. κουρά) αρχικά δεν είχε καμιά
σχέση με το ρήμα κείρω (μτγν. κουρεύω), η παρήχηση όμως σε συνδυασμό με τη σταθερή
συμπαρουσία των δύο λέξεων οδήγησε στη συνειρμική αφομοίωσή τους.45 Κούρειον και
κουρεῖον ονομαζόταν το σφάγιο και η θυσία που προσφερόταν κατά την τρίτη ημέρα της
ετήσιας εορτής των Απατουρίων, κατά την ένταξη των αγοριών στα μητρώα των κούρων
(=εφήβων) των αθηναϊκών φρατριών.46 Το όνομα της θυσίας και εορτής, δηλαδή, προερχόταν
από την λ. κοῦρος. Συνέβαινε όμως κατά την τελετή της ένταξης οι κοῦροι να κείρονται
υποχρεωτικώς.47 Η συστηματική αυτή σύμπτωση είχε ως αποτέλεσμα την τόσο ισχυρή
συνειρμική σύνδεση των δύο ομοήχων λέξεων, ώστε η μια όχι απλώς να γίνεται αντιληπτή ως,
αλλά και να λειτουργήσει επίσης ως, παράγωγο της άλλης, προσαρμόζοντας προς αυτήν την
μορφή της. Για να χρησιμοποιήσουμε την τόσο συνήθη (και συχνά παραπλανητική) παραβολή
των γλωσσολογικών ριζών και των δέντρων, εδώ έχουμε δυο κλαδιά διπλανών δέντρων που
συνενώνονται σε ένα. Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί πως η λ. κουρεῖον, με την έννοια του
επαγγελματικού χώρου όπου γίνεται η κουρά, είναι αρκετά μεταγενέστερη της εντελώς όμοιας
λέξης που σήμαινε «εορτή/θυσιαστήριο των κούρων».48
Για να επιχειρήσουμε ένα βήμα πιο πίσω –ασφαλώς επισφαλές, λόγω του σκότους που
καλύπτει εκείνους τους χρόνους-: σε αντίθεση με την λέξη «φῦλον», που είναι ινδοευρωπαϊκή
και σχετίζεται με το ρήμα «φύω», η λέξη «φυλακή» δεν βρίσκει ικανοποιητική εξήγηση σ’
αυτήν.49 Λόγω της γειτνίασης του ελλαδικού χώρου με την Εγγύς Ανατολή και της συχνής
επικοινωνίας και περιστασιακά «συγκατοίκησης» τμημάτων των πληθυσμών τους, σε τέτοιες
περιπτώσεις θα πρέπει να διερευνούμε την πιθανότητα αμοιβαίων γλωσσικών δανείων.
Δεδομένης δε της συχνότητας αξιοποίησης μισθοφόρων από τον ελλαδικό χώρο σε
στρατεύματα των μεγάλων δυνάμεων της Ανατολής, θα πρέπει να εξετάσουμε ιδιαίτερα την
υπόθεση να είχε εισαχθεί στην ελληνική γλώσσα η συγκεκριμένη λέξη ως δάνειος
στρατιωτικός όρος από τις περιοχές από τις οποίες προέρχεται και ο θεσμός του
μισθοφορικού στρατοπέδου. Αναζητώντας φως απ’ αυτή την κατεύθυνση, διαπίστωσα ότι η
λέξη για τα σύνορα στη linguafranca της ύστερης Εποχής του Χαλκού, την ακκαδική,
pulukku[m] (από το σουμεριακό pulukkiš),50 που αρχικά σήμαινε «παλούκι», «πάσσαλος»,
μοιάζει εντυπωσιακά με τη λέξη «φυλακή» ενώ ταιριάζει εξίσου ικανοποιητικά και με τα
συμφραζόμενα της «σκοπιάς»/«φυλακής», η οποία από την φύση της λαμβάνει χώρα στα όρια
του περιφραγμένου και πάντως οριοθετημένου χώρου (στρατοπέδου ή χώρας). Την ίδια ρίζα
φαίνεται πως είχε και η επίσης σουμεριακή λέξη bulug, μία από τις έννοιες της οποίας
πιθανολογείται πως ήταν «όριο».51 Αν η μετατόπιση του νοήματος μιας λέξης από το
«πάσσαλος» στο «όριο» και από εκεί στην «φρουρά» φαίνεται απίθανη, θα φέρουμε από την
πληθώρα των αναλόγων περιπτώσεων μόνο μία: την γερμανική λέξη Schicht, που η αρχική
έννοιά της είναι «στρώμα» (εδάφους) και κατέληξε να σημαίνει και «βάρδια» και «συνεργείο»,
ως συνέπεια της εναλλαγής των ομάδων υπηρεσίας στο «κατάστρωμα». Η λατινική λέξη για
την «φυλή», tribus, την οποία ήδη οι Ρωμαίοι ετυμολογούσαν από τη λέξη tres («τρείς»)52 και
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συνέδεαν με την ελληνική «τριττύς», ενδέχεται να ήταν σύνθετη και το δεύτερο συνθετικό της
να είναι απομεινάρι της λησμονημένης πια λέξης bulug.53 Όλα αυτά φαίνονται απίθανα σε
όσους δεν έχουν συνειδητοποιήσει την αντοχή στον χρόνοκάποιων λέξεων που
μεταφυτεύονται από γλώσσα σε γλώσσα και από τόπο σε τόπο. Εντούτοις η πραγματικότητα
ενίοτε ξεπερνά την φαντασία: ποιος θα τολμούσε, π.χ., να υποθέσει πως η ηχητική και
νοηματική ομοιότητα της ακκαδικής λέξης pulukku[m] με τη νεοελληνική «παλούκι» είναι κάτι
παραπάνω από συμπτωματική, μια απλή ηχητική ομοιότητα; Κι όμως, το απίθανο ίσως έχει
στοιχεία αλήθειας: Οι γλωσσολόγοι εικάζουν πως το νεοελληνικό «παλούκι» είναι παράγωγο
του λατινικού *paluceus,54 το οποίο με τη σειρά του ενδέχεται να προέρχεται από το ακκαδικό
pulukku[m].55 Το ότι οι Ετρούσκοι, από τους οποίους κληρονόμησαν πολλά οι Ρωμαίοι,
ανάγουν τις ρίζες τους σε πολεμιστές/«λαούς της θάλασσας», που ήρθαν από την Ασία
κουβαλώντας χαρακτηριστικά μεσοποταμιακά στοιχεία (όπως, π.χ., την ηπατοσκοπία) ή την
ανατολιακή λατρεία του Ταρχούντ (που επιβίωσε στο βασιλικό όνομα Ταρκύνιος),56 θα πρέπει
να μας κάνει περισσότερο ανοιχτούς σε πιθανολογήσεις και επί του συγκεκριμένου θέματος.
Βεβαίως, καθώς το έδαφος της ετυμολογίας είναι ιδιαίτερα ολισθηρό57 –οι υποθέσεις που
γίνονται με κάθε επιφύλαξη εδώ δεν ξεπερνούν το επίπεδο της εύλογης υποψίας, δεν
προβάλλονται ως αποδεικτικά στοιχεία και δεν έχουν την πρόθεση να στηρίξουν κάποια
περαιτέρω επιχειρηματολογία. Ο πειρασμός όμως να ανοίξει κανείς κάποια χαραμάδα σε μια
κλειστή παλιά πόρτα και να κρυφοκοιτάζει στο σκοτεινό εσωτερικό είναι καμιά φορά
ακατανίκητος και ενίοτε απρόσμενα καρποφόρος. Άλλοι με περισσότερες από τον γράφοντα
γλωσσολογικές γνώσεις μπορούν να ελέγξουν καλύτερα τις παραπάνω υποθέσεις.
Έχει όμως, θα ρωτήσει κανείς, τόση σημασία η ενασχόληση με την ετυμολόγηση της λέξης
φυλή; Η απάντηση, χωρίς δισταγμό, είναι: τεράστια. Οι όροι που χρησιμοποιούμε συχνά
καθοδηγούν τη σκέψη με τον τρόπο που ο σκύλος του τυφλού σέρνει πίσω του το αφεντικό
του: εμπεριέχουν ήδη ένα νόημα που καθορίζει τον τρόπο που βλέπουμε το οριζόμενο
αντικείμενο. Συγκεκριμένα, είναι καταδειχθεί ήδη πειστικά από το 197658 ότι οι «φυλές» και
«φρατρίες» των αρχαίων ελληνικών πόλεων δεν αντιστοιχούσαν σε δεσμούς κοινής
καταγωγής και αιματοσυγγένειας. Εντούτοις η ιδέα αυτή αναγεννιόταν ξανά και ξανά μέσα
από την αναπόφευκτη ετυμολογική σύνδεση των λέξεων με την κοινή καταγωγή, και
εξακολουθεί να δίνει ακόμη τον δικό της τόνο στην εικόνα που σχηματίζουμε για τους θεσμούς
των «πόλεων». Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο ενώ η εμπλοκή των «φυλών» στα
στρατιωτικά ήταν πάντα εμφανής, ο ρόλος τους αυτός αντιμετωπιζόταν ως δευτερεύων και
παρεμπίπτων -όχι ως ο πρώτος και κύριος, από τον οποίο απέρρεαν οι εμπλοκές των «φυλών»
σε οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες (πολιτικές, θρησκευτικές, πολιτιστικές κ.ά.).
Σε κάθε περίπτωση, οι αρχικά, όπως φαίνεται, άσχετες μεταξύ τους λέξεις «φῦλον» και
«φυλακή», συναντήθηκαν πολύ νωρίς –πριν κι από την εποχή του Ομήρου- από διαφορετικούς
δρόμους «στο ίδιο στρατόπεδο», με αποτέλεσμα η πρώτη με την έννοια της στρατιωτικής
διαίρεσης να πάρει την θέση της δεύτερης δανειζόμενη ταυτόχρονα την κατάληξή της. 59 Θα
μπορούσαμε, λοιπόν εύλογα να υποθέσουμε ότι η στρατιωτική ομάδα που ήταν υπεύθυνη για
την «φυλακή» υπό την επίδραση της τυχαίας νοηματικής και ηχητικής εγγύτητας με την λέξη
«φῦλον» κατέληξε να ονομάζεται «φυλή». Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε πως μία από τις
τρεις σπαρτιατικές «φυλές» αποκλείεται εξ ορισμού να ήταν πραγματική φυλή, αφού έφερε
την ονομασία «Πάμφυλοι», πράγμα που σημαίνει πως κάποτε ήταν καμωμένη από «κάθε
καρυδιάς καρύδι». Με τον καιρό η αρχική έννοια του όρου «φυλή» ξεχάστηκε, όπως προκύπτει
από το ότι ο Αριστοτέλης ήδη συνδέει απόλυτα την «φυλή» με το «γένος», δηλαδή την
καταγωγή.60
Το φρούριο της Φυλής
Την υπόθεσή μας για την στενή σχέση «φυλής» και «φυλακής»/σκοπιάς ενισχύει και η
ύπαρξη δήμου αλλά και στρατιωτικού φυλακίου με το όνομα Φυλή στην Πάρνηθα, στο
κομβικότερο σημείο της κοντινότερης διαδρομής Αθηνών-Θήβας. Η φυσικά οχυρή αυτή θέση, η
οποία από τα τέλη του 5ου αι. περικλείστηκε από ισχυρά τείχη, ήταν το κατεξοχήν φυλάκιο της
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Αττικής, καθώς ήλεγχε την κεντρικότερη διάβαση από την Βοιωτία προς την Αθήνα, 61 και ήταν
μονίμως επανδρωμένη. Η στρατιωτική σημασία της Φυλής ως νευραλγικού φυλακίου των
Αθηναίων μαρτυρείται τόσο από αρχαίους συγγραφείς62 όσο και από επιγραφές. Σύμφωνα με
τον Πλούταρχο (Ηθ. 189b, 12 κ.ε.), οι αντίπαλοι του Πεισιστράτου βρήκαν καταφύγιο στην
Φυλή. Με ορμητήριο την Φυλή ο Θρασύβουλος αρχικά απέκρουσε και στη συνέχεια κατεδίωξε
τις δυνάμεις των τριάκοντα τυράννων.63 Το 304 π.Χ. το φυλάκιο της Φυλής έπεσε στα χέρια
του Κασσάνδρου, ανακτήθηκε όμως από τον Δημήτριο.64 Το 287 π.Χ. μαρτυρείται
εγκατάσταση μακεδονικής φρουράς στην Φυλή,65 πριν ο έλεγχός της περιέλθει ξανά στην
Αθήνα. Η τελευταία επιγραφική πληροφορία είναι του 236/5 π.Χ. και αναφέρεται σε επισκευές
του φρουρίου.66 Η πιο εκφραστική για το θέμα μας επιγραφή (IGII 1217), που χρονολογείται
μεταξύ 316 και 312 π.Χ, κάνει λόγο για τις φρουρές και τους φύλακες της Αττικής, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται «οι τεταγμένοι ἐπὶ Φυλῇ».
Η σύντομη αναδίφηση που προηγήθηκε αφήνει ανοιχτό ένα ερώτημα: γιατί στον πυρήνα
της αρχαιοελληνικής «πόλεως» βρίσκεται πάντα o στρατιωτικός σχηματισμός της «φυλής»;
Την απάντηση του ομιλούντος σε αυτό θα τη βρει κανείς στην αναλυτική διατριβή από την
οποία αποσπάστηκε το κομμάτι τούτης της ομιλίας -αν ποτέ βρεθεί εκδότης που θα
χρηματοδοτήσει ένα τόσο άχαρο έργο· έχουν απόλυτη προτεραιότητα, βλέπετε, αυτά που
υμνολογούν την αθάνατη ελληνική «φυλή», έστω κι αν ελάχιστα βοηθούν στην κατανόηση του
παρελθόντος της.
Υποσημειώσεις
1. Όταν έγραφα τούτες τις προγραμματικές σειρές, δεν είχα ακόμη υπόψη μου τις
εργασίες των D. Roussel (1976) και F. Bourriot (1976). Οι σπουδαίοι αυτοί ερευνητές έδειξαν
τι δεν ήταν οι «φυλές», οι «φρατρίες» και τα «γένη» αντίστοιχα, δεν πέτυχαν όμως να δείξουν
τι πράγματι ήταν, αφήνοντας έτσι ανοιχτή την πίσω πόρτα για λαθραία επιστροφή στα
στερεότυπα που είχαν εκδιώξει. Επί τη ευκαιρία, ευχαριστώ τους φίλους και συνομιλητές που
με βοήθησαν να κάνω τούτο το κείμενο υποφερτό: τον Χάρη Κουτελάκη, τον Ιωάννη-Ανδρέα
Βλάχο, τον Γιώργο Πολιτάκη και τον Νίκο Δεληγιαννάκη.
2. Γ. Καψάλης, ΜΕΕ 24: 242.
3. Γράφει, π.χ., ο B. Smarczykστην Brill’sNewPauly (2007: 210): «…with the term phyle the
idiom of the kinship was transferred to the internal organization of the polis».
4. Βλ. Αριστ. Αθην.Πολ. 21.1.
5. Αριστ. Αθην.Πολ. 4.2.2: «απεδέδοτο μεν η πολιτεία τοις όπλα παρεχομένοις», 33.2: «εκ
των όπλων της πολιτείας ούσης».
6. Πολυδεύκης 8.109. Βλ. και Ευστάθ. Σχόλια προς Διον. 423. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο
(5.66), οι τέσσερις φυλές είχαν τα ονόματα των υποτιθεμένων υιών του μυθικού Ίωνα, του
Γελέοντος, του Αιγικόρεος, του Αργάδεω και του Όπλητος –αντιστοίχως δηλ. ήταν οι
μαρτυρούμενοι και από άλλες πηγές Γελέοντες, Αιγικορείς, Αργαδείς και Όπλητες.Αριστ.
Αθην.Πολ. 41.1: «τότε γαρ πρώτον (επί Ίωνος, πριν από τον επίσης μυθικό Θησέα) εις τας
τέτταρας συνενεμήθησαν φυλάς, και τους φυλοβασιλέας κατέστησαν». Αριστ. Αθην.Πολ. 55.2:
«κληρούσιν… έτι δ’ άρχοντα και βασιλέα και πολέμαρχον, κατά μέρος εξ εκάστης φυλής». 55.3
κ.ε.: «επερωτώσιν δ’, όταν δοκιμάζωσιν, … και τας στρατείας ή εστράτευται». Αριστ. Αθην.Πολ.
61.1: «Χειροτονούσι δε και τας εις τον πόλεμον αρχάς απάσας, <στρατηγούς> δέκα, πρότερον
μεν αφ’ <εκάστης> φυλής ένα, νυν δ’ εξ απάντων… (3.1) χειροτονούσι δε και <ταξ[ι]άρχους>
δέκα, ένα της φυλής εκάστης· ούτος δ’ ηγείται των φυλετών και λοχαγούς καθίστησιν. (4.1)
χειροτονούσι δε και <ιππάρχους> δύο εξ απάντων· τούτοι δ’ ηγούνται των ιππέων,
διελόμ[ενοι] τας φυλάς ε΄ εκάτερος· κύριοι δε των αυτών εισιν ώνπερ και οι στρατηγοί κατά
των οπλιτών… (5.1.) χειροτονούσι δε και <φυλάρχους><ι΄>, ένα της φυλής, τον ηγησόμενον
<των ιππέων> ώσπερ οι ταξίαρχοι των οπλιτών.». Αριστ. Αθην.Πολ.22.2: «έπειτα (επί άρχοντος
Ερμοκρέοντος, μετά τον Κλεισθένη) τους στρατηγούς ηρούντο κατά φυλάς, εξ εκάστης φυλής
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ένα, της δε απάσης στρατιάς ηγεμών ήν ο πολέμαρχος». Ξενοφ. Ιππαρχικός 1.21: «…τούτ’ αύ
προείποις τοις φυλάρχοις, ότι αυτούς δεήσει ηγουμένους τοίς της φυλής ακοντισταίς… αλλά
μην <και> του καλώς γε οπλισθείναι τους ιππέας οι φύλαρχοι…». Ξενοφ. Ιππ. 1.25: «… δυνατοί
δ’ εισί (οι φύλαρχοι)… επαναγκάζοντες κατά τον νόμον οπλίζεσθαι… διδάσκειν … πειθαρχείν,
… πλεονεκτείν μεν ποιείν τους ευτάκτους, μειονεκτείν δε εν πάσι τους ατακτούντας.
ισχυροτάτη δε μοι δοκεί είναι παρόρμησις των φυλάρχων εις το φιλοτιμείσθαι αυτούς καλώς
παρασκευασμένους έκαστον της φυλής ηγείσθαι, <ει> τους αμφί σε προδρόμους κοσμήσας μεν
όπλοις ως κάλλιστα, ακοντίζειν δε μελετάν… και άθλα τις δύναιτο προτιθέναι ταις φυλαίς…
δήλον δε τούτο και εν τοις χοροίς…». Ξενοφ. Ιππ. 4.3 κ.ε.: «όταν μέντοι αδήλου όντος ει
πολεμίοις εντεύξη πορεύη ποι, κατά μέρος χρη τας φυλάς αναπαύειν… της φυλής εκάστης το
μέτωπον· επί φάλαγγος πάσας τας φυλάς… και εν πολεμία και εν φιλία παρελαύνειν της φυλής
εκάστης…». Ξενοφ. Ιππ. 8.17: «Ήν δε ποτε συμβαίνη αγωνίζεσθαι προς παραπλησίους
ιππέας,… δύο τάξεις εκ της φυλής ποιήσειεν, και της μεν ο φύλαρχος ηγοίτο, της δ’ άλλης όστις
άριστος δοκοίη είναι… έποιτο κατ’ ουράν της μετά του φυλάρχου τάξεως, επεί δ’ εγγύς ήδη είεν
οι αντίπαλοι, από παραγγέλσεως παρελαύνοι επί τους πολεμίους». Πολυδεύκης 8.94:
«ίππαρχοι δε δύο εξ απάντων των Αθηναίων αιρεθέντες επιμελούντο των πολέμων. οι δε
φύλαρχοι δέκα, είς από φυλής εκάστης, των ιππέων προΐστανται, καθάπερ οι ταξίαρχοι των
οπλιτών». Δημοσθένης Περί των συμμοριών 23: «φημί τους στρατηγούς δειν διανείμαι τόπους
δέκα των νεωρίων… είτ’ επικληρώσαι τας φυλάς· τον δε ταξίαρχον έκαστον, όν αν η φυλή
τόπον λάχη, διελείν τρίχα και τας ναυς ωσαύτως, είτ’ επικληρώσαι τας τριττύς, όπως αν των
μεν όλων νεωρίων εν εκάστη μέρος ή των φυλών, του δε μέρους εκάστου το τρίτον μέρος η
τριττύς έχη… [και τριάκοντα μεν η φυλή, δέκα δ’ η τριττύς τριήρεις έχη]». Σχόλ. σε Αισχίνη 2,
σχ. 168: «την εν τοις μέρεσι καλουμένην] την εκ διαδοχής πεμπομένην από των φυλών… ήν δ’ ο
πόλεμος προς Λακεδαιμονίους. εξ εκάστης δε φυλής ανά μέρος εξήρχοντο διάδοχοι αντί των
πρώτων στρατευσόμενοι, όταν μη ή χρεία πανδημεί στρατεύειν αλλ’ αριθμόν τινα μερών…».
Πλούτ. Αριστ. 5.4-6.: «Εν δε τη μάχη μάλιστα των Αθηναίων του μέσου πονήσαντος και
πλείστον ενταύθα των βαρβάρων χρόνον αντερεισάντων κατά την Λεοντίδα και την Αντιοχίδα
φυλήν, ηγωνίσαντο λαμπρώς… ταις μεν εννέα φυλαίς ηπείγοντο προς το άστυ… εν δε τω
Μαραθώνι μετά της εαυτού φυλής Αριστείδης απολειφθείς φύλαξ των αιχμαλώτων και των
λαφύρων…». Θουκ. 2.34.3: «Εν δε τω αυτώ χειμώνι Αθηναίοι τω πατρίω νόμω χρώμενοι
δημοσία ταφάς εποιήσαντο των πρώτων αποθανόντων τρόπω τοιώδε…. λάρνακας
κυπαρισσίνας άγουσιν άμαξαι, φυλής εκάστης μίαν· ένεστι δε τα οστά ής έκαστος ήν φυλής…».
Πλούτ. Αριστείδης 19.6: «των δ’ υπέρ της Ελλάδος αγωνισαμένων έπεσαν… Αθηναίοι .. δύο και
πεντήκοντα, πάντες εκ της Αιαντίδος φυλής, ως φησι Κλείδημος, αγωνισαμένης άριστα…».
Πλούτ. Quaest. Conv.?628e: «…Καλλίμαχον… τον πολέμαρχον εξ εκείνης όντα της φυλής… της
Αιαντίδος φυλής πρυτανευούσης γραφείη, και ότι περί την εν Πλαταιαίς μάχην ευδοκιμήσειεν
η φυλή μάλιστα». Πλούτ. Κίμων 17.4.: «Κίμων δε μετά των όπλων ήκεν εις την αυτού φυλήν
την Οινηίδα, πρόθυμος ών αμύνεσθαι…». Θουκ. 6.98: «και των Αθηναίων φυλή μία των
οπλιτών και οι ιππής μετ’ αυτών πάντες ετρέψαντο τους των Συρακοσίων ιππέας
προσβαλόντες…». Θουκ. 6.100: «οι μεν Συρακόσιοι φυλήν μία καταλιπόντες φύλακα του
οικοδομήματος…». Αιν. Τακτ. Πολιορκητικά 11.8: «συν τοις όπλοις πάντας Αργείους παρείναι εν
τη αυτού φυλή όντας έκαστον».
7. Αιν. Τακτ. Πολ. 3.1: «Εκ προσφάτου δε εγγιγνομένου φόβου ασυντάκτω πόλει, τάχιστα
αν τις εις σύνταξιν και φυλακήν της πόλεως τους πολίτας καταστήσαι, ει εκάστη φυλή μέρος τι
του τείχους κλήρω αποδείξειεν, εφ’ ώ ελθούσαι ευθύς αι φυλαί φυλάξουσιν». Θουκ. 8.92.4: «οι
γαρ εν τω Πειραιεί το της Ηετιωνείας τείχος οπλίται οικοδομούντες, εν οίς και ο Αριστοκράτης
ήν ταξιαρχών και την εαυτού φυλήν έχων…». Δημοσθ. Φιλιππ. 1.36: «εκείνα μεν άπαντα νόμω
τέτακται, και πρόοιδεν έκαστος υμών εκ πολλού τις χορηγός ή γυμνασίαρχος της φυλής…εν δε
τοις περί του πολέμου και τη τούτου παρασκευή…». Πλούτ. Δημήτριος 11.4: «και προσαγγείλας
ότι νενικήκασιν ευαγγέλια θύειν έγραψε και κρεωδαισίαν τινά κατά φυλάς εποίησεν».
8. Αριστ. Αθην.Πολ. 8.1.1.
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9. Αριστ. Αθην.Πολ. 22.2-3.
10. Δεν είναι, συνεπώς απορίας άξιο, το ότι κάποιος ειδικός στο θέμα των «φυλών», τις
οποίες όμως εκλαμβάνει ως εθελοντικές κοινωνικές οργανώσεις (associations), αδυνατεί να
κατανοήσει την σκοπιμότητα της επιμονής των μεταρρυθμιστών και των συγκεκριμένων
θεσπισμάτων τους σ’ αυτές: «WhatKleisthenesoriginally (or, inlatertimes, otherreformers)
intended, ifanything, fortheassociationalroleofthephylaiweneverknow.» –N. Jones, 1999: 191.
11. Αριστοτ. Αθην.Πολ. 21.1.
12. Αριστοτ. Αθην.Πολ. 22.2, 61.1. Η φράση του Ηροδότου «Κλεισθένης τε ο τας φυλάς και
την δημοκρατίην Αθηναίοισι καταστήσας» (6.131), είτε εσφαλμένα ερμηνεύεται ως «εισήγαγε
τις φυλές» (P. Cartledge , 2008/2011: 133) αντί του «απεκαστέστησε» είτε οφείλεται σε
απροσεξία ή υπερβολή του Ηροδότου, ο οποίος σε άλλο σημείο του έργου του (5.66 –βλ. και
πιο κάτω) κάνει λόγο για τις ήδη υπαρκτές προ του Σόλωνος τέσσερις επώνυμες φυλές.
13. Βλ. ενδεικτικά: G. Glotz, 1994: 134: (για την μεταρρύθμιση του Κλεισθένη) «… φυλές, οι
οποίες μ’ αυτόν τον τρόπο, δεν ήταν πια συγγενικές, αλλά τοπικές»· M.B. Sakellariou, 1989:
131: «Οι κοινότητες των πόλεων εφήρμοζαν το jusloci όταν αποδέχονταν ως μέλη ξένους που
τους είχαν απονεμηθεί τα δικαιώματα του πολίτη. Δεν απομακρύνονταν όμως από το
jussanguinis, στον καθώς διατηρούσαν τους θεσμούς που είχαν κληρονομήσει από το φυλετικό
παρελθόν, όπως ήταν οι φυλές και οι φρατρίες, ή τους αντικαθιστούσαν με άλλους τεχνητούς
θεσμούς. Ο Κλεισθένης προχώρησε ακόμη μακρύτερα, δίνοντας την εμφάνιση ομάδων κοινής
καταγωγής στις φυλές που διοργάνωσε σε τοπική βάση»· A. Andrews, 1983: 134: «ο
Κλεισθένης άλλαξε τη βάση της οργάνωσης των πολιτών από συγγενική σε τοπική». Στην
πραγματικότητα η σύνδεση μιας «φυλής» με ένα τόπο ήταν πάντα συμπτωματική (καθώς
κάθε φυλή αναπόφευκτα θα είχε κάπου την «έδρα» της ή από κάποιο συγκεκριμένο τόπο θα
προέρχονταν τα μέλη της), ενώ τυχόν συγγένειες ήταν απλώς το αναπόφευκτο αποτέλεσμα
της ενασχόλησης συγγενών με την ίδια δραστηριότητα.
14. Αριστ. Αθην.Πολ. 13.4.
15. Βλ. καιτηνμεστήσυνοπτικήδιατύπωσητου B. Smarczyk, 2007: 212: «… the phylai of
Athens re-organized by Cleisthenes, like the phylai in Sparta or Argos, formed the framework for
the military constitution and the formation of an army…» (ηυπογράμμισηδικήμας).
16. Για την Αθήνα βλ. IG II2 10, 17, 19, 25, 103, 109, 222, 237, 251, 297, 336, 350, 374, 385,
392, 393, 394, 395, 405, 438, 448, 495, 496, 508, 511, 538, 541, 553, 558, 570, 576, 577, 578,
646, 652, 654, 663, 667, 696, 707, 710, 712, 717, 718, 721, 804, 805, 808, 850, 851, 853, 855,
856, 893, 922, 924, 925, 954, 980, 981, 982 καιIG I3 102. Μία έστω επιγραφή που να αναιρεί
αυτή την εικόνα δεν έχει βρεθεί.
17. IG XII,5 716, 717[1], 720, IG XII Supl. 246, 248.
18. IGXII, 6.1. Βλ. ακόμη: 10, 17, 18*5, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 46,
50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 77, 78, 79, 82, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 101,
105, 108, 109, 110*2, 113, 115, 116, 117.
19. Έφεσος 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.
20. IG XII, SEG 14.530+531.
21. Στοβαίος, Ανθολ. 4.2.22.
22. IGXII,5 798, 799, 802, 804, 805, 806, 816, 819, 820, 821, 822, 825, 826, 828, 832, 841,
843, 847, 848.
23. Αλαμπάντα 1, Αμυζών 26, Αλικαρνασσός 16, Ίασος 25 («φυλήν και πατριήν, αναγράψαι
δε το ψήφισμα τους νεωποίας»), Κέραμος 2, Λαμπράουντα 6, 48, Μαγνησία 86, 90, 91, Όλυμος
15, Θεάγγελα 3, Κολοφών 8*5.
24. Στοβαίος Ανθολ. 4.2.22. Πρβλ. επιγραφές IGII2 956, 957, 958, 960, 961, 962, 964, 965.
Πρβλ. IGXII,5 540 και 1061.
25. Αθήναιος, Δειπνοσοφιστές 5.2. Σ’ αυτά τα «φυλετικά δείπνα»/συσσίτια θα πρέπει
μάλλον να αναζητήσουμε τις απαρχές των αρχαίων «συμποσίων», όχι το αντίστροφο (που
γίνεται δεκτό από τους περισσότερους). Δεδομένου όμως ότι το κοινό τραπέζι επανέρχεται
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ξανά και ξανά σε διάφορους πολιτισμούς, ίσως δεν χρειάζεται καν να αναζητήσουμε κάποιον
αρχαιότερο θεσμό πίσω από τα «συμπόσια».
26. Όπως και σε άλλες ευκαιρίες διαπιστώσαμε (π.χ., στην έννοια των όρων «βασιλεύς» και
«μέγαρον» -βλ. Β. Πανταζής 2009: ιδ. 7-13· πρβλ. και Β.Π. 1995, 1998), το τεράστιο κύρος του
Ομήρου συνετέλεσε ώστε και οι παρερμηνείες των ομηρικών όρων να ενσωματωθούν όχι μόνο
στην λόγια αλλά και στην καθημερινή γλώσσα των αρχαίων.
27. K. Chrimes, 1949: 100.
28. Βλ. Β. Πανταζής, 2000.
29. Βλ. Θουκ. 3.90.2, Πλούτ. Qu. Conv. 628e, IGI 929 ff. G. Glotz, 1994: 135: «Ο στρατός (των
Αθηναίων) υποδιαιρείται σε δέκα τμήματα που λέγονται επίσης φυλαί, και το καθένα τους
διοικείται από έναν φύλαρχο.» , βλ. και 225· W. Schuller, 1999: 168: «Ο Van Effenterre [943]
τόνισε δικαιολογημένα τη στρατιωτική πλευρά· ο Siewert [969] μάλιστα… θεώρησε ότι η
μεταρρύθμιση (του Κλεισθένη) απέβλεπε κυρίως στην γρήγορη κινητοποίηση του στρατού
των πολιτών»· κατά τον A. Andrews (1983: 131), «Οι ελληνικοί στρατοί σχεδόν πάντοτε
αποτελούνταν από ένοπλα σώματα βασισμένα στις φυλές –είτε οι φυλές ήταν ομάδες
συγγενικές είτε εδαφικές ομάδες που είχαν το ίδιο όνομα».
30. Κατά τον Jonathan Hall (2007: 47), οι τρεις αυτές φυλές με βεβαιότητα συνυπήρχαν σε
Σπάρτη, Μέγαρα, Κω και Κάλυμνο, και μαζί με άλλες φυλές σε Σικυώνα, Άργος, μάλλον στην
Ίσσα και πιθανώς στην Τροιζήνα και την Θήρα και στις κρητικές πόλεις Ιεράπυτνα και Ολοούς.
A. Andrews, 1983: 126.
31. Γιατί «ἑρκεχίτωνες» και όχι «ἑλκεχίτωνες», όπως μας παραδόθηκε (Ιλιάς Ν 685), βλ. Β.
Πανταζής 1996: 450 κ.ε.
32. «… το γεγονός ότι οι φυλές λειτουργούσαν ως βάση των στρατιωτικών και πολιτικών
μονάδων, προϋποθέτει ότι ήταν του ιδίου περίπου μεγέθους» -J. Hall, 2007: 48.
33. G. Glotz, 1994: 16: «Όταν οι φρατρίες έφευγαν για μεγάλες εκστρατείες, ενώνονταν σε
έναν μικρό αριθμό, πάντα τον ίδιο, φυλών: κάθε φυλή είχε το θεό της και την πολεμική της
κραυγή, καθεμιά κινητοποιούσε τη στρατιωτική της δύναμη (φύλοπις) και υπάκουε στον
βασιλέα της (φυλοβασιλέα)».
34. Όπως μας πληροφορεί ο Ηρόδοτος (5.67-8), ο τύραννος της Σικυώνας Κλεισθένης,
παππούς και εμπνευστής του μεγάλου μεταρρυθμιστή Κλεισθένη των Αθηνών, από
αντιπαλότητα προς τους Αργίτες άλλαξε τα παρόμοια με τα αργίτικα παραδοσιακά δωρικά
ονόματα των φυλών της Σικυώνας από Υλλέας, Παμφύλους και Δυμανάτας σε Υάτας, Ονεάτας
και Χοιραιάτας (εμπνευσμένα από ονόματα ζώων!).
35. B. Smarczyk 2007: 211. M.B. Sakellariou, 1989: 311: «(κατά την άποψη μερικών λογίων)
… η ευρεία διάδοση της εορτής των απατουρίων, καθώς και των τεσσάρων φυλών, των
Αιγικορέων, των Αργαδών, των Γελεόντων και των Οπλήτων, υποδηλώνει ότι όλοι οι Ίωνες της
Ανατολής κάποτε υπάγονταν στην ίδια πολιτική εξουσία… (αλλά) Η ευρεία εμφάνιση των
απατουρίων και των τεσσάρων φυλών μεταξύ των Ιώνων εξηγείται ικανοποιητικότερα με την
υπόθεση πως οι θεσμοί αυτοί ανάγονται στο παρελθόν του αρχικού ιωνικού ἔθνους, στην
κυρίως Ελλάδα».
36. B. Smarczyk, ό.π.
37. Προς αυτή την κατεύθυνση κάνει ορισμένα γενναία βήματα ο SteveReece (2009).
38. Για το πόσο συνήθης είναι αυτή η διαδικασία, αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στις
αρχαίες παρετυμολογήσεις, που σπουδαίοι διανοούμενοι, μη εξαιρουμένου του Πλάτωνα, τις
λάβαιναν σοβαρά υπόψιν.
39. Δ 15, 65, Ε 379, 496, Ζ 1, Λ 278, Ν 635, Π 208, 677, Σ 171, Υ 141, λ 314, π 268, ω 475.
40. H. Frisk1960, 1973, 1991, P. Chantraine1968-1980.
41. Σε μια τόσο μακρινή εποχή παραπέμπει και το τοπωνυμικό «Τριφυλία».
42. Κάποιοι από τους παλαιούς, με αφετηρία τις παρηχήσεις αλλά και κάποιες
«συμπτώσεις» είχαν καταλήξει στην ετυμολογική σχέση φυλής και φυλακής με αντίστροφη
όμως σειρά καταγωγής. Βλ., π.χ., Etym. Gudianum: «Φυλακή, από του φυλάσσω, τούτο δε παρά
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το φυλή· και γαρ λέγουσιν ότι τας φυλακάς φυλαί είχον· όθεν και λέγομεν πρώτη φυλακή της
νυκτός, και δευτέρα και τρίτη και τετάρτη· και γαρ τρεις ώρας εφύλαττε μία φυλή, και μετά
άλλας τρεις άλλη, ώστε η φυλακή της νυκτός τρεις ώρας σημαίνει». Υποστηρίχθηκε όμως και η
άλλη εκδοχή. Κατά τον Αριστοτέλη (Lex. Demosth.Patm.p. 152 Sakkelion {Bull. decorr. hellén.I.
1887}, λ. «γεννήται») «φυλάς δε αυτών συννενεμήσθαι δ’ απομιμησαμένων τας εν τοις
ενιαυτοίς ώρας. εκάστην δε διηρήσθαι εις τρία μέρη των φυλών, όπως γένηται τα πάντα
δώδεκα μέρη, καθάπερ οι μήνες εις τον ενιαυτόν, καλείσθαι δε αυτά τριττύς και φρατρίας. εις
δε την φρατρίαν τριάκοντα γένη διακεκοσμήσθαι, καθάπερ αι ημέραι εις τον μήνα, το δε γένος
είναι τριάκοντα ανδρών». Βλ. και Παυσ. Αττικογρ. (λ. γεννήται), «τας μεν φυλάς τέσσαρας
ποιήσαντες, απομιμησάμενοι τας του ενιαυτού ώρας, τας δε φρατρίας και τριττύς δυοκαίδεκα,
καθάπερ οι μήνες, τα δε γένη τριάκοντα εν εκάστη φατρία, καθάπερ αι ημέραι τριακόσιαι
εξήκοντα». Μήπως, λοιπόν, η κάθε φυλή είχε την ευθύνη της άμυνας για μία εποχή; μήπως
αυτή ήταν αρχικά και η έννοια της φράσης της σπαρτιατικής Μεγάλης Ρήτρας «εξ ώρας εις
ώραν απελλάζειν»;
43. S.D. Lambert, 1998: 163-4.
44. Βλ. ενδεικτικά τις λ. στα λεξικά των Η. Frisk, P. Chantraine, και στο εντελώς πρόσφατο
(2011) EtymologicalDictionaryofGreekτου R. Beekes.
45. Τούτο παρασύρει τον Beekes στο συμπέρασμα πως η λ. κοῦρος έχει την ίδια ρίζα με το
κείρω και συνεπώς διαφορετική από τη λ. κόρη.
46. Σχόλ. σε Αριστοφ. Αχαρ. 146: «…την δε τρίτην κουρεώτιν, από τους κούρους και τας
κόρας εγγράφειν εις τας φρατρίας»· Πολυδεύκης 8.107: «και εις ηλικίαν προελθόντων εν τη
καλουμένη κουρεώτιδι ημέρα υπέρ μεν των αρρένων το κούρειον έθυον, υπέρ δε των θηλειών
την γαμηλίαν»· σχόλ. σε Αριστοφ. Βάτραχοι 798: «…τούτο δε κέκληται κουρείον από των
κούρων υπέρ ών εθύετο».
47. Ησύχ. λ. Κουερώτις· μηνός του Πυανεψυώνος ημέρα, εν ή τας από της κεφαλής των
παίδων αποκείραντες τρίχας Αρτέμιδι θύουσιν· Ησύχ. λ. οινιστήρια· Αθήνησιν οι μέλλοντες
εφηβεύειν, πριν αποκείρασθε τον μαλλόν…».
48. Τούτη την ετυμολογική ερμηνεία, που μπορεί κανείς να την επαληθεύσει με μια
χρονολογική αντιπαραβολή των αρχαίων μαρτυριών, μάταια θα την αναζητήσει στα
ετυμολογικά λεξικά, τα οποία, όπως ήδη επισημάναμε, υποτιμούν το φαινόμενο της
«γλωσσικής επιμόλυνσης», ίσως γιατί σ’ αυτό εμπλέκονται πέραν των καθαρά γλωσσικών
ποικίλοι κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες.
49. Βλ. FriskκαιChantraine.
50. J. Black et al., 2002.
51. Å. Sjöberg, 1984.
52. Varro, Ling. 5.55: «ager Romanus primum divisus in partes tres a quo tribus appellate
Titiensium, Ramnium, Lucerum».
53. Παραμένει όμως έτσι ανοιχτό το ζήτημα της αποβολής του δεύτερου μέρους της λέξης (lug). Μια τέτοια απώλεια θα μπορούσε να αποδοθεί στην τάση των Ρωμαίων (όπως
γενικότερα των στρατιωτικών) να καταφεύγουν σε συνθηματικές συντμήσεις λέξεων.
Παρόμοια τάση ενδεχομένως λειτούργησε και στην μετάβαση από τη λ. «φυλακή» στη λ.
«φυλή». Η άλλη λύση θα ήταν να θεωρηθεί το –bus κατάληξη που κατά κάποιο τρόπο προήλθε
από γενική πληθυντικού (κατά το res – rebus).
54. Βλ. λ. σε Ι. Κριαρά, ο οποίος όμως θεωρεί εξ ίσου πιθανή την προέλευση της λ.
«παλούκι» από την αρχαία λ. πάλος με την προσθήκη της μεσαιωνικής κατάληξης –ούκιν.
55. Η εικασία του γράφοντος.
56. Βλ. Β. Πανταζής, 2008.
57. Βλ., π.χ., σε τι παρακινδυνευμένους συνειρμικούς πειρασμούς μπορεί να βάλει η
προφανώς συμπτωματική ηχητική αλλά και νοηματική ομοιότητα της σουμεριακής λέξης
bulug με την τουρκική bölük(ελλ. «μπουλούκι» =«λόχος», «τμήμα» –από την ρίζα böl, που
υποδηλώνει διαίρεση), η οποία πέρασε στα νεοελληνικά ως «μπουλούκι»!
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58. Χρονιά που δημοσιεύτηκαν οι εργασίες-σταθμοί των D. Roussel και F. Bourriot.
59. Μην έχοντας συναντήσει καμία αναφορά σε μια τέτοια υπόθεση στα ετυμολογικά
λεξικά, φανταζόμουν πως δεν την είχε κανείς μέχρι τούδε προτείνει. Όμως ο Henri Jeanmaire
ήδη το 1939 (σελ. 127-8) είχε γράψει: «Η περισσότερο εύλογη εξήγηση στην οποία οδηγείται
κάποιος είναι εκείνη που, και στην περίπτωση αυτήν αναζητεί την προέλευσή της, στην
στρατιωτική οργάνωση τής βασιλικής εποχής. Η φυλή δεν υπήρξε κατά πάσα πιθανότητα
τίποτε άλλο, σε κάποια εποχή, παρά μία υποδιαίρεση τού στρατεύματος και, ίσως, μιας
τακτικής μονάδας. Παρότι επηρεάστηκε πιθανότατα από μία λέξη διαφορετικής ίσως
προέλευσης και η οποία συνδεόταν με την ιδέα τής “φυλής” (race), η λέξη φυλή διατήρησε
μίαν εξειδικευμένη και τεχνική σημασία στο στρατιωτικό λεξιλόγιο (Θουκυδίδης, 5. 98,
Ξενοφών, Ελληνικά, 4.2.19, Ιππικ. τ., 1.21). Η συγγένεια των λέξεων φυλή και φυλακή οδηγεί
τουλάχιστον σε κάποια τέτοια υποψία. Ο λόγος για τον οποίον υπήρχαν παραδοσιακά
τέσσερεις φυλές στους Ίωνες και τρεις στους Δωριείς είναι φανερό ότι πρέπει να αποδοθεί στο
ότι οι μεν κατένειμαν το στράτευμά τους σε τέσσερα σώματα και οι δε σε τρία. Ομοίως,
ο Κατάλογος Νεών (Ιλ. Β 618) ξεχωρίζει τέσσερα σώματα στο εκστρατευτικό σώμα των Επειών
της Ήλιδας, που του καθενός ηγείται ένας ἄρχος. Είδαμε ότι το εκστρατευτικό σώμα των
Μυρμιδόνων περιελάμβανε πέντε μονάδες, διοικούμενες η καθεμιά από έναν αρχηγό.
Ενδεχομένως τα διάφορα αυτά συστήματα είχαν και μάλιστα πρέπει να είχαν την προέλευσή
τους σε ορισμένες συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα την οργάνωση
μιας επικράτειας, όπως το δεχτήκαμε στην περίπτωση τού βασιλείου τού Πηλέα. Όμως, αφ’ ης
στιγμής το σύστημα αυτό είχε υιοθετηθεί, πιθανόν λόγοι παράδοσης ή τεχνικής
καταλληλότητας να το διαιώνισαν και να το διέδωσαν από μιμητισμό. Έτσι εξηγείται το ότι,
από την μία πόλη στην άλλη, επαναλαμβάνονται οι ίδιες θεμελιώδεις υποδιαιρέσεις. Μπορεί να
θεωρήσει κανείς ότι υπήρξε μία εποχή κατά την οποία στις τέσσερεις υποδιαιρέσεις ήσαν
κατανεμημένοι μόνον οι επαγγελματίες πολεμιστές, ότι, δηλαδή, οι φυλές δεν αποτελούσαν
τότε παρά υποδιαιρέσεις τού “λαού”. Έχουμε λόγους για να πιστεύουμε ότι η Σπάρτη, τόσο σε
αυτό όσο και σε τόσες άλλες λεπτομέρειες τής οργάνωσής της, παρέμεινε πιστή στις παλαιές
αντιλήψεις. Το σύνολο των θεσμών της καθόλου δεν δείχνει μία προσαρμογή στο σύστημα των
δωρικών φυλών. Αλλά η ανακάλυψη ενός καινούργιου αποσπάσματος τού Τυρταίου επέτρεψε
να συναχθεί ως συμπέρασμα ότι το σύστημα αυτό δέσποζε ακόμα στην οργάνωση τού
στρατού τής Λακεδαίμονος κατά τον 6οαι.». Ευχαριστώ τον φίλο ερευνητή Ι.-Α. Βλάχο, που
εντόπισε και μου έκανε προσιτό (σε δική του μετάφραση) τούτο το κείμενο.
60. Βλ. Αριστ. Αθην. Πολ. 21.1,
61. Τα άλλα φυλάκια ήταν της Δεκελείας, της Πανάκτου και της Ελευσίνας. Ουσιαστικά
όμως το φυλάκιο της Πανάκτου ήταν βοηθητικό εκείνου της Φυλής, καθώς βρισκόταν στην
προέκταση του ίδιου δρόμου προς την Θήβα, στα σημερινά Δερβενοχώρια.
62. Στράβων 9.2.11 και Αρποκρ., Στέφ. Βυζ., Σούδα, Ησύχ. λ. Φυλή.
63. Διόδ. 14.32.1 κ.ε., Ξενοφ. Ελλην. 2.4.2 κ.ε., Corn. Nep. Thrasybulus 2.1, IG II2 10.
64. Πλούτ. Δημήτριος23.
65. IG ΙΙ2 2917.
66. IG II2 1299.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ
Αρχαιολόγος
Ένα μικρό σύνολο κεραμικής από τη Σαλαμίνα
της περιόδου του Πελοποννησιακού πολέμου
«Kατὰ τοῦτό ἐστι Σαλαμὶς νῆσος καὶ πόλις καὶ λιμήν». Με αυτά τα λόγια περιγράφει ο
Σκύλαξ (Περίπλους 57) το νησί και την πρωτεύουσά του κατά τα ιστορικά χρόνια (Εικ. 11).
Λίγες είναι και οι πληροφορίες που παρέχει ο Στράβων στο έργο του Γεωγραφικά (ΙΧ 1,9),
ωστόσο προσδιορίζει με σαφήνεια τη θέση της πρωτεύουσας του νησιού2. Σημαντικά στοιχεία,
αντίθετα, προσφέρει ο Παυσανίας (Ι 35-36) για τη θέση των ιερών και δημόσιων κτισμάτων,
αν και όταν επισκέφτηκε το νησί η πόλη ήταν έρημη.
Η πόλη των ιστορικών χρόνων τοποθετείται στο βορειανατολικό τμήμα του νησιού στη
θέση του σημερινού χωριού του Αμπελακίου και ορίζεται στα βόρεια από τη χερσόνησο της
Πούντας και στα νότια από τη χερσόνησο της Κυνόσουρας (Εικ. 2)3. Λίγα όστρακα μαρτυρούν
εγκατάσταση στην περιοχή από τα προϊστορικά χρόνια, ενώ η ακμή του οικισμού τοποθετείται
μετά το 570 π.Χ., μετά δηλαδή από την προσάρτηση της Σαλαμίνας στο κράτος των Αθηνών
(Πλούτ. Σόλων Χ). Τις τελευταίες δεκαετίες, ανασκαφές σωστικού χαρακτήρα υπό τη
διεύθυνση της διδάκτορος Ιφιγένειας Δεκουλάκου έχουν δώσει σημαντικές πληροφορίες για
την οργάνωση του οικισμού και την τοπογραφία της πόλης4. Κατά την κλασική και
ελληνιστική περίοδο η πόλη είναι τειχισμένη, οι οικίες καταλαμβάνουν τη νότια κλιτύ της
χερσονήσου της Πούντας, ενώ πολλά από τα δημόσια κτίσματα, όπως η Αγορά και ο ναός του
Αίαντος, βρίσκονται στο καταβυθισμένο σήμερα τμήμα της πόλης, στον μυχό του όρμου.
Για τον 5ο αι. π.Χ., για το διάστημα μετά τη ναυμαχία της Σαλαμίνας και κατά την περίοδο
του Πελοποννησιακού πολέμου, τα στοιχεία για την οργάνωση και τη δομή του οικισμού είναι
αποσπασματικά, καθώς λίγα σταθερά κατάλοιπα έχουν εντοπιστεί ή ερευνηθεί5. Μικρή
συμβολή στο κενό αυτό έρχεται να προσφέρει ένα σύνολο κεραμικής που παρουσιάζεται και
σχολιάζεται εδώ.
Στη νότια κλιτύ της χερσονήσου της Πούντας ανασκάφηκε το οικόπεδο Ζούγρη, έκτασης
περίπου 1,5 στρέμματος (Εικ. 3)6. Η πρώτη ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή που
ερευνήθηκε ανάγεται στους μυκηναϊκούς χρόνους, βάσει λίγων οστράκων7. Κατά τον 6ο και 5ο
αι. π.Χ. δημιουργούνται μικρές δομές, εργαστηριακού και αποθηκευτικού χαρακτήρα, ενώ από
τα μέσα του 5ου και ως και τον 2ο αι. π.Χ., κατασκευάζονται οικίες, οι οποίες εγκαταλείπονται
στις αρχές του 1ου αι. π.Χ.. Όστρακα παλαιοχριστιανικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών
χρόνων μαρτυρούν χρήσεις της περιοχής και αυτές τις περιόδους.
Κατά την ανασκαφή του έτους 2001 στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου ερευνήθηκε μια μικρή
και πρόχειρη κατασκευή, πεταλόσχημου σχήματος. Το 2010 πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική
τομή στο βορειοδυτικό τμήμα της για τον έλεγχο και την επιβεβαίωση της στρωματογραφίας
(Εικ. 4-5). Αυτή αποκάλυψε δύο διαφορετικές κατασκευαστικές φάσεις που χρονολογούνται
στον 5ο και 4ο αι. π.Χ. αντίστοιχα. Στην πρώτη φάση ανήκει τοίχος στον άξονα βορρά - νότου
(τχ 76) που γωνιάζει με έτερο τοίχο στα ανατολικά, ο οποίος καταστράφηκε και
αντικαταστάθηκε από πεταλόσχημο τοιχίο (τχ 75). Κατά τη δεύτερη αυτή φάση
κατασκευάστηκε δάπεδο από πατημένο χώμα με τρίμματα ασβεστόλιθου, το οποίο κάλυψε
ολόκληρο το στρώμα κατοίκησης της πρώτης φάσης.
Το στρώμα κατοίκησης της πρώτης φάσης περιλαμβάνει μικρή ποσότητα μελαμβαφών
αγγείων. Ξεχωρίζουν οι σκύφοι (Εικ. 6), διαφορετικών χαρακτηριστικών και μεγεθών, κάποιοι
εκ των οποίων διασώζουν οπές για την ένθεση μολύβδινων συνδέσμων, ως πρακτική
επιδιόρθωσης αγγείων. Συλλέχθηκε, επίσης, κύλικα-σκύφος με εμπίεστη διακόσμηση στον
πυθμένα (Εικ. 7-8), και φιαλίδιο, στη βάση του οποίου υπάρχει εγχάρακτη επιγραφή (Εικ. 910). Πρόκειται πιθανώςγια το γράμμα Ν, και στην περίπτωση που δεν σχετίζεται με το όνομα
του ιδιοκτήτη του, ενδέχεται να αναφέρεται στο περιεχόμενο του αγγείου. Όμοιο φιαλίδιο από
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ναυάγιο στην Αλόννησο8 διασώσει την επιγραφή ΛΥ, που ίσως αναφέρεται στο φάρμακο
λύκιον, το οποίο κατά τον Γαληνό χρησιμοποιούνταν στις φλεγμονές και ελκώσεις του
στόματος και σε έρπητες9. Δεν αποκλείεται ωστόσο το φιαλίδιο από τη Σαλαμίνα να περιείχε
κάποιο βότανο, ή ακόμα και κάποια ἡδύσματα, σπόρους μπαχαρικών δηλαδή, που θα ήταν
απαραίτητα στο μαγείρεμα.
Στα πολυτελή αγγεία του συνόλου ανήκουν τμήματα ερυθρόμορφου αμφορέα, με
απεικόνιση γυναικών (Εικ. 11), και είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι αυτά τα όστρακα
αποτελούν τα μοναδικά δείγματα ερυθρόμορφης κεραμικής του συνόλου. Στην υπόλοιπη
κεραμική περιλαμβάνονται αγγεία μερικώς γανωμένα, όπως ο στάμνος με γραπτή διακόσμηση
κυματοειδούς γραμμής στον ώμο (Εικ.12-13) και οι λεκάνες. Στους αμφορείς, που
αναγνωριστήκαν, χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αποτελούν τμήματα τριών τουλάχιστον
αμφορέων από τη Μένδη της Χαλκιδικής (Εικ. 14). Στην άβαφη κεραμική καθημερινής χρήσης
περιλαμβάνονται κάδοι και πρόχοι, ενώ σημαντικό ποσοστό καταλαμβάνουν και τα μαγειρικά
σκεύη, όπως οι χύτρες, οι λοπάδες και τα καλύμματά τους (Εικ.15). Διατροφικά κατάλοιπα
αποτελούν τα θαλασσινά όστρεα που συλλέχθησαν (Εικ. 16). Πρόκειται για τα είδη
MurextrunculusL./RockMurex (πορφύρα), CerithiumvulgareBr./Hornshell (κεράτιος) και
MurexBrandarisL./DyeMurex (πορφύρα)10.
Το πιο ενδιαφέρον ωστόσο εύρημα του συνόλου είναι το χείλος λουτηρίου ή
περιρραντηρίου, με πλαστική διακόσμηση πηνίου (Εικ. 17-18). Τα λουτήρια, πήλινα ή
μαρμάρινα, αποτελούνται από μια μεγάλη λεκάνη πάνω σε ψηλή κυλινδρική βάση 11,
περιγραφή που ταιριάζει και στην αναφορά του Πολυδεύκη (Ονομαστικόν Χ 46): «λουτήριον
και ὑπόστατον». Πολύ συχνά μάλιστα, στην αγγειογραφία εικονίζονται άνδρες και κυρίως
γυναίκες να πλένονται σε αυτά12. Η ύπαρξη λουτηρίων τόσο σε ιερά όσο και σε οικίες έχει
εγείρει πολλές συζητήσεις για την τελετουργική χρήση τους, όταν αυτά βρίσκονται σε
οικιστικό περιβάλλον13. Η τελετουργική τους χρήση στο πλαίσιο του οίκου σχετίζεται με το
πλύσιμο του βρέφους μετά τη γέννησή του, με το πλύσιμο του νεκρού σώματος κατά τη
διάρκεια των ταφικών προετοιμασιών, αλλά και του ίδιου του σπιτιού που έχει μολυνθεί από
μια γέννηση, έναν θάνατο ή από μίασμα. Συχνά μάλιστα για αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται
ειδικό νερό, όπως για παράδειγμα στην Κέα, όπου απαιτούνταν θαλασσινό νερό ή από
συγκεκριμένο μέρος, όπως στην Αθήνα από την Εννεάκρουνο κρήνη14.
Η μελαμβαφής και ερυθρόμορφη κεραμική προέρχεται από αττικά εργαστήρια, ενώ σε
αττικά εργαστήρια πρέπει να αποδοθούν τα άβαφα αγγεία και τα μαγειρικά σκεύη. Εξαίρεση
αποτελεί το λουτήριο που προέρχεται από κορινθιακό εργαστήριο15. Η ύπαρξη του λουτηρίου
στο σύνολο αυτό μας πληροφορεί για τις πρακτικές εν γένει, και ενδεχομένως και τις
τελετουργικές συνήθειες των κατοίκων της Σαλαμίνας αυτήν την περίοδο, αλλά ταυτόχρονα
και για τις ομοιότητες των εθίμων με τους κατοίκους των γύρω περιοχών. Η παρουσία των
αμφορέων δηλώνει τις εμπορικές επαφές με άλλα μέρη του Αιγαίου, και σε συνδυασμό με τα
άβαφα και χυτροειδή αγγεία κάνουν την ταύτιση του χώρου με τμήμα οικίας βέβαιη.
Η εύρεση πολλών τμημάτων αγγείων που συνανήκουν ή συγκολλώνται σε συνδυασμό με το
περιορισμένο χρονικό εύρος του συνόλου, συνηγορούν στην άποψη ότι τα αντικείμενα που
παρουσιάστηκαν αποτελούν μέρος ενός κλειστού συνόλου κεραμικής, που σφραγίστηκε από
το μεταγενέστερο δάπεδο του πεταλόσχημου κτίσματος. Το ανώτερο χρονικό όριο του
συνόλου προσδιορίζεται ανάμεσα στα έτη 460 με 450 π.Χ., οπότε χρονολογείται ο
ερυθρόμορφος αμφορέας16, ο οποίος, ωστόσο, ως είδος πολυτελείας είναι δυνατό να
χρησιμοποιούνταν για ευρύτερο χρονικό διάστημα από την περίοδο παραγωγής του. Στο
τελευταίο τέταρτο του αιώνα χρονολογείται το φιαλίδιο17 και οι αμφορείς από τη Μένδη18 και
στο διάστημα 420 με 410 π.Χ. η κύλικα-σκύφος19. Στο υλικό του υπερκείμενου δαπέδου
εντοπίστηκε τμήμα κύλικας-κανθάρου των αρχών του 4ου αι. π.Χ.20, γεγονός που παρέχει ένα
terminuspostquem για την κατασκευή του πεταλόσχημου κτίσματος. Επομένως ως κατώτερο
χρονικό όριο χρήσης του χώρου μπορούν με ασφάλεια να θεωρηθούν τα τέλη του 5ου ή οι
αρχές του 4ου αι. π.Χ., ενώ μελλοντική έρευνα στο υπόλοιπο τμήμα του κτίσματος ενδέχεται να
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προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια το διάστημα χρήσης του. Η απουσία ιχνών αιθάλης από
το στρώμα δηλώνει ότι το κτίσμα δεν καταστράφηκε από φωτιά, αλλά ότι εγκαταλείφθηκε ή
καταστράφηκε από φυσικά αίτια. Δεν είναι απίθανο, επίσης, λίθοι από τους τοίχους του να
επαναχρησιμοποιήθηκαν σε κάποιο άλλο κτίσμα.
Η εξέταση των δομών και της διασποράς τους από τον 6ο ως και το πρώτο μισό του 4ου αι.
π.Χ. (Εικ. 19), όπως αυτές έχουν αποκαλυφθεί στο οικόπεδο Ζούγρη, δίνει στοιχεία για την
ύπαρξη μικρών δομών με εργαστηριακή ή και αποθηκευτική χρήση κατά τον 6ο και πρώιμο 5ο
αι. π.Χ. στο μέσο περίπου του οικοπέδου, ενώ βορειότερα υπάρχει το κτίσμα του δεύτερου
μισού του 5ου αι. π.Χ. που εξετάζουμε. Από τις αρχές του 4ου αι. π.Χ., ωστόσο, στο νότιο τμήμα
του οικοπέδου ανεγείρονται οικίες, οι οποίες υπακούουν σε κάποιον ευρύτερο πολεοδομικό
σχεδιασμό, ενώ στα βόρεια διαμορφώνεται το πεταλόσχημο κτίσμα. Επομένως,
επιστρέφοντας στο κτίσμα που εξετάζουμε, η εγκατάλειψη μιας οικίας που βρίσκεται έξω από
τα όρια του οικιστικού ιστού κατά το τέλος του 5ου ή στις αρχές του 4ου αι. π.Χ. για την
μετεγκατάσταση των κατοίκων της σε ένα πιο οργανωμένο σύστημα φαίνεται λογική, αν,
μάλιστα, ενταχθεί και στο ευρύτερο πλαίσιο της περιόδου αυτής.
Το Αμπελάκι ήταν τειχισμένο την περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου, ενώ οι επιθέσεις
των Σπαρτιατών στο νησί ή ο φόβος για αυτές, που θα ήταν διαρκής, οδήγησαν στην
κατάργηση πύλης του τείχους, με τη δημιουργία ενός ακόμα οχυρωματικού πύργου 21.
Αναφορές για επιθέσεις στη Σαλαμίνα κατά το 429 π.Χ. αναφέρει ο Θουκυδίδης, ενώ και το 405
π.Χ. ο Σπαρτιάτης ναύαρχος Λύσανδρος λεηλάτησε το νησί22.
Την περίοδο αυτή, επίσης, παράλληλα με τους ενταφιασμούς νεκρών που
πραγματοποιούνται στο νεκροταφείο της πόλης, που τοποθετείται στα δυτικά και
βορειοδυτικά αυτής, πραγματοποιούνται ταφές και στην περιοχή της Κυνόσουρας και μάλιστα
στα ανατολικά του Πολυάνδρειου23, του ομαδικού τάφου των Αθηναίων ηρώων που
ιδρύθηκεμετά τη Ναυμαχία της Σαλαμίνος. Πρόκειται πιθανώς για Σαλαμίνιους, που έπεσαν
κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου και ενταφιάστηκαν σαν ήρωες24 κοντά στο
μνημείο που στήθηκε για μια προγενέστερη νίκη.
Δύο θέσεις ακόμα στο νησί αντανακλούν την ταραγμένη περίοδο και την αγωνία για τον
έλεγχο των θαλάσσιων δρόμων. Η πρώτη, στα βορειοδυτικά του νησιού, αφορά στην
κατασκευή του φρουρίου Βούδορον25, στις αρχές του Πελοποννησιακού πολέμου, με στόχο τον
έλεγχο του λιμανιού των Μεγάρων, και το οποίο εγκαταλείφθηκε γύρω στο 427 π.Χ.. Η
δεύτερη, στο νότιο τμήμα του νησιού, σχετίζεται με πύργο στη θέση Περιστέρια, που
βρισκόταν σε χρήση σε όλο το δεύτερο μισό του 5ου αι. π.Χ.. Ωστόσο, και μετά το τέλος του
Πελοποννησιακού πολέμου η κατάσταση δεν ηρεμεί άμεσα, όπως μας πληροφορούν ο Λυσίας 26
και ο Διόδωρος ο Σικελός27, όταν κατά τη διάρκεια της τυραννίας των Τριάκοντα, εκτελέστηκε
πλήθος επιφανών ανδρών από τη Σαλαμίνα το 403 π.Χ..
Σε αυτό το πλαίσιο, της ταραγμένης περιόδου του δεύτερου μισού του 5ου αι. π.Χ. και του
Πελοποννησιακού πολέμου, εντάσσεται το τμήμα οικίας και η κεραμική του που
παρουσιάσαμε εδώ, αντανακλώντας τις συνήθειες, τις διατροφικές και τελετουργικές
πρακτικές, αλλά και τις εμπορικές σχέσεις των κατοίκων μιας περιοχής που βρέθηκε στη δίνη
του πολέμου. Οι αλλαγές, επομένως, -όπως ένας νέος πολεοδομικός σχεδιασμός που θα
σήμαινε και εγκατάλειψη παλαιότερων δομών- οι οποίες θα συνέβαλλαν στην ανασυγκρότηση
του οικισμού στο τέλος του 5ου και στις αρχές του 4ου αι. π.Χ. ήταν επιβεβλημένες, γεγονός που
επιβεβαιώνεται και από την μετέπειτα ιστορία της Σαλαμίνας, καθώς ο αιώνας που ακολουθεί
θα είναι αιώνας ακμής και ευημερίας για το νησί.
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Εικ. 1 Χάρτης της Σαλαμίνας

106

Εικ. 2 Τοπογραφικό διάγραμμα του όρμου του Αμπελακίου,
δηλώνεται η θέση του οικ. Ζούγρη

Εικ. 4 Ανασκαφικό τετράγωνο 9, κάτοψη

Εικ. 6 Σκύφος

Εικ. 3 Οικ. Ζούγρη, κάτοψη. Με βέλος δηλώνεται η
θέση του ανασκαφικού τετραγώνου 9

Εικ. 5 Ανασκαφικό τετράγωνο 9, δοκιμαστική
τομή (2010), από Ν.

Εικ. 7 Κύλικα-σκύφος

107

Εικ. 8 Κύλικα-σκύφος, σχέδιο

Εικ. 10 Φιαλίδιο, εγχάρακτο γράμμα
στον πυθμένα

Εικ. 12 Στάμνος Εικ.

Εικ. 9 Φιαλίδιο

Εικ. 11 Τμήματα ερυθρόμορφου αμφορέα

Εικ. 13 Στάμνος, σχέδιο
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Εικ. 14 Αμφορέας, σχέδιο

Εικ. 16 Θαλασσινά όστρεα

Εικ. 15 Καλύμματα λοπάδων και λοπάδα, σχέδια

Εικ. 17 Λουτήριο

Εικ. 18 Λουτήριο, σχέδιο
Εικ. 19 Οικ. Ζούγρη, Κάτοψη Α: Δομές του 6ου και 5ου αι. π.Χ.
Κάτοψη Β: Δομές και οικίες του πρώτου μισού του 4ου αι. π.Χ.
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ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
Δρ Προϊστορικής Αρχαιολογίας, αρχαιολόγος της Β’ ΕΠΚΑ
Γνώση, ισχύς και διαπραγμάτευση κοινωνικών ταυτοτήτων.
Η ταφή ενός ιατρού στις αρχαίες Αχαρνές.
Εισαγωγή
Η γνώση συνδέεται με την ισχύ, ειδικά η γνώση εκείνη η οποία παρέχει απαντήσεις, ή απλά
και μόνο εμπλέκεται, σε υπαρξιακά θέματα όπως η γέννηση, η ζωή, η νόσος, ο θάνατος. Η
κατασκευή της γνώσης και η εδραίωσή της ως αυθεντίας επιτυγχάνονται μέσα από κοινωνικές
διαδικασίες και τεχνικές πρόσδοσης κύρους που συνδυάζουν εξειδικευμένη τεχνολογία και
ειδικούς στη χρήση της με πρακτικές συμβολικού περιεχομένου στις οποίες συμμετέχουν
αποκλειστικά ελάχιστοι (Τράκα 2007:7), χωρίς όμως ποτέ να εξαλείφεται η συνεχής πάλη για
συμμετοχή σε αυτή τη γνώση και για τη διεκδίκηση ή διατήρηση της ισχύος που αυτή φέρνει
μαζί της.
Η διαρκής προσπάθεια για συμμετοχή στις σχέσεις ισχύος και εξουσίας, οι οποίες
αναπτύσσονται στα όρια των θεσμών, καθιστά αναγκαία τη διαπραγμάτευση κάθε φορά των
ορίων αυτών, αλλά και της ίδιας της ταυτότητας των ανθρώπων που τη διεκδικούν. Ο όρος
ταυτότητα που αναφέρουμε εμπεριέχει εξίσου τη δική μας αντίληψη για το ποιοι είμαστε
(κοινωνικά, επαγγελματικά, ηθικά, θρησκευτικά κτλ) αλλά και την εικόνα που έχουν οι άλλοι
για μας. Κατά αυτή την έννοια, το ποιοι είμαστε δεν είναι δεδομένο αλλά αποτελεί θέμα
ερμηνείας. Έτσι όλοι προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε την εικόνα μας στους άλλους ώστε να
ερμηνευτεί σωστά, διαπραγματευόμαστε την κοινωνική μας ταυτότητα σε καθημερινή βάση
κατά τη διάρκεια πράξεων, πρακτικών και συνεχών συναντήσεων (Georgousopoulou 2003,
2004).
Μία από τις πρακτικές που αποτελούν ευνοϊκό πεδίο για τη διαπραγμάτευση αυτή των
κοινωνικών ταυτοτήτων είναι η τελετή της ταφής. Η τέλεση της διαδικασίας της αποτελεί μια
καλή στιγμή για την παρουσίαση της ταυτότητας του θανόντος, του κοινωνικού ‘είναι’ του,
αλλά πρωτίστως μια εξαιρετική ευκαιρία για τη διαπραγμάτευση της κοινωνικής ταυτότητας
των ζωντανών, ιδιαίτερα των συγγενών. Αυτοί επιλέγουν σε ποιον τομέα της προσωπικότητας
και του βίου του θανόντος θα δοθεί έμφαση κατά την πρόθεση και την εκφορά του, και, μέσω
αυτού, πώς θα παρουσιάσουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους στην κοινότητα που παρακολουθεί.
Τα ισχυρά συναισθήματα που προξενούνται κατά τη διάρκεια της τελετής της ταφής είναι
άρρηκτα συνδεδεμένα με τα αντικείμενα που λαμβάνουν μέρος σε αυτή (Parker Pearson
1999). Έτσι τα ευρήματα που προέρχονται από ταφές έχουν ιδιαίτερη αξία: είναι από τα λίγα
αντικείμενα που έχουν εναποτεθεί εσκεμμένα στη γη στα πλαίσια μιας πρακτικής, και
επομένως μας συνδέουν άμεσα με τους ανθρώπους της αρχαιότητας, επιτρέποντάς μας μια
ματιά στην κοσμοθεωρία τους. Στην παρούσα μελέτη, λοιπόν, θα προχωρήσουμε πέρα από την
απλή παρουσίαση των ανασκαφικών δεδομένων και θα επιχειρήσουμε, μέσω της θεώρησης
των αρχαιολογικών ευρημάτων στο σύνολό τους, να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους και τις
καθημερινές πρακτικές τους και να ανιχνεύσουμε τις κοινωνικές διαδικασίες που συνδέονται
με τη διαπραγμάτευση της ταυτότητάς τους μέσα σε σχέσεις ισχύος και εξουσίας.
Ανασκαφικά δεδομένα και χρονολόγηση
Το Δεκέμβριο του 2006 αποκαλύφθηκε κατά την εκσκαφή στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Μ.
Περικλιώτη και Δ. Σαββίδη στην οδό Καραολή στις Αχαρνές μαρμάρινη ασύλητη σαρκοφάγος
με αετωματικό κάλυμμα και προσανατολισμό Α—Δ (φωτ.1). Στο εσωτερικό της βρέθηκαν
οστά πάνω σε υπολείμματα ξύλινου φορείου, μικρό τμήμα υφάσματος, ίσως από σάβανο, και
ένα σιδερένιο καρφί στο κέντρο του δαπέδου λυγισμένο σχεδόν σε ορθή γωνία (σχ.1). Τα μόνα
κτερίσματα που συναντήσαμε ήταν δύο χάλκινα εργαλεία, στο Δ. άκρο της, που ταυτίζονται ως
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σπαθομήλη [ΜΜ1848] και κυαθισκομήλη[ΜΜ1849] και προέρχονταν από την εργαλειοθήκη
ενός γιατρού της αρχαιότητας (σχ.1, φωτ.2).
Από την προκαταρκτική παλαιοανθρωπολογική εξέταση που διενεργήθηκε από τη Δρ Ζωή
Τσιώλη και τον Δρ Λουκά Κωνσταντίνου προκύπτει ότι τα οστά από το εσωτερικό της
σαρκοφάγου ανήκουν σε τρεις ενήλικες άντρες (1). Η διατήρηση και των τριών σκελετών δεν
είναι πλήρης και δεν μπορούμε με βεβαιότητα να συμπεράνουμε τη θέση τους εντός της
σαρκοφάγου λόγω της διατάραξης του εσωτερικού της κατά τη διάρκεια της εκσκαφής του
οικοπέδου (2). Γνωρίζουμε όμως ότι τα οστά του ενός από τους νεκρούς είχαν συγκεντρωθεί
στο Δ. άκρο της σαρκοφάγου, μαζί με τα κτερίσματα, καθώς σε αυτό το σημείο είχε εισχωρήσει
υγρασία και τα οστά έχουν αποκτήσει καφετί χρώμα λόγω της επαφής τους με το ξύλο του
φορείου. Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε με ασφάλεια ότι οι τρεις άντρες δεν ετάφησαν
ταυτόχρονα. Πρώτος ετάφη ο άντρας με τον οποίο σχετίζονται τα ιατρικά εργαλεία, και
ακολούθως οι δύο επόμενοι (είτε μαζί είτε με κάποια χρονική διαφορά), για την ταφή των
οποίων προηγήθηκε η συγκέντρωση των οστών και των κτερισμάτων του πρώτου στο Δ. άκρο
της σαρκοφάγου. Η επαναχρησιμοποίηση σαρκοφάγων και οι πολλαπλές ταφές στο
εσωτερικό τους δεν είναι συχνές (3) και αφορούν πιθανώς συγγενείς. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση υπάρχει ένα στοιχείο που μπορεί να δικαιολογήσει τη δεύτερη χρήση της
σαρκοφάγου του ιατρού και την πιθανή ταυτόχρονη ταφή των άλλων δύο ανδρών: το καρφί
από το εσωτερικό της σαρκοφάγου (σχ.1). Το αντικείμενο αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί ως
εξάρτημα του ξύλινου φορείου εφόσον βρέθηκε μόνο του, καθώς μάλιστα είναι γνωστό από τη
βιβλιογραφία ότι συνήθως για τη σύνδεση των σανίδων του φορείου χρησιμοποιούνταν
ξυλόπροκες, κόλλα ή σχοινιά (Kurtz and Boardman 1971(1994):204). Γνωρίζουμε επιπλέον ότι
στα καρφιά που συναντάμε σε ταφές, κυρίως στην ελληνιστική εποχή, αποδίδονταν μαγικές
ιδιότητες. Λυγίζονταν, όπως το παράδειγμά μας, ή διαπερνούσαν αντικείμενα και διπλωμένες
μολύβδινες πλάκες ενεπίγραφες με κατάρες («κατάδεσμοι»). Οι ταφές αυτές
χρησιμοποιούνταν ως ‘γραμματοκιβώτια’ για να προκαλέσουν την προσοχή των θεοτήτων του
Κάτω κόσμου ξορκίζοντας το θάνατο (Kurtz and Boardman 1971(1994):154, 204, 255,
Καλτσάς 1998: 299-300, Ανετάκης etal 2009) και συνόδευαν νεκρούς που έφευγαν βίαια ή
πριν την ώρα τους. Το λυγισμένο καρφί λοιπόν είναι μια ένδειξη υπέρ του πρόωρου, ίσως και
βίαιου, θανάτου των δύο αντρών που ετάφησαν μεταγενέστερα στη σαρκοφάγο όπου είχε
ταφεί ο άντρας με τα ιατρικά εργαλεία: λόγω της βιασύνης που ακολούθησε τον ξαφνικό
θάνατο προτιμήθηκε ο ενταφιασμός τους σε μία ήδη χρησιμοποιημένη σαρκοφάγο, πιθανώς
συγγενικού προσώπου, αν κρίνουμε από την επιμέλεια της μετακίνησης των οστών και των
κτερισμάτων του.
Κατά την απομάκρυνση της σαρκοφάγου μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφής της
αποκαλύφθηκε ακριβώς κάτω από τη ΒΔ γωνία της μεγάλο χάλκινο αγγείο με λεπτά
σφυρήλατα τοιχώματα, σε κακή κατάσταση γιατί είχε συντριβεί από την επαφή με τη
σαρκοφάγο. Πρόκειται για υδρία, το κυρίαρχο χάλκινο ταφικό (τεφροδόχο) αγγείο από τον 5 ο
ως τα τέλη του 4ου αι. π.Χ. (Kurz and Boardman 1971 (1994), Rolley 1986:174, Βοκοτοπούλου
1997:33-36), με ένα σπάνιο θέμα να κοσμεί την κάτω πρόσφυση της κάθετης λαβής: μια
μάσκα σατύρου η οποία πλαισιώνεται από δύο αντιμέτωπα λιοντάρια που κατασπαράσσουν
ένα ελάφι (φωτ.3) [ΜΜ2108]. Η λαβή ίσως κατέληγε σε ανθέμιο όπως αυτή του Μουσείου
Allard Pierson στο Άμστερνταμ που χρονολογείται γύρω στο 400 π.Χ. Την ίδια χρονολόγηση
μας δίνει παρόμοια υδρία από το Duvanlij στο Plovdiv της Βουλγαρίας (τέλος 5ου-αρχές 4ου αι.
π.Χ.) (Diehl 1964:39) (4). Η υδρία λοιπόν μας δίνει ένα terminuspostquem για τη χρονολόγηση
της πρώτης ταφής στη σαρκοφάγο, το 400 π.Χ., και αποτελεί και το μόνο στοιχείο
χρονολόγησης της σαρκοφάγου καθώς δεν βρέθηκε στο χώρο καθόλου κεραμεική.
Πιστεύω ότι η υδρία αποτελούσε μια πρωιμότερη ταφή που καταστράφηκε, ίσως και
συλήθηκε (αφού δε βρέθηκαν η έτερη οριζόντια λαβή και το πώμα της), κατά τη διαδικασία
της ταφής της σαρκοφάγου, καθώς γνωρίζουμε ότι κατά την κατασκευή των τάφων συχνά
διαταράσσονταν παλαιότερες ταφές χωρίς εκδηλώσεις ιδιαίτερης προσοχής για το
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διαταραγμένο νεκρό (Kurz and Boardman 1971 (1994):185). Η ταφή στη σαρκοφάγο θα έλαβε
χώρα αρκετά μεταγενέστερα, όταν πια είχε σβηστεί από τη συλλογική μνήμη η ταφή στην
υδρία και δεν υπήρχε σύνδεση μεταξύ του προηγούμενου νεκρού και των ζωντανών. Αυτή η
χρονολόγηση υποστηρίζεται και από την τυπολογία των ιατρικών εργαλείων, αφού, αν και
γενικά τα αντικείμενα που ανήκουν στον εξοπλισμό των ιατρών διαθέτουν διαχρονικούς
τύπους που συναντώνται ακόμα και σήμερα, ο τύπος της σπαθομήλης με το σχηματισμό
«χελιδονοουράς» αποτελεί φαινόμενο της ύστερης ελληνιστικής εποχής (2ος/1ος αι. π.Χ.) (Künzl
1996:2584-5, 2002:51).
Τα ιατρικά εργαλεία της οδού Καραολή
Και τα δύο εργαλεία που αποκαλύφθηκαν στην ταφή της οδού Καραολή ανήκουν στην
κατηγορία της μήλης (5). Στην πιο απλή και αρχική της μορφή η μήλη είναι ένα λείο ραβδάκι
που χρησιμεύει ως προέκταση του δαχτύλου του γιατρού για την εξερεύνηση κοιλοτήτων
(μύτη, αυτιά, κτλ) και τραυμάτων (6). Για καθημερινή χρήση ο γιατρός είχε πρόχειρες μια
σειρά από μήλες σε διάφορα σχήματα που τις περισσότερες φορές χρησίμευαν ως ‘’διπλά’’
εργαλεία, είχαν δηλαδή διαφορετικά διαμορφωμένες απολήξεις. Στις περισσότερες
περιπτώσεις στο ένα από τα δύο άκρα δινόταν το σχήμα κουκουτσιού ελιάς (πυρήν).
Με αυτόν τον τρόπο είναι κατασκευασμένο το ένα άκρο του πρώτου μας εργαλείου, της
σπαθομήλης Μ.Μ.1848 (σχ.1, φωτ.2). Το άλλο της άκρο είναι διαμορφωμένο ως επιμήκης
επίπεδη σπάτουλα με σχήμα ΄χελιδονοουράς’ (Künzl 2002:51) και ευθύγραμμη απόληξη. Ο
στειλεός έχει κυλινδρική διατομή και είναι λίγο πιο παχύς στη μέση. Το συνολικό μήκος του
εργαλείου είναι 16 εκ. Το συγκεκριμένο εργαλείο έχει πολλές χρήσεις. Εκτός από εργαλείο
εξέτασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την παρασκευή φαρμάκων ως αναδευτήρι με την
απόληξη σε σχήμα πυρήνα ελιάς, για την επίθεσή τους σε μορφή σκόνης ή αλοιφής με τη
σπάτουλα, και για την εφαρμογή των υγρών φαρμάκων (όπου ένα κομμάτι υφάσματος
βυθίζεται στο υγρό και προσδένεται στη μέση του στειλεού επιτρέποντας στο φάρμακο να
σταλάξει από το άκρο του). Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί ως σπάτουλα για τη γλώσσα,
εργαλείο καυτηριάσεως, εργαλείο για να χωρίζει τους ιστούς από το οστό σε ορθοπεδικές
επεμβάσεις, ή ακόμα και σε αμβλείες τομές στην περίπτωση που τα άκρα της σπάτουλας είναι
λεπτά και σχετικά οξέα όπως στο παράδειγμά μας (Milne 1907:57-89, Πουρναρόπουλος
1973:20-22, Michaelides 1984:325-326, Krug 1993(2002):96-98).
Το δεύτερο εργαλείο ταυτίστηκε ως κυαθισκομήλη ή ωτική μήλη Μ.Μ. 1849 (σχ.1, φωτ.2), και
αποτελείται από κυλινδρικό στέλεχος που το ένα του άκρο απολήγει σε διεύρυνση υπό μορφή
κοχλιαρίου με οβάλ σχήμα και αμβλέα χείλη, ενώ το άλλο του άκρο δε διαθέτει απόληξη σε
σχήμα πυρήνα ελιάς αλλά οξεία. Το μήκος του είναι 13,3 εκ. Και αυτός ο τύπος διαθέτει πολλές
χρήσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή φαρμάκων (εξαγωγή, ανάδευση,
ανάμειξη), αλλά κυρίως στην εξαγωγή ξένων σωμάτων ή κυψέλης από τα αυτιά και στην
επίθεση ή ενστάλαξη φαρμάκων εντός των ώτων. Οι ωτικές μήλες με ιδιαίτερα λεπτό σχήμα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για τον καθαρισμό τραυμάτων, την απόξεση συριγγίων,
τον καθετηριασμό της ουρήθρας, ή για να αναχαιτίζουν το αίμα που ρέει από τις φλεβοτομίες
(Milne 1907:63, Πουρναρόπουλος 1973:22, Krug 1993 (2002): 98-99).
Τα δύο αυτά εργαλεία αποτελούσαν, μαζί με μια συλλογή από διαφορετικές μήλες, μέρος
ενός προσεκτικά επιλεγμένου συνόλου που θα συνόδευε το instrumentarium ενός γιατρού της
αρχαιότητας, και μεταφέρονταν σε κυλινδρικές θήκες (7). Οι μήλες απαντώνται αρκετά συχνά
ως αρχαιολογικά ευρήματα, γεγονός που φανερώνει τόσο την ευρεία χρήση τους όσο και τη
σχετική διαθεσιμότητά τους και την ευκολία αντικατάστασής τους, και μας οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι οι μήλες συγκαταλέγονταν όχι στα πιο πολύτιμα αντικείμενα της ιατρικής
εργαλειοθήκης αλλά στα πιο βασικά.
Οι γνώσεις μας για τα ιατρικά εργαλεία και τις ιατρικές πρακτικές της αρχαιότητας
προέρχονται από τα αρχαία συγγράμματα όπου, εκτός από λεπτομερείς οδηγίες διάγνωσης και
νοσηλείας, λειτουργίας των οργάνων και παρασκευής και χρήσης φαρμάκων, αναφέρονται με
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τα ονόματά τους τα εργαλεία της αρχαιότητας και περιγράφονται με ακρίβεια οι χρήσεις τους
(Milne 1907:1-9, Meyer-Steineg 1912) (8), καθώς και από αρχαιολογικά ευρήματα κυρίως της
ρωμαϊκής εποχής και ως επί το πλείστον από τάφους. Μόνο λίγα αποτελούν τυχαίες αποθέσεις
και προέρχονται από ιερά (ιερό του Απόλλωνα Μαλεάτα στην Επίδαυρο, 5ος/4ος αι. π.Χ. (9),
ιερό της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα (10)) και οικιστικά σύνολα (Όλυνθος στην Χαλκιδική, 348
π.Χ. (11), Ρήνεια στη Δήλο, πριν το 69 π.Χ. (12)), καθώς και από valetudinaria (στρατιωτικά
νοσοκομεία) (π.χ. στη Γερμανία) (13), θέρμες (14), οικίες (όπως η Οικία του Χειρουργού στην
Πομπηία, 79 μ.Χ.) (15), και από ποταμούς (Τίβερης στη Ρώμη και Saône στη Γαλλία) (16) και
ναυάγια (Capo Plemmirio στις Συρακούσες, 2ος αι. μ.Χ.) (17).
Ταφές με ιατρικά εργαλεία: το status του ιατρού στον θάνατο
Τα παραπάνω αρχαιολογικά σύνολα, ως τυχαίες αποθέσεις, μας δίνουν πληροφορίες για το
πώς και το πού λάμβαναν χώρα οι ιατρικές πρακτικές. Εικόνα όμως για την κοινωνική θέση
του ιατρού, τη σπουδαιότητα του ιατρικού επαγγέλματος και τις πρακτικές που συνόδευαν
αυτό το ρόλο έχουμε από τα σύνολα που εναποτέθηκαν εσκεμμένα, τις ταφές.
Οι πιο εντυπωσιακές ταφές με ολόκληρα σύνολα από instrumentaria βρέθηκαν εκτός του
ελλαδικού χώρου και ανήκουν στη ρωμαϊκή αυτοκρατορική εποχή (1ος-4ος αι. μ.Χ.) (18), με τις
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην κεντρική Ευρώπη (περιοχές GalliaBelgicaκαι Germania)
(Künzl 1983, Jackson 1986:119, 1996:79-101). Ενδεικτικά αναφέρουμε τον τάφο στο Bingen
της Γερμανίας (1ος/2ος αι. μ.Χ.) όπου αποκαλύφθηκαν περίπου 60 μεταλλικά αντικείμενα,
ανάμεσά τους 13 νυστέρια, μοχλός οστών, εργαλεία για ανάτρηση κρανίου, σπάτουλες, και
τρεις βεντούζες με υποστατό (Künzl 2002:36-38) (19).
Δυστυχώς δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για ταφές με ιατρικά εργαλεία από τον ελλαδικό
χώρο, γεγονός που ίσως οφείλεται σε έλλειψη επαρκούς δημοσίευσης (20). Κατά εντυπωσιακό
όμως τρόπο η πρώτη φορά που η κοινωνική σπουδαιότητα του ιατρικού επαγγέλματος
μαρτυρείται αρχαιολογικά είναι σε ταφικά σύνολα από θαλαμοειδείς τάφους της Μυκηναϊκής
εποχής (15ος αι. π.Χ.), στο Ναύπλιο (με χάλκινους καθετήρες, μικρές σμίλες, τανάλια με
ευθύγραμμα μάγουλα, κοχλιάριο, ξυράφι) (Δειλάκη 1973, Protonotariou-Deilaki 1980, Arnott
1996, 1997) και στο Καλαπόδι της Φωκίδας (ασημένιο κοχλιάριο μαζί με εξοπλισμό
πολεμιστή) (Dakoroneia 2007), γεγονός που επιβεβαιώνεται και από παλαιοπαθολογικά
ευρήματα και από αναφορές σε πινακίδες της Γραμμικής Β και στον Όμηρο (21). Κατά την
κλασική εποχή κάποιες ταφές περιέχουν βεντούζες [Ιαλυσσός Ρόδου (Berger 1970:63), Θήβα,
Κόρινθος, Τανάγρα (Krug 1993(2002):33,79, Künzl 1996: 2437-8)], οι οποίες φαίνεται να
αποτελούσαν διακριτικό του ιατρικού επαγγέλματος λόγω του σημαντικού ρόλου που έπαιζε
στη θεραπεία πάσας νόσου η αφαίμαξη (22).
Ενώ όμως δεν υπάρχουν πολλές ταφές με ιατρικά εργαλεία στον ελλαδικό χώρο, δηλώνεται
με άλλον τρόπο το status των ιατρών στο θάνατο, όπως με τις επιγραφές και τις παραστάσεις
στις επιτύμβιες στήλες. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η επιτύμβια στήλη του ιατρού Ιάσωνα
από τις Αχαρνές (2ος αι. μ.Χ.) (23) (Krug 1993(2002):207-8, Künzl 2002:34), καθώς και η στήλη
της Φανοστράτης που βρέθηκε στις Αχαρνές, σημαντική γιατί αναφέρεται στην πρώτη
γυναίκα γιατρό που γνωρίζουμε με το όνομά της (τέλος 4ου αι. π.Χ.) (Brock 1994:340, Nutton
2004:101-2) (24).
Βλέπουμε λοιπόν ότι κατά την αρχαιότητα υπήρχε η ανάγκη να τονίζεται ο ρόλος του
γιατρού στο θάνατο, ήδη από την προϊστορική εποχή, και ότι ειδικά η απόθεση πολύτιμων
(επειδή συνδέονται με αποκλειστική γνώση) εργαλείων, ακόμα και ολόκληρων instrumentaria,
ως κτερισμάτων που αποσύρονται από την καθημερινή τους χρήση για να συνοδεύσουν τον
νεκρό ιατρό στο θάνατο, ενισχύοντας την εικόνα του και το γόητρό του, αποτελεί διαχρονικό
φαινόμενο. Ο λόγος της επιλογής τους, βέβαια, διαφέρει σε κάθε περίπτωση και εξαρτάται από
τις συγκεκριμένες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες της κάθε εποχής. Μένει λοιπόν να
εξετάσουμε ποιος ήταν ο ρόλος του γιατρού, ποια η κοινωνική του θέση, και πώς εμπλεκόταν
στις σχέσεις της γνώσης με την ισχύ και την εξουσία στο πλαίσιο της ελληνιστικής εποχής
όπου εντάσσεται η ταφή της οδού Καραολή.
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Ο ρόλος του γιατρού: κοινωνική θέση και τεχνικές επιδίωξης γοήτρου
Η ξεχωριστή θέση που κατείχε ο γιατρός στην αρχαιότητα διαφωτίζεται από το θεσμό του
«δημόσιου ιατρού», τον οποίο πληροφορούμαστε ήδη από τον Ηρόδοτο. Φαίνεται ότι οι
ελληνικές πόλεις-κράτη αναγνώριζαν την πρόνοια για την υγεία των πολιτών ως υποχρέωσή
τους και ήταν διατεθειμένες να παραχωρήσουν χρήματα και προνόμια στους «δημόσιους
γιατρούς», όπως ελευθερία από τοπικούς φόρους, απαλλαγή από την υποχρέωση εκλογής σε
αξιώματα που συνδέονταν με οικονομικές και προσωπικές επιβαρύνσεις, παραχώρηση σπιτιού
και εδαφικής έκτασης, ακόμα και καλής θέσης στο θέατρο (Nutton 2004:154) (25). Οι
απολαβές αυτές βέβαια έπρεπε να αντιστοιχούν σε υψηλά προσόντα που εγγυάτο η καλή
φήμη ή η επιτυχής εξάσκηση του επαγγέλματος στην ίδια την πόλη.
Βλέπουμε λοιπόν να χαράσσεται το περίγραμμα μιας ξεχωριστής τάξης που έχαιρε ειδικών
προνομίων, επιβεβλημένης υψηλής αμοιβής και υψηλής κοινωνικής θέσης χάρη στην
εξειδικευμένη γνώση που κατείχαν τα μέλη της και στις ιδιαίτερες πρακτικές που εξασκούσαν.
Πρέπει να αντιληφθούμε όμως ότι στην πλειοψηφία τους, αν και έχαιραν εκτίμησης και
σεβασμού, οι γιατροί δεν κατατάσσονταν στο ανώτατο στρώμα της κοινωνικής και
οικονομικής ελίτ. Σε μια κοινωνία όπου οι πλούσιοι απολάμβαναν εισόδημα που προερχόταν
από την εργασία άλλων, ως κάτοχοι γης ή σκλάβων, το γεγονός ότι κάποιος έπρεπε να
δουλέψει για να ζήσει, να ασκήσει ένα βιοποριστικό επάγγελμα, ήταν μια ένδειξη ότι
βρισκόταν εκτός των ορίων της ανώτατης κοινωνικής τάξης. Ταυτόχρονα, η εκπαίδευση των
γιατρών δεν ήταν επίσημη ούτε κατέληγε στην απονομή κάποιου ‘πτυχίου’. Τα χειρωνακτικά
επαγγέλματα με την ευρύτερη έννοια, ανάμεσά τους οι εικαστικές τέχνες και η ιατρική, δεν
είχαν σταθερά οριοθετημένες απαιτήσεις, και ο πιο προσιτός τρόπος να μάθει κανείς μια
τέτοια τέχνη ήταν η μαθητεία σε κάποιον που ήδη την εξασκούσε. Επειδή ήταν διαδεδομένο ο
γιός να αναλαμβάνει το επάγγελμα του πατέρα του, αυτός γινόταν συνήθως ο δάσκαλός του
(π.χ. Ιπποκράτης). Φυσικά ούτε κατά την εξάσκηση του επαγγέλματος υπήρχε
θεσμοθετημένος έλεγχος γνώσης και πρακτικής, επομένως συνέβαινε συχνά ο τίτλος του
γιατρού να απονέμεται από οποιονδήποτε επίδοξο υποψήφιο στον εαυτό του, πόσο μάλλον
όταν από τον Όρκο του Ιπποκράτη πληροφορούμαστε ότι η χειρότερη ποινή για την κακή
εξάσκηση της ιατρικής ήταν η απώλεια του ‘καλού ονόματος’. Το μοναδικό μέτρο για την
αξιολόγηση του γιατρού ήταν οι επιτυχίες του και η καλή φήμη που συνδεόταν με αυτές (Krug
1993(2002):187-8, Jackson 2005:97).
Οι ηθικές και θεραπευτικές μέθοδοι για την απόκτηση γνώσης και τη σωστή εξάσκηση της
ιατρικής, ένας ‘οδηγός’ για τους υποψήφιους γιατρούς, παρουσιάζονται για πρώτη φορά
γραπτά στα ιπποκρατικά κείμενα στα τέλη του 5ου αι. π. Χ. Βέβαια πρέπει να έχουμε στο νου
μας ότι τα ιπποκρατικά κείμενα δεν αντιπροσωπεύουν την αποκλειστική μέριμνα της εποχής
τους για την υγεία. Παράλληλα συνυπήρχαν λαϊκοί θεραπευτές που εξασκούσαν
παραδοσιακές/μαγικές πρακτικές καθώς και η θρησκευτικά ορμώμενη ιατρική στους χώρους
λατρείας του Ασκληπιού. Η Ιπποκράτεια Γραμματεία όμως κατέστησε ευρέως γνωστή και
διαθέσιμη μια παράδοση που χαρακτηριζόταν από κοινωνική σπουδαιότητα και πνευματικό
γόητρο, κατασκευάζοντας έτσι ένα είδος κυρίαρχης ιατρικής και προσφέροντας μια μέθοδο
εδραίωσης ενός σώματος ειδικά εκπαιδευμένων θεραπευτών που αναλαμβάνει το ρόλο του
προστάτη των ασθενών αποκτώντας όλο το κοινωνικό γόητρο που πηγάζει από αυτή τη θέση
(Τράκα 2007, McKeown 2002).
Οι μείζονες εξελίξεις στον τομέα της χειρουργικής (26) και η ανάπτυξη της φαρμακολογίας
(27) κατά την ελληνιστική εποχή οδήγησαν σε νέες εξειδικεύσεις του ιατρικού επαγγέλματος,
το οποίο επιπλέον απέκτησε διευρυμένο πεδίο δράσης στα πλαίσια της ανανέωσης και της
κινητικότητας που επέφερε η εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού σε όλη την ανατολική
Μεσόγειο.
Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι οι γιατροί στην ελληνιστική εποχή δρούσαν σε ένα καθεστώς
ελεύθερης αγοράς. Είχαν να ανταγωνιστούν καλά εκπαιδευμένους και έμπειρους συναδέλφους
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τους, εναλλακτικά είδη ιατρικής, και τσαρλατάνους που προσποιούνταν τους γιατρούς χωρίς
ιδιαίτερες επιπτώσεις. Αυτή η ελεύθερη ιατρική αγορά αποτελούσε ένα εξαίρετο πεδίο δράσης
με πολλές ευκαιρίες ατομικής κίνησης και επαγγελματικής και κοινωνικής ανέλιξης. Ως μία
ακόμη τεχνική εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων που προσφέρει η ελεύθερη αγορά μπορούν
να θεωρηθούν και οι εντυπωσιακές ταφές με ιατρικά εργαλεία, όχι πια από πλευράς του
θανόντα ιατρού αλλά εκ μέρους των ζωντανών συγγενών του. Οι ιατρικές γνώσεις είχαν
καταγραφεί ήδη από τα τέλη του 5ου αι. π.Χ., άρα δεν ήταν πια μυστικές. Οι εξειδικευμένες
πρακτικές όμως μπορούσαν να εξασκηθούν επιτυχώς αποκλειστικά από λίγους. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση, το γόητρο της εξειδικευμένης γνώσης συμβολίζεται με την ισχυρή
παρουσία των ιατρικών εργαλείων και κληροδοτείται, μέσω της δημόσιας έκθεσης και
διεκδίκησής του κατά τη διάρκεια της τελετής της ταφής, από τον νεκρό στους συγγενείς του.
Η ταφή ενός γιατρού στις αρχαίες Αχαρνές: μια ιστορία επιδίωξης γοήτρου
Σε αυτό το πλαίσιο της συνειδητής επιλογής των ταφικών πρακτικών καθώς και των
αντικειμένων που περίοπτα συνοδεύουν το νεκρό και πλάθουν κοινωνικό γόητρο θα
προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε την ταφή της οδού Καραολή. Παρατηρούμε αρχικά την
επιλογή της σαρκοφάγου, η οποία αποτελεί την πιο δαπανηρή μορφή ταφής με ενταφιασμό
(Kurtz and Boardman 1971 (1994):180). Η συγκεκριμένη σαρκοφάγος δεν διαθέτει εξαιρετική
επεξεργασία, ιδίως στις εξωτερικές της όψεις (φωτ.4). Αυτό όμως δε θα επηρέαζε την
εντύπωση της πολυτέλειας που επεδίωκαν να δώσουν οι συγγενείς, καθώς οι σαρκοφάγοι
θάβονταν στο έδαφος με τρόπο που να μην είναι ορατό το εξωτερικό τους, και η πρόθεση και
εκφορά του νεκρού λάμβανε χώρα πάνω σε ξύλινο φορείο (Kurtz and Boardman 1971
(1994):185), υπολείμματα του οποίου έχουμε βρει εντός της σαρκοφάγου μας.
Η επιλογή των δύο ιατρικών εργαλείων ως μοναδικών κτερισμάτων του νεκρού χωρίς την
παρεμβολή άλλων αντικειμένων ενισχύει το λόγο για τον οποίο επιλέχθηκαν, δηλαδή για να
τονιστεί η επαγγελματική ιδιότητα και, σε προέκταση, η κοινωνική θέση του θανόντα, μέσα σε
ένα πλαίσιο αναγκαιότητας της συνεχούς επιβεβαίωσης της ταυτότητας του γιατρού όπως
επιβαλλόταν από την αβεβαιότητα που προκαλούσε και στους ασθενείς και στους γιατρούς η
έλλειψη επίσημης εκπαίδευσης και θεσμοθετημένου ελέγχου γνώσεων και πρακτικής, καθώς
και από τις δυνατότητες που ανοίγονταν για την απόκτηση μεγαλύτερης φήμης και γοήτρου
μέσα σε μια ελεύθερη αγορά. Αυτή η καλή φήμη διεκδικείται και επιβεβαιώνεται κατά τη
διάρκεια της ταφής, συμπυκνώνοντας το βίο του θανόντα στην ιατρική του ταυτότητα.
Γιατί όμως επιλέγησαν αυτά τα συγκεκριμένα εργαλεία, η σπαθομήλη και η κυαθισκομήλη,
ανάμεσα σε όλα τα εργαλεία που περιλαμβάνει το instrumentarium ενός γιατρού; Θα
μπορούσαν να έχουν επιλεγεί χαρακτηριστικότερα εργαλεία όπως οι βεντούζες, ή πιο
εξειδικευμένα όπως νυστέρια, λαβίδες, τανάλιες, ή ακόμα και το σύνολο της εργαλειοθήκης του
γιατρού, όπως είδαμε να συμβαίνει σε άλλες ταφές εκτός ελλαδικού χώρου. Για να εξηγήσουμε
την παρουσία τους πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε στο νου μας ότι η απόθεσή τους δεν είναι
τυχαία αλλά αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής που εξυπηρετούσε τους σκοπούς και τα
συμφέροντα αυτών που την πραγματοποίησαν, μια εξαίρετη ευκαιρία για τη διαπραγμάτευση
της δικής τους κοινωνικής ταυτότητας.
Τα συγκεκριμένα ιατρικά εργαλεία, λοιπόν, φέρουν λόγω της αναγνωρισιμότητάς τους την
ανενδοίαστη επιβεβαίωση της ταυτότητάς του θανόντος ως ιατρού και την εδραίωση της
κοινωνικής θέσης και του γοήτρου που συνόδευε αυτόν τον τίτλο, το οποίο παρέμενε ζωντανό
και μεταδιδόταν στους επιγόνους του. Συνυπολογίζοντας ότι η ιατρική ήταν οικογενειακό
επάγγελμα και η γνώση συνήθως μεταδιδόταν από πατέρα σε γιο, μπορούμε να υποθέσουμε
ότι το τέκνο ήδη ακολουθούσε ή επεδίωκε να ακολουθήσει το ίδιο επάγγελμα. Σε αυτή την
περίπτωση είναι λογικό να επιθυμούσε να χρησιμοποιήσει τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό του
θανόντα, αποφεύγοντας το έξοδο της απόκτησης νέων εργαλείων στο σύνολό τους. Επομένως
η επιλογή της απόσπασης των δύο μηλών από την ιατρική εργαλειοθήκη με σκοπό την
περίοπτη τοποθέτησή τους στον τάφο πιθανώς να έγινε με βάση όχι μόνο την
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αναγνωρισιμότητά τους ως φορείς της εξειδικευμένης ιατρικής γνώσης, αλλά και το σχετικά
μικρό κόστος αντικατάστασής τους.
Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε για την ταφή της οδού Καραολή ότι, επιβεβαιώνοντας
την επαγγελματική φήμη του πατέρα και καταξιώνοντάς τον στο θάνατο, το τέκνο διεκδικεί
και τη δική του επαγγελματική καταξίωση μέσα από τη φήμη του γονιού-δασκάλου, σε ένα
πλαίσιο ελεύθερης αγοράς όπου η ‘διαφήμιση’ και η διεκδίκηση του καλού ονόματος δεν είναι
μόνο συνηθισμένη αλλά και επιβεβλημένη, και όπου τα οφέλη είναι διεκδικήσιμα και πολλά
αφού συνδέονται με αποκλειστικές πρακτικές και γνώσεις σχετικά με τη ζωή και το θάνατο
μέσα σε σχέσεις ισχύος και εξουσίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Θερμές ευχαριστίες στην κα Μαρία Πλάτωνος-Γιώτα για την παραχώρηση της ανασκαφής προς μελέτη και για την
πολυετή της καθημερινή συμπαράσταση και υποστήριξη. Επίσης στην Οργανωτική Επιτροπή του 10 ου Συμποσίου Ιστορίας και
Λαογραφίας και στον πρόεδρό της Δημήτρη Γιώτα.
(1) Πολλές ευχαριστίες στη Δρ Ζωή Τσιώλη, Φυσική Ανθρωπολόγο, και στον Δρ Λουκά Κωνσταντίνου, ΙατρόΠαλαιοπαθολόγο. Σύμφωνα με την προκαταρκτική μελέτη τους η ηλικία του ενός από τους τρεις νεκρούς εντοπίζεται στα 2025 έτη. Η παρουσίαση της πλήρους ανθρωπολογικής και παλαιοπαθολογικής μελέτης των οστών από την ανασκαφή θα γίνει
στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ανθρωπολογίας 2012.
(2) Το κάλυμμα της σαρκοφάγου μετακινήθηκε κατά τη διάρκεια της εκσκαφής του οικοπέδου και αρκετή ποσότητα
χώματος εισχώρησε στο εσωτερικό της καθιστώντας δύσκολο τον εντοπισμό της ακριβούς θέσης των εύθριπτων οστών.
(3) Οι πολλαπλές ταφές σε σαρκοφάγους συνήθως είναι σύγχρονες και αφορούν συγγενείς, με πιο ευνόητους τους
συνδυασμούς μητέρας-παιδιού ή συζύγων (Blegenetal1984:69, Kurtz and Boardman 1971(1994):183). Η επανάχρηση
σαρκοφάγων πραγματοποιείται πιθανώς πάλι από συγγενείς, ιδίως όταν το διάστημα που μεσολαβεί είναι μικρό (1-2 γενιές).
Αν ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει είναι λίγος και δεν έχει επέλθει αποσύνθεση ο πρώτος νεκρός δεν μετακινείται (Γραμμένος
και Τιβέριος 1984:9, 24, 42), ενώ στην αντίθετη περίπτωση τα οστά του πρώτου νεκρού μαζί με τα κτερίσματά του
συγκεντρώνονται σε μία άκρη ώστε να δημιουργηθεί χώρος για την επόμενη ταφή (Γραμμένος και Τιβέριος 1984:26,
Blegenetal1984:76-8).
(4) Το κυρίαρχο θέμα είναι η Σειρήνα (α’ μισό 5ου αι. π.Χ.), η χυτή Νίκη (β’ μισό 5ου αι. π.Χ.), και σφυρήλατα περίτμητα
ανάγλυφα με δύο συνήθως μορφές που αποτελούν μια σύνθεση (Αφροδίτη και Έρως, Βορέας και Ωρείθυια) (αρχές 4 ου αι. π.Χ.)
(Βοκοτοπούλου 1997:42). Άμεσος πρόδρομός της υδρίας από την οδό Καραολή είναι η υδρία της Ερέτριας (τώρα στο Μουσείο
του Βερολίνου), που έχει μόνο τη μάσκα του Σειληνού (α’ μισό 5 ου) (Folzer 1906:88). Η διακόσμηση αυτή έχει άμεση σύνδεση
με την ταφική χρήση της υδρίας, αφού ο σάτυρος παραπέμπει στο Διόνυσο, τον «κύριο των ψυχών» (Diehl 1964:133).
(5) Οι μήλες, ιδιαίτερα οι σπαθομήλες και οι κυαθισκομήλες, ερμηνεύονται από κάποιους ως εργαλεία φαρμακοποιού παρά
γιατρού. Σε μια εποχή όμως που οι γιατροί προμηθεύονταν τις πρώτες ύλες και ετοίμαζαν οι ίδιοι τα γιατρικά τους δεν υπήρχε
τέτοια διάκριση επαγγέλματος (Künzl 2002:35). Οι μήλες έχουν ερμηνευτεί και ως εξοπλισμός καλλιτέχνη ή ως εξαρτήματα
καλλωπισμού όταν συναντώνται σε ταφές χωρίς τη συνοδεία άλλων χαρακτηριστικότερων ιατρικών εργαλείων (Salazar
2000:239, Jackson 2002, Randolph 1998). Για παράδειγμα, σπαθομήλη έχει βρεθεί σε συλημένο πώρινο κιβωτιόσχημο τάφο
ελληνιστικών χρόνων στην Τανάγρα, μαζί όμως με πτυκτό κάτοπτρο (Ανδρειωμένου 2007:103-4, 254-5, πιν.142.3). Οι
συγκεκριμένοι τύποι της οδού Καραολή δικαιολογούν λόγω του σχήματός τους τη χρήση τους ως ιατρικά εργαλεία.
(6) Ειδικά στην κλασική αλλά και στην πρωιμότερη εποχή, όταν σύμφωνα με τα ιπποκρατικά συγγράμματα υπήρχαν
περιορισμοί στη χειρουργική επέμβαση σε ζωντανό σώμα (vivisection) και στη νεκροτομή (dissection), αυτό το εργαλείο έδινε
πολύτιμες πληροφορίες για τα εσωτερικά όργανα και τις λειτουργίες τους (Randolph 1998:98). «Η χειρουργική επέμβαση σε
νεκρό σώμα θεωρείτο για μεγάλο χρονικό διάστημα αμφίβολης αξίας, ενώ η επέμβαση σε ζωντανό σώμα μη εφαρμόσιμη.
Επέμβαση σε ζωντανό άνθρωπο παραδίδεται για πρώτη φορά στη χειρουργική των αλεξανδρινών χρόνων, αλλά
καταδικάζεται ως επικίνδυνη υπερβολή κακής επίδειξης γνώσεων» (βλ.26) (Krug 1993(2002):32).
(7) όπως μας είναι γνωστό από την Πομπηία, όπου δίπλα σε σκελετό βρέθηκε μικρό τετράγωνο ξύλινο κουτί με δύο θήκες
(από τις οποίες η άνω περιείχε μαχαιρίδια, λαβίδες και χειρουργικά άγκιστρα, ενώ η κάτω ήταν χωρισμένη σε κουτάκια με
φάρμακα), καθώς και πέντε κυλινδρικά κουτιά με πώμα, από τα οποία το μεγαλύτερο περιείχε διάφορες μήλες, ενώ τα
τέσσερα μικρότερα φάρμακα σε μορφή ράβδων. Προφανώς αυτός ήταν ο βασικός εξοπλισμός με τον οποίο ένας γιατρός
έσπευδε σε ώρα ανάγκης (Krug 1993(2002):81-82).
(8) Ο πρώτος αρχαίος συγγραφέας για ιατρικά θέματα είναι ο Ιπποκράτης που γεννήθηκε στην Κω το 460 π.Χ. και ανήκε
σε οικογένεια Ασκληπιάδων που απέδιδαν την καταγωγή τους στον Ασκληπιό και ασκούσαν για γενιές το ιατρικό επάγγελμα
(Krug 1993(2002):46). Από τα έργα του CorpusHippocraticus άλλα θεωρούνται έργα του ίδιου του πατέρα της ιατρικής και
άλλα έργα της Σχολής της Κω, γραμμένα από τους γιους, τους γαμπρούς ή άλλους μεταγενέστερους μαθητές του Ιπποκράτη
(McKeown 2002:53, Ρηγάτος 2007:15). Στα περίπου 60 έργα που απαρτίζουν το Corpus Hippocraticus προστίθενται και τα 8
βιβλία του Κέλσου, τα έργα του Αρεταίου από την Καππαδοκία, του Γαληνού, του Ορειβάσιου, του Σωρανού του Εφέσιου, του
Παύλου του Αιγινήτη και άλλων συγγραφέων.
(9) μικρό νυστέρι και μήλη (Λαμπρινουδάκης 1978:202). Στην Επίδαυρο ιδρύεται το πρώτο Ασκληπιείο τον 6 ο αι. π.Χ. όπου
λατρεύεται ο θεός Ασκληπιός και λαμβάνουν χώρα θεραπευτικές πρακτικές που περιλαμβάνουν λουτρό, κατάκλιση και ίαση
κατά τη διάρκεια του ύπνου (Λαμπρινουδάκης 2007:10).
(10) σπάτουλα, προκλασικά χρόνια (Künzl 1996:2437).
(11) σπαθομήλες και, ως τώρα άγνωστος, συνδυασμός σπάτουλας-κοχλιαρίου (Robinson 1941:349).
(12) σπαθομήλες (Deonna 1938:222, Künzl 1996:69).
(13) (Künzl 2002:29-30).
(14) στο XantenamNiederrhein, στο Trier, στο WeißenburginBayern, 2ος αι. μ.Χ. (Künzl 2002:43-45).
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(15) και άλλες οικίες, με 70 εργαλεία (Künzl 2002:58-59). Επίσης στο Denvja/Marcianopolis στη Βουλγαρία, 5ος αι. μ.Χ.
(Jackson 1990:7-8, Künzl 2002:45).
(16) χάλκινες κυλινδρικές θήκες με εργαλεία που πιθανώς έχασαν οι ιδιοκτήτες τους (Künzl 2002:45-6). Στον ποταμό
Saône-et-Loire στο Montbellet της Γαλλίας βρέθηκε μια τέτοια θήκη με 5 λεπτά εργαλεία με βελόνες που ερμηνεύονται ως
εξοπλισμός ενός χειρούργου οφθαλμίατρου (Gibbins 1997:457, Jackson 1990:8).
(17) Ερμηνεύονται και ως εξοπλισμός ενός ταξιδευτή οφθαλμιάτρου (Gibbins 1988, 1997:457). Για περισσότερα ιατρικά
εργαλεία από ναυάγια βλ. Gibbins 1997, όπου τεκμηριώνεται και η ύπαρξη ναυτικού γιατρού.
(18) Ταφές πλούσιες σε αριθμό και σε είδος ιατρικών εργαλείων πριν την έλευση των Ρωμαίων (2 ος και 3οςαι. π.Χ.)
συναντώνται εκτός του ελλαδικού χώρου σε περιοχές όπου υπήρχαν κελτικές εγκαταστάσεις (π.χ. KisKöszeg στα σύνορα
Σερβίας-Ουγγαρίας, Obermenzig στη Βαυαρία). Τα σύνολα αυτά περιλαμβάνουν μικρά πριόνια με λαβή για ανάτρηση κρανίων,
σπάτουλες, μήλες, άγκιστρα, τα οποία έχουν ελληνικά πρότυπα αλλά είναι κατασκευασμένα από σίδηρο με ντόπιες
εξειδικεύσεις (Krug 1993(2002):79, Künzl 1996:2435-6, 2002:12).
(19) Σε νεκροταφείο στη Νέα Πάφο της Κύπρου ανακαλύφθηκε ταφή του 2 ου/3ου αι. μ.Χ. με πολλά χάλκινα ιατρικά
εργαλεία (βεντούζα, νυστέρια, σμίλες, μοχλούς οστών) και κυλινδρικές θήκες με πώμα, από τις οποίες η μία περιείχε μια
συλλογή από μήλες και οι άλλες υπολείμματα φαρμάκων (Michaelides 1984).
(20) Όπως η συλλογή ιατρικών εργαλείων του Κ. Λάμπρου που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μούσείο και εκπροσωπεί το
μεγαλύτερο μέρος των εργαλείων στην Αθήνα, η οποία παραμένει χωρίς λεπτομερή δημοσίευση (Künzl 1996:2437-8).
(21) Στα προϊστορικά χρόνια έχουμε μαρτυρίες από παλαιοπαθολογικά ευρήματα για την τέλεση επεμβάσεων. Τελείτο
σίγουρα ανάτρηση κρανίου, μέθοδος που στόχευε στη θεραπεία ενδοκρανιακών ασθενειών, παράλυσης, αιματώματος, στην
ανακούφιση από ημικρανίες, και στον καθαρισμό βλητικών τραυμάτων (Angel 1971, Arnott 1997:253), χωρίς να αποκλείουμε
και μαγικούς/συμβολικούς λόγους [ανάτρηση αναγνωρίζεται και σε κρανίο από καύση του 8ου αι. π.Χ. στο Καβούσι της
Κρήτης, που συνοδεύεται από σιδερένια εργαλεία ανάτρησης (ListonandDay 2009)]. Επίσης έχουμε ενδείξεις για πρακτικές
επανατοποθέτησης οστών μετά από σπάσιμο (Angel 1972:380-1, Grmek 1989), και οδοντιατρικής (Carr 1960, McGeorge
1988). Η ύπαρξη ιατρών μαρτυρείται σε πινακίδα της Γραμμικής Β με τη λέξη i-ja-te (ιατήρ) (VentrisandChadwick 1973), σε
σφηνοειδή ανακτορικά αρχεία των Βαβυλωνίων και των Χετταίων (Arnot 1996), και σε αναφορές στον Όμηρο (Krug
1993(2002):18).
(22) Κυαθισκομήλη έχει βρεθεί σε τάφο ρωμαϊκής εποχής (τέλη 2ου αι. μ.Χ.) στα Νέα Κερδύλλια Σερρών μαζί με βελόνη και
λίθινο πλακίδιο (Μάλαμα και Νταράκης 2008:122-5, πιν.86)
(23) όπου ο θανών φαίνεται να ψηλαφίζει το υπογάστριο ενός ασθενή που στέκεται μπροστά του, ενώ στην αριστερή
γωνία απεικονίζεται μια υπερμεγέθης βεντούζα (σικύα), σύμβολο του ιατρικού επαγγέλματος (Krug 1993(2002):207-8, Künzl
2002:34).
(24)Φανο(στράτη) Μ(ελιτέως γυνή)
Μαία και ιατρός
Φανοστράτη ενθάδε κείται
(ου)θενί λυπη(ρ)ά, πάσιν δε θανούσα
Ποθεινή
(IG II3 12343)
Οι γυναίκες στην αρχαιότητα ήταν μαίες, αλλά με την προσθήκη του χαρακτηρισμού ιατρός (στο αρσενικό γένος) η
επαγγελματική ειδίκευση της Φανοστράτης παρουσιάζεται να προχωράει πέρα από αυτά τα όρια. Δε γνωρίζουμε αν οι
ιατρικές φροντίδες της Φανοστράτης παρέχονταν αποκλειστικά σε γυναίκες και παιδιά ή και σε άντρες, παρά τις κοινωνικές
πιέσεις και προκαταλήψεις. Πάντως η κατασκευή της ίδιας της στήλης προδίδει πλούτο και γόητρο (Pleket 1964, Kurtz and
Boardman 1971(1994):192-3, Αντωνίου 1986, Parker 1997, Künzl 2002:92).
(25) Αν καμιά φορά ο δημόσιος γιατρός θεράπευε δωρεάν άξιζε την ανάρτηση τιμητικής επιγραφής από την ευγνώμονα
πόλη. Τον 2ο αι. π.Χ. οι κάτοικοι της Τήνου τιμούν τον γιατρό Απολλώνιο τον Μιλήσιο επειδή σε μια μεγάλη επιδημία δεν είχε
θεραπεύσει το λαό μόνο καλά αλλά και δωρεάν. Όταν επιθυμούσαν να αποχωρήσουν για πιο προσοδοφόρες θέσεις, είτε σε πιο
μεγάλες πόλεις ή με πιο πλούσιους ασθενείς, η πόλη τους χορηγούσε μια επίσημη ‘βεβαίωση προϋπηρεσίας’ με τη μορφή
τιμητικού ψηφίσματος που απαριθμούσε τα διάφορα προνόμια και εξέφραζε την αποδοχή της κοινότητας (Krug
1993(2002):197-8).
(26) Τον 3ο αι. π.Χ., εποχή μεγάλων τεχνικών επινοήσεων, οι αλεξανδρινοί γιατροί (π.χ. Ηρόφιλος, Ερασίστρατος)
προχώρησαν στις απαγορευμένες ως τότε (βλ.6) χειρουργικές επεμβάσεις σε ανθρώπους, και μάλιστα ζωντανούς, για να
βελτιώσουν τις ανατομικές γνώσεις τους, γεγονός για το οποίο δέχθηκαν έντονα αρνητική κριτική, που όμως οδήγησε σε
πρωτοποριακές ιατρικές ανακαλύψεις (Krug 1993(2002):65-7, Nutton 2004:140-156).
(27) Ενώ η ιπποκρατική συλλογή δεν περιέχει κανένα έργο που να ασχολείται αποκλειστικά με τη δράση ή την
προετοιμασία φαρμάκων είτε επειδή θεωρείται αυτονόητη προϋπόθεση ότι ο γιατρός ήταν εξοικειωμένος με τα υλικά και την
προμήθεια, την παρασκευή και τη χορήγησή ουσιών στους ασθενείς, είτε από μία διάθεση διαφύλαξης κάποιων μυστικών
συνταγών και πρακτικών (McKeown 2002:58), κατά την ελληνιστική εποχή η ευρεία διαθεσιμότητα βοτάνων και μπαχαρικών
από την Αφρική και την Ινδία μέσω της Αλεξάνδρειας οδήγησε σε μελέτη και καταγραφή των φαρμακευτικών ιδιοτήτων τους
(Θεόφραστος, Ερασίστρατος, Ηρόφιλος κ.α.) (Krug 1993(2002):105-21, Nutton 2004:140-2).
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ
Σχέδιο 1. Τα ιατρικά εργαλεία (αριστερά κυαθισκομήλη [ΜΜ1898], δεξιά σπαθομήλη [ΜΜ1848]) και το καρφί από το
εσωτερικό της σαρκοφάγου (σχέδιο Κωνσταντίνα Δελή)
Φωτ. 1. Η μαρμάρινη σαρκοφάγος. Λήψη από Α.
Φωτ. 2. Η σπαθομήλη (αριστερά) και η κυαθισκομήλη (δεξιά) από το εσωτερικό της σαρκοφάγου.
Φωτ. 3. Η οριζόντια λαβή της χάλκινης ταφικής υδρίας.
Φωτ. 4. Η μαρμάρινη σαρκοφάγος (εξωτερική όψη).

119

Σχέδιο 1

Φωτογραφία 2

Φωτογραφία 1

Φωτογραφία 3

Φωτογραφία 4

120

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε. ΚΑΛΟΣΠΥΡΟΣ
ΜΙΘΕ / Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν
Τὸ Ἀτθιδογραφικὸν Εἶδος
Πέρα από διάφορα εγκυκλοπαιδικά λήμματα για τους αρχαίους Ατθιδογράφους απουσιάζει
από τη νεώτερη επιστημονική αρθρογραφία μας μία εμπεριστατωμένη παρουσίαση των
αρχαίων Ατθιδογράφων (λ.χ. του Ελλάνικου από τη Λέσβο, του Κλειδήμου από την Αθήνα, του
Εκαταίου, του Ηροδότου, του Θουκυδίδη κ.ά. FGrHist 323a-334) και της συμβολής τους στην
αρχαία μυθολογική, θρησκευτική, ιστορική, πολιτιστική και λογοτεχνική παράδοση τόσο της
Αθήνας όσο και της Αττικής. Η παρούσα εισήγηση, εκτός από την ευγενή φιλοδοξία να
ικανοποιήσει, το κατά δύναμιν, αυτό το desideratum με ικανή βιβλιογραφική και φιλολογική
τεκμηρίωση, αποσκοπεί να σχολιάσει και δύο συναφή ζητήματα: α) Αν οι Ατθιδογράφοι
αποτέλεσαν κυρίως αρχαιοδίφες με χρονογραφικά ενδιαφέροντα ή κατ’ εξοχήν ιστορικούς
συγγραφείς, και β) Αν και κατά πόσον οι σωζόμενες μαρτυρίες συντηρούν μία σταθερή
αττικογραφική παράδοση που θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν αυτόνομο γραμματολογικό
είδος στην κλασική γραμματεία.
Ὁ ἑνικὸς τοῦ τριτοκλίτου οὐσιαστικοῦ Ἀτθὶς καὶ στὸν πληθυντικὸ Ἀτθίδες ἀναφέρεται στὶς
τοπικὲς ἱστορικὲς ἀφηγήσεις γιὰ τὴν Ἀθήνα, κάτι ποὺ σήμερα θὰ χαρακτηρίζαμε σὰν τοπικὴ47
ἀθηναϊκὴ ἱστοριογραφία μέσες ἄκρες. Βεβαίως ἡ ἱστορία τῆς Ἀττικῆς εἶναι κατὰ κύριο λόγο ἡ
ἱστορία τῶν Ἀθηνῶν καὶ ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ περίοδο πλέον κομμάτι τῆς μείζονος ἱστορίας τοῦ
ἑλληνικοῦ κόσμου. Μὲἀφετηρία ὅτι οἱ ἀτθιδογράφοι εἶναι οἱ συγγραφεῖς ἢ κατ’ ἄλλους
συμπιλητὲς τέτοιων ἔργων, τὴν εἰσήγησή μας τρέφουν τρία βιβλιογραφικὰ ζητούμενα47: i)
ἡἀκριβέστερη ταυτότητα-θέση τῶν ἀτθιδογράφων στὴν ἑλληνικὴ γραμματολογία ὡς
αὐτόνομο λογοτεχνικὸ καὶ ἱστοριογραφικὸ εἶδος (ἂν δηλαδὴ οἱ ἀτθιδογράφοι ἀποτέλεσαν
κυρίως ἀρχαιοδίφες μὲ χρονικογραφικὰ ἐνδιαφέροντα ἢ κατ’ ἐξοχὴν ἱστορικοὺς συγγραφεῖς
μὲ τοπικὰ ἐνδιαφέροντα, ii) ἂν καὶ κατὰ πόσον οἱ σωζόμενες μαρτυρίες συντηροῦν μία
σταθερὴ ἀττικογραφικὴ παράδοση, καὶ iii) ἡ σημασία τῆς μελέτης τοῦ ἀτθιδογραφικοῦ ὑλικοῦ
γιὰ τὴ γνώση τῆς ἀρχαίας ἰστορίας. Οἱ διαθέσιμες πηγές μας εἶναι θεωρητικῶς γιὰ τὴν πρώιμη
ἐποχὴ τὸ μυθολογικὸ ὑλικό, τὸ ἔπος καὶ ἡ προφορικὴ παράδοση ποὺ ἦταν ἀλληλένδετη μὲ τὴν
ἐγγραμματοσύνη στὴν ἀρχαία κοινωνία (Vansina 1985)· γιὰ τὴν ἱστορικὴ ἐποχὴ οἱ κατάλογοι
τῶν «ἀρχόντων», τὰ κείμενα τῶν νόμων καὶ συγγραφεῖς ὅπως ὁ Ἑκαταῖος, ὁ Ἡρόδοτος, ὁ
Ἑλλάνικος, ὁ Θουκυδίδης47, ὁ Ἔφορος, ὁ Θεόπομπος, ὁ Ἀριστοτέλης47 κ.ἄ.47 Ὡς γνωστόν,
μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Κόδρου ἔπαψαν οἱ ἀπόγονοί του νὰ ὁρίζονται βασιλεῖς καὶ ξεκίνησε ὁ
ὁρισμὸς ἀρχόντων μὲ ἰσόβια ἀρχή, μὲ κριτήριο τὴν κληρονομικότητα ὣς τὸ 753 π.Χ. Ἀπὸ
αὐτοὺς ὁ πρῶτος ὀνομαζόταν «ἐπώνυμος ἄρχων», καθὼς ἔδινε στὸ ἔτος τὸ ὄνομα.
Τὰ ἀποσπάσματα τῶν ἀρχαίων ἀτθιδογράφων μποροῦμε νὰ τὰ διαβάσουμε στὴν ἔκδοση
τοῦ χαλκέντερου γερμανοῦ φιλολόγου Felix Jacoby (Μαγδεμβοῦργο, 19.3.1876 - Βερολίνο,
10.11.1959) Die Fragmente der griechischen Historiker (Βερολίνο-Leiden, 1923-1959), γνωστὴ
μὲ τὴ συντομογραφία FGrHist, ἡ ὁποία ἀντικατέστησε τὴν πεπαλαιωμένη πιὰ ἔκδοση τοῦ Carl
Wilhelm Ludwig Müller Fragmenta Historicorum Graecorum (Παρίσι 1841-1870) (συντμ.
FHG). Καὶ μόνο τὸ τρίτο μέρος τῆς μεγαλειώδους σὲ σύλληψη καὶ ἐκτέλεση (Jacoby 1909,
Mensching 1989, Schepens 1996) ἔκδοσης τοῦ Jacoby, ἕνα τεράστιο τμῆμα τοῦ ἔργου, ὑπὸ τὸν
τίτλο «Geschichte von Städten und Völkern (Horographie und Ethnographie)», ἀρκεῖ γιὰ νὰ τοῦ
προσπορίσει φιλολογικὴ ὑστεροφημία ἀντάξια τῆς γερμανικῆς ἀρχαιογνωστικῆς ἐπιστήμης
τοῦ 20οῦ αἰ. Στὸ τμῆμα αὐτὸ τοῦ ἔργου του διαβάζει κανεὶς γιὰ διάφορες πόλεις (78 τὸ
σύνολο) ἀπὸ τὴν Ἀχαΐα ὣς τὴν Τροιζήνα (FGrHist 297-607), ὅπου ὅμως τὸ ἐκτενέστερο λῆμμα
ἀφορᾶ στὴν Ἀθήνα μὲ παραθέματα ἄνω τῶν 50 συγγραφέων. Ὁ Jacoby πρόλαβε νὰ
συμπληρώσει ὅλα τὰ κείμενα τῶν ἱστορικῶν (ἀριθμ. 297-856), ἀλλὰ δὲν πρόλαβε νὰ ἑτοιμάσει
τὰ σχόλια παρὰ μόνο γιὰ τοὺς συγγραφεῖς ἐκείνους ποὺ ἔγραψαν γιὰ συγκεκριμένες πόλειςκράτη (μέχρι τὸν ἀριθμ. 607), μεταξὺ αὐτῶν καὶ τὰ διαλαμβανόμενα τὰ τῶν ἀτθιδογράφων
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(ἀριθμ. 323a-334). Τὸ ὑπόμνημα γιὰ τοὺς ἀτθιδογράφους καταχωρίστηκε σὲ δύο τόμους ὡς
FGrHist IIIb: Supplement (Jacoby 1954), ἐνῶ τὰ προλεγόμενα στὸ ὑπόμνημα ἐκδόθηκαν
αὐτοτελῶς (Jacoby 1949). Ἑπομένως, γιὰ τὰ ἀποσπάσματα τῶν ἀτθιδογράφων βλ. FGrHist
323a-334, λοιπόν, ἀντὶ τῆς παλαιότερης FHG I LXXXI-XCI. 359-420. IV 645-648. Ἐνῶ ἡ ἔκδοση
αὐτὴ ἐπιτρέπει οὐσιαστικὰ τὴν ἐπιστημονικὴ μελέτη, οἱ σύγχρονοι φιλόλογοι πειραματίζονται
μὲ τὴ βελτίωση τῆς χρηστικότητας τέτοιων ἐκδόσεων μὲ ἐκτενέστατο ὑλικό, πλὴν ὅμως
ἀποσπασματικὸ καὶ δυσηνὲς σὲ συστηματοποιήσεις. Ὁ Harding στὴν τελευταία ἔκδοση τῶν
ἀτθιδογράφων του (2008) πρωτοτύπησε κατὰ τὸὅτι παρουσιάζει τὰ ἀποσπάσματά τους μόνο
μεταφρασμένα στὰ ἀγγλικὰ καὶ σὲ θεματικὴ καὶ χρονολογικὴ διάταξη, ὄχι ἀνὰ συγγραφέα
ὅπως στὴν ἔκδοση FGrHist. Οἱ πρωτοπόρες νέες τεχνολογίες ὑπόσχονται θεαματικότερα
βήματα στὴν ἐκδοτικὴ τῶν κειμένων. Ἕνα νέο πρόγραμμα ψηφιοποίησης τοῦ Πανεπιστημίου
τῆς Λειψίας μὲ τὸ ὄνομα «eAQUA» (: Extraktion von strukturiertem Wissen aus Antiken Quellen
für die Altertumswissenschaft) ἀποσκοπεῖ στὴν υἱοθέτηση καὶ ἐφαρμογὴ εἰδικῶν τεχνικῶν
κειμενικῆς ἀνάκτησης (text-mining) γιὰ τὴν ἀνακατασκευὴ τοῦ περιεχομένου ἀρχαίων
κειμένων ποὺ θεωροῦνται σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπολεσθέντα, ὅπως τὰ κείμενα τῶν
ἀτθιδογράφων καὶ τὰ πλατωνικὰ παραθέματα στὴ μετακλασικὴ γραμματεία (Büchler, Heyer &
Gründer 2008). Ἡ Berti (2011) παρουσιάζει ἕνα μοντέλο διαχείρισης τέτοιων
ἀποσπασματικῶν κειμένων γιὰ μία μελλοντικὴ ψηφιακὴ βιβλιοθήκη μὲ κλασικὲς πηγές.
Οἱἐραστὲς τῶν ψηφιακῶν ἐκδόσεων ἀπολαμβάνουν πλέον σὲ ἠλεκτρονικὴ καὶ ἐν πολλοῖς
ἐνημερωμένη (ἠλεκτρονικὴ) μορφὴ τὴ σύγχρονη «ἐπανέκδοση» σὲ CD-ROM τῶν FGrHist τοῦ
Jacoby, γνωστὴν ὡς Brill’s New Jacoby [BNJ] (ἐπικεφ. ἐκδ. I. Worthington), Leiden: Brill, 2006
κ.ἑξ.
Γενικότερα μποροῦμε νὰὑποστηρίξουμε ὅτι οἱἈτθίδες συντάσσονταν κυρίως στὴν
κατεύθυνση τοῦ ἀρχαιοδιφικοῦ προσανατολισμοῦ, σὲ μία ἀνναλιστικὴ καὶ χρον(ικ)ογραφικὴ
ἀναπαράσταση πληροφοριῶν γιὰ τοὺς μύθους, τὴ θρησκεία, τὴν ἱστορία καὶ τὸν πολιτισμό, τὴ
λογοτεχνία, καθὼς καὶ τὴν τοπογραφία τῆς Ἀθήνας καὶ τῆς Ἀττικῆς. Ἐπὶ παραδείγματι, γιὰ τὴν
ἱστορία τοῦ Θησέα βρίσκουμε πληροφορίες σὲ πέντε ἀτθιδογράφους –στὴ διήγηση τοῦ
Ἑλλανίκου φαίνεται πὼς ὁ Θησέας ἔχει ἀποκτήσει τὶς διαστάσεις ἑνὸς ἀθηναίου Ἡρακλῆ,
χωρὶς ὡστόσο νὰ ἀποβάλει τὰ πρωτογονικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς συμπεριφορᾶς αὐτοῦ τοῦ
ἥρωα (Pearson 1942: 150)47–, ἐνῶ ὁ Θουκυδίδης ἐνδιαφέρθηκε μόνο γιὰ τὰ πολιτικὰ
ἐπιτεύγματα τοῦἀθηναϊκοῦ τύπου ἡμιθέου. Τὸ ἑτερόκλητο αὐτὸ καὶ συχνὰ δυσσύνδετο ὑλικὸ
περιλάμβανε γεωγραφικὰ στοιχεῖα (τοπωνύμια καὶ πρόσωπα), μάχες καὶ τοποθεσίες μαχῶν,
ἐτυμολογίες («αἴτια», βλ. Garland 1992: 157-158), ζητήματα θρησκείας καὶ λατρείας,
καταλόγους στρατηγῶν καὶ διάφορες ἄλλες λεπτομέρειες ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἱστορία τῆς
Ἀττικῆς, καὶ ἐνδεχομένως διάφορα στοιχεῖα πολιτικῆς ροπῆς ποὺ παρεισέφρησαν στὸν σωρὸ
τοῦ ὑλικοῦ, σὲ μία ἐποχὴ ποὺ τὸ πολιτικὸ φυλλάδιο («political pamphlet», ἤτοι πραγματεῖες
πολιτικοῦἀπολογισμοῦ καὶ συναφοῦς προπαγάνδας), ὅπως ἡ Ἀθηναίων Πολιτεία τοῦ Ψ.Ξενοφώντα, ἦταν τῆς μόδας (Harding 1977: 159). Οἱ ἀναγνῶστες τῆς κλασικῆς γραμματείας
θὰ παρατηροῦσαν πὼς οἱ ἀτθιδογράφοι δὲν διέφεραν καὶ πολὺ ἀπὸ τοὺς προγενέστερους
ἀφηγητὲς μυθογραφικῶν περιστατικῶν ἀνεκδοτολογικοῦ χαρακτήρα, μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι
πραγματεύονταν ὅλο τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ τὴ μυθικὴ ἀρχαιότητα ἕως καὶ τὸ δικό τους
παρόν. Τίθεται, λοιπόν, εὔλογο τὸἐρώτημα γιὰ τὴν πιθανότητα συνάντησης ἑνὸς
ἱστοριογραφικοῦ προσταδίου, αὐτοῦ τῆς συντηρητικῆς ἱστορικῆς ἀπόπειρας, καὶ ὄχι τοῦ
συνειδητοῦ πολιτικοῦ σκοποῦ ποὺ χαρακτηρίζει τὴν ἱστοριογραφία.
Ἡ γνωριμία μας μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ εἴδους εἶναι ἡ ἀσφαλέστερη ὁδὸς γιὰ τὴν
ἐξαγωγὴ συμπερασμάτων καὶ τὴν ἀποφυγὴ ἐντυπώσεων. Ὁ Ἑλλάνικος ὁ Λέσβιος (ἔζησε στὸ
τελευταῖο 4ο τοῦ 5ου αἰ., σύγχρονος μὰ νεώτερος τοῦ Ἡροδότου), ὁ ὁποῖος στὴν Ἀτθίδα του
(ἐκδ. μετὰ τὸ 407/406 π.Χ.) σὲ 2 βιβλία (Pearson 1942: 1-26, Möller 2001) περιλαμβάνει
χρονικῶς τουλάχιστον ὣς τὸἔτος 407/6 (F 25-26) διάφορες ἱστορικὲς ἀναφορὲς καὶ σὲ κάθε
περίπτωση ἀξιοποιεῖ ὣς τὸ τέλος ἕνα ἀνναλιστικὸ πλαίσιο (F 25), δημιούργησε τὸ γενικότερο
πλαίσιο καὶ ἐπηρέασε τὸ περιεχόμενο τῶν μεταγενέστερων ἔργων. Γι’ αὐτὸ θεωρεῖται ὁ
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ἱδρυτὴς τῆς Ἀτθιδογραφίας: «ἐν τῇ Ἀττικῇ ξυγγραφῇ Ἑλλάνικος» σημειώνει ὁ Θουκυδίδης (1,
97, 2), παρὰ τὸ ὅτι βρίσκει τὸν ἀπολογισμὸ τῆς Πεντηκονταετίας του σύντομο καὶ ἀνεπαρκὴ
σὲ χρονολογικὴ ἀκρίβεια (Τ 8 = Θουκ. 1, 97, 2)47. Ὅμως σὲ σχετικὸ δημοσίευμά του ὁ Joyce
1999 διατύπωσε τὴν ἄποψη ὅτι ἡ γνώμη τοῦ Jacoby (1949) –τὸ πρῶτο σύγχρονο δημοσίευμα
ποὺ διάνοιξε τὴ συζήτηση γιὰ τοὺς ἀτθιδογράφους47– γιὰ τὸν Ἑλλάνικο ὡς πρῶτο
χρονικογράφο τῆς ἀρχαίας Ἀθήνας δὲν εὐσταθεῖ, ἐπειδὴ ἑδράζεται σὲ μία ἁπλοϊκὴ σύλληψη
τῆς ἀττικῆς ἱστοριογραφίας ὡς ἑνὸς γραμματολογικοῦ genre μὲ χρονικογραφικὴ διάταξη τοῦ
ἱστορικοῦ ὑλικοῦ ὑπὸ τὰ ὀνόματα τῶν ἐπωνύμων κατ’ ἔτος ἀρχόντων. Ὁ Joyce ἀντιπροτείνει
τὸν Ἀνδροτίωνα καὶ τὸν Φιλόχορο στὴ θέση ἑνὸς κυκεώνα τοπικῆς γενεαλογίας καὶ μύθων,
ὅπως αὐτοῦ ποὺ κατὰ τὴ γνώμη του συναπάρτιζε ἡ Ἀτθὶς τοῦ Ἑλλανίκου. Ὁ Joyce ἀντιπρότεινε
τοὺς δύο αὐτοὺς ἀτθιδογράφους ἀνακινώντας μία ὀνοματολογικὴ διερεύνηση, γιὰ τὸ
περιεχόμενο τοῦ ὅρου «χρονικό» (Joyce 1999: 3-4), μὴ ἀποδίδοντάς το ὡς ἀκατάλληλο στὴν
περίπτωση τοῦ Ἑλλανίκου47. Ὁπωσδήποτε ὁ Ἑλλάνικος ἀναμόρφωσε τὸν ἀθηναϊκὸ κατάλογο
μὲ τοὺς βασιλεῖς καὶ συμπλήρωσε τὸν κατάλογο τῶν ἀρχόντων, συνδυάζοντας τὸ μυθικὸ μὲ τὸ
ἱστορικὸ μέρος τῆς παράδοσης καὶ τοποθετώντας ἀμφότερα τὰ μέρη σὲ γενεαλογικὰ καὶ
χρονολογικὰ σχήματα. Ἡ χρονολογία τῆς παλαιότερης ἐποχῆς ρυθμίζεται μὲ βάση τὴν ἀρχὴ
τοῦ καταλόγου τῶν ἀρχόντων τὸ 682/1 καὶ ὄχι τὶς Ὀλυμπιάδες. Πρέπει νὰ ἀναγνωρίσουμε τὴ
διάνοια τοῦ Ἑλλανίκου στὸ πῶς μυθικὰ θέματα καὶἄμορφο «ἀρχαιολογικὸ» ὑλικὸ κατέληξαν
σὲ λεπτομερειακὲς περιγραφὲς ἱστορικῶν γεγονότων καταλεπτῶς, ἔστω ὡς πρόθεση
καταγραφῆς. Ἀργότερα οἱ ἐξελίξεις ἐπιβεβαίωσαν τὴν προοπτική, καθὼς μετὰ τὸ ἐθνικὸ ἔπος
τοῦ Ἡροδότου καὶ τὴν πολιτικὴ ἱστορικὴ συγγραφὴ τοῦ Θουκυδίδη δὲν ἀπέμενε χῶρος γιὰ τὸ
χρονικό/χρονογραφία. Ἤδη ὁ Ἡρόδοτος καὶ ὁ Θουκυδίδης περιόρισαν τὴ φιλοδοξία τῆς
ἀναμόχλευσης τοῦ ἀπώτερου παρελθόντος, μολονότι ἔκαναν νερὰ μερικὲς φορές, ὅπως καὶ ὁ
Ἔφορος, συγκαταβαίνοντας στὶς μυθολογικὲς παρεκβάσεις. Ἕνα ἄλλο σημαντικὸ βῆμα πρὸς
τὴν ἐπιστημονικὴ ἱστοριογραφία ἐπιχείρησε ὁ Ἑλλάνικος στὰ δύο χρονικογραφικὰ ἔργα του μὲ
τὴ συγκέντρωση τῶν νικητῶν τῶν Καρνείων (F 85 κ.ἑξ.) καὶ τῶν ἱερειῶν τῆς Ἥρας (F 74-84),
προσπαθώντας νὰ δημιουργήσει ἕνα σταθερὸ χρονολογικὸ σκελετὸ γιὰ τὸ σύνολο τῆς
ἑλληνικῆς ἰστορίας (πβ. F 79, 84). Ἐξέδωκε μάλιστα τὰἀττικὰ χρονικὰ τόσο καλὰ σὰν νὰ
ἑτοίμαζε ἕνα γενικὸ ἑλληνικὸ χρονικὸ μετὰ ἀπὸ χρόνια τῶν ἱερειῶν τῆς Ἥρας. Γιὰ τὸν
Ἑλλάνικο ἡ ἀττικὴ παράδοση ἦταν μία ἀπὸ τὶς πολλὲς ποὺ μέσω τῆς διευθέτησης ποὺ
ὑπαγόρευε ἡ σοφιστικὴ παιδεία, ὄφειλε νὰ συγκεντρώσει καὶ νὰ καταγράψει. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια,
τὰ σωζόμενα ἀποσπάσματα δὲν ἀποδεικνύουν πὼς ὁ Ἑλλάνικος ἐπικεντρώθηκε στὴν
πρωιμότερη Ἀθήνα ἢ πὼς χαρακτηριζόταν ἀπὸ ἰδιαίτερη πολιτικὴ κατεύθυνση. Μᾶλλον
ἐπρόκειτο γιὰ συγγραφέα ἐνδιαφερόμενο γιὰ τὴν τοπικὴ ἱστορία καὶ τὶς μαρτυρίες της, ὁπότε
καλύτερα γνωρίζουμε τὸ λογοτεχνικὸ (ἱστοριογραφικὸ) αὐτὸ εἶδος ἀπὸ τὸν 4ο καὶ τὸν 3ο αἰ.
π.Χ. Στὸ πιθανὸ ἐρώτημα γιατί μετὰ τὸν Ἑλλάνικο δὲν γράφτηκαν ἄλλες Ἀτθίδες γιὰ μισὸ
αἰώνα περίπου, ὁ Jacoby δίνει πολιτικὴ ἀπάντηση: τὸ κίνητρο γιὰ νὰ συντάξει κανεὶς μία
τοπικὴ ἱστορία τῆς Ἀττικῆς ὑπῆρξε ἡ ἀνανεωμένη πολιτικὴ διαμάχη μεσοῦντος τοῦ 4ου
αἰῶνος, ὅπου κάθε συγγραφέας ἑρμήνευε τὶς πολιτειακὲς ἐξελίξεις στὴν Ἀθήνα ἀνάλογα μὲ τὶς
δικές του πολιτικὲς προτιμήσεις (Harding 1977: 150).
Μὲ τὸν Κλείδημο (ἢ Κλειτόδημο), τὸν πρῶτο ἀτθιδογράφο (Pearson 1942: 57-69) μὲ
καταγωγὴ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα σύμφωνα μὲ τὸν Παυσανία (10, 15, 5 = FGrHist 323 T 1), ἡ
ἀτθιδογραφία μὲ τὴν κυριολεκτικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου ἀρχίζει: τὸ εἶδος διακρίνεται ἀπὸ τὶς
πολιτικὰ μεροληπτικὲς θέσεις τῶν συγγραφέων, ποὺ αἰσθάνονται δρῶντα ὑποκείμενα τοῦ
δημόσιου βίου, καὶ τὴν ἀντιπροσώπευση τῆς σύγχρονης ἱστορίας στὸ ἔργο τους. Ἡ Ἀτθίς του
(FGrHist 323) ἀποτελεῖται ἀπὸ 4 βιβλία: τὰ δύο ἐξ αὐτῶν καλύπτουν τὴν προϊστορία ἀπὸ
καταβολῆς κόσμου, τὰ ἄλλα δύο ὅλη τὴν ἱστορικὴ περίοδο μέχρι τὸ τέλος τοῦ
Πελοποννησιακοῦ πολέμου ἢ τὴν ἐποχὴ τοῦ συγγραφέα, ὅποια κι ἂν ἦταν. Ἀλλιῶς τὸ ἔργο του
τιτλοφορεῖτο Πρωτογονία (F 5a, 7· πβ. Ἀθήναιος Δειπν. 14, 79 660AB· 14, 80 660DE· 10, 26
425E) καὶ χαρακτηριζόταν ἀπὸ δραματικὴ ζωηρότητα σύμφωνα μὲ τὴν ἄποψη τοῦ
Πλουτάρχου (Ἠθικά 345Ε). Ἡἄποψη τοῦ Jacoby γιὰ μία δημοσίευση μεταγενέστερη τοῦ 354
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στηρίζεται σὲ μία θεώρηση τῶν «συμμοριῶν»· πιθανώτερο εἶναι νὰ τὴν ἔγραψε τὸ τὸ 378/7 ἢ
λίγο μετὰ. Τὶς μεταρρυθμίσεις τοῦ Κλεισθένη πραγματευόταν στὸ 3ο βιβλίο (F 8). Γιὰ τὸ
ἐνδιαφέρον τοῦ Κλειδήμου στὴν πολιτικὴ ἱστορία (FGrHist 323 F 36) καὶ τὴν πολιτικὴ
δημοκρατικὴ ἀντίληψή του ὁ βουλόμενος μπορεῖ, κατὰ τὸν Jacoby, νὰ λάβει ὑπ’ ὄψιν του τὰ
ἑξῆς (ἐλεγχόμενα ὡς πορίσματα· βλ. Harding 1977: 151-158): ὅτι ὁ Κλείδημος βραβεύτηκε ἀπὸ
τὸν δῆμο γιὰ τὴν ἱστορικὴ συγγραφή του (Τ 2) –ἂν ἐδῶ δὲν πρόκειται γιὰ παρερμηνεία τοῦ
λογοτυπικοῦ «ἔδοξε τῷ δήμῳ» (Jacoby 1954, 1: 61 καὶ Harding 1977: 151-152)–, ὅτι ὁἴδιος
ἀναγνώριζε τὴν ἐγκαθίδρυση τῆς δημοκρατίας στὸν Κλεισθένη καὶ ὄχι στὸν Σόλωνα (F 7-8),
ὅτι ὁ ἴδιος ἀπέδωσε τὰ εὔσημα στὸν Θεμιστοκλὴ γιὰ τὸ «στρατήγημά» του κατὰ τὴ διανομὴ
τῶν χρημάτων τὴν ἐποχὴ τῆς ναυμαχίας στὴ Σαλαμίνα, ἐνῶ ὁ Ἀριστοτέλης στὸν Ἄρειο Πάγο (F
21, ἀλλὰ βλ. Πλουτ. Θεμ. 10, 6 καὶ Ἀριστοτ. Ἀθην. Πολ. 23, 1). Ἡ ἀναμφισβήτητη συμβολὴ τοῦ
Κλειδήμου στὴ διαμόρφωση τοῦ εἴδους για τοὺς διαδόχους του ἀναγνωρίστηκε ἀπὸ τοὺς
μεταγενέστερους· γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Παυσανίας 10, 15, 5 θεωρεῖ πὼς ὁ Κλείδημος μαζὶ μὲ τὸν
Ἑλλάνικο εἶναι οἱ ἀρχαιότεροι «ὁπόσοι τὰ Ἀθηναίων ἐπιχώρια ἔγραψαν τὰ ἀρχαιότατα» (βλ.
πῶς ὁ Πλούταρχος Θησ. 26 ἔδινε ἔμφαση στὴν ἀγωνία τοῦ Κλειδήμου νὰ διασφαλίσει τὴν
ἱστορικὴ ἀκρίβεια μὲ ἀφορμὴ τὴ μάχη τοῦ Θησέα μὲ τὶς Ἀμαζόνες: «Κλείδημος ἐξακριβοῦν τὰ
καθ’ ἕκαστα βουλόμενος», ἐνῶ ἀλλοῦ [Θησ. 19] παρατηρεῖ πὼς ὁ Κλείδημος διαφοροποίησε τὴ
διήγηση τῶν περιπετειῶν τοῦ Θησέα στὴν Κνωσσό), χωρὶς νὰ ἀποκλείεται οἱ παραστάσεις ποὺ
ἀποκόμισαν μερικοὶ Ρωμαῖοι ἱστορικοὶ ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση τοῦ Κλειδήμου νὰ ἐπηρέασαν τὶς
κύριες κατευθύνσεις τῆς ρωμαϊκῆς ἱστορίας περὶ τὸ 300 π.Χ. (Wiseman 2008: 234-235).
Ὡστόσο ὁ Κλείδημος, ὁἈνδροτίων (μετὰ τὸ 346/5), ὁ Φανόδημος, ὁ Μελάνθιος, ὁ Δήμων καὶὁ
Φιλόχορος παρέλαβαν τὴ μεθοδολογικὴ παρακαταθήκη ἀπὸ τὸν Ἑλλάνικο: τὸ χρονολογικὸ
πλαίσιο (ἰδίως τὴ χρονολόγηση τῶν ἀρχόντων) καὶ τὴν ἱστορικοποίηση τῶν μύθων. Στὴν ἀρχὴ
τοῦ εἴδους, ἡ ἔμφαση δινόταν στὴν πρώιμη ἀθηναϊκὴ ἐποχὴ καὶ στὴν ἀκμὴ τῆς πόλης ἕως τὸ
πέρας τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου.
Ὅπως ἐπισημαίνει σωστὰ ὁ Harding (1977: 148-149), ἡ πραγματικὴ μελέτη τῆς
ἀτθιδογραφίας ξεκίνησε μόνο μετὰ τὴν ἀνακάλυψη τοῦ ἀριστοτέλειου ἔργου Ἀθηναίων
πολιτεία καὶ τὴν ἔμφαση στὴν πιθανολογούμενη σχέση τῶν δύο μεγάλων ἀτθιδογράφων
Κλειδήμου καὶ Ἀνδροτίωνος μὲ αὐτήν. Μόνο μὲ τὸν ἰσοκρατικὸ Ἀνδροτίωνα (Pearson 1942: 7686) ἀπώλεσε ἡ ἀτθιδογραφία τὸν ἀρχικὸ ἀναδρομικὸ χαρακτήρα της καὶ ἔστρεψε τὴν
προσοχή της ὁλοένα καὶ περισσότερο στὰ τρέχοντα γεγονότα. Ἡ πολιτικὴ τάση ποὺ
διαφαίνεται στὰ ἀποσπάσματα τοῦ Ἀνδροτίωνα εἶναι ἐθνικο-δημοκρατική· ἡ «πάτριος
πολιτεία» του εἶναι ἡ ὑπὸ τοῦ Θησέως θεμελιωθείσα δημοκρατία. Ἴσως εἶναι ὁ μόνος βέβαιος
ἀπὸ τοὺς ἀτθιδογράφους μὲ ἐνεργὸ πολιτικὸ ρόλο καὶ γι’ αὐτὸ ἦταν λογικὸ νὰ ἔχει πολιτικὲς
θέσεις ποὺ χρωματίζουν τὸ ἔργο του. Ὡστόσο, δὲν ἀποκλείεται ἡ μεροληπτικὴ θέαση τῶν
γεγονότων στὸ ἔργο του. Ἡ ἀναφορά του στὴν ὑποτιθέμενη σολώνεια μεταρρύθμιση τῶν
ἀθηναϊκῶν μέτρων, ζυγῶν καὶ σταθμῶν καὶ νομισμάτων (F 34), ἀποτελεῖ ξεκάθαρη περίπτωση
ἱστορικῆς διαστρέβλωσης σὲ μία Ἀτθίδα. Ὁ Ἀνδροτίων θεωροῦσε προφανῶς τὰ μέτρα τοῦ
Σόλωνος γιὰ τὴν ἀπόσβεση τῶν χρεῶν (σεισάχθεια) πολιτικάντικο μέτρο. Σὲ διάφορα ὅμως
σημεῖα τοῦ ἔργου του ὁ Ἀνδροτίων διορθώνει τὶς ἀνακρίβειες ἄλλων ἱστορικῶν ἢ συμπληρώνει
τὶς ἀναφορές τους (Harding 1977: 160), λ.χ. ὅταν (F 43) διορθώνει τὸν Θουκυδίδη 8, 67 γιὰ τὸν
ἀριθμὸ τῶν συγγραφέων τὸ 411 π.Χ. ἢ ὅταν (F 40) δίνει διαφορετικὴ ἡμερομηνία γιὰ τὸν
θάνατο τοῦ Κλέωνα ἀπὸ αὐτὴ ποὺ μᾶς παρέχει ἄλλη πηγὴ τοῦ Σχολίου στὶς Ἀριστοφ. Νεφ. 549,
ἢ ὅταν διαφωνεῖ (F 50) μὲ τὸν Ξενοφῶντα (Ἑλλ. 5, 2, 31) καὶ τὸν Ἔφορο (στὸν Διόδ. Σικ. 15, 2,
20) γιὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν Θηβαίων ποὺ κατέφυγαν στὴν Ἀθήνα μετὰ τὴν κατάληψη τῆς
Καδμείας ἀπὸ τὸν Φοιβίδα. Ὁ Ἀνδροτίων (FGrHist 324) ἅπλωσε τὴν ἱστορικὴ συγγραφή του σὲ
8 βιβλία, ἀλλὰ μόνο τὸ 1ο τους ἀναφερόταν στὴν προϊστορικὴ Ἀθήνα, ἐνῶ στὸ 2ο γινόταν
λόγος γιὰ τὸν Σόλωνα, τὸν Κλεισθένη καὶ τὸν πρώιμο 5ο αἰ., καὶ στὸ 3ο γιὰ τὸν
Πελοποννησιακὸ πόλεμο. Τὰ πέντε ἀπὸ τὰ 8 βιβλία τῆς ἱστορίας τοῦ Ἀνδροτίωνα καλύπτουν
τὴν περίοδο 403/2-344/3. Τὸ ἔργο τοῦ Ἀνδροτίωνα διασώζει πολλὲς ἐνδιαφέρουσες
λεπτομέρειες γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία, λ.χ. τὴ μνεία ἑνὸς περιστατικοῦ διαπραγματεύσεων
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μεταξὺ Ἀθηναίων καὶ Σπαρτιατῶν τὸ 408/7, ποὺ ὁδήγησε στὴν ἐπιστροφὴ αἰχμαλώτων
πολέμου, τὸ ὁποῖο δὲν μνημονεύει οὔτε ὁ Ξενοφῶν οὔτε ὁ Διόδωρος (F 44). Ἡ ἔμφαση σὲ
ἐπιμέρους χαρακτηριστικὰ τοῦ ἔργου του ἀποκαλύπτει μία ἰδιαίτερη πατριωτικὴ χροιά.
Ἐξάλλου, τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Ἀνδροτίωνα γιὰ τοὺς ἀθηναϊκοὺς πολιτικοὺς θεσμοὺς
ὑποδεικνύουν διάφορα ἀποσπάσματα τοῦ ἔργου του (FGrHist 324 F 3, 4, 5, 6, 34, 36, 38 καὶ
43). Ὁ Ἀνδροτίων φαίνεται πὼς ἐξορθολόγισε καὶ τὴν ἱστορία μὲ τὰ δόντια τοῦ δράκου
συνδέοντας τὸν ὅρο «σπαρτοὶ» μὲ τοὺς περιπλανώμενους συντρόφους («σποράδες») τοῦ
Κάδμου (F 5· πβ. Pearson 1942: 149 καὶ Harding 2007: 184). Στοὺς ἱστορικοὺς τόσο ὁ
Ἀνδροτίων ὅσο καὶ ὁ Φιλόχορος εἶναι γνωστοὶ ὡς ἔνθερμοι πατριῶτες. Πάντως πρέπει νὰ
διαβάζονται προσεκτικά, καθὼς εἶναι πιθανὸ νὰ παροδηγήσουν τὸν ἀνέμελο ἱστοριοδίφη.
Ἔτσι, λ.χ., τὸ ἀπόσπ. F 6 περὶ ὀστρακισμοῦ ποὺ κατὰ τὸν Ἀνδροτίωνα εἰσήχθη γιὰ πρώτη φορὰ
καὶ ἐφαρμόστηκε στὴν περίπτωση τοῦ Ἱππάρχου γιοῦ τοῦ Χάρμου (488/7), δηλαδὴ μία
εἰκοσαετία περίπου μετὰ τὶς μεταρρυθμίσεις τοῦ Κλεισθένη, μπορεῖ νὰ μᾶς ὁδηγήσει σὲ
συγκριτικὰ ἐρωτήματα σὲ σχέση μὲ τὴ γνώμη τοῦ Ἀριστοτέλη· ἐδῶ ἴσως πρέπει νὰ προσέξουμε
τὶς ἔμμεσες μαρτυρίες, ποὺ μπορεῖ νὰ ὑποκρύπτουν τοὺς κινδύνους παροδήγησης, εἴτε τὴν
(παραλλακτικὴ) παράφραση ὅσων ἔγραψε ὁ Ἀνδροτίων ἀπὸ τὸν Ἁρποκρατίωνα εἴτε τὴν
προβληματικὴ χειρόγραφη παράδοση τοῦ Ἁρποκρατίωνος (FGrHist 323a F 7· βλ. Dover 1963,
Keaney 1970 καὶ Harding 1977: 157).
Ἡ σχέση λεξικογράφων καὶ ἀτθιδογράφων ἀποτελεῖ ἕνα ἄλλο σημαντικὸ διερευνητέο τῆς
φιλολογικῆς ἐπιστήμης, παρὰ τὶς προφανεῖς δυσχέρειες ποὺ προκαλεῖ στὴν Quellenforschung
ἡ ἔλλειψη ρητῶν ἀναφορῶν, ἀφοῦ εἶναι πιθανὸ πὼς δανείζονταν μαρτυρίες ἀπὸ τοὺς
συγγραφεῖς ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν. Ὁ Πολυδεύκης λ.χ. στὸ Ὀνομαστικόν του ἐνδέχεται νὰ ἔχει
χρησιμοποιήσει ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἀθηναίων Πολιτεία τοῦ Ἀριστοτέλη, τὴν εὐρύτερη
σχολιογραφικὴ παράδοση, τοὺς ἀρχαίους κωμωδιογράφους, ἀκόμη καὶ τὰ ἀτθιδογραφικὰ
κείμενα (Gabrielsen 1994: 23 καὶ Tuci 2007).
Πολὺ κοντὰ στὸ ὕφος καὶ τὶς προθέσεις τοῦ Ἀνδροτίωνα εἶναι ὁ Φιλόχορος (FGrHist 328), ὁ
ὁποῖος τελικὰ ἐξέδωκε ἕνα ἰδιαίτερα «σύγχρονο» ἔργο μὲ τὴν ἐπίσημη ἐνδυμασία μιᾶς Ἀτθίδος
(Pearson 1942: 105-136) ἐκ 17 βιβλίων. Ἡ σύντομη βιογραφία του στὴ Σούδα ἀναφέρει 21
ἔργα του (FGrHist 328 Τ 1). Ἡ ποικιλία τῶν θεμάτων του, τὸ ἀπέριττο ὕφος του μὲ τὴ
διηγηματικὴ ἀφέλεια καὶ ἡ συστηματικὴ μέθοδος συλλογῆς τοῦ ὑλικοῦ του προδίδουν
Περιπατητικὴ ἐπίδραση. Τὸ πρῶτο λῆμμα ἀπὸ τὸ Πάριο Μάρμαρο μὲ γνωστὰ κείμενα
ἀτθιδογράφων (FGrHist 239 Α 1) ἀφορᾶ στὸν Φιλόχορο. Ὁ Κλεισθένης ἀναφέρεται στὸ 3ο καὶ
ὁ Πελοποννησιακὸς πόλεμος στὸ 4ο βιβλίο τοῦ Φιλοχόρου, ἐνῶ στὸ 6ο βιβλίο του τὰ γεγονότα
ὣς τὸν θάνατο τοῦ Φιλίππου τοῦ Μακεδόνος ἤ, τὸ ἀργότερο, τὸν θάνατο τοῦ Μεγάλου
Ἀλεξάνδρου. Ὁ Jacoby (1954, 1: 246-247) διαβλέπει ἀποκλίσεις στὸ ἀνδροτιώνειο σύστημα
χρονολόγησης μέσῳ τῶν ἀρχόντων καὶ ὑποψιάζεται (1954, 1: 255) τὴ συμπερίληψη λόγων
(speeches) στὰ μεταγενέστερα βιβλία του. Ὑπολογίζεται ὅτι γιὰ τὴν κάλυψη τοῦ τελευταίου
μέρους τοῦ 4ου αἰ. χρειάστηκαν στὸν Φιλόχορο τέσσερα βιβλία, καὶ ἄλλα ἑπτὰ γιὰ τὸν πρώιμο
3ο αἰ., ἴσως ὣς τὸ τέλος τοῦ Χρεμωνίδειου πολέμου (267-261). Τὸ τελευταῖο χρονολογούμενο
χωρίο του (F 23) ἀφορᾶ στὸν θάνατο τοῦ Κίμωνα τὸ 450/449. Μποροῦμε νὰ συμπεράνουμε
ὅτι τὸ μεγάλης κλίμακας ἔργο του προέκυψε καθὼς ὁ ἀτθιδογράφος μας προσέγγιζε τὴ δική
του ἐποχή (Rhodes 1990: 79). Ὅπως καὶ ὁ Ἀνδροτίων, ἔτσι καὶ ὁ Φιλόχορος ἀναφέρει
σημαντικὰ στοιχεῖα ἀμάρτυρα ἀπὸ ἄλλες πηγές, λ.χ. ὅτι ὁ Ἀνδοκίδης καὶ οἱ συναπεσταλμένοι
του στὴ Σπάρτη τὸ 392/1 καταδικάστηκαν καὶ ὅτι ἡ συνθήκη ποὺ ὑπερασπίστηκαν
ἀπορρίφθηκε, καθὼς προέβλεπε τὴν ἐγκατάλειψη τῶν ἀσιατικῶν παραλίων στοὺς Πέρσες (F
149, ἂν καὶ ὁ Ἀνδοκίδης στὸν λόγο του Περὶ εἰρήνης ἀπέφυγε προσεκτικὰ κάθε ἀναφορὰ στὸ
ἐπίμαχο ζήτημα). Ἐπίσης, ἡ περιγραφὴ τῆς διαδικασίας τοῦ ὀστρακισμοῦ (F 30) καὶ οἱ
σημειώσεις τοῦ Φιλοχόρου γιὰ διάφορους ἀξιωματούχους (F 63-65) ὑποδεικνύουν ὅτι ἔδωσε
μία περιγραφὴ τῆς πολιτειακῆς ρύθμισης ποὺ κατάρτισε γιὰ τὴν Ἀθήνα ὁ Δημήτριος ὁ
Φαληρεύς. Ὁ Φιλόχορος καταδικάστηκε σὲ θάνατο ἀπὸ τὸν Ἀντίγονο Γονατὰ ὡς ὑπέρμαχος
τοῦ Πτολεμαίου. Ἐπίσης, ὁ ἴδιος ὁμολογεῖ ὅτι ὑπηρέτησε ὡς μάντης (ἱεροσκόπος) τὸ 306/5 (F
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67 = T 5). Ὡς «gelehrter als alle Vorgänger, zuweilen selbst mit Kritik» κατὰ τὸν Wilamowitz
(1893: 288) καὶ –ἀκόμη πιὸ προχωρημένα– «the first scholar among the Atthidographers»
κατὰ τὸν Jacoby (1954, 1: 227) ὁ Φιλόχορος φαίνεται πὼς ὑπερασπιζόταν μὲ πάθος τὶς
πολιτικές του θέσεις καὶ ἔτσι δὲν συμφωνοῦσε λ.χ. μὲ τὴν ἐπανερμηνεία τῆς σολώνειας
σεισάχθειας ἀπὸ τὸν Ἀνδροτίωνα. Ὁ Φιλόχορος καὶ ὁ Δήμων ἄσκησαν κριτικὴ ὁ ἕνας στὸν
ἄλλο (Φιλόχορος F 72, T 1).
Ὁ φίλος τοῦ Λυκούργου Φανόδημος (FGrHist 325) (Pearson 1942: 70-76) ἄξιζε τὸν τίτλο
τῆς «ἀρχαιολογίας» ποὺ τοῦ ἀπέδωσε ὁ Διονύσιος Ἁλικαρνασσέας. Δὲν γνωρίζουμε πόσα
βιβλία περιλάμβανε τὸ ἔργο του (τουλάχιστον ἐννέα), γραμμένο περὶ τὸ 330, πάντως
καταπιάστηκε κατ’ ἐξοχὴν μὲ ζητήματα τοῦ ἀθηναϊκοῦ δημόσιου βίου στὸ 3ο τέταρτο τοῦ 4ου
αἰ., κυρίως στὸ πεδίο τῆς θρησκείας καὶ ὄχι τόσο τῆς πολιτικῆς ὑπὸ τὴ στενὴ ἔννοια τοῦ ὅρου.
Σημειωτέον πὼς ὁ Φανόδημος στὴν ἱστορία του γιὰ τὴ μυθικὴ Ἀθήνα θεωροῦσε τὴν Ἀθήνα ὡς
τὴ μητρόπολη τῆς Τροίας (F 13), τῆς πόλεως τῆς Σαΐδος στὴν Αἴγυπτο (F 25) καὶ τῆς γῆς τῶν
Ὑπερβορέων (F 29). Ἐπίσης ἡ Ἀττικὴ κατέστη ὁ τόπος γιὰ διαβόητα μυθικὰ ἀνοσιουργήματα
σὲ βάρος νεανίδων, ὅπως ἡ ἁρπαγὴ τῆς Περσεφόνης (F 27) καὶ ἡ θυσία τῆς Ἰφιγένειας (F 14),
καὶ μολονότι ὁ μύθος τοῦ Ἀδμήτου πουθενὰ δὲν ἀναφέρεται νὰ ἔχει σχέση μὲ τὴν Ἀθήνα, κατὰ
τὸν Φανόδημο ὁ ἥρωας Θησέας ἔσωσε τὸν Ἄδμητο ἀπὸ τὴν ἐξορία καὶ τὸν ἐγκατέστησε μὲ τὴν
οἰκογένειά του στὴν Ἀττική (F 26). Ἐνδεχομένως ὁ Φανόδημος νὰ ἀντιμετώπιζε μὲ τὸ ἔργο του
τὴ σχετικὰ ὑποβαθμισμένη θέση τῆς Ἀθήνας καὶ τῆς Ἀττικῆς στὴν παλαιότερη λογοτεχνία, π.χ.
τὰ Ὁμηρικὰ ἔπη, καὶ νὰ ἐπιθυμοῦσε νὰ τὴν ἐξυψώσει στὰ μάτια τῶν μεταγενεστέρων
(ἀμφισβητιῶν, ἀντιπάλων ἢ δυσπίστων;). Πάντως, μὲ τὴν ἀτθιδογραφία ἀπὸ συγγραφεῖς
ὅπως ὁ Φανόδημος, ὁἀπώτερος σκοπὸς ἦταν ἡ ἀνάδειξη τῆς Ἀθήνας στὸ ἐπίκεντρο τοῦ
ἑλληνικοῦ κόσμου τόσο στὴ λατρεία ὅσο καὶ στὴν ἱστορία (Dillery 2005: 510).
Ὁ Μελάνθιος (FGrHist 326) ποὺ πλησιάζει τὸ ὕφος τοῦ Φανόδημου (Pearson 1942: 90-91),
δὲν ἀποτελεῖ κάτι περισσότερο ἀπὸ ἕνα ὄνομα γιὰ τὰ δεδομένα μας, ἐνῶ καὶ ὁ Δήμων (FGrHist
327) (Pearson 1942: 89-90) εἶναι σὲ λίγο καλύτερη μοῖρα, ἔχοντας ἀφιερώσει τουλάχιστον
τέσσερα βιβλία στὴν περίοδο τῶν βασιλέων (F 1). Παρ’ ὅλα αὐτά, μποροῦμε νὰ προβοῦμε σὲ
συγκριτικὲς παρατηρήσεις μεταξὺ τῶν ἀτθιδογράφων, ἐνδεικτικὲς γιὰ τὸν προσανατολισμὸ
τῶν διαφερόντων τους. Ὁ Μελάνθιος καὶὁ Δήμων ὑπῆρξαν ἀρχαιοδίφες ποὺ ἀνέδειξαν τὸ
ἀπώτερο παρελθὸν σὲ κύριο κόμβο τοῦ ἐνδιαφέροντός τους, ἐνῶ ὁ Ἀνδροτίων καὶ ὁ Φιλόχορος
βρίσκονται πιὸ κοντὰ στὴν ἱστορικὴ συγγραφή, τουλάχιστον ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἱστορικὴ
περίοδο τῆς Ἀθήνας τῆς ἐποχῆς τους.
Ὁ ἀλεξανδρινὸς ἱστοριοδίφης καὶ γραφέας τοῦ Καλλιμάχου Ἴστρος (Pearson 1942: 136144) παρέσχε ἕνα συμπίλημα τῶν διαφόρων ἐκδοχῶν γιὰ τὴν πρώιμη περίοδο τῆς Ἀθήνας καὶ
τῆς Ἀττικῆς στὸἔργο του γνωστὸ ὡς Ἀττικαὶ συναγωγαὶ ἢ Ἀττικὰ ἢ Συναγωγὴ τῶν Ἀτθίδων
ἢἈτθίδες. Ἂν καὶ ὁ Ἴστρος ἔγραψε ἕνα ἔργο μὲ τίτλο ποὺ ἀναφέρεται σὲ μία σημαντικὴ
σύλληψη γιὰ τοὺς μεταγενέστερους συγγραφεῖς τῆς ἱερῆς ἱστορίας (ἱερᾶς ἐπιφανείας), τὸ
πρώτιστο ἐνδιαφέρον του ἦταν ἡ ἀνθολόγηση τῶν προηγουμένων ἀτθιδογράφων (Πλουτ.
Θησ. 34: «τὰ παρὰ τοῖς συγγραφεῦσιν ἀναλεγόμενος»). Δὲν εἶναι διόλου τυχαῖο τὸ ὅτι αὐτὴ ἡ
συλλογικὴ ἔκδοση ὅριζε τὸ τέλος αὐτοῦ τοῦ λογοτεχνικοῦ εἴδους. Πάντως ἡ συγγραφὴ ἔργων
μὲ τίτλο καὶ περιεχόμενο Ἑλληνικὰ (Ξενοφῶν, Κράτιππος, ὁ ἱστορικὸς ἀπὸ τὴν Ὀξύρρυγχο, ὁ
Καλλισθένης, Θεόπομπος, μερικὰἀπὸ τὰ παραδείγματα τέτοιων συγγραφέων) παρατηρεῖται
στὸ πρῶτο μισὸ τοῦ 4ου αἰ., ἴσως ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τοῦ μεγαλειώδους ἔργου τοῦ Θουκυδίδη,
ἀλλὰ τὸν ἴδιο περίπου καιρὸ ὑποχωρεῖ τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ Ἑλληνικὰ καὶ ἀναβιώνει τὸ
ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἀτθιδογραφία (Harding 1977: 151).
Ἡ μελέτη τῶν σωζόμενων ἀποσπασμάτων ἀποδεικνύει πέραν πάσης ἀμφιβολίας ὅτι ἡ
ἀτθιδογραφία δὲν ἀποτελεῖ οὔτε εὐκαιριακὴ ἐνασχόληση οὔτε –πολὺ περισσότερο γιὰ τὰ
δεδομένα τῆς ἐποχῆς– ἱστοριογραφία ἀκριβῶς, ἀλλὰ «Annalistik». Μποροῦμε νὰ
ἀναρωτηθοῦμε ἂν μάλιστα συνιστοῦσε κάποιο ἑνιαῖο genre, ὅπου κάθε συγγραφέας μὲ τὴ
σειρά του κατέβαλλε προσπάθεια νὰ ξεπεράσει ἢ νὰ ἀνασκευάσει τὸ ἔργο τῶν προκατόχων
του ὑποβάλλοντας τὴ δική του πολιτικὴ κοσμοθεωρία (Rhodes 1990: 81). Σὲ ἕνα
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πολυσυζητημένο χωρίο του ὁ Διονύσιος Ἁλικ. (A.R. I 8, 3 = FGrHist 329 T 1) παρατηροῦσε ὅτι
οἱ Antiquitates Romanae του δὲν θὰ εἶναι σὰν τὶς πολεμικὲς ἀφηγήσεις ἢ ἂναλύσεις
πολιτευμάτων ἢ «ταῖς χρονικαῖς παραπλησίον ἃς ἐξέδωκαν οἱ τὰς Ἀτθίδας πραγματευόμενοι·
μονοειδεῖς γὰρ ἐκεῖναί τε καὶ ταχὺ προσιστάμεναι τοῖς ἀκούουσιν» καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀναφέρεται
στὸ ἔργο του ὁ Φανόδημος ὡς «ὁ τὴν Ἀττικὴν γράψας ἀρχαιολογίαν» (Διονύσιος Ἁλικ. A.R. I
61, 5 = Φανόδημος FGrHist 325 T 6 = F 13). Κατὰ τὴ γνώμη τοῦ Joyce (1999: 8-9), τὴν
ὑπονοούμενη ταύτιση Ἀτθίδος καὶ χρονικοῦ προτείνει τεχνηέντως ὁ Διονύσιος πρὸς ἴδιον
ὄφελος, γιὰ νὰ διαχωρίσει θετικὰ τὸ ἔργο του ἀπὸ τὶς «μονότονες καὶ ἐνοχλητικὲς γιὰ τὸ
ἀκροατήριο» ἱστορίες τῶν ἀλλων ὁμοτέχνων του· γι’ αὐτὸ καὶ κατέφυγε στὴ σύγκριση τῆς
φιλολογικῆς μεθόδου τοῦ Ἑλλανίκου μὲ τοῦ Ἡροδότου, χωρὶς νὰ ἐπεκταθεῖ κατ’ ἀνάγκην σὲ
ἀντιπαραβολὴ μὲ τὶς ἀντίστοιχες τοῦ Ἀνδροτίωνος ἢ τοῦ Φιλοχόρου. Ἐπιπροσθέτως, ὁ Joyce
ἐπικαλεῖται τὴ γνώμη τοῦ Κικέρωνα (De Or. II 52-53 = Ἑλλάνικος FGrHist 323a T 2c), ὁ ὁποῖος
παρατηροῦσε πὼς ἡ ἱστορία ξεκίνησε ὡς «nihil aliud nisi annalium confectio», σὰν
χρονογραφικὸ συμπίλημα δηλαδή, καὶ ὅτι ὁ Ἑλλάνικος ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι
«hanc similitudinem scribendi […] secuti sunt, qui sine ullis ornamentis monumenta solum
temporum, hominum, locorum gestarumque rerum reliquerunt». Τὸ λῆμμα γιὰ τὸν Φιλόχορο
στὴ Σούδα Φ 441 = Φιλόχορος FGrHist 328 T 1 ἀναφέρει ὅτι ἡ Ἀτθίς του «περιέχει […] τὰς
Ἀθηναίων πράξεις καὶ βασιλεῖς καὶ ἄρχοντας». Αὐτὴ τὴ χαρακτηριστικὴ διατύπωση πρέπει νὰ
τὴ διαβάσουμε στὰ φιλολογικὰ συμφραζόμενά της, πιθανώτατα ὡς τὴ γενικὴ ἐντύπωση ποὺ
ἐπικράτησε στὴ μεταγενέστερη ἀρχαιότητα γιὰ τὸ ἀτθιδογραφικὸν εἶδος. Ἑπομένως –καὶ στὸν
βαθμὸ ποὺ ἰσχύει κάτι τέτοιο–, ἡ ἄποψη τῆς μεταγενέστερης ἀρχαιότητας εἶναι λίγο-πολὺ ἡ
ἄποψη τοῦ Pearson (1942), ὅτι οἱ ἀτθιδογράφοι ἔγραψαν τὰ χρονικὰ τῆς Ἀθήνας σὲ ἕνα
αὐστηρὸ ὕφος, ὀργανωμένα γύρω ἀπὸ βασιλεῖς καὶ ἄρχοντες, ἐνῶ ὁ Φανόδημος ἀσχολήθηκε
ἀποκλειστικὰ μὲ τὶς «ἀρχαιότητες» (Rhodes 1990: 75). Περαιτέρω μποροῦμε νὰ
παρατηρήσουμε πὼς τὰ παραθέματα ποὺ ἀφοροῦν στὸν Ἀνδροτίωνα καὶ στὸν Φιλόχορο
σχετίζονται μὲ τὴ στρατιωτικὴ καὶ πολιτικὴ ἱστορία τῆς Ἀθήνας ὡς μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ
κόσμου ἀπὸ τὸν 5ο αἰ. καὶ ἐντεῦθεν, ἀλλὰ ἐκεῖνα ποὺ ἀφοροῦν στὸν Φανόδημο δὲν σχετίζονται
(ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Πλούταρχο) μὲ κανένα γεγονὸς ποὺ συνέβη μετὰ τὸ 500 π.Χ. Τὰ σωζόμενα
ἀποσπάσματα τοῦ Ἀνδροτίωνος μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν ταμεῖο σκοτεινῶν τοπωνυμίων, ἀλλὰ
αὐτὸ δὲν ἰσχύει μὲ τὰ ἀποσπάσματα τῶν ἄλλων ἀτθιδογράφων. Εἶναι ἀξιοσημείωτο τὸ ὅτι
ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ ἀποσπάσματα παρατίθενται μὲ ἕνα ἀριθμὸ βιβλίου, ποὺ μᾶς δίνει μιὰ ἰδέα τοῦ
πῶς διαφορετικοὶ συγγραφεῖς μοίραζαν τὴν προσοχή τους ἀνάμεσα σὲ διάφορες περιόδους
τῆς ἀθηναϊκῆς ἱστορίας, ἐνῶ λίγα ἀπὸ αὐτὰ μᾶς βοηθοῦν νὰ σχηματίσουμε ἀκριβέστερη εἰκόνα
τοῦ πῶς ἔνας συγγραφέας χειριζόταν τὸ ὑλικό του (Rhodes 1990: 75).
Πρέπει μάλιστα νὰ ἐπιλύσουμε ἕνα βιβλιογραφικὸ βραχυκύκλωμα ποὺ συνέχυσε τοὺς
ἐρευνητὲς τοῦ εἴδους. Ἡ ἐκτενὴς παρουσίαση ζητημάτων λατρείας καὶ θρησκείας, καθὼς καὶ ὁ
κυρίως συντηρητικὸς χαρακτήρας τέτοιων ἔργων στὰ ἀποσπάσματά τους, ὁδήγησαν τοὺς
ἐρευνητὲς στὴ γνώμη ὅτι οἱ ἀτθιδογράφοι συχνὰ λειτουργοῦσαν καὶ ὡς «ἐξηγηταί», ἑρμηνεῖς
καὶ περιστασιακῶς μάντεις τοῦ θρησκευτικοῦ νόμου (βλ. Jacoby 1949: 54-69). Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ
κατ’ ἐξοχὴν ἀτθιδογραφικὸ ἔργο μνημονεύονται τίτλοι ἔργων ὅπως οἱ ἀκόλουθοι: Κλείδημος
Ἐξηγητικόν· Δήμων Περὶ θυσιῶν· Μελάνθιος Περὶ μυστηρίων· Φιλόχορος Περὶ τῶν Ἀθήνησιν
ἀγώνων, Περὶἑορτῶν, Περὶ θυσιῶν, Περὶἡμερῶν, Περὶ μαντικῆς (βλ. FGrHist 328 T 1, 7). Ὁ
Dillery (2005) ἀσχολήθηκε μὲ τὸ θέμα τῆς historia sacra, ἑνὸς διακριτοῦ κλάδου τῆς
ἀρχαιοελληνικῆς τοπικῆς ἱστοριογραφίας, ποὺ ἑστίαζε στὸ παρελθὸν μέσῳ τῆς περιφερειακῆς
λατρείας. Αὐτὸ ὑπὸ τὴ λογικὴ ὅτι παράλληλα πρὸς τὸν ἱστορικὸ Ἡρόδοτο ὑπῆρχαν καὶ ἄλλοι
συγγραφεῖς ποὺ ἐξασκοῦσαν περιστασιακὰ τὴν τοπικὴ ἱστορικὴ συγγραφή (Fowler 1996: 6566). Διαβάζουμε στὸν Διονύσιο τὸν Ἁλικαρνασσέα (Περὶ Θουκυδίδου χαρακτῆρος 5, 1): «οὗτοι
προαιρέσει τε ὁμοίᾳ ἐχρήσαντο περὶ τὴν ἐκλογὴν τῶν ὑποθέσεων καὶ δυνάμεις οὐ πολύ τι
διαφερούσας ἔσχον ἀλλήλων, οἳ μὲν τὰς Ἑλληνικὰς ἀναγράφοντες ἱστορίας, οἳ δὲ τὰς
βαρβαρικάς, [καὶ] αὐτάς τε ταύτας οὐ συνάπτοντες ἀλλήλαις, ἀλλὰ κατ’ ἔθνη καὶ κατὰ πόλεις
διαιροῦντες καὶ χωρὶς ἀλλήλων ἐκφέροντες, ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν φυλάττοντες σκοπόν, ὅσαι
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διεσῴζοντο παρὰ τοῖς ἐπιχωρίοις μνῆμαι [κατὰἔθνη τε καὶ κατὰ πόλεις] <ἢ> εἴτ’ ἐν ἱεροῖς εἴτ’
ἐν βεβήλοις ἀποκείμεναι γραφαί, ταύτας εἰς τὴν κοινὴν ἁπάντων γνῶσιν ἐξενεγκεῖν, οἵας
παρέλαβον, μήτε προστιθένταις αὐταῖς τι μήτε ἀφαιροῦντες· ἐν αἷς καὶ μῦθοί τινες ἐνῆσαν ἀπὸ
τοῦ πολλοῦ πεπιστευμένοι χρόνου καὶ θεατρικαί τινες περιπέτειαι πολὺ τὸ ἠλίθιον ἔχειν τοῖν
νῦν δοκοῦσαι» (τὸἀξιοποίησε ὁ Fowler 2000: 116-117). Στὴ συνέχεια ὁ Διονύσιος Ἁλικ. ἀφήνει
νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι ὁ Ἡρόδοτος διαφοροποιήθηκε ἀπὸ τοὺς συγχρόνους του συγγραφεῖς αὐτοῦ
τοῦ εἴδους μᾶλλον συνδυάζοντας ἱστορικὲς περιγραφές, ἐνῶ ἐκεῖνοι ἀναπαρῆγαν ἁπλῶς
λαϊκὲς παραδόσεις ποὺ ἐπικρατοῦσαν μεταξὺ τῶν ντόπιων, καὶ στὴ συνέχεια ὁ ἱστορικὸς καὶ
ρητοροδιδάσκαλος ἀναφέρεται στὸ ἐνδιαφέρον τοπικῶν ἱστοριοδιφῶν γιὰ τὸν τομέα τῆς
τοπικῆς λατρείας, ἱστοριοδιφῶν ποὺ βασίζονταν σὲἔγγραφα ἀπὸ ἀρχεῖα ναῶν (τέτοια οἱ «ἐν
ἱεροῖς ἀποκείμεναι γραφαί»). Πρέπει, λοιπόν, νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι πρόκειται γιὰ
ἕνα ἄλλο ρεῦμα πεζογραφικῆς παράδοσης, ποὺ διακρίνεται ἀπὸ τὴν κατ’ ἐξοχὴν
ἱστοριογραφικὴ παράδοση ὅπως τὴν γνωρίζουμε ἀπὸ τὸἔργο τοῦ Ἡροδότου, τοῦ
Θουκυδίδη ἢ τοῦ Ξενοφῶντος ἀκόμη. Μὲ τὸ ἐρώτημα ἂν οἱ ἀτθιδογράφοι
ἐπικεντρώθηκαν στὴ θρησκευτικὴ θεματολογία καὶἔγραψαν ἱερὴἱστορία, στὸὁποῖο
ἡἀπάντηση εἶναι σαφῶς ἀρνητική, ἐμπλέκεται ἡ εἰκασία ποὺἐπικράτησε κατὰ τὴν
ἐποχὴ τοῦ Wilamowitz (1893): ὅτι οἱἀτθιδογράφοι ἀποτέλεσαν, μεταξὺἄλλων, πηγὴ
τοῦἈριστοτέλη καὶὅτι κατ’ ἀναλογίαν τῶν Ρωμαίων χρονογράφων (annalists)47
οἱἈτθίδες κατάγονται, μέσῳἑνὸς χρονικοῦ δημοσ. περὶ τὸ 380 π.Χ., ἀπὸἀρχεῖα ποὺ τηροῦσαν οἱ
«ἐξηγηταί», ὅτι ἐρείδονταν σὲ τελευταία ἀνάλυση στὰὑποτιθέμενα ἀρχεῖα τῶν «ἐξηγητῶν» –
παρὰ τὸὅτι μία τέτοια ἄποψη ὀρθὰἀπορρίπτεται σήμερα. Εἰκάζεται μάλιστα ὅτι ὁ Κλείδημος
ποὺ συνέγραψε ἔργο μὲ τίτλο Ἐξηγητικόν, πρέπει νὰ διετέλεσε καὶὁἴδιος ἐξηγητὴς τοῦἱεροῦ
νόμου (FGrHist 323 F 14-27). Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ὁ Wilamowitz (1893, 1: 70-71 καὶ 260-262)
φρονοῦσε ὅτι δὲν προέρχονται ὅλα τὰ μέρη τῆς Ἀθηναίων πολιτείας τοῦ Ἀριστοτέλη ἀπὸ τὶς
Ἀτθίδες, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλες πηγὲς ὅπως τὰ ποιήματα τοῦ Σόλωνος (βλ. Almeida 2003: 1-69)
καὶ οἱ ἱστορίες τοῦ Ἡροδότου, παρὰ μόνον κάποια σημεῖα ποὺ μοιάζουν ξηρὰ ὡς πρὸς τὸ ὕφος
ἀλλὰ ἀντικειμενικὰ καὶ ἀξιόπιστα· ἀντίθετα, ὅτι αὐτὰ ποὺ εἶναι γραμμένα σὲ ζωηρότερο ὕφος
καὶ προδίδουν κάποια ὀλιγαρχικὴ προκατάληψη, προέρχονται ἀπὸ κείμενα τῆς ὀλιγαρχικῆς
παράταξης κατὰ τὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ 5ου αἰ. (Wilamowitz 1893, 1: 63-64, 99-100, 107-108,
161-163). Μὲ ἄλλα λόγια, κατὰ τὴ θεωρία τοῦ Wilamowitz (1893, 1: 260-290), οἱἈτθίδες
ἐναρμονίζονταν μὲ τὸ δημοκρατικὸ πολίτευμα τοῦ 4ου αἰ. Γιὰ ἀρκετὸ καιρὸ τὸ συγκεκριμένο
κριτήριο τοῦ Wilamowitz δὲν ἀμφισβητήθηκε (Fritz 1940: 92). Ἡ ἀντίδραση ἄρχισε ἀπὸ τὸν
Bauer (1899: 179-181) ποὺ ἔγραφε ὅτι ναὶ μὲν ἡ παράδοση τοῦ 5ου αἰ. ἦταν δημοκρατικὴ
ἀλλὰ τὸν 4ο αἰ. οἱ ἐξηγηταὶ χαρακτηρίζονταν ἀπὸ μία συντηρητικὴ κλίση· ὅτι τὰ σωζόμενα
ἀποσπάσματα τῶν Ἀτθίδων δὲν φανέρωναν πὼς πρόκειται γιὰ θρησκευτικὰ καὶ ὀλιγαρχικὰ
καὶ συντηρητικὰ κείμενα, ἀλλὰ γιὰ κοσμικὰ καὶ δημοκρατικὰ καὶ φιλελεύθερα, ὁπότε δὲν
θὰἦταν δυνατὸν νὰ προέρχονται ἀπὸ τὴν ἐξήγησιν τῶν πατρίων. Ὁ Fritz (1940: 93) ἐπίσης
θεώρησε ἰσχυρὸ τὸν σύνδεσμο ἀνάμεσα στοὺς ἐξηγητὲς καὶ τὶς Ἀτθίδες. Ἀνέφερε ὅτι γιὰ τὸν
πρῶτο καὶ γιὰ τὸν τελευταῖο γνωστὸ τῶν ἀτθιδογράφων, τὸν Κλείδημο καὶ τὸν Φιλόχορο,
γνωρίζουμε ἀπὸ τὴν ἄμεση παράδοση πὼς ὑπῆρξαν ἐξηγηταί, ὅτι ὁ Δήμων καὶὁ Μελάνθιος
ἔγραψαν εἰδικὰἔργα γιὰ θρησκευτικὲς πρακτικὲς καὶ θεσμοὺς ἡ γνώση τῶν ὁποίων ὑπαγόταν
στὸν ὁρίζοντα γνώσεων τῶν ἐξηγητῶν, ὅτι στὸν Φανόδημο ἀνέθεσαν πολλὲς θρησκευτικὲς
ἀποστολὲς καὶ ἔτσι αὐτὸς ὁ ἀτθιδογράφος συχνὰ ἀναφέρεται σὲ τέτοια θέματα· ὅτι γιὰ τὸν
μόνο ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ ἀμφισβητήσουμε μία τέτοια λειτουργία ἦταν ὁ Ἀνδροτίων, γιὰ
τὸν ὁποῖον ὅμως πληροφορούμαστε ἀπὸ τὸν Κατ’ Ἀνδροτίωνος (77) λόγο τοῦ Δημοσθένη πὼς
τοῦ ἐμπιστεύτηκαν τὴν ἀποκατάσταση καὶ ἀναδιοργάνωση τῶν μέσων ποὺ χρησιμοποιοῦνταν
στὶς θρησκευτικὲς πομπὲς τῆς Ἀθήνας, ἐνῶ μία ἐπιγραφὴ ποὺ βρέθηκε στὴν Ἀκρόπολη (W.
Dittenberger, Sylloge Inscriptionum Graecarum I3. 264) ἔδειχνε ὄτι ἡ ἐποπτεία τέτοιων μέσων
ὑπαγόταν στὶς ἁρμοδιότητες τῶν ἐξηγητῶν. Ἀφοῦ οἱ ἐξηγηταὶ ἀναλάμβαναν καὶ τὰ καθήκοντα
τῶν μάντεων καὶ καθὼς ἀπὸ μερικὰ ἀποσπάσματα τῶν Ἀτθίδων προκύπτει ὅτι ὁρισμένες
φορὲς τηροῦνταν εἰδικὰ ἀρχεῖα, προκειμένου νὰ ἐλέγχεται ἡἀκρίβεια καὶ ἐπαλήθευση τῶν
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προφητειῶν, ἰδίως ὅταν αὐτὲς σχετίζονταν μὲ γεγονότα μεγάλης ἱστορικῆς σημασίας, τέτοια
ἀρχεῖα συνιστοῦν πηγὴ αὐθεντικῶν ἱστορικῶν γνώσεων κατὰ τὸν γερμανὸ φιλόλογο (Fritz
1940: 126). Ἦταν ὅμως θρησκευτικοὶ λειτουργοὶ ἢ μήπως ἐπειδὴ ἐπρόκειτο γιὰ δημόσια
πρόσωπα μὲ λόγο, εἶχαν ἀποκτήσει καὶ δικαιώματα πρόσβασης στὶς ὑποτιθέμενες πηγὲς
πληροφοριῶν; Εἴμαστε βέβαιοι πὼς οἱ πληροφορίες γιὰ τὴν τοπικὴ λατρεία αὐτονομοῦνταν
γνωσιολογικῶς ἀπὸ τὶς πολιτιστικὲς συντεταγμένες μιᾶς περιοχῆς καὶ ἀπὸ τὴν προσπάθεια
ὁρισμοῦ μιᾶς τοπικῆς ταυτότητας τῆς πόλεως; Μποροῦμε νὰ ὑποστηρίξουμε ὅτι ὑπῆρχε στὴν
Ἀθήνα κάποιο corpus μιᾶς συγκεκριμένης μορφῆς ἱστορικῆς παράδοσης, σὰν κι αὐτὸ ἀπὸ
τὸὁποῖο φαίνεται νὰἀντλοῦν οἱ άττικοὶ ρήτορες (καὶ τὸἀξιοποιοῦν συστηματικὰ στοὺς
ἐπιταφίους λόγους· βλ. Loraux 1981: passim), κι ἂν ἡ ἀπάντηση εἶναι καταφατική, τότε πῶς
ἐξηγοῦνται οἱ συνήθεις διαφωνίες μεταξὺ τῶν συγγραφέων καὶἡ προσπάθεια νὰ
παρουσιάσουν τὶς δικές τους «ἀποκλίσεις»; Μήπως, τελικά, ἡ ἀτθιδογραφικὴ παράδοση εἶναι
κυρίως λογοτεχνικὴ (Pearson 1942: 145-147) καὶ ὄχι ἱστορική;
Ἑπομένως, ὁ Pearson (1942) χρεώνεται μὲ τὴν πιὸ ἀντικειμενικὴ συνολικὰ θεώρηση τῶν
ἀτθιδογράφων στὴ νεώτερη βιβλιογραφία. Τοὺς θεωρεῖ συγγραφεῖς μὲ ἐνδιαφέροντα
ἀρχαιοδίφη ὅσον ἀφορᾶ στὴν προέλευση, στοὺς μύθους καὶ στὴ λατρεία, ἔχοντας διαγνώσει
μετριοπαθεῖς ὀλιγαρχικὲς συμπάθειες στὸν Ἀνδροτίωνα καὶ τὸν Φιλόχορο, ἀλλὰ μὲ τὴν
πεποίθηση ὅτι οἱ ἀτθιδογράφοι δὲν ἀσχολήθηκαν τόσο μὲ τὸ ρητορικὸ ἢ τὸ ἠθικολογικὸ
σκέλος, ὅσο μὲ τὴν ἔκφραση ἑνὸς ξηροῦ ἀνναλιστικοῦ ἀπολογισμοῦ γιὰ τὴν ἱστορικὴ περίοδο
(Rhodes 1990: 73). Ἡ θεώρηση τῶν ἀτθιδογράφων ἄλλαξε μὲ τὸν Jacoby (1949), ὁὁποῖος ὄχι
μόνον ἀνέτρεψε τὴ θεωρία τοῦ Wilamowitz γιὰ κάποιο ἱερατικὸ χρονικὸ καὶ μιὰ ἔκδοσή του
δημοσιευμένη τὸν 4ο αἰώνα, βλέποντας ἀντ’ αὐτῶν στοὺς ἀτθιδογράφους ἕνα ὑποεῖδος τῆς
τοπικῆς ἱστορίας, ποὺ δημιουργήθηκε στὴν Ἰωνία κατὰ τὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ 5ου αἰ., καί,
ἐπιπλέον, καταγράφοντας μία περισσότερο πολιτικοποιημένη ἄποψη γιὰ τοὺς ἀτθιδογράφους.
Ὅπως ἰσχυρίστηκε ὁ Jacoby, ὁ Κλείδημος συνέταξε μία φιλοδημοκρατικὴ Ἀτθίδα ὡς ἀπάντηση
στὰ ἀντιδημοκρατικὰ γραπτὰ τοῦ Ἰσοκράτη καὶ ἄλλων, ὁ Ἀνδροτίων ἀπάντησε μὲ μία
ἀντιδημοκρατικὴ Ἀτθίδα, ὁ Φανόδημος τήρησε μία ἐνδιάμεση στάση μεταξὺ Κλειδήμου καὶ
Ἀνδροτίωνος, ὁ Μελάνθιος καὶ ὁ Δήμων ὑπῆρξαν συντηρητικοὶ ἀλλὰ ὄχι ἀκραῖοι, ἐνῶὁ
Φιλόχορος στοιχοῦσε στὴν παράδοση τοῦ Ἀνδροτίωνα. Πλέον στὴ βιβλιογραφία ἡ
πολιτικὴἑρμηνεία ἀποτελεῖ τὴν κυρίαρχη ἄποψη ἔρευνας τῶν ἀτθιδογράφων. Τὴν πιὸἀκραία
ἀνάπτυξη τῆς ἄποψης τοῦ Jacoby ὀφείλουμε στὸν Schreiner (1968) ποὺ βρῆκε στὸ πρόσωπο
τοῦ Κλειδήμου ἕνα δημοκράτη, τοῦ Ἀνδροτίωνος ἕνα μετριοπαθὴ ὀλιγαρχικὸ καὶ τοῦ
Φανοδήμου (ἐδῶ ἀποστασιοποιούμενος ἀπὸ τὸν Jacoby) ἕνα ἀκραῖο ὀλιγαρχικό, καὶ ποὺ
ἀντίστοιχα προσγράφει κάθε πρόταση ἀπὸ τὴν Ἀθηναίων πολιτεία τοῦ Ἀριστοτέλη σὲἕναν
ἀπὸ τοὺς τρεῖς αὐτούς, ἀνάλογα μὲ τὴν πολιτική της κατεύθυνση. Ἡ ἀντίδραση ἦλθε ἀπὸ τὸν
Harding (1977) ποὺ διαφώνησε ὡς πρὸς τὸ κατὰ πόσον ἡ πολιτικὴ προκατάληψη μποροῦσε
νὰἀποδειχθεῖ, θεωρώντας ἁπλῶς ὅτι οἱ ἀτθιδογράφοι ἀπέβλεπαν μόνον σὲ ἀκριβεῖς
περιγραφὲς τῆς ἀθηναϊκῆς ἱστορίας. Στὴν κρίσιμη καμπὴ τῆς ἐξέλιξης τοῦ ἀτθιδογραφικοῦ
εἴδους καὶ τῆς στροφῆς του εἴτε πρὸς τὴν ἀρχαιοδιφικὴ σπουδὴ εἴτε πρὸς τὴν ἱστορικὴ
συγγραφή, τὰ σωζόμενα ἀποσπάσματα τῶν ἀτθιδογράφων φανερώνουν ὅτι ἡ στροφὴ πρὸς
τὴν ἱστοριογραφία δὲν ἀπομάκρυνε τὸ ἀτθιδογραφικὸν εἶδος ἀπὸἕνα τρόπο θεματικῆς
καταγραφῆς γεγονότων ποὺ σπανίζει στὶς ἱστορικὲς ἀφηγήσεις μὲ εὐρύτερο πεδίο ἐφαρμογῆς
(Rhodes 1990: 81). Γιὰ νὰ ἐπανέλθουμε στὸν συσχετισμὸ μὲ τὸν Ἀριστοτέλη47, ὁ
Ruschenbusch (1981) θεώρησε τὸ 334/3 ὡς terminus ante quem γιὰ τὴ χρήση
τοῦἈνδροτίωνος ὡς πηγῆς ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη στὴν Ἀθηναίων Πολιτεία του. Ὁμοίως καὶὁ
Walters (1976) ὑποστήριξε ὅτι κυρίως ὁ Άνδροτίων μεταξὺ τῶν λοιπῶν ἀτθιδογράφων εἶδε
τὴν πολιτειακὴ ἐξέλιξη τῆς Ἀθήνας ὡς μία σειρὰ διαδοχικοῦ ἐκδημοκρατισμοῦ τῶν θεσμῶν,
κάτι ποὺ ἐπηρέασε τὸν Ἀριστοτέλη ὅταν ἔγραφε τὴν Ἀθηναίων Πολιτεία του. Πιὸ
συγκεκριμένα: ὁἈριστοτέλης στὰ κεφ. 22-26 τῆς πραγματείας του περιγράφει μία σειρὰἀπὸ
πολιτικὲς καὶ πολιτειακὲς ἀλλαγὲς ποὺ σφράγισαν τὴν ἀθηναϊκὴ δημοκρατία στὶς δεκαετίες
ποὺἀκολούθησαν τὶς μεταρρυθμίσεις τοῦ Κλεισθένη, λ.χ. ὅτι ὀκτὼ ἔτη μετὰ τὴν ἴσχυση τῶν
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νόμων τοῦ Κλεισθένη, ἐπὶἄρχοντος Ἑρμοκρέοντος (501/0), τὸ κλεισθένειο συμβούλιο
πρωτοχρησιμοποίησε τὸν ὅρκο ποὺ συνηθιζόταν καὶἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ Ἀριστοτέλη (Ἀθην.
Πολ. 22, 5), ἢ ὅτι ἀργότερα, ἐπὶ ἄρχοντος Νικοδήμου (483/2), οἱ Ἀθηναῖοι, κατόπιν συμβουλῆς
τοῦ Θεμιστοκλῆ, ἀξιοποίησαν τὸ πλεόνασμα τῶν ἐσόδων ἀπὸ τὰ ὀρυχεῖα τῆς Μαρώνειας γιὰ
νὰ κατασκευάσουν στόλο ἀπὸ ἑκατὸ τριήρεις (Ἀθην. Πολ. 22, 7). Τὰ κεφάλαια αὐτὰ πολλοὶ
σπεύδουν νὰ τὰ χαρακτηρίσουν ἀμφίβολης ἀξίας, καθὼς ἀποτελοῦν πηγὴἀνεκδοτολογικοῦ καὶ
γι’ αὐτὸἐλεγχόμενου ὡς πρὸς τὴν ἀξιοπιστία του ὑλικοῦ, ὅπως λ.χ. στὴν περίπτωση ποὺ
ἀναφέρεται ὅτι ὁἘφιάλτης μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεμιστοκλῆ στράφηκε ἐνάντια στὰ μέλη τοῦ
Ἀρείου Πάγου (Rihll 1995) καὶ ἐπὶ ἄρχοντος Κόνωνος (462/1) ἀπογύμνωσε τὸ σῶμα τοῦ
Ἀρείου Πάγου ἀπὸ τὶς πρόσθετες ἐξουσίες του καὶ τὶς ἐπέστρεψε στὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου καὶ
τὰ ἄλλα νομικὰ δικαστήρια (Ἀθην. Πολ. 25, 2), ἐνῶ ὁ Ἐφιάλτης δολοφονήθηκε ὄχι πολὺ
ἀργότερα (Ἀθην. Πολ. 25, 5). Γιὰ πολλὰἀπὸ τὰ γεγονότα αὐτὰ ὁ Ἀριστοτέλης παρέχει μία
χρονολογία ἑνὸς ἄρχοντα καὶ οἱ μελετητὲς συνήθως ἐκλαμβάνουν αὐτὴ τὴ μέθοδο τοῦ
Ἀριστοτέλη σὰν ἀπόδειξη τῆς ὀφειλῆς τοῦ σταγειρίτη φιλοσόφου σὲ μία ἢ περισσότερες
Ἀτθίδες. Λιγότερο συνήθως ὅμως μᾶς ἀπασχολοῦν οἱ πηγὲς ποὺ βρίσκονται πίσω ἀπὸ τὶς
τοπικὲς αὐτὲς ἱστορίες καὶ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον οἱ συγγραφεῖς τους, δηλαδὴ
οἱἀτθιδογράφοι, κατόρθωσαν νὰ χρονολογοῦν μὲ τὰ ἔτη διοίκησης τῶν ἀρχόντων γεγονότα
ποὺ συνέβησαν ἀκόμη καὶ ἕναν αἰώνα πρὶν ἀπὸ τὴν ἐποχή τους. Αὐτὸ τὸ κρίσιμο ἐρώτημα
γίνεται ἐπιτακτικὸ ὅσον ἀφορᾶ στὶς πηγές, καὶ ὄχι τόσο στὴ λειτουργία τους ὡς πηγῶν, τῶν
ἀτθιδογραφικῶν κειμένων. Θεωρητικὰ πίσω ἀπὸ τοὺς ἀτθιδογράφους κρύβονται ἡ πλούσια
προφορικὴ παράδοση ποὺ τροφοδοτοῦσε καὶ τὸν περιηγητὴ Παυσανία, ἢ δημόσιες μαρτυρίεςκείμενα ἢ καὶ τὰ δύο. Ὁ Sickinger (2003) ὑποστηρίζει ὅτι οἱἀτθιδογράφοι στοὺς ὁποίους
πιθανότατα βασίστηκε ὁἈριστοτέλης, ἐργάστηκαν συχνὰ ταιριάζοντας ἑτερόκλητο ὑλικὸ καὶ
μᾶλλον ἀρύσθηκαν ὁρισμένες ἀπὸ τὶς πληροφορίες τους γιὰ τὴ μετὰ-Κλεισθένη Ἀθήνα ἀπὸ
αὐθεντικὰ δημόσια ἔγγραφα. Λ.χ. ἡ πληροφορία ὅτι ἡ πόλη ἐδιοικεῖτο καλῶς ὅταν ὁ Ἄρειος
Πάγος ἐπανέκτησε τὴν ἐπιρροή του μετὰ τοὺς Περσικοὺς πολέμους, μᾶλλον προῆλθε ἀπὸ
ἀντιδημοκρατικὴ ἢ ἀριστοκρατικὴ πηγή (Rhodes 1981: 241). Ὁ Sickinger (2003: 340)
καταφεύγει, λοιπόν, σὲ μία ὑπόθεση: πιθανὸν γεγονότα ὅπως ὁ βουλευτικὸς ὅρκος, ἡ πρώτη
ἀξιολόγηση τῆς συνεισφορᾶς καὶ οἱ πολιτειακὲς μεταβολὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 480 καὶ τῆς
δεκαετίας τοῦ 450, εἶναι τύποι μέτρων ποὺ στὴ μεταγενέστερη ἐποχὴ παρῆγαν γραπτὰ
κείμενα· ἂν οἱ Ἀθηναῖοι τηροῦσαν παρόμοια κείμενα δημοσίων ὑποθέσεων ἤδη στὶς ἀρχὲς τοῦ
5ου αἰ., τότε ἐνδεχομένως κάποια ἀπὸ τὰ κείμενα αὐτὰ θὰ σώζονταν, ὥστε νὰ τὰ
συμβουλευτοῦν ὁρισμένοι ἀτθιδογράφοι καὶ νὰ τὰἐνσωματώσουν στὶς Ἀτθίδες τους. Τὸ
ζήτημα βεβαίως ἔγκειται στὸ κατὰ πόσον πηγές τους ἦταν τέτοια δημόσια ἔγγραφα ἢ ἡ
προφορικὴ παράδοση, ἡ ὁποία συνήθως τροφοδοτοῦσε τὴ γνώση τοῦ Ἑλλανίκου γιὰ τοὺς
νόμους, τοὺς ὀστρακισμοὺς καὶ ἄλλες μεταβολὲς τοῦ πρώιμου 5ου αἰώνα.
Ἄλλωστε, καταλαβαίνουμε ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Ἡροδότου, τοῦ Θουκυδίδη καὶ τῶν ἀττικῶν
ρητόρων ὅτι οἱἀθηναϊκὲς παραδόσεις γιὰ τὸἀττικὸ παρελθὸν ἦταν ἀόριστες, γενικότροπες καὶ
εὔπλαστες, καὶὄχι καὶ πολὺἀκριβεῖς (Thomas 1989: 95-282), μὲ ἔμφαση στὴν τυραννίδα τοῦ
6ου αἰ. καὶ τὴν ἀντίδραση σὲ αὐτή, τοὺς Περσικοὺς πολέμους καὶἕνα περιορισμένο ἀριθμὸ
λοιπῶν στρατιωτικῶν συρράξεων. Σαφῶς καὶ δὲν προβλεπόταν στὸ περιεχόμενο τῶν
προφορικῶν παραδόσεων ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ πολιτειακὰ ζητήματα ποὺἔθιξε ὁ Ἀριστοτέλης
στὰ κεφ. 22-26 τῆς Ἀθηναίων Πολιτείας, ἢ γιὰ τὶς ἡμερομηνίες ποὺ ἀποφασίζονταν καὶ
ψηφίζονταν νόμοι, διατάγματα καὶ λοιπὲς νομοθετικὲς ἀποφάσεις. Ἔτσι ὁ Ἡρόδοτος 8, 51, 1
δὲν παρέχει χρονολογία ἄρχοντος γιὰ τὴν εἰσβολὴ τοῦ Ξέρξη στὴν Ἀττική, ἐνῶ ὁ Θουκυδίδης 2,
2, 1 ἐξειδικεύει τὸν ἄρχοντα ἐπὶ τοῦ ἔτους τοῦ ὁποίου ξέσπασε ὁ Πελοποννησιακὸς πόλεμος. Ὁ
Θουκυδίδης τοποθετεῖ τὴν ἐπάνοδο τῶν Ἡρακλειδῶν ὀκτὼ χρόνια μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Τροίας
(Θουκ. 1, 12, 4), καὶ στὸ πλαίσιο τῆς ἀθηναϊκῆς ἱστορίας γράφει ὅτι ὁ Ἱππίας κυβέρνησε τὴν
Ἀθήνα γιὰ τρία χρόνια μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ἱππάρχου καὶὅτι ἐκδιώχθηκε τὸ τέταρτο (Θουκ. 6,
59, 4), καὶ ὅτι αὐτὴἡἀνατροπὴ σημειώθηκε κάπου ἑκατὸ χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν ἐγκαθίδρυση τῆς
ὀλιγαρχίας τῶν 400 (Θουκ. 8, 68, 4), χωρὶς νὰ σημειώσει ἔτος ἄρχοντος σὲ κανένα ἀπὸ τὰ
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γεγονότα αὐτά (ὅπως παρατηρεῖὁ Sickinger). Ἀπὸ τὴν ἄλλη, φαίνεται πὼς οἱ Ἀθηναῖοι
διέθεσαν ξεχωριστὸ κτίριο γιὰ τὴν φύλαξη κεντρικῶν ἀρχείων μὲ ἔγγραφα διαφόρων εἰδῶν
μόνο κατὰ τὴν τελευταία δεκαετία τοῦ 5ου αἰ. (Boegehold 1971). Ὅμως πάντοτε διαφαινόταν
ἡ διάθεση γιὰ τήρηση τέτοιων κειμένων νομοθετικῆς πρωτοβουλίας· λ.χ., ὅταν γιὰ τοὺς νόμους
τοῦ Δράκοντος καὶ τοῦ Σόλωνος, ποὺ καταγράφηκαν ἤδη κατὰ τὴν ἀρχαϊκὴ περίοδο,
φρόντισαν νὰ τοὺς ἀναγράψουν σὲ ἄξονας, δηλαδὴ ξύλινους πίνακες, κάτι ποὺὡς ὑλικὸ χρήσης
θὰ μποροῦσε νὰ ἐξηγήσει τὴ σπανιότητα ἀθηναϊκῶν δημοσίων ἐγγράφων κατὰ τὸν 6ο καὶ τὸν
πρώιμο 5ο αἰ. (Sickinger 1999).
Ἀνεξαρτήτως τῆς ἐντύπωσης ποὺ ἔχουμε σχηματίσει γιὰ τὴ γραμματολογικὴ ταυτότητα,
τὴν περιφραστικὴ εἰδικὴ ὁρολογία γιὰ τὴν ἀκριβέστερη ἀπόδοση τοῦ περιεχομένου καὶ τοῦ
χαρακτήρα του, τὴν ἱστορικὴ καὶ λαογραφικὴ συνείδηση τῶν θεραπόντων του, ἡ μελέτη αὐτοῦ
τοῦ εἴδους τοπικῆς ἱστοριογραφίας, ἀρχαιολογίας καὶ μυθογραφίας μὲ θρησκευτικὲς καὶ
πολιτικὲς προεκτάσεις, θὰ συντηρεῖ πλέον τὴν ἀναζήτηση στὸ μεγάλο corpus τῆς ἀρχαίας
ἑλληνικῆς ἱστοριογραφίας, ἀπὸ τὸν ἐπιστήμονα Θουκυδίδη ὣς τὰ τοπικὰ τμήματα τοῦ
παγκοσμίου Πολυβίου.
Liverpool, The Roscoe House (VII-VIII. 2011)
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
Αρχαιολόγος
«Όταν έσκαβα μια πόλη»: σκέψεις για τη σωστική, την αστική και την κοινωνική
αρχαιολογία μέσα από την αρχαιολογική πρακτική στη σύγχρονη Αθήνα.
Δεν θα σας μιλήσω για κάποιο εύρημα, αλλά μάλλον για την ανυπαρξία ευρημάτων· κατά
κάποιον τρόπο, αυτή ήταν που οδήγησε στα θέματα τα οποία επιθυμώ να θίξω.
Τον Ιούνιο του 2009, η Γ’ ΕΠΚΑ με όρισε επιβλέποντα των εκσκαφικών εργασιών που
αφορούσαν την τοποθέτηση ενός εκτεταμένου υπόγειου δικτύου οπτικών ινών εντός της
επικράτειας του Δήμου Αθηναίων· τελικά η επίβλεψη επεκτάθηκε και σε άλλους δήμους: στην
Καλλιθέα, το Νέο Ηράκλειο, την Πεύκη, τη Μεταμόρφωση. Συνολικά απασχολήθηκα περί τους 6
μήνες μέσα σε ένα διάστημα ενός έτους (μέχρι το Μάιο του 2010).
Στα έργα αυτού του τύπου ένα ειδικό μηχάνημα εκσκαφής, γνωστό ως trencher (ή κόφτης,
λόγω του οδοντωτού του δίσκου), σκάβει επί του οδοστρώματος ένα στενό χαντάκι πλάτους
0,10 και μέγιστου βάθους 0,60μ., μέσα στο οποίο τοποθετούνται τα καλώδια των οπτικών ινών.
Στο εν λόγω έργο, ανά 500μ. περίπου διανοιγόταν ένα φρεάτιο, διαστάσεων 1,25 Χ 1,25μ. και
μέγιστου βάθους 1,10μ.
Η κυριότερη ιδιομορφία του έργου είχε να κάνει με τους ρυθμούς παρακολούθησης των δύο
συνεργείων που ήταν επιφορτισμένα με τις εργασίες εκσκαφής και εγκατάστασης του δικτύου,
καθώς αυτά κινούνταν μέσα στην πόλη, πολλές φορές τα απογεύματα ή μεταμεσονύκτια, άλλες
φορές τα Σαββατοκύριακα, κυρίως λόγω των περιορισμών που έθεταν οι εκάστοτε Τεχνικές
Υπηρεσίες των Δήμων.
Όσο για το αρχαιολογικό ενδιαφέρον, αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μηδαμινό, καθώς
δεν ανέκυψαν αξιόλογα ευρήματα, παρά μόνο ελάχιστες και σποραδικές ενδείξεις – το
συνηθέστερο τέχνεργο με ιστορική αξία που αποκαλυπτόταν από τα συνεργεία ήταν οι γραμμές
του παλιού τραμ, οι οποίες για αδιευκρίνιστους λόγους παραμένουν θαμμένες εδώ και πενήντα
χρόνια κάτω από την άσφαλτο πολλών κεντρικών οδών της Αθήνας. Η δουλειά αυτή, επομένως,
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σχετικά εύκολη και αρκετά ασφαλής, ίσως λίγο βαρετή.
Από μια άλλη σκοπιά, το έργο που μόλις περιγράφηκε δίνει το έναυσμα για τη διατύπωση
ορισμένων σχολίων σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο, πιο αντικειμενικό, αφορά στον
κριτικό σχολιασμό διαφόρων σχετικών πεδίων της αρχαιολογίας, βάσει απόψεων που έχουν
ήδη εκφραστεί από την επιστημονική κοινότητα. Το δεύτερο επίπεδο, σαφώς υποκειμενικό, έχει
να κάνει με την παράθεση προσωπικών βιωμάτων, καθώς και με την απόπειρα ένταξής τους σε
ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο.
Αν αποπειραθούμε να εντάξουμε το προαναφερθέν έργο σε κάποιο επιστημονικό πεδίο, θα
δούμε ότι τελικά μπορούμε να το εντάξουμε σε περισσότερα από ένα. Πρώτα και κύρια,
αποτελεί μια εργασία πεδίου: ο αρχαιολόγος δεν μελετά ήδη υπάρχοντα δεδομένα, αλλά ερευνά
για νέα.
Σε περιπτώσεις όπως η παραπάνω ο αρχαιολόγος εργάζεται σε ένα εργοτάξιο που
μετακινείται διαρκώς, εκτεθειμένος σε μυριάδες οχλήσεις και κινδύνους, ενώ σε αρκετές
περιπτώσεις τα πενιχρά αποτελέσματα δημιουργούν συναισθήματα απογοήτευσης. Γιατί τόσο
για το ευρύ κοινό όσο και για μεγάλη μερίδα της αρχαιολογικής κοινότητας διεθνώς, η
κατεξοχήν εργασία πεδίου, η πεμπτουσία της αρχαιολογικής πρακτικής είναι μία: η ανασκαφή
(Moser 2007, Lucas 2001a: 1-17, Lucas 2001b). Και κορυφαίοι επιστήμονες, με σημαντικότατη
προϋπηρεσία στο ανασκαφικό πεδίο, όπως ο αείμνηστος Ι. Σακελλαράκης, έχουν υποστηρίξει
μεταξύ άλλων ότι χρήση μηχανημάτων και ανασκαφή αποτελούν δύο εντελώς ασύμβατες
έννοιες, καθώς και ότι απαιτείται όσο το δυνατόν περισσότερη απομόνωση από εξωτερικά
ερεθίσματα για τη σωστή της διεξαγωγή: το αρχαιολογικό σκάμμα θα πρέπει να συγκρίνεται με
έναν χειρουργικό θάλαμο (Σακελλαράκης 2006: 63, 76). Το ίδιο ισχύει και για την κοινή γνώμη
(Θερμού 2010).
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Η αρχαιολογική έρευνα στο περιθώριο δημόσιων ή ευρύτερων αναπτυξιακών έργων έρχεται
σε σαφή αντίθεση με τα παραπάνω. Η ελληνική αρχαιολογική κοινότητα την έχει παραλληλίσει
με πολεμικό μέτωπο, με μια μάχη χαρακωμάτων όπου οι αρχαιολόγοι πασχίζουν συνεχώς να
εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν πιο αξιοπρεπείς συνθήκες για τη διεξαγωγή της εργασίας τους,
αντιμετωπίζοντας μηχανήματα και πιεστικά χρονοδιαγράμματα (Συνάντηση Εργασίας 2004:
447-48).
Αυτή η διάσταση απόψεων σχετικά με το τί είναι εργασία πεδίου και πώς αυτή πρέπει να
διεξάγεται έχει συμβάλει σε μία ευρύτερη τάση αναθεώρησης, σε σημείο όπου τίποτε
ουσιαστικά δεν γίνεται αποδεκτό δίχως κριτική.
Τα παραδείγματα είναι πολλά: οι μηχανικοί εκσκαφείς είναι όντως καταστρεπτικοί, όμως δεν
θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι χάρη σε αυτούς αποκαλύπτονται πλέον οι
περισσότερες από τις αρχαιότητες που ανασκάπτουμε (Lucas 2001b). Για ορισμένους
επιστήμονες, η διαδικασία της παραδοσιακής ανασκαφής εμφανίζει ενδεχόμενα ασαφές νόημα
και θεωρείται υπερεκτιμημένη σε σχέση με τα αποτελέσματα που παρουσιάζει (Tilley 1989) ή
για το πώς τα παρουσιάζει (Hodder 1989)· αποτελεί μια στατική διαδικασία, καθώς
περιορίζεται στον κάθετο άξονα της διαχρονίας ενός συγκεκριμένου σημείου στο χώρο και δεν
βοηθά στην ερμηνεία του χώρου γενικότερα (Larsson 2000: 230). Η έννοια του αρχαιολογικού
χώρου (site) θεωρείται με τη σειρά της επίσης σχετική, καθώς αυτός ο τελευταίος μπορεί να
περιλαμβάνει μόνο κάποιο τμήμα ενός χώρου ή πολλούς διαφορετικούς χώρους της
αρχαιότητας (Fotiadis 1992). Ως πεδία λογίζονται με τον τρόπο τους τόσο τα εργαστήρια όσο
και οι χώροι μελέτης των αρχαιολογικών δεδομένων (Lucas 2001a). Και η ανάγκη για
απομόνωση είναι μεν κατανοητή για λόγους ασφαλείας ή αντικειμενικότητας (Shanks-Tilley
1992: 46-48 για τον αντίλογο), ωστόσο δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί παράδοξο το γεγονός ότι
η αρχαιολογία, μια ανθρωπιστική επιστήμη, έχει πολλές φορές την τάση να ερευνά το
ανθρώπινο παρελθόν κρατώντας αποστάσεις από το κοινωνικό σύνολο, ενώ παράλληλα
επιθυμεί την δεκτικότητα αυτού του τελευταίου στα όσα έχει να μεταλαμπαδεύσει. Ως
αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, προκύπτει μια ιδιότυπη σχέση της αρχαιολογίας με το
ευρύτερο κοινό, η οποία και αποτελεί με τη σειρά της ένα ιδιαίτερο αντικείμενο έρευνας και
κριτικής (Darvill 2004, Fowler et al. 2008).
Η παρούσα περίπτωση εργασίας μπορεί να ενταχθεί και σε ένα δεύτερο υποπεδίο, δεδομένου
ότι πραγματοποιήθηκε εντός ενός αστικού ιστού.
Το πεδίο της αστικής αρχαιολογίας (urban archaeology) εστιάζει στην έρευνα των πόλεων
του παρελθόντος (των υποδομών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους) μέσα από τη
χαρακτηριστική διερεύνηση των αλλεπάλληλων επιχώσεων που τις καθιστούν ξεχωριστές,
εξαιτίας της αέναης ανθρώπινης δραστηριότητας. Όσο και αν αυτό ακούγεται αυτονόητο, δεν
είναι· αφενός πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η εξειδίκευση αυτή σχετίζεται με τις αναζητήσεις των
Ευρωπαίων κατά κύριο λόγο αρχαιολόγων, οι οποίοι και αναζητούσαν τον πρωταρχικό
οικιστικό πυρήνα της πόλης τους σε κάποιο ρωμαϊκό οχυρό ή σε μια οχυρωμένη πολίχνη των
μεσαιωνικών χρόνων, δηλαδή σε εγκαταστάσεις που αποτέλεσαν ένα σχετικά αμετάβλητο
κέντρο γύρω από το οποίο αναπτύχθηκαν οι οικισμοί. Επιπρόσθετα, η εκτεταμένη
ανοικοδόμηση αστικών κέντρων που υπέστησαν ζημιές κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έδωσε
την ευκαιρία για εκτεταμένες ανασκαφικές έρευνες εντός του αστικού ιστού, αλλά και για
αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων (η Δρέσδη αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα).
Εύλογα καταλαβαίνει κανείς ότι ο ελλαδικός χώρος δεν εμπίπτει ακριβώς σε αυτήν την
κατηγορία, παρά τις προφανείς ομοιότητες.
Η πρωτεύουσά μας αποτελεί ένα χωνευτήρι ανθρώπων και δραστηριοτήτων εδώ και
χιλιετίες, δημιουργώντας ένα παλίμψηστο που διαρκώς μεταβάλλεται· πολλές από τις
διαδικασίες που πραγματοποιούνται σήμερα, για το αύριο, έρχονται σε συχνή αντίθεση με τα
κατάλοιπα του παρελθόντος· Το παράδειγμα του Βωμού των Δώδεκα Θεών κάτω από τις
γραμμές του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου Αθηνών-Πειραιώς πιθανότατα δεν χρειάζεται
περαιτέρω σχολιασμό, καθώς είναι γνωστό σε όλους. Οι αρχαιολογικοί χώροι εντός του αστικού
ιστού μπορούν να ερμηνευθούν και ως σύμβολα μιας σχέσης αντίθεσης· όλοι γνωρίζουμε την
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Αγορά, ωστόσο ο επισκέπτης συχνά δεν γνωρίζει ότι μέχρι το 1931 πάνω από τις αρχαιότητες
βρισκόταν μια ολόκληρη γειτονιά της Πλάκας, η Βλασαρού, η οποία και απαλλοτριώθηκε με
αρκετά απόλυτο τρόπο, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες της Αμερικανικής Σχολής. Η εκκλησία
της Παναγίας της Βλασαρούς που έδινε το όνομά της στην περιοχή, στέγαζε τον Άρειο Πάγο και
το Πρωτοδικείο το 1834. Ένα κομμάτι της ιστορίας της πόλης κρίθηκε σκόπιμο ότι έπρεπε να
δώσει τη θέση του σε κάποιο άλλο.
Μόνο που η αρχαιολογία της πόλης εμπεριέχει και την εργασία πεδίου που προαναφέραμε,
την αρχαιολογία στην πόλη. Η αρχαιολογική επιστήμη χρησιμοποιεί πληθώρα μη διεισδυτικών
μεθόδων (αυτοψίες, μελέτες αεροφωτογραφιών, γεωφυσικές και γεωγραφικές μελέτες ή
επιφανειακές έρευνες), χάρη στις οποίες οι αρχαιολόγοι επιχειρούν να ανακαλύψουν στο χώρο
τα σημεία που θα αποτελέσουν τα μελλοντικά πεδία της έρευνάς τους και να τα αξιολογήσουν
προτού ξεκινήσουν την ανασκαφική έρευνα (Roskams 2000: 40 ff.). Η αρχαιολογική έρευνα στο
αστικό περιβάλλον δεν είναι δυνατόν να ενταχθεί ακριβώς στις προαναφερθείσες στρατηγικές·
εμφανίζει σημαντικές ιδιαιτερότητες, με τη διαρκή χρήση του χώρου να είναι η κυριότερη από
αυτές (Staski 1982: 98). Οι αεροφωτογραφίες δεν μπορούν να αποκαλύψουν τις αρχαιότητες
κάτω από τα κτήρια και οι γεωφυσικές έρευνες αποδεικνύονται συχνά προβληματικές σε
αστικό περιβάλλον, ιδίως στα σημεία όπου υπάρχουν υπόγεια δίκτυα υποδομών (LeckebuschGreen 1998). Ακόμη και η μεθοδολογία της έρευνας μπορεί να αποβεί διαφορετική: η σκαπάνη
μπορεί να αντικατασταθεί από πιο βαριά εργαλεία, ιδίως όταν οι αρχαιότητες δεν κρύβονται
πλέον μέσα στο χώμα αλλά κάτω από σωληνώσεις και τσιμέντα (Powell 1962). Επιστήμονες
που έχουν εφαρμόσει με επιτυχία μεθόδους αξιολόγησης αρχαιολογικών χώρων (site evaluation)
στο περιβάλλον μιας σύγχρονης πόλης, όπως ο M. Carver, έχουν τονίσει τις ιδιαιτερότητες που
εμφανίζει αυτό το τελευταίο ως προς τη μελέτη του παρελθόντος του, καθώς και την ανάγκη
εύρεσης μιας ιδιαίτερης μεθοδολογίας που θα επιτρέπει την ποιοτικότερη εκμετάλλευση των
αρχαιολογικών δεδομένων (1983: 339-40, 377-8). Έτσι, η εκμετάλλευση όλων των δυνατών
πηγών πληροφοριών αποτελεί το κύριο αίτημα των αρχαιολόγων που εργάζονται εντός ενός
αστικού ιστού (Young 1978: 329).
Ωστόσο, υπάρχει μια χαμένη ευκαιρία εδώ. Η μελέτη της ιστορίας των πόλεων είναι μια
γοητευτική, αλλά ταυτόχρονα σύνθετη διαδικασία με πολλές προεκτάσεις, όπου και απαιτείται
συχνά η αλλαγή της οπτικής γωνίας για την απόκτηση μιας σφαιρικότερης εικόνας (Janssen
2001: 17-18, 31-51). Τείνουμε να εστιάζουμε στο παρελθόν των πόλεων, ενώ θα ήταν δυνατόν
να μιλάμε για μια «αρχαιολογία της πόλης» σε έναν πιο διαχρονικό άξονα. Οι κάτοικοι των
πόλεων εκφράζουν με πολλούς τρόπους την ανάγκη να μάθουν για το χώρο που ζουν· το πιο
χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα κινήματα εξερεύνησης του σύγχρονου παρελθόντος
μιας πόλης, γνωστά και ως urbanexploration ή urbex. Πρόκειται για μια ιδιότυπη αρχαιολογία
του πρόσφατου, στην οποία άνθρωποι μπαίνουν (νομίμως αλλά πιο συχνά παρανόμως) σε
κτήρια και σε υποδομές συχνά εγκαταλελειμμένες, με μόνο τους όπλο μια φωτογραφική μηχανή.
Το «μότο» τους αναφέρει το εξής: «Take nothing but photos, leave nothing but footprints». Είναι
η ανάγκη για γνώση και μόνο που χαρακτηρίζει αυτή την προσέγγιση. Ο σύγχρονος άνθρωπος,
ζώντας σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές, απαιτεί με τον τρόπο του να
γνωρίζει περισσότερα για το παρελθόν και δεν εμπιστεύεται μόνο τους θεματοφύλακές του.
Η πόλη, με τη σειρά της, είναι ένα κοινωνικό μόρφωμα. Και η αρχαιολογική επιστήμη, ήδη
από την εποχή του V. G. Childe, έστρεψε το βλέμμα της από την με αισθητικά κριτήρια
αξιολόγηση των υλικών καταλοίπων και άρχισε να εστιάζει στο πώς αυτά τα τελευταία
μπορούσαν να ερμηνεύσουν τις σχέσεις μεταξύ των ατόμων, καθώς και τα κοινωνικά σύνολα
του παρελθόντος. Έτσι γεννήθηκε ο κλάδος της κοινωνικής αρχαιολογίας, με κυριότερο
εκφραστή της τον C. Renfrew. Πολλά θεωρητικά ρεύματα εμφανίζονται και χαρακτηρίζονται
από μια κοινωνική θεώρηση: η μαρξιστική αρχαιολογία, για παράδειγμα, ερμηνεύει το παρελθόν
μέσα από την ταξική πάλη που οδηγεί με τη σειρά της σε κοινωνικές αλλαγές.
Η με κοινωνικά κριτήρια θεώρηση του παρελθόντος λογίζεται σήμερα ως ιδιαίτερα
σημαντική. Ο Παρθενώνας δεν είναι απλά ένα περίλαμπρο μνημείο, αλλά το σύμβολο της ισχύος
της Αθήνας την εποχή του Περικλή. Ο διαχωρισμός των «κλειστών» αθηναϊκών οικιών σε
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αντιδιαστολή με την «ανοιχτή» Αγορά υποδηλώνει το σαφή διαχωρισμό του ιδιωτικού από το
δημόσιο και το δημοκρατικό χαρακτήρα της πόλης-κράτους των Αθηνών.
Πολλά έχουν ειπωθεί και μπορούν να ειπωθούν για την κοινωνική αρχαιολογία, ωστόσο
συχνά δείχνουμε να λησμονούμε το εξής: ότι η αρχαιολογική πρακτική από μόνη της έχει
ιδιαίτερο αντίκτυπο στην κοινωνία. Σήμερα, η αρχαιολογική έρευνα έχει συνδεθεί άμεσα με τον
τομέα των αναπτυξιακών έργων, των οποίων και τη μορφή επηρεάζει – από τις αλλαγές και τις
καθυστερήσεις στο σχεδιασμό ενός έργου μέχρι την ανάδειξη των αρχαιολογικών δεδομένων
και το πώς αυτά προσλαμβάνονται από το κοινωνικό σύνολο. Είναι ιδιαίτερα επιτυχής ο
διαχωρισμός που πραγματοποιήθηκε από τη συντακτική ομάδα του Journal of Social
Archaeology, ο οποίος και διαχωρίζει τη social archaeology από τη societal archaeology, δηλαδή
τη μελέτη των κοινωνιών του παρελθόντος από τον κοινωνικό χαρακτήρα της ίδιας της
αρχαιολογίας. Η αλληλεπίδραση της αρχαιολογίας με το κοινωνικό σύνολο δεν προκύπτει μόνο
από τα δεδομένα που αποκαλύπτει αλλά και από την ίδια τη φύση του έργου της, όπως
προκύπτει και από τα όσα παρατέθηκαν σχετικά με την αρχαιολογία του πεδίου.
Υπάρχει, τέλος, ένα ευρύτερο πεδίο, μέσα στο οποίο και μπορούν να ενταχθούν τα
παραπάνω, καθώς το κυριότερο χαρακτηριστικό του δεν έχει να κάνει με το χώρο που
ερευνάται (το έξω, η πόλη) ή το πώς αυτός προσεγγίζεται (η μελέτη των καταλοίπων ως μελέτη
της κοινωνίας), αλλά με τον τρόπο. Μιλάμε για τη σωστική αρχαιολογία.
Η πλειοψηφία των εργασιών πεδίου που έχουν διενεργηθεί τα τελευταία 50 χρόνια στην
Ελλάδα από την Αρχαιολογική Υπηρεσία είναι σωστικού χαρακτήρα (Koukouli-Chrysanthaki
2004: 87). Η δομή της Υπηρεσίας έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στη σωστή εφαρμογή των
αρχών της σωστικής αρχαιολογίας, που οφείλει άλλωστε την ύπαρξή της ως επιστημονικό πεδίο
στα δημόσια έργα (Dimakopoulosetal. 2001, Xeni-Garezou 2004). Η σωστική αρχαιολογία,
επομένως, αποτελεί ένα σημαντικότατο κομμάτι της καθ’ ημάς αρχαιολογικής πρακτικής. Οι
σωστικές έρευνες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα της αρχαιολογικής πρακτικής σε χώρες
που παρουσιάζουν τάσεις αστικοποίησης, έντονη οικοδομική και ευρύτερη αναπτυξιακή
δραστηριότητα· η Ιαπωνία αποτελεί πιθανότατα το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα (Tsude
1995).
Οι έρευνες σωστικού χαρακτήρα κρίνονται πλέον ιδιαίτερα σημαντικές σε διεθνές επίπεδο:
τόσο οι νόμοι για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στις περισσότερες χώρες του
κόσμου όσο και πιο εξειδικευμένες ρυθμίσεις σε χώρες όπου επικρατεί το αγγλοσαξονικό δίκαιο,
όπως το διάταγμα PPG 16 που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο ή η προστασία των
αρχαιολογικών δεδομένων μέσω του CRM (Culture Resource Management) στις ΗΠΑ,
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη για τη διάσωση των αρχαιοτήτων και με τρόπο που δεν θα
παρεμβαίνει υπερβολικά στην ανθρώπινη αναπτυξιακή δραστηριότητα (Green 2008: 375-77,
383-84). Αυτή, άλλωστε, υπήρξε εξαρχής η κύρια επιδίωξη της σωστικής αρχαιολογίας: να
μπορέσει η μελέτη και προστασία του παρελθόντος να συμβαδίσει με τις διαρκώς αυξανόμενες
απαιτήσεις που επιφέρει η κοινωνική πρόοδος. (Barker 1993: 140). Βέβαια, από την σκοπιά του
αρχαιολόγου, η σωστική αρχαιολογία μπορεί να ικανοποιεί απλά μια ανάγκη ή να πασχίζει να
αντιμετωπίσει μια σοβαρή κρίση, ανάλογα με την οπτική γωνία του καθενός (ibid.).
Μια σεβαστή μερίδα επιστημόνων υποστηρίζει ότι η σωστική αρχαιολογία είναι απολύτως
μη-θεωρητική και διακρίνεται από περιορισμένη επιστημοσύνη: οι αρχαιολόγοι που εργάζονται
σε τέτοια έργα απλά προσπαθούν να σώσουν όσα πιο πολλά δεδομένα μπορούν, λειτουργώντας
με τελείως υποκειμενικά κριτήρια (Rice 1998) και σταδιακά έχουν μετατραπεί σε μία κατηγορία
εργαζόμενων στο πεδίο που ειδικεύονται μόνο σε ένα πράγμα: στο να σκάβουν (Lucas 2001a:
10-14). Ορισμένοι προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, διατυπώνοντας την άποψη ότι πολλοί
αρχαιολόγοι που σχετίζονται με το αντικείμενο καταλήγουν να μην επιζητούν την έρευνα αλλά
απλά να κλείνουν συμβόλαια (ο όρος contract archaeology, που χαρακτηρίζει πλέον διεθνώς τη
σωστική αρχαιολογία κάτω από συγκεκριμένες εργασιακές συνθήκες, εμφανίζεται εδώ με
αρνητικό πρόσημο), δουλεύοντας με ανειδίκευτο δυναμικό και παρουσιάζοντας σημαντικές
εκπτώσεις στο επιστημονικό υπόβαθρο της εργασίας τους (Hodder-Berggren 2003: 421). Η
ελληνική επιστημονική κοινότητα δεν έχει υπεισέλθει σε τέτοιου είδους συζητήσεις,
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τουλάχιστον όχι επίσημα. Ωστόσο, ένα παιχνίδι με τις λέξεις μπορεί να δώσει κάποια απάντηση
στο ζήτημα αυτό.
Διεθνώς, η σωστική αρχαιολογία αναφέρεται ως salvage archaeology, rescue archaeology ή
(τα τελευταία χρόνια) ως preventive archaeology. Για τον αγγλοσαξονικό κόσμο, οι έννοιες
salvage και rescue είναι ουσιαστικά ταυτόσημες· η τυχόν διάκρισή τους έχει να κάνει με το σε
ποια όχθη του Ατλαντικού βρίσκεται κανείς (οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν τον όρο salvage, οι
Άγγλοι τον όρο rescue – Darvill 2002: 357, 374). Για τον Barker, όμως, οι όροι είναι
αλληλοσυμπληρούμενοι: χρησιμοποιεί τον όρο rescue archaeology όταν αναφέρεται στη
σωστική αρχαιολογία γενικά, αλλά τη διαχωρίζει από τη salvage archaeology, διατυπώνοντας
την άποψη ότι αυτή η τελευταία αφορά στην περισυλλογή όσων περισσότερων κατά το
δυνατόν δεδομένων από αρχαιολογικά κατάλοιπα που τελικά θα «θυσιαστούν» στο βωμό
κάποιου κατασκευαστικού έργου. Εν ολίγοις (και ο παραπάνω διαχωρισμός τονίζεται από την
παράθεση διαφορετικής μεθοδολογίας σε κάθε περίπτωση), είναι πιθανότατα διαφορετική η
προσέγγιση του αρχαιολόγου απέναντι στα δεδομένα του παρελθόντος που θα σωθούν (rescue)
μέσω της έρευνας και διαφορετική η προσέγγιση όταν εκείνος θα πρέπει να διασώσει (salvage)
όσα πιο πολλά στοιχεία μπορεί, πριν από την αναπόφευκτη καταστροφή (1993: 144 ff.).
Η παράκαμψη που πραγματοποίησε το 1962 ο Ι. Τραυλός στην οδό Αρδηττού, με σκοπό να
σώσει τον αναλημματικό τοίχο στα ΒΔ του ναού της Αρτέμιδος Αγροτέρας στο Μετς αποτελεί
ένα παράδειγμα, το ίδιο και η ανάδειξη των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν κατά τις
ανασκαφές του Μετρό. Η κατάχωση του Βωμού των Δώδεκα Θεών που προαναφέρθηκε
αποτελεί ένα άλλο. Η ανάμνηση των καταλοίπων που παρελθόντος μέσα από την αρχαιολογική
καταγραφή αποτελεί ένα τρίτο παράδειγμα και μια πραγματικότητα που στα καθ’ ημάς
συζητείται ακόμη ακροθιγώς. Κλείνοντας το μάτι σε αυτή την προσέγγιση, ας αναφερθεί ότι οι
γραμμές του τραμ που προαναφέρθηκαν αποτελούν κόσμημα του πεζοδρομημένου τμήματος
της οδού Μακρυγιάννη, μπροστά από το Νέο Μουσείο Ακροπόλεως.
Από το αντικειμενικό περνάμε τώρα στο υποκειμενικό. Τί το ιδιαίτερο εμφάνισε αυτό το
έργο;
Την πρώτη μέρα των εργασιών, ένα από τα συνεργεία ξεκίνησε να σκάβει στην περιοχή του
Κεραμεικού, στην ομώνυμη οδό· η εκσκαφή είχε ξεκινήσει από τη συμβολή της Κεραμεικού με
την Ιερά Οδό και κατευθυνόταν βόρεια, προς το Μεταξουργείο. Ο περιφραγμένος αρχαιολογικός
χώρος ήταν ορατός στα ανατολικά μας, σε απόσταση λίγων δεκάδων μέτρων, ενώ κινούμασταν
ανάμεσα στα πρώτα οικοδομικά τετράγωνα που χαράχτηκαν στη σύγχρονη πόλη από τους
Κλεάνθη και Σάουμπερτ –επί της οδού που εκείνοι ονόμασαν οδό Πραξιτέλους (Αγριαντώνη
1995· Καλλιβρετάκης 1996)–, απασχολούμενοι σε ένα έργο που αναβαθμίζει τις ανάγκες για
επικοινωνία στα δεδομένα του 21ου αιώνα. Ένας διαχρονικός άξονας της ιστορίας της πόλης
εμφανίστηκε σχεδόν από το πουθενά.
Στους επόμενους μήνες, το έργο προχωρούσε με ταχύτητα αργού βαδιστή στους δρόμους
πολλών αθηναϊκών συνοικιών, καλύπτοντας αποστάσεις 300-500 μέτρων κάθε μέρα. Αυτές οι
διαδρομές, με τον τρόπο που πραγματοποιούνταν, προσέφεραν μια μοναδική δυνατότητα
παρατήρησης της πόλης· παρατήρησης αδιόρατων μέχρι πρότινος ορίων ανάμεσα σε περιοχές,
νέων ή διαρκώς εξελισσόμενων πεδίων δραστηριότητας, καταστάσεων και γεγονότων για τα
οποία ο μέσος πολίτης ενημερώνεται συνήθως από τα ΜΜΕ. Τα παραδείγματα που αξίζει να
αναφερθούν είναι αρκετά: η διαπίστωση της αναβάθμισης ή της υποβάθμισης διαφόρων
αθηναϊκών συνοικιών (όπως π.χ. ο Κεραμεικός), αλλά και η βαθμιαία αλλαγή του σκηνικού, όταν
το συνεργείο διέσχισε την οδό Θερμοπυλών, κινούμενο πλέον στο Μεταξουργείο· οι εκτός νόμου
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του 24ώρου σε κεντρικές περιοχές
όπως η Πλατεία Κουμουνδούρου, η Πλατεία Βάθη ή η Πλατεία Θεάτρου, καθώς και το πώς οι
άνθρωποι κινούνται εντός ή εκτός των διαρκώς μεταβαλλόμενων ορίων τους· η υποβόσκουσα
ανησυχία και ένταση στην (πολύπαθη και διαρκώς στο προσκήνιο εδώ και αρκετά χρόνια)
συνοικία των Εξαρχείων και το πώς αυτές εκφράστηκαν με αφορμή την παρουσία του
μηχανήματος εκσκαφής – ο κατάλογος μπορεί να συνεχιστεί επί μακρόν.
135

Εν ολίγοις, η πόλη κατέληξε να φανερώνει σταδιακά τη ιστορία της όχι τόσο μέσα από τα
αρχαία (που δεν αποκαλύπτονταν) όσο μέσα από τα κτήριά της, τους ανθρώπους της και τις
διαρκείς αλληλεπιδράσεις τους, το παρελθόν της, αλλά και το παρόν της. Η εμπειρία αυτή θα
μπορούσε όντως να συγκριθεί με αυτή ενός δημοσιογράφου που επιδιώκει να κινείται στο
επίκεντρο των γεγονότων, βιώνοντας τον παλμό τους, αποτυπώνοντας το πνεύμα των καιρών·
και μία φαινομενικά ανούσια αρχαιολογική εργασία αποδείχθηκε περισσότερο επωφελής απ’
ό,τι αναμενόταν.
Εύλογα θα απορήσει κανείς: το προσωπικό κέρδος από μία αντίστοιχη εμπειρία είναι
προφανές· κάποιος μπορεί να θεωρεί ότι, κάτω από αυτές τις συνθήκες, κατόρθωσε να μάθει
καλύτερα την πόλη στην οποία ζει, να την κατανοήσει καλύτερα – υπάρχει όμως επιστημονικό
όφελος;
Η εντατική παρατήρηση της σύγχρονης Αθήνας δεν προέκυψε τόσο από προσωπικές
αναζητήσεις όσο από ένα καθαρά μεθοδολογικό ζήτημα: την ανάγκη για επαρκή τεκμηρίωση.
Η τήρηση ενδελεχούς φωτογραφικού αρχείου κρίθηκε απαραίτητη κατά την επίβλεψη του
έργου. Το γεγονός από μόνο του δεν αποτελεί κάτι το καινοφανές: είναι δεδομένο ότι οι
φωτογραφίες όχι μόνο υποβοηθούν, αλλά επιπρόσθετα επιβεβαιώνουν τις καταγραφές των
επιβλεπόντων. Στην παρούσα περίπτωση, όμως, ο χώρος εργασίας εκτείνεται σε μια ολόκληρη
πόλη, και τα χαντάκια γενικά θεωρούνται από τα πιο δύσκολα αρχαιολογικά χαρακτηριστικά
όσον αφορά στη φωτογράφηση (Barker 1989: 144, Baker 1968: 101, 117 ff.). Επομένως, οι
απαιτήσεις ήταν διαφορετικές· το βασικό ζητούμενο ήταν η εύρεση «σταθερών σημείων» εντός
του αστικού ιστού – και όχι ακριβώς με την πρωταρχική έννοια που τα αντιλαμβάνεται κανείς.
Άλλα σημεία είναι προφανή για τον αρχαιολόγο (αρχαιολογικοί χώροι, ανασκαμμένα ή υπό
ανασκαφή οικόπεδα), άλλα όχι και τόσο (πλατείες και δημόσιοι χώροι, χαρακτηριστικά κτίρια,
κέντρα δραστηριότητας, επώνυμα καταστήματα κ.ά.), όμως έπρεπε να βρεθούν για να
ενταχθούν στις λήψεις και να βοηθήσουν στην ταύτιση του υλικού. Η αναζήτησή τους
κατόρθωσε να οδηγήσει σε μία εναλλακτική θεώρηση της πόλης.
Ο αρχαιολόγος που εργάζεται στο δρόμο καταλήγει συχνά παρατηρητής αντικείμενων και
καταστάσεων φαινομενικά εκτός του γνωστικού του αντικειμένου, όπως κάθε άνθρωπος που
εργάζεται σε ένα περιβάλλον γεμάτο ερεθίσματα. Ωστόσο, είναι ένας εκπαιδευμένος
καταγραφέας· έχει διδαχθεί να διακρίνει και να περιγράφει. Έχει τη δυνατότητα και σε ένα
βαθμό τις γνώσεις να περιγράψει το τώρα, εκτός από το τότε. Κατά συνέπεια, μπορεί να παρέχει
τη δυνατότητα υποβοήθησης (και όχι υποκατάστασης) άλλων επιστημονικών πεδίων
(ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, σύγχρονη ιστορία, αρχιτεκτονική κ.ά.), γιατί «βρίσκεται εκεί
έξω». Ένα απλό παράδειγμα που συνοψίζει τα παραπάνω: η φωτογραφία της οδού Ξούθου που
βλέπετε απέκτησε αθέλητα και τον χαρακτήρα ιστορικού ντοκουμέντου· το κτήριο που βλέπετε
στα αριστερά είναι το γνωστό κτίριο του ΝΑΤ που πλέον δεν υπάρχει, καθώς κατεδαφίστηκε με
εντυπωσιακό, αν και αμφιλεγόμενο τρόπο τον Οκτώβριο του 2010 (η φωτογραφία των
Εξαρχείων, πάλι, έχει έναν αμυδρά δημοσιογραφικό χαρακτήρα). Οι πόλεις αλλάζουν ραγδαία
και οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί: οι παλιές ελληνικές ταινίες, για
παράδειγμα, διασώζουν τη μετάβαση από την «παλιά» Αθήνα με τις αυλές της (και μόλις πριν
λίγες μέρες αποφασίστηκε η ανάπλαση και η διατήρηση της Αυλής των Θαυμάτων στην Πλάκα)
στην εποχή της αντιπαροχής και των διαμερισμάτων σε πολυκατοικία (Κυριακού 2005).
Σύμφωνα με τον P. Barker, η ανασκαφή αποτελεί τοπική ιστορία – κατ’ επέκταση, ο
αρχαιολόγος πρέπει να είναι με τον τρόπο του ένας τοπικός ιστορικός· η φράση αυτή σχετίζεται
άμεσα με την κοινωνική αρχαιολογία, καθώς η αρχαιολογική έρευνα δεν καταγράφει μόνο το
παρελθόν, αλλά αποτελεί με τον τρόπο της και ιστορικό γεγονός. Δεν θα πρέπει να περιορίζεται
μόνο στην γνώση ενός απώτερου παρελθόντος, αλλά να γνωρίζει την περιοχή του από το τότε
μέχρι το τώρα. Ένα απλό παράδειγμα προκύπτει πάλι από το ναό της Αρτέμιδας Αγροτέρας.
Κατά την παρακολούθηση εκσκαφής επί της οδού Αρδηττού, ο αρχαιολόγος συνειδητοποιεί ότι
έχει στα δεξιά του τον ναό, στα αριστερά του κάπου πρέπει να κυλάει θαμμένος ο Ιλισσός και
απέναντι βρίσκεται το Ολυμπιείο. Πόσο πρέπει να φοβηθεί το μηχάνημα που σκάβει; Η
απάντηση είναι: καθόλου, η οδός Αρδηττού κατασκευάστηκε το 1962 μέσω επιχωματώσεων και
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είναι ουσιαστικά ανυψωμένη, το υπόστρωμά της είναι τεχνητό. Γνώσεις όπως η παραπάνω
μπορούν να προέλθουν από παντού, από προφορικές παραδόσεις, από τυχαίες παρατηρήσεις· οι
συνδυασμοί είναι άπειροι και τα αποτελέσματα μπορούν να αποβούν σημαντικά. Και, ως
ιστορικός, οφείλει να μεταδώσει τη γνώση στους γύρω του: στην Ιαπωνία, η επί τόπου
ενημέρωση του κοινού για τα ευρήματα κάθε ανασκαφής μέσω ομιλιών και ξεναγήσεων
αποτελεί πάγια πρακτική (Renfrew-Bahn 1991).
Κατά συνέπεια, μπορούμε να μιλήσουμε για τις διάφορες αρχαιολογίες που προαναφέρθηκαν
κάτω από άλλο πρίσμα, καθώς ήδη αποδείχθηκε σε μεγάλο βαθμό η σύνθετη φύση τους.
Μπορούμε να μιλήσουμε για μια άλλη αρχαιολογία πεδίου, όπου στο πεδίο εμπεριέχονται τα
πάντα. Μπορούμε να μιλήσουμε για μια άλλη αστική αρχαιολογία: ερευνούμε μια πόλη
ποικιλοτρόπως, αναζητώντας νέα στοιχεία για να τοποθετήσουμε στο διαχρονικό άξονα της
ιστορικής πορείας της. Μπορούμε να μιλήσουμε για μια άλλη κοινωνική αρχαιολογία, καθώς σε
συνθήκες όπως η προαναφερθείσα αποκτούμε μια παράδοξη ενσυναισθησία (empathy), που
όμως δεν συγκρούεται με την ανάγκη για αντικειμενικότητα που προαναφέρθηκε: οι
αρχαιολόγοι μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα την επίδραση του έργου μας, τους γύρω μας,
καθώς και να βοηθήσουμε αυτούς τους τελευταίους να μας κατανοήσουν βαθύτερα και
ουσιαστικότερα.
Η φράση «ο αρχαιολόγος σκάβει μια πόλη» έχει τον χαρακτήρα «κλεισίματος του ματιού»
εδώ. Συνήθως χρησιμοποιείται για να περιγράψει το σπουδαίο έργο κάποιου αρχαιολόγου – ο
Σλήμαν έσκαψε την Τροία, ο Έβανς την Κνωσό. Υπήρξαν μυριάδες οι αρχαιολόγοι που
εργάστηκαν στην Αθήνα, όμως δύσκολα κάποιος τρίτος θα συνδέσει το όνομά τους με αυτήν.
Στο έργο που προαναφέρθηκε, το πεδίο ήταν ουσιαστικά μια ολόκληρη πόλη, άσχετα αν η
προσπάθεια δεν στέφθηκε από επιτυχία (όπου επιτυχία ίσον ευρήματα). Μπορεί, επομένως (και
σε μια αντίστοιχη περίπτωση) κάποιος να υποστηρίξει ότι έσκαψε μια πόλη; Όπως και αν έχει,
το κέρδος για την επιστήμη και τον ίδιο τον επιστήμονα είναι πάντα υπαρκτό και σημαντικό.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αγγελίδης 1992: Αγγελίδης, Β.: Μεταξουργείο-Κολωνός: Νοσταλγία και πραγματικότητα (ΔοκίμιοΙστορία 27, Φιλιππότης, Αθήνα 1992)
Αγριαντώνη 1995: Αγριαντώνη, Χ.: «Η Αθήνα το 19ο αιώνα. Συνοικία Μεταξουργείο» στο:
Αρχαιολογία της πόλης των Αθηνών –
Ηλεκτρονική έκδοση του Ε.Ι.Ε (www.eie.gr/archaeologia/gr/chapter_more_10.aspx#1)
Baker 1968: Baker, J: Photography in archaeology and art (London 1968)
Barker 1993: Barker, P.: Techniques of archaeological excavation (3rd edition, London 1993)
Μπίρης 1966: Μπίρης Κ.: Αι Αθήναι: Από τον 19ον εις τον 20όν αιώνα (Αθήνα 1966)
Carver 1983: Carver, M.O.H: “Forty French towns. An essay on archaeological site evaluation and
historical aims”, Oxford Journal of Archaeology 2, 1983, pp. 339-378)
Carver 1995: Carver, M.: “Field archaeology” in G. Barker (ed.): Companion Encyclopedia of
Archaeology, vol. 1, London/New York 1995, pp. 128-181
Childe 1946/2004: Childe, V. G.: “Archaeology as a social science – inaugural lecture” in Patterson, T.
C.- Orser, C. E. Jr. (eds.).: Foundations of social archaeology: selected writings of V. Gordon Childe
(AltaMira, Walnut Creek 2004), pp. 81-91
Clarke 1973: Clarke, D.: “Archaeology; the loss of innocence”, Antiquity 47, 1973, pp. 6-18
Darvill 2002: Darvill, T.: The concise Oxford dictionary of Archaeology (Oxford 2002)
Darvill 2004: Darvill, T.: “Public archaeology: a European perspective” in Bintliff, J.L. (ed.): A
companion to archaeology (Oxford 2004), pp. 409-434
Dimakopoulos et al. 2001: Dimacopoulos, J. – Divari-Valakou, N., Pandou, M. : “Grèce” in:
Rapportsurlasituation de l’archéologie urbaine en Europe (Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg
2001), pp.113-124
Δωρής 1977: Δωρής, Μ.: «ΠΛΑΚΑ-ΑΝΑΦΙΩΤΙΚΑ: Αυτοδιοίκηση και Αυτοδιαχείριση της περιοχής»
στο: Άνθρωπος και Χώρος, τ. 3, Μάιος-Ιούνιος 1977, όπως λήφθηκε από την ιστοσελίδα
http://www.akx.gr/03-03.asp)
137

Ellis 1998: Ellis, L. (ed.): Archaeological method and theory (1998)
Fotiadis 1992: Fotiadis, M.: “Units of data as deployment of disciplinary codes” in J.C. Gardin – C.
Peebles (eds.): Representations in archaeology(Indianapolis 1992), pp.132-148
Fowler et al. 2008: Fowler, P.D – Jolie, E.A. and Salter, M.W.: “Archaeological ethics in context and
practice” in Bentley, R.A, Maschner, H.D.G., and Chippindale, C.:Handbook of archaeological theories
(AltaMira, Lanham 2008), pp. 409-422
Green 2008: Green, T.J.: “Cultural Resource Management” in Bentley, R.A, Maschner, H.D.G., and
Chippindale, C.:Handbook of archaeological theories (AltaMira, Lanham 2008), pp. 375-394
Hodder 1989: Hodder, I.: “Writing archaeology: site reports in context”, Antiquity 63, 1989, pp. 268274
Hodder 2002: Hodder, I.: Διαβάζοντας το παρελθόν – τρέχουσες ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην
αρχαιολογία (μτφ. Π. Μουτζουρίδης – Κ. Νικολέντζος – Μ. Τσούλη, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου,
Αθήνα 2002)
Hölscher 2007: Hölscher, T.: “Urban spaces and central places – The Greek World” in Alcock, S. –
Osborne, R.: Classical Archaeology (Blackwell, Oxford 2007), pp. 164-181
Janssen 2001: Janssen, H.: The construction of an urban past: narrative and system in urban history
(tr. by Feike de Jong; Berg: Oxford and New York 2001)
Johnson 2004: Johnson, M.: “Archaeology and social theory” in Bintliff, J.L. (ed.): A companion to
archaeology (Oxford 2004), pp. 92-109
Καλλιβρετάκης 1996: Καλλιβρετάκης, Λ: «Η Αθήνα του 19ου αιώνα: από επαρχιακή πόλη της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας, πρωτεύουσα του Ελληνικού βασιλείου» στο: Αρχαιολογία της πόλης των
Αθηνών – Ηλεκτρονική έκδοση του Ε.Ι.Ε. (http://www.eie.gr/archaeologia/gr/chapter_more_9.aspx)
Koukouli-Chrysanthaki 2004: Koukouli-Chrysanthaki H.: “Preventive archaeology and major public
works in Greece” in Bozóki-Ernyey,K. (ed.):European preventive archaeology: papers of the EPACmeeting
– Vilnius 2004(National Office of Cultural Heritage / Council of Europe, Hungary 2007), pp. 86-104
Κυριακού 2005: Κυριακού, Κ.: «Από την “παλιά” Αθήνα στο “μοντέρνο” διαμέρισμα. Παράδοση και
εκσυγχρονισμός στον ελληνικό κινηματογράφο, 1950-1970» στο Δουκέλλης, Π. Ν. (επιμ.): Το ελληνικό
τοπίο: μελέτες ιστορικής γεωγραφίας και πρόσληψης του τόπου (Εστία, Αθήνα 2005), σελ. 253-298
Larsson 2000: Larsson, S.: “The hidden layers: conditions and conceptual frameworks for urban
archaeology in Lund expressed in its praxis for production of data 1890-1990” in S. Roskams [ed.]:
Interpreting stratigraphy [BAR Series 910, Oxford 2000]), pp. 229-248
Leckebusch-Green 1998: Leckebusch, J .-A. Green: “Georadar“ in Ellis, L. (ed.): Archaeological method
and theory (1998), pp. 251-258
Leech 2001: Leech, R.: “Préface” in: Rapportsurlasituation de l’archéologie urbaine en Europe
(Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg 2001), pp. 5-12
Λεοντίδου 2005: Λεοντίδου, Λ.: «Αστικά τοπία του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού:
“αναγνώσεις” και “αναδιαρθρώσεις”» στο Δουκέλλης, Π. Ν. (επιμ.): Το ελληνικό τοπίο: μελέτες
ιστορικής γεωγραφίας και πρόσληψης του τόπου (Εστία, Αθήνα 2005), σελ. 387-405
Lucas 2001a: Lucas, G.: Critical approaches to fieldwork (London 2001)
Lucas 2001b: Lucas, G: “Destruction and the rhetoric of excavation” in Norwegian Archaeology
Review 34.1, 2001 (http://traumwerk.stanford.edu:3455/17/270)
Malaby 2003: Malaby, T.: “Spaces in Tense: History, contingency and place in a Cretan city” in Brown,
K.S. – Hamilakis, Y. (eds.): The usable past: Greek metahistories (Oxford 2003), pp. 179-190
Meskell 2004: Meskell, L.: “Social archaeology” in Renfrew, C.-Bahn, P. (eds.): Archaeology; the key
concepts (London 2004)
Meskell et al. 2001: Meskell, L., C. Gosden, I. Hodder, R. Joyce and R. Preucell: “Editorial” in: Journal of
Social Archaeology 1, 2001, pp. 5-12
Μητροπούλου 2004: Μητροπούλου Κ.: Αθήνα, μνήμες και κτήρια (Σιδέρης, Αθήνα 2004)
Moser 2007: Moser, S.: “On Disciplinary Culture: Archaeology as Fieldwork and Its Gendered
Associations” in Journal of Archaeological Method and Theory 17.4, 2007, pp. 235-263
Patterson-Orser 2001: Patterson, T. C.- Orser, C. E. Jr.: “Introduction: V. G. Childe and the foundations
of social archaeology” in Patterson, T. C.- Orser, C. E. Jr. (eds.).: Foundations of social
archaeology: selected writings of V. Gordon Childe (AltaMira, Walnut Creek 2004), pp. 81-91
138

Powell 1962: Powell, B.B.: “Problems of urban archaeology” in American Antiquity 27.4, 1962, pp.
580-583
Renfrew-Bahn 1991: Renfrew, C.-Bahn, P.: Archaeology (London 1991)
Roskams 2001: Roskams, S.: Excavation (Cambridge University Press, Cambridge 2001)
Rowlands 2004: Rowlands, M.: “Relating archaeology and anthropology” in Bintliff, J.L. (ed.): A
companion to archaeology (Oxford 2004)
Σακελλαράκης 2006: Σακελλαράκης, Γ., Ανασκάπτοντας το παρελθόν (Ίκαρος, Αθήνα 2006)
Sarfatij-Melli 2001: Sarfatij, R. – Melli, R.: “L’ archéologie et la ville” in Rapportsurlasituation de
l’archéologie urbaine en Europe (Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg 2001), pp. 13-30
Schnapp 2004: Schnapp, A.: Η κατάκτηση του παρελθόντος – οι απαρχές της αρχαιολογίας (μτφ. Κ.
Δελούκα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2004
Shanks-Tilley 1987: M. Shanks – C. Tilley: Social theory and archaeology (London 1987)
Shanks-Tilley 1992: M. Shanks – C. Tilley: Reconstructing archaeology: Theory and practice
(Routledge, London / New York 1992)
Shanks 2004: Shanks, M.: “Theory of social archaeology” in Renfrew, C.-Bahn, P. (eds.): Archaeology;
the key concepts (London 2004)
Shanks 2006: Shanks, M.: “From Postprocessualism to Symmetrical Archaeology” in A symmetrical
archaeology conference, Society for American Archaeology, April 2006, retrieved from
http://traumwerk.stanford.edu:3455/symmetry/739
Shanks 2007: Shanks, M.: “Symmetrical archaeology” in World Archaeology 39.4, 2007, pp. 589-96
(http://documents.stanford.edu/MichaelShanks/278)
Staski 1982: Staski,E.: “Advances in Urban Archaeology” in M.B. Schiffer (ed.): Advances in
Archaeological Method and Theory, Volume 5, 1982, pp. 97-149)
Στεφάνου και Στεφάνου 2005: Στεφάνου, Ι. & Ι.: «Η φυσιογνωμία της ελληνικής πόλης» στο
Δουκέλλης, Π. Ν. (επιμ.): Το ελληνικό τοπίο: μελέτες ιστορικής γεωγραφίας και πρόσληψης του τόπου
(Εστία, Αθήνα 2005), σελ. 237-252
Συνάντηση Εργασίας 2004: Υπουργείο Πολιτισμού, Επιτροπή Παρακολουθήσεως Μεγάλων Έργων:
Αρχαιολογικές έρευνες και μεγάλα δημόσια έργα: Συνάντηση εργασίας, Επταπύργιο Θεσσαλονίκης 1820/9/2003 (Θεσσαλονίκη 2004, 2 τ.)
Thomas 2000: Thomas, J.: Interpretive archaeology – a reader (London and New York 2000)
Thomas 2004: Thomas, J.: “The great dark book: archaeology, experience and interpretation” in
Bintliff, J.L. (ed.): A companion to archaeology (Oxford 2004), pp. 21-36
Tilley 1989: Tilley, C.: “Excavation as theatre” in Antiquity 63, 1989, pp. 275-280
Trigger 1989: Trigger, B. G.: Μία ιστορία της αρχαιολογικής σκέψης (μτφ. Β. Λαλιώτη, Αλεξάνδρεια,
Αθήνα 2005)
Tsude 1995: Tsude H., “Archaeological theory in Japan” in Ucko, P.J. (ed.) Theory in Archaeology: A
World Perspective (Routledge, London and New York 1995), pp. 298-311
Φιλιππίδης 1984: Φιλιππίδης, Δ.: Νεοελληνική αρχιτεκτονική: αρχιτεκτονική θεωρία και πράξη (1830
- 1980) σαν αντανάκλαση των ιδεολογικών επιλογών της νεοελληνικής κουλτούρας (Μέλισσα,
Αθήνα 1984)
Wallace 2008: Wallace, G.: “Archaeology and society” in Bentley, R.A, Maschner, H.D.G., and
Chippindale, C.: Handbook of archaeological theories (AltaMira, Lanham 2008), pp. 395-408
Xeni-Garezou 2004: Xeni-Garezou M.: “Preventive archaeology in Greece” in Bozóki-Ernyey,K. (ed.):
European preventive archaeology: papers of the EPA Cmeeting – Vilnius 2004 (National Office of Cultural
Heritage / Council of Europe, Hungary 2007), pp. 65-85
Γιαννιτσάρης 2008: Γιαννιτσάρης Κ.: «Η ελληνική μεταπολεμική αρχιτεκτονική» στο: Αρχαιολογία και
Τέχνες 106, Μάρτιος 2008, σελ. 81-87 (http://www.arxaiologia.gr/assets/media/PDFofIssues/4790.pdf)
Young 1978: Young, B. K.: “Archaeology in an urban setting: Excavations at Saint-Pierre-DeMonmartre, Paris, 1975-77” in Journal of Field Archaeology 5, 1978, pp. 319-329.

139

ΧΑΡΗΣ ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ
Δρ Αρχαιολογίας – Ιστορικός
«ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ» Κερατσινίου
-Μια νέα πρόταση ετυμολόγησηςΜε αφορμή την ανατύπωση του από πολλών χρόνων εξαντλημένου βιβλίου «Πειραιάς και
συνοικισμοί», το οποίο ελπίζεται να επανεκδοθεί σύντομα από την ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΡΟΥ Α.Ε.
(Κουτελάκης, Φωσκόλου, Πειραιάς), προβαίνω σε μια νέα πρόταση ετυμολόγησης του τοπωνυμίου
«Ταμπούρια», αφού οι νεότερες έρευνες μου για τα θέματα της περιοχής εμπλούτισαν στο μεταξύ
τα περιεχόμενά του.
Είναι γνωστό ότι οι Καταλανοί κατακτητές του φράγκικου Δουκάτου της Θήβας και των
Αθηνών, αμέσως μετά από τη διευθέτηση των τρεχόντων θεμάτων, μοίρασαν μεταξύ των
διαφόρων αξιωματούχων τους τις γαίες και τις προσόδους που προέρχονταν από αυτές
διατηρώντας για τον εαυτό τους το προνόμιο να μεταχειρίζονται ως res (σύμφωνα με το
φεουδαλικό Δυτικό σύστημα), και κατά το δοκούν, και τους πτωχούς ανθρώπους που έτυχε να
κατοικούν στις διάφορες τοποθεσίες των κτήσεών τους. Στον μόνο ελληνικής καταγωγής άνθρωπο
της εμπιστοσύνης τους στον οποίο δώρισαν το 1380 μ.Χ. εκτάσεις για τις υπηρεσίες που τους
προσέφερε, ήταν ο διερμηνέας τους και συμπολεμιστής τους Δημήτριος Ρέντης. Η παρουσία του
επιβιώνει μέχρι σήμερα στον ομώνυμο Δήμο του Πειραιά, τον Άγ. Ιωάννη Ρέντη, τα όρια του οποίου
συνέπιπταν με τις καλλιεργήσιμες εκείνες εκτάσεις μέσα στις οποίες ο θετός γιος του Δημ. Ρέντη,
Ιωάννης, είχε ανεγείρει και ένα εκκλησάκι προς τιμή του Αγ. Ιωάννη στη μνήμη του (Κουτελάκης,
Ανασκευή, 30 – 34).
Η μοιρασιά των γαιών από τους Καταλανούς δεν περιορίστηκε μόνο στα κτήματα γύρω από τον
κοντινό περίγυρο της πόλης της Αθήνας, αλλά επεκτάθηκε και στις μετά τον Κηφισό εκτάσεις, που
δια μέσου του τεράστιου «Ελαιώνα» έφθαναν μέχρι τις ΒΑ. παρυφές του Πειραιά, δηλαδή στο επί
τουρκοκρατίας ονομαζόμενο «χωριό χατζη-Ρήγα» (σημερινή Κοκκινιά) και δυτικά μέχρι το
σημερινό Κερατσίνι (που έλαβε την ονομασία του από την «κερατιά του Γκίνη»). Κέντρο αυτής της
περιοχής του Κερατσινίου είναι η θέση «Ταμπούρια», με στρατηγική και κομβική σημασία από την
αρχαιότητα λόγω της γεωλογικής διαμόρφωσης και της οδικής σύνδεσης με τα λιμάνια των Αλών
και των Φωρών της Δραπετσώνας και του Πειραιά (Κουτελάκης, Φωσκόλου, Πειραιάς, 26, 114),
γνωστή με αυτό το όνομα μέχρι σήμερα.
Είναι επίσης γνωστό ότι στο Κερατσίνι έδωσαν τις μάχες τους οι Έλληνες του Καραϊσκάκη, του
Νοταρά, του Τζαβέλα και του Μακρυγιάννη και ότι εδώ εξέπνευσε ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όταν
δέχθηκε αδέσποτη σφαίρα. Επειδή οι αγωνιστές του 1821 αμύνθηκαν κατά των Τούρκων μέσα σε
πρόχειρες ξερολιθικές κατασκευές, τις οποίες περιγράφει ο Μακρυγιάννης (Κουτελάκης, Λεύκωμα
Κερατσινίου, 11), έμεινε η εντύπωση ότι η περιοχή Ταμπούρια έλαβε το όνομά της από αυτές, οι
οποίες στην γλώσσα της εποχής ονομάζονταν ταμπούρι – ταμπούρια, προφανώς τεχνικός όρος
προερχόμενος από την ιταλική λέξη tambureggiare που σημαίνει σφυροκοπώ τον αντίπαλο ή
σφυροκοπώ με το πυροβολικό.
Και μέχρις εδώ καλά. Το ερώτημα που τίθεται είναι, γιατί μόνο αυτή η θέση σε όλο τον ελληνικό
χώρο ονομάστηκε ταμπούρια, αφού αυτή η στρατιωτική τεχνική, δηλαδή τα ταμπούρια ως
κυκλική ή ημικυκλική ξερολιθική κατασκευή μικρού ύψους σκεπασμένη με κλαριά, εφαρμοζόταν
από τους αγωνιστές από την αρχή της ελληνικής Επανάστασης σε όλες τις περιπτώσεις μαχών
στην στεριά, όπως στα Δερβενάκια, στους Μύλους, στο Βαλτέτσι, στην Αθήνα και παντού αλλού;
Μοιάζει με την περίπτωση ενός νησιού του Αιγαίου, της Τήλου, που στον Μεσαίωνα έφερε την
ονομασία Επισκοπή, διότι δήθεν ήταν έδρα Επισκόπου, επειδή αρκούσε ο συλλογισμός αυτών που
επιχείρησαν να ετυμολογήσουν το όνομά της ότι έχουν εντοπιστεί στο νησί τρεις
παλαιοχριστιανικές βασιλικές (Κουτελάκης, Τήλος, Α΄, 473 - 488). Ωστόσο μεγαλύτερα νησιά με
περισσότερες βασιλικές και με πιστοποιημένη αρχαιολογικώς και γραμματειακώς την ύπαρξη
έδρας Επισκόπου, δεν έφεραν ποτέ την ονομασία Επισκοπή….
Ποια εξήγηση λοιπόν επιδέχεται η ονομασία «Ταμπούρια» στο Κερατσίνι;
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Κατά τη γνώμη μου η λύση βρίσκεται στη σχέση γης, προσόδων και ιδιοκτήτη μέσα στο πλαίσιο
των μορφών πλουτισμού και κέρδους που επικρατούσαν τότε από την κατοχή καλλιεργούμενων
εκτάσεων, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί από τα χρόνια των Βυζαντινών τιμαρίων και των
Δυτικών φέουδων.
Η παρουσία μεγαλοτσιφλικάδων μέχρι τα χρόνια του Ανδρέα Συγγρού και του αναδασμού που
ακολούθησε τις αγροτικές επαναστάσεις στη νεότερη Ελλάδα, είναι ο δείκτης κατανόησης αυτών
των μηχανισμών γαιοκτησίας που καρπωνόταν τα προϊόντα των φτωχών αγροτών και των
κολλήγων.
Με βάση το σκεπτικό αυτό είναι πολύ πιθανό ένας από τους Καταλανούς αξιωματούχους –
κατόχους της γης στο Κερατσίνι να διαιώνισε το όνομά του δια μέσου των παροίκων – αγροτών
που καλλιεργούσαν τις εκτάσεις του. Πιθανολογώ ότι επρόκειτο για εθνικό όνομα, δηλαδή όνομα
που φανερώνει την καταγωγή του, όπως μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμε το Κρητικός,
Πελοποννήσιος, Ζακυθηνός, Αξιώτης, Τηνιακός κ.α.π. ως κανονικά επίθετα. Άλλωστε του «ΧατζηΡήγα χωριό» (η σημερινή Κοκκινιά) ακριβώς δίπλα στα όρια του Κερατσινίου, που χαρακτήριζε
την κτήση ενός Τούρκου μεγαλοτσιφλικά μέχρι το 1830, είναι πρόδηλο των ονοματοδοσιών
περιοχών από ανθρωπωνύμια (Κουτελάκης, Ανασκευή, 19).
Ως τέτοιο λοιπόν υποδεικνύεται η περιοχή της Καταλωνίας της Ισπανίας, και άρα το επίθετο, “D’
Ampouria” το οποίο αφενός συνταυτίζεται με τα προτεινόμενα ιστορικά δεδομένα και αφετέρου
σηματοδοτεί μια αρχαία ελληνική εμπορική αποικία στην Ισπανία, το Εμπορείον, μετατροπή της
προφοράς του οποίου είναι η ισπανική λέξη “Ampouria”.
Πιστεύω ότι με την πρότασή μου αυτή, τα Ταμπούρια του Κερατσινίου εντάσσονται ομαλά στο
ιστορικό πλαίσιο της εποχής εκείνης που μας έχει αφήσει ανάλογα τοπωνύμια ιδιοκτητών από
μεγαλο-γαιοκτήμονες, Έλληνες και ξένους, όπως το Τσελεπίτσαρι και Σκαραμαγκά στο Κερατσίνι
(Κουτελάκης, Φωσκόλου, Πειραιάς, 56, 115), τα Λεγούρια στην Αττική, το Ρέντη, τα Σωπόλια (με
ωμέγα), ο Δράκος στον Πειραιά (Κουτελάκης, Πόρτο – Λεόνε), το Δαλαμανάρα στην Αττική και
στην Αργολίδα, το Μπέρμπακα επίσης στην Πελοπόννησο, το Αρνά στην Άνδρο και Τήνο και τόσα
άλλα στα νησιά και στη λοιπή Ελλάδα (Κουτελάκης, Ανασκευή, 8 – 12, 23 – 35. Κουτελάκης, Τήνος,
283).
Επομένως μένει να διαπιστωθεί η παρουσία ενός Καταλανού με το επίθετο αυτό προκειμένου να
εδραιωθεί ο συλλογισμός. Πράγματι ο Ken. Setton στο κεφ. IV του βιβλίου του (Setton) αναφέρει
την άφιξη του Καταλανού «de Ampourias» στον Πειραιά με 5 γαλέρες προκειμένου να
αντικαταστήσει στην αρχηγία του Καταλανικού κράτους Αθηνών – Θηβών τον απερχόμενο Roger
Desalaux.
Αν το σκεπτικό είναι ορθό και δεν ανατραπεί από νεότερες επιστημονικές προτάσεις και όχι από
παρετυμολογίες και λαϊκές εκδοχές που δεν εδράζονται σε σοβαρά επιστημονικά ερείσματα, τότε η
Ιστορία του σημερινού Κερατσινίου βαθαίνει ακόμη περισσότερο πιστοποιημένη τουλάχιστον για
τη θέση Ταμπούρια μέχρι το 1362 μ.Χ. κι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ευρύτερη
Ιστορία του Πειραιά γενικά, αφού οι ειδήσεις για την περίοδο και την περιοχή αυτή απουσιάζουν
παντελώς.
ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Luis Valero de Bernabè = Luis Valero de Bernabè y Martin de Eugenio, La formacion de instituciones
nobiliarias de la Corona de Aragon, Nobilita 93 (Novembre – Dicembre 2009) 609 – 638.
Κουτελάκης, Ανασκευή = Κουτελάκης Χαρ., Ανασκευή στα τοπωνυμικά παράδοξα του Δημ.
Καμπούρογλου, Αθήνα 1994, έκδοση Κέντρου Επιστημονικών Ομιλιών (Κ.Ε.Ο) των πατέρων
Ιησουϊτών.
Κουτελάκης, Πόρτο – Λεόνε = Κουτελάκης Χαρ., Το πόρτο-Λεόνε, ο λέων του Πειραιώς, η απαγωγή
του στη Βενετία και τα προβλήματα που σχετίζονται με το μνημείο και τη χρονολόγησή του, Αθήνα
2000, έκδοση Ελληνο-γαλλικής Σχολής Πειραιά «Ο Άγιος Παύλος».
Κουτελάκης, Φωσκόλου, Πειραιάς = Κουτελάκης Χαρ.- Φωσκόλου Αμάντα, Πειραιάς και συνοικισμοί.
Μαρτυρίες και γεγονότα από τον 14ο αιώνα μέχρι σήμερα, Αθήνα 2007 (έτοιμο για επανέκδοση).
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Κουτελάκης, Λεύκωμα Κερατσινίου = Κουτελάκης Χαρ., Λεύκωμα Δήμου Κερατσινίου, 60 χρόνια
(1934 – 1994), Αθήνα 1994.
Κουτελάκης, Τήνος = Κουτελάκης Χαρ., Τήνος αρχαία και χριστιανική. Προβλήματα και απαντήσεις
για το παρελθόν της, Αθήνα 2001, έκδ. της Αδελφότητας των εν Αθήναις Τηνίων και του Ι.Ι.Ε.Τήνου.
Κουτελάκης, Τήλος = Κουτελάκης Χαρ., Τήλος νήσος άρωμα Αμαράκινο: Η Ιστορία του νησιού και
των ανθρώπων του. Εξιστόρηση δια παραθεμάτων και τεκμηρίων, τόμοι Α΄ και Β΄, Αθήνα 2008, έκδοση
Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου.
Setton = Setton Keneth, Catalan Domination of Athens 1311 – 1388, Cambrige 1948.
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ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ
Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιου Αιγαίου
ΖΩΗ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ
Υπ. Διδάκτωρ Λαογραφίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Με όχημα τις αρβανίτικες παραδοσιακές ενδυμασίες της Αττικής:
Υλική δραστηριότητα, «ταξικές» διαιρέσεις και έμφυλες σχέσεις
Όταν μιλάμε για πολιτισμό ή μάλλον για πολιτισμούς, αναφερόμαστε σ’ εκείνα τα συστήματα
που επιτυγχάνουν τη συνθετική ενότητα μεγάλων ή μικρότερων πληθυσμιακών ομάδων με την
οργάνωση και τον προσδιορισμό του συνόλου των εκφάνσεών τους: από τις τεχνικές εξουσιασμού
της φύσης έως τις μορφές των κοινωνικών σχέσεων, τις πίστεις ή τις καλλιτεχνικές εκφάνσεις
κ.λπ. Αποτελούν ενιαία και αδιαίρετα στην εννοιολογική τους υπόσταση τα επιφαινόμενα των
συνειδητά ή ασυνείδητα αποδεκτών συνόλων αξιών, γνώσεων, πεποιθήσεων, συμβόλων,
απεικονίσεων κ.λπ. των διαφόρων λαών. Η ανθρώπινη ενδυμασία συνδέεται στενά μαζί τους.
Καθώς ο πολιτισμός είναι και μία διαμόρφωση συμπεριφορών που έχουν διανεμηθεί και
μεταφερθεί μεταξύ των μελών μίας κοινωνίας ή κοινότητας (Linton, 1945) διαμεσολαβείται, ως
κοινωνική διαδικασία σε μόνιμη ροή και διαμόρφωση, από το ένδυμα, το οποίο σηματοδοτεί ένα
κώδικα για τον Εαυτό και για τις/τους άλλες/ους. Ο ενδυματολογικός κώδικας είναι είδος οπτικής
γλώσσας με πλήρες λεξιλόγιο, με «λέξεις» του το ύφασμα, την κοπή, το φινίρισμα και τη
διακόσμηση (Arvanitidou & Gasouka, 2011). Οι «λέξεις» του κώδικα αντικατοπτρίζουν
διαφορετικές αξίες μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων και σε διαφορετικούς χρόνους και
τοποθεσίες (Doddetall, 2000).
Μάλιστα, η καλλιτεχνική ιδιομορφία της ενδυμασίας, σαν είδος διακοσμητικής εφαρμοσμένης
τέχνης και καλλιτεχνικής κατασκευής, καθορίζεται κυρίως από τον ανθρωποκεντρικό της
χαρακτήρα. Ενδυμασία και άνθρωπος αποτελούν ένα σύνολο οπτικό και η ενδυμασία δεν μπορεί
να εννοηθεί έξω και πέρα από τη λειτουργία της. Η ιδιότητα της ενδυμασίας ως προσωπικού
αντικειμένου επιβάλλει κατά την κατασκευή της να λαμβάνονται υπόψη οι αναλογίες του
σώματος, της ηλικίας και των ειδικών λεπτομερειών της εμφάνισης ενός ατόμου (λ.χ. χρώμα
ματιών, μαλλιών κ.ά.). Από την άλλη, η βαθιά κοινωνική και έμφυλη διάστασή της επιβάλλει επίσης
να λαμβάνεται υπόψη όλο το πλέγμα των νοοτροπιών και βαθιά ριζωμένων συλλογικών
αντιλήψεων που διέπει την πολιτισμική ομάδα στο πλαίσιο της οποίας διαμορφώνεται κάθε φορά
η ενδυμασία. Η άμεση αυτή σχέση της ενδυμασίας με τον άνθρωπο, αλλά και την κοινότητα,
προκάλεσε την ενεργή συμμετοχή και των δύο στην κατασκευή, στην καθιέρωση και στην
ανάπτυξη των μορφών της. Η ενδυμασία αποτελεί κύριο διαμορφωτή της εμφάνισης των
ανθρώπων, τους προσφέρει έναν τρόπο αναγνώρισης και είναι πομπός των αξιών και των
πεποιθήσεών τους, καθώς δηλώνει θεμελιώδη χαρακτηριστικά του/της φέροντος/ουσας, όπως το
φύλο και η εθνική και πολιτισμική ή και θρησκευτική ταυτότητά τους (Arvanitidou & Gasouka,
2011). Μετατρέπεται έτσι σε ουσιαστικό μέσο για να επικοινωνούν οι άνθρωποι τις αξίες τους, με
σημαντικές για αυτούς κοινωνικές, ψυχολογικές και συχνά πολιτικές επιπτώσεις (Goldsmith &
Smith, 1992). Παράλληλα, η ενδυμασία είναι συνήθως προσαρμοσμένη στις συνθήκες του
γεωγραφικού περιβάλλοντος εντός του οποίου εξελίσσεται, για αυτό διαφέρει σε σχήμα και υλικά
ανάλογα, από τη χορταρένια φούστα των τροπικών ως τις γούνες της αρκτικής. Ταυτόχρονα, είναι
άμεσα συνδεδεμένη με το ισχύον κάθε φορά σύστημα κοινωνικής παραγωγής. Για παράδειγμα,
νομαδικοί κτηνοτροφικοί λαοί είχαν πάντοτε κατάλληλα για ιππασία ρούχα κι αυτό αφορούσε
τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Τέλος, η ενδυμασία απεικονίζει, στο βαθμό ιδιαίτερα που
βαθαίνει ο κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας, αφενός πλήθος κοινωνικών διαιρέσεων και
ιεραρχιών: ανδρών/γυναικών, παντρεμένων γυναικών/κοριτσιών, αρχόντων-υποτελών και
αφετέρου ποικίλων κοινωνικών καταστάσεων: χηρεία, πένθος, γάμος κ.λπ., αλλά και παντός τύπου
ιδιορρυθμίες: γενών, φυλών, εθνοτήτων κ.ά.
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Τα ενδύματα ανέκαθεν, εκτός από την άμεση ωφελιμιστική πλευρά τους, δηλαδή την προστασία
από ποικίλες εξωτερικές επιδράσεις (κλιματικές, εχθρικές, κ.λπ.) είχαν έντονη, όπως
προαναφέρθηκε, αισθητική και κοινωνική διάσταση, αλλά και θρησκευτική και μαγική: σε ρωσικές
παραδοσιακές κοινότητες, για παράδειγμα, υπήρχαν ενδύματα χορού που τα μοτίβα τους ξόρκιζαν
το κακό κι ιδιαίτερα τη βασκανία. Ήταν μάλιστα, και σε ένα βαθμό εξακολουθούν να είναι, στενά
συνδεδεμένα με τις έννοιες της ντροπής και της σεμνότητας και θεράπευαν το αίσθημα της αιδούς.
Είχαν και έχουν δύο κύριες αντιφατικές μεταξύ τους συμβολικές λειτουργίες: α) εκφράζουν την
τάση του ατόμου για έμφαση στην ατομικότητα και τη διαφοροποίηση και β) την ανάγκη για
ένταξη σε μία κοινότητα και την ισχυροποίηση των δεσμών με αυτήν, που εκφράζεται βασικά με
την ενδυματολογική ομοιομορφία (Arvanitidou & Gasouka, 2011). Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως στις
προβιομηχανικές κοινωνίες, όπως η ελληνική ύπαιθρος μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και
στις σημερινές κοινότητες μεταναστών/τριών ή προσφύγων, η ανάγκη για κοινωνική ένταξη είναι
μεγάλη, ενώ η ανάγκη για προώθηση της ατομικότητας ήταν περιορισμένη έως και ανύπαρκτη
(Doddetall, 2000). Έτσι το ένδυμα, που σε πρώτη ανάγνωση φαίνεται σήμερα σαν η πιο ορατή
έκφραση της ατομικότητας, παλιότερα υπάκουε αυστηρά σε ότι το άτομο αντιλαμβανόταν ως
ταυτότητα ομάδας (Banet-Weiser, 1999) και αυτό γίνεται έντονα ορατό στις παραδοσιακές
γυναικείες φορεσιές. Με δυο λόγια, οι παραδοσιακές ενδυμασίες, και φυσικά αυτές του ελληνικού
χώρου, εκφράζουν τη συλλογική λαϊκή εμπειρία και παράδοση (Ιωάννου-Γιανναρά, 1977). Η λαϊκή
φορεσιά ενός τόπου, σύμφωνα με τον Βαρβούνη, είναι το ορατό σύμβολο της ταυτότητάς του,
αλλά και των σχέσεων και δεσμών των μελών της κοινότητας προς αυτήν, όπως και μεταξύ τους
(Βαρβούνης, 2002).
Η γυναικεία Αρβανίτικη παραδοσιακή ενδυμασία της Αττικής συναντάται σε δύο τύπους: α)
αυτή που φοριόταν στα χωριά των Μεσογείων και στα περισσότερα χωριά της Αττικής, εκτός της
περιοχής των Μεγάρων, γνωστής και ως «Μενιδιάτισσα» ή «Αρβανίτικη» ή «φορεσιά της Αττικής»,
η οποία κατατάσσεται στην κατηγορία «φορεσιά με σιγκούνι». β) η ενδυμασία της Σαλαμίνας –
Μεγάρων ή «Κουλουριώτικη», της κατηγορίας «με φουστάνι», που θεωρείται αρχαιότερη. Με τη
δεύτερη απεικονίζεται η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα από το Γερμανό ζωγράφο Es και ακόμη τη
νυφική της εκδοχή χρησιμοποιούσε και η βασίλισσα Όλγα (Χατζημιχάλη, 1977). Και στην
περίπτωσή της εκφράζεται η συλλογική λαϊκή εμπειρία και παράδοση (Ιωάννου-Γιανναρά, 1977)
της αρβανίτικης κουλτούρας. Αποτελεί (όπως και η ανδρική οπωσδήποτε) το ορατό σύμβολο της
ταυτότητάς της, αλλά και των σχέσεων και δεσμών των θηλυκών μελών της κοινότητας προς τη
συγκεκριμένη κουλτούρα, των μεταξύ τους σχέσεων (Βαρβούνης, 2002), καθώς και των
πολύπλοκων και ευαίσθητων σχέσεων μεταξύ των κοινωνικών φύλων που την απαρτίζουν.
Περιηγητές και συγγραφείς που επισκέφτηκαν τα χωριά της Αττικής αναφέρουν τις γυναίκες
που τις φορούσαν ως «Αλβανές των Αθηνών» ή «Αρβανίτισσες» και τη φορεσιά «Αρβανίτικη»
(Χατζημιχάλη, 1977). Οι παραδοσιακές αρβανίτικες γυναικείες ενδυμασίες της Αττικής
αναδεικνύουν σειρά κοινωνικοοικονομικών διαφοροποιήσεων και ιεραρχιών που συνδέονται με
την έμφυλη τάξη πραγμάτων, τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια σφαίρα της ζωής, στο
πλαίσιο των ιδιομορφιών της βαθιά πατριαρχικής αρβανίτικης πολιτιστικής ομάδας. Απηχεί
ταυτόχρονα ενδιαφέρουσες πλευρές της θηλυκής υλικής δραστηριότητας, οι οποίες συντελούν και
στην κατανόηση ενδοκοινοτικών σχέσεων που εμπλέκουν άμεσα την κοινωνική τάξη με το
κοινωνικό φύλο, γεγονός ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τις σύγχρονες λαογραφικές σπουδές.
Πιο συγκεκριμένα:
Οι γυναικείες φορεσιές της Αττικής (καθημερινή, γιορτινή και νυφική) της πρώτης και της
δεύτερης κοινωνικής τάξης έχουν τα ίδια βασικά κομμάτια, αλλά διαφέρουν στην πολυτέλεια των
υφασμάτων και, κυρίως, στον διάκοσμο (κέντημα και χρυσοποίκιλμα). Ο τελευταίος καθορίζεται
και από την ηλικία. Οι ηλικιωμένες γυναίκες και τα νέα κορίτσια έχουν ελάχιστα κεντήματα στις
φορεσιές τους (Χατζημιχάλη, 1977), ίσως υποδηλώνοντας ότι οι γυναίκες αυτών των ηλικιών
πρέπει να παραμένουν αφανείς, να μην τραβούν την προσοχή, η σεξουαλικότητα τους να μην
τονίζεται, να παραμένει κρυμμένη, γιατί κάτι τέτοιο θεωρούνταν ανάρμοστο, σύμφωνα με τα ήθη
της εποχής. Έχουμε δηλαδή ένα απτό παράδειγμα ηθικοποίησης της ένδυσης, στο πλαίσιο μιας
παραδοσιακής πατριαρχικής κοινότητας όπως η αρβανίτικη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, γενικότερα,
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πως, ευρύτερα στο χριστιανικό χώρο των προηγούμενων αιώνων, η διαφοροποίηση και ο
διακοσμητικός φόρτος της γυναικείας φορεσιάς, που έλκει την καταγωγή του από τη βυζαντινή
εποχή, συχνά θεσπίζονταν με πατριαρχικές αποφάσεις (όπως το γνωστό φιρμάνι του 1806), οι
οποίες αφορούσαν στις ενδυματολογικές λεπτομέρειες της προίκας των κοριτσιών, ανάλογα με
την κοινωνική τους τάξη. Ιδιαίτερα εμφανής είναι η ηλικιακή διαίρεση στο εσωτερικό του φύλου:
Διαβαθμίσεις στον πλούτο και τους τύπους των κεντημάτων υπήρχαν μεταξύ φορεσιάς νύφης,
νιόπαντρης και παντρεμένης χρόνια, μεσόκοπης και ηλικιωμένης γυναίκας, με έντονα τα στολίδια
στη νυφική ενδυμασία (Χατζημιχάλη, 1977), που αποσκοπούσε να τονίσει την ομορφιά, αλλά και
την οικονομική κατάσταση των οικογενειών που ενώνονταν με το γάμο. Ειδικότερα το κάλυμμα
του κεφαλιού αποτελούσε κατ’ εξοχήν διακριτικό στοιχείο κοινωνικής θέσης, ευθέως συνδεδεμένο
με την πολιτισμική πραγματικότητα της αρβανίτικης ομάδας της Αττικής, τους άγραφους νόμους
και τα έθιμά της. Έτσι ή αλλιώς, ο συνδυασμός των διαφόρων τμημάτων της και των αντικειμένων
που τη συμπληρώνουν σε ενιαίο στυλ συντονισμένα καλλιτεχνικά, δημιουργεί το σύνολο που
λέγεται «αρβανίτικη γυναικεία φορεσιά» και το οποίο, όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες
φορεσιές, δανείζεται, στοιχεία από την αρχιτεκτονική, καθώς χρησιμοποιούνται για την
δημιουργία της, έστω και ασύνειδα, οι αρχές της συμμετρίας ή της ασυμμετρίας, της απόχρωσης,
της αντίθεσης κ.λπ. Στο ρυθμό των καλλιτεχνικών της μέσων συγκαταλέγονται επίσης η υφή, το
χρώμα, το σχέδιο του υφάσματος, οι διάφορες προσθήκες κ.λπ. και, κυρίως, η κίνηση ως κοινωνικό
διάστημα (Γκασούκα, 2008), που αλλάζει συχνά τη μορφή της.
Στις αρβανίτικες κοινότητες, ως γνωστόν, οι γάμοι και οι αρραβώνες γίνονταν συνήθως τον
Οκτώβρη, μετά τον τρύγο. Στις 6 Δεκεμβρίου, του Αγίου Νικολάου, όλες οι νεόνυμφες πήγαιναν
στην εκκλησία, σύμφωνα με απαράβατο έθιμο, με τις νυφικές ασήκωτες στολές τους. Η νύφη της
πρώτης κοινωνικής τάξης άστραφτε μέσα στο χρυσό, της δεύτερης κοινωνικής τάξης
λαμποκοπούσε στα βαριά χρωματιστά κεντήματα και τα άφθονα χρυσαφικά. Οι νύφες της
πλουσιότερης κοινωνικής τάξης φορούσαν τη «χρυσή στολή» ή «τα φούντια με το χρυσάφι», που
είναι μάλλον η πλουσιότερη παραδοσιακή φορεσιά της Ελλάδος. Το πουκάμισο ήταν βαρύ,
κεντημένο ολόκληρο με μετάξι και ξανακεντημένο με χρυσάφι και κόστιζε μία περιουσία. Μέσω
αυτού, μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, οι Αρβανίτες επεδείκνυαν την περιουσία τους,
ωστόσο αποτελούσε και μέσον αποταμίευσης. Η πολυτέλεια της νυφικής φορεσιάς τόνιζε την
οικονομική ευμάρεια του γαμπρού, επειδή, εκτός από το χρυσοκέντητο πουκάμισο και το τζάκο με
τα χρυσά μανίκια, όλα τα υπόλοιπα κομμάτια, όπως οι κεφαλόδεσμοι, τα χρυσαφικά και τα
στολίδια ήταν δώρα του προς την νύφη. Τα κοσμήματα του στήθους και του κεφαλόδεσμου,
κυρίως οι αλυσίδες από όπου κρέμονταν χρυσά νομίσματα (φλουριά, πεντόλιρα, χρυσά τάλιρα,
γρεμλίκα, κ.λπ.) ήταν μέρος της προίκας και ανήκαν πλέον στη γυναίκα, που τα κρατούσε όσο της
το επέτρεπαν τα οικονομικά της (Χατζημιχάλη, 1977). Αν η γυναίκα ανήκε σε πλούσια οικογένεια
τα φορούσε μέχρι τα σαράντα της, κυρίως τις Κυριακές και στους δημόσιους χορούς, ύστερα τα
έκρυβε, για να τα δώσει προίκα στην κόρη της (Χατζημιχάλη, 1977). Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο
πάντως αποτελούσε μορφή θηλυκής οικονομικής αυτοδιάθεσης. Κατά μία άποψη, πιθανά, η μέση
αυτή ηλικία να σηματοδοτούσε στην αρβανίτικη κοινότητα τη στιγμή που έπρεπε σταδιακά να
αρχίσει να μειώνει την προβολής της, τον τονισμό της ομορφιάς και της σεξουαλικότητας της και
βαθμιαία να ξεκινήσει να αποτραβιέται και από την δημόσια ζωή. Αυτό φαίνεται και από ότι τη
χρυσή στολή τη φορούσε στις γιορτές, μέχρι να κάνει το πρώτο της παιδί, μετά τη φορούσε μόνο
στους γάμους, ενώ μετά τα πενήντα περιοριζόταν σε πουκάμισο με ελάχιστα ή κανένα κέντημα
(Χατζημιχάλη, 1977). Πρόκειται για ενδιαφέρουσα εκδοχή, που ωστόσο αντιφάσκει στο γεγονός
της διαπιστωμένης από την έμφυλη έρευνα αύξησης της κοινωνικής αυτοδιάθεσης των γυναικών
των παραδοσιακών κοινοτήτων και της ελευθερίας κίνησης και επικοινωνίας που συνόδευαν την
εμμηνόπαυσή τους (Γκασούκα, 1998)
Αν η γυναίκα ήταν φτωχή έδινε τα χρυσαφικά, για να καλύψει βιοτικές ανάγκες (Χατζημιχάλη,
1977). Συχνά όμως συναντάμε γυναίκες που με αυτά αγοράζουν σπίτι ή χωράφι ή/και προχωρούν
σε ποικίλες οικονομικές δραστηριότητες, με τη μορφή οικονομικής εξασφάλισης, γεγονός
εξαιρετικού επίσης ενδιαφέροντος για την εναλλακτική προσπάθεια ανασύνθεσης της ιστορίας
των γυναικών. Πάντως και οι πλούσιες και οι φτωχές, όταν δούλευαν στο σπίτι ή στο χωράφι, ήταν
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συνήθως ξυπόλητες, έβγαζαν το κεντρικό πουκάμισο και έμεναν με το μισοφόρι (Χατζημιχάλη,
1977).
Ο πλούτος του κεντήματος καθορίζει την «τάξη» του πουκαμίσου. Όσο πιο απλό και στενό το
κέντημα τόσο πιο «δεύτερο» είναι. Τα «δεύτερα πουκάμισα» τα κεντούσαν μόνον οι γυναίκες στα
σπίτια τους, ενώ τα γιορτινά και τα νυφικά επαγγελματίες κεντήστρες, οι «μαΐστρες». Το
εγχείρημα δηλαδή αναλάμβαναν βιοποριστικά, γυναίκες χωρίς κτήματα (Χατζημιχάλη, 1977). Εδώ
διακρίνεται έντονα μία εκμεταλλευτική σχέση στο εσωτερικό του φύλου, καθώς γυναίκες
ανέθεταν μέρος των θηλυκών τους καθηκόντων σε άλλες γυναίκες, αλλά, παράλληλα, και μορφή
μεταβίβασης πόρων από τις γυναίκες της πρώτης κοινωνικής τάξεως προς τις φτωχότερες, που με
αυτό τον τρόπο εξασφάλιζαν εισόδημα. Το εισόδημα αυτό της μαΐστρας ήταν σημαντικό, επειδή
τόσο η πρώτη μαΐστρα για το γουργουλί (χρωματιστό μετάξι) όσο και η ειδική μαΐστρα για τα
χρυσά, έπαιρναν από 100 δραχμές, γύρω στα 1900, ποσό πολύ μεγάλο για την εποχή εκείνη, αν και
πρέπει να τονιστεί ότι η εργασία τους ήταν πολύμηνη και κοπιαστική (Χατζημιχάλη, 1977).
Και στην αρβανίτικη γυναικεία φορεσιά τα κεντήματα αναπαραστούν μαγικά σύμβολα, αρχαία
και πανανθρώπινα, συνδεδεμένα με τους προαιώνιους πόθους για ευγονία, εκφράζουν τα ιδανικά
και τους στόχους της κοινότητας, αποτυπωμένα στα ορατά τμήματα των ενδυμασιών. Μέσω
αυτών επιβεβαιώνεται και η κοινοτική πεποίθηση για τη σχέση των γυναικών με τη μεταφυσική
και τη διαχείριση εκ μέρους τους υπερκόσμιων δυνάμεων. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει πως
πρόκειται για πεποίθηση ευρύτατα διαδεδομένη και διαπολιτισμική, που θέλει τις γυναίκες
διαμεσολαβήτριες μεταξύ ορατού και αόρατου κόσμου. Αυτά τα σύμβολα, σύμφωνα με τη λαϊκή
δοξασία, προστάτευαν το ντυμένο με τη συγκεκριμένη φορεσιά θηλυκό σώμα, με μαγικό τρόπο και
αποτελούσαν κώδικα αναγνωρίσιμο από τα μέλη της κοινότητας. Ακόμα, ανάλογα με τη μορφή, τη
διάταξη (π.χ. το πλάτος του κεντήματος του ποδόγυρου) και την ανάμιξη των συμβόλων,
προέκυπταν πληροφορίες για την κοινωνική θέση της γυναίκας που τη φορούσε. Ομοίως τα
χρώματα συμπληρώνουν το συμβολισμό, καθώς η πρόοδος της ηλικίας συνοδεύεται από πιο
ουδέτερα χρώματα, αντίθετα με τα ζωηρά κόκκινα, κίτρινα, πράσινα των στολών των νέων
γυναικών (Βαρβούνης, 2002).
Τα νυφικά θέματα που στολίζουν τα νυφιάτικα πουκάμισα ερμηνεύονται λαμβάνοντας υπόψη
τη στενή και βαθειά πίστη που τα συνδέει με το θηλυκό σώμα και τις αναπαραγωγικές του
δυνατότητες. Για παράδειγμα, στο πουκάμισο της Σαλαμίνας ο ποδόγυρος έχει κεντημένα
κουκουνάρια, που με τους πολλούς σπόρους τους συμβολίζουν τη γονιμότητα (όπως και το ρόδι)
και η άμεση επαφή του ενδύματος με το σώμα, μεταβιβάζει τη γονιμότητα αυτή στη γυναίκα. Γι’
αυτό ήταν, σύμφωνα με τη Γουήλ – Μπαδιεριτάκη, αυστηρά σχηματοποιημένα και τυπικά και
δύσκολα άλλαζαν στην πορεία του χρόνου. Ο τελευταίος το μόνο που πρόσθετε ήταν κάποιο βαθμό
αφαίρεσης και ακόμη μεγαλύτερη τυποποίηση (Γουήλ – Μπαδιεριτάκη, 1980).
Η κοινωνική τάξη γινόταν έντονα δηλωτική στις ενδυμασίες, αφού οι νύφες της δεύτερης
κοινωνικής τάξης δεν είχαν δυνατότητα για χρυσοκέντημα στα φούντια και σαν νυφικό πουκάμισο
φορούσαν το «δεύτερο φούντι» ή το «μισό φούντι με τη μία μαστραπά», ενώ της τρίτης κοινωνικής
τάξης δεν είχαν ποτέ χρυσάφι στα φούντια τους και οι πιο φτωχές τα κεντούσαν μόνες τους για
χρόνια (Χατζημιχάλη, 1977). Η Κουλουριώτισσα Αγγελική Ανδριανού διηγείται σε σχετική
επιτόπια έρευνα πως νεαρά κορίτσια του νησιού κεντούσαν εξίσου καλά με τις μαΐστρες τα
πουκάμισα και άλλα τμήματα των ενδυμασιών τους, κυρίως την περίοδο του εφηβικού εγκλεισμού
τους στο σπίτι, πως υπήρχε -όπως και για τα υπόλοιπα προικιά- έντονος ο μεταξύ τους
ανταγωνισμός και πως αρκετά από αυτά πάθαιναν στην προσπάθειά τους αυτή χτικιό.
Ο τζάκος που στην ουσία είναι δυο μανίκια ενωμένα πίσω, στην πλάτη, με μία λωρίδα ύφασμα,
ήταν κεντημένος, όπως ο ποδόγυρος του πουκαμίσου, ομοίως ανάλογα με την κοινωνική τάξη. Στα
μανίκια αυτά ήταν ραμμένα τα πρόσθετα κεντήματα στο κάτω μέρος τους (Χατζημιχάλη, 1977). Το
ότι τα μανίκια της στολής είναι ανεξάρτητα (μέρος του τζάκου) συνδέεται πιθανά με την πρακτική
ανάγκη της γυναίκας να μπορεί εύκολα και γρήγορα να τα αφαιρεί, όταν απαιτείται να έχει τα
χέρια της ελεύθερα, στην άσκηση των οικιακών εργασιών και της φροντίδας των παιδιών, στο
πλαίσιο του κατά φύλα καταμερισμού της εργασίας που κυριαρχεί στην πατριαρχική αρβανίτικης
οικογένεια.
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Επειδή το πουκάμισο είναι από τα βασικά ενδύματα και λόγω της καθολικής του επαφής με το
σώμα, θεωρήθηκε και ως υποκατάστατο του ίδιου του σώματος, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν
σχετικά πολλές δοξασίες και δεισιδαιμονίες, που τις συναντάμε και σε σημαντικό αριθμό
τελετουργιών μαγικού περιεχομένου, στις οποίες (ως γνωστόν) πρωτοστατούσαν οι γυναίκες. Οι
τελετουργίες αυτές αποτελούσαν εναλλακτικό τρόπο διαχείρισης των ενδοκοινοτικών σχέσεων
από τις γυναίκες, που αξιοποιούσαν μαγικές επικλήσεις και σύνεργα. Σε αυτές σημαντικό ρόλο
παίζει ο τρόπος κατασκευής του πουκαμίσου, δηλαδή αν το είχαν κατασκευάσει παντρεμένες ή
ανύπαντρες ή παρθένες, πόσες στον αριθμό (επτά, δώδεκα, σαράντα), ο τόπος κατασκευής (μέσα
στην εκκλησία, στον γυναικωνίτη, στο σπίτι) και αν ήταν ανδρικό ή γυναικείο, νυφιάτικο ή
νεκρικό, αν ήταν δώρο άλλων, αν ήταν άπλυτο ή φορεμένο ανάποδα, κ.λπ. Τα θέματα που
προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν μέσω των τελετουργιών ήταν -μεταξύ των άλλων- η βασκανία
(το κακό μάτι) ή τα κακά πνεύματα, οι ασθένειες, τα μαγικά και οι κατάρες, τα θέματα υιοθεσίας ή
η πρόγνωση της υγείας, του φύλου του παιδιού, ζητήματα ερωτικής φύσης, ελέγχου άλλων
ανθρώπων κ.λπ. (Γουήλ – Μπαδιεριτάκη, 1980).
Η οικονομία του χρόνου επιβάλλει να σταματήσω εδώ. Κλείνοντας, αξίζει μια επισήμανση: Η
ποικιλία των υφαντικών υλών από την οποία ήταν κατασκευασμένα τα πουκάμισα και τα
υπόλοιπα τμήματα της γυναικείας αρβανίτικης φορεσιάς δείχνει την εξάρτηση των
κατασκευαστριών τους, που ήταν είτε οι ίδιες οι γυναίκες που θα τα φορούσαν ή θα τα έδιναν
προίκα στις κόρες τους, είτε εξειδικευμένες επαγγελματίες, από τα υλικά που παρήγαγε ο τόπος
τους (μαλλί, μετάξι, βαμβάκι, λινάρι), αλλά και από τις οικονομικές δυνατότητες της κάθε
οικογένειας για αγορά και άλλων υφασμάτων (μεταξωτών) που δεν μπορούσαν να
κατασκευάσουν οι ίδιες στον αργαλειό τους. Η τάση των κατώτερων οικονομικά στρωμάτων να
επιθυμούν να εξομοιωθούν, εμφανισιακά τουλάχιστον, με τα ανώτερα, ωθούσε τις φτωχότερες
γυναίκες να προσπαθούν να διακοσμήσουν όσο γίνεται περισσότερο την ενδυμασία τους. Πολλά
κορίτσια δούλευαν στα ξένα χωράφια με μεροκάματο, κάνοντας αυστηρή οικονομία, αγόραζαν τις
διακοσμητικές ύλες (μεταξωτές κλωστές, πούλιες, κ.λπ.) για την φορεσιά τους ή ήταν
αναγκασμένες να κεντούν οι ίδιες για πολλά χρόνια τα πουκάμισά τους, ώστε το πλάτος του
κεντήματος να είναι σημαντικό, κι αυτό, όπως προαναφέρθηκε, κάποτε το πλήρωναν ακριβά. Ο
εξευρωπαϊσμός του ενδύματος, τα περίφημα φράγκικα ρούχα, όπως και η ανάπτυξη της
κλωστοϋφαντουργίας και της βιοτεχνίας ένδυσης σήμαναν το τέλος και της παραδοσιακής
αρβανίτικης φορεσιά της Αττικής, που -οφείλουμε να ομολογήσουμε- παρουσίασε αξιόλογη
αντίσταση έως τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ειδικότερα στην Κούλουρη. Έστω και στα μουσεία όμως
εξακολουθεί να μας πληροφορεί για την πολιτισμική πραγματικότητα μιας από τις πιο
ενδιαφέρουσες κουλτούρες της νεοελληνικής κοινωνίας, από την οποία προέρχομαι κι εγώ, και
συντελεί σημαντικά στην ανασύνθεση του πολλαπλά συσκοτισμένου γυναικείου παρελθόντος που
βρίσκεται σε εξέλιξη τον τελευταίο καιρό και στη χώρα μας.
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ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Ζωγράφος της Α.Σ.Κ.Τ.,
Δρ του Α.Π.Θ. στην Ιστορία της Τέχνης
Διδάσκων στην Ανωτ. Εκκλ. Ακαδ. Αθηνών
«Η κρυφή γεωμετρία σε κεντήματα της Αττικής».
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κεντήματα από μενιδιάτισσες κεντήστρες επί του παρόντος αποτελούν το
αντικείμενο της μελέτης μου. Στην παρούσα περίσταση, παρουσιάζω δύο έργα με θέμα «το
ζουμπούλι» η «η λυχνία», και το θέμα με αριθμ. εύρ. «1211».
Η εσωτερική δομή ενός παραδοσιακού έργου, θα μπορούσε να πει κανείς πως είναι η πιο κρυφή
ποίησή του, καθώς και η πιο ανεξερεύνητη. Στην μελέτη αυτή, η έρευνα επικεντρώνεται στην
«κρυφή γεωμετρία», τριών έργων που φτιάχτηκαν από μενιδιάτισσες κεντήστρες στις αρχές του
αιώνα (1915-30). Η εσωτερική δομή ενός έργου είναι διακριτή, όπως αυτή του ανθρωπίνου
σώματος ή εκείνη του οικοδομήματος. Μερικές φορές μάλιστα περνάει εντελώς απαρατήρητη από
τους μη ειδικούς.
Στα συγκεκριμένα έργα που επικεντρώνομαι, τα προσεγγίζω ως εικαστικός. Αναζητώ
περισσότερο την γένεση του έργου και αντιστέκομαι στην επιθυμία να θεωρήσω την εφαρμογή
ενός δεδομένου κανόνα, σαν κριτήριο αισθητικής αξίας.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να πλησιάσουμε την φύση του κεντήματος και να
αποκαλυφθούν τα χαρακτηριστικά εκείνα που διαφοροποιούν το κέντημα αφενός από τα έργα
ζωγραφικής και, αφ΄ετέρου, από τα άλλα όμοιά του που βρίσκονται στο ΜΖ.
Έχει δηλαδή σαν στόχο, πρώτον να φωτίσει μια άλλη όψη των έργων της λαϊκής κεντητικής και
δεύτερον να οδηγήσει σε ενδεχόμενα συμπεράσματα για την ύπαρξη γεωμετρικών στοιχείων στα
κεντήματα των αρχών του αιώνα και πιο συγκεκριμένα από το 1924 έως το 1929.
Προς τούτο εξετάζεται λεπτομερώς η παράσταση πρώτον ως προς το εικονογραφικό και
σχεδιαστικό της μέρος, δεύτερον επιχειρείται εικαστική προσέγγιση των έργων αυτών.
Είναι η πρώτη φορά στον τομέα της λαϊκής τέχνης που επιχειρείται αυτού του είδους η
προσέγγιση.
Εισαγωγή
Για τα καθαρώς μορφικά χαρακτηριστικά της λαϊκής τέχνης, βασικότερα θεωρούνται η
σχηματοποίηση του θέματος και η διακοσμητικότητα. Σύμφωνα με τις αναλύσεις της Αγγελικής
Χατζημιχάλη,1 «τα θέματα της λαϊκής τέχνης είναι σχηματοποιημένες απεικονίσεις και τυπικές
μορφές, χωρίς προοπτική και χωρίς πλαστικότητες». Η ρεαλιστική απεικόνιση της φύσης αποφεύγεται. Η αυστηρότητα της γραμμής που διακρίνει την λαϊκή τέχνη εξελίχθηκε βαθμιαία σε
«γεωμετρικά διακοσμητικά σχήματα», τετράγωνα, κύκλους, τρίγωνα, ρόμβους, ελικοειδή σχήματα,
μαιάνδρους, κ.λπ.2 Αυτές οι γεωμετρικές μορφές, αν και είναι «αντικειμενικές», φέρουν και την
«σφραγίδα προσωπικότητας», διότι βγαίνουν φυσικά και αβίαστα, μέσα «από την δύναμη της
συγκίνησης». Η κατασκευή των αντικειμένων υπακούει στη χρηστικότητά τους και στη φύση του
υλικού ενώ η κύρια αισθητική τάση είναι η «ρυθμοποίηση».3
Οι περισσότεροι μελετητές επισημαίνουν το αντι-νατουραλιστικό στοιχείο της λαϊκής τέχνης ως
κύριο εικαστικό χαρακτηριστικό της. Οιστορικός τέχνης Τώνης Σπητέρης μιλάει για έναν
«αφηρημένο και αισθηματικό ρεαλισμό, που θέλει αλλά δεν κατορθώνει να μιμηθεί (τη φύση)»4.
Στο βαθμό που ο αντι-νατουραλισμός χαρακτηρίζει και ένα μεγάλο μέρος της μοντέρνας τέχνης,
καταλαβαίνουμε γιατί η λαϊκή τέχνη αντιμετωπίστηκε επιφυλακτικά από τους οπαδούς του
1Αγγελική

Χατζημιχάλη, Ελληνική λαϊκή τέχνη, Αθήνα 1931, σ.9 κ.ε.
γνωστό ότι σε πολλές μορφές Λαϊκής Τέχνης οι τεχνίτες χρησιμοποιούν μαθηματικούς συνδυασμούς και σχεδιάζουν τα
μοτίβα τους με χάρακα και διαβήτη. Πρβ. Μαρία Ξύδα, Τα μαθηματικά στη Λαϊκή Τέχνη της Χίου, Χίος, 2005.
3Χατζημιχάλη, ό.π., σ. 11. Βλ.και Νίκος Σιαπκίδης-Βάσω Τρόβα, Αρχές Σύνθεσης, Αθήνα, Παιδαγωγικό ινστιτούτο, 2000, σ. 88-92.
4Τώνης Σπητέρης, Τρεις αιώνες νεοελληνικής Τέχνης 1660-1967, Αθήνα 1979, τ. 1, σ.140.
2Είναι
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συντηρητικού ακαδημαϊσμού, ενώ αγαπήθηκε από πολλούς μοντερνιστές. Ένας άλλος λόγος θα
μπορούσε να είναι ο συμβολικός χαρακτήρας της λαϊκής τέχνης, η βαθύτερη σχέση της με το
συλλογικό ασυνείδητο5 και με μια σχεδόν μαγική αίσθηση των πραγμάτων, αυτό που ο καθηγητής
Λαογραφίας Γεώργιος Μέγας ονομάζει «μυθική του κόσμου αντίληψη»6. Σε πολλά κινήματα της
μοντέρνας τέχνης (στο συμβολισμό, το σουρρεαλισμό, κ. ά.) κυριαρχεί η γοητεία του μαγικού και
του παράλογου. Αλλά θα βγαίναμε εντελώς εκτός θέματος, αν εξετάζαμε εδώ τις πιθανές σχέσεις
της λαϊκής τέχνης με τα μοντέρνα ρεύματα. Ας σημειωθεί ότι τα μη ορθολογικά στοιχεία της λαϊκής
τέχνης δεν είναι αποκομμένα από τον κόσμο της λογικής. Στον λαϊκό πολιτισμό, το «πέρασμα από
την α-λογική στην λογική αντίληψη»7 συντελείται με φυσικό τρόπο, αφού οι δύο αυτοί κόσμοι
βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία. Έχει λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον το κατά πόσο ένα έργο
λαϊκής τέχνης μπορεί να λειτουργεί και με την καθαρώς καλλιτεχνική «μαγεία», που είναι το
ζητούμενο της μεγάλης τέχνης8.
Η εικαστική προσέγγιση των πιο κάτω έργων, θα μπορούσε να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε
τις πιο πάνω παρατηρήσεις.
Το δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας του υπ. αριθμ. 606 υποδείγματος και σχεδίου σε κορνίζα, το οποίο
είναι θεωρημένο την 19η Απριλίου του 1924 από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Είναι
κεντημένο πάνω σε βαμβακερό λευκό ύφασμα με κλωστές από μετάξι, με γραφτό τρόπο, και
τοποθετημένο σε χαρτί χρώματος ώχρας. Φέρει αριστερά πάνω χρονολογημένη θεώρηση του
Υπουργείου, τη σφραγίδα του περίπου στο μέσον και τη σφραγίδα της σχολής αριστερά. Στο
επάνω μέρος το σχέδιο, φτιαγμένο με μολύβι σε λευκό χαρτί. Κάτω αριστερά καθώς και επάνω
υπάρχει χρονολογία και υπογραφή της δωρήτριας.
Το θέμα κεντήθηκε στο Μενίδι το 1915 και προέρχεται από φούστα χωρικής 9. Κατετέθη στο
Υπουργείο στις 16-4-192410 και η ισχύς του διπλώματος ήταν μέχρι τις 16-4-1939. Το βασικό
μοτίβο βάσει του οποίου έχει σχεδιαστεί το κέντημα είναι το σχηματοποιημένο λυχνάρι (σχ. 3).
Υπάρχουν και άλλες ερμηνείες για αυτό το μοτίβο11, το οποίο ήταν δημοφιλές και χρησιμοποιήθηκε
σε πολλά άλλα κεντήματα.12
Για το γέμισμα χρησιμοποιήθηκε η πλαγιαστή βελονιά ενώ για το περίγραμμα, η ρίζα. Η μονή
χρησιμοποιήθηκε για το φόντο (κάμπο) πίσω από το λυχνάρι ενώ η καναβωτή συνέχεια του
κάμπου είναι κεντημένη με γαζί.
Η συνολική αίσθηση του ρυθμού και ο τρόπος κατασκευής του κεντήματος θυμίζουν έντονα τη
βυζαντινή τέχνη. Αυτό είναι πολύ καθαρό στον τρόπο με τον οποίο συνθέτονται οι διακοσμητικές
ζώνες του έργου. Παράλληλα, το μοτίβο που πλαισιώνει την κεντρική σειρά, αλλά και το βασικό
μοτίβο που τοποθετείται μέσα στο γεωμετρικό σχήμα της αψίδας (σχ.1), παραπέμπει στην εβραϊκή
επτάφωτη λυχνία 13. Το κέντημα χωρίζεται σε τρεις οριζόντιες ζώνες.
Οι πρώτη και η τρίτη ζώνη είναι στενότερες σε σχέση με τη δεύτερη και λειτουργούν σαν
μπορντούρες. Κοσμούνται με επαναλαμβανόμενα μοτίβα εμπνευσμένα από τον ελληνικό μαίανδρο
(σχ.2 και 4).
Η δεύτερη ζώνη, η κεντρική, φιλοξενεί το μοτίβο της επτάφωτης λυχνίας (σχ.3).
Το ανώτερο μέρος της επάνω φρίζας καταλήγει σε γλωσσίδες, εντός των οποίων
επαναλαμβάνεται το βασικό μοτίβο (σχ. 3) εντός του πλαισίου του (σχ.1).
5«Τα

διαισθητικά σήματα που μας καθοδηγούν σ΄αυτές τις στιγμές εμφανίζονται με την μορφή μεταιχμιακών διεγερτικών κυμάτων,
προερχομένων από το εσωτερικό του οργανισμού μας.» Daniel Goleman, Η συναισθηματική νοημοσύνη, Αθήνα1998, σ.93-95.
6Γεώργιος Μέγας, Εισαγωγή εις την Λαογραφίαν, Αθήνα 1972, σ. 79.
7Μαρία Μιχαήλ-Δέδε, Προσέγγιση στο αλλότριο, σύζευξη λογικού και Α-λογικού στοιχείου, Αθήνα, 1972, σ. 88.
8 E. H. Gombrich, The story of Art, London, Ρhaidon, 1995, σ..43.
9T. Λουκίδης, Αττική- Ελληνικά χωρικά κεντήματα, Αθήνα 1937, σ. 65.
10Ο Λουκίδης αναφέρει την υποβολή στο Υπουργείο στις 16-4-1927, ενώ το δίπλωμα στις 16-4-1924. Τ. Λουκίδης, ό.π., σ. 65.
11Σε αφίσα του μουσείου παρουσιάζεται το ίδιο μοτίβο με το σχόλιο: «Το ‘’σίθι’’ ή ‘’ματάκι’’. Γεωμετρικό θέμα που κοσμούσε το
πουκάμισο της Αττικής. Συμβόλιζε τα αθηναϊκά παράθυρα, γι’ αυτό και ονομάζεται και Αθηνιώτισσα». Ενώ η καρτέλα του
παραλλαγμένου θέματος (Αρ. Ευρ.11-Αρ.Ζυγ.28) αναφέρει ότι η βελονιά του κεντήματος ονομαζόταν Αθηνιώτισσα, γιατί θύμιζε τα
φωτισμένα παράθυρα της Αθήνας.
12Όπως το υπ’αριθμ. 10734 (παλαιά αρίθμηση). Τ. Λουκίδης, ό.π., σ. 65.
13Η επτάφωτη λυχνία έχει σημασία συμβολική, (από τον αριθμό επτά) και διατήρησε το αρχικό της σχήμα και σε μετέπειτα ναούς
των Ιεροσολύμων, Η σβηστή λυχνία συμβολίζει την σβησμένη ζωή των ανθρώπων, Βασιλείου Μ. Βέλλα, Εβραϊκή Αρχαιολογία, Αθ.
1980 σ. 54, 74, 88, 110.
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Το κίτρινο του φόντου έχει χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές ανοιχτές αποχρώσεις, ώστε τα
σκουρότερα χρώματα, κόκκινο14 και μπλε, να έρχονται μπροστά σε πρώτο πλάνο, ενώ το άσπρο
μόλις ξεχωρίζει.
Έτσι δημιουργείται μια σχέση κλιμακούμενου βάθους. Ο τρόπος που αποδίδεται το φως, το πώς
αυτό διαχέεται γύρω, καθώς και η μετωπιαία προοπτική, είναι τα πιο αξιοπρόσεκτα στοιχεία
αυτού του έργου.
Οι βελονιές που γεμίζουν το φόντο άλλοτε αλλάζουν κατεύθυνση και άλλοτε πυκνώνουν ή
αραιώνουν, δίνοντας ανάγλυφη όψη, παλμό και ζωντάνια στα σχήματα. Παραπέμπουν στο
παιγνίδι με τις «ματιέρες» της ζωγραφικής και μερικές φορές μοιάζουν με «λαζούρες», καθώς το
κίτρινο αποχωρίζεται αδύναμα από το λευκό.
ΘΕΜΑ 1211
Το τετράγωνο αυτό μαξιλάρι με Αριθμ.Ευρ. 1211 είναι κεντημένο15 και στις τέσσερις πλευρές
του με γεωμετρικά σχέδια, πάνω σε ύφασμα βαμβακερό, με κλωστές από μετάξι.
Με βάση αυτό το μετρητό θέμα έχουν κεντηθεί και άλλα έργα, που έφεραν τους αριθμούς: 8.822,
10.911, 12.620, 13.534, 13.926, 14.693, 14.819, 14.851, 14.855, 15.017, 15.069, 15.108, 15.171,
15.172.16
Καταλαβαίνουμε ότι το σχέδιο είχε μεγάλη επιτυχία.
Πρόκειται για μια σειρά επαναλαμβανόμενων γεωμετρικών μοτίβων που πλαισιώνεται, επάνω
και κάτω, από δύο όμοιες μεταξύ τους στενότερες ζώνες, με απλούστερα γεωμετρικά μοτίβα. Στο
μέσα μέρος υπάρχουν τριγωνικές απολήξεις που δείχνουν ότι το υπόδειγμα μπορούσε να
εφαρμοστεί σε ποδόγυρο ή άλλο είδος οικιακού υφάσματος που τοποθετείται κατακόρυφα
(κουρτίνα, κρεβατόγυρο, κ.λ.π.).
Το κίτρινο και το μαύρο χρώμα χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, ως «γέμισμα» (φόντο). Με το
λευκό σχεδιάζονται ορισμένα γεωμετρικά μοτίβα, στα οποία προστίθενται μικρά ποικίλματα σε
μαύρο ή κίτρινο (όποιο από τα δυο δεν έχει επιλεγεί για το γέμισμα).
Για την καλύτερη ανάδειξη των μοτίβων οι βελονιές17 αλλάζουν κατεύθυνση, ώστε το γέμισμα
να μην φαίνεται επίπεδο, και τα σχήματα να αποκτούν μιαν ανάγλυφη όψη. Αυτό το παιχνίδι που
αξιοποιεί το φως με την κατεύθυνση της βελονιάς και θυμίζει τις «ματιέρες» στη ζωγραφική, είναι
από τα πιο γοητευτικά στοιχεία της λαϊκής κεντητικής.
Η όψη του κεντήματος απηχεί ενδεχομένως μια έμπνευση από την ελληνική αρχαιότητα.
Αυτό είναι πολύ καθαρό στις στενές διακοσμητικές ζώνες πού πλαισιώνουν την κεντρική, αλλά
και στο ίδιο το βασικό μοτίβο, το οποίο έχει καταρχήν σχεδιαστεί με βάση το τετράγωνο (σχ. 1, το
αρχικό σχέδιο στο τετράγωνο ΑΒΓΔ).
Το αρχικό σχέδιο (σχ. 1) έχει τροποποιηθεί, ώστε το τελικό μοτίβο να εγγράφεται σε ορθογώνιο.
Για το σκοπό αυτό προστέθηκαν στις κατακόρυφες πλευρές του τετραγώνου προεξέχουσες ακίδες
σε σχήμα βέλους πού ενισχύουν την οριζόντια διάσταση του σχήματος. Το τελικό μοτίβο είναι ένα
εξάπλευρο με τονισμένο τον οριζόντιο άξονά του.
Με αυτήν την τροποποίηση, το κενό πού δημιουργείται με την επανάληψη του μοτίβου
μεγαλώνει και πρέπει να καλυφθεί από ένα συμπληρωματικό δευτερεύον μοτίβο. Το δευτερεύον
μοτίβο δανείζεται τη σχεδίασή του από το εσωτερικό του βασικού σχήματος (σχ.4), και
αποτελείται από δύο συμμετρικά τμήματα, αορίστως τριγωνικά, τοποθετημένα κατακόρυφα με
ενωμένες τις αιχμές τους στο κέντρο. Έτσι οι οξείες γωνίες του κυρίως μοτίβου πλαισιώνονται
αρμονικά από τα αντίστοιχα γωνιώδη ανοίγματα του συμπληρωματικού σχήματος.
Στην κεντρική ζώνη έχουμε δύο σειρές (χωρίς διαχωριστικό φιλέτο) στις οποίες το βασικό
μοτίβο επαναλαμβάνεται, εναλλασσόμενο με το δευτερεύον διπλό μοτίβο. Με αυτή την διάταξη
14Το

κόκκινο (cadmium)χρησιμοποιήθηκε σε τρεις αποχρώσεις, ενώ το κίτρινο σε δύο.
πρώτο δείγμα του σχεδίου, με αριθμό 730, κεντημένο στο Μενίδι, κατετέθη στο Υπουργείο για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις 7
Οκτωβρίου 1924, Λουκίδης, ό.π., σ.9.
16Παλαιά αρίθμηση. Λουκίδης ό.π., σ. 10.
17Η ονομασία των βελονιών διαφέρει κατά τόπους. Οι βελονιές που αφορούν το παρών θέμα είναι η πράπλια, ρίζα, σταυροβελονιά
και τελείωμα με ψαροκόκαλο.
15Το
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επιτυγχάνεται μια εξισορρόπηση της οριζόντιας ροής, καθώς οι κατακόρυφες διαιρέσεις είναι
αρκετά ισχυρές. Τα δύο επάλληλα κύρια μοτίβα και τα τέσσερα δευτερεύοντα καταλαμβάνουν
άνισου πλάτους κατακόρυφους χώρους και, καθώς οι μεταξύ τους αποστάσεις είναι αυστηρά
υπολογισμένες, δίνουν την αίσθηση ενός εναλλασσόμενου ρυθμού. Αυτό αποκλείει τη μονότονη
επανάληψη, χωρίς να υποβαθμίζει την γεωμετρική τάξη.
Στα πλαισιώματα και στις τριγωνικές απολήξεις παρατηρείται το ίδιο παιχνίδι του περάσματος
από το τετράγωνο στο ορθογώνιο, με ανάλογη χρήση των γωνιών. Καθαρά τετράγωνα έχουμε
μόνο στα πολύ μικρά διαχωριστικά φιλέτα και στις αναλογίες των τριγωνικών απολήξεων. Να
σημειώσουμε επίσης ότι το πλήρες θέμα της κεντρικής ζώνης (δύο επάλληλα κύρια μοτίβα και τέσσερα επάλληλα συμπληρωματικά) εγγράφεται επίσης σε τετράγωνο.
Οι μικρές πινελιές μαύρου ή κίτρινου χρώματος που τονίζουν καίρια σημεία της σύνθεσης των
μοτίβων, παίζουν αποφασιστικό ρόλο στη συνολική όψη του έργου. Στην εκδοχή του κίτρινου
γεμίσματος, τα μαύρα στίγματα ζωντανεύουν την επιφάνεια με έναν σχεδόν ανεξάρτητο ρυθμό,
δίνουν κίνηση και ελαφρότητα κάνοντας πιο ήπια τη γεωμετρική έκφραση του έργου. Στην εκδοχή
του μαύρου γεμίσματος, οι πινελιές είναι κίτρινες, σαν χρυσές ανταύγειες, και χαρίζουν έναν αέρα
βαριάς πολυτέλειας στο ύφασμα.
Κύρια χαρακτηριστικά αυτού του κεντήματος είναι η ισορροπία και ενότητα μιας ιδιαίτερα
περίπλοκης σύνθεσης. Αλλά η γοητεία του οφείλεται, κατά την γνώμη μου, στην κίνηση της
βελονιάς (που απαιτεί μεγάλη δεξιοτεχνία) και στην ευαίσθητη τοποθέτηση των μικρών κουκίδων
του «τρίτου χρώματος», που κάνουν το γεωμετρικό αυτό έργο απροσδόκητα χαρούμενο και
ζωντανό.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συμπερασματικά θα αναφέραμε πως: φωτίζοντας μιαν άλλη όψη των έργων της λαϊκής
κεντητικής καταλήγει κανείς στην πειστική εκδοχή ότι και στα λαϊκά κεντήματα συναντάμε
γεωμετρικές εκδοχές και μπορούμε να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα για την ύπαρξη
μαθηματικών στοιχείων στα κεντήματα των αρχών του αιώνα (1915-30).
Βέβαια τα κεντήματα δεν μπορούν, κατ’ αρχάς, να κριθούν με τους κανόνες της λόγιας τέχνης
ούτε έχουν άμεση σχέση με τα καθαυτό καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής. Ανήκουν σε άλλο
θεσμικό πλαίσιο και υπόκεινται σε διαφορετικούς νόμους ως προς την παραγωγή και τη διακίνησή
τους ενώ οι μορφές τους εκφράζουν μια συλλογική αισθητική με ελάχιστα περιθώρια ατομικής
πρωτοβουλίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στερούνται εικαστικού ενδιαφέροντος ούτε μειώνει
την ποιοτική τους αξία. Πιστεύω μάλιστα ότι η εικαστική τους πλευρά είναι εξίσου σημαντική με τη
θέση τους στον ευρύτερο ελληνικό λαϊκό πολιτισμό.
Η αισθητική τους έχει τον διακοσμητικό και αντιρεαλιστικό χαρακτήρα της λαϊκής τέχνης. Οι
κανόνες είναι οι ίδιοι: απλοποίηση, σχηματοποίηση (στιλιζάρισμα), προσαρμογή της
διακοσμητικής λεπτομέρειας στις αισθητικές απαιτήσεις του συνόλου. Το στιλιζάρισμα δεν είναι
μονάχα αφαίρεση του περιττού. Είναι «αναζήτηση ενός φυσιολογικού ρυθμού, επιδίωξη να
αποδοθούν πρωταρχικές λεπτομέρειες, ώστε να αναδειχθούν οι εσωτερικές δυνάμεις που διέπουν
τη μορφή. Έτσι γεννιούνται γενικευμένα πρότυπα με ομοιότυπη μορφή που αποκτούν την έννοια
του συμβόλου»18. Η επτάφωτη λυχνία και οι σχηματοποιημένες ανθρώπινες μορφές, ο ρόμβος και
το παραλληλόγραμμο ή αλλού το γαρίφαλο και το ζουμπούλι, αντανακλούν μια εικόνα του κόσμου,
όπως τον βλέπουν τα καθαρά μάτια μιας λαϊκής κεντήστρας: δροσερό, νοικοκυρεμένο, γεμάτο
φρεσκάδα. Τα σημαντικά και τα ασήμαντα στοιχεία αυτής της εικόνας εντοπίζονται αυθόρμητα, οι
πιο ουσιαστικές λεπτομέρειες υπογραμμίζονται εύστοχα, με γοητευτική αμεσότητα. Φαίνεται ότι
η κεντήστρα νιώθει άνετα μέσα στο περιορισμένο (για τα δικά μας μέτρα) πλαίσιο των παλιών
τυποποιημένων μορφών, γι’ αυτό τα έργα αποπνέουν μια αίσθηση ελευθερίας, παρά την
πειθαρχημένη εκτέλεση που απαιτούν. Μήπως και στη «λόγια» τέχνη, τις ίδιες αρετές δεν
αναζητάμε; Η εικαστική πληρότητα προέρχεται πάντα από την επίτευξη λεπτών ισορροπιών, όπου
18Τ.

Σπητέρης, 3 Αιώνες Νεοελληνικής Τέχνης, Αθ. 1979, τ.1, σ. 160. Οι παρατηρήσεις αναφέρονται στη ζωγραφική του Παν.
Ζωγράφου, αλλά ισχύουν γενικότερα για τη λαϊκή τέχνη.
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η πειθαρχία συνδυάζεται με την αυθόρμητη έκφραση, η λογική οργάνωση με τη φαντασία, και τα
στατικά γεωμετρικά σχήματα με την πολύχρωμη, οργιώδη κίνηση των λουλουδιών.
Από τη στιγμή που είχα την ευκαιρία να παρατηρήσω από κοντά και να μελετήσω τις μορφές
αυτών των κεντημάτων, βεβαιώθηκα ότι η εντύπωση που μου είχαν κάνει από παλιά ήταν σωστή.
Πρόκειται όντως για εντυπωσιακά εικαστικά έργα, με υψηλές σχεδιαστικές και χρωματικές
ποιότητες, που έχουν όλη τη μαγεία της ζωγραφικής. Μόνο το υλικό τους διαφέρει. Νομίζω ότι το
πιο συναρπαστικό τους χαρακτηριστικό είναι η ιδιότυπη σχέση που διατηρούν με το φυσικό
κόσμο. Η έμπνευση από τη φύση περνάει από εξαιρετικά σύνθετες επεξεργασίες, από διαδοχικά
φίλτρα που διαμορφώθηκαν μέσα από αιώνες παράδοσης χωρίς να χάσουν την
αποτελεσματικότητά τους.
Η εκφραστική δύναμη αυτών των έργων είναι μια πρόκληση για οποιονδήποτε εικαστικό
καλλιτέχνη. Πρόκληση επίσης είναι το γεγονός ότι η κύρια διαφορά τους από τη ζωγραφική (εκτός
από το υλικό, που θα μπορούσε να θεωρηθεί δευτερεύον) είναι ο συλλογικός χαρακτήρας τους και
η σχέση τους με την παράδοση, δηλαδή οι διαχρονικές τους ποιότητες, που δεν καθορίζονται από
ένα άτομο ή από μια περιστασιακή επικαιρότητα. Αυτά τα απλά κεντήματα με την αφοπλιστική
ομορφιά θα είχαν ενδεχομένως πολλά να διδάξουν στη σημερινή «λόγια» τέχνη που, μερικές φορές,
μοιάζει υπερβολικά προσκολλημένη στο «σήμερα».
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ἈΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ
Ἐκπαιδευτικός - Μηχανολόγος Μηχανικός
Πρόεδρος τοῦ Κέντρου Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν «ἡ Δάειρα»
Μνημείον Κυναίγειρου
2500 χρόνια από μάχης Μαραθώνος
Ἡ Ἱστορία, τῆς ὁποίας ἡ μάθησις κατὰ τὸν Εὐρυπίδη μᾶς καθιστᾶ ὄλβιους, ἀφ' ἑνὸς μᾶς διδάσκει
τὴν διαδρομὴ τοῦ Γένους μας ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, τὰ γεγονότα ποὺ σημάδεψαν τὴν πορεία μας στὸν
χρόνο, τὶς Προσωπικότητες ποὺ συνέβαλαν καθοριστικὰ πρὸς τὴν μία ἤ τὴν ἄλλη κατεύθυνσι, ἀφ'
ἑτέρου μᾶς ὑποδεικνύει Πρότυπα, παραδείγματα πρὸς μίμησιν ἤ ἀποφυγή, κατευθύνσεις ποὺ
προάγουν ἤ προσβάλλουν τὸ Ἔθνος, πράξεις ποὺ τιμοῦν ἤ προδίδουν τὴν Πατρίδα, ὥστε νὰ
προσανατολιζώμεθα ἀσφαλῶς στὴν σημερινή μας ἐποχή, καὶ νὰ ἐνεργοῦν οἱ Ἡγέτες τοῦ Λαοῦ μας
πάντα πρὸς ὄφελός του.
Στὶς ἀρχὲς τοῦ 5ου π.Χ. αἰῶνος ἐγράφησαν χρυσὲς σελίδες δόξης στὴν Ἱστορία μας, ὅταν τὸ
Ἑλληνικὸν Ἔθνος ἀπειλήθηκε μὲ ὁλοκληρωτικὸ ἀφανισμὸ ἀπὸ τὴν Ὑπερδύναμι τῆς ἐποχῆς
ἐκείνης, μιὰ Ἀσιατικὴ πολυεθνικὴ πανίσχυρη Αὐτοκρατορία, ποὺ ἄρχιζε ἀπὸ τὶς Ἰνδίες καὶ
κατέληγε στὸ Αἰγαῖο, ὑποδουλώνοντας τὸν Μικρασιατικὸ Ἑλληνισμό, μὲ ἡγετικὸ πυρῆνα τοὺς
Πέρσες: Μῆδοι, Ἀσσύριοι, Φοίνικες, Πέρσες, ἀποτελοῦσαν τὴν πολυεθνικὴ αὐτὴ δύναμι, ἀλλὰ καὶ
Ἕλληνες Μικρασιάτες ὑποτελεῖς τῶν Περσῶν.
Μεγάλες ὅμως προσωπικότητες τότε, εὐτυχῶς γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, στρατηγικὲς καὶ πολιτικὲς
ἰδιοφυΐες πρώτου μεγέθους παγκοσμίως, ὁ Μιλτιάδης στὸν Μαραθῶνα (490 π.Χ.) καὶ ὁ
Θεμιστοκλῆς στὴν Σαλαμῖνα (480 π.Χ.), ἔδωσαν τὴν Νίκη καὶ τὴν Ἐλευθερία στὴν Ἑλλάδα, καὶ
ἔσωσαν τὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὸν Ἀσιατικὸ ἐφιάλτη.
Ἐκ τῶν προσωπικοτήτων, ποὺ συνέβαλαν τότε καθοριστικὰ στὴν σωτηρία μας, ἦσαν καὶ τὰ
ἄξια τέκνα μιᾶς οἰκογένειας τῆς Ἱερᾶς Ἐλευσῖνος, πρότυπα Ἀρετῆς καὶ παραδείγματα «φιλίας
ὑπὲρ τῆς Πατρίδος» ἐς ἀεί. Εἶναι οἱ τρεῖς ἀδελφοί, ὁ Αἰσχύλος, ὁ Ἀμεινίας καὶ ὁ Κυναίγειρος, υἱοὶ
τοῦ Εὐφορίωνος. «Αἰσχύλος Ἀθηναῖος τραγικός, υἱὸς μὲν Εὐφορίωνος, ἀδελφὸς δὲ Ἀμεινίου καὶ
Κυναιγείρου, τῶν εἰς Μαραθῶνα ἀριστευσάντων ἅμα αὐτῷ» (Λεξικὸν Σουΐδα).
Γιὰ τὸν Αἰσχύλο, τὸν πλέον διάσημο λόγῳ τῆς ποιητικῆς του ἱκανότητος νὰ συγγράφῃ καὶ νὰ
σκηνοθετῇ θεατρικὰ ἔργα, γνωρίζουμε ὅτι ἔλαβε μέρος στὸν ἐθνικὸ Ἀγῶνα κατὰ τῶν Περσῶν
πολλάκις, ὅπως δηλοῖ καὶ τὸ ἀκόλουθο ἀρχαῖο ἀπόσπασμα:
«Αἰσχύλος ὁ τραγικὸς γένει μὲν ἦν Ἀθηναῖος, Ἐλευσίνιος τὸν δῆμον, υἱὸς Εὐφορίωνος, Κυναιγείρου
ἀδελφὸς καὶ Ἀμεινίου, ἐξ εὐπατριδῶν τὴν φύσιν. Νέος δὲ ἤρξατο τῶν τραγῳδιῶν, καὶ πολὺ τοὺς πρὸ
αὐτοῦ ὑπερῆρε κατὰ τὴν ποίησιν καὶ τὴν διάθεσιν τῆς σκηνῆς, τήν τε λαμπρότητα τῆς χορηγίας καὶ
τὴν σκευὴν τῶν ὑποκριτῶν, τήν τε τοῦ χοροῦ σεμνότητα· ὡς καὶ Ἀριστοφάνης· "ἀλλ' ὦ πρῶτος τῶν
Ἑλλήνων πυργώσας ῥήματα σεμνά, καὶ κοσμήσας τραγικὸν κλῆρον". Συνεχρόνισε δὲ Πινδάρῳ,
γεγονὼς κατὰ τὴν μ Ὀλυμπιάδα. Γενναῖον δὲ αὐτόν φασι, καὶ μετασχεῖν ὁμολογοῦσι τῆς ἐν
Μαραθῶνι μάχης σὺν τῷ ἀδελφῷ Κυναιγείρῳ, τῆς τε ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίας». (Σχόλια εἰς
Αἰσχύλον).
Γιὰ τὸν Ἀμεινία γνωρίζουμε, ὅτι ἦτο πλοίαρχος τῆς τριήρους ἐκείνης, ποὺ πρώτη ξεκίνησε τὴν
Ναυμαχία στὴν Σαλαμῖνα, ὅπως μᾶς φανερώνει καὶ τὸ ἀκόλουθο ἀπόσπασμα: «Ἤρξαντο δὲ τοῦ
ναυμαχεῖν Ἀμεινίας Ἀθηναῖος, υἱὸς μὲν Εὐφορίωνος, ἀδελφὸς δὲ Κυνεγείρου καὶ Αἰσχύλου τοῦ
τραγωιδοποιοῦ. Ἐνίκων μὲν οὖν πάντες οἱ Ἕλληνες, ἐκπρεπέστερον δὲ οἱ Ἀθηναῖοι» (Ἀριστοδήμου
Ἀποσπάσματα).
Ὁ Κυναίγειρος θεωρεῖται θρῦλος ἕνεκα τοῦ τρόπου ποὺ θυσίασε τὴν ζωή του στὴν μάχη τοῦ
Μαραθῶνος. Ὅμως ἡ ἐξιστόρησις τοῦ φαινομένου αὐτοῦ τοῦ ἥρωος καὶ ἡ σημασία τῆς θυσίας του
παραμένει ἄγνωστος στὸ Πανελλήνιον. Περὶ τῆς συγκλονιστικῆς αὐτῆς ἱστορικῆς στιγμῆς καὶ τοῦ
θαυμασίου αὐτοῦ Ἕλληνος μᾶς διαφωτίζει ὁ σοφιστὴς Πολέμων (3ος π.Χ. αἰ.) μὲ τὸ ἔργον του:
«Εἰς Κυναίγειρον καὶ Καλλίμαχον».
Ὁ Κυναίγειρος πολέμησε μέχρι τέλους τῆς κοσμοϊστορικῆς μάχης, καὶ ἐνῷ τὸ ἀποτέλεσμα εἶχε
πλέον κριθῆ, ἔπιασε μὲ τὰ χέρια του τὴν νῆα τοῦ Δάτιδος, τοῦ Στρατηγοῦ τῶν ἐχθρῶν, ποὺ
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ἡττημένος ἔσπευδε πανικόβλητος νὰ διασωθῇ, ἀναχωρώντας μὲ τὸ πλοῖο του ἀπὸ τὴν ἀκτή τοῦ
Μαραθῶνος. Ὁ θρῦλος μᾶς λέγει, ὅτι ἀφοῦ τοῦ ἀπεκόπησαν διαδοχικὰ καὶ τὰ δύο χέρια, αὐτὸς
ἀδιαφορώντας ἔφθασε νὰ συγκρατῇ τὸ πλοῖο μὲ τὰ δόντια, ἕως ὅτου ἀπεκόπη καὶ ἡ κεφαλή του:
«Τὸν Κυναίγειρον, ὅς φεύγουσαν κατέσχε τὴν Δάτιδος ναῦν, καὶ ἐπιβαλὼν τὴν δεξιάν, ἥπτετο τῇ
εὐωνύμῳ, καὶ πάλιν καὶ αὐτῆς ἀφαιρεθεὶς κατεῖχε τῷ στόματι, ἕως ἀπετμήθη καὶ τὸν τράχηλον»
(Σχόλια εἰς Αἴλιον Ἀριστείδην).
Ὁ νεαρὸς ἀκόμα τότε Κυναίγειρος, γαλουχημένος ὅπως ὅλα τὰ Ἑλληνόπουλα μὲ τὰ Πάτρια
Ἰδανικά, ποὺ ἀποτελεῖ τεκμήριον ὑποστάσεως τῆς διαχρονικῆς Ἑλληνικῆς Ἰδεολογίας, ἀντελήφθη
τὴν διαφυγὴ τοῦ Δάτιδος. Χωρὶς δισταγμό, ἔτρεξε καὶ ἅρπαξε τὴν τρόπιδα (τὴν καρίνα) τοῦ
περσικοῦ πλοίου μὲ τὸ δεξί του χέρι. Ἐμπόδιζε ἔτσι τὸν ἀπόπλου του σὰν ἀπὸ ἄγκυρα, ἐνῷ
συγχρόνως φώναζε πρὸς τὸν θρασύδειλο στρατηγό:
«Γιατί φεύγετε, ὦ κακοδαίμονες; Μείνετε ἐδῶ καὶ ἀποδώσατε τὰς πόλεις ποὺ
καταστρέψατε... Ἀπαιτῶ τὴν Νάξον ποὺ ἐπήρατε!.. Τὰς νήσους τοῦ Αἰγαίου ἀπαιτῶ!.. Δῶστε
τα πίσω καὶ μὴ φεύγετε!..»
Ὁ Κυναίγειρος ἐφώναζε τοῦτα τὰ λόγια στοὺς τετραμμένους εἰς φυγὴν Πέρσες, συγκρατώντας
μὲ τὸ δεξί του χέρι τὸ πλοῖο, ἐνῷ οἱ βάρβαροι:
«Μὲ τὰ βέλη δὲν μποροῦσαν νὰ ἀποσπάσουν τὸ χέρι, ἀλλὰ μὲ μεγάλο τσεκούρι σὰν δρῦ τὸ
ἀπέκοψαν. Αὐτὸς ὅμως δὲν ἐφρόντισε τὸ τραῦμα του, λὲς καὶ ἔδωσε ξένο χέρι».
Ὁ στρατηγὸς τῶν Περσῶν, παρατηρώντας τὴν σκηνή, δοκιμάζει πρωτόγνωρα συναισθήματα:
« Ὥρμησε τότε ὁ Δᾶτις νὰ ἀποκόψῃ τὴν κεφαλὴν τοῦ τροπαιούχου ...καὶ ἔμεινε ἄπρακτος ἀπὸ
φόβο. Ὦ θεοί, σὲ ποιά δεξιὰ χέρια μᾶς ὡδηγήσατε; Τί θὰ μᾶς κάνετε, ὦ χαλκεόθυμοι ἄνδρες; Ἄς
ἀποκόψῃ κάποιος γρήγορα τὸ χέρι γιὰ νὰ ἐλευθερωθοῦμε, ἀλλιῶς θὰ μᾶς βροῦν τὰ πλοῖα τους, καὶ τὸ
ἱππικό τους θὰ μᾶς φέρῃ αἰχμαλώτους στὰς Ἀθήνας». (Πολέμων).
Τὸν ἥρωα Κυναίγειρο ἐτίμησαν οἱ Ἀθηναῖοι, στήνοντας ἀνδριάντα στὴν Ποικίλη Στοά, μὲ
κομμένο μάλιστα χέρι: «Πρὸς δὲ τῇ Ποικίλῃ ἀνδριάντα ἰδὼν τὴν χεῖρα ἀποκεκομμένον, ὀψὲ ἔφη
Ἀθηναίους εἰκόνι χαλκῇ τετιμηκέναι τὸν Κυναίγειρον» (Ἀπόσπασμα Δημώνακτος).
Ὁ Εὐφορίων, ὁ πατέρας τοῦ Κυναιγείρου, εὑρισκόμενος κατὰ τὸν Πολέμωνα ἐνώπιον τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Δήμου τῶν Ἀθηναίων, ἐπιχειρηματολογεῖ διαγωνιζόμενος πρὸς τὸν πατέρα τοῦ
ἐπίσης πεσόντος Πολεμάρχου Καλλιμάχου, ὥστε νὰ ἀποφασίσουν οἱ Ἀθηναῖοι ποῖος ἐκ τῶν δύο
πατέρων θὰ ἐκφωνήσῃ τὸν Ἐπικήδειον τῶν πεσόντων Ἡρώων, κατὰ τὸ πάτριον ἔθιμον, κατὰ
τὸ ὁποῖον τὸν ἐπικήδειον ἐκφωνεῖ ὁ πατὴρ ἐκείνου ποὺ ἔπεσε γενναιότερα ἐν πολέμῳ. Τοῦτο μᾶς
φανερώνει καὶ τὸ κάτωθι ἀπόσπασμα:
«Ἔδοξε τῶν ἐν Μαραθῶνι πεσόντων ἐπιτάφιον εἰπεῖν τοῦ ἀριστεύσαντος τὸν πατέρα καὶ
ἀμφισβητοῦσι περὶ τούτου ὅ τε Κυνεγείρου καὶ ὁ Καλλιμάχου πατήρ· κατὰ ἀποκήρυξιν δὲ ἐπέστη
νύκτωρ ὁ παῖς ξιφήρης τῷ πατρί, μεταγνοὺς ὥρκωσε μὴ ἐξειπεῖν καὶ ἀποκηρύττεται ὑπὸ τοῦ
πατρός» (Συριανός, Σχόλια εἰς Ἑρμογένην).
Ὁ ἐπιτάφιος αὐτὸς Λόγος ἔπρεπε νὰ ἀποτελῇ Μνημεῖον καὶ νὰ διδάσκεται στὰ Σχολικά μας
Βιβλία. Καὶ ὅμως, παραμένει ὥς σήμερα παντελῶς ἄγνωστος. Ἡ περιγραφὴ τοῦ ἀγῶνος καὶ τῆς
πτώσεως ἀμφοτέρων τῶν Ἡρώων κατὰ τὴν μάχη, καθὼς καὶ τῶν συνακολούθων ἐντυπώσεων,
ποὺ προεκλήθησαν σὲ βαρβάρους καὶ Ἕλληνες, εἶναι συγκλονιστική! Εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐπιλέξῃ
κάποιος τὸν γενναιότερο ἐκ τῶν δύο. Τὰ ἐπιχειρήματα τῶν δύο πατέρων, τοῦ Κυναιγείρου καὶ τοῦ
Καλλιμάχου ἀντιστοίχως, εἶναι ἀξεπέραστα σὲ νοήματα, ἰδέες, ἐγκώμια, χαρακτηρισμούς,
ἐντυπώσεις. Προτείνουμε μερικὰ χαρακτηριστικὰ ἀποσπάσματα, διὰ νὰ ἀντιλαμβανώμεθα τί
εἴδους κείμενα πρέπει νὰ ἐπιλέγωνται πρὸς διδασκαλίαν τῶν Ἑλληνοπαίδων:
«Εἶσαι ἄξιος, ὦ Κυναίγειρε, τῆς πολυχειρίας τοῦ ἑκατόγχειρος Βριάρεω,διότι ἐκράτησες ὅλην τὴν
Ἀσίαν (…παρακολουθοῦμε τὴν βαθειὰ γνῶσι τῆς Πατρίου Ἐθνικοθρησκευτικῆς Μυητικῆς
Ἱστορίας).
Ἀντιστάθηκες καὶ γιὰ τὴν Νάξο καὶ γιὰ τὴν Ἐρέτρια (…παρακολουθοῦμε τὸ Ἐθνικὸ Συναίσθημα
πρὸς τὶς καταστραφεῖσες ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἄλλες ἑλληνικὲς περιοχές).
Αὐτοὶ τώρα θὰ μεταφέρουν στὸν βασιλέα τους τὴν φήμη, λέγοντες ὅτι: «Βασιλεῦ, ἐπλεύσαμεν
ἐναντίον ἀνδρῶν ἀδαμαντίνων, τῶν ὁποίων κόπτουμε τὰς χεῖρας καὶ δὲν τοὺς μέλλει. Τώρα μόλις
157

ξεφύγαμε ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Κυναιγείρου» (...ποιά ἀλήθεια «φήμη» μεταφέρουμε σήμερα πρὸς τοὺς
ἐχθρούς τοῦ Ἔθνους, ὦ τέκνον ἐλευθέριον, ὦ ἐκ τοῦ Κυνὸς ἐγερθέντος Ἕλληνα;)
Ὦ παιδί μου, τὰ μὲν χέρια σου τραγουδοῦν οἱ Πλαταιεῖς, τὰ δὲ ἀνδραγαθήματά σου ἐρευνοῦν οἱ
Λακεδαιμόνιοι (…παρακολουθοῦμε τὴν λειτουργία τοῦ Παραδείγματος).
Παιδί μου, ἐσὺ ἔκαμες τὴν θάλασσα δική μας. Συνέθεσες μὲ τὰ χέρια σου τὴν Ἰδέα τῆς Φιλοπατρίας
(«συνέθου φιλίαν ὑπὲρ τῆς πατρίδος»). Οἱ ἑπόμενες γενιὲς θὰ μιμοῦνται τὴν πρᾶξι σου, καὶ θὰ
γεννήσουν ἀτσαλένια χέρια ναυμαχοῦντες ὅπως ἐσύ, ἔχοντες στὸν νοῦ τους τὴν εἰκόνα τῆς δικῆς σου
μάχης.
Ὦ σύντιμε τῶν ἄθλων τοῦ Ἡρακλέους καί τοῦ Θησέως… Γιὰ πρώτη φορὰ εἶδαν οἱ ἄνθρωποι
ναυμαχία στὴν ξηρά, μάχη ἀνδρός πρὸς πλοῖον. Ἐὰν εἴχαμε καὶ ἄλλα σὰν τὰ δικά σου χέρια, δὲν θὰ
ἔβγαιναν οἱ βάρβαροι παιδί μου στὸ Αἰγαῖο.
Ὦ χεῖρες Μαραθώνιαι, χεῖρες φίλταται, ποὺ ἀνετράφητε στὰ δικά μου χέρια. Ὦ σωτῆρες τῆς
πάσης Ἑλλάδος. Ὦ πρόμαχοι τῶν Ἀθηναίων. Ὦ ἡδεῖα δεξιὰ ἥν ἀνέτειλε ἡ γῆ τῶν Ἑλλήνων».
Ἀποδεικνύεται λοιπόν συνεχῶς, ὅτι οἱ Ἕλληνες, χιλιάδες τόσα χρόνια, διάγουν μὲ πλήρη Ἐθνικὴ
Ἱστορικὴ Συνείδησι. …Τῆς πάσης Ἑλλάδος, ἡ γῆ τῶν Ἑλλήνων…
2500 χρόνια μετά, ἕνας πολιτιστικὸς σύλλογος, τὸ Κέντρον Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν «Δάειρα»,
ἀνήγειρε Μνημεῖον πρὸς τιμὴν τοῦ Κυναιγείρου, ἰδίοις ἀναλώμασιν. Σὲ μαρμάρινο ἀνάγλυφο, ποὺ
ἀπεικονίζει τὴν στιγμὴ τοῦ ἡρωικοῦ θανάτου του, ὁ ἐρασιτέχνης γλύπτης Τιμολέων Ρεντούμης,
Μανδραῖος Κουντουριώτης, προσέφερε ἀνιδιοτελῶς τὶς ὑπηρεσίες του, ὡς ἐλάχιστο χρέος τῶν
ἀπογόνων. Τὸ μνημεῖο κοσμεῖ πλέον τὴν Ἐλευσῖνα, γενέτειρα τοῦ Αἰσχύλου, τοῦ Ἀμεινία καὶ τοῦ
Κυναιγείρου.
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ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχαιολόγος ΚΣτ ΕΚΠΑ
Νέα ταφικά στοιχεία από την αρχαία Αιξωνή
(σημερινή Γλυφάδα)
Η Αιξωνή, ένας από τους μεγαλύτερους και σπουδαιότερους αρχαίους Δήμους της Αττικής,
εκτεινόταν, κατά τους ιστορικούς χρόνους, στην περιοχή που καταλαμβάνει σήμερα ο Δήμος της
Γλυφάδας. Ο Στράβων στο έργο του «Γεωγραφικά», καταγράφοντας την περιήγησή του από τον
Πειραιά προς το Σούνιο, αναφέρει την Αιξωνή μετά το δήμο του Αλιμούντος και πριν το δήμο των
Αλών Αιξωνίδων που εν πολλοίς συμπίπτει με τη σημερινή Βούλα.
Στο τέλος του 19ου αιώνα, πολλοί Ευρωπαίοι περιηγητές περνώντας από την περιοχή,
διαπίστωσαν διάσπαρτες επιφανειακές αρχαιότητες, τις οποίες και συνέδεσαν με τον αρχαίο Δήμο
της Αιξωνής. Κυρίως, όμως η γνώση μας για τον αρχαίο δήμο, βασίζεται στα αποτελέσματα των
πολυάριθμων και πολύ σημαντικών αρχαιοτήτων που ήρθαν και εξακολουθούν να έρχονται στο
φως, τις τελευταίες δεκαετίες, στην περιοχή της Γλυφάδας, στο πλαίσιο του αρχαιολογικού
ελέγχου που ασκείται από την εκάστοτε αρμόδια Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων.
Ο Υμηττός ανατολικά και η θάλασσα δυτικά αποτελούν τα φυσικά όρια του δήμου, ενώ από
βόρεια και νότια, κάποιο φυσικό όριο, ίσως ρέμα ή χείμαρρος που κατέβαινε από το βουνό,
αποτελούσαν, κατά πάσα πιθανότητα, τα αντίστοιχα όρια του.
Στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, κατά την αρχαιότητα, σημαντικότατο ρόλο
διαδραμάτισε η αλιεία και κυρίως η γεωργία. Συγκεκριμένα, τον 6 ο αιώνα π.Χ. οι κάτοικοι της
Αιξωνής παρακινημένοι από την ευνοϊκή αγροτική πολιτική του τύραννου Πεισίστρατου,
καθάρισαν και στη συνέχεια καλλιέργησαν εντατικά τα κτήματά τους. Μεγαλύτερη όμως άνθηση
παρατηρείται στην περιοχή στο τέλος του 6ου αιώνα π.Χ., ύστερα από την αναμόρφωση του
πολιτειακού συστήματος και την εγκαθίδρυση του δημοκρατικού πολιτεύματος από τον Κλεισθένη
(508 π.Χ.). Την εποχή αυτή, ανασυγκροτήθηκαν και οργανώθηκαν οι αττικοί δήμοι, γεγονός που
συνέβαλε καθοριστικά στην συνένωση διαφορετικών, οικονομικά και κοινωνικά, ανθρώπινων
ομάδων σε μία ομοιογενή πολιτειακή ενότητα. Οι καινούριοι Δήμοι που δημιουργήθηκαν από τους
προϋπάρχοντες συνοικισμούς και τις κοινότητες, απέκτησαν διοικητική και οικονομική
αυτοτέλεια, είχαν δική τους εκκλησία, αιρετές και κληρωτές αρχές, περιουσία, ταμείο και αρχεία,
ενώ από τους πολίτες τους εκλέγονταν οι βουλευτές για τη Βουλή των 500. Οι κάτοικοι του Δήμου
της Αιξωνής, ο οποίος αποτελούσε έναν από τους πλουσιότερους δήμους της Αττικής, ανήκαν στην
παραλιακή «τριττύ» της Κεκροπίδος φυλής και εξέλεγαν έντεκα (11) βουλευτές που υπολογίζεται
ότι αντιστοιχούν σε 460 δημότες. Επρόκειτο, δηλαδή, για ένα πολυπληθή δήμο της Αττικής,
ανάλογο των όμορων δήμων των Αλών Αιξωνίδων και του Αναγυρούντος, ο οποίος τοποθετείται
στη σημερινή Βάρη.
Στους χρόνους αυτούς, παρατηρείται μια μετατόπιση του κέντρου του οικισμού από την
παραλία προς το εσωτερικό, και πιο συγκεκριμένα γύρω από το σημερινό ναό του Αγίου Νικολάου,
στην περιοχή Πυρνάρι. Η άποψη αυτή τεκμηριώνεται πλέον με βεβαιότητα, ύστερα από το πλήθος
των αρχιτεκτονικών καταλοίπων που βρέθηκαν στη συγκεκριμένη θέση, κυρίως οικιστικού
χαρακτήρα. Η παραλία βέβαια ποτέ δεν εγκαταλείφθηκε, καθώς στον όρμο, βόρεια της
Χερσονήσου της Πούντα, βρισκόταν το λιμάνι των Αιξωνέων. Ανατολικά του λιμανιού, στο ύψος
περίπου της Λεωφόρου Ποσειδώνος, περνούσε η αρχαία παράκτια οδός, η οποία ξεκινώντας από
τον Πειραιά διέσχιζε τους δήμους που αναφέρθηκαν, ενώ μεγάλης σημασίας για την περιοχή ήταν
και η αστική οδός, που ξεκινούσε από το άστυ και κατέληγε στο Σούνιο. Η οδός αυτή ταυτίζεται
στο μεγαλύτερο τμήμα της με τον οδικό άξονα της Λεωφόρου Βουλιαγμένης. Εκτός των δύο
κύριων οδικών αρτηριών, κατά τον 4ο αι. π. Χ., αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο οδικό δίκτυο με
δευτερεύουσες, καθέτους και παράλληλες προς αυτές οδούς που εξυπηρετούσαν τους Αιξωνείς
στην καθημερινότητά τους.
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Αξιοσημείωτο για το δήμο της Αιξωνής, όπως και για άλλους δήμους που βρίσκονταν κοντά στο
άστυ, είναι το γεγονός ότι δεν έχει διαπιστωθεί συγκεκριμένη θέση κεντρικού νεκροταφείου.
Αντίθετα, εντοπίστηκαν και ερευνήθηκαν σε διάφορα σημεία της περιοχής μικρότερα ή
μεγαλύτερα νεκροταφεία, τα οποία μάλιστα, τις περισσότερες φορές, βρίσκονται σε εγγύτητα με
οικιστικά κατάλοιπα. Μία τέτοια περίπτωση νεκροταφείου αποτελούν οι τάφοι που ανασκάφηκαν
από την ομιλούσα, το Φθινόπωρο του 2007, στο οικόπεδο Τσαμπαρλίδη, επί των οδών Αρτέμιδος
και Θεμιστοκλέους. Το οικόπεδο βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, όπου τοποθετείται
από τους μελετητές το κέντρο του αρχαίου Δήμου της Αιξωνής, επομένως και ο σημαντικότερος
πυρήνας του.
Στο οικόπεδο ερευνήθηκαν δεκαεπτά (17) τάφοι που περιορίζονταν στο βορειοδυτικό μέρος
του οικοπέδου. Το νεκροταφείο, στο οποίο ανήκαν οι τάφοι εκτείνεται και βορειότερα, στα δύο
όμορα οικόπεδα της οδού Θεμιστοκλέους, δεδομένου ότι στο τρίτο οικόπεδο είχε ανασκαφεί από
την κ. Κωνσταντίνα Καζά ταφικός περίβολος του 4ου αιώνα π. Χ. και μεγάλος αριθμός τάφων του
5ου αιώνα π.Χ. Ο χώρος επομένως που καταλαμβάνουν τα τρία αυτά οικόπεδα μπορεί να αποδοθεί
σε ενιαίο νεκροταφείο, σχεδόν παρόδιο, καθ’ ότι σε πολύ μικρή απόσταση ανατολικά τους,
διερχόταν η αστική οδός.
Οι δεκαεπτά (17) ταφές που ερευνήθηκαν στο οικόπεδο Τσαμπαρλίδη συνίστανται σε οχτώ (8)
εγχυτρισμούς (φωτ), ταφές δηλαδή, κυρίως, νηπίων ή βρεφών μέσα σε αγγεία, έξι (6) ορύγματα
πυρών (φωτ) και τρεις (3) λακκοειδείς τάφους.
Τοποθετούνται χρονολογικά, βάσει των κτερισμάτων που συνόδευαν τους νεκρούς, από το
δεύτερο μισό του 6ου αιώνα π.Χ. έως και το πρώτο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. Για την κατασκευή
τους (φωτ) χρησιμοποιήθηκε η φυσικός βράχος της περιοχής, στην επιφάνεια του οποίου
διανοίχθηκαν λάκκοι, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο βαθείς, ανάλογα με τον τύπο του
τάφου. Όλοι οι τάφοι ήταν κτερισμένοι κυρίως με ληκύθους διακοσμημένες με τη μελανόμορφη
τεχνική, αλλά και με απλά μελαμβαφή αγγεία, όπως σκύφους, πυξίδες, λεκανίδες και μία όλπη.
Βρέθηκαν επίσης χάλκινα διακοσμητικά στοιχεία από την ένδυση των νεκρών. Από τα ορύγματα
δύο ταφικών πυρών περισυνελέγησαν καρποί ελιάς, που παραπέμπουν στα ξύλα ελιάς που είχαν
χρησιμοποιηθεί για την καύση των νεκρών. Ως συνήθως, και στις πυρές του οικοπέδου
Τσαμπαρλίδη, βρέθηκαν ελάχιστα οστά, ενώ οι σκελετοί αποκαθίστανται σχεδόν πλήρως στους
περισσότερους λακκοειδείς τάφους. Μόνο σε μία περίπτωση εγχυτρισμού νηπίου σε πίθο,
διατηρήθηκε το κρανίο και τα κάτω άκρα, ενώ στους υπόλοιπους εγχυτρισμούς, για τους οποίους
χρησιμοποιήθηκαν μικρότερου μεγέθους αγγεία, δεν διατηρήθηκαν ίχνη από τα βρέφη.
Ως αγγείο εγχυτρισμού βρέφους είχε χρησιμοποιηθεί και ο αμφορέας, που θα παρουσιαστεί στη
συνέχεια, επειδή αποτελεί το σημαντικότερο εύρημα όχι μόνο της συγκεκριμένης ανασκαφής, αλλά
κατέχει εξέχουσα θέση ανάμεσα στα κλασικά αγγεία που έχουν βρεθεί έως τώρα στην περιοχή,
καθ’ ότι αποδίδεται σε γνωστό αγγειογράφο. Στο εσωτερικό του δεν βρέθηκαν οστά, αλλά μόνο
δύο (2) μικρογραφικοί ταινιωτοί σκύφοι, οι οποίοι χρονολογούνται στο β΄ μισό του 6ου π.Χ. αιώνα,
την εποχή δηλαδή που πραγματοποιήθηκε η ταφή.
Το αγγείο ανήκει στους αμφορείς ενιαίου περιγράμματος, οι οποίοι ονομάστηκαν έτσι, εξαιτίας
της συνεχόμενης καμπής που παρουσιάζει το σώμα του αγγείου από το στόμιο έως και τη βάση. Το
ωοειδές σώμα του είναι μεγάλου μεγέθους, με δύο κυλινδρικές λαβές και κυρτή βάση, σχήματος
ανεστραμμένου εχίνου. Αυτός ο τύπος αμφορέα αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή σχήματα των
αττικών αγγειογράφων του μελανόμορφου ρυθμού, κατά το β΄ και το γ΄ τέταρτο του 6ου αιώνα
π.Χ. Είναι η εποχή που στην Αττική δραστηριοποιείται ένας από τους σημαντικότερους
εκπροσώπους του αττικού μελανόμορφου ρυθμού, ο αγγειογράφος και πιθανόν αγγειοπλάστης,
Λυδός. Τα έργα του, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δημιουργίας, τοποθετούνται χρονολογικά από
το 570 έως και το 530 π.Χ., διάστημα που συμπεριλαμβάνει τη μέση και την ώριμη φάση του
αττικού μελανόμορφου ρυθμού. Συναγωνίζονται δε, υπερβαίνοντας κάποιες φορές σε σημασία και
αξία, τα έργα του ζωγράφου της Ακρόπολης και του Νεάρχου, αλλά και αργότερα, έργα του Άμαση
και του Εξηκία. Ζωγραφίζει κυρίως σε μεγάλα αγγεία, θέματα που προέρχονται τόσο από τη
σύγχρονη ζωή, όσο και από τον κόσμο των θεών και των ηρώων, προσδίδοντάς τους μνημειακό
χαρακτήρα. Διακρίνεται για τη συμμετρία στις συνθέσεις του, το δυνατό σχέδιο, την ακριβή και
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λεπτομερειακή χάραξη και τις εύσαρκες και εκφραστικές μορφές. Ο Λυδός συνετέλεσε
καθοριστικά στην εξέλιξη της μελανόμορφης τεχνικής και προετοίμασε το έδαφος για τις
δημιουργίες των κατά τι νεοτέρων του, Άμαση και Εξηκία.
Ο αμφορέας της Γλυφάδας και στις δύο όψεις φέρει παράσταση νεαρού ιππέα στα δεξιά. Ο
ιππέας με το δεξί του χέρι κρατάει τα ηνία του ίππου του, ενώ με το αριστερό κρατάει δόρυ και τα
ηνία ενός δεύτερου ίππου, που βρίσκεται πίσω από τον πρώτο. Η παράσταση περιορίζεται μέσα σε
μετόπη, ακολουθώντας την συνηθισμένη στα έργα του Λυδού πρακτική, να τοποθετεί τις
παραστάσεις του μέσα σε μετόπες. Το θέμα της αναχώρησης πολεμιστή για τη μάχη αποτελεί
προσφιλές και συνηθισμένο θέμα στα μελανόμορφα αγγεία. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, ο
νεαρός ιππέας που εικονίζεται δεν διαθέτει πολεμική εξάρτυση και επομένως πρόκειται για τον
ιπποκόμο, ο οποίος, όπως έχει προταθεί, επιστρέφει από τη μάχη χωρίς τον ιπποβάτη που χάθηκε
στον πόλεμο. Αντίθετα, στο σημαντικότερο ίσως έργο της ώριμης φάσης του Λυδού, στον αμφορέα
της Νεάπολης, εκτός από τον ιπποτρόφο παρουσιάζεται σε δεύτερο επίπεδο και ο ιπποβάτης με
περικεφαλαία και πανοπλία, έτοιμος για τη μάχη. Είναι γνωστό πως οι ιππείς πολεμούσαν με δύο
ίππους, τον ένα από τους οποίους ίππευε ο «ιπποτρόφος», ο οποίος στις δύσκολες στιγμές
βοηθούσε τον «ιπποβάτη». Τέτοιες σκηνές θυμίζουν την αριστοκρατική και πλούσια καταγωγή
των Αθηναίων ευγενών, καθώς η κατοχή και η συντήρηση ίππου ήταν δαπανηρή υπόθεση και ως
εκ τούτου προνόμιο μόνο των πλουσίων πολιτών. Αν και ο αμφορέας της Γλυφάδας παρουσιάζει
πολλές ομοιότητες με τον αμφορέα της Νεάπολης ως προς τη διάταξη της παράστασης, το σχήμα
του αγγείου, το θέμα, και κυρίως τη μνημειακότητα, ο τελευταίος είναι πιο εξελιγμένος και
υστερότερος. Χρονολογείται στο τέλος της μέσης φάσης δημιουργίας του καλλιτέχνη, δηλαδή στο
540 π.Χ. περίπου. Ο αμφορέας της Γλυφάδας επομένως θα ήταν δυνατόν να τοποθετηθεί
χρονολογικά γύρω στο 550 π.Χ., κάπου ανάμεσα στον αμφορέα της Νεάπολης και σε ένα άλλο
πρωιμότερο έργο του Λυδού, τον αποσπασματικά σωζόμενο αμφορέα της Βασιλείας. Ο τελευταίος
που εμφανίζει το ίδιο επίσης θέμα, αλλά με περισσότερες μορφές, χρονολογείται στα 560 π.Χ.
περίπου.
Στο άνω αριστερό μέρος της παράστασης του αμφορέα της Γλυφάδας εικονίζεται αετός να πετά
προς την ίδια κατεύθυνση με αυτή του ιππέα. Η παράσταση του αετού είναι αγαπημένο θέμα του
Λυδού και συναντάται σε πολλά έργα του. Τα πουλιά στα αγγεία αποτελούν καλούς ή κακούς
οιωνούς, καλά ή κακά προμηνύματα δηλαδή, για τις τύχες των πολεμιστών που αναπαρίστανται. Ο
τρόπος απόδοσης του αετού, αν και διαθέτει λιγότερη χάραξη, μοιάζει με αυτόν του αμφορέα της
Νεάπολης. Εκτός από τον αετό, το χέρι του Λυδού ανιχνεύεται στη απόδοση του ματιού με δύο
ομόκεντρους κύκλους και στην δήλωση των κανθών με δυο μικρές οριζόντιες γραμμές, του
στόματος με μια οριζόντια χάραξη, του αστραγάλου με ένα αγκιστροειδές χάραγμα, της κόμης,
καθώς και στην απόδοση των ανατομικών λεπτομερειών του σώματος του ίππου. Η παράσταση
επιστέφεται από διακοσμητική ζώνη με κλειστά και ανοιχτά άνθη λωτού, εναλλάξ τοποθετημένα,
τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με μίσχους, διακοσμητικό θέμα ιδιαίτερα συνηθισμένο τόσο στον
Λυδό, όσο και σε άλλους ζωγράφους του μελανόμορφου ρυθμού.
Στη δευτερεύουσα πίσω όψη του αμφορέα της Γλυφάδας επαναλαμβάνεται το ίδιο θέμα με
διακριτές όμως διαφορές και ως προς την εκτέλεση του σχεδίου που φαίνεται ατελές και ως προς
κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Συνοπτικά, αναφέρω ότι το σχέδιο και το αισθητικό αποτέλεσμα της
παράστασης της πίσω όψης, υστερεί κατά πολύ από τα αντίστοιχα της κύριας όψης, ίσως λόγω της
αποτυχημένης όπτησης που παρατηρείται στο αγγείο. Μόνο η απόδοση του αετού, που εδώ πετάει
σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή του ιππέα, μπορεί να συγκριθεί με την προσεγμένη απόδοση
της κύριας όψης.
Πρόκειται για πολυτελές αγγείο της αρχαιότητας, το οποίο μάλιστα όταν έσπασε,
επισκευάστηκε λόγω της αξίας του με μολύβδινους συνδέσμους, για να χρησιμοποιηθεί εκ νέου ως
ταφικό πλέον αγγείο από την οικογένεια των Αιξωνέων στην οποία ανήκε.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντηρητές Λάζαρο Βαλσαμή και Μάνια
Κωστοπούλου, το φωτογράφο Παναγιώτη Βούλγαρη. Ιδιαιτέρως θέλω να ευχαριστήσω την κ.
Κωνσταντίνα Καζά για την ενθάρρυνση και την πολλαπλή βοήθεια που μου παρείχε από το χώρο
της ανασκαφής έως τώρα.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΖΑ- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Προϊσταμένη τμ. Αρχαιολογικών χώρων, μνημείων
και αρχαιολογικής έρευνας της ΚΣτ ΕΚΠΑ/ ΥΠΠΟΤ
Δυτική ακτή της Αττικής: Στα ίχνη των προϊστορικών κατοίκων
από το Φάληρο μέχρι τη Γλυφάδα
Από το 1985 και εξής, στο πλαίσιο του αρχαιολογικού ελέγχου που ασκεί η αρμόδια ΚΣΤ΄
Εφορεία Αρχαιοτήτων στην περιφέρεια των σύγχρονων δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου,
Ελληνικού και Γλυφάδας, αποκαλύφθηκαν σημαντικότατα νέα στοιχεία προϊστορικής κατοίκησης,
τα οποία συμπλήρωσαν αισθητά τον αρχαιολογικό χάρτη της νότιας Αττικής, από το Δέλτα του
Φαλήρου μέχρι και τη Γλυφάδα.
Σε ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στις παράκτιες θέσεις του φαληρικού λιμένα, των
λουτρών Αλίμου στο Καλαμάκι και των Αστεριών Γλυφάδας και στις θέσεις του λόφου Πανί και
του Κοντοπήγαδου στα ενδότερα του Αλίμου, εντοπίστηκαν και εν μέρει ανασκάφηκαν οικιστικά
και ταφικά κατάλοιπα που χρονολογούνται κατά περίπτωση από τα τέλη της 4ης χιλιετίας π. Χ. έως
τον 12ο αι. π. Χ.
Μέχρι τον εντοπισμό των παραπάνω θέσεων, η μόνη γνωστή προϊστορική εγκατάσταση της
περιοχής αυτής ήταν του Αγίου Κοσμά, την οποία είχε ανασκάψει ο Γεώργιος Μυλωνάς το 1930 –
’31 και το 1951. Επί πλέον και βάσει μόνο επιφανειακών ευρημάτων και ενδείξεων, ήταν βέβαιη η
προϊστορική κατοίκηση στο λόφο Πανί του δήμου Αλίμου, ενώ είχε διατυπωθεί από τον Δημήτριο
Θεοχάρη σύντομη υποθετική αναφορά περί νεολιθικού συνοικισμού στα Αστέρια της Γλυφάδας. Οι
ενδείξεις και οι υποθέσεις αυτές επιβεβαιώθηκαν 50 περίπου χρόνια αργότερα με περιορισμένης
έκτασης ανασκαφές από την ομιλούσα, ενώ προέκυψαν και άλλες προϊστορικές θέσεις στην
περιοχή, για τις οποίες δεν υπήρχαν πληροφορίες.
Θα περιδιαβούμε στη συνέχεια, μέσω των εικόνων, τις προαναφερθείσες προϊστορικές θέσεις
κατά χρονολογική και γεωγραφική ακολουθία, ενώ παράλληλα θα επιχειρήσουμε να
προσεγγίσουμε με βάση τα ανασκαφικά ευρήματα, το ρόλο που διαδραμάτισε κάθε μια από αυτές
στο άμεσο περιβάλλον της, αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον της Αττικής.
Σύμφωνα με τη μελέτη των ανασκαφικών στοιχείων, κατά την ΠΕ εποχή ιδιαίτερη βαρύτητα
στην περιοχή είχε ο Άγιος Κοσμάς. Με τις ανασκαφές του Γεωργίου Μυλωνά αποκαλύφθηκαν στην
ομώνυμη χερσονησίδα πρωτοελλαδικά σπίτια, ενταγμένα σε οικοδομικά τετράγωνα που
χωρίζονται μεταξύ τους με στενούς δρόμους. Η θεμελίωση των τοίχων, μέχρι το ύψος των 70 – 80
εκατοστών ή και του ενός μέτρου, ήταν λίθινη, η ανωδομή πλίνθινη και τα δάπεδα από
αργιλόχωμα πάνω σε ανθεκτικό υπόστρωμα. Στον βόρειο και νότιο μυχό του ακρωτηρίου
αντίστοιχα ανασκάφηκαν τμήματα του νεκροταφείου που ανήκε στον πρωτοελλαδικό οικισμό, με
σημαντικά ευρήματα, τα οποία σήμερα βρίσκονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Πρόκειται ωστόσο για ιδιαίτερα σημαντικό οικισμό, καθ’ ότι ως παράκτια εγκατάσταση
συνδέεται με τις Κυκλάδες, κυρίως για την εισαγωγή του οψιανού και τη διοχέτευσή του στο Πανί,
στο Κοντοπήγαδο και ενδεχομένως ενδότερα, σε άλλες ΠΕ θέσεις του λεκανοπεδίου.
Η άφθονη παρουσία του οψιανού στην περιοχή δυτικά του Υμηττού παραπέμπει σε θαλάσσια
ταξίδια και στις επαφές των κατοίκων με τα νησιά του Αιγαίου και ιδιαίτερα της Μήλου, από όπου
προέρχεται το συγκεκριμένο ηφαιστειακό πέτρωμα. Παράλληλα το πρωτογενές υλικό, το πλήθος
των εργαλείων και οι χιλιάδες των απολεπισμάτων του οψιανού που έχουν βρεθεί στις τρεις
προϊστορικές θέσεις του Αλίμου, αποτελούν αδιάψευστα τεκμήρια για την ύπαρξη τοπικών
εργαστηρίων επεξεργασίας του υλικού αυτού.
Στρατηγικής σημασίας για την περιοχή της εποχής εκείνης ήταν και ο λόφος Πανί, λόγω του
ύψους και της κυρίαρχης θέσης που κατέχει. Από την κορυφή του μπορεί κανείς να κατοπτεύσει
όλο σχεδόν το λεκανοπέδιο, τις κορυφογραμμές και τις πλαγιές του Υμηττού, τις ακτές του
Σαρωνικού και βέβαια την κίνηση στον κόλπο, μέχρι πέρα τα νησιά της Αίγινας και της Σαλαμίνας.
Αυτός προφανώς ήταν και ο κύριος λόγος που ο λόφος Πανί επελέγη για εγκατάσταση πολύ νωρίς,
πριν από το τέλος της 4ης χιλιετίας π. Χ, κατά την Τελική Νεολιθική εποχή.
165

Στην περίοδο αυτή ανάγεται ένα μεγάλο τμήμα ισχυρού περιβόλου κυκλικής πορείας, ο οποίος
φαίνεται ότι προστάτευε την κορυφή του λόφου από τη πλευρά της θάλασσας. Εντός του
περιβόλου, αλλά και σε άλλα σημεία του λόφου, εντοπίστηκαν κατάλοιπα και από την αμέσως
επόμενη εποχή, την Πρωτοελλαδική που καλύπτει την 3η χιλιετία π. Χ. Θεμέλια από τοίχους οικιών,
όστρακα, λίθινα εργαλεία, άφθονα απολεπίσματα και λεπίδες οψιανού βρίσκονται διάσπαρτα στην
επιφάνεια του λόφου.
Παράλληλα με την εγκατάσταση του λόφου Πανί και την πρωτοελλαδική φάση του Αγίου
Κοσμά, ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε στο ύψος της σημερινής λεωφόρου Βουλιαγμένης ο
πρωτοελλαδικός οικισμός του Κοντοπήγαδου πάνω σε αντίστοιχο μυκηναϊκό. Επρόκειτο για ένα
χαμηλό λόφο, πριν τη διχοτόμησή του από τη λεωφόρο στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η
κορυφή και οι ομαλές πλαγιές του οποίου κατοικήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 3 ης χιλιετίας π. Χ.
Σε τρία συνεχόμενα οικόπεδα, στα οποία έχει κατατμηθεί ο λόφος, ήρθαν στο φως τα
πρωτοελλαδικά οικιστικά κατάλοιπα που ανήκουν σε σπίτια με ευθύγραμμους κυρίως τοίχους,
αλλά και δύο αψιδωτούς, κατασκευασμένους από λίθους και πλίθρες, όπως και του Αγίου Κοσμά.
Αποκαλύφθηκε επίσης και η κοίτη δύο χειμάρρων, εκ των οποίων ο ένας είχε καταχωθεί στις αρχές
και ο δεύτερος στα μέσα της 3ης χιλιετίας π. Χ., προκειμένου ο περιβάλλων χώρος τους να καλύψει
οικιστικές ανάγκες. Επειδή μάλιστα από την ανασκαφή δεν διαπιστώθηκαν ίχνη πλημμύρας,
συμπεραίνουμε ότι, πριν το μπάζωμα των χειμάρρων, οι αρχαίοι κάτοικοι του χώρου είχαν
φροντίσει με επιτυχία για την εκτροπή και διευθέτησή τους σε άλλες θέσεις. Τα ΠΕ στρώματα
εκτός από άφθονη κεραμική περιείχαν και πολύ μεγάλο αριθμό εργαλείων και απολεπισμάτων
οψιανού. Τα ευρήματα αυτά εντάσσουν το Κοντοπήγαδο στο οργανωμένο εμπορικό δίκτυο
εισαγωγής, επεξεργασίας και διοχέτευσης του οψιανού είτε με τη μορφή εργαλείων, είτε ως πρώτη
ύλη στα ενδότερα του λεκανοπεδίου. Ιδιαίτερης σημασίας εύρημα στο Κοντοπήγαδο
αναδεικνύεται και μια πήλινη σφραγίδα, η οποία συνεκτιμώμενη με το πλήθος των οψιανών και το
μεγάλο έργο της εκτροπής και κατάχωσης των χειμάρρων, παραπέμπει σε υψηλό επίπεδο
διοικητικής οργάνωσης του συγκεκριμένου οικισμού.
Λίγα χιλιόμετρα νοτιότερα, στα Αστέρια της Γλυφάδας που καταλαμβάνουν το βόρειο τμήμα
της χερσονήσου Πούντα, εντοπίστηκαν το 1998 και μερικώς ανασκάφηκαν προϊστορικά αρχαία σε
δύο προς το παρόν τομείς.
Στον ένα τομέα που βρίσκεται μεταξύ της παραλιακής λεωφόρου και της οργανωμένης
παραλίας, σε απόσταση 90 μ. από το κύμα, αποκαλύφθηκε επιμήκης ορθογώνιος περίβολος με
μήκος προς το παρόν 44 μ. και πλάτος 24 μ., η χρήση του οποίου βάσει των ευρημάτων φαίνεται να
είχε σχέση με εργασίες επεξεργασίας μεταλλεύματος στη θέση αυτή περί το τέλος της 3 ης και
κυρίως στις αρχές της 2ης χιλιετίας π. Χ., κατά τη ΜΕ δηλαδή εποχή. Στο σημείο αυτό σημειώνουμε
ότι η ΜΕ εποχή στην περιοχή εκπροσωπείται μόνο με το συγκεκριμένο εύρημα των Αστεριών και
με λιγοστά όστρακα στον Άγιο Κοσμά και το Κοντοπήγαδο.
Στον δεύτερο ανασκαφικό τομέα των Αστεριών, που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της
περιοχής και απέχει μόλις 35 μ. από το κύμα, εντοπίστηκε και μερικώς ερευνήθηκε τμήμα
πρωτοελλαδικού νεκροταφείου που από την πλευρά της θάλασσας ορίζεται από μεγάλου μήκους
περίβολο τεθλασμένης πορείας. Το νεκροταφείο αποτελείται από μικρές συστάδες κυρίως
θαλαμωτών τάφων, που έχουν αποκαλυφθεί προς το παρόν σε τρία διαφορετικά υψομετρικά
επίπεδα, ακολουθώντας το επικλινές φυσικό ανάγλυφο της περιοχής. Κάθε τάφος οριοθετείται
στην επιφάνεια από ατομικό περίβολο, ο θάλαμός του, που είναι ένα όρυγμα διανοιγμένο στο
φυσικό βράχο της περιοχής, καλύπτεται με ογκώδη πλάκα και διαθέτει υποτυπώδη δρόμο και
μικρό άνοιγμα εισόδου. Οι λίγοι τάφοι που ερευνήσαμε είναι πολλαπλών χρήσεων. Βρέθηκαν
δηλαδή στους θαλάμους παραμερισμένα εν είδει σωρού τα κρανία και τα μεγάλα οστά πολλών
ατόμων με λιγοστά κτερίσματα, ενώ ταφή κατά χώραν διαπιστώθηκε σε δύο τάφους. Σε άμεση
γειτνίαση με τους τάφους εντοπίστηκε και εν μέρει ερευνήθηκε αβαθής λάκκος, σχεδόν κυκλικού
σχήματος με διάμετρο 10 μ., που περιείχε λιθαράκια, λιγοστό χώμα και απ’ ότι υπολογίζουμε πάνω
από 250 ακέραια και σπασμένα αγγεία καθώς και άλλα ευρήματα, τα οποία φαίνεται ότι ρίχνονταν
στο λάκκο στο πλαίσιο ταφικών τελετουργιών. Το νεκροταφείο των Αστεριών έχοντας
ιδιαιτερότητες αλλά και κοινά στοιχεία με τα άλλα δύο σύγχρονα νεκροταφεία της Αττικής, αυτό
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του Αγίου Κοσμά και του Τσέπι Μαραθώνα, διευρύνει τον ορίζοντα της έρευνας στον τομέα της
αντιμετώπισης του θανάτου και της ταφικής πρακτικής στην Αττική κατά την ΠΕ εποχή. Επί
πλέον, αποτελώντας χειροπιαστή απόδειξη για την ύπαρξη σε γειτονικό χώρο του οικισμού στον
οποίο ανήκε το νεκροταφείο, θέτει νέους στόχους στη μελλοντική αρχαιολογική έρευνα επί της
χερσονήσου Πούντα.
Όπως ήδη έχει αναφερθεί, πάνω στα ερείπια των ΠΕ οικισμών του Αγίου Κοσμά και του
Κοντοπήγαδου αποκαλύφθηκαν τα κατάλοιπα των αντίστοιχων μυκηναϊκών οικισμών. Στον Άγιο
Κοσμά αποκαλύφθηκαν πενιχρά οικιστικά κατάλοιπα του 15ου αι. π. Χ. και μεγαρόσχημα κτίσματα
της τελευταίας μυκηναϊκής περιόδου που κάλυπταν μέχρι και το λαιμό του ακρωτηρίου. Τα
κτίσματα αυτά καθώς και τα κατάλοιπα οχύρωσης που ήρθαν στο φως, ανάγονται στο 13ο- 12ο αι.
π. Χ., ενώ οι σωροί κελυφών πορφύρας που βρέθηκαν, υποδηλώνουν την ενασχόληση των
κατοίκων με την κατεργασία της πορφύρας για την εξαγωγή ερυθρής χρωστικής ύλης.
Σε μικρή απόσταση από τον Άγιο Κοσμά και συγκεκριμένα στη θέση Λουτρά Αλίμου,
αποκαλύφθηκε το 2003 ένας θαλαμωτός μυκηναϊκός τάφος, η οροφή του οποίου είχε
καταστραφεί από γερμανικό πυροβολείο του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Παρ’ όλα αυτά ο τάφος μας
έδωσε πλούσια ευρήματα. Οι μαρτυρίες παλιών κατοίκων της περιοχής που θυμούνται και άλλες
σπηλιές στα πρανή της ακτής, μας επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι ο τάφος αυτός δεν ήταν
μεμονωμένος. Πρέπει να ανήκε σε οργανωμένο νεκροταφείο, το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να
αποδοθεί λόγω γειτνίασης και οπτικής επαφής στο μυκηναϊκό οικισμό του Αγίου Κοσμά. Στον εν
λόγω τάφο ή σε κάποιον άλλο τάφο του ίδιου νεκροταφείου πρέπει να αποδοθεί ένα σύνολο
μυκηναϊκών αγγείων και κοσμημάτων που παραδόθηκε προ δεκαετιών στο Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο από τον Kraiker, γερμανό αρχαιολόγο, με την πληροφορία ότι τα αρχαία αντικείμενα
βρέθηκαν από γερμανούς στρατιώτες, όταν κατασκεύαζαν ένα κτήριο επί της ακτής Καλαμακίου.
Το κτήριο ήταν κατά πάσα πιθανότητα το πυροβολείο, που επανήλθε στο φως εβδομήντα περίπου
χρόνια μετά την κατασκευή του κατά τις εργασίες υπογειοποίησης της λεωφόρου Αλίμου στο
δυτικό άκρο της.
Το βορειότερο σημείο της δυτικής ακτής του Σαρωνικού που μας έδωσε μυκηναϊκά ευρήματα
είναι ο φαληρικός όρμος, ο οποίος αποτέλεσε μέχρι τα Περσικά το κύριο λιμάνι της Αθήνας. Σε
ιδιωτικό ακίνητο στο Δέλτα Παλαιού Φαλήρου αποκαλύφθηκε τμήμα από το επίπεδο χρήσεως της
αρχαίας ακτής σε διάφορες εποχές. Διαπιστώθηκαν δηλαδή επάλληλα στρώματα άμμου, σαφώς
διαχωριζόμενα μεταξύ τους, τα οποία αποδόθηκαν βάσει των ευρημάτων που περιείχαν. στην
εποχή που σχηματίστηκαν. Το αρχαιότερο επίπεδο της ακτής ανάγεται στη μυκηναϊκή εποχή καθ’
ότι η κεραμική που περιείχε χρονολογείται από το τέλος του 14ου αι. π. Χ. έως τα μέσα του 12ου αι.
π. Χ.
Κατά την τελευταία πάντως μυκηναϊκή περίοδο πρωτεύοντα ρόλο στην περιοχή φαίνεται ότι
κατείχε το Κοντοπήγαδο. Στην περιφέρειά του εντάσσεται ο οικισμός που εντοπίστηκε στο ίδιο
σημείο με τον αντίστοιχο ΠΕ οικισμό και μια εργαστηριακή εγκατάσταση που ανασκάφηκε στο
χώρο του σταθμού του ΜΕΤΡΟ «Άλιμος», 300 μ. νοτιότερα.
Από τον οικισμό αποκαλύφθηκαν δύο συγκροτήματα, το ένα στην ομαλή πλαγιά του λόφου και
το δεύτερο στην κορυφή του. Το συγκρότημα της πλαγιάς αποτελείται από δύο οικιστικά σύνολα
που ορίζονται από ενιαίο περίβολο και συνδέεται με το συγκρότημα της κορυφής μέσω ενός
μονοπατιού. Το συγκρότημα της πλαγιάς έχει σύνθετη κάτοψη με δύο μεγάλες αίθουσες και σειρές
δωματίων ενδιάμεσα και πέριξ αυτών. Το συγκρότημα της κορυφής, όσο έχει διασωθεί μετά τη
διχοτόμηση του λόφου, είναι επίμηκες, ορθογωνίου σχήματος, διαιρούμενο με μεσοτοιχίες σε επί
μέρους δωμάτια.
Η εργαστηριακή εγκατάσταση συνίσταται σε τέσσερα προς το παρόν συστήματα αγωγών και
σε ομάδες λαξευμένων ορυγμάτων στους ενδιάμεσους κυρίως χώρους. Οι αγωγοί είναι παράλληλοι
μεταξύ τους, σχεδιασμένοι με εκπληκτική ακρίβεια, όπως και οι σειρές των ορυγμάτων. Οι αγωγοί
και τα ορύγματα ως συγκοινωνούντα δοχεία εντάσσονται στο σύνολό τους σε μια εκτεταμένη
εργαστηριακή εγκατάσταση, το κύριο στοιχείο της οποίας ήταν η διοχέτευση, η κυκλοφορία, η
χρησιμοποίηση και ανακύκλωση του νερού, το οποίο εξασφαλιζόταν από υφιστάμενες νεροσυρμές
επί του φυσικού βράχου και από παρακείμενα πηγάδια. Από τα έως τώρα ανασκαφικά
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αποτελέσματα προκύπτει ότι η εργαστηριακή εγκατάσταση καταλάμβανε πάνω από τρία
στρέμματα, χωρίς ακόμα να έχουν αποκαλυφθεί προς καμιά κατεύθυνση τα όριά της και επομένως
το συνολικό εμβαδόν της να παραμένει άγνωστο. Ως προς τη δραστηριότητα που λάμβανε χώρα
στην εν λόγω έκταση, θεωρούμε προς το παρόν δια της εις άτοπον απαγωγής ότι πρόκειται για το
πρώτο στάδιο της κατεργασίας λιναριού (λίνου του χρησιμότατου), από το οποίο παραγόταν η
κατ’ εξοχήν φυτική ίνα της αρχαιότητας.
Ο εξαιρετικά μεγάλος όγκος των κεραμικών ευρημάτων τόσο στον οικισμό όσο και στην
εργαστηριακή εγκατάσταση, ενδεχομένως υποδηλώνει την ύπαρξη και άλλων οικιστικών καθώς
και εργαστηριακών συγκροτημάτων σε γειτονικούς χώρους, τα ίχνη των οποίων είτε δεν έχουν
εντοπιστεί είτε έχουν καταστραφεί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στα δύο σύνολα παρουσιάζουν τα
αποτυχημένα κεραμικά προϊόντα και κάποια άλλα αντικείμενα που σαφώς υποδηλώνουν την
ύπαρξη κεραμεικού εργαστηρίου στο Κοντοπήγαδο.
Εκτός του κεραμεικού εργαστηρίου που δεν έχει προς το παρόν εντοπιστεί, αδιαμφισβήτητη
είναι η εργαστηριακή χρήση της εγκατάστασης που αποκαλύφθηκε στο χώρο του Σταθμού του
ΜΕΤΡΟ «Άλιμος». Αδιαμφισβήτητη επίσης είναι η υπαγωγή της εγκατάστασης αυτής και μόνο
λόγω της μεγάλης έκτασης που καταλάμβανε, στην κεντρική διοίκηση που είχε τον έλεγχο της
περιοχής και η έδρα της προσδιορίζεται στην Ακρόπολη. Ως εκ τούτου η Ακρόπολη πιθανολογείται
ως η έδρα του άνακτα των Αθηνών, ο οποίος, στο πλαίσιο του μεγάλου συνοικισμού που ιδρυτή
του η παράδοση θέλει το Θησέα, είχε την ευθύνη για το συντονισμό των παραγωγικών
διαδικασιών και της διάθεσης των προϊόντων όλων των υπαχθέντων σε αυτόν μικρών οικισμών,
όπως του Κοντοπήγαδου. Θα συντόνιζε επίσης και θα έλεγχε τις αντίστοιχες δραστηριότητες των
κατοίκων του γειτονικού παράκτιου οικισμού του Αγίου Κοσμά, ενώ παράλληλα θα επόπτευε τη
διεξαγωγή του εμπορίου στο λιμάνι του Φαλήρου. Αξιοσημείωτο είναι τέλος ότι τα σύνολα από τις
τρεις προαναφερθείσες θέσεις, συγχρονολογούμενα κατά το μάλλον ή ήττον με τα της Ακρόπολης,
ανάγονται περί το τέλος του 13ου – αρχές του 12ου αι. π. Χ. Πρόκειται δηλαδή για την εποχή του
Τρωικού πολέμου, στον οποίο «αι Αθήναι», σύμφωνα με τον νηών κατάλογο της Ιλιάδας έλαβαν
μέρος με πενήντα πλοία υπό τον μεγάθυμο Μενεσθέα. Για τα πανιά επομένως, τα σχοινιά και τα
στουπιά για το καλαφάτισμα των πλοίων και μόνο, εκτός των άλλων αναγκών του συνοικισμού,
χρειάζονταν μεγάλες ποσότητες λινού, την παραγωγή του οποίου δεν αποκλείεται να είχε αναλάβει
ο οικισμός του Κοντοπήγαδου.
Πριν κατέβω από το βήμα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αρχαιολόγους Γιάννα Γκουρτζιούμη,
Γαλήνη Δασκαλάκη, Γιάννα Δημάκη, Παναγιώτη Κουτή, Νεκταρία Μούκα, Σταμάτη Μπονάτσο,
Ελισάβετ Σολωμού, Μαρία Φωτιά και Αμερσώ Ψαρρού που εργάστηκαν σε κάποιες από τις
προαναφερθείσες ανασκαφές, τους συντηρητές Λάζαρο Βαλσαμή, Ειρήνη Μάλλιου, Απόστολο
Σερβετά, Μάνια Κωστοπούλου, τους σχεδιαστές Ελένη Τόλια, Πέτρο Δευτερήγο και φυσικά τους
τεχνίτες και επί μακρόν συνεργάτες μου Κώστα Σούλη και Γιάννη Μπουστρή.
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ΣΤΕΛΛΑ ΔΡΕΝΗ
Διδ. Αρχαιολόγος- Νομισματολόγος
Οικονομική και Νομισματική Ιστορία της πόλης των Μεγάρων
Η πόλη των Μεγάρων βρίσκεται ανάμεσα στην Αττική, την Βοιωτία και την Κόρινθο και πήρε το
όνομά της σύμφωνα με τον Παυσανία, όταν βασιλιάς της περιοχής ήταν ο Καρ, ο γιος του
Φορωνέα. Ο Παυσανίας συνδέει το όνομα της πόλης με τα «Μέγαρα της Δήμητρος», τα πρώτα ιερά
προς τιμήν της θεάς. Τα μέγαρα αυτά αποτελούσαν ορύγματα, ανοίγματα δηλαδή στο έδαφος,
εντός των οποίων τοποθετούνταν ομοιώματα γουρουνιών και φαλλών από ζυμάρι κατά τη
διάρκεια της εορτής των Θεσμοφορίων. Μέγαρον ονομαζόταν επίσης ο ναός της Δήμητρας επάνω
στην Ακρόπολη της Καρίας, τον οποίο είδε ο Παυσανίας.
Κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου η πόλη, δεδομένης και της γεωγραφικής της
θέσης, αποτέλεσε πολλές φορές κέντρο των πολεμικών αντιπαραθέσεων μεταξύ των δύο μεγάλων
δυνάμεων της Αθήνας και της Σπάρτης. Το Μεγαρικό Ψήφισμα, μία από τις αφορμές του πολέμου
αυτού, αποτέλεσε πλήγμα για την οικονομία και το εμπόριο της πόλης, αφού την απέκλειε από τις
αγορές και τα λιμάνια της Αθηναϊκής Συμμαχίας γενικότερα και της Αθήνας ειδικότερα. Το πλήγμα
αυτό ενισχύθηκε με το Ψήφισμα του Χαρίνου, για το ζήτημα της Ιερής Οργάδος, σύμφωνα με το
οποίο οι Αθηναίοι έκαναν δις καθ’ έτος επιδρομές στην Μεγαρίδα, όπου καταστρέφονταν οι
καλλιέργειες. Το πλήγμα αυτό στην οικονομία παρουσιάζεται με ενάργεια από τον Αριστοφάνη
στους Αχαρνείς, όπου οι Μεγαρείς παρουσιάζονται να έχουν αρχίσει να λιμοκτονούν.
Στοιχεία για την κατάσταση της οικονομίας των Μεγάρων κατά τη διάρκεια του
Πελοποννησιακού Πολέμου, αλλά και για την εφαρμογή του Ψηφίσματος του Χαρίνου αντλούμε
και από τον Παυσανία στην περιγραφή του Ολυμπιείου στα Μέγαρα. Σύμφωνα με την περιγραφή
αυτή: «μετά το ιερό της Αρτέμιδος Σώτειρας βρισκόταν το τέμενος του Δία, το οποίο ονομαζόταν
Ολυμπιείο, και μέσα σε αυτό υπάρχει ένας αξιοθέατος ναός. Το άγαλμα όμως του Δία δεν είναι
τελειωμένο, γιατί είχε αρχίσει ο πόλεμος των Πελοποννησίων εναντίον των Αθηναίων, κατά τον
οποίο, επειδή οι Αθηναίοι κατέστρεφαν κάθε χρόνο τη χώρα των Μεγαρέων και με πλοία και με
στρατό, τα δημόσια καταστράφηκαν και οι οικογένειες ιδιωτικά έφτασαν οικονομικώς στην
έσχατη εξάντληση. Το πρόσωπο του αγάλματος του Διός είναι χρυσελεφάντινο· τα άλλα μέρη είναι
πήλινα και γύψινα· λένε πως το έφτιαξε ο Θεόκοσμος, ντόπιος καλλιτέχνης, μαζί του όμως
εργάστηκε και ο Φειδίας. […] Πίσω από το ναό βρίσκονται ξύλα μισοδουλεμένα που επρόκειτο ο
Θεόκοσμος να τα επενδύσει με ελεφάντινο και χρυσό διάκοσμο για να συμπληρώσει το άγαλμα του
Δία».
Στο απόσπασμα αυτό γίνεται άμεση αναφορά στις συνέπειες των επιδρομών, αλλά και του
πολέμου γενικότερα τόσο στην οικονομική κατάσταση της πόλης όσον και των ιδιωτών. Τα
δημόσια κτίρια εξαιτίας αυτή της κατάστασης είχαν καταστραφεί, ενώ και οι ιδιώτες είχαν φτάσει
στην έσχατη εξάντληση. Στο πλαίσιο αυτής της κακής οικονομικής κατάστασης της πόλης, και μαζί
με τα υπόλοιπα κτίρια τα οποία είχαν καταστραφεί εξαιτίας του πολέμου και της οικονομικής
αδυναμίας της πόλης, ούτε τα ήδη υπάρχοντα κτίρια συντηρούνταν, αλλά ούτε και τα έργα που
είχαν ήδη ξεκινήσει μπορούσαν να ολοκληρωθούν, μεταξύ αυτών και το άγαλμα του Δία.
Μετά το πέρας του Πελοποννησιακού Πολέμου η πόλη επιδόθηκε σε μία έντονη δραστηριότητα
ανάκαμψης σε όλους τους τομείς της ζωής της. Η πολιτική ουδετερότητας που ακολούθησε η πόλη,
μέχρι και τα μέσα του αιώνα, της επέτρεψε να φτάσει στο απόγειο της οικονομικής της ανάπτυξης.
Παρόλο που όλες οι γειτονικές της πόλης συμμετείχαν στην έντονη στρατιωτική δραστηριότητα
και στους διάφορους πολέμους που έλαβαν χώρα στην περιοχή, η πόλη έμεινε αμέτοχη. Η πολιτική
ουδετερότητας, και σε ορισμένες περιπτώσεις παθητικότητας, της επέτρεψε να βγει αλώβητη, ενώ
της εξασφάλισε την εδαφική της ακεραιότητα και την προστάτευσε από πιθανές επιθέσεις,
επιδρομές ή και ανοικτές πολεμικές επιχειρήσεις στο έδαφός της. Η πολιτική αυτή την κατέστησε
ουσιαστικά μία όαση ειρήνης και ευημερίας μέσα στο χάος των πολεμικών επιχειρήσεων που
λάβαιναν χώρα στην περιοχή.
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Η οικονομική ευημερία που επιτεύχθηκε σε αυτή την περίοδο είναι εμφανής σε όλες τις αρχαίες
πηγές που διαθέτουμε για τα Μέγαρα σε αυτή την περίοδο, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα
ένα απόσπασμα από τον Απολογητικό του Τερτουλλιανού, που αποδίδεται στον Διογένη των
Κυνικό: «οι Μεγαρείς γιορτάζουν σαν να είναι να πεθάνουν την επόμενη μέρα και χτίζουν σαν να
είναι να ζήσουν για πάντα».
Η ευημερία αυτή οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στο εμπόριο, ενώ σύμφωνα με τον Ξενοφώντα
στο έργο του Απομνημονεύματα, οι Μεγαρείς ζούσαν από την βιοτεχνία των Εξωμίδων. Η μεγάλη
ανάπτυξη της βιοτεχνικής κατασκευής ενδυμάτων στα Μέγαρα συνεπαγόταν, ή καλύτερα,
εξαρτόνταν από τη μεγάλη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, η οποία θα παρείχε και την πρώτη ύλη για
την κατασκευή των ενδυμάτων, δηλαδή το μαλλί. Χαρακτηριστικότερη αναφορά στην
κτηνοτροφία των Μεγάρων, αλλά και στη σχέση της με την βιοτεχνία, αποτελεί η παρατήρηση του
Διογένη του Κυνικού, ότι «στα Μέγαρα είδε τα πρόβατα να είναι σκεπασμένα με δέρματα και τα
παιδιά να είναι γυμνά, και είπε: «είναι καλύτερο να είσαι κριός Μεγαρίτη, παρά γιος». Άλλη μία
πτυχή της ανάπτυξης της βιοτεχνικής παραγωγής είναι η αναφορά του Ξενοφώντα, ότι οι
Μεγαρίτες αγοράζουν βαρβάρους δούλους, τους οποίους χρησιμοποιούν για να εργάζονται στην
βιοτεχνία της παραγωγής των ετοίμων ενδυμάτων.
Ως αποτέλεσμα αυτής της γενικότερης ευημερίας ήρθε και ο καλλωπισμός της πόλης. Στον 4ο αι.
π.Χ., αφού η πόλη ξεπέρασε τις δυσκολίες που βίωσε κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού
Πολέμου, κατάφερε να γνωρίσει μία ιδιαίτερη οικονομική άνθηση, κατασκευάστηκαν νέα κτίρια
και επισκευάστηκαν τα παλαιότερα, ενώ σε αυτή την περίοδο εργάστηκαν στην πόλη αρκετοί από
τους γνωστούς καλλιτέχνες της περιόδου, όπως ο Πραξιτέλης (με την Δηλιακή Τριάδα στο ναό του
Απόλλωνα Προστατηρίου), ο Βρύαξης (με τα αγάλματα του Ασκληπιού και της Υγείας), ο
Λύσιππος, ο Σκόπας κ.ά.
Άλλο ένα αποτέλεσμα αυτής της οικονομικής ευημερίας των Μεγάρων ήταν και η έναρξη της
νομισματοκοπίας. Στο πρώτο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. η πόλη έκοψε για πρώτη φορά αργυρά
νομίσματα, η κοπή των οποίων ωστόσο ήταν περιορισμένη χρονικά. Πιο συγκεκριμένα η κοπή
αυτών των νομισμάτων πρέπει να τοποθετηθεί μετά το 387/386 π.Χ., μετά δηλαδή την Βασίλειο
Ειρήνη, οπότε και επισήμως πλέον η πόλη, όπως άλλωστε και όλες οι ελληνικές πόλεις,
ανακηρύχθηκε αυτόνομη. Το μεγαρικό νομισματοκοπείο λοιπόν, άρχισε τη λειτουργία του στο
διάστημα μεταξύ 385 και 375 π.Χ., ενώ οι υποδιαιρέσεις που κυκλοφόρησαν ήταν το δίδραχμο, το
πεντόβολο, το τριώβολο, το διώβολο, ο οβολός, το τριτεταρτημόριο, το ημιοβόλιο και το
τεταρτημόριο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλα τα νομίσματα ή καλύτερα οι σφραγίδες με
τις οποίες κατασκευάστηκαν τα νομίσματα όλων των υποδιαιρέσεων, εκτός αυτής του
τεταρτημορίου, η οποία δεν μπορεί να παραλληλιστεί τυπολογικά, είναι του ιδίου χαράκτη. Το
θεματολόγιο των νομισμάτων αυτών σχετίζεται με την κυριότερη λατρεία της πόλης, αυτήν του
Απόλλωνα που θα συνεχίσει να αποτελεί θέμα των απεικονίσεων στα νομίσματα των Μεγάρων
καθ’ όλη σχεδόν τη λειτουργία του νομισματοκοπείου.
Η πολιτική ουδετερότητας που ακολούθησαν τα Μέγαρα και χάρισε στην πόλη την υψηλότερη
οικονομική άνθηση που γνώρισε καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, δεν συνεχίστηκε και μετά
τα μέσα του 4ου αι. π.Χ. Γύρω στο 350/349 π.Χ. ανανεώθηκαν οι μεταξύ Μεγάρων και Αθήνας
συνοριακές διαμάχες με το ζήτημα της Ιερής Οργάδος. Μετά τα γεγονότα του 343 π.Χ., οπότε η
φιλομακεδονική παράταξη των Μεγάρων προσπάθησε να ανατρέψει την εκεί αρχή ζητώντας
βοήθεια από τον Φίλιππο, συνωμοσία που απέτυχε, και την επικράτηση της Μακεδονίας στο
πολιτικό σκηνικό οι σχέσεις και οι αναλογίες άλλαξαν ανεπιστρεπτεί. Τα Μέγαρα ήταν πλέον μια
μικρή και ασήμαντη πόλη, χωρίς ιδιαίτερη στρατιωτική δύναμη, γι’ αυτό και οι αρχαίες πηγές
αναφέρονται σε αυτήν μόνον περιστασιακά και συμπτωματικά. Δεν είναι γνωστό αν τα Μέγαρα
έλαβαν μέρος ενεργά στην μάχη της Χαιρώνειας το 338 π.Χ., μετά την νίκη του Φιλίππου Β’ στη
μάχη αυτή, ωστόσο τα Μέγαρα, όπως και άλλες ελληνικές πόλεις, παραδόθηκαν στον Φίλιππο.
Κλείνοντας αυτή η εποχή, τα Μέγαρα, όπως και οι περισσότερες ελληνικές πόλεις, πέρασαν και
πάλι στην αφάνεια και βρίσκονταν υπό την σκιά των «μεγαλύτερων δυνάμεων», ενώ έπαιρναν σε
κάθε περίπτωση την πλευρά της μίας ή της άλλης δύναμης, ανάλογα με τα συμφέροντα τους.
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Στην παλαιότερη βιβλιογραφία επικρατούσε η άποψη ότι, μετά την νίκη του Φιλίππου στη μάχη
της Χαιρώνειας το 338 π.Χ. και την συνεπαγόμενη υποταγή των πόλεων στον μακεδόνα βασιλιά, οι
πόλεις έπαψαν να κόβουν νομίσματα. Κάτι τέτοιο όμως δεν επιβεβαιώνεται από τις αρχαίες πηγές,
αλλά ούτε και από τα ανασκαφικά ευρήματα, ενώ η άποψη αυτή αμφισβητείται πλέον ουσιαστικά
στην νεότερη βιβλιογραφία.
Τα Μέγαρα ξεκίνησαν λοιπόν στην περίοδο αυτή, και πιο συγκεκριμένα γύρω στα μέσα του 4 ου
αι. π.Χ., να κόβουν χαλκά νομίσματα. Οι αρχικές αυτές κοπές αντιπροσωπεύονται μόνον από μία
υποδιαίρεση, αυτή του δίχαλκου, ενώ οι τύποι που χρησιμοποιήθηκαν αποτέλεσαν σε γενικές
γραμμές, με μικρές ή μεγαλύτερες τυπολογικές διαφοροποιήσεις, χαρακτηριστικό της
νομισματοκοπίας της πόλης σε όλη την ελληνιστική εποχή. Οι τύποι που φέρουν οι πρώτες αυτές
χαλκές κοπές της πόλης είναι η πλώρη πλοίου προς τα αριστερά, επάνω στην οποία βρίσκεται
τρίποδας ως εμπροσθότυπος και τμήμα του εθνικού (ΜΕΓ ή ΜΕΓΑ) ανάμεσα σε δύο δελφίνια που
κολυμπούν σε κυκλική διάταξη, εντός στικτού κύκλου στον οπισθότυπο. Τα νομίσματα αυτά έχουν
διάμετρο περίπου 1,50 εκ. και βάρος περίπου 2,55 γρ., ενώ οι κοπές μεταξύ τους μπορούν να
διαφοροποιηθούν τόσο στυλιστικά, όσο και από τα πραπληρωματικά σύμβολα που συνοδεύουν
τον κυρίως τύπο στον εμπροσθοτύπο.
Μετά, λοιπόν, την επικράτηση του Φιλίππου Β’ στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας, μετά την
νίκη του το 338 π.Χ. στη μάχη της Χαιρώνειας, δεν φαίνεται τα Μέγαρα να αντιμετώπισαν
προβλήματα τα οποία θα οδηγούσαν στην παύση της λειτουργίας των εσωτερικών θεσμών της
πόλης και το ίδιο ισχύει και για το διάστημα μετά το 336 π.Χ., οπότε ο Αλέξανδρος Γ’ διαδέχθηκε
τον Φίλιππο. Όσον αφορά το διάστημα 316-307 π.Χ., οπότε ο Κάσσανδρος είχε εγκαταστήσει στην
πόλη φρουρά, πρέπει να σημειωθεί ότι η παρουσία μιας φρουράς στην πόλη δεν σημαίνει και την
ολοκληρωτική παύση της λειτουργίας των θεσμών της, ένας εκ των οποίων ήταν και η
νομισματοκοπία, και ιδιαίτερα όσον αφορά την νομισματοκοπία των χαλκών νομισμάτων που
προοριζόταν για την κάλυψη των τοπικών αναγκών. Το 308 π.Χ. ο Πτολεμαίος Α’ ελευθέρωσε για
λίγο τα Μέγαρα από την επικυριαρχία του Κασσάνδρου, αλλά τον ίδιο χρόνο τα Μέγαρα βρέθηκαν
και πάλι υπό τον έλεγχο του δεύτερου όπου παρέμειναν μέχρι το 307 π.Χ., οπότε ο Δημήτριος
Πολιορκητής έπλευσε προς τα Μέγαρα, εκδίωξε την φρουρά του Κασσάνδρου, απέδωσε την
αυτονομία στους κατοίκους της πόλης και τιμήθηκε από αυτούς που είχε ευνοήσει. Μετά από μία
σειρά διαφόρων γεγονότων που δεν θα αναφερθούν ελλείψει χρόνου τα Μέγαρα έμειναν υπό
Μακεδονική κυριαρχία έως και το 243 π.Χ.
Στα τέλη του 4ου με αρχές του 3ου αι. π.Χ. η πόλη των Μεγάρων κόβει ξανά αργυρά νομίσματα, η
κοπή τους όμως και πάλι δεν ήταν συστηματική ή μεγάλης διάρκειας και πρέπει να διήρκεσε για
ένα διάστημα το πολύ ενός τετάρτου του αιώνα. Οι τύποι που χρησιμοποιούνται σχετίζονται και
πάλι με τον Απόλλωνα, η δαφνοστεφής κεφαλή του οποίου απεικονίζεται στον εμπροσθότυπο,
ενώ στον οπισθότυπο απεικονίζεται η λύρα. Σε κάποια παραδείγματα στην δεξιά πλευρά της λύρας
κρέμεται το πλήκτρο, ενώ το εθνικό ΜΕΓΑΡΕΩΝ, γράφεται πλέον ολόκληρο αριστερά και δεξιά
αυτής. Η δεύτερη και μικρότερη υποδιαίρεση αργυρών νομισμάτων είναι το ημίδραχμο και είναι
σύγχρονη της υποδιαίρεσης της δραχμής. Οι τύποι που επιλέχθηκαν και για αυτή την υποδιαίρεση
είναι η κεφαλή του Απόλλωνα για τον εμπροσθότυπο και η λύρα για τον οπισθότυπο.
Όσον αφορά τα χαλκά νομίσματα, στην αρχή της ελληνιστικής εποχής οι τύποι παρέμειναν ίδιοι
έως και περίπου τα τέλη του 4ου με αρχές του 3ου αι. π.Χ. Ο τύπος αυτός, (πλώρη πλοίου δηλαδή και
εθνικό ανάμεσα σε δελφίνια) φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε για μία περίοδο περίπου μισού αιώνα,
ενώ η κυκλοφορία των νομισμάτων αυτών συνεχίστηκε για ένα μεγάλο διάστημα μετά την παύση
κοπής τους, όπως προκύπτει άλλωστε από τα ανασκαφικά ευρήματα, όπου νομίσματα αυτού του
τύπου βρέθηκαν σε στρώματα που χρονολογούνται έως και τα τέλη της ελληνιστικής εποχής. Τα
νομίσματα τώρα που βρέθηκαν σε στρώματα ρωμαϊκά ή ακόμη και βυζαντινά δεν είναι σίγουρο αν
συνέχιζαν να έχουν την ίδια αξία που είχαν κατά την περίοδο κοπής τους, ωστόσο δεν αποκλείεται
να συνεχίστηκε η χρήση τους για την κάλυψη τοπικών κυρίως αναγκών, στα πλαίσια μικρών σε
αξία συναλλαγών.
Στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. συνεχίστηκε και η κοπή των χαλκών νομισμάτων, ο τύπος όμως
αλλάζει. Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται και πάλι μία πλώρη προς τα αριστερά, ωστόσο αυτή τη
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φορά το εθνικό είναι γραμμένο επάνω στην πλώρη, ενώ στον οπισθότυπο απεικονίζεται ένας
τρίποδας ανάμεσα σε δύο δελφίνια. Η μεταβολή του τύπου αυτού θα μπορούσε να οφείλεται σε μία
πολιτειακή μεταβολή στο εσωτερικό της πόλης. Τα νομίσματα και αυτής της κοπής αποτελούν την
υποδιαίρεση του δίχαλκου και έχουν διάμετρο ≈1,49 εκ. και βάρος ≈2,43 γρ.
Στο δεύτερο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. κόβεται για πρώτη φορά η μικρότερη υποδιαίρεση χαλκών
νομισμάτων στα Μέγαρα, η υποδιαίρεση του χαλκού, στον εμπροσθότυπο των οποίων
απεικονίζεται ένας τρίποδας, αριστερά και δεξιά του οποίου σε μερικές περιπτώσεις αναγράφεται
τμήμα του Εθνικού (Μ-Ε), ενώ στον οπισθότυπο φέρουν ένα δελφίνι και έχουν διάμετρο ≈1,10 εκ.
και βάρος ≈1,29 γρ.
Το 243 π.Χ. τα Μέγαρα αποστάτησαν από τον Αντίγονο και ο Άρατος ενέταξε την πόλη στην
Αχαϊκή Συμπολιτεία, ενώ το πολίτευμα της πόλης προσαρμόστηκε στο πρότυπο της Συμπολιτείας.
Ωστόσο μετά την ένταξή της η πόλη μειώθηκε για ακόμη μία φορά εδαφικά, καθώς
ανακηρύχθηκαν αυτόνομες πόλεις το λιμάνι των Παγαιών και τα Αιγόσθενα. Οι Παγαί και τα
Αιγόσθενα παρόλο που ακολουθούσαν τα Μέγαρα στις διάφορες πολιτικές τους κινήσεις, έγιναν
αυτόνομα μέλη της Αχαϊκής Συμπολιτείας και παρέμειναν αυτόνομες και ανεξάρτητες έως και τα
Ρωμαϊκά χρόνια. Τα Μέγαρα έμειναν στην Αχαϊκή Συμπολιτεία έως το 224 π.Χ., οπότε και έγιναν
μέλος του Βοιωτικού Κοινού και τάχθηκαν με το μέρος του Αντιγόνου Δόσωνος. Εξαιτίας της
τεταμένης ατμόσφαιρας που επικρατούσε στο Βοιωτικό Κοινό το 192 π.Χ. τα Μέγαρα αποχώρησαν
και εντάχθηκαν και πάλι στην Αχαϊκή Συμπολιτεία. Δεν διαθέτουμε άλλες πληροφορίες για τα
Μέγαρα σε αυτήν την περίοδο, αλλά φαίνεται ότι η πόλη συμμετείχε σε όλες της δραστηριότητες
της Συμπολιτείας. Τα Μέγαρα έμειναν στην Αχαϊκή Συμπολιτεία έως και το 147 π.Χ., οπότε ο
Μέτελλος κατέλαβε την πόλη.
Κοντά στα μέσα και από το β’ μισό του 3ου αι. π.Χ. αρχίζει και η κοπή της μεγαλύτερης
υποδιαίρεσης χαλκών νομισμάτων της πόλης, αυτής του εξάχαλκου, με διάμετρο περίπου 2 εκ. και
βάρος γύρω στα 7,50 γρ. Τα νομίσματα αυτά έχουν ως τύπους τους την κεφαλή του Απόλλωνα με
δάφνινο στεφάνι και την λύρα, ακολουθώντας τους τύπους των αργυρών νομισμάτων της πόλης
τα οποία αντικαθιστούν για τις συναλλαγές μεγαλύτερης αξίας στο εσωτερικό της πόλης κυρίως,
καθώς, όπως προκύπτει από τα ανασκαφικά δεδομένα άλλων πόλεων, συγκριτικά με τα νομίσματα
της υποδιαίρεσης του δίχαλκου, είναι ελάχιστα τα νομίσματα αυτής της υποδιαίρεσης που
βρέθηκαν εκτός Μεγάρων.
Οι κοπές των δίχαλκων συνεχίστηκαν κανονικά με τον τύπο πλώρη πλοίου – τρίποδας ανάμεσα
σε δελφίνια, ωστόσο στα τέλη του 3ου με αρχές του 2ου αι. π.Χ. κόβεται μια καινούρια σειρά
διχάλκων, στο οπισθότυπο των οποίων αντικαθίσταται ο τρίποδας από έναν οβελίσκο.
Παιρνόντας τώρα στην περίοδο 196-146 π.Χ. θα παρουσιάσουμε εν συντομία τις μεγαρικές
κοπές υπό την Αχαϊκή Συμπολιτεία. Τα νομίσματα που κόπηκαν με τους τύπους της Συμπολιτείας
συνδέονται άμεσα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που λάβαιναν χώρα στο διάστημα 196-146
π.Χ. στον Ελλαδικό χώρο. Τα νομίσματα αυτά κόβονταν γρήγορα και σε μεγάλες ποσότητες με
σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες των στρατιωτικών επιχειρήσεων της περιόδου, και έτσι
δικαιολογείται σε πολλές περιπτώσεις τόσο η βιασύνη στην προετοιμασία των πετάλων, όπου σε
μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ήδη κομμένα νομίσματα τα οποία επικόπτονται με τους
τύπους της Αχαϊκής Συμπολιτείας, όσο και η βιασύνη της προετοιμασίας των σφραγίδων, για
παράδειγμα σε ορισμένες περιπτώσεις ενώ υπάρχει στικτός κύκλος γύρω από την κεφαλή του Δία
στον εμπροσθότυπο είναι πολύ δύσκολο να διακριθεί εξαιτίας είτε του μη δυνατού χτυπήματος
είτε της κακής σχεδίασης της σφραγίδας, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα πέταλα είναι μικρότερα
από τις σφραγίδες και τμήμα των τύπων βρίσκεται εκτός αυτών. Οι αργυρές κοπές των Μεγάρων
υπό την αχαϊκή συμπολιτεία τοποθετούνται χρονολογικά στην περίοδο 188-150 π.Χ.
Τα χαλκά νομίσματα της Αχαϊκής Συμπολιτείας τοποθετούνται χρονολογικά στην περίοδο 168146 π.Χ., μετά δηλαδή τον τρίτο Μακεδονικό πόλεμο και πριν την καταστροφή της Κορίνθου. Τα
νομίσματα αυτά, πέραν από τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε παραπάνω, σχετικά με την
βιασύνη στην παραγωγή τους χαρακτηρίζονται και από μία ιδιαίτερη ομοιομορφία στην
στιλιστική τους απόδοση.
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Κατά τη διάρκεια των κοπών υπό την Αχαϊκή Συμπολιτεία, η πόλη συνέχισε να κόβει κανονικά
χαλκά νομίσματα με τους δικούς της τύπους, για την κάλυψη των τοπικών της αναγκών.

Δίας του Θεόκοσμου

Δηλιακή Τριάδα του Πραξιτέλη
Βρύαξη

Ασκληπιός και Υγεία του
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ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΟΥΡΤΖΙΟΥΜΗ
Αρχαιολόγος Β΄ ΕΚΠΑ
Γεωμετρικά αγγεία από ανασκαφή στις Αχαρνές
Μετά την κατάρρευση του μυκηναϊκού συστήματος (στα τέλη 13ου αι. π.Χ.), στις περιοχές που
άλλοτε άκμαζαν, παρατηρείται οπισθοδρόμηση στους πιο πολλούς τομείς. Ακολουθεί περίοδος
αναστατώσεων τριών αιώνων περίπου. Τρεις κυρίως υποθέσεις έχουν προταθεί σχετικά με την
καταστροφή του ανακτορικού συστήματος. Η 1η τη συνδέει με τις φυσικές καταστροφές, η 2η
τονίζει την εξωτερική εισβολή και 3η τις εσωτερικές συγκρούσειςi. Οι φυσικές καταστροφές
(σεισμοί και πυρκαγιές) έχουν πιστοποιηθεί αρχαιολογικά, το σύστημα όμως άντεξε και τα
ανάκτορα ξαναχτίστηκαν. Η απειλή από εξωτερικούς εισβολείς μπορεί να αποτέλεσε την αιτία για
την ενίσχυση των οχυρώσεων, ο υλικός πολιτισμός όμως, μετά την καταστροφή, δείχνει αδιάκοπη
συνέχεια με αυτόν της ανακτορικής περιόδου, πριν την καταστροφή. Ακόμα και αν γίνει δεκτή η
θεωρία της εξωτερικής εισβολής, δεν επιβεβαιώνεται η εγκατάσταση των εισβολέων στις περιοχές
που έλεγχαν οι Μυκηναίοι. Ο μύθος της Καθόδου των Δωριέων, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί
αρχαιολογικά. Αντίθετα, η αμαυρόχρωμη, ντόπια κεραμική που βρέθηκε στη βόρεια Ελλάδα
(Αιανή), σύμφωνα με την κ. Καραμήτρου- Μεντεσίδη χρονολογείται στον 15ο αι. και δίνει οριστική
απάντηση στο ότι δεν υπήρξε κάθοδος των Δωριέων, καθώς αυτή έχει νότια προέλευση, φορείς
της θεωρούνται φύλα που, επανέρχονται βόρεια, βορειοδυτικά έπειτα από πολύ προγενέστερη
κάθοδό τους ή από συνεχείς ανόδους και καθόδους, λόγω του κτηνοτροφικού χαρακτήρα και του
νομαδικού τρόπου ζωήςii. Σύμφωνα δε με τον καθηγητή Χρ. Ντούμα δεν πρόκειται για κάθοδο των
Δωριέων αλλά για επιστροφή του τμήματος του μυκηναϊκού κόσμου που είχε αυτοεξοριστεί στα
ορεινά λίγες γενιές πριν και οι οποίοι κατήλθαν, όταν τα ανάκτορα αποδυναμώθηκανiii.
Η θεωρία της εσωτερικής κατάρρευσης του συστήματος λόγω διαμάχης ανάμεσα στα
μυκηναϊκά βασίλεια ή στις διαφορετικές κοινωνικές τάξεις εξηγεί γιατί με τις καταστροφές
παράκμασε κυρίως ο πολιτισμός των ηγετικών στρωμάτων της μυκηναϊκής κοινωνίας. Το βέβαιο
όμως είναι πως καμία από αυτές τις θεωρίες δεν μπορεί να εξηγήσει από μόνη της το τέλος ή να
έχει ισχύ σε ολόκληρο το μυκηναϊκό κόσμο. Μπορεί ο συνδυασμός πολλών παραγόντων όπως η
απότομη αύξηση του πληθυσμού, οι συγκρούσεις, η συρρίκνωση των ανταλλαγών και του
εμπορίου, να επέδρασε καθοριστικά στην κατάλυση μιας γραφειοκρατικής κοινωνίας και μιας
οικονομίας που εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από το εισαγωγικό εμπόριο.
Ανεξάρτητα από τις αιτίες κατάρρευσης του μυκηναϊκού συστήματος το βέβαιο είναι πως
ύστερα από κάποιες αναλαμπές τον 12ο αι π.Χ. ακολουθεί μια περίοδος έντονων μετακινήσεων,
που η παλαιότερη έρευνα ονόμαζε «Σκοτεινοί Χρόνοι» κατά την οποία η γραφή, η μνημειακή
αρχιτεκτονική και οι τέχνες που άλλοτε άκμαζαν περιορίστηκαν αισθητά ή και ξεχάστηκαν αλλά
παράλληλα εμφανίζονται πολιτισμικές αλλαγές και νεωτερικά στοιχεία. Από τις αρχές του 11 ου αι.
π.Χ έως και τα μέσα του 10ου αι. π.Χ. (Πρωτογεωμετρική Περίοδος) ο αριθμός των οικισμών και ο
πληθυσμός μειώνονται δραστικάiv. Η κεντρική εξουσία αποδυναμώνεται, το εμπόριο εξασθενεί και
η οικονομία επανέρχεται σε πρωτογενή σχήματα με αποκλειστικά γεωργο-κτηνοτροφικό
χαρακτήρα. Σ’ αυτήν ακριβώς την περίοδο συντελούνται μεγάλης σημασίας διεργασίες πολύ
σημαντικές για την μετέπειτα ιστορία (η παγίωση της φυλετικής σύνθεσης των πληθυσμιακών
ομάδων, ο Α΄ αποικισμός, η διαμόρφωση πυρήνων των πόλεων-κρατών, η ίδρυση των πρώτων
υπαίθριων ιερών που σταδιακά απέκτησαν πανελλήνιο χαρακτήρα ως θρησκευτικά και πολιτικά
κέντρα και η προφορική διαμόρφωση της πρώτης ελληνικής ποίησης).
Στις αρχές της πρώτης χιλιετίας η Ελλάδα εισέρχεται στην εποχή του σιδήρου. Τα
ανθεκτικότερα και φθηνότερα σιδερένια όπλα αντικαθιστούν τα χάλκινα. Εγκαταλείπονται οι
θαλαμοειδείς και οι θολωτοί τάφοι της μυκηναϊκής εποχής και η συνήθεια του ενταφιασμού
αντικαθίσταται από την καύση των νεκρών ενώ συνεχίζεται ο ενταφιασμός σε κιβωτιόσχημους
τάφους ή σε πιθοειδή αγγεία. Το τέλος της πρωτογεωμετρικής περιόδου σηματοδοτεί και την
επανεμφάνιση του ενταφιασμού ως συνηθέστερου τρόπου ταφής και συνυπάρχει με την καύση
που, σε περιορισμένη κλίμακα, συνεχίζει να χρησιμοποιείται ως μέθοδος ταφής v.
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Τα αγγεία του πρωτογεωμετρικού ρυθμού διακοσμούνται, κυρίως στο επάνω τμήμα τους, με
γεωμετρικά μοτίβα όπως ομόκεντρα ημικύκλια και κύκλους, απλές ταινίες, αβακωτά κοσμήματα,
διαγραμμισμένα τρίγωνα, ρόμβους, ζικ-ζακ και τεθλασμένες γραμμές, αποδοσμένα με μαύρο
χρώμα, συχνά με τη βοήθεια διαβήτη ή κανόνα. Η ποικιλία των σχημάτων είναι περιορισμένη σε
σχέση με την προηγούμενη υστερομυκηναϊκή εποχή αλλά παρουσιάζουν μεγαλύτερη συμμετρία
και καλύτερη ποιότητα πηλούvi.
Τα αντιπροσωπευτικότερα αγγεία της περιόδου αυτής δημιουργήθηκαν στην Αττική η οποία
δεν κατακτήθηκε ποτέ από Δωριείς. Γι’ αυτό και δεν μπορεί να υποστηριχτεί η παλαιότερη άποψη
ότι ο ρυθμός αυτός είναι δημιούργημα τους. Εξάλλου, κάποια από τα προαναφερόμενα μοτίβα
αποτελούν συνέχεια ανάλογων μοτίβων της υστερομυκηναϊκής (κύκλοι-σπείρα) επιβεβαιώνοντας
έτσι την ομαλή μετάβαση από τη μια εποχή στην άλλη. Ωστόσο, δεν πρέπει να υποτιμηθεί ο
εντελώς πρωτότυπος χαρακτήρας αυτής της κεραμικής αφού οι απλές κυματιστές γραμμές και οι
σπείρες που αποδιδόταν με το χέρι πάνω στα αγγεία της μυκηναϊκής εποχής, μετατρέπονται σε
ομόκεντρους κύκλους και ημικύκλια που αποδίδονται με διαβήτη ή κανόνα και με την τεχνική της
σκιαγραφίας.
Από τα τέλη όμως του 9ο αι. π.Χ., και κυρίως κατά τη διάρκεια του 8ου αι. π.Χ.(Γεωμετρική
Περίοδος) παρατηρούνται σημάδια ανάκαμψης σε όλους τους τομείς: αύξηση πληθυσμού και
οικισμών, ανάπτυξη του εμπορίου και γενικότερα βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Στα τέλη του
8ου αι. επινοείται η αλφαβητική γραφή η οποία θα γίνει κτήμα περισσότερων ανθρώπων αφού
πρόκειται για απλοποιημένο σύστημα βασισμένο στη φωνητική λειτουργία της γλώσσας. Επίσης, η
σύνθεση και η διάδοση των ομηρικών επών καθώς και η δημιουργία του ελληνικού πάνθεου και
της μυθολογίας από τον Ησίοδο έθεσαν τις βάσεις για τη διαμόρφωση κοινής θρησκείας, κοινού
παρελθόντος και άρα στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης.
Στον Γεωμετρικό Ρυθμό (900-700π.Χ.) τα γεωμετρικά μοτίβα συνεχίζουν να αποδίδονται με
μαύρο χρώμα (σκιαγραφία) και τα σχήματα αποκτούν έντονο γεωμετρικό «κτίσιμο». Κυρίαρχα
διακοσμητικά μοτίβα είναι ο μαίανδρος, ακτινωτοί ρόδακες, σβάστικες, αβακωτά και τριγωνικά
κοσμήματα σταυροί μέσα σε κύκλο, ψαροκόκαλο, κ.ά. Στην πρώιμη Γεωμετρική Περίοδο (900850π.Χ.) καλύπτεται το κάτω μέρος του αγγείου με μαύρο χρώμα και διακοσμείται σε ζώνες ο
ώμος και τμήμα του λαιμού. Προχωρώντας στη Μέση Γεωμετρική Περίοδο (850-760π.Χ.),
σταδιακά, η διακόσμηση απλώνεται σ’ όλη την επιφάνεια. Απεικονίζονται μορφές ζώων και
ανθρώπων αποδοσμένες με γωνιώδη σώματα, μικρά κεφάλια και ψηλόλιγνα σκέλη. Κατά την
ώριμη Γεωμετρική Περίοδο (760-735) δημιουργούνται μνημειακά αγγεία ως σήματα τάφων και
εμφανίζονται οι πρώτες εικονιστικές συνθέσεις που ανταγωνίζονται τα γεωμετρικά μοτίβα που
παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία (διπλός ή τριπλός μαίανδρος, οφιοειδείς γραμμές,
πολλαπλοί ρόμβοι και σειρές από φακοειδή φύλλα). Η κεραμική της τελευταίας φάσης (735-700
π.Χ.) χαρακτηρίζεται από αποδυνάμωση της αυστηρότητας και της συμμετρίας τόσο στη
διακόσμηση όσο και στο σχήμα. Το περίγραμμα αντικαθιστά τη σκιαγραφία και οι μορφές
αποκτούν καμπυλότητα. Τέλος οι πρώτες μυθολογικές παραστάσεις κάνουν τώρα την εμφάνισή
τους.
Μόνο λίγοι οικισμοί είναι γνωστοί και τα λείψανα σπιτιών από αυτούς είναι ελάχιστα. Είναι
χαρακτηριστική πάντως η έλλειψη οχύρωσης στους περισσότερους από αυτούς σε αντίθεση με τις
θέσεις της μυκηναϊκής εποχής που είχαν οχυρωμένες ακροπόλεις. Συνεχής κατοίκηση από την
μυκηναϊκή εποχή ως τη Γεωμετρική επιβεβαιώνεται μόνο σε λίγους οικισμούς (Λευκαντί, Ιθάκη,
Γρόττα της Νάξου και ίσως στο Βόλο). Συνήθως επιλέγονται νέες θέσεις αρχικά στα παράλια και
αργότερα και στην ενδοχώρα όπου κατασκευάζονται συνήθως αψιδωτές οικίες (Ασίνη, Λευκαντί
και παλαιά Σμύρνη)vii.
Στην περιοχή των Αχαρνών δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί θέσεις οικισμών, φαινόμενο που
παρατηρείται και σε άλλες περιοχές. Τα πολιτιστικά κατάλοιπα της πρωτογεωμετρικής και
Γεωμετρικής περιόδου, προέρχονται κατ΄ αποκλειστικότητα από τάφους που παρουσιάζουν
εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Η πρωτογεωμετρική περίοδος στην ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών αντιπροσωπεύεται από
περιορισμένα ευρήματα. Ένα από αυτά είναι ο αμφορέας που χρησιμοποιήθηκε ως τεφροδόχο
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αγγείο και βρέθηκε κατά την εκσκαφή για την κατασκευή δικτύου, στην οδό Μερλά στους Αγίους
Αναργύρουςviii. Δίπλα του βρέθηκε το τμήμα ενός πρωτογεωμετρικού σκύφου που χρησίμευε
πιθανόν ως πώμα του αμφορέα. Από αποθέτη στην οδό Ποσειδώνος στη Μεταμόρφωση
προέρχεται ένας πρωτογεωμετρικός κρατήρας και όστρακα της ίδιας περιόδου. Τάφοι ενηλίκων
και παιδιών εντοπίστηκαν στην εσωτερικό ενός καμπύλου τοίχου, ίσως περιβόλου, στη Ν.Ιωνία,
κοντά σε έναν παραπόταμο του Κηφισούix. Τέλος, από την ανασκαφή του βωμού του Δία που
πραγματοποιήθηκε το 1959, από τον τότε έφορο Ευθ. Μαστροκώστα στην κορυφή της
Πάρνηθας(κορυφή Καράβολα), προέρχονται πρωτογεωμετρικά και ύστερο γεωμετρικά όστρακα x.
Λατρεία του Δία στις κορυφές των βουνών είναι γνωστή από όλη την Ελλάδα. Ο Παυσανίας
αναφέρει ότι στην Πάρνηθα υπήρχε ένας βωμός Σημαλέου Δία (των προμηνυμάτων της βροχής)
και ένας άλλος βωμός Όμβριου ή Απήμιου Δία (για αποτροπή των ζημιών). Από τα ευρήματα ο
χώρος ταυτίζεται με το βωμό του Όμβριου ή Απήμιου Δίαxi.
Αυτές ήταν οι μόνες ενδείξεις κατοίκησης της περιοχής κατά την Πρωτογεωμετρική Περίοδο και
αφορούσαν κυρίως στις γειτονικές περιοχές των Αχαρνών. Το 2007 όμως, κατά την
παρακολούθηση έργου της ΔΕΗ στην οδό Παύλου Μελά, στο κεντρικό Μενίδι, εντοπίστηκε κατά
μήκος της τάφρου η θέση ενός νεκροταφείου που όπως προκύπτει από τη μέχρι τώρα μελέτη της
κεραμικής είχε χρήση από τα πρωτογεωμετρική έως και τη κλασική περίοδο. Η σημασία της
εύρεσης του νεκροταφείου έγκειται στην μεγάλη έκταση που αυτό φαίνεται ότι καταλαμβάνει και
κυρίως στο ότι αποτελεί την πρώτη ένδειξη κατοίκησης στην περιοχή των Αχαρνών στους
πρωτογεωμετρικούς χρόνους, κάτι που μέχρι τώρα δεν είχε πιστοποιηθεί αρχαιολογικά. Ιδιαίτερα
σημαντικός λοιπόν είναι ο πρωτογεωμετρικός αμφορέας που χρονολογείται, βάση του τύπου του
στα 960-920π.Χxii. Ήταν τοποθετημένος κάθετα και το στόμιό του έκλεινε ένας σκύφος. Ο σκύφος
χρονολογεί την ταφή στο 820-810 π.Χ., δηλ. μεταγενέστερα του αμφορέα. Στο εσωτερικό του
περιείχε υπολείμματα οστών και στάχτης καθώς και μια σιδερένια λόγχη πάνω στην οποία
διατηρείται τμήμα του κρανιακού οστού. Πλησίον του αμφορέα, στο ύψος του ώμου βρέθηκαν δύο
μεγάλοι λίθοι που ίσως αποτελούσαν τη σήμανση του τάφου. Από την ίδια θέση προέρχονται 26
συνολικά πήλινα αγγεία και 1 χάλκινο σε θραύσματα, αντιπροσωπευτικά όλων των περιόδων της
Γεωμετρικής εποχής. Από τα αγγεία, 5 είναι αμφορείς, 7 οινοχόες, 7 σκύφοι, 3 πρόχοι, 1 πυξίδα με
πώμα, 1 κάνθαρος, 1 μόνωτο αγγείο με πώμα και ένα πώμα που κατέληγε η λαβή του σε ψηλό
κύπελλο και το οποίο έκλεινε το στόμιο μιας πρόχουxiii. Μπόρεσαν να ταυτιστούν τέσσερις
περιπτώσεις δευτερογενών ταφών υπολειμμάτων καύσης. Δεν εντοπίστηκε κανένας ενταφιασμός.
Μία άλλη σημαντική θέση νεκροταφείου εντοπίστηκε το 1980 στην Οδό Σαλαμίνος 35, κοντά
στο κέντρο του σημερινού δήμου, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Βαρελά. Βρέθηκαν συνολικά 6
γεωμετρικοί τάφοι. Οι τρεις από αυτούς ήταν εγχυτρισμοί σε πιθοειδή αγγεία, οι δύο λακκοειδείς
που καλυπτόταν με 2 λίθινες πλάκες, αδρά δουλεμένες και ο τελευταίος ήταν ένα οξυπύθμενο
πιθάρι, του οποίου το στόμιο έκλεινε μια λεκανίδα. Στο εσωτερικό του υπήρχε η στάχτη του
νεκρού. Ο λάκκος στον οποίο ήταν τοποθετημένο το πιθάρι καλυπτόταν επίσης από δύο πώρινες
πλάκες. Ο πρώτος εγχυτρισμός που διαταράχτηκε από το εκσκαφικό μηχάνημα, αφορούσε ταφή
σε σταμνοειδή πυξίδα. Το ταφικό αγγείο είναι καλυμμένο με μαύρο βερνίκι και διακοσμημένο με
οριζόντιες ταινίες στο σώμα και το χαρακτηριστικό μαίανδρο στον ώμο. Το στόμιό του έκλεινε ένα
μικρότερο αγγείο(σκύφος) Στο εσωτερικό του περιείχε: δύο μικρότερα αγγεία καιμια χρυσή ταινία
με έκτυπη διακόσμηση γραμμικών μοτίβων και κουκκίδωνxiv. Μια ανάλογη χρυσή ταινία, που
τώρα εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βερολίνου προέρχεται επίσης από το Μενίδι. Φέρει
έκτυπη παράσταση πεσμένου πολεμιστή, θρηνωδών, ιππέων και πολεμιστών και χρονολογείται
στο τέλος του 8ου αι. π.Χxv.
Οι Τάφοι 5 και 6 ήταν λακκοειδείς και καλυπτόταν ο καθένας από 2 μεγάλες λίθινες πλάκες,
αδρά δουλεμένες. Ο πρώτος περιείχε, το κρανίο του νεκρού, 1 πρόχους διακοσμημένη με οριζόντιες
μαύρες ταινίες, 3 σκύφους με απλή γεωμετρική διακόσμηση ενάλληλων γωνιών κάτω από το
χείλος. Ο Τάφος 6 περιείχε συνολικά 8 ακέραια αγγεία: 1 μεγάλο δίωτο αμφορέα με ψηλό
κυλινδρικό λαιμό καλυμμένος με μαύρο βερνίκι και διακόσμηση οριζόντιων ταινιών στην κοιλιά
και γεωμετρικών γραμμικών κοσμημάτων στο λαιμό, 1 κυλινδρικό υποκρατήριο με διακόσμηση
τετράφυλλων ροδάκων και πουλιών, 4 σκύφους διακοσμημένους με τετράφυλλους ρόδακες,
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σβάστικες και πουλιά, 1 βάση κρατήρα με διακόσμηση αιγάγρων, 1 κάνθαρο με παράσταση ενός
πολεμιστή, που έχει αποδοθεί με σκιαγραφία και κρατά με το ένα χέρι 2 δόρατα και ασπίδα και με
το άλλο τα χαλινάρια δύο αλόγωνxvi. Οι ταφές χρονολογήθηκαν στο 3ο τέταρτο του 8ου αι. π.Χ.
Κοντά στην προηγούμενη θέση, σε απόσταση 500μ. δυτικότερα αυτής στην Οδό Δεκελείας και
Δημοσθένους το 1980-81 αποκαλύφθηκαν 48 ταφές και πυρέςxvii. Το νεκροταφείο είχε χρήση από
τα υστερογεωμετρικά (τέλος 8ου- αρχές 7ου αι. π.Χ.) ως τα κλασικά χρόνια. Οι τάφοι ήταν
σκαμμένοι πυκνά σε έκταση 120τ.μ. και οι κλασικοί σε αρκετές περιπτώσεις κατάστρεψαν τις
γεωμετρικές ταφές. Πρόσφατα, σε έργο δικτύου στην οδό Δεκελείας, εντοπίστηκε τοίχος που ίσως
αποτελούσε τον ταφικό περίβολο του νεκροταφείουxviii.
Ανάμεσα στους τάφους που βρέθηκαν, ενδιαφέρον παρουσιάζει μια παιδική ταφή (Τάφος 16)
σε αμφορέα που χρονολογείται στα τέλη του 8ου αι. και περιείχε: 1 κύπελλο με ζώνη τριγώνων, 2
προχοϊσκες (με διακόσμηση μεγάλων τριγώνων και ζώνης στο λαιμό με σχηματοποιημένους
τρίποδες), 1 πρόχους με μαίανδρο, 1 ακόσμητο σκύφο βαμμένο εσωτερικά και εξωτερικά με
κόκκινο χρώμα. Από άλλον τάφο (Τ.42) προέρχονται ένας σκύφος με διακόσμηση πουλιών μέσα
σε μετόπες και 1 οινοχόη με απλή γραμμική διακόσμηση ενώ λιτά κτερισμένος ήταν ο τάφος 44
που περιείχεέναν άβαφο κάδοxix.
Στα τέλη του 8ου αι. επίσης χρονολογούνται και αγγεία από το εσωτερικό 2 λάκκων στην οδό
Θράκης στον Κόκκινο Μύλο, όπου και διενεργήθηκε το 1993 ανασκαφική έρευνα μετά από
παράδοση στην Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών γεωμετρικών αγγείωνxx. Πρόκειται για 3 ακέραια
γεωμετρικά αγγεία, 4 πώματα πυξίδων, 1 ομοίωμα σιταποθήκης, σύμβολο ίσως της οικονομικής
δύναμης που είχε ο νεκρός όταν ζούσε και 2 τμήματα χάλκινων πορπώνxxi.
Ο λάκκος Α ήταν ακανόνιστου σχήματος, σκαμμένος στο χώμα και είχε βάθος 0,63μ. Περιείχε
13 συνολικά αγγεία: 3 μικρές ακέραιες πρόχους ωοειδούς σχήματος, με διακόσμηση οριζόντιων
παράλληλων ταινιών και κουκκίδων, η μία με μικρούς ρόδακες στη περιφέρεια του λαιμού και μία
προχοϊσκη με διακόσμηση οριζόντιων παράλληλων ταινιών, 1 μικρή κάλαθο με λαβή πάνω από το
χείλος και διακόσμηση πλέγματος γραμμών, 4 αμφορίσκους με κυλινδρικό, πλατύ και ψηλό λαιμό
και 2 οριζόντιες λαβές στην κοιλιά τους, διακοσμημένους με ρόδακες μέσα σε μετώπες και
οριζόντιες παράλληλες ταινίες στο λαιμό. Ανάμεσά τους είχαν ζώνες διακοσμημένες με λοξές,
μικρές γραμμές, ρόμβους, κουκκίδες κ.α. ενώ η υπόλοιπη επιφάνεια των αγγείων ήταν βαμμένη με
καστανό χρώμα. Επίσης τμήματα από 2 χάλκινες πόρπες και 1 χάλκινη λεπίδα μαχαιριού ( 0,04μ).
Κοντά στη συστάδα αυτή βρέθηκε και ένα σιδερένιο μαχαίρι στη βάση του οποίου σώζονται ίχνη
ξύλου. Από πυρά στον ίδιο χώρο προέρχονται 2 σκύφοι, ο ένας με διακόσμηση πουλιών.
Σε κανέναν από τους λάκκους δεν εντοπίστηκε σκελετικό υλικό, ούτε υπολείμματα καύσης.
Ταφικό είναι μάλλον το σύνολο που προέρχεται από ανασκαφή του 1973 στην περιοχή
Περούναxxii. Πρόκειται για τρεις οινοχόες με τριφυλλόσχημο χείλος, η μια διακοσμημένη με τρίγωνα
και τεθλασμένες γραμμές, η δεύτερη διακοσμημένη με πουλιά, τρίγωνα, κάθετες τεθλασμένες
γραμμές και οριζόντιες ταινίες, η τρίτη μελαμβαφής, μια κωνική πυξίδα με πώμα και έναν κάνθαρο.
Τα παραπάνω αγγεία ανήκουν στα τέλη του 8ου αι. π.Χ.
Στα ευρήματα των Γεωμετρικών χρόνων από τις Αχαρνές πρέπει να προστεθούν και εκείνα που
προέρχονται από το «δρόμο» του θολωτού τάφου. Δύο ειδώλια ιππέων και τμήματα αρκετών
αγγείων αποδεικνύουν ότι ο χώρος είχε γίνει τόπος λατρείας ηρώων από τον 8ο αι. και μετάxxiii.
Επίσης όστρακα γεωμετρικά βρέθηκαν στη περιοχή Λυκότρυπα και στην οδό θεμιστοκλέους 6,
στην περιοχή του Αγίου Πέτρουxxiv.
Τέλος, το 2002 κατά τη διάνοιξη της οδού Κύμης στην οδό Θηβαΐδος, κοντά στο ρέμα της
Χελιδονούς, εντοπίστηκε μεμονωμένος λακκοειδής, γεωμετρικός τάφος, χωρίς καλυπτήριες λίθους.
Ο λάκκος, σκαμμένος στο χώμα, περιείχε το σκελετό μιας γυναίκας που είχε τα κάτω άκρα
συνεσταλμένα, στραμμένα προς τα αριστερά και το άνω τμήμα του κορμού ύπτιοxxv. Ήταν πλούσια
κτερισμένος με χάλκινα κοσμήματα και 11 αγγεία τοποθετημένα εκατέρωθεν των κάτω άκρων
που χρονολογούν την ταφή στην ύστερη γεωμετρική περίοδο(750-735π.Χ.). Ήταν πλούσια
κτερισμένη με 11 συνολικά αγγγεία: 1 πρόχους που βρέθηκε πάνω από πυξίδα με πώμα και λαβή
τροχαλιόσχημη, 2 πινάκια με τοξοειδείς λαβές, διακοσμημένα με ζώνες φύλλων και ψευδοσπείρα,
2 πυξίδες με πώματα με πλαστικές απολήξεις αλόγων (στα πόδια του νεκρού). Τα άλογα θεωρείται
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πως συμβόλιζαν τη δύναμη και τον πλούτο, ίσως και την αριστοκρατική καταγωγή. Περιείχε
επίσης 1 οινοχόη με ολόβαφο σώμα και ρόδακα από στιγμές στην μετόπη, 1 πρόχου με διακόσμηση
ψευδοσπείρας, 1 μικρό αρύβαλλο, που ίσως δηλώνει πρώιμη επίδραση της κορινθιακής κεραμικής
στην Αττική και 2 πρόχους με χαρακτηριστική υπερυψωμένη λαβή που διαχωρίζεται από ένα
οριζόντιο στέλεχος. Στα κτερίσματα περιλαμβάνονται επίσης και τμήματα από χάλκινα ενώτια και
πόρπη.
Επιχειρώντας να συνθέσει κανείς τα μέχρι στιγμής ανασκαφικά δεδομένα, στην υπό εξέταση
περιοχή και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο θα μπορούσε να παρατηρήσει ένα μεγάλο κενό από
το τέλος της μυκηναϊκής εποχής ως τις αρχές των Πρωτογεωμετρικών χρόνων. Η έναρξη της
χρήσης στην περιοχή στον 10ο αι. π.Χ. πιστοποιείται από τον εντοπισμό μεμονωμένων τάφων (ενός
τεφροδόχου αγγείου στους Αγίους Αναργύρους, τους τάφους στην Ν. Ιωνία, ενός τεφροδόχου
αμφορέα στο Μενίδι) και όστρακα στο βωμό του Δία στην Πάρνηθα.
Η μη ανεύρεση οικιστικών λειψάνων στην περιοχή, τόσο της ΠΡΓ όσο και της Γεωμετρικής
Περιόδου μπορεί να είναι τυχαία ή να είναι δηλωτική της απουσίας έντονης κατοίκησης ή να
σχετίζεται με τη χρήση φθαρτών υλικών και την προχειρότητα των κατασκευών. Ωστόσο, μπορεί
αυτή να οφείλεται και στη μορφή της κοινωνικής οργάνωσης. Μικρές ομάδες οικιών όπου
κατοικούν διάφορα γένη και δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν. Σημαντικές πληροφορίες για τη
θέση, το είδος και την έκταση των εγκαταστάσεων είναι δυνατόν να εξαχθούν από τις θέσεις των
νεκροταφείων στη Γεωμετρική εποχή. Η ταυτόχρονη χρήση τριών τουλάχιστον νεκροταφείων
(στην οδό Σαλαμίνος, στην Παύλου Μελά και στη Δημοσθένους και Δεκελείας), που βρίσκονται σε
μικρή απόσταση μεταξύ τους, στο 2ο μισό του 8ου αι. π. Χ., υποδεικνύει την οργάνωση του χώρου σε
μικρές κοιτίδες εγκατάστασης, γεωργικού και κτηνοτροφικού χαρακτήρα που εκμεταλλεύονται τις
δυνατότητες που προσέφερε η γεωμορφολογία της περιοχής(ρέμα, εύφορη πεδιάδα, γειτνίαση με
την Πάρνηθα) με δικό της νεκροταφείο η καθεμία. Δεν μπορεί ωστόσο να αποκλειστεί και η ύπαρξη
ενός κεντρικού οικιστικού πυρήνα, κάτι τέτοιο όμως δεν επιβεβαιώνεται από τα έως τώρα
ευρήματα.
Σχετικά με είδη των τάφων συνυπάρχουν οι λακκοειδείς με καλυπτήριες ή όχι, οι εγχυτρισμοί
και τα τεφροδόχα αγγεία. Για το έθιμο της καύσης έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες, πολλές
φορές αντικρουόμενες μεταξύ τουςxxvi. Κάποιοι μελετητές λοιπόν το συσχετίζουν με εθνικές
διαφοροποιήσεις, άλλοι με θρησκευτικές αντιλήψεις και άλλοι με τις αλλαγές στις κοινωνικές
δομές. Από τα μέχρι τώρα ανασκαφικά ευρήματα στην περιοχή των Αχαρνών δεν προκύπτει
κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει θρησκευτική η κοινωνική διαφοροποίηση, ενισχύοντας την
άποψη πως το είδος του τάφου είναι θέμα προσωπικής επιλογής είτε του θανόντος, είτε των
συγγενών του.
Η λατρεία των ηρώων, ως αποτέλεσμα της διάδοσης του έπους, αποκτά ιδιάζουσα θέση μεταξύ
των διάφορων ταφικών εθίμων στη Γεωμετρική εποχή και συναντάται στον δρόμου του θολωτού
τάφου. Ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί τόσο το ενδεχόμενο η ηρωοποίηση να είχε πολιτικό
χαρακτήρα και να συνδεόταν με την δημιουργία της πόλης, όσο και ότι πρόκειται για προσπάθεια
να προσδιοριστούν τα όρια μιας κοινότητας, αποτελούμενης από προσφάτως εγκατεστημένους
στην περιοχή γεωργούς που με αυτή την πράξη τους επιδιώκουν να συνδεθούν με τη γη την οποία
σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν. Είναι πολύ πιθανό οι άνθρωποι που κατοικούσαν κοντά στο
νεκροταφείο της οδού Θράκης στον Κόκκινο Μύλο να ήταν οι ίδιοι που απέδωσαν τιμές στους
νεκρούς, ήρωες προγόνους τους, στο δρόμο του θολωτού τάφου σε μια προσπάθεια είτε να
εδραιώσουν τη θέση τους, είτε να προσδιορίσουν τα όρια της εγκατάστασής τους.
Η αύξηση των θέσεων κατά τη Γεωμετρική περίοδο στις Αχαρνές συνηγορεί στο ότι ο
πληθυσμός της Αττικής αυξάνεται τον 8ο αι. π.Χ. και ότι η ύπαιθρος και τα παράλια
πυκνοκατοικήθηκαν περισσότερο από την Αθήνα.
Η ομοιογένεια της κεραμικής με τις άλλες περιοχές της Αττικής (Κεραμικό, Αγορά, Μεσόγεια,
Ελευσίνα) είναι χαρακτηριστική και καταδεικνύει την πολιτιστική ενότητα της Αττικής.
Αυτά είναι τα αρχικά συμπεράσματα μιας πρώτης προσέγγισης του υλικού. Η ολοκλήρωση της
έρευνας καθώς και η συγκριτική μελέτη του συνόλου της κεραμικής αναμένεται να προσδιορίσει με
μεγαλύτερη σαφήνεια τη φυσιογνωμία των εγκαταστάσεων αυτής της εποχής. Μιας εποχής που η
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σύγχρονη έρευνα την αντιμετωπίζει ως περίοδο ανασυγκρότησης και θεμελίωσης του ελληνικού
πολιτισμού.
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1-Woolfitt C., The Custom of Cremation in E arly Iron Age Greece: A Study of the Cremation Burials
at the Sites of Perati, Lefkandi and Athens, UMI Dissertation Service,1992, 117-120. Εξετάζοντας τις
θέσεις των νεκροταφείων ερμηνεύει τον ενταφιασμό ως ένδειξη συνέχισης της μυκηναϊκής
παράδοσης στην Πελοπόννησο σε αντίθεση με την υιοθέτηση της καύσης στην ανατολική και
βόρεια Ελλάδα από διαφορετικής εθνικής προέλευσης κατοίκους.
-Θέμελης Π., Περί του εθίμου της καύσης των νεκρών είς την Ελλάδα, ΑΑΑ VI, 1973, 356-366.
Αντικρούει την ερμηνεία της εθνικής προέλευσης στην υιοθέτηση του εθίμου της καύσης καθώς
στη δωρική Πελοπόννησο επικρατεί ο ενταφιασμός και στη δωρική Θήρα η καύση. Θεωρεί τον
ενταφιασμό πρακτική ταφής των ευγενών ηγεμόνων στο Λευκαντί και παλαιό έθιμο της ηρωικής
εποχής.
-WoolfittC., The Custom of Cremationin Early Iron Age Greece: AStudy of the Cremation Burialsat
the Sitesof Perati, Lefkandi and Athens, UMIDissertation Information Service 1992, σελ.124.
συσχετίζει την καύση με θρησκευτικές αντιλήψεις της εποχής και παρατηρεί πως η συνήθεια της
καύσης μπορούσε να ευνοηθεί από κοινωνίες με χαρακτηριστικό την κινητικότητα.
-MorrisI., BurialandAncientSociaty, Cambringe 1987, σελ, 105 κ.ε., 171 κ.ε. Θεωρεί πως το έθιμο της
καύσης περιορίζεται αποκλειστικά στους «αγαθούς» της αθηναϊκής κοινωνίας.
-Καλλιγάς Π., Η Ελλάδα κατά την πρώιμη εποχή του Σιδήρου, Ανθρωπολογικά και Αρχαιολογικά
Χρονικά, τ.2/19(1987),17-21. Υποστηρίζει πως η συνήθεια της καύσης του νεκρού και της
περισυλλογής της τέφρας σε αγγείο προέκυψε κατά την περίοδο των περιπλανήσεων (11ος αι. π.Χ.)
και επειδή ήταν αρκετά δαπανηρή διαδικασία θεωρεί πως προοριζόταν μόνο για τον αρχηγό του
«οίκου», κοινωνική δομή που τη συνδέει με την εποχή του Σιδήρου.
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Εικ.1. Πρωτογεωμετρικός αμφορέας από την οδό Μερλά Εικ 2. Σταμνοειδής πυξίδα από Σαλαμίνος 35 στο Κεντρικό
στους Αγίους Αναργύρους
Μενίδι.

Εικ.3. Πρόχους με πώμα που η λαβή του έχει
σχήμα αγγείου

Εικ. 3. Πρόχοι από λακκοειδή τάφο στην οδό Θηβαϊδος στην
Κάτω Κηφισιά.
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Εικ. 4 Πινάκιο από λακκοειδή τάφο στην Κάτω Κηφισιά

Εικ. 5 Πυξίδα με πώμα. Στη θέση της λαβής φέρει 2 πλαστικά άλογα. Οδός Θηβαϊδος. Κάτω Κηφισιά.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
Δρ. Ιστορικός Μουσείου ΠΑ, ΜΑ, Phd
Συνοπτική Ιστορία του Αεροδρομίου Τατοίου
Λίγα λόγια για την περιοχή Τατοϊου
H ευρύτερη περιοχή Τατοίου έχει την προϊστορία της που ξεκινά από την Αρχαία Δεκέλεια -η
θέση της οποίας συμπίπτει με το κεντρικό της τμήμα- και καταλήγει στα τρία οθωμανικά
τσιφλίκια Τατόι, Μαχούνια και Λιόπεσι, που συνενώθηκαν το 1835 στα χέρια του T. Σκαρλάτου
Σούτζου και επί δεκαετίες κατόπιν υπήρξαν κρησφύγετα ληστών. Το τοπωνύμιο Τατόι προέρχεται
από παραφθορά του ονόματος Τατόης που ήταν το όνομα Αλβανού γαιοκτήμονα της περιοχής:
«Όνομα Άλβανοβλάχου φυλάρχου εγκατασταθέντος προ αιώνων εις την Πάρνηθα, έξ ου η κοινή
ονομασία της Δεκέλειας (Τατόι). Έκ των μετέπειτα διασπαρέντων είς τα Μεσόγεια Τατόηδων
ονομαστί γνωστός (έκ του υπ' αριθμ. 1833 του 1552 εγγράφου της Ιστορικής και Εθνολογικής
Εταιρείας) είναι ο Αρτίκης Τατόης».
Το 1872, με την αγορά του μεγαλύτερου μέρους των οικοπέδων από τον Γεώργιο Α΄
δημιουργείται σταδιακά το βασιλικό κτήμα. Tο 1898, έπειτα από διαδοχικές αγορές, αλλά και με
την παραχώρηση στον Βασιλέα από τη Βουλή ως ιδιωτική περιουσία τού πρώην εθνικού κτήματος
Μπάφι, το Τατόι απέκτησε τη μέγιστη έκτασή του: 47.427 στρέμματα. Παρότι μικρότερο σε σχέση
με τα 250.000 στρέμματα που κατείχαν οι Σούτσοι και τα 300.000 του Ανδρέα Συγγρού το κτήμα
του Βασιλέως ήταν από τα μεγαλύτερα ακίνητα στην Αττική. Η περιοχή του σημερινού
αεροδρομίου ήταν αρχικά μέρος του βασιλικού κτήματος. Τα θερινά ανάκτορα στο βασιλικό κτήμα
ανεγέρθηκαν σύμφωνα με βορειοευρωπαϊκά πρότυπα και το όλο συγκρότημα είχε τα
χαρακτηριστικά πρότυπου γεωργοκτηνοτροφικής φάρμας με φημισμένη οινοπαραγωγή. Μια
επίσκεψη στην περιοχή αυτή σήμερα συνίσταται, επειδή ο χρόνος έχει παγώσει στην ημέρα που ο
βασιλιάς αναχώρησε το 1968. Μέχρι πρόσφατα ο χώρος είχε κρατήσει αυτό το χαρακτηριστικό,
καθιστώντας τον ένα από τα περιώνυμα ελληνικά dead place.
Στα ανάκτορα έλαβαν χώρα δραματικά επεισόδια της ελληνικής ιστορίας, όπως η έξωση του
Κωνσταντίνου, το 1917, και οι θάνατοι των βασιλέων Αλέξανδρου και Παύλου. Τρεις κυβερνήσεις
ορκίσθηκαν στο ανάκτορο του Τατοΐου: του Ελευθερίου Βενιζέλου, τον Αύγουστο του 1915, του
Δημητρίου Ράλλη, τον Νοέμβριο του 1920, και του Γεωργίου Παπανδρέου, τον Φεβρουάριο του
1964.
Τα πρώτα αεροδρόμια στην Ελλάδα
Η ελληνική αεροπορική ιστορία παρότι πλούσια και πολυκύμαντη έχει ακόμη πολλά κενά να
καλύψει. Ένα από τα μεγαλύτερα και σκοτεινότερα κενά αφορούν τα αεροδρόμια που
λειτούργησαν στον ελληνικό χώρο, πριν την ενοποίηση της στρατιωτικής –ναυτικής αεροπορίας
το 1930. Αρκετά από αυτά χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον και από τους σύμμαχους και τους εχθρούς
της Εntente κατά τον Α΄Π.Π. Δυστυχώς σήμερα για αρκετά από αυτά δεν είναι γνωστή ούτε καν η
γεωγραφική τους θέση. Η παρούσα έρευνα φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το κενό συγκεντρώνοντας
για πρώτη φορά τα διάσπαρτα και ελάχιστα στοιχεία, κάνοντας αρχή από το αεροδρομίο Τατοΐου.
Πριν την επίσημη ίδρυση των στρατιωτικών αεροδρομίων χρησιμοποιούνταν για
αποπροσγείωση ο οποιοσδήποτε κατάλληλος επίπεδος χώρος. Τέτοια πεδία χρησιμοποιούσαν οι
Έλληνες πρωτοπόροι αεροπόροι (Καραμανλάκης, -Αργυρόπουλος, αλλά και οι δύο ξένοι αεροπόροι
που επισκέφτηκαν πριν το 1914 την Ελλάδα (ο Ουκρανός Ουτόσκιν στο Φάληρο και ο Βέλγος
Βερσεπουή στη Θεσσαλονίκη). Ένας χώρος κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό
Κωνσταντινούπολης στη Θεσσαλονίκη χρησιμοποιήθηκε ως αεροδρόμιο των πρώτων Οθωμανών
αεροπόρων και των Γάλλων μισθοφόρων τους, το 1912.
Συνηθιζόταν τότε, πριν τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η εκτέλεση αεροπορικών επιδείξεων
έναντι εισιτηρίου, επειδή τότε τα αεροπλάνα θεωρούνταν αξιοθέατο για το ευρύ κοινό. Ο
δημοφιλέστερος χώρος για την εκτέλεση αεροπορικών επιδείξεων ήταν η περιοχή του ζωολογικού
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κήπου του Παλαιού Φαλήρου, ενώ ο άλλος, μια έκταση στην περιοχή Τατοΐου χρησιμοποιήθηκε
μόνο από τον Λ. Αρνιώτη.
Πριν την ίδρυση του αεροδρομίου, χαρακτηριστικό κτίσμα στην περιοχή ήταν ο σιδηροδρομικός
σταθμός ο οποίος κατασκευάστηκε με ειδικές πολυτελείς προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση της
βασιλικής οικογένειας που διέμενε στα θερινά ανάκτορα του Τατοΐου. Ένα χωράφι κοντά στον
σταθμό ήταν ο χώρος των πρώτων αποπειρών δημόσιας πτητικής επίδειξης από Έλληνα, τον
θεατρικό επιχειρηματία Λεωνίδα Αρνιώτη. Ο πρωτοπόρος ιδιώτης χειριστής είχε φέρει από τη
Γαλλία ένα από τα πρώτα αεροσκάφη που ήρθαν στην Ελλάδα, ένα Bleriot. Όπως έκαναν τότε οι
πρωτοπόροι αεροπόροι δοκίμασε να πετάξει ενώπιον του κοινού, τυπώνοντας προγράμματα και
εισπράττοντας εισιτήριο. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες μαρτυρίες δεν μπόρεσε να εκτελέσει
κανονική πτήση. Πιθανότατα λόγω χειριστικής απειρίας καθώς πουθενά δεν μαρτυρείται ότι
διέθετε το συνηθισμένο ιδιωτικό πτυχίο χειριστή, που φρόντιζαν να αποκτήσουν από την Γαλλία
οι πρωτοπόροι αεροπόροι. Ο κόσμος ήρθε από την Αθήνα με το τρένο και η περιοχή της επίδειξης
βρισκόταν σε απόσταση βαδίσματος από τον σιδηροδρομικό σταθμό. Η εφημερίδα «Εμπρός» της
27 Σεπτεμβρίου 1910 περιγράφει τον χώρο ως εξής:
«Μία έκτασις ευμεγέθης χέρσου γης, αλλά ισοπεδωμένης φυσικώς γεμάτης δε άκανθας αι οποίαι
παρενοχλούν συνεχώς τας κυρίας που φέρουν γοβάκια και κάλτσες αζούρ. Εις το βάθος μια μικρή
αχυρόπλεκτος ποιμενική καλύβη. Ένα κομμάτι προβάτων βόσκει ήσυχα.» Υπήρχε επιπλέον και
ένα παράπηγμα που στέγαζε το αεροπλάνο.
Ο Αρνιώτης δεν κατόρθωσε να πετάξει όμως, όπως χαρακτηριστικά του είπε θυμόσοφα ο
βασιλιάς Γεώργιος Α΄, που ήταν παρών, κατάφερε όμως «να του οργώσει το χωράφι του.» Αυτή η
απάντηση επιβεβαιώνει την βασιλική κατοχή του χώρου που μετέπειτα θα εξελιχθεί σε
αεροδρόμιο. Ο Αρνιώτης μέχρι τον Οκτώβριο του 1910 είχε κάνει τρεις απόπειρες πτήσης, όλες
σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν βρεθεί ως τώρα, ανεπιτυχείς.
Η πρώτη μνεία στην ίδρυση αεροδρομίου στην Ελλάδα γίνεται το 1912, όταν με τη σύσταση της
στρατιωτικής αεροπορίας προγραμματίζεται η κατασκευή αεροδρομίου στα Κάτω Λιόσια.
Υποτίθεται ότι απαλλοτριώθηκε μία έκταση γι’ αυτό τον σκοπό, αλλά το ακριβές γεωγραφικό
στίγμα του εν λόγω αεροδρομίου παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο. Αντιθέτως εξακριβωμένη
είναι η πρώτη κατασκευή αεροδρομίου στην Ελλάδα η οποία έγινε από το Σώμα Μηχανικού το
1914 στην Ελευσίνα. Ήταν παραθαλάσσιο, επειδή προοριζόταν για υδροπλάνα και στις εφημερίδες
της εποχής ονομάζεται «αεροδρόμιο Σκαραμαγκά». Το αεροδρόμιο αυτό εγκαταλείφθηκε κατά τις
αρχές του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου λόγω του ανθυγιεινού κλίματος. Το αεροδρόμιο γειτνίαζε με έλη
που φιλοξενούσαν κουνούπια-φορείς ελονοσίας. Παρόλα αυτά μετά την συμμαχική κατοχή της
Αθήνας και την έξωση του Κωνσταντίνου, το αεροδρόμιο βρίσκεται να ξαναχρησιμοποιείται με
μεικτή επάνδρωση, Γάλλους αεροπόρους και Έλληνες. Πιστεύεται ότι η θέση του δεν ταυτίζεται με
αυτή του αρχικού παραθαλάσσιου. Από τους Γάλλους κατά την ίδια περίοδο και μέχρι τη δεκαετία
του ‘20, μνημονεύεται η χρήση αεροδρομίου στην περιοχή Γουδί, αεροδρόμιο που μετέπειτα
χρησιμοποιήθηκε και από την στρατιωτική αεροπορία. Αξίζει να σημειωθεί ότι για κανένα από τα
τρία αεροδρόμια, Λιόσια, Ελευσίνα, Γουδί δεν σώζονται πληροφορίες για το ακριβές τοπογραφικό
τους στίγμα. Πιστεύεται ότι το Γουδί ήταν εγκατεστημένο κατά προσέγγιση εκεί που βρίσκονται
σήμερα τα κτίρια του Υπουργείου Αμύνης, ενώ η θέση του δεύτερου αεροδρομίου στην Ελευσίνα
βρισκόταν κατά προσέγγιση στη θέση του σημερινού αεροδρομίου
Η περιοχή στο Γουδί δεν ήταν κατάλληλη για την φιλοξενία αεροδρομίου, λόγω της γείτνιασης
με προάστεια που αναπτύσσονταν ραγδαία. Έτσι η ανάγκη για ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στην
Αττική ήταν παραπάνω από φανερή.
Οι εργασίες κατασκευής του αεροδρομίου Τατοΐου άρχισαν κατά τη διάρκεια της εισόδου της
χώρας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καθώς μαρτυρείται ότι για την κοπή δένδρων και την
εκχέρσωση χρησιμοποιήθηκαν Βούλγαροι αιχμάλωτοι πολέμου. Η ημερομηνία της ακριβής
μεταβίβασης του χώρου του αεροδρομίου Τατοΐου από βασιλική σε δημόσια κατοχή προκειμένου
να λειτουργήσει ως αεροδρόμιο δεν είναι γνωστή. Το Α/Δ τοποθετημένο περίπου στη σημερινή
του θέση, άρχισε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 1918. Συνεπώς αποτελεί το παλαιότερο σε συνεχή
χρήση στρατιωτικό αεροδρόμιο της χώρας.
185

Μεσοπόλεμος
Oι πρώτες μονάδες που έδρευαν στο αεροδρόμιο ήταν μονάδες της Ναυτικής Αεροπορίας
αποτελούμενες από βομβαρδιστικά DH 9 και καταδιωκτικά Camel που μεταστάθμευσαν από την
Λήμνο. To προσωπικό τους υπό τη Διοίκηση του Υποπλοιάρχου Κ. Κωνσταντίνου σχημάτισε την
νεοσύστατη Ναυτική Αεροπορική Μονάδα Τατοΐου που αργότερα θα εξελιχθεί σε βασική μονάδα
οργάνωσης και εκπαίδευσης της Ελληνικής Αεροπορίας. Ένδειξη της παρουσίας της Ναυτικής
Αεροπορίας είναι τα πρώτα θανατηφόρα ατυχήματα (Μάιος και τον Νοέμβριος του 1919) με
θύματα τους Ανθυποπλοίαρχους Μελετόπουλο και Παπανικολόπουλο με αεροσκάφη DH 9 (3.5.19)
και Camel (24.11.19), αντίστοιχα. Η πρώτη γνωστή σειρά αεροπόρων που εκπαιδεύτηκε στο Τατόι
μετά τη λήξη της μικρασιατικής εκστρατείας αποτελούνταν από τους Αντ. Βολάνη, Σ. Λάσκαρη, και
Σ. Ρωμανό, που εκπαιδεύθηκαν ως χειριστές προερχόμενοι από άλλες ειδικότητες της Ναυτικής
Αεροπορίας. Ο ένας από αυτούς ο Σ. Λάσκαρης επρόκειτο να χάσει τη ζωή του σε αεροπορικό
ατύχημα στο Τατόι στις 10 Αυγούστου 1923. Μέχρι επιβεβαίωσης του ενάντιου αυτοί είναι οι
πρώτοι αεροπόροι που ξέρουμε ότι αποφοίτησαν από μια συγκροτημένη σειρά εκπαίδευσης στο
Τατόι. Κατά την περίοδο αυτή διενεργούνται από το Τατόι και οι πρώτες νυχτερινές εκπαιδευτικές
πτήσεις της Ναυτικής Αεροπορίας. Οι πρώτοι απευθείας ιπτάμενοι, οι σημαιοφόροι (Σ. Ζώτος, Π.
Σαχτούρης, Στ. Μπουντούρης, Παπάζογλου) εκπαιδεύονται με αεροσκάφη Avro 504 τον Ιούλιο
του 1924. Συνηθιζόταν για τους ναυτικούς αεροπόρους η εκπαίδευση στα βασικά του αεροπλάνου
να γίνεται στο Τατόι, και η πιο προχωρημένη στα υδροπλάνα, στο Φάληρο. Η εκπαίδευση γινόταν
εκ περιτροπής, την μία εργάσιμη τα πληρώματα πήγαιναν στο Τατόι και την άλλη κατέβαιναν στο
Φάληρο για αποκλειστική εκπαίδευση στα υδροπλάνο. Το Φάληρο δεν διέθετε μεγάλο διάδρομο
που θα επέτρεπε εκπαίδευση στα κανονικά στρατιωτικά αεροπλάνα της εποχής με σταθερό
σύστημα προσγείωσης. Η Στρατιωτική Αεροπορία εγκατέλειψε το Γουδί το 1924 ή και νωρίτερα.
Το πρώτο θανατηφόρο ατύχημα της Στρατιωτικής Αεροπορίας σημειώνεται στις 6 Σεπτεμβρίου
1924, όταν ο Ανθυπολοχαγός Γιανναρέλης, χάνει τον έλεγχο του αεροπλάνου του κατά τη διάρκεια
ακροβατικών ελιγμών με καταδιωκτικό Mars.
Το δυτικό άκρο του ναυτικού αεροδρομίου Τατοΐου το όριζε η ρεματιά. Επίσημα τα 925
στρέμματα του αεροδρομίου απαλλοτριώθηκαν το 1925 (ΠΔ 143, 1925/ΦΕΚ 67/18/3/1925),
όμως όπως φαίνεται από τα προηγούμενα το αεροδρόμιο λειτουργούσε από τα τέλη του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου. Ένας δρόμος που ένωνε σε ευθεία γραμμή το ρέμα του Κώτη (Χτυπητό) με
την Βαρυπόμπη αποτελούσε το ανατολικό άκρο του αεροδρομίου. Ο δρόμος αυτός πλαισιωνόταν
από δένδρα και στις δυο του πλευρές τα οποία υλοτομήθηκαν από τα συνεργεία Βούλγαρων
αιχμαλώτων στρατιωτών του Μακεδονικού μετώπου. Ο δρόμος αυτός έχει εντοπιστεί σε
αεροφωτογραφίες του 1943 όπου φαίνεται η απαρχή του δρόμου με τις δεντροστοιχίες οι οποίες
διακόπτονται με την είσοδο του δρόμου στο αεροδρόμιο. Προέκταση αυτού του δρόμου αποτελεί
ο προπολεμικός διάδρομος ο οποίος δεν ταυτίζεται με τον σημερινό. Σήμερα η θέση του ορίζεται
ανάμεσα στον σημερινό διάδρομο και τη σημερινή περίφραξη. Μετά την κοπή των δένδρων, το
αεροδρόμιο επεκτάθηκε μέχρι τη σιδηροδρομική γραμμή. Σύμφωνα με φωτογραφίες εποχής οι
πρώτες εγκαταστάσεις ήταν ξύλινα παραπήγματα και μεγάλα πάνινα υπόστεγα αεροπλάνων
γαλλικής κατασκευής τύπου Bessoneux. Μετά την άφιξη της στρατιωτικής αεροπορίας το
αεροδρόμιο ήταν χωρίστηκε σε δύο τμήματα στρατιωτικό και ναυτικό με διαχωριστική γραμμή
τον δρόμο που ένωνε το ρέμα του Κώτη με τη Βαρυμπόμπη, που αναφέρθηκε προηγουμένως. Το
ναυτικό τμήμα, που ήταν και το παλαιότερο, βρισκόταν αριστερά για κάποιον που εισερχόταν από
τη σημερινή πύλη και το στρατιωτικό δεξιά. Τα δύο τμήματα φυλλάσονταν αντίστοιχα από ναύτες
και στρατιώτες και, για να περάσει κανείς από τη μία περιοχή στη άλλη τις μη εργάσιμες ώρες,
έπρεπε να δώσει τα αντίστοιχα συνθηματικά. Kατά τη στιγμή της ενοποίησης των δύο αεροποριών
το 1930 υπήρχαν πέτρινα κτίρια τα οποία στέγαζαν κυρίως ναυτικές υπηρεσίες. Ενδεικτικό για
την διαφορά νοοτροπίας μεταξύ των δυο αεροποριών στο Τατόι είναι ότι οι ναυτικές υπηρεσίες
στεγάζονταν σε κανονικά κτίρια ενώ οι στρατιωτικές σε ξύλινα παραπήγματα. Το κτίριο της Α΄
Σμηναρχίας Αεροπλάνων (οι Σμηναρχίες δημιουργήθηκαν ως σχηματισμοί μετά την ενοποίηση του
1930) αποτέλεσε το πρώτο κτίριο της Σχολής Αεροπορίας. Κατά την άποψη του γράφοντος
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πρόκειται για το παλαιό κτίριο διοίκησης της 123 ΠΤΕ το οποίο κατεδαφίσθηκε μετά το σεισμό
του 1999. Επιβεβαίωση αυτής της υπόθεσης αποτελούν κάποιες φωτογραφίες που σώζονται από
την πρώτη σειρά ιπταμένων απόφοιτων της ΣΑ, που οι νέοι ανθυποσμηναγοί ποζάρουν μπροστά
στο κτίριο. Η Σχολή Αεροπορίας εγκαταστάθηκε αρχικά στο Τατόι όπου και πρωτολειτούργησε
τον Δεκέμβριο του 1931. Μετά το 1935 υπήρχε πρόθεση μετεγκατάστασης της σχολής στην
Ελευσίνα πρόθεση την οποία πρόλαβε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Το κρατητήριο και μέρος των
θαλάμων της παλιάς Σχολής Αεροπορίας σώζονταν σε εγκαταλελειμμένη κατάσταση μέχρι το
σεισμό του 1999 στη περιοχή των παλαιών εστιατορίων.
Κατά την περίοδο της ενοποίησης των δύο Αεροποριών εκτελέστηκαν έργα αναβάθμισης του
αεροδρομίου. Στην περίοδο αυτή το Τατόι μεταβάλλεται σε έδρα των περισσότερων σχολών
εκπαίδευσης της Αεροπορίας. Στο αεροδρόμιο λειτουργούσε και πολιτικός αερολιμένας ο οποίος
αποτελούσε το κύριο πολιτικό αεροδρόμιο της Αττικής μέχρι τις απαρχές της κατασκευής του
αεροδρομίου Ελληνικού, τέλη της δεκαετίας του 30. Στο αεροδρόμιο Τατοΐου έδρευε και η ελληνική
εταιρεία εναερίων συγκοινωνιών ΕΕΕΣ που διέθετε αρχικά αεροσκάφη Ju 24 και μετέπειτα Ju 52.
Καθόλη τη διάρκεια του μεσοπολέμου το αεροδρόμιο υπήρξε χώρος για την διεξαγωγή
αεροπορικών επιδείξεων, την δοκιμή αεροσκαφών προκειμένου να γίνουν αποδεκτά από την
Αεροπορία και την υποδοχή διακεκριμένων ξένων αεροπόρων όπως ο Γάλλος Costes, ή η
Γερμανίδα Beinhorn. Από τις πιο θεαματικές επισκέψεις ήταν αυτή του υπερμοντέρνου γερμανικού
μεταφορικού αεροσκάφους πολιτικής αεροπορίας, G.38 αρχές της δεκαετίας του 30, επίσκεψη που
τίμησε με την παρουσία του μετά της συζύγου και ο τότε Πρωθυπουργός Ε. Βενιζέλος. Το
αεροπλάνο αυτό κατά τραγική ειρωνεία καταστράφηκε στο ίδιο αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια του
πολέμου από επιδρομή της RAF. Τα ατυχήματα που έγιναν κατά τη διάρκεια των επιδείξεων ή
δοκιμών ήρθαν να προστεθούν στα ατυχήματα «ρουτίνας» που συνέβαιναν κατά την διάρκεια της
εκπαίδευσης. Στα πλαίσια της προσπάθειας της βρετανικής εταιρίας Blackburn, που διαχειριζόταν
το εργοστάσιο του Φαλήρου, να πείσει την ελληνική κυβέρνηση να κατασκευάσει τύπους δικιάς
της σχεδίασης, στάλθηκαν στις 15 Οκτωβρίου του 1931 στην Αθήνα τρία διαφορετικά αεροπλάναπρωτότυπα της εταιρείας: τα Bluebird, Seagrave και Lincock. Κατά την πτητική τους επίδειξη στο
Τατόι, στις 24 του μηνός, το Bluebird καταστράφηκε. Καθώς το δοκίμαζε ο Ανθυπολοχαγός της
Στρατιωτικής Αεροπορίας Ζ. Σακελλαρίου, έπεσε σε περιδίνηση, παρασύροντας στην πτώση και
τον χειριστή του. Σήμερα το πιο γνωστό από αυτά τα προπολεμικά ατυχήματα είναι αυτό του
Ιταλού πιλότου Gino Brizzolari που έγινε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το 1939.
Αναμνηστική στήλη προς τιμήν του ανεγέρθηκε από τους Έλληνες αεροπόρους και σώζεται μέχρι
τις μέρες μας.
Το αεροδρόμιο άλλαξε μορφή το διάστημα αναδιοργάνωσης της Αεροπορίας 1935-1941. Τότε
κατασκευάσθηκαν πολλά κτίρια βάσει ενός προγράμματος ανέγερσης τυποποιημένων κτιρίων,
ορισμένα από τα οποία σώζονται ακόμη. Τα κτίρια αυτά ήταν πανομοιότυπα σε σχήμα και σε
διαστάσεις βάσει του σκοπού για τον οποίο προορίζονταν και προορίζονταν για ανέγερση σε όλες
τις πολεμικές αεροπορικές βάσεις. Χαρακτηριστικό υπόλειμμα αυτού του τύπου κτιρίων που έχει
διασωθεί είναι η επιστασία αλεξιπτώτων με τα στενόμακρα παράθυρα. Από την ίδια περίοδο
προέρχεται και ο χαρακτηριστικός υδατόπυργος από σιδηροπαγές κονίαμα ο οποίος λειτουργούσε
και ως φάρος αεροδρομίων. Ίσως σχετική με την κατασκευή του υδατόπυργου, είναι η δημιουργία
αντλιοστασίου στην περιοχή Χελιδονούς το οποίο βρισκόταν έξω από την περίμετρο του
αεροδρομίου (12.12.1936). Τη μεταξική (1936-41) περίοδο υπήρχαν το λιγότερο τρία μεγάλα
μεταλλικά υπόστεγα αεροπλάνων που αντικατέστησαν τα πάνινα της εποχής της Ναυτικής
Αεροπορίας. Στέγαζαν μεταξύ άλλων τα αεροσκάφη αρχικής και προχωρημένης εκπαίδευσης της
ΣΑ. Τα αεροσκάφη αρχικής εκπαίδευσης ήταν τα Αvro 504 και Αvro 621 ενώ τα προκεχωρημένης
ήταν τα Αvro 626. Υπήρχε επίσης μια ποικιλία πεπαλαιωμένων πολυθέσιων τύπων που
χρησιμοποιούνταν για προκεχωρημένη εκπαίδευση όπως τα Br 19, Velos, και Atlas. Αυτά ανήκαν
στη Σχολή Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικοτήτων (ΣΓΕΕ). Οι ράγιες κύλισης για τις πόρτες ενός
από αυτά τα υπόστεγα σώζονται στην αριστερή πλευρά της υπαίθριας έκθεσης του Μουσείου
Αεροπορίας.
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Το αεροδρόμιο βομβαρδίστηκε χωρίς μεγάλη ακρίβεια στις αρχές του Πολέμου από την Ιταλική
Αεροπορία. Αναφέρεται ότι οι περισσότερες βόμβες έπεσαν σε χωράφια. Μοναδικό θύμα ήταν ένας
άτυχος Μενιδιάτης χωρικός ο οποίος έσερνε μια άμαξα. Σύμφωνα με την ντόπια προφορική
παράδοση, προσπάθησε να ξεφύγει, οι δύο άξονες της άμαξας στράφηκαν προς τον αέρα δίνοντας
την εντύπωση αντιαεροπορικού, και έτσι δέχτηκε την αεροπορική προσβολή και σκοτώθηκε. Από
τους μαθητές της ΣΙ κανείς δεν έπαθε τίποτα, καθώς ταυτόχρονα με την έκρηξη του
ελληνοϊταλικού πολέμου η εκπαιδευτική δραστηριότητα της Σχολής είχε μεταφερθεί στο Άργος.
Κατά τη διάρκεια του πολέμου έδρευαν στο αεροδρόμιο οι βρετανικές 84 και 211 Μοίρες με
ελαφρά βομβαρδιστικά Blenheim που έδρασαν ενάντια στους Ιταλούς και τους Γερμανούς.
Σύμφωνα με μαρτυρία Βρετανού αξιωματικού που υπηρέτησε στη βάση κατά τον Β΄ ΠΠ το
αεροδρόμιο μετονομάσθηκε τότε σε Α/Δ Μενιδίου ύστερα από πρωτοβουλία του βασιλιά
Γεωργίου. Επειδή το αεροδρόμιο του Τατοΐου θα γινόταν στόχος βομβαρδισμών του Άξονα, ο
Βασιλιάς ήθελε να αποφεύγεται η χρήση του ονόματος Τατόι, για να μην νομίζει το κοινό ότι
βομβαρδίζεται το ανάκτορό του στο Τατόι. Έτσι σε όλες τις αναμνήσεις Βρετανών στρατιωτικών
το αεροδρόμιο αναφέρεται ως Α/Δ Μενιδίου. Η 211 Μοίρα έστειλε από το Τατόι αποσπάσματα
βομβαρδιστικών προς προκεχωρημένα αεροδρόμια του μετώπου. Ένα τέτοιο απόσπασμα από έξι
βομβαρδιστικά Blenheim Ι είχε την ατυχία να συναντήσει τρία γερμανικά καταδιωκτικά Bf 109 της
JG 27 πάνω από τις Πρέσπες, την Κυριακή του Πάσχα του 1941. Και τα έξι βομβαρδιστικά
καταρρίφθηκαν. Τον Ιούνιο του 1993 ένα από τα αεροσκάφη αυτά, το L 1434 ανελκύσθηκε από
ειδική ομάδα της Πολεμικής Αεροπορίας από τα αβαθή ύδατα της λίμνης. Η πτέρυγα του και οι δύο
κινητήρες συγκαταλέγονται σήμερα ανάμεσα στα εκθέματα του Μουσείου ΠΑ.
Οι βομβαρδισμοί που έκανε η γερμανική Luftwaffe στο Τατόι τον Μάιο του 1941 ήταν πολύ πιο
καταστρεπτικοί από τους ιταλικούς. Σε αντίθεση με τους Ιταλούς, που χρησιμοποιούσαν μεσαία
βομβαρδιστικά που πετούσαν ψηλά, οι Γερμανοί χρησιμοπoιούσαν καταδιωκτικά Me 109 και Me
110 που κατέβαιναν σε ύψος δένδρου και πολυβολούσαν στόχους κατά βούληση. Κατά τις
επιδρομές αυτές καταστράφηκαν πολλά βρετανικά μαχητικά και αρκετά ελληνικά αεροσκάφη
δεύτερης γραμμής.
Το αεροδρόμιο επί κατοχής
Η πρώτη Γερμανική μονάδα αεροπλάνων που προσγειώθηκε στο Τατόι ήταν μια υπομονάδα
της γερμανικής Πτέρυγας Βομβαρδιστικών Kampfgeschwader 2 με δικινητήρια βομβαρδιστικά
Dornier 17.
Σύμφωνα με τους Γερμανούς το αεροδρόμιο παραδόθηκε σε καλή κατάσταση
συμπεριλαμβανομένων και των άθικτων εγκαταστάσεων καυσίμου. Σημειώνουν όμως ότι, κατά
την προσγείωση τους, παρατήρησαν, κατά τη διάρκεια της καθόδου τους, μεγάλες ομάδες
πολιτών που λεηλατούσαν το αεροδρόμιο. Φαίνεται ότι είχε δοθεί άδεια εισόδου στους Μενιδιάτες
από τις αρχές του αεροδρομίου με το σκεπτικό ότι από το να καταλήξει ο εξοπλισμός στα χέρια
των Γερμανών καλύτερα να καταλήξει στους ντόπιους. Μέσα στις εγκαταστάσεις που
λεηλατήθηκαν περιλαμβάνονται και τα κτίρια της προπολεμικής εταιρίας πολιτικής αεροπορίας
ΕΕΕΣ. Οι Γερμανοί καταγράφουν ότι μέσα στα λάφυρα τους συμπεριλαμβανόταν και όλος ο
τροχαίος εξοπλισμός της βασιλικής Αυλής με πολυτελέστατες λιμουζίνες. Το αεροδρόμιο τέθηκε
αμέσως σε υπηρεσία και χρησιμοποιήθηκε από την Γερμανική Αεροπορία μέχρι το 1944 και από
την Ιταλική μέχρι το 1943.
Η παρακάτω αεροπορική κίνηση αποτελεί μια μερική σύνοψη των γεγονότων επί γερμανοιταλικής κατοχής που στάθηκε δυνατό να καταγραφούν:
29 Απριλίου 1941 - 1 Ιουνίου 1941 -Μεταστάθμευση γερμανικής μονάδας βομβαρδιστικών
Stab, I. &III./KG 2
29 Απριλίου 1941 - 1 Ιουνίου 1941 -Μεταστάθμευση γερμανικής μονάδας βομβαρδιστικών
III./KG 3
5 Mαίου 1941-Δεκέμβριος 1941 -Μεταστάθμευση ιταλικού 86 GruppoBM κατά τη διάρκεια
της μετάβασης στον τύπο Cant 1007. Η μονάδα βομβαρδιστικών διέθετε και δύο SM 82 για
αποστολές μακράς ακτίνας δράσης.
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13 Mαίου 1941 -2 βομβαρδιστικά Do 217 της γερμανικής III/KG 3 έπαθαν ζημιές κατά τη
διάρκεια της προσγείωσης.
17 Mαίου 1941 -Καταστράφηκε το γερμανικό τετρακινητήριο μεταγωγικό JunkersG 38 στο
Tατόι, κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού της RAF. Πέντε Wellingtons της 148 Μοίρας πετώντας από
το Cabrit της Αιγύπτου έκαναν την επίθεση. Aρκετά γερμανικά αεροπλάνα συμπεριλαμβανομένων
του G-38 καταστράφηκαν. Περιλαμβάνονται ένα Ju 52 (WkNr 1305) του Transportstaffel (Σμήνους
Μεταφορών) του VIIIFliegerkorps (8ο Αεροπορικό Σώμα) και ένα Ju 52 της Lufthansa. Ένα
τετρακινητήριο Ju 90 με κωδικούς GF+GA, που χρησιμοποιούνταν για να υποστηρίξει την
αντιβρετανική εξέγερση στο Ιράκ έπαθε ζημιές από θραύσματα.
1 Ιουνίου 1941 -Το Ju 52/3m (WkNr 5296) της KgzbV 1 κατέπεσε κατά την προσγείωση στο
Tατόι και καταστράφηκε. Το πενταμελές πλήρωμα τραυματίστηκε.
20 Ιουνίου 1941 -Το Ju 52/3m (WkNr 5977) της KgzbV 1 έπαθε 60% βλάβες σε ατύχημα στο
Tατόι.
Δεκέμβριος 1941-Σύντομη μεταστάθμευση μιας από τις τρεις Μοίρες Καταδιωκτικών της
ιταλικής 150 Σμηναρχίας, για παροχή συνοδείας σε νηοπομπές.
16 Ιανουαρίου 1942 -15 Απριλίου 1942 -Μεταστάθμευση ιταλικής 95 Μοίρας καταδιωκτικών
με αεροπλάνα MC 200.
27 Ιουλίου 1942 -Ένα Ju 52 της III./KGzbV 1 κατέπεσε κατά τη διάρκεια απογείωσης, ένα
μέλος του πληρώματος τραυματίσθηκε , το αεροσκάφος καταστράφηκε.
Ιούλιος 1942- Αρχές Σεπτεμβρίου 1942 -Ολιγόχρονη μεταστάθμευση της ιταλικής μονάδας
μεταγωγικών 149 GruppoT με ά/φη SM 82 προκειμένου να εκτελεστούν μεταφορές προς το
ιταλικό μέτωπο στη Λιβύη.
7 Σεπτεμβρίου 1942- Νοέμβριος 1942 -Μεταστάθμευση της ιταλικής μονάδας μεταγωγικών
146 GruppoT με ά/φη SM 82 προκειμένου να εκτελεστούν μεταφορές προς το ιταλικό μέτωπο στη
Λιβύη.
12 Σεπτεμβρίου 1942 -Ένα Ju 52 (W.Nr. 7161) της KGr.z.b.V 600 κατέπεσε στο Tατόι εξ’
αιτίας αστοχίας κινητήρα, το αεροσκάφος καταστράφηκε, το πλήρωμα όμως δεν έπαθε τίποτε.
Οκτώβριος 1942-Νοέμβριος 1942 -Ολιγόχρονη μεταστάθμευση της ιταλικής μονάδας
μεταγωγικών 144 GruppoT με ά/φη SM 82 προκειμένου να μεταφερθούν καύσιμα από το Τατόι
στο Tobruk.
3 Νοεμβρίου 1942 -Ένα Ju 52 (W.Nr. 7192) της KGr.z.b.V 600 έπαθε 50% βλάβες κατά τη
διάρκεια της τροχοδρόμησης στο Τατόι.
Νοέμβριος 1942-Ιανουάριος 1943. -Μεταστάθμευση της γερμανικής μονάδας καταδιωκτικών
Kdo 8./JG 27.
15 Nοεμβρίου 1942 - 20 Nοεμβρίου 1942 -Μεταστάθμευση των γερμανικών μονάδων
βομβαρδιστικών II/KG 76 και ΙΙΙ/ΚG 76.
1942 – Απρίλιος 43 -Κατά την περίοδο αυτή το Επιτελείο (Stab) της KGz.b.V. 2, που αποτέλεσε
την κυριότερη μονάδα μεταφορών της Γερμανικής Αεροπορίας στον νοτιανατολικό τομέα,
επιχειρεί από το Tατόι.
9 Οκτωβρίου 1943 -Διενεργούνται συνολικά 110 αποστολές από συμμαχικά βαρέα
βομβαρδιστικά ενάντια σε αεροδρόμια του Άξονα. Βομβαρδίστηκαν Tατόι και Άραξος, αλλά
σύννεφα εμποδίζουν την παρατήρηση των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με τα πληρώματα 20 με 30
καταδιωκτικά επιτέθηκαν στους επιδρομείς που διεκδίκησαν την καταστροφή 4 καταδιωκτικών,
με ιδίες απώλειες 2 τετρακινητήρια B-17.
10 Oκτωβρίου 1943 -Το αναγνωριστικό Ju 88T (WkNr 430845) της 2(F)/123 έπαθε 10%
βλάβες κατά τη διάρκεια ατυχήματος στο Τατόι..
Δεκέμβρίος 1943 - 3 Οκτωβρίου 1944 -Μεταστάθμευση της γερμανικής μονάδας
αναγνώρισης μεγάλης ακτίνας δράσης Stab/FAGr. 4
8 Δεκεμβρίου 1943 -Δύο αεροδρόμια στην περιοχή Αθηνών βομβαρδίζονται από αμερικάνικα
βαριά βομβαρδιστικά: 36 B-24 με συνοδεία καταδιωκτικών έρριξαν 45 τόννους από βόμβες στο
Tατόι, άλλα 61 B-17 έρριξαν 81.5 τόννους στην Ελευσίνα, 1 B-17 καταρρίφθηκε από A/A πυρά
και ένα B-24 δεν επέστρεψε στη βάση του και παραμένει αγνοούμενο.
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14 Δεκεμβρίου 1943 - Το Τατόι. βομβαρδίζεται από 46 B-24 με συνοδεία καταδιωκτικών που
απελευθέρωσαν 105 τόννους βομβών στο αεροδρόμιο και τα υπόστεγα. Η αποστολή στέφεται
από επιτυχία.
13 Σεπτεμβρίου 1944 -Κατά τη διάρκεια αυτής της νύχτας 92 Wellingtons, B-24 και Halifax
έρριξαν 194 τόννους από βόμβες στα τρία κύρια αεροδρόμια γύρω από την Αθήνα (Eλευσίνα,
Ελληνικό και Τατόι) διεκδικώντας καλά ως εξαίρετα αποτελέσματα βομβαρδισμού. Η επιδρομή
ενάντια στα τρία αεροδρόμια επαναλαμβάνεται και στις 14 Σεπτεμβρίου (202,4 τόννοι βομβών)
με εξίσου καλά αποτελέσματα.
15 Σεπτεμβρίου 1944 -Μία δύναμη από 327 βαριά βομβαρδιστικά συνοδευόμενη από 84
καταδιωκτικά μεγάλης ακτίνας δράσης P-51, βομβαρδίζει την βάση υποβρυχίων της Σαλαμίνας,
τα αεροδρόμια Eλευσίνας, Ελληνικού και Τατοΐου με 686.8 τόνους από βόμβες. Οι ζημίες που
προκλήθηκαν περιλαμβάνουν 51 αεροσκάφη κατεστραμμένα στο έδαφος, ένα αντιτορπιλλικό, μία
πλωτή δεξαμενή, ένα υποβρύχιο βυθισμένο μαζί με δύο πλωτούς γερανούς. Περίπου 200 Γερμανοί
σκοτώθηκαν.
24 Σεπτεμβρίου 1944 -252 B-24 έρριξαν 473 τόννους από βόμβες στα αεροδρόμια Eλευσίνας,
Ελληνικού και Τατοΐου.
4 Oκτωβρίου 1944 -Αεροδρόμια στην Eλευσίνα, Ελληνικό και Τατόι πολυβολούνται από
αμερικάνικα καταδιωκτικά P-51, 9 εχθρικά αεροσκάφη καταστρέφονται και άλλα 21 παθαίνουν
βλάβες.
6 Oκτωβρίου 1944 -Αεροδρόμια στην Eλευσίνα, Ελληνικό, Μέγαρα και Τατόι, δέχονται επίθεση
από 53 P-51 που διεκδικούν την καταστροφή 5 αεροσκαφών, την πρόκληση ζημιών σε 5 άλλα, και
την ανατίναξη μιας αποθήκης πυρομαχικών και μιας δεξαμενής καυσίμου.
9 Oκτωβρίου 1944 -Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, 19 Wellingtons επιτίθενται σε Eλευσίνα,
Ελληνικό και Τατόι ρίχνοντας 44.35 τόννους από βόμβες πλήττοντας διαδρόμους υπόστεγα και
κτίρια.
H πιο αξιοσημείωτη κατάρριψη συμμαχικού καταδιωκτικού σε αυτές τις επιδρομές σημειώθηκε
στο Τατόι. Επιτεύχθηκε με συρματόσχοινο κρεμασμένο ανάμεσα σε δύο στύλους, αόρατο για το
αμερικάνικο αεροσκάφος. Κατά την διάρκεια της γερμανικής επιχείρησης για την κατάληψη των
Δωδεκανήσων από τους Γερμανούς το 1943, το Τατόι χρησιμοποιήθηκε ως βάση εξόρμησης για τις
αποστολές μεταγωγικών και μαχητικών. Πιστεύεται ότι από το Τατόι ξεκίνησε το μεταγωγικό Ju
52/3m που καταρρίφθηκε σε αποστολή ανεφοδιασμού Γερμανών αλεξιπτωτιστών στη Λέρο. Και
αυτό το αεροπλάνο ανελκύσθηκε από την Πολεμική Αεροπορία και συγκαταλέγεται σήμερα
ανάμεσα στα εκθέματα του Μουσείου μαζί με το Blenheim της Πρέσπας. Έτσι, δύο αντίπαλα
αεροσκάφη του Β΄ Π.Π., που είχαν ως αρχική βάση εξόρμησης το αεροδρόμιο Τατοΐου, επέστρεψαν
σήμερα στο ίδιο αεροδρόμιο.
Η γερμανική περίοδος προικοδότησε με επιπλέον έργα το αεροδρόμιο. Σύμφωνα με προφορικές
μαρτυρίες Ελλήνων της κατοχής το γεφυράκι πάνω στο ρέμα είναι έργο των Γερμανών. Αν αυτό
αληθεύει, σε συνδυασμό με την επιβεβαιωμένη πληροφορία ότι προπολεμικά το δυτικό άκρο του
αεροδρομίου ήταν το ρέμα, φαίνεται ότι οι δραστηριότητες του αεροδρομίου επεκτάθηκαν για
πρώτη φορά από τους Γερμανούς δυτικά του ρέματος. Τοποθετήθηκε εκτεταμένο δίκτυο υπόγειων
τηλεπικοινωνιών το σύμφωνα με μαρτυρίες παλιών αξιωματικών τηλεπικοινωνιών οποίο
επαναχρησιμοποιήθηκε από την Αεροπορία μεταπολεμικά. Το σημερινό Υπόστεγο των συνεργείων
της Μοίρας Μεταφορών και τα κτίρια που το περιβάλλουν είναι τουλάχιστον εν μέρει γερμανική
κατασκευή. Στα αρχεία της Μοίρας εγκαταστάσεων της 123 ΠΤΕ (Πτέρυγας Τεχνικής
Εκπαίδευσης) το υπόστεγο είναι χαρακτηρισμένο ως γερμανικό υπόστεγο. Κατά τη διάρκεια της
κατοχής στο αεροδρόμιο λειτουργούσε στρατόπεδο συγκέντρωσης για έγκλειστους Έλληνες
αντιστασιακούς. Το στρατόπεδο χρησιμοποιήθηκε ως χώρος ανάκρισης αλλά και μεμονωμένων
εκτελέσεων από τους Γερμανούς κατακτητές. Πληροφορίες για την λειτουργία του λεγόμενου
«στρατοπέδου ασφαλείας» Τατοΐου διασώζει Έλληνας πράκτορας των Γερμανών, κατά τη
διάρκεια της μεταπολεμικής του ανάκρισης από τις αρχές. Επειδή στο αεροδρόμιο υπήρχαν και
ιταλικές μονάδες αεροπορίας, οι πινακίδες πληροφόρησης μέσα στο στρατόπεδο κατά τη διάρκεια
της κατοχής ήταν γραμμένες σε ιταλικά-γερμανικά.
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Υπόμνηση της παρουσίας των δυνάμεων του Άξονα αποτελεί το υπόγειο καταφύγιο που
βρέθηκε κάτω από το Μουσείο Αεροπορίας όπου βρέθηκαν ίχνη ιταλικής στρατιωτικής παρουσίας
(υπολλείματα εξοπλισμού μαρκαρισμένου από τους ιταλικούς φασιστικούς πέλεκες, υπολλείματα
εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών) καθώς και ανατιναγμένοι γερμανικοί κάλυκες τυφεκίων. Εκκρεμεί η
διερεύνηση της συνολικής έκτασης του υπογείου καθώς οι διάδρομοί του είναι μπαζωμένοι και
πιθανότατα αχρηστεύθηκαν σκόπιμα κατά την υποχώρηση των Γερμανών. Το αεροδρόμιο επί
γερμανικής κατοχής βομβαρδίστηκε αρκετές φορές και με μεγάλη ένταση από τετρακινητήρια της
Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Στο αεροδρόμιο στεγάζονταν και Έλληνες εργαζόμενοι στα
γερμανικά έργα οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για την εκκαθάριση των ερειπίων από τους
βομβαρδισμούς. Ένα άλλο υπόλλειμα της γερμανικής κατοχής είναι οι μεγάλες υπόγειες δεξαμενές
καυσίμων που σώζονται κοντά στη περιοχή της σημερινής ΜΑΕΔΥ.
Μια μοναδική περιγραφή του αεροδρομίου επί κατοχής έχει διασώσει ο ιπτάμενος Ν. Κοσκινάς,
ο οποίος πετώντας με τη 13η Μοίρα από Ιταλία καταρρίφθηκε και αιχμαλωτίσθηκε από τους
Γερμανούς. Πριν τη μεταφορά του σε στρατόπεδο αιχμαλώτων στη Γερμανία, «φιλοξενήθηκε» για
λίγο στο Τατόι, όπου κατά σύμπτωση κοιμήθηκε στον παλιό του κοιτώνα της Σχολής Αεροπορίας.
Μεταφέρθηκε με μεταγωγικό Ju 52 στη Θεσσαλονίκη, πετώντας μαζί με πλήρωμα στο οποίο
συμπεριλαμβάνονταν και Έλληνες. Επρόκειτο πιθανότατα για επιταγμένο μεταγωγικό της
προπολεμικής εταιρίας εναέριων συγκοινωνιών ΕΕΕΣ.
Η έκταση των καταστροφών που προκάλεσαν οι συμμαχικοί βομβαρδισμοί και οι υπονομεύσεις
των Γερμανών κατά την υποχώρηση ήταν τεράστια. Το λιγότερο ένας Έλληνας αξιωματικός του
Στρατού Ξηράς σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των εκκαθαρίσεων των παγιδεύσεων αμέσως μετά
την απελευθέρωση.
Ίχνη από τους βομβαρδισμούς διασώζονται ως ουλές στο τσιμέντο στο δάπεδο της υπαίθριας
έκθεσης του Μουσείου. Δεν σώθηκε κάποιο από τα προπολεμικά υπόστεγα, καθώς όλα τα
υπόστεγα στο Τατόι είναι μεταπολεμικά. Μεγαλύτερο και πιο χαρακτηριστικό από αυτά το
υπόστεγα είναι το υπόστεγο που σήμερα στεγάζει το Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας. Πρόκειται
για προπολεμικό υπόστεγο της Ιταλικής Αεροπορίας που μεταφέρθηκε αμέσως μετά τον πόλεμο,
αποσυναρμολογημένο στο Τατόι από τη βάση υδροπλάνων στο Λακκί της Λέρου. Το υπόστεγο
αυτό φιλοξένησε μεταπολεμικά διάφορες χρήσεις όπως υπόστεγο σμήνους VIP μέχρις ότου
κατέληξε το 1992 στο Μουσείο Αεροπορίας. Πρόκειται για σπανιότατο δείγμα αεροπορικής
αρχιτεκτονικής του μεσοπολέμου. Από τα άλλα δυο μεγάλα υπόστεγα του Τατοίου τα παλαιότερα
είναι αυτό της Μοίρας Εκπαίδευσης της ΣΙ ( προέρχεται από αμερικανική βοήθεια) καθώς και το
παλιό υπόστεγο της 123 ΠΤΕ. Τα αντίστοιχα της 359 ΜΑΕΔΥ (Μονάδας Αεροπορικής
Εξυπηρέτησης Δημοσίου) είναι πολύ μεταγενέστερες κατασκευές.
Η μεταπολεμική περίοδος
Ο πρώτος ένοικος του αεροδρομίου κατά την μεταπολεμική περίοδο ήταν ένα συγκρότημα
μονάδων με την ονομασία ΤΕΚΑ (Τεχνικά Αεροπορικά Κέντρα Αεροπορίας) πρόγονος της
σημερινής 123 Πτέρυγας Τεχνικής Εκπαίδευσης και με την ίδια αποστολή. Ορόσημα στην
μεταπολεμική ανοικοδόμηση του Τατοίου ήταν τα πρώτα δύο «πέτρινα» κτίρια της ΣΤΥΑ (Σχολής
Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας) που ανεγέρθηκαν στο δυτικό άκρο του αεροδρομίου
(1949). Το 1953 το αεροδρόμιο επεκτείνεται με άλλα 1570 στρέμματα γης (ΒΔ 10.4.1953),
φτάνοντας στα 2495 στρέμματα. Από το 1950 ανεγείρονται σταδιακά πολλά κτίρια για την
κάλυψη υπηρεσιακών με αποκορύφωμα την ολοκλήρωση του νέου μοντέρνου συγκροτήματος
της ΣΙ το 1958. Το 1959 παραχωρείται έκταση 28 στρεμμάτων για χρήση στην Εθνική Αερολέσχη.
Η περιοχή αυτή χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα από τις αερολέσχες. Το 1970 το αεροδρόμιο έφτασε
να διαθέτει 112 κτίρια.
Δυστυχώς τα δύο συγκροτήματα ΣΤΥΑ-ΣΙ έπαθαν σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια του σεισμού
του 1999. Σήμερα και τα δύο συγκροτήματα έχουν ανοικοδομηθεί με συνέπεια την αλλαγή της
μορφολογίας του χώρου. Η κατεδάφιση του παλαιού διοικητηρίου της 123ΠΤΕ και του παλαιού
κτιρίου της ΣΠΑ (Σχολής Πολέμου Αεροπορίας) μετά τους σεισμούς του 1999 εξάλειψαν δύο από
τα παλαιότερα και πιο ιστορικά κτίρια του αεροδρομίου. Το τρίτο ιστορικό κτίριο που
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καταστράφηκε από τους σεισμούς ήταν το παλαιό κτίριο της ΣΠΑ το οποίο ανεγέρθηκε και αυτό
προπολεμικά. Αν κρίνουμε από την μορφολογία του επρόκειτο για κτίριο της περιόδου 1936-41.
Μετά τους σεισμούς έγιναν πολλά έργα ανοικοδόμησης στο αεροδρόμιο που άλλαξαν την
παλαιότερη φυσιογνωμία του. Έτσι μπορεί να ειπωθεί ότι μετά το 1999 το αεροδρόμιο εισέρχεται
σε μια νέα φάση ανάπτυξης συνεχίζοντας να εξυπηρετεί πολλαπλώς τις ανάγκες της Πολεμικής
Αεροπορίας, όπως και κατά την ίδρυσή της, τη δεκαετία του 1930.
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ν. ΚΟΥΡΗΣ
Μεταλλειολόγος, π. Νομάρχης Αν. Αττικής
Με τον «Πεζοπόρο» στην Πάρνηθα (1919-1923)
Ο Δημήτρης Χατζόπουλος («Πεζοπόρος») αποτυπώνει με την γραφίδα και τον φακό του το
μεγαλύτερο βουνό της Αττικής
Εισαγωγή
Στα βόρεια της Αττικής υψώνεται ο ορεινός όγκος της Πάρνηθας. Με μέγιστο μήκος (Α-Δ) 30
χιλιόμετρα, μέγιστο πλάτος (Β-Ν) 20 χιλιόμετρα, περίμετρο 150 χιλιόμετρα και έκταση γύρω στα
450 τετρ. χιλιόμετρα είναι το μεγαλύτερο σε έκταση και το ψηλότερο βουνό της Αττικής.
Την Πάρνηθα επισκέπτονται μαζικά οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου μετά το 1931, οπότε
ολοκληρώθηκε ο κύριος δρόμος πρόσβασης (Μετόχι - Αγία Τριάδα). Οι εκατοντάδες χιλιάδες
επισκέπτες σε συνδυασμό με ποικίλες εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν σε διάφορα σημεία
έχουν αλλοιώσει, αρκετές φορές μη αναστρέψιμα, την φυσιογνωμία αυτού του μοναδικού τόπου
αποδράσεων.
Μέχρι το 1931 η Πάρνηθα ήταν γνωστή και προσιτή, πέραν των κατοίκων των μικρών ή
μεγαλύτερων οικισμών που πλαισιώνουν τον ορεινό όγκο (Άνω Λιόσια, Αυλώνας, Αχαρνές, Φυλή,
Αφίδνες, Κρυονέρι, Μαλακάσα, Αγ.Θωμάς, Κλειδί, Σκούρτα, Στεφάνη), μόνον σε εκδρομείς, που
ομαδικά ή μεμονωμένα ξεκίνησαν την εξερεύνηση του βουνού απο τον 19ο αιώνα.
Ένας απο αυτούς ήταν και ο Δημήτρης Χατζόπουλος, ο οποίος αποτύπωσε τις πεζοπορικές του
εμπειρίες σε εκατοντάδες χρονογραφήματα σε πολλές αθηναικές εφημερίδες με τις οποίες
συνεργάστηκε κατά καιρούς με διάφορα φιλολογικά ψευδώνυμα.
Ας δούμε όμως ένα σύντομο βιογραφικό χρονικό του Δημήτρη Χατζόπουλου. Γεννήθηκε στο
Αγρίνιο το 1872, γιος του Ιωάννη Χατζόπουλου και της Θεοφάνης Στάϊκου. Μικρότερος αδελφός
του ποιητή και πεζογράφου Κώστα Χατζόπουλου είχε ακόμη πέντε αδέλφια.
Στο Αγρίνιο τελείωσε το Δημοτικό και φοίτησε στο Γυμνάσιο Μεσολογγίου. Στη συνέχεια
παρακολούθησε μαθήματα στην Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ, στη Φιλοσοφική και τη Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπουδές φιλολογίας, αισθητικής και κοινωνιολογίας
πραγματοποίησε και σε χώρες της Ευρώπης, όπου έζησε αρκετά χρόνια.
Την πρώτη εμφάνιση του στη λογοτεχνία πραγματοποίησε το 1890 με την δημοσίευση του
αυτοβιογραφικού διηγήματος “Τα πρώτα δάκρυα” στο περιοδικό “Εικονογραφημένη Εστία” και
συνεργάστηκε με το περιοδικό “Παρνασσός” και την εφημερίδα “Αστυ” με το ψευδώνυμο “Μποέμ”.
Την περίοδο 1896-1900 εκδίδει χιουμοριστικό περιοδικό και στην συνέχεια εξέδωσε με τον
Γιάννη Καμπύση το περιοδικό “Διόνυσος” (1901-1902), στο οποίο δημοσιεύτηκαν αξιόλογα
κείμενα σύγχρονων Ευρωπαίων λογοτεχνών και ποιητών. Δημοσίευσε δύο ακόμη πεζογραφήματα
τα “Αγριολούλουδα” (1894) και τις “Ντόπιες ζωγραφιές” (1896) καθώς και πολλές φιλολογικές
μεταφράσεις.
Αρχικά ασπάζεται τον νιτσεϊσμό και στη συνέχεια έλκεται απο τις σοσιαλιστικές ιδέες και
συμμετέχει το 1911 στην ομάδα ίδρυσης του Σοσιαλιστικού Κέντρου Αθηνών (Σ.Κ.Α.). Σύντομα
διαφωνεί και ηγείται της Σοσιαλιστικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης, που τα μέλη της “δε θέλανε
πολιτική δράση και προπαγάνδιζαν μόνον την επαγγελματική οργάνωση”, όπως σημειώνει ο Γ.
Κορδάτος. Στην ομάδα αυτή μετείχαν την εποχή εκείνη ο Σπ. Μελάς, ο Ηρ. Αποστολίδης, ο Αρ.
Αρβανίτης κ.α.
Τον Δεκέμβριο του 1914, με αφορμή τον θάνατο νεαρού δημοσιογράφου, εξ αιτίας των
δύσκολων εργασιακών και οικονομικών συνθηκών της εποχής, ηγείται ομάδας δημοσιογράφων
που στην αίθουσα “Φίλων του Λαού” αποφασίζουν την ίδρυση της “Ενώσεως Συντακτών” και του
Ταμείου Αλληλοβοηθείας. Συμμετέχει στην πρώτη διοικούσα επιτροπή και στη συνέχεια στις
διοικήσεις της Ενώσεως Συντακτών για αρκετά χρόνια.
Ο Δημήτρης Χατζόπουλος συνεργάστηκε ως δημοσιογράφος με πολλές αθηναϊκές εφημερίδες
(Νέα Ελλάς, Καθημερινή, Σκριπ, Χρόνος, Εσπερινή κ.α.), στις οποίες δημοσίευσε με διάφορα
ψευδώνυμα άρθρα, συνεντεύξεις, χρονογραφήματα και ταξιδιωτικά κείμενα.
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Τα τελευταία χρόνια της ζωής του διορίστηκε στη νεοσύστατη Αγροτική Τράπεζα και πέθανε
στις Σέρρες, τον Σεπτέμβριο του 1936, κατά την διάρκεια περιοδείας στη Βόρεια Ελλάδα.
Το χρονογράφημα και ο Δημήτρης Χατζόπουλος
Όπως προαναφέρθηκε το χρονογράφημα, «είδος βαθειά ελληνικό», όπως επισημαίνει ο Στέλιος
Αρτεμάκης, και κυρίως το ταξιδιωτικό υπηρέτησε επι δεκαετίες με πίστη και αφοσίωση ο Δημ.
Χατζόπουλος. Με κείμενα σύντομα, περιεκτικά και κατανοητά απο όλους προσεγγίζει ο κάθε
χρονογράφος το θέμα που έχει επιλέξει και κατακτά τον αναγνώστη του καθημερινού ή
περιοδικού φύλλου.
Πρόδρομος του αθηναικού χρονογραφήματος θεωρείται ο Κωνσταντίνος Πωπ (1813-1878). Με
τρόπο ευχάριστο και εύστροφο παρουσίαζε απο την στήλη του “Έργα και Ημέραι” θέματα της
αθηναϊκής ζωής. Μετά τον θάνατο του Γ. Πωπ το αθηναϊκό χρονογράφημα συνέχισαν ο Ειρηναίος
Ασώπιος (1805-1905), ο Αγγελος Βλάχος (1838-1920) και ο Εμμανουήλ Ροΐδης (1835-1904).
Ετσι η στήλη του χρονογράφηματος καθιερώθηκε πια σε όλες, σχεδόν, τις αθηναικές εφημερίδες
στα τέλη του 19ου αιώνα. Τέτοια στήλη είχαν η “Εφημερίς” του Κορομηλά, η “Ακρόπολις” του
Βλάση Γαβριηλίδη, το “Αστυ”, το “Σκριπ”, η “Εστία”, οι “Καιροί”, το “Εμπρός”. Και σε αυτές τις
στήλες έγραφαν γνωστοί λογοτέχνες και δημοσιογράφοι όπως ο Μπ. Αννινός, ο Δ. Κακλαμάνος, ο
Κ. Παλαμάς, ο Θ. Βελλιανίτης, ο Αρ. Κουρτίδης, ο Ζ. Παπαντωνίου, ο Π. Νιρβάνας, ο Τ. Μωραϊτίνης, ο
Γρ. Ξενόπουλος, ο Ι. Κονδυλάκης και βέβαια ο Δημ. Χατζόπουλος.
Στα επόμενα χρόνια η σκυτάλη περνά σε μεγάλα ονόματα των νεοελληνικών γραμμάτων που
γράφουν σε όλες τις αθηναϊκές εφημερίδες: Σπ. Μελάς, Π. Χάρης, Π. Παλαιολόγος, Π. Παπαδούκας,
Δ. Ρώμας, Κ. Βάρναλης, Γ. Φτέρης, Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, Δ. Ψαθάς, Κ. Ουράνης και πολλοί άλλοι.
Από τα τέλη του 19ου αιώνα σημαντικό τμήμα των χρονογραφημάτων καταλαμβάνει η
ταξιδιωτική ειδησεογραφία. Παρακλάδι της ταξιδογραφίας, αυτονομήθηκε γρήγορα χάριν στους
σημαντικούς δημοσιογράφους και λογοτέχνες που την υπηρέτησαν με αφοσίωση. Σημαίνουσα
θέση μεταξύ αυτών κατέχει ο Δημήτρης Χατζόπουλος.
Κατ’ εξοχήν χρονογράφος ο Δημ. Χατζόπουλος υπηρέτησε τις αντίστοιχες στήλες πολλών
εφημερίδων με δεκάδες λογοτεχνικά ψευδώνυμα. Την εργώδη προσπάθειά του αναφέρει πολύ
χαρακτηριστικά ο διακεκριμένος θεατρικός συγγραφέας Παν. Παπαδούκας. Στο τελευταίο,
αποχαιρετιστήριο, χρονογράφημά του στην εφημερίδα “Εστία” ο Παν. Παπαδούκας αναλύει τις
δυσκολίες εξεύρεσης θεμάτων για κάποιον που γράφει καθημερινά χρονογράφημα σε εφημερίδα
και τονίζει με αδρές γραμμές την αγωνία που συνέχει τον χρονογράφο μέχρις ότου στείλει το
χειρόγραφό του στο τυπογραφείο και συνεχίζει: «Σε τέτοιες ώρες λοιπόν, εμένα τουλάχιστον, μου
έδιδε θάρρος και εγκαρδίωσιν η σκιά του παλαιού χρονογράφου Δημητρίου Χατζοπούλου. Όταν
εισήλθα ως ρεπορτερίσκος εις την δημοσιογραφίαν, τον επρόφθασα να γράφει χρονογράφημα εις
....επτά ημερησίας εφημερίδας! Και τότε οι εφημερίδες εξεδίδοντο και τας επτά ημέρας της
εβδομάδος. Ο Χατζόπουλος, φανατικός φυσιολάτρης, επιχειρούσε συχνά πολυημέρους εκδρομάς.
Έπρεπε, πριν αναχωρήση, να αφήση και την ανάλογον ...ποσότητα χρονογραφημάτων. Κάποτε,
λοιπόν, εκάθησε επί 48 ώρας στο γραφείο του και παρήγαγε 49 χρονογραφήματα!! Έπειτα,τα
εχώρησε ανά επτά δι’ εκάστην εφημερίδα -1”,2”,3”,4” κλπ- τα επήρε και αναχώρησε, χωρίς και να
μας χαιρετίση, για να τα ρίψη εις το γραμματοκιβώτιον ισαρίθμων εφημερίδων. Ο αυτοματισμός
εις την παραγωγήν χρονογραφημάτων! Εύλογον το ερώτημα: τι είδους χρονογραφήματα ήσαν
εκείνα, τα ομαδικώς παραγόμενα; Όχι αριστουργήματα, βεβαίως. Πολλά αρχίζουν με την φράσιν
”Όπως λέγαμε χθές” ή και προχθές. Αλλά όχι ολίγα ήσαν εξαίρετα».
Προφανώς οι βιοτικές ανάγκες τον αναγκάζουν να σπαταλιέται και να παρασύρεται από τον
«αδυσώπητο τροχό της δημοσιογραφίας», όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Π. Χάρης. Για να
συνεχίσει: «Βέβαια οι ανταποκρίσεις του απο την Γερμανία και οι φυσιολατρικές σελίδες του, όλες
εκείνες οι περιγραφές του ελληνικού τοπίου, οι λυρικοί ενθουσιασμοί και η εκπληκτική αντοχή του
“Πεζοπόρου” στα κατσάβραχα, δεν θα ξεχαστούν εύκολα. Θα μείνουν υλικό που θα εκτιμηθή
καλύτερα, όταν τακτοποιηθή με στοργή και γνώση».
Αντίστοιχες είναι και οι προσεγγίσεις του Ζ. Παπαντωνίου για «τα σαράντα χρόνια της
αφάνταστης δημοσιογραφικής του εργασίας που ήταν μια αδιάκοπη διαμαρτυρία και ένας
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σαρκασμός» προς όλους και για όλα. Για να συνεχίσει ο Ζ. Παπαντωνίου: «Μια πίστη του έμεινε στο
τέλος, η φύσις. Ή, σωστότερα, η Αττική. Δεν ήταν φίλος της από το γραφείο. Δεν την εθαύμασε για
το χρήμα και για τη γραμμή. Την περπάτησε! Εκπληκτική, απίστευτη μεταβολή του ανθρώπου της
καρέκλας σε μανιώδη και ακούραστον ορειβάτη. Ο οδοιπόρος Μποέμ δεν περνούσε. Παρατηρούσε,
μελετούσε, σημείωνε και μετρούσε. Έγραφε μια τοπογραφική, να πούμε, περιγραφή της θαυμάσιας
χώρας που δεν την επιχείρησε κανένας ως τώρα. Με την παράδοξη αυτή στροφή της ενέργειάς του
έγινεν ο πρωτοπόρος της πορείας στις ημέρες σας. Το παράδειγμά του, οι επίμονες περιγραφές
του, χρησίμευσαν πολύ για να δημιουργηθή το σημερινόν πνεύμα της φυσιολατρείας. Ο τουρισμός
έχει καθήκον να εκδώση το έργον του». Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του Δημ. Χατζόπουλου ο
Ζαχ. Παπαντωνίου σημείωνε: «Κανένα τραπέζι της δημοσιογραφίας δεν θα πιαστεί στο εξής απο
έναν τέτοιον πιστό της εργασίας, απο έναν άλλο κοσμογυρισμένο, καλλιεργημένο,
πολυδιαβασμένο, ακάματο Μποέμ. Το σκαρί του δεν ξαναγίνεται».
Η Πάρνηθα με την γραφίδα και τον φακό του “Πεζοπόρου”
Οι περιηγήσεις του Δημ. Χατζόπουλου κάλυψαν μεγάλες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της
Θεσσαλίας, της Ευβοίας, της Πελοποννήσου. Ξεχωριστό όμως ενδιαφέρον έδειξε για τα τοπία της
Αττικής, τα οποία περιέγραψε με μοναδικό τρόπο στα πολλά χρονογραφήματά του. Το ενδιαφέρον
και τα επαινετικά σχόλια των αναγνωστών αποτυπώνονται στις επιστολές που έστελναν, πολλές
των οποίων είδαν το φως της δημοσιότητας στις εφημερίδες με τις οποίες συνεργάζετο ο Δημ.
Χατζόπουλος.
Με υπέρτιτλο “Γνώμαι αναγνωστών” δημοσιεύεται στην εφημερίδα “Εμπρός” της 19 Αυγούστου
1920 η προτροπή του Καθηγητή Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Σωτηριάδη, προκειμένου
ο Δημ. Χατζόπουλος να προχωρήσει στην έκδοση σχετικού τόμου με τις κατά καιρούς περιηγήσεις
του στην Αττική. Οι εξαιρετικές περιγραφές των τοπίων της Αττικής εντυπωσίασαν και τον τότε
πρωθυπουργό Ελ. Βενιζέλο,ο οποίος ερώτησε τον απεσταλμένο δημοσιογράφο του «Εμπρός», που
τον συνόδευε στη προεκλογική του περιοδεία του 1920, για το ποιός είναι ο υπό το ψευδώνυμο
«Πεζοπόρος» χρονογράφος της εφημερίδας που αποδίδει “τόσον ωραία τας εικόνας των τοπίων
της Αττικής” (“Εμπρός”, 28 Οκτωβρίου 1920).
Από τα κείμενα αυτής της περιόδου, που υπογράφει ως “Πεζοπόρος” στην εφημερίδα “Εμπρός”,
εντοπίστηκαν 60 χρονογραφήματα που αναφέρονται στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας και τους
οικισμούς. Πρόκειται για κείμενα που δημοσιεύτηκαν απο τον Δεκέμβριο του 1919 μέχρι τον Ιούνιο
του 1923 και οι τίτλοι τους μαζί με τις ημερομηνίες δημοσίευσης παρατίθενται στο συνημμένο
παράρτημα. Στα 60 αυτά χρονογραφήματα πέρα απο τις λεπτομέριες των οδοιπορικών του
εξορμήσεων υπάρχει πλούτος πληροφοριών σχετικά με την ιστορία, την λαογραφία και την
καθημερινή ζωή στην Πάρνηθα και τους οικισμούς της. Από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο του
1923 τα χρονογραφήματα του “Πεζοπόρου” καλύπτουν αποκλειστικά ένα μεγάλο ταξίδι του σε
πολλές ευρωπαικές χώρες για να συνεχίσει για λίγο ακόμη τα χρονογραφήματά του ως
“Πεζοπόρος”. Στις 6 Νοεμβρίου δημοσιεύεται το τελευταίο χρονογράφημα του “Πεζοπόρου” με
τίτλο “Η χώνη του Ασωπού Α’“, για να συνεχίσει την επομένη 7 Νοεμβρίου 1923 με το
χρονογράφημα “Η χώνη του Ασωπού Β’“ αλλά πλέον ως “Αθηναίος”, αφού όπως σημειώνει στο
υστερόγραφο του χρονογραφήματος “συνηθισμένος να πεζοπορώ 18-22 ώρας και ήδη μη
δυνάμενος, ένεκα βλάβης του ποδός μου εκ των μακρών πεζοποριών, να βαδίζω περισσότερον
των 10-12 ωρών, ενδεχόμενον δε και ολιγώτερον, αν δεν τον θεραπεύσω, δεν δικαιούμαι προς το
παρόν της υπογραφής Πεζοπόρος, ως εκ τούτου υπογράφομαι Αθηναίος”.
Οι περιηγήσεις του Δημ. Χατζόπουλου συνδυάστηκαν με φωτογραφήσεις των αττικών
μνημείων και τοπίων στις διάφορες περιοχές. Η πολύχρονη και συστηματική προσπάθειά του
δημιούργησε ένα φωτογραφικό πλούτο για τον οποίο ήταν υπερήφανος. Σε χρονογράφημά του με
τίτλο “Αττικαί φωτογραφίαι”, στις 20 Μαρτίου 1923, γράφει για τις εκατοντάδες φωτογραφίες
που έχει σημειώνοντας ότι «όλαι αυταί αι θελκτικαί απεικονίσεις, εκδιδόμεναι θα ήταν αληθιναί
αποκαλύψεις».
Σε πολλές περιηγήσεις συνοδεύουν τον Δημ. Χατζόπουλο φιλικά του πρόσωπα, συνήθως
κάτοικοι της πρωτεύουσας,που θέλουν να προσεγγίσουν την αττική ύπαιθρο. Άλλωστε όπως
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εύστοχα επισημαίνει η Ειρ. Μπουντούρη, στον πρόλογό της στη συλλογή φωτογραφιών
“Ανατολικά της Αττικής”, την περίοδο του μεσοπολέμου παρατηρείται μεγάλη διάδοση του
εκδρομισμού “όπως μαρτυρεί η άνθηση των εκδρομικών και ορειβατικών σωματείων της εποχής”.
Βέβαια η διαφοροποίηση του Δημ. Χατζόπουλου σε σχέση με τον “οργανωμένο εκδρομισμό”
διαφαίνεται απο την απάντηση σε επιστολή αναγνώστη στο χρονογράφημα “Μερικαί αλήθειαι”
της 28 Σεπτεμβρίου 1923 όπου αναφέρει: «Η παρούσα στήλη ενεκαινίασε την γνώσιν της Αττικής
πέραν των μέχρι τούδε συνήθων γνωστών σημείων. Αυτή ωδήγησε τους πεζοπόρους παντού δι’
επιτοπίου ερεύνης και εδημιούργησε εις την κοινωνίαν πραγματικούς φυσιολάτρας, αθορύβους
εκδρομείς, μη ρητορεύοντας, μη ψευδομένους προς τον εαυτόν των και τους άλλους».
Τη σημασία των φωτογραφικών απεικονίσεων αναλύει εκτενώς ο Δημ. Χατζόπουλος στο
χρονογράφημά του “Διαφήμισις τοπίων” στο “Εμπρός” της 27 Ιουνίου 1921. Αφού αναφέρεται
στην ανάγκη προβολής του μοναδικού αττικού τοπίου, κρίνοντας, αναγκαία την συνδρομή των πιο
σημαντικών εικαστικών της εποχής Ιακωβίδη, Φωκά, Γ. Χατζόπουλου, Παρθένη, Θωμόπουλου,
Μαλέα και άλλων, επισημαίνει τις αξιόλογες επιδόσεις ερασιτεχνών φωτογράφων στην
αποτύπωση περιοχών της Αττικής.
Ειδικώτερα σημειώνει στο χρονογράφημα αυτό: «Ο φίλος μου κ. Γεώργιος Πολίτης, παίζων με
την φωτογραφίαν, πολλάκις είχε θαυμαστάς επιτυχίας της αττικής φύσεως. Διατηρώ μερικάς
ωραιοτάτας. Και ένα τερατούργημα. Τον εαυτόν μου. Και ενώπιόν μου έχω αυτήν την στιγμήν
σειράν φωτογραφιών από τας τελευταίας εκδρομάς εις την Αττικήν, εις ξηράν και θάλασσαν.
Στέκομαι με θαυμασμόν εις δύο απόψεις της Αρμενιάς, της Πάρνηθος. Φωτογραφίαι του φίλου
Άγγλου κ. Πάουλ. Είνε ταμπλώ, όχι φωτογραφίαι. Εις το ένα παρίσταται ο κωνοειδής βράχος της
Αρμενιάς, ανάμεσα σε υψηλά πεύκα, κλείοντα το έμπροσθεν της εικόνος. Εις το στενόν ανηφορικόν
μονοπάτι βαδίζει ο δασοφύλαξ, με το όπλον ανηρτημένον εις τον ώμον. Η σιλουέτα είνε
συνηρμοσμένη με το ελαφρόν χαριτωμένον τοπίον. Οι σκούροι τόνοι των πεύκων εξαίρουν
περισσότερον την ανοικτόχρωμον διαγραφήν του κωνοειδούς βουνού εις το βάθος. Η ορεινή
Αττική παρουσιάζεται εις την εμψυχωτέραν, θα έλεγε κανείς, έκφρασίν της με τον ιδιαίτερον
τύπον της,τον βαθύχρωμον, αλλά τόσον βελούδινον, απαλόν χρωματισμόν της. Η άλλη άποψις είνε
κάτωθεν του βράχου της Αρμενιάς. Ο ωραίος αργυρόχρωμος κώνος υψούται εις την ολόφωτον
ατμόσφαιραν γυμνός, λιτός, απέριττος. Πυκνή βλάστησις πεύκων εκτείνεται εις την βάσιν του.
Όμιλος εκδρομέων καλύπτει το λειβάδι εις τους πρόποδας του βουνού. Συμμετρία τοπίου και
μορφών. Διαύγεια φωτός, γεμάτη απο την χαράν δροσερής θερινής ημέρας. Με μίαν ματιάν
πείθεσαι, ότι εδώ είνε Πάρνης, βουνόν άγριον εις σύνθεσιν βράχων αλλά τόσον ελαφρόν εις
αναγλυφικήν έκφρασιν απο τον μάγον, αναδημιουργικόν φως του αττικού ηλίου. Αναφέρω τα δύο
αυτά τυχαία παραδείγματα δια να τονίσω την ανάγκην, ότι εις την φωτογραφικήν αναπαράστασιν
των τοπίων της Αττικής, της ελληνικής φύσεως, χρειάζεται απαραιτήτως καλλιτεχνική
προδιάθεσις».
Στο χρονογράφημά του “Αττικαί φωτογραφίαι”, που δημοσιεύτηκε στις 20 Μαρτίου 1923,
αναφέρει οτι θα μπορούσε να εκδοθεί “ένα λεύκωμα εκ χιλίων και πλέον φωτογραφιών εκτάκτου
ενδιαφέροντος”, απο αυτές που είχε. Σημειώνει μάλιστα τα εξής για την Πάρνηθα: «Και πόσον
εξαίσιαι αι φωτογραφίαι των μυστικωτέρων πηγών της Πάρνηθος, τας οποίας πρώτος
περιέγραψα λεπτομερώς επίσης. Κυττάζω τους πελωρίους βράχους του Άρματος, τας τρομεράς
χαράδρας, κρημνούς της Πάρνηθος, του Χάρακα, του Τσουργελιού, τόσα άλλα απόκρημνα μέρη,
τόσας άλλας αποκρύφους θελκτικωτάτας λεπτομερείας, αι οποίαι απετυπώθησαν εις την
συλλογήν μου και σκέπτομαι το ενδιαφέρον που θα εκινούσαν εις το κοινόν δημοσιευόμεναι».
Κατά την διάρκεια της αναδίφησης για την συλλογή και επεξεργασία των χρονογραφημάτων
τύχη αγαθή με οδήγησε, με την καθοριστική βοήθεια του φίλου εκδότη Στρατή Φιλιππότη, στον
εντοπισμό του Κ. Ζαρόκωστα απογόνου της οικογένειας Χατζόπουλου. Ο Κ. Ζαρόκωστας με
ευγενική προθυμία παραχώρησε τις φωτογραφίες που τράβηξε ο Δημ. Χατζόπουλος
πεζοπορώντας στην Πάρνηθα και που μια επιλογή απο αυτές προβάλεται σήμερα ταυτόχρονα με
την παρουσίαση της ανακοίνωσης. Οι φωτογραφίες αυτές εμπλουτίζουν ήδη την ούτως ή άλλως
πλούσια συλλογή της ΙΛΕΑ, χάρις στις άοκνες και συστηματικές προσπάθειες του Προέδρου της Γ.
Φυτά. Στην πίσω πλευρά κάθε φωτογραφίας υπάρχει ιδιόχειρη αναγραφή από τον Δημ.
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Χατζόπουλο για το περιεχόμενό της με εξαίρεση δύο φωτογραφίες που του έχουν σταλεί από
συγγενικό του πρόσωπο και αναφέρονται σε εκδρομή που έγινε με τον “ Πεζοπόρο” στην περιοχή
Κιούρκων.
Οι τίτλοι και μόνον των 60 χρονογραφημάτων, που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα,
δίνουν ένα ευρύτατο φάσμα περιοχών που απετέλεσαν εκδρομικούς προορισμούς του
“Πεζοπόρου” την περίοδο 1919-1923. Μενίδι, Αφίδνες, Αγ. Μερκούριος, Μονή Κλειστών, Καραβόλα,
Κακοσάλεσι, Αρμενιά, Βούντημα, Φασίδερι, Κανταλίδι, Κλημέντι, Κηφισός, Δεκέλεια, Μπελέτσι,
Ξηρόρεμμα, Μόλα, Σουνάς, Κατσιμίδι, Μεγάλη Βρύση, πηγή Γκούρας, Λούτσα Σκίν, Κεραμίδι, Άρμα,
Φυλή, Μπόρσι, Σκίπιζα, Ξούλιζα, Ταλμίθι, Βλασάτη.
Αν σε αυτά προστεθούν πολλές δεκάδες σημείων που αναφέρονται στα 60 αυτά
χρονογραφήματα δημιουργούν πραγματικά ένα μοναδικό σύνολο που δίνει έναυσμα, ένα σχεδόν
αιώνα μετά, για την διαμόρφωση διαδρομών που θα επιλέξει σήμερα ο επισκέπτης της Πάρνηθας
και ταυτόχρονα ένα όγκο στοιχείων που θα βοηθήσει την ιστορική και λαογραφική έρευνα της
ευρύτερης περιοχής. Καθοριστική βοήθεια στον σύγχρονο αναγνώστη δίνει το κεφάλαιο
“Τοπωνύμια Πάρνηθας”, που περιέχεται στο βιβλίο “Πάρνηθα” των Δημ. Γιώτα και Ν. Νέζη που
εξέδωσε το 2006 η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής.
Χρειάζεται βέβαια προσοχή και διασταύρωση των στοιχείων, γιατί ο Δημ. Χατζόπουλος,
φοβούμενος αντιγραφείς του περιεχομένου των χρονογραφημάτων του, ακολούθησε την γνωστή
πρακτική που υπαγορεύει την σποραδική αναγραφή ηθελημένων σφαλμάτων. Αυτό το
επισημαίνει και ο ίδιος στο χρονογράφημά του “Χαράδρα Πέρνηθος”, που δημοσιεύτηκε στις 23
Μαίου 1924, όπου αναφέρει: «Όσα σφάλματα ΕΠΙΤΗΔΕΣ και αν έχω παραθέσει, όπως
“επανειλημμένως εδήλωσα”, δια να μην κλέψουν οι αδηφάγοι σταχυολόγοι πάντως η βάσις είναι
χρησιμοποιήσιμος».
Οι ερευνητές και οι φίλοι της Πάρνηθας είναι βέβαιο ότι εντρυφόντας σε αυτήν την βάση που
αποτύπωσε η γραφίδα και ο φακός του Δημ. Χατζόπουλου, μπορούν να εμπλουτίσουν τα
πληροφοριακά δεδομένα που είναι μέχρι σήμερα γνωστά και προσιτά.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΤΑΣ
Βιολόγος, Πρόεδρος ΙΛΕΑ
Η ληστεία στην Πάρνηθα του 19ου αιώνα.
Στο Α΄ Συμπόσιο, που έγινε το 1989 εδώ, η αείμνηστη Μαρία – Μιχαήλ – Δέδε παρουσίασε
ανακοίνωση της με τίτλο «Ληστεία και Πειρατεία στην Αττική κατά τους προεπαναστατικούς και
μεταναστευτικούς χρόνους».
Στην ανακοίνωσή της αυτή, υπάρχει ένα έγγραφο του Ιουνίου 1836, δίγλωσσο, στα ελληνικά και
γερμανικά, όπου αναφέρεται:
«Καθώς ακούγεται, ο Βαρνάβας με τον σύντροφο του Ν. Καλαγράν και τον αδελφό του
ευρίσκονται εις Μενίδι πάσαν νύκταν και υποδέχονται καλώς υπό των κατοίκων»… Στη συνέχεια
διατάσσεται η χωροφυλακή να «υποβάλει εις εξέτασιν τους κατοίκους περί της αποκρύψεως και
ποινήν» …κλπ
Προφανώς ο σύντροφος του ληστή Βαρνάβα, Ν. Καλαγράν, φαίνεται ήταν ο Μενιδιάτης Ν.
Καλογράνης.
Η Ληστεία στην μετεπαναστατική Ελλάδα, όπως και στην προεπαναστατική, αλλά και στην
επαναστατική, ήταν υπαρκτή και εντελώς αποδεδειγμένη. Το ίδιο και στην Αττική, η Πάρνηθα,
είναι το μεγαλύτερο βουνό της Αττικής, χωρίς οδικό δίκτυο, παρά μόνο με παμπάλαια, πανάρχαια
μονοπάτια- προαιώνιους δρόμους, και δρόμους διαφυγής οποιουδήποτε διωκόμενου. Στην
Πάρνηθα εύκολα κάποιος κρύβεται και εύκολα φεύγει προς τη Βοιωτία, προς την Πεντέλη, προς τις
ανατολικές, δυτικές και νότιες ακτές της Αττικής, προς τον Κιθαιρώνα, την Εύβοια και το Θριάσιο.
Κι ακόμα, την εποχή εκείνη, κάποιος μπορούσε με 7 ώρες πορεία και τύχη, να φτάσει στα τότε
σύνορα και να περάσει στο Τούρκικο.
Το φαινόμενο της Ληστείας, έγραφε ο γνωστός Δάνος παραμυθάς Χανς – Κρίστιαν Άντερσεν,
υπάρχει πάντοτε και παντού. Ο ίδιος, στην Αθήνα στα μέσα του 19ου αιώνα, είχε παρακολουθήσει
την εκτέλεση κάποιου ληστή.
Στην παρούσα εισήγηση, δεν θα μας απασχολήσουν τα γενεσιουργά αίτια της ληστείας. Ούτε και
οι αφορμές. Η παρούσα εισήγηση, δεν θα μπει επίσης στα άδυτα των κρατικών βιβλιοθηκών και
αρχείων, στα ντοσιέ και στα συρτάρια των οποίων βρίσκονται χιλιάδες έγγραφα που
πραγματεύονται το θέμα της ληστείας στην Αττική.
Ο εισηγητής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους ιστορικούς, παρά μόνο
ερασιτεχνικά. Άλλωστε η περιέργεια του υποφαινόμενου αναγνώστη, όπως και κάθε αναγνώστη,
δεν τον φτάνει για να τον αναδείξει σε ιστορικό, η ιστοριοδίφη, ή λαογράφο ή λαογραφίζοντα
ερευνητή. Για τον εαυτό μου διατηρώ έναν και μόνο τίτλο: Αυτόν του αναγνώστη, και μάλιστα του
αναγνώστη που δεν κατάλαβε ποτέ ούτε και θα καταλάβει την ύπαρξη -ταμπού στην έρευνα του
παρελθόντος.
Να έρθουμε λοιπόν στο θέμα μας: κατά καιρούς η Πάρνηθα φιλοξενεί ληστές. Βαριά ονόματα
ληστών όπως του Νταβέλη, του Κακαράπη, του Ζαφείρη, του Μπελούλια, του Καινούριου, του
Φαντούκη, του Μαλισόβα, του Κουκουβίνου και του Καλαμπαλίκη ανεβουκατεβαίνουν στην
Πάρνηθα, συλλαμβάνουν χωροφύλακες και χωρικούς στο Τατόι, σκοτώνουν χωροφύλακες στα
Λιόσια.
Πριν την εμφάνιση του Νταβέλη, το 1846, ο κοντοπατριώτης μας λήσταρχος, Σπύρος Μπίμπισης
ή Μπίμπιζας, αιχμαλωτίζει την περίφημη Δούκισσα της Πλακεντίας, δύο μόλις χρόνια μετά την
αμνήστευση ή τη μείωση της ποινής του. Εφημερίδες και αλληλογραφία της εποχής των
χαρακτηρίζουν το αντίθετο του αιμοσταγούς: ευγενικό, ντροπαλό και γραφικό. Μετά από
ολιγόωρη αιχμαλωσία, στην Πεντέλη, η συμμορία του φεύγει άπρακτη λόγω εμφάνισης
αποσπάσματος χωρικών από το Χαλάνδρι. Φαίνεται να έγινε κάποια διαπραγμάτευση για λύτρα, ο
Μπίμπισης χωρίς συναίσθηση νομισμάτων της εποχής και ποσών, στο τέλος εγκαταλείπει το
ένδοξο πεδίο της αιχμαλωσίας, αποκομίζοντας αμήχανα ένα μικρό φιλοδώρημα μερικών δραχμών
που του δόθηκε… Το τέλος του Σπύρου Μπίμπιση ήταν αξιοθρήνητο, αλλά κοινό στους ληστές. Η
κυβέρνηση του αποστέλλει, ως κρατικό δολοφόνο, ένα άλλο μεγάλο ληστή, τον Χρήστο Βούλγαρη,
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λήσταρχο που μπαινόβγαινε στο Τουρκικό και τελικά απαγχονίστηκε το 1848 με διαταγή του
Τούρκου διοικητή Θεσσαλίας, Χατζή Χουσεΐν. Και η σύλληψη του Βούλγαρη έγινε με δόλο, πράγμα
σύνηθες. Ο Βούλγαρης το 1846 είχε αποκτήσει την εμπιστοσύνη του Μπίμπιση και τον πιστολίζει ή
μάλλον κουμπουριάζει μπαμπέσικα.
Το αμέσως προηγούμενο διάτημα της δολοφονίας του ο Μπίμπισης φιλοξενείται και δεν
κρύβεται στα πάτρια εδάφη, καλλιεργώντας ίσως και κτήματα του, πράγμα και αυτό σύνηθες
ενίοτε. Άλλωστε και ο ληστής Κωνσταντίνος Ματρύζος, από την Αγόριανη Παρνασίδως, καθ΄ όλη
τη διάρκεια του ληστρικού του βίου εξασκούσε το επάγγελμα του ράφτη στο Κορωπί.
Άλλη περίφημη συμμορία, που ήξερε καλά την Πάρνηθα, ήταν αυτή των Αρβανιτάκηδων,
γνωστή από την απαγωγή και δολοφονία των Αγγλοϊταλών διπλωματών στο Δήλεσι, το 1870. Οι
Αρβανιτάκηδες (ο Τάκος και ο Ντίνος) το 1858 είχαν μητέρα, τρεις αδελφούς, δύο αδελφές στις
στάνες του Μήτρο Μαλαμούλη και στις στάνες του Κώστα Δόση. Τα τσελιγκάτα της εποχής, είτε
θερινά είτε χειμερινά, αριθμούσαν δεκάδες ή εκατοντάδες μέλη συγγενικά μεταξύ τους και φίλα
προσκείμενα σε ληστές συγγενείς τους ή όχι. Τέτοια μόνιμα τσελιγκάτα ήταν του Χρήστου Μακρή
στα κτήματα του Σκαρλάτου Σούτσου, του Κολοβού, του Μπουραντά και του φίλου. Προστάτης
των στρατιωτών μεγαλοκτηματίας και πολιτευτής. Στην Πάρνηθα στη Μεσοβασιλεία. Το 1863, 24
μέλη της ομάδας του τσέλιγκα Μήτρου Μεγαγιάννη στη θέση Λοιμικό, συγγένευσαν με τους
λήσταρχους Μήτρο Καψάλη, Σπύρο Μηλιώνα, Παναγιώτη Γκώγκο και Κώστα Νικολαόυ. Από την
ομάδα του τσέλιγκα Γεωργίου Μακροδημήτρη στη θέση Οζιά, 15 μέλη συγγένευαν με τους
Μηλιώνα και Γκώγκο. Από την ομάδα του Θεόδωρου Μπάτη, στην Αγία Τριάδα, 12 μέλη
συγγένευαν με τον λήσταρχο Αθανάσιο Σελιάμη. Από την ομάδα του Γιάννη Πετρογιάννη στη
Ντράσιζα, 15 μέλη συγγένευαν με τον λήσταρχο Καψάλη, από του Τάσιου Καραγιώργη στο Τατόι,
10 μέλη συγγένευαν με τον λήσταρχο Κωσταντή Καραγιάννη και από το τσελιγκάτο του Γιάννη
Μεγαγιάννη στα Λιόσια, 8 μέλη συγγένευαν με του λήσταρχους Μηλιώνα και Σελιάμη.
Φοβερός ληστής της Αττικής ήταν ο Σπανός. Αιμοσταγής, με φίλους τους περισσότερους
τσελιγκάδες της Πάρνηθας, της Θήβας, του Καρπενησίου και της Φθιώτιδας. Ο Σπανός απήγαγε για
λύτρα τον γιο του Χανιτζή Χατζηδάκη στα Καλύβια της Χασιάς, μέλος και αυτός πολλών
συμμοριών και φίλος των Αρβανιτάκηδων.
Άλλα μεγάλα τσελιγκάτα, φίλα προσκήμενα στους συγγενείς τους ληστές ήταν του Τόλια
Μακρή, του Σπύρου Κλεφτάκη και του Στέργιου Σταθούλ, στη θέση Χούνη όπου και τα μαντριά του
Σκαρλάτου Σούτσου.
Για παράδειγμα ο φόνος της Μαρίας.
Ας ακούσουμε μια μαρτυρική περιγραφή της 13 Απριλίου του 1858 του Νάσου Κώτζου,
βλαχοποιμένος Ξηρομερίτη, ετών 20-25, χριστιανού:
«Είδαμε ταις παγάναις και ολημεριάσαμε πλησίον του Μετοχίου Αγίας Τριάδος προς το Μενίδι,
εκείθεν ετραβήξαμεν κάτωθεν του Τατοΐου όπου ολημεριάσαμε και έπεσεν ένα κορίτσι μικρόν
επάνω μας. Το επιάσαμε είδαμε τον γέροντα όπου έκανε χωράφι κατά το Τατόι, ενομίσαμε ότι πάει
να μας προδώσει, αφήσαμε το μικρόν κορίτσι και επιάσαμε το μεγάλον κορίτσι και ετραβήξαμεν
τον ανήφορο και εκόψαμε το κορίτσι προς εκδίκησην, διότι είδαμε τους στρατιώτας όπου ήρχοντο
από το Τατόι τον κατήφορο (… επιάσαμε κάτι γελαδαραίους κ.λπ.). Το κορίτσι εις το Τατόι
εσκότωσεν ο φονευθείς Γεώργιος Ακρίδας».
Το 1852, ο Εντμοντ Αμπού ήρθε στην Αθήνα ως εταίρος της Γλλικής σχολής Αθηνών και έμεινε
ως το τέλος του 1853. Βολταιρικός, ουμανιστής, φιλελεύθερος και ριζοσπάστης τα δύο βιβλία του
«Η Ελλάδα του Όθωνος» και «Οι βασιλείς των ορέων» είναι γνωστά. Στο δεύτερο έξω από την
Χασιά ο λήσταρχος λέγεται Χατζησταύρου. Οι περιγραφές του τον έκαναν γνωστό ως συγγραφέα
παρά ως Αρχαιολόγο.
Επειδή κάθε πράγμα του παρελθόντος πρέπει να διερευνάται υπό το πρίσμα της εποχής του,
οφείλουμε να πούμε ότι οι μέθοδοι του κράτους, των οροφυλάκων, των χωροφυλάκων και των
αποσπασμάτων σχεδόν πάντα ήταν ίδιες με των ληστών.
Ο λαός τραγουδούσε τα κατορθώματα και κυρίως τον θάνατο πολλών ληστών, στην Αττική
κυκλοφορούσαν τραγούδια για τον Νταβέλη, τον Κατσαντώνη, τον Καλαμάτα, τον Λύγκο τον
λεβέντη, τον αρχιληστή και άλλους.
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Αργότερα η φαντασία του λαού τροφοδοτήθηκε από λαϊκά αναγνώσματα και ιστορίες σε
συνέχειες εφημερίδων της εποχής, κάνοντας την πραγματικότητα να ξεθωριάζει και το μύθο να
ωραιοποιεί τα σκληρά περιστατικά.
Η Πάρνηθα εξακολούθησε να φιλοξενεί ληστές μέχρι το 1930 περίπου. Ληστές και κάθε είδους
κυνηγημένους: Φυγόδικους, Δραπέτες, Φονιάδες, Λιποτάκτες, Κινηματίες και κάθε λογής
κατατρεγμένους, θύματα, αλλά και θύτες.
Στα ντουλάπια των αρχείων, στις εφημερίδες της εποχής και στα σκόρπια περιηγητικά βιβλία
το ληστρικό παρελθόν της Πάρνηθας αναπαύεται. Μικρές δόσεις αυτού, θα βγαίνουν κατά κύματα
και θα τροφοδοτούν τη φαντασία των περίεργων αναγνωστών, όπως εγώ, αλλά και των
περίεργων ακροατηρίων, όπως εσείς…
Ευχαριστώ!
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ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΣΤΡΙΦΤΟΥ- ΒΑΘΗ
Καθηγήτρια μ.ε., Ιστορικός- Συγγραφέας
Αναφορές των αρχαίων συγγραφέων για τους τυραννοκτόνους
Αρμόδιο και Αριστογείτονα και τιμές της αθηναϊκής πολιτείας
Ερχόμαστε τώρα σε ένα θέμα, που και αυτό σχετίζεται με την Πάρνηθα. Είμαστε στη
βορειοανατολική πλευρά της σε μια περιοχή που ευτυχώς ακόμα αντιστέκεται στην πληθυσμιακή
έκρηξη της Αθήνας, αν και είναι πολύ κοντά της. Εκεί βρίσκεται η κωμόπολη των Αφιδνών γνωστή
και ως Κιούρκα. Φέρει την ονομασία του αρχαίου δήμου των Αφιδνών του δεύτερου σε μέγεθος
μετά τις Αχαρνές. Οι Αφίδνες ευτύχησαν να είναι τόπος καταγωγής πολλών προσωπικοτήτων, που
διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα αθηναϊκά πράγματα την αρχαία εποχή. Ανάμεσά τους ο
Αρμόδιος και ο Αριστογείτων οι επονομαζόμενοι τυραννοκτόνοι, που θεωρήθηκαν πρότυπα
ευεργερτών του αθηναϊκού κράτους, απελευθερωτές της Αθήνας και σύμβολα της δημοκρατίας
της.
Είναι γνωστό ότι το αθηναϊκό κράτος ταλανιζόταν πολύ από τα διάφορα αριστοκρατικά γένη
που μάχονταν μεταξύ τους με όλες τους τις δυνάμεις για την εξουσία. Επωφελούμενος απ’ αυτές
τις διαμάχες ο Πεισίστρατος, αρχηγός των Διακρίων, όπως ονομαζόταν η παράταξή του, κατέλαβε
την Ακρόπολη και έγινε μόνος κύριος της εξουσίας εγκαθιδρύοντας τυραννία στην Αθήνα.
Όταν πέθανε ο Πεισίστρατος, το 528/527 π.Χ., την εξουσία πήρε ο μεγαλύτερος γιος του, ο
Ιππίας. Ο δεύτερος, ο Ίππαρχος, βοηθούσε στη διακυβέρνηση, ενώ ο τρίτος, ο Θεσσαλός, μετείχε
ελάχιστα έως καθόλου στα πολιτικά πράγματα. Γενικά η πολιτική του Πεισίστρατου συνεχιζόταν
στις εσωτερικές, όσο και στις εξωτερικές υποθέσεις από τον γιο του, Ιππία.
Το 514 π.Χ. όμως επρόκειτο να προέλθει το πρώτο σοβαρό πλείγμα εναντίον της τυραννίας, από
προσωπικά αίτια και όχι από ευρύτερη δυσανασχέτιση του λαού. Ο Αρμόδιος και ο Αριστογείτων,
μέλη του γένους των Γεφυραίων, του δήμου Αφιδνών, κατέστρωσαν σχέδιο δολοφονίας των
τυράννων την ημέρα της πομπής των Παναθηναίων, γιατί τότε μπορούσαν να εμφανιστούν
δημόσια ένοπλοι, χωρίς να κινήσουν υποψίες. Λίγοι μυήθηκαν στη συνομωσία και είχαν την
προσδοκία ότι, μετά το πρώτο χτύπημα, οι πολίτες θα εκδηλώνονταν υπέρ της ελευθερίας. Αλλά,
ενώ είχε φτάσει η στιγμή της τελικής επίθεσης, έγινε αντιληπτό ότι ο τύραννος Ιππίας συνομιλούσε
με έναν από τους συνομώτες έξω από τα τείχη του Κεραμεικού. Πιστεύοντας οι υπόλοιποι συνεργοί
ότι το σχέδιο τους είχε προδοθεί, εγκατέλειψαν την ιδέα να πλήξουν τον Ιππία και όρμησαν
εναντίον του αδελφού του Ίππαρχου και τον θανάτωσαν. Ο Αρμόδιος δολοφονήθηκε επιτόπου και
αργότερα ο Αριστογείτων συνελήφθη βασανίστηκε και εκτελέστηκε.
Την εποχή αυτή του γεγονότος οι Αθηναίοι δεν εκδήλωσαν κάποια συμπάθεια για τους
συνομώτες. Η πράξη όμως των τυραννοκτόνων, όπως αποδείχθηκε αργότερα, ήταν η αρχή της
αλλαγής στη συμπεριφορά του Ιππία, ο οποίος έγινε υπερβολικά σκληρός και καχύποπτος.
Στράφηκε εναντίον του γένους των Αλκμεωνιδών και τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν την πόλη,
ενώ άρχισε να φέρεται φιλικά προς τον Πέρση βασιλιά. Όλα αυτά έκαναν τους Αθηναίους
τρομερούς εχθρούς της τυραννίας. Μίσησαν τον Ιππία και ήθελαν την απομάκρυνση του από την
εξουσία, ενώ άρχισε να είναι συμπαθής η ανάμνηση του Αρμόδιου και του Αριστογείτονα. Στο
μεταξύ, οι εξόριστοι Αλκμεωνίδες, φρόντιζαν για την επιστροφή τους στην Αθήνα χωρίς
αποτέλεσμα. Έτσι στράφηκαν στο Μαντείο των Δελφών με το οποίο η οικογένεια είχε ισχυρούς
δεσμούς και επανειλημμένα είχε ενισχύσει. Ζήτησαν από το μαντείο να πείσει να βοηθήσουν οι
Σπαρτιάτες στην πτώση της τυραννίας. Όποτε λοιπόν οι Σπαρτιάτες ζητούσαν συμβουλή από το
Θεό εκείνος τους απαντούσε: «Ελευθερώστε πρώτα την Αθήνα». Έτσι, η διπλωματία των
Αλκμεωνιδών έπεισε τους Σπαρτιάτες να επιβάλουν την ελευθερία στην Αθήνα, αφού ήδη και
εκείνοι ίσως θεωρούσαν ύποπτη τη συμπεριφορά του Ιππία και τις σχέσεις του με τους Πέρσες. Οι
Λακεδαιμόνιοι λοιπόν εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του τυράννου, τον ανέτρεψαν και
ελευθέρωσαν την Αθήνα. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια, που οι Αθηναίοι δεν συμπαθούσαν και
πολύ. Είναι πραγματικά εκπληκτικό, αλλά όχι και μοναδικό στην αθηναϊκή ιστορία, ότι οι Αθηναίοι
όσες φορές μιλούσαν για την ελευθερία από την τυραννία προτιμούσαν να αγνοούν τα πραγματικά
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περιστατικά και να στρέφονται σε κάτι διαφορετικό και ίσως πιο ρομαντικό γι’ αυτούς. Το
εγχείρημα του Αρμόδιου και του Αριστογείτονα, δεν πρέπει καθόλου να υποτιμάται, αλλά να
θεωρείται το προοΐμιο για την πτώση του Ιππία. Ήταν μια τολμηρή πράξη, που προκάλεσε μια
σειρά γεγονότων, τα οποία κατέληξαν στην πτώση της τυραννίας. Ο Ηρόδοτος1 και ο Θουκυδίδης2
οι πλέον διάσημοι ιστορικοί μας για την αρχαία Ελλάδα, υποβιβάζουν το γεγονός του εγχειρήματος
των τυραννοκτόνων και αναφέρουν ότι αυτή η δολοφονία απέτυχε να βάλει ένα τέλος στην
τυραννία. Για τον Θουκυδίδη ειδικά, η δολοφονία του Ίππαρχου είναι μία πράξη «αλόγιστος
τόλμα», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο Ηρόδοτος προχωρά ακόμα περισσότερο, για να
βεβαιώσει ότι η δολοφονία του Ίππαρχου κατέστησε την τυραννία στην Αθήνα χειρότερη απ’ ότι
ήταν πριν.
Οι αθηναϊκοί νόμοι και τα έθιμα σχετικά με τους τυραννοκτόνους μας παρέχουν σημαντικά
στοιχεία για τη στάση των Αθηναίων απέναντι στον Αρμόδιο και τον Αριστογείτονα τον 5ο αιώνα
π.Χ. και μετέπειτα. Και υπήρξαν διάφοροι τέτοιοι νόμοι, οι οποίοι στο σύνολό τους αποδεικνύουν
ότι οι τυραννοκτόνοι ήταν σεβαστοί στους Αθηναίους. Ο Αρμόδιος και ο Αριστογείτων
λατρεύτηκαν σαν ήρωες και οι Αθηναίοι χορήγησαν προνόμια στα μέλη των οικογενειών τους. Ένα
από τα καλύτερα βεβαιωμένα προνόμια, και το μοναδικό που αναφέρεται τον 5ο αιώνα, είναι η
σίτιση, το δικαίωμα δηλαδή να γευματίζουν οι απόγονοι δωρεάν στο πρυτανείο. Η χορήγηση αυτού
του προνομίου αναφέρεται σε διάταγμα χρονολογημένο από το 440 έως 430 π.Χ. περίπου.
Πιθανότατα εισηγητής του είναι ο Περικλής. Το διάταγμα χορηγεί σίτιση στους ιερείς των θεών
πρώτα και έπειτα στους απογόνους του Αρμόδιου και του Αριστογείτονα. Μετά από αυτούς είναι
ίσως οι ιερείς του Απόλλωνα και οι νικητές στους ολυμπιακούς αγώνες στα Νέμεα και στα Πύθια.
Ότι οι απόγονοι των Τυραννοκτόνων εμφανίζονται δεύτεροι στο κατάλογο είναι μια ένδειξη της
σπουδαιότητας που είχαν και του σεβασμού που απολάμβαναν από την αθηναϊκή πολιτεία. Η
σίτιση ήταν ένα καθημερινό οικονομικό βάρος για το κράτος. Στις κωμωδίες του Αριστοφάνη
καθίσταται σαφής η δυσαρέσκεια γι’ αυτό το προνόμιο από τον μέσο πολίτη. Στις κωμωδίες
«Ιππείς», «Ειρήνη» και «Αχαρνείς» υπάρχουν αναφορές σε άλλες κατηγορίες σιτιζομένων, αλλά δεν
υπάρχει καμία νύξη στη σίτιση των απογόνων των τυραννοκτόνων. Προφανώς οι σιτιζόμενοι στις
κωμωδίες του Αριστοφάνη, για τις οποίες υπήρχε δυσαρέσκεια, ήταν διαφορετική κατηγορία από
τις οικογένειες των τυραννοκτόνων. Όμως από αυτές τις αναφορές προκύπτει ότι η σίτιση ήταν
ένα σημαντικό και πολύ ορατό προνόμιο, η παροχή του οποίου γινόταν αντικείμενο παρατήρησης
από τους δημότες. Άλλωστε ποιος δεν θα αγανακτούσε με αυτούς που ζουν σε βάρος του κράτους.
Σίγουρα ο Σωκράτης το είχε αυτό κατά νου, όταν πρότεινε ως εναλλακτική τιμωρία για τον ίδιο τη
σίτιση του στο Πρυτανείο, όπως αναφέρεται στην Απολογία του3.
Αν λάβει κανείς αυτά υπόψη είναι διδακτικό ότι καμία κατακραυγή δεν ακούγεται εναντίον της
επιχορήγησης στους απογόνους των τυραννοκτόνων. Προφανώς το δικαίωμα αυτό είχε γίνει
πλήρως αποδεκτό και η αποδοχή από μόνη της είναι στοιχείο σεβασμού των τυραννοκτόνων, αν
και μερικοί από τους απογόνους τους ήταν αμφισβητούμενες προσωπικότητες, όπως
αποδεικνύεται από μια ομιλία του ρήτορα Ισαίου4. Ο Ισαίος χλευάζει το Δικαιογένη, απόγονο του
Αρμόδιου, ο οποίος προδίδει την επιφανή οικογένειά του και τα προνόμια της σίτισης, της
προεδρίας και της ατέλειας. Αλλά ο Ισαίος δεν πρότεινε να ανακληθούν τα προνόμια επειδή
δόθηκαν σε ανάξιους ανθρώπους.
Στο λόγο του Περί Παραπρεσβείας5, ο Δημοσθένης αναφέρει ότι οι απόγονοι του Αρμόδιου και
του Αριστογείτονα έχουν άδεια για να συμμετέχουν στις σπονδές σε όλους τους ναούς. Αποκαλεί
μάλιστα ο Δημοσθένης τους τυραννοκτόνους μέγιστους των ευεργετών όλων των Αθηναίων.
Τέλος, ο Δείναρχος6 κατηγόρησε τον Δημοσθένη ότι επέτρεψε στον Άρπαλο να μοιραστεί τα
γεύματα στο Πρυτανείο με τους απογόνους των τυραννοκτόνων, κάτι που δεν ήταν πατριωτικό.
Το συμπέρασμα είναι ότι οι απόγονοι των τυραννοκτόνων ήταν αντάξιοι του προνομίου.
Βέβαια ίσως όλα αυτά είναι ρητορικές υπερβολές που έγιναν για λόγους εντυπωσιασμού.
Πρέπει όμως να υπήρχε μια βάση πραγματικού σεβασμού στα προνόμια των απογόνων του
Αρμόδιου και του Αριστογείτονα, εφόσον ούτε μία φορά δεν καταγγέλλεται η χορήγηση των
προνομίων. Στη κωμωδία «Ιππείς»7 ο Αριστοφάνης αναγκάζει το λαό να πει στον Αλλαντοπώλη:
«Ποιος είσαι άνθρωπε; Μήπως είσαι από τους απογόνους του Αρμόδιου;
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Αν πράγματι αυτό συμβαίνει αληθινά είναι γενναίο».
Το περιεχόμενο είναι φυσικά χιουμοριστικό, αλλά οι στίχοι αποδεικνύουν καθαρά ότι οι
τυραννοκτόνοι και οι απόγονοι τους θεωρήθηκαν ευεργέτες στην Αθήνα το 424 π.Χ. Ο
Πλούταρχος8 στη βιογραφία του Αριστείδη αναφέρει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Οι Αθηναίοι
πληροφορήθηκαν ότι μια απόγονος του Αριστογείτονα ζούσε ανύπαντρη και φτωχή στη Λήμνο. Οι
Αθηναίοι την έφεραν στην Αθήνα, την πάντρεψαν με ένα άτομο καλής ανατροφής και της έδωσαν
ένα κτήμα για προίκα. Αυτή η ιστορία είναι ένα περαιτέρω στοιχείο του σεβασμού για τους
τυραννοκτόνους.
Ένα άλλο στοιχείο βρίσκεται στο λόγο του ρήτορα Ανδοκίδη. Ο ρήτορας αναφέρει ένα όρκο σε
ένα νόμο του 410 π.Χ., ο οποίος έλεγε: «εάν κάποιος σκοτώσει κάποιον που ανατρέπει τη
δημοκρατία θα φροντίσω γι’ αυτόν και τα παιδιά του, ακριβώς όπως για τους απογόνους του
Αρμόδιου και του Αριστογείτονα». Αυτό αποδεικνύει ότι η κρατική ευθύνη γι’ αυτές τις οικογένειες
εξασφαλίστηκε με όρκους και αποδεικνύει ότι η φροντίδα για τους απογόνους ήταν ιερό καθήκον.
Οι αναφορές στους τυραννοκτόνους δεν σταματούν εδώ φυσικά. Αλλά μπορεί κανείς με
βεβαιότητα να ισχυριστεί ότι μέχρι και τον 4ο αιώνα υπήρχε ένα καλά καθιερωμένο νομικό πλαίσιο
που χορηγούσε ιδιαίτερα ορατά προνόμια στους απογόνους των τυραννοκτόνων και τουλάχιστον
μερικά από αυτά τα προνόμια είχαν προστατευθεί με όρκους. Πότε αρχικά δόθηκαν τα προνόμια
αυτά είναι άγνωστο. Το διάταγμα του Πρυτανείου μας δίνει μια τελευταία ημερομηνία στο τρίτο,
τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. Επίσης ο σεβασμός στα προνόμια είναι εμφανής στους ομιλητές του 4ου
αιώνα π.Χ. Δεν ακούμε ούτε μία προσπάθεια να τα ακυρώσουν. Ο Δημοκράτης μέλος του
στρατιωτικού κλάδου της οικογένειας ήταν γνωστός για τα φιλομακεδονικά αισθήματά του9. Ο
ρήτορας Υπερείδης του επιτέθηκε λέγοντας ότι δεν πρέπει να δυσφημεί το κράτος, ενώ
απολαμβάνει τα οφέλη που προέρχονται από τους απογόνους του. Αλλά ο Υπερείδης δεν προτείνει
να ανακληθούν τα προνόμια. Καθώς δεν έχουν καταγραφεί προσπάθειες να ανακληθούν τα
προνόμια που είχαν οι απόγονοι των τυραννοκτόνων, είναι ξεκάθαρο ότι οι Αθηναίοι του 4ου αιώνα
π.Χ. ήταν ικανοί να αποδείξουν ότι οι τιμές που απολάμβαναν οι απόγονοι υπήρχαν μόνο λόγω της
φημισμένης πράξης των προγόνων τους και όχι για κάποιο άλλο προσόν των ίδιων των απογόνων.
Μια συναρπαστική πλευρά των ρητορικών αναφορών του 4ου αιώνα π.Χ. στον Αρμόδιο και στον
Αριστογείτονα είναι ότι καμία από τις αναφορές αυτές δεν αμφισβητεί το εάν ο Αρμόδιος και ο
Αριστογείτων ήταν πράγματι ελευθερωτές της Αθήνας. Η θέση του Αρμόδιου και του
Αριστογείτονα ήταν πολύ ιερή για να αμφισβητηθεί δημόσια.
Ο Αρμόδιος και ο Αριστογείτων ήταν οι πρώτες ιστορικές, σε αντιδιαστολή με τις μυθικές
προσωπικότητες των οποίων τα αγάλματα δημιουργήθηκαν στην Αθήνα. Πριν από το 500 π.Χ. τα
αγάλματα του Αρμόδιου και του Αριστογείτονα κατασκευάστηκαν από τον γλύπτη Αντίνορα και
τοποθετήθηκαν στην Αγορά της Αθήνας. Όταν οι Πέρσες κατέκτησαν και λεηλάτησαν την Αθήνα
πριν νικηθούν οριστικά στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.Χ., ο Ξέρξης μετέφερε τα αγάλματα
του Αρμόδιου και του Αριστογείτονα στην Περσία, σύμφωνα με την αρχαία ανατολική παράδοση
υπονόμευσης του εχθρού με την μεταφορά των σημαντικότερων συμβόλων του. Τα αγάλματα
αντικατάστασης φιλοτεχνήθηκαν από τον Κριτίο και τον Νησιώτη το 476 π.Χ. Παριστάνονται δύο
δραματικές προσωπικότητες. Ο Αρμόδιος, ο αμούστακος νέος, προβάλλει θαρραλέα μπροστά με το
ξίφος. Με το ξίφος υψωμένο πίσω από τον Αρμόδιο έτοιμος να σκοτώσει τον τύραννο, ο
μεγαλύτερος Αριστογείτων γενειοφόρος με τον μανδύα στο αριστερό του βραχίονα και το ξίφος σε
μια οριζόντια θέση στο δεξί του χέρι. Μέσα σε λίγα χρόνια αυτές οι προσωπικότητες έγιναν η
οριστική οπτική εικόνα της αθηναϊκής δημοκρατίας. Τα στοιχεία για τη λατρεία των
τυραννοκτόνων είναι αρκετά πειστικά. Στην Αθηναίων Πολιτεία10 ο Πολέμαρχος έκανε μια θυσία
ένα ενάγισμα στον Αρμόδιο και τον Αριστογείτονα και σύμφωνα με μερικά αναγνώσματα στους
νεκρούς του πολέμου. Ενάγισμα λέγεται η θυσία που γίνεται στις χθόνιες θεότητες και στους
ήρωες. Πότε όμως καθιερώθηκε η θυσία, Ποια ημερομηνία του αθηναϊκού κράτους συνέβαινε; Πού
τελούνταν; Τι σημαίνει η ύπαρξη του εναγίσματος;
Βέβαια πότε καθιερώθηκε η θυσία είναι άγνωστο. Θα μπορούσε να υποτεθεί βάσιμα ότι το
ενάγισμα στον Αρμόδιο και τον Αριστογείτονα καθιερώθηκε αρχικά, όταν τα αγάλματά τους
τοποθετήθηκαν στην Αγορά των Αθηνών περίπου το 510 π.Χ.
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Οι τυραννοκτόνοι αποτέλεσαν αντικείμενα σεβασμού και λατρεύτηκαν ως ήρωες – ιδρυτές της
δημοκρατίας με τα αγάλματά τους στο κέντρο της Αγοράς και με ετήσια θυσία. Αν και ο Αρμόδιος
και ο Αριστογείτων δεν είχαν απελευθερώσει πραγματικά την Αθήνα από τον τύραννο, είχαν
εκτελέσει μια ιδιαίτερα δραματική πράξη, που πυροδότησε μια σειρά γεγονότων που οδήγησαν
στην πτώση της τυραννίας. Ίσως το γεγονός ότι ο Αρμόδιος, ο Αριστογείτων και η πράξη τους
απείχαν τουλάχιστον τέσσερα χρόνια από τα γεγονότα που πραγματικά έκαναν την Αθήνα
δημοκρατική και το γεγονός ότι δεν συνδέθηκαν με καμία από τις πολιτικές φατρίες που
συναγωνίζονταν για την εξουσία στην Αθήνα, τους κατέστησε αποδεκτούς από όλους στο ρόλο
των ηρώων – ιδρυτών της δημοκρατίας. Πού πραγματοποιούνταν η θυσία; Ένα ενάγισμα τελούταν
συνήθως στο τάφο του ήρωα. Πού ήταν βέβαια αυτός ο τάφος; Πρέπει να θεωρηθεί απίθανο ότι ο
Αρμόδιος και ο Αριστογείτων να θάφτηκαν στον δρόμο προς την Ακαδημία όπου ο Παυσανίας11
τους βρήκε. Είναι αμφίβολο εάν ο Ιππίας πάνω στην οργή του θα είχε επιτρέψει ένα αξιοπρεπή
ενταφιασμό. Γι’ αυτό το λόγο η καθιέρωση του τάφου τους στο Κεραμεικό μπορεί να χρονολογηθεί
το 507 π.Χ. ή ίσως ακόμα αργότερα.
Σε ποια περίσταση τελούνταν η θυσία; Η αναφορά στην «Αθηναίων πολιτεία» αποδεικνύει ότι
πραγματοποιούνταν στην ετήσια τήρηση των πάτριων νόμων για τους νεκρούς των πολέμων.
Αυτό φαίνεται πιθανό. Αλλά είτε είναι πραγματικά αληθινό είτε όχι, ένα πράγμα είναι βέβαιο. Ο
Αρμόδιος και ο Αριστογείτων συνδέθηκαν κατά κόρον από τους Αθηναίους με τους νεκρούς του
πολέμου. Ειδικά με τους ήρωες του Μαραθώνα με τους οποίους μπορεί με βεβαιότητα να ειπωθεί
ότι ήταν οι μεγαλύτεροι για τους Αθηναίους.
Μια τέτοια συσχέτιση έγινε από τον Υπερείδη στον Επιτάφιό του, όπου αναφέρει ότι οι νεκροί
του Λαμιακού πολέμου το 323 π.Χ. θα καλωσοριστούν στον κάτω κόσμο από τους ήρωες του
Τρωικού πολέμου, από τον Μιλτιάδη και τον Θεμιστοκλή και από τον Αρμόδιο και από τον
Αριστογείτονα.
Ο Κικέρων12 δηλώνει ότι ο Αρμόδιος και ο Αριστογείτων αναφέρονταν συχνά από τους ομιλητές
σαν άνθρωποι που πέθαναν για τη χώρα τους.
Ο Πλούταρχος επαινεί τη φυλή των Αιαντίδων, επειδή ο Αρμόδιος ήταν μέλος της φυλής και
επίσης η δεξιά πτέρυγα στη μάχη του Μαραθώνα αποτελούνταν από Αιαντίδες13. Είναι ενδιαφέρον
να αναφερθεί ότι ο Καλλίμαχος, ένας από τους μεγαλύτερους ήρωες στο Μαραθώνα και ο
πολέμαρχος στη μάχη, ανήκε στο δήμο των Αφιδνών όπως ο Αρμόδιος και ο Αριστογείτον14. Ίσως
το ότι ήταν μέλη του ίδιου δήμου, ενίσχυσε τη συσχέτιση του Αρμόδιου και του Αριστογείτονα με
τον Καλλίμαχο. Η παραίνεση του στρατηγού Μιλτιάδη στον Καλλίμαχο, πριν τη μάχη του
Μαραθώνα, αναφέρεται από τον Ηρόδοτο15. «Εξαρτάται από σένα Καλλίμαχε, αν η Αθήνα
υποδουλωθεί ή αν θα μείνει ελεύθερη και θα σε ακολουθήσει τέτοια φήμη που ούτε ο Αρμόδιος
ούτε ο Αριστογείτων είχαν». Ίσως φαίνεται παράξενο αρχικά ότι ο Αρμόδιος και ο Αριστογείτων
συσχετίζονται με τους νεκρούς του πολέμου, επειδή ούτε ο Αρμόδιος ούτε ο Αριστογείτων πέθαναν
στο πόλεμο. Εντούτοις στη συνείδηση των Αθηναίων του 5ου αιώνα π.Χ. ο Αρμόδιος και ο
Αριστογείτων είχαν χάσει τις ζωές τους για τη δημοκρατία και είχαν κερδίσει μια κεντρική θέση
στο πάνθεον εκείνων των ηρώων στους οποίους η Αθήνα όφειλε την ελευθερία της.
Τα αγάλματα του Αρμόδιου και του Αριστογείτονα ήταν πιθανότατα τα πρώτα αγάλματα
ιστορικών προσώπων που κατασκευάστηκαν στην Αθήνα και φαίνεται να είναι μοναδικά για ένα
αιώνα περίπου. Στο λόγο του εναντίον του Λεπτίνη16, ο Δημοσθένης αναφέρει ότι ο Κόνων ήταν το
πρώτο άτομο, μετά τους τυραννοκτόνους, του οποίου το χάλκινο άγαλμα στήθηκε από τους
Αθηναίους.
Η περιοχή γύρω από τα αγάλματα φαίνεται να είναι απαγορευμένη. Σε δύο επιγραφές που
τιμούν τους Μακεδόνες στρατηγούς και χρονολογούνται 418 π.Χ. και το 295 π.Χ. αντίστοιχα,
χορηγείται το δικαίωμα να ανεργεθούν τα αγάλματά τους οπούδηποτε στην πόλη εκτός από την
περιοχή δίπλα από τα αγάλματα του Αρμόδιου και του Αριστογείτονα. Στην πιο πρόσφατη
αρχαιότητα υπάρχουν αναφορές σε ένα νόμο που απαγορεύει να δίνονται τα ονόματα Αρμόδιος
και Αριστογείτων στους δούλους. Αναφέρεται στο 2ο αιώνα μ.Χ, από τον Άουλο Γέλλιο17. Η
ημερομηνία της θέσπισης του νόμου είναι άγνωστη, αν και ο Άουλος Γέλλιος δείχνει ότι είχε κάποια
αρχαιότητα ήδη στη δική του εποχή.
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Αυτή η συλλογή των νόμων σχετικά με τους τυραννοκτόνους αποδεικνύει ότι οι δύο ήρωες
είχαν ιδιαίτερη σημασία για την Αθήνα τον 5ο και τον 4ο αιώνα π.Χ. Σαν ήρωες – ιδρυτές της
δημοκρατίας ήταν σεβαστοί και η μνήμη τους προστατεύθηκε. Αν ο Ηρόδοτος και ο Θουκυδίδης
μοναδικοί πράγματι ιστορικοί, σκόπευαν να μειώσουν το μύθο των τυραννοκτόνων προφανώς δεν
πέτυχαν. Σε όλη την αρχαιότητα συνέχισαν να είναι ένα κύριο σύμβολο της αθηναϊκής
δημοκρατίας, όπως λέει ένα σκόλιο (επιτραπέζιο άσμα): η φήμη σας θα ζήσει για πάντα στη γη
αγαπητέ Αρμόδιε και Αριστογείτονα, επειδή σκοτώσατε τον τυραννο και κάνατε την Αθήνα τόπο
ισότητας βάσει του νόμου.
Παραπομπές
1 Ηροδότου ιστορία 5.55, 6.123.
2 Θουκυδίδου ιστορία 1.20 – 1.21, 6.54.1 – 6.59.1.
3 Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους 36D.
4 Ισαίος 5.46 – 47.
5 Δημοσθένης Περί Παραπρεσβείας 19.980
6 Δείναρχος 1.101
7 Αριστοφάνης, Ιππής 786-787
8 Πλούταρχος, Αριστείδης 27,4
9 Αισχίνης, Πλουτάρχου Ηθικά 83D
10 Αθηναίων Πολιτεία 58.1
11 Παυσανίας, Ελλάδος περιήγησις, Αττικά 1.29.14
12 Κικέρων, ερωτήσεις, 1.49.116
13 Πλούταρχος 680D., 1.10.3
14 Ηροδότου ιστορία 6.109.2
15 Ηροδότου ιστορία 6.109.3
16 Δημοσθένης, προς Λεπτίνην 20.70
17 Άουλος Γέλλιος, Αττικές Νύκτες 9.2.10
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ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΛΑΔΙΑ
Ιστορικός- Αρχαιολόγος, Συγγραφέας
Ο Πολιτικός, κοινωνικός και οικονομικός χαρακτήρας των θεάτρων της Αττικής
κατά την αρχαιότητα.
Έχουμε αναρωτηθεί ποιος είναι κατ’ εξοχήν ο πολιτικός ρόλος του αρχαίου θεάτρου;
Συνηθίζουμε, όταν αναφερόμαστε στο αρχαίο ελληνικό θέατρο, να επικεντρώνουμε την
προσοχή μας στα αρχιτεκτονικά του μέλη, καθώς και στις τραγωδίες και κωμωδίες που
διδάσκονταν. Εξίσου σημαντική όμως είναι και η διερεύνηση του ευρύτερου χώρου και της θέσης
του μέσα στον δήμο. Η επίδρασή του ήταν πολλαπλή και σημαντικότατη σε όλους τους τομείς της
καθημερινής ζωής των αρχαίων κατοίκων της Αττικής.
Συνολικά θεωρούμενο το θέατρο, διαμορφώνεται την εποχή των τυράννων. Ο Περίανδρος στην
Κόρινθο, με την βοήθεια του Αρίωνος και ο Πεισίστρατος στην Αθήνα, με τον Θέσπη, είναι αυτοί
που καθιερώνουν τις ιερές τελετουργίες προς τιμήν του Διονύσου.
Είναι η απάντηση που δίνουν στα Ελευσίνια και Καβείρια μυστήρια. Είναι η προσπάθεια να
κερδίσουν την πολιτική στήριξη του λαού. Δεν είναι τυχαίο ότι στα Ελευσίνια μυστήρια, καθ’ όλη
τη διάρκεια τέλεσής τους την αρχαιότητα, μύστες γίνονται ελάχιστες οικογένειες «κληρονομικώ
δικαίω».
Στον αντίποδά τους και εξαιτίας των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών που
γνώρισε η Ελλάδα τον 6ο π. Χ. αιώνα, και παρά την αρνητική και πολλές φορές πολεμική στάση των
ολιγαρχικών, διαδίδεται η θρησκεία ενός λαοπρόβλητου θεού, προστάτη των αγροτών και
θιασώτη των ίσων δικαιωμάτων, του Διονύσου.
Η εξάπλωση της λατρείας του συμβαδίζει με τις πολιτικές αλλαγές της πόλις- κράτους. Η
μετάβαση σε πιο δημοκρατικές μορφές διακυβέρνησης, με αποκορύφωμα την άμεση δημοκρατία
της Αθήνας, οδηγεί στην ανάπτυξη και τελείωση της τέχνης του θεάτρου και των θεατρικών
χώρων.
Μπορεί, επομένως, το θέατρο να κυοφορείται την εποχή των τυράννων, είναι όμως θρέμμα της
δημοκρατίας.
Καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του και ακμάζει σχεδόν μέσα σε έναν αιώνα, διαγράφοντας
παράλληλη τροχιά με το ίδιο το πολίτευμα.
Όπως λοιπόν η δημοκρατία είναι από τη φύση της –διά το μη ες ολίγους αλλ’ εις πλείονας οικείντο πολίτευμα που προϋποθέτει την ένωση και συνεργασία των κοινωνικο- πολιτικών ομάδων, έτσι
και το θέατρο είναι σύνθετη τέχνη, που προϋποθέτει δημιουργική συνεργασία πολλών και
συνδυάζει το λόγο, την κίνηση, τη μουσική, την αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική, αλλά και την
πολιτική και κοινωνική σύμπραξη. Το κοινό για το οποίο παράγεται το δράμα είναι το σύνολο των
πολιτών, για χάρη του κοινού αυτού δημιουργείται το καινούριο δημόσιο οικοδόμημα, το θέατρο.
Αν τολμούσαμε να αποσυμβολίσουμε αρχιτεκτονικά τα μέρη του θεάτρου, θα καταλήγαμε σε
αυτονόητες, εν τέλει, διαπιστώσεις.
Σκηνή, ορχήστρα, κοίλον.
Τρία βασικά μέρη, τρεις διαφορετικοί συμβολισμοί.
Στη σκηνή τοποθετούνται οι υποκριτές- το πολύ τρεις, γιατί έτσι μόνο τονίζεται και το ατομικό
στοιχείο-, οι εκπρόσωποι του παρελθόντος, οι ήρωες, οι μορφές που προκαλούν τον θαυμασμό, τον
φόβο, το δέος, αλλά και το έλεος.
Στην ορχήστρα τοποθετείται ο χορός, οι εκπρόσωποι της πόλης, το παρόν που συνδιαλέγεται με
το παρελθόν του στην υψηλότερη έκφραση της δημοκρατίας.
Στο κοίλον ο λαός παρακολουθεί, αισθάνεται, αντιλαμβάνεται, διεισδύει και οραματίζεται το
μέλλον του.
Σκηνή - ηθοποιοί- παρελθόν: καθοδήγηση και σωφρονισμός
Ορχήστρα - χορός- παρόν: κριτική στάση και διαπιστώσεις
Κοίλον - λαός- μέλλον: οραματισμός κι ελπίδα
Είναι τυχαίος άραγε αυτός ο διαχωρισμός;
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Γι’ αυτόν τον λόγο, χάρη στο πολιτικό πλαίσιο, τη διαλεκτική δομή και τις ευμετάβλητες σχέσεις
ανάμεσα στον ήρωα-άτομο και την κοινότητα (που αντιπροσωπεύεται από τον χορό), η τραγωδία,
από τη μια, καθίσταται η ιδιάζουσα μορφή τέχνης της δημοκρατίας, αμβλύνοντας κοινωνικές
διαφορές, αποκαθιστώντας τη γυναικεία παρουσία στην πόλη, προστατεύοντας τους αδυνάτους
και η κωμωδία, από την άλλη, έρχεται με θράσος, θα λέγαμε, να στηλιτεύσει τα κακώς κείμενα του
πολιτεύματος και να κρίνει τους ταγούς της εξουσίας άφοβα και ελεύθερα.
Επίσης τυχαίο δεν είναι ότι αυτός καθ’ αυτός ο θεατρικός χώρος σε σχέση με την υπόλοιπη πόλη
τοποθετείται στο κέντρο της. Δίπλα σε άλλα δημόσια κτήρια, δίπλα σε ιερά. Ο ρόλος του ήταν
άμεσα συνδεμένος με τη θέση του. Διότι εξελίχθηκε σε σημείο πολιτικών ζυμώσεων, οικονομικής
ανάπτυξης και κοινωνικής λειτουργίας.
Αυτό καταδεικνύει και η ανάγνωση ιστορικών πηγών. Ο Βιτρούβιος, στο Περί Αρχιτεκτονικής
έργο του –βιβλίο V- και ο Στράβων στα Γεωγραφικά του –βιβλίο 1- αναφέρουν ότι το θέατρο
κατασκευάζεται με τα πρώτα δημόσια κτήρια της πόλης και τοποθετείται στο κέντρο της, δίπλα σε
λατρευτικούς χώρους και βωμούς. Εκεί διεξάγονται οι δραματικοί αγώνες, αλλά και οι συνελεύσεις
του δήμου, ιερές τελετουργίες, ακόμα και οικονομικές συναλλαγές. Σε πολλές περιπτώσεις παίζει
τον ρόλο της αγοράς, ενσωματώνει τους κανόνες της πόλης και την ίδια στιγμή γίνεται ένα μεγάλο
λαϊκό δικαστήριο για την κρίση της κοινωνικής της διαχείρισης.
Ας δούμε, για παράδειγμα, το θέατρο Αχαρνών:
Στον δήμο Αχαρνών, όπου η αρχαιολογική σκαπάνη της κας Μαρίας Πλάτωνος, ευτύχισε στην
αποκάλυψη του θεάτρου, την ύπαρξη του οποίου μέσα από τις πηγές γνωρίζαμε, βλέπουμε ότι
αυτό βρίσκεται στο κέντρο του.
Όλοι μιλούν, και όχι τυχαία, για τον εντοπισμό του πλέον νευραλγικού τομέα ενός από τους
σημαντικότερους δήμους της αρχαίας Αθήνας.
Άλλωστε οι Αχαρνής δεν ήταν οι χωριάτες που περιγράφονται στην ομώνυμη κωμωδία του
Αριστοφάνη. Ήταν πλούσιοι, ζούσαν σε μεγάλες αγροικίες, πολλοί ανήκαν στην ανώτερη τάξη των
ιππέων, αφού είχαν τη δυνατότητα να συντηρούν άλογα. Ήταν ο «πολυπληθέστερος» δήμος της
Αττικής, έστελνε τους περισσότερους αντιπροσώπους στην αθηναϊκή Βουλή (22) και τους
περισσότερους οπλίτες στους πολέμους. Είχαν κερδίσει σε πανελλήνιους μουσικούς αγώνες,
διέπρεπαν σε όλους τους τομείς [είχαν βγάλει ιερείς, ιεροφάντες, γιατρούς, μάντεις, στρατηγούς,
επιχειρηματίες, έναν τραπεζίτη και βιοτέχνη ασπίδων], ενώ και ο αρχιτέκτων του Ερεχθείου, ο
Φιλοκλής, ήταν Αχαρνεύς.
Στην ίδια περιοχή με το θέατρο έχουν εντοπισθεί και ίχνη από το ναό της Ιππίας Αθηνάς, του πιο
σημαντικού ιερού της πόλης. Σύμφωνα με τη μυθολογία η Αθηνά ήταν αυτή που δίδαξε στους
ανθρώπους πώς να εξημερώνουν τα άλογα, αφού έδωσε στον Βελλεροφόντη 2 χρυσά χαλινάρια, για
να μπορέσει να ιππεύσει τον Πήγασο. Η ειρηνική αυτή υπόσταση της θεάς πήρε διαστάσεις ισχυρής
λατρείας.
Και τι πιο λογικό να λατρεύεται σε έναν δήμο που η χρήση του αλόγου ήταν τόσο διαδεδομένη.
Στον Παυσανία, Αττικά 32, διαβάζουμε:
«Έστι δε Αχαρνές δήμος. Ούτοι θεών Απόλλωνα τιμώσιν, Αγυιέα και Ηρακλέα. Και Αθηνάς
βωμός εστίν Υγείας. Την δ’ Ιππίαν Αθηνάν ονομάζουσιν και Διόνυσον Μελπόμενον και Κισσόν τον
αυτόν θεόν, τον κισσόν το φυτόν ενταύθα πρώτον φανήναι λέγοντες».
[Υπάρχει και ο δήμος Αχαρνές. Εκεί λατρεύουν τον Απόλλωνα τον Αγυιέα και τον Ηρακλή.
Έχουν και βωμό της Υγείας Αθηνάς. Επονομάζουν την Αθηνά Ιππία και τον ίδιο τον θεό Διόνυσο
Μελπόμενο και Κισσό, γιατί ισχυρίζονται ότι εδώ φύτρωσε για πρώτη φορά ο κισσός.]
Μία πολύ σημαντική επιγραφή του 4ου αιώνα π.Χ. στην οποία αναφέρεται το ιερό της Αθηνάς
Ιππίας και το θέατρο των Αχαρνών, αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση του κέντρου του αρχαίου
δήμου, ενώ τη θέση του ιερού της Ιππίας Αθηνάς φανερώνουν δύο αναθηματικές επιγραφές: Η μία
από κάποια ιέρεια της θεάς και η άλλη από έναν άνδρα ονόματι Πομπήιο ο οποίος αφιέρωνε στον
ναό για τα κατ’ αγρούς Διονύσια.
Η παραπάνω αναφορά δείχνει τη σημαντική θέση του θεάτρου στον πολεοδομικό ιστό της
πόλις- κράτους από κάθε άποψη. Να σημειωθεί ότι όμοια συμπεράσματα εξάγονται και για την
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Εξέδρα Ελευσίνας, το θέατρο Ραμνούντος, το θέατρο Θορικού, το θέατρο Αμφιαρείου Ωρωπού, το
θέατρο Τραχώνων.
Εξέδρα Ελευσίνας: Μόλις ο επισκέπτης εισέλθει στον ιερό χώρο, και διανύσει την πομπική οδό,
καταλήγει στο Τελεστήριο. Ο Περικλής διαβλέποντας τη φήμη που θα μπορούσε να αποκτήσει το
ιερό και τα οικονομικά οφέλη από αυτή τη φήμη, αναθέτει στον αρχιτέκτονα του Παρθενώνα,
Ικτίνο, την οικοδόμηση του Τελεστηρίου. Την άποψη αυτή υποστηρίζουν ο Στράβων και ο
Βιτρούβιος. Αντίθετα ο Παυσανίας θεωρεί ότι το Τελεστήριο θεμελιώθηκε από τον Κόροιβο και
περατώθηκε από τους Ξενοκλή και Μεταγένη. Στα δεξιά του Τελεστηρίου υπάρχει μια βαθμιδωτή
εξέδρα, λαξευμένη στον απότομο βράχο. Η απολάξευση του βράχου για τη διαμόρφωση των
βαθμίδων της εξέδρας χρονολογείται στον 4ο αι. π. Χ., λόγω της προσοχής και της ακρίβειας που
χαρακτηρίζει την εργασία. Από την εξέδρα αυτή, ομάδες πιστών παρακολουθούσαν κάποια από τα
«δρώμενα», που αποτελούσαν μέρος του εορτασμού.
Δήμος Ραμνούντος: Ο οικισμός περιλάμβανε το φρούριο, τα δημόσια κτίρια, τα ιερά, τα σπίτια
και τους περιβόλους. Στον Ραμνούντα έμενε μόνιμα αθηναϊκή φρουρά στις εγκαταστάσεις του
μικρού περιβόλου της κορυφής και ήλεγχε τη δίοδο των πλοίων. Η επέκταση της οχύρωσης
χαμηλότερα περιέλαβε μέσα το θέατρο, το γυμνάσιο, ένα μικρό ιερό του Διονύσου, κάποια άλλα
δημόσια κτίρια και οικίες.
Στο θέατρο του δεν διδάσκονταν μόνο δράματα, αλλά τελούνταν όλες οι λειτουργίες του δήμου,
οι συνελεύσεις, οι οικονομικές δραστηριότητες. Αυτό δικαιολογείται κυρίως λόγω της μεγάλης
απόστασης που χωρίζει τον δήμο από το άστυ.
Δήμος Θορικού: Άκμασε κυρίως τον 6ο και 5ο π. Χ. αιώνα, λόγω των μεταλλωρυχείων και της
άμεσης γειτνίασής του με το Λαύριο [μόλις 3,5 χμ απόσταση]. Ο Πομπώνιος ο Μέγας, που έζησε
κατά το πρώτο μισό του 1ου μ.Χ. αιώνα, υποστήριζε ότι ο Θορικός και η Βραυρώνα ήταν κάποτε
πόλεις, ήδη δε παρέμειναν μόνο ονομασίες, πράγμα που μας κάνει να συμπεραίνουμε ότι κατά την
εποχή εκείνη ο Θορικός ήταν εγκαταλελειμμένος και κατεστραμμένος, ενώ ο Παυσανίας δεν τον
αναφέρει καθόλου.
Το θέατρο του δήμου είναι από τα αρχαιότερα και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις
ιδιορρυθμίες του. Το κοίλο, με χτιστά λίθινα εδώλια, δεν αποτελεί όπως στα άλλα θέατρα
ημικύκλιο, άλλα μισή έλλειψη και έχει στη μια πάροδο ναΐσκο του Διονύσου και στην αντικρινή
σύμπλεγμα μικρών δωματίων. Βρίσκεται δε στην ακρόπολη του δήμου, το οχυρό που έχτισαν οι
Αθηναίοι, για να ελέγχουν την έλευση των πλοίων.
Η έναρξη του χρόνου λειτουργίας του στα τέλη του 6ου π. Χ. αι. του δίνει πρωτεύουσα θέση στην
ιστορία του δράματος, διότι αποτελεί το ορατό τεκμήριο της μετάβασης απ’ τις αρχικές
διονυσιακές τελετές στις δραματικές.
Τις δραματικές παραστάσεις παρακολουθούσαν εκτός των ελευθέρων ανδρών και των
γυναικών τους και πολλοί δούλοι του Λαυρίου, όπως υποστηρίζεται, καθήμενοι στα εδώλια πάνω
απ’ το διάζωμα. Αυτό αποδεικνύει καθαρά τον κοινωνικό ρόλο που διετέλεσε το θέατρο.
Αμφιάρειο δήμου Ωρωπού: Αφιερωμένο στο μυθικό ήρωα, μάντη και θεραπευτή Αμφιάραο, το
Αμφιάρειο ήταν το Ιερό του αρχαίου Ωρωπού. Ιδρύθηκε την περίοδο 431-415 π. Χ. και λειτούργησε
έως τον 3ο αιώνα μ. Χ., ως τόπος λατρείας, μαντείο και θεραπευτήριο. Η μαντική γινόταν με τα
όνειρα, που ο θεός έστελνε στους πιστούς όταν έπεφταν να κοιμηθούν στην ειδική στοά
(«εγκοιμητήριον»), επάνω στο δέρμα του κριού που θυσίαζαν στον θεό, αφού προηγουμένως
νήστευαν. Στα όνειρα αυτά ο θεός τους υποδείκνυε τη θεραπεία για την αρρώστια που είχαν ή τη
λύση για τα προβλήματα που τους απασχολούσαν. Μετά έριχναν χρυσά ή ασημένια νομίσματα
στην πηγή του ιερού ή αφιέρωναν ανάγλυφα με την παράσταση της θεραπείας ή θεραπευμένων
μερών του σώματος.
Το Ιερό αποτελείται από δύο ξεχωριστούς τομείς που εκτείνονται στις όχθες της ρεματιάς του
Μαυροδήλεσι. Στη βόρεια όχθη βρίσκονται τα επίσημα κτίρια, λουτρά, στοά, θέατρο, ναός, βάθρα
αγαλμάτων, βωμοί, ενώ στη νότια όχθη εκτείνονται οι εγκαταστάσεις και οι κατοικίες που
εξυπηρετούσαν τη λειτουργία του Ιερού.
Tο Θέατρο χωρούσε 3.000 - 4.000 θεατές και χτίστηκε, στη θέση παλιότερου ξύλινου, περί το
200 π. Χ. Σ’ αυτό διεξάγονταν κάθε χρόνο τα μικρά Αμφιάρεια και κάθε πέντε χρόνια τα μεγάλα
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Αμφιάρεια, οι πανελλήνιες μουσικές, θεατρικές και ποιητικές παραστάσεις, μαζί με αθλητικούς και
ιππικούς αγώνες.
Από τις παραπάνω ακροθιγείς αναφορές μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικός υπήρξε ο
ρόλος των θεάτρων στην κοινωνική και πολιτική καθημερινότητα των περιοχών εκτός του
άστεως.
Η ίδια η πολιτεία με τη συμμετοχή της αναγνωρίζει τόσο την αισθητική όσο και την παιδευτική
αξία της ύπαρξης των.
Και άνθισαν στους δήμους της Αττικής του 5ου και 4ου αι., γιατί ακριβώς δεν ήταν περιθωριακή
ή τυχαία κοινωνική δραστηριότητα προς τέρψιν εξίσου τυχαίων θεατών. Διαμόρφωναν
συνειδήσεις και την ίδια στιγμή διαμορφωνόταν από τη συλλογική συνείδηση. Συνδυάζοντας τη
θρησκεία, την κοινωνική και πολιτική κριτική με την εκπαίδευση, το θέατρο έγινε κόμβος, ένα
σημαντικό σταυροδρόμι για τις συνιστώσες που παράγουν πολιτική και πολιτισμική δράση.
Κανείς δεν αμφισβητεί τη θρησκευτική διάσταση των θεάτρων. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι
δημιουργήθηκαν για τη λατρεία του Διονύσου. Τα μεγάλα Διονύσια διεξάγονταν στο άστυ περί τα
τέλη Μαρτίου, στον Ελαφηβολιώνα, ένα μήνα μετά τα Ανθεστήρια. Τα Λήναια περί τα τέλη
Ιανουαρίου, τον μήνα Γαμηλιώνα. Τα μικρά Διονύσια ή κατ’ αγρούς τον μήνα Ποσειδεώνα, περί τα
τέλη Δεκεμβρίου.
Όλες οι γιορτές ήταν συνδεμένες είτε με αγροτικές εργασίες είτε με την εποχή της κυοφορίας
της φύσης.
Τα μικρά Διονύσια ονομάζονταν και Θεοίνια, γιατί ήταν τότε που άνοιγαν και δοκίμαζαν το
πρώτο κρασί της χρονιάς. Η αρχαιότερη και απλούστερη διονυσιακή γιορτή και η μόνη που
διατήρησε μέχρι το τέλος τα περισσότερα στοιχεία της λατρείας του θεού. Ένας αμφορέας
κρασιού, ένα κομμάτι από κλήμα, ένας τράγος, ένα κοφίνι από σύκα και ένας φαλλός –
χαρακτηριστικό σύμβολο των θιασωτών του θεού-, προτάσσονταν σε μια πομπή χαρούμενων,
ξέγνοιαστων και αρκετά μεθυσμένων χωρικών που όδευαν προς τον βωμό του θεού για να
προσφέρουν τα δώρα τους εν ίδει θυσίας. Ακολουθούσαν χοροί, αστεϊσμοί, φαιδρά δείπνα, άφθονη
οινοποσία, σκώμματα, φαλλοφορίες, δραματικοί αγώνες, δημόσιοι κώμοι. Οι κωμαστές μετά το
τέλος του συμποσίου φορούσαν προσωπίδες και στεφάνους, έκαναν αγώνες λαμπαδηφορίας και
μετά περιφέρονταν στους δρόμους χορεύοντας και τραγουδώντας με την συνοδεία μουσικής, ενώ
προς τιμή των νικητών στα διάφορα αγωνίσματα που περιελάμβανε η γιορτή, ψάλλονταν οι ωδές
του Πινδάρου κατά τη διάρκεια των πομπών. Πάνω σε άμαξες μεθυσμένοι καταφέρονταν με
αθυροστομίες ενάντια στους πεζούς που όδευαν προς το θέατρο –εξ ου και η έκφραση «άκουσα τα
εξ αμάξης»-.
Εκτός από τη συνηθισμένη πομπή των κανηφόρων, με το μεγάλο φαλλό και τα «φαλλικά
άσματα», σε πολλά αγροτικά Διονύσια συνηθίζονταν τα λεγόμενα «ασκώλια»: έφερναν στους
τοπικούς θεατρικούς χώρους ασκούς (από δέρματα μεγάλων ζώων φουσκωμένους και
αλειμμένους με λάδι για να γίνονται γλιστεροί από έξω. Οι νεαροί αγρότες που θα έπαιρναν μέρος
στο αγώνισμα έπρεπε όχι μόνο να στέκονται, αλλά και να πηδούν ή να χορεύουν επάνω στους
ασκούς, χωρίς να χάνουν την ισορροπία τους. Για τα παιδιά και τους νέους- αγόρια και κορίτσιαπάλι υπήρχαν άλλα παιχνίδια, η Αιώρα και η Σκαπέδρα.
Μέσω λοιπόν των εορτών αυτών δόθηκε η δυνατότητα να περνούν ιδέες της κυρίαρχης
ιδεολογίας και ήθη της κοινωνίας και των ταγών της.
Για το λόγο αυτό εξάλλου, και τόσο σύντομα απέκτησε κεντρική θέση στην κοινωνική ζωή της
Αθήνας. Αν ήταν ένα περιθωριακό είδος που απλά απευθύνονταν σε λίγους περιθωριακούς
τύπους δεν θα μπορούσε να αποκτήσει τέτοια θέση.
Και επιπλέον, αν εξέφραζε επαναστατικές και ανατρεπτικές ιδέες δεν θα έφτανε σε τέτοιο
σημείο, ώστε να καλύπτονται τα έξοδα από πλουσιοτάτους χορηγούς ή το κρατικό ταμείο. Εξάλλου
οι χορηγίες και τα πληρωμένα εισιτήρια αποτελούσαν έναν έμμεσο φόρο των πλουσιοτέρων
πολιτών. Αν εκείνοι έβλεπαν να χάνονται τα χρήματά τους για ασύμφορο πολιτικά σκοπό θα
υπέκυπταν στην πίεση να καταβάλλουν τέτοια τεράστια ποσά; Και από την άλλη, αν το κράτος
μέσω του θεάτρου δεν εξυπηρετούσε τους πολιτικούς του στόχους, θα ξόδευε γι’ αυτό το 5% του
προϋπολογισμού του;
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Σε αυτό το σημείο γεννάται άλλο ένα ερώτημα. Πώς το θέατρο επηρέαζε την οικονομική
πολιτική της Αθήνας; Τα έσοδα σαφώς δεν ήταν ασήμαντα. Αν υποθέσουμε ότι το κοινό ήταν
περίπου 15.000 την ημέρα στα μεγάλα Διονύσια και περί τις 5 χιλιάδες στα κατ’ αγρούς και ότι
κάθε θεατής πλήρωνε 2 οβολούς για εισιτήρια, τα έσοδα θα μπορούσαν να φτάνουν τα 5 τάλαντα.
Τα έξοδα των εορτών δεν είναι εντελώς σαφή[1], κι αυτό γιατί στη χρηματοδότηση των εορτών
εμπλέκονταν, καταρχήν, τρεις διαφορετικές ομάδες: οι μισθωτές του θεάτρου, η ίδια η κυβέρνηση
και ένας πολύ ενδιαφέρων θεσμός, οι χορηγοί[2]. Οι τελευταίοι εκλέγονταν ανάμεσα στους
πλούσιους Αθηναίους πολίτες εκ περιτροπής. Η δαπάνη ήταν μεγάλη, αλλά μεγάλη και η τιμή για
τους νικητές, όχι μόνο για τον ποιητή, αλλά και για τον χορηγό και τη φυλή του.
Αργότερα, στο τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου, όταν τα οικονομικά του άστεως
δυσκόλεψαν κι έπεσε κι εκεί «λιτότητα», κάθε χορηγία την επωμίζονταν δύο χορηγοί
(συγχορηγοί). Κι όταν στένεψαν ακόμα περισσότερο, κατά το 2ο μισό του 4ου αιώνα [τον καιρό του
Δημοσθένη], τη χορηγία ανέλαβε ο δήμος.
Αλλά κανένας δεν σκέφτηκε ποτέ να την καταργήσει.
Και σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε μια σύντομη παρένθεση,
σήμερα ας μην θεωρούμε ευκαταφρόνητη και δευτερευούσης σημασίας κάθε προσπάθεια
αποκάλυψης, αποκατάστασης και χρήσης των αρχαίων θεάτρων στις πόλεις μας. Αντίθετα θα
πρέπει με κάθε μέσο όλοι να στηρίζουμε το επίσημο κράτος, τους δήμους, τους χορηγούς και τις
εθελοντικές ομάδες, όπως το Διάζωμα και το «δικό μας» Επισκήνιον, που δρα ουσιαστικά για την
αναβίωση ενός θεσμού που δίδαξε τους προγόνους μας πολιτισμό, πολιτική και κοινωνική
συμβίωση. Κι αυτό γιατί μπορεί να δράσει ξανά με τον ίδιο τρόπο.
Επανέρχομαι για να υπενθυμίσω κάτι ακόμη, ότι απέναντι στην Αθήνα αμίλλωνταν για τα
Διονύσια οι μεγαλύτεροι δήμοι και υπερηφανεύονταν γι’ αυτό. Οι μύστες και συν-μύστες του
Διονύσου, όπως αποκαλούνταν οι επιμελητές των γιορτών, ανέγραφαν τιμητικά επιγραφές με τις
δαπάνες, ενώ πολλοί από αυτούς εμφανίζονται και ως κτήτορες βωμών και ιερών του θεού για τη
σωτηρία τους και των παιδιών τους.
Οι ιερείς του θεού ετιμώντο στις πόλεις τους, πληρώνονταν τα λεγόμενα «τέλεστρα», ενώ είχαν
και ατέλεια [φορολογική απαλλαγή] στην εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων τους.
Γιατί, λοιπόν, οι Αθηναίοι έδιναν τόσα πολλά χρήματα για το θέατρο;
Η απάντηση τελικά είναι απλή και εξάγεται από τις προηγούμενες αναφορές μας. Γιατί το
θέατρο δεν υπήρξε ποτέ ένα απλό ψυχαγωγικό δρώμενο, ή μάλλον ήταν ψυχαγωγικό στην
κυριολεκτική έννοια του όρου.
Χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέει ο Nesselrath για το αρχαίο ελληνικό θέατρο: «Στην Αθήνα
του 5ου αι. το θέατρο δεν ήταν σε καμία περίπτωση απλή ψυχαγωγία, αλλά αντιμετωπιζόταν και
ως παιδαγωγικός θεσμός ιδιαίτερης σημασίας[3]. Το θέατρο είναι επομένως ουσιαστικά
«πολιτικό», μια διαδικασία κατανόησης και αυτοπροσδιορισμού μιας κοινωνίας που είχε αναγάγει
τον «λόγον» σε ακρογωνιαίο λίθο του τρόπου ζωής της».
Μόνο αν θεωρήσουμε την ελευθερία λόγου, ως προϋπόθεση εκτόνωσης ή ελέγχου, και τον
διάλογο, ως δυνατότητα αντιπαράθεσης θέσεων, τα βασικά συστατικά της δημοκρατίας, είναι
δυνατό να κατανοήσουμε τη συμβολή του θεάτρου στη διαμόρφωση πολιτικής συνείδησης και στη
διαδικασία παιδευτικής εμπειρίας και να επανεκτιμήσουμε σήμερα τη στάση μας απέναντι σ’ αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ!
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Το προσωπικό που εμπλεκόταν, ο αριθμός των ενεργά συμμετεχόντων έφτανε τα χίλια
άτομα. Στο δραματικό μέρος ήταν ο συγγραφέας του έργου, ο χορός από δώδεκα ως δεκαπέντε
πρόσωπα, και οι ηθοποιοί. Αν σε αυτούς συνυπολογίσουμε και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες,
τον χορό στους διθυράμβους -500 άτομα-, περίπου 30 άτομα ηθοποιοί και χορευτές των
κωμωδιών, καθώς και τους αυλητές και κιθαριστές, τα βουβά πρόσωπα, τούς δασκάλους τού
χορού, τούς διοικητικούς, τούς κριτές και τούς τεχνικούς σκηνής.
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Και μπορεί αυτοί οι αριθμοί να αναφέρονται στο σύνολο των παραστάσεων που έφταναν τα 17
έργα στα Μεγάλα Διονύσια, όμως, ακόμα κι αν έπεφταν κάτω από το μισό στις υπόλοιπες γιορτές
του Διονύσου, πάλι παραμένουν σημαντικοί.
2. Η πρώτη από αυτές συμφωνούσαν να διατηρούν το θέατρο σε καλή κατάσταση και να
πληρώνουν ένα προσυμφωνημένο ποσό στο δημόσιο ταμείο σαν αντάλλαγμα για το προνόμιο της
είσπραξης εισιτηρίων.
Το κράτος φαίνεται πως κάλυπτε τα έξοδα για τους μισθούς των ηθοποιών, τις ενδυμασίες
τους, τις αμοιβές των ποιητών και το βραβεία, καθώς και τις επιχορηγήσεις των εισιτηρίων, τα
θεωρικά.
Ωστόσο, ένα πολύ μεγάλο μέρος του οικονομικού βάρους έπεφτε και στους χορηγούς. Αυτοί,
αναλάμβαναν «εθελοντικά» να επωμιστούν ένα σημαντικό μέρος από τα έξοδα των Διονυσίων.
Πλήρωναν για την εξάσκηση του χορού, για τα κοστούμια τους, για τους μισθούς των
τραγουδιστών και του εκπαιδευτή τους, ίσως και για τον αυλητή, και ήταν υπεύθυνοι
για οποιοδήποτε ειδικό σκηνικό χρειαζόταν.
3. Τα θέματα των τραγωδιών προέρχονται κυρίως από τον μύθο, που τώρα όμως εξετάζεται
κριτικά στο φως νέων ηθικών και κοσμοθεωρητικών επιταγών. Το τραγικό δράμα δεν εξυμνεί
μεγάλες οικογένειες, δεν προβάλλει τις αριστοκρατικές παραδόσεις, αλλά θέτει το πρόβλημα του
ανθρώπου και της μοίρας του και αποκαλύπτει τα λάθη, την ενοχή και τον πόνο του θέτοντάς τα
αντιμέτωπα με ένα θεϊκό σύμπαν που μπορεί να είναι προπύργιο της δικαιοσύνης αλλά και
ακατανόητα εχθρικό. Η τραγωδία εξετάζει επίσης τις πράξεις του ατόμου στο πλαίσιο αξιών που
είναι κοινές στο κοινωνικό σύνολο.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ
Έμπορος- Ιστοριοδίφης
Εξέχουσες προσωπικότητες του δημοσίου βίου των μέσων του 4ου π. Χ. αιώνα:
Ρήτορες, πολιτικοί, άρχοντες, βουλευτές, στρατηγοί, ναύαρχοι
εκ των δήμων της υπαίθρου της Αττικής
Ευχαριστίες
Τον λίγο χρόνο που έχω στην διάθεση μου για το θέμα μου, τα 15 λεπτά, θα τον περιορίσω και
άλλο, γιατί θεωρώ αναγκαίο να αναφερθώ σε δύο πράγματα.
Πρώτον, να ευχηθώ «καλορίζικο» το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών και να συγχαρώ
όσους και όποιους συνετέλεσαν να γίνει πραγματικότητα! Ιδιαίτερα των κ. Λεωνίδα Κουρή, τον
τότε Νομάρχη!
Δεύτερον, να συγχαρώ τους «συνήθεις ύποπτους» εντός του ΔΣ της ΙΛΕΑ, οι οποίοι
παρακάμπτοντας τις όποιες δυσκολίες, τόλμησαν να πραγματοποιήσουν το 10ο Συμπόσιο, σαν
συνέχεια αυτού του τόσο αξιόλογου θεσμού. Ευχόμενος να βρει άξιους μιμητές!
Ο μεγάλος αριθμός των ανακοινώσεων του παρόντος συμποσίου, όπως και των παλαιότερων
εξάλλου, δείχνει την δίψα που υπάρχει γι’ αυτά!
Εύχομαι καλή συνέχεια
Εισαγωγή
Τα στοιχεία της έρευνας μου, σε γλώσσα δημοτική ανάμικτη με καθαρεύουσα, καθώς σε αυτήν
είναι μεταφρασμένα τα αρχαία κείμενα, του Δημοσθένη και του Αισχύνη, αλλά και ελάχιστες
παρενθέσεις στα αρχαία, είναι παρμένα από:
α) τα βιβλία των δυο μεγάλων ρητόρων, σε αρχαίο κείμενο και μετάφραση στην καθαρεύουσα
του Ι. Κορδάτου των Εκδόσεων: Ζαχαρόπουλου:
1. «Περί του Στεφάνου», Δημοσθένης.
2. «Λόγοι», Αισχίνης [Κατά Τιμάρχου, Κατά Κτησιφώντος, Περί Παραπρεσβείας].
β) «Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα» και «Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό», Κωνσταντίνος
Τσάτσος.
Εξέχουσες προσωπικότητες του δημοσίου βίου των μέσων του 4ου π.Χ. αιώνα
Ο 4ος αιώνας Π.Χ., με τα ιδιαίτερα, χαρακτηριστικά, ιστορικά γεγονότα, οριοθετεί την Ελληνική
κλασσική αρχαιότητα, που καθόρισαν την εκείθεν πορεία της φυλής, προς την επελθούσα
παρακμή.
Λίγο ενωρίτερα η απόλυτη έκφραση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, με τον «χρυσούν αιώνα» είχε
αποφέρει των Παρθενώνα, ένα από τα μεγαλουργήματα της ανθρωπότητας και το καταλληλότερο
έμβλημα της εννοίας της δημοκρατίας.
Την ίδια εποχή ο Φίλιππος αναδεικνύεται μέγας στρατηλάτης, εδραιώνοντας δυναμικό κράτος
με βλέψεις, τόσο προς νότο όσο και προς ανατολάς, ανταποδίδοντας τα «ίσα» στον Αθηναϊκό
επεκτατισμό του 5ου και 4ου αιώνα, που τόσο ταλάνισε την Μακεδονία.
Ο Φίλιππος όδευε προς την μεγάλη ιδέα παρακινούμενος από τον Γοργία και τον Ισοκράτη ο
όποιος του είχε ετοιμάσει και πρόγραμμα.
Την ιδία εποχή ό,τι απασχολούσε την Αθηναϊκή κοινωνία ήταν: o έκφυλος βίος, η Πνύκα, η
αγορά, οι εορτές, ο εκφυλισμός, η έκλυση και κατάπτωση των ηθών, ως επακόλουθο, «η όχι
ολιγότερο σπουδαία, μεταξύ των αφορμών της παρακμής της εποχής εκείνης» (Αισχ., Λόγοι σελ.9,
σημ.)!
Ο Αισχίνης παραδέχεται και προειδοποιεί για την κατάπτωση του Αθηναϊκού κράτους «του
κοινού των Ελλήνων καταφυγίου» που προσέτρεχε στην αυλή του Φιλίππου, επιζητώντας φιλία
και ειρήνη. (κ. Κτησιφ. σελ.108,109)
Ο αντίπαλός του Δημοσθένης δεν έβλεπε την σκληρή πραγματικότητα, παρά έβλεπε μόνο
φαντάσματα προδοτών! Και όλα αυτά την επόμενη της ήττας της Χαιρώνειας! Ενώ ο Φίλιππος είχε
κατατροπώσει Θήβα και Αθηνά μαζί.
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Θα τον αντιμετώπιζε ο γράφων τον επικήδειο Δημοσθένη; Και ο Υπερείδης πως και ιδίως πότε
θα απάρτιζε τον στρατό από τους 160 χιλιάδες δούλους;
Ο Φίλιππος σημάδεψε την αρχαία ελληνική ιστορία και σηματοδότησε μια νέα εποχή για το
Αθηναϊκό κράτος , φέρνοντας το μακεδονικό «Imperium» απέναντι στη δόξα των Αθηνών!
Την ίδια εποχή οι ρήτορες των Αθηνών, των Θηβών και της Σπάρτης κατά τον 4ο και 3ο αι.,
«φέρνοντας την παρακμή και την αποσύνθεση» οι μεν, οι δε «να υφαίνουν το σάβανο» του αρχαίου
ελληνικού κόσμου, «να ανοίγουν τον τάφο της Ελλάδος! (π. Στεφ. σελ. 7, εισαγωγή).
Η εκρηκτική πολιτική αντιπαλότητα, επικρατεί αμέσως μετά την Φιλοκράτειο Ειρήνη, για να
κορυφωθεί πριν και μετά την ιστορική Χαιρώνεια, όταν ήδη έχει εντοπισθεί ο αντίπαλος του
Δημοσθένους, Αισχύνης!
Απόρροια αυτής της πραγματικότητας, στη δύνη των γεγονότων και του πνεύματος που
επικρατεί, ορθώνεται ο ρητορικός λόγος, με τον οποίο μάχονται οι πολιτικοί, καθώς και το Αττικό
πνεύμα: Δημοσθένης-Αισχύνης, φιλόσοφοι, Ακαδημίες, Πλάτων, Σωκράτης, Αριστοτέλης,
Ρητοροδιδασκαλοι, Ισοκρατης!
Αλλά και κάτι για το οποίο η Αθήνα επαίρεται και υπερτερεί, είναι οι δημοκρατικές διαδικασίες
διακυβέρνησης. Με λαοκρατικό πολίτευμα, με πλήρη σειρά θεσμικών παραγόντων, να καλύπτουν
όλο το δημόσιο φάσμα, αξιώματα για τα οποία απατούνται προσωπικότητες. Οι ίδιοι, που συχνά
γίνονται ήρωες σκανδαλών, καταχρήσεων, κλοπή δημοσίου χρήματος προδοσίας, εξαγοράς,
απάτης, δωροδοκιών και διαφθοράς.
Ο συσχετισμός με τα του Φιλίππου, έγινε καθώς αυτές οι σχέσεις και τα γεγονότα της εποχής
ήταν η γενεσιουργός αιτία να αποδοθούν στην παγκόσμια γραμματεία, οι λόγοι των δύο μεγάλων
ρητόρων., και ήταν και οι 2 τέκνα της υπαίθρου Αττικής. Αναμετρηθέντες δικαστικώς 3 φόρες.
Παιανεύς τον δήμο ο Δημοσθένης. Κοθωκίδης από τον άσημο δήμο του Θριασίου ο Αισχίνης, «ο
προδότης» κατά τον Δημοσθένη!
Δημοσθένης. Ίσως ο μεγαλύτερος Έλληνας ρήτωρ. Αριστοκράτης. Με μεγάλη κτηματική
περιουσία στην Παιανία και πολύ χρυσάφι από την Σκυθικής καταγωγής μητέρα του και τον
παππού του Γύλωνα τον Κεραμέα, διοικητή του Αθηναϊκού νυμφαίου του Πόντου, το όποιο
παρέδωσε, χρηματισθείς, στους εχθρούς. Ο Δημοσθένης έλαβε εξαιρετική μόρφωση
υπερηφανευόμενος (π.Στεφ., σελ.181)
Καταγγέλθηκε ως δωροδοκηθείς από τον Άρπαλο, ταμεία του μεγάλου Αλέξανδρου, ο οποίος
καταχραστείς 5 χιλ. τάλαντα, εξαγόρασε τους πάντες στην Αθήνα. Τον κατηγόρησε ο ίδιος ο
Υπερείδης για δωροληψία 20 ταλάντων. Να ήταν η πρώτη φορά; Ο Αισχίνης τον είχε κατηγορήσει
επαλειμμένα και με αποδείξεις. Φυλακίστηκε δραπετεύσας στον Πόρο. Μετά την ήττα της
Κρανώνας και την υποταγή της Αθήνας, κατεδικάσθει εις θάνατον από τους Μακεδόνες (322).
Αυτοκτόνησε με «κώνειο» χωρίς να μπορέσει να μειώσει τον Φίλιππο και τους Μακεδόνες, παρά
μόνο με την πιθανή συμμετοχή του στην δολοφονία του αντίπαλου του, δίχως να μπορέσει να
ανορθώσει το ηγεμονικό γόητρο της Αθήνας, αλλά ούτε καν να το διατηρήσει (Κ. Τσάτσος, Παγκ.
Βιογρ. Λεξ.: Δημοσθένης)!
Αισχίνης ο Κοθωκίδης. Από τους κορυφαίους ρήτορες-πολιτικούς της εποχής. Ταπεινής
καταγωγής και μόρφωσης, κατά τον Δημοσθένη. Διέπρεψε ευτυχήσας να γίνει αρχηγός πολίτικης
παράταξης και κορυφαίος ρήτωρ!
Η ρητορική δεινότητα του Αισχίνη. Εξανάγκασε τον Δημοσθένη, ξεπερνώντας τον ρητορικό
εαυτό του, να αποδώσει τον περίφημο «περί Στεφάνου» δικανικό λόγο. (Ι. Κορδάτου, Αισχίνου
λόγοι, σελ.5 σημ.) «Αι προσωπικαί εχθρότητες, είναι εξαιρετικά ωφέλιμοι εις το δημόσιο
συμφέρον», λέει ο Αισχίνης! Ξεσκεπάζονται πολλά δηλαδή.
Τα πολιτικά γεγονότα της εποχής και οι ρητορικές μονομαχίες απέφεραν τα κείμενα με την
παγκόσμια απήχηση, μεταφρασθέντα από τον Κικέρωνα, τους Αλεξανδρινούς, φιλολόγους,
ιστορικούς και ερευνητές, του κόσμου! Λόγοι που κολακεύουν την Ελληνική διανόηση και
φωτίζουν σαν προβολείς το νόημα της Δημοκρατίας, για την οποία μιλά αιώνες τώρα, και θα μιλά,
η ανθρωπότητα!
Στις δύο δικαστικές αναμετρήσεις υπερίσχυσε ο Αισχίνης. Στην πρώτη με τον «κατά Τιμάρχου»
λόγο, έστειλε τον Τίμαρχο, στο πρόσωπο του οποίου ήταν καμουφλαρισμένος ο Δημοσθένης, στην
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αυτοκτονία, πριν την έκδοση της απόφασης! Στη δεύτερη, αναμετρηθείς με τον ίδιο, με τον «περί
παραπρεσβείας» λόγο νίκησε τον Δημοσθένη. Στην Τρίτη αναμετρηθείς με κατήγορους, νικήθηκε
με μεγάλη διαφορά ψήφων. Ο ένας ήταν ο Κτησιφών. Τότε ο Δημοσθένης έγραψε τον «περί
Στεφάνου», ενώ ο Αισχίνης τον περίφημο «κατά Κτησιφώντος»!
Νικήθηκε. Δεν πλήρωσε το πρόστιμο του 1000 δρχ., εγκατέλειψε για πάντα την Αθήνα,
εγκατασταθείς στην Ρόδο, ιδρύσας ρητορική σχολή. Πέθανε εκεί το 314. «Αποχωρήσας», έδωσε
την ευχέρεια στον Δημοσθένη, λέγε-λέγε να τον πει προδότη.
Υπερείδης ο Κολητεύς. Ονομαστός ρήτορας πολιτικός. Συναρχηγός του Δημοσθένη, μαθητής
του Πλάτωνος. Πλούσιος με πολλά κτήματα, στην Ελευσίνα στον Πειραιά, στην Αθήνα και πολλές
εταίρες, ανά μια σε κάθε κτήμα και μια σπίτι του εκδιώξας τον υιό του. Διωχθείς το 322 ως
αντιμακεδών, θανατώθηκε βασανισθείς, αφού του έκοψαν ή έκοψε μόνος του τη γλώσσα
(Π.Λ.ΜΠΡ τομ.9, σελ.30)
Εύβουλος ο Προβαλίνθιος. Αρχηγός του φιλομακεδονικού κόμματος. Μέγας ρήτωρ.
Μεγαλοφυής και συνετός οικονομολόγος. Αντιληφθείς πρώτος την μείωση της δύναμης των
Αθηνών, καθώς την είχε υποκαταστήσει ο Φίλιππος. Κοσμαγάπητος για τα «θωρικά». Αύξησε τα
δημόσια έσοδα από 110 σε 400 τάλαντα. Έκτισε με τον Ελευσίνιο αρχιτέκτονα Φίλωνα τη ναυτική
«σκευοθήκη», προκυμαίες στον Πειραιά και αλλά έργα. Ειρηνόφιλος, εισηγήθηκε τον τερματισμό
των πολέμων κατά των συμμάχων και απέτρεψε την Αθήνα από επισφαλείς πολεμικές περιπέτειες.
Αρνήθηκε πρόταση των Αθηναίων να αναλάβει στρατηγός. (Παγκ. Βιογρ. Λεξ. τόμ.3, σελ.375 και
Π.Λ.ΜΠΡ, Λόγοι: περί Στεφάνου και περί Παραπρεσβείας και κατά Κτησιφώντος)
Λυκούργος ο Αθηναίος. Στην ηγετική ομάδα του αντιμακεδονικου κόμματος, μέγας ρήτωρπολιτικός (Π.Λ.ΜΠΡ.τομ.59, σελ.30)
Ηγήσιππος. Της ηγετικής ομάδας μετά τον Δημοσθένη. Άγνωστης προέλευσης. Αναφέρεται ως
προτείνας ψήφισμα, όπως ο Εύβουλος, ο Αριστοφών κ.λ. σε σχέση με θέματα προς τον Φίλιππο. Ο
Εύβουλος, ο Αισχίνης κ.λ. παρέδωσαν την εξουσία στον Δημοσθένη, Υπερείδη, Ηγήσιππο!. Ίσως
ήταν ο χλευαστικώς λεγόμενος Κρώβουλος (κατά Κτησιφ. σελ.95 και Π.Λ.ΜΠΡ. σελ.75, Εύβουλος
στο τέλος).
Τίμαρχος ο Ραμνούσιος. Ως μέγας πολιτικός άνδρας αναφέρεται, αλλά και ως μέγας κίναιδος.
Έκφυλος, διεστραμμένος, πόρνος και εκβιαστής, ατιμάσας τα αξιώματα τα οποία υπηρέτησε,
εξαγοράζοντας τα παρανόμως. Όπως βουλευτής, άρχων της Άνδρου, κ.λ. για να γράψει ο Αισχίνης
ότι «ουδείς άνθρωπος πριν από αυτόν δεν συμπεριφέρθηκε τόσο ασελγώς, όσον αυτός προς
γυναίκες ελευθέρων ανθρώπων», αλλά και το αμίμητο, «ευτυχώς για την πατρίδα που δεν βρέθηκε
αγοραστής γι’ αυτό το νησί». Είχε αμέτρητους εραστές. Μισγόλας ο Καλιτεύς, Φαίδρος ο Σφητίος, ο
δούλος Πιττάλακος. Αλλά είχε και τον Φιλοξένη φιλενάδα. Γι’ αυτόν κατήγγειλε στον δήμο ο
Πάμφιλος ο Αχερδούσιος πως: «Ένας άνδρας και μια γυναίκα σας έκλεψαν 1000 δρχ» και εξηγεί:
«άνδρας μεν τώρα είναι αυτός εδώ ο Ηγήσανδρος, γιατί και αυτός πρωτύτερα, ήταν γυναίκα του
Λεωδάμαντος. Γυναίκα δε είναι ο Τίμαρχος ο οποίος τους εγκατέλειψε όλους, για να «σπιτωθεί» με
τον Αντικλή. Ατιμίες χωρίς τέλος, για να καταφαγωθεί μια τεράστια περιουσία την οποία είχε
(βλέπε λόγος κατά Τιμάρχου, Ι. Κορδάτος)
Ηγήσανδρος ο Σουνιεύς. Ρήτωρ -πολιτικός, όπως και ο αδελφός του ο Κρωβύλος. Ο πρώτος
είναι ο αναφερθείς ως γυναίκα του Λεωδάμαντος, προστεθείς στην αλυσίδα των εραστών του
Τιμάρχου, με πολύ και φρέσκο χρήμα, καταχρασθείς 80 μνας, από το ταμείο του στρατηγού
Τιμόμαχου! (κατά Τιμάρχου 6.49)!
Αντικλής ο Ευωνυμεύς. Εκλεγείς στρατηγός συνόδευσε 2 χιλιάδες εποίκους στη Σάμο (κατά
Τιμάρχου 6.41)
Τιμόμαχος ο Αχαρνεύς. Ο εύπιστος και καλοπροαίρετος στρατηγός, τον οποίο κατέστρεψε ο
Ηγήσανδρος καταχρασθείς τας 80 μνας (κατά Τιμάρχου 6.43)!
Λεωδάμας ο Αχαρνεύς. Υπήρξε μαθητής του Ισοκράτη. «Ουχ ήττον Δημοσθένους λέγειν
δυνάμενος, αλλ’ έμοιγε και ηδιων» λέει ο Αισχίνης, πως δεν ήταν καθόλου κατώτερος ρήτωρ του
Δημοσθένη. Είχε σταλεί πρέσβης εις Θήβας μαζί με τον Θρασύβουλο τον Κολλυτέα, τον Θράσωνα
τον Ερχιέα, για να ακολουθήσουν ακόμη ο Αρχέδημος ο Πηλής, ο Αριστοφών ο Αζηνιεύς και ο
Πύρανδρος (κατά Κτησιφώντος 111,3)!
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Ίσως είναι ο ναύαρχος του Αθηναϊκού στόλου τον οποίο ο Φίλιππος κατακράτησε στη
Μακεδονία, όταν αντί να συνοδεύσει αθηναϊκά σιταγωγά πλοία, βοηθούσε αντιπάλους του στον
Ελλήσποντο. Ίσως πάλι είναι αυτός που ο Πάμφιλος ο Αχερδούσιος, λέει, πως είχε γυναίκα τον
Αγήσανδρο, (κατά Τιμάρχου 6.71 και 49)! Ωστόσο ο Δημοσθένης τον χαρακτηρίζει δεινό ρήτορα
(Π.Λ.ΜΠΡ.σελ.239)!
Καλλίστρατος ο Αφιδνεύς. «Καίτοι πολλοί παρ’ υμίν γεγόνασιν ρήτορες ένδοξοι και μεγάλοι
προ εμού» (τι έπαρσις) Καλλίστρατος εκείνος, Αριστοφών, Κέφαλος, Θρασύβουλος. Στην πρώτη
σειρά τον κατατάσσει ο Δημοσθένης, όπως και ο Αισχίνης, μιλώντας για τον εξόριστο, στον
Φίλιππο Λεωσθένη, ότι αυτός είναι ο καλύτερος ρήτωρ μετά τον Καλλίστρατο (περί Στεφάνου 119,
157, 9 και π. παρα. 75)!
Αριστοφών ο Αζηνεύς. Ρήτορας πρώτης σειράς και πολιτικός. Βουλευτής, πρέσβης στην Θήβα,
στον Φίλιππο και επώνυμος αρχών. Είχε αθωωθεί και τις 75 φορές που είχε μηνυθεί. Ιδιαιτέρως
εξέχουσα προσωπικότητα. (κατά Κτησιφώντος 151 και επεκ.)
Φιλοκράτης ο Αγνούσιος. Δεν έδωσε τυχαία, το όνομα του στην Ειρήνη με τον Φίλιππο, τον
«Φιλοκράτειο». Στην πρεσβεία εκείνη της οποίας ήταν επικεφαλής, συμμετείχαν Δημοσθένης,
Αισχίνης και άλλοι εκλεκτοί. Είχε αποσταλεί και άλλοτε για απελευθέρωση αιχμαλώτων πολέμου
(τους Ιατροκλή και Ευήρατο), αλλά και σαν προπομπός της ειρήνης. Από τους αρχηγούς της
Φιλιππίουσας παράταξης, άλλοτε αντίπαλος και άλλοτε φίλος. Το «θηρίον» του Δημοσθένους.
Με συγκατηγορούμενο τον Δημοσθένη, γλύτωσαν την καταδίκη από τον Λυκίνο, μπαίνοντας
από το παράθυρο στην βουλή, αγοράσας τη θέση του βουλευτή ο Δημοσθενης! Κατεδικάσθη εις
εξορία ως δωροδοκηθείς, από τον Φίλιππο, ενώ ο Δημοσθένης για τα ίδια πράγματα επωφελήθηκε!
Επίσης κατηγορήθηκε από τον Υπερείδη, για προδοσία, δωροδοκία και εξαπάτηση του δήμου,
φυγοδικήσας, κατεδικάσθει εις θάνατον. (περί παραπρ. σελ. 15,17,33, κατά Κτησιφ. σελ. 57, 71,
Π.Λ.ΜΠΡ. τομ.59 σελ.321). Το τέλος του άγνωστο!
Ιφικράτης ο Ραμνούσιος. Ισχυρή προσωπικότητα, διότι ολόκληρον στρατιωτική μοίρα
Λακεδεμονίων εξόντωσε, και την ανταρσία της Κέας συνέτριψε, ως στρατηγός. Έλαβε ιδιαίτερες
ηθικές αμοιβές, τιμηθείς και με ανδριάντα, (κατά Κτησιφ. σελ. 83 και Π.Λ.ΜΠΡ.τομ-3, σελ 63)!
Χαβρίας ο Αιξωνιεύς. Στρατηγός διακριθείς για την παρά την Νάξο ναυμαχία και την λοιπή
δράση και συμπεριφορά του, (κατά Κτησιφ. σελ.183 και Π.Λ.ΜΠΡ. τομ.61, σελ.311)
Τιμόθεος ο Αθηναίος. Διακριθείς ως ναύαρχος, διότι σε περιπολία γύρω της Πελοποννήσου,
έφερε την Κέρκυρα στην αθηναϊκή Συμμαχία. Χαβρίας και Τιμόθεος τιμήθηκαν με ανδριάντα και
ηθικές αμοιβές, όπως και ο Ιφικράτης (κατά Κτησιφ. σελ. 183)
Αλεξίμαχος ο Πήληξ. Ρήτωρ-πολιτικός, περιωπής. Κατέθεσε ψήφισμα υπέρ του Κερσοβλέπτου
της Θράκης να συμπεριληφθεί στην συμμαχία μετά του Φιλίππου, τον οποίο δολίως ο Δημοσθένης
άφησε εκτός και στη διάθεσή του, αν και σύμμαχος των Αθηνών (Αισχ. περί παραπρ. σελ.5)!
Αρχέδημος ο Πήληξ. «Και δυνατός ειπείν και πολλά κεκινδυνευκώς εν τη πολιτεία δια
Θηβαίους». Η ανάμειξη του στις σχέσεις Αθήνας-Θηβών ήταν τόσο έντονη που του δημιούργησε
πολλούς κινδύνους. Είχε σταλεί πρέσβης στη Θήβα με τον Λεωδάμαντα (κατά Κτησιφ. σελ. 113)!
Νικόδημος ο Αφιδνεύς. Ο ευρών τραγικό θάνατο από τον ημιπαράφρονα νεανία Αρίσταρχο,
παρακινηθέντα από τον Δημοσθένη, τάζοντας ότι θα τον κάνει πρώτο ρήτορα, μαζί και ερωτικές
σχέσεις, ο οποίος αφού έβγαλε τα δύο μάτια, του έκοψε και την γλώσσα, με την οποία μιλούσε
τόσο θαρραλέα. Ο Αισχίνης καταγγέλλει πως από τον καταδικασθέντα Αρίσταρχο ο Δημοσθένης,
λόγω εμπιστοσύνης, ιδιοποιήθηκε τα 3 τάλαντα που θα χρειαζόταν στην εξορία ο νεαρός (κατά
Τιμάρχου σελ 105 και παραπρ. σελ.37)
Δημοκράτης ο Αφιδνεύς. Προβεβλημένο πολιτικό πρόσωπο, έπεισε τη βουλή, να κλητεύσουν
τον διάσημο ηθοποιό Αριστόδημο, να ενημερώσει για τις προθέσεις του Φιλίππου για ειρήνευση
(περί παραπρεσβείας σελ. 15)
Κτησιφών ο Αναφλήστιος. Συναρχηγός του Δημοσθένους από τους πρώτους που είχε σταλεί
στον Φίλιππο για υπόθεση αιχμαλώτου και… για ειρήνη, γοητευθείς από τον Φίλιππο, λόγω
προσωπικότητας, ωραιότητας και αντοχής στα γλέντια και το κρασί!
Ο Κτησιφών είχε διαρκή και έντονη πολιτική παρουσία, με κορυφαία το ψήφισμα για τον
«χρυσούν στέφανο» για τον Δημοσθένη, για τον οποίο ο Αισχίνης είπε ότι «μόνο αίσχος έφερε για
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την πόλιν» (την Αθήνα). Ενέργεια η οποία έφερε την δικαστική σύγκρουση, με πρώτο κατήγορο
τον ίδιο και δεύτερο τον «πατρόνο», του Δημοσθένη. Δίκη για την οποία ο Αισχίνης έγραψε τον
αριστουργηματικό λόγο «κατά Κτησιφώντος» και ο Δημοσθένης τον «περί Στεφάνου» τον
υπέρτερο των ρητορικών λόγων, λαβών σοβαρώς υπόψη του Αισχίνη την ρητορική ικανότητα.
Κτησιφών και Δημοσθένης κατανίκησαν τον Αισχίνη, με μεγάλη διαφορά ψήφων, χωρίς αυτός
(Αισχίνης), να χάσει την ευκαιρία να τον ονομάσει «πορνοβοσκό», κάτι το οποίο ο Κτησιφών δεν
αντέκρουσε. Ο λόγος του τελευταίου δεν διεσώθη, όπως και αυτός, ως αντιμακεδών το 322 (Αισχ.,
κατά Κτησιφ. σελ.147, 185 και Παγκ. Βιογρ. Λεξ., Κ.Τσάτσος: Κτησιφών)
Ατρόμητος ο Κοθωκίδης. Ο χλευασθείς από τον Δημοσθένη, πατέρας του Αισχίνη, δράσας την
εποχή των Τριάκοντα και εξορισθείς πτώχευσε. Πρωτοστάτησε, στην ανασύσταση της
δημοκρατίας, αν και πτωχός (περί παραπρ. σελ.8, και Π.Λ.ΜΠΡ τόμ.3 σελ852)
Φιλοχάρης ο Κοθωκίδης. Αδελφός του Αισχίνη. Εκλεγείς 3 φορές στρατηγός, συνεξεστράτευσε
με τον μεγάλο στρατηγό Ιφικράτη (περί παραπρ. σελ 89, και Π.Λ.ΜΠΡ τόμ.3 σελ.852)
Αφόβητος ο Κοθωκίδης. Ο μικρός αδελφός του Αισχίνη. Εστάλει πρέσβης στον Πέρση βασιλέα
και, εκλεγείς διαχειριστής, διοίκησε άψογα τα οικονομικά. Απέκτησε παιδιά από νόμιμο γάμο, και
όχι, όπως ο Δημοσθένης, ο οποίος έστειλε την γυναίκα του στο κρεβάτι του Κνησίωνος, όπως
γράφει ο Αισχίνης (περί παραπρ. σελ.8, και Π.Λ.ΜΠΡ τόμ. 3 σελ. 852).
Κλέων ο Κοθωκίδης. Ο ένας της 5μελούς πρεσβείας, η οποία καθυστέρησε να συναντήσει τον
Φίλιππο, παίρνοντας αυτός την ευκαιρία να υποτάξει την Θράκη και ο Δημοσθένης να κατηγορήσει
τον Αισχίνη, για «παραπρεσβεία». Είναι, αφετέρου, ο εγγυητής του προστίμου των 50 ταλάντων,
στη δίκη κατά Κτησιφώντος (περί Στεφ. σελ. 29,31,33,49)
Κάλαισχρος ο Κοθωκίδης. Ομοίως υψηλού επιπέδου ρήτωρ-πολιτικός. Αναφαίνεται, πρέσβης
μαζί με Δημοσθένη, Υπερείδη κ.λ., αποστέλεται στη Θήβα προς σύναψη συμμαχίας και επιγαμίας
(περί Στεφάνου σελ.137).
Εύνομος ο Θριάσιος. Φίλος και επιπέδου Δημοσθένους, συμβουλεύσας πώς αυτός να
αντιμετωπίσει τους θορύβους του όχλου (Π.Λ.ΜΠΡ. τόμ.5, σελ.544).
Φιλόδημος ο Αχαρνεύς. Ο πεθερός του Αισχίνη. Αυτός που ενέγραψε τον Δημοσθένη Αθηναίο
πολίτη, και αυτός δεν τον εσεβάσθει (περί παραπρ. σελ. 89)
Φίλων ο Αχαρνεύς. Κουνιάδος του Αισχίνη. Ίσως υπηρέτησε στρατιωτικά αξιώματα. Ίσως
είναι ο διαχειριστής των οικονομικών, στο ψήφισμα του Καλλία του Φρεάριου, να δοθεί «χρυσούς
στέφανος» στον Ναυσικλή, ο οποίος μισθοδότησε 2 χιλιάδες στρατιώτες του, εξ’ ιδίων χωρίς να
ζητήσει να τα εισπράξει, καθώς ο διαχειριστής Φίλων δεν μπορούσε να φτάσει την Ίμβρο λόγω
χειμώνα.
Για τον κουνιάδο του Φίλωνα, ο Αισχίνης, έχει δώσει την ιδιαιτέρως προσβλητική απάντηση
στον Δημοσθένη, στη δίκη περί παραπρεσβείας. «τι φαντάζεσαι ότι προτιμούν οι δικαστές: 10
χιλιάδες οπλίτες, γερούς στο σώμα και φρόνιμους σαν τον Φίλωνα ή 30 χιλιάδες κίναιδους σαν
εσένα». Από τον Φίλωνα ο Αισχίνης επωφελήθηκε 5 τάλαντα, (περί Στεφ. 87,9, 127 και περί
παραπρ. σελ.89).
Κλεόβουλος ο Αχαρνεύς. Αδερφός της μητέρας του Αισχίνη, στρατηγός, συμπολέμησε μαζί με
τους Δημαίνετο και Χαβρία νικώντας τον ναύαρχο των Λακεδαιμονίων, Χίλωνα, και σε αποκλεισμό
της Αίγινας (περί παραπρ. σελ. 47 και Π.Λ.ΜΠΡ. τόμ.5, σελ.508)
Χάρης ο Αιξωνιεύς. Αμφιλεγόμενος ναύαρχος του αθηναϊκού στόλου, δεν βοήθησε: Θράκη,
Λήμνο, Ίμβρο, Σκύρο, για τις οποίες είχε αποσταλεί. Κατασπατάλησε 1500 τάλαντα, σε πολυτελείς
απολαύσεις, αλλά και για να πληρώσει πουλημένους στο βήμα και στη συνέλευση του λαού.
Απώλεσε 70 πόλεις συμμάχους, όπως και τις 150 τριήρεις που είχε παραλάβει! Κατηγόρησε
δολίως τους συστρατηγούς, Ιφικράτη, Μενεσθέα και Τιμόθεο, τους οποίους οι αθηναίοι
ανακάλεσαν! Στη δε Χίο, όπου αποβιβάστηκε, λόγω θαλασσοταραχής, προέβη σε αυθαιρεσίες και
ωμότητες, (Αισχ., περί παραπρ., σελ. 43, 55 και Π.Λ.ΜΠΡ. τομ.61, σελ.431).
Κηφισοφών ο Ραμνούσιος. Ισχυρά προσωπικότης. Προταθείς από τον Δημοσθένη, πρέσβης
προς τον Φίλιππο, αλλά και εγγυητής για το πρόστιμο των 50 ταλάντων, στη δίκη κατά
Κτησιφώντος (περί Στεφ. σελ.33, 49, 61).
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Κηφισοφών ο Παιανεύς. Πολιτικός. Φίλος, οπαδός του ναυάρχου Χάρη, για τον οποίο ζήτησε,
με ψήφισμα, να αποπλεύσει η ελαφρά μοίρα του στόλου, να βρει που είναι αυτός και ο στόλος
(περί Παραπρεσβείας σελ.43).
Αμύντωρ ο Ερχιεύς. Συχνά αναφερόμενος, αξιόλογος πολιτικός, συμπατριώτης των μεγάλων,
Ξενοφώντος και Ισοκράτη (περί παραπρ. σελ.39, 41 και Π.Λ. ΜΠΡ.τόμ.6, σελ.844).
Στρατοκλής ο Αθηναίος. Στρατηγός, υπεύθυνος για την ήττα του Αθηναϊκού στρατού στη
Χαιρώνεια, με συστρατηγους τον Χάρη και τον Ανσικλή, αν και ο Αισχίνης αποδίδει την ήττα στους
όρους που δέχτηκε ο Δημοσθένης (κατά Κτησιφ., 111,3,5).
Εύβουλος ο Αναφλύστιος. Ο εκλεγείς πρέσβης στην αποστολή η οποία καθυστέρησε να
συναντήσει τον Φίλιππο, επιλήψιμα! (περί Στεφάνου σελ.33).
Θρασύβουλος ο Κολλυτεύς. Δημοσθένης και Αισχίνης τον δέχονται σαν μεγάλο ρήτορα και
πολιτικό. Δημοσθένης: «Ρήτορες ένδοξοι και μεγάλοι προ εμού, Καλλίστρατος εκείνος, Αριστοφών,
Κέφαλος, Θρασύβουλος, έτεροι μύριοι». «Καίτοι πολλάς, μεν πρότερον πρεσβείας, επρέσβευσαν εις
Θήβας, οι μάλιστα οικείως διακείμενοι, πρώτος μεν Θρασύβουλος ο Καλλυτεύς ανήρ εν Θήβαις
πιστευθείς ως ουδείς έτερος», γράφει ο Αισχίνης!
Είχε σταλεί πρέσβης εις Θήβας, προ Χαιρώνειας. Στρατηγός, επικεφαλής 8 πλοίων, δεν νίκησε
τον Λακεδαιμόνιο Ανταλκίδα. Κατεδικάσθει 2 φορές για υπεξαίρεση χρημάτων (περί Στεφ.
σελ.156, κατά Κτησιφ. σελ. 110, Π.Λ.ΜΠΡ. τομ.7, σελ.516)!
Διοκλής ο Μελιτεύς. Ναύαρχος, επικεφαλής του στρατού και του στόλου, που εστάλει στον
εμφύλιο της Εύβοιας, το 358, αποκαταστείσας την τάξη (περί Στεφ. σελ.74 και ΜΠΡ.τομ. 5,
σελ.743).
Κηφισόδωτος ο Κεραμεύς. Στρατηγεύσας του στόλου προς τον Ελλήσποντο, του οποίου ο
πατρικός φίλος και συμπλωτήρας, ως τριήραρχος, συνθυσιάζων και συντρώγων Δημοσθένης, έγινε
κατήγορος (κατά Κτησιφ. σελ.51)
Μειδίας ο Αναγυράσιος. Υπηρέτησε τιμητικά αξιώματα. Πάμπλουτος. Γρονθοκόπησε τον
Δημοσθένη, μέσα στο θέατρο του Διονύσου, χορηγός ών (κατά Κτησιφ. σελ.5 και Π.Λ.ΜΠΡ. τόμ.41,
σελ.193).
Καλλικράτης ο Αφιδνεύς και Μεταγέννης ο Ξυπετεύς. Πρωταγωνιστικά πρόσωπα της
εποχής, απεσταλμένοι των Αθηναίων και του στρατηγού προξένου, προς τους Φωκείς, πριν ο
Φίλιππος τους υποτάξει. (περί παραπρεσβείας σελ. 79).
Πατροκλής ο Φλυεύς. Ο μηνύσας τον Δημοσθένη για το ψήφισμα να μετατραπούν οι
τριήραρχοι σε συντελείς. Ο Δημοσθένης υποστηρίξας ότι αυτό ενίσχυσε τον στόλο και ελάφρυνε
τους πτωχότερους, αθωώθηκε (περί στεφάνου σελ.78, 79 και Π.Λ.ΜΠΡ.τομ.48, σελ.261)
Φίλων ο Ελευσίνιος. Περίφημος αρχιτέκτων, ο οποίος εκτός της σκευοθήκης και προκυμαιών
στο λιμάνι του Πειραιώς, τελειοποίησε και το τελεστήριο Ελευσίνας. Συνέγραψε πραγματείες για
τα ιερά οικοδομήματα, μεγαλουργήσας την εποχή του Εύβουλου. Συνέγραψε και
αριστουργηματικό λόγο (Κ. Τσάτσος, Παγκ. Βιογ. Λεξ. Τομ. Β, σελ 375, Εύβουλος και Π.Λ.ΜΠΡ.
τομ.59, σελ.347)
Νεοκλής ο Γαργητεύς. Πατέρας του φιλοσόφου Επίκουρου. Γραμματοδιδάσκαλος. Εστάλει με
τον Νικόδημο από τας Αφιδνάς, συνοδός 2 χιλιάδων εποίκων στη Σάμο. Το 352 πρέπει να έχει
διατελέσει και επώνυμος άρχων. Αναφέρεται στα ψηφίσματα του Δημοσθένη, για τη σύλληψη του
αθηναϊκού στόλου και του Λεωδάμαντος από τον Φίλιππο. (περί Στεφ. σελ.59 και 61).
Απολλόδωρος ο Αχαρνεύς. Ικανότατος ρήτωρ κατά τον Δημοσθένη, διατελέσας επανηλειμένα
τριήραρχος, και άρα πλούσιος. Πρέπει να είναι ο γιος του τραπεζίτη Πασίωνος, στον οποίο ο
Δημοσθένης ανακοίνωσε λόγο τον οποίο είχε συντάξει, αμοιφθείς φυσικά, του επίσης τραπεζίτη
Φορμίωνος! Ενώ η καταγγελία αφορούσε σε πράξη τιμωρουμένων με θάνατον. Ο Απολλόδωρος
ίσως συνέταξε τους λόγους του Δημοσθένη προς Νικοστρατον, Νικοκλέα και άλλα, (Αισχίνη περί
παραπρ. σελ. 99 και Π.Λ.ΜΠΡ. τομ.3 σελ. 444)!
Δερκύλος από Αιγνούντα και Αριστείδης ο Κηφισεύς. Διακεκριμένοι πολίτες, τους οποίους
επεκαλέσθει ως μάρτυρες ο Αισχίνης (περί παραπρ. σελ.93).
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Γλαύκων ο Χολαργεύς. Διακεκριμένος πολίτης, ο συμπόνεσας και διεκδικήσας την ελευθερία
του δούλου Πιττάλακου, λόγω των εξευτελισμών που δεχόταν από τον κίναιδο, Τίμαρχο (Αισχίνης,
κατά Τιμάρχου, σελ.49)
Αριστόνικος ο Φρεάριος. Ρήτωρ-Πολιτικός, της πλευράς του Δημοσθένους, προτείνας
ψήφισμα να αποδοθεί χρυσούς στέφανος στον Δημοσθένη. Ίσως είχε απολέσει τα πολιτικά
δικαιώματα και ο οποίος χάρισε στην πατρίδα του το ποσό που είχαν συγκεντρώσει φίλοι του, για
την επαναπόκτηση τους. Ως αντιμακεδών κατεδικάσθει εις θάνατον, συνελήφθει και εξετελέσθει
στην Αίγινα, (περί Στεφ. σελ. 65, 217 και Π.Λ.ΜΠΡ. τόμ. 3 σελ.605).
Αυτοκλής από Αιγνούντα. Ρήτωρ-Πολιτικός. Επικεφαλής αποστολής προς τη Σπάρτη, το 371,
προς σύναψη Ειρήνης, κατηγορήθηκε για προδοσία. Ο μεταξύ των κατηγόρων Υπερείδη έγραψε
τον λόγο: «Κατ’ Αυτοκλέους προδοσίας» (Αισχ. και Π.Λ.ΜΠΡ. τομ.12 σελ.341 και Παγκ. Βιογρ. Λεξ.
τόμ.3, σελ. 916).
Δημόνικος ο Μαραθώνιος, Καλλίας ο Σουνιεύς, Ζήνων ο Φλυεύς, Κλέων ο Φαληρεύς.
Πολιτικοί άνδρες, μάρτυρες του Δημοσθένη κατά του Αισχίνη, να μην σταλεί αυτός παρά ο
Υπερείδης, στο ιερό της Δήλου προς υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Αθήνας, όπερ και εγένετο.
Κριθείς ως ακατάλληλος ο Αισχίνης! (περί Στεφάνου σελ. 101).
Αριστοφών ο Κολλυτεύς. Πρότεινε ψήφισμα, να αποσταλούν εκλεγμένοι εκ της εκκλησιάς του
δήμου προς τον Φίλιππο, για το ζήτημα της κατακράτησης του στόλου και του ναυάρχου
Λεωδάμαντος, (περί Στεφάνου σελ. 61)!
Διοπείθης ο Σουνιεύς. Χαριζόταν απροκάλυπτα υπέρ του Αγήσανδρου ως διαιτητής, εις βάρος
του «ριγμένου» ερωμένου του Τίμαρχου, Πιττόλακου ο οποίος απηυδείσας, παρητήθει από την
συνέχιση κάποιων δικών. (κατά Τιμάρχου σελ.47).
Διότιμος ο Ευωνυμεύς. Ναύαρχος ών, χάρισε εξ’ ιδίων τις ασπίδες στους στρατιώτες του.
Έδρασε κατά της πειρατείας. Ισχυρά στρατιωτική προσωπικότης. Τιμηθεί με στέφανο. (περί
στεφάνου σελ. 87 και Π.Λ.ΜΠΡ.τόμ. 5 σελ 782).
Εύνομος ο Αναφλύστιος. Έλαβε το ιδιαίτερα τιμητικό αξίωμα του κήρυκος, εκλεγείς από μέρος
του λαού, να συνοδεύσει πρέσβεις, βουλευτές, εκλεγμένους από τη βουλή στον Φίλιππο, όταν
αυτός απεργαζόταν την διάσπαση την σχέσεων Αθηνών-Θηβών (περί Στεφάνου σελ.123 και
Π.Λ.ΜΠΡ. τομ.6 σελ.915).
Τεμενίδης εκ δήμου της Πανδιονίδος φυλής. Ταξίαρχος με τον οποίο είχε πολεμήσει
ανδραγαθήσας ο Αισχίνης, τη μαρτυρία του οποίου, όπως και του μεγάλου στρατηγού Φωκίωνος,
επικαλείται στη δίκη του περί παραπρεσβείας (περί παραπρ., σελ. 101).
Φρύνων ο Ραμνούσιος. Συμπρέσβης, στην αποστολή για τη σύναψη της Φιλοκράτειου
Ειρήνης. Γι’ αυτόν ο Φιλοκράτης είχε σταλεί στον Φίλιππο να παρακαλέσει να του επιστραφούν
λύτρα τα οποία είχε πληρώσει σε μακεδόνες ληστές, (περί παραπρ. σελ. 9,11).
Δημομέλης ο Παιανιεύς. Εξάδελφος του Δημοσθένους, τον οποίο είχε μηνύσει για τραυματισμό
που είχε προκαλέσει ο ίδιος ο Δημοσθένης, προκαλέσας δίκη, από την οποία παρητήθει, για να
δεχτεί πρόστιμο από τον Άρειο Πάγο, (περί παραπρ. σελ.67).
Θρασυκλής ο Λέκκιος. Εκλεγείς Πυλαγόρας, δεύτερος στη σειρά, πριν τον τρίτο Αισχίνη (κατά
Κτησιφώντος σελ.98).
Άρχοντες:
Το ανώτερο και τιμητικότερο αξίωμα στην δημόσια ιεραρχία. Ίσχυε πολύ ενωρίτερα του 4ου
αιώνα.
Ο κυβερνήτης, ο ανώτατος δημόσιος λειτουργός, ο οποίος έδιδε το όνομα του, στο έτος που
λειτουργούσε. Ο άρχων και ο κήρυξ εκλέγονταν από τις 10 φυλές. Ήταν επόμενο να ανήκουν στην
ύπαιθρο αττικής!
Τα κείμενα των μεγάλων ρητόρων, δίνουν την δυνατότητα να αναφερθούμε, στους άρχοντες
γενικά, που παρατέθηκαν, αλλά και ειδικά στους επώνυμους, ως εξής: Ρήτορες-Πολιτικοί,
Στρατηγοί κλπ. Επώνυμοι 14.
Επώνυμοι Άρχοντες:
Μνησίφιλος. Στο ψήφισμα του Δημοσθένους, για συγκρότηση 5μελούς πρεσβείας, προς τον
Φίλιππο, να τον συναντήσουν το συντομότερο όπου και αν ήταν (περί Στεφάνου σελ. 31,7)!
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Χαιρώνδας. Επώνυμος άρχων Λεοντίδος φυλής. Υπέβαλε ο Αισχίνης την γραφή παρανόμων
κατά του Κτησιφώντος, για τον στέφανο του Δημοσθένους (περί Στεφάνου σελ. 47, 65)!
Πολυκλής. Επί πρυτανείας Ιπποθωντίδος φυλής. Ψήφισμα και δικαστική διαμάχη μεταξύ
Δημοσθένους- Φλυέως Πατροκλή, για τον τριηραρχικό νόμο, (περί Στεφάνου σελ. 81).
Δημονικός ο Φλυεύς. Επώνυμος άρχων, όταν ο Καλίας ο Φρεάριος είπεν η βουλή και ο δήμος
να στεφανώσουν τον Ναυσικλή (περί Στεφάνου σελ. 87).
Νεοκλής. Επώνυμος άρχων, Γαργητεύς τον δήμο. Έγινε έκτακτος συνέλευσης από των
στρατηγών, διότι ο Φίλιππος κατακράτησε τον στόλο κ.λ. (περί Στεφάνου σελ. 59).
Θεμιστοκλής. Επί αρχοντίας του μπήκε στη βουλή ο Δημοσθένης από το παράθυρο! (κατά
Κτησιφ. σελ.57).
Θεόφραστος. Επί αρχοντίας του εξελέγει ο Πυλαγόρας και ο Αισχίνης (περί Στεφάνου σελ. 95).
Νικόφημος. Επί αρχοντίας του έγινε βουλευτής ο κίναιδος Τίμαρχος (κατά Τιμάρχου σελ. 71).
Ηροπύθης. Επί πρυτανείας της Ερεχθηίδος φυλής και άρχων ο Ηροπύθης ψηφίστηκαν 2
ψηφίσματα. Ένα της βουλής και των στρατηγών. Το άλλο του πολέμαρχου (περί Στεφάνου σελ.
121).
Ευθυκλής. Επώνυμος άρχων, Οινηίδος φυλής. Θριάσιος. Υπέβαλε ο Κτησιφών, το ψήφισμα για
τον χρυσούν στέφανο του Δημοσθένους, (περί Στεφάνου σελ. 91 και Π-Λ-ΜΠΡ.τομ.7, σελ74).
Μνησιθύδης. Επώνυμος άρχων. Φρεάριος (περί Στεφάνου σελ. 117).
Αρχίας. Επί αρχοντίας του (346) ο διαγεγραμμένος από τον κατάλογο των πολιτών και
εξόριστος Αντιφών επέστρεψε κρυφίως στην πόλη με σκοπό να βάλει φωτιά στον ναύσταθμο,
όπως είχε υποσχεθεί στον Φίλιππο, (περί Στεφάνου).
Νικίας. Επί αρχοντίας του, επεβλήθησαν μαρτυρικές καταθέσεις ότι ο Αισχίνης συνομιλούσε με
κατάσκοπο του Φίλιππου στην Αθήνα (περί Στεφάνου σελ. 103).
Αρχίας εκ Θουρίων. Υπήρξε υποκριτής τραγωδιών, μαθητής του ο περίφημος Αιγινίτης
ηθοποιός Πώλος. Δεινός ρήτωρ. Συνέλαβε τον Υπερείδη και τον Ιμεραίο στην Αίγινα. Θα
συνελάμβανε και τον Δημοσθένη στον Πόρο. Υπηρέτησε άρχων το 346 (Δημοσθένης, περί
Στεφάνου σελ.98, υποσημείωση και Π.Λ.ΜΠΡ. τομ.3 σελ.704).
Αναφέρονται τιμητικά, και 3 από τους πλέον ξεχωριστούς άνδρες του Δημόσιου βίου της
Αττικής γης, ως εντόνως δράσαντες, μόλις πριν την αυγή του 4ου αι. στο καθοριστικό ιστορικό
γεγονός της κατάλυσης των Τριάκοντα και την αποκατάσταση της δημοκρατίας, με δόγμα τους
μάλιστα το «Αθηναίοι μη μνησικακείτε»! Δηλαδή Συμφιλίωση. Αμνηστία.
1.
Θρασύβουλος ο Στειριεύς. Είναι αυτός που μαζί με τον άλλο εξόριστο, Αρχίνο,
εξοπλίσαντες εβδομήντα, κατέλαβαν το φρούριο της Φυλής, εξόρμησαν καθαιρώντας τους
Τριάκοντα των Αθηνών! Καταγόταν από πλούσια οικογένεια τριήραρχων, με πλούσια πολεμική
δράση στον Ελλήσποντο και αλλού! Από την Χασιά (δήμο Φυλής)…είχε περάσει!
2.
Αρχίνος από τον δήμο Κοίλης. Συναρχηγός του Θρασύβουλου. Πολιτευτείς, με αρχή του
την αμνηστία. Αν και οι Τριάκοντα είχαν φονεύσει με συνοπτικές διαδικασίες 1500 πολίτες! Με
ψήφισμα του τιμωρήθηκε ο Θρασύβουλος κι ας είχε τόσο πολύ ευεργετήσει την πόλη, για ψήφισμα
του να δοθούν πολιτειακά δικαιώματα σε χιλιάδες δούλους.
Ο Αρχίνος, συνέγραψε Επιτάφιο, τον οποίο χρησιμοποίησε ο Ισοκράτης στον πανηγυρισμό του!
«Ανήρ των τε ύστερον και όσοι προ αυτούς γεγόνασιν Αθηναίοι λόγιμοι, τα πάντα άριστος»,
γράφει ο Παυσανίας.
Αυτός εισήγαγε επισήμως το Ιωνικό αλφάβητο. (κατά Κτησιφ. σελ. 157, 9, 179 και Π-Λ-ΜΠΡ.τομ.3
σελ.710)
3.
Άνυτος ο Αθηναίος. Άλλος συναρχηγός των επαναστατών! Ως στρατηγός επί κεφαλής 30
πλοίων δεν έφθασε εις Πύλον, λόγω τρικυμίας, εισαχθείς εις δικήν, εδωροδόκησε τους δικαστάς,
αποφεύγοντας την θανατική ποινή! Ήταν ένας εκ των τριών κατηγόρων του Σωκράτους.
Γράφεται, μάλιστα, πως ο Αντισθένης ο κυνικός, οδήγησε σε αυτόν νέους που είχαν έλθει από
τον Πόντο ζητώντας τον Σωκράτη, λέγοντας: Αυτός είναι πολύ σοφότερος! (Π.Λ.ΜΠΡ.τομ.3,
σελ.710)
Οι ανωτέρω τρεις, εκτός από την δράση τους για την ανατροπή των Τριάκοντα, υπήρξαν
πρωταγωνιστές στην πολιτική ζωή, κατά το πρώτο τέταρτο του 4ου αιώνος.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΨΙΔΑ- ΒΡΕΤΤΟΥ
Δρ. κοινωνικής Λαογραφίας, Σχολική Σύμβουλος
Αθηναίων γάμοι. Παραδοσιακά έθιμα- νεοεθιμικές συμπεριφορές
και νοοτροπίες σε ένα σύγχρονο πολυπολιτισμικό σκηνικό της πρωτεύουσας
Ο γάμος1 - ένας θεσμός που συνέχει το παραμύθι με την πραγματικότητα των ανθρώπων, τη
φαντασίωση με την αλήθεια, την παράδοση με τη νεωτερικότητα, την τύχη των παραμυθικών
ηρώων με τη μοίρα των «κοινών θνητών», το σύμβολο με τις εμπράγματες πτυχές του. Κανένας
άλλος κοινωνικός θεσμός δεν έχει ενδυθεί τη φαντασιακή έκφανση των συμβολισμών μιας
εθιμικής τελετουργίας, προσαρμοσμένης στην παράδοση, τα ήθη και τις αρχαϊκές ρίζες της
αναπαραγωγικής ανθρωπολογίας. Από εδώ αρχίζει το ταξίδι της μετάβασης του ανώριμου,
ανυμέναιου ανθρώπου προς την κατάκτηση της ενηλικότητας, με την βιολογικά προσδιορισμένημέσω του γάμου- αποστολή της αναπαραγωγής. Αυτός είναι ενδεχομένως και ένας σημαντικός
λόγος που εγκαθιστά διαχρονικά και διαπολιτισμικά την πιο ποικίλη, σταθερή τελετουργία γύρω
από τη γαμήλια πράξη και τη δεισιδαίμονα σημειολογία εξορκισμού και αποπομπής του «κακού»
έξω από τη ζωή του νέου ζευγαριού.
Είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο κεφάλαιο -το πιο γοητευτικό, ίσως- της λαογραφίας, αλλά και των
κοινωνικών επιστημών είναι αφιερωμένο στη διερεύνηση του γαμήλιου τελετουργικού και των
εθιμικών συμπεριφορών στις αγροτικές κοινωνίες και στην αναζήτηση των αρχαϊκών ριζών τους.
Χωρισμένο σε συνεκτικές ενότητες το τυπικό της γαμήλιας διαδικασίας2 στην ελληνική αγροτική
πραγματικότητα, με λογικές συναρθρώσεις προς ένα σύστημα κοινωνικών, οικονομικών και
ηθικών αντιλήψεων, συνυφασμένων με το ήθος της επιβίωσης, αντανακλά την πιο εύχυμη
παράδοση λαϊκών αγροτικών εθίμων που εικονίζουν τον ρεαλισμό ταυτόχρονα με την
ποιητικότητα στην οποία απευθύνεται ο λαϊκός άνθρωπος καθώς εσωτερικεύει τη ζωή ως βίωμα
του ατόμου και της συλλογικότητας. Στον ενδιαφέροντα τόμο με τίτλο: «Η επινόηση της
παράδοσης»,3 ιστορικοί-καθηγητές της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας- και ανθρωπολόγοι,
ερευνούν τις επινοημένες -και κατασκευασμένες- παραδόσεις στη νεότερη Ευρώπη, όπως π.χ. την
εξέλιξη των βρετανικών βασιλικών τελετουργιών κατά τους δύο τελευταίους αιώνες, και τη
σύμπραξη παρελθόντος και παρόντος στην κατανόηση και ερμηνεία της τελετουργίας και του
συμβολισμού. Στο εισαγωγικό κείμενο του τόμου Theinventionoftradition ο γνωστός Άγγλος
μαρξιστής, ιστορικός, Eric Hobsbawm, προσδιορίζει την επινοημένη παράδοση ως «ένα σύνολο
πρακτικών οι οποίες συνήθως διέπονται, φανερά ή σιωπηρά, από αποδεκτούς κανόνες με
τελετουργική ή συμβολική φύση, που επιδιώκουν να ενσταλάξουν ορισμένες αξίες και κανόνες
συμπεριφοράς μέσω επανάληψης, γεγονός που αυτόματα συνεπάγεται τη συνέχεια με το
παρελθόν».4 Εδώ επισημαίνει και τη διάκριση ανάμεσα στην παράδοση και το έθιμο -κυρίαρχο
στις αποκαλούμενες παραδοσιακές κοινωνίες-, με την πρώτη να επιδιώκει τη σταθερότητα και το
αμετάβλητο, και το δεύτερο να μην αποκλείει τη μεταβολή και την καινοτομία μέχρις ενός σημείου,
που δεν φαίνεται ότι διαρρηγνύει εντελώς τη συμβατότητά του με το παρελθόν. 5 Σ’ αυτή την
οριοθέτηση θα λέγαμε ότι ανταποκρίνονται τα γαμήλια έθιμα των αγροτικών κοινοτήτων με τις
εξαστισμένες μεταπλάσεις και προσαρμογές τους στους ρυθμούς και τις ηθογραφικές ποιότητες
μεταβολής της μεταπολεμικής πραγματικότητας. Πρόκειται για τη σταδιακή υπονόμευση μέχρι και
την πλήρη διάβρωση του παραδοσιακού εθίμου, που συνίσταται σε μεταβολή των τελετουργικών
συνθέσεων και των αντίστοιχων συμβολισμών τους αφενός, και αφετέρου στη μεταβολή του
συλλογικού ήθους και στην ανάδυση νέων αξιών και κοινωνικών προτύπων που υπαγορεύουν και
τις αντίστοιχες τελετουργικές πρακτικές.6
Ο ολιστικός μετασχηματισμός της νεοελληνικής κοινωνίας μετά τον πόλεμο και οι ασύμμετρες
δημογραφικές οντότητες που προέκυψαν στο ελληνικό άστυ,7 με ιδιαίτερη έμφαση στην
πρωτεύουσα της χώρας, οδήγησαν σε σταδιακή αποσύνθεση τον αγροτικό πολιτισμό στον τόπο
παραγωγής του και σε μιαν ιδιότυπη υπολειτουργική ή αλειτουργική αναβίωσή του στον αστικό
χώρο.8 Δεν έχει, ωστόσο, επαρκώς διερευνηθεί ούτε το μέγεθος ούτε ο βαθμός διάβρωσης της
ουσίας των εκδηλώσεων του αγροτικού πολιτισμού στην αγροτική ενδοχώρα, ούτε οι τονικότητες
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της αναβιωμένης παρουσίας και των συγκράσεών του στον αστικό χώρο. Νέες τυποποιήσεις
σχηματοποιούνται με τη μορφή εθιμικών εκδηλώσεων τόσο στην ύπαιθρο όσο και -περισσότερο
στην πόλη- καθώς οι καινούριες δημογραφικές και κοινωνικές οντότητες που προκύπτουν,
υπείκουν σε νέα πολιτισμικά μορφώματα και σε σύστοιχες νεοεθιμικές πρακτικές, απότοκες, εκτός
των άλλων, της τεχνολογικής εξέλιξης και της εμπορευματικής κωδικοποίησης των τελετουργικών
εκσυγχρονισμών.
Η Αθήνα-Δημογραφικές και κοινωνικές ασυμμετρίες
Παρακολουθώντας κανείς τη σχηματοποίηση της φυσιογνωμίας της Αθήνας από το 1834 και
μετά ως πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους,9 διαπιστώνει μια αύξουσα δημογραφική πορεία, με
ρυθμούς που υπαγορεύει τόσο η υφή των δυνατοτήτων μιας πρωτεύουσας (συγκέντρωση
πολιτικής και διοικητικής ισχύος, δυνατότητες οικονομικής δραστηριοποίησης) όσο και οι
ψυχολογικές επενδύσεις των αγροτικών πληθυσμών της ηπειρωτικής και νησιωτικής ενδοχώρας
που συρρέουν εκεί μετά την αποδόμηση των περιφερειακών αστικών κέντρων και του αγροτικού
χώρου. Παράλληλα, η ίδια η ανολοκλήρωτη ιστορία των ορίων του ελληνικού κράτους και οι
δημογραφικές της συνιστώσες, συντελούν σε οριακές κατά περιόδους δημογραφικές και
κοινωνικές αναστατώσεις, και αιφνίδιες μετατοπίσεις στον πολεοδομικό ιστό της πρωτεύουσας. Ο
G. Burgel στο έργο του Η ανάπτυξη μιας μεσογειακής πρωτεύουσας10 προσδιορίζει ως εξής την
εξελικτική δημογραφική διαδρομή της Αθήνας: « Ως το 1870 η Αθήνα είναι η πολιτική πρωτεύουσα
μιας μικρής και φτωχής χώρας …Δεν κατορθώνει να ελέγχει την εμβρυακή οικονομική
δραστηριότητα που συγκεντρώνεται σε περιφερειακά επαρχιακά κέντρα… Η δημογραφική της
ανάπτυξη είναι αργή. Από το 1870 ως το 1907-1920 έχουμε μια πρώτη φάση ανόδου. Η χώρα έχει
μεγαλώσει κερδίζοντας τη Θεσσαλία… αλλά και το βιομηχανικό και πολιτιστικό πόλο του Βόλου…
Η Αθήνα επιβάλλει την αναμφισβήτητα υπεροχή της και σχεδόν δεκαπλασιάζει τον πληθυσμό της.
Οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ο παγκόσμιος πόλεμος, η μικρασιατική καταστροφή, η παγκόσμια
οικονομική κρίση προκαλούν μια τομή που αναγκάζει την Ελλάδα και την πρωτεύουσά της ν’
αντιμετωπίσει νέα προβλήματα. Για την αθηναϊκή ανάπτυξη είναι μια περίοδος προετοιμασίας
κατά την οποία η πραγματική πρόοδος, τόσο στο δημογραφικό όσο και στο οικονομικό επίπεδο,
είναι ακόμη λιγότερο σημαντική από τις προοπτικές που διαγράφονται…. Μετά την παρένθεση του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και του εμφυλίου όλες αυτές οι υποσχέσεις πραγματοποιούνται στη
σημερινή φάση».11
Στην παραπάνω περιοδολόγηση, που παρακολουθεί τις μεγάλες τομές της ιστορικής συγκυρίας,
προστίθεται η τελευταία περίοδος δημογραφικών αναστατώσεων της πρωτεύουσας από τη
δεκαετία του 1990 και εντεύθεν, συνυφασμένη με την αποδόμηση των καθεστώτων του υπαρκτού
σοσιαλισμού και τις παρενέργειες της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Έτσι, στη διάρκεια των
180 περίπου χρόνων ζωής της ως πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους, με κυμαινόμενες εντάσεις
στη σύνθεση του οικιστικού και δημογραφικού καμβά της, η Αθήνα διαμορφώνει σταδιακά έναν
δυναμικό πολυ-πολιτισμικό χαρακτήρα, που συντίθεται τόσο από τις διαφορετικές τοπικότητες
του ελλαδικού χώρου12 και των ελληνικών κοινοτήτων της διασποράς (Αιγυπτιώτες π.χ.),13 όσο
και από ένα πολυέθνικ μεταναστευτικό σκηνικό, που θα διεκδικεί μέχρι σήμερα τον εγκλιματισμό
και την ενσωμάτωσή του στις θεσμικές τακτοποιήσεις της ελληνικής πολιτείας. 14 Η συσσωμάτωση
αυτών των πληθυσμών και η συγκρότηση επιμέρους κοινοτήτων στα όρια της πρωτεύουσας,
καθορίζεται αφενός από το σχεδιασμό της οικονομικής ζωής (ανάπτυξη της εμπορικής και
βιομηχανικής δραστηριότητας) και το ταξικό-επαγγελματικό και κοινωνικό κριτήριο, αφετέρου
από την τοπική -και πολιτισμική επομένως- ομοιογένεια. Στην πρώτη περίπτωση ανήκουν οι
βιομηχανικοί οικισμοί που δημιουργήθηκαν στις περιοχές εγκατάστασης των βιομηχανικών
μονάδων: Λαύριο, Ελευσίνα, Δραπετσώνα και οι εργατικοί συνοικισμοί15 μέσα στον πολεοδομικό
ιστό της Αθήνας και του Πειραιά: Γκάζι, Μεταξουργείο, Θησείο, Καμίνια. Μετά τη Μικρασιατική
καταστροφή και τη μαζική εισροή των προσφύγων, ένα ισχυρό πολιτισμικό ρεύμα Μικρασιατών
Ελλήνων με τις παραδόσεις και τα έθιμά τους έρχονται να εμπλουτίσουν πολιτισμικά την
πολυφωνική κουλτούρα της πρωτεύουσας. Νέα Ιωνία, Καισαριανή, Βύρωνας, Νέα Κοκκινιά στον
Πειραιά καθώς και Νέα Σμύρνη με τους συνοικισμούς εμπόρων προσφύγων, θα δεξιωθούν τους
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πρώτους προσφυγικούς οικισμούς και θα αναπτυχθούν σε νησίδες πολιτισμικής ποικιλότητας.16
Με ταξικό κριτήριο, τα κατά παράδοση μεγαλοαστικά στρώματα συγκεντρώνονται γύρω από τον
κεντρικό πυρήνα της πρωτεύουσας, και κυρίως στην ανατολική πλαγιά του Λυκαβηττού -περιοχές
Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Ευαγγελισμού, Κολωνακίου και Λυκείου, αλλά και στις ειδυλλιακές
περιοχές αστικής κατοικίας του Ψυχικού και της Φιλοθέης. Τα μεσοαστικά στρώματα
συγκεντρώνονται στην περιοχή Αχαρνών, Μουσείου, Βουλής, Συντάγματος, Άνω Πατησίων,
Κυψέλης, Νεάπολης, ενώ η εργατική τάξη συνωστίζεται σε περιοχές πυκνής δόμησης, όπως ο
Βύρωνας, η Δάφνη, η Νέα Ιωνία, η Νέα Φιλαδέλφεια, η Καισαριανή καθώς και οι εργατικές
συνοικίες του Πειραιά -Κοκκινιά, Κερατσίνι, Κορυδαλλός, Νίκαια, Πέραμα, Δραπετσώνα.17 Με
έντονους ρυθμούς δημογραφικής κινητικότητας η μεταπολεμική Αθήνα θα συγκεντρώσει ως το
1981 το 35% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, φυσικό επακολούθημα υπερσυγκέντρωσης
στην Αθήνα της οικονομικής δραστηριότητας.18 Η δημογραφική και πολεοδομική χαρτογράφηση
της μεταπολεμικής Αθήνας και η σταθεροποίηση των φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών της
πρωτεύουσας εικονίζει το τοπίο της χωρικής διασποράς πολλών μικρών κοινοτήτων του
ημιαστικού και αγροτικού ελλαδικού χώρου, όπως και άλλων εξωελλαδικών ομάδων: προσφύγων,
εθνικών μειονοτήτων, τσιγγάνων -στις περιοχές Αγίας Βαρβάρας, Άνω Λιοσίων, Μενιδίου- που
συγκροτούν μιαν ηθογραφική ετερότητα, αξιοσημείωτης λαογραφικής δυναμικότητας στη
συνάντησή της με τα αστικά δεδομένα ζωής στην πρωτεύουσα και στην παρακολούθηση του
εξαστισμού των παραδοσιακών ηθών και εθίμων. Στα παραπάνω αξίζει να σημειωθεί η συνάντηση
γηγενών και επήλυδων με το ολοένα εντεινόμενο ρεύμα των ξένων τουριστών, την αμοιβαία
σύγκραση ηθών -στη διαμόρφωση των οποίων αξιοσημείωτο ρόλο θα διαδραματίσουν και
θεσμικοί εκσυγχρονισμοί του αστικού δικαίου- και τον εκτουρισμό της ελληνικής παράδοσης και
του εθίμου. Οι επιδράσεις είναι σύνθετες και ποικίλες και οι παράγωγες ανθρωπογεωγραφίες
προσφέρονται ως ένα νέο δραστήριο πεδίο λαογραφικής, εθνογραφικής, ανθρωπολογικής και
ψυχολογικής εξέτασης, καθώς οικοδομούν τις νέες ανθρώπινες πολιτισμικές πραγματικότητες και
τις επενδυμένες σ’ αυτές νέες αξίες και ηθικούς κώδικες.19
Σ’ αυτή τη δημογραφική και πολιτισμική ποικιλότητα και κάτω από την ένταση της επήρειας
ενός μεταπολεμικού μοντέλου αστικού πολιτισμού, το ερώτημα παραμένει: σε ποιο βαθμό και με
ποιους ρυθμούς επέρχεται η διάβρωση του εθίμου στις διάφορες πληθυσμιακές ομάδες που
συνωστίζονται στην πρωτεύουσα; Κι ακόμα, η κατάργηση των παραδοσιακών εθίμων και η
αντικατάστασή τους με ομοιομορφοποιημένες εξαστισμένες χειρονομίες τείνει προς τη δημιουργία
άλλων επαναλαμβανόμενων νεο-εθιμικών συμπεριφορών, υποκατάστατων της τυπικότητας του
εθίμου και συμβατών με τις συνθήκες, τα πρότυπα και τις αξίες της σημερινής εποχής; Από ποιους
παράγοντες επηρεάζονται τα σύγχρονα ήθη και οι καθιερωμένες νέο-εθιμικές τελετουργίες;
Μια πρώτη βασική παρατήρηση: Σύμφωνα και με την άποψη του Αυστριακού λαογράφου
Richard Wolfram,20 ο άνθρωπος παρουσιάζει την τάση να δημιουργεί νέες μορφές,
προσαρμοσμένες στις περιστάσεις και τις συνθήκες της ζωής του. Παρατηρούμε λοιπόν να
εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό στη σύγχρονη αστική πραγματικότητα των πόλεων μεταξύ των
νέων ανθρώπων, των οποίων η σχέση με την παράδοση και το έθιμο είναι σκιώδης και
αλειτουργική. Η τάση αυτή παρατηρείται στη σύγχρονη αστική πραγματικότητα, σε γεγονότα
προπάντων οριακά της ανθρώπινης ζωής με πλούσιο, και από την αγροτική παράδοση,
τελετουργικό: ανάμεσα σ’ αυτά, ο γάμος21 συνιστά κορυφαία εκδήλωση της κοινωνικής ζωής των
αγροτικών πληθυσμών, με μιαν επεξεργασμένη γλώσσα τελετουργικών ιδιωμάτων και
συμβολικών σημαινόμενων, των οποίων η αποκωδικοποίηση φαίνεται να εικονίζει τόσο τις
ιεραρχίες της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής, όσο και τις αναπαραγωγικές δοξασίες γύρω από
τη συνέχεια και την ευόδωση του φαινομένου της ζωής. Οι αστικές πραγματικότητες και η
συνακόλουθη εκβιομηχάνιση μαζί με την επιστημονικοποίηση της ζωής αμβλύνουν θεαματικά το
αρχαϊκό, αρχέγονο φορτίο των εθίμων και ταυτοποιούν τα φαινόμενα της ζωής με τις έλλογες
ερμηνείες τους. Το έθιμο έτσι απεκδύεται τον μαγικό, παρεμβατικό χαρακτήρα του και
απογυμνώνεται από τη δύναμη της μεταφυσικής επενέργειάς του. Μένει αδρανής η εξωτερική
τελετουργική χειρονομία, η οποία τελικά αυτοκαταλύεται, αφενός από τη λειτουργική της ατονία
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και αφετέρου από την αυθεντία μιας εμπορευματοποιημένης, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό,
γαμήλιας τελετουργικής ομοιομορφίας.
Υπάρχουν, ωστόσο, και οι αντιστάσεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες απέναντι στο ρυθμό της
επερχόμενης μεταβολής εκ μέρους των επιμέρους κοινοτήτων, που με το βάρος της ιστορίας και
των παραδόσεών της η καθεμιά εγκαθίσταται μεταπολεμικά στην πρωτεύουσα. Έτσι,
παρακολουθώντας τις συλλογικές εκφράσεις της ζωής τους μέσα από την τήρηση των γαμήλιων
εθίμων και των αντίστοιχων τελετουργιών, ανιχνεύουμε το βαθμό συντηρητικότητας που
υπαγορεύει και τους αργούς ρυθμούς με τους οποίους διαβιβρώσκεται το έθιμο προς όφελος μιας
ομοιομορφοποιημένης εμπορευματικής σκηνοθεσίας. Πολιτισμικές κοινότητες, με βαθιές
συναισθηματικές ρίζες στην ιστορία και τον τόπο τους ή με τα τραυματικά βιώματα της
αναγκαστικής διασποράς και της παλιννόστησης κι ακόμα με μιαν αρχέγονη συντηρητικότητα,
σταθερή στις ρίζες και στην παράδοση, προσπαθούν να αμυνθούν απέναντι στον στρόβιλο της
νεωτερικότητας και της κυρίαρχης εμπορευματικής ισοπέδωσης. Πόντιοι, Κρητικοί, Αιγυπτιώτες
και Τσιγγάνοι της Αθήνας -οι τελευταίοι εντονότερα- πέρα από τη «δεύτερη ζωή» των
προφορικών πολιτισμών μέσω του «φολκλορισμού»,22 διατηρούν ενσωματωμένα στη σύγχρονη
εξαστισμένη τελετουργία των γαμήλιων εθίμων, σπαράγματα της παράδοσης και των
τελετουργικών συμβολισμών της. Ή ακόμα -για τους τσιγγάνους- διαπιστώνουμε ακίνητη τη
λειτουργία της γαμήλιας εθιμικής παράδοσης, στο βαθμό που μένουν αμετάβλητα τα ήθη και οι
κυρίαρχες αξίες των φυλών τους.
Ο γάμος,23 θεσμός συνυφασμένος με την αναπαραγωγική διαδικασία της ζωής, εικονίζει την
κοινωνική οργάνωση, τα ιεραρχικά συστήματα, τις αξίες, τις διαφυλικές σχέσεις και τα ηθικά
προτάγματα – τους ιδιαίτερους κώδικες που η κοινότητα επινοεί ώστε να συνθέτει, να ερμηνεύει
και να διαχειρίζεται τη διαφορετικότητά της. Στον παραδοσιακό γάμο, ο θρησκευτικός
χαρακτήρας του επενδύει την εθιμική τελετουργία με ένα «κοσμικό δέος» που συνδυάζει τη χαρά
του γάμου και το φόβο για το άγνωστο μέλλον της κοινής πορείας των μελλόνυμφων, τα φίλια
συναισθήματα με τους αναπόφευκτους ανταγωνισμούς, το «καλό» με το «κακό» μάτι, τις
εμπράγματες με τις μεταφυσικές διαστάσεις του. Τα παραπάνω, μαζί με τον ανδροκρατικό
χαρακτήρα της κοινωνικής συμβίωσης, τους καθορισμένους φυλετικούς ρόλους και την
κανονιστικότητα των οικονομικών υποχρεώσεων από την πλευρά των δύο οικογενειών, την
αυστηρότητα των ηθικών δεσμεύσεων για τη γυναίκα -η αγνεία είναι η κορυφαία γυναικεία πριν
από το γάμο αρετή- θεμελιώνουν τη συμβολική και τελετουργική αφήγηση της παραδοσιακής
γαμήλιας ιεροτελεστίας. Και συνιστούν το πλέγμα των παραδοσιακών ηθών που προσδιορίζουν
και τη λειτουργικότητα των εθίμων.
Αθηναίων γάμοι-Τελετουργικό του σύγχρονου αστικού γάμου
Το στοιχείο που φαίνεται ριζικά να διαφοροποιεί τον σύγχρονο αστικό από τον παραδοσιακό
γάμο και που συνδέεται με την καταλυτική υποχώρηση των αγροτικών γαμήλιων εθίμων είναι το
πέρασμα των πρωτοβουλιών από τον στενό συγγενικό κύκλο της πατριαρχικής οικογένειας στα
χέρια των ίδιων των παιδιών-μελών μιας κατά κανόνα σύγχρονης πυρηνικής οικογένειας.24 Τη
θέση του προξενιού, ως θεσμού που με λίγες εξαιρέσεις δημιουργεί τις προϋποθέσεις συνάντησης
του νέου ζευγαριού με τις μυστικές συμφωνίες μεταξύ των ενδιαφερομένων οικογενειών,
μεταπολεμικά έχει πάρει η άμεση γνωριμία των νέων: στο σχολείο ή το πανεπιστήμιο, στους
χώρους εργασίας ή ψυχαγωγίας κ.λπ., γνωριμία που μπορεί να καταλήξει σε ερωτική σχέση και
στη συνέχεια σε γάμο «από έρωτα», χωρίς την κοινωνικά επιβεβλημένη συναίνεση των γονέων. Η
συλλογική συγκρότηση της αγροτικής ζωής και των κατεστημένων της εκφράσεων παραχωρεί τη
θέση της στις ατομικότητες και τις ελεύθερες επιλογές τους χωρίς το βάρος και τον καταναγκασμό
των αυστηρών και ανέκκλητων εθιμικών διευθετήσεων. Η οικογένεια σήμερα στο γάμο των
παιδιών της έρχεται αρωγός και συμπαραστάτης, χωρίς αυτό να υποβαθμίζει την έννοια της
γονεϊκής παρέμβασης, θετικής ή αρνητικής, που είναι, ωστόσο, πέρα από κάθε παραδοσιακή
εθιμική συμβατικότητα.
Το έθιμο στην πρωταρχική του λειτουργία, συνυφασμένο με τις δομές και τα ήθη της
παράδοσης του αγροτικού χώρου έχει επομένως αδρανοποιηθεί, Εμφανίζεται ωστόσο η ανάγκη
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της επιλεκτικής αναπλαισίωσής του στα νέα δεδομένα ή η κατασκευή νέων εθιμικών συμβάντων
και γαμήλιων τελετουργικών, των οποίων η επανάληψη τείνει να δημιουργήσει ένα είδος νεοεθιμικών γαμήλιων σταθερών. Σ’ αυτές, εκτός από την εξωτερική τελετουργία, η οποία
διαφοροποιείται ανάλογα με την ευρηματικότητα, τα σημαινόμενα και τους συμβολισμούς που
επιδιώκει το ζευγάρι των μελλονύμφων να υπογραμμίσει, σπαράγματα της μεταφυσικής των
παλαιών εθίμων -μερικών και επείσακτων- αξιοποιούνται σήμερα με την έννοια της αναλογικής
μαγείας: για την αποτροπή του κακού, την ευκαρπία του ζευγαριού, την καλή τύχη των
ανύπαντρων. Τα πιο συνήθη από αυτά είναι: Το στρώσιμο του κρεβατιού. 25 Μια τελετή που γίνεται
συνήθως ημέρα Πέμπτη, αν ο γάμος έχει προσδιοριστεί το Σάββατο. Συμμετέχουν οι συμπεθέροι,
φίλοι και συγγενείς του ζευγαριού. Το νυφικό κρεβάτι στρώνεται από την ίδια τη νύφη, τη μάνα
και τις φίλες της στα λευκά, με τα προικιά της νύφης, και οι παρευρισκόμενοι το ραίνουν με
ροδοπέταλα και χρήματα, για να είναι η ζωή των μελλόνυμφων ανθόσπαρτη και πλούσια. Το λευκό
σεντόνι -σύμβολο πάντα της αγνότητας της νύφης, παραδοσιακά συνδεόταν με τη δημόσια
επίδειξή του και το τεκμήριο απώλειας της αγνότητάς της. Ένα μικρό παιδί -κατά προτίμηση
αγόρι- ρίχνεται στο κρεβάτι, συμβολική χειρονομία της γονιμότητας και δη της αρρενογονίας. Για
την πρόγνωση της τύχης των ανύπαντρων κοριτσιών: Τη μέρα του γάμου και πριν ξεκινήσει η
νύφη για την εκκλησία, γράφουν τα ονόματά τους στις σόλες των παπουτσιών της. Όποιων τα
ονόματα σβηστούν αυτές θα παντρευτούν μέσα στην ίδια χρονιά. Την ίδια ανάγνωση έχει και το
ρίξιμο της νυφικής ανθοδέσμης. Μετά το πέρας του μυστηρίου, η νύφη πετάει την ανθοδέσμη της
προς τα πίσω στις συγκεντρωμένες ανύπαντρες κοπέλες. Όποια πιάσει την ανθοδέσμη θα
παντρευτεί πρώτη. Σε κάποιες περιπτώσεις το ίδιο γίνεται με τη δαντελένια καλτσοδέτα της
νύφης: μετά τον πρώτο χορό του ζευγαριού, ο γαμπρός ανασηκώνει το νυφικό της, αφαιρεί την
καλτσοδέτα της νύφης και την πετάει προς το πλήθος των συγκεντρωμένων ανύπαντρων αντρών.
Όποιος την πιάσει πιστεύεται πως θα παντρευτεί την κοπέλα που δέχτηκε τη νυφική ανθοδέσμη.
Το πάτημα του ποδιού του γαμπρού από τη νύφη τη στιγμή που ο ιερέας λέει «η δε γυνή ίνα
φοβήται τον άνδρα», συμβολική κίνηση του διαφυλικού ανταγωνισμού και της εξουσιαστικής
διείσδυσης της γυναίκας στην ανδρική υπεροπλία. (Σε περιοχές υπερτονισμού του ανδρικού
αρχέτυπου -όπως στην Κρήτη- η χειρονομία αυτή μπορούσε να σημάνει αυτόματα τη διακοπή του
μυστηρίου και τη λύση του γάμου).
Παράλληλα, έθιμα επείσακτα συνδυάζονται με τα σημαινόμενα της μετάβασης στον κόσμο των
ενηλίκων μετά το γάμο και των επαχθών ρόλων που αυτό συνεπάγεται: αποκοπή από την
προστατευτικότητα της οικογένειας, υπεύθυνοι επαγγελματικοί και οικογενειακοί ρόλοι,
τεκνοποιία. Το πλέον προσφιλές είναι το αγγλοσαξονικό bachelorparty, η καθιερωμένη, συμβολική
αποχαιρετιστήρια της ελευθερίας του γαμπρού συνάντηση με φίλους, όπου μικρές αποκλίσεις,
«αμαρτίες» της εφηβείας επιτρέπονται για τελευταία φορά. Τα τελευταία χρόνια μεγάλη διάδοση
έχει πάρει, στην Αθήνα ιδιαίτερα, το έθιμο και για την υποψήφια νύφη, το λεγόμενο
bacheloretteparty. Αυτές οι φιλικές συναθροίσεις, συνήθως την τελευταία εβδομάδα πριν από το
γάμο, εκτός από τη συναισθηματική τους διάσταση και τον ατομικό σχεδιασμό, με τη
διαμεσολάβηση της διαφήμισης, ακόμα και των συναφών γραφείων, μπορεί να πάρει τη μορφή
πρωτότυπων ψυχαγωγικών, χαλαρωτικών «events». Το συνηθέστερο είναι η συνάντηση σε
«μοδάτο» εστιατόριο ή μπαρ, η κουβέντα πάνω σε ελαφρά και ευχάριστα θέματα, οι αναπολήσεις
του παρελθόντος-η μαθητική ζωή κλέβει την παράσταση-, τα ανέκδοτα, οι εκμυστηρεύσεις, ποτό ή
κρασί και μάλιστα καθ’ υπερβολήν. Συνηθίζονται ακόμα εκδρομές σε νησιά ή παραλίες της Αθήνας,
cocktails σε beachbar, beachparties, επίσκεψη ομαδική σε κέντρα προσφοράς χαλαρωτικών
υπηρεσιών: spa, μασάζ, περιποίηση προσώπου και σώματος, ανάλογα με την εποχή και τα
οικονομικά μέσα. Η σύγχρονη τεχνολογία επιστρατεύεται επίσης σ’ αυτά τα νεανικά «gatherings»
πριν από το γάμο, με συγκεντρώσεις σε σπίτια, όπου οι φίλες έχουν σκηνοθετήσει την παράσταση:
μουσικά ποτ-πουρί από αγαπημένα κοινά ακούσματα, άλμπουμ και λευκώματα της εφηβείας,
καταδύσεις στην ιδανικευτική νοσταλγική μνήμη, σύνθεσή τους σε φιλμάκια και προβολή τους
στον υπολογιστή, σε οθόνη homecinema, και πάλι ανάλογα με τα μέσα και τις ιδέες που θα
επιστρατευτούν.26
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Το πλήρες σκηνικό των παραδοσιακών εθίμων επανέρχεται ωστόσο κάποτε και με τη μορφή
φολκλορικής αναπαράστασης, ενταγμένης στην εμπορευματοποιημένη διοργάνωση του
σύγχρονου γάμου. Διαβάζουμε χαρακτηριστικά σε διαδικτυακή διαφήμιση Γραφείου Οργάνωσης
Τελετών και Εκδηλώσεων στην Αθήνα: «Για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας, αναθέστε σε μας
την πλήρη οργάνωση και συντονισμό του παραδοσιακού γάμου σας. Με τα ήθη και έθιμα της
περιοχής που επιθυμείτε θα διοργανώσουμε σωστά την τελετή και το γαμήλιο γλέντι».
Λαογραφικής σημασίας γεγονός -που υπογραμμίζεται στην παραπάνω διαφήμιση- είναι η κατά
παραγγελίαν και κατ’ επιθυμίαν επιτέλεση των -όποιων- εθίμων, που αποσπώνται κι αυτά από το
οργανικό εθιμικό περιβάλλον της πρωτογενούς γένεσής τους για να αποτελέσουν ένα σύγχρονο
φολκλορικό happening. Έτσι, με κριτήριο τον τόπο καταγωγής του γαμπρού ή της νύφης, μπορεί
να σκηνοθετηθεί ένας παραδοσιακός Ποντιακός, Κρητικός, Ηπειρώτικος, Μακεδονικός,
Θρακιώτικος, γάμος που θα ενσωματώσει όλο το υλικό των παραδοσιακών εθίμων ανάλογα με τις
υπαγορεύσεις, τις επιδιώξεις και τις επιθυμίες των ενδιαφερομένων.
Μεγάλη σημασία δίνεται στο γαμήλιο γλέντι, στο χώρο που θα πραγματοποιηθεί, στα μουσικά
όργανα και στο ρεπερτόριο, στα εδέσματα που θα προσφερθούν. Κοινότητες της Αθήνας, ιδιαίτερα
δεμένες με την ιστορική μνήμη και τις παραδόσεις, όχι σπάνια ενσωματώνουν στον
εκσυγχρονισμένο γάμο σπαράγματα του παραδοσιακού γαμήλιου εθίμου. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί ο χορός «θήμιγμα» ή θήμισμα των Ποντίων, από παράφραση του ρήματος
φημίζω-θημίζω, αυξάνω τη φήμη κάποιου, στην προκείμενη περίπτωση του ζευγαριού. Πρόκειται
για συνδυασμό χορού και γαμήλιου δρώμενου. Σε έναν κύκλο χορού μετέχουν εφτά μονοστέφανα
ζευγάρια, σύμβολο των εφτά ημερών της Δημιουργίας- και ένας ακόμα χορευτής, το «τεκ’» το
μονόν, συμβολικός εξορκισμός κάθε κακού. Στο χορό μπαίνει και το νιόπαντρο ζευγάρι, ο
κουμπάρος, η κουμπάρα, η παράνυφη (παρανφ’σα) αν υπάρχει. Στο κέντρο του κύκλου βρίσκονται
τα όργανα, ο λυράρης παίζοντας και τραγουδώντας. Παλιότερα κι ένας παπάς με το θυμιατό του,
θυμιάζοντας τους νεόνυμφους και τους χορευτές. Ο χορός ήταν ομαλός, το ομάλ. Οι χορευτές
κρατιούνται από τις παλάμες στο ύψος των ώμων. Κάθε ζευγάρι κρατάει μια λαμπάδα αναμμένη
στη διάρκεια του τραγουδιού και του χορού, ενώ δίνονται ευχές, συμβουλές, παραινέσεις και
παινέματα στη νύφη. Στο πλούσιο τραπέζι που ακολουθεί προσφέρονται απλόχερα τα
παραδοσιακά εδέσματα κεσκέκ και πισία καμωμένα με σιτάρι, βούτυρο και κοτόπουλο (κοσάρα,
μελοβούτυρο, φούστορον, ωτία).27
Αυθεντικότητα και προσήλωση στα παραδοσιακά έθιμα -και έξω από τις επιταγές της
εμπορικής διαμεσολάβησης- θα συναντήσουμε, ωστόσο, στις φάρες των Τσιγγάνων (Ρομ) της
Αττικής.28 Κοινότητες οργανωμένες στη βάση του συγγενειακού συστήματος, αποτελούμενου από
τις πατρογραμμικά συγκροτημένες «φάρες»,29 προσαρμόζουν τα έθιμα του γάμου και τις
αντίστοιχες μαγικές ή συμβολικές χειρονομίες του στη σημασία αναπαραγωγής της ζωής και
ενδυνάμωσης της φάρας, όπως και στη μετάβαση στους ρόλους της ενηλικότητας μέσω του γάμου.
Το πέρασμα για το αγόρι από την κατάσταση chavo στην κατάσταση Rom (άντρας) και για το
κορίτσι από την κατάσταση chai στην ενηλικίωση-Romni (γυναίκα) πετυχαίνεται με το γάμο.
Απαραίτητη προϋπόθεση, η «αγνότητα» του κοριτσιού που διαπιστώνεται δημόσια μετά την
πρώτη συνεύρεση με τον άντρα της επιδεικνύοντας τα ίχνη της απώλειάς της πάνω στο λευκό
σεντόνι. Οι τσιγγάνικοι γάμοι υπακούουν στο θεσμό της ενδογαμίας, πραγματώνονται σε πολύ
μικρές ηλικίες-σε πλήρη αντίθεση με τη σύγχρονη ηλικιακή παράταση των αστικών γάμων-, ενώ ο
έρωτας παίζει σημαντικό ρόλο στη συνεύρεση των νέων, παρά την πατροπαράδοτη ηγεμονία της
οικογένειας και τις επιταγές της φάρας. Συχνό είναι το φαινόμενο της απαγωγής του κοριτσιού,
στην περίπτωση που για διάφορους λόγους, οι γονείς -της νύφης προπάντων- δεν συναινούν. Αντί
για το θεσμό της προίκας, σε πολλές τσιγγάνικες φάρες –ανάμεσά τους αυτές που κατοικούν στην
Αγία Βαρβάρα και προέρχονται από την Τουρκία-ισχύει το έθιμο της εξαγοράς της νύφης από τους
γονείς της, το BabaHakki. Αυτό συνίσταται σε προσφορά εκ μέρους του πατέρα του γαμπρού προς
τον πατέρα της νύφης χρηματικού ποσού ανάλογου με την οικονομική του κατάσταση. Αλλά και
δώρων και υπηρεσιών. Άλλες φάρες εθιμικά έχουν καθιερώσει την ισότιμη προσφορά παροχών
προς τους μελλονύμφους εκ μέρους των γονιών τους: προικιά για την κοπέλα και χρήματα,
οικονομική ενίσχυση για το γαμπρό ή αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου ή σπιτιού προκειμένου
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να διευκολυνθούν στην αρχή της νέας τους ζωής. Στοιχεία από τα παραδοσιακά ελληνικά γαμήλια
τελετουργικά σε συγκερασμό με ποικίλες διαπολιτισμικές επιδράσεις, συγκροτούν το εορταστικό
γαμήλιο τριήμερο ή και τετραήμερο στην κοινωνία των Ρομ, το ονομαζόμενο στην τσιγγάνικη
γλώσσα biav: το οποίο προσφέρει με τις εθιμικές του χειρονομίες την ευκαιρία προετοιμασίας και
άλλων μελλοντικών γάμων μεταξύ των ανύπαντρων καλεσμένων. Μια από αυτές τις γαμήλιες
χειρονομίες είναι ο χορός των ανύπαντρων εφήβων κοριτσιών στη μεγάλη πίστα που έχει στηθεί
για το τσιγγάνικο γαμήλιο γλέντι και η προσφορά χρημάτων από τους συγγενείς της κοπέλας για
το χορό της, μαζί με τη ζωντανή επίδειξη των χαρισμάτων της.30
Η μόνιμη, ωστόσο, εγκατάσταση των τσιγγάνων σε περιοχές της πρωτεύουσας, οι οικονομικές
και κοινωνικές σχέσεις που συνάπτουν με τους κατοίκους της περιοχής όπου δραστηριοποιούνται,
οι θεσμικές προσπάθειες εγκλιματισμού τους στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον και η πολιτική τους
«αξιοποίηση» ως ψηφοφόρων προάγει τις διαπολιτισμικές και κοινωνικές τους επαφές με την
εντοπιότητα, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό της τσιγγάνικης κουλτούρας και τη διάβρωση των
εθίμων τους. Εύγλωττη είναι η περιγραφή τσιγγάνικου γάμου στην Αγία Βαρβάρα Αττικής: «…Ο
γάμος έγινε στο ναό της Αγίας Ελεούσας, σε μια μεγάλη πλατεία, όπου είχαν συγκεντρωθεί
περισσότεροι από 500 τσιγγάνοι, όλοι φίλοι και συγγενείς των νεαρών μελλονύμφων, που ήδη
έχουν τρία παιδιά… Η ιστορία τους είναι συναρπαστική, σαν παραμύθι. Τα δύο ερωτευμένα παιδιά,
ο Θοδωρής και η Μαρία, γνωρίστηκαν από προξενιό το 1998, όταν η Μαρία ήταν 13 ετών και ο
Θοδωρής 18. Αρραβωνιάστηκαν και ένα χρόνο μετά ο Θοδωρής την έκλεψε. Μείνανε μαζί κι έκαναν
ένα αγόρι και μετά τα δίδυμα. Όσο για το γάμο τους τον είχαν σε διαρκή αναβολή για οικονομικούς
λόγους. Πριν από λίγο καιρό…η Πόπη Χαριτάτου, η γενναιόδωρη κυρία των δημοσίων σχέσεων και
σύζυγος του καθηγητή ενδοκρινολόγου Σπύρου Παύλου, που έμαθε από τον έμπορο, θείο των
παιδιών, την ιστορία τους και προθυμοποιήθηκε να τους παντρέψει… Ο γάμος ήταν πραγματικά
μυθικός…Στολισμένη με λουλούδια η πλατεία, η εκκλησία. Με φορέματα εξωτικά και
χολιγουντιανά όλοι οι πρωταγωνιστές του γάμου, φίλοι και συγγενείς τσιγγάνοι. Ευτυχισμένοι
γύρω τους οι γονείς του γαμπρού, η Στέλλα και ο Θανάσης, ο αδελφός του Χρήστος, οι αδελφές του
Αλεξάνδρα και Μαρία, αλλά και τα τρία τους παιδιά. Πρωταγωνίστρια η κουμπάρα Πόπη
Χαριτάτου έχοντας δίπλα της το σύζυγό της Σπύρο Παύλου, το μεγάλο μετρ της μόδας Φιλήμονα,
τη δημοτική σύμβουλο και πρόξενο της Κόστα Ρίκα…τον κομμωτή της Κωνσταντίνο Τσίτουρα, τη
δικηγόρο-σεναριογράφο Σόνια Μηλιώνη και πολλούς άλλους φίλους και συνεργάτες…Η αποθέωση
έγινε στο Σχιστό. Στο κέντρο Ρούμελη, όπου έγινε το γλέντι, σύμφωνα με τα έθιμα των τσιγγάνων,
με πλήρη ορχήστρα, 100 αρνιά και φαγοπότι και χορό μέχρι το πρωί, όπου πρωταγωνίστρια ήταν
η μικρή κόρη τους Μαρία. Και στοίβες δολάρια και ευρώ, που έριχναν στην πίστα στο γαμπρό και
στη νύφη οι 400 καλεσμένοι….»31
Η λαογραφία του εμπορευματοποιημένου γάμου
Είναι γεγονός ότι οι σύγχρονοι γάμοι ακολουθούν μια διαδικασία προετοιμασίας και
πραγμάτωσης που περνάει από τις προσφερόμενες, μέσω των ειδικών επαγγελματιών, υπηρεσίεςκατάσταση που αίρει τις εθιμικές τοπικότητες προς όφελος μιας ομοιομορφοποιημένης γαμήλιας
κουλτούρας. Στην Αθήνα, όπου τα σχετικά γραφεία είναι πολλά και η διαφήμιση -έντυπη και
διαδικτυακή- φιλοξενεί τον εντεινόμενο ανταγωνισμό, προσφέρονται έτοιμες ιδέες και λύσεις για
όλο το «πακέτο» του γάμου, που προσαρμόζεται σε κάθε οικονομική κατηγορία και επιλογή. Από
παράδοση ωστόσο ο γάμος συνιστά, εκτός από τις ρεαλιστικές του εκδοχές ως του πλέον
μακρόβιου κοινωνικού θεσμού, μέσω του οποίου διασφαλίζεται η συνέχιση της ζωής, και ένα
φαντασιακό τοπίο ψευδαισθήσεων και προσδοκιών. Η ίδια η διάσταση της νεότητας, το έναυσμα
της νέας ζωής, η μυθοποιημένη ενατένιση του μέλλοντος σε συνδυασμό με το ερωτικό στοιχείο
ενδύουν τη γαμήλια τελετουργία με το ονειρικό, παραμυθικό στοιχείο και την πρόσκαιρη έστω
λάμψη της μιας και μοναδικής στιγμής, κατά την οποία οι μελλόνυμφοι θα επεκδυθούν την
καθημερινή τους ανωνυμία για να βρεθούν σε ένα πρωταγωνιστικό λαμπερό προσκήνιο, προνόμιο
αποκλειστικό των κάθε είδους stars. Το γεγονός συνδυάζεται γι’ αυτό και με αγαθά, προϊόντα και
υπηρεσίες που αφενός υπείκουν στο καλλιεργούμενο καταναλωτικό ιδεώδες του homoconsumens
αφετέρου υποστηρίζουν και υλοποιούν τη γαμήλια «ιδεολογία»: Λάμψη, ομορφιά, μεγαλοπρέπεια,
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ρομαντισμός, ευρηματικότητα, -μερική- πρωτοτυπία, έμπνευση. Χαρακτηρισμοί όπως: πριγκιπικός,
παραμυθένιος, ονειρικός ή χολιγουντιανός γάμος, το μαγικό ραβδί της νεράιδας, λαμπερή
βασίλισσα, μοναδική βραδιά της ζωής σας, οπτασία, μεγαλόπρεπη γοητεία… συνεκφορά της
μαγείας του παραμυθιού και της γοητείας του κινηματογράφου, είναι η έκφραση μιας υποδόριας
αφήγησης που συζευγνύει την ανθρώπινη ψυχολογία με τη φαντασμαγορία του εμπορίου και της
διαφήμισης. Όπως και οι επείσακτοι όροι της διαφημιστικής -και γλωσσολογικήςπαγκοσμιοποίησης: hautecouturebridal, hautequalité marriage, eventplanning, concept γάμου, λίγο
touch από χρώμα, αφόρητο hangover, extrawhite, budjet, το ιδανικό location, το look, justmarried
καλύπτουν το διάχυτο και καλλιεργημένο ήθος της γαμήλιας τελετουργίας και τις απότοκες
οικονομικές, κοινωνικές, αισθητικές -σύγχρονες εντέλει- νεο-εθιμικές πρακτικές της. Ανάμεσα σ’
αυτές είναι: το νυφικό φόρεμα, για το οποίο οι προτάσεις της μόδας και των σχεδιαστών, σε μιαν
άλλη από την παραδοσιακή λογική και σημειολογία και σε συνάφεια με την εκκοσμίκευση του
πολιτικού γάμου, προτείνουν εκτός από το λευκό και τις παλ (ροζ, ιβουάρ, σιελ) αποχρώσεις, και
το κόκκινο χρώμα, με ανατρεπτική δε στόχευση στα πατροπαράδοτα, και το μαύρο. Ακολουθούν
τα κοστούμια για τα παρανυφάκια, τα προσκλητήρια γάμου, οι μπομπονιέρες, η νυφική
ανθοδέσμη, τα στέφανα, το μπουκάλι και το ποτήρι της εκκλησίας, η διακόσμηση της εκκλησίας
και της αίθουσας δεξιώσεων, η γαμήλια τούρτα, η μεταφορά των καλεσμένων, η ενοικίαση
λιμουζίνας για τη μεταφορά των μελλόνυμφων στην εκκλησία, οι υπηρεσίες φωτογράφισης και
βιντεοσκόπησης και όποια άλλη υπηρεσία ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι. Πρόκειται για τις τυπικές
ενέργειες προετοιμασίας ενός σύγχρονου αστικού γάμου της πρωτεύουσας-και του αστικού χώρου
γενικότερα- με τη διαμεσολάβηση ειδικών γραφείων και εταιρειών, τη μεταβίβαση των γαμήλιας
προετοιμασίας από το συγγενικό περιβάλλον στις εμπορευματοποιημένες πρωτοβουλίες
εξειδικευμένων φορέων.32 Το ύφος, το στυλ, οι τάσεις κάθε εποχής, ρυθμοί από το παρελθόν ή το
μέλλον τονίζουν τις ιδιαιτερότητες και διεισδύουν στη θρησκευτική παράδοση του μυστηρίου
εκκοσμικεύοντας την όλη διαδικασία.
Εδώ αναγιγνώσκονται και τα σύγχρονα ήθη της νεότητας, οι αξίες, οι νοοτροπίες και οι
αντιλήψεις για το γάμο, η αφομοίωση των παραδοσιακών αξιών και προκαταλήψεων και η
συνάντησή τους με νέες, ο ανταγωνισμός των φύλων, τα διαχρονικά συναισθήματα: χαράς αλλά
και φόβου -από τη στέρηση της ελευθερίας, την καταπίεση, την απώλεια των φίλων, της ελεύθερης
ψυχαγωγίας, των όποιων δεσμεύσεων- μαζί με τα νέα δεδομένα και τις ανάγκες στην προσωπική
ζωή των μελλονύμφων: την πρωθύστερη γέννηση ενός ή περισσότερων παιδιών πριν από το γάμο
και το συνδυασμό γάμου και βάπτισης, σε ένα πνεύμα κάποτε πρακτικότητας και οικονομίας
περισσότερο, και λιγότερο εκκεντρικότητας ή κοινωνικής ανατροπής των κατεστημένων
νοοτροπιών. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με χαρακτηρολογικές διαστάσεις της προσωπικότητας
των μελλονύμφων, αποτυπώνονται στη λαογραφία των κειμένων πάνω στα προσκλητήρια
γάμου. Τυπικότητα και ευπρέπεια, χιούμορ και ανατρεπτικότητα, σαρκασμός και αυτοσαρκασμός,
παραδοσιακότητα και μοντερνισμός, λαϊκοί ή λαϊκότροποι στίχοι και μικρές αφηγήσεις, διάλογοι.
Τα σενάρια είναι συνήθως προκατασκευασμένα, σε πολλές περιπτώσεις όμως οι ενδιαφερόμενοι
συνθέτουν το δικό τους κείμενο, ανάλογα με τις δεξιότητες και τον τόνο που επιδιώκουν να
δώσουν σ’ αυτό, ανάλογα με το στυλ και τους προσωπικούς αξιακούς και αισθητικούς κώδικες:
ArtDeco προσκλητήρια, οικολογικά, πολυπολιτισμικά-σύγκραση γαμήλιων παραδόσεων και
εθίμων διάφορων λαών, φουτουριστικά και ψηφιακά, τυπικά-κλασικά, ρετρό, έντυπα αλλά καισπάνια-κονκάρδες, μαγνητάκια, πήλινες πλάκες εγχάρακτες κ.λπ. Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις
που αναζητούν διαδικτυακά, μέσω γνωστών ή άγνωστων φίλων στα νεανικά blogs ή στο face-book
πρωτότυπες και ευρηματικές ιδέες για τη σύνταξη των προσκλητήριων κειμένων, το είδος της
γραμματοσειράς-σημειολογική η ανάγνωσή της-το υλικό κατασκευής και διακόσμησης, την
αισθητική τους. Οι προσκλήσεις υπογράφονται κατά κανόνα από το ζευγάρι και τις δύο
οικογένειες, του γαμπρού και της νύφης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, όπου υπάρχει παιδί ή
παιδιά, προσκαλούν αυτά στο γάμο των γονιών τους και στη βάπτισή τους, αν έχει
προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα. Παραθέτουμε χαρακτηριστικά δείγματα
γαμήλιων προσκλητήριων κειμένων:33
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Ένα χαμόγελο και μια ευχή από τα αγαπημένα μας πρόσωπα είναι αυτό που θέλουμε για την πιο
όμορφη στιγμή της ζωής μας. Γι’ αυτό σας προσκαλούμε στο γάμο μας…
Την ημέρα που θα ενώσουμε τη ζωή μας ενώπιον Θεού και ανθρώπων, θα μας δώσει ιδιαίτερη
χαρά η παρουσία σας…
Αν θέλετε να μας δείτε ελεύθερους, ελάτε στις 5 0κτώβρη…στον Ιερό Ναό…Λίγο μετά θα είναι
πια αργά, γιατί θα είμαστε παντρεμένοι…
Η τύχη μας εγνώρισε/ κι η αγάπη μας παντρεύει…στις 20 Αυγούστου θα θέλαμε να βρεθείτε
κοντά μας…
Έπρεπε να περάσουν πέντε χρόνια για να το αποφασίσουμε. Αν δεν το πιστεύετε, ελάτε την
Κυριακή…
Ο Παύλος και η Μαίρη αποφάσισαν τελικά να κάνουν μια τρέλα…ποια; Αν είστε περίεργοι, ελάτε
το Σάββατο…
Αποφασίσαμε να μοιραστούμε/ τις νύχτες και τις μέρες μας3/ τα ρούχα και τις βέρες μας/ τα
όνειρα, τα μυστικά μας/ κι όλα τα υπάρχοντά μας/ τις σκοτούρες, τις χαρές μας/ τα φυτά, τους
πίνακές μας/ και εντέλει τις ζωές μας…Σας περιμένουμε το Σάββατο…
Αγαπητέ Γιάννη, βαρέθηκα να είμαι 4 ολόκληρα χρόνια μαζί σου και όλοι να λένε πότε θα με
παντρευτείς. Σου στέλνω τελεσίγραφο: Θα σε περιμένω ντυμένη νυφούλα στην εκκλησία…το
Σάββατο…Αν δεν έρθεις, θα φύγω με καράβι για την Αμερική, όπου και κάποιο γαμπρό θα βρω,
όπως στις «Νύφες». Αυτά -Γιώτα.
Και η απάντηση του Γιάννη:
Αγαπημένη μου Γιωτούλα, δεν περίμενα από σένα έναν τέτοιο εκβιασμό! Με βρίσκεις
απροετοίμαστο! Πώς να φτάσουν 4 χρόνια για μία τόσο σημαντική απόφαση; Πήγαινε στην
εκκλησία, και άμα είναι, θα περάσω. Αλλιώς, καλό ταξίδι. Τα λέμε-Γιάννης…
Είμαι ένα μωρό όμορφο και ζωηρό! Θέλω πολύ να βαπτιστώ και στο νερό να βρεθώ. Ελάτε όλοι
να με δείτε και τη βουτιά μου να χαρείτε. Πριν από μένα όμως προηγείται ο γάμος των γονιών μου.
Και περιμένουμε όλοι σας να ’ρθείτε…
Αγάπη είναι…η μαμά και μπαμπάς να παντρεύονται για δεύτερη φορά και να αισθάνονται το
ίδιο ερωτευμένοι. Ευτυχία είναι…να έχουν εμένα δίπλα τους επίτιμη καλεσμένη και
πρωταγωνίστρια, αφού αμέσως μετά θα ακολουθήσει το μυστήριο της βάπτισής μου…
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης στην μπομπονιέρα,34 η οποία αποτελεί την ευχαριστήρια,
συμβολική ανταποδοτική χειρονομία των μελλονύμφων για τα δώρα, τη συναισθηματική και
έμπρακτη μέθεξη στο γεγονός του γάμου τους. Η κλασική γαμήλια μπομπονιέρα από τούλι
φαίνεται να εξακολουθεί να έχει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις. Ωστόσο, υπάρχει ολοένα
εντεινόμενος ανταγωνισμός-στην πρωτεύουσα περισσότερο λόγω και των εμπορικώνδιαφημιστικών, πολυπολιτισμικών και ταξικών εμπειριών της- γύρω από την ευρηματική σύλληψη
της πρωτοτυπίας και το ιδιαίτερο ύφος της μπομπονιέρας και των συνοδευτικών της:
μπομπονιέρα σε χρηστικό ή διακοσμητικό αντικείμενο: βαζάκι, ανθοδοχείο, πουγκί, αστερίας και
κοχύλια, κορνίζα, φλυτζάνι, κατασκευασμένα από υλικά περισσότερο ή λιγότερο ακριβά, ανάλογα
με το οικονομικό επίπεδο των μελλονύμφων: γυαλί, ασήμι, πορσελάνη, κρύσταλλο, πλαστικό,
ύφασμα. Τα κουφέτα, συνήθως τα παραδοσιακά, αλλά και νέες ποικιλίες της ζαχαροπλαστικής
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ευρηματικότητας: με γέμιση σοκολάτα, τριαντάφυλλο, κεράσι, βύσσινο κ.λπ. σε διάφορες
αποχρώσεις και στυλ, και πάλι σε συνδυασμό με την αισθητική και το στυλ όλου του γαμήλιου
concept. Τα τελευταία χρόνια οι μπομπονιέρες συνοδεύονται και από άλλα δώρα, συνήθως
κρυστάλλινα βαζάκια με γλυκό κουταλιού ή ό,τι θα μπορούσε να συμβολίζει τον τόπο καταγωγής,
την επαγγελματική ταυτότητα, τα χόμπυ του ζευγαριού. Στους παραδοσιακούς συμβολισμούς-που
διατηρούνται με την περιδεή προσήλωσή τους και σήμερα- ανήκει ο μονός αριθμός των κουφέτων
της μπομπονιέρας. Τα τρία κουφέτα συμβολίζουν το γαμπρό, τη νύφη, το παιδί που θα γεννηθεί,
ενώ ο αριθμός 5, ο πιο διαδεδομένος, την υγεία, τη μακροζωία, τη χαρά, την ευημερία, τη
γονιμότητα. Το αμύγδαλο με την επίστρωση ζάχαρης, που εξακολουθεί να είναι το κλασικό
κουφέτο, παραπέμπει στην έκφραση της γλυκόπικρης γεύσης της ίδιας της ζωής.
Ακόμα περισσότερο, και ο τόπος τέλεσης της γαμήλιας τελετής υπόκειται στη διαδικασία
του διαφημιστικού ανταγωνισμού και της εμπορικής ευρηματικότητας των μεσαζόντων και
υπακούει σε μιαν ανανεούμενη ολοένα μόδα στην οποία οι μελλόνυμφοι προσαρμόζουν τις
επιθυμίες και τις οικονομικές τους δυνατότητες. Έτσι, για τους αθηναϊκούς γάμους, φαίνεται να
μην αποτελεί εθιμική δέσμευση η τέλεση του μυστηρίου στον τόπο καταγωγής της νύφης αλλά σε
τόπο που θα συμφωνήσει το ζευγάρι με κριτήριο το τι θεωρείται trendy ή έχει τα στοιχεία της
πρωτοτυπίας και του ρομαντισμού ή συνδέεται με την κοινή αισθηματική-ερωτική τους εμπειρία.
Τα ελληνικά νησιά -του Αιγαίου κυρίως- που υλοποιούν το εξωτικό -αισθησιακό στοιχείο για έναν
καλοκαιρινό γάμο, αλλά και οι τόποι που ανακινούν τις ιστορικές μνήμες και το θρησκευτικό
βίωμα προτείνονται από τα ειδικευμένα γραφεία που ασκούν την αυθεντία τους σχεδόν
αυταρχικά. Γάμοι Αθηναίων από τα μεσοαστικά και πάνω συνήθως στρώματα οργανώνονται τα
τελευταία χρόνια στη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Πάτμο και τη Ρόδο, όπου το μυστήριο του γάμου
απομακρύνεται από τις θρησκευτικές του αφετηρίες σε ένα περιβάλλον απόλυτης εκκοσμίκευσης
και τονισμού των ερωτικών-εξωτικών του σημαινόμενων. Το στοιχείο αυτό ενισχύεται αφενός από
τη θεσμική προαγωγή του πολιτικού γάμου, αφετέρου από τη διαφημιστική «πίεση» που ασκούν
εξειδικευμένα γραφεία γάμου και τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες απευθύνονται όχι μόνον στο
ελληνικό κοινό αλλά και σε μια πολυπολιτισμική πελατεία που επιζητεί κάτι το πρωτότυπο και
εκκεντρικό.35 Έτσι τα παραπάνω νησιά γίνονται τόποι διαπολιτισμικής συνάντησης γαμήλιων
εθίμων, οικειοποίησης ελληνικών εθίμων από αλλοδαπούς μελλόνυμφους και άσκησης νέων
εθιμικών συμπεριφορών σε διάφορες φάσεις της γαμήλιας τελετουργίας. Ιδιαίτερης
ευρηματικότητας προσπάθεια καταβάλλεται για τη σκηνοθεσία της άφιξης ή αποχώρησης των
μελλονύμφων από το χώρο της τελετής -εκκλησία, προαύλιο ειδυλλιακών μοναστηριών ή
ιστορικών εκκλησιών -και στην περίπτωση που πρόκειται για πολιτικούς γάμους-,36 μαγευτικές
παραλίες ή πάρκα, ακόμα και μουσεία. Καθώς έχει ατονήσει, στους αντισυμβατικούς νεανικούς
γάμους, το παραδοσιακό έθιμο της συνοδείας της νύφης από τον πατέρα και τον αδερφό και η
παράδοσή της στο γαμπρό στο προαύλιο της εκκλησίας, οι μελλόνυμφοι επιλέγουν να
αιφνιδιάσουν με την εκκεντρικότητα της άφιξής τους το κοινό των προσκεκλημένων και την
κοινότητα. Η τελετή μετατρέπεται τότε σε λαϊκό happening, σε μια «σουρεαλιστική» λαογραφική
παράσταση, ανάλογα με το ύφος που έχουν επιλέξει οι μελλόνυμφοι, τη φαντασία που έχουν
επιστρατεύσει για την περίσταση και τις προτάσεις των σχετικών εντύπων. Στην όλη σκηνοθεσία,
σημαντικό ενσταντανέ είναι η μεταφορά της νύφης -ή του ζευγαριού- στην εκκλησία ή στο χώρο
που έχουν επιλέξει: για ρομαντικό, αγγλικό vintage σκηνικό σε ένα λευκό, στολισμένο με φτερά
άλογο. Για ανέμελο, σκανταλιάρικο hippy σε ένα στολισμένο σκαραβαίο ή οι τολμηρότεροι σε
μηχανή, κάποτε συνοδευόμενη από τους μηχανόβιους φίλους των μελλόνυμφων. Για ονειροπόλο,
παραμυθένιο σε μιαν άμαξα στολισμένη με λουλούδια και ρομαντικά τούλια. Για ένα ρετρό σκηνικό
σε γαϊδουράκι. Για ένα οικολογικό, σε ποδήλατο.37 Διαβάζουμε σε δημοσιογραφικό ρεπορτάζ:
«Σκεφτήκαμε με τη σύντροφό μου να κάνουμε έναν πρωτότυπο γάμο. Επιλέξαμε να πάμε στη Ρόδο
και κείνη μου πρότεινε να κατέβουμε με αλεξίπτωτο της θάλασσας στην παραλία της Καλλιθέας
και εκεί να παντρευτούμε. Στην αρχή φοβήθηκα, αλλά τελικά με έπεισε και τα καταφέραμε…»38
Συχνά, το σχετικό σκηνικό προσδιορίζεται από την επαγγελματική ταυτότητα των
μελλονύμφων και τους συμβολισμούς που απορρέουν από αυτήν. Γάμοι στρατιωτικών, ναυτικών,
αεροπόρων ή αστυνομικών σκηνοθετούνται συνήθως με ένα παραδοσιακό, στρατιωτικό
233

τελετουργικό, όπου το ζευγάρι, αφού φτάσει στο χώρο της τελετής -σε μια περίπτωση στην Αθήνα
έφτασε με στρατιωτικό ελικόπτερο, που διατέθηκε για τον Ίκαρο γαμπρό- θα περάσει κάτω από
μια αψίδα διασταυρούμενων ξιφών, που έχουν σχηματίσει προς τιμήν τους, αντικριστά
τοποθετημένοι ένστολοι συνάδελφοι. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα ελληνικά νησιά -με τη
διαφημιστική καμπάνια τουριστικών πρακτορείων αποτελούν μαγευτικούς τόπους τέλεσης
μαζικών πολυπολιτισμικών γάμων, όπου αλλοδαποί έρχονται οργανωμένα σε ένα από τα ελληνικά
νησιά και εκεί πραγματώνουν τους γάμους τους αξιοποιώντας σπαράγματα των τοπικών εθίμων:
τη συνοδεία της γαμήλιας πομπής με τοπικά λαϊκά μουσικά όργανα, την προσφορά τοπικών
παραδοσιακών προϊόντων κ.λπ. και μετατρέποντας τη γαμήλια τελετή σε ένα εξωτικό, κοσμικό
φολκλόρ,39 στο οποίο συμμετέχουν και οι ντόπιοι κάτοικοι. «Όρκους αιώνιας αγάπης αντάλλαξαν
σήμερα στα Φηρά έντεκα ζευγάρια Κινέζων. Η τελετή έγινε έξω από το ξενοδοχείο Ατλαντίς με
φόντο την Καντέρα και θύμιζε παραμύθι… Οι νεόνυμφοι, μετά την ανταλλαγή των όρκων, χόρεψαν
ελληνικά παραδοσιακά, νησιώτικα τραγούδια και ήπιαν άφθονη σαμπάνια…»40. «Ο Άγγλος Κόλιν
Πάρκερ και η σύντροφός του Κάρεν Μπίμαν πήραν τους συγγενείς και φίλους για τον γάμο τους
και πήγαν στη Σύμη, όπου περπατούσαν στον λιθόστρωτο γιαλό, ενώ προπορευόταν ένας
Συμιανός λαϊκός οργανοπαίχτης με το ακορντεόν του και τα σκάφη σφύριζαν στο λιμάνι…»41
Διαφορετικές συγκινήσεις υπόσχεται η τέλεση του γάμου σε τόπους σύμβολα της συλλογικής
συνείδησης. «Πρωτοτυπήστε κάνοντας το γάμο σας στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης στο
Φανάρι.…Σας υποσχόμαστε έναν ονειρεμένο και αξέχαστο γάμο…». Ακολουθούν οι προσφερόμενες
υπηρεσίες, ανάμεσα στις πιο αξιοσημείωτες: η διαμονή των καλεσμένων σε πολυτελή ξενοδοχεία
στο Τοκσίμ, στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, μεταφορά του ζευγαριού με πολυτελή λιμουζίνα
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά την ημέρα του γάμου, και ξενάγηση την τελευταία μέρα
παραμονής τους στην ιστορική Πόλη, προσκύνημα στην Αγια-Σοφιά, στο Παλάτι του Τόπκαπι, στο
Μπλε Τζαμί.42
Το καταληκτικό κεφάλαιο της γαμήλιας διαδικασίας είναι το πατροπαράδοτο -και για τους
συμβολισμούς του- ταξίδι του μέλιτος. O χαρακτηρισμός παραπέμπει και προκαλεί στην ανέφελη
έναρξη της κοινής ζωής του νέου ζευγαριού, μαζί με όλα τα πατροπαράδοτα τελετουργικά του
γάμου, μια συμβολική παράταση της ξεγνοιασιάς πριν από την εσωτερίκευση και ανάληψη των
νέων υποχρεώσεων και ρόλων που συνεπάγεται η συμβίωση. Παρά την ηχηρή ονομασία και τις
προσδοκίες που επενδύονται σ’ αυτό και παρά τη λαμπρότητα της διαφημιστικής αφήγησης, το
ταξίδι του μέλιτος στους σύγχρονους γάμους τείνει να απομυθοποιηθεί από την πραγματικότητα
και τις συνθήκες ζωής των νέων ζευγαριών, καθώς συνυφαίνεται με πρακτικές επιλογές και
προβλήματα ή με την προηγηθείσα ελεύθερη συμβίωση και την καθημερινότητα των εμπειριών
που έχουν βιώσει πριν από το γάμο. Στο βαθμό που θα ακολουθήσει ωστόσο τη μεταγαμήλια
πορεία, και πριν ατονήσει η συγκινησιακή εμπειρία της γαμήλιας τελετής, το ταξίδι του μέλιτος –
ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες των νεονύμφων και των οικογενειών τους- ακολουθεί
συχνά τη μυθολογία της παραδοσιακής ανάγνωσης: ονειρεμένοι τόποι, εξωτικά νησιά, ερημητήρια
ρομαντικών εκτροπών, εθνογραφικοί προορισμοί, στην Ελλάδα και σε κοντινούς ή μακρινούς
προορισμούς του ευρωπαϊκού και του εξωευρωπαϊκού χώρου.43 Νησιά του Αιγαίου -Ρόδος,
Σαντορίνη, Μύκονος, η Κέρκυρα στο Ιόνιο, η Βενετία, η Ρώμη, το Παρίσι στην Ευρώπη, η
Αλεξάνδρεια, το Κάιρο, οι Ινδίες, το Νεπάλ, αλλά και οι Μαλβίδες, οι Σεϋχέλλες, η Χαβάη, , το
Πουκέτ, η γαλλική Πολυνησία- τολμηρές, επιδεικτικές αποδράσεις σε τόπους παραμυθικής
γοητείας και αρχέγονης «αθωότητας» που, άμα τη επιστροφή, γίνονται κοινό κτήμα των φίλων και
συγγενών σε ευφρόσυνες «συνεδρίες» φωτογραφικών και ηλεκτρονικών ξεναγήσεων.
Επισημαίνουμε ότι για όλη τη διαδρομή των γαμήλιων «συμβάντων» η τεχνολογία ήχου,
εικόνας και επικοινωνίας έχει σήμερα έναν αυξανόμενο και εμπλουτιζόμενο ολοένα ρόλο στην
απαθανάτιση της γαμήλιας αφήγησης.. Στη θέση της λαογραφικής-παραδοσιακής φωτογραφίας
γάμου που απεικονίζει το ζευγάρι σε άκαμπτη, τυποποιημένη συνήθως πόζα αμέσως μετά την
τέλεση του μυστηρίου, έρχεται σήμερα να προστεθεί η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, το κινητό
τηλέφωνο και οι σύνθετες υπηρεσίες που προσφέρει, το διαδίκτυο και η βιντεοκάμεραεπαγγελματική και ερασιτεχνική(συγγενών, φίλων)-, στην οποία αποτυπώνεται κινηματογραφικά
ολόκληρο το σενάριο του γάμου και των προγαμήλιων και μεταγαμήλιων εκδηλώσεων: στρώσιμο
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του κρεβατιού, bachelorparty, στόλισμα της νύφης και του γαμπρού, η τελετή, η δεξίωση, το ταξίδι
του μέλιτος. Μικρές αφηγηματικές ιστορίες επίσης συντάσσονται εικονιστικά από φωτογραφικά
σπαράγματα της παιδικής ηλικίας, των σχολικών και εφηβικών χρόνων, της φοιτητικής και
επαγγελματικής ζωής του ζευγαριού, των φιλικών συναντήσεων και συμβάντων, και
προβάλλονται στους καλεσμένους στη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης. Σ’ αυτές τις αφηγήσεις έχει
αρχίσει να περιλαμβάνεται και η ψηφιακή «μονογραφία» της ερωτικής περιπέτειας των
μελλονύμφων και της διαδρομής τους μέχρι να οδηγηθούν στην απόφαση του γάμου.
Φωτογραφίσεις και ηλεκτρονικές αποτυπώσεις με τα καθημερινά τους ρούχα, σε συντροφιές
φίλων, σε χώρους νεανικής ψυχαγωγίας, στην πισίνα, στο χώρο της δουλειάς, σε ένα αξιοθέατο
μνημείο, σε κήπο, πάρκο, γκαλερί, μουσείο ή σε οποιοδήποτε χώρο επιλογής τους ακολουθούν τη
νοοτροπία και το κοσμικό «πρωτόκολλο» από τον κόσμο της βιογραφικής αφήγησης αστέρων του
κινηματογράφου, της τηλεόρασης, των καλλιστείων. Ολόκληρο το απεικονιστικό αφηγηματικό
χρονικό μαζί με το πραγματολογικό πακέτο πληροφοριών, προσκλήσεων, ακόμα και χαρτών
καθοδήγησης των καλεσμένων αναρτώνται όλο και πιο συχνά σε νεανικούς γάμους -της Αθήνας
αλλά και της περιφέρειας- σε προσωπικά blogs και ιστοχώρους, τα οποία κατασκευάζουν οι
μελλόνυμφοι, μήνες πριν από το γάμο τους, συμπληρώνουν μετά το γάμο τους και τα κρατούν
ανοιχτά στη μετέπειτα ζωή τους εμπλουτίζοντάς τα διαρκώς με τα νέα, κάθε φορά «γεγονότα»σταθμούς της κοινής τους ζωής (γέννηση παιδιών, βαπτίσεις, επαγγελματικές επιτυχίες, ταξίδια,
διακρίσεις κ.λπ.), που τα μοιράζονται με γνωστούς και άγνωστους διαδικτυακούς φίλους.
Για όλα τα παραπάνω, και καθώς οι περισσότερες γαμήλιες υπηρεσίες έχουν εμπορευματικό
χαρακτήρα, ιεραρχούνται δηλαδή οικονομικά, είναι ευνόητο ότι, βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί
τη σκηνοθεσία και τις επιλογές του γάμου στο, κατά τα άλλα, ομοιόμορφο γαμήλιο τυπικό, είναι το
οικονομικό και κοινωνικό- ταξικό status των μελλονύμφων, κατάσταση που διαπλέκεται με
ζητήματα κοινωνικότητας, αισθητικής, ευφάνταστων επιλογών, κοσμικότητας.
Στον γενικότερο κοσμικό χαρακτήρα του σύγχρονου αθηναϊκού γάμου και στην υποχώρηση της
θρησκευτικής του ταυτότητας, συντελούν σε σημαντικό βαθμό οι μεταρρυθμίσεις του
οικογενειακού και αστικού δικαίου, και συγκεκριμένα η θεσμική κατοχύρωση από το 1982 του
διαζευκτικού συστήματος του γάμου: η ισοτιμία δηλαδή του θρησκευτικού και πολιτικού γάμου
και η δυνατότητα επιλογής ενός από τους δύο.44 Παρά την υποτονική παρουσία των πολιτικών
γάμων στη χώρα μας,45 εμφανίζεται μια προϊούσα, με μικρές παλινδρομήσεις, αυξητική τάση τους,
με πρώτη στην ποσοτική ιεράρχηση, την Αθήνα και τον Πειραιά.46 Το ίδιο ισχύει και για τη
θεσμοποίηση από το 2008 του «συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης»,47 που ανταποκρίνεται στα
σύγχρονα ελευθέρια νεανικά ήθη και σε μια ελεύθερη, γραφειοκρατική «ιδεολογία» τους γύρω από
το γάμο. Συγκεκριμένα, στην Αθήνα-πρώτη στην πανελλήνια κατάταξη στην τέλεση πολιτικών
γάμων και στη σύνταξη συμφώνων ελεύθερης συμβίωσης, οι αριθμοί είναι χαρακτηριστικοί: Για το
2009, τα σύμφωνα συμβίωσης ήταν 34, οι θρησκευτικοί γάμοι 1369 και 604 οι πολιτικοί. Για το
2010, 46 τα σύμφωνα ελεύθερης συμβίωσης, έναντι των 1540 θρησκευτικών και των 672
πολιτικών γάμων.48
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Ο γάμος παραμένει διαχρονικά ένας βασικός κοινωνικός-αναπαραγωγικός θεσμός στη χώρα
μας. Παρά τον εκσυγχρονισμό και την ελευθεριότητα των αστικών ηθών -που διαβιβρώσκουν και
τα συντηρητικότερα αγροτικά ήθη-, τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές, τις
διαπολιτισμικές επιδράσεις, ο γάμος διατηρεί σε μείζονα βαθμό τις θρησκευτικές του αφετηρίες. Η
Αθήνα, κατεξοχήν τόπος δημογραφικής κινητικότητας και πολιτισμικών συγκράσεων, φιλοξενεί
και ενσωματώνει τις επιμέρους γεωγραφικές, ταξικές και πολιτισμικές της κοινότητες, με τα
ιδιαίτερα εθιμικά τους γνωρίσματα, τον χαρακτήρα των παραδόσεων και το βάρος της ιστορίας
τους . Ο γάμος αποτυπώνει το βαθμό της συντήρησης ή του εκσυγχρονισμού, το βαθμό διείσδυσης
και επιβολής της εμπορευματοποιημένης κοσμικής πολυγλωσσίας, η οποία συνιστά, ωστόσο, ένα
ανανεούμενο πεδίο άσκησης λαογραφικών αναγνώσεων της σύγχρονης ζωής και της
διαμόρφωσης των νεανικών ηθών. Τα γαμήλια έθιμα, όπως είναι ευνόητο, έχουν εκπέσει από την
αυθεντικότητα της πρωτογενούς λειτουργίας τους και την τυπολογική τους αυστηρότητα
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ακολουθώντας την κατάρρευση μιας πολιτισμικής οικολογίας που τα αναπαρήγαγε διαγενεακά. Οι
«παραδοσιακοί γάμοι» των επιμέρους αθηναϊκών κοινοτήτων συνιστούν μετά τη δεκαετία του ’50,
σημαντικό κεφάλαιο του «φολκλορισμού», της αναπαραστατικής δεύτερης ζωής του λαϊκού
εθίμου, στην οποία εμπλέκεται και μετέχει, ο αστός πλέον άνθρωπος.
Σπαράγματα των παραδοσιακών εθίμων διατηρούν ωστόσο την τελετουργική και τη
μεταφυσική τους σημασία και συγκεραννύονται με σύγχρονες διαπολιτισμικές γαμήλιες εθιμικές
εκφράσεις. Επιπλέον, αποσπασματικά παραδοσιακά τελετουργικά δρώμενα συγχωνεύονται στις
σύγχρονες κοσμικές εμπορευματοποιημένες διαδικασίες των αθηναϊκών γάμων ή των γάμων
αλλοδαπών σε φολκλορικές τελετές ευφρόσυνης λαϊκής μέθεξης. Παράλληλα, ευρηματικές
χειρονομίες, με τα δικά τους νεανικά σημαινόμενα και κάποιους εύληπτους στην ανάγνωσή τους
κώδικες, τείνουν με τη διαρκή επανάληψη να δημιουργήσουν ένα είδος νεοεθιμικών γαμήλιων
συμπεριφορών. Σταθερή φαίνεται να παραμένει, συνταγμένη με την σταθερότητα της νεανικής
ανθρωπολογίας, η ψυχολογία των μελλονύμφων, οι προσδοκίες, οι φόβοι –πραγματικοί και
μεταφυσικοί-, το συναισθηματικό περιβάλλον, η διαφυλική ετερότητα και οι αντίστοιχες
προκαταλήψεις γύρω από ένα επώνυμο, αισιόδοξο γεγονός της ανθρώπινης ζωής, το οποίο, και
παρά το απομυθοποιημένο παρασκήνιό του, η λαϊκή παραδοσιακή γλώσσα μέχρι σήμερα του έχει
δώσει το όνομα «χαρά». Και το εκφέρει με τη μοναδική, αποκλειστική σημασιοδότησή του. Η
Λαογραφία, σπουδάζοντας σήμερα τα νέα περιβάλλοντα άσκησης του λαϊκού πολιτισμού και των
νεωτερικών του εκφράσεων, θα εξακολουθήσει να υψώνει στο γαμήλιο τραπέζι ένα ποτήρι
κόκκινο κρασί και θα εύχεται ηχηρά:
Στις χαρές σας οι ανύπαντροι…
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Τσουκαλά, Κράτος, Κοινωνία και Εργασία στη μεταπολεμική Ελλάδα, εκδ. Θεμέλιο, 2η έκδ., Αθήνα 1987,
σ. 23 κ.ε.
13. Για τις μαζικές μετακινήσεις των ελλήνων παροίκων της Αιγύπτου, βλ. Κ. Τρίμη – Κύρου, Μια
«αστική» μετανάστευση: Από τις πόλεις της Αιγύπτου στις πόλεις της Ελλάδας (στο: Ελληνικός αστικός
χώρος, Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου), Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής
Παιδείας, Αθήνα 2004, σ. 199-239. Επίσης, Β. Παναγιωτόπουλος, «Οι Έλληνες της Αιγύπτου στην
Αθήνα», Αρχειοτάξιο, αρ. 4, Μάιος 2002, σ. 139 κ.ε.. και Σ. Χρυσοστομίδης, «Ελληνική παροικία Αιγύπτου.
Η έξοδος», Αρχειοτάξιο, αρ. 4, Μάιος 2002, σ. 131 κ.ε.
14. Βλ. σχετικά, Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα. Οι προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, επιστημονικό
συμπόσιο 11 – 12 Απριλίου 1997, Εταιρεία Σπουδών Ν. Ε. Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1999.
Επίσης, Μ. Γ. Μερακλή, Λαογραφικά ζητήματα, εκδ. Χ. Μπούρα, Αθήνα 1989, σ. 137-185.
15. Σημειώνει σχετικά η Λ. Λεοντίδου: «Το 33,4% της ελληνικής βιομηχανικής εργατικής τάξης
συγκεντρώνεται το 1920 στην Αθήνα και στα περίχωρά της, σε μια περιοχή δηλ. (Αττική – Βοιωτία)
όπου κατοικεί μόνο το 12,65% του ελληνικού πληθυσμού… Οι διοικητικές θέσεις και τα ελεύθερα
επαγγέλματα φαίνονται μάλλον απροσπέλαστα για τους πιο πρόσφατους μετανάστες: νέες θέσεις
εργασίας δημιουργούνται, κυρίως στον βιομηχανικό τομέα». Βλ. Λ. Λεοντίδου, Πόλεις της σιωπής.
Εργατικός εποικισμός της Αθήνας και του Πειραιά, 1909 – 1940, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ,
Αθήνα 1989, σ. 106-108.
16. Παρατηρεί ο Μ. Γ. Μερακλής: «Και δίπλα, σε μιαν έντονα, βαθιά “διαστρωματωμένη”
νεοελληνική κοινωνία, έβριθαν τα προσφυγικά παραγκόσπιτα της Καισαριανής, της Κοκκινιάς, της Ν.
Ιωνίας, της Ν. Σμύρνης, της Ν. Φιλαδέλφειας, της Καλλιθέας, του Περιστεριού κ.λπ., με τον πολιτισμό
τους των “παρυφών”, όταν το κέντρο κρατιόταν πολύ γερά από τις παλιές οικογένειες της νέας αστικής
τάξης, αλλά και τους εκπροσώπους της προαστικής αριστοκρατίας. Ούτε σήμερα χάθηκε η ταυτότητα
των συνοικιών αυτών, που εξελίχθηκαν σε μεγάλους, πολυάνθρωπους δήμους, όπου διατηρεί το
δυναμισμό της μια διπλή διαδικασία, που έγινε δραματικότερη από τη δεκαετία του ’50 και εξής:
αφομοίωση προτύπων ζωής του κέντρου, διατήρηση δεσμών με τον κόσμο των πατρογονικών
εστιών». (Βλ. Μ. Γ. Μερακλή, Ελληνική λαογραφία – Κοινωνική συγκρότηση, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1984,
σ. 80).
Ο Ι. Βασιλείου (Η Λαϊκή Κατοικία, Αθήνα 1944) σημειώνει ότι στον Βύρωνα κτίστηκαν στην αρχή
1764 κατοικίες, στην Καισαριανή 1988, στη Νέα Ιωνία 3,864, στον Υμηττό 400. Η Λ. Λεοντίδου γράφει
ότι το 1927 στην Αθήνα, στον Πειραιά και στα προάστιά τους, το 63% των προσφυγικών οικογενειών
ζούσε σε προσφυγικούς οικισμούς, και το 37% σε ιδιωτικές κατοικίες.
17. Βλ. Σ. Νικολαΐδου, ό. π., σ. 116 κ.ε.. Μ. Γ. Μερακλή, Λαογραφικά ζητήματα (Τάξεις και στρώματα),
ό. π., σ. 150 κ.ε.
18. Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή – Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών
στην Ελλάδα, (1830 – 1922), πρόλογος Ν. Γ. Σβορώνος, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1982, σ. 161 κ. ε.
19. Μ. Γ. Μερακλή, Ελληνική λαογραφία – Ήθη και έθιμα, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1986, σ. 7 κ. ε.. και Μ.
Γ. Μερακλή, Λαογραφικά ζητήματα (Πολιτιστικά), εκδ. Χ. Μπούρα, Αθήνα 1989, σ. 89 κ. ε.
20. Μ. Γ. Μερακλή, Ελληνική λαογραφία – Ήθη και έθιμα, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1986, σ. 10-13.
21. Για τη μεταβολή των ηθών και την παρακολούθησή της στην κοινωνική λειτουργία του γάμου,
βλ. Σ. Βρεττού, Αστικά – αγροτικά ήθη: Από τη σύγκρουση στη σύνθεση(στο: Σταθμοί στην πορεία της
Λευκάδας τον 20ό αιώνα, Πρακτικά Ε΄ Συμποσίου Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2001, σ. 65237

74. Για τη γενικότερη επήρεια και τη μετέλιξη των ηθών σε σχέση με την εγκληματική συμπεριφορά και
τον εξαστισμό των νοοτροπιών, βλ. Π. Κοψιδά-Βρεττού, Αστικά και αγροτικά ήθη: Η ιδεολογία της
εγκληματικής συμπεριφοράς. Από τη σύγκρουση στη σύνθεση, (στο ίδιο), σ. 75-94.
22. Ο καθηγητής Μ. Γ. Μερακλής ορίζει το φαινόμενο του «folklorismus» (φολκλορισμού) ως την
αναβίωση παραδοσιακών μορφών του λαϊκού βίου και πολιτισμού, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται
κατά τρόπον οργανικό και ζωτικό στις ανάγκες της σύγχρονης ζωής, αλλά ασκούν, παρ’ όλα αυτά, μια
γοητεία σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. (Βλ. Μ. Γ. Μερακλή, Τι είναι ο folklorismus, περ. Λαογραφία, 28
(1972), σ. 27-38. και του ίδιου, Λαογραφικά ζητήματα, ό. π., σ. 109-125.
23. Γενικά για το γάμο, βλ. Μ. Γ. Μερακλή, Ελληνική λαογραφία – Ήθη και έθιμα, ό. π., σ. 42-64. και Χ.
Ζαμπούνη, Ο γάμος, εκδ. Φερενίκη, Αθήνα 2005.
24. Για τις λειτουργίες της οικογένειας, βλ. Α. Μισέλ, Κοινωνιολογία της οικογένειας και του γάμου, Λ.
Μ. Μουσούρου, Βασικά στοιχεία για την ελληνική οικογένεια, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1993. Επίσης, Λ. Μ.
Μουσούρου, Η σύγχρονη Ελληνίδα – Βασικά στοιχεία, Αθήνα 1976. Νίνα – Παζαρζή Ε., Η σύγχρονη
ελληνική οικογένεια και οι διαδικασίες αστικοποιήσεως, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών, τεύχ. 2-3
(1979 – 1980).
25. Τα «κρεβάτια», μέρος της γαμήλιας τελετουργίας, υπάρχει στην εθιμική παράδοση του
ελλαδικού χώρου και πέρα απ’ αυτόν. Για την τελετουργική του διαδικασία, βλ. ενδεικτικά προκειμένου
για τον λευκαδίτικο γάμο, Π. Κοντομίχη, Ο λευκαδίτικος γάμος, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1999, σ. 49 κ. ε.
26. Οδηγίες και προτάσεις για τη διοργάνωση αυτών των προγαμιαίων νεανικών συναντήσεων,
προσφέρονται από όλα τα ειδικά περιοδικά σχετικά με την προετοιμασία και την υποστήριξη του
σύγχρονου αστικού γάμου: Μόδα – Γάμος, Marriages, Νύφη, Γάμος, Παντρεύομαι, προτάσεις Γάμου,
Brides, wedding. όπως και δικτυακοί τόποι (π.χ. www.gamos-guide.gr, www.nifi.gr,
www.weddingmagazine.co.uk) και ηλεκτρονικά περιοδικά (odigosgamou.gr).
27. Ο χορός είχε κεντρική θέση στη γαμήλια τελετουργία. Στον ποντιακό γάμο, οι προσκεκλημένοι
έφθαναν από την Κυριακή το πρωί. Έτρωγαν σε στρωμένα τραπέζια, έπιναν και χόρευαν με τη
συνοδεία λύρας, νταουλιού, ζουρνά. Οι χοροί τους: Σέρα, Τικ, Ομάλ, Τρυγόνα, Μητερίτσα, Λεμόνα,
Αποπάν-κεκα, Το μακρύν, ο Γιάννες, ο Μονόγιαννες, ο Αμάραντων, Τσι τρίχας το γεφύριν, Τα
ευζωνάκια, Τα ρόδα - τα τριαντάφυλλα, Τα σαράντα παλικάρια, ο Στραβογιώργης, το «Σηκώνομαι
πρωί-πρωί, δυο ώρες πριν μερώσει, παίρνω νερό και νίβομαι και παίρνω τ’ άρματά μου…». Βλ. σχετικά,
Τ. Γεωργιάδης, «Δημώδη γαμήλια άσματα και χοροί της εν Πόντω κωμοπόλεως Κρώμνης της επαρχίας
Χαλδέας», Παράρτημα Φόρμιγγος Μουσικόν 2-3, Αθήνα 1910. Ι. Ζερζελίδης, «Ο γάμος στη Ματσούκα του
Πόντου», Ποντιακή Στοά, Παμποντιακή Ένωσις, Αθήναι 1971, σ. 141-179. Λ. Καλπίδου, «Το θήμιγμαν.
Ένα γαμήλιο έθιμο των Ελλήνων Ποντίων», 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την έρευνα του χορού, Δ. Ο. Λ. Τ.,
Αθήνα 1987, σ. 83-93. Α. Καμπουρίδης, «Τα έθιμα του γάμου στην Νεάπολη του Πόντου», Αρχείον
Πόντου, 38, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα 1983, σ. 219-226. Γ. Κανδηλάπτης, «Γαμήλια έθιμα
Πόντου», Λαογραφία 9, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Αθήναι 1926, σ. 255-258. Σ. Κυριακίδης, «Ο
χωριάτικος Ποντιακός γάμος», Αρχείον Πόντου, 38, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήναι 1983, σ.
257-267. Δ. Οικονομίδης, «Γαμήλια έθιμα», Αρχείον Πόντου, 1-3, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήναι
1928 – 1931, σ. 121-180.
28. Για τους τσιγγάνους, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμά τους, τη γλώσσα τους, η βιβλιογραφία
είναι περιορισμένη. Προστίθενται, ωστόσο, ολοένα μελέτες, άρθρα και μονογραφίες που
αντιμετωπίζουν από διάφορες οπτικές γωνίες το θέμα. Η πρώτη μελέτη για τους τσιγγάνους στην
ελληνική γλώσσα, δημοσιεύτηκε το 1857 στην Αθήνα από το γιατρό – Επόπτη Υγιεινής στην
Κωνσταντινούπολη Α. Πασπάτη, στο περιοδικό Πανδώρα. (Α. Γ. Πασπάτη, Μελέτη περί των
Ατσιγγάνων και της γλώσσης αυτών, Πανδώρα, 8, 1857), Αναφέρω ενδεικτικά, κάποιους τίτλους
σχετικά με τον πολιτισμό, τη λαογραφία, τη γλώσσα και τις συνήθειες των τσιγγάνων: Ά. Λυδάκη,
Μπαλαμέ και Ρομά. Οι τσιγγάνοι των Άνω Λιοσίων, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1977. και της ίδιας: Οι
τσιγγάνοι στην πόλη. Μεγαλώνοντας στην Αγία Βαρβάρα, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1988. Τερζοπούλου
Μ., Γεωργίου Γ., Οι τσιγγάνοι στην Ελλάδα. Ιστο5ρία – Πολιτισμός, ΥΠΕΠΘ – Γ. Γ. Λαϊκής Επιμόρφωσης,
Αθήνα 1996. Κόμης Κ., Τσιγγάνοι. Ιστορία, δημογραφία, πολιτισμός, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα
1998. Παυλή – Κορρέ Μ., Σπανούλη Ρ., Καλούδη Κ., Τσιγγάνες, εκδ. Ολκός, Αθήνα 1991. Βαζεβάνογλου
Α., Έλληνες, τσιγγάνοι: Περιθωριακοί και οικογενειάρχες, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001.
29. Βλ. σχετικά, KenrickD., Οι τσιγγάνοι. Από τις Ινδίες στη Μεσόγειο, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1997.
και FraserA., Οι τσιγγάνοι, μτφρ. Γ. Σκαρβέλη, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1998.
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30. Βλ. το σχετικό αφιέρωμα της «Καθημερινής» - Επτά Ημέρες, Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 1995, και
συγκεκριμένα: Α. Μουχελή, Η κοινωνική οργάνωση, σ. 8-10. Επίσης, το μεταφρασμένο στα ελληνικά
αφιέρωμα «Τσιγγάνοι» του περιοδικού Courier της Unesco, Δεκέμβριος 1984.
31. Βλ. σχετικά, www.womenonly.gr / 12-6-2007.
32. Τα περιοδικά γάμου βρίθουν από διαφημιστικές καταχωρίσεις προϊόντων γάμου και
υπηρεσιών, που προβάλλονται με μιαν ενθουσιώδη διαφημιστική υπερβολή, στην οποία τονίζεται το
στοιχείο της λάμψης, της μοναδικότητας, του εντυπωσιασμού. Συχνά οι τίτλοι της διαφήμισης είναι
ξενόγλωσσοι: π.χ. Dreamyhighheels, ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ – Eventplanning, FeminineStyle, Enjoythemoment,
Hollywoodrings, Honeymoonmoments κ.λπ.
33. Το διαδίκτυο είναι τόπος φιλοξενίας κάθε τυπικής ή εκκεντρικής πρότασης πάνω σε όλα τα
συναφή ζητήματα. Διαφημιστικά γραφεία και εταιρείες, μπλογκς, ιστοσελίδες, καταγράφουν
κειμενικές προτάσεις σύνταξης προσκλητηρίων που μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε περίσταση
(www.gamow_shop.gr/keimena-gamou/27.9.2011.www.prototypon.gr/products12.php.www.123mpomponierew.gr κ.λπ.).
34. Η μπομπονιέρα είναι το συμβολικό ευχαριστήριο δώρο που αντιπροσφέρει το ζευγάρι στους
καλεσμένους του για τα γαμήλια δώρα που του προσφέρθηκαν και την παρουσία τους. κατάγεται από
παλιό έθιμο της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας, όπου οι μπομπονιέρες ήταν κατασκευασμένες από
πορσελάνη, κρύσταλλο, χρυσό και πολύτιμες πέτρες. Το αμύγδαλο ως κέρασμα στους γάμους ήταν
πολύ παλιά συνήθεια. Τον 13ο αιώνα περίπου καλύφθηκε με λεπτό στρώμα ζάχαρης κι έτσι γίνεται το
κουφέτο, που περιέχεται στη μπομπονιέρα. (Βλ. www.wddingphoto.gr/27.9.2011).
35. Τουριστικά «events» γίνονται οι γάμοι ξένων τουριστών στα ελληνικά νησιά. Ειδικευμένα
πρακτορεία διοργανώνουν και σκηνοθετούν ομαδικούς γάμους, μέσα στον εξωτισμό των ελληνικών
καλοκαιριών. Πολύ συχνά, διαβάζουμε σχετικές ειδήσεις στις εφημερίδες και στον ηλεκτρονικό τύπο
που περιγράφουν διάφορες εκκεντρικότητες στη διάρκεια της γαμήλιας τελετής:
«Με κουμπάρους… καρχαρίες
Γενναίες δόσεις αδρεναλίνης αναζητούν ολοένα και περισσότερα ζευγάρια την ημέρα του γάμου
τους. έτσι, κάποιοι επιλέγουν να παντρευτούν κάνοντας βουτιά στον αέρα, άλλοι ανταλλάσσουν
όρκους αιώνιας αγάπης έχοντας ως μάρτυρες – αντί για κουμπάρους – καρχαρίες, ενώ δεν λείπουν και
εκείνοι που αντί για γαμπριάτικο κουστούμι και νυφικό φοράνε τα μαγιό τους για να παντρευτούν
στον βυθό της θάλασσας. Σε δεξαμενή με καρχαρίες επέλεξε να κάνει τον γάμο του ένα ζευγάρι από τη
Νέα Υόρκη. Η νύφη που δηλώνει πως έχει πάθος με τους καρχαρίες, αψήφησε τις ενστάσεις των
συγγενών της και έκανε το όνειρό της πραγματικότητα. Το μυστήριο τελέστηκε σε ένα σιδερένιο
κλουβί που τοποθετήθηκε στη δεξαμενή με τους καρχαρίες. Ο ιερέας ωστόσο, που θεώρησε το όλο
εγχείρημα ριψοκίνδυνο, προτίμησε να στέκεται έξω από τη δεξαμενή επικοινωνώντας με τους
νεόνυμφους μέσω μικροφώνου. Αξιοπερίεργοι γάμοι δεν συμβαίνουν όμως μόνον στο εξωτερικό:
μάρτυρες στον γάμο ενός νέου ζευγαριού έγιναν οι καρχαρίες που κολυμπούν στη μεγάλη δεξαμενή του
Ενυδρείου Κρήτης. Το ζευγάρι εξήγησε πως λατρεύει το υγρό στοιχείο, γι’ αυτό και αποφάσισαν να
παντρευτούν σε έναν χώρο με «μυρωδιά» θάλασσας.»
36. Συχνά στους πολιτικούς γάμους χρησιμοποιείται το προαύλιο της εκκλησίας ως χώρος τέλεσης
του γάμου, γεγονός που προκάλεσε τις αντιδράσεις του κλήρου. Διαβάζουμε σχετικά στον τύπο: «…Οι
τελετές στο προαύλιο της εκκλησιάς άρχισαν πριν από μερικά χρόνια και οργανώνονται κυρίως από
τουριστικά γραφεία της Αγγλίας που τις διαφημίζουν και διακινούν στη Ρόδο εκατοντάδες ζευγάρια
κάθε χρόνο για να κάνουν τον πολιτικό τους γάμο. Υπολογίζεται ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει πάνω από
5.000 πολιτικοί γάμοι στο προαύλιο της εκκλησίας και μόνο φέτος (2011) από την αρχή του
καλοκαιριού έγιναν 310, ενώ μέχρι το τέλος της τουριστικής περιόδου εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν
τους 600, σπάζοντας το περσινό ρεκόρ των 550 γάμων. «Κυριολεκτικά αυτήν την περίοδο δεν
προλαβαίνουμε, και καθημερινά στον Άγιο Παύλο γίνονται 6 – 7 γάμοι την ημέρα», τονίζει ο πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου Λίνδου κ. Π. Ιδομενέας…».
«Σημειώνεται ότι εκτός από το προαύλιο της εκκλησίας του αγίου Παύλου, πολιτικοί γάμοι γίνονται
ακόμη στα σκαλοπάτια της Ακρόπολης της Λίνδου, σε ταράτσες παραδοσιακών σπιτιών και παραλίες.
Και έπειτα από κάθε γάμο ακολουθεί τρικούβερτο γλέντι με τη συμμετοχή των δεκάδων συγγενών και
φίλων των νεονύμφων που έρχονται από το εξωτερικό ειδικά για το γεγονός αυτό».
(www.tanea.gr/13Αυγούστου 2010).
37. Βλ. περ. Μόδα – Γάμος, Καλοκαίρι 2011, σ. 226.
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38. Βλ. Εφ. Τα Νέα, Σαββατοκύριακο 23 – 24 Μαΐου 2009, σ. 23.
39. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς τους γάμους είναι πολιτικοί, σε ορισμένες όμως περιπτώσεις και
θρησκευτικοί, όχι του ορθόδοξου δόγματος. Σύμφωνα με πληροφορίες ιδιοκτήτριας του ειδικευμένου
γραφείου Uniqueweddings για την τέλεση «extreme» γάμων, οι αλλοδαποί μελλόνυμφοι συχνά τελούν
τους γάμους τους ακολουθώντας και τα τοπικά έθιμα – χορό, τραγούδι –, προσπαθώντας να χορέψουν
ελληνικούς χορούς ή και να προσφέρουν «μελεκούνια» που φκιάχνονται από μέλι, σουσάμι και
αμύγδαλα και είναι το παραδοσιακό γλυκό της Ρόδου στους γάμους».
40. Βλ. www.inews.gr/96/11-zevgaria-kinzon-pantreftikan-stin-santorini.
41. Βλ. Εφ. Τα Νέα, Σαββατοκύριακο 23 – 24 Μαΐου 2009, σ. 23.
42. www.ntspecialevents.gr/elgamos-fanari.
43. Τα περιοδικά γάμου καθώς και οι εξειδικευμένες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και τα ειδικά
γραφεία παροχής υπηρεσιών γάμων βρίθουν από προτάσεις σχετικά με τη διοργάνωση και την
πραγματοποίηση του γαμήλιου ταξιδιού. Χαρακτηριστικοί τίτλοι και φωτογραφίες δημιουργούν το
κατάλληλο ψυχολογικό κλίμα για τους μελλονύμφους: «Ονειρεμένα κοραλλιογενή νησιά, η πολιτεία του
ουράνιου τόξου, η ομορφότερη λιμνοθάλασσα του κόσμου, το μαργαριτάρι της θάλασσας και ένας
επίγειος παράδεισος είναι οι απόλυτοι προορισμοί για να είναι η κοινή σας ζωή ένα παραμυθένιο ταξίδι
που θα κρατήσει για πάντα…». (Βλ. ενδεικτικά, περ. Μόδα – Γάμος, Καλοκαίρι 2011, σ. 236).
44. Το 1982 καθιερώνεται στη χώρα μας το διαζευκτικό σύστημα τέλεσης γάμου, η δυνατότητα
δηλ. επιλογής στην τέλεση θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου, όπου και οι δύο αναγνωρίζονται ισότιμοι
και ίσου κύρους.
Υπάρχουν γενικά τρεις κατηγορίες χωρών σχετικά με τον τρόπο τέλεσης του γάμου: Χώρες όπου ο
πολιτικός γάμος είναι υποχρεωτικός (Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ελβετία, Λουξεμβούργο, οι χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τα περισσότερα κράτη της Λατινικής Αμερικής). Χώρες όπου ισχύει το
διαζευκτικό σύστημα (Ελλάδα, Αγγλία, Ισπανία, Νορβηγία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Δανία,
Φινλανδία, Ισλανδία, Η.Π.Α.). και μόνο στο Ισραήλ ισχύει αποκλειστικά ο θρησκευτικός γάμος.
45. Διακρίνεται, ωστόσο, μια αυξητική τάση των πολιτικών γάμων και αντίστοιχα για τάση
υποχώρησης των θρησκευτικών. Για το 1991 π.χ. το ποσοστό των θρησκευτικών γάμων ανέρχεται σε
91,07% επί του συνόλου των γάμων. Μέχρι το 2001 μειώνεται στο ποσοστό των 82,21%. Αντίθετα, στο
ίδιο διάστημα, το ποσοστό των 8,93% πολιτικών γάμων για το 1991, το 2001 ανέρχεται σε 17,79%.
46. Τα μεγαλύτερα ποσοστά τέλεσης πολιτικών γάμων αλλά και το μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης των
ποσοστών αυτών εντοπίζονται στη Νομαρχία Αθηνών και Πειραιά, και στο νομό Θεσσαλονίκης. Έπεται
ο ν. Έβρου, το υπόλοιπο του ν. Αττικής (ανατολική και Δυτική Αττική). Το ρυθμό αύξησης των
πολιτικών γάμων επηρεάζει η αύξουσα εισροή μεταναστών, η ύπαρξη της μουσουλμανικής κοινότητας
(για τους νομούς Ξάνθης και Έβρου) και ο τουρισμός που οδηγεί σε τέλεση μεικτών γάμων (μεταξύ
Ελλήνων και αλλοδαπών). Βλ. σχετικά, Π. Αγαλλοπούλου, Ο θεσμός του πολιτικού γάμου στην Ελλάδα.
Κριτική παρουσίαση στατιστικών δεδομένων της δεκαετίας 1991 – 2001, Επιθεώρηση Κοινωνικών
Ερευνών, τ. 116, σ. 167-188.
47. Το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης, μια συμβολαιογραφική τακτοποίηση της συμβίωσης
ετερόφυλων ζευγαριών, κατοχυρώνει κυρίως τα περιουσιακά και κληρονομικά δικαιώματα που θα
αποκτηθούν από αυτούς που θα συνάψουν το σύμφωνο, ενώ δεν ισχύει για τα φορολογικά, εργατικά
και κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα. Καλύπτει επίσης το θέμα της γονικής μέριμνας του παιδιού που
θα γεννηθεί κατά τη διάρκεια του συμφώνου ή 300 μέρες πριν από τη λύση του. Ορίζει τεκμήριο
πατρότητα καθώς και το επώνυμο του παιδιού (είτε σύνθετο στο όνομα και των δύο γονιών, είτε
συμφωνημένο από κοινού με αμετάκλητη δήλωση και των δύο). (Βλ. www.iefimerida.gr/news/14731
(πρόσβαση 26-9-2011).
48. www.iefimerida.gr/news/14731 (πρόσβαση 26-9-2011).

240

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΑΚΙΤΣΗΣ
Ερευνητής Λαογραφίας
«Προπολεμικά και μεταπολεμικά πανηγύρια της Αττικής»
Σε πολλά πανηγύρια, σε πολλά χωριά μάλλον, ενώ ο καθεδρικός ναός δεν πανηγύριζε,
πανηγύριζαν τα εξωκκλήσια, όπως εδώ στο Μενίδι, ενώ ο καθεδρικός ναός είναι του Αγίου Βλασίου
το πανηγύρι είναι της Ζωοδόχου πηγής. Στον Αυλώνα ο καθεδρικός ναός είναι του Αγίου Αντωνίου
και το πανηγύρι είναι της Αγίας Τριάδος. Στα Σπάτα οι ενοριακοί ναοί είναι της Παναγίας, του
Χριστού, των Αγίων Αναργύρων κλπ. πανηγυρίζουν Πέτρου και Παύλου με το γνωστό στεφάνι.
Στο Μαρκόπουλο ενώ ο καθεδρικός ναός είναι του Αγίου Ιωάννη πανηγυρίζουν την θεμελίωση του
Αγίου Ιωάννη στις 21 Μαΐου.
Έτσι τα πανηγύρια αν ήταν στα εξωκκλήσια πήγαινε ο Ιερέας από βραδύς με τους επιτρόπους
κάνανε τον εσπερινό, αλλά την επομένη μέρα όλο το χωριό ήταν στο πόδι, με τα γαϊδουράκια
σκεπάζανε τα σαμάρια τα ταγάρια με τις τροφές που ετοίμαζαν, το κρασί, το νερό, και πηγαίνανε
στη Θεία Λειτουργία και μετά την θεία Λειτουργία προσπαθούσαν να βρουν ένα μέρος να είναι
κατάφυτο πράσινο με νερό και άρχιζαν του φαγοπότι, το ποτό και το γλέντι. Το βράδυ τους
περίμεναν στο χωριό οι καταστηματάρχες οι καφετζήδες που τους λέγανε οι οποίοι είχαν
ετοιμάσει το πρόγραμμα με μουσικές δημοτικές κομπανίες.
Αν όμως πανηγύριζε ο καθεδρικός ναός του χωριού τα πράγματα ήταν διαφορετικά, γιατί ο
εσπερινός είχε κόσμο, η Θεία Λειτουργία την επομένη μέρα είχε κόσμο και σε πολλά χωριά η
λιτανεία - περιφορά γινόταν την παραμονή σε άλλα γινόταν την ίδια μέρα και συνήθως τα
πανηγύρια ήτανε τους ανοιξιάτικους και τους θερινούς μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και
έβλεπες τις κυρίες με τα παρασόλια να ακολουθούν την λιτανεία, την περιφορά της εικόνας και
μετά κατέληγαν στα μαγαζιά.Οι καταστηματάρχες είχαν φροντίσει να φέρουν στον ανταγωνισμό
τους τις καλύτερες φίρμες του δημοτικού τραγουδιού.
Τότε μετά το ’30 και την επικράτηση του ρεμπέτικου τραγουδιού, αλλά και του δημοτικού που
υπήρχε στην Ελλάδα έρχονται και αλλάζουν τα μουσικά δεδομένα, ενώ οι δημοτικές κομπανίες δεν
είχαν τραγουδίστριες, αηδούς που τις λέγανε, εμφανίστηκε η μεγάλη και ξακουστή Ρόζα Εσκενάζη
μαζί της ήτανε η Λίντα Αμπατζή, μαζί με την Αμπατζή ήτανε η Ντακουή που είχε παντρευτεί στην
Χασιά, είχε πάρει Χασιώτη, είναι η Σούλα Καλφοπούλου, έκανε την εμφάνισή της αργότερα και μια
αρβανίτισα τραγουδίστρια που άφησε εποχή, Γεωργία Μιτάκη, από το Κακοσάλεσι από την
Αυλώνα. Ήταν τόσο καλή τραγουδίστρια που ο Τσιτσάνης της εμπιστεύτηκε αρκετά τραγούδια.
Στα πέτρινα χρόνια σταματούν τα πάντα. Άλλο στυλ διασκέδασης υπήρχε στο παρελθόν άλλο
γεννάται τώρα. Αρχίζει η Κολούμπια, αυτό το σπουδαίο κτήριο που το κατεδάφισαν στη
Ριζούπολη, αρχίζει να λειτουργεί, και όσοι συνθέτες είχαν τραγούδια στα συρτάρια τους τα
βγάλανε και είναι η εποχή που τα τραγούδια άφησαν εποχή. Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, Κάποια μάνα
αναστενάζει, Το φανταράκι, Ο τραυματίας, Χίλια τραγούδια… και εμφανίζονται στον ορίζοντα ο
Τσιτσάνης, ο Παπαϊωάννου, ο Μητσάκης, και με καινούριες τραγουδίστριες, όπως τη Σωτηρία
Μπέλου. Αναφέρω όλα αυτά τα ονόματα, γιατί όλοι αυτοί, Τσιτσάνης, Παπαϊωάννου, Μπέλου,
πέρασαν από όλα τα πανηγύρια της Αττικής.
Μετά το ΄50 με την άνθηση του λαϊκού τραγουδιού, οι καταστηματάρχες, για να προσεγγίσουν
την πελατεία τους κάνανε μεικτές κομπανίες, είχανε μέρος του δημοτικού που ήτανε βιολί, κλαρίνο,
κιθάρα, σαντούρι και βάζανε στην άκρη του πάλκου μπουζούκι, ακορντεόν, κιθάρα και
τραγουδιστές φιρμάτους. Εγώ μεγαλώνοντας και γυρίζοντας στα πανηγύρια είδα λοιπόν το ’52
στα Σπάτα να έχει πάρει ένας καταστηματάρχης ομάδες, το συγκρότημα τον Γιάννη Παπαϊωάννου,
τη Σεβάς Χανούμ, την Έλντα Παπαδοπούλου, τον Νίκο Καλέργη, τον Γιώργο Παπαδόπουλο, και να
τους έχει πάει στα Σπάτα και γίνεται ένα τρικούβερτο γλέντι επί τρεις ημέρες, γιορτάζει του
Πέτρου και Παύλου, που λένε, αλλά αυτοί απλά γιορτάζουν, τον Άγιο Πέτρο και τον Άγιο Παύλο τον
αφήνουν στην άκρη. Εκεί κάνουν το φημισμένο στιφάδο τρείς ή τέσσερις χιλιάδες οκάδες ή κιλά
μοσχάρι με στιφάδο. Όλη τη νύχτα μαγειρεύεται την προηγούμενη μέρα του Αγίου Πέτρου και την
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επόμενη μέρα μοιράζεται στους κατοίκους του χωριού να είναι ευλογημένο το φαγητό ακόμη και ο
Δεσπότης το έχει δεχτεί αυτό το έθιμο.
Στα χωριά των Μεσογείων που ανθούσαν οικονομικά στην περίοδο ’50 – ‘60 πέρασανε από τα
πανηγύρια όλοι οι μεγάλοι λαϊκοί τραγουδιστές και εκτελεστές, στο Μαρκόπουλο έχει πάει ο
Τσιτσάνης, ο Χιώτης, ο Καζαντζίδης ο Διονυσίου, αλλά και στην Παιανία, που γιορτάζει στις 2
Μαΐου του Αγίου Αθανασίου, έχουν περάσει όλοι οι λαϊκοί εκτελεστές.
Η όψη του πανηγυριού: όπως ήταν οι καταστηματάρχες, οι καφετζήδες οργάνωναν το μαγαζί
τους, κρεμούσαν χάρτινες σημαίες εορταστικές και Ελληνικές και έφτιαχναν το πάλκο χαμηλό, όχι
όπως το φτιάχνουν σήμερα, βάζανε τέσσερις γλάστρες με βασιλικό στην άκρη και άρχιζαν τα
όργανα, πριν βασιλέψει ο ήλιος να παίζουν και βλέπετε εκεί να συναντιούνται τρεις γενναίες, η
γιαγιά να χορεύει με το μεσοφόρι της που φορούσε, ένα είδος υφάσματος που έβγαζε ένα
εργοστάσιο στον Πειραιά, όπως είναι το σημερινό «μπλου τζίν», αλλά στο κάτω μέρος να έχει
κεντήσει γύρω - γύρω διάφορα χρώματα, για να είναι πιο καλή η στολή της. Βλέπετε την μεσόκοπη
κόρη της να έχει αφαιρέσει το μαντήλι από την κεφαλή, ενώ η γιαγιά φορούσε το ζαχαρί μαντίλι, η
κόρη της το έχει αφαιρέσει στην εξέλιξη των πραγμάτων και βλέπετε και την εγγονή να φοράει
εμπριμέ το φουστάνι που τρέχανε όλες οι νέες να πάρουν σειρά από τις μοδίστρες να ράψουν για
το πανηγύρι. Για να μπορέσουν να εμφανιστούν στο χορό, στο πανηγύρι και ίσως από εκεί να βρει
και τον καλό της. Τα προσφερόμενα είδη στο πανηγύρι ήτανε ούζο καραφάκι, ηδύποτα, cherry,
λικέρ, πίπερμαν, τα παιδιά πίνανε βανίλια υποβρύχιο και κανένα λουκούμι. Με αυτά λοιπόν τα
ποτά μεθούσαν και γλεντούσαν και περνούσαν πολύ ωραία, και βλέπετε, όταν χόρευαν με την
σειρά χορού η παρέα του Γκίκα, η παρέα του Νίκα που ήταν ξαδέλφια έστελνε το καραφάκι να
κεραστεί ο χορός… ήταν πολύ ωραία έθιμα. Αργότερα στην εξέλιξη των πραγμάτων
αντικαταστάθηκε η βανίλια και το λουκούμι με μπύρα και στη συνέχεια με το ξενόφερτο ουίσκι,
αλλά μετά το ουίσκι τα πανηγύρια χαθήκανε, χάθηκε αυτή η ωραία λαογραφική εικόνα.
Είχα την ευκαιρία να αποτυπώσω πολλά πράγματα και να αναθεματίζω τον εαυτό μου που δεν
έδωσα όλο αυτό τον πλούτο που έχω μαζέψει να εκδοθούν να τα μάθει ο κόσμος και οι νέες γενιές,
που μπορεί να είναι αδιάφορες, αλλά διψάνε για να μάθουν κάτι από το παρελθόν. Ήτανε ωραίες
εποχές, ωραίες συναντήσεις και σιγά – σιγά άρχισαν αυτά τα πράγματα να χάνονται. Ο
νεοτερισμός τώρα με τις μεγάλες εξέδρες, να βλέπετε ένα τραγουδιστή να τραγουδάει να παίζει
άλλος το νταούλι και άλλος την κιθάρα, τρία άτομα όρθιοι και να κάθονται από κάτω χίλια άτομα
και να χειροκροτούν, τι να χειροκροτήσουν, ένα τραγούδι ξενόφερτο από την λατινική Αμερική ή
από τη Αγγλία ή από την Γερμανία ή δεν ξέρω κι εγώ από πού, και χάθηκε αυτή η Ιτιά ΙτιάΜοσχοϊτιά και χίλια δυο τραγούδια Είχα την ευτυχία, όταν είχα το καφενείο στον Μαραθώνα το
1956 να φέρω το συγκρότημα του μεγάλου και αειμνήστου Στέλιου Καζαντζίδη, με τον Στέλιο
ήμασταν φίλοι από το ’52, όταν ήταν μικρός και έκανε την θητεία του στον Μαραθώνα,
γνωριστήκαμε στο δεύτερο τραγούδι που του εμπιστεύτηκε ο Γιάννης Παπαδήμου, «δεν το
περίμενα να φύγεις να με αφήσεις να πάρεις τις βαλίτσες να πας αλλού να ζήσεις», τότε είναι η
πρώτη επιτυχία του Καζαντζίδη και γνωρίζομαι μαζί του, διατήρησα τη φιλία μέχρι που πέθανε
στις 12 Σεπτεμβρίου του 2001 στο Ιατρικό Κέντρο.
Ο Στέλιος ο Καζαντζίδης, όταν του είπα να έρθει στον Μαραθώνα, μου λέει «δεν ξέρω Δημοτικά
Τραγούδια», τον έβαλα λοιπόν και τραγούδησε την Καλυβιώτισσα έκανε 2-3 πρόβες την
τραγούδησε και όλη τη νύχτα, «μια καλυβιώτισσα μικρή με 2 ματάκια μαύρα» χόρευε όλος ο
κόσμος. Αργότερα μου είπε «πρέπει να πω δημοτικά τραγούδια», είχε στεντόρια φωνή και
παράλληλα ήθελε να μάθει Δημοτικά τραγούδια. Με παίρνει τηλέφωνο μια μέρα μου λέει «θέλω να
πάμε στην Κούλουρη να γνωρίσουμε τον Παπασιδέρη». Πήγαμε στην Κούλουρη και γνωρίσαμε τον
Παπασιδέρη, τον μεγάλο αυτό Έλληνα τραγουδιστή, εθνικός τραγουδιστής ο Παπασιδέρης με 3000
γραμοφωνήσεις, και τον παρακάλεσα να του εμπιστευτεί να δώσει δημοτικά τραγούδια στον
Καζαντζίδη, όσο παράξενο κι αν φαίνεται. Είπε 6 δισκάκια 45άρια, είπε «αγκινάρα με τα αγκάθια»
«της μαντζουράνας τον ανθό» είπε «να ΄ταν τα νιάτα 2 φορές» και έχουν μείνει αυτά τα δισκάκια
στο δικό μου αρχείο στην δική μου δισκοθήκη.
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Αυτές οι εποχές ήταν ρομαντικές εποχές, ήταν αγνές εποχές ήταν αδελφωμένες εποχές, χόρευε η
κόρη του τάδε και υπήρχε σεβασμός δεν υπήρχε αυτό το σημερινό κατρακύλισμα της κοινωνίας.
Και τώρα, θα σας εξηγήσω λίγες από τις φωτογραφίες που έχω στο αρχείο μου.
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης σε αυτό το σημείο ας παρακολουθήσει το video
της ανακοίνωσης, προκειμένου να βλέπει και τις φωτογραφίες στις οποίες αναφέρεται ο
ομιλητής].
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΜΠΟΧΟΛΗ
Φιλόλογος - Δρ. Λαογραφίας
Ο αττικός μύθος της Ηριγόνης και η πανελλαδική διασπορά του.
H Hριγόνη19, πριγκιποπούλα της Αττικής, κόρη του Αθηναίου βασιλιά Ικάριου, ανήσυχη αναζητά
να βρει τον πατέρα της, μετά από φήμες φοβερές ότι συντοπίτες της τον σκότωσαν, αλόγιστα,
παρεξηγώντας τις προθέσεις του, τα δώρα του, το κρασί και την τέχνη της οινοποιΐας που
διδάχθηκε από τον Διόνυσο, τον χαρούμενο θεό που ο Ικάριος φιλοξένησε στη γη του20. Έντρομη
συναντά τον αγαπημένο σκύλο του πατέρα της Μαίρα21 να κάθεται ακίνητος πάνω από τον τάφο
του και συγκλονισμένη συνειδητοποιεί τον χαμό του γονιού της, τη φριχτή αλήθεια, που στο τέλος
δεν την αντέχει.22 Κάτω από το βάρος της αυτοκτονεί με απαγχονισμό, αφού πρώτα καταραστεί
τους πολίτες των Αθηνών για το ανοσιούργημά τους. Ο θεός Διόνυσος, οργισμένος για τον άδικο
θάνατο της, στέλνει στην Αττική λοιμό και ταυτόχρονα εμβάλλει μανία στις κόρες των Αθηναίων,
οι οποίοι, για να εξιλεωθούν, θεσπίζουν προς τιμήν της γιορτή, την Αιώρα23, κρεμώντας μικρές
κούκλες πάνω στα δέντρα και τραγουδούν το τραγούδι της, την Αλήτιν24, το τραγούδι της
οδυνηρής περιπλάνησής της25.
Αυτός είναι συνοπτικά ο μύθος της Ηριγόνης26, της αρχαίας βασιλοπούλας που τα ίχνη της,
ιστορικά, χάνονται στο πέρασμα των αιώνων, διασώζεται όμως μέχρι και σήμερα η φήμη της -και η
πίστη στην ύπαρξή της- στις αναμνήσεις των γιορτών και στις νεότερες ελληνικές παραδόσεις,
πίστη πως όλα αυτά «τα τραγικά πράματα» που αφηγείται ο αρχαίος βίος της συνέβησαν
πραγματικά. «Τραγικά πράματα» για τα οποία λαϊκή αφηγήτρια από το Αίγιο 27, αναφερόμενη στην
19Βλ.Καλλίμαχ.,

Αιτ., 178, 3-4, 7, Aelianus Claudius, De natura animalium, 28, 7-10.
Πλουτάρχ., ΒίοιΠαραλλ., 307, Ε, 9-10.
21Bλ. Ιωάνν. Τζετζ.,Σχόλ. Εις Λυκόφρον., 334, 1.
22Βλ. Νόνν., Διονυσ., 47, 219-221.
23Βλ. Αθήν., Δειπνοσοφιστ., 14, 618e.
24Ο.π.
25Bλ. Απολλόδωρ.,Βιβλιοθήκ., 3, 192, 6-9, Νόννος, Διονυσιακά, 47, 134-254, Ψευδο-Νόνν., Συναγωγήκαι εξήγησις ιστοριών, 4, 68, 1-16.
26Που συγκίνησε και αφύπνισε τη δραματουργική σκέψη σπουδαίων δημιουργών της αρχαιότητας και αναφέρουμε ενδεικτικά τον
Σοφοκλή, τον Φρύνιχο, τον Φιλοκλή, αποτελώντας τον θεματικό πυρήνα τραγωδίων, χαμένων δυστυχώς σήμερα. Βλ. Philocles,
Fragmenta, 1, PhrynichusII, Tituli, 2, Sophocles, Fragmenta, 235-236 t, TραγικάΑδέσποτα, 3e.
27Βλ. πληροφορήτρια Ευγενία Γιαννοπούλου, ετών 75, νοικοκυρά, Aίγιο 1994: «Είναι να στοχάζεται και να αναστοχάζεται κανείς
και να αποθαυμάζει με το τι κάνει ή τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Ήταν, σου λέει, ένας βασιλιάς της Αθήνας, ο Ικάριος (μικρό παιδάκι
τα διάβαζα αυτά απ΄αυτές τις λεπτές φυλλάδες που τις πουλάγανε στα χρόνια μου στα πανηγύρια, με μύθους κι ιστορίε, πολλές από
δαύτες και πως τις αγόραζε ο κόσμος!) κι αυτός έμαθε να φτιάνει κρασί από τον θεό τον Διόνυσο, ο ίδιος ο θεός του έδειξε. Και τότε
έδωσε στους υπηκόους του να πιούνε κι αυτοί μεθύσανε και νομίσανε πως πήγε να τους φαρμακώσει και σκιαχτήκανε και τον
σκοτώσανε. Βγήκε το σκυλί και τον έψαχνε ολούθε. Και τον βρήκε. Βγήκε κι η δυχατέρα του και τον είδε πάνωαπό τον τάφο του. Είδε
το σκυλί πάνω από τον τάφο του πατέρα της κι απ΄τη στενοχώρια της κρεμάστηκε, σου λέει. Τραγικά πράματα».Πρβλ. επίσης
παρακάτω τους πληροφορητές: α) Νάνος Κωνσταντίνος, ετών 80, χτίστης πέτρας, Τσαγκαράδα Μαγνησίας, 1993: « Ήτανε μια
έμορφη βασιλοπούλα ξανθιά, αψηλή, μαυρομάτα και πήγι να πιθάνι, γιατί πήγανι στουν πατέρα της να τουν σκοτώσου. Κι ρωτούσι
τουν σκύλου τ΄ς: -Τουν βρήκες, σκύλε μ’, τουν πατέρα μ; Κι εκείνους τ΄ς είπε:-Πθενά δεν τουν βρήκα, πθενά δεν είνι. Ε, είδι κι απόειδι,
πήγι κι έδεσε το σχοινί στου δέντρου κι πέθανι», β) Kαββαδία Βασιλική, ετών 60, νοικοκυρά, Μαραντοχώρι Λευκάδας, 1993: «Ήταν
βασιλιάς κι αποφάσ’σε να καμ’ ένα τραπέζι και κάλεσ’ τους αυλικούς. Κι ήπιανε κρασί και μεθύσανε κι εγύρ’σε ο υπασπιστής κι έσφαξε
τον βασιλιά και τον ’ριξε στον βράχο. Εκειός πριν φύβ’γ’ το στερνό ταξίδι είπε στο σκ’λι του να προσέχ’ τ’ γκοπέλα του. Η κοπέλλα
απαρατημένη, εβγήκε κι έψαχνε τον πατέρ’τ’ς κι άμα είδ’ το σκ’λι που εμυρίστηκε τον τάφ’ τ’ πατέρ’ της, ανέβ’κε απάν’ στο δέντρο κι
εκρεμάστηκε. Το σκ’λι να σκάσ’ απ’ τη στενοχώρια του. Εγίνηκαν ο ήλιος, το φεγγάρι κι η πούλια», γ) Διγαλάκη Ανδρονίκη, ετών 86,
συνταξιούχος εκπαιδευτικός, Κυρτομάδος Χανίων, 1994: «Ήταν μια ιστορία πολύ αγαπητή, κυκλοφορούσε και σε βιβλιαράκι. Εγώ την
θυμάμαι μικρό παιδάκι. Ήταν η Ηριγόνη. Ο πατέρας της βασιλιάς της Αθήνας. Έμαθε από τον θεό Διόνυσο την τέχνη του κρασιού.
Θέλησε να την διδάξει στους Αθηναίους. Πήγε να τους κεράσει κρασί, αλλά αυτοί παρεξήγησαν τις προθέσεις του, νόμισαν πως ήθελε
να τους δηλητηριάσει και τον σκότωσαν. Η κόρη του, καλή κόρη, βγήκε στα χωράφια και τον αναζήτησε. Τον είχε βρει πρώτα ο σκύλος
τους. Η κοπέλα κατάλαβε τι συνέβη και πήγε να κρεμαστεί. Κρεμάστηκε δηλαδή. Οι Αθηναίοι μετανιωμένοι θέσπισαν γιορτή προς τιμήν
της και τραγουδούσανε το τραγούδι της, αυτό της αναζήτησης του πατέρα της» δ) Μπονάτσου Βαρβάρα, ετών 75, νοικοκυρά,
Πυργέλλια Μυτιλήνης, 1994: «Ήντανε μια βασιλοπούλα που ανέβτσι κι κριμάστηκι μι μια θηλιά στου δέντρου, άμα σκοτώσανι τουν
πατέρα τ’ς. Τ’ εμαρτύτσι ι σκύλους τ΄ς, σαν πέθανι. Ηρχίνησι του σκυλί τις φουνές και τα κλάματα», ε) Χαστιά Τασία, ετών 80,
αγρότισσα, Χώρα Κέας, 1995: « Ήταν μια βασιλοπούλα απ’ την Αθήνα, αρχαία. Κι ο μπαμπάς της, έμαθε να κατασκευάζει το κρασί και
κέρασε με αυτό κάποιους δικούς του. Κι αυτοί επειδή ήπιανε πολύ και τους χτύπησε στο κεφάλι, νομίσανε πως πήγε να τους
δηλητηριάσει και τον σκοτώσανε. Τον θάψανε όπως-όπως, τον βρήκε το σκυλί τους και καθότανε ακίνητο πάνω απ’ τον τάφο. Τον
έψαχνε και το παιδί του, μια κόρη είχε, κι αυτή η καημένη σαν είδε τι κάνανε στον πατέρα της πήγε να κρεμαστεί, δεν πρόλαβε όμως,
γιατί αμέσως τη λυπήθηκε ο θεός και την έκανε άστρο. Στα αρχαία χρόνια αυτή», στ) Δολομίδου Ηρώ, ετών 66, αγρότισσα, Λειβάδι
Κυθήρων, 1999: «Ήταν στα χρόνια τα παλιά μια βασιλοπούλα από την Αττική που λένε οι μύθοι ότι κρεμάστηκε, γιατί
20Βλ.
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παράδοση της Ηριγόνης, «αναστοχάζεται» και «αποθαυμάζει», εντυπωσιασμένη για άλλη μια φορά
από την ανθρώπινη αχαριστία που οδηγεί στον θάνατο, όπως βέβαια εντυπωσιαζόμαστε και εμείς
με την πανελλαδική εμβέλεια και τη διασπορά αυτού του τόσο συγκινητικού μύθου και την αντοχή
του στο κύλισμα των χρόνων. Βεβαίως στη στενότερη φιλολογική, αλλά και στην ευρύτερη
πολιτιστική ματιά το γεγονός αυτό δεν εκπλήσσει, γιατί στα διάφορα επίπεδα λόγου, λαϊκού ή
έντεχνου, έχει επισημανθεί από την επιστημονική έρευνα η διακειμενική, διαχρονική και διατοπική
κινητικότητα αφηγηματικών θεμάτων και μοτίβων28, μια κινητικότητα η οποία δεν παύει ποτέ να
εκπλήσσει ευχάριστα τον ερευνητή, όπως εδώ με την αρχαία παράδοση της Ηριγόνης.
Και η έντυπη δημώδης λογοτεχνία, όμως, διαδραμάτισε έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη
διατήρηση του θρύλου της αρχαίας ηρωίδας, όπως τουλάχιστον συνέβη στην περίπτωση τoυ
Αιγίου, όπου η ηλικιωμένη λαϊκή αφηγήτρια που προαναφέραμε, ήδη το 1994 διηγούνταν με
γλαφυρή παραστατικότητα τον μύθο της Ηριγόνης, για τον οποίο ομολογούσε ότι τον διδάχτηκε
από τις λαϊκές φυλλάδες και τα φτηνά αναγνώσματα που κυκλοφορούσαν ευρέως «στα χρόνια
της» και συνόδευαν τον παιδικό της βίο29.
Το ίδιο γλαφυρά ωστόσο εξιστορούσε τον μύθο το 1994 και μεσήλικας λαϊκός αφηγητής από
την Αχαΐα30, που και αυτός με τη σειρά του τον είχε ακούσει στη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας
από τους παππούδες του και τους μεγαλύτερους θείους του ως παράδοση και θρύλο, ο θρύλος για
την Ηριγόνη, την «παλιά αρχοντοπούλα» απ’ τη γενιά του Θησέα που την κυνηγήσανε άγρια οι
εχθροί της, μαζί και τον πατέρα της, για να τους κλέψουν την τέχνη του κρασιού, που μόνον αυτοί
οι δύο γνώριζαν από τους αρχαίους θεούς. Λαχανιασμένη η Ηριγόνη από την περιπλάνησή της,
«κουρασμένη από τον ανθρωποδιωγμό», «κοντοστέκεται μια στιγμή να πάρει ανάσα στα ριζά μιας
καρυδιάς», που θαυματουργά ανοίγει τα φυλλώματά της για να την κρύψει, μοτίβο προστασίας
σύνηθες στις παραμυθιακές διηγήσεις, το οποίο όμως προοιωνίζεται και το άσχημο τέλος της
ηρωίδας, καθώς η καρυδιά, στη λαϊκή αξιολόγηση, κατατάσσεται στα καταραμένα δέντρα, σε αυτά
που προσέφεραν το ξύλο τους για να σταυρωθεί ο Χριστός ή να απαγχονιστεί ο Ιούδας -και εδώ
είναι ένα σημείο που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα31. Γιατί πράγματι, ασφαλής αρχικά η Ηριγόνη στη
«φύλαξη του δέντρου» ακούει το γαύγισμα ενός σκύλου, «γαύγισμα πένθιμο και λυπητερό», που το
«αλύχτημα» του την οδηγεί στην άκρη ενός γκρεμού, «εκεί που ματωμένο και σμπαραλιασμένο»
κείται «άψυχο» το «κορμί του πατέρα της», «σπρωχμένο από τους διώχτες του και
αδικοθανατισμένο» (και είναι αξιοσημείωτο πως συμφύρεται εδώ η λαϊκή παράδοση της Αχαΐας με
τους αρχαίους μύθους για το τέλος του ήρωα Θησέα και τον κατακρημνισμό του στην Σκύρο από
τον βασιλιά Λυκομήδη). Θολωμένη η κόρη απ’ τον πόνο, «πατά στην πλάτη του σκυλιού και
κρεμιέται από την καρυδιά», «ξεστομίζοντας κατάρες» τόσο για το ζώο που διευκολύνει τον
θάνατό της όσο και για τους φονιάδες του πατέρα της.
αδικοσκοτώσανε τον έναν της γονιό, τον πατέρα της νομίζω. Κι αυτή κρεμάστηκε από ένα κλαρί κι από κάτω ο σκύλος της έκλαιγε. Και
τους λυπήθηκεο θεός και τους έκανεόλους αστέρια», ζ) Αράπης Γεώργιος, ετών 80, αγρότης, Ροδαυγή Άρτας, 2000: «Ένα κουρίτσι
βασιλόπαιδο ήταν και πήγε στα μνήματα και βρήκι τουν πατέρα της, γιατί τουν είχαν σκοτώσει ο λαός του κι είπαν: -Να τον κρύψουμι
και να σβήσουμι τα χνάρια. Γιατί ήθελι να τους φαρμακώσει. Ψέματα. Κρασί τ’ς έδωκι κι ήταν άμαθοι κείνοι και τουν παρεξηγήσανι»,
η) Ανανίδα-Σμυρλή Μαρίκα, ετών 68, νοικοκυρά, Κασσάνδρεια Χαλκιδικής, 2003: «Ήτανε η βασιλιάς κι ούλνοι οι πολίτις μεθύσανι.
Κι πιάν μια ζάλη τουν υπηρέτ’ κι ήθελ’νι να σκουτώσει τουν βασιλιά. Αφού σκότουσι τουν βασιλιά, τότις η βασιλουπούλα απομακρύθ’κι
απ’ του χουριό κι αρχίν’σι να ψαχν’. Είχε και του σκυλί μαζί τ’ς. Κι πιρνάει το σκυλί απ’ τουν τάφου του βασιλιά κι αυτό έκλαιγι. Η κόρη
τα ’χασι, ανιβαίν’ ν στ’ν κουρφή, στου δέντρου κι σκουτώνιτι μι κρέμασμα».
28Bλ. Μ. Μ ε ρ α κ λ ή ς, Έντεχνος Λαϊκός Λόγος, Αθήνα 1993, εκδ. Καρδαμίτσας, σ. 94.
29Κατατοπιστική για το θέμα η μελέτη του K. Roth, «Η λαϊκή λογοτεχνία της νοτιοανατολικής Ευρώπης και η ανάγκη να μελετηθεί
σε ευρωπαϊκό πλαίσιο» στον τόμο Η Λαϊκή Λογοτεχνία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (19ος και αρχές 20ου αι.), Συνάντηση Εργασίας 2122 Απριλίου 1988, ΚΝΕ-ΕΙΕ, Τετράδια Εργασίας αρ. 15, Αθήνα 1995, σ. 17-18.
30Bλ. πληροφορητής Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος, ετών 67, αγρότης, Διακοφτό Αχαΐας, 1995: «Ήταν μια παλιά αρχοντοπούλα,
απ’ τη γενιά την παλιά του Θησέα. Τη κυνηγήσανε άγρια οι εχθροί της, μαζί και τον πατέρα της, για να τους κλέψουν την τέχνη του
κρασιού, που μόνον αυτοί οι δυο γνώριζαν από τους αρχαίους θεούς. Τρέχανε, τρέχανε, μια στιγμή έχασε τον πατέρα της, πήρε άλλη
στράτα αυτός. Κι όπως έτρεχε κοντοστάθηκε σε μια καρυδιά να πάρει ανάσα. Στάθηκε μια στιγμή και κοντοστάθηκε στα ριζά της
καρυδιάς. Χαμήλωσε η καρυδιά τα φυλλώματα και τα άνοιξε και κρύφτηκε μέσα. Όπως ήτανε ασφαλής στη φύλαξη του δέντρου,
άκουσε το αλύχτημα ενός σκύλου, ένα γαύγισμα πένθιμο και λυπητερό. Άκουγε το αλύχτημα, πήγε στην άκρη του γκρεμού. Εκεί που
πήγε στην άκρη του γκρεμού, βλέπει το κορμί του πατέρα της ματωμένο και σμπαραλιασμένο, άψυχο, σπρωχμένο εκεί από τους
διώχτες του και αδικοθανατισμένο. Σάστισε η κοπέλα, μαύρισε ο τόπος, θόλωσε. Πατά στην πλάτη του σκυλιού, που της δίνει την
πλάτη του αμέσως και κρεμιέται από την καρυδιά. Την ώρα που κρεμιότανε ξεστόμιζε κατάρες, για το σκυλί που της έδωκε την πλάτη
της, αμέσως, για τους φονιάδες του πατέρατης, για ούλα».
31Βλ. Μ. Μ η λ ί γ κ ο υ – Μ α ρ κ α ν τ ώ ν η, Δένδρα-Φυτά-Άνθη, Αθήνα 2006, σ. 131.
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Σε παράδοση από την γειτονική Ηλεία32, ο σκύλος εξίσου «καταραμένος», είναι αυτός που
μαρτυρεί την κρυψώνα της Ηριγόνης στους διώκτες της και την οδηγεί στο σκληρό της τέλος, με
τον ίδιο να γίνεται το όργανο του κακού και του διαβόλου -και έτσι αντιμετωπίζεται όχι μόνο στη
συγκεκριμένη παράδοση, αλλά και γενικότερα στην λαϊκή κοσμοαντίληψη, σε πολλές τουλάχιστον
περιπτώσεις, κι ας μην ξεχνούμε εδώ αρχαίες θρησκευτικές αντιλήψεις με το ζώο αυτό να
θεωρείται σύμβολο του θανάτου, συνοδός της μητέρας του Κάτω Κόσμου Εκάτης και φύλακας των
πυλών του Άδη33. Σε λαϊκή παράδοση της Μεσσηνίας, ένας «μαύρος, κατάμαυρος σκύλος»34
κατασπαράζει το νεκρό σώμα της Ηριγόνης και μετά το ξαναγεννά κάνοντάς το αστέρι και
δίνοντάς του την αθανασία -και σε αυτό το μοτίβο του κατακερματισμού, που το συναντούμε
διαχρονικά σε πολλούς μύθους, ελληνικούς και μη, αρχαίους και νεότερους, οι σκύλοι, όπως και τα
άλλα σαρκοφάγα ζώα, γίνονται οι βοηθοί της σύνθεσης και αναδημιουργίας35.
Στην αρχαία αττική παράδοση ο σκύλος της Ηριγόνης και του πατέρα της, Ικαρίου, ονομάζεται
Μαίρας36 και η παράδοση, λόγια και λαϊκή, συσχετίζει το όνομά του με το φως και την εμφάνιση
του αστερισμού του Κυνός την εποχή του θερινού ηλιοστασίου37, δίνοντας στην ερμηνεία του
συμβόλου του μια σημασία αντιρροπιστική στην έννοια του θανάτου. Η ίδια σημασία ανιχνεύεται
και στους καταστερισμούς της Ηριγόνης και του πατέρα της Ικάριου, σε δύο παραδόσεις από την
Ζάκυνθο και την Κέρκυρα αντίστοιχα, εκδοχή που τη συναντούμε και σε αρχαίους σχολιαστές, με
τους δύο θνητούς να νικούν «εν τέλει τον θάνατο και να γίνονται φωτεινά αστέρια στον ουρανό,
που πάντα θα λάμπουν»38.
Ακόμα και αν τέτοιοι μυθικοί καταστερισμοί, σε πολλές περιπτώσεις, θεωρούνται απόπειρα
αιτιολογικής ερμηνείας φυσικών και αστρονομικών γεγονότων39, ωστόσο το ανομολόγητο
εσωτερικό κίνητρο εμφαίνεται, η μακραίωνη προσπάθεια αντιμετώπισης του φόβου που θέτει η
μονιμότητα και το αμετάκλητο του θανάτου, με τον ίδιο τον θάνατο να γίνεται απαρχή
αναγέννησης και είσοδος σε μία νέα ζωή. Σε παράδοση της Πάρου40, το δέντρο στο οποίο δένεται η
Ηριγόνη, καθαγιάζεται από τον πόνο της και γίνεται λεμονιά και είναι κοινός τόπος στη
λαογραφική εθνολογική έρευνα η χρήση των φυτών και των δέντρων ως αντισταθμιστικών ορίων

32Bλ.

πληροφορήτρια Κάικα Ελένη, ετών 65, νοικοκυρά, Αμαλιάδα 1996: «Ήταν ένας καταραμένος σκύλος που κατέδωσε την
αφεντικίνα του. Την κυνηγούσανε αυτήν και τον πατέρα της, γιατί γευτήκανε την αχαριστία των ανθρώπων. Τους δώσανε το δώρο του
κρασιού, του σταφυλιού, κι αυτοί θέλανε να τους σκοτώσουνε. Ήταν βασιλιάδες. Μέχρι και το σκυλί τους τούς κατέδωσε, του διαβόλου
πράγμα. Του κακού και του διαβόλου. Σκοτώσανε τον πατέρα της κι αυτή κρεμάστηκε».
33Bλ. Κ α ρ λ Γ ι ο ύ ν γ κ, Σύμβολα της Μεταμόρφωσης, Αθήνα 1991, εκδ. Αρσενίδη, σ. 173-175.
34Για το αφηγηματικό μοτίβο του μαύρου σκύλουβλ. T. Brown, «Theblackdog in English Folklore»,στοντόμοAnimals in Folklore (ed. J.
P o r t e r- W. R u s s e l l), Published by Brewer Ltd-Rowman-Littlefield, for the «Τhe Folklore Society», Cambridge 1978, σ. 45-58.
35Bλ. Ρηγοπούλου Βενετία, ετών 79, αγρότισσα, Πλατύ Μεσσηνίας, 1995: «Ήταν μια βασιλοπούλα σαν τα κρύα τα νερά κι είχε τα
παλάτια της στην Αθήνα. Αυτή κυνηγήθηκε, μαζί με τον πατέρα της, από κάτι παλιανθρώπους, που τον φάγανε τον καψερό κι η κόρη
του δεν το βάσταξε. Πήγε κι έδεσε ένα σκοινί και κρεμάστηκε. Από κάτω της στεκότανε ένας σκύλος, μαύρος κατάμαυρος, που την
έφαγε και την ξέρασε. Βγήκε απ’ το στόμα του μια φωτιά, που τινάχτηκε στον ουρανό κι έγινε αστέρι».
36Bλ. EtymologicumMagnum, 574, 351-354.»
37Πρβλ. Ησύχ., Λεξ., 94, 1και Ωρίων., Περί Ετυμολογιών, 98, 9.
38Bλ. πληροφορήτρια Γελαδά Μαρία, ετών 84, νοικοκυρά, Παντοκράτορας Ζακύνθου, 1998: «Ήταν στην Αθήνα ένας βασιλιάς και
του μηνύσανε να πάει να δοκιμάσει κρασί απ’ το χωράφι του, γιατί α δε πάει, χάνει το κρασί του. Είδε κ’ έπαθε το σκυλί του να πείσει
τον αφέντη του να μη δοκιμάσει το κρασί. Κι ήπιε, κι ήπιαν κι αυτοί που στέκανε γύρω του και εμεθύσανε και δεν άργησαν να κάμουν
την κακή την πράξη, σκοτώθηκε ο βασιλιάς. Εβγήκε το κοριτσάκι του ένα αγγελούδι να πάει να’ βρει τον πατέρα της. Τον εβρήκε
σκοτωμένο το κορίτσι, εβουρλίστηκε, αυτοκτόνησε με τσοι τρίχες τση από το δέντρο. Το σκυλί ήτουνα στα ριζά του δέντρου κι έκλαιε.
Τους ελυπήθηκε ο θεός, τους έκανε ούλουςαστέρια στον ουρανό». Πρβλ. επίσης Λαοπόδη Ελένη, ετών 80, αγρότισσα, Περιβόλι
Κερκύρας, 1999: «Ήταν ένας βασιλέας κι είχε τα σαράγια του στην Αθήνα. Και πήγανε οι στρατιώτες του…ο αξιωματικός του, ένας
κακούργος μέθυσος, επήε να τον κόψει, δεν τον ελυπούντουν που θα χάσει τη ζωή του. Έκαμε και μία κάσσα, τόνε παράχωσε και τόνε
έριξε εις την αυλή. Η βασιλοπούλα ηύρηκε τον πατέρα της και δεν ήθελε πλιο τη ζωή της. Εκτυπήθηκεν, εδάρθηκε, έκλαψε θλιβερά.
Εκρεμάστηκε απ’ τα κλαδιά, απ’ τη πλεξίδα τση. Κι εγινήκανε η βασιλοπούλα κι ο πατέρας τσηαστέρες εις τους ουρανούς».
39Πρβλ. ενδεικτικά τις θεμελιώδεις μελέτες του Ν. Πολίτη, «Ο ήλιος κατά τους δημώδεις μύθους» και «Η σελήνη κατά τους μύθους
του λαού» και «Οι περί αστέρων και αστερισμών μύθοι» στον τόμο Ν. Γ. Πολίτου, «Λαογραφικά Σύμμεικτα» Β΄, Εν Αθήναις 1975, σ.
130-183, 184-211 και 212-248
40Βλ. πληροφορήτρια Αλιφέρη Μαρίνα, ετών 64, νοικοκυρά, Παροικιά Πάρου, 1995: «Ήταν μια αρχαία βασιλοπούλα και είχανε με τον
πατέρα της αμπέλια πολλά και κτήματα. Και μια μέρα κει που πατάγανε κρασιά μεθύσανε οι αφεντάδες κι οι δούλοι και σκοτώσανε οι
δούλοι τον πατέρα. Και βγήκε η κόρη με το σκυλί να τον βρούνε και το σκυλί μύρισε τα χώματα και βρήκε τον λάκκο που είχανε χώσει
τον πατέρα. Η κόρη απ’ τη λύπη της κρεμάστηκε και το δέντρο που τη βρήκανε πήρε τη μοσχοβολιά της κι έγινε λεμονιά».
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ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ακριβώς γιατί η ζωή τους, που ακολουθεί τη κυκλική και όχι την
γραμμική πορεία, αρνείται την «τελικότητα του θανάτου»41.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο στην παράδοση της Ηλείας και της Μεσσηνίας, όσο και στις
παραδόσεις της Πάρου, της Ζακύνθου και της Κερκύρας τα ονόματα του αρχαίου μύθου
αποσιωπώνται, οι δράσεις όμως των βασικών προσώπων μένουν ίδιες και πολύ περισσότερο οι
υποσυνείδητες ψυχολογικές λειτουργίες, η ίδια η ανθρώπινη σκέψη και το βασικό σχήμα στο οποίο
αυτή διοχετεύεται, η αντίθεση μέσω των συμβολικών δομών, παντού εν λειτουργία στον λαϊκό
λόγο42. To κεντρικό μοτίβο του γέλιου που ζωντανεύει τους νεκρούς, θέμα εξαιρετικά ενδιαφέρον
στην ανθρωπολογική μελέτη, συνδεδεμένο με τις παραδόσεις και τα τραγούδια του «αγέλαστου
Λάζαρου» στη δεύτερη ζωή του43, θεμελιώνεται ωστόσο με νοηματική ένταση και στον αντιθετικό
τρόπο της λαϊκής προφορικής έκφρασης, ιδιαίτερα της παροιμιακής («ποιος γάμος άκλαφτος, ποια
κηδεία αγέλαστη44;», «γέλιο νεκρό ανάστησε, κλάμα ζωή την πήρε45») και γίνεται βασικός άξονας
της αφήγησης σε λαϊκή παράδοση από την Εύβοια με την Αθηναία βασιλοπούλα, «να ξυπνά με τα
γέλια τον πατέρα της και να τον γλιτώνει από τον Χάρο, τον οποίον και μεθά με το κρασί που
φτιάχνει»46. Η ίδια διήγηση, ως αφηγηματικό μοτίβο, επαναλαμβάνεται σε παραμύθι από τον
Ωρωπό Αττικής (AaTh 425C + 433A)47 με τον Χάρο, που έχει τη μορφή φιδιού, να μεταμορφώνεται,
στη συνέχεια, σε βασιλόπουλο και να τιμωρεί τις κακές αδελφές της αγαπημένης του κρεμώντας
τες «σαν κούκλες από τα δέντρα»48, περιγραφή που συναντάμε και σε θρησκευτική διήγηση από
την Κρήτη (Ορεινός Λασιθίου).
Εδώ είναι ο Αϊ-Γιώργης ο Μεθυστής αυτός που τιμωρεί τους φονιάδες τηiς Ηριγόνης49, της
οποίας η ιστορία μετατίθεται στους βυζαντινούς χρόνους και αποκτά χριστιανικό περίβληματέτοιες αλλαγές τις αγαπούν οι παραδόσεις-και η ηρωίδα μετονομάζεται και γίνεται η πριγκίπισσα
Αριγώ, που διδάσκει την τέχνη του κρασιού στους άπιστους Τούρκους, για να τους μεθά και να
τους νικά. Ο πασάς μαθαίνει τα κατορθώματά της και βάζει τους στρατιώτες του να την
κυνηγήσουν, αυτήν και τον άρρωστο πατέρα της, και πράγματι μετά από μία άγρια καταδίωξη
συλλαμβάνονται και απαγχονίζονται. Τότε ο άγιος Γεώργιος ο Μεθυστής, που το φονικό γίνεται
ανήμερα της γιορτής του, οργίζεται και την άλλη μέρα βρίσκουν κρεμασμένα από τα δέντρα όλα τα
γυναικόπαιδα του πασά, για να τα λυπηθεί στη συνέχεια ο άγιος και να τα ζωντανέψει, αφήνοντας
στις θέσεις τους κούκλες κρεμασμένες από τα δέντρα, ως υπενθύμιση της «μεγάλης αμαρτίας» 50.

41Bλ.

L. D a n f o r t h, The Death Rituals of Rural Greece, Princeton: University Press 1982 ,σ. 80-120. Βλ. και Β. Χ ρ υ σ α ν θ ο π ο ύ λ ο
υ, Βιβλιοκρισίες, Λαογραφία 33 (1982-1984), σ. 513. Ακόμα πρβλ. Μ. Μηλίγκου – Μαρκαντώνη, ο.π., σ. 213, 371-375, 501, 535.
42Bλ. Μ. Γ. Μ ε ρ α κ λ ή ς, Πέντε Λαογραφικά Δοκίμια για τη Γλώσσα και την Ποίηση, Αθήνα 1985, εκδ. Φιλιππότης, σ. 20.
43Γιατοθέμαβλ. W. P u c h n e r, Studien zum Kulturkontext der liturgischen Szene Lazarus and Judas als religiöse Volksfiguren in Bild
und Brauch, Lied und Legende Südosteuropa, 2 vols, Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1991.
44. Βλ. πληροφορήτρια Κωνσταντινοπούλου Λεύκη, ετών 79, αγρότισσα, Αριοχώριον Μεσσηνίας, 1994.
45Βλ. πληροφορήτρια Λέκκα Θεοχαρία, ετών 50, αγρότισσα, Βαθύ Εύβοιας, 1995.
46Πρβλ. πληροφορήτρια Μυτάφη Σμάρω, ετών 72, νοικοκυρά, Ψαχνά Εύβοιας, 1994: «Ζούσε στην αρχαία Αθήνα ένας βασιλιάς με
την κόρη του και μάθανε τους συμπολίτες του να φτιάχνουν κρασί. Και αυτοί μεθύσανε και σκοτώσανε τον πατέρα και πήγε κι η κόρη
να κρεμαστεί από τη στενοχώρια της. Μα μετά το ξανασκέφτηκε κι είπε να ξεγελάσει τον Χάρο με το κρασί, να τον μεθύσει και να
ζωντανέψει τον πατέρα της. Κι έτσι έγινε. Μέθυσε τον Χάρο κι ήταν τόσο αστείο το θέαμα που δε χρειάστηκε να κάνει τίποτα
περισσότερο η κοπέλα. Απ’ τα γέλια της ξύπνησε τον πατέρα της και τον γλύτωσε απ’ τον Χάρο, τον οποίο μέθυσε με το κρασί που
έφτιαξε. Και σαν πέθανε έγινε αστέρι στον ουρανό. Κι αυτή κι ο πατέρας της».
47Αριθμός κατάταξης του παραμυθιού με βάση τον διεθνή παραμυθολογικό κατάλογο Αarne-Thompson – Uther. Bλ. A. Aarne – S.
Thompson-, The Types of the Folktale,Academia ScientiarumFennica, Helsinki 1981 και H. J. Uther, The Types oft heInternational
Folktales, A Classification of Bibliography, FFC 284-286, Helsinki 2004.
48Πρβλ, πληροφορήτρια Πιπίτσα Μαρτιγοπούλου, ετών 83, Νέα Παλάτια Ω ρωπού, 2006. Το παραμύθι συμπεριλαμβάνεται σε
χειρόγραφη συλλογή ανέκδοτη (σύντομα υπό δημοσίευση).
49Για τη λαϊκή λατρεία του αγίου Γεωργίου του Μεθυστή (3 Νοεμβρίου), η οποία σε πολλές περιοχές του ελλαδικού χώρου
συνδέεται με το άνοιγμα του νέου κρασιού βλ. Γ. Α. Μ έ γ α ς, ΕλληνικέςΓιορτές και Έθιμα της ΛαϊκήςΛατρείας, Αθήνα 1988, εκδ.
Οδυσσέας, σ. 29-30.
50Bλ. πληροφορητής Λενάκης Μανώλης, ετών 89, αγρότης, Ορεινός Λασηθίου, 1995: «Ήτανε ένας βασιλιάς κι είχενε θυγατέρα τη
πριγκιπέσσα Αριγώ κι οι Τούρκοι βγάλανε σχέδιο να την αιχμαλωτίσουνε. Επήγανε οι Τούρκοι στον πύργο κι η Αριγώ τους εμέθυσε,
όπως την είχενε δασκαλέψει ο γονιός της, που την είχενε κιόλας διδάξει την τέχνη, και τους ενίκησε. Κι έβγαλε διάτα ο πασάς να τηνε
εχαλάσουνε. Κι έστειλε ο πασάς φουσάτα κι η αγωνία τους πια αβάσταχτη. Και στο τέλος τους εκρεμάσανε, ανήμερα της γιορτής του
Μεθυστή. Ετότες εγίνηκε το φονικό. Κι οργίστηκε ο Αι-Γιώργης και πιάνει ένα-ένα τα γερά παιδιά του πασά, τα καλύτεραγυναικόπαιδα,
και τα κρεμά στα δέντρα. Και μετά τα λυπήθηκε και τα εζωντάνεψε κι άφησε στη θέση τους κούκλες και πανιά, για να κατέχουνε τη
μεγάλη αμαρτία».
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Σε διήγηση από την Μικρά Ασία51 οι Τούρκοι συλλαμβάνουν και θανατώνουν την αρχοντοπούλα
Ηριγόνη-και εδώ αξιοσημείωτα διασώζεται το όνομά της-και τον πατέρα της, που φιλοξένησαν το
ασκέρι του σουλτάνου και το φαρμάκωσαν με δηλητηριασμένο κρασί. «Τους κρεμούν και τους δυο
απ’ τα δέντρα και τους παίρνουν τη ζωή, και μετά σαν τα άδεια σακιά τους πετούνε καταγής να
τους φάνε τα σκυλιά». Εκείνη την ώρα όμως περνά από μπροστά τους η Παναγιά και σαν
αντικρίζει το αποτρόπαιο θέαμα δεν αντέχει και λιποθυμά (κι αυτό το μοτίβο της λιποθυμίας ως
αντίδραση στην αναγγελία κακού γεγονότος, που στην περίπτωση της Παναγίας μας έρχεται
κατευθείαν από τα Απόκρυφα Ευαγγέλια, έχει μπολιάσει δημιουργικά την έντεχνη και λαϊκή
προφορική δημιουργία κι έχει αναλυθεί διεξοδικά από την επιστημονική έρευνα) 52. Μόλις
συνέρχεται παρακαλά τον Θεό να τους λυτρώσει και να τους κάνει αστέρια στον ουρανό. Ο Θεός
την ακούει, παίρνει τα διαμελισμένα μέλη τους και τα πετά στο ουράνιο στερέωμα «φτιάχνοντας
νέα άστρα», δημιουργώντας τους αστερισμούς του Αρκτούρου και της Παρθένου, που έτσι
αιτιολογικά ερμηνεύεται η γένεσή τους στη λαϊκή αντίληψη, αν και ήδη από τους αρχαίους χρόνους
συνδέονται με τις μορφές του Ικάριου και της Ηριγόνης53. Άλλη μία ωραία απόδειξη της θαυμαστής
συμπλοκής και αλληλοδιαδοχής των μοτίβων και των ιστοριών μέσα στο χρόνο.

51Βλ.

Ζωή Λυκουρέση, ετών 67, συνταξιούχος ιδιωτική υπάλληλος, Κηφισιά 1994: «Οι γονείς μου ήρθαν από την Προύσα της Μικράς
Ασίας, εγώ μεγάλωσα με την προσφυγιά. Άκουγα τους μεγαλύτερους που λέγανε την ιστορία της αρχοντοπούλας Ηριγόνης και του
πατέρα της, ρηγοπούλα και ρήγας, που φιλοξένησαν το ασκέρι του πασά και το φαρμακώσανε. Το κρασί ήταν δηλητηριασμένο. Τους
κρέμασαν οι Τούρκοι και τους δυο απ’ τα δέντρα και τους πήρανε τη ζωή και μετά σαν τα άδεια σακιά τους πετάξανε καταγής να τους
φάνε τα σκυλιά. Πέρναγε η Παναγία κι είδε το κακό αυτό κι απ’ τη σιχασιά της λιποθύμησε. Σαν ήρθε στα συγκαλά της παρακάλεσε τον
Θεό να τους κάνει αστέρια στον ουρανό. Ο Θεός άκουσε τη μάνα του Χριστού, πήρε τα κομμάτια τους και τα πέταξε στον ουρανό
φτιάχνοντας νέα άστρα».
52Βλ. O. S i m p s o n, «Compassio and Co-redemption in Roger van derWeyden’s Descent from the Cross», The Art Bulletin 35 (1953),
σ. 9-16. Πρβλ. επίσηςB. B o u v i e r, Le mirologe de la Vierge. Chansons et poems grecs sur la Passion du Christ. I. La Chanson populaire
du Venredi Saint, Bibliotheca Helvetica Romana XVI, Genève 1976, σ. 119-297.
53Βλ. Συναγωγή και εξήγησις ιστοριών, 4, 68, 12-15, Νόνν., Διονυς., ο.π., 47, 250-254. Πρβλ. επίσης Σχολ. Ομήρ. Ιλιαδ., 22, 29, 22-27,
Φιλόξεν., Περί μονοσυλλάβων ρημάτων, 672, 1.
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΑΡΑΣ
Καθηγητής Μουσικής- Μουσικός
Μουσικά λαϊκά κέντρα στο Μενίδι
Οι Μενιδιάτες ανέκαθεν αγαπούσαν & είχαν ιδιαίτερους δεσμούς με τη λαϊκή μουσική & το χορό.
Το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής, που γιορτάζουν επίσημα από το 1845 θεωρείται το μεγαλύτερο
& το αξιολογότερο της Αττικής. Η παρουσία τους & η συμμετοχή τους στα άλλα πανηγύρια της
περιοχής τους, όπως της Παναγιάς της Χελιδονούς & της Αγίας Τριάδας στην Πάρνηθα ήταν
καθοριστική. Αλλά & τους αρραβώνες, τους γάμους με τραγούδι & χορό τους τελούσαν. Τις
απόκριες γλεντούσαν με κομπανίες στις ταβέρνες & τα καφενεία. Mετά τη Μικρασιατική
καταστροφή & την εγκατάσταση προσφύγων στην Αττική & στις όμορες περιοχές (Ν.
Φιλαδέλφεια, Ν. Ιωνία) αλλά & στο Μενίδι, λόγω των κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικών αλλαγών
που συντελέστηκαν διαμορφώθηκαν καλύτερες συνθήκες προώθησης της λαϊκής μουσικής, που
ευνόησε η εμφάνιση & διάδοση του φωνογράφου. Το ρεμπέτικο τραγούδι εμπλουτίστηκε με τις
μουσικές & τ'ακούσματα της Μικρασίας (Σμυρνέϊκα,πολίτικα κ.α) που έφεραν μαζί τους οι
πρόσφυγες με την πλημμυρίδα των Μικρασιατών μουσικών,οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη
διαμόρφωση του μεσοπολεμικού ρεμπέτικου & πρώτου μεταπολεμικού λαϊκού -ρεμπέτικου
τραγουδιού. Το Μενίδι από το 1923 έως το 1940 ήταν γόνιμος τόπος άνθισης αυτών των
τραγουδιών.Στα μουσικά κέντρα της περιοχής,στο πανηγύρι,στους γάμους, σε μεγάλο ποσοστό
έπαιζαν πρόσφυγες μουσικοί, δύο από τους οποίους εγκαταστάθηκαν στο Μενίδι & ήσαν
σύνδεσμοι με τους ομοτεχνούς τους. Πρόκειται για το Μιχάλη Βαρτανιάν (πατέρα του Στέφανου
Βαρτάνη) & το Γιώργο Ατταλίδη (θείο του Στράτου Ατταλίδη) που έπαιζαν ούτι. Μετά τον πόλεμο
κυριάρχησαν οι λαϊκές ορχήστρες με πρωταγωνιστή το μπουζούκι.
Τα πρώτα λαϊκά μουσικά κέντρα & χώροι διασκέδασης & ψυχαγωγίας με όργανα, τραγουδιστές
/στριες & χορεύτριες εμφανίζονται & λειτουργούν στην πλατεία του Μενιδίου από το 1923. Είναι η
περίοδος που ανοικοδομείται η Ν. Φιλαδέλφεια στις εργασίες της οποίας, συμμετείχαν πολλοί
Μενιδιάτες μεταφέροντας με τα κάρα τους οικοδομικά υλικά, βελτιώνοντας το εισοδήματος τους.
Η λειτουργία μουσικών κέντρων συνέβαλε στη διαμόρφωση νέων ηθών & αντιλήψεων στο Μενίδι.
Σημαντικό ρόλο σ΄αυτή την εξέλιξη έπαιξε η εκλογή & ανάληψη της προεδρίας της κοινότητας
(1925-1928) από τον προοδευτικό, οραματιστή δικηγόρο Πέτρο Όθωνα Παπαδημητρίου, που από
το 1925 εκτελείσημαντικά έργα εξωραϊσμού & κοινής ωφελείας, όπως η κατασκευή δημοτικών
ουρητηρίων,η διάνοιξη της οδού Βασιλέως Γεωργίου(νυν Ηρώων Πολυτεχνείου), η αναβάθμιση
του πανηγυριού της Ζωοδόχου Πηγής με την καθιέρωση παράλληλων εκδηλώσεων, η λειτουργία
Ταχυδρομείου-Τηλεφωνείου-Τηλεγραφείου (ΤΤΤ) σε αίθουσα του παλαιού Δημαρχείου, ο
ηλεκτροφωτισμός της κοινότητας, η διαπλάτυνση της πλατείας & η κατασκευή κοινοτικού
περιπτέρου (αναψυκτηρίου) στο βορειοανατολικό μέρος της, στο πλαίσιο ενός γενικότερου
σχεδίου το Μενίδι να καταστεί θέρετρο & πόλος έλξης επισκεπτών λόγω του ξηρού και υγιεινού
του κλίματος.Οι παραθεριστές επειδή δεν υπήρχαν ξενοδοχεία,διέμεναν σε μεγάλα σπιτια(συνήθως
πυργάκια) πού τους παραχωρούσαν οι ιδιοκτήτες. Παράλληλα εκείνη την περίοδο
κατασκευάσθηκαν με δαπάνες της πολιτείας σημαντικά έργα: Πάροδοι στο οδικό δίκτυο της
περιφέρειας Αττικής που διευκόλυναν τις μεταφορές & μετακινήσεις προς & από το Μενίδι, όπως
η πολυδάπανη ανακατασκευή & ασφαλτόστρωση της λεωφόρου Μενιδίου, αμαξιτού δρόμου
σύνδεσης του Μενιδίου με την Αθήνα μέσω Αγίων Αναργύρων, με απόφαση του πρόεδρου δικτάτορα Θ. Πάγκαλου, ένθερμου φίλου του Μενιδίου, ο οποίος θεμελίωσε επισήμως την ίδια
χρονιά (1926) & το Β' Δημοτικό σχολείο Αχαρνών, καθώς επίσης η ολοκλήρωση της διάνοιξης της
λεωφόρου Πάρνηθος από το Μενίδι έως την Αγία Τριάδα της Πάρνηθας που εγκαινιάστηκε
επισήμως στις 15-06-1930 από τον τότε πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος
επιστρέφοντας στάθμευσε στην πλατεία Μενιδίου & συζήτησε με τους κατοίκους. Οι μετακινήσεις
γινόντουσαν με το τρένο αλλά & τις λεωφορειακές γραμμές Αθήνα-Μενίδι μέσω Αγ. Αναργύρων &
Μενίδι- Ν. Φιλαδέλφεια (από το 1928-1940) με λεωφορεία 20 θέσεων, με τα ταξί της εποχής &
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βέβαια με τα παραδοσιακά μέσα μετακίνησης (σούστες, άμαξες, κάρα, γαϊδουράκια κ.α). Ήταν τότε
το Μενίδι μιά κωμόπολη με 6.000 περίπου κατοίκους.
ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ
ΤΟ ΚΑΦΕ-ΑΜΑΝ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟ ΚΑΤΑΡΑ
Το πρώτο μουσικό κέντρο στο Μενίδι ήταν το καφέ-αμάν του Μήτσου Κατάρα. Το άνοιξε το
1923, με συνέταιρο αρχικά τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού Γιώργο Τριβέλλα ή Γιούργια & μετά τους
Κωνσταντίνο Γκρίτση ή Τρέλα & Γιώργο (Χειλε)τζάρη. Ήταν ένα μικρό ταπεινό μαγαζάκι, με
γαλλικά κεραμίδια, μια δίφυλλη ξύλινη πόρτα για είσοδο, δύο μικρά παράθυρα. Στο εσωτερικό ένα
μπουφέ, ξύλινα καθίσματα & τραπέζια. Δεν υπήρχε τουαλέτα & οι πελάτες ουρούσαν σε μιά άκρη
στο βάθος & για να μη μυρίζει ρίχνανε ροκανίδι. Πρόσφερε ούζο καραφάκι, κονιάκ, μπύρα ποτήρι,
με τα σχετικά συνοδευτικά. Διέθετε & ναργιλέδες που τραβούσαν αρκετοί πελάτες που ήταν
κυρίως Μενιδιάτες. Κάθε Σαββατοκύριακο είχε όργανα & χορεύτριες με το ντέφι, τις «γκαρσόνες»
όπως τις ονόμαζαν. Τις φέρνανε από την Αθήνα & τον Πειραιά. Επάνω σε ξύλινο πάλκο έπαιζαν &
τραγουδούσαν οι: Γρηγόρης Ασίκης (ούτι), Μήτσος Ατραϊδης (σαντούρι) & ένα βιολί &
τραγουδούσε ο Βαγγελάκης Σοφρωνίου & για ένα μικρό διάστημα ο Κώστας Καρύπης, που
τραγουδούσε για καιρό στο κέντρο του Μουρούζη στην οδό Αθηνάς. Επίσης ο Παναή Βουρλιώτης,
γυρολόγος μουσικός, έπαιζε ούτι & τραγουδούσε αμανέδες, όχι στο πάλκο, αλλά από τραπέζι σε
τραπέζι. Στο πρόγραμμα επικρατούσε το αλά-Τούρκα με πολλούς αμανέδες & λαϊκά-ρεμπέτικα της
εποχής. Εκείνη την περίοδο επισκέφτηκε το καφέ-αμάν ο Πίκινος, ιδιοκτήτης της ονομαστής
μπυραρίας στο Θησείο. Σε μια γωνία του αμάν είχε το κουρείο του ο «Τρομάρας» (Μήτσος Νίκας):
μιά καρέκλα, καθρέφτη, τα λουριά με τη λεπίδα & τα’ άλλα σύνεργα. Το μαγαζί δούλευε μέχρι τα
μεσάνυχτα & τις πρώτες πρωινές ώρες, γύρω στις πέντε, ξανάνοιγε ως καφενείο. Περνούσαν με τα
κάρα τους οι Μενιδιάτες παράγγελναν καφέ (είχε δύο δραχμές) που τον έπιναν με δυό ρουφιξιές
πάνω στο κάρο & έφευγαν βιαστικοί γιά τις εργασίες τους.
Το 1926 ο Μήτσο Κατάρας μεταφέρει το καφέ-αμάν στο απέναντι μαγαζί του Βούλγαρη, με
συνεταίρο τον Μήτσο Κατσανδρή. Ήταν ένα ισόγειο κεραμοσκεπές μαγαζάκι με ξύλινο πάτωμα &
υπόγειο. Το μουσικό σχήμα απαρτιζόταν από Μικρασιάτες οργανοπαίκτες και χορεύτριες. Ο Νίκος
Στεφανίδης (κανονάκι), Γιώργος Ατταλίδης (ούτι), Μιχάλης Βαρτανιάν (ούτι), Μήτσος
Μαγνήσαλης (βιολί), Γιώργος Πατίδης (βιολί) ο γύφτος Κωνσταντινοπολίτης Μήτσος (κλαρίνο), η
Τουρκάλα τραγουδίστρια Φατμέ με το ντέφι & η θρυλική τραγουδίστρια-χορεύτρια Τακουί
(πανηγύρι Ζωοδόχου πηγής). Οι παρέες χόρευαν με παραγγελία δίνοντας «χαρτούρα» στους
μουσικούς, κανόνας που ετηρείτο αυστηρά. Το 1927 ο Μήτσος Κατάρας φεύγει από το Μενίδι για
σοβαρό ηθικό οικογενειακό ζήτημα & το μαγαζί υπολειτουργεί με άλλους που άφησε στο πόδι του,
εισπράτοντας ένα μικρό τίμημα. Ερχόταν κατά περιόδους στα κλεφτά να δει πώς πηγαίνουν τα
πράγματα. Το 1928 σε μια του επίσκεψη, τον παραμονεύουν & τον σκοτώνουν & έτσι τερματίζεται
η λειτουργία του καφέ-αμάν.
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΠΥΡΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΠΑΓΩΝΑ
Το 1924 ο Ηλίας Παγώνας ή Λιάκο Μπίλιας ανοίγει ως μουσική μπυραρία το καφενείο του
Γιώργη Χατζηπέτρου, ένα όμορφο δίπατο νεοκλασικό, στο ισόγειο η μπυραρία & από πάνω
χαρτοπαιχτική λέσχη. Συνεταίρο είχε τον Γιώργο Δαμάσκο με τον οποίο είχαν γύρω στα 1920,
κέντρο με όργανα στο Βοτανικό. Θαμώνες της μπυραρίας ήταν κυρίως Μενιδιάτες, αλλά & γνωστοί
του μαγαζάτορα από άλλα μέρη. Λειτουργούσε καθημερινά & τα Σαββατοκύριακα, τις απόκριες &
τις γιορτές με όργανα & χορεύτριες. Έπαιζαν ο μπάρμπα-Γρηγόρης (βιολί), η κόρη του Αδαμαντία
(τραγούδι) & ο γιος του Μιχάλης (σαντούρι). Για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Γρηγόρης Ασίκης
(ούτι), ο Φύσσας (ακορντεόν), ο Μήτσος Καλλίνικος ή Αραπάκης (σαντούρι-τραγούδι), ο
Ογδοντάκης (βιολί). Περιοδικά ο Δημήτρης Σέμσης ή Σαλονικιός (βιολί), ο Μιχάλης Βαρτανιάν
(ούτι) κ.α. Την παράσταση όμως έκλεβε η αισθησιακή τραγουδίστρια Μίνα, απ’ το Βαθύ της Σάμου,
την οποία αργότερα παντρεύτηκε ο μαγαζάτορας. Η μπυραρία λειτούργησε ως το 1925. Ο Λιάκο
Μπίλιας έφυγε από το Μενίδι & συνέχισε τη δραστηριότητα του σ’ άλλα μέρη (Λαμία, Αθήνα κ.α) &
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κατέληξε στην Φραγκοκκλησιά (Μαρούσι) όπου έφτιαξε κατοικία & ταβέρνα που σύχναζαν παλλοί
γνώριμοι του, απ΄τα παλιά. Αλλά κάτι δεν του πήγε καλά κι έθεσε τέρμα στη ζωή του.
ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ (παράγκα)
Το 1925 η κοινότητα Αχαρνών κατασκευάζει στο βορειοανατολικό μέρος της πλατείας
περίπτερο (παράγκα την έλεγαν) που εκμισθώθηκε για εκμετάλλευση στους Πανάγο Γκίκα,
Ευάγγελο Γκρίτση & Γ. Φυτά. Ήταν ένα μικρό δωμάτιο με τσιμεντένια βάση, ξύλινα πλαϊνά,
γαλλικά κεραμίδια, με μιά μικρή πόρτα και δυό μικρά παράθυρα. Στο εσωτερικό μιά κουζινίτσα &
ένας μικρόχωρος με 4-5 τραπεζάκια & τις ανάλογες καρέκλες. Στις δόξες της όμως ήταν τα
καλοκαίρια με απλωμένα 100 τραπέζια & 500 καθίσματα σε όλο το χώρο της πλατείας. Σερβίριζαν
αναψυκτικά,καφέ,μπύρα ποτήρι βαρελίσια(FIX).Διέθετε & ναργιλέδες. Θαμώνες ήταν οι πιό
εύποροι Μενιδιάτες, Αθηναίοι & κυρίως Πειραιώτες. Ανάμεσά τους & επώνυμοι επισκέπτες ή
παραθεριστές, όπως ο φιλόλογος-γλωσσολόγος Αχιλλέας Τζάρτζανος, ο Δήμαρχος Αθηναίων
Σπύρος Μερκούρης, ο στρατηγός Γιάννης Στριφτός με τις κόρες του Ροδία & Τιτίκα, ο υπουργόςστρατιωτικός Περικλής Μπούμπουλης, ο στρατηγός-δικτάτορας Θόδωρος Πάγκαλος, ο καθηγητής
ιστορίας-ακαδημαϊκός Γιώργιος Μέγας, που είχε διατελέσει & σχολάρχης στο Μενίδι & νυμφεύτηκε
Μενιδιάτισσα, ο κατόπιν καθηγητής αρχαίων ελληνικών του Πανεπιστημίου Αθηνών Λορεντζάτος,
ο κατόπιν καθηγητής εμπορικού δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών Κ. Ρόκας κ.α. Πολύ σημαντικό
για τα αυστηρά ήθη της εποχής ήταν η παρουσία γυναικών στην πλατεία (περίπτερο), κάτι που
επιτρεπόταν μόνο στο πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής.
Οι μουσικοί έπαιζαν πάνω σε σανιδένιο πάλκο. Τους θαμώνες διασκέδαζαν & ψυχαγωγούσαν
αρχικά ο Μπάρμπα-Γρηγόρης (βιολί) ο γιός του Μιχάλης (σαντούρι) και η κόρη του Αδαμαντία που
τραγουδούσε. Το καλοκαίρι του 1927 αγοράζεται το πρώτο πιάνο με πιανίστα τον Δημητριάδη
που παίζει κυρίως ευρωπαϊκή μουσική (βαλς, μαζούρκες, φοξ κ.α), αλλά και διάφορα ταξίμια &
φαντασίες πάνω σε λαϊκά θέματα. Το 1927-28 την παράγκα αναλαμβάνουν συνεταιρικά οι Πανάγο
Γκίκας & Μήτσος Βησσαράκης. Στην παράγκα δούλεψαν κατά περιόδους σημαντικοί πιανίστες,
όπως οι Μήτσος Μέρτικας, Μανώλης Μαμουνάς ή Τούρκος, Βαγγέλης Ησυχόπουλος (που έκανε το
πιάνο κανονάκι χτυπώντας τις χορδές με επικρουστήρες) και ο τυφλός πιανίστας Ευδόκιμος.
Συχνά μαζί τους ήταν ένας βιολιστής (Γιάννης Διαμαντόπουλος κ.α) και μια τραγουδίστρια. Για
καιρό τραγούδησε η Αγγέλα. Από την παράγκα πέρασε και η θρυλική Ρόζα Εσκενάζυ, η
τραγουδίστρια -χορεύτρια Τακουί και άρχισε επίσημα την καριέρα του (1928) ο λαϊκός βάρδος
Κώστας Ρούκουνας. Το 1930 η παράγκα γκρεμίζεται & στη θέση της χτίζεται ένα υπεριψωμένο
δωμάτιο (περιστήλιο) με άσπρα τούβλα (Άτλας), κεραμοσκεπή που κάλυπτε & τη βεράντα (κιόσκι)
της εισόδου που είχε ένα χαμηλό ξύλινο προστατευτικό. Επάνω στη βεράντα είχε το πιάνο &
κάθονταν η ορχήστρα. Τότε την ανέλαβε ο Τάσος Ράπτης & λίγο αργότερα με δημοπρασία
τ΄ανήψια του Γιώργος & Σπύρος Ράπτης που τη δούλεψαν μέχρι την κατοχή (1943), όπου
γκρεμίστηκε με απόφαση της κοινότητας για διαπλάτυνση της πλατείας & επ'ωφελεία των
μαγαζιών της. Πρόσφεραν καφέ, αναψυκτικά, γλυκά ταψιού, μπύρα (πάρα πολύ), ούζο, διάφορα
άλλα ποτά, όχι όμως κρασί. Καθημερινά είχε μουσική & τα Σαββατοκύριακα ξενυχτούσαν μέχρι τις
πρωινές ώρες. Επισκέπτες από Αθήνα, Πειραιά αλλά & αξιωματικοί από Ν. Φιλαδέλφεια. Τους
μουσικούς έκλειναν στα γραφεία του σωματείου μουσικών «Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ» στην οδό
Αθηνάς & Αιόλου & στο καφενείο των μουσικών «Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ» οδός Αθηνάς 33. Το περίπτερο
διέθετε & φωνόγραφο με δίσκους 78 στροφών, μ’ ένα μεγάφωνο κρεμασμένο από το πεύκο στη
βορεινή πρόσοψη του Αγ. Βλασίου. Ακούγονταν άριες από γνωστές όπερες (ΑΪΝΤΑ, ΤΟΣΚΑ,
ΡΙΓΟΛΕΤΟ, ΝΑΜΠΟΥΚΟ κ.α), που άρεσαν σε σπουδαγμένες κυρίες & δεσποινίδες της εποχής.
Μαζευόταν κόσμος, γυναίκες, παιδιά. Χόρευαν & ευρωπαϊκούς χορούς που ήταν της μόδας. Είχε
ανοίξει χοροδιδασκαλείο με μια ρομβία (λατέρνα), ο Ζακυνθινός Μανδηλάς, στο κτίσμα του
Παπακωνσταντίνου πίσω από τον Άγιο Βλάσιο, άλλο ένα στο υπόγειο του καφενείου του Γ.
Χατζηπέτρου κι άλλο ένα αργότερα στην οδό Αθηνών & Αν. Βρεττού, ο Λιάκος Νίκας ή Τρομάρας.
Είχε μιά ξένη κυρία για ντάμα & μάθαιναν οι νέοι της εποχής ευρωπαϊκούς χορούς. Τον χειμώνα
θαμώνες της παράγκας ήταν μόνο Μενιδιάτες & λόγω οινοποσίας & μέθης εδημιουργούντο
παρεξηγήσεις, φασαρίες & τραυματισμοί. Μέσα στο περίπτερο λειτουργούσε & κουρείο.
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ΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 'Η ΔΡΟΣΙΑ' ΣΤΟΝ ΑΪ-ΓΙΑΝΝΗ
Σε μικρή απόσταση από την πλατεία του Μενιδίου, σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία με τρεχούμενα
νερά, πυκνή βλάστηση & πλατάνια, στον περίβολο του Βυζαντινού ναϊσκου του Αϊ-Γιάννη του
Νηστικού λειτούργησε το εξοχικό κέντρο «η Δροσιά», που έγραψε σελίδες δόξας στην ιστορία του
λαϊκού τραγουδιού. Υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα λαϊκά κέντρα της εποχής του. Ξεκίνησε ως
οικογενειακό αναψυκτήριο-καφεζυθεστιατόριο (1934-1949) & καθιερώθηκε ως κέντρο λαϊκής
μουσικής (1950-1961). Ήταν ο ωραιότερος θερινός κήπος λαϊκού μουσικού κέντρου της δεκαετίας
του 1950. Επαναλειτούργησε σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις από το 1963 εως το 1970, χωρίς
όμως τη γραφικότητα της πρώτης περιόδου.
ΚΑΦΕΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ «Η ΔΡΟΣΙΑ»
Το 1933 κατασκευάσθηκε με έξοδα της ενορίας του Ι.Ν της Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγία)
μικρό κτίσμα στον ιδιόκτητο περίβολο του Βυζαντινού ναΐσκου του Αϊ -Γιάννη του Νηστικού, στην
οδό Λιοσίων (δημοσιά που συνδέει το Μενίδι με τα Ανω Λιόσια) το οποίο ενοικίασε σε ιδιώτες ως
αναψυκτήριο, αφ’ ενός για να έχει έσοδα η εκκλησία και αφετέρου για να εξυπηρετεί τους
περιπατητές τους θερινούς μήνες.
Πρώτοι ενοικιαστές οι Μενιδιάτες: Κωνσταντίνος Γκρίτσης ή Τρέλας & Θεοφάνης Μουστακάτος
ή Φαντασάκος. Μετά όμως από ένα εξάμηνο λειτουργίας αποσύρονται & το επινοικιάζουν για 5
χρόνια, στο Βασίλη Νίκα, έμπειρο & με προϋπηρεσία σερβιτόρο και καφετζή, που σύντομα
διαμορφώνει και οργανώνει το κέντρο σε ένα πανέμορφο οικογενειακό αναψυκτήριο και του δίνει
τον τίτλο «Καφεζυθεστιατόριον η Δροσιά». Το κέντρο διέθετε στην αυλή πίστα για χορό
γραμμόφωνο με δίσκους 78 στροφών και ραδιόφωνο, που η μουσική του, ακουγόταν σ’ όλο το
Μενίδι. Οι πελάτες χόρευαν, επί παραγγελία, το δίσκο της αρεσκείας τους. Πρόσφερε φαγητό της
ώρας, κρασί, μπύρα & ποτά.
Γινόντουσαν γλέντια, αρραβώνες, γάμοι, βαφτίσια, με χορούς & τραγούδια. Η φήμη του κέντρου
είχε απλωθεί σε όλη την Αττική, γι΄αυτό δούλευε καλά χειμώνα-καλοκαίρι. Έρχονταν πολλές
οικογένειες & παρέες, κυρίως το καλοκαίρι, από Αθήνα, Πειραιά, Μεσόγεια. Επώνυμοι επισκέπτες
ήσαν ο εφοπλιστής Πατέρας με μεγάλες παρέες με κιθάρες, ο στρατιωτικός Αλέστας, ο Γεωργιάδης
κ.α. Τον χειμώνα, επειδή το μαγαζί ήταν μικρό, σαν κουτουκάκι, μαζεύονταν γνωστοί & φίλοι, του
μαγαζάτορα, Μενιδιάτες, Αθηναίοι & Πειραιώτες μαγκίτες. Ο Β. Νίκας, παρότι φιλόμουσος, δεν
έβαλε ποτέ ζωντανή ορχήστρα. Όμως σύχναζαν εκεί διάφοροι τοπικοί οργανοπαίκτες που έπαιζαν
για τη διασκέδαση της παρέας, όπως ο αξιόλογος & πολλά υποσχόμενος Μενιδιάτης μπουζουξής
Στάθης Κακαντάς (Γιώργος Λιόσης), που δυστυχώς σκοτώθηκε την κατοχή.
Το 1942, ο Νίκας κρύβει στο κέντρο ένα Κύπριο Βρεττανικής υπηκοότητας, όμως προδίνεται
συλλαμβάνεται & καταδικάζεται από ιταλικό δικαστήριο σε θάνατο, αλλά λίγο πριν εκτελεστεί
(Σεμπτέμβριος του 1943) οι Ιταλοί εγκαταλείπουν τον άξονα & αποχωρούν από την Ελλάδα.
Την περίοδο που ήταν φυλακισμένος, το κουμάντο στο μαγαζί έκανε η μάνα του, Έλένη Νίκα, με
τη βοήθεια των σερβιτόρων. Εν τω μεταξύ είχε λήξει το ενοικιαστήριο. Μετά από συνεννοήσεις, ο
Νίκας το αναλαμβάνει συνεταιρικά με τον Μενιδιάτη καφετζή Γιώργο Γκρίτση ή Νικήτα &
συμφωνούν να το δουλεύει ο πρώτος, όπως παλιά. Μετά τη λήξη του πολέμου το μαγαζί αρχίζει να
συγκεντρώνει, όπως και προπολεμικά πολύ κόσμο. Το 1949 όμως προέκυψε διαφωνία μεταξύ των
συνεταίρων και ο Β. Νίκας αποχωρεί, οπότε το κέντρο αναλαμβάνουν για ένα χρόνο οι Νικος Νίκας
& Γιάννης Καβαλλιέρος & το 1950 ο Νικήτας ο οποίος αποφασίζει να το λειτουργήσει ως μουσικό
κέντρο με λαϊκή ορχήστρα.
Έτσι αρχίζει η μουσική περίοδος της «Δροσιάς», που θα γράψει σελίδες στην ιστορία του λαϊκού
τραγουδιού.
Η «ΔΡΟΣΙΑ» ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
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Ο Νικήτας δούλεψε το κέντρο από το μέσα του΄50 έως και το΄51. Το καλοκαίρι του 1950
στήνεται το πρώτο πάλκο με τη λαϊκή ορχήστρα του ρεμπέτη Μιχάλη Δασκαλάκη Παραθέτουμαι
συνοπτικά την μαρτυρία του:
«Ήμουν πολύ φίλος με τον Νικήτα γι’ αυτό μετά τον πόλεμο δούλεψα 4-5 φορές διήμερα στο
καφενείο του, στο πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής… Το 1950 δούλεψα στη «Δροσιά» επί Νικήτα και
συνέχισα για 3-4 θερινές σεζόν, όταν την πήρε ο Γκίκας (Μπρέκας). Εκείνη την περίοδο ήταν μαζί
μου, δύο σεζόν ο Τάκης Μπίνης, ο Γιώργος Ροβερτάκης, (πιάνο) Μηνάς (πιάνο), Γιάννης Ψωμιάδης
(τυφλός πιανίστας), Γιώργος Λαύκας, Γιώργος Γοζανίδος (κιθάρα), Κώστας Λάβδας (τυφλός
πιανίστας). Ερχόταν πολύς κόσμος από Πειραιά και Αθήνα. Το 80% των θαμώνων. Ήταν το
καλύτερο θερινό μαγαζί της εποχής».
Αρχές του 1951, το μαγαζί αγοράζει από τον Νικήτα ο Δημήτρης Γκίκας ή Μήτσος Μπρέκας,
πληθωρική φιγούρα μαγαζάτορα που δέσποζε γιά είκοσι περίπου χρόνια στη σκιά του πάλκου της
«Δροσιάς».
Παραθέτουμε την αποκαλυπτική μαρτυρία του: «αρχές του χειμώνα του 1951 αγόρασα το
μαγαζί από τον Γεώργιο Γκρίτση ή Νικήτα για 230 λίρες. Το κτίσμα ανήκε στην ενορία της
Παναγίας και πλήρωνα σ΄αυτήν ενοίκιο. Ήταν εξοπλισμένο με καρέκλες, τραπέζια κλπ. κι εγώ
συμπλήρωσα ό,τι άλλο χρειαζόταν. Το μαγαζάκι ήταν ένα μικρό δωμάτιο με κεραμίδια με 10
τραπέζια,κουζίνα, αλλά είχε μια αυλή μεγαλείο! Ο Νικήτας νομίζω είχε βάλει μια φορά κι όργανα.
Το καλοκαίρι του 1952 ξεκίνησα, λόγω γνωριμίας, με το συνθέτη Μιχάλη Δασκαλάκη που δούλεψε
συνέχεια για 2-3 σεζόν. Στο πιάνο ήταν ο Ροβερτάκης & μπουζούκι ο Οδυσσέας. Το μαγαζί «πήρε
αμέσως φωτιά», ερχότανε πολύς κόσμος. Τις καθημερινές λιγότεροι, αλλά τα Σαββατοκύριακα δεν
έπεφτε καρφίτσα. Μέχρι πίσω απ΄το εκκλησάκι του Αϊ- Γιάννη βάζαμε τραπέζια να
εξυπηρετήσουμε τους πελάτες, 70-80 τραπέζια απλωμένα στην αυλή & στον περίβολο της
εκκλησίας. Είχε γίνει γνωστό στόμα με στόμα, αλλά έκανα & διαφήμηση σε εφημερίδες &
ραδιόφωνο. Γύρω – γύρω είχε καλαμιές & καφασωτά να μη βλέπουν οι απέξω. Το μαγαζί
πρόσφερε σουβλιστά αρνιά, κοκορέτσι, κρεατικά της ώρας στη σχάρα, σαλατικά, τυριά, φρουτα
και από ποτά εκτός απ’ το κρασί, μπύρες, σαμπάνια, τζίν, κονιάκ, βεσιοπέ, αλλά σπάνια ουίσκι. Ο
πολύς ο κόσμος τότε έπινε κρασί, όχι όπως σήμερα που όλοι πίνουν ουίσκι… Δούλευα πολύ καλά
χειμώνα –καλοκαίρι…
Από τη «Δροσιά» ξεκίνησαν πολλοί καλλιτέχνες. Θυμάμαι τον Μιχάλη τον Μενιδιάτη νεαρό, που
ήρθε για δουλειά. Γύρω στο 53 ή 54... Εγώ τον βοήθησα! Ήταν ο Μπίνης τότε τ΄ όνομα του
μαγαζιού. Τον βοήθησε κι αυτός. Κι ο Σπύράκης ο Λιόσης στο μπουζούκι από δω ξεκίνησε λίγο
αργότερα. Κι άλλοι πολλοί...
Τα μεροκάματα των τραγουδιστών τα συμφωνούσα με τον επικεφαλής μαέστρο ή τραγουδιστή
κι αυτός τα ΄βρισκε με τους υπόλοιπους. Μόνο ο Καζαντζίδης μου ΄χε ζητήσει 1.200 δρχ
μεροκάματο και το κόστος της ορχήστρας ξεχωριστά. Και το δέχτηκα. Αλλά η δουλειά ναυάγησε.
…και για να μη μείνω αμανάτι έκλεισα τον Μπιθικώτση, που ήρθε κι έμενε στο Μενίδι. Αν θυμάμαι
καλά ήταν το 1957-8… (σ.σ το 1956-57 το κέντρο δούλεψε για λίγο ο Χρήστος Μαρίνης ή Καραλής
& το 1957-58 το ανέλαβε πάλι ο Γκίκας).
Στο μαγαζί ερχόντουσαν πολλοί επώνυμοι απο τον Καλλιτεχνικό & επιχειρηματικό κόσμο, όπως
ο Αντώνης κι ο Τάσος ο Βλάχος με τον Μάρκο Βαμβακάρη, η Μπέλλου, ο Γιάννης Παπαΐωάννου, ο
Μάνθος Γραβαράς, όταν αποφυλακίστηκε, ο Ανδρέας Γαλατσάνος στρατιωτικός, ο Βασίλης
Κανελλόπουλος [αξιωματικός] σχεδόν όλοι οι λεσχηάρχες της πλατείας Ομονοίας και οι
μαγαζάτορες των Αθηνών, ο Παντελής Σιάνος, ο Λάζαρος Μητροπέας, ο Παρμενίων Καραμαλέκος, ο
Καράμπαμπας μαγαζάτορας απο το Αίγιο, ο Λίβας που γνώρισα στη φυλακή, στρατιωτικοί, μάγκες
και δεν συμμαζεύεται. Όλοι οι μαγαζάτορες της εποχής ερχόντουσαν στη Δροσιά κι εγώ πήγαινα
σ’αυτούς: στου Μπερτζελέτου, στου Χειλά, στου Τζίμη του χοντρού, στο Ροσινιόλ κι αλλού.
Στο παλαιό μαγαζί έμεινα μέχρι το 1961, όπου το γκρέμισε η ενορία, όμως είχα αγοράσει
κολλητά δικό μου οικόπεδο κι έχτισα το 1962 την καινούργια «Δροσιά» που τη ξεκίνησα το 1963.
Έφερνα και τότε όργανα, όχι όμως συνέχεια, μέχρι το 1967-68. Μετά το σταμάτησα και το δούλευα
μόνο σαν ψησταριά με δίσκους, τζουκ-μποξ και, επειδή ήταν μεγάλο, μου το ζήτησαν για βαπτίσεις,
αρραβώνες και γάμους».
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Ο Τάκης Μπίνης από τους σημαντικότερους λαϊκούς τραγουδιστές εκείνης της εποχής μας είπε:
Η «Δροσιά» του Μήτσου Μπρέκα ήταν ο ωραιότερος κήπος των Αθηνών. Οι φυσικές ομορφιές
ασύγκριτες, γύρω γύρω ρυάκια με τρεχούμενα νερά, αιωνόβια δέντρα στον περίβολο ενός
πανέμορφου ναΐσκου. Τις πρωινές ώρες μετά τη λήξη του προγράμματος, γινόντουσαν
καταπληκτικές, ασύλληπτες από νου ανθρώπου συναυλίες πουλιών που όλο το βράδυ φαίνεται
μάζευαν τους ήχους της ορχήστρας. Δούλεψα δυο καλοκαίρια το ΄53 και ΄54 εκεί, με Μιχάλη
Δασκαλάκη, Γιώργο Λαύκα, τον Χρηστάκη και μουσικούς τους Αντώνη Μουστάκα (κιθάρα), Ρένα
Γιαννουλάτου (πιάνο), Μιχάλη Σαλάμπη. Ήταν το μοναδικό κέντρο – φίρμα εκείνης της εποχής
σ΄ολη την περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά. Στο χωματόδρομο της οδού Λιοσίων μπορούσες να
΄βλεπες παρκαρισμένα 20-25 ΤΑΧΙ. Στο μαγαζί μαζεύονταν όλα τα «μούτρα»- «αφάν-κατέ» της
πρωτεύουσας. Επισκέπτες διάφοροι λεφτάδες, παλληκαράδες, νταήδες, μάγκες, αλλά και
άνθρωποι που τους άρεσε η βραδινή διασκέδαση, όπως στρατιωτικοί, βιομήχανοι κλπ. Θυμάμαι
τους: Μαράτο, Μανούσο, Λευτέρη Μπότση, Μεντενίδη (Λεσχειάρχες της πλατείας Συντάγματος)
τον Νικολαϊδη (τον επωνομαζόμενο Καλμόλ, ιδιοκτήτη της εταιρίας φαρμάκων ΦΑΡΕΛ), τον
Ανδρεάδη (εισαγωγέα), τον Τσιρίγο (ιδιοκτήτη εργοστασίου ελαστικών Κούντα), το Λούρμπινο, το
Μανιάτη από την Κόρινθο, το Λυμπέρη, Βασίλη Πετρόπουλο, τους Κατελαναίους, τον Ντίνο
Μαργαρίτη, Σαράντο Ρουμελιώτη, Φώτη Πίκουλα, Βασίλη Ξυπολητάκο, που είχε το κέντρο
«ΖΕΦΥΡΟΣ» στο Ν. Ηράκλειο και πολλούς άλλους.
Με το ηλιοβασίλεμα η ορχήστρα ήταν στο πάλκο κι άρχιζε το πρόγραμμα που τελείωνε το
χάραμα. Πολλές φορές δουλεύαμε και με τον ήλιο, έχοντας ξημερώσει. Το ρεπερτόριο, λαϊκά
τραγούδια, αλλά ενδιάμεσα και κανένα δημοτικό, καλαματιανός ή συρτός, κι αν ήθελε ο κόσμος
«Καμπαρσίτα», «Δυο πράσινα μάτια», «Τα κύματα του Δουνάβεως» και άλλα.
Άλλα κυρίως τραγουδούσαμε λαϊκά τραγούδια της εποχής, τα περισσότερα ζόρικα νταηλίδικα
όπως: «Στη φυλακή κατάδικος, γιατί είναι ο κόσμος άδικος», «Σύρτε και φέρτε τον παπά να πω τα
κρίματα μου», «Τακα-τακα τα πεταλάκια», «Τα καβουράκια», «Εδώ παπάς, εκεί παπάς», «Ένας
αλήτης πέθανε», «Καρδιά παραπονιάρα», «Όμορφη Πειραιώτισσα», «Θα κάνω ντου βρε πονηρή»,
και άλλα τόσα… Τα περισσότερα, σουξέ δικά μου. Τα μεροκάματα δεν ήταν μεγάλα, 150δρχ.
περίπου, αλλά είχε όμως χαρτούρα, 600 – 700 μπορεί και 1000 δραχμές τη βραδιά, πολλά λεφτά!
Φαντάσου είχε η λύρα τότε 150 δραχμές με την αναπροσαρμογή 300 δρχ! Είχε πελατεία η
«Δροσιά» που άφηνε λεφτά… Το μαγαζί έγινε γνωστό στόμα με στόμα και λιγότερο απ΄τις
εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Όλοι οι πελάτες ήταν γνωστοί και φίλοι, καθώς και όλοι οι
Μενιδιάτες. Τότε έμενα στο Μενίδι.
Οι Μενιδιάτες ήντουσαν σοβαροί, αλλά άμα τους προκαλούσαν είχαν ψυχή. Αψηφούσαν τον
κίνδυνο. Όσοι ήρθαν να πουλήσουν μαγκιά έπαθαν χουνέρι. Όποιος τολμούσε να κάνει παρατυπία
δερνότανε. Είδα τους μεγαλύτερους μάγκες της εποχής να εξεφτελίζονται στη Δροσιά. Θυμάμαι
αρκετούς Μενιδιάτες: τον Σάλτα (Βαγγέλη Δέδε), τον Καρδερίνα (Τάσο Κατσανδρή) τον Βασίλη
Ντούρο, τον Γιώργο Γκολέμη, τον Νικήτα, τον Μήτσο Βησσαράκη…
Το ΄54 βγάλαμε στο πάλκο και τον Μιχάλη Μενιδιάτη. Ήρθε ο αδερφός του ο Κοσμάς
Καλογράνης και μου μίλησε για τον Μιχάλη, παρενέβει και ο Μπρέκας: «το παιδί είναι δικό μας και
θα το βοηθήσεις». Έτσι κι έγινε. Την άλλη μέρα ο Μιχάλης άπειρος και με τρακ ήταν στο πάλκο μαζί
μας με το μπουζούκι του. …Mας συμπαθούσε & η Μπακούρενα μαιτρέσσα της εποχής, που μας
έστελνε κοπέλλες ασυνόδευτες κι έπιαναν τραπέζι. Τις γυναίκες δεν τις ενοχλούσε κανείς, γιατί
ήταν κράχτες πελατών...
Η «Δροσιά» είδε μεγάλες δόξες. Μέζευε πολύ κόσμο. Υπήρχαν τότε κι άλλα μαγαζιά με μεγάλη
πελατεία: Του Καλαματιανού, του Νικολάου στις Τζιτζιφιές που ΄γινε μετά το Φαληρικόν του
Μαργωμένου. Αλλά εκεί ήταν αλάνες σκέτες μπροστά στη θάλασσα, μια ουρά τα τραπέζια, μια
γαλαρία από κάτω. Ενώ η «Δροσιά» ήταν ένας πίνακας ζωγραφικής με τον Αϊ- Γιάννη στη μέση...
Μπαίναμε μέσα και κάναμε κανένα τσιγαρλίκι».
Ο Μιχάλης Μενιδιάτης γέννημα θρέμμα του Μενιδίου έκανε το ντεμπούτο του στην «Δροσιά» &
μας είπε: «η Δροσιά ήταν το πρώτο βήμα της καλλιτεχνικής ζωής μου. Αν δεν υπήρχε δεν ξέρω αν
θα είχα γίνει τραγουδιστής! Ήταν το ΄54 που ανέβηκα στο πάλκο της και έτσι άρχισε η καριέρα
μου. Με βοήθησε πολύ ο Μπρέκας, αλλά και ο Τάκης Μπίνης. ...Στη Δροσιά ξαναδούλεψα το 1958
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με Μπιθικώτση, Κλούβατο Μπακάλη, Ζαγοραίο και το 1967 ή ΄68 στη νέα Δροσιά, στο πανηγύρι
της Ζωοδόχου Πηγής με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Θυμάμαι πως έβρεχε και τις δυο μέρες
καταρρακτωδώς…»
Το καλοκαίρι του 1967 στο νέο μαγαζί της Δροσιάς έπαιζε η ορχήστρα του Γεράσιμου
Κλουβάτου, με τη Ζωή Νάχη, Βασίλη Βασιλειάδης (ακορντεόν), Δημήτρης Γκούτης & μπουζούκι το
νεαρό Γιάννη Μωραΐτη.
Η γραφικότητα της τοποθεσίας του Αϊ-Γιάννη είχε μαγέψει και πολλούς ανθρώπους των
γραμμάτων και της τέχνης. Ο Αλέκος Λιδωρίκης ήλθε ένα βράδυ κι έφαγε ενθουσιάστηκε κι έγραψε
χρονογράφημα εκθειάζοντας τις ομορφιές της. Ο Κώστας Χατζηχρήστος ερχόταν με μεγάλες παρέες.
ΟΑλέκος Σακκελάριος γύρισε εκεί σκηνές από την ταινία του «Η νύφη το ΄σκασε», με τoυς
αείμνηστους Τζένη Καρέζη, Νίκο Ρίζο, Θανάση Βέγγο, Κούλη Στολίγκα, Πέτρο Κυριάκο.
Μετά το 1968, η Δροσιά λειτουργούσε για μερικά χρόνια ως εξοχική ψησταριά κι επειδή είχε
μεγάλη αίθουσα κι αυλή με πίστα γινόντουσαν αρραβώνες γάμοι, βαφτίσια & συνεστιάσεις.
Στη «Δροσιά» εμφανίστηκαν διαχρονικά οι συνθέτες & τραγουδιστές: Μιχάλης Δασκαλάκης,
Τάκης Μπίνης, Γιώργος Λαύκας, Χρηστάκης, Πρόδρομος Τσαουσάκης, Στράτος Παγιουμτζής,
Λουκάς Νταράλας,Απόστολος Καλδάρας, Μπάμπης Μπακάλης, Γεράσιμος Κλουβάτος, Σπύρος
Ζαγοραίος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Μαίρη Ζανέτ, Ζωή Νάχη, Δημήτρης Γκούτης, Στράτος Κυπραίος,
Στράτος Ατταλίδης, Λεονάρδος Μπουρνέλης, Σπύρος Καλφόπουλος, Ανθούλα Αλιφραγκή.
Οι πιανίστες: Γιώργος Ροβερτάκης, Γιάννης Ψωμιάδης, Κώστας Λάβδας, Μηνάς Πορτοκάλης,
Ρένα Γιαννουλάτου. Οι κιθαρίστες: Αντώνης Μουστάκας, Μιχάλης Σαλάμπης, Γιώργος Γοζαδίνος.
Οι μπουζουκζήδες: Οδυσσέας Κρεούζης Σπύρος Λιόσης, Γιάννης Μωραίτης.
Οι ακορντεονίστες: Λέλα Παπαδοπούλου, Γιώργος Κουλαξίδης, Βασίλης Βασιλειάδης, Νίκος
Παπαντωνίου, Σταμάτης Μπενέτας & βιολί ο Γιαννακός ( Γιάννης Σωτηρίου)
Μετά τη μεταπολίτευση του 1974 η αίθουσα χρησιμοποιήθηκε και για πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Η Πνευματική & Πολιτιστική Κίνηση Μενιδίου παρουσίασε εκεί τους συνθέτες Μίκη Θεοδωράκη
και Γιάννη Μαρκόπουλο. Ο πρώτος παρουσίασε τα τραγούδια του αγώνα με το νεαρό και
πρωτοεμφανιζόμενο Βασίλη Παπακωνσταντίνου, και ο δεύτερος τους «Ελεύθερους
Πολιορκημένους» του Διονυσίου Σολωμού, με τον Ηλία Κλωναρίδη.
ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ
Παράλληλα την ίδια περίοδο ή λίγο αργότερα λειτούργησαν μουσικά λαϊκά κέντρα στην
περιφέρεια του Μενιδίου, δηλαδή στις παρυφές των διοικητικών του ορίων με τη Μεταμόρφωση
(Κουκουβάουνες), Ν. Φιλαδέλφεια & Άγ. Αναργύρους.
ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΟΤΤΟΥ - χτυπητός
Στο «Χτυπητό» ή ρέμα του Κόττου όπως ονομάζεται η περιοχή γύρω από το παλαιό γεφυράκι
επί του Κηφισού ποταμού,της λεωφόρου Τατοΐου, ασφαλτόδρομου που συνδέει τη Μεταμόρφωση
με το Μενίδι, το Τατόι,τη Βαρυμπόμπη λειτούργησαν μουσικά λαικά κέντρα. Το πρώτο εξοχικό
κέντρο διασκέδασης ήταν αρχικά φυλάκιο αλλαγής των αλόγων κατά την μετάβαση των Βασιλέων
από το Τατόι στην Αθήνα & αντιστρόφως. Μετά έμεινε ιδιοκτησία του φύλακα μπάρμπα Γιώργη, ο
οποίος το έδωσε με σύμβαση στον Χριστόφορο Μωραϊτη, επαγγελματία εξοχικών κέντρων, ο
οποίος είχε το κέντρο διασκέδασης ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ στην Αθήνα, κοντά στο αρχαίο θέατρο
ΗΡΩΔΕΙΟΝ. Το 1926 επί Παγκάλου, όπου η λειτουργεία νυκτερινών κέντρων στην Αθήνα δεν
επιτρεπόταν μετά τις έντεκα το βράδυ, με εξαίρεση τα Χάνια (ενδιάμεσοι σταθμοί), το κέντρο
λειτουργούσε χαρακτηρισμένο ως χάνι.Το 1928 οι αδελφοί Κομνηνοί έχοντας μεγάλη κληρονομιά
από τον πατέρα τους στη Βραζιλία, το αγόρασαν αντί του πολύ μεγάλου ποσού για την εποχή των
450.000 δραχμών. Αλλά επειδή δεν ήσαν επαγγελματίες, δεν το λειτούργησαν σωστά, ίσως & να
μην είχαν ανάγκη χρημάτων & το 1930 το ενοίκιασαν στους Μενιδιάτες Μήτσο Βησσαράκη &
Βασίλη Μπούκη ή Μπιρμπίλα. Μετά από έξι μήνες όμως αυτοί αποσύρονται & το ενοικιάζει ο
Μενιδιάτης Θεμιστοκλής Τριβέλλας που το δουλεύει με όργανα. Την περίοδο αυτή έπαιζαν εκεί ο
Γιώργης Ατταλίδης (ούτι) μαζί με Μικρασιάτες οργανοπαίκτες. Αργότερα ο Θ. Τριβέλλας
αποσύρεται & οι ιδιοκτήτες το μετατρέπουν σε κέντρο-ξενοδοχείο (che-barre) όπου στους
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θαμώνες-ζευγάρια εδίνοντο & δωμάτια, κι έτσι έχασε τον αρχικό του προσανατολισμό. Γενικά τα
μουσικά κέντρα στο ρέμα του Κόττου ήταν & ερωτικά καταφύγια. Αργότερα τη σκυτάλη ανέλαβε ο
Κυριάκος Καρακατσάνης, καταγώμενος από την Ερμιόνη, που είχε παντρευθεί & εγκατασταθεί στη
Μεταμόρφωση (Κουκουβάουνες), όπου αργότερα διετέλεσε επί πολλά έτη κοινοτάρχης. Το
μουσικό του κέντρο, λειτούργησε έως τον πόλεμο του ΄40. Ήτανε ένα στενόμακρο μαγαζί σε μια
απλωσιά κοντά στο γεφυράκι, με φυστικιές, άλλα δέντρα & δίπλα μια αμπολή που ερχότανε απ΄τη
Λυκόβρυση & κατέληγε στο εργοστάσιο κοπής μαρμάρων του Ρεμούνδου. Αποτελείτο από μια
σάλα, κουζίνα, ένα δωμάτιο που κοιμόταν η οικογένεια. Απ΄έξω είχε ένα πλάτανο & τρείς λεύκες &
πίσω αυλή. Το τοπίο ήταν μαγευτικό, καταπράσινο με τρεχούμενα νερά. Μαζευόταν όλοι οι
άνθρωποι του θεάτρου, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, θιασάρχες, ν’ ακούσουν τον τυφλό πιανίστα,
Ευδόκιμο. Διέθετε καλή κουζίνα με έμπειρο προσωπικό. Στο «Χτυπητό» δούλεψαν & οι πιανίστες
Βαγγέλης Ησυχόπουλος ή Μιτζίτης, ο Μηνάς Πορτοκάλλης & πολλοί άλλοι Μικρασιάτες κυρίως
οργανοπαίκτες. Ο πιανίστας & συνθέτης Γιώργος Ροβερτάκης αναφέρει: «στου Πίκινου έμεινα
τέσσερα χρόνια. Το 1938 πήγα σ’ ένα ξενυχτάδικο «το ρέμα του Κόττου» στο χτυπητό που το είχε
κάποιος Κυριάκος. Σ’ αυτό το μαγαζί κοιμόμασταν μέσα όλη η κομπανία. Είχε λοιπόν ένα θυρωρό
που όταν φαινόταν κανένα αυτοκίνητο με πελάτες μας ξύπναγε κι αρχίζαμε να παίζουμε ό,τι ώρα
να ήταν και οκτώ το πρωί... Δεν υπήρχε ωράριο. (Τάσου Σχορέλη -Μίμη Οικονομίδη: ΓΙΩΡΓΟΣ
ΡΟΒΕΡΤΑΚΗΣ ένας ρεμπέτης. Αθήνα 1973, σελ. 14). Μετά τον πόλεμο ο Καρακατσάνης έκτισε στην
απέναντι μεριά του δρόμου, σε ιδιόκτητο οικόπεδο νέο μαγαζί που αποτελείτο από μια σάλα με
γωνιακό τζάκι, κουζίνα & πίσω βαρέλια με κρασιά & στο βάθος μικρό Ξενοδοχείο 12 δωματίων για
ζευγαράκια. Δεν έβαζε όμως όργανα πια. Το δούλεψε από το 1946 έως τα μέσα της δεκαετίας του
1960.
Άλλο μουσικό κεντρο ήταν Ο ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ του Μήτσου Μπρερέ, που μάλλον είχε κρατήσει τον
παλιό τίτλο του πρώτου μουσικού κέντρου. Ξεκίνησε μετά την κατοχή. Ο Μπρερές έμενε εκεί με
την οικογένειά του. Πίσω είχε δωμάτια γιά ζευγαράκια. Συνήθως έβαζε τρία - τέσσερα όργανα.
Μετά την κατοχή δούλεψε εκεί ο Αντώνης Κεραμιντζόγλου (βιολί) με τρεις άλλους μουσικούς.
Κολλητά είχε μαγαζί με ενοικιαζόμενα δωμάτια κι ο Γιώργος Μπουρνιάς.
Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ
Το κέντρο ήταν κοντά στο παλιό γεφυράκι επί του Κηφισού ποταμού της αμαξιτής οδού
Μενιδίου - Ν. Φιλαδέλφειας & πήρε το όνομα του, όπως & όλη η περιοχή, από τον παραπλήσιο
ομώνυμο υδρόμυλο. Το κέντρο έκτισε στα 1929-30 σε ιδιόκτητο οικόπεδο ο Πανάγος Δ. Γκίκας &
πρωτολειτούργησε (άδεια λειτουργίας) το 1931. Τη γαλλική ονομασία «MullenRousse» έδωσε ο
λογοτέχνης Σπύρος Μελάς που παρίστατο στα εγκαίνια του. Συγκέντρωνε τον καλό κόσμο της
Αθήνας. Την πρωτομαγιά, μετά την εκδρομή τους στην περιοχή Παναθήναια, λίγο πιο πάνω από το
κτήμα Καλλιγά στην οδό Πατησίων & Ευπαλίνου, πολλοί Αθηναίοι κατέληγαν στον «Κόκκινο
Μύλο». Ο Πανάγος Γκίκας ήταν από τους ελάχιστους Μενιδιάτες Βενιζελικούς. Είχε πολλές
γνωριμίες, όπως με τον εκδότη Χρ. Λαμπράκη, τον μεγαλοδικηγόρο Παμπούκη κ.α. Πήγαινε & στη
μάντρα του Αττίκ. Το κέντρο είχε σανιδένιο πάλκο με μεγάλο πιάνο & πρόγραμμα με καλή μουσική.
Διέθετε σερβίτσια πολυτελείας & κρυστάλλινα κολονάτα ποτήρια που προμηθευόταν από καλά
μαγαζιά της πλατείας Συντάγματος. Είχε καλή κουζίνα με επαγγελματίες μάγειρες, σεφ &
σερβιτόρους. Αργότερα (1933) το μαγαζί παρέδωσε στον αδελφό του Κόλλια Γκίκα, που
καθιερώθηκε ως μαγαζάτορας του εξοχικού κέντρου.
Από εκεί παρέλασε όλος ο κόσμος της νυκτερινής Αθήνας. Άνθρωποι του θεάτρου: ηθοποιοί,
σκηνοθέτες, συγγραφείς, θεατρικοί επιχειρηματίες, zeannepremie, επίσης διπλωμάτες,
επιχειρηματίες, αλλά & γενικώς όσους τους έλκυε το σκοτάδι της νύχτας. Όταν σχολούσαν τα
Θέατρα τα μεσάνυχτα ανηφόριζαν στον «Κόκκινο Μύλο». Θαμώνες του κέντρου ο Σπύρος Μελάς, ο
Αλέκος Σακελλάριος, ο Τραϊφόρος, η Σοφία Βέμπο κ.α. Το περιβάλλον ήταν μαγευτικό- ειδυλλιακό.
Δίπλα στίς όχθες του Κηφισού ποταμού που τότε κυλούσαν πηγαία, γάργαρα & καθάρια νερά, με
ολόγυρα καταπράσινη πυκνή βλάστηση, με πλατάνια & άλλα δέντρα & κελαϊδίσματα-συναυλίες
πουλιών. Τα καλοκαίρια διέθετε έναν υπέροχο δροσερό κήπο. Ήταν ανοικτά χειμώνα-καλοκαίρι &
δούλευε έως το πρωί, πολλές φορές μέχρι το μεσημέρι. Η πρώτη περίοδος λειτουργίας (1931256

1940) ήταν η πιο ενδιαφέρουσα. Την κατοχή (1940-1945) παρέμεινε κλειστό. Επαναλειτούργησε
από το 1946 έως το 1962 με λαϊκότερα προγγράματα. Άλλοτε είχε μόνο πιάνο & άλλοτε ορχήστρα.
Προπολεμικά (1932-34) εργάστηκε για πρώτη φορά με λαϊκή ορχήστρα ο συνθέτης Γιώργος
Δραγάτσης, κατόπιν οι πιανίστες Μανώλης Μαμουνάς ή Τούρκος, Βαγγέλης Ησυχόπουλος ή
Μιτζίτης, Μήτσος Μέρτικας, Γρηγόρης Μέρτικας, Μηνάς Πορτοκάλλης κ.α. Το 1939 το μουσικό
σχήμα απαρτιζόταν από τους Βαγ. Ησυχόπουλο (πιάνο), Χρυσούλη Αποστόλου (βιολί) & ένα
ακορντεόν, αργότερα ανέβηκε στο πάλκο του Κ. Μύλου ο λαϊκός βάρδος Γιάννης Παπαϊωάννου.
Μεταπολεμικά έπαιξαν οι: Σταύρος Τζουανάκος, Γιάννης Τατασόπουλος (συνθέτης-μπουζουξής), ο
σπουδαίος μπουζουξής Μπέμπης, ο Τώνης Τέρη, οι πιανίστες Μήτσος, Γιάννης & Γρηγόρης
Μέρτικας & Νίκος Μπουρλιάσκος, οι κιθαρίστες Γοζαδίνος & Ανδρέας Σπαγαδώρος, ο λαϊκός
τραγουδιστής Χρηστάκης. Το 1951 η Χασκήλ με μπουζούκι το Γιάννη Σταματίου ή Σπόρο, το 1952
οι Απόστολος Καλδάρας, Σπύρος Καλφόπουλος, Θοδωρής Λαβίδας (κιθάρα), Νίκος Μπουρλιάσκος
(πιάνο) & Χρυσούλης Αποστόλου (βιολί). Για 15 μέρες η Άννα Χρυσάφη που μας είπε:
«ερχόντουσαν πλούσιοι πελάτες & το μαγαζί δούλευε με παλιούς οργανοπαίκτες».
Ο Σπύρος Καλφόπουλος σε συνέντευξη του μας είπε: «Δούλεψα στον «Κόκκινο Μύλο» το 1952
από άνοιξη μέχρι χειμώνα, για έξι μήνες. Παίζαμε μέσα στο μαγαζί που ήταν πολύ μικρό με 4-5
τραπέζια, αλλά & το καλοκαίρι στην μεγάλη αυλή, κάτω από τον πλάτανο χωρίς μικροφωνικές. Η
ορχήστρα αποτελούνταν από εμένα, τον συνθέτη Απόστολο Καλδάρα (μπουζούκι), Χρυσούλη
Απαστόλου (βιολί), Νίκο Μπουρλιάσκο (πιάνο) & Θοδωρή Λαβίδα (κιθάρα). Ο κήπος ήταν μαγεία,
χάρμα ομορφιάς με ψηλά δένδρα πολύ πράσινο & κελαϊδίσματα πουλιών. Συχνά οι πελάτες
ζητούσαν ένα ειδικό σόλο από τον Χρυσούλη, που με το βιολί του παρακινούσε τα αηδόνια να
κελαηδίσουν, κι αυτά ανταποκρίνονταν αμέσως & άρχιζαν το τραγούδι. Αυτό γινόταν δυο-τρεις η
ώρα το πρωί. Το μεροκάματο που παίρναμε ήταν μικρό, αλλά η χαρτούρα μεγάλη. Απ’ εκεί
κονομάγαμε. Το πρόγραμμα περιελάμβανε τραγούδια της εποχής. Δυο παρέες έφταναν για να
αμειφθούμε. Ερχόντουσαν λεφτάδες. Θυμάμαι τους Μαζαράκηδες, παλαιοπώλες με αντίκες που
μας έριχναν λεφτά, τον Κουλούρη με επιχείρηση μαρμάρων, τον Καλμόλ φαρμακοβιομήχανο, αλλά
& άλλους. Μια φορά ήλθε μια παρέα άσχετη & παρήγγειλε καφέ. Ο μαγαζάτορας, ο Κόλλιας ο
Γκίκας, τους ρώτησε «ρε παιδιά ξέρετε που ήρθατε; εδώ ο καφές έχει 150 δραχμές. -Τόσο ακριβά;
αναρωτήθηκαν αυτοί -και πού είμασε στο grand Drito; & o Κόλλιας τους απάντησε: και με ποιο
τρόπο να πληρώσω αυτή την ορχήστρα;». Στο μαγαζί δεν ερχόντουσαν πελάτες για φαγητό, αλλά
φαγωμένοι, για να πιουν πίπερμαν, τζιν, ούζο, μπύρα μαζί με φρούτα. Δεν υπήρχε τότε ουίσκι.
Υπήρχε βέβαια ένας σερβιτόρος που μπορούσε να ετοιμάσει & φαγητό της ώρας. Όλοι οι μουσικοί
μαζευόμαστε στις δέκα το βράδυ & τρώγαμε. Παίζαμε κολιτσίνα, ώσπου να ‘ρθουν πελάτες. Μόλις
βλέπαμε φώτα από μακριά καταλαβαίναμε ότι ερχόντουσαν για μας & ανεβαίναμε στο πάλκο.
Αφού καθόντουσαν οι πελάτες στο τραπέζι ο Κόλλιας μας έκανε νόημα με το χέρι να παίξουμε δυο
τραγούδια, για να δει ποιοι ήταν, αν είχαν λεφτά για να συνεχίσουμε. Ο Κόλλιας ήταν πολύ καλός
μαζί μας & δεν σήκωνε φασαρίες, ήτανε μαγαζάτορας με πυγμή. Μπορούσε να επιβάλλει την τάξη
μόνος του. Ήμουν τότε 26-27 χρονών. Ο Χρυσούλης έμενε νομίζω στη Νέα Φιλαδέλφεια & ήταν
πολύ καλός μουσικός, έπαιζε μέσα από την καρδιά του. «Ο Καλδάρας έπαιρνε το μεγαλύτερο
μεροκάματο, μία λύρα».
Ο γιος του μαγαζάτορα, Μήτσος Γκίκας, μας είπε: «θυμάμαι από το 1948 το μαγαζί. Ήταν μικρό
με δέκα τραπέζια, ξύλινα καθίσματα & ένα σανιδένιο πάλκο που το καλοκαίρι το βγάζαμε στην
αυλή, κάτω από τα δένδρα. Προσφέραμε φαγητό της ώρας & ποτά λικέρ-πίπερμαν, κουαντρώ
αλλά & μπύρα. Ερχόντουσαν καλές παρέες & άφηναν λεφτά. Ο Καλμόλ, ο Λευτέρης Μανούσος
(λεσχηάρχης), ο επιχειρηματίας μαρμάρων Κουλούρης, ο Παπαδόπουλος (ΓΕΠΑ), οι
εργοστασιάρχες κλωστουφαντουργοί από Ν. Ιωνία Γιαννακίδης & Σαραντόπουλος. Ερχότανε
συχνά ο Αλ. Σακελλάριος ακόμα & μεσημέρια & έτρωγε, ο Μίμης Τραϊφόρος με την Σοφία Βέμπο, ο
Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Τσιτσάνης με την Νίνου κ.α. Την περίοδο που είχαμε στο πρόγραμμα τον
Γρηγόρη Μέρτικα (πιάνο) γινόταν χαμός με το τραγούδι του «κυρ-Αλέκο με το πράσινο γιλέκο» &
το ίδιο με τον Στ. Τζουανάκο που τραγουδούσε το σουξέ του Τατασόπουλου «μάγισσες φέρτε
βότανα».
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Το 1960-1 το κέντρο δούλεψε ο Χρήστος Μαρίνης ή Καραλής. Αυτή την περίοδο εμφανίστηκαν
εκεί ο Γεράσιμος Κλουβάτος & η Μαριάννα Χατζοπούλου. Από το 1962 έως το 1965 λειτούργησε
ως ταβέρνα, αλλά είχε ανοίξει το νεκροταφείο της Ν. Φιλαδέλφειας που υποβάθμισε την περιοχή &
τελικά έκλεισε & τερμάτισε την ένδοξη διαδρομή του.
ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ
Η λεωφόρος Μενιδίου χαράκτηκε, κατασκευάσθηκε & έγινε αμαξιτή οδός το 1835 επί Βασιλείας
του Όθωνα, από Βαυαρούς μηχανικούς. Ξεκινούσε από την πλατεία Βάθη & διερχόμενη από τους
Αγίους Αναργύρους κατέληγε στο Μενίδι. Το 1926 ασφατοστρώθηκε με πρόσθετα έργα ενίσχυσης
του υποστρώματος σε τμήματα της από Αγ. Αναργύρους έως Μενίδι λόγω συγκέντρωσης ομβρίων
υδάτων. Η κατασκευή της οφείλεται στη φιλία του δικτάτορα Πάγκαλου με τον Μενιδιάτη
οπλαρχηγό Σταμάτη Βερτσέκο & υλοποιήθηκε με σύντομες διαδικασίες. Eστοίχησε 22
εκατομμύρια της εποχής & ήταν από τους 2-3 πρώτους δρόμους που ασφαλτοστρώθηκαν στην
περιφέρεια της Αθήνας, γεγονός που έδωσε ιδιαίτερη αίγλη στην διαδρομή, η κίνηση αυξήθηκε
κατακόρυφα & κατά μήκος της άνοιξαν εστιατόρια, ταβέρνες, μουσικά κέντρα διασκέδασης &
αναψυχής & έγινε από τους πιό δημοφιλείς προορισμούς των κοσμικών της Αθήνας,κυρίως η
περιοχή Βασιλικές (τρεις) γέφυρες με το μουσικό κέντρο του Καρυστινού & από Αγ. Αναργύρους
προς Μενίδι με λαϊκότερα & πονηρά κέντρα
Ο ΤΕΚΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΘΟΥ ΓΡΑΒΑΡΑ
Ο περιβόητος Μάνθος Γραβαράς είναι πρόσωπο σχεδόν μυθικό στην ιστορία του λαϊκού
τραγουδιού. Αλλά μέχρι τώρα δεν είναι επαρκώς φωτισμένη η δράση του, που συνδέεται με το
Μενίδι & τους Μενιδιάτες. Ξεκίνησε κάπου στα 1925 με τεκέ στην πλατεία Βάθη, κατόπιν
μετακόμισε σ’ άλλο τεκέ στην οδό Ηπείρου & Λιοσίων μετά ήταν στη χωματερή του Νίκου
Σουρλαντζή στις Κουκουβάουνες (κοντά στου Βλάχου) από την οποία έπαιρναν κοκκινόχωμα &
έφτιαχναν τα κεραμίδια Δηλλαβέρη στον Πειραιά. Έως ότου γύρω στα 1930 αγοράσει εξοχικό
οικόπεδο στους Αγίους Αναργύρους στην οδό Μενιδίου (νυν Δημοκρατίας) δίπλα στο γεφυράκι
που περνούσε παλιά το τρένο Λαύριο-Πειραιάς.
Ο Γραβαράς, είχε μπροστά το κέντρο & πίσω την κατοικία του. Αριστοκρατικός τεκές με ειδικές
προβλέψεις. Πίσω είχε κουζινίτσα που φουμάρανε ναργιλέδες γύρα-γύρα όλοι μαζί (ομαδικά). Στην
αυλή είχε πηγάδι που από τη μέση & κάτω προχωρούσε λοξά & ήταν αδύνατο να δει η Αστυνομία,
όταν έκανε έφοδο, τον πάτο όπου έριχναν μέσα τους σπασμένους κουμπαράδες-ναργιλέδες. Την
αυλή είχε στρωμένη με ψιλό χαλικάκι «γαρμπίλι» & σε ορισμένα σημεία από κάτω έβαζε σε
κουτάκια από βελόνες χασίσι. Επρόκειτο για άτομο ευφυές & ευρυματικό όσον αφορά την
παρανομία. Κάποτε έκανε έφοδο η Αστυνομία (ασφάλεια). Μετά από λεπτομερή έλεγχο, δεν
βρήκαν τίποτα & φεύγοντας του λέει ο διοικητής της ασφάλειας Αθηνών: «είσαι τυχερός που δεν
βρήκα τίποτα, αλλά είμαι σίγουρος ότι έχεις χασίσι», & ο Γραβαράς του απαντά με το μάγκικο ύφος
του «μα τι είναι αυτά που λέτε, κύριε διοικητά, εγώ ούτε που το γνωρίζω αυτό το πράγμα». Εκείνη
τη νύκτα το κέντρο ήταν γεμάτο από καλλιτέχνες του Θεάτρου, που αποχωρώντας ο διοικητής
τους λέει: «να μην ερχόσαστε σ΄αυτό το μαγαζί, γιατί δεν είναι καλό» & αυτοί του απάντησαν
«μαγαζί είδαμε & μπήκαμε μέσα», αλλά είναι βέβαιο ότι δεν είχαν μπει τυχαία. Ο Μάνθος έλεγε
στους πελάτες: «φούμαρετε άφοβα». Ειδοποιούσε τους πελάτες με σημαία, επάνω ελεύθερα, κάτω
προσοχή-έρχεται αστυνομία. Ο Γραβαράς είχε το χάρισμα να ξεγλιστρά σαν χέλι απ΄την αστυνομία
χρησιμοποιώντας ευρηματικές τεχνικές απόκρυψης του ενοχοποιητικού υλικού & παράλληλα
καλλιεργούσε συμπάθειες & έκανε γνωριμίες με άτομα καθ’ όλα ευυπόληπτα εκμεταλλευόμενος τις
αδυναμίες τους ή προσεγγίζοντάς τα μέσω τρίτων, τα οποία θα χρησιμοποιούσε, όταν θα
βρισκόταν σε δύσκολη θέση. Ήταν πολυπράχμων, πολυμήχανος. Το 1933 επί πρωθυπουργίας
Ιωάννου Κονδύλη, βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Με απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης Αθηνών
έπρεπε να κλείσουν όλοι οι τεκέδες. Καί ο Γραβαράς βρήκε τη λύση χρησιμοποιώντας τις γνωριμίες
& τις καλές του σχέσεις με Μενιδιάτες μαγαζάτορες, που παρακάλεσαν τον Μενιδιάτη πολιτευτή &
κομματάρχη Τάσο Νίκα ή Κουφό που γνώριζε προσωπικά τον Κονδύλη να μεσολαβήσει να πάρει
άδεια λειτουργίας ο τεκές του. Έτσι & έγινε. Ο Νίκας μαζί με τον Γραβαρά πήγαν στο
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πρωθυπουργικό γραφείο. Αλλά, επειδή ασθενούσε ο Κονδύλης, τον επισκέφθηκαν στην κατοικία
του στο Κολωνάκι. Ο Κονδύλης τους έστειλλε στην ανωτέρα διοίκηση Χωροφυλακής που
εστεγάζετο στο ΠΑΛΛΑΔΙΟ, στην πλατεία Βάθη (οδός Αχαρνών) να τους δώσουν μια άδεια κατ’
εντολή του πρωθυπουργού, όπερ & εγένετο.
Με τον τεκέ του Γραβαρά συνδέονταν & άνθρωποι των γραμμάτων & της λογοτεχνίας.
Διανοούμενοι που παρεκκλίνουν αναζητώντας την ακραία ηδονή & τους επίπλαστους παραδείσους
των χημικών ουσιών. Πρόκειται για την παρέα του ποιητή Ναπολέοντα Λαπαθιώτη,του διευθυντή
& αρχισυντάκτη του λογοτεχνικού περιοδικού «ΤΟ ΜΠΟΥΚΕΤΟ», Μήτσου Παπανικολάου, & του
εκδότη Χάρη Σταματίου. Του συγγραφέα-δημοσιογράφου Γιώργου Τσουκαλά, του φίλου του
Παπανικολάου, ποιητή, Γιώργου Μυλωνογιάννη, του Ντόλη Νίκβα λογοτέχνη & εκδότη περιοδικών
μέλους της παρέας του «Μπαγκείου» που σπαταλιέται κι αυτός στα ξενύχτια, τη μποέμικη ζωή &
στα ναρκωτικά. Είναι περιπλανόμενοι της νύχτας, οι «νυχτερίδες» με ολονύχτιους περιπάτους στο
Ζάππειο, κρασοκατάνυξη στην υπόγεια ταβέρνα της οδού Λεωχάρους, περιπλανίσεις στο καφενείο
της Ομονείας «ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ», «ΑΡΓΟΛΙΔΑ» το Ζαχαροπλαστείο «ΑΒΕΡΩΦ», το εστιατόριο
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ» & κατάληξη στα ξενυχτάδικα & τον τεκέ του Γραβαρά. Με επιβήτορες Μενιδιάτες
μαχαλατζήδες (γυρολόγοι μανάβηδες). Χαρακτηριστική περίπτωση διασύνδεσης διανοούμενων με
λούμπεν στοιχεία (λαϊκούς ανθρώπους).
Γύρω στα 1930 στον τεκέ του Μάνθου στην παρέα του Ν. Λαπαθιώτη - Μ. Παπανικολάου με
νεαρούς Μενιδιάτες ο πιανίστας Μήτσος Μέρτικας αφιερώνει το τραγούδι:
«μέσα στου Μάνθου Γραβαρά
το πιάνο ο Μέρτικας κτυπά
και χορεύουνε δύο αλάνια
μέσ΄σε σύννεφο ντουμάνια»
«Όχι προς Θεού», αναφώνησε ο Λαπαθιώτης, «είμαι επώνυμος από τα ποιήματά μου, να μη γίνω
και από τα ντουμάνια».
Ο Μενιδιάτης μαχαλατζής Ν. Μ. μας εξομολογήθηκε ότι ο Μήτσος Παπανικολάου είχε γράψει &
ένα άλλο τετράστιχο που προηγείται:
Μες το Μενίδι στο χωριό
θαρθώ βρε μάγκα να σε βρω
& να πάμε ίσα κάτω
για τον τεκέ του Μάνθο
«Πηγαίναμε μαχαλά στα Εξάρχεια & μας συναντούσαν ο Λαπαθιώτης & ο Μήτσος
Παπανικολάου. Μας κερνούσαν το φαγητό (φασολάδα, ρεβύθια, φακές κ.α) σε κάποια ταβέρνα
των Εξαρχείων & μετά πηγαίναμε σπίτι τους & τους βολεύαμε. Τον Λαπαθιώτη ο Κ. Ζ & ο Κ. Λ.
Γκίκας τον οποίο ερωτεύθηκε ο ποιητής & εγώ τον Μήτσο Παπανικολάου»
Από τον τεκέ είχαν περάσει ο Μιλτιάδης Μαλακάσης, ο Σπύρος Μελάς κ.α
Ο Μάρκος Βαμβακάρης στην αυτοβιογραφία του (εκδόσεις Παπαζήση, 1978) αναφέρει
(σελ.112-14): «τεκές πραγματικός και κανονικός ήταν του Γραβαρά στο Μενίδι, ο οποίος ήταν
άμεμπτος τεκές, ωραία σάλα, ωραίο μαγαζί. Μέσα είχε το παν. Ό,τι θα ζητούσες θα το ‘βρισκες.
Μέσα είχε μια κάμαρα και φουμέρναμε και μετά βγαίναμε και καθόμαστε στη σάλα. Κατόπι απ’ το
μαστούρωμα, το γλυκό ήταν ότι πρέπει. Κανένα μπακλαβά, κανένα κανταίφι, γλύκαινε ο στόμας
σου. Όλοι οι τεκετζήδες φουμέρνανε. Εκαθόντανε και έκανε δύο, τρεις, πέντε ναργιλέδες,
μαστούρωνε κι αυτός... Ο Γραβαράς... Ήτανε παλικάρι όμως, παλικάρι που δεν λεγότανε. Ήτανε
από ένα νησί των Κυκλάδων, από τη Μύκονο. Ο οποίος ήτανε διαρρήκτης που δεν λεγότανε. Από
τους πρώτους. Είχαμε κάνει και μαζί φυλακή με τον Γραβαρά, στην Παλιά Στρατώνα. Τον γνώρισα
τον άνθρωπο. Ησυχότατος άνθρωπος, κύριος, με όλα αυτά που συζητάμε... Αλλά ήτανε μεγάλος
διαρρήκτης... Είπαμε υπήρχανε πολλοί τεκέδες, αλλά εκείνος που ήτανε η κορωνίδα των τεκέδων
ήτανε του Γραβαρά απάνω στην Αθήνα, εκεί στην οδό Αναργύρων, εκεί που πάμε προς το Μενίδι.
Είχε χτίσει ένα χτήμα εκεί, το ’χε πάρει ο ίδιος καί το ‘κανε ευπρεπισμένο. Εκεί επέρασε όλη η
Αθήνα, όλοι οι μεγάλοι της Αθήνας. Είχε ορχήστρα μέσα, έπινες ό,τι ήθελες, αλλά στην αρχή είχε
μονάχα ένα πιάνο, ένας Μανόλης Τούρκος ο οποίος ήτανε το είδωλο της μαγκιάς. Τον αγαπούσανε
αυτόνε, γιατί αυτός έπαιζε όλο σεβνταλίδικα κομμάτια τούρκικα. Τον αγαπούσανε όλη η μαγκιά.
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Πάμε στον Τούρκο ρε να ακούσουμε να χορτάσουμε. Κάτι ζεμπέκικα βαριά τούρκικα, κάτι
χασάπικα. Μόνο με το πιάνο. Δεν τραγουδούσε, αλλά έπαιζε καλά. Ο Μανόλης ο Τούρκος με
τ΄όνομα... Μεγάλος χασικλής κι αυτός.»
Ο Γραβαράς είχε εξαιρετική κουζίνα. Οι ποικιλίες του πάντοτε διαφορετικές. Είχε έμπειρους
σερβιτόρους με πολύ καλό σέρβις. Τον βοηθούσε η γυναίκα του, η Μαριώ, που έφτιαχνε & τους
ναργιλέδες.
Στο τεκέ του Γραβαρά δούλεψαν οι πιανίστες Μανόλης Τούρκος (Μαμουνάς), Μήτσος Μέρτικας,
Μηνάς Πορτοκάλλης, Βαγγέλης Ησυχόπουλος ή Μιτζίτης και, όπως προαναφέθηκε ο λαϊκός βάρδος
Μάρκος Βαμβακάρης. Αμέσως μετά την απελευθέρωση δούλεψε εκεί για δυο-τρεις χρονιές ο
Μιχάλης Δασκαλάκης με το Μηνά (πιάνο), το γιο του μπουζουξή Στεφανάκη (ακορντεόν), το
Γιώργο Γοζαδίνο (κιθάρα), που τον αντικατέστησε ο Χρόνης & το Γιώργο Παπαδόπουλο ή τον
Χρυσούλη (βιολί).
Το 1947 έπαιζαν ο Χρόνης (κιθάρα), Σπύρος Καλφόπουλος (μπουζούκι) & ο Αγάπιος (πιάνο).
Ήτανε η χρονιά που έγινε το έγκλημα. Ο έφεδρος ανθυπολοχαγός Νίκος Κατελάνος μπήκε στο
κέντρο & προκάλεσε με την συμπεριφορά του το Γραβαρά, που τράβηξε το πιστόλι από το συρτάρι
& τον σκότωσε. Καταδικάστηκε 11 χρόνια φυλακή. Η Μαριώ κατέληξε στο τρελοκομείο κι πέθανε
αργότερα. Ο Γραβαράς μετά την αποφυλάκισή του, άνοιξε το 1961 νέο μαγαζί στο Μενίδι, στους
πρόποδες της Πάρνηθας, χωρίς όμως όργανα. Πρόσφερε φαγητό της ώρας & χασίσι. Δούλευε πολύ
καλά. Αλλά προσβλήθηκε από καλπάζοντα καρκίνο στον πνεύμονα & πέθανε στα μέσα του 1963.
Τον κατευόδωσαν οι μάγκες στο νεκροταφείο του Μενιδίου.
ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΤΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ: «ΟΙ ΔΥΟ ΦΙΛΟΙ»- «ΤΟ 5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ Ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ»
-«Ο ΘΕΙΟΣ»
Ο Άγγελος Χαϊκάλης, Ζακυνθινής καταγωγής, λεσχηάρχης με τον Λ. Μητροπέα από το 1934
στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου στην Αθήνα, αγόρασε το 1936 τρία στρέμματα με δέντρα, κατοικία
& ανεμόμυλο στη Λεωφόρο Μενιδίου, πλησίον του νεκροταφείου των Αγίων Αναργύρων στη
σημερινή στάση ΜΗΤΕΡΑ, που τότε ονομάστηκε Χαϊκάλη. Μπροστά στο κτήμα έχτισε μικρό
μαγαζάκι, που το χρησιμοποιούσε ως κέντρο. Άνοιξε τον Άυγουστο του 1936 με την ονομασία
ΟΙΝΟΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟΝ «ΟΙ ΔΥΟ ΦΙΛΟΙ», ονομασία που παραπέμπει στη φιλία των ΧαϊκάληΜητροπέα. Ήταν ένα μικρό μαγαζάκι που λειτουργούσε με λάμπες λουξ & γιά ένα μικρό διάστημα
πριν το 1950 με βενζινοκίνητη μηχανή ρεύματος. Γύρω στα 1950 ηλεκροδοτήθηκε. Η περιοχή τότε
ήταν ερημική. Μετά την πλατεία των Αγίων Αναργύρων συναντούσες το κέντρο του Γραβαρά, δυοτρία σπιτάκια, έπειτα του Χαϊκάλη, το νεκροταφείο & ύστερα όλο αμπέλια & περβόλια μέχρι το
Μενίδι. Ο ανεμόμυλος βοηθούσε, ώστε το νερό από το πηγάδι να πηγαίνει σ΄ένα μεγάλο ντεπόζιτο
που ήταν τοποθετημένο πάνω στην ταράτσα του μαγαζιού & κάλυπτε τις ανάγκες του κέντρου.Το
μαγαζί δούλευε καλά χειμώνα-καλοκαίρι, καλύτερα το χειμώνα. Η δουλειά άρχιζε μετά τις δώδεκα
το βράδυ & τελείωνε τις πρωινές ώρες. Το μαγαζί πρόσφερε στους πελάτες ως επί το πλείστον
μαυροδάφνη, φρούτα, λικέρ, αλλά & παϊδάκια της ώρας.
Έναρξη έκανε τον Αύγουστο του 1936 με πρώτα όργανα στο πιάνο τον Μανόλη Μαμουνά ή
Τούρκο & στο βιολί το Μυτιληνιό Χρυσούλη. Σεφτέ στο μαγαζί έκανε ο στρατηγός Τσιγάντες με
την παρέα του, που περνούσε τυχαία από την περιοχή. Τον μαγαζάτορα αποκαλούσαν όλοι «θείο»,
γιατί τους αποκαλούσε όλους ανηψιούς. «Γύρω στα 1938-39, αν θυμάμαι καλά, επειδή έβαλε ο
Γραβαράς μπουζούκια, αναγκαστήκαμε να βάλουμε κι εμείς», μας διηγήθηκε ο μικρότερος γιος του
Χαϊκαλη, Νίκος, από τον οποίο αντλήσαμε πολλά από τα αναφερόμενα στοιχεία. «Τότε φέραμε τον
Σταύρο Τζουανάκο με τον Μανόλη Τούρκο (πιάνο), τον Γιώργο Γοζαδίνο(κιθάρα) & τον Χρυσούλη
(βιολί)». Προπολεμικά το μεροκάματο ήταν 75 δχμ., αλλά έβγαζαν από τη χαρτούρα 400-500 δχμ.
επιπλέον. «Θυμάμαι που ο Γιώργος Μητσάκης ζήτησε 75 δχμ. ο πατέρας μου τούδινε 50, δεν
δέχτηκε & πήγε & δούλεψε στο ΠΙΓΚΑΛΣ. Το 1944 στο γάμο μου, μπουκάρισαν οι Γερμανοί την
ώρα πούταν γεμάτο το μαγαζί, με το Μανώλη Τούρκο στο πιάνο. Ήταν η εποχή που κρύβαμε έναν
σαμποτέρ στο χτήμα». Από το μαγαζί πέρασαν & εργάστηκαν κατά περιόδους οι: Γιάννης
Παπαϊωάννου, Μάρκος Βαμβακάρης, Στ. Τζουανάκος, Τάκης Μπίνης, οι πιανίστες Μανόλης
Τούρκος, Μήτσος Μέρτικας, Γιώργος Ροβερτάκης, κιθάρες οι Ανδρέας Σπαγαδώρος & Γιώργος
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Γοζαδίνος, βιολί ο Χρυσούλης & ο Αντώνης Κεραμιντζόγλου. Χορδιστής του πιάνου ο τυφλός
Σαμουρτζίδης.
Θαμώνες του κέντρου ήταν & άνθρωποι του θεάτρου ηθοποιοί, σκηνοθέτες, όπως ο Μητσάρας,
Αλ. Σακελλαριος, Σοφία Βέμπο, η μεγάλη ηθοποιός Σεράνο κ.α. Νεαρούλης πέρασε από το μαγαζί &
ο Μάνος Χατζιδάκις που έγραψε σε κάποιο περιοδικό της εποχής ότι «για να κυκλοφορήσεις εκεί
πρέπει νάχεις τουλάχιστον μαχαίρι». Ο Χαϊκάλης τούστειλε επιστολή & τον αντέκρουσε γράφοντας
του ότι στο μαγαζί του δεν έχουν γίνει φασαρίες & φονικά και ο Χατζιδάκις ανακάλεσε.
ΤΟ 1945 το δουλεύουν για λίγο ο Χαϊκάλης με το Γιαννάκη Κληματινό με τη φίρμα «Ο
Γιαννάκης». To 1946 έπαιζαν ο Βαγ. Ησυχόπουλος ή Πολίτης (πιάνο), Γ. Γοζαδίνος (κιθάρατραγούδι) & ο Ανδρέας Σπαγαδώρος (κιθάρα). Το 1946-47 νομίζω ήρθε ο Μητσάκης με τους ίδιους
μουσικούς. Μετά φύγανε & γιά πέντε μήνες κάλυψαν το πρόγραμμα ο Αντώνης Κεραμιτζόγλου
(βιολί) & ο γιος του Χαϊκάλη, Μαρίνος (πιάνο).Το 1947-48 το μαγαζί το νοίκιασε στο Λευτέρη
Μανούσο που το ονόμασε το «5 χιλιόμετρον ο Γιαννάκης». Τότε έπαιξαν εκεί ο Μιχάλης
Δασκαλάκης, ο Γιώργος Λαύκας & ο Τάκης Μπίνης. «Δούλεψα στου Χαϊκάλη μία ή δύο σεζόν, όταν
τόχε νοικιάσει στο Μανούσο. Ήταν ένα πολύ μικρό μαγαζάκι με έξι-επτά τραπέζια. Είχε σερβιτόρο
τον Μιχάλη Κρητικό, τον είχε φέρει από τον Πειραιά», μας δήλωσε ο Μ. Δασκαλάκης. Ο Τάκης
Μπίνης στην αυτοβιογραφία του «μπροστά σου πάντοτε απλώνεται ένα δίχτυ» αναφέρει
(εκδόσεις ΝΤΕΦΙ σελ.104):
«...δούλεψα καί στον τεκέ του Χαϊκάλη στο Μενίδι, πεντακόσια μέτρα πιο πάνω απ’ του
Γκραβαρά... τα καλοκαίρια του 1947-48... Στρώνανε μια κουρελού πάνω σε δυο σανίδες & γινότανε
έτσι το πάλκο & οι πελάτες κάθονταν έξω. Όλοι εκεί γλεντούσαν κανονικά, όπως σ΄ όλα τα μαγαζιά
με ούζο, κρασί, μεζέδες & φρούτα, αλλά όποια παρέα ήθελε να φουμάρει έλεγε στον σερβιτόρο:
«ΈΝΑΝ ΑΦΡΆΤΟ Ή ΈΝΑΝ ΠΑΤΗΤΌ ΝΑΡΓΙΛΈ» & με τη σειρά της η κάθε παρέα πήγαινε στην
κουζίνα ή σε κάποιο μικρό δωμάτιο, σ΄ένα καμαράκι στο πίσω μέρος του μαγαζιού κι έπιναν το
ναργιλέ τους, που κόστιζε 10-15 δραχμές. Σ΄αυτά τα μαγαζιά-τεκέδες ποτέ δεν μπήκε γυναίκα,
ούτε σαχλοπαρέες. Οι σερβιτόροι ήταν έμπειροι κι επιλεγμένοι γι΄αυτή τη δουλειά, όταν έβλεπαν
ανεπιθύμητα μούτρα ή περίεργες φυσιογνωμίες δεν τους σερβίριζαν. Πολύ σπάνια γινόντουσαν
φασαρίες σ΄αυτά τα τεκεδομάγαζα, γιατί η μία παρέα σεβόταν την άλλη & ήταν όλοι οι πελάτες
περίπου του ίδιου χαρακτήρα». Το 1949 για μια σεζόν το δούλεψε ο Κώστας Καρβέλας. Το 1950
έγινε ανακαίνιση, ηλεκτροδοτήθηκε & το ανέλαβε ο ιδιοκτήτης Αγ. Χαϊκάλης & τούδωσε την
ονομασία «ο Θείος». Το 1951 το λειτούργησε συνεταιρικά με το Λάζαρο Μητροπέα. Έπαιζε πιάνο ο
Μανόλης ο Τούρκος & βιολί ο Αντ. Κεραμιτζόγλου που μας έδωσε μια χαρακτηριστική εικόνα του
μαγαζιού & του περιβάλλοντός. «Παίζαμε λαϊκά τραγούδια της εποχής χωρίς μικροφωνική. Το
μεσημέρι φτιάχναμε 200-300 τσιγαρλίκια που τα κρύβαμε στα κεραμίδια & τα πουλούσαμε στους
πελάτες έξι δραχμές το ένα. Ερχόντουσαν επίσης ΤΑΞΙ & έπαιρναν 10-20 τσιγαρλίκια & φεύγανε. Ο
Αστυνομικός διευθυντής που έκανε έλεγχο λαδωνότανε με 2-3 λύρες, έκανε τα στραβά μάτια &
αποχωρούσε, αφού μόνον απ’ το ντουμάνι καταλάβαινες ότι υπάρχει χασίσι. Πολλοί πελάτες
ήντουσαν κλέφτες & ερχόντουσαν & έτρωγαν από τα κλεμένα αυτοκίνητα & σκόρπιζαν αρκετά
λεφτά ρίχνοντάς μας χαρτούρα. Το μεροκάματο ήταν 30 δραχμές, αλλά μαζεύαμε από χαρτούρα
πολλά εικοσάρικα. Ένα βράδυ ήρθε η Γαλλίδα ηθοποιός ΖΕΡΑΟ με την παρέα της, με φώναξε & της
έπαιξα το «Πάρεμ’ βλάχαμ’ στις πλαγιές» & μούδωσε 20 εικοσάρικα. Γινόντουσαν όμως &
φασαρίες… Την περίοδο εκείνη το μαγαζί ήταν γεμάτο από χίτες που έκαναν φασαρίες &
απειλούσαν τους πάντες. Χίτες με ανάγκασαν & έπαιξα «τ’ αετού ο γιος»... Ήρθαν & οι Κατελάνοι &
μας τρομοκρατούσαν. Ένας απ’ αυτούς πήρε δυο μπουκάλια κρασί. Του λέω -που πας, δε θα
πληρώσεις? -Εμείς δεν πληρώνουμε ρε, μου απαντάει θυμωμένος. Βγήκε έξω πήρε ένα τζιπ που
είχε, έκανε πίσω κι έριξε τη μάντρα του μαγαζιού… Στην κουζίνα τους μεζέδες έφτιαχνε η Μαρία η
μια από τις δυο γυναίκες που είχε ο Χαϊκάλης… Ο Μανόλης ο Τούρκος κάπνιζε κάθε μέρα ένα
κομμάτι χασίσι… Τα ξημερώματα φτιαγμένος έπαιζε θαυμάσια αποσπάσματα από οπερέτες, άριες
βαλς κ.α. Διάβαζε & παρτιτούρες, όπως κι εγώ. Έκανε το πιάνο τσίμπαλο βάζοντας κάτι στις
χορδές. Μετά ο Τούρκος έφυγε & άνοιξε δικό του μαγαζί & ήρθε στου Χαϊκάλη μια πολύ μαύρη &
δούλεψε. Τότε πέρασε & ο Χιώτης μαζί με το Μπέμπη & τον Γιώργο Μητσάκη. Το 1952 για μια
σεζόν το νοίκιασε στον Μιχ. Μπερτζελέτο ο οποίος μετά άνοιξε το δικό του στις Κουκουβάουνες &
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ζήτησε & πήρε από τον Χαϊκάλη το ψευδόνυμο «Θείος». Επί Μπερτζελέτου δούλεψε στο κέντρο ο
Γεράσιμος Κλουβάτος ως φίρμα. Πηγαίνανε & παίζανε στην ραδιοφωνία ζωντανά μουζούκι στις
5.30 το απόγευμα δωρεάν για να διαφημίσουν το μαγαζί. Το μαγαζί από το 1952 έως το 1962
λειτούργησε ως εξοχικό κέντρο χωρίς όργανα.
ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΤΟΥΡΚΟΥ
Γύρω στα 1946-47 ο Τούρκος φεύγει από του Χαϊκάλη & ανοίγει δικό του μαγαζί λίγο πιο πάνω,
στης Καρύδενας, στη θέση κυπαρίσσια της λεωφόρου Μενιδίου, απέναντι από τον πύργο
Βασιλίσσης. Το κράτησε για λίγο διάστημα, γιατί τον ταλαιπωρούσαν οι χίτες, οι Κατελανέοι, με
φασαρίες & απειλές. Έφτιαχνε μεζέδες μαζί με τη γυναίκα του την κυρά Αλεξάνδρα. Φουμάριζε
μαύρο, φτιαχνόταν & έπαιζε στο πιάνο διάφορες φαντασίες, λαϊκά της εποχής αλλά & βαλς, τανγκό
κ.α. Ο ρεμπέτης Γιάννης Σταμούλης ή Μπιρ-Αλλάχ μαρτυρεί το πέρασμα του από το μαγαζί του
Τούρκου στη ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ του Τάσου Σχορέλη (τόμος Γ,σελίδα 248-49). «Στα 1945-46
δούλευα στου Μανώλη του Τούρκου, λίγο πιο πάνω από τους Αγίους Αναργύρους... εκεί λοιπόν
ήμουνα με το Νίκο Βούλγαρη... που ήταν ένα από τα πρώτα μπουζούκια... Ένα βράδυ κάποιος
πελάτης πήρε το Βούλγαρη κι εμένα, πήγαμε στο Νεκροταφείο, καβαλήσαμε τη μάντρα & πήγαμε
πάνω στον τάφο ενός φίλου του πούχε πεθάνει εκείνες τις μέρες & μας έβαλε & παίξαμε ένα ταξίμι.
Το είχαν υποσχεθεί ο ένας στον άλλο. -Άμα πεθάνω, θέλω ν’ ακούσω ταξίμι μωρέ. Και το βάστηξε.
Αυτοί ήσαν οι παλιοί μάγκες. Τό ‘πιασες;»
To ίδιο μαγαζί πρωτολειτουργησε λίγο πριν το 1930, ο ιδιοκτήτης-θαυματοποιός Σπύρος
Καρύδας με την επωνυμία: Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ χωρίς όμως όργανα.
ΕΙΚΟΝΕΣ:

ΚΑΦΕ ΑΜΑΝ Μ. ΚΑΤΑΡΑ: ΦΩΤΟ 1. ΜΗΤΣΟΣ.ΑΤΡΑΪΔΗΣ -ΜΗΤΣΟΣ. ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ, ΦΩΤΟ 2.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ (ΒΙΟΛΙ), ΜΑΝ. ΦΥΣΤΙΞΗΣ (ΣΑΝΤΟΥΡΙ), ΖΑΜΠΕΤΑ (ΤΡΑΓΟΥΔΙ), ΤΑΚΟΥΙ
(ΧΟΡΟΣ) ΦΩΤΟ 3. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΤΤΑΛΙΔΗΣ (ΟΥΤΙ)
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΠΥΡΑΡΙΑ; ΦΩΤΟ 1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΣΙΚΗΣ,ΦΩΤΟ 2.ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΡΤΑΝΙΑΝ (ΟΥΤΙ),
ΦΩΤΟ 3. Η ΜΠΥΡΑΡΙΑ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 1926

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ: ΦΩΤΟ 1. Ο ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ (ΣΤΟ
ΜΕΣΟΝ) ΜΕ ΠΑΡΕΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΚΑ ΤΟ 1928, ΦΩΤΟ 2. ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ

ΡΕΜΜΑ ΚΟΤΤΟΥ: ΦΩΤΟ 1. ΠΑΡΕΑ ΘΑΜΩΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1930
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ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ: ΦΩΤΟ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ- ΘΑΜΩΝΕΣ & ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟ 1939, ΚΑΘΙΣΤΟΣ Ο
ΠΙΑΝΙΣΤΑΣ ΒΑΓ. ΗΣΥΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΒΑΡΑΣ; ΦΩΤΟ 1. ΝΑΠ.ΟΛΕΩΝ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ, ΦΩΤΟ 2. ΜΗΤΣΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΧΑΪΚΑΛΗ
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ΔΡΟΣΙΑ; ΦΩΤΟ 1. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ, ΦΩΤΟ 2. ΚΑΦΕΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ Η ΔΡΟΣΙΑ Ο Β.
ΝΙΚΑΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΦΩΤΟ 3. ΜΙΧ. ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ, ΜΠ. ΜΠΑΚΑΛΗΣ, ΓΡ. ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗΣ, ΜΑΙΡΗ
ΖΑΝΕΤ. ΓΕΡ. ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ, ΣΠ, ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΤΟ 1958 ΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ, ΦΩΤΟ 4. Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΥΚΑ ΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ (1960)

265

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ
Ομότιμος καθηγητής Ε. Μ. Πολυτεχνείου
Πόλη και ύπαιθρος στην Αττική, Αθήναι και Αχαρναί.
Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Οθωμανική περίοδος.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Γενικός άξονας: η σχέση πόλης και υπαίθρου, είτε ως συμπληρωματική είτε ως
ανταγωνιστική, ανάλογα με την συγκεκριμένη φάση κάθε συγκεκριμένου Κοινωνικού
Συστήματος. Οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις ανάμεσα στην ύπαιθρο και στην
ενδοχώρα της και οι αντίστοιχες μεταβολές τους.
Η σχέση της «πόλης» με την «ύπαιθρο» αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα στην Ιστορία και
την Πολεοδομία. Η σχέση αυτή, εξαρτάται από το Κοινωνικό Σύστημα αλλά και την συγκεκριμένη
φάση του, σε άλλες περιόδους η ύπαιθρος είναι απόλυτα εξαρτημένη από την πόλη και αποτελείται
από μικρές εγκαταστάσεις-χωριά ενώ σε άλλες η ύπαιθρος αποτελεί το πλέον δυναμικό τμήμα της
χώρας και ουσιαστικά οι πόλεις υπάγονται στην ύπαιθρο και στα σημεία ελέγχου της, όπως οι
μεσαιωνικοί πύργοι των φεουδαρχών από τους οποίους ρύθμιζαν όλη την παραγωγική
δραστηριότητα της υπαίθρου, τέτοια φαινόμενα είχαμε στην ύστερη Ρωμαϊκή εποχή, στο Μέσο
Βυζάντιο και στον Πρώϊμο Δυτικό Μεσαίωνα. Η εξέλιξη των συστημάτων, επιφέρει και αλλαγές
στην σχέση πόλης-υπαίθρου, μέχρι και της ανατροπής της κυριαρχίας της υπαίθρου στις πόλεις και
την αντικατάσταση από την κυριαρχία της πόλης επί της υπαίθρου, όπως στον ώριμο Δυτικό
Μεσαίωνα και το ώριμο Ισλάμ.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Προϊστορική περίοδος
Καθεστώς γεναρχικών αγροτικών κωμών και η σχέση τους με τις «ισχυρές κώμεςπόλεις» της Αττικής (αττική Δωδεκάπολις του Κέκροπος, αστικοποίηση του Θησέα). Η
διαδικασία απομείωσης της ισχύος των κωμών, 16ος-12ος π.Χ. αιώνας. Ενδιάμεση
μεταβατική φάση μεταφοράς της δραστηριότητας στις κώμες και η δεύτερη αστικοποίηση
του 8ου αι.
Στο γνωστό καθεστώς των γενών (για τον ελλαδικό χώρο περίπου ως τις αρχές της 2ης π.Χ.
χιλιετίας), η παραγωγή αφορούσε κυρίως αγροτοκτηνοτροφική δραστηριότητα, και σε ειδικές
περιπτώσεις συγκεκριμένες εμπορικές ανταλλαγές όπως π.χ. ο οψιδιανός της Μήλου. Παράλληλα
υπήρχε χειροτεχνία (αγγειοπλαστική, κατασκευή ειδωλίων και κοσμημάτων κ.α), αλλά γενικώς
προοριζόταν για τοπική κατανάλωση σε μια στενή περιοχή. Στην περίπτωση αυτή, δεν είχαμε
πόλεις που να κυριαρχούν στην ύπαιθρο, όλη η ύπαιθρος ήταν εποικισμένη με διάσπαρτα ισότιμα
από πλευράς «εξουσίας» αγροτικά χωριά. Η παραγωγή ήταν στα όρια της επιβίωσης, και
κυριαρχούσε ως μονάδα το αιματοσυγγενικό γένος και η κώμη του, με κοινή ιδιοκτησία στα μέσα
παραγωγής (γαίες και κοπάδια), σ’ αυτές τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, δεδομένης και της
ύπαρξης «ευρείας οικογένειας» στην οποία μπορούσε κανείς να γνωρίζει την μητέρα του αλλά όχι
τον πατέρα του, τον κυρίαρχο ρόλο στην παραγωγή και την διαχείρισή της είχε η μητέρα, και το
σύστημα ήταν το λεγόμενο «μητριαρχικό». Χαρακτηριστικό του μητριαρχικού γένους είναι η κοινή
ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής (κοπάδια, χωράφια).
Η επόμενη φάση, από τον 18ο ως τον 12ο π.Χ. αιώνα, συνοδεύτηκε από μια μεγάλη ανάπτυξη
του εμπορίου η οποία οδήγησε σε ισχυροποίηση ωρισμένων κωμών έναντι των γειτονικών τους,
ενώ ταυτόχρονα η βελτίωση των βιοτικών συνθηκών, παρήγαγε περίσσευμα παραγωγής, και από
εκείνη την φάση, εφ’ όσον υπάρχει περίσσευμα, είναι δυνατή και η ιδιοποίησή του από κάποια
μέλη του γένους. Η συνέπεια ήταν ότι η ιδιοκτησία δεν ανήκε πλέον από κοινού στο γένος αλλά σε
υπομονάδες του, τους οίκους, κυριαρχούσε πλέον η ληστεία και ο πόλεμος, και η επόμενη συνέπεια
ήταν η ανατροπή του μητριαρχικού συστήματος και η αντικατάστασή του από την πατριαρχία.
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Σημειώνεται ότι εκτεταμένες καταστροφές από επιδρομές είχαμε στην Μέση και Νεώτερη
Νεολιθική (6000-2800 π.Χ.), όπως και στην Μεσοελλαδική και το τέλος της ΥΕ54

Η προϊστορική Αττική, με τους κυριότερους οικισμούς και τους βασικούς δρόμους
(Τραυλός 17)

54Συριόπουλος,

σελ. 133

η προϊστορία της Στερεάς Ελλάδος, εν Αθήναις 1968 (βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, αρ. 61),
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1. Νεολιθικές οικήσεις κατά Συριόπουλο, (ανασχεδίαση από τον συγγρ.) 58 Κάτω Σούλι,
59 Μαραθών,
60 Μπρέξιζα, 62 Αχαρναί, 66 Αθήναι. 2. Ομοίως, Πρωτοελλαδικές οικήσεις. 81 Αχαρναί,
77 Αφίδναι, 85 Αθήναι

3. ομοίως, ΜΕ. 85 Αθήναι, 77 Αχαρναί, 79 Χασιά 4. ομοίως, ΥΕ. 124 Αφίδναι, 177 Χασιά,
128 Δεκέλεια, 129 Κουκουβάουνες, 130 Αχαρναί, 142 Αθήναι
Προϊστορικά ευρήματα κατά Συριόπουλο (1968) νεολιθικής, ΠΕ, ΜΕ, και ΥΕ εποχής.
Γενικώς παρατηρείται πύκνωση στα παράλια αλλά και κατοίκηση στους πεδινούς χώρους,
(Αθήναι, Αχαρναί, Μεσόγεια). Στην ΜΕ παρατηρείται μείωση των ευρημάτων κατά 50%
περίπου από την ΠΕ, ενώ αυξάνουν σημαντικά στην ΥΕ. Στην ΜΕ έχουμε καταστροφές
οικισμών στην Βοιωτία από πυρπόληση, το ίδιο και σε όλη την περιοχή στο τέλος της ΥΕ
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ΗΑττικήστηνΕποχήτουΧαλκού (R.Hope Simpson and O.T.P.K.Dickinson, A gazetteer of
Aegean civilization in the bronze age, τ.1. , Göteborg 1979)
Η κατοίκηση στην πεδιάδα των Αχαρνών, σε όλη την προϊστορική εποχή, εντοπίζεται στις
Αχαρνές, την Δεκέλεια και την Φυλή, και γειτονικότερα στις Αφίδνες 55. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι
Αφίδνες, η Δεκέλεια και η Φυλή ήταν οχυρωμένες, επίσης και οι Αχαρναί, αν δεχθούμε την
μυκηναϊκή πόλη στο Γεροβουνό56 ή στην Νέμεση57. Κατά τον R.Hope-Simpson η οχύρωση του
Γεροβουνού χαρακτηρίζεται ως «μεσαιωνική», είναι αλήθεια όμως ότι ούτε στο Γεροβουνό, αλλά
ούτε και στην Νέμεση βρέθηκαν σημαντικά μυκηναϊκά ευρήματα, έτσι το θέμα της «μυκηναϊκής
πόλης» παραμένει ανοικτό, παρ’ όλα τα νεώτερα ευρήματα π.χ. στην Αγιά Σωτείρα 58 κ.α. Η θέση
του Μουζάκη ότι στην Νέμεση ήταν το μυκηναϊκό κέντρο, δεν δικαιολογείται από τα ευρήματα59.
Τελικά ίσως είναι σωστότερη η παρατήρησή του ότι «άρχοντες ή δυνάστες, είχαν την δυνατότητα
να εδρεύουν σε μικρή απόσταση από το ανάκτορο της Αθήνας…»60 και αυτό δείχνει την σχέση
Αχαρνών-Κεκροπίας, γι’ αυτό και δεν έγιναν οι Αχαρναί μια από τις πόλεις της Δωδεκάπολης του
Κέκροπα, εφ’ όσον ήσαν σε μεγαλύτερη σχέση με την Κεκροπία και όχι ανεξάρτητος Δήμος, ή την
εποχή εκείνη οι Αχαρνές ήταν προσανατολισμένες περισσότερο στην ορεινή οικονομία, επομενως
και προς την Δεκέλεια –στο θέμα θα επανέλθουμε λεπτομερέστερα στην συνέχεια.

Συριόπουλος, …. R.Hope Simpson and …………….
ΚατάτονανασκαφέατουθολωτούτάφουH.G.Lölling, αναφοράστηςΜ.Πλάτωνος-Γιώτα , Αχαρναί, Αχαρναί 2004, σελ.43,
Σ.Στριφτού-Βάθη, Αχαρναί, Αχαρναί 2009, σελ. 58
57
Κατά τον R.Hope-Sipson, BSA 53-54 (1958-1959), αναφορά στο Στ.Μουζάκης, Σχεδίασμα ιστορίας χωριών Λεκανοπεδίου
Αττικής, Αθήνα 1994 σελ. 20 κ.εφ.
58
Στριφτού-Βαθη 119
59
Μουζάκης, Σχεδίασμα…24-25
60
Μουζάκης Σχεδίασμα…24
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Οι θολωτοί τάφοι θεωρούνται αχαϊκής μυκηναϊκής προέλευσης αν και αρκετοί χρονολογούνται
ακόμη και από τον 17ο αι. π.Χ. όπως του «Αιγίσθου», οι περισσότεροι όμως ανήκουν στην κλασική
μυκηναϊκή εποχή («Κλυταιμνήστρας» 1220 π.Χ, «Ατρέως» 1250-1240 π.Χ. κ.α.) γενικώς οι γνώμες
των αρχαιολόγων διχάζονται, το πιθανότερο είναι ότι παράλληλα με τους λακκοειδείς τάφους των
Περιβόλων Α και Β. κατασκεύαζαν και θολωτούς, οι οποίοι συνεχίστηκαν ως κατασκευές και στην
αχαϊκή μυκηναϊκή εποχή, και αυτό είναι λογικό αν σκεφθεί κανείς πόσα στοιχεία του
προϋπάρχοντος πολιτισμού αφομοίωσαν οι Αχαιοί: Ανάκτορα και ανακτορική κοινωνικοοικονομική δομή, τέχνη, γραφή κ.α.
Όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι τα μυκηναϊκά ανάκτορα έχουν άλλη τυπολογία από τα μινωϊκά,
όπως μικρή αυλή ενσωματωμένη στην πορεία προς το Μέγαρο (πιθανόν ινδοευρωπαϊκής
προέλευσης ή ακόμη και από την Μικρά Ασία) αντί της μεγάλης Κεντρικής Αυλής των μινωϊκών
ανακτόρων.
Ο θολωτός τάφος των Αχαρνών, χρονολογείται κατά τον 14ο -13ο αι. π.Χ. (1400-1200 π.Χ.),
επομένως πρόκειται για αχαϊκή κατασκευή. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι οι Αχαρναί, ήταν
σημαντικός οικισμός – τόπος στην ακμή της μυκηναϊκής εποχής, όχι όμως «κεντρικός», η Κεκροπία,
ήταν αρκετή για τον χώρο της Αττικής, η οποία δεν είχε τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους να
συντηρήσει περισσότερες «κεντρικές πόλεις» όπως ο κάμπος των Θηβών (Ορχομενός, Θήβαι, Γλάς)
ή της Αργολίδας (Μυκήναι, Τύρινς, Μιδέα, Ασίνη…) ή η Κρήτη με το πλήθος των ανακτορικών
κέντρων της (Κνωσός, Φαιστός, Ζάκρος, Μάλλια, Αγία Τριάδα…).
Η Στριφτού-Βάθη δέχεται ως δεδομένο ότι ο θολωτός τάφος συνοδεύεται από μυκηναϊκή
πόλη61, και ακόμη ότι οι Αχαρνές ήταν ανεξάρτητο και ίσως πιο προηγμένο βασίλειο από της
Κεκροπίας, (την ονομάζει «τοπαρχία»62) τουλάχιστον πριν τον 13ο αι.63, όμως κατά την γνώμη μου
η Κεκροπία ήταν απ’ αρχής σημαντικότερος οικισμός, τόσο λόγω των ευρημάτων, όσο και λόγω
της οχύρωσης, και αν τελικά δεν βρεθεί ανάλογη μυκηναϊκή εγκατάσταση στις Αχαρνές, μάλλον ο
θολωτός τάφος ανήκει στην ευρύτερη περιοχή και πιθανότατα στην Κεκροπία. Θα μπορούσε
κανείς να υποθέσει ακόμη, ότι η ύπαρξη χαναανιτικών αγγείων στον Θολωτό τάφο των Αχαρνών64,
που προϋπέθετε εμπορικές σχέσεις με την ανατολική Μεσόγειο, δεν ήταν δυνατό να προέρχονται
από εμπορική δραστηριότητα αχαρνέων αλλά μάλλον κατοίκων της Κεκροπίας –οι Αχαρνές ήταν
κέντρο γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής και αντάλασσαν τα προϊόντα τους με την Κεκροπία.
Αν όμως οι Αχαρνές ήταν σημαντικότερες από την Κεκροπία στον 14ο -13ο αι., τότε γιατί δεν
περιλαμβάνονται στην Δωδεκάπολη του Κέκροπα; Φοβάμαι ότι οδηγούμαστε πάλι στο ότι οι
Αχαρνές ήταν μεν ένας πλούσιος και πολυάνθρωπος αγροτικός οικισμός, αλλά το κέντρο ήταν η
Κεκροπία.
Γενικά οι οικήσεις αυτές, είναι φανερό ότι είναι γεωργικοί και κτηνοτροφικοί οικισμοί καθώς
και με δασική παραγωγή. Η σχέση τους με τις «πόλεις» της περιοχής (Κεκροπία) θα ήταν
ανταλλαγής προϊόντων: γεωργοκτηνοτροφικών και δασικών με χειροτεχνικά προϊόντα,
αλιεύματα, ή εισαγόμενα είδη τα οποία από τους παράλιους οικισμούς κατέληγαν στην Κεκροπία,
βασικά στην διαχείριση του εκεί άνακτα.
Γύρω στο τέλος της τρίτης – αρχές της δεύτερης χιλιετίας, γενικά στην Μεσοελλαδική εποχή,
έχουμε μια νέα έξαρση επιδρομών και οι ειρηνικές αγροτικές κώμες μετατρέπονται σε
οχυρωμένους λόφους (ινδοευρωπαϊκά *pۉl , pel ή pol>πόλις = οχυρωμένος λόφος)65 και αρχικά
επιβιώνουν οι ισχυρότερες, οι οποίες στην συνέχεια κυριαρχούν επί των άλλων κωμών της
περιοχής τους. Οχυρωμένες όπως είδαμε ήταν η Κεκροπία, ο Μαραθών, οι Αφίδναι, η Δεκέλεια, η
Φυλή και οι Αχαρνές, αν οι οχυρώσεις του Γεροβουνού ήταν μυκηναϊκές . Η συγκέντρωση αυτή της
Εξουσίας πραγματοποιήθηκε σταδιακά σε μια περίπου χιλιετία, αρχικά συνενώνονταν 3-4 κώμες
υπό την κυριαρχία της ισχυρότερης, αλλά μετά το πρώτο αυτό κύμα των μικρών συνενώσεων,
61Στριφτού-Βάθη.

115 κ.εφ., 124 κ.εφ.,
235
63Στριφτού-Βάθη 124
64Στριφτού-Βάθη, 211
65Γ.Σαρηγιάννης Η Πρωταρχική Αστικοποίηση στον ελλαδικό χώρο στην 2 η π.Χ. χιλιετία, Αθήνα 1993 σελ. 155 κ.εφ., όπου και
εξειδικευμένη βιβλιογραφία, του ίδιου, Η έννοια, η γένεση και η εξέλιξη του οικισμού μέσα από την ετυμολογική εξέλιξη και ερμηνεία
των σχετικών λέξεων, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 33-34/1978, όπου και σχετική βιβλιογραφία.
62Στριφτού-Βάθη
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(16ος-15ος π.Χ. αι.) πραγματοποιήθηκαν μεγάλες συνενώσεις που τελικά κατέληξαν σε ακόμη
μεγαλύτερες γύρω στον 15ο αι., ανάλογα με την περιοχή. Για την Αττική, έχουμε την πρώτη φάση η
οποία υποδηλώνεται από τις μεταγενέστερες ονομασίες: Τετράκωμον στον Πειραιά, Τετράπολις
στον Μαραθώνα, Αφιδναι, Επακρία (χώρα) κ.α. Στην συνέχεια (κατά τον μύθο) ο Κέκροψ,
συνένωσε όλη την Αττική στην «Αττική Δωδεκάπολη»66.
Οι Αχαρνές εκείνη την εποχή πρέπει να ήταν αγροτική κώμη που οικονομικά, άρα και
χωροταξικά και στην συνέχεια διοικητικά με την συγκρότηση της Δωδεκάπολης του Κέκροπα,
ανήκε ή στην Κεκροπία, ή στην Δεκέλεια, από την Κηφισιά την χώριζε ο Κηφισσός ποταμός,
άλλωστε με την Δεκέλεια και τον ορεινό χώρο της Πάρνηθας είχαν πολλές παραγωγικές σχέσεις
όπως η παραγωγή ξυλοκάρβουνων, ή βόσκηση των κοπαδιών τους, το κυνήγι και η
ρητηνοσυλλογή κ.α. Ως τώρα δεν γνωρίζουμε στοιχεία που να τεκμηριώνουν αυτή την υπόθεση,
αλλά φαίνεται η πιθανότερη, η επιλογή της Δεκέλειας ως μιάς των πόλεων της Δωδεκάπολης, και η
μη αναφορά των Αχαρνών, δείχνει ότι στην προϊστορική εποχή είχε μεγάλη σημασία η ορεινή
οικονομία στην περιοχή, ενώ η γεωργική ασκείτο από την Κεκροπία στην επιρροή της οποίας ήταν
οι γαίες του αχαρνικού πεδίου. Ο Milchhöfer67 καθορίζει ως «περιοχή Αχαρνών» το βόρειο τμήμα
της πεδιάδας και την Πάρνηθα αφήνοντας εκτός, την πέραν του Κηφισού περιοχή.
Από την άλλη, θα πρέπει να σημειώσουμε την πληθώρα των οικήσεων (χωριών, κωμών) στο
αχαρνικό πεδίο και στις γειτονικές του περιοχές.

Η «περιοχή των Αχαρνών» κατά τον Milchhöfer (αναφορά στης Πλάτωνος-Γιώτα, σελ.
29). Η περιοχή είναι δυτικά του Κηφισού και στραμμένη προς τον ορεινό όγκο της
Πάρνηθας.
Δεν παραγνωρίζεται το γεγονός της ύπαρξης ισχυρής προ-μυκηναϊκής παρουσίας στις Αχαρνές,
φαίνεται όμως ότι την εποχή της συγκρότησης της Δωδεκαπόλεως οι Αχαρναί ήταν λιγώτερο
σημαντική κώμη, ή δεν ήταν επαρκώς οχυρωμένη. Μην ξεχνάμε ότι «κεντρικές κώμες» που
αποτέλεσαν την Δωδεκάπολη, ήταν σχεδόν όλες ισχυρά οχυρωμένες (Κεκροπία, Μαραθών,
Δεκέλεια), και επίσης μην ξεχνάμε τις επιδρομές και καταστροφές που λάμβαναν χώρα στην ΜΕ
εποχή σε όλη την Αττική. (η ΜΕ ορίζεται από το 2150 ως το 1560 π.Χ., κυρίως αναφέρεται στους
βασιλείς των Μυκηνών των ταφικών περιβόλων Α και Β, αγνώστου ακόμη προελεύσεως, γλώσσας
και πολιτισμού).
Ο «Κέκροψ» κατά τους αρχαίους συγγραφείς εμφανίζεται σε ένα φάσμα από τον 19ο έως τον
ο
13 αι. π.Χ. (Ευσέβιος 1850 ή 1607, ή 1520, Ιώσηπος 1250, Πάριο Χρονικό 1581) το οποίο
υποδηλώνει ότι τα γεγονότα που αποδίδονται στον Κέκροπα (εμφάνιση Ινδοευρωπαίων, τέλος
Μητριαρχίας και εμφάνιση της Πατριαρχίας, συνένωση αττικής δωδεκαπόλεως, κατάργηση
πολυγαμίας κ.α.) εκτείνονται σε ένα ευρύτερο χρονικό ορίζοντα, από τα τέλη ως τα μέσα της 2 ης
π.Χ. χιλιετίας68.

66Γ.Σαρηγιάννης,

Η πρωταρχική Αστικοποίηση… 240 κ.εφ.
–Γιώτα, 29
68Γ.Σαρηγιάννης η πρωταρχική αστικοποιηση…250
67Πλάτωνος
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Τον Θησέα, θα πρέπει να τον τοποθετήσουμε από τον 14ο ως τον 13ο αι.69, στην εποχή των
πολέμων στην Aνατολική Μεσόγειο (Επτά επί Θήβας, Τρωϊκός Πόλεμος, Λαοί της Θάλασσας, Μάχη
του Καντές), η συσχέτισή του με την εκστρατεία του στην Κρήτη συμπίπτει με την κυριαρχία των
Αχαιών στην Κρήτη και το τέλος της μινωϊκής εποχής. Η εποχή αυτή κυρίως τα μέσα του 14ου αι.
είναι η ακμή του μυκηναϊκού πολιτισμού, και χαρακτηρίζεται από τις συνενώσεις των πόλεων και
την ακμή των μεγάλων οχυρωμένων ακροπόλεων με τα μυκηναϊκά ανάκτορα (Μυκήναι, Τύρινς,
Πύλος, Αθήναι, Γλάς, Θήβαι και Ορχομενός70), τα μεγάλα τεχνικά έργα της Κωπαϊδας (1350 π.Χ.),
την ελληνική γλώσσα και την χρήση της ελληνικής γραφής Γραμμικής Β στην Κρήτη (1380 π.Χ.) και
τον ελλαδικό χώρο.

Η Δωδεκάπολις του Κέκροπος (Σαρηγιάννης, Πρωταρχική Αστικοποίηση… 296-297).
Στο αρχαίο κείμενο του Φιλόχορου ονοματίζονται 11 περιοχές, η 12η ελλείπει και έχουν
προταθεί διάφορες συμπληρώσεις όπως «Φάληρον», από παλαιότερους ερευνητές,
«Τετράκωμον» κατά τον Loeper, «Αιξωνή» κατά τον Αρβανιτόπουλο71 κ.α. (οι μελετητές
συμπεραίνουν ότι ούτως ή άλλως η ελλείπουσα πόλη πρέπει να είναι στην ακτή του
Σαρωνικού).
Στις περιπτώσεις αυτές ήδη η πόλη, κυριαρχεί στην ύπαιθρο, τα μικρά αγροτικά χωριά, οι
κώμες, είναι απλά τα γεωργοκτηνοτροφικά εξαρτήματα της κεντρικής κώμης, της πόλης, όμως
πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι Αχαρνές λόγω του πεδινού εδάφους και των πολλών
παραγωγικών δραστηριοτήτων, μόνο διοικητική σχέση θα είχε με την Δεκέλεια, αν όχι και κύριο
ρόλο στην «πόλη» της Δεκελείας. Σίγουρα όμως, τόσο ως «Αχαρναί» όσο και ως «Δεκέλεια» θα είχε
μεγάλο βαθμό οικονομικής (άρα και χωροταξικής) εξάρτησης από την κεντρική κώμη, την
Κεκροπία.

69Σαρηγιάννης,

η πρωταρχική αστικοποίηση…..237 κ.εφ., 271 κ.εφ.
τα Ανάκτορα έχουν βρεθεί ως τώρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και πολλά άλλα, ήδη τα τελευταία χρόνια
ανασκάπτεται μεγάλης έκτασης και σημασίας μυκηναϊκό ανάκτορο στο Ξηροκάμπι της Λακωνίας, που υποθέτουν ότι πρόκειται για
την μυκηναϊκή Σπάρτη και χαρακτηρίζεται ως το «ανάκτορο του Μενελάου».
71Α.Α.Παπαγιαννόπουλος –Παλαιός, Γένεσις των ελληνίδων πόλεων, Τεχνικά Χρονικά Γενική Εκδοσις τ.223 Φεβρ. 1963, σελ. 6
70Αυτά
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Το επόμενο βήμα είναι η λεγόμενη «Αστικοποίηση του Θησέα» 72 όπου ανάμεσα στις ομάδες των
κωμών της Αττικής Δωδεκαπόλεως του Κέκροπα, όχι απλά ισχυροποιήθηκε η Κεκροπία (στην θέση
της Ακρόπολης των Αθηνών) αλλά κυριάρχησε και διοικητικά επί των άλλων «πόλεων». Ο Θησέας,
σύμφωνα με την παράδοση, διέλυσε τις Αρχές και Εξουσίες των κωμών και των «πόλεων» και τις
μετέφερε στην ισχυρά οχυρωμένη Κεκροπία, την οποία ονόμασε «αι Αθήναι» υποδηλώνοντας με
τον πληθυντικό (όπως παληότερα και «αι Αφίδναι») την προέλευσή τους από ομάδες κωμών και
«πόλεων» όπως και αι Πάτραι, αι Μυκήναι, αι Θήβαι. Από τέτοιες συνενώσεις του 16ου-15ου αι. π.Χ.
προέκυψαν σχεδόν όλες οι μυκηναϊκές πόλεις73.

Η Δωδεκάπολις των Πατρών (Σαρηγιάννης Πρωταρχική Αστικοποίηση…322)

72

Σαρηγιάννης πρωταρχική αστικοποίηση …237 κ.εφ.
πρωταρχική αστικοποίηση…315 κ.εφ.

73Σαρηγιάννης,
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Αριστερά, οι εννέα πόλεις της Πύλου, δεξιά η Τετράπολις του Μαραθώνος (Σαρηγιάννης,
Πρωταρχική Αστικοποίηση……318 και 232)
Στην παραγωγή, η γεωργοκτηνοτροφία ασκείται στις εξαρτημένες κώμες της κεντρικής πόλεως,
η δε χειροτεχνία και το εμπόριο στην πόλη, και κυρίως στον βασιλικό Οίκο ο οποίος με έδρα του το
Ανάκτορο κρατούσε στα χέρια του όλο το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο, αλλά και μεγάλο
μέρος τόσο της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής όσο και της χειροτεχνικής σε ανακτορικά
εργαστήρια. Οι αχαϊκές πινακίδες Πύλου, Μυκηνών, Θηβών, Κνωσσού κ.α. είναι πολύ εύγλωττες
και δίνουν πάρα πολλά στοιχεία.
Οι Αχαρνές τώρα, απλά είναι ένα μεγάλο αγροτικό χωριό που ανήκει στην Κεκροπία, την Αθήνα.
Τώρα πιά η σχέση πόλης-υπαίθρου δεν έχει διαβαθμίσεις, από τα αγροτικά χωριά μεταβαίνουμε
ιεραρχικά απ’ ευθείας στην πόλη τους. Αν κάποιοι ευγενείς γαιοκτήμονες, επιθυμούσαν για
διαφόρους λόγους την «αστική ζωή» δεν είχαν παρά να αποκτήσουν δεύτερη κατοικία στο άστυ,
κρατώντας την αχαρνική κατοικία τους ως εξοχική και ως τόπο διαχείρισης της παραγωγής τους.
Προφανώς η μεγάλη μάζα των πολιτών, διέμενε στις Αχαρνές και την ύπαιθρό της, ως αγρότες,
κτηνοτρόφοι, ανθρακείς και υλοτόμοι. Σημειώνεται ακόμη, ότι θα υπήρχαν και μικρότερες οικήσεις
ως απλά εξαρτήματα του Δήμου των Αχαρνών, όπως μεμονωμένα αγροτικά συγκροτήματα ή
μεμονωμένες συστάδες οικιών που ανήκαν σε κάποιο γένος. Δεν διαλύθηκαν τα γένη, ούτε από τον
Θησέα, ούτε από τον Κλεισθένη, απλά περιωρίστηκαν σε οικογενειακές δικαιοδοσίες και
δικαιοπραξίες, το πολιτικό γίγνεσθαι μεταφέρθηκε πλέον στο Αστυ.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. Κλασική αρχαιότητα
Η ισορροπία της σχέσης πόλης-υπαίθρου στην αθηναϊκή Δημοκρατία και η Αττική ως
ενιαίο σύνολο πόλης-κράτους χωρίς διαφοροποιήσεις οικονομικής σημασίας ή Εξουσίας
πόλης και υπαίθρου.
Έπειτα από σειρά πολιτικών και πολιτειακών εξελίξεων που διάρκεσαν από τα Τρωϊκά μέχρι
τον Κλεισθένη στις οποίες περιλαμβάνονται η κατάργηση της Βασιλείας (Κόδρος, 11ος αι. π.Χ.), η
τυραννία και οι νομοθέτες (Δράκων, Σόλων) καθώς και οι μεταβολές των Πεισιστρατιδών, ο
Κλεισθένης οριστικοποιεί το πολιτειακό σύστημα των Αθηνών, υποβαθμίζοντας ακόμη
περισσότερο από τον Θησέα τις τοπικές εξουσίες και ενδυναμώνοντας την κεντρική εξουσία 74.
Βασικό στοιχείο της Κλεισθένειας μεταρρύθμισης (506 π.Χ.) είναι ότι κάθε πολιτική ενέργεια, κάθε
πολιτειακό αξίωμα, πολιτικές αλλά και δικαστικές αποφάσεις, λαμβάνονται από μια σειρά
Οργάνων (Εκκλησία του Δήμου, Βουλή των 500, Ηλιαία κ.α.) στα οποία μετέχουν πολίτες από όλη
την Αττική ταυτόχρονα, χωρίς να γίνονται αυτά τα όργανα τοπικά. Ισχύει ακόμη ότι η Φυλή και ο
Δήμος είναι τα κύτταρα της κοινωνικής οργάνωσης, μόνο που τώρα αντί να εκφράζουν
αιματοσυγγενικά γένη και οίκους, τώρα είναι αντιπροσωπευτικά από τις μεγάλες «παρατάξεις» ή
κοινωνικές ομάδες της Αττικής: τους γαιοκτήμονες, τους χειροτέχνες και εμποροναυτικούς. Κάθε
αθηναίος πολίτης βέβαια είχε τις οικογενειακές του συνδέσεις στον Δήμο του, όμως η συμμετοχή
του στα κοινά στηριζόταν στην εδαφική κατανομή η οποία λίγο-πολύ εξέφραζε κάποια κοινωνικά
στρώματα. Ετσι ο Κλεισθένης, κράτησε τον «Δήμο» ως μονάδα που ταυτιζόταν εν πολλοίς και με τα
αρχαία γένη, όμως συγκρότησε 10 πλασματικές «φυλές» οι οποίες είχαν τρία μέρη, τις τριττύες 75,
ένα στον γεωργικό χώρο, την Μεσογαία, ένα στην Παραλία και ένα στο Άστυ.

74Το

θέμα έχει αναλυθεί από πολλές απόψεις σε πλήθος δημοσιεύσεων από τον 19ο αι. και μετά, ενδεικτικά βλ. Ιστορία του
Ελληνικού Εθνους, τ. Β σελ.202-277, τ.Γ1 σελ. 83, Γ.Σαρηγιάννης Η Αρχαία Πόλη έκδ. Ε.Μ.Πολυτεχνείου Αθήνα 2011, του ίδιου, η
πρωταρχική αστικοποίηση 367 κ.εφ. P.Leveque – P.VidalNaquet Κλεισθένης ο Αθηναίος, Αθήνα 1989, Φρ. Ενγκελς, Η καταγωγή της
Οικογένειας, της Ατομικής Ιδιοκτησίας και του Κράτους, Ζυρίχη 1884, (σε διαδοχικές ελλ. μτφρ). Στα ανωτέρω αναγράφεται
αναλυτική βιβλιογραφία.
75Ειδικά για τις Τριττύες υπάρχει επίσης πλούσια βιβλιογραφία, σημειώνονται τα κλασσικά έργα του
R.LoeperDieTrityenundDemenAttikas, AthenerMitteilungen (AM) 1892 και στου Solders,
ausserstaedischeKultenAthensunddieEiningungAttikas, Lund 1931 όπου αναδημοσιεύεται περίληψη άρθρου του Loeper στα
ρωσσικά «ίχνη του συνοικισμού των δώδεκα πολιτειών στην Αττική» στο FestschriftBobrinsky, St.Petersburg 1911.
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Οι Δήμοι, οι φυλές και οι τριττύες της Κλεισθένειας Μεταρρύθμισης (Ιστορία Ελληνικού
Εθνους τ.Γ1, σελ.83)
Οι Αχαρνές, ανήκαν ως δήμος στην περιοχή της Μεσογαίας και εντάχθηκαν στην Οινηίδα Φυλή,
στην ίδια Φυλή όμως ανήκαν και δύο ακόμη περιοχές, μία κοντά στο σημερινό Αιγάλεω-Περιστέρι
(Αστυ) με δήμους Λουσιάς, Σκαμβωνιδών, Ηρακλείου, Τυρμεϊδών, και Επικηφισίων και μία στην
Παραλία, από τον κόλπο της Ελευσίνας μέχρι την ορεινή Φυλή με δήμους την Φυλή, Θρία, Πτελέα,
Οή, Ιπποτομαδών, Κορυδαλού. Οι τρείς αυτές τριττύες της Οινηίδος Φυλής εξέλεγαν
αντιπροσώπους, βουλευτές, δικαστές, και άλλους αξιωματούχους από κοινού. Είναι
χαρακτηριστικό ότι η τριττύα της Μεσογαίας της Οινηίδος φυλής περιλαμβάνει έναν μόνο δήμο,
των Αχαρνών, προφανώς λόγω του μεγάλου πληθυσμού του, δείχνει όμως και το ότι πράγματι ο
Κηφισός ήταν σημαντικό όριο, πέραν του Κηφισού, η μεσογειακή τριττύα της Κεκροπίδος φυλής
περιλαμβάνει τους δήμους Τρινέμεια, Άθμονον, Συπαληττός, Φλύα και Δαιδαλίδαι ενώ η
μεσογειακή τριττύα της Ερεχθηίδος φυλής τους δήμους Κηφισιάς, Συβριδών και Περγασής,
φυσικά με πολλές οικήσεις –κώμες που ανήκουν στους ως άνω Δήμους.
Ο κάθε πολίτης, είχε τώρα διπλή υπόσταση, ως μέλος του γένους του (που συνήθως ταυτιζόταν
με τον Δήμο ή την κώμη του), και ως αθηναίος πολίτης.
Οι Αχαρνές ήταν από τους πολυπληθέστερους δήμους, αναφέρεται ότι στον Πελοποννησιακό
πόλεμο είχαν μετάσχει με 3000 οπλίτες, περίπου το ένα τρίτο του αθηναϊκού στρατού. Για τον
λόγο αυτό, μόνες τους αποτελούσαν μία Τριττύα στην περιοχή της Μεσογαίας. Επίσης, λόγω του
πληθυσμού τους είχαν και άλλους άρχοντες που δεν είχαν οι άλλοι δήμοι, όπως Ταμία, Γραμματέα
κ.α.
Λόγω της θέσης του δήμου τους, οι ασχολίες τους ήταν τα αμπέλια, οι εληές και τα
ξυλοκάρβουνα από την Πάρνηθα, τα οποία μετέφεραν στο άστυ με τα περίφημα μεγαλόσωμα
αχαρνικά γαϊδούρια. Ηδη από την αρχαϊκή εποχή έχουμε ευγενείς που κατοικούν στην ύπαιθρο ως
πλούσιοι γαιοκτήμονες, και αναφέρονται οι Παιονίδες, οι Αλκμαιωνίδες 76 και άλλα ευγενή
αθηναϊκά γένη με περιουσίες, καταγωγή και κατοικίες στην αχαρνική πεδιάδα.
Ο Αριστοφάνης τους χαρακτηρίζει ως ισχυρογνώμονες και χωριάτες, στους «Αχαρνής» αρχικά
τους παρουσιάζει φιλοπόλεμους, αλλά τελικά πείθονται υπέρ της Ειρήνης, προφανώς ο
Στριφτού-Βάθη 262, 272 κ.αλλ.
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Αριστοφάνης μέσω των «Αχαρνέων» του προσπαθεί να πείσει τους φιλοπόλεμους Αθηναίους,
σίγουρα όχι τους δημοκρατικούς του άστεως αλλά τους αγρότες και γαιοκτήμονες της αττικής
υπαίθρου, το φιλοπόλεμο μένος των οποίων οφείλετο όχι σε πολιτικούς λόγους αλλά ως εκδίκηση
για τις καταστροφές που τους έκαναν οι σπαρτιάτες καίγοντας τα αμπέλια, τις εληές και τα σπίτια
τους. Παρόμοια είναι και η κατεύθυνση του Αριστοφάνη στην άλλη κωμωδία του, την «Ειρήνη»,
όπου εκθειάζει τα αγαθά της ειρήνης πάλι στον γεωργικό χώρο. Σίγουρα τους παρουσιάζει ως
παραδοσιακούς, ισχυρογνώμονες, συντηρητικούς, αλλά τους θεωρεί πολύ πιο έντιμους και
σωστούς από τους δημοκρατικούς του άστεως οι οποίοι νεαρότατοι κατείχαν αξιώματα
στρατηγών, σιτίζοντο από το δημόσιο ταμείο και δημαγωγούσαν υπέρ του πολέμου μια και είχαν
άμεσα οικονομικά οφέλη και εξουσία. Η μετέπειτα πορεία της εξέλιξης του Πελοποννησιακού
Πολέμου με τους τυχοδιωκτισμούς των στρατηγών, του Αλκιβιάδη και άλλων έδειξε όχι μόνον
πόσο δίκηο είχε ο Αριστοφάνης, αλλά και πόσο ευάλωτη και αντιφατική ήταν η περίφημη
«Αθηναϊκή Δημοκρατία», η οποία πολύ γρήγορα από την δημιουργία της διαλύθηκε από την
διαφθορά και την δημαγωγία.
Η σύνδεσή των Αχαρνών με την πόλη των Αθηνών, το Αστυ, γινόταν από την αγροτική οδό στην
θέση της σημερινής οδού Αχαρνών, η οποία τότε ξεκινούσε από τις «Αχαρνικές Πύλες» των
Αθηνών, (στην διασταύρωση Αιόλου-Σοφοκλέους77), η πύλη αυτή εξυπηρετούσε και όλο το
βορεινό τμήμα του Λεκανοπεδίου με δύο κλάδους, έναν προς τις Αχαρνές –Δεκέλεια και έναν προς
την Φυλή-Θήβα.
Η ενδοχώρα των Αθηνών, μπορεί να διαιρεθεί σε πέντε γενικά περιοχές: τον Πειραιά, το
Θριάσιο, το Φάληρο, τα Μεσόγεια και τις Αχαρνές, με βάση αυτόν τον διαχωρισμό, διακρίνει κανείς
και τις πύλες των τειχών του Αστεως, όπου η σημαντικότερες ήταν αυτές που οδηγούσαν στις
πέντε αυτές περιοχές της Αττικής: η κυριώτερη, ήταν η είσοδος από την Πελοπόννησο που
οδηγούσε στην Ελευσίνα, η Ιερά Οδός (Θριάσιαι πύλαι, ή Κεραμεικού Πυλαι, ή Δίπυλον, ειδικά η
πομπή των Ελευσινίων περνούσε από την Ιερά Πύλη 60 μέτρα δυτικότερα της Θριασίου Πύλης), η
άλλη ήταν εκείνη που οδηγούσε στον Πειραιά (Πειραϊκαί Πύλαι), μία τρίτη στους παράλιους
δήμους (Αλάδε Πύλαι, με ενδιάμεση εκείνη που οδηγούσε στο αρχαίο λιμάνι του Φαλήρου), μία
τέταρτη προς τα Μεσόγεια (Διοχάρους Πύλαι) με διακλαδώσεις Αθμονο-Κηφισιά και Ραφήνα,Μαραθώνα, και βεβαίως εκείνη που οδηγούσε στις Αχαρνές και τους δυτικούς δήμους (Αχαρνικαί
Πύλαι), η οποία συνέχιζε μέσω Δεκέλειας στον Ωρωπό, και ήδη από την αρχή της μια παραλλαγή
της προς την Φυλή και την Θήβα (ο κύριος δρόμος για τις Θήβες ήταν από την Ελευσίνα).

Η προσέγγιση από την ύπαιθρο στις Αθήνες, και η επιστροφή στο χωριό. Ρομαντική
απεικόνιση του 19ου αιώνα του G.Roux της εντύπωσης που θα προξενούσε η θέα των
Αθηνών και της Ακρόπολης στην προσέγγισή της από τα αγροτικά χωριά όπως και από τις
Αχαρνές. (από το βιβλίο του André Laurie, l’ ecolierd’ Athénes, ελλ. μτφρ. Πρόας ο Νικίου,
Αθήνα 1926),

77Τραυλός
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Η διάβαση της Φυλής στην Πάρνηθα, εικόνα του JamesSkene (J.S. μνημεία και τοπία της
Ελλάδος, 1838-1845, Αθήνα 1985, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος).

Οι πύλες των Αθηνών στην κλασική εποχή. (Τραυλός, πολεοδομική… 51). Οι Αχαρνικαί
πύλαι ήταν στην σημερινή διασταύρωση των οδών Σοφοκλέους και Αιόλου. Από αυτές
ξεκινούσαν δύο κύριοι οδοί, η προς τις Αχαρνές που ακολουθούσε στην συνέχεια την
σημερινή οδό Αχαρνών) και η προς την διάβαση της Πάρνηθας στην Φυλή (ταυτιζόμενη
σήμερα με την οδό Λιοσίων). Μετά τις Αχαρνές, συνεχιζόταν η «οδός Αχαρνών» προς την
Δεκέλεια. Η εφαρμογή του σχεδίου Κλεάνθη-Schaubert εξαφάνισε τα τμήματα των οδών
αυτών μέσα στην Αθήνα, τα οποία επανεμφανίζονται μετά τα όρια του Σχεδίου ΚλεάνθηSchaubert, ως «οδός Λιοσίων» και ως «οδός Αχαρνών» από την Πλατεία Βάθης και μετά.

277

Οχυρώσεις Πάρνηθας (υπόβαθρο χάρτης της ΜΕΕ, θέσεις φρουρίων κατά ΠλάτωνοςΓιώτα 361-396, οδικό δίκτυο κατά Τραυλό (Πολεοδομική εξέλιξις…17) και Munn -αναφορά
στης Πλάτωνος-Γιώτα, 361.
Φρούρια: 1. Δεκέλεια, 2. Κατσιμίδι, 3.Λειψύδριον, 4. Φυλή. 5. τείχος Δέματος, 6. πύργος
Δέματος, 7. Οινόη, 8. Λοιμικό, 9. Θρίας
Πεδιάδες : Ι. Θριάσιο, ΙΙ. Οροπέδιο Σκούρτων, ΙΙΙ.Θηβών, IV. Λεκανοπέδιου Αθηνών, V.
Μεσογείων, VI. Φαλήρου
Οδικό δίκτυο: α. Ιερά Οδός, β.Αθηνών-Φυλής-Θηβών, γ.Αθηνών-Δεκελείας-Θηβών, δ.
Ελευσίνας-Ελευθερών-Θηβών, ε. Αθηνών προς ανατολική ακτή με κλάδους ς. ΜεσόγειαΛαυρεωτική και ζ. Ραφήνας-Μαραθώνος-Ραμνούντος
Αι Αθήναι, ήσαν προσπελάσιμοι από τα διάσελα ανάμεσα στα όρη Αιγάλεω-ΠάρνηθαΠεντέλη-Υμηττός, και επειδή οι εχθροί της ήσαν κυρίως Πελοποννήσιοι και Θηβαίοι, μη
ναυτικοί λαοί, είχε εξασφαλισμένα τα παράλιά της ενώ οχύρωσε πολύ προσεκτικά τα
προαναφερθέντα περάσματα με σειρά φρουρίων και τειχών. Στα Περσικά η προσέγγιση
έγινε από τον Μαραθώνα και την Πειραϊκή ακτή, και στην περίπτωση αυτή παρατάχθηκαν
στρατεύματα και στόλοι στα ευάλωτα αυτά σημεία με αποτελέσματα την Μάχη του
Μαραθώνα και την Ναυμαχία της Σαλαμίνας
Οι Αχαρνές, ήταν στο πεδινό τμήμα των υπωρειών της Πάρνηθας, είχαν αναμφισβήτητα καλό
κλίμα, δεδομένου ότι η Αττική από την αρχαιότητα υπέφερε από καύσωνες, δεν είναι όμως
σίγουρο ότι κάποιοι αθηναίοι κατοικούσαν στις Αχαρνές, δεν υπήρχε στην αρχαιότητα
κινητικότητα όπως αργότερα στα ρωμαϊκά χρόνια και μετά που οι πλούσιοι ρωμαίοι ή οθωμανοί
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έμεναν σε επαύλεις εκτός πόλεως (Κηφισσιά, Αχαρναί κλπ). Είναι όμως πολύ πιθανό ότι πλούσιοι
αχαρνείς γαιοκτήμονες εξασφάλιζαν κατοικία και στο Αστυ ώστε κάποιο διάστημα να είναι «κοντά
στο κέντρο της Εξουσίας» και να βιώνουν την ζωή της πόλης αντί εκείνης του αγροτικού χωριού.
Οπως και να έχει το πράγμα, οι Αχαρνές τώρα, όπως και τα άλλα αγροτικά χωριά –κώμες και δήμοι
της Αττικής, είχε δύο όψεις, εκείνη της τοπικής ζωής με τις οικογενειακές, τοτεμικές και φυλετικές
παραδόσεις και γεναρχικές γιορτές τους, και εκείνη της πόλης-κράτους των Αθηνών στην οποία
μετείχαν ισότιμα με τους άλλους κατοίκους της Αττικής, ως «αθηναίοι» πολίτες και όχι ως
«Αχαρνείς» (όπως και οι Κηφισσείς, οι Αθμονείς κ.α. αγροτικοί δήμοι της Αττικής), έτσι είναι
δύσκολο πολλές φορές, ακόμη και επιφανείς προσωπικότητες της κλασικής αρχαιότητας να τους
εντάξουμε σε «αχαρνείς», ή «αθηναίους», ενώ κάποιοι ήταν και εντελώς ξένοι, όπως ο περίφημος
τραπεζίτης Πασίων, πρώην μέτοικος, εγγεγραμμένος όμως στα μητρώα του Δήμου Αχαρνών78 και
με την τράπεζά του στον Πειραιά. Οι πηγές αναφέρουν πολλούς επιφανείς Αθηναίους που
κατάγονταν και ανήκαν σε γεωργικούς Δήμους της Αττικής, και αυτό ακριβώς δείχνει την
ενοποίηση που ήταν πιά γεγονός για την πόλη-κράτος των Αθηνών στην κλασική αρχαιότητα, και
η Στριφτού-Βάθη, επισημαίνει ότι «…οι άνδρες του Δήμου….δεν ζούσαν αναγκαστικά στις
Αχαρνές…»79.
Έτσι, δίπλα στις αγροικίες των ευγενών γαιοκτημόνων (αν υπήρχαν τέτοιες), έχουμε και τα
απλά σπίτια των κοινών αχαρνέων, της μεγάλης μάζας των γεωργοκτηνοτρόφων και γεωργών,
αυτά είναι μικρά, μονόχωρα ή δίχωρα.80 Πάντως, ο Θουκυδίδης περιγράφει τους έγκλειστους στην
Αθήνα αχαρνείς να βλέπουν με οργή και πόνο τα πυρπολούμενα σπίτια τους από τους σπαρτιάτες.
Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι εκείνη την εποχή όλα τα σπίτια ακόμη και των επιφανών ήταν
μικρά, οι μεγάλες επαύλεις είναι φαινόμενο της ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής. 81 Είναι γνωστό
ότι πλούσιοι Αχαρνείς, ασκούσαν πολυδάπανες υποχρεώσεις, χορηγίες όπως του Τριηράρχου 82 κ.α.

Αριστερά, αρχαίες οδοί της Αττικής κατά Munn (αναφορά Πλάτωνος-Γιώτα 381, πρβλ.
δεξιά, Τραυλός 17) Το οδικό αυτό δίκτυο παρέμεινε αμετάβλητο για χιλιετίες μέχρι το
1960, οι έξοδοι από το Λεκανοπέδιο ακολουθούν τα διάσελα των ορεινών όγκων
(Μεσογείων-Μαραθώνος, Ιερά Οδός-Ελευσίνας-Μεγάρων Πελοποννήσου, ΕλευσίναςΘηβών μέσω Κάζας, Αχαρνών-Φυλής-Τανάγρας, Αφιδνών και Δεκελείας μέσω Αγίου
Μερκουρίου προς Ωρωπό, με παρακλάδια την σημερινή Διονύσου-Μαραθώνος, ΕλευθερώνΠλαταιών κ.α.

78Ι.Η.Καρνέζη,

η συμβολή των Αχαρνών στην πολιτική και οικονομική ζωή της πόλης- κράτους των Αθηνών τον 4ο π.Χ.αι. Πρακτικά
Α.Συμποσίου Ιστορίας-Λαογραφίας βορείου Αττικής, Αχαρνές 1989, 147 κ.εφ.
79Στριφτού-Βάθη, 303
80Στριφτού-Βάθη 333
81Γ.Σαρηγιάννης η αρχαία πόλη, έκδοση ΕΜΠ Αθήνα 2011, όπου και αναλυτική βιβλιογραφία, του ίδιου, Εσωτερική αυλή, η
οικολογική αλλά και κοινωνική πλευρά της, Αζιμούθιο, 62/2010, σελ. 59 κ.εφ.
82Στριφτού-Βάθη 338
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Οι δήμοι της Αττικής στην κλασική αρχαιότητα. Με ιώδες χρώμα οι μυκηναϊκές
Αχαρνές, ο οχυρωμένου λοφος του Γεροβουνού και ο θολωτός μυκηναϊκός τάφος (Τραυλός
–ΡΣΑ 1974), σε κυανό κύκλο οι οχυρώσεις. Ο χρωματισμός, επισήμανση των οδών, δήμων,
φρουρίων και της κατά H.G.Löling θέσης των μυκηναϊκών Αχαρνών, από τον συγγρ.)

Κλασσική οικία Αχαρνών (Πλάτωνος-Γιώτα 101), οι αρχαιολόγοι υποθέτουν ότι ήταν
ξενώνας, ακριβώς την είσοδο του Λεκανοπεδίου στο τείχος του Δέματος, ή και αγροικία
της περιοχής.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ. Μεταβατική περίοδος, ελληνιστικοί και ρωμαϊκοί χρόνοι
Από την πόλη-κράτος στις πόλεις και χωριά μεγάλων κρατών. Η έννοια του «χωριού» και
της «πόλης». Τα Λατιφούντια και τα μεγάλα κτήματα στην Αττική (Ηρώδης κ.α.).
Μετά την ισχυροποίηση των Μακεδόνων και την υποταγή σε αυτούς όλης σχεδόν της ελληνικής
περιοχής («…πλήν Λακεδαιμονίων…»), και στην συνέχεια της διάλυσης των πόλεων-κρατών και της
υπαγωγής των πόλεων στα μεγάλα κράτη των Επιγόνων και αργότερα της Ρώμης, η πόλη και τα
χωριά της έγιναν μια έννοια χωρίς πλέον πολιτική σημασία, αλλά μόνο παραγωγική. Όλα ανήκαν
και ελεγχόταν από την πρωτεύουσα, η σχέση πλέον χωριού-πόλης ήταν τοπική, συγγενική, αλλά
όχι διοικητική ή οικονομική.
Στις φάσεις αυτές, οι μεγάλες πόλεις ισχυροποιούνται ακόμη περισσότερο κυρίως οι παράλιες
με λιμάνια και διεθνές εμπόριο και την χειροτεχνία, όπως η Κόρινθος και η Αθήνα για τον στενό
ελλαδικό χώρο, οι μεγαλύτερες στις ακτές της Μεσογείου μετατρέπονται σε εμπορικούς κόμβους
και όλες μαζί σχηματίζουν δίκτυα πόλεων και χωριών με επικεφαλής τις πρωτεύουσες των
μεγάλων κρατών που ιδρύθηκαν στην θέση των πόλεων-κρατών: Αλεξάνδρεια, Σελεύκεια,
Αντιόχεια, Θεσσαλονίκη κ.α.
280

Σε λιγώτερο από 150 χρόνια, η Ρώμη κυριάρχησε στον Μεσογειακό χώρο και τον χώρο της
Εγγύς Ανατολής στην θέση των αυτοκρατοριών των Επιγόνων.83
Οι Αχαρνές στο πλαίσιο αυτό, αποτελούσαν την αγροτική ενδοχώρα των Αθηνών, με την ευρεία
πεδιάδα τους, και τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας, συνέχιζαν τις οικονομικές σχέσεις με το Αστυ που
είχαν και στην κλασική εποχή. Τώρα όμως, στην ύπαιθρο, δίπλα στους μικροαγρότες, έχουν
ενισχυθεί οι μεγαλύτεροι γαιοκτήμονες, και ακόμη περισσότερο που πολλοί από αυτούς είναι
αστοί των πόλεων οι οποίοι επιδίδονται στην εκμετάλλευση μεγάλων γεωργικοκτηνοτροφικών
περιοχών. Οι περιοχές αυτές εξελίσσονται στα γνωστά latifundia, μεγάλα αγροκτήματα με χιλιάδες
δούλους. Το φαινόμενο είναι πιο έντονο στην Ιταλική Χερσόνησο, στην Ιβηρική και στην Ανατολή,
όπου υπάρχουν οι δυνατότητες μεγάλων γεωργικών εκτάσεων. Τα λατιφούντια ανήκουν στην
ρωμαϊκή αριστοκρατία ακόμη και στις αυτοκρατορικές οικογένειες, ειδικά για την Ελλάδα,
εμφανίζεται το φαινόμενο μικρότερων μονάδων που ανήκουν σε ρωμαίους αλλά και επιφανείς
έλληνες οι οποίοι αποκτούν κτήματα και κτίζουν εξοχικές επαύλεις από τις οποίες ασκούν την
διοίκησή τους και κατοικούν μακρυά από τοις ενοχλητικές πολυάνθρωπες πόλεις. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα ήταν ο Ηρώδης ο Αττικός ο οποίος είχε κτήματα και πολυτελείς αγροικίες στην
Κηφισιά και τον Μαραθώνα. Για τις Αχαρνές δεν έχουμε ονομαστικά στοιχεία, όμως υπήρχαν
μεγαλογαιοκτήμονες ντόπιοι ή ξένοι που θα κατοικούσαν στις πολυτελείς κατοικίες τους στο Αστυ
από το οποίο επισκέπτονταν τα αγροκτήματά τους και έμεναν στις εκεί εξοχικές επίσης πολυτελείς
αγροικίες τους. Εχομε άλλωστε από τις ανασκαφές τουλάχιστον δύο μεγάλες αγροικίες ρωμαϊκής
και υστερορρωμαϊκής εποχής, δεν βρέθηκαν ακόμη μεγάλες ελληνιστικές αγροικίες, (όπως και
μυκηναϊκή πόλη), αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν, άλλωστε και οι ρωμαϊκές vilæ
ανασκάφτηκαν τελευταία με αφορμή τα έργα οδοποιίας της δεκαετίας του 1990.

Πλούσια ρωμαϊκή αγροικία με βαλανείο…Υστερορρωμαϊκή οικία (Πλάτωνος-Γιώτα 465)
(Πλάτωνος-Γιώτα 466)
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. Μεσαίωνας, Βυζάντιο και Οθωμανική περίοδος
Η διάλυση των πόλεων στο πρώϊμο Βυζάντιο, η αγροτοποίηση του Βυζαντίου στους
«σκοτεινούς χρόνους», η «αναγέννηση» των πόλεων στην ανάπτυξη της φεουδαρχίας
(βυζαντινής, λατινικής, οθωμανικής). Η έννοια της «αγροτικής υπαίθρου» και της
«υπερτοπικής πόλης» μέσα στο περιβάλλον του φεουδαλικού χώρου.
Η διανομή της ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε ανατολική και δυτική, συνέπεσε με την παράλληλη
παρακμή του δουλοκτητικού συστήματος. Oι δούλοι δεν εργάζονται, επαναστατούν, δραπετεύουν,
άλλωστε και το μεγάλο μέγεθος του λατιφουντίου καθιστά ανεξέλεγκτη την κατάσταση, τα μεγάλα
latifundia διαλύονται, και οι ιδιοκτήτες τους κάνουν ένα μεγάλο ελιγμό : απελευθερώνουν τους
83Για

την γενική αυτή εισαγωγή, βλ. βιβλιογραφία στου Σαρηγιάννης «η αρχαία πόλη» που αναφέρθηκε
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δούλους και τους καθιστούν «εποίκους», coloni, τους παραχωρούν την νομή των γαιών, με
αντάλλαγμα ένα ποσοστό της παραγωγής, και αυτό είναι η απαρχή του φεουδαλικού συστήματος.
Βέβαια, όλα αυτά δεν έγιναν από την μια μέρα στην άλλη, και η αποσύνθεση της δουλοκτησίας στο
Βυζάντιο έληξε τον 9ο -10Ο αιώνα μ.Χ.
Στο διάστημα αυτό, ως τον 6ο -7ο αι., διαλύονται οι μικρές πόλεις και η παραγωγή μεταφέρεται
στην ύπαιθρο, είναι αυτό που λέγεται «η αγροτοποίηση του Βυζαντίου»: οι ευγενείς, οι curiales,
εγκαταλείπουν τις πόλεις όπου είχαν αυξημένες υποχρεώσεις πολιτικές και οικονομικές και
μεταφέρονται στις αγροικίες τους από όπου διαχειρίζονται την παραγωγή τους, και αυτό ήταν το
χαρακτηριστικό των πρώτων αιώνων του Βυζαντίου. Ετσι όμως, χωρίς κατοίκους και εμπόριο, και
οι μεσαίες πόλεις παρακμάζουν και απομένουν ως «πόλεις» τέσσερεις ή πέντε σε όλο τον βυζαντινό
χώρο, ενώ παράλληλα το Βυζάντιο χάνει από τους άραβες τις πλέον αξιόλογες πόλεις του, την
Αλεξάνδρεια, την Αντιόχεια, την Σελεύκεια, την Κυρηναϊκή, είμαστε ήδη στον 8ο -9ο αιώνα μ.Χ.84
Στην ευρύτερη περιοχή Αττικής και ανατολικής κεντρικής Ελλάδας, παραμένουν σε όλη την
διάρκεια της ιστορίας, από την ρωμαϊκή εποχή ως το τέλος της οθωμανικής περιόδου, η Αθήνα, η
Κόρινθος και η Θήβα, ως πόλεις με σημαντική παραγωγική δραστηριότητα: η Κόρινθος με εμπόριο,
χειροτεχνία, υαλοτεχνία και άλλα, η Θήβα με αγροτικά προϊόντα και μετά τον 6ο αιώνα εξελίσσεται
σε κέντρο παραγωγή μετάξης, και η Αθήνα με γεωργικά προϊόντα της ενδοχώρας της, λάδι, κρασί,
μέλι, δασικά προϊόντα. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Κόρινθο και στην Θήβα άκμασαν από την
αρχαιότητα και στον Μεσαίωνα ισχυρές ιουδαϊκές παροικίες, εμπόρων και χρηματιστών.
Αργότερα, μετά τον 9ο αιώνα, η εκφεουδαλοποίηση του Βυζαντίου έχει ολοκληρωθεί και τώρα
στην θέση των λατιφουντίων υπάρχουν τα μεγάλα κτήματα των γαιοκτημόνων παράλληλα με τις
ιδιοκτησίες των μικροαγροτών, οι οποίες όμως ήταν συνεχώς στο στόχαστρο των μεγάλων
γαιοκτημόνων. Η ιστορία του Βυζαντίου, είναι τελικά η ιστορία της διαπάλης μεταξύ της μικρής
ελεύθερης ιδιοκτησίας και της μεγάλης φεουδαλικής. Η κρατική πολιτική πότε προσπαθεί να
συγκρατήσει την ελεύθερη ιδιοκτησία διότι από αυτήν έχει και φόρους και στρατό, πότε γίνεται
όργανο των γαιοκτημόνων –άλλωστε η αυτοκρατορική οικογένεια ήταν μαζί με την Εκκλησία ο
μεγαλύτερος φεουδάρχης μετά τον 10ο αιώνα- Στους χρόνους αυτούς, υπάρχουν τα μεγάλα
κτήματα των γαιοκτημόνων, είτε σε απόλυτη ιδιοκτησία τους είτε ως «Νομή» με αυτοκρατορική
παραχώρηση σε αναγνώριση υπηρεσιών (στρατιωτικών κυρίως) προς το Κράτος. Στα κτήματα
αυτά υπάρχουν χωριά ιδρυμένα από τους γαιοκτήμονες με χωρικούς-εξαρτήματα των γαιών τους
ως δουλοπάροικοι, υπάρχουν οι πάροικοι, ελεύθεροι ή σχεδόν ελεύθεροι αγρεργάτες, υπάρχουν
ακόμη και οι παληοί μικροϊδιοκτήτες οι οποίοι έχασαν τα κτήματά τους και εργάζονται τώρα σ’
αυτά ως πάροικοι.
Παράλληλα, υπάρχουν ακόμη, και επιβίωσαν ως το τέλος και της οθωμανικής περιόδου, τα
λεγόμενα ελεύθερα χωριά, (ελευθεροχώρια ή μητροκωμίες) με απόλυτη ιδιοκτησία των κατοίκων
τους, πολλές φορές και με κοινή, κοινοτική ιδιοκτησία, στους βοσκοτόπους, τα ύδατα, τους μύλους,
τα δάση. Η κοινοτική ιδιοκτησία, υπήρχε από αρχαιοτάτων χρόνων, στο γεναρχικό σύστημα,
επιβίωσε στην Ανατολή (Συρία, Παλαιστίνη και μικρά Ασία), αναζωπυρώθηκε στα πρώτα
χριστιανικά χρόνια όταν ακόμη ο χριστιανισμός ήταν κοινωνικό –σχεδόν κομμουνιστικό- κίνημα,
και αναγεννήθηκε με τις σλαβικές και αλβανικές εγκαταστάσεις στον ελλαδικό χώρο, μια και οι
σλάβοι και οι αρβανίτες ήταν ακόμη στο καθεστώς των γενών, στο οποίο η ευρεία οικογένεια, ο
Οίκος, η φάρα στους αρβανίτες και η αδελφότητα (Μπράστστβο ή Ζάτρουγκα) στος σλάβους ήταν
η παραγωγική, κοινωνική και ιδιοκτησιακή μονάδα85, και δεν είναι βέβαια τυχαίο ότι αυτές οι
κοινωνικές δομές διατηρήθηκαν στο πιο καθυστερημένο παραγωγικά τμήμα, τους νομάδες
κτηνοτρόφους οι οποίοι με πολύ συντηρητικότητα διατηρούσαν τις παληές γεναρχικές δομές, μια
και η παραγωγή τους ήταν σε αρχέγονα συστήματα. Αυτό ίσχυε, στις αρβανίτικες κτηνοτροφικές
84Για

την γενική αυτή εισαγωγή, βλ. Τ.Λουγγής, Επισκόπηση Βυζαντινής Ιστορίας 324-1204 Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα τ. Α. 1989, τ. Β
1204-1453, Αθήνα 2011, του ίδιου «Η εξέλιξη της Βυζαντινής πόλης από τον τέταρτο στο δωδέκατο αιώνα», ανάτυπο από το
Βυζαντιακά τόμος 16ος, Θεσσαλονίκη 1996, ακόμη, Χ.Μπούρας «Πόλη και χωριό στο Βυζάντιο», πολυγρ. μτφρ. στα ελλ. από τα
AktenXVIInternationalerByzantinistenkongress, Wien 1981, του ίδιου «Πολεοδομικά των μεσοβυζαντινών και υστεροβυζαντινών
πόλεων», στο Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, περίοδος Δ. τόμος Κ., Αθήναι 1999, ειδικότερη ανάλυση και
νεώτερη βιβλιογραφία σε υπό έκδοση αδημοσίευση εργασία Γ.Σαρηγιάννης «η βυζαντινή πόλη και πολεοδομία».
85Φ.Ενγκελς, η καταγωγή της Οικογένειας, της ατομικής Ιδιοκτησίας και του Κράτους, που αναφέρθηκε
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φάρες, στις σλάβικες γεωργοκτηνοτροφικές, στις βλάχικες και σαρακατσάνικες κτηνοτροφικές,
στα «τσελιγγάτα».
Στην περιοχή της Αττικής έχουμε μια μικρογραφία του όλου κράτους του Βυζαντίου και στην
συνέχεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας : υπάρχουν μεγάλοι γαιοκτήμονες οι οποίοι μάλιστα
κατοικούν στην Αθήνα και έχουν επαύλεις και αγροικίες στα κτήματά τους. Αυτοί είναι παληοί
βυζαντινοί άρχοντες (Καλλιφρονάδες, Μπενιζέλοι, Γέροντες, Χαλκοκονδύληδες, Σωτηριάνηδες,
Λυκοδήμοι, Ραγκαβάδες, Παλαιολόγοι, κ.α.)86 Βυζαντινοί γαιοκτήμονες αναφέρονται πολλοί στην
εποχή εκείνη, προερχόμενοι από αριστοκρατικές οικογένειες της Κωνσταντινούπολης ή άλλων
περιοχών, στην περιοχή των Αχαρνών και της Αττικής γενικότερα αναφέρονται Σκαραμαγκάς,
Καματηρός, Λογοθέτης Χωματιανός, Βρανάς, Καπανδρίτης, Χαλκούτζης κ.α. 87, από τα ονόματά
τους και τις γαιοκτησίες τους έλαβαν το όνομα τους ολόκληρες περιοχές.
Φράγκοι, Καταλανοί, και λατίνοι γενικώς δεν παρέμειναν στην Αττική μετά την έλευση των
οθωμανών, αν και κάποιες οικογένειες που είχαν στο μεταξύ μεγάλη κτηματική περιουσία και
είχαν σχεδόν αφομοιωθεί με τους ντόπιους παρέμειναν στην Αττική όπως οι Ρέντηδες 88 οι
Λιμπονάδες, Περούληδες κ.α.89
Τέλη του 14ου αιώνα (1385) εγκαθίστανται αρβανίτες στην Βόρεια Αττική, και στα Λιόσια 90 κατ’
άλλους ερευνητές νωρίτερα91, αναφέρονται για μεταναστεύσεις στην Θεσσαλία από τα 131592.
Ηδη ο Κατακουζηνός αναφέρει ότι «…διετρίβοντο δε εν Θετταλία βασιλέα οι τα ορεινά της
Θετταλίας νεμόμενοι Αλβανοί αβασίλευτοι Μαλακάσιοι και Μπούϊοι και Μεσαρίται από των
φυλάρχων προσαγορευόμενοι…»93. Παράλληλα οι Σέρβοι είχαν παραχωρήσει την Ζώνη του
Αχελώου στον Γκίνη Μπούα Σπάτα, την Αρτα και τους Ρωγούς στον Πέτρο Λιόσα 94. αντίστοιχα,
στα τέλη του 14ου αι. ως μισθοφόροι των Καταλανών οι αλβανοί βρέθηκαν στην Αττική,
πυκνώνοντας τον αραιωμένο πληθυσμό της95 περί 1381, το 1425 με την κατάρρευση του
Καταλωνικού Δουκάτου των Αθηνών, πολλοί περνάν στους Ενετούς της Εύβοιας, ενώ παράλληλα
οι Δεσπότες του Μυστρά τους χρησιμοποιούσαν ήδη από το 1407 αξιοποιώντας ερημωμένες γαίες
και εξασφαλίζοντας και μισθοφορικό στρατό96.
Ενώ το 1404 εγκαθίστανται αθρόοι στην Πελοπόννησο προερχόμενοι από την Θεσσαλία, και
γίνονται δεκτοί από τον Δεσπότη του Μυστρά Θεόδωρο Παλαιολόγο με την υποχρέωση να
κατοικούν εκτός των πόλεων αλλά κοντά στα κάστρα97, προφανώς πρόκειται για κανονικό
«πρόνοιασμα» με στρατιωτική υποχρέωση. Οι ερευνητές διαφωνούν ακόμη για τους χρόνους
εγκατάστασης των αρβανιτών στην Αττική, ενώ δέχονται διαφορές τόσο φυλετικές όσο και
γλωσσικές ανάμεσα στους αρβανίτες των Μεσογείων, της βόρειας Αττικής, του Μενιδιού και των
ανατολικών χωριών (Μαρούσι, Χαλάνδρι κ.α). Δεν θα υπεισέλθουμε στο θέμα αυτό, κρατώντας
απλά την ύπαρξη αρβανιτών σε όλη σχεδόν την Αττική, και την έλευσή τους κατά κύματα, από τον
14ο ως τον 18ο αιώνα. Στα οθωμανικά κατάστιχα που δημοσίευσε ο Kiel και στον αντίστοιχο
χάρτη98 αναφέρονται για το 1570 ως «ελληνικά» χωριά η Βαρυμπόμπη, η Κηφισιά, το Μαρούσι, το
Μενίδι και οι Κουκουβάουνες, ενώ ως «αρβανίτικα» το Καπανδρίτι, το Γραμματικό, η Σταμάτα, το
Σούλι, το Τατόϊ, η Χασιά και τα Λιόσια καθώς και όλα τα Μεσόγεια, και η Αθήνα με ένα ποσοστό
γύρω στο 20-25% αρβανιτών. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί, ότι δεν ήταν κανένα «αμιγώς»
86Κ.Μπίρης,

οι Αρβανίτες…223, Στριφτού-Βάθη 73
634
88Κανετάκης, Μπενέκου, Σαρηγιάννης η ιστορία του Δήμου Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Αθήνα 2002
89Στριφτού-Βάθη,…73
90Τσεβάς… αναφορά στου Μουζάκη, σχεδίασμα…74
91Πέππας… αναφορά στου Μουζάκη, Σχεδίασμα … 75
92Επιστολές του MarinoSanudoTorsello, αναφορά και βιβλιογραφία AllainDucellier, Οι αλβανοί στην Ελλάδα, Ιδρυμα ΓουλανδρήΧόρν, Αθήνα 1995
93Κατακουζηνός, τ.!.ΙΙ, 28 σελ. 474, αναφορά στου Ducellier, sel. 16
94Ducellier, 21
95Ducellier, 33
96Ducellier, 39
97Μπίρης 115, Μουζάκης 75
98Kiel…… με αναδημοσίευση σε πολλές μετέπειτα μελέτες
87Στριφτού-Βάθη
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ελληνικό ή αρβανίτικο χωριό, αλλά η πλειοψηφία των κατοίκων του ήταν έλληνες ή αρβανίτες
έποικοι,99 και αυτό βέβαια ανατρέπει πολλές από τις απόψεις που ήθελαν το Μενίδι να έχει
εποικιστεί πολύ αργότερα από τα άλλα χωριά του Δέματος, αλλά αυτό είναι αντικείμενο εκτός
θέματος της παρούσας ανακοίνωσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο όρος «ελληνικό» ή
«αρβανίτικο» ή «οθωμανικό» είναι συζητήσιμος, για παράδειγμα η Κηφισιά αναφέρεται ως
ελληνικό χωριό100, ενώ είναι γνωστό ότι ήταν εξοχικός τόπος κατοικίας πλούσιων οθωμανών και
ακόμη ότι στην περιοχή Κηφισιάς-Αμαρουσίου υπήρχαν πάρα πολλές οθωμανικές ιδιοκτησίες
Στον 16ο αιώνα έρχονται αρβανίτες από την Πελοπόννησο, οι λεγόμενοι Γκαγκαρέοι ( Αδάμηδες,
Γκίνηδες, Μπάρδηδες, Μπουαίοι, Χαϊμαντάδες, Χέλμηδες κ.α.)101 που κατοικούσαν στην Ανατολική
αριστοκρατική περιοχή της Πλάκας μαζί με τους βυζαντινούς άρχοντες 102. Οι Γκαγκαρέοι είχαν
κτήματα στο Μενίδι και κατοικία στην Πλάκα. Από την Πελοπόννησο τους μετοίκησαν οι οθωμανοί
για να μην μετέχουν σε εξεγέρσεις εναντίον τους όπως το είχαν ήδη πράξει, ο Μπίρης επισημαίνει
ότι οι επιφανέστεροι από αυτούς είχαν υπηρετήσει στους Ενετούς στην Πελοπόννησο 103. Στην
επανάσταση του ’21, οι αρβανίτες των Αχαρνών είχαν πολύ στενή συνεργασία με τους αθηναίους
εναντίον των οθωμανών, αλλά και οι άλλοι αρβανίτες (Μαρουσιώτες κ.α) μετείχαν στην
Επανάσταση και στις μάχες των Αθηνών και τις πολιορκίες της Ακροπόλεως, αλλά και εκτός
Αττικής ανάλογα με τις ανάγκες του Αγώνα.
Ο Μπίρης είναι κατηγορηματικός ότι οι αρβανίτες των Αχαρνών και των Κουκουβάουνων έχουν
κοινά στοιχεία και γλωσσικό ιδίωμα μαζί και με τους γκαγκαρέους, σε αντίθεση με τους
Μαρουσιώτες, Χαλανδριώτες από την μια και τους Μεσογείτες από την άλλη.104 Οι αρβανίτες του
Μαρουσιού-Χαλανδρίου προέρχονται από τα νησιά (Ανδρος κυρίως) και δεν έχουν μεγάλες σχέσεις
με τους αρβανίτες των Αθηνών και του δυτικού Λεκανοπεδίου, και προέρχονται από
μεταγενέστερη εποίκηση105.
Σε μια σύνοψη του θέματος με νεώτερα στοιχεία, ο Γιώτας 106, διακρίνει βασικά δύο εποχές
εποικισμού από αρβανίτες στην Αττική: α. περί το 1383 από τους Καταλανούς στην βόρεια Αττική
(Λιοσαίους, Μαλακασαίους, Μαζαρακαίους στα ομώνυμα μέρη) β. περί το 1418-1420 στα
Μεσόγεια (Μπουαίοι, Σπαταναίοι, Λιοπεσαίοι) και στην βόρεια Αττική (εδώ ανήκουν όλα τα
αρβανιτοχώρια Πάρνηθας, Ωρωπού, καθώς και τα ντερβενοχώρια Σκούρτων κλπ, και στην Βοιωτία
(Σχηματαραίοι). Οι δύο αυτοί εποικισμοί έγιναν από τους λατίνους για στρατιωτική προστασία
από τον βορρά και ταυτόχρονα καλλιέργεια της γής 107.Γιά το Μενίδι ο Γιώτας108, θεωρεί ότι ο
αρβανίτικος εποικισμός έγινε αργότερα και με βραδύ ρυθμό, απλά με μετακίνηση και επιγαμίες
των κατοίκων, θέση στην οποία αποκλίνει και ο Μουζάκης109, νομίζω όμως ότι με τον μεγάλο
εποικισμό του 1420 ή αργότερα όπως δέχεται ο Μπίρης το 1570 110, εμπλουτίστηκαν, και τα
αναφερόμενα στον Kiel ως «ελληνικά» χωριά είναι και με αρβανίτες, απλά ως μειοψηφία, γεγονός
που αποδέχονται και οι άλλοι ερευνητές111.
Η μεγάλη και εύφορη πεδιάδα των Αχαρνών, με τα αμπέλια, τις εληές, τα σιτηρά και την
κτηνοτροφία, καθώς και τον δασικό πλούτο, δεν ήταν δυνατόν να μείνει εκτός των αρπακτικών
διαθέσεων των γαιοκτημόνων. Αυτοί, πέρα από τους βυζαντινούς που αναφέρθηκαν,
προέρχονταν κυρίως από τους Γκαγκαρέους, οι οποίοι όπως αναφέρθηκε έφεραν μαζί τους και
99Με

αναφορές στον Kiel, o Μουζάκης μιλά για «υπερισχύουσα εθνικότητα» (Σχεδίασμα …102), επίσης ο Γιώτας, Συμβολή στην
ιστορική έρευνα…σελ. 17.
100Μουζάκης Σχεδίασμα 117, βασισμένος στον Kiel, ξεχνώντας ότι και ο ίδιος δέχεται τον πληθυσμό κατά «υπερισχύουσα
εθνικότητα» (στο ίδιο, σελ. 102)
101Κ.Μπίρης, 223
102Κ.Μπίρης, οι Αρβανίτες…….223
103Κ.Μπίρης, οι Αρβανίτες…223 κ.εφ.
104Μπίρης, οπ.παρ. 228 κ.εφ.
105Μπίρης, οπ.παρ.
106Γιώτας, Συμβολή …18 κ.εφ.
107Γιώτας, Συμβολή… 20, Α.Παπασταματίου-Σαρηγιάννη, Γ,Σαρηγιάννης, παληές οικογένειες του Μαρουσιού, Δ.Συμπόσιο Ιστορίας
και Λαογραφίας Αττικής. Ανω Λιόσια 1991 (αδημοσίευτο)
108Γιώτας, Συμβολή…25
109Μουζάκης, Σχεδίασμα… 196
110Κ.Μπίρης, Αρβανίτες, … σελ. 223 κ.εφ.
111Γιώτας Συμβολή ... 17, Μουζάκης Σχεδίασμα…102
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τους δουλοπάροικούς τους και τους υποτακτικούς τους, τους οποίους εγκατέστησαν στην
αχαρνική πεδιάδα με την έλευσή τους περί το 1540.
Είναι γεγονός ότι η παραγωγή και ο πληθυσμός στα χωριά αυτά, ανεβαίνει και κορυφώνεται το
1540-1570112 τα περί «χριστιανομάχου σουλτάνου Μουράτ Γ. (1574-1575) που αναφέρει ο
Μουζάκης113 δεν νομίζω ότι εκφράζουν την πραγματικότητα.

Ο πρωτότυπος χάρτης του Kiel. Στην αναδημοσίευση από τον Μουζάκη (Σχεδίασμα..86)
επέρχονται διορθώσεις. Εδώ πρέπει να αντιμετατεθούν τα ονόματα «Λιόσια» και
«Χαρβάτι» αλλά σε άλλες θέσεις από όπου τις τοποθετεί ο Μουζάκης (Γιώτας, Συμβολή…
σελ. 37), επίσης δεν είναι σαφές αν το Μαρκόπουλο είναι των Μεσογείων ή της περιοχής
Ωρωπού.
Είναι γνωστά στους μελετητές τα νεώτερα στοιχεία από την αναδίφηση των οθωμανικών
αρχείων114, και οι μελέτες που ακολούθησαν με βάση αυτά τα στοιχεία115, όπου φαίνεται σταθερά
η ανάπτυξη των περιοχών τουλάχιστον σε μια πρώϊμη φάση της οθωμανικής περιόδου (14501550), μετά την εποχή της παρακμής του Βυζαντίου, παρακμή η οποία συνοδεύτηκε από βαρύτατη
φορολογία και διαρπαγή των κτημάτων των μικρομεσαίων ελεύθερων καλλιεργητών από τους
βυζαντινούς φεουδάρχες. Σε μια επόμενη φάση της οθωμανικής περιόδου, (1700-1821)
ισχυροποιούνται ξανά οι γαιοκτήμονες, χριστιανοί και οθωμανοί, και επέρχεται άλλη μία φάση
δύσκολων εποχών για τον ελεύθερο καλλιεργητή, τον κολλίγο, αλλά και τον κάτοικο της πόλης,
γεγονός το οποίο μαζί με την εμφάνιση ενός ισχυρού στρώματος εμποροναυτικών οδήγησε στα
βαλκανικά επαναστατικά αστικά κινήματα απελευθέρωσης από την οθωμανική φεουδαλική
κυριαρχία. Τέτοιο κίνημα (αστικό) ήταν και των Νεοτούρκων του 1909, όμως είναι γνωστό ότι ο
καπιταλισμός γεννά τα εθνικά κράτη και στην θέση της PaxOtomana έχουμε τον Μακεδονικό
Αγώνα, τους Βαλκανικούς Πολέμους και την Μικρασιατική Καταστροφή.
Όπως είναι γνωστό, επαίρονται οι ιστορικοί μας διότι στο τάδε μέρος ή στην δείνα περιοχή «δεν
πάτησε τούρκος», όμως παραβλέπουν ότι οι φόροι πληρώνονταν με το παραπάνω στους
χριστιανούς πρόκριτους των κοινοτήτων (δημογέροντες ή κοτζαμπάσηδες 116), οι οποίοι αφού
112Δ.Καρύδης-M.Kiel

το Σαντζάκιον του Ευρίπου, Τετράμηνα, τ. 28-29/1985, M.Kiel… PopulationGrowthandFoodProductionin
16thcenturyAthensandAtticaaccordingtotheottomantahrirdefters, VISymposiumCIEPO, Cambridge 1-4 July 1984, Istanbul-ParisLeyden 1985……..ΓιώταςΣυμβολή…17, Μουζάκης, Σχεδίασμα… 100 κ.εφ.
113Μουζάκης, Σχεδίασμα…121 ο Μ. δέχεται άκριτα εκκλησιαστικές και ελληνοκεντρικές πηγές, όπως του Χρ. Παπαδόπουλου, του
Κ.Μέρτζιου και του Απ. Βακαλόπουλου. (οπ.παρ. υποσ. 551 και 552 σελ. 137)
114M.Kiel, PopulationGrowth …, και στην συνέχεια πλειάδα επιστημόνων στο τμήμα Τουρκολογίας στο Ινστιτούτο Μεσογειακών
Σπουδών στο Ρέθυμνο, με επικεφαλής την κ. Ε. Ζαχαριάδου.
115Δ.Καρύδης-Kiel, οπ.παρ., Δ. Γιώτας Συμβολή…Στ.Μουζάκης, Σχεδίασμα… και πολλοί άλλοι ερευνητές
116Πέρα από όσα έχει γράψει ο Κορδάτος κ.α. Βλ. το κλασσικό άρθρο του Δ.Πασχάλη «Κοτζαμπάσηδες», Ημερολόγιο της Μεγάλης
Ελλάδος, 1935 ,
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έβγαζαν και το μερίδιό τους έδιναν το υπόλοιπο στους «άρχοντες της Αθήνας» οι οποίοι με την
σειρά τους, κρατώντας και αυτοί το κέρδος τους έδιναν το οριζόμενο από την Πύλη ποσό στον
Βοεβόδα των Αθηνών, και όπως σημειώνει η Στριφτού-Βάθη, «..η κακοδιαχείριση των αρχόντων
ήταν γεγονός σε βάρος πάντα του φτωχού λαού».117 Ο Hobhouse αναφέρει ότι το ποσό που
εισπράτταν οι «άρχοντες» ήταν στην Αθήνα 1500 πουγκιά, ενώ ο ορισμένος από την Πύλη φόρος
ήταν 700-750 πουγκιά118. Οι κάτοικοι ξεχωρίζουν σε «άρχοντες», «παζαρίτες» και «ξωτάρηδες»,
ουσιαστικά σε γαιοκτήμονες, εμποροχειροτέχνες και κάθε μορφής μικροαγρότες (από
μικροϊδιοκτήτες καλλιεργητές μέχρι πάροικους και κολλίγους)119. Και ο γνωστός ιστορικός
HalilInalcik αναφέρει πλήθος περιπτώσεων βυζαντινών ευγενών που διατήρησαν την περιουσία
τους και τα προνόμιά τους και στην οθωμανική περίοδο, και μάλιστα χωρίς να εξισλαμιστούν120,
όπως οι Ράλληδες, Καντακουζηνοί, Παλαιολόγοι, Χαλκοκονδύληδες κ.α. οι οποίοι εμφανίζονται και
ως ενοικιαστές φόρων –ήδη ο τελευταίος Δεσπότης της Πελοποννήσου Δημήτριος Παλαιολόγος,
κατείχε ως τιμάριο τον κεφαλικό φόρο και άλλα κρατικά εισοδήματα στον Αίνο, κ.α.121
αναφερόμενος σε οθωμανικό κατάστιχο ως «κυρ Δημήτρης Τεκφούρ»122 (το «τεκφούρ» σήμαινε
οποιονδήποτε βυζαντινό ηγεμόνα), αναφέρεται ακόμη με μυθώδη περιουσία από
φοροεκμισθώσεις ο Μιχαήλ Καντακουζηνός, ο οποίος όμως εκτελέστηκε το 1578 λόγω χρεών στο
οθωμανικό ταμείο 30 εκατομμυρίων άσπρων123.
Παραγωγή στον Μεσαίωνα (1570): 124
Μενίδι (136 νοικοκυριά)
• Σιτάρι 55.999 κιλά
• Κριθάρι 208.200 κιλά
• Πρόβατα 2100 κεφάλια
• Λάδι 461 μέτρα
Συνολική παραγωγή χωριών Αττικής:
 Σιτάρι 2.544.000 κιλά
 Κριθάρι 4.243.200 κιλά
 Πρόβατα 82.510 κεφάλια
 Λινάρι 5.440 κιλά (;)
 Κρασί 8.446 μέτρα
 Λάδι 1.654 μέτρα
Παραγωγή της πόλης των Αθηνών:
 Σιτάρι 260.799
 Κριθάρι 1.635.200
 Λινάρι 9.692 δέματα
 Πρόβατα 7.000
 Κρασί 23.076 μέτρα
 Λάδι 34.769
 βαμβάκι 770 μπάλες
Από τα παραπάνω στοιχεία είναι φανερό ότι φυσικά, η πόλη των Αθηνών δεν μπορούσε να
παράγει κοντά 2 εκατομμύρια κιλά σιτηρά, ούτε να έχει 7000 πρόβατα, κρασί, λάδι και λινάρι σε
117Στριφτού-Βάθη

694. Γιώτας, Συμβολή… 31
ξένοι ταξιδιώτες…, τ.Γ.2 σελ. 90, αναφορά στου Γιώτα, Συμβολή… σελ. 31
119Μουζάκης, Συμβολή… 115 με αναφορές στον Κορδάτο, τον Γέροντα, τον Καμπούρογλου και τον Γιώτα.
120HalilInalcik- Donald Quataert (επιμ.) Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τ.Α 1300-1600,
CambridgeUniv.Press, 1994, ελλ.μτφρ. Αθήνα 2008, σελ. 234 κ.εφ.
121H.Inalcik, οπ.παρ. 236
122H.Inalcik, οπ.παρ. 236
123N.Iorga, Byzance apres Byzance: continuation de la vie Byzantine, Bukarest 1971, αναφοράστον H.Inalcik, 237
124M.Kiel, populationgrowthandfoodproduction …. οπ.παρ. σελ. 131 , 133
118Κ.Σιμόπουλου
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τόσες ποσότητες. Είναι προφανές ότι κτήματα των Αθηναίων ήταν στην ενδοχώρα του
Λεκανοπεδίου, και φυσικά ούτε στο Θριάσιο, ούτε στα Μεσόγεια αλλά μέσα στο Λεκανοπέδιο, με
απλά λόγια στην αχαρνική πεδιάδα –κάποια μεγάλα κτήματα, ήταν στην περιοχή πέραν του
Κηφισού (Κουκουβάουνες, Μαρούσι, Χαλάνδρι, Κηφισιά) σε χέρια ντόπιων ή και αθηναίων, αλλά η
μεγάλη μάζα ήταν στα χέρια αρβανιτών αθηναίων (γκαγκαρέων) στην πεδιάδα των Αχαρνών.
Στην δεύτερη φάση της οθωμανικής περιόδου,επανέρχεται δριμύτερη η μεγάλη γαιοκτησία
τόσο από έλληνες και αρβανίτες όσο και από την Εκκλησία, και βέβαια από τους οθωμανούς οι
οποίοι «ξεπέρασαν» ουσιαστικά τον ισλαμικό Νόμο (η γή ανήκει στον Θεό και οι ιδιοκτήτες γής
κατέχουν μόνο την νομή αλλά όχι την κυριότητα) και είναι κάτοχοι όχι πλέον παραχώρησης νομής
από τον εκπρόσωπο του Θεού επί της γής, τον Σουλτάνο, αλλά και ουσιαστικής ιδιοκτησίας 125,
μετατρέποντας το χάσι, το ζαϊμέτι ή το τιμάριό τους σε τσιφλίκι. Γνωστές μεγάλες γαιοκτησίες
στην περιοχή είναι το Μονομάτι, το Καλυφτάκι, η Βαρυμπόμπη, με κολλίγους Μενιδιάτες126
Από τους οθωμανούς αναφέρονται ως γαιοκτήμονες της περιοχής ο Κιαμήλ Μπέης, κάτοικος
Κορίνθου ο οποίος κατείχε το Μονομάτι, την Βαρυμπόμπη και άλλα κτήματα στην Αττική 127. Οι
οθωμανοί κυρίως είχαν κτήματα σε όλη την Αττική, και κτήματα και εξοχικές επαύλεις στην
Κηφισιά, λόγω της προνομιακής θέσης της, την ύπαρξη υδάτων και πρασίνου, άλλωστε η Κηφισιά
ήταν συνεχώς η αριστοκρατική εξοχή των Αθηναίων, στην αρχαιότητα, στα ρωμαϊκά χρόνια, στο
Βυζάντιο, στην οθωμανική περίοδο, αλλά και στο σύγχρονο ελληνικό κράτος, ιδίως τον 19ο αι. Στην
Κηφισιά υπάρχουν και τα περισσότερα τουρκικά σπίτια, 35 ενώ στα άλλα χωριά δεν ξεπερνούν τα
5-10 ανά χωριό (Μαρούσι 7 Χαλάνδρι 15, κλπ), και εντοπίζονται κυρίως σε Κηφισιά, Μαρούσι,
Χαλάνδρι και Κουκουβάουνες128, όπως επίσης και πολλά ισλαμικά βακούφια τζαμιών των
Αθηνών129.
Στην καταγραφή των οθωμανικών κτημάτων σε όλη την Αττική, καταγράφονται μεγάλα
κτήματα από 1 έως 4 «ζευγάρια» (1 ζευγάρι περίπου 300-400 στρέμματα), ελαιόδενδρα, μύλοι
(συνήθως σε συνιδιοκτησία με χριστιανούς της περιοχής)130 κ.α. Εκτός των γνωστών μεγάλων
κτημάτων (Μονομάτι……) τα μεγαλύτερα κτήματα είναι στην περιοχή των Αχαρνών, και αυτό είναι
φυσικό μια και υπάρχει μεγάλη πεδιάδα. Ως ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων αναφέρονται και
εκκλησιαστικά ιδρύματα όπως η Μονή Αστερίου ή ισλαμικά βακούφια όπως το μεγάλο κτήμα
τεσσάρων ζευγαριών μεταξύ Μαρουσιού-Μαγκουφάνας-Καλογρέζας που οικειοποιήθηκε ο
Χασεκής131 κ.α.
Αρβανίτες γαιοκτήμονες ήταν όπως είδαμε οι ελθόντες (μαζί με τους υποτακτικούς τους)
ευγενείς από την Πελοπόννησο γκαγκαρέοι, αλλά και άλλοι όπως ο Τατόης (αναγράφεται περί το
1542 ως Γεώργιος Αρτίκης Τατόης132) ενώ έλληνες γαιοκτήμονες αναφέρονται σε μεγάλα κτήματα
σε όλη την Αττική και για την περιοχή οι Καλογριάννης 133 και άλλοι, οι Γκικαίοι, οι
Χατζησπυραίοι134 που αναφέρει ο Γιώτας, έχουν μάλλον αρβανίτικα ονόματα. Σημειώνεται
χαρακτηριστικά ότι εγκαταλειμμένα κτήματα αγροτών που μετανάστευσαν στην Πελοπόννησο
στους τουρκοβενετικούς πολέμους και δεν ξαναγύρισαν, πωλήθηκαν σύμφωνα με το οθωμανικό
Δίκαιο από το οθωμανικό κράτος σε «ομάδα» αρχόντων αθηναίων (Ι.Μπενιζέλος, Γ.Καίλης,
Σ.Λατίνος, Ν.Κακούρης, Στ. Μπενάρδος, Ν.Καρρόρης κ.α.)135
Η εκκλησιαστική περιουσία είναι γνωστή για την περιοχή, αναφέρονται ως μεγαλογαιοκτησίες
αλλά και μικρομεσαίες ιδιοκτησίες που περιήλθαν με διάφορους τρόπους, στην Μονή Πετράκη, την
125βλ.

ειδική ανάλυση στου HalilInalcik,οπ.παρ. κεφ. «Κράτος, Γή και χωρικοί» σελ. 114 κ.εφ. όπου και πλούσια βιβλιογραφία
190
127Γιώτας, Συμβολή…25 κ.εφ. , Στριφτού-Βάθη, 649
128Γιώτας, Συμβολή ..18
129Βλ. καταγραφή και ανάλυση στο Δ.Γιώτας, Στοιχεία γαιοκτητικού καθεστώτος στα χωριά του Καταδέματος στις αρχές του 19 ου
αι. Λαμπηδών, Οκτ.-Δεκ. 1999. Ο Γιώτας στηρίζεται στην καταγραφή των τουρκικών ιδιοκτησιών του 1831 η οποία ευρίσκεται στα
Γενικά Αρχεία του Κράτους.
130Γιώτας, Στοιχεία γαιοκτητικού καθεστώτος…
131Δ.Γιώτας, Στοιχεία γαιοκτητικου καθεστώτος…
132Μουζάκης, Σχεδίασμα …117
133Μουζάκης, Σχεδίασμα…141
134Γιώτας στοιχεία γαιοκτητικού καθεστώτος …
135Καμπούρογλους, Μνημεία Αθηνών, Ι. 371, αναφορά στου Μουζάκη, Σχεδίασμα 166
126Μουζάκης,
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Μονή Οσίας Φιλοθέης, την Μονή Πεντέλης, την Μονή Κλειστών, την Μονή Αγίου Ιωάννου και
άλλες μικρότερες136. Κατά τον 17ο-18ο αι. εμφανίζονται με ιδιαίτερη δραστηριότητα και οι Μονές
Νταού Πεντέλης, Καισαριανής, Αγίου Ιωάννου Καρρέα, και η Ασωμάτων Πετράκη 137. Ο
Καμπούρογλους παραθέτει σειρά «οικειοθελών πωλήσεων» στις αθηναϊκές Μονές κτημάτων
μικροκαλλιεργητών138. Περίπου τα 4/5 των «ελληνικών» ιδιοκτησιών ανήκαν στην Εκκλησία,
όπως δέχεται και ο Γιώτας139.
Η συνεχής απώλεια των περιουσιών των μικροκαλλιεργητών και η μετατροπή τους σε
κολλλίγους και η εκμετάλλευσή τους από τους γαιοκτήμονες κάθε είδους (έλληνες, αρβανίτες,
Μονές και οθωμανούς) είναι γνωστή και έχει αναλυθεί σε κάθε ελληνικό χώρο, και φυσικά η
περιοχή μας δεν αποτελεί εξαίρεση, και η βιβλιογραφία είναι ήδη πλούσια 140. Ειδικότερα στην
Αθήνα και τα χωριά της, η συγκέντρωση σε λίγα χέρια της γής εντάθηκε την εποχή του Χατζή-Αλή
Χασεκή. Μετά τον αποκεφαλισμό του το 1795 η περιουσία που είχε συγκεντρώσει, θεωρήθηκε
κρατική (μιριγιέ) και πωλήθηκε, προφανώς οι αγοραστές δεν ήταν οι παληοί μικροϊδιοκτήτες της
αλλά οι γνωστοί «άρχοντες» και άλλοι εκτός Αθηνών κεφαλαιούχοι141.
Η αχαρνική πεδιάδα ήταν όπως είναι φυσικό διάσπαρτη από οικήσεις για την ευχερέστερη
καλλιέργεια, οι οικήσεις αυτές ήταν «καθίσματα» γεωργών, ή συστάδες οικιών μεγάλων
οικογενειών, και όπως αναφέρει η Στριφτού-Βάθη οι ιδιοκτησίες των αχαρνέων έφθαναν και
πέραν των Αχαρνών142. Παράλληλα, στην Πάρνηθα υπήρχαν εγκαταστάσεις νομάδων
Σαρακατσάνων143 αλλά και ντόπιων κτηνοτρόφων και ανθρακέων σε «χωριά» όπως τα Σαλονίκη,
Μαχούνια, Λιόπεσι, Παλαιοχώρι, Ντράσιζα, Αγ. Μερκούριος, Βούτημα, Λοιμικό 144 κ.α. αλλά και κατά
εποχές και αρβανιτών φυλάρχων, κτηνοτρόφων παράλληλα και ληστών145.
Το Μενίδι, αναφέρεται ότι είχε σταθερή αύξηση πληθυσμού από το 1506 ως το 1570, με
πληθυσμό από 72 σε 136 εστίες. Το 1642 έχουμε μια μείωση σε 50 εστίες, που κατά τον κ.Γιώτα 146
και Kiel είναι ή πραγματική λόγω δυσμενών κλιματολογικών συνθηκών ή φαινομενική λόγω της
διασποράς του πληθυσμού στα τσιφλίκια, άλλωστε η παραγωγή είναι συνεχώς αύξουσα σε
κριθάρι, πρόβατα και λάδι γεγονός που αδυνατίζει την άποψη του Kiel για δυσμενείς
κλιματολογικές συνθήκες.
Η αττική ενδοχώρα, και κυρίως η περιοχή του Λεκανοπεδίου, αποτελεί μια ενότητα στους
χρόνους αυτούς, γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής και αστικής ζωής και παραγωγής. Υπάρχει η
Αθήνα, με μεγάλη παραγωγή μελιού, λαδιού, κεριού, βελανιδιών και μετάξης 147, υπάρχουν
παράλληλα και τα χωριά της, η Κηφισιά ως αγροτικός αλλά και χώρος εξοχικής κατοικίας της
αριστοκρατίας, το Μαρούσι ως γεωργικός χώρος (εληές, σιτηρά και κρασί) οι Αχαρνές και οι
Κουκουβάουνες ως αγροτοκτηνοτροφικός χώρος όπως από την αρχή της ιστορίας τους, καθώς και
νεώτερες (μεσαιωνικές) αρβανίτικες εποικήσεις, όπως τα Λιόσια και η Χασιά. Είναι γεγονός ότι
πολλοί μενιδιάτες είναι και κάτοικοι Αθηνών, όπως ο Μητρολέκκας148, άλλωστε οι σχέσεις
Γκαγκαρέων με τους υποτακτικούς τους στα κτήματά τους στην αχαρνική πεδιάδα είναι σχέσεις
συνεχείς, σχέσεις εξάρτησης αλλά και συνάφειας. Αναδιφώντας έγγραφα και συμβόλαια της
εποχής, βλέπουμε ονόματα οικογενειών από τα χωριά του βόρειου Λεκανοπεδίου (Μενίδι,
136Δ.Γιώτας

Παλιά Μοναστήρια της Πάρνηθας, Φυλή, 2004, Μουζάκης, Σχεδίασμα …97
επιδράσεις της αγροτικής μεταρρύθμισης και της αποκατάστασης των προσφύγων στο
καθεστώς γαιοκτησίας …το παράδειγμα του Μαρουσιού, Πρακτικά Συνεδρίου Ελευθέριος Βενιζέλος και η ελληνική πόλη, Αθήνα
2005, σελ.111 κ.εφ. Μουζάκης 140
138Καμπούρογλους, Μνημεία Ιστορίας Αθηνών, τ.1-3, Αθήναι …..
139Γιώτας, Συμβολή …27
140Μουζάκής, Σχεδίασμα… 140 κ.εφ., 143. κ.α.
141Καμπούρογλους, οπ.παρ. Μπενιζέλος κ.α. αναφορά στου Μουζάκη, Σχεδίασμα… 184
142Στριφτού-Βάθη 650-651
143Γιώτας, Συμβολή …20 κ.εφ.
144Μουζάκης, Σχεδίασμα… 120
145Μουζάκης, Σχεδίασμα, 174 κ.εφ.
146Δ.Γιώτας, Συμβολή στην ιστορική έρευνα της Αττικής, Αχαρνές 2002 σελ. 18, 40-46, και ακόμη, του ίδιου, Αττική, χωριά και
κάτοικοι στα σκοτεινά χρόνια, Λαμπηδών τ.26-28 και Στριφτού-Βάθη σελ. 693.
147Μουζάκης Σχεδίασμα … 98, 155 κ.α. με αναφορές σε Μέρτζιο, περιηγητές, εκθέσεις προξένων Βενετίας και Γαλλίας ανάλογα με
την εποχή κ.α. ερευνητές. Η βιβλιογραφία είναι πλούσια και γνωστή.
148Στριφτού-Βάθη, 682
137Α.Παπασταματίου-Σαρηγιάννη,
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Κουκουβάουνες, Μαρούσι κ.α.) να έχουν άμεση σχέση με την Αθήνα ως διακεκριμένοι αθηναίοι
πολίτες149.
Επίσης, οι αχαρνείς, έχοντας άμεση σχέση με την Πάρνηθα και τα περάσματά της, τα Δερβένια,
ήσαν και Ντερβεντζήδες, όπως και οι Χασιώτες, και μάλιστα είχαν γι’ αυτό απαλλαγή από φόρους
150.
Ετσι, οι σχέσεις υπαίθρου-πόλης στον Μεσαίωνα πέρασαν διάφορες φάσεις. Ανεξάρτητα από τις
διάφορες πολεμικές επιχειρήσεις και τις βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών ή και την αναγκαστική
προσφυγιά τους στους τουκοβενετικούς πολέμους από τα τέλη του 17ου ως τις αρχές του 18ου
αιώνα, από τις εκστρατείες του Μοροζίνη μέχρι τελικά την Συνθήκη του Πασσάροβιτς, οι σχέσεις
πόλης-υπαίθρου στην περιοχή μας ήταν συνεχείς χωρίς μεταβολή, πλην εκείνης της
εκφεουδαλοποίησης και της ενδυνάμωσης της μεγάλης γαιοκτησίας με την ταυτόχρονη μετατροπή
των ελεύθερων καλλιεργητών σε κολλίγους στα πρώην κτήματά τους. Χαρακτηριστικά
αναφέρεται ότι οι μικροκαλλιεργητές είχαν ελάχιστη περιουσία, ένα σπίτι με κήπο, ένα στρέμμα
αμπέλι, μερικές κυψέλες και μερικά ελαιόδεντρα, τα ελάχιστα δηλαδή για την επιβίωσή τους 151.
Υπήρχε έτσι η «πόλη των Αθηνών» ως διοικητικό, οικονομικό και πνευματικό κέντρο, στην
οποία τελικά «ανήκαν» οι κάτοικοι της υπαίθρου. Οι γαιοκτήμονες, στην πλειοψηφία τους έμεναν
κατ’ αρχήν στην Αθήνα, ασκώντας και εξουσία ως «άρχοντες» με δεύτερο τελικά σπίτι στην
ύπαιθρο (όσοι δεν ήταν γηγενείς ή βυζαντινοί αθηναίοι), ενώ οι μικροκαλλιεργητές (ελεύθεροι και
κολλίγοι) κατοικούσαν στα χωριά, και στα «καθίσματα» στην ύπαιθρο, για να είναι κοντά στον
παραγωγικό τους χώρο. Δεμένοι με την γή, τα κοπάδια και τα δάση, εργάζονταν εξοντωτικά,
ζούσαν την ζωή του χωριού ή της αγροτικής τους εγκατάστασης και μετείχαν στην κοινωνική ζωή
σε γιορτές και πανυγύρεις που λάμβαναν χώρα τόσο στα εκκλησάκια στην ύπαιθρο, όσο και μέσα
στα κεφαλοχώρια, όπως το Μενίδι, το Μαρούσι, τα Λιόσια κ.α.
Κατά τον Μουζάκη152, υπήρχε ανάμειξη πληθυσμών των μακρυνών και κοντινών προς την
Αθήνα χωριών, αρβανιτών και ελληνικών πληθυσμών και όλων αυτών και με την Αθήνα, η οποία
οφείλεται σε αναγκαστική κινητικότητα λόγω των επάλληλων αναστατώσεων στην Αττική και
εντάθηκε μετά την εποχή του Χατζή Αλή Χασεκή, κυρίως από εύρωστα αρβανιτοχώρια (Χασιά,
Κιούρκα κ.α.) που δεν υπέστησαν τις συνέπειες του Χασεκή και που είχαν οικονομικές σχέσεις με
τα χωριά των Αθηνών και την ίδια την Αθήνα, με αποτέλεσμα και την τελική μετακίνηση τους προς
τα νότια στα εγγύτερα χωριά (Μαρούσι, Κουκουβάουνες, Μενίδι κ.α.).
Με έλεγχο των ονομάτων και την εποχή εμφάνισής τους, είχαμε καταλήξει153 αφ’ ενός στο ότι τα
αρβανίτικα ονόματα εμφανίζονται μετά το 1770 στο Μαρούσι και αφ’ ετέρου ότι Αθηναϊκές,
Μαρουσιώτικες και Μενιδιάτικες οικογένειες είχαν μεγάλη συνάφεια, επιφανή και μη ονόματα
ήταν κοινά σε Αθήνα και στα παραπάνω χωριά, ακόμη και μεταξύ των χωριών αυτών.
ο Μουζάκης αποδεικνύει επίσης ότι ένα μεγάλο ποσοστό κατοίκων χωριών-Αθήνας είχε άμεση
σχέση154. Σύμφωνα με τον Μουζάκη, το μεγαλύτερο ποσοστό «αθηναϊκών» οικογενειών εμφανίζει
το Μαρούσι, αντίστροφα, το Μενίδι έχει τους περισσότερους μενιδιάτες στην Αθήνα. Βέβαια σε μια
τέτοια αφίδρομη σχέση, δεν είσαι πάντα βέβαιος ότι η τάδε οικογένεια είναι εκ καταγωγής
μενιδιάτικη, ή η δείνα οικογένεια είναι εκ καταγωγής αθηναϊκή, αυτό όμως που είναι βέβαιο, είναι
ότι η συνάφεια Αθηνών και των χωριών της πεδινής ενδοχώρας της είναι αναμφισβήτητη και ότι
τα χωριά αυτά, λειτουργούν ως οι «παραγωγικοί χώροι» των Αθηνών, σε τελικά ενιαίο σύνολο, που
αποδεικνύεται από την συμμετοχή στα κοινά ως «προύχοντες Αθηνών» οικογενειών των χωριών
αυτών

149Μουζάκης,

Σχεδίασμα …195 και ειδικότερη ανάλυση 196 κ.εφ.
658
151J.Sibthorp, RemarksrespectingAttica (1820) αναφοράστουΜουζάκη, Σχεδίασμα ..186
152Μουζάκης , Σχεδίασμα…196 κ.εφ. του ίδιου, τα χωριά του Λεκανοπεδίου της Αττικής και η σχέση τους με την Αθήνα,
«τα Αθηναϊκά», τ.102, Αθήναι 1998-99 σελ. 57 κ.εφ.
153Α.Παπασταματίου-Σαρηγιάννη, Γ.Σαρηγιάννης Παληές οικογένειες του Μαρουσιού, εισήγηση (αδημοσίευτη) στο
Δ.Συμπόσιο Ιστορίαςκαι Λαογραφίας Αττικής , Ανω Λιόσια 1991
154Μουζάκης, τα χωριά..
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Η Γαιοκτησία στο νέο Ελληνικό Βασίλειο
Μετά την σύσταση του Ελληνικού Βασιλείου, στο γαιοκτητικό σύστημα επέρχονται αλλαγές
στους ιδιοκτήτες αλλά και στην μορφή της Γαιοκτησίας, από την παράνομη κατά το Οθωμανικό
Δίκαιο δημιουργία τσιφλικιών του 18ου-19ου αιώνα, έχομε τις επίσης παράνομες πωλήσεις αυτών
των κτημάτων σε έλληνες, φιλλέληνες και ξένους κεφαλαιούχους155.
Τα τσιφλίκια αυτά, επίσης παράνομα εφ’ όσον αποτελούσαν Δημόσια Περιουσία μια και
αποκτήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο ως λεία Πολέμου Κρατικής Οθωμανικής Περιουσίας,
πέρασαν στα χέρια τόσο άμεσα το 1831 όσο και αργότερα ως το τέλος του 19ου αιώνα:
 ελλήνων φαναριωτών (Φενερλήδες, πρίγκηψ Καντακουζηνός (Κωνσταντινούπολη),
πρίγκηπες Καρατζάς και Βότσαρης (Μολδοβλαχία) Ραγκαβήδες από την Πόλη156),
 φιλλελήνων (Γεώργιος Φίνλεϋ, Δούκισσα της Πλακεντίας, Γκρόπιους, (πρόξενος της
Αυστρίας) Ναύαρχος Μάλκομ… Ο Φίνλεϋ πρωτοστάτησε στην «αναγνώριση» των πωλήσεων τόσο
με παραστάσεις στην ελληνική Κυβέρνηση, όσο και με επιστολές στον βρετανό Πρέσβυ Λάϊονς και
στο βρεττανό Πρωθυπουργό Πάλμερστον. Αγορές του ήταν ο μετέπειτα Βασιλικός κήπος, το κτήμα
Λιοσίων (στον Μαραθώνα;;157), κτήματα στην βόρεια Αττική κ.α.158), ο Φίνλεϋ στον Μαραθώνα, ο
Roujoux στο Χαρβάτι, ο Lapierre στο (Κακο)Σάλεσι159 και πολλοί άλλοι.
 ελλήνων της διασποράς (Συγγρός, Ζωγράφος, Χαροκόπος, Κασαβέτης….),
 ή στρατιωτικών ηγετών της Επανάστασης (Μακρυγιάννης, Ζαχαρίτσας, κ.α),
 ή γηγενείς Αθηναίοι Ι.Βλάχος Π.Πούλος, Κ.Πιττάκης160, Λουκάς Πύρρου, 161 Στρέφης,
Α.Σκουζές, Λογοθέτης, Καλλιφρονάς162 κ.α.
 ή (αργότερα) επιφανείς κεφαλαιούχοι (Βασιλεύς Γεώργιος ο Α., το κτήμα Τατοϊου,) κ.α.
Ιωάννης Μιαούλης (γυιός του Ανδρέα Μιαούλη), Δημήτριος Θεοδωράκης (συγγενής του Λάζαρου
Κουντουριώτη),
Σούτσοι, Σκυλίτσηδες, Α.Κοντόσταυλος (από την Χίο), Α. Λουριώτης163,
(πλουτήσας από τα δάνεια της Ανεξαρτησίας)164 Γ.Λεβέντης, ο Συγγρός που είδαμε παραπάνω, κ.α.
Ολα τα μεγάλα ονόματα της υψηλής Κοινωνίας του 19ου αιώνα των Αθηνών…..
Η ελληνική κυβέρνηση είχε εμπλακεί στο Πρωτόκολλο του Λονδίνου που συνέδεε την πώληση
των κτημάτων με την παράδοση της Αττικής και της Εύβοιας στους Ελληνες από τους Τούρκους
που εξακολουθούσαν να την κατέχουν και οι προσπάθειές της ήταν να πωληθούν μεν αλλά όχι
ανεξέλεγκτα, ιδίως τα δάση, βουνά κ.α. που ήταν σίγουρο ότι ήταν δημόσια περιουσία και στην
οθωμανική Κυβέρνηση165. Τελικά οι ομάδες πίεσης των γαιοκτημόνων παλαιών, νέων και
επίδοξων, μαζί με τα 2 από τα 3 μέλη της Επιτροπής Κ.Μάνου και Ι.Μίσσιου, πέτυχαν την συνέχιση
της πώλησης, στις επίμονες αιτιάσεις της Κυβέρνησης για την μή νομιμότητα της ιδιοκτησίας από
τους οθωμανούς «ιδιοκτήτες», ο κάτοχος του επίσημου κτηματολόγιου προύχων Αθηναίος
Σπ.Παλαιολόγος, απλά αρνήθηκε να το παραδώσει στην Κυβέρνηση166.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με το Οθωμανικό Δίκαιο, οι ιδιωτικές ιδιοκτησίες (μούλκια)
(σπίτια, μελισσσομάντρες, μύλοι, κήποι, αμπέλια, εληές, εργαστήρια όσα δημιουργούνται με
155Δ.Γιώτας,

Στοιχεία γαιοκτητικού καθεστώτος στα χωριά του Καταδέματος Αττικής στις αρχές του 19 ου αιώνα. Λαμπηδών, Οκτ.Δεκ. 1999, Θ.Δρίκος, Οι πωλήσεις οθωμανικών ιδιοκτησιών της Ατικής 1830-1831, Αθήνα1994, ακόμη γιά την περιοχή
Μαγκουφάνας αλλά και την ευρύτερη περιοχή, Α.Παπασταματίου-Σαρηγιάννη η εξέλιξη της γαιοκτησίας στο ΒΔ Μαρούσι από την
Απελευθέρωση ως τον Μεσοπόλεμο, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής, Μαρούσι 2001, σελ. 330 κ.έφ., και
της ίδιας «επιδράσεις της αγροτικής μεταρρύθμισης και της αποκατάστασης των προσφύγων στο καθεστώς γαιοκτησίας στην
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας στο Μεσοπόλεμο. Το παράδειγμα του Μαρουσιού». Πρακτικά Συνεδρίου ο Βενιζέλος και η ελληνική
πόλη, Αθήνα 2005, σελ. 111 κ.εφ., για την βόρεια Αττική, Α.Μηλιώνης, το γαιοκτητικό καθεστώς της βόρειας Αττικής στους
τελευταίους χρόνους της Τουρκοκρατίας και μετά την Απελευθέρωση, Πρακτικά Α.Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας βορείου
Αττικής, Αχαρναί 1989, σελ. 89 κ.εφ.
156Θ.Δρίκος, 72
157Μηλιώνης 97
158Θ.Δρίκος, 74,75
159Μηλιώνης 95
160Θ.Δρίκος, 36
161Θ.Δρίκος 56
162Μηλιώνης 95
163Θ.Δρίκος…30 κ.εφ.
164Θ.Δρίκος 72
165Θ.Δρίκος, 40
166Θ.Δρίκος, 41
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ανθρώπινη εργασία) μεταβιβάζονταν με χοτζέτια, τα δημόσια κτήματα (δάση, βοσκότοποι, λίμνες
κλπ) παραχωρούντο από την Υψηλή Πύλη με ταπιά. Ομως, για τις μεταβιβάσεις που έγιναν το
1830-31 ο εκπρόσωπος της Οθωμανικής Κυβέρνησης Χατζή Ισμαήλ Μπέης εξέδιδε χοτζέτια, τα
οποία όσα αφορούσαν δάση, βοσκότοπους κλπ ήταν παράνομα167.
Ο Α.Συγγρός το 1875, αγοράζει από τους κληρονόμους του Ι.Παπαρηγόπουλου168 το «κτήμα του
Ωρωπού που περιλαμβάνει τα χωριά Ωρωπός, Σκάλα Ωρωπού, Μαρκόπουλο, Μήλεσι, Χαλκούτσι
(εκτός Ωρωπού και Μαρκόπουλο που ήταν «ιδιόκτητα» και δεν ανήκαν στο τσιφλίκι)169. Ο
Α.Συγγρός επίσης το 1875 αγοράζει από τον Lapierre το κτήμα «Σάλεσι» έκτασης 200.00
στρεμμάτων μαζί με το χωριό Μπούγα και το ενοικιάζει στον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο γιά
εκμετάλλευση170 . Είναι γνωστές οι εξεγέρσεις των αγροτών κατά του Συγγρού 171, δεν θα
αναφερθούμε στο παρόν σ’ αυτές.
Επίσης η Ι. Μ. Πεντέλης (νότια κλυτή της Πεντέλης) Ι. Μ. Πετράκη (Δυτικές υπώρειες
Κοκκιναράς, Μορτερό, Μαρούσι). Ο Στ. Γεωργαντάς, η Φενερλή (Κηφισιά -Μαγκουφάνα) ο
Κατσίμπαλης και ο Κασσαβέτης (Μαγκουφάνα)172 και πολλοί ακόμη, σε όλη την Αττική και τον
σταδιακά απελευθερούμενο ελληνικό χώρο.
Τελικά όπως εύστοχα και πικρόχολα σημειώνει ο Θ. Δρίκος, «ασφαλώς οι μεγάλοι χαμένοι ήταν
οι χωρικοί της Αττικής. Γι’ αυτούς διατηρήθηκε το προηγούμενο καθεστώς γαιοκτησίας. Η μόνη
διαφορά ήταν η αλλαγή των αφεντικών…»173

Η πεδινή περιοχή των Αχαρνών στον 19ο αιώνα (Kaupert, 1875). Η εικόνα αυτή
ανταποκρίνεται και στην μεσαιωνική περίοδο από την έλευση των αρβανιτών ατον 14 ο αι.
και μετά. Ο ποταμός Κηφισός διαχωρίζει την περιοχή Αχαρνών από την περιοχή ΚηφισιάςΜαρουσιού-Χαλανδρίου, οι οδοί που οδηγούν στην Πάρνηθα είναι αριστερά προς την Φυλή
(Χασιά) και δεξιά προς την Δεκέλεια. Διακρίνονται οι Κουκουβάουνες μετά τον Κηφισό, τα
Ανω και τα Κάτω Λιόσια και το Καματερό στην άκρη του Αιγάλεω. (Τα Κάτω Λιόσια
ιδρύθηκαν από την βασίλισσα Αμαλία στα μέσα του 19ου αι, ως οικισμός εργαζομένων στα
βασιλικά κτήματα του Πύργου Βασιλίσσης, και το Ηράκλειο επεκτάθηκε την ίδια εποχή ως

167Θ.Δρίκος

44
με πλούσια δράση στην Επανάσταση και μετά στον διπλωματικό τομέα (Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό εκδοτικής
Αθηνών, Αθήνα 1988)
169Μηλιώνης 99
170Μηλιώνης 99-100
171Μηλιώνης 100 κ.εφ.
172Παπασταματίου-Σαρηγιάννη Πρακτικά 8ου …..330 κ.εφ.
173Θ.Δρίκος, 42
168Φιλικός,
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οικισμός βαυαρών στρατιωτών που θέλησαν να παραμείνουν στην Ελλάδα μετά το τέλος
της βαυαροκρατίας174.)

Μεσαιωνικές Αχαρνές (υπόβαθρο Kaupert, επεξεργασία και προσθήκες του συγγρ.).
Σημειώνεται το «όριο» που επιβάλλει ο Κηφισσός, καθώς και οι χαρακτηριστικοί δρόμοι
Αθηνών-Κιοσίων-Χασιάς, Αθηνών-Αχαρνών-Δεκέλειας, Αχαρνών-Λιοσίων-Ελευσίνας και οι
συνδετικοί δρόμοι Αχαρνών-Κουκουβαούνων-Μαρουσιού.

Παπασταματίου –Σαρηγιάννη (Ελ.Βενιζέλος …Πρακτικά σελ. 114). Ιδιοκτησίες :
1α.Αδριανή Κολοκοτρώνη 1β. κληρονόμοι Φιλίππου, 2α. Σοφία Μορέλα, 2β. Κ.Κατσίμπαλης,
3. Κ.Κασσαβέτης. δεξιπα εικονίζετασι και ως τοπωνύμιο το «κτήμα Κάσδασγλη». Σχεδόν
όλοι είναι έλληνες του εξωτερικού (Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια κλπ)

174

Αντ. Θεοδωρόπουλος, Ηράκλειο Αττικής, Αθήνα 1997
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Θεοδωρόπουλος, Ηράκλειο Αττικής, Αθήνα 1997, σελ. 198. Χαρακτηριστική δημοσίευση
που δείχνει «πώς γράφεται η Ιστορία»! όπου ο συντάκτης της αποδέχεται όλες τις
καταπατήσεις ως νόμιμες ιδιοκτησίες. Οι αναφερόμενες Πραγματογνωμοσύνες δεν έγιναν
δεκτές από τα Δικαστήρια, (Βέϊκων, Χαροκόπων, Κέκρωπος κλπ)

Μετόχι Αγίας Φιλοθέης, αριστερά η Πραγματογνωμοσύνη που δεν απεδέχθη το Εφετείο,
η οποία παρουσιάζει τοι κτήμα ενιαίο και εξαπλάσιο της κρατικής παραχώρησης του 1841
!!!!! Δεξιά σχηματική σύγκριση των εκτάσεων της αρχικής παραχώρησης (1841) και της
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διανομής του 1902. (πηγή και βιβλιογραφία –δικαστικές Αποφάσεις κλπ έγγραφαΓ.Σαρηγιάννης Τα Μετόχι της Αγίας Φιλοθέης …. Αμαρυσία 23.2.2003). Παρόμοιες
καταπατήσεις υπάρχουν για όλη την Αττική. (Φραγκουδάκης, οπ.παρ. Φ.Τούντα,
Μετασχηματισμοί της μεγάλης γαιοκτησίας στην Αττική κατά τον Μεσοπόλεμο και οξ
επιπτώσεις τους στην αποδάσωση και την οικιστική ανάπτυξη της Πρωτεύουσας,
Πρακτικά Συνεδρίου «ο Ελ.Βενιζέλος και η ελληνική πόλη» Αθήνα 2005,
σελ. 269,
Θ.Δρίκος, οπ.παρ. κ.α.)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
Οι σχέσεις των Αχαρνών με την Αθήνα, ως κυρίαρχη ανεξάρτητη κώμη, ως τμήμα των
Αθηνών, ως αγροτικό χωριό της Αττικής. Σχέσεις παραγωγής, κοινωνικές, πολιτικές και
διοικητικές.
Είδαμε την σχέση των Αχαρνών με την Αθήνα σε όλη την διάρκεια της ιστορίας τους : από μικρή
ανεξάρτητη αγροτική κώμη, σε κώμη που ανήκε σε μια από τις «πόλεις» της Αττικής
Δωδεκαπόλεως του Κέκροπα (πιθανότατα της Δεκέλειας) στην συνέχεια ως κώμη στην μυκηναϊκή
Αθήνα όπως αυτή συνενώθηκε από τον Θησέα, ως αγροτική κώμη στην κλασική Αρχαιότητα της
οποίας όμως πολλοί κάτοικοι (οι πλουσιώτεροι) κατοικούσαν στην Αθήνα έχοντας εξοχική αλλά
και παραγωγική κατοικία –αγροικία- στις Αχαρνές, και αυτή η σχέση πέρασε στην ρωμαϊκή,
βυζαντινή και οθωμανική περίοδο. Πλούσιοι αχαρνείς γαιοκτήμονες, ήταν κάτοικοι και Αθηνών
ώστε να είναι κοντά στην Εξουσία, αλλά διατηρούσαν τις αγροικίες τους στο Αχαρνικό Πεδίο για
να είναι κοντά στην παραγωγή.
Η σχέση τους με την Αθήνα τελικά, στις τέσσερεις αυτές περιόδους (κλασική-ελληνορρωμαϊκήβυζαντινή-οθωμανική), ήταν σχέσεις συνάφειας, αλλά και σε κάποιες περιόδους και εξάρτησης. Σε
όλες τις περιόδους αγροτοποίησης της κοινωνίας (ύστερα ρωμαϊκά χρόνια, πρώϊμο και ύστερο
Βυζάντιο, οθωμανική περίοδος) οι Αχαρνές αποτελούσαν τμήμα των Αθηνών, τόσο κοινωνικά όσο
και παραγωγικά. Το μέγεθος της Αττικής, και ιδιαίτερα του Λεκανοπεδίου –γιατί οι συνθήκες στον
Ωρωπό, το Θριάσιο ή τα Μεσόγεια ήταν διαφορετικές- δεν έδιναν και πολλά περιθώρια
ανεξαρτησίας του χώρου των Αχαρνών από την Αθήνα.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΑΣ
Ιστορικός ερευνητής- Συγγραφέας
Παλαιές μενιδιάτικες δικαιοπραξίες
Είναι γνωστό ότι μετά την κατάκτηση της Αττικής από τους Τούρκους το 1456 για μεν τους
Οθωμανούς λιγοστούς κατοίκους– γαιοκτήμονες, εφαρμόστηκε το ανάλογο δίκαιο των
κατακτητών. Για τον χριστιανικό όμως πληθυσμό με τα αυτοδιοικητικά προνόμια που
παραχώρησε ο κατακτητής, ίσχυσε ένα κράμα Ρωμαϊκού και Βυζαντινού δικαίου, άτυπο βεβαίως
εφόσον δεν υπήρχαν γραπτοί νόμοι.
Το εθιμικό αυτό δίκαιο καθόριζε εκτός των άλλων και τις συναλλακτικές μεταξύ των
Χριστιανών σχέσεις και βασιζόταν στην «εξάβιβλο του Αρμενόπουλου» της Βυζαντινής εποχής με
αναγωγές στη Ρωμαϊκή νομοθεσία αλλά και στοιχεία από την Αθηναϊκή αρχαιότητα.
Στη σύνταξη των Ελληνικών δικαιοπραξιών καλούνταν ο Έλληνας Νοτάριος
(Συμβολαιογράφος) της Αθηναϊκής Κοινότητας να συντάξει τα πωλητήρια, τις ανταλλαγές, τις
διαθήκες, τα προικοσύμφωνα και όποια άλλη δικαιοπραξία, και τούτο ίσχυσε και για την ύπαιθρο
Αττική και την Αθήνα.
Σε σοβαρότερες και ευρύτερης σημασίας διενέξεις όπως π.χ. οροθετήσεις χωριών κ.λπ. ή
σπάνιες προσφυγές Ελλήνων στην Τουρκική εξουσία συμμετείχαν οι Τούρκοι με τον καδή της
Αθήνας και Τούρκους προκρίτους καθώς και οι Άρχοντες δημογέροντες της Αθήνας και των
χωριών και τα έγγραφα συντάσσονταν στην Αραβική γραφή των Τούρκων. (Αρχείο Ι.Λ.Ε.Α.).
Επίσης σε ορισμένες Νοταριακές πράξεις συμμετείχαν Τούρκοι επίσημοι πρόκριτοι κοινώς
«Αγιάννηδες» οι οποίοι προσυπέγραφαν στην κεφαλή της δικαιοπραξίας μόνο αυτοί και σφράγιζαν
με σφραγίδα δακτυλιδιού στο τέλος του εγγράφου μετά τους Έλληνες μάρτυρες και το Νοτάριο.
Τούτο κυρίως όταν Τούρκος πωλούσε σε Έλληνα.
Το κόστος των Νοταριακών Ελληνικών εγγράφων ήταν σοβαρό, όπως φαίνεται, έτσι στα χωριά
οι κάτοικοι προσέφευγαν στους εκπροσώπους της εκκλησίας, τους εφημέριους των χωριών ή τους
«Αναγνώστες» των εκκλησιών ή καλόγηρους για να συντάξουν τις δικαιοπραξίες.
Οι δικαιοπραξίες αυτές μιμούμενες τις Νοταριακές πράξεις στο λεκτικό τους είχαν σαφή
διατύπωση που δεν άφηνε ερωτήματα αμφισβήτησης και είχε τη σφραγίδα της εκκλησίας με τρεις
τρόπους. Στα προικοσύμφωνα, κοινώς «ξωφύλλια» με το σχεδίασμα του σταυρού, καλλιτεχνικό ή
απλό, με την επίκληση των Αγίων στην αρχή του εγγράφου και με την υπογραφή του συντάκτη
ιερωμένου.
Αυτό το τυπικό έδινε στο έγγραφο ομόλογο, προικοσύμφωνο (ξοφύλλι) κ.λπ. μια
αδιαμφισβήτητη ιερότητα, αλλά και εγκυρότητα συναλλακτικής πράξης μια και στα χρόνια αυτά η
θρησκευτική προσήλωση των Χριστιανών ήταν το σίγουρο καταφύγιο των Ελλήνων, το στήριγμα
και η ελπίδα ότι οι θείες δυνάμεις ενέκριναν τις πράξεις τους. Έτσι η επίκληση των Αγίων ως
διαμεσολαβητών στις συναλλαγές των ανθρώπων αντικαθιστούσε κάτι ασύγκριτα εγκυρότερο
από την επίκληση μιας επίγειας ανώτατης και παραδεκτής Αρχής που δεν υπήρχε για τους
Χριστιανούς. Προσέφευγαν λοιπόν στα όσια και ιερά στα οποία ήλπιζαν, για την απελευθέρωση
από τα βάσανα της υποδούλωσης, αλλά και για τις καθημερινές συναλλαγές τους.
Αυτά για το «ξωφύλλι», το προικοσύμφωνο δηλαδή, που συντάσσονταν λίγο πριν το γάμο και
περιλάμβανε την προικοδότηση της μελλόνυμφης από τον πατέρα της ή και τη μητέρα της, ακόμα
και από θείους ή θείες άκληρες ή αντικαταστάτες των γονέων που δεν ήταν εν ζωή, ή προσέβλεπαν
στη «γεροτρόφησή τους» από το νέο ζευγάρι. Στην περιγραφή των προικώων περιλαμβάνονται τα
είδη ενδυμασίας και οικοσκευής και ακολουθούν τα ακίνητα, χωράφια, δένδρα, σπίτι κ.λπ. Ο
σημερινός μελετητής βρίσκει τόσο στα ξωφύλλια, όσο και στα ομόλογα κ.λπ. δικαιοπρακτικές
πράξεις πληροφορίες για την τοπογραφία της εποχής, τα επώνυμα, την αξία των κτημάτων, τους
γλωσσικούς ιδιωματισμούς της εποχής, τις ονομασίες των οικιακών αντικειμένων και σε γενικές
γραμμές ξεδιπλώνεται μπροστά του διαβάζοντας τα έγγραφα αυτά, μνημεία πραγματικά σήμερα, η
ζωή των προγόνων από το 18ο – 19ο αιώνα.
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Κάνοντας ένα ευρύτερο σχολιασμό από τα δημοσιευόμενα σήμερα δικαιοπρακτικά αυτά
έγγραφα των ετών 1769, 1779, 1788, 1803 (νοταριακό) 1813, 1820, 1835, 1836, 1837, 1859,
σημειώνουμε ότι αυτά προέρχονται, εκτός από δύο, από το μεγάλο Αρχείο της Ι.Λ.Ε.Α. όπου είναι
κατατεθειμένα τα πρωτότυπα, τα οποία με πολύ κόπο μεταγράψαμε γιατί κατά κανόνα ήταν
δυσανάγνωστα και περιλάμβαναν λέξεις και όρους που σήμερα είναι αδόκιμοι ή και άγνωστοι. Για
το λόγο αυτό στο τέλος της ανακοίνωσης θα περιληφθεί ένα απαραίτητο ερμηνευτικό γλωσσάρι.
Κατά το παρελθόν (το 1990) δημοσίευσα στο βιβλίο μου «Οι Μενιδιάτες ….» 45 τέτοια έγγραφα
προερχόμενα είτε από το Αρχείο της Ι.Λ.Ε.Α. (πάντα από τα κατατεθειμένα πρωτότυπα) ή ελάχιστα
από φωτοτυπίες που συμπολίτες μας χορήγησαν επιτρέποντάς μου να φωτοτυπήσω τα
πρωτότυπα των Αρχείων τους. Το 2002 δημοσίευσα επίσης στο περιοδικό «Λαμπηδόνα» του
Πνευμ. Κέντρου Ασπροπύργου μια σειρά 15 τέτοιων εγγράφων προερχομένων από τα Γενικά
Αρχεία του Κράτους και από παραχωρήσεις συμπολιτών που παρακάλεσα, όχι σε μένα, αλλά στην
Ι.Λ.Ε.Α. να καταθέσουν τα πρωτότυπα, όπως και έγινε. Η δημοσίευση αυτή αφορούσε έγγραφα για
Μενίδι, Κιούρκα, Χασιά και Αθήνα, κατά το πλείστον Νοταριακές πράξεις. Σημειώνω επίσης ότι στο
βιβλίο «Η Μενιδιάτικη λαϊκή φορεσιά» της κ. Μαρίας Μαρίνη, έκδοση Ι.Λ.Ε.Α. όπως και στη δεύτερη
επαυξημένη έκδοση της Ι.Λ.Ε.Α. με τίτλο «Η Μενιδιάτικη παραδοσιακή φορεσιά» δημοσιεύτηκαν
άλλα τέτοια έγγραφα, προερχόμενα τα πρωτότυπα από το μεγάλο Αρχείο της Ι.Λ.Ε.Α. (ορισμένα
από αυτά δημοσιεύτηκαν ημιτελή).
Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα σοβαρό Αρχείο τέτοιων σημαντικών εγγράφων που προστίθεται
στα δημοσιευμένα από τους Αθηναιογράφους και προσφέρει στον Ιστορικό ερευνητή ή Λαογράφο
την ανάλογη ύλη για περαιτέρω ανάλυση της ζωής και των ηθών και εθίμων των υπόδουλων
Ελλήνων ή των πρώτων μετά την απελευθέρωση ετών. Η πλήρης ψηφιοποίηση του Αρχείου
Ι.Λ.Ε.Α. θα δώσει τη δυνατότητα ενδελεχούς μελέτης τόσο των δημοσιευμένων όσο και των
αδημοσίευτων ακόμα εγγράφων. Σ’ αυτά ευελπιστούμε να προστεθούν όσα οι συμπολίτες μας
πρόκειται να καταθέσουν βλέποντας την αξία αυτής της προσπάθειας, συμβάλλοντας στην
ανάδειξη της Ιστορίας και Λαογραφίας του τόπου. Όλα μαζί θα προστεθούν στα δημοσιευμένα από
τον αθηναιογράφο Δ. Καμπούρογλου στο τρίτομο έργο του «Μνημεία της Ιστορίας των Αθηνών»,
στη δημοσίευση από τον Καθηγητή Γ. Πετρόπουλο του Κώδικα του Νοταρίου Παν. Πούλου για τα
έτη 1823 – 1834, αρκετά από τα οποία αφορούν το Μενίδι. Τέλος, διάφορες δημοσιεύσεις
Αθηναιογράφων συμπληρώνουν τη βιβλιογραφία και συμβάλλουν στη μελέτη της ιστορίας του
τόπου.
Παρενθετικά αναφέρω επίσης για σύγκριση ορισμένα Τουρκικά πωλητήρια ή έγγραφα που
ανακοίνωσε ο συνάδελφος κ. Γιάννης Ματουκάς στο 7ο Συμπόσιο από κατατεθειμένα στο Αρχείο
Ι.Λ.Ε.Α., μεταφρασμένα από Τουρκολόγο, αλλά μην έχοντας την εγκυρότητα επίσημης μετάφρασης,
έχοντας όμως ιστορική σημασία και τρία επίσης Τουρκικά πωλητήρια από το Αρχείο Σταμ.
Βασιλείου που ανακοινώθηκαν από μένα στο 9ο συμπόσιο. Τα έγγραφα αυτά μεταφράστηκαν από
τον Τουρκολόγο κ. Αναστασόπουλο του Κέντρου Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Ρεθύμνου. Δημοσιεύτηκαν στη «Λαμπηδόνα».
ΕΓΓΡΑΦΑ
αρ. 1 (αδημοσίευτο)
Η ωμωλοΓηα οπού / άλαξαν το χορά / φη με τογιορ / γο πάλη
1769 μενίδι 17 μαρτίου (;)
το παρόν συμφωνησαν τα δύο μέρη κ’ έκα / μαν ανταλαγή ο μήτρος καλογράνης με το γιόρ / γω
του πάλη τον υιό και του έδοσε ο γιόργος το / χοράφη οπού ήχε αγορά από το γιόργο πα / πού ……
του μήτρου καλογράνη εις τον άγιον / νικόλαω στρ. 2 πλισίω θανάσι βρετός και / κοληα λάζαρος
αγιος νικόλαως και / ….μπαναγάς σπαής και έταξαν τα διω / μέρη πως ευρίσκετε οάνωθεν μήτρος
κα / θολικός νηκοκύρης να κάμη ως βού / λεται μηδενώς εναντηούμενος και / δια το αλληθες
έγινεν το παρόν \ εις ασφάλληαν
νικολός του παπαγιοργάκη μαρτιρό /
Κοσταντίς παστάλιας μαρτιρό /
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νικολός παπαδημήτρη υός μαρτιρό /
αργυρός κρίκης μαρτιρώ /
γιάνης πόκας μαρτιρώ /
διμήτριος ιερεύς εφιμέριος του μενιδίου /
αρ. 2 (αδημοσίευτο)
Η ομολογία του / γιόρΓου καπετάνιου / δια τα χοράφια
1779 Ιανουαρίου 27 μενίδι
με το παρόν γράμα φανερώνη και ο / μολογί ο γιόργος καπετάνιος το πος μετά βουλίς / και
θελίσεως του θέλι και πουλί χοράφια από πατρι / κόν του ης τοποθεσία στιν κατεβασιάς την /
στράτα(;) Στρ. 2 πλισίον μουκτίς το άλο μέρος / μήτρος γγίκας τι άλη μεριά οδός εις το μολότιχο /
στον σίνορο του μονοματίου στρ. 4 πλησίον το / σίνορο του Κατζανά το άλο μέρος μήτρο φι \ τάς
εις το σίνορο του μονοματιου στον αυτόν τόπον / στο σίνορο του μονοματιου στου σκίνα στρ. 4 /
πλισίον το μονομάτι το άλο μέρος παναγιότης / καπετάνιος και μήτρος καπετάνιος τα αυτά χορά /
φια τα πούλισε του γιόργου κολολού δια ριάλια / εξι ήτι νούμερ ριάλ 6 τα οποία χωράφια του /
έδοσε τα άσπρα του άνοθεν πουλιτι και εξενόθη / άπαντα και από την σίμερον εγρικάτε ογιόργος
κολο / λός ήδιος και καθοληκός νικοκήρις οθέλη και βού / λετε και δια το αληθές έγινε το παρόν ης
ασφάλι / αν
γιόργος του Χαντζή μαρτυρί /
θανάσις ηός παπαδιμήτρι μαρτυρί /
δημήτριος ιερεύς εφιμέριος του μενιδίου έγραψα /
αρ. 3 (αδημοσίευτο)
Το γράμα οπου εγρα / ψαμε το πράμα ο / απέμηνε τάζη μαζί
της ενγκονις του καλογράνη(;)
1788 μαρτίου 6 μενίδι
την σίμερον γράφομε εις το παρόν δια τα πράματα απέμινε(;) της ανεψιάς του / του αναγνόστη
Καλογράνη της μαρίας σπιτοκάθηση μία νοτινά γαβρίλις / βορινά άγιος νικόλαος δυτικά Κυριάκος
τζαμάλης και οδός και ασ / πρα(;) ολλ – 70 και εις του διμα(;) μπάφι στρ. ολλ 28 ρουχικό καμιζόλα
/ ρούχηνι μήα ζηπούνι ρούχηνο ένα τινάγι(;) μπουτατένιω ένα / ασημογκούπα – 27 τραχηλέα
χρισή ένα μπεζεμαλι κόκηνο / μεταξοτό. ένα αμπέλι εις τα απάνο αμπέλια στρ-1 πρικίσω / έτερο
αμπέλι στη στράτα του μονοματίου στρ. 1 πρικήσο ελεόδεν / τρα εις το λουτρό ρίζες . 5 με ότι
ευρίσκεται μέσα / και κτινο. ένα και γελάδα μήα κλαβίνα. 1 προσκεφαλ / αδα. 1 σάκος 1.
αντρομήδα μηα και όποτες καιρός έχη να αραφο / νιάζι η μαρία να έχη να κάνει δυω η μάνα της.
ποκάμισα τέσερα / και δια τούτο εγράψαμε να εγρικάτε /
αναγνώστης κουρκατιώτγης μαρτυρώ /
γιάνη διμασκως μαρτυρώ / γιανις …. μαρτυρό
γιανις …… μαρτηρό
μήτρος κατσατρις μαρτυρό παναγιωγτης δημασκος παναγιωτης διμά(σ)κος
γιάνις δημάσκος μαρτιρό μαρτιρό
μαρτηρό
δημήτριος ιερεύς κρίκης και εφημέριος του μενιδίου
αρ. 4
1803. απρηλίου 22 : αθήνα
΄΄δια του πααρόντος γράμματος γίνετε δήλον ότι ομπαγής εφέντη ηός μουφτή εφέντη με αγαθήν
του / γνώμην και καλήν προέρεσιν επούλησε από τα χοράφια το μεράδιόν του οπου έχη ης το
χορίον μενή \ δι ος φανερώνει εις το τεφτέρι οπού έχη το νοδαρικόν οπού του έδοσε ο μπαμπάς
του: λέγομεν από αυτά \ εις την μπερούνα στρέματα δυο : πλησίον μητρος καλογριάνης το άλλο
παπα ιωακείμ : το άλλο: τριαδίτης/ ης τον αυτόν τόπον : στρέμα: ένα: πλισίον του Χ΄΄κιουρκατιότι:
το άλλο: νικολός τζίκας και γιοργάκις τζικας: στο μολότιχος. / και ης το μάρμαρο: στρέματα: έξη:
πλησίον: μήτρος θανάσι λάζαρος: το άλλο κηριακός κιαμάλις: και με το μο / λότιχο και του
πουλητού: και ης την στράτα στροφιλέα στομολότιχο: στρέματα οκτώ– πλησίον παίδες
μουλάμπεκγίρι / το άλλο πάλη του πουλητού. το άλλο: του οσμάν εφέντι και το μολότιχο: και ης τα
297

απάνο μέρη στρέματα τρήα : πλη / σίον του παπα : αναστάσι το άλλο : ηστράτα χαμοστέρνας το
άλλο : μήτρος φιτάς και τζιάνος(;) τα αυτά : χοράφια / ης τοποθεσίες πέντε : όλα στρέματα ήκοσι :
νου : στρ : 20 : την σήμερον τα επούλησε ο άνω μπαγής / εφέντη. ης τελείαν πούλησιν ης τον
μηχάλη διμάσκο δια γρόσια εκατόν πενήντα : νου : γρ : 150 / και έλαβε τα γρόσια την αυτήν όραν
σόα μετρητά και εξεπληρώθι και εξενώθι από τα αυτά / χοράφια ης το παντελές και από του νυν
και ης το εξής αγρικιέτε ίδιος και καθολικώς / νικοκήρις ο αγοραστής ο μιχάλης διμάσκος να κάμμη
ης αυτά ος θέλη και βούλεται ης την εξουσίαν του / : προς τούτοις και δια πλέον σιγουριτά τον
αυτόν χοραφίον του βάζη και επίτροπον τον καθαυτόν σπαί / μουσταφάσπαή ναν του δίδη και
ταπή δια την τελειαν πούλησιν οπού του εποίησε ο μπαγής εφέντις / ουτως του εποίησε το παρόν
γράμμα με αξιοπίστους μάρτιρας και εδόθι ης χείρας του αγοραστού / μηχάλη διμάσκου ης ένδειξιν
της αληθείας και ασφάλειαν : /
(σφραγίδα)
ισίδορος ρούφος νοτάριος:
αρ. 5
1813 σεπτεμβρίου : α : μενίδι
΄΄Ενονόματη του πατρός και του ηού και του αγίου πνεύματος της κυρίας / και αληθηνίς
δεσπίνις ημον θεοτόκου τον αγίον θεοστέπτον και ησαπο / στόλον μεγάλον βασιλέος
κωνσταντήνου και ελένις του αγίου / μεγαλομάρτιρος προκοπίου και πάντον τον αγίων αμην / ότη
εγό ο παναγιότις καματερός. έχον θιγάτηρ ονόμα / τη καλομίρα εβουλίθιν του σιζεξε με τον ηών.
του σιδερι γγί / κα επονόματι μίτρο τάζο δε αυτής δια πρίκαν ως αρα / βόνατης το μέγα και
πλούσιον έλεος! αρχής σκλαβι(να) : 1 : ανδρομίδα : 1 : σάησμα : 1 προσκεφαλάδες 1 : / πουκάμισα
με του γαμπρού : 11 : ζιπούνια : 8 : σιγούνες : / 3 : πόλες : 8 : ματίλια : 6 : ζόστρες : 3 : σακιά : 2 :
ταγά / ρια : 3 : ταψί : 1 : τενκερε : 1 : σαχάνια : 1 : λιχνάρι …. / …. τροτρίφτα(;) : 1 : σιδροστιά : 1 :
τηγάνι : 1 : τραχιλέα χρι / σι : 1 : ξιλιάρι 1 αμπέλι στρ. : 1 : ης το δραγουμάνο : ης τον αυ / τον τόπον
λαχίδι : 1 : οπου εστί! ελεόδεντρα : 3 : γιδοπρόβα / τα : 10 : καστρομένα : γελάδα : 1 : νάχτη γρ! 21
και η ευχή / τον γονέον
γιανις διμάσκος μαρτιρό
παπαδαμιανός : εφιμέριος του μενιδίου : έγραψα
οπισθογράφηση
το ξοφίλι την νίφις
αρ. 6 (αδημοσίευτο)
Αρχείο Γεωργ. Κρεούζη
182(;) δηκεμβρηου 12
δια του παροτατος γραματος φανερονο και ομολογό και κάνο δηαθήκη / στα πεδηα μου εγό
ογηανάκης σοτήρηχος τα ότι έχο χρειμου καλομου / ισταπεδηα μου …….. πεδημου σταμάτη
πεδήμου πετρο και / τους τα παραδονο χρει μου σπιτια μου απεληα μου δετρα μου περιβοληα μου
χορα / φηα μου τα όσα εχο και αξουσηάζο έδοσα του σταματι του …….. γροσια δοκα 12 / εδοσα
ρουχα ης ρουχο γροσηα καμιζολες του σταμάτη 12 ξηναρι του σταματι …… / γρ. 6 πελεηα ζηγι μια
γροσια δεκα γρ. 10 δαχτιληδη μαλαματενιο ένα γριζο τουτου σταματι τιγανι κοστ γρ 14, …… του
σταματι …….. σταπεληα / γροσια 6 επηρα και βαρελη εγω ο σταματης γροσια 10 και …… προβατα /
επηρε ο σταμάτης ένα πελη στολογκο στρέμα ενα επηρε και μια μοσκ(ι)δα
του πετρου του αδελφού του του μικρού χαρηζο το σπιτη …… πα / τρογονικό του να ινε του
πέτρου με τινευχή μου ταδηο αλογα να ινε του πέτρου / ηνα εχουν να πλερι …… χρεη τα δηο
αδέλφηα οπου βρεθη ιστημεση τα διοα / αδέλφηα να την πληρώσουν ξεχο του παπα γιανη μας να
πλερωνι ο σταμάτι / ξεχός δηα το αληθες έκαμε(;) τι διαθηκη εγό ο πατέρας γηανης σοτήχος / στα
πεδιά μου το σταμάτη και πετρο να μεράζουν τα οσα εχο …… μονα στο / γράμα με την ευχή μου
επροστεν το μαρτήρον/
γιανάκης πατέρας τους τανεγραψα και τους τα μιρασα τον εδικο αδελφον /
πετρου και σταμάτη βεβαιο με την ε(υ)χή μου /
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νικολι τετε λαζαρος μαρτιριρο /
μιτρο στουραιτη μαρ τιρο /
διονησιος ιερομοναχος εφιμεριος του με(νι)δήου /
αρ. 7
Αρχείο Ι. Κ. Τσαμάλη
1835 : μαρτήου : 10
Ενωνόματη του πατρώς και του ηού και του αγίου πνεύματος / της κυρήας ενδώξου δεσπήνης
ημον θεοτόκου και αηπ / αρθένου μαρήας δηνάμη του τημίου και ζωοπηού σταυ / ρού
πρωστασήαις των τημίων επουρανήον νωερών θή / ων δηνάμεων ασωμάτων του τημίου ενδώξου
πρωφήτου / ενδόξου πρωφήτου πρωδρώμου και βαπτηστού ιωάνου των / αγίον ενδόξον και
πανεφήμον αποστώλον και τον αγίον / ενδόξον και ης αποστόλον θεω(στέπτων;) μεγάλον
μαρτήρον και ης αποστόλον κωνσταντήνου και ελένης …… / μάρτηρος πρωκωπήου και πάντον τον
αγίων αμήν κα-/ γό ω γιωργάκυς νήκας έχων θηγατέρα ονόματη μαρήας / με του σηζεύξε με τον
ηόν του αναστάση πουραήμη ονώμα \ τη αθανάσηος καθός διακελέβουν η θήοι και ηερή νό / μη
της εκλησήας τάση δε αυτή αυτού(;) το μέγα και / πλούσηον ελεος αμήν.
αρχής κασέλα: 1: πουκάμησα της νήφης: 10: και του / γαπρού … 1: ζηπούνια της νήφης: 9 /
ζηνάρηα της νήφις: 4: σηγούνες της νήφης: 3: / πώληαις της κεφαλίς: 5: μαντήληα της νήφης: 5: /
Βαγιώληα …. 4: πεσκύρη …. 1: / σκλαβήνα …. 1: / ………. προσκεφαλάδες : 2 : / σακυά ……: 2:
ταγάρηα …… : 4 : / τεκερέδες …… : 1 : τηγάνη ……: 1: / ταψή …: 1: σαχάνηα …: 1: / κουτάλα …… : 1 :
τρηρωτρήφτα …… 1 : / σηδρωστηά …: 1: και χωράφηα ης τον απάνο / ης το πάτημα ης την
κωπρησηά του σταμάτη βρετού στρ: 2: / βορηνά κυρηάκος τζαμάλης νοτηνά αναγνόστης τρι /
βέλα έτη ης το παλεω Κατζανά ης το παλεό πηγάδι / ποπάνω στρ: 1: νοτηνά αναγνόστη
καλογράνη βόρη / να γιανάκως νήκας έτη ης τον αυτόν τόπον / βορηνά παναγιώτης(;) βαρελάς(;)
νοτηνά γιωργάκης / μήτρου βρετού έτη ης τοποδη του κατζανά ποκάτο στρ.: 1 / νοτηνά πέδες
κώληα σταμα βωρηνά λαζαρέη έτη \ ης τον αυτόν τόπων ης την π(λ)αγιά(;) για στρ: 2: νοτηνά /
γιαννάκος νήκας βορηνά σεραφήμης έτη ης τον … / κά(μ)πο ης τον πήργο: στρ. 5: βορηνά
σεραφήμης δυ / σηκά κυρηάκως τζαμάλης έτη (σωποπω) από τα αλόνηα / το διμασιω(;) πέρα
κατά που ευγένη ωήληος στρ.: 1: δι(τικα) / γιανάκος νήκας. ανατοληκά ωπατέρας της νήφης / έτη
απέλη ης τον λογγον ης την στράτα του μονωμάτη / στρ: 1: ανατοληκά γιανάκως μήχας: και ης την
κυβησιά / ελεώδεντρα τρήα και τρήα (η αδελφή της νατα μοιράσουν οι αδελφάδες) / και
πρώβατα: 5 και πέντε ζηγουράδες μεγάλα και μικρά / ώλα κεφάλια: 10: και δραχμάς σαράντα ένα
/ ήτη νούμερων δραχμας: 41: /
Και η ευχή τον γονέων αμήν./
παπά γεώργιος ο εφημέριος μενηδίου έγραψα
(οπισθογράφηση) τω ξωφήληον της νήφης
Αρ. 8 (αδημοσίευτο)
1836 : Ιανουαρίου 15:
Δηά του παρόντος φανερώνω εγώ ο χατζη κόλιας Καλογριάνης μενιδιάτης / ότι εξιδίας μου
βουλής και καλής προαιρέσεως και μη βιαστής από κα / νέναν θέλω και πουλώ ενστρέμα αμπέλη
εις το αυτό χωρίον μενίδι / εν τη τοποθεσία εις τον πισινό λόγγω πλ : Δυσικά η Σύρμω του γκρίτζη
/ Ανατολικά μεριά κυμπιζής βορινά στριφτός, νοτινά Δημήτριος βαρελά / Ετι πουλώ εν ήμηση
στρέμα χοράφιον εν τι τοποθεσία εις τον ίδιον / πισινό λόγγω πλ : κοντά εις το σύνορον του
μονοματίου ενταύθα κειμένου / να μεράση με μήτρο(;) Γαβρίλην και κωνσταντή γγίκαν και
χατζησπύρον και / και χριστόδουλον κατζανδρή και κολιολιόν. Το οποίον Αμπέλι και / χοράφιον
ως άνωθεν έφιμεν την Σήμερον το επούλησε ο / Άνωθεν χατζηκόλιας εις τελείαν πούλησιν της
βαπτιστικιάς του της / ώρσας ν: Δημάσχου και Σύζυγος σταμάτη μπερτζέκου Διά / δραχ:
ογδοήκοντα αρ. Δραχ. 80 και έλαβε τα άσπρα / εις χύρας σώα και ανεληπί και επληρώθηκε και
εξενόθηκε από / Αυτά τελήος εκ δε … το εξής ινε και κράζετε / ίδιος και καθολικός οικοκύρης
οικοθεν ηρημένη ώρσα / νικολού Δημάσχου η αγοράστρα να κάμη εν αυτώ ος θέλη και / βούλεται
ος μούλκυον εδικόν της μη ημπορόντας ποτέ κε / ρού να πιραχθή υπό τινος υπόσχετε ο άνοθεν
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πουλιτής / να της αποκρίνετε εις πάσαν της ζημίαν και ενόχλησιν / Δηό και εδόθη το παρόν
έμπροσθεν των ευρεθέντων Αξιοπίστων / μαρτήρον και επικυρουμενον παρά της ενταύθα τοπικής
Αρχής / Δια να έχο το κύρος μου εν ισχύν σαν μπη κριτήριο …… / χατζη κόληας καλογράνης
υπόσχομε τα άνοθεν μην ηξεύ / ροντας να γράψο παρακαλώ τον μήτρο(;) Γαβρίλη να με υπογράψη
/ εγώ δε κάνο το σημείον του σταυρού –
……………………. Μαρτιρό
Δημητράκης νικολου δημάσκος μαρτιρό
Μήτρος ..…… μαρτιρό
Αρ. 9 (αδημοσίευτο)
Διά της παρούσης πουλητικής ομολογίας γίνεται δήλον ότι / ο κάτωθι υπογεγραμμένος χατζής
Κόλιας έχων ιδιώ- / κτητον χωράφιον συνηστάμενον εκ δυο στεμμάτων / αριθ. 2 εις την θέσιν
καλουμένην Πλακάκια / εις τα οποία σουμπλιαστές ευρίσκονται ανατολικά Μίχας / Κλάρας Δυτικά
Αναγνώστης Τουρβέλας μεσημβρινά η / οδός του λόγκου και αρκτικά Μιχαήλ Καπι(;) / το οποίον
χωράφιον το επώλησα εις τελείαν πώ- / λησιν του Κυρίου Σταμάτη Περτσέκου δια δραχ / μας
εβδομήκοντα και δύο αριθ. …… 72 / τας οποίας και τας έλαβεν επί χείρας σώας και ανελιπείς διό
προς ένδειξιν δίδω την παρού- / σαν εις χείρας του ρηθέντος Σταματίου δια το / βέβαιον της
αληθείας και υποφαίνομαι /
Μενίδι την 11 Φεβρουαρίου
Χατζης Κόλιας ως αγρά /
1837
ματος κάμνω το σημείον του σταυρού
’’Α : Καλογριάνης μαρτυρώ /
’’αναγνώστης μουστακάτος μαρτυρώ /
’’αναγνώστης Φιτάς μαρτυρώ /
ο γράψας Δημήτριος Κωνσταντινίδης και μάρτυρας
αρ. 10 (αδημοσίευτο)
Εν ονόματι του πατρός και του υιού και \ του αγίου πνεύματος της υπεραγίας Δεσποίνης ημών /
Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας των αγίων Θε(οστέ) / πτων και ισαποστόλων Κωνσταντίνου
και Ελένης του αγίου / Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου και πάντων των αγίων / αμήν \
Καγώ ο Γεώργιος Ιω. Κατσανδρής εκ Μενιδίου έχων / θυγατέρα ονόματι Δάφνην και ελθούσα
εις Νό- / μιμον ηλικίαν εβουλήθην του συζεύξαι με τον υιόν / του ποτέ Νικολάου Θηβαίου ονόματι
Κωνσταντίνος τά- / σω δε αυτής δια προίκαν της το μέγα και πλούσιον έλεος / αρχή συν θεώ /
΄΄ θέσιν Μάρμαρα αγρός εκ στρεμμάτων δέκα 10 συ- / νορεύοντος Νοτινά Σωτήρης Πόγκας,
Βορεινά Κυριάκος / Δέδες και σπύρος τσελεπής.
΄΄ θέσιν κατσανά αγρ. εκ στρεμμάτων δώδεκα 12 εις την βρύ / σιν από κάτω συνορ. προς
βορράν Σεραφείμ Νίκας / Νοτινα αναστάσιος Καπετάνιος. /
Εις τα μησονύχια στρέμματα εξ 6. Συνορ. βορινά ….. λάζαρος / Νοτινά Ιωάννης Δημάσχος
΄΄ θέσιν περούνα ήμισυ στρέμμα άμπελον ½ συνορ. Νοτινά / Πέτρος Μουστακάτος βοριά
παναγής Ν. Γκίκας /
΄΄ θέσιν πισινόλόγκο(;) αμπελότοπο εξ ενός στρέματος 1 συνορ. \ Νοτινά σιδέρης …… βορινά
Μήτρος Δέδες /
Σκλαβίνα με φλόκον 1 πάπλωμα 1 ανδρομήδα 1 ταγάρια / 3 δώδεκα φουστάνια με τα
υποκάμισά τους δυο τεντσερέδες 2 / με τα καπάκια τους ένα ταψί ένα τυγάνι κασέλα μια προ /
σκεφαλάδες 2 και νάχτη Δραχ σαράντα αριθ. 40
Και η ευχή των γονέων αμήν
Ακολουθεί
(Β΄ σελίδα)
Εν Μενιδίω τη 25 Οκτωβρίου 1859
ο προικοδότης
ο Εφημέριος οι μάρτυρες
Γεώργιος Κατσανδρής κατ’ αίτησίν του
παπα Γεώργιος Δήμου
δι’ εμού παπα Γεώρ. χωριού
Ιω. αλεπούς
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Γλωσσάρι
Αντρίκιο πουκάμισο = πουκαμίσα
Αντρομίδα = μάλλινο χονδρό ύφασμα – χαλί
Ασημόγκουπα = ασημένια κουμπιά
Άσπρα (λατ. Asprum) = χρήματα γενικώς (βλ. γρόσι)
Γρίζα = Νυφική σιγγούνα
Γροικώ, γρικώ, εγρικάται = θεωρώ, θεωρείται
Ζιπούνι = τζάκος (πανοκόρμι γυναικείο με μανίκια)
Ζυγή = ζευγάρι
Ζωνάρι = ζώνη της μέσης (ανδρική ή γυναικεία) ζώστρα
Καμιζόλα (γαλ. Camisole) = φαρδύ και ελαφρό γυναικ. πουκάμισο που φθάνει μέχρι τα γόνατα
Μολότοιχο = χαμηλό χωμάτινο τοίχωμα μεταξύ χωραφιών
Μπεζελίτσες = μπεζελίκια, βαγιόλια = βραχιόλια
Μπόλια = μεταξωτός πέπλος
Μούλκι = κτήμα
Μουφτής = Τούρκος δικαστής
Νάχτι = προγαμιαία δωρεά σε χρήμα από το γαμπρό συνήθως
Ομόλογο = γραπτή ομολογία, είδος συμβολαίου που επικυρώνεται με μαρτυρίες.
Οσπιτοκάθηση = σπίτι (συνήθως με τον περιβάλλοντα χώρο)
Πισχίρι = ύφασμα αργαλειού για τύλιγμα ψωμιού
Πουκάμισο = απλό μπαμπακερό φόρεμα με ελάχιστο κέντημα. Υπάρχει και ανδρικό
Πυροστιά = σιδερένιος τρίποδας για μαγείρεμα φαγητού
Ρηάλια (ή ρεάλια ή ριάλια) = γρόσια
Σαγιάκι = μάλλινο ύφασμα της νεροτριβής
Σάησμα = κλινοσκέπασμα γενικώς
Σαχάνι = μικρό ταψί (σαγανάκι)
Σιγγούνα = μάλλινο γυναικείο πανωφόρι
Σκλαβίνα = είδος υφαντής κουβέρτας
Σουμπλιαστής = συνορίτης
Σπαχής = Τούρκος ιππέας – γαιοκτήμονας
Στράτα = δρόμος
Ταπί = τουρκικός τίτλος ιδιοκτησίας
Τζάκος = βλ. Ζιπούνι (Βυζ. Τζιτζάκιον)
Τραχηλιά = δαντέλα που καλύπτει τον γυναικείο τράχηλο
Τυροτρίφτρα = τρύφτης τυριού
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αρ. 2 1779 Ι.Λ.Ε.Α. (αδημοσίευτο)
Ομόλογο πώλησης δύο χωραφιών από Γιώργο Καπετάνιο προς γιώργο Κολολό για ρηάλια 6
(γρόσια) και στη συνέχεια «άσπρα» που σημαίνει γενικά χρήματα. Αναφέρει γνωστά ονόματα
Μενιδιάτικα και τοπωνύμια. Οι μάρτυρες γνωστοί Μενιδιάτες και ο συντάξας Δημήτριος ιερεύς
εφημέριος του Μενιδίου (Γκρίτσης)
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αρ. 3 1788 Ι.Λ.Ε.Α. (αδημοσίευτο)
Ένα προικοσύμφωνο αναγνώρισης της ανηψιάς του αναγνώστη Καλογράνη Μαρίας. Αναφέρει
σπίτι, είδη ενδυμασίας, χωράφια και ζώα. Προσυπογράφει ο Αναγνώστης Κιουρκατιώτης γνωστός
οπλαρχηγός του 1821, Γιάννης Δημάσκος, Παναγιώτης δημάσκος μήτρος Κωσταντής και ο
συντάξας Δημήτριος ιερεύς Κρίκης εφημέριος του Μενιδίου
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αρ. 4 1803 (Μια πρώτη δημοσίευση έκανα το 2001 στη «Λαμπηδόνα»
Νοταριακό Ισιδώρου ρούφου.
Ο μπαγής εφέντης τούρκος πουλάει τα χωράφια του στο Μενίδι στο Μιχάλη Δημάσκο.
Αξιοσημείωτο οι υπογραφές στην κεφαλή του εγγράφου 4 τούρκων μαρτύρων προφανώς, η
σφραγίδα του πωλητή αποτύπωμα δακτυλιδιού και η υπογραφή του Νοτάριου.
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αρ. 5 1813 Δημοσίευσα το 2001 στη «Λαμπηδόνα» το περιεχόμενο, από παραχώρηση
Παπασωτηρίου. Έκτοτε απαναδημοσιεύτηκε το 2005 στο βιβλίο της κ. Μαρ. Μαρίνη «Ξωφύλλι της
νύφης». Το παραχωρεί ο παναγιώτης Καματερός στη θυγατέρα του Καλομοίρα που παντρεύεται το
μήτρο σιδέρη Γκίκα και το συντάσει ο παπαδαμιανός εφημέριος του Μενιδίου. Αναφέρει είδη
ενδυμασίας, αμπέλι, ελαιόδεντρα, γιδοπρόβατα, γελάδα και προγαμιαία δωρεά «νάχτι» γρ. 21.
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αρ. 6 (αδημοσίευτο)
Μια διαθήκη ενδιαφέρουσα όπου το 1820 ο πατέρας γιαννάκης Σωτήρχος στα δυο του παιδιά του
αφήνει τα χρέη του αλλά και την περιουσία του στα παιδιά του πέτρο και Σταμάτη. Εξαιρετικά
δυσανάγνωστη προσυπογράφουν Νικολός τετε Λάζαρος, Μήτρο Στουραΐτης και διονύσιος
ιερομόναχος εφιμέριος του Μενιδίου. Παραχώρηση φωτοτυπίας από φίλο κ. Γιώργο Κρεούζη.
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αρ. 7α
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αρ. 7β 1835 (Μια πρώτη δημοσίευση έκανα το 2001 στη «Λαμπηδόνα».
Ένα ενδιαφέρον ξωφύλλι ταλαιπωρημένο από το χρόνο και κολλημένο με σελοτέϊπ, ωραία γραφή
και με σταυρό. Είναι παραχώρηση φωτοτυπίας του φίλου κ. Γιάννη Τσαμάλη που κατέχει και το
πρωτότυπο. Μια πρώτη δημοσίευση έκανα το 2001 στη «Λαμπηδόνα».
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αρ. 8 1836 Ι.Λ.Ε.Α. (αδημοσίευτο)
Πωλητήριο (ομόλογο) κτημάτων του Κόλια Καλογράνη στη βαπτιστικιά του Όρσα Δημάσκου για
δρχ. 80
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αρ. 9 1837 Ι.Λ.Ε.Α. (αδημοσίευτο)
Ο Χατζη Κόλιας πωλεί χωράφι στα «Πλακάκια» 2 στρέμματα στο Σταμάτη Περτζέκο (αγωνιστή του
’21) για 72 δρχ. Ως αγράμματος κάνει το σημείο του σταυρού. Υπογράφουν γνωστοί Μενιδιάτες
και ο Δημ. Κωνσταντινίδης το συντάσει.
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αρ. 10 1859 Ι.Λ.Ε.Α. (αδημοσίευτο)
Ξωφύλλι του Γεωργ. Ιω. Κατσανδρή στην κόρη του Δάφνη που παντρεύεται τον γιό του Νικ.
Θηβαίου, Κωνσταντίνο.
Αναφέρει χωράφια και είδη ενδυμασίας και νάχτι δρχ. 40, το συντάσσει ο εφημέριος του χωριού
παπα γεώργιος Δήμου και προσυπογράφουν γνωστοί Μενιδιάτες Ιω. Αλεπούς, Γεωργ. Κατσανδρής.
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ΣΟΦΙΑ- ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΟΥΤΗ
Αρχαιολόγος- Βυζαντινολόγος
Το εικονογραφικό πρόγραμμα του Ιερού Βήματος
του ναού του Αγίου Πέτρου στη Φυλή (Χασιά)
Ο μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Πέτρου βρίσκεται εντός του οικισμού της Χασιάς σε χώρο που
άλλοτε χρησίμευε ως νεκροταφείο. Εξαιρετικής σημασίας είναι το γεγονός ότι στο ναό
αναγνωρίζονται με σαφήνεια δύο οικοδομικές φάσεις. Στην πρώτη είχε τη μορφή τρίκλιτης ή
δίκλιτης βασιλικής το ύψος της οποίας διαγράφεται με σαφήνεια στις σωζόμενες τοιχογραφίες
που ανήκουν σε αυτή. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα με την παράσταση της θυσίας του
Αβραάμ στην Πρόθεση. Η κόκκινη ταινία που ορίζει τη σκηνή ακολουθούσε την πορεία της
αμφικλινούς στέγης της πρώτης οικοδομικής φάσης του μνημείου. Στη συνέχεια ο ναός έγινε
τρίκλιτος και καμαροσκέπαστος, λαμβάνοντας τη σημερινή του μορφή. Η ακριβής χρονολόγηση
των δύο παραπάνω φάσεων που δεν έχει προς το παρόν αποσαφηνιστεί, θα επιτευχθεί ύστερα
από τη συστηματική μελέτη του ναού.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός, ότι ο Άγιος Πέτρος σώζει στο Ιερό Βήμα, στην πρόθεση
και στο χτιστό τέμπλο εξαιρετικά ενδιαφέροντα τοιχογραφικό διάκοσμο, που είναι σύγχρονος,
όπως ήδη αναφέρθηκε με την πρώτη οικοδομική φάση του μνημείου. Στο χτιστό τέμπλο σώζονται
ίχνη δύο φάσεων τοιχογράφησης. Η νεότερη πλήρως κατεστραμμένη, έχει αποκολληθεί,
αποκαλύπτοντας την παλαιότερη που είναι σύγχρονη με τις υπόλοιπες σωζόμενες τοιχογραφίες.
Ξεκινώντας από το χώρο του Ιερού Βήματος, στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας δεσπόζει η μορφή
της Θεοτόκου δεομένης. Στο στήθος της Θεοτόκου διακρίνεται ο Χριστός Εμμανουήλ στον τύπο
του Μεγάλου Αρχιερέως να δέεται και αυτός. Η σκηνή περιβάλλεται από προφήτες της Παλαιάς
Διαθήκης, όπως είναι ο Δανιήλ, ο Ααρών, ο Μωυσής, ο Ησαΐας και ο Αββακούμ που εικονίζονται σε
προτομή μέσα σε μετάλλια κρατώντας ανοιχτά ειλητά. Εκατέρωθεν του τεταρτοσφαιρίου της
αψίδας διακρίνεται ο Ευαγγελισμός. Η Παναγία και ο Γαβριήλ εικονίζονται μπροστά σε πολλά
κτίρια που μοιάζουν συσσωρευμένα. Η Παναγία παριστάνεται όρθια πάνω σε υποπόδιο, ενώ από
το κόκκινο μαφόριο που φορά βγαίνει η δεξιά παλάμη της μπροστά στο πρόσωπο. Ο Γαβριήλ
πλησιάζει με ζωηρό βήμα από αριστερά. Μεταξύ των δύο μορφών παρεμβάλλονται δύο προφήτες
της Παλαιάς Διαθήκης και το Άγιο Μανδήλιο, που καταλαμβάνει το κέντρο του τοίχου.
Αξιοπρόσεκτη λεπτομέρεια της σύνθεσης είναι το δοχείο με τα λουλούδια, σύμβολο της Παρθενίας
της Θεοτόκου, που τοποθετείται πάνω σε πεζούλι. Πάνω από το Άγιο Μανδήλιο, διακρίνεται το
κάτω τμήμα ένθρονου Παντοκράτορα ανάμεσα σε σεβίζοντες αγγέλους. Πρόκειται προφανώς για
σπάραγμα από παράσταση της Ετοιμασίας του Θρόνου.
Σχετικά με τη θέση της Παναγίας στο τεταρτοσφαίριο, σύντομα αναφέρεται ότι σε συμβολικό
επίπεδο, η αψίδα ενώνει τη γη με τον ουρανό. Η ερμηνεία αυτή καθιστά το χώρο απόλυτα
κατάλληλο για την απεικόνιση της Θεοτόκου, η οποία σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη ενώνει τα
επουράνια με τα επίγεια, εφόσον έγινε μητέρα του Θεού. Ως μητέρα του Θεού μεσολαβεί και δέεται
για τη σωτηρία των ανθρώπων. Η παράσταση της δεομένης Θεοτόκου λοιπόν, συνδυάζεται
αρμονικά με τη σκηνή του Ευαγγελισμού, του χαρμόσυνου μηνύματος, για τη γέννηση του
Θεανθρώπου και άρα τη Σωτηρία του κόσμου. Το Άγιο Μανδήλιο, θεωρήθηκε από τους Πατέρες
της Εκκλησίας ως το κατεξοχήν σύμβολο της Θείας Ενσάρκωσης και άρα εναρμονίζεται απόλυτα
με το συμβολικό περιεχόμενο των υπόλοιπων συνθέσεων που επιλέχτηκαν για το διάκοσμο του
χώρου. Με την παράσταση τέλος της Ετοιμασίας του Θρόνου πάνω από την Αγία Τράπεζα,
τονίζεται η συνεχής παρουσία του τριαδικού Θεού καθ’ όλη τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.
Στον ημικύλινδρο της αψίδας, γύρω από την Αγία Τράπεζα εικονίζονται συλλειτουργούντες
ιεράρχες με πολυσταύρια φελόνια. Οι ιεράρχες είναι εκείνοι, οι οποίοι τελούν το μυστήριο της
Θείας Ευχαριστίας. Η απεικόνιση τους λοιπόν, στο χώρο όπου τελείται η κορυφαία λειτουργική
πράξη της χριστιανικής λατρείας είναι απόλυτα κατανοητή.
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Στο νότιο τοίχο του Ιερού Βήματος μέσα σε διάχωρα που ορίζονται από κόκκινες ταινίες,
υπάρχουν οι σκηνές της Γέννησης και της Βάπτισης, ενώ στον αντίστοιχο βόρειο τοίχο εικονίζονται
η Κοίμηση της Θεοτόκου και η Πεντηκοστή.
Η σκηνή της Γέννησης εκτυλίσσεται σε βραχώδες τοπίο. Το κέντρο της σύνθεσης καταλαμβάνει
η Θεοτόκος που είναι ξαπλωμένη ενώ δίπλα της βρίσκεται το βρέφος σπαργανωμένο. Δεξιά
διακρίνονται δύο βοσκόπουλα με το κοπάδι τους. Το ένα κάθεται σε βράχο, ενώ το άλλο ευλογείται
από άγγελο. Στο πάνω μέρος της σύνθεσης διακρίνονται και άλλοι άγγελοι που ευλογούν. Στ’
αριστερά οι Μάγοι οδηγούμενοι από το φωτεινό αστέρι πλησιάζουν έφιπποι στη Βηθλεέμ. Κάτω
αριστερά ένας γέρος βοσκός αναγγέλλει στον Ιωσήφ το νέο της γέννησης. Ο τελευταίος όμως
βρίσκεται σε περισυλλογή, καθώς στιγμιαία αμφιβάλει για τον τρόπο Γέννησης του Θεανθρώπου.
Ακριβώς δίπλα από τη Γέννηση, εικονίζεται η Βάπτιση. Ο Χριστός καταλαμβάνει το κέντρο της
σύνθεσης. Δεξιά του βρίσκεται ο Βαπτιστής Ιωάννης και αριστερά του τρεις άγγελοι, που
συμβολίζουν την Αγία Τριάδα. Κάτω αριστερά η μικρή γεροντική ανδρική μορφή αποτελεί
προσωποποίηση του ποταμού Ιορδάνη. Μέσα στο ιερό ποτάμι ο ζωγράφος με φυσιοκρατικό τρόπο
αποδίδει διάφορα είδη ψαριών.
Στη σκηνή της Κοίμησης της Θεοτόκου το κέντρο της παράστασης, καταλαμβάνει το σκήνωμα
της Παναγίας, γύρω από το οποίο είναι συγκεντρωμένοι οι απόστολοι, ιεράρχες και γυναίκες που
ήταν φίλες της. Ο Χριστός συνοδευόμενος από δύο αγγέλους έχει παραλάβει την ψυχή της. Στο
πάνω μέρος διακρίνεται ένα σεραφείμ. Αξιοπρόσεκτη είναι η ευγένεια των προσώπων, που με
συγκρατημένη θλίψη έρχονται να αποχαιρετήσουν την Παναγία.
Δίπλα από την Κοίμηση απεικονίζεται με εκτεταμένες φθορές η Πεντηκοστή. Στην κορυφή όπως
συνηθίζεται, εικονίζονται οι κορυφαίοι απόστολοι Πέτρος και Παύλος συνοδευόμενοι από τους
υπόλοιπους.
Συνεπώς, στο χώρο του Ιερού Βήματος, βρίσκονται συγκεντρωμένες, συμπεριλαμβανομένου του
Ευαγγελισμού, πέντε από τις βασικότερες σκηνές του Δωδεκαόρτου.
Στο κάτω μέρος των τοίχων του Ιερού Βήματος εικονίζονται ολόσωμοι άγιοι. Στον ανατολικό
τοίχο, δεξιά από την Αγία Τράπεζα, στο πάχος του τοίχου έχει ανοιχτεί κόγχη, στην οποία
εικονίζεται ένας Άγγελος. Ακριβώς από κάτω υπάρχει αφηρημένη παράσταση που απομιμείται
βήλο λευκό, διακοσμημένο με κόκκινα και μαύρα άνθη. Δίπλα από την κόγχη αυτή εικονίζεται ένα
ιεράρχης αρκετά φθαρμένος, ενώ αριστερά της Αγίας Τράπεζας εικονίζεται ο άγιος Σπυρίδων.
Στο νότιο τοίχο του ιερού υπάρχει τοξωτό άνοιγμα που οδηγεί στο διακονικό. Στο εσωράχιο του
τόξου, στο κέντρο, υπάρχει ένα σεραφείμ, ενώ στους πλάγιους τοίχους εικονίζεται ο άγιος
Χαράλαμποςκαι ένας άλλος αδιάγνωστος άγιος. Εκατέρωθεν του τοξωτού ανοίγματος και
συγκεκριμένα κάτω από τη σκηνή της Γέννησης εικονίζεται ο άγιος Λαυρέντιος,ενώ κάτω από τη
σκηνή της Βάπτισης, ο άγιος Βλάσσιος.
Στο βόρειο τοίχο υπάρχει επίσης τοξωτό άνοιγμα που συνδέει την πρόθεση με το Ιερό Βήμα. Στο
κέντρο του εσωραχίου του τόξου, εικονίζεται και πάλι ένα σεραφείμ ενώ εκατέρωθεν του, δύο
άγιοι που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές. Στα δεξιά του τοξωτού ανοίγματος, κάτω από τη
σκηνή της Πεντηκοστής απεικονίζεται ο άγιος Ιωάννης, ενώ στα αριστερά κάτω από τη σκηνή της
Κοίμησης ένας αδιάγνωστος λόγω της φθοράς ιεράρχης.
Περνώντας στο χώρο της Πρόθεσης, σε ειδικά διαμορφωμένη κόγχη εικονίζεται ο Χριστός
νεκρόςμπροστά σε ξύλινο σταυρό στον τύπο της Άκρας Ταπείνωσης. Παριστάνεται μέσα σε
μαρμάρινη σαρκοφάγο με τα χέρια δεμένα στο στομάχι και το κεφάλι γερμένο δεξιά. Πλαισιώνεται
από τον Ιωάννη και την Παναγία, που έχουν υψώσει τα χέρια τους στα μάγουλα σε ένδειξη βαθιάς
αλλά συγκρατημένης θλίψης.
Ακριβώς από πάνω, εικονίζονται τρεις σκηνές από την Παλαιά Διαθήκη εκ των οποίων οι δύο
είναι αδιάγνωστες. Εκείνη που σώζεται σε αρκετά καλή κατάσταση είναι η Θυσία του Αβραάμ.
Πρόκειται για μια σκηνή εμπνευσμένη από την Παλαιά Διαθήκη, που αποτελεί προεικόνιση της
Θυσίας του Χριστού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Στο κάτω μέρος των τοίχων της πρόθεσης
εικονίζονται μετωπικοί ιεράρχες.
Η παρουσία των παραπάνω σκηνών στη Πρόθεση είναι σύμφωνη με τη χρήση του χώρου,
καθώς εκεί συγκεντρώνονται οι προσφορές των πιστών, όπως ο άρτος και ο οίνος για την τέλεση
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του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, που αποτελεί αναπαράσταση της θυσίας του Θεανθρώπου.
Στο διακονικό δε σώζεται καμία παράσταση.
Στο κέντρο του χτιστού τέμπλου, εκατέρωθεν της εισόδου στο Ιερό Βήμα, η εικονογράφηση
συνεχίζει τη μακρά παράδοση της Δέησης που σχετίζεται με την ιδέα της μεσιτείας προς το Χριστό
για τη σωτηρία του κόσμου. Έτσι, δεξιά ως προς τον πιστό εικονίζεται ο Χριστός και ο Ιωάννης ο
Πρόδρομος, ενώ αριστερά η Θεοτόκος και ο επώνυμος άγιος του ναού, ο άγιος Πέτρος, ο οποίος
κρατάει ομοίωμα της εκκλησίας.
Οι μορφές αυτές πλαισιώνονται από άλλους αγίους όπως είναι ο άγιος Μερκούριος, ο άγιος
Ισίδωρος και άλλοι που παραμένουν αταύτιστοι.
Εικονογράφηση σώζεται και στο τμήμα του τέμπλου που χωρίζει το βόρειο κλίτος από την
Πρόθεση. Έτσι στα αριστερά της θύρας που οδηγεί στην πρόθεση εικονίζεται μετωπικός ο Χριστός
και δίπλα σε αυτόν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος που στρέφεται προς το μέρος του. Αριστερά στον
πεσσό που χωρίζει το βόρειο κλίτος από το μεσαίο εικονίζονται δύο άγιοι που παρουσιάζουν
εκτεταμένες φθορές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι επαναλαμβάνεται εδώ η σκηνή του
Ιησού με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Τούτο μπορεί να ερμηνευτεί από το γεγονός, ότι στο ναό
τιμούσαν όχι μόνο τον άγιο Πέτρο αλλά ταυτόχρονα τον άγιο Χαράλαμπο και το Σωτήρα. Έτσι,
στα δεξιά της θύρας που οδηγεί στην πρόθεση, ενώ η εικονογράφηση έχει ολοκληρωτικά χαθεί, θα
μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι εικονιζόταν η Θεοτόκος με τον άγιο Χαράλαμπο, δηλαδή το
δεύτερο τιμώμενο άγιο του ναού.
Στις συνθέσεις του Αγίου Πέτρου κυριαρχεί η ανθρώπινη μορφή. Το φυσικό τοπίο, που
αποτελείται κυρίως από γυμνά, βραχώδη βουνά καθώς και τα μη φυσιοκρατικά κτίρια
περιορίζονται σε βοηθητικά σκηνογραφήματα, καθώς στο πρώτο επίπεδο δρουν τα
πρωταγωνιστικά πρόσωπα.
Το μεγαλύτερο τμήμα των τοίχων του ναού καταλαμβάνουν μεμονωμένες μορφές ολόσωμων
αγίωνπου εικονίζονται στην πλειονότητα τους σε αυστηρή μετωπικότητα δηλώνοντας με αυτό τον
τρόπο την άμεση παρουσία τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο ζωγράφος στην απόδοση των
προσώπων των αγίων που διακρίνονται για την πνευματικότητα τους. Στις ανδρικές, γεροντικές
μορφές, οι εκφράσεις του προσώπου δηλώνονται με τον τονισμό των ρυτίδων, οι οποίες
αποδίδονται με συνδυασμό, σκούρων καστανών γραμμών και πολλές δέσμες άσπρων.
Οι ελάχιστες σωζόμενες τοιχογραφίες του Αγίου Πέτρου, αν και φέρουν αρκετές φθορές
φαίνεται πως είναι έργο ενός καλού εργαστηρίου της εποχής. Όσον αφορά στη χρονολόγηση τους,
θα μπορούσαν να αναχθούν στον 18ο αιώνα και με επιφύλαξη να αποδοθούν στο εργαστήριο του
Γεωργίου Μάρκου. Σύντομα αναφέρεται ότι ο Γεώργιος Μάρκου θεωρείται ένας από τους
καλύτερους ζωγράφους του 18ου αιώνα που τοιχογράφησε πλήθος μνημείων στην Αττική. Για
πρώτη φορά τον συναντάμε το 1719 στη Μονή Πετράκη, ενώ το πιο γνωστό έργο του είναι η
τοιχογράφηση της Μονής Φανερωμένης στη Σαλαμίνα. Μετά το θάνατο του, το έργο του
συνέχισαν οι μαθητές του, αγιογραφώντας εκκλησίες τόσο στην Αττική όσο και στη Βοιωτία.
Επιστρέφοντας στο μνημείο μας, εικονογραφικές και τεχνοτροπικές ομοιότητες των
τοιχογραφιών του Αγίου Πέτρου, καταρχάς, με άλλες τοιχογραφίες του 18ου αιώνα και στη
συνέχεια με εκείνες που με ασφάλεια αποδίδονται στο εργαστήριο του Μάρκου οδηγούν στην
παραπάνω σκέψη, αν και είναι προς το παρόν δύσκολο να ειπωθεί αν στον Άγιο Πέτρο εργάστηκε
και ο ίδιος ή αν το έργο ανέλαβαν εξ’ ολοκλήρου οι μαθητές του. Σύντομα αναφέρεται ότι τα
χρώματα, ο τρόπος οργάνωσης των συνθέσεων, τα γράμματα των επιγραφών, τα αφηρημένα
γεωμετρικά και φυτικά κοσμήματα, οι προσωπογραφικές ομοιότητες των εικονιζόμενων μορφών,
στον Άγιο Πέτρο σε σχέση με τα υπόλοιπα έργα του εργαστηρίου του Μάρκου φανερώνουν κοινή
καλλιτεχνική προέλευση.
Όσον αφορά στα χρώματα ο Γεώργιος Μάρκου και οι μαθητές του επιλέγουν κυρίως θερμούς,
γήινους τόνους, αλλά και τα γράμματατων επιγραφών μαρτυρούν ότι χαράχτηκαν από το ίδιο χέρι.
Σχετικά με τις προσωπογραφικές ομοιότητες μεταξύ των διαφόρων μορφών, χαρακτηριστικά
αναφέρεται το παράδειγμα του αγίου Χαράλαμπου από το ναό του Αγίου Πέτρου στη Χασιά και
από το ναό του Αγίου Πέτρου στα Σπάτα. Χαρακτηριστική είναι η ομοιότητα του αγίου Ιωσήφ από
τη σκηνή της Γέννησης στον Άγιο Πέτρο με το ληστή από την απεικόνιση του Παραδείσου στο ναό
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του Αγίου Γεωργίου στον Κουβαρά και επίσης με τον απόστολο Πέτρο από τη σκηνή της Δευτέρας
Παρουσίας στον ίδιο ναό. Παρομοίως, ο άγιος Βλάσιος από τον Άγιο Πέτρο, συγγενεύει με τον άγιο
Πέτρο από το ναό της Παναγίας στη Μερέντα, καθώς και με τον άγιο Θεοδόσιο από το ναό του
Αγίου Αθανασίου στον Κουβαρά, οι μορφές των αποστόλων από τη σκηνή της Κοίμησης στον άγιο
Πέτρο θυμίζουν τις μορφές από τη σκηνή της Δέησης στο ναό Ταξιαρχών στα Καλύβια. Ομοιότητες
υπάρχουν και στον τρόπο απόδοσης του Βαπτιστή Ιωάννη στα διάφορα μνημεία. Χαρακτηριστικές
είναι οι ομοιότητες μεταξύ ενός αδιάγνωστου αγίου από τον Άγιο Πέτρο με τον άγιο Ματθαίο από
το ναό του Αγίου Αθανασίου στον Κουβαρά ή του προφήτη Ησαΐα από τον Άγιο Πέτρομε τον άγιο
Ευφραίμ από τη Μονή Πετράκη. Τέλος, η Παναγία από τον Ευαγγελισμό στον άγιο Πέτρο
συσχετίζεται με την αγία Άννα από τη σκηνή των Εισοδίων της Θεοτόκου από το ναό της Παναγίας
στη Μερέντα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει στο τελευταίο παράδειγμα ο τρόπος που φωτίζονται τα
πρόσωπα μέσω των λεπτών λευκών γραμμών. Το ίδιο μπορούμε να παρατηρήσουμε στα πρόσωπα
του Ιωσήφ από τον Άγιο Πέτρο και ενός αποστόλου από τη σκηνή της Δευτέρας Παρουσίας στον
Άγιο Γεώργιο Κουβαρά.
Οι ομοιότητες θα μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν, αλλά και να γίνουν εμφανέστερες μετά από
τη συντήρηση των τοιχογραφιών του Αγίου Πέτρου που είναι αναγκαία, καθώς όπως φάνηκε από
την παραπάνω παρουσίαση έχουν υποστεί αρκετές φθορές.
Τελειώνοντας, εκτός από την αναζήτηση της ακριβούς χρονολόγησης των τοιχογραφιών
ιδιαίτερη ιστορική σημασία έχει η ίδια η εικονογράφηση του ναού, λαμβάνοντας υπόψη τους
περιορισμούς που επέβαλαν οι κατακτητές, γεγονός που φανερώνει την καλή οικονομική
κατάσταση των κατοίκων και μπορεί να δικαιολογήσει την αναζήτηση εκ μέρους τους, του
καλύτερου καλλιτέχνη για την διακόσμηση του Κοιμητηριακού ναού της περιοχής, που δεν ήταν
άλλος από τον Γεώργιο Μάρκου ή από κάποιον συνεχιστή του.
Ταυτόχρονα, αποδεικνύεται η αδυναμία της Κεντρικής Εξουσίας να επιβληθεί στους υπηκόους
της. Τούτο φαίνεται πως ισχύει όχι μόνο για τη Χασιά, που όπως είναι γνωστό απολάμβανε πλήθος
προνομίων, αλλά και για ολόκληρη την Αττική, καθώς κατά τη διάρκεια του 18 ου αιώνα
διακοσμείται κυρίως στην ύπαιθρο, ένας μεγάλος αριθμός εκκλησιών τόσο από τον Γεώργιο
Μάρκου και τους βοηθούς του, όσο και από άλλους ζωγράφους.
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ΑΙΜΙΛΙΑ- ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ
Φιλόλογος
Λαογραφικά Χασιάς.
Η κοινωνική ζωή στη Χασιά τον 19ο αρχές 20ου αιώνα
Ο κοινωνικός βίος, αναπόσπαστο κομμάτι μελέτης της Ελληνικής Λαογραφίας, αναφέρεται
λεπτομερώς στα ήθη και τα έθιμα της γέννησης και της βάπτισης του παιδιού, συνεχίζει με την
επιλογή του/ της συζύγου και τον γάμο και κλείνει με την τελευτή όπου περιγράφονται τα νεκρικά
έθιμα και η παρηγοριά των συγγενών του ανθρώπου που χάθηκε.
Στη Χασιά του 19ου αρχές 20ου αιώνα η κοινωνική ζωή των κατοίκων της ήταν έντονη και
σχεδόν όλοι συμμετείχαν στις χαρές και στις λύπες των συνανθρώπων τους. Η γέννηση ενός
παιδιού αποτελούσε μεγάλη χαρά για την οικογένεια και τους συγγενείς. Εκείνη την περίοδο η
γέννηση ενός αγοριού έφερνε ευτυχία στην οικογένεια γι’ αυτό το λόγο, όταν κάποια κοπέλα
επιθυμούσε να μείνει έγκυος, η πεθερά της έδινε σερνικοβότανο. Αντίθετα ο ερχομός ενός
κοριτσιού δημιουργούσε δυσάρεστο κλίμα, επειδή θα έπρεπε να της δοθεί προίκα, όταν θα έφτανε
η στιγμή του γάμου της. Αν η κοπέλα δεν μπορούσε να μείνει εύκολα έγκυος ή είχε πολλές
αποβολές εφάρμοζαν διάφορα γιατροσόφια, όπως λουτρά με γάλα ή ροφήματα από φύλλα
καρποφόρων δέντρων. Στην περίπτωση που μια γυναίκα δεν κατάφερνε να μείνει έγκυος την
αποκαλούσαν στέρφα.
Όταν τελικά η γυναίκα κατάφερνε να μείνει έγκυος και εξελισσόταν φυσιολογικά η εγκυμοσύνη
της, έφτανε η ώρα του τοκετού. Φυσικά εκείνη την εποχή δεν μπορούσαν να δουν το φύλο του
μωρού και μόνο οι ηλικιωμένες γυναίκες έλεγαν ότι, αν η κοιλιά της εγκύου ήταν στρογγυλή,
περίμενε κορίτσι και, αν ήταν μυτερή, είχε αγόρι. Σπάνια βρισκόταν γιατρός για να ξεγεννήσει τη
γυναίκα. Τις περισσότερες φορές υπήρχε μια γυναίκα στο χωριό που εκτελούσε χρέη μαμής. Όταν
έφτανε η ώρα του τοκετού καλούσαν την μαμή για να βοηθήσει. Χρησιμοποιούσαν πολλά
αποστειρωμένα πανιά, κλωστή για να δέσουν τον ομφάλιο λώρο του παιδιού και αποστειρωμένο
ψαλίδι για να τον κόψουν. Η αποστείρωση γινόταν με βραστό νερό. Όταν το μωρό γεννιόταν η
μαμή έδενε τον ομφάλιο λώρο και τον έκοβε με το ψαλίδι. Στη συνέχεια έπλενε και φάσκιωνε το
μωρό και το έδινε στην μητέρα του. Υπήρχαν σπάνιες φορές που κάποιο παιδί γεννιόταν με υμένα
στο πρόσωπο ή «μπόκι», όπως λέγεται στα αρβανίτικα και το θεωρούσαν τυχερό.
Η λεχώνα σύμφωνα με δοξασίες για να έχει γάλα, ώστε να τραφεί το μωρό, έπρεπε να τρώει
φασόλια μαυρομάτικα ή κουκιά. Σύμφωνα με τα ήθη έπρεπε να παραμείνει μέσα στο σπίτι για
σαράντα μέρες μέχρι να της δοθεί ευχή από τον παπά. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου ο παπάς έδινε
την λεγόμενη «μισή ευχή», για να μπορέσει να δουλέψει, για να βοηθήσει οικονομικά στο σπίτι.
Μόλις η λεχώνα σαράντιζε, πήγαινε στην εκκλησία, για να της δοθεί ευχή. Αν το μωρό ήταν κορίτσι,
ο παπάς το κράταγε στην πόρτα, ενώ αν ήταν αγόρι το πήγαινε στο ιερό. Σύμφωνα όμως με τις
ηλικιωμένες γυναίκες, εκτός από την ευχή της εκκλησίας, έρχονταν οι Μοίρες και έγραφαν το
μέλλον του παιδιού. Επίσης πίστευαν πολύ στο μάτιασμα του παιδιού και συνήθιζαν να τα
ξεματιάζουν προσευχόμενες στην Παναγιά και στους Αγίους. Στο ξεμάτιασμα κατέφευγαν ακόμα
και όταν αρρώσταινε το παιδί.
Όταν έφτανε η ώρα της βάπτισης το όνομα του παιδιού το αποφάσιζε ο πατέρας του ή ο νονός.
Υπήρχαν περιπτώσεις όπου η μητέρα μάθαινε το όνομα στην εκκλησία. Οι βαπτίσεις τελούνταν
στην εκκλησία του χωριού ή στη Μονή Κλειστών. Γίνονταν σύμφωνα με τον τρόπο που τελούνται
και σήμερα. Το μόνο που άλλαζε ήταν το δώρο του νονού, το οποίο ήταν ένα χειροποίητο κεντητό
μαντήλι με αζούρ. Μετά τη βάπτιση ακολουθούσε γλέντι στην αυλή του σπιτιού όπου έτρωγαν
κρέας ψητό ή κοκκινιστό και κερνούσαν σπιτικά γλυκά.
Καθώς το παιδί μεγάλωνε, πήγαινε σχολείο, συνήθως στο Δημοτικό που βρισκόταν στη θέση
της σημερινής κοινότητας Φυλής και σπάνια στο Γυμνάσιο το οποίο ήταν στο Μενίδι. Τα παιχνίδια
που είχαν εκείνη την εποχή ήταν πάνινες μπάλες και επίσης χρησιμοποιούσαν πέτρες που
έφτιαχναν σπιτάκια ή παρίσταναν πρόβατα όπου τα έβγαζαν για βοσκή.
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Μόλις το αγόρι έφτανε 22 χρονών και το κορίτσι στην ηλικία των 20 χρόνων φρόντιζαν οι
γονείς να τα παντρέψουν. Το δικαίωμα της εκλογής του γαμπρού ή της νύφης είχε ο πατέρας και
ήταν πάντα αποτέλεσμα προξενιού. Όταν βρισκόταν ο υποψήφιος γαμπρός ή η νύφη έστελναν τον
προξενητή όπου θα έκανε την πρόταση στην οικογένεια. Μια πρόταση μπορούσε να αποκλειστεί
χωρίς άλλη ευκαιρία. Αν όμως η περίπτωση ήταν καλή, ο προξενητής καλούσε τις δύο οικογένειες
να συναντηθούν στο σπίτι του. Κατά την συνάντηση τους αυτή κανόνιζαν τις λεπτομέρειες και
έφτιαχναν το προικοσύμφωνο ή «ξωφύλλι», το οποίο ήταν ένα χαρτί που έγραφαν την προίκα που
δίνει η οικογένεια στην κόρη τους. Αφού το προξενιό πετύχαινε, έκαναν στον προξενητή δώρο ένα
κεντητό μαντήλι, το λεγόμενο «κέρασμα».
Γάμος χωρίς προξενιό μπορούσε να πραγματοποιηθεί, αν και με ελάχιστες πιθανότητες, στην
περίπτωση που κάποιος τολμηρός νέος καιροφυλακτούσε την κοπέλα που τον ενδιέφερε και ή της
έκλεβε το μαντήλι της ή της έκοβε την κοτσίδα. Εξ ου και το αρβανίτικο τραγούδι «ντο τα πρες
κοτσίδε τ». Μετά από ένα τέτοιο συμβάν λογικό ήταν να δημιουργηθούν φασαρίες ανάμεσα στις
δυο οικογένειες. Έπρεπε λοιπόν είτε να τους παντρέψουν είτε να εκδικηθούν συνήθως
σημαδεύοντας το πρόσωπου του νεαρού.
Όταν το προξενιό είχε αίσιο τέλος γινόταν το γλέντι του «λόγου» ή αλλιώς το «σημάδι». Οι δύο
οικογένειες καλούσαν τους στενούς συγγενείς για να γλεντήσουν. Ο γαμπρός έφτανε στο σπίτι της
νύφης με συνοδεία μουσικής. Μόλις έφτανε στο κατώφλι του σπιτιού οι δικοί του έριχναν
τουφεκιές. Η πεθερά φορούσε στη νύφη το δαχτυλίδι του «λόγου» και ξεκινούσε ο χορός. Τον χορό
ξεκινούσε το ζευγάρι και στην συνέχεια χόρευαν την νύφη οι συγγενείς του γαμπρού από την
πλευρά του πατέρα του και ύστερα εκείνοι από την πλευρά της μητέρας του. Έπειτα χόρευαν το
γαμπρό οι συγγενείς της νύφης με την αντίστοιχη σειρά. Μετά από τρεις μέρες γινόταν γλέντι στο
σπίτι του γαμπρού όπου υποδεχόταν την νύφη. Δίνονταν δώρα και λεφτά και άρχιζε ο χορός
πρώτα από την πλευρά της νύφης και στη συνέχεια του γαμπρού. Εκείνη την ημέρα κανόνιζαν και
την ημερομηνία του αρραβώνα που γινόταν συνήθως την Λαμπρή.
Ο αρραβώνας γινόταν με μεγαλύτερη επισημότητα. Ο γαμπρός ερχόταν στο σπίτι της νύφης με
συνοδεία μουσικής και των συγγενών του. Όταν έφτανε στο σπίτι της νύφης, κάρφωνε στην
αυλόπορτα ένα μαχαίρι, σύμβολο εξουσίας. Η μάνα του γαμπρού πήγαινε στη νύφη με την
«κανέστρα», ένα είδος καλαθιού, στην οποία είχε μέσα την τοπική νυφική φορεσιά της Χασιάς, την
Γριζοφόρα ή Φυλασία. Επίσης ένα κεντητό μαντήλι όπου οι συγγενείς θα κρεμούσαν πάνω του
χρήματα, έναν σταυρό και χρυσαφικά. Οι γονείς της νύφης δώριζαν στον γαμπρό την τοπική
φορεσιά του Τσολιά και ένα αντρικό μαντηλάκι όπου του έβαζαν χρήματα και λίρες. Ο χορός
ξεκινούσε σύμφωνα με το έθιμο και οι συγγενείς τραγουδούσαν αρβανίτικα τραγούδια. Σε όλη την
διάρκεια του αρραβώνα το ζευγάρι συναντιόταν περιορισμένα και μόνο με συνοδεία. Υπήρχαν
περιπτώσεις που ο αρραβώνας δεν είχε αίσιο τέλος και αιτία ήταν οι γονείς του γαμπρού, αφού
στη συνέχεια δεν ήθελαν τη νύφη. Σε ακραίες περιπτώσεις, όταν οι συμπέθεροι βρίσκονταν στο
δρόμο, βρίζονταν και έβγαζαν μαχαίρια.
Συνήθως οι γάμοι γίνονταν άνοιξη ή καλοκαίρι. Οι προσκλήσεις γίνονταν προφορικά στους
συγγενείς και τους υπόλοιπους καλεσμένους. Κουμπάρος του ζευγαριού συνήθως γινόταν ο νονός
του γαμπρού, σε περίπτωση που ήταν μεγάλος σε ηλικία έκαναν κουμπάρο κάποιο από τα παιδιά
του. Λίγες μέρες πριν τον γάμο γινόταν η μεταφορά της προίκας της νύφης στο σπίτι όπου θα
έμενε το ζευγάρι. Η μεταφορά γινόταν με άμαξα ή συγγενείς κρατούσαν τα προικιά στο χέρι και
αφού τα πέρναγαν σε όλο το χωριό για να τα δουν, μοίραζαν γλυκά και γινόταν μεγάλο γλέντι.
Το στρώσιμο του κρεβατιού γινόταν συνήθως Πέμπτη, αφού οι περισσότεροι γάμοι τελούνταν
τις Κυριακές. Η μάνα του γαμπρού είχε πλέξει την νυφική κουβέρτα που έστρωναν νεαρά κορίτσια
στο νυφικό κρεβάτι. Σύμφωνα με το έθιμο ο γαμπρός έπρεπε να ξεστρώσει τρεις φορές το κρεβάτι
και στη συνέχεια να βάλουν ένα αγόρι να κάτσει πάνω, ώστε να κάνει αρσενικό παιδί το ζευγάρι.
Ύστερα έραιναν το κρεβάτι με ρύζι και λουλούδια και έριχναν χρήματα ως δώρο για τον γάμο.
Την παραμονή του γάμου έφτιαχναν το κουλούρι του γάμου, έθιμο που επικρατεί και σήμερα.
Το κουλούρι ήταν φτιαγμένο από γλυκιά ζύμη και επάνω του έχει σχέδια, «κεντήματα», όπως
λέγονται, που είχαν σχήματα λουλουδιών, ντάλιας, φιδέ και σταφύλι. Στο κέντρο τοποθετούσαν
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δύο περιστεράκια από ζυμάρι τα οποία συμβόλιζαν το ζεύγος. Το βράδυ πριν τον γάμο η κάθε
οικογένεια γλεντούσε ξεχωριστά.
Την ημέρα του γάμου μαζεύονταν οι συγγενείς στα σπίτια της νύφης και του γαμπρού. Οι
κοπέλες έντυναν τη νύφη τραγουδώντας την και έγραφαν κάτω από το παπούτσι της τα ονόματα
τους. Το όνομα της κοπέλας που θα σβηνόταν πρώτο, εκείνη θα παντρευόταν στη συνέχεια. Οι
φίλοι του γαμπρού τον έντυναν και τον ξύριζαν. Έφταναν και οι δύο στην εκκλησία με συνοδεία
λαϊκών οργάνων. Η τελετή του γάμου γινόταν όπως και σήμερα με τη διαφορά ότι τα στέφανα του
ζευγαριού ήταν φτιαγμένα από κληματόβεργες. Η πεθερά φύλαγε μαζί με τα στέφανα το αμύγδαλο
που είχε μέσα το μέλι που έδινε ο παπάς στο ζευγάρι και έκοβε με επιμέλεια τις κάφτρες από τις
νυφικές λαμπάδες, ώστε να αποφευχθεί το «μάτι». Μετά το τέλος του γάμου μοιράζονταν κουφέτα
και γινόταν γλέντι στο σπίτι του γαμπρού. Τα φαγητά που κυριαρχούσαν στο τραπέζι ήταν κρέας
στην σούβλα, πατάτες, ρύζι, ψωμί και άφθονο κρασί.
Κατά τη διάρκεια του γλεντιού οι νεόνυμφοι αποχωρούσαν για να κοιμηθούν για πρώτη φορά
μαζί. Το ζευγάρι συνόδευε στο νυφικό θάλαμο η μητέρα του γαμπρού. Αν η νύφη ήταν ανέγγιχτη η
πεθερά της άπλωνε το νυφικό σεντόνι, για να δει ο κόσμος την παρθενία της νύφης. Αν δεν ήταν
την έστελναν σπίτι της διαπομπεύοντας την είτε εξαγόραζαν την σιωπή τους ζητώντας και άλλα
χρήματα από τους γονείς της, το γνωστό σε όλους μας πανωπροίκι.
Τελευταίος σταθμός του κοινωνικού βίου το κλείσιμο του κύκλου της ανθρώπινης ζωής, ο
θάνατος, η οριστική διακοπή των βιολογικών λειτουργιών του ανθρώπου. Όταν η κατάσταση του
ασθενούς επιδεινωνόταν καλούσαν τον παπά, για να τον εξομολογήσει και να τον κοινωνήσει.
Επίσης, αν δεν είχε τακτοποιήσει τα περιουσιακά του, φώναζαν έναν συμβολαιογράφο και
μάρτυρες, για να μην ζητηθεί από τους μελλοντικούς κληρονόμους η ακύρωση της διαθήκης.
Σύμφωνα με δοξασίες ο άνθρωπος τις τελευταίες στιγμές της ζωής του συνομιλούσε και καλούσε
πεθαμένους. Σε στιγμές διαύγειας μοίραζε ευχές σε συγγενείς και αποχαιρετούσε αγαπημένους
φίλους. Την ένδειξη ότι κάποιος ήταν ετοιμοθάνατος ή είχε πεθάνει, σύμφωνα με δοξασίες, έδειχνε
το ουρλιαχτό του σκύλου ή το κρώξιμο του κορακιού και της κουκουβάγιας. Αν αργούσε να
ξεψυχήσει ο άνθρωπος πίστευαν ότι δεν είχε συγχωρεθεί από κάποιον και τον καλούσαν στο σπίτι.
Επίσης μπορεί κάποια κατάρα ή αφορισμός να του είχε δοθεί, γι’ αυτό το λόγο καλούσαν τον παπά
για αγιασμό.
Όταν πια ο άνθρωπος τελείωνε, αμέσως του έκλειναν τα μάτια και του σταύρωναν τα χέρια.
Στην συνέχεια τον έπλεναν και τον έντυναν με καινούρια ρούχα. Σε περίπτωση που ήταν νέος και
άγαμος, αν ήταν άντρας τον έντυναν με γαμπριάτικο κοστούμι, ενώ αν ήταν κοπέλα με νυφικό.
Τέλος του τοποθετούσαν ένα νόμισμα στο στόμα, για να μπορέσει να πληρώσει, ώστε να περάσει η
ψυχή του απέναντι. Ήταν το λεγόμενο πορθμείο της αρχαιότητας, έθιμο που έχει εξαλειφθεί στις
μέρες μας. Εκείνα τα χρόνια σπάνια είχαν φέρετρα, συνήθως τους τοποθετούσαν πάνω σε κάποια
πόρτα του σπιτιού που είχαν ξηλώσει. Το σάβανο του νεκρού ήταν συνήθως αγορασμένο από τους
Αγίους Τόπους ή πλεγμένο από μέλος της οικογένειας. Σύμφωνα με δοξασίες για την αποφυγή του
βρικολακιάσματος του νεκρού, πριν την ταφή του, αφού τον είχαν τοποθετήσει σε φέρετρο του
έδεναν τα πόδια και τα χέρια, αν ήταν άντρας και στη γυναίκα έδεναν επίσης μια ποδιά και ύστερα
τον σκέπαζαν με λουλούδια. Τα δεσμά αυτά τα έκοβαν πριν την ταφή.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του πένθους οι γυναίκες ντύνονταν με μαύρα ρούχα και οι άντρες έβαζαν
ένα μαύρο μαντήλι στο μπράτσο και άφηναν γένια. Δεν διακοσμούσαν το σπίτι και έβαζαν μια
μαύρη κορδέλα μέχρι να «χρονίσει» ο νεκρός.
Αφού είχαν ετοιμάσει τον νεκρό, τον τοποθετούσαν στο καλύτερο δωμάτιο του σπιτιού και τον
έστρεφαν προς την ανατολή. Συνήθως τον κρατούσαν στο σπίτι εικοσιτέσσερις ώρες και ύστερα
γινόταν η ταφή του. Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών, έρχονταν συγγενείς και συγχωριανοί για
να τον αποχαιρετήσουν. Ακούγονταν αρβανίτικα μοιρολόγια και μοιραζόταν καφές και παξιμάδι.
Όταν πλησίαζε η ώρα της κηδείας του νεκρού, ο παπάς ερχόταν σπίτι του, για να διαβάσει ευχή και
να τον συνοδέψει στην εκκλησία. Μετά το τέλος της ευχής, μοιραζόταν το «συγχώριο», ένα ψωμάκι
με λίγο κρασί και ύστερα ξεκινούσε η πομπή προς την εκκλησία. Μπροστά πήγαινε ένα παιδάκι
κρατώντας τον σταυρό, ακολουθούσε το φέρετρο του νεκρού, το οποίο κρατούσαν συγγενείς και
τέλος ο παπάς με την οικογένεια του νεκρού.
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Φτάνοντας στην εκκλησία ο παπάς «διάβαζε» τον νεκρό, ώστε να αναπαυθεί ειρηνικά η ψυχή
του. Μόλις τελείωνε η «εξόδιος» ακολουθία, η πομπή ξεκινούσε προς το νεκροταφείο όπου
κηδευόταν ο νεκρός σε οικογενειακό τάφο. Αφού τον τοποθετούσαν στον τάφο, ο παπάς έκανε το
σχήμα του σταυρού στο λείψανο με λάδι, κρασί και χώμα. Ύστερα έριχναν λίγο χώμα και οι
συγγενείς και σκέπαζαν τον τάφο. Μετά την ταφή ακολουθούσε το νεκρόδειπνο, η παρηγοριά,
όπως λέγεται ακόμα και σήμερα στη Χασιά. Η παρηγοριά γινόταν τρεις συνεχόμενες ημέρες και ο
καθένας που θα πήγαινε έφερνε ένα πιάτο νηστίσιμο φαγητό. Στον χρόνο που ακολουθούσε μετά
το θάνατο τιμούσαν τον νεκρό με τα μνημόσυνα και φρόντιζαν να κρατούν αναμμένο ένα καντήλι
για την ψυχή του η οποία επί σαράντα ημέρες παρέμενε στην γη. Τα μνημόσυνα
πραγματοποιούνταν στις τρεις και εννιά ήμερες πηγαίνοντας στον τάφο του νεκρού λίγα κόλλυβα
τα οποία διάβαζε ο παπάς. Επίσης στις σαράντα ημέρες, στους τρεις, έξι και εννιά μήνες και στον
χρόνο. Την παραμονή των μνημόσυνων έφτιαχναν τον δίσκο με τα κόλλυβα τοποθετώντας στάρι
ανακατεμένο με ρόδι, αμύγδαλα και καρύδια και καλύπτοντας το μείγμα με ζάχαρη άχνη. Τέλος
έκαναν το σύμβολο του σταυρού. Την επόμενη μέρα πήγαιναν τον δίσκο στην εκκλησία και αφού
διαβαζόταν, στο τέλος της λειτουργίας μοιραζόταν στους παρευρισκόμενους.
Σπάνια στη Χασιά ξέθαβαν τον νεκρό. Αυτό γινόταν στην περίπτωση που έπρεπε να κηδευτεί
κάποιος άλλος στον συγκεκριμένο τάφο. Έπαιρναν τα οστά και αφού τα έπλεναν με κρασί και
νερό, τα τοποθετούσαν πάλι στον τάφο μέσα σε ένα κουτί ή μαξιλάρι.
Με αυτόν τον τρόπο κλείνει η ανθρώπινη ζωή. Όμως ο κύκλος της ζωής θα επαναλαμβάνεται
αιώνια. Ο κοινωνικός βίος περιγράφοντας τα ήθη και τα έθιμα αυτά μας τα αφήνει παρακαταθήκη,
για να μην λησμονηθούν ποτέ παρόλο τον μαρασμό και την αλλοίωση που έχουν υποστεί.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κόλλια Αιμιλία-Μαρίνα: Συλλογή πρωτογενούς λαογραφικού υλικού για την Φυλή-Αττικής,
Χειρόγραφο 3790/2006-2007, Σπουδαστήριο Λαογραφίας, Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών.
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ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΠΛΑΤΥΠΟΔΗΣ
Δρ. Φιλοσοφίας, Διευθυντής 9ου Γυμνασίου Αχαρνών
Θρακομακεδόνες: Ιστορία- Πολιτισμός- Πνευματικό Κέντρο
Tο ιστορικό γίγνεσθαι είναι συνυφασμένο με το χρόνο και τον τόπο.1 Σχετικά με αυτούς τους
δυο παράγοντες, θέτω υπόψη σας δυο αναγκαίες επισημάνσεις. Πρώτον, όσο αφορά στο χρόνο
το παρελθόν των «Θρακομακεδόνων» δεν είναι πολύ μακρινό, αφού η ίδρυση του οικισμού
ανάγεται στο τέλος του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, και ακολούθως ο τόπος που γεννιέται και
αναπτύσσεται η πόλις, γιατί περί πόλεως πρόκειται «Θρακομακεδόνες» και όχι για ονομασία
συλλόγου με προσδιοριστικό την καταγωγή των μελών του, είναι ένας τόπος πραγματικά
προνομιούχος στο λεκανοπέδιο της Αττικής, ο οποίος συνέβαλλε και συνεχίζει να συμβάλλει στη
διαμόρφωση μιας πόλης προτύπου, οικιστικά με πολύ πράσινο και ιδιαίτερη πολιτιστική
φυσιογνωμία, αναγνωρίσιμη πέραν των τοπικών και του νομού μας ορίων.
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το 1948 και συγκεκριμένα στις 9 Αυγούστου μια
μικρή ομάδα ανθρώπων, κατοίκων της Αθήνας, που κατάγονταν από τη Μακεδονία και τη
Θράκη, αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να δημιουργήσουν έναν οικισμό με κατοίκους
αποκλειστικά καταγόμενους από τη Μακεδονία και τη Θράκη. Συστήνουν Συνεταιρισμό με την
επωνυμία «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» με σκοπό τα μέλη να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 3 του καταστατικού τους. Στο άρθρο 6 του καταστατικού ορίζεται ότι:
συνεταίροι δύνανται να γίνουν μόνον Μακεδόνες και Θράκες, ηλικίας δέκα οκτώ και άνω, που
έχουν γεννηθεί στη Μακεδονία και τη Θράκη, έχουν εκδιωχθεί λόγω πολεμικών γεγονότων,
έχουν πολιτογραφηθεί στη Μακεδονία και κατοικούν στην Αθήνα, στον Πειραιά και στα
περίχωρα.2
Μετά από πολλές προσπάθειες αγοράζουν το 19503 μια αγροτοδασική περιοχή 3.636
στρεμμάτων στους πρόποδες της Πάρνηθας, στις νότιες προσβάσεις της, βορειοανατολικά του
Δήμου Αχαρνών, και σε υψόμετρο περίπου 350 μέτρων, η οποία έφερε το όνομα «Μπίλιζα».
Τέσσερα χρόνια αργότερα το 1953 (Φ.Ε.Κ. 256 Α΄/15-9-1953) εγκρίθηκε η ένταξη της περιοχής
στο σχέδιο πόλεως με ένα ιδιαίτερα πρωτοποριακό ρυμοτομικό σχέδιο που παραμένει σχεδόν
αναλλοίωτο μέχρι σήμερα.4 Γίνεται κατάτμηση και οικοπεδοποίηση της περιοχής σε οικόπεδα
του ενός στρέμματος έχοντας προβλεφθεί πολλοί κοινόχρηστοι χώροι. Το 1953 έγινε η κλήρωση
των οικοπέδων και το πρώτο σπίτι αποπερατώθηκε το 1955.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής το καθιστούσαν
μοναδικό και ιδανικό για οικιστική ανάπτυξη. Το τοπίο ήταν πράγματι εκπάγλου ομορφιάς,
κατάφυτο με πυκνή βλάστηση, μεγάλη ποικιλία χλωρίδας, δασόβιων πτηνών, πολλές πηγές και
ιδιαιτέρα εξαιρετικά υγιεινό κλίμα, προϋποθέσεις ιδανικής κατοικίας.
ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ-ΔΗΜΟΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Το 1979 με το υπ. αρ. 75 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 16/30 -1-1979) ο συνοικισμός
«Θρακομακεδόνες» του Δήμου Αχαρνών της Επαρχίας Αττικής του νομού Αττικής,
αναγνωρίζεται εις ιδίαν Κοινότητα υπό το όνομα «Κοινότης Θρακομακεδόνων», εν τη αυτή
επαρχία και τω αυτώ Νομώ. Έδρα της Κοινότητος ορίζεται ο ομώνυμος συνοικισμός
«Θρακομακεδόνες». Το 2006 με την υπ. αρ. 8/8/Δ.Τ.Α./οικ. 15048/30-7-2006 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Αττικής Χαράλαμπου Μανιάτη με θέμα «Αναγνώριση
Κοινοτήτων σε Δήμους» (ΦΕΚ 1035/B'/1-8-2006) η Κοινότητα Θρακομακεδόνων γίνεται Δήμος.
Ο βραχύβιος αυτός Δήμος, όντας εύρωστος οικονομικά5, ομοιογενής κοινωνικά, και με έντονη
Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών, Unesco, Ελληνική έκδοση, έκδ. Ελληνική Παιδεία Α.Ε., Αθήνα, 1972, τ.2 ος σ. 751.
Άρθρο 6ον του Καταστατικού του Συνεταιρισμού «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΣΥΝ.Π.Ε. Υπουργείον Εργασίας, αρ. πρωτ.
32794/1784/20-9-1948. Τροπ. Αρ. πρωτ. 10855/273/14-3-1949.
3 Συμβόλαιο 6829/1950 του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταμ. Άγγ. Γρηγορόπουλου.
4 Θρακομακεδόνες, η ιστορία τους, 1ο Σύστημα Προσκόπων, Αθήνα, 1998, σ. 25
5 Πολιτική, Αχαρνές, 23-10-2006, σ. 6.
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παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα θα συνενωθεί βάσει του νέου περί αυτοδιοικήσεως νόμου
με τον όμορο Δήμο Αχαρνών. Το 2010 με το νόμο υπ’ αριθ. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τ. Α/7
-6-2010) ο Δήμος Θρακομακεδόνων συνενώνεται με το Δήμο Αχαρνών, αποτελώντας μια από τις
δυο κοινοτικές ενότητές του. Εν ολίγοις από το 1953 μέχρι σήμερα ο Οικισμός γίνεται
Κοινότητα, η Κοινότητα Δήμος και ο Δήμος από πέρυσι ξανά Δημοτική Κοινότητα του Δήμου
Αχαρνών.
Η παρακολούθηση της δημιουργίας και ανάπτυξης των δημοσίων οργανισμών και συλλόγων
της πόλης θα συμβάλλουν στην επιχειρούμενη αδρομερή καταγραφή της ιστορίας και του
πολιτισμού των «Θρακομακεδόνων». Ο πρώτος φορέας είναι ο «Συνεταιρισμός» από τον οποίο
δημιουργήθηκε ο οικισμός και εν συνεχεία η πόλη. Ο Ναός της Αγίας Τριάδας πρωτολειτούργησε
το 1959, ενώ δε ως Ενοριακός ναός λειτούργησε το 1975 6. Το πρώτο Νηπιαγωγείο ιδρύθηκε το
1977 και το τρίτο το Σεπτέμβριο του 2011. Το πρώτο Δημοτικό Σχολείο λειτούργησε το σχολικό
έτος 1977-78, ήταν τριθέσιο και ονομαζόταν 11ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών. Σήμερα
λειτουργούν δύο Δημοτικά. Το Γυμνάσιο ιδρύθηκε το 1981, και το Λύκειο το σχολικό έτος 19856. Ο Αστυνομικός σταθμός ιδρύθηκε το 1988 και τα δυο Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
(ΝΠΔΔ) το Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων (Π.Κ.Θ) το 1986 και το Αθλητικό Κέντρο
Θρακομακεδόνων (Α.ΚΕ.Θ) το 1995. Σκοπός της ίδρυσης του Α.ΚΕ.Θ ήταν η ανάπτυξη και ο
συντονισμός του μαζικού αθλητισμού της πόλης καθώς και η δημιουργία της κατάλληλης
υλικοτεχνικής υποδομής για την ευόδωση του ανωτέρω στόχου. Το Α.ΚΕ.Θ λειτούργησε
επιτυχώς μέχρι και το καλοκαίρι του 2011, όπου σύμφωνα με τον καλλικρατικό νόμο
συγχωνεύτηκε με το αντίστοιχο Νομικό Πρόσωπο του καλλικρατικού Δήμου Αχαρνών.
ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Ο παλαιότερος σύλλογος είναι ο εξωραϊστικός και πολιτιστικός σύλλογος «Ο Πάρνης» ο
οποίος ιδρύθηκε το 1963. Στις ποικίλες και αξιόλογες δραστηριότητές του συγκαταλέγεται και η
έκδοση εφημερίδας «Πάρνης» που πρωτοεκδόθηκε το 1983, σταμάτησε το 2000 και
επανακυκλοφορεί στις μέρες μας. Το Σώμα Ελλήνων Οδηγών ιδρύθηκε το 1977 και απέκτησε
στέγη το 1986. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων -1ο Σύστημα Προσκόπων Θρακομακεδόνων το
1979. Ο Σύλλογος Γυναικών το 1981. Είναι ο πιο πολυάριθμος σύλλογος. Έφθασε να απαριθμεί
400 μέλη περίπου. Ο Σύλλογος Γυναικών ανέπτυξε ποικίλες δραστηριότητες, παρουσίασε
πλούσιο πολιτιστικό έργο με επίκεντρο των εκδηλώσεών του τις περισσότερες φορές τη
γυναίκα, ως μητέρα, σύζυγο, εργαζόμενη, επιστήμονα, πρωτοπόρο στους κοινωνικούς και
πολιτικούς αγώνες. Ο Αθλητικός Όμιλος Θρακομακεδόνων (Α.Ο.Θ) ιδρύθηκε το 1982 και έθεσε
τα θεμέλια του μαζικού αθλητισμού των νέων της πόλης. Δυο χρόνια αργότερα το 1984
εγκαινιάσθηκε το γήπεδο Μπάσκετ. Το 1986 κατασκευάσθηκε γήπεδο αθλοπαιδιών και το 1997
δημιουργήθηκε το κλειστό γήπεδο Μπάσκετ που λειτουργεί αδιαλείπτως με τη συμμετοχή
χιλιάδων αθλητών και σήμερα. Η Εστία Θρακομακεδόνων ιδρύθηκε το 1986. Ο Ροταριανός
Όμιλος Πάρνηθας το 1989. Ο Όμιλος Ρόταπακτ Πάρνηθας το 1990. Ο Ορθόδοξος Χριστιανικός
Σύνδεσμος «Οι Άγιοι Μεθόδιος και Κύριλλος» το 1989. Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος
Θρακομακεδόνων το 1989. Η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών «Παναθηναϊκή» παράρτημα
Θρακομακεδόνων το 1993. Το Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών, Παράρτημα
Θρακομακεδόνων το 1998. Ο «Μέγας Αλέξανδρος» το 1995. Ο φιλοζωικός σύλλογος «Μέριμνα»
το 2003. Η Λαογραφική Εταιρεία Θρακομακεδόνων «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ιδρύθηκε το 2005 με
στόχο την ανάδειξη και την προώθηση της λαϊκής μας κληρονομιάς. Η «Ολυμπιάδα
Θρακομακεδόνων» αθλητικός και καλλιτεχνικός σύλλογος ιδρύθηκε το 2007. Σήμερα απαριθμεί
τριακόσιες και πλέον αθλήτριες έχοντας συμμετάσχει με μεγάλη επιτυχία σε πανελλήνιες και
διεθνείς γυμναστράδες.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
Ο θεσμός που αναμφίβολα σφράγισε και καθόρισε με το έργο του την πολιτιστική
φυσιογνωμία της πόλης, είναι το «Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων» ΝΠΔΔ, το οποίο
διανύει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της δυναμικής παρουσίας του και της προσφοράς του
στον πολιτισμό τα γράμματα και τις τέχνες. Το 1986 (ΦΕΚ 730/29-10-1986) ιδρύθηκε το
«Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων» της Κοινότητας Θρακομακεδόνων, χάριν των
προσπαθειών του τότε κοινοτικού συμβουλίου και ιδιαιτέρως του προέδρου του Δημητρίου
Καλλίρη. Οι Σκοποί του ΠΚ, όπως καταγράφονται στο ιδρυτικό καταστατικό του είναι οι εξής: Ο
Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι με την αιγίδα της Κοινότητας η δημιουργία δυνατοτήτων
πνευματικής ανάπτυξης των δημοτών. Η ουσιαστική συμμετοχή και ενεργοποίηση των δημοτών
για τη δημιουργία και ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας με
γνώμονα τις δημοκρατικές και πολιτιστικές αξίες. Η διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς, αλλά και γενικότερα του λαϊκού μας πολιτισμού και της παράδοσης,
παίρνοντας και διαδίδοντας ταυτόχρονα ότι γνήσιο και δημιουργικό υπάρχει στα σύγχρονα και
παλιότερα ρεύματα από την τέχνη και τον πολιτισμό άλλων λαών, που θα έχουν σαν
αποτέλεσμα την πνευματική και πολιτιστική ανύψωση του λαού μας. Στο αυτό καταστατικό
προβλέπεται η δημιουργία τμημάτων, όπως: κοινοτικής βιβλιοθήκης, ελεύθερου βήματος
διαλέξεων, θεατρικού ομίλου, χορωδίας, κινηματογραφικής λέσχης, λέσχης φωτογραφίας,
τμήματος προβολής και διάδοσης της ιστορίας, λογοτεχνίας, εικαστικών τεχνών και της λαϊκής
τέχνης.7
Η όλη δράση του είναι δυνατό να ταξινομηθεί σε τρεις τομείς: Ο πρώτος τομέας αφορά στις
σχολές και στα καλλιτεχνικά τμήματα που δημιουργήθηκαν και που λειτουργούν μέχρι σήμερα
έχοντας παραγάγει πλούσιο πολιτιστικό έργο. Ενδεικτικά αναφέρω τις Χορωδίες Ενηλίκων και
Νέων, την Παιδική Ορχήστρα, τα Χορευτικά συγκροτήματα, και τη Θεατρική ομάδα.
Περισσότερα από πεντακόσια μέλη των αναφερόμενων σχημάτων παρουσιάζουν κάθε
καλοκαίρι μέρος του ετήσιου προγράμματός τους σε πολυπληθές κοινό στην πόλη μας και σε
άλλες πόλεις, επιπροσθέτως συμμετέχουν ενεργά στην πλαισίωση των εκδηλώσεων που
ετησίως λαμβάνουν χώρα στο Πνευματικό. Για παράδειγμα η παιδική ορχήστρα καλωσόρισε το
Μάνο Ελευθερίου σε τιμητική εκδήλωση με γνωστά τραγούδια σε δικούς του στίχους και η
Χορωδία ενηλίκων πλειστάκις συνέπραξε με διάσημους και ποιοτικούς τραγουδιστές και
μουσικούς. Η θεατρική ομάδα με την καθοδήγηση της διακεκριμένης ηθοποιού και
σκηνοθέτιδας, συντοπίτισσάς μας Μαρίας Φιλίππου το 2010 παρουσίασε δικό της πρωτότυπο
έργο στην πόλη, και για τρεις μήνες στο κέντρο της Αθήνας με επιτυχία. Ο δεύτερος τομέας
αφορά στις μόνιμες πολιτιστικές δομές του, όπως η βιβλιοθήκη, η οποία λειτουργεί τρεις φορές
την εβδομάδα με εθελοντές, η κινηματογραφική λέσχη, και η Λέσχη των φίλων της Μουσικής. Η
τρίτη αφορά στις εκδηλώσεις. Εκατό περίπου εκδηλώσεις ετησίως, μοιρασμένες ισομερώς
στους μήνες από το Σεπτέμβριο μέχρι και τον Ιούλιο, και καλαίσθητα τυπωμένες σε αντίστοιχα
μηνιαία προγράμματα, τα οποία έγκαιρα διανέμονται σε όλα τα σπίτια των Θρακομακεδόνων,
στους φορείς, αλλά και ηλεκτρονικώς σε πολλούς φορείς στην Αττική καθώς και στον αθηναϊκό
και τοπικό τύπο, αποτελούν τον κορμό της, σε ετήσια βάση, πολιτιστικής δράσης του
Πνευματικού. Εκδηλώσεις όπως, διαλέξεις, αφιερώματα, ποιητικές - λογοτεχνικές βραδιές,
σεμινάρια, βιβλιοπαρουσιάσεις, θεατρικές παραστάσεις, παιδικές παραστάσεις, συναυλίες,
συμπόσια, ημερίδες, κ.α., που συνεχώς ανανεώνονται και εμπλουτίζονται με επίκαιρο και
ενδιαφέρον περιεχόμενο. Η Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ, η Κική Δημουλά, ο Δημήτρης Μαρωνίτης,
ο Μάριος Φραγκούλης, η Μαρία Φαραντούρη, ο Αντώνης Καλογιάννης, ο Γιώργος Κατσαρός, ο
Νίκος Κούνδουρος, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Σεραφείμ Φυντανίδης, ο
Γιάννης Πανούσης, η Ιωάννα Καρυστιάνη, ο Σαράντος Καργάκος, ο Απόστολος Σάντας είναι
μερικοί αξιόλογοι δημιουργοί που έλαβαν μέρος σε εκδηλώσεις του Πνευματικού Κέντρου και
καταγοήτευσαν, αλλά και οι ίδιοι κατενθουσιάσθηκαν από το πολυπληθές φιλόμουσο κοινό του.
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Ο διάσημος βιολονίστας, Γιώργος Δεμερτζής, επί είκοσι και πλέον έτη καθηγητής Πανεπιστημίου
των ΗΠΑ σε «Αφιέρωμα» για το Μητρόπουλο με έργα μόνο Μητρόπουλου, στο τέλος της
εκδήλωσης είπε χαρακτηριστικά: «όταν μου ζήτησαν να κάνω μια συναυλία αποκλειστικά με
έργα Μητρόπουλου – για τα εκατό χρόνια από το γέννησή του- σε ένα περιφερειακό Πνευματικό
Κέντρο, σκέφτηκα ότι ματαιοπονούν, πάντα έχοντας υπόψιν το δύσκολο έργο του τιμώμενου
και το κοινό που σε τέτοιες εκδηλώσεις είναι ολιγάριθμο. Τελικά με έπεισαν, να κάνω την πρώτη
εκδήλωση για το Μητρόπουλο στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων. Με το που μπήκα στο
χώρο της εκδήλωσης, τη μέρα της πραγματοποίησής της και αντίκρισα μια αίθουσα γεμάτη από
ένα ιδιαιτέρως καλαίσθητο για τέτοιου είδους εκδηλώσεις κοινό, νόμισα ότι βρισκόμουν στο
εξωτερικό. Στο τέλος της συναυλίας έχοντας νιώσει την ανταπόκριση του κοινού, ομολόγησα
ότι ήμουν πολύ τυχερός που παρουσίασα μαζί με τους συνεργάτες μου ένα τόσο δύσκολο έργο
σ’ ένα τόσο εκλεπτυσμένο και απαιτητικό φιλόμουσο κοινό».
Επιθυμώντας να δοθεί σ αυτή την καθόλα σύντομη παρουσίαση το στίγμα της φιλοσοφίας,
αλλά και της εν γένει στοχοθεσίας του έργου του Πνευματικού Κέντρου Θρακαμακεδόνων θα
αναφερθώ αδρομερώς σε τέσσερις εκδηλώσεις του.
-Πολύμηνο Αφιέρωμα για τη Μικρά Ασία με πάνω από εκατό συντελεστές, Ακαδημαϊκούς,
Πανεπιστημιακούς, Σκηνοθέτες, Λογοτέχνες Μουσικούς, Ηθοποιούς, που παρουσίασαν σε
πολλές θεματικές ενότητες τον πολιτισμό της Μικρασίας από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με
πρωταγωνίστρια την Πρύτανη Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ.
-Τιμητική εκδήλωση για το μεγαλύτερο μαθηματικό της Ελλάδας του Εικοστού αιώνα,
κατοίκου των Θρακομακεδόνων, Νικολάου Αρτεμιάδη, ακαδημαϊκού, πρ. Προέδρου της
Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητού Πανεπιστημίου Πατρών και Ιλινόι των ΗΠΑ με παρουσία του
Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, τριάντα Ακαδημαϊκών, πολλών Πρυτάνεων, πλήθους
Καθηγητών Πανεπιστημίου και μαθηματικών και με πρωταγωνιστή το διάσημο Καθηγητή του
Cambridge, Ακαδημαϊκό, Νικόλαο Φωκά και με συναυλία κλασικής μουσικής από πολυμελές
σχήμα με μουσικούς της ΕΡΤ.
-Πολύμηνο αφιέρωμα στην Επτανησιακή Ποίηση με πάνω από διακόσιους συντελεστές. Στον
τομέα των διαλέξεων για τους επτανήσιους ποιητές. Το αφιέρωμα πλαισιώθηκε από τους πιο
διακεκριμένους νεοελληνιστές κριτικούς λογοτεχνίας επιστήμονες, με επικεφαλής Καθηγητή
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Στον τομέα των συναυλιών με μουσικά έργα σε ποίηση
επτανησίων ποιητών, ενδεικτικά αναφέρω την παρουσίαση του Πνευματικού Εμβατηρίου του
Σικελιανού σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη με πολυμελή ορχήστρα και το λυρικό τραγουδιστή
Αντώνη Καλογιάννη. Επίσης πολυμελής ομάδα ηθοποιών με επικεφαλής τη Μαρία Φιλίππου
απέδιδε στο ποιητικό αναλόγιο ποιήματα των τιμωμένων. Το εν λόγω αφιέρωμα τίμησαν και
πολλοί πολιτικοί, μεταξύ των οποίων και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κος Θεόδωρος
Πάγκαλος, η Υφυπουργός Παιδείας κα Εύη Χριστοφιλοπούλου και ο Νομάρχης Ανατολικής
Αττικής κος Λεωνίδας Κουρής.
-Επικώμιος των Θρακομακεδόνων Ύμνος-Πράσινη Πόλη. Πρόκειται για πρωτότυπο μουσικό
και ποιητικό έργο που γράφτηκε με σκοπό να υμνήσει την «πράσινη» πόλη των
Θρακομακεδόνων, και τελικά την οικολογία. Συνεργάσθηκαν προς τούτο πάνω από εκατό
συντελεστές μουσικοί, χορωδοί, ηθοποιοί, και υπό την αιγίδα του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κου Αθηναγόρα παρουσιάστηκε στις 12-122010 σε παγκόσμια πρώτη και προκάλεσε όχι μόνο συγκίνηση στους παρευρισκομένους, αλλά
και τα ιδιαιτέρως κολακευτικά σχόλια των ειδικών που είχαν παρευρεθεί προκειμένου να δουν,
να ακούσουν και να κρίνουν το πρωτότυπο ποιητικό-μουσικό έργο. Ο εγνωσμένου κύρους
συγγραφέας Κώστας Παπασπήλιος τόνισε χαρακτηριστικά «Ο Επικώμιος μας ανέδειξε για μια
ακόμα φορά, την ψυχή του πολιτισμού αυτής της πόλης που εμφορείται από το πνεύμα του
σεβασμού και της διαφύλαξης του ναού του πλαστουργού, της φύσης, μας ανέδειξε μια ψυχή
που αντάξια έχει καταστεί χρόνια τώρα η ψυχή του πολιτισμού της Αττικής».
Όλες οι εκδηλώσεις του Πνευματικού, τουλάχιστον των τελευταίων δέκα χρόνων είναι
καταγεγραμμένες και σε ψηφιακή μορφή. Επίσης έχουν καταγραφεί και από τον τύπο. Υπάρχει
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πλούσιο αρχείο, το οποίο είναι διαθέσιμο προς αξιοποίηση. Θα ήταν παράλειψη, αν δεν τόνιζα
ότι όλα αυτά έγιναν με το μικρότερο δυνατό κόστος, χωρίς χρέη με βάση τον εθελοντισμό και με
έναν μόνο υπάλληλο.
Το γεγονός ότι παρέμεινε αυτόνομο ως «Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων» του Δήμου
Αχαρνών αποτελεί δικαίωση για την προσπάθεια των προγενεστέρων διοικήσεων και όλους
όσους συνέβαλαν παντί τρόπω στη διατήρησή του, και πρόκληση για το νυν διοικητικό
συμβούλιο και τα μελλούμενα. Στα βόρεια, λοιπόν, της ιστορικής γης των Αχαρνέων ακούγεται
τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια, μέσα στη γενικότερη αμουσία της εποχής μας, μια γλυκόλαλη
Ορφική Λύρα. Δεν πρέπει για κανένα λόγο να σιγήσει, και είμαι βέβαιος ότι και μετά τις
τελευταίες εξελίξεις δε θα σιγήσει.
Ευχαριστώ πολύ!
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥ- ΚΑΡΑΤΖΑ
Ερευνήτρια Κέντρο Ερεύνης
της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
Η διαχείριση του θανάτου στην αστικά μετεξελισσόμενη Αθήνα
Ο θάνατος είναι ένα φαινόμενο τόσο βιολογικό, όσο και κοινωνικό, το οποίο έχει
απασχολήσει και συνεχίζει να απασχολεί τις ανθρώπινες κοινωνίες ανεξαρτήτως πολιτισμικού ή
τεχνολογικού επιπέδου. Πέρα από τη βιολογική του διάσταση, αποτελεί και κοινωνικό
φαινόμενο εφόσον στην πρόσληψη και την αντιμετώπισή του εμπλέκεται το σύνολο της
κοινωνίας και έχει αποκτήσει διαφορετικές εννοιολογήσεις όχι μόνο από κοινωνία σε κοινωνία,
αλλά και από εποχή σε εποχή (Αλεξιάς 2002:230).
Στις κοινωνίες της νεωτερικότητας, αλλά και αργότερα στις κοινωνίες που διαμορφώθηκαν
στη Δυτική Ευρώπη μετά τη δεκαετία του 1960, η σχετική αρμοδιότητα για ζητήματα
αντιμετώπισης της ασθένειας και του θανάτου εκχωρήθηκε από τον ιερέα, τους πρακτικούς και
το οικογενειακό περιβάλλον, στον επαγγελματία ιατρό και το γραφείο τελετών (Σαββάκης
2011).
Αυτή η παραδειγματική μετάβαση συνδέθηκε με τις συνολικότερες λειτουργίες του σώματος
και με τις θεμελιώδεις διαδικασίες της αναπαραγωγής της ζωής και της μετάθεσης του θανάτου
(Ρήγου 2003:23-49).
Οι επιστήμες οι οποίες γεννήθηκαν από το κίνημα του Διαφωτισμού θεωρήθηκε ότι είχαν τη
δυνατότητα να προσφέρουν την παρουσίαση της αντικειμενικής κατάστασης της κοινωνίας και
της φύσης, απαλλαγμένων από τα δόγματα και τις δοξασίες, οι οποίες κατεύθυναν την εξήγηση
των φαινομένων. Η στάση απέναντι στο νεκρό σώμα και το θάνατο τροποποιήθηκε ριζικά με το
έργο του Descartes, ο οποίος επιχείρησε την ιστορική διάκριση μεταξύ σώματος και πνεύματος
(Ledermann 1970).8
Ο δυϊσμός αυτός παρέδωσε πλέον το σώμα στις αναπτυσσόμενες επιστήμες οι οποίες ήταν
ικανές να προσδιορίσουν την «αντικειμενική» υπόσταση της ζωής και του θανάτου (Αλεξιάς
2002: 237-238). Με τον τρόπο αυτό η συνολική υπόσταση του ανθρώπου μετατρέπεται με το
χρόνο, στο πλαίσιο του επιστημονικού λόγου, σε ένα σύνολο φυσικών λειτουργιών οι οποίες
μπορούν να διαγνωστούν και να κατανοηθούν με τη βοήθεια της λογικής.
Η μελέτη στοχεύει στην ανάδειξη εκείνων των αλληλοεπιδράσεων και των μεταβολών που
συντελέστηκαν στο επίπεδο της διαχείρισης του θανάτου στην ταχέως εξελισσόμενη Αθήνα από
τα μέσα περίπου του 20ου αιώνα. Επίσης, επιχειρεί να διερευνήσει τυχόν ύπαρξη και άλλων
συνιστωσών που επέδρασαν στην μεταβίβαση της όλης εθιμικής διαδικασίας του επιλόγου της
ζωής, σταδιακά από το οικογενειακό περιβάλλον στα γραφεία τελετών.
Η ανάλυση του θανάτου αναπόφευκτα ξεκινάει από τη διαπίστωση ότι ο θάνατος ως
ατομικό, εμπειρικό συμβάν δεν υπάρχει, διότι ως εμπειρία ταυτίζεται με την καταστροφή κάθε
εμπειρίας. «Μόλο που η νόηση συλλαμβάνει το θάνατο, η συνείδηση δε γνωρίζει το θάνατό της.
Γνωρίζει μόνο το θάνατο των άλλων, και το μόνο που ξέρει για το δικό της, έχει να κάνει με το
άγχος που φέρνει η ιδέα πως θα πρέπει να αναμετρηθεί μαζί του» (Ζιγκλέρ 1982: 25).
Συνεπώς, αφού δεν μπορεί από μόνος του να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης αλλά αυτό που
μπορεί να αναλυθεί είναι η αναπαράσταση την οποία έχουν τα άτομα γι’ αυτόν (Bradbury 2000)
είναι λογικό να χαρακτηρίζεται από επικοινωνιακά δομημένη και ερμηνευτικά κατανοημένη
υποκειμενικότητα (Ρήγου 1990: 20).
Οι φόβοι, οι ελπίδες και οι προσανατολισμοί τους οποίους έχουν τα άτομα σχετικά με αυτόν
δεν είναι έμφυτοι, αλλά διδάσκονται μέσω των δημοσίων συμβόλων, όπως η γλώσσα, οι τέχνες,
Επικρατούσε η πρόσληψη του ανθρώπου ως ολότητας, η οποία βέβαια στο πλαίσιο του θρησκευτικού λόγου προσέδιδε
προτεραιότητα στην ψυχή, ως το αιώνιο στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης, χωρίς όμως να θεωρεί παράλληλα το φθαρτό
σώμα ως υποτιμητικό στοιχείο της ύπαρξης και για το λόγο αυτό προστατευόταν ως ιερό από την ανθρώπινη βεβήλωση και
προσβολή του. Η επέμβαση στο σώμα ισοδυναμούσε με επέμβαση στο σύνολο της ανθρώπινης υπόστασης.
8
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καθώς και τα θρησκευτικά και νεκρώσιμα τελετουργικά του κάθε πολιτισμού. Άρα «ο θάνατος
αποτελεί μια κοινωνική κατασκευή». ( Kearl 1987:22)
Οι τελετουργίες του θανάτου στην Ελλάδα και οι σχετικές πρακτικές από τις ταξιδιωτικές
περιγραφές ήδη του 18ου αιώνα (Ζέη 2003:139-186) έως τις ελάχιστες κοινωνικές ιστορίες,
λαογραφικές συλλογές και μελέτες (Σιέττος 1997) σ’ αυτό τον αιώνα, συμφωνούν για την
κεντρική θέση που κατέχουν ή κατείχαν στις διαβατήριες τελετές και για τον βασικό ρόλο των
γυναικών σ’ αυτές τις παρά- στάσεις. «Άλλωστε η παραστασιακή επιτέλεση συνιστά παρέμβαση
στις δομές της καθημερινής ζωής και απελευθερώνει κρυμμένο νόημα από τις κοινωνικές και
υλικές σχέσεις, δημιουργώντας ρήγματα στην αρραγή συνέχεια της κοινωνικά
κατασκευασμένης έννοιας ενός φυσικού παρόντος. Οι θρηνητικές παραστάσεις δεν
απευθύνονται μόνο στο θάνατο, αλλά τον χρησιμοποιούν ως υλική εμπειρία που διευκολύνει
την ενόραση της κοινωνικής εμπειρίας και της ίδιας της θεσμικής δομής» (Σερεμετάκη 1994: 3).
(φωτ. 2) «Οι τελετουργικές αυτές πρακτικές είχαν να κάνουν με την αντίληψη ότι ο θάνατος
αποτελεί μια αναγεννητική μαγική διαδικασία που τέμνει τη ζωή ανάμεσα στην επιφάνεια και
τα σπλάχνα του σώματος της Γης. Τα νεκρικά έθιμα συσχετίζονται με τη σπορά και τη
βλάστηση του τόπου, αφού η Γη ως μάννα και τροφός όλων των φθαρτών ζωντανών
πλασμάτων (ανθρώπων, ζώων, φυτών) δένεται μαζί τους με μια κοινή αδήριτη μοίρα καθώς
γεννιούνται, τρέφονται πάνω της και πεθαίνουν, επιστρέφοντας σε αυτήν για να
ξαναγεννηθούν μέσα στα γόνιμα σπλάχνα της» (Ψυχογιού 2008:205).
(φωτ. 3) Η Αθήνα μέχρι τη δεκαετία του 1960 απαρτιζόταν από γειτονιές, οι οποίες συνήθως
συνιστούσαν έκφανση μιας τοπικότητας. Το 1961 η πρωτεύουσα αριθμούσε 1.852.709
κατοίκους. (φωτ. 4) Η μεγάλη αστυφιλία της δεκαετίας του 60 είχε να κάνει με το γεγονός, ότι η
γεωργία και η κτηνοτροφία στην επαρχία είχαν πλέον εγκαταλειφθεί και οι άνθρωποι
ερχόντουσαν στην Αθήνα, στον Πειραιά και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα ως εργάτες στην
οικοδομή και στα συναφή επαγγέλματα, που ανθούσαν την περίοδο αυτή.
Αυτή η εσωτερική μετανάστευση ήταν φυσικό επακόλουθο να συνοδεύεται και με όλα τα
έθιμα και τις συνήθειες του τόπου τους. Ας μην ξεχνάμε ότι η αγροτική προέλευση μεγάλου
μέρους των ανθρώπων της υπαίθρου επηρέασε τη συγκρότηση των δρωμένων τους που η
εκβιομηχάνιση και η αστικοποίηση ανάγκασε σε αφανισμό.
Η διαχείριση του νεκρού μέχρι τη δεκαετία του 1970 γινόταν από την οικογένεια και το στενό
του περιβάλλον. Αυτοί τον έπλεναν, τον έντυναν στη συνέχεια γινόταν η εκφορά –πρόθεση του
νεκρού στο σπίτι, όπου ακολουθούσε η ολονυχτία, αφού ο νόμος προέβλεπε την ταφή μετά από
24 ώρες. Το σώμα του πενθούντος, του ετοιμοθάνατου και του νεκρού συνιστούσαν τα
περιθώρια ανάμεσα στον εαυτό και την κοινωνία, τη ζωή και το θάνατο και λειτουργούσαν ως
τόποι διαμεσολάβησης. «Το σφράγισμα του σώματος είναι τα σύνορο ανάμεσα στο μέσα και
στο έξω και ο τόπος όπου περνά στο άλλο. Το πλύσιμο και ο καθαρισμός του σώματος αποτελεί
τον εξαγνισμό και την αποστείρωση του συνόρου. Το σπίτι του νεκρού, όπου συγκεντρώνονταν
οι συγγενείς και φίλοι γύρω από το νεκρό που ήταν σε κοινή θέα, προκειμένου να τον
αποχαιρετήσουν συνιστούσε τη μεταφορική προέκταση του πτώματος και υποβαλλόταν σε
εξαγνισμό. Ο καθρέφτης, ως στόμιο ή πέρασμα στον ανεστραμμένο κόσμο του κατοπτρικού,
γυριζόταν προς τον τοίχο τα τηγάνια γυρίζονταν ανάποδα για να σημαδέψουν την απαγόρευση
του να φάει κανείς τροφή μαγειρεμένη στο σπίτι. Τροφή έφερναν στους τεθλιμμένους οι
συγγενείς και φίλοι» (Σερεμετάκη 1994:92-93). (φωτ. 5)
Οι κατώτερες οικονομικά τάξεις μπορούσαν να αγοράσουν μόνο το φέρετρο από ειδικά
μαγαζιά (φωτ. 6) χωρίς να αποτανθούν σε γραφείο κηδειών, όπως ονομάζονταν τότε (φωτ. 7).
Συχνότερη ήταν όμως η συμμετοχή των ειδικών στη μεταφορά της σωρού. Οργανωμένα
γραφεία κηδειών, που αναλάμβαναν όλες τις διαδικασίες, υπήρχαν από τα τέλη του
προηγούμενου αιώνα. Από επιτόπια έρευνα, γραφείο κηδειών υπήρχε στην Αθήνα το 1906 στο
Κολωνάκι αλλά, όπως δηλώνει ο σημερινός ιδιοκτήτης του, δεν είναι το παλαιότερο.
Εξυπηρετούσε κυρίως την αστική τάξη της Αθήνας, αλλά προσέφερε και μεμονωμένες
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υπηρεσίες9. Η μεταφορά της σωρού γινόταν με (φωτ. 8) κάρο ή σούστα-άμαξα(φωτ. 9) και
αργότερα με νεκροφόρες. Η ταξικότητα της κηδείας είχε να κάνει με τον αριθμό των αλόγων,
(φωτ 10) την ποιότητα της άμαξας (φωτ. 11, 12, 13) και το είδος του φερέτρου.10
Όσο όμως αστικοποιείται ο άνθρωπος η εμπορευματοποίηση του θανάτου γίνεται όλο και
πιο επιθυμητή και αναγκαία, γι’ αυτό άλλωστε και άνθισε. Τίποτα δεν έχει ακόμα αλλάξει στην
ιεροτελεστία του θανάτου, που διατηρείται, έστω και επιφανειακά, ούτε γίνεται ακόμα σκέψη ν’
αλλάξει. Όμως του αφαιρείται ήδη η δραματική του φόρτιση, ενώ παράλληλα έχει αρχίσει η
διαδικασία αποφυγής.
Οι λόγοι που επέβαλαν αυτή τη διαδικασία αποφυγής θα μπορούσαν να συνοψιστούν στους
παρακάτω: (φωτ. 14)
Την περίοδο του μεσοπολέμου κτίστηκαν οι πρώτες πολυκατοικίες (φωτ. 15) οι οποίες
απευθύνονταν σε περιορισμένη πελατεία -στις ανώτερες εισοδηματικά τάξεις- (φωτ. 16) και οι
οποίες ήταν το ορατό αποτέλεσμα δύο νομοθετικών πράξεων της Κυβερνήσεως Βενιζέλου
(1928-1932) (Φωτίου 1989: 80). (φωτ. 17) Τα μεσαία κοινωνικά στρώματα διέμεναν σε
διώροφα μικρά (φωτ.18) νεοκλασικά σπίτια, που χαρακτήριζαν την μορφολογία της Αθήνας,
(φωτ. 19) ενώ τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα διέμεναν σε μικρά σπιτάκια με αυλές. Ο
Appadurai (1995: 205-225) υποστηρίζει ότι η γειτονιά είναι ο τόπος κοινωνικού σχηματισμού,
(φωτ. 20) ο οποίος συγκροτείται μέσω σταθερών σχέσεων, κοινών ιστοριών και συλλογικά
«αναγνωρίσιμων» χώρων. Η ανάγκη για μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη οικονομία (φωτ. 21)
χώρου επεκτείνει τις λειτουργικές δραστηριότητες στην αυλή και το δρόμο, με αποτέλεσμα ο
εσωτερικός χώρος του σπιτιού και ο υπαίθριος να ενοποιείται σ’ ένα ευχάριστο σύνολο, όπου
κοινόχρηστος και ιδιωτικός χώρος γίνονταν ένα (Καυταντζόγλου 2001:127). Η εικόνα αυτή της
Αθήνας διατηρήθηκε μέχρι τη δεκαετία του ΄60 οπότε αλλάζει ο βασικός κτιριακός όγκος της
πόλης με την ανέγερση των πολυκατοικιών, οι οποίες πλέον απευθύνονται σε μεσαίες (φωτ. 22)
και με την πάροδο του χρόνου και κατώτερες εισοδηματικές τάξεις. Η οικιστική μεταβολή
επέφερε και κοινωνική μεταβολή, αφού η συλλογικότητα της γειτονιάς αντικαθίσταται με την
περιχαρακωμένη πυρηνική οικογένεια του διαμερίσματος. Παράλληλα διαπιστώνεται έντονη
χαλάρωση του δεσμού των Αθηναίων με τη φύση γενικότερα, η οποία συμβαδίζει με την
απομάκρυνσή τους από το χωριό, και τον εθιμικό κύκλο που εν πολλοίς στηριζόταν στον
γεωργικο-κτηνοτροφικό τρόπο ζωής.
Ένας δεύτερος παράγων πολύ σημαντικός είχε να κάνει μ’ ένα υλικό φαινόμενο: την αλλαγή
του τόπου θανάτου. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν πια στο σπίτι τους, ανάμεσα στους δικούς τους.
Πεθαίνουν στο νοσοκομείο, μόνοι, γιατί το νοσοκομείο έχει γίνει ο τόπος όπου παρέχονται
φροντίδες που δεν μπορούν να παρασχεθούν στο σπίτι. Η αρχική μορφή των νοσοκομείων,
παρέπεμπε περισσότερο σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, τα οποία είχαν ελάχιστη σχέση με την
καθαυτό ιατρική πράξη. Πιο συγκεκριμένα στα τέλη του 19ου αιώνα στην Αθήνα το δημοτικό
νοσοκομείο (φωτ. 24) «Η Ελπίς» για παράδειγμα, προορίζονταν κυρίως για την ανακούφιση, και
δευτερευόντως για την ιατρική περίθαλψη, των λαϊκών –εργατικών στρωμάτων, των ανέργων,
των ορφανών και των ξένων. Σ’ αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τα νοσοκομεία
αποτελούσαν κυρίως «άσυλα», δηλαδή καταφύγια των «κοινωνικών αποβλήτων» και
χρηματοδοτούντο από την εκκλησία ή το δήμο, όπως στην περίπτωση του Δημοτικού
νοσοκομείου. Αργότερα μεταξύ του 1930 και 1950, (φωτ. 25) τα νοσοκομεία αποτέλεσαν ένα
παγιωμένο και ευυπόληπτο χώρο θεσμικών ρυθμίσεων και συγκρούσεων, όπου τα φαινόμενα
της ασθένειας και του θανάτου, έγιναν αντικείμενα κλινικής παρατήρησης και αναπαραγωγής
της επιστημονικής αυθεντίας και του ιατρικού ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο ο νοσοκομειακός
χώρος μετατράπηκε σε ένα «συνοριακό σταθμό», σε μία –ιατρική κοινωνική- «μεθόριο», που
ευνοούσε την ανάδυση των μορφών ζωής που ενοικούσαν στο όριο ανάμεσα στην ασθένεια και
το θάνατο, με την ελπίδα της επιστροφής ή με τη θλίψη της οριστικής αναχώρησης. Έτσι το
Εδώ και 40 χρόνια, δεν έχουν προσφερθεί από το γραφείο τελετών το συγκεκριμένο, μεμονωμένες υπηρεσίες
Η Ζωή Ρωπαΐτου στο βιβλίο της Από την άμαξα στο ΤΑΧΙ, αναφέρει για τις νεκρικές άμαξες και τις αναμνήσεις του Ι.
Καιροφύλα από την Αθήνα το 1950 και 1960
9
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νοσοκομείο δημιούργησε ένα προστατευτικό και περιχαρακωμένο μικρόκοσμο, δηλαδή μια
χαρτογραφημένη «οικεία της ασθένειας και του θανάτου» (Σαββάκης, Καρατζά 2012: 290).
Ο τρίτος λόγος είναι η επικράτηση του ορθολογιστικού τρόπου ζωής και η απομάκρυνση από
παραδοσιακές παραδοχές της θρησκείας, όπου ο θάνατος, στο πλαίσιο του θρησκευτικού λόγου,
αποτελεί προϊόν της θείας βούλησης. Συμπληρωματικά στο ίδιο πλαίσιο, το δόγμα της
μεταθανάτιας ζωής προσδίδει στο θάνατο ένα μεταβατικό status ως έναρξη της αληθινής ζωής
και όχι ως τελείωμα της ύπαρξης. (Αλεξιάς 2002: 231-232).
Ο τέταρτος λόγος έχει να κάνει με το γεγονός ότι από τη δεκαετία του 1980, διαμορφώνονται
ισχυροί καινοτόμοι κώδικες οι οποίοι διαβρώνουν σε μεγάλο βαθμό τα συμβολικά ερείσματα
μιας ορισμένης νεοελληνικής ιστορικής συνείδησης. Οι νέοι κώδικες εξελίσσονται μορφολογικά
και από την άποψη του περιεχομένου στη βάση του συστήματος των Μέσων Επικοινωνίας, της
διαφήμισης και της εμπορικής πολιτιστικής σφαίρας, υποδεικνύοντας πρότυπες εικόνες του
εαυτού και της ευδαίμονος ζωή, προτείνοντας συγκεκριμένα ανθρωπολογικά/ βιωματικά
μοντέλα (Σεβαστάκης 2004:15).
Οι λόγοι αυτοί επέφεραν μία βίαιη επανάσταση στις παραδοσιακές ιδέες και συναισθήματα
των ανθρώπων. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα φαινόμενο εντελώς απρόσμενο. Ο
θάνατος που άλλοτε ήταν παρών και τόσο οικείος, σβήνει και εξαφανίζεται. Γίνεται ντροπή,
αντικείμενο απαγόρευσης. Με δυο λόγια η αλήθεια αρχίζει να γίνεται πρόβλημα.
Η πρωτοβουλία έχει περάσει από την οικογένεια, στο γιατρό και στη νοσοκομειακή ομάδα.
Αυτοί είναι οι κυρίαρχοι του θανάτου, της στιγμής, ακόμα και των συνθηκών του θανάτου που,
όπως έχει διαπιστωθεί, προσπαθούν να πετύχουν από τον άρρωστο τους ένα «παραδεκτό»
θάνατο. Ένας παραδεκτός θάνατος είναι ένας θάνατος που μπορεί να γίνει αποδεκτός ή ανεκτός
από τους επιζώντες.
Άρα η εικόνα του θανάτου ως βιολογικού φαινόμενου ενδέχεται να αποτελεί ένα
συγκεκριμένο ιστορικό τρόπο πρόσληψης, ο οποίος συνδέεται με τις αξίες και τα συμφέροντα
των κυριάρχων ομάδων. Ο προβληματισμός αυτός είναι ιδιαίτερα επίκαιρος στις σύγχρονες
αστικές κοινωνίες, όπου ο θάνατος κάτω από τον μανδύα του εργαλειακού ορθολογισμού και
της νομιμοποίησης των γιατρών ως «ειδικών» στα θέματα της ανθρώπινης βιολογίας, έχει
μετατραπεί σε αντικείμενο διαχείρισης στους εξειδικευμένους χώρους των νοσοκομείων,
μετατρέποντας ταυτόχρονα τον ασθενή και των εν δυνάμει νεκρό σε πειθήνια και άβουλα
αντικείμενα (Αλεξιάς 2002: 231-232).
Η επιθυμία να προφυλάξουν τον άρρωστο και να αναλάβουν οι άλλοι τη δοκιμασία του, πολύ
γρήγορα παραμερίστηκε από ένα διαφορετικό συναίσθημα, χαρακτηριστικό της σύγχρονης
εποχής: πρέπει να αποφύγει, όχι πια ο ετοιμοθάνατος, αλλά η κοινωνία και το ίδιο το
περιβάλλον του, την ταραχή και την πολύ δυνατή, την αβάσταχτη συγκίνηση που προκαλούν η
αγωνία και η απλή παρουσία του θανάτου σε μια ευτυχισμένη ζωή, αφού είναι πια γενικά
παραδεκτό πως η ζωή είναι πάντα ευτυχισμένη ή, τουλάχιστον, πρέπει να φαίνεται πως είναι. Ο
θάνατος στο νοσοκομείο δε δίνει πια αφορμή για την παραδοσιακή τελετή, όπου ανάμεσα στους
συγκεντρωμένους συγγενείς και φίλους προεξάρχει ο ετοιμοθάνατος.
Τα έθιμα της κηδείας που ελάχιστα είχαν διαφοροποιηθεί στη διάρκεια των αιώνων, άλλαξαν
και αυτά. Σήμερα στην αντίληψη του σύγχρονου θανάτου, γίνεται προσπάθεια να μειωθούν στο
ελάχιστο όριο αξιοπρέπειας, οι αναπόφευκτες ενέργειες που στοχεύουν να εξαφανίσουν το
σώμα.
Έτσι τα γραφεία κηδειών (φωτ. 28), αλλάζοντας την ονομασία σε γραφεία τελετών,
χαρακτηρίζονται ως υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος11 (φωτ. 29) αναλαμβάνοντας όλο
και περισσότερες αρμοδιότητες. Οι ταμπέλες δεν έχουν πια τα ασπρόμαυρα γράμματα, αλλά
λουλούδια και χρώματα (φωτ. 30) που κάθε άλλο παραπέμπουν στο θάνατο (φωτ. 31). Σε
γενικές γραμμές οι προτάσεις όλων έχουν κοινό παρονομαστή την τάση συγκάλυψής τους. Ο
προφάσεις που δικαιολογούν αυτή τη στάση είναι πολλές: λόγοι υγιεινής, αισθητικής, σεβασμός
στους νεκρούς, εμπορικοί λόγοι. Ήδη από το 1967, η όλη διαχείριση του νεκρού περιέρχεται στα
11

οπότε και δεν επιτρέπεται να βρίσκονται σε χώρους πολυκατοικιών, όπως και οι οίκοι ανοχής και τα ιχθυοπωλεία.
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γραφεία τελετών, αφού τα νεκροταφεία οργανώνονται και ο διακανονισμός της κηδείας
απαγορεύεται σε ιδιώτες. Με ένα τηλεφώνημα, οι συγγενείς αναθέτουν σε κάποιο γραφείο όλη
τη φροντίδα του δικού τους. Έχουν τη δυνατότητα, αν το τέλος ενός ανθρώπου επέλθει στο
νοσοκομείο, να μην το ξαναδούν ποτέ, αφού τώρα τελευταία ακόμα και αυτός ο ύστατος
αποχαιρετισμός αποφεύγεται από πολλούς. Αν πάλι κάποιος πεθάνει στο σπίτι, αν και δεν
υπάρχει νομοθεσία που να απαγορεύει την παραμονή του νεκρού σε πολυκατοικία ή
μονοκατοικία, συνιστά πλέον επιθυμία τόσο των πελατών, όσο και των γραφείων τελετών η
ταχύτερη διεκπεραίωση. Προτιμούν ώρες βραδινές ή πολύ πρωινές, αφού αυτό που έχει
πρωταρχική σημασία είναι η κοινωνία, η γειτονιά, οι φίλοι, οι συνάδελφοι, τα παιδιά, να
αντιληφθούν όσο το δυνατόν λιγότερο ότι πέρασε από εκεί ο θάνατος. Μέχρι τη δεκαετία του 80
(φωτ. 32) το κάλυμμα από το φέρετρο ήταν εμφανές και σηματοδοτούσε το γεγονός, (φωτ. 33)
χωρίς όμως να αποκρύπτει τίποτα γιατί ο νεκρός ήταν εμφανής σε όλους. (φωτ. 34 και φωτ.
35). Στις μέρες μας το κλειστό φέρετρο γίνεται ένα σημαίνον συνώνυμο με την απόκρυψη. Παρ’
όλο που σημειολογικά διαχωρίζει και αποκρύπτει, εντούτοις στην συγκεκριμένη περίπτωση
αποτελεί μια σημειολογική διαφοροποίηση στο περιβάλλον έτσι ώστε να γίνεται εύκολα
αντιληπτό. Το κλειστό φέρετρο κρύβει, αλλά ταυτόχρονα υπονοεί την παρουσία του νεκρού
μέσα σ’ αυτό, δηλαδή το μετατρέπει σε Απόκρυψη, σε μία σχέση είναι/μη φαίνεσθαι και
ταυτόχρονα το σημαίνει (Κουμαριανού 2008: 47)
Η αναγγελία του θανάτου παλιά γινόταν με άμεση επικοινωνία ανάμεσα στη γειτονιά, ενώ
σήμερα γίνεται με τα κηδειόχαρτα, τις εφημερίδες και πιο πρόσφατα μέσω διαδικτύου.
Οι συλλυπητήριες επισκέψεις διατηρούνται, αλλά δεν απευθύνονται στην πραγματικότητα σ’
έναν νεκρό, όπως ήθελε η παράδοση, αλλά σ’ έναν σχεδόν ζωντανό, ωσεί παρών. Ο αμετάκλητος
χαρακτήρας του χωρισμού έχει σβήσει. Η λύπη και το πένθος έχουν εξοστρακιστεί από αυτήν
την καθησυχαστική συγκέντρωση. Ακόμα και μέσα στο κύκλο της οικογένειας, το μοναχικό
πένθος είναι η μόνη δυνατότητα που απομένει.
Θα πέφταμε εντελώς έξω, αν αποδίδαμε αυτή τη φυγή μπροστά στο θάνατο σε αδιαφορία
απέναντι στους νεκρούς. Στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Στην παλιά
κοινωνία, οι εκδηλώσεις του πένθους μόλις που έκρυβαν μια γρήγορη αποδοχή της κατάστασης.
Αυτό που άλλοτε θεωρείτο καλό, είναι από δω και πέρα απαγορευμένο.
Αυτόν τον άγραφο νόμο του βιομηχανικού μας πολιτισμού, επισήμανε πρώτος ο άγγλος
κοινωνιολόγος Τζέφφρεϋ Γκόρερ12. Έδειξε πολύ καλά πως ο θάνατος έγινε ταμπού και πως
στον 20ο αιώνα, αντικατέστησε το σεξ σαν κύρια απαγόρευση. Άλλοτε έλεγαν στα παιδιά ότι
γεννιόντουσαν μέσα σ’ ένα λάχανο, αλλά τα άφηναν να είναι μπροστά στη μεγάλη σκηνή των
αποχαιρετισμών, στο προσκέφαλο του ετοιμοθάνατου. Σήμερα μαθαίνουν από την πιο νεαρή
ηλικία τη φυσιολογία του έρωτα, αλλά όταν δε βλέπουν πια τον παππού τους και απορούν, τους
λένε ότι αναπαύεται σ’ έναν όμορφο κήπο ανάμεσα στα λουλούδια.
Η εξήγηση που προκύπτει σχετίζεται με την αναγκαιότητα της ευτυχίας και την κοινωνική
υποχρέωση συμμετοχής στη συλλογική ευτυχία με την αποφυγή κάθε αιτίας λύπης ή πλήξης,
έτσι ώστε ο καθένας να φαίνεται πάντα ευτυχισμένος, ακόμα κι αν βρίσκεται στην πιο βαθειά
απελπισία. Δείχνοντας κανείς έστω και κάποιο σημάδι λύπης αμαρτάνει απέναντι στην ευτυχία,
την αναθεωρεί και η κοινωνία κινδυνεύει να χάσει το ρόλο ύπαρξής της (Αριές 1988: 48-53).
Για να γίνει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης ο θάνατος πρέπει να γίνει ευχάριστος,
αλλά μπορούμε να δεχτούμε ότι τα γραφεία τελετών δεν θα είχαν επιτυχία αν η κοινή γνώμη δεν
ήταν μέχρις ενός βαθμού συνένοχη. Δεν εμφανίστηκαν σαν απλοί πωλητές υπηρεσιών αλλά σαν
αυτοί που έχουν μία αποστολή, όπως οι γιατροί και οι παπάδες.
Ο στολισμοί των εκκλησιών (φωτ. 36) με όσο το δυνατόν περισσότερα λουλούδια, οι άσπρες
κορδέλες που αντικαταστάθηκαν από τις πένθιμες μωβ, η ποσότητα των στεφάνων, (φωτ. 37) η
επισημότητα των αυτοκινήτων, η πληθώρα των ιερέων όλων των βαθμίδων, ακροβατούν
ανάμεσα στην επιθυμία της επίδειξης και την ανάγκη της απόκρυψης.
12
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Η απόκρυψη των σημείων του θανάτου επεκτείνεται και στο βάψιμο των νεκρών, για να
φαίνονται χωρίς σημάδια παρακμής και γήρανσης, γεγονός που ενσαρκώνει την επιθυμία της
ασηπτικής διατήρησης του υποκειμένου μέσα σε μια «φύση» καθ’ όλα οργανωμένη, σε ένα
φανταστικό πλαίσιο αιωνίου παρόντος, μιας αιώνιας νεότητας, στη ψευδαίσθηση ενός ακίνητου
χρόνου. Είναι μια συστηματική απομάκρυνση των ενδείξεων και των συμπτωμάτων που θα
μπορούσε να σημαδέψει «νεκρικά» το ανθρώπινο πρόσωπο και κατ’ επέκταση και το πρόσωπο
της πόλης. (Κουμαριανού 2008: 56-57)
Κλείνοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι στη χρονική περίοδο μετά το 1970 η
σωματοποίηση, κυρίαρχη έννοια του 19ου αιώνα, αντικαθίσταται σταδιακά από την εξαφάνιση
(20ος αιώνας) ως κυρίαρχη αξία στο πλαίσιο των συμβολικών πρακτικών σχετικά με το θάνατο
και τους νεκρούς.
«Ο θάνατος δεν είναι εχθρός, για να νικηθεί ή φυλακή, για να την αποφύγουμε. Είναι ένα
αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας που δίνει νόημα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Οριοθετεί τη
διάρκειά μας στη ζωή και μας κεντρίζει, όσο έχουμε τον καιρό, να δημιουργούμε» (Kubler-Ross
1998:1)
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔ. ΓΚΙΚΑΚΗΣ
Απόστρατος αξιωματικός πολεμικής Αεροπορίας- Συγγραφέας
Η αυτοδιοικητική εξέλιξη του Ωρωπού
Το 1833 ορκίζεται βασιλεύς του ελεύθερου πλέον Ελληνικού κράτους ο βαυαρός πρίγκηψ
Όθων, µε το όνοµα Όθων Α' και αρχίζει η συγκρότηση του κράτους και η Διοικητική οργάνωσή
του.
Το 1835 µε το Β.Δ. της 1ης Οκτωβρίου (Φ.Ε.Κ. 17) «Περί σχηµατισµού των δήμων της
επαρχίας Αττικής», σχηµατίζεται το Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΙΑΣ µε έδρα τον Κάλαµο και κατατάσσεται
στην Γ’ κατηγορία επειδή είχε 1011 κατοίκους. Τον Δήµο απαρτίζουν οι κοινότητες (χωριά)
Περαία (Κάλαµος) µε 464 κατοίκους, Μαρκόπουλο µε 29 κατ., Τσούρκα (Κιούρκα) µε 185
κατοίκους, Κεραµίδι µε 15 κατοίκους, Καπανδρίτι µε 146 κατ. και Λογκίτι. Ο Ωρωπός και τα
γύρω του Ωρωπού χωριά Χαλκούτσι, Συκάµινο, Μήλεσι περιλαμβάνονται αρχικά στη σύσταση
αυτού του δήµου. Η δηµογεροντία όµως του Ωρωπού, στην οποία συμμετέχουν οι προεστοί
Γεωργάκης Γκουρής, Αριστείδης Μελισσινός, Θανάσης Θαλάσσης, Αλέξανδρος Οικονοµίδης, ο
οπλαρχηγός και υπασπιστής του Όθωνα Γιώργης Σκουρτανιώτης και οι αγωνιστές του ’21
Γεώργιος και Αριστείδης Κουρούπης, Αλέκος και Γιάννης Τυροβόλης δεν δέχονται ως έδρα τον
Κάλαµο και αρνούνται να συµπεριληφθούν στον δηµιουργούµενο δήµο. Συνεπίκουροι αυτής της
απόφα- σης είναι οι αγωνιστές Τζεβελεκαίοι και Γ. Θάνος από το Συκάµινο και Σιδέρης από το
Μήλεσι.
Έτσι, για ένα περίπου µήνα ο Ωρωπός παραµένει (µε το άστε ντούε) ανεξάρτητος και
ανεπίσηµος δήµος του κράτους. Τον επόµενο µήνα όµως (ίσως από αντίδραση), δέχονται να
ενταχθούν στην Διοίκηση Θηβών (Δήµο Τανάγρας), µαζί µε τα χωριά Τανάγρα, Σχηµατάρι,
Λιάτανι, Μπράτσι (Άρµα) Ίνια (Οινόη) Κακοσάλεσι και Μπούγα και τα χωριά του τότε Ωρωπού
(Ωρωπός, Συκάµινο και Μήλεσι).
Με το Β.Δ. της 24ης Νοεµβρίου (6 Δεκεµβρίου) 1836, το οποίο δε δηµοσιεύ- θηκε στην Ε.τ.Κ.,
τα χωριά του δήµου Ωρωπού που είχαν συγκεντρωθεί στο δήµο Τανάγρας (Ωρωπός Συκάµινο
Μήλεσι) και δύο χωριά του δήµου Τανάγρας (Μπούγα και Κακοσάλεσι) προσαρτήθηκαν στο
Δήµο Περαίας (Γ.Α.Κ. Οθ. ΥΠ. Εσ. Φ104 Αδ. Ν.17794). Με το Β.Δ. της 30ης Αυγούστου 1840 (ΦΕΚ
22) ο δήµος Περαίας συγχωνεύθηκε στο δήµο Μαραθώνος.
Ακολουθούν νέοι αγώνες των κατοίκων Ωρωπού και Καλάµου και έτσι τον επόµενο χρόνο µε
το Β.Δ. της 1ης Νοεµβρίου 1841 το οποίο δεν δηµοσιεύθηκε στην Ε.τ.Κ. «περί των δήµων
Περαίας και Μαραθώνος» (Γ.Α.Κ. Οθ. αρχ. Υπ. Εσ. Φ10Σ Αδ. Ν.3155), αποφασίστηκε να µην
συγχωνευθούν οι δήµοι γιατί, «…εις την συγχώνευσιν ταύτην αντίκειται αφ’ ενός µεν η
απόστασις απ’ αλλήλων των δύο τούτων δήµων και αφ’ ετέρου η επιθυµία των κατοίκων του
Δήµου Περαίας…»
Σ’ αυτήν την ανατροπή του Β.Δ. της 30ης Αυγ. 1840 σηµαντικότατο ρόλο έπαιξαν οι Γ.
Σκουρτανιώτης (προεστός Ωρωπού) Βαλσαµάκης (προεστός Καλάµου και ίσως Δήµαρχος
Περαία και ΧατζηΣπύρος Γκικάκης (προεστός Αθηνών) του οποίου ο ένας γιος, ο Δηµήτριος είχε
παντρευτεί και ζούσε στον Κάλαµο. Και οι τρεις αυτοί άνδρες είχαν µεγάλο κύρος και στενούς
δεσµούς µε το παλάτι.
Τον Μάρτιο του 1843, οι επί 10 χρόνια ασταµάτητοι αγώνες των χωριών του Ωρωπού
δικαιώνονται και µε το Β.Δ. της 4ης Μαρτίου του 1843 (ΦΕΚ 6) «…η έδρα του δήµου Περαίας
µεταφέρεται από το χωριό Κάλαµος στο χωριό Ωρωπός». Με το Β.Δ. της 11ης Ιουλίου 1853
(ΦΕΚ 23) ο δήµος κατατάχθηκε πάλι στην Γ' κατηγορία µε πληθυσµό λιγότερο από 2.000 κατ.
Μετά όµως 28 χρόνια και µε αφορµή τη σφαγή στο Δήλεσι, στην οποία βασικός
διαπραγµατευτής ήταν ο Δήµαρχος Ωρωπού Γ. Οικονοµίδης, για την οποία (σφαγή)
καταλογίζεται από το παλάτι ευθύνη και στο χωριό και στον Δήµαρχο, η έδρα του δήµου
µεταφέρεται στη ΣΚΑΛΑ µε το Β.Δ. της 25 Φεβρουαρίου 1871 (ΦΕΚ 41), ενώ µε το ίδιο διάταγµα
µετονοµάσθηκε σε δήµο Ωρωπίων. Με το Β.Δ. της 7ης Ιανουαρίου 1873 (ΦΕΚ 3) ο δήµος
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Ωρωπού (τέως δήµος Περαίας) επανέρχεται στην Β' τάξη µε πληθυσµό 2096 (σύµφωνα µε την
απογραφή του 1870).
Το 1912 και σύµφωνα µε τον τότε ισχύοντα νόµο, επιτρέπεται σε χωριά µε πλέον των
τριακοσίων κατοίκων να αυτονοµούνται σε ανεξάρτητες κοινότητες. Ο Ωρωπός αποσπάται του
δήµου και ανακηρύσσεται ανεξάρτητη κοινότητα µαζί µε το Συκάµινο και µε έδρα τον Ωρωπό
(Β.Δ. 30 Απριλίου 1912) (Νόµος ΔΝΖ άρθρα 1-18, 209 και 210) (ΦΕΚ 262 τεύχος Α).
Τα δύο αυτά χωριά έχουν τότε 495 κατοίκους (Ωρωπός 304, Συκάµινο 191).
Με το ίδιο Β.Δ. ανακηρύσσονται ανεξάρτητες κοινότητες η Σκάλα Ωρωπού µαζί µε το
Χαλκούτσι και το Σάλεσι µαζί µε τα Μπούγα.
Η σφραγίδα
Η πρώτη σφραγίδα του δήµου Ωρωπίων καθορίστηκε µε το Β.Δ. της 4ης Μαΐου του 1871
(ΦΕΚ 43/σελ. 303) «…η σφραγίς του δήµου Ωρωπίων φέρη ως έµβληµα εν τω µέσω µεν τον
Αµφιάραον επί τεθρίππου, καθ’ ην στιγµήν αφανίζεται εις το χάσµα της γης, γύρωθεν δε τας
λέξεις «Δήµος Ωρωπίων»…»… «…Ελήφθη δε (η παράστασις) εξ αναγλύφου µη υπάρχοντος ήδη,
εκ του παρά το χωρίον Κάλαµος ναού του Αµφιαράου. Εχαράχθη εν έτι 1870 µεταβληθείσης της
προγενεστέρας» (Συλλογή σφραγίδων ΕΛΙΑ τ. Α. σελ. 11)
Εκ των ανωτέρω φαίνεται ότι η σφαγίς αυτή εχρησιµοποιήθη το πρώτον υπό του δήµου όταν
αυτός ήδρευε εις Ωρωπόν.
Η εξέλιξη του πληθυσµού των χωριών του Δήµου Ωρωπίων (Περαίας)
Αρχική απογρ. συστάσεως του Δήµου Περαία το 1835 µε αριθµούς κατοίκων και όχι
οικογενειών.
Πειραιά (Κάλαµος)
Μαρκόπουλο
Κιούρκα
Κατσιµίδι

464
29
185
15

Καπανδρίτι

146

Ωρωπός

180
72

Ενδιάμεσες Απογραφές
Απογραφή 1885
Κάλαµος
Μαλακάσα
Μαρκόπουλο

52

Μήλεσι

429
671
89

Μπούγα

127

Σάλεσι

722

Συκάµινο

140

Χαλκούτσι

59

Ωρωπός

208

Απογραφή 1901
Κάλαµος

832

Μαλακάσα

91

Μαρκόπουλο

473

Μήλεσι

104

Μπούγα

105

Σάλεσι
Συκάµινο

960
160

Χαλκούτσι

65

Ωρωπός

275
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Οι απογραφές του 1885 και 1901 έγιναν από την Χωροφυλακή και τον Στρατό. Επικεφαλής
ήταν ο Ανθ/στής Νουχάκης.
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ - ΩΡΩΠΙΩΝ
ΕΤΟΣ
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
1496
1408
1452
1522
1559
1594
1620
1650

ΕΤΟΣ
1856
1861
1870
1879
1889
1896
1907

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
1631
1924
2096
2577
2729
3298
4128

Η πληθυσµιακή εξέλιξη των χωριών του Ωρωπού
Πληροφορίες για τον πληθυσµό των χωριών του Ωρωπού πριν το 1832 -δηλαδή επί
τουρκοκρατίας- βρίσκουµε µόνο στις περιγραφές των περιηγητών του 17ου και 18ου αι. Το
1667 ο Ελβιά Τσελεµπή, το 1676 οι SPON και WHELLER και ενδιαµέσως ο Γάλλος πρέσβης
GIRAUD αναφέρουν τον Ωρωπό σαν µεγάλη κωµόπολη ή πόλη µε 200 σπίτια (περίπου 15002000 κάτοικοι). Αντίθετα ο W. Leake το 1806 βρίσκει τον Ωρωπό σε παρακµή µε 30 µόνο σπίτια
(γύρω στους 200 κατοίκους), ενώ αντίθετα βρίσκει σε ακµή τον Κάλαµο µε 200 σπίτια. (Τους
λόγους της παρακµής τους αναφέραµε στο κεφάλαιο «Τα γεγονότα του 1730». Είναι πιθανόν
πολλοί κάτοικοι του Ωρωπού να µετακινήθηκαν τότε στον Κάλαµο και στο Μαρκόπουλο.
Από τα αρχεία όµως των απογραφών της Ε.Σ.Υ.Ε. έχουµε τα ακόλουθα στοιχεία για τον
πληθυσµό των χωριών από το 1832 έως το 1991.
XΩΡΙΑ

1832 1844 1896

1920

1928 1940 1951 1961 1971 1981

ΩΡΩΠΟΣ

25 287
οικ.
13 124
οικ.
6 οικ. -

215

361

394

436 471 434 423 590

161

288

364

500 505 464 481 568 1052 µε Κατηφόρι

65

164

244

255 283 369 374 585

ΣΥΚΑΜΙΝΟ
ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ

1991
919

3067
ΣΚΑΛΑ

Δ.Υ

Δ.Υ

;
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694

501 436 540 671 949

ΜΗΛΕΣΙ

Δ.Υ

79

104

206

231

276 314 277 285 362 1133 µε Μαλακάσα

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

45

284

473

673

730 1018 843 776 646 814

Ν. ΠΑΛΑΤΙΑ

Δ.Υ

Δ.Υ

Δ.Υ

Δ.Υ

2227 µε άλλους
οικισµούς
837 1270 1111 1084 1168 1732 3087 µε Αγ. Κων/νο

Σηµ. Στις απογραφές πληθυσµού της Σκάλας περιλαµβάνονται από το 1920 και οι κάτοικοι το
Χαλκουτσίου και των Ποντίων.
Στις δε απογραφές του Συκάµινου περιλαµβάνονται και οι (πρόσφυγες) κάτοικοι από το
Κατηφόρι.
Η Βάλουζα
Η λέξη δεν είναι Ελληνική. Είναι Αρβανίτικη και είναι «απορίας άξιον» πως επικράτησε αυτή η
λέξη, µέχρι και τελευταία, σε ένα αµιγές επί δεκάδες αιώνες ελληνικό χωριό, όπου η οµιλία των
«αρβανίτικων» θεωρείτο ντροπή και εχρησιµοποιείτο µόνο εξ’ ανάγκης σε εµπορικές
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συναλλαγές µε ξενοµερίτες. Το ορθόν της λέξης δεν είναι «Βάλουζα», αλλά «Βάλεζα» και
σηµαίνει χορός και όχι αποκριάτικη φωτιά, όπως εµείς νοµίζαµε µέχρι σήµερα.
Η λέξη έχει λατινογενείς ρίζες και είναι αρβανίτικη παραφθορά του «BALOS» (Μπάλος),
WALTZ (Βάλς), BAL (µπαλ-µασκέ) δηλαδή χορός.
Η χρησιµοποίηση λοιπόν της λέξεως, κατά τον παππού µου Γιάννη Λούπη, τον Παπά Παναγή
τον Σκουρτανιώτη και τον Μπάρµπα-Βαγγέλη τον Σκουρτανιώτη (θεός σχωρέστους) έγινε για
περιπαικτικούς λόγους από τους Ρωπαΐτες, που διεκρίνοντο για το Αριστοφανικό σατυρικό
πνεύµα τους.
Εξ’ άλλου ο ίδιος ο χορός και αρκετά τραγούδια και δρώµενα της Βάλουζας διεκρίνοντο από
το σατυρικό πνεύµα των αυτοσχέδιων «Αριστοφάνηδων», όπως θα δούµε παρακάτω.
Το έθιµο της Βάλουζας (χορός γύρω από φωτιά) έρχεται από τα προχριστιανικά βάθη των
αιώνων.
Αλλά και για πρακτικούς κυρίως λόγους, δεν θα µπορούσε να γίνει χορός µέσα σε
χειµωνιάτικη νύχτα, χωρίς την ύπαρξη φωτιάς.
Με τη φωτιά πετύχαιναν τρία απαραίτητα πράγµατα. Πρώτον ο φωτισµός του χώρου.
Δεύτερο, το ζέσταµα όσων συµµετείχαν και τρίτον το ψήσιµο φαγητού, αν αυτό ήταν
απαραίτητο.
Η προετοιµασία της «βάλουζας» δεν ήταν εύκολη υπόθεση, γιατί απαιτούσε πάρα πολλή
καύσιµη ύλη (κλαδιά πεύκων κυρίως).
Το κόψιµο, αλλά και η µεταφορά των κλαδιών γινόταν από τους νέους και τα µικρά παιδιά
του χωριού. Η εξόρµηση για το κόψιµο των κλαδιών γινόταν από το πρωί και τελείωνε πολλές
φορές αργά το απόγευµα, µε ένα µικρό διάλειμμα το µεσηµέρι.
Τα παλικάρια, µε κοσόρες, έκοβαν τις χαµηλές κλάρες των πεύκων και µικρά ρουπάκια, όπου
αυτά ήσαν πυκνά και τα πιτσιρίκια τις κουβαλούσαν σέρνοντας µέχρι το χώρο της Βάλουζας, µε
γέλια και τραγούδια.
Το κόψιµο γινόταν από το πλησιέστερο σηµείο του δάσους, που τότε άγγιζε σχεδόν το χωριό.
Για το κάτω χωριό «το Παγκράτι», το δάσος έφτανε µέχρι τη µεγάλη βελανιδιά, πολύ πιο
κάτω από τα κυπαρίσσια του νεκροταφείου.
Πολλές φορές έκοβαν, µε διµούτσουνες πριόνες, γέρικα πεύκα και τα έσερναν τραβώντας µε
µουλάρια και άλογα.
Όλη αυτή η διαδικασία γινόταν ανάκατα µε φωνές, τραγούδια και πειράγµατα των παιδιών,
έτσι ώστε κανείς να µη δίνει σηµασία στην κούραση, γιατί τα κλαδιά που έπρεπε να
κουβαληθούν κάλυπταν σαν «βουνό» µία έκταση περίπου µισού στρέµµατος.
Εκτός από τα κλαδιά των πεύκων όµως έκοβαν και αρκετά ρείκια. Γιατί τα ρείκια πέφτοντας
στην φωτιά, έκαναν µυριάδες µικροεκρήξεις (στράκες) και πέταγαν χιλιάδες σπίθες στον αέρα.
Ήταν ίσως οι µικροπρόδροµοι των σηµερινών βεγγαλικών που µας έφεραν τα ευρωπαϊκά έθιµα
(Τι κρίµα!).
Η Βάλουζα άναβε, όταν έπεφτε το σκοτάδι, από τους νέους. Για το κάτω χωριό (το Παγκράτι)
ή θέση της ήταν στο οικόπεδο της Νικόλαινας, όπως το λέγαµε, λίγο πιο πάνω από εκεί που είναι
σήµερα το σπίτι του Ντίνου του Πιτελόπουλου.
Μόλις φούντωνε η τεράστια φωτιά, τα πιτσιρίκια που χοροπηδούσαν γύρω της από τη χαρά,
άρχιζαν να φωνάζουν όλα µαζί και κάτω από την καθοδήγηση των µεγάλων, µακρόσυρτα τη
φράση «Κααλώς τη Βάααλουζαααα…».
Η τεράστια φωτιά που φώτιζε τη νύχτα, αλλά και οι κραυγές φαίνονταν και ακούγονταν έως
την άλλη άκρη του χωριού.
Ήταν το σύνθηµα για να µαζευτεί ο κόσµος για το χορό και τη διασκέδαση. Οι άντρες
κουβάλαγαν µαζί τους πρόχειρους µεζέδες και καµιά τσίτσα µε κρασί.
Όλοι σχηµάτιζαν ένα µεγάλο κύκλο γύρω από τη φωτιά και έτσι σιγά σιγά άρχιζε ο χορός.
Κάποιοι καλήφωνοι τραγουδιστές οδηγούσαν το τραγούδι, λέγοντας µία φράση, µία στροφή
του τραγουδιού και αµέσως την επαναλάµβαναν οι υπόλοιποι. Έτσι το τραγούδι διαρκούσε
διπλάσιο χρόνο και συµµετείχαν όλοι. Τα παλιά χρόνια στο πάνω χωριό συµµετείχαν µε τα
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όργανά τους, δωρεάν, και οι οργανοπαίκτες του χωριού. Να σηµειωθεί ότι τα πρώτα
γραµµόφωνα ήλθαν στα καφενεία µετά το 1938, αλλά και αυτά δεν ήταν δυνατόν να
χρησιµοποιηθούν στο τεράστιο χώρο της «Βάλουζας».
Έτσι, το δια ζώσης φωνής, εν χορώ, τραγούδι κάλυπτε άριστα τις ανάγκες των γλεντιών.
Πολλά τραγούδια, τα έλεγαν οι γυναίκες όπως το «λεµονάκι µυρωδάτο»
«Γερακίνα» και άλλα αποκριάτικα. Οι άντρες έλεγαν «Στα ρείκια βγαίνει ένα νερό» «Πώς το
τρίβουν το πιπέρι» «Ένα καράβι από τη Χιό» «Σταµατούλα» «Στο Περιστέρι» και άλλα πολλά.
«Όταν περνάς γιατί τα µάτια χαµηλώνεις» «Ο Χαραλάµπης» «Όλα τα πουλάκια βρ’ αµάν αµάν».
Στη συνέχεια τη σκυτάλη την έπαιρνε ο «Αριστοφάνης» του χωριού µε σατυρικά τραγούδια
που «φωτογράφιζαν», «σατίριζαν» και «πείραζαν» όλους του παρευρισκόµενους.
Αυτός µπορεί να µην είχε πολύ καλή φωνή, αλλά έπρεπε να ήταν άριστος στιχοπλάστης,
ποιητής και εύστροφος. Έλεγε µία φράση και την επαναλάµβαναν εν χορώ όλοι. Αυτοί οι
ποιητικοί τραγουδιστικοί αυτοσχεδιασµοί, ήταν κάτι σαν τις Κρητικές µαντινάδες. Μόνο που
τούτες εδώ χορευόντουσαν.
Πριν το 1900 τέτοιοι τραγουδοστιχοπλάστες ήταν οι αείμνηστοι μπάρμπα-Κωστής
Σκουρτανιώτης, μπάρμπα -Αλέκος Τυροβόλης, μπάρμπα -Πανάγος Αλεξάνδρου και το µεγάλο
πειραχτήρι ο μπάρμπα Γιώργης ο Γκικάκης.
Το πρώτο τέταρτο του 1900 ήταν ο Γιώργος ο Κουρούπης ο Πανάγος ο Κουρούπης και ο
Κανέλης.
Μετά το 1945 κυριάρχησε το απίστευτο ταλέντο του Παναγιώτη της Χρυσώς (Ντάσκας) και
επικουρικά βοηθούσαν ο Πλάτων ο Κουρούπης, ο Αριστείδης ο Σιδέρης (Λύρης) και άλλοι.
Η παρέα αυτή του Ντάσκα συνδύαζε τα σατυρικά τραγούδια µε αστεία παιχνίδια, απίστευτες
«µασκαράδικες» µεταµφιέσεις και άλλα αστεία που «έσκαγαν» τον κόσµο στα γέλια.
Από το πλούσιο αυτό ρεπερτόριο αναφέρω το τραγούδι (µία στροφή) «Πήρα- µε το ρέµα
ρέµα. Άντε µπρε το ρέµα ρέµα. Βρήκαµε ένα κούφιο δέντρο. Άντε µπρε ένα κούφιο δέντρο. Είχε
µέσα κουκουβάγιες. Μπρε είχε µέσα κουκουβάγιες. Και όλοι πήραµε από µια και ο … (τάδε) δεν
πήρε καµία». Αυτό τραγουδιόταν ενώ χόρευαν πολλοί. Ο … (τάδε) λοιπόν που άκουγε το όνοµά
του έβγαινε από το χορό, ή πήγαινε τελευταίος ή έπαιζε µε τον Ντάσκα το «Κάνε ότι κάνω»,
κρατώντας ένα πιάτο, που το κάτω µέρος του ήταν µουτζουρωµένο. Έτσι µουτζουρωνόταν
χωρίς να το καταλάβει και το γέλιο συνεχιζόταν.
Και το τραγούδι συνεχιζόταν µε άλλους στίχους και άλλο όνοµα κάθε φορά.
Σ’ όλη αυτή τη διάρκεια του γλεντιού τα παιδιά «τάιζαν» τη φωτιά µε κλαδιά και ρείκια για
τις στράκες, αλλά και ρίζες από αθάνατα για να κρατάει κάρβουνα.
Μόλις έπεφτε λίγο η φλόγα, τα πιτσιρίκια που δεν χόρευαν, έπαιρναν φόρα και πηδούσαν
πάνω από τη φωτιά και µέσα από τη φλόγα, περνώντας σαν αστραπές από την άλλη µεριά.
(Σηµ. Ο αναγνώστης που δεν έχει ζήσει τη Βάλουζα, ας κλείσει λίγο τα µάτια και ας φανταστεί
τα ξαναµένα από τη φωτιά πρόσωπα των χωριανών, φωτισµένα από την τεράστια φλόγα, µε
ένα διαρκές γέλιο στο πρόσωπο και τα µάτια τους πυρωµένα, να γυαλίζουν γεµάτα χαρά και
ευτυχία).
Έτσι γλεντούσαν τότε οι άνθρωποι. Κουρασµένοι, ίσως και πεινασµένοι, µα χαιρόντουσαν
αυτό το «ΕΛΑΧΙΣΤΟ».
Τι ώρα τελείωνε το γλέντι της Βάλουζας δεν θα µπορούσα να σας πω. Τότε δεν υπήρχαν
ρολόγια. Δεν υπήρχαν ώρες και λεπτά. Τότε ο χρόνος ήταν µπόλικος και ο κόσµος τον χόρταινε
και ας πέθαινε γύρω στα 60. Τότε τον χρόνο τον µετρού- σαν µε το «νωρίς» ή το «αργά» ή µε τα
«καλάµια» του ήλιου, πριν βασιλέψει, ή µετά την ανατολή. (Έλεγαν «Δύο καλάµια πριν
βασιλέψει» «Ένα καλάµι µετά την ανατολή» ή «Ένα καλάµι πριν το µεσηµέρι»). Και το γλέντι
της Βαλούζας τελείωνε πολύ «αργά». Γύρω στις έντεκα τη νύχτα, το πολύ.
Κι ο κόσµος σκορπούσε ήσυχα για τα κονάκια του. Γιατί την άλλη µέρα έπρεπε να σηκωθούν,
πριν χαράξει, για τη δουλειά.
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ΑΝΘΗ Γ. ΧΟΤΖΑΚΟΓΛΟΥ
Θεατρολόγος- Καλλιτέχνης θεάτρου σκιών- Λαϊκός ζωγράφος
ΤΑΣΟΣ Σ. ΚΟΥΖΗΣ
Φιλόλογος
«Ο Αθηναίος ανδρεικελοπαίχτης Σπύρος Κούζαρος.
Ιχνηλατώντας τη σχέση δύο λαϊκών παραδοσιακών θεαμάτων:
“Καραγκιόζη” και “Φασουλή”»
Ο Σπύρος Κούζης, όπως είναι το πραγματικό όνομα του καλλιτέχνη Κούζαρου, γεννήθηκε στο
Κολωνάκι αλλά έζησε στους Αγ. Αναργύρους. Μαθήτευσε στους μπερντέδες των
Θεοδωρόπουλου, Μόλλα, Μανωλόπουλου, ενώ συνεργάσθηκε, μεταξύ άλλων, με τον
καραγκιοζοπαίχτη και ανδρεικελοπαίχτη Ιωάννη Μουστάκα. Πολυτάλαντος ως ήταν,
ασχολήθηκε με την τέχνη του Μικροθεάτρου, αλλά και την Αγιογραφία και τη λαϊκή Ζωγραφική.
Αν και είναι περισσότερο γνωστός ως καραγκιοζοπαίχτης, εδώ θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε
την άγνωστη βιβλιογραφικά δράση του, ως ανδρεικελοπαίχτη: ως εμψυχωτή δηλαδή, του
παραδοσιακού Φασουλή. Περιηγούμενοι με συντομία στην επαγγελματική πορεία του στο
Θέατρο Ανδρεικέλων, θα υπογραμμίσουμε τη συνάφεια των παραστάσεων του με ήρωες, τους
Καραγκιόζη και Φασουλή, και θα θέσουμε το ζήτημα της ευρύτερης συγγένειας των δύο αυτών
θεαμάτων.
Τόσο η Παντομίμα όσο και το θέαμα των σκιών γοήτευσαν τον Κούζαρο από μικρό παιδί. Δεν
είναι σαφές όμως, πότε πρωτοήρθε σε επαφή με τον Φασουλή. Πάντως η εποχή και ο κύκλος
του συγκλίνουν με τα τελευταία έτη δράσης του Κονιτσιώτη αλλά και τη δράση των Τόλια και
Μουστάκα. Στις λιγοστές συνεντεύξεις του (3-4) αναφέρεται μόνο στον Καραγκιόζη ή κάποτε
και στη Ζωγραφική, ενώ η πενιχρή βιβλιογραφία γύρω από τον Φασουλή, αδυνατεί να
προσφέρει ασφαλείς απαντήσεις. Φαίνεται πάντως πως την περίοδο συνεργασίας του με τον
Μουστάκα, γύρω στα 1930, ο Μουστάκας αγόρασε κάποια από τα ανδρείκελα του περιώνυμου
Κονιτσιώτη, τα οποία μέχρι τότε ενοικίαζε. Τα υπόλοιπα ανδρείκελα πωλήθηκαν στους βοηθούς
του Κονιτσιώτη, Πρίμα και Τόλια. Τα παλαιότερα ανδρείκελα που βρίσκονται σήμερα στο
οικογενειακό αρχείο Κούζαρου, αν δεχθούμε ότι είναι τα πρότυπά του και όχι δικά του
δημιουργήματα, θα πρέπει να ήταν του Κονιτσιώτη και να πέρασαν στην κατοχή του μέσω ενός
εκ των τριών ανδρών: Μουστάκα, Πρίμα ή Τόλια. Ας σημειωθεί εδώ, πως, προς ώρας η έρευνα
επιβεβαιώνει γνωριμία και συνεργασία του μόνο με τον Μουστάκα.
Όπως και να έχει, ο Κούζαρος, σε κάποια στάδιο της καλλιτεχνικής του πορείας, οπωσδήποτε
όχι νωρίτερα από την έναρξη της ενασχόλησης του με τον Καραγκιόζη, έμαθε και τα μυστικά
του Φασουλή. Απέκτησε κούκλες, κατασκεύασε νέες και άρχισε να παρουσιάζει παραστάσεις.
Στοιχεία αυτών των παραστάσεων και των συνθηκών τους, όπως μας τα εμπιστεύθηκε ο υιός
και τότε βοηθός του, Τάσος Κούζης, θα παρουσιασθούν για πρώτη φορά εδώ.
Ως επί το πλείστον λοιπόν, οι παραστάσεις ανδρεικέλων λάμβαναν χώρα είτε την περίοδο της
αθηναϊκής Αποκριάς, ως τμήμα της παρέλασης των λαϊκών εθίμων, είτε σε χώρους αναψυχής,
καλοκαίρι και χειμώνα, λίγο πριν την παράσταση Καραγκιόζη.
Αναλυτικότερα, κατά το Τριώδιο, μια ομάδα καλλιτεχνών, που εμψύχωνε εκτός του
Φασουλή, τα: Γαϊτανάκι, Γκαμήλα, Ρόπαλα, Αραπάκια έβαλα, Σαράντα πέντε Γιάννηδες,
παρήλαυνε από το μεσημέρι έως το βράδυ σε περιοχές όπως Πλάκα, Μοναστηράκι, αλλά και
Πατησίων, Πετράλωνα, Αλεξάνδρας, σταθμεύοντας ανά τακτά διαστήματα και προσφέροντας
θέαμα. Οι ανδρεικελοπαίχτες, που εναλλάσσονταν, έστηναν το πτυσσόμενο παράπηγμα που
κουβαλούσαν επ’ ώμου, το επονομαζόμενο κοστολέτο. Εκατέρωθεν του κοστολέτου στέκονταν
παλιάτσοι με ντόμινα, οι οποίοι κρατούσαν τις «γράπες»: χωνιά δηλαδή από χοντρό χαρτόνι ή
εφημερίδα, με τα οποία «γράπωναν» τις εισπράξεις από τους περαστικούς και τα μπαλκόνια
των γειτονικών οικιών. Εισπράξεις που στο τέλος της περιήγησης θα διανέμονταν. Για μοναδική
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ίσως φορά χωρίς την άγρυπνη εποπτεία του εφόρου δημοσίων θεαμάτων. Τα θέματα των
ολιγόλεπτων παραστάσεων είχαν δύο βασικά συστατικά: σάτιρα και θορυβώδες ξυλοφόρτωμα.
Μια τέτοια υποτιθέμενη στιγμή απεικόνισε ο Κούζαρος, στο σκίτσο που δημοσιεύθηκε στην
εφημερίδα Καθημερινή τις Απόκριες του 1978. Το άγνωστο παρασκήνιο αυτού του σκίτσου,
συνδέεται με τον καλλιτέχνη του Καραγκιόζη και κουμπάρο του Κούζαρου, Αργύρη Θούγα,
καθώς εκείνος έδωσε στον Κούζαρο ένα σκίτσο της παλιάς Αθήνας και του ζήτησε να προσθέσει
ένα στιγμιότυπο από παράσταση Θεάτρου Ανδρεικέλων. Από κάτω σημείωσαν τα ονόματα
δρώντων καλλιτεχνών. Στόχος ήταν ο Θούγας, που είχε γνωριμία με δημοσιογράφο της
Καθημερινής, να μεσολαβούσε για τη δημοσίευσή του η οποία θα λειτουργούσε ως μοχλός
πίεσης για έκδοση άδειας αποκριάτικων παραστάσεων Φασουλή. Παρά τη δημοσίευση, η
αναβίωση δεν ξαναέγινε ποτέ, με επίσημη απάντηση πως «… ο τουρισμός δεν θέλει τέτοια
πράγματα».
Κλείνοντας έτσι τον κύκλο τους οι αποκριάτικες παραστάσεις Φασουλή, ο ομώνυμος ήρωας
τους περιορίστηκε σε σκηνές κινηματοθεάτρων, καφενείων, εξοχικών κέντρων και πλατειών. Σε
μια τέτοια σκηνή των Πετραλώνων, στο θέατρο «Μποέμ», κατά τη δεκαετία του ’60, ο Τάσος
Κούζης πρωτοπαρακολούθησε τον πατέρα του να παίζει διαδοχικά Φασουλή και Καραγκιόζη.
Από χρόνια ο Φασουλής είχε χάσει μαζί με την παλιά του αίγλη και την αυτονομία του ως θέαμα.
Τα καλοκαίρια, η περίπου 20λεπτη παράσταση Φασουλή χρησίμευε ως εισαγωγή της
παράστασης Καραγκιόζη που έπονταν, «ζεσταίνοντας» το κοινό μέχρι να σκοτεινιάσει αρκετά
ώστε να μπορούν ν’ ανάψουν τα φώτα του μπερντέ και δίνοντας πίστωση χρόνου στους
καθυστερημένους θεατές του Καραγκιόζη.
Επιπλέον, ο καλλιτέχνης, ήταν σε θέση να προσφέρει με ένα εισιτήριο δύο θεάματα ώστε να
προτιμηθεί έναντι άλλων καλλιτεχνών: καραγκιοζοπαιχτών, θαυματοποιών, ηθοποιών.
Η δράση του Κούζαρου, μαρτυρεί και αποτελεί παράδειγμα του γεγονότος πως εκείνη την
περίοδο ο Φασουλής πέρασε κατά κύριο λόγο στα χέρια των καραγκιοζοπαιχτών. Όλοι όσοι
αναγράφει ο Κούζαρος ως ανδρεικελοπαίχτες στο σκίτσο του, ήταν και -κυρίωςκαραγκιοζοπαίχτες. Επίσης σε ουκ ολίγες περιπτώσεις διαπιστώνονται συνεταιρισμοί
καραγκιοζοπαίχτη με ανδρεικελοπαίχτη ή ακόμα δύο καλλιτεχνών που γνώριζαν και τα δύο
θεάματα με στόχο να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να προσφέρουν ποικιλία στους θεατές,
αλλά και να αποφύγουν την καθημερινή κόπωση βραχιόνων, στην περίπτωση του Φασουλή και
λάρυγγα στην περίπτωση του Καραγκιόζη.
Κατά την παρουσίαση διπλού θεάματος, συνηθιζόταν το στήσιμο του κοστολέτου ακριβώς
δίπλα στον μπερντέ, οπότε το κοστολέτο αποκτούσε και σκηνικά, όπως πόρτες που
ανοιγοκλείνουν ή τοπία με προοπτική. Αντιθέτως, στις υπαίθριες παραστάσεις αξιοποιούνταν
το πάνω τμήμα του μπερντέ ως σκηνή Κουκλοθεάτρου. Οι ευφάνταστες κατασκευές, όπως αυτή
του Κεφαλλονίτη Ν. Κοκόση, δεν έλειψαν.
Πάντως, πρωταγωνιστές του θεάματος των ανδρεικέλων, δεν ήταν άλλοι από το κωμικό
ζεύγος Φασουλή και Περικλή ή Περικλέτου. Πασχάλης ήταν το εναλλακτικό όνομα που έδωσε ο
Κονιτσιώτης στον κεντρικό ήρωα και το χρησιμοποίησαν και αρκετοί καραγκιοζοπαίχτες, παρά
το ότι το θέαμα είχε καθιερωθεί στη λαϊκή συνείδηση ως «Φασουλής». Ίσως σε αυτό να είχε
συμβάλει και η εποποιία του Σουρή στον «Ρωμηό» του. Ανάλογα με την ιστορία, συμμετείχαν
ακόμα, ο Γέρος, ο Διάβολος, η Μάγισσα, το Τέρας, ο Αποσπασματάρχης, ο Πεντεφρής, ο Εραστής,
ο Τσολιάς, ο Κατράμης, κ.ά. Επιπλέον, ενώ ο Κονιτσιώτης έδινε στον Πασχάλη του ένρινη φωνή,
ιδιαίτερη αξία αποκτά η πληροφορία πως σε γενικές γραμμές, οι καραγκιοζοπαίχτες τις φωνές
των ηρώων του Θεάτρου Σκιών έδωσαν και στα ανδρείκελα που εμψύχωναν, ταυτίζοντας
Καραγκιόζη με Πασχάλη, Χατζηαβάτη με Περικλή, κάποτε Κατράμη με Σταύρακα, Γέρο με έναν
από τους ανώνυμους Γέρους του Καραγκιόζη.
Αν και διατήρησαν όμως τα ονόματα των ηρώων όπως τα παρέλαβαν, πιθανότατα τους
προσέδωσαν καραγκιοζίστικα χαρακτηριστικά, που ως τότε είναι αμφίβολο αν είχαν, καθώς
μόνο έτσι μπορούσαν να τους αξιοποιήσουν στα σενάρια που ήδη γνώριζαν.
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Τα ανδρείκελα είχαν αρχικώς ξυλόγλυπτα πρόσωπα και χέρια, ενώ τα κεφάλια τους
χρωματίζονταν με λαδομπογιές. Στα επόμενα χρόνια αξιοποιήθηκε και ο χαρτοπολτός (papier
mâché), ενώ ο Κούζαρος κατασκεύασε και πάνινα ανδρείκελα, ώστε να είναι πιο ελαφριά στη
μεταφορά και την παρουσίαση. Χρέη ενδυματολόγου αναλάμβαναν συνήθως οι σύζυγοι των
κουκλοπαιχτών αξιοποιώντας υπολείμματα υφασμάτων ή παιδικά ενδύματα που είχαν
εξοικονομήσει. Η κ. Ευσταθία Κούζη, εκτός από ταμίας του εκάστοτε θεάτρου, διέπρεψε και
στον τομέα αυτό. Οι ήρωες συνήθως φορούσαν κάποιο είδος καπέλου, ενώ ο Φασουλής,
φορούσε παραγεμισμένο με πανιά σκούφο, πάντα με θύσανο. Χαρακτηριστικό παραμένει ότι το
πρόσωπο του Φασουλή ήταν, κατά τον Κούζαρο, διττό, με το μισό να κλαίει και το υπόλοιπο να
γελάει. Κατά άλλους ανδρεικελοπαίχτες, είχε απλώς στραβό, μισάνοιχτο στόμα. Η μύτη του ήταν
μεγάλη και κόκκινη, όπως αργότερα και του μπαρμπα-Μυτούση της Ελ. Θεοχάρη-Περράκη, και
ήταν είτε μονόφθαλμος, με μια χάντρα στη θέση του οφθαλμού, είτε με το μάτι μισόκλειστο.
Αναπόσπαστο αξεσουάρ του ήταν η μαγκούρα ή σανίδα με την οποία ξυλοφόρτωνε τα
υπόλοιπα ανδρείκελα, αποκαλούμενη και «παΐδα», και κατά περιπτώσεις, στον Κούζαρο, ένα
μικρό τηγάνι. Βγαίνοντας στη σκηνή, πριν τα ευφυολογήματά του, αρεσκόταν να τραγουδά.
Το τέρας ή Φίδι, ήταν φτιαγμένο από πανί, σαν γάντι. Το εσωτερικό του μεγάλου στόματός
του έφερε ξύλινα, μυτερά δόντια και γλώσσα, ενώ απ’ το κεφάλι προεξείχαν τα κόκκινα
χάντρινα μάτια, και το σώμα ήταν καλυμμένο από ζωγραφισμένες φολίδες. Σε άλλη εκδοχή, το
Τέρας του Κούζαρου ήταν φτιαγμένο από μικρή γούνα αλεπούς για τον λαιμό.
Τα συνηθέστερα έργα που παρουσίαζε ο Κούζαρος ήταν: «Ο Φασουλής ξενοδόχος και το
φάντασμα του ξενοδοχείου» ή συντομότερα «Καληνύχτα», «Ο αποσπασματάρχης», «Ο
Λυκάνθρωπος», «Η γριά μάγισσα Ταρταρούγα και το τέρας του Πύργου», «Τα ενοίκια», «Ο
γραμματικός», «Οι Κατεργάρηδες», κ.ά. Ιδιαίτερης μνείας χρήζει η διασκευή του «Αθανάσιου
Διάκου» που είχε κάνει ο Κούζαρος, ώστε να τον παίξει με Φασουλή. Αφορμή στάθηκε η αίτησή
του, το 1969, προς το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να του δοθεί άδεια για σχολικές
παραστάσεις του έργου. Η άδεια δεν έφθασε στα χέρια του ποτέ, όμως σώζεται μέχρι σήμερα το
χειρόγραφο που ο Κούζαρος άφηνε σε δακτυλογράφο των Χαυτείων, με την ελπίδα πως ένα
σοβαρό έργο θα έκαμπτε τις αντιρρήσεις των ιθυνόντων για εγκεκριμένη είσοδο
καραγκιοζοπαίχτη σε σχολικό χώρο. Άλλωστε δε θα ήταν η πρώτη φορά που το Κουκλοθέατρο
είχε λειτουργήσει ως όχημα υλοποίησης παραστάσεων Καραγκιόζη σε «σοβαρό» χώρο, ούτε η
πρώτη φορά που κλασικό έργο μεταφερόταν στο Κουκλοθέατρο με την ίδια προσδοκία. Παρ’
όλα αυτά, ο Κούζαρος μπήκε όχι λίγες φορές σε δημοτικά σχολεία των Αγ. Αναργύρων και ειδικά
στο 4ο, όπου φοιτούσε ο γιος του, κάποτε για να ζωγραφίσει σκηνικά σχολικών παραστάσεων,
άλλοτε σε τοίχους, σκηνές από την Ελληνική Επανάσταση, ή σε μεγάλες καρτέλες την
προπαίδεια, και κάποτε για να δώσει παραστάσεις.
Αντιλαμβάνεται κανείς ομοιότητα, αν όχι ταύτιση, με τα σενάρια του Καραγκιόζη. Αν και
φαίνεται πως αρχικά ο Φασουλής λειτουργούσε ως εναλλακτική πηγή έμπνευσης για τον
Καραγκιόζη, όταν τα ανδρείκελα πέρασαν στα χέρια των καραγκιοζοπαιχτών, οι ρόλοι
αντιστράφηκαν. Έτσι, ανάμεσα σε έργα ανδρεικέλων, διακρίνονται τα «Ο Φασουλής
γραμματικός», «Ο Πασχάλης μάγειρας» «Οι Κατεργάρηδες», «Το αφεντικό απ’ όξω»,
«Τρελοκομείο», «Η μύγα», που είναι πανομοιότυπα με τα αντίστοιχα καραγκιοζίστικα έργα.
Επιχειρώντας να διαπιστώσει κανείς ποια έργα προήλθαν από τη δεξαμενή των Ανδρεικέλων
και ποια από αυτήν του Θεάτρου Σκιών, το κουβάρι περιπλέκεται περισσότερο. Αυτό που έχει
όμως μεγάλη σημασία, καθώς οι ανδρεικελοπαίχτες σταδιακά εκλείψανε, είναι πως οι
καραγκιοζοπαίχτες της γενιάς του Κούζαρου και όσοι παρέλαβαν τη σκυτάλη, ασχολούμενοι
δευτερευόντως και με τα Ανδρείκελα, μετάγγισαν τα έργα του Καραγκιόζη στον Φασουλή.
Άλλωστε μόνο με αυτά που γνώρισαν ως έργα του Καραγκιόζη ήταν εξοικειωμένοι. Οι
περισσότερες χειρόγραφες σημειώσεις σε αδημοσίευτα τετράδια με διαλόγους, αυτό
επιβεβαιώνουν.
Επιπρόσθετα, οι χώροι φιλοξενίας παραστάσεων και οι θεατρώνηδές τους, λειτούργησαν ως
ένας ακόμα συνεκτικός κρίκος. Ο θεατρώνης Γαλιλαίας, για παράδειγμα, που στέγαζε τον Α.
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Μόλλα και τον βοηθό του, Κούζαρο, τη δεκαετία του ’20, στέγασε πολλάκις την ίδια περίοδο και
τον Κονιτσιώτη, ενώ ο Θεοδωρόπουλος που στέγαζε τον Κούζαρο φιλοξενούσε και τον
Αιγυπτιώτη Μοσχογιάννη. Η σκηνή συχνά ήταν κοινή για τα δύο θεάματα, όπως και το
χρηματικό αντίτιμο ή ο τρόπος καταβολής του (δίσκος, καπέλο ή σφραγισμένο από τον έφορο
εισιτήριο), το σωματείο των καλλιτεχνών, τα μέσα κοινοποίησης και προφανώς κάποτε η
ορχήστρα, αν και το κομμάτι της μουσικής του Φασουλή παραμένει «terra incognita».
Οπωσδήποτε οι διαφορές των δύο θεαμάτων δεν είναι αμελητέες: τρισδιάστατος ο
Φασουλής, με δύο διαστάσεις ο Καραγκιόζης, απαιτούμενη δύναμη στους βραχίονες και
ζωντανή κίνηση ο πρώτος, αλλαξοφωνία ο δεύτερος, φωτισμός, έναντι σκότους και σκιάς,
ημίωρη το πολύ διάρκεια για τα σκετσάκια των ανδρεικέλων, τουλάχιστον διπλάσια διάρκεια
και συχνά, επεισοδιακά έργα με ζωντανή αποθέωση για το Θέατρο Σκιών, θέαμα προερχόμενο
υποτίθεται από τη Δύση το Θέατρο Ανδρεικέλων, υποτιθέμενο οθωμανικό κατάλοιπο το Θέατρο
Σκιών.
Μολαταύτα διαφαίνεται, νομίζω, από όσα με συντομία θίχθηκαν εδώ, σε πόσα σημεία
διασταυρώθηκαν οι δρόμοι των δύο θεαμάτων, ειδικά από τη στιγμή που τα Ανδρείκελα
εμψυχώνονταν από επαγγελματίες καραγκιοζοπαίχτες. Μια πλειάδα καραγκιοζοπαικτών, μέλη
του ίδιου Σωματείου, συνέβαλαν, προφανώς ασυνείδητα, στη μετάγγιση ζωτικών
χαρακτηριστικών του ενός θεάματος στο άλλο και ίσως σε ένα βαθμό, στη μετάλλαξη του
Θεάτρου Ανδρεικέλων. Προσπαθώντας να εξασφαλίσουν τα προς το ζην, έδωσαν παράταση
ζωής σε ένα θέαμα που είχε καταδικασθεί να αφανισθεί με τον θάνατο του πρωτεργάτη του,
Κονιτσιώτη, τις ραγδαίες κοινωνικο-πολιτιστικές αλλαγές της Αθήνας, τον ερχομό του
Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης.
Η περιήγηση αυτή στον χώρο των Ανδρεικέλων, δε θα μπορούσε, νομίζω, να κλείσει
καλύτερα, από την αναβίωση μιας σύντομης παράστασης Φασουλή, από τον υιό του Κούζαρου,
Τάσο Κούζη.

ΚΟΥΖΑΡΟΣ (ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΖΗΣ)
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ΑΡΓΥΡΗΣ ΘΟΥΓΑΣ, φίλος, βοηθός και
κουμπάρος του Κούζαρου

Ήρωες του θεάτρου ανδρείκελων: «γέρος» και
«διάβολος»
(Συλλογή Μάνθου Αθηναίου, δήμος Ν. Σμύρνης)
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Πτυχιούχος Μηχανολόγος
Ελεύθερος δημοσιογράφος- Ηλεκτρολόγος
Το «Ντιβάνι»
Ο δημόσιος χορός, το παλαιό παραδοσιακό λαϊκό έθιμο στον Αυλώνα
-παλαιό Σάλεσι- του Νομού Αττικής.
Σεβαστό Προεδρείο!
Σεβαστό Ακροατήριο του πνεύματος των γραμμάτων και της τέχνης!
Αγαπητοί Συμποσιακοί, φίλες και φίλοι!
Ίσως μερικοί εξ υμών θα διερωτώνται πως ένας τεχνοκράτης, ένας μηχανικός, ασχολείται με
την ιστορία του τόπου, τη λαογραφία, την παράδοση ενός τόπου που δεν είναι η γενέτειρα του.
Η απάντηση που σας δίδω είναι η εξής: η αγάπη, το ενδιαφέρον, το ανήσυχο πνεύμα μου, η
έρευνα και η προβολή του τόπου, στον οποίο ζω και κινούμαι, είναι τα αίτια της ενασχολήσεως
μου με αυτά τα θέματα των οποίων πορίσματα δημοσιοποιώ.
Η αξιοποίηση κάθε πολιτιστικού στοιχείου της παλαιάς παραδόσεως μπορεί να γίνει η αρχή
για ένα δημιουργικό παρόν. Κάθε είδους εκδήλωση είναι ο συνδετικός κρίκος των πνευματικών
και κοινωνικών δραστηριοτήτων που καλλιεργούνται μέσα σε μία κοινωνία πολιτισμένων
ανθρώπων.
Οι αναμνήσεις από τα παραδοσιακά δρώμενα κάποιων εποχών του παρελθόντος επιβιώνουν
στο δημιουργικό παρόν. Μέσα στην αποκριάτικη παράδοση μπορούμε να ανατρέξουμε στον
χώρο της αττικής στο παλαιό Σάλεσι τον σημερινό Αυλώνα, όπου οι κατοικούντες εδώ
διατηρούν παραδόσεις αρχέγονες και συνεχίζουν να απολαμβάνουν δημόσιες χορευτικές
εκδηλώσεις. Μία τέτοια εκδήλωση κατά τους έχοντας σχέση με την παλαιά λαϊκή παράδοση
είναι το «Ντιβάνι»1.
Σκοπός της λαϊκής εκδήλωσης δεν είναι μόνο η διασκέδαση, αλλά η συσπείρωση, η
προσέγγιση, ο στενός σύνδεσμος, η εδραίωση φιλικών δεσμών, η επικοινωνία μεταξύ των
κατοίκων του χωριού, όπως και αναγνώριση των αξιών και ικανοτήτων ανθρώπων που
εργάζονται προς όφελος του κοινωνικού συνόλου2. Εκτός αυτών γίνεται μνεία της πολύτιμης
κληρονομιάς και των προγόνων των Αυλωνιτών οι οποίοι φρόντιζαν για την ανάπτυξη και την
εξέλιξη του χωριού.
Το Ντιβάνι του Αυλώνα
Στο χωριό «Σάλεσι- Μπούγα»3, που έφερε την ονομασία επί Τουρκοκρατίας «Κακοσάλεσι»
(δηλαδή το δύσβατο πέρασμα του χωριού Σάλεσι), τον σημερινό Αυλώνα, διατηρούν οι κάτοικοι
αναλλοίωτη την αποκριάτικη παράδοση που την αποκαλούν Ντιβάνι, που σημαίνει δημόσια
χορευτική εκδήλωση. Όπως μελετήσαμε σε διάφορες πηγές, βλέπουμε ότι αυτή η εκδήλωση
είναι ένα αρβανίτικο κληρονομικό απομεινάρι, τοπικού κοινωνικού εθίμου, του οποίου οι ρίζες
πρέπει να έχουν τις καταβολές τους από τα μέσα του 18ου -αρχές 19ου αιώνος.
Σκοπός της εορταστικής εκδηλώσεως αυτής είναι η ομαδική συμμετοχή των κατοίκων στην
αποκριάτικη διασκέδαση, την οποία οι χωρικοί πανηγυρίζουν με εξαίρετη ευθυμία.
Σύμφωνα με διάφορους συγγραφείς που έχουν ασχοληθεί με τους Αρβανίτες λέγεται ότι
αυτοί θεωρούνται οι Δωριείς -οι γνήσιοι Έλληνες- του νεώτερου Ελληνισμού4. Στα διάφορα
αρβανιτοχώρια, βλέπουμε να είναι οι ρίζες των εθίμων στο νόημα της αποκριάς, όπως αυτή,
δηλωνόταν από τα πανάρχαια χρόνια.
Παλαιότερα γινόταν αυτό το μεγάλο αποκριάτικο πανηγύρι, ανήμερα την καθαρά Δευτέρα
στην κεντρική πλατεία του χωριού. Οι χορευτές άνδρες και γυναίκες ξεπρόβαλλαν σε παρέες,
συγγενείς, φίλοι και γείτονες από τους δρόμους που κατέληγαν σε ένα κεντρικό σημείο,
συνήθως μία μεγάλη πλατεία του χωριού ή της Εκκλησίας όπου και πανηγύριζαν χορεύοντας.
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Αυτή η μεγαλοπρεπής εκδήλωση ελάμβανε χώρα την τελευταία Κυριακή των Απόκρεω, πάντοτε
μετά τη θεία Λειτουργία και τον εκκλησιασμό των πιστών, κατά το μεσημέρι, αφού οι
νοικοκυρές έχουν εκπληρώσει τις σπιτικές τους υποχρεώσεις. Οι γυναίκες κυρίως φορούν τις
γραφικές παραδοσιακές ενδυμασίες δίνοντας λαμπερό χρώμα στη γιορτινή ατμόσφαιρα. Πρέπει
να σημειώσουμε ότι οι Αυλωνίτισσες και οι Αυλωνίτες εορτάζουν πανηγυρίζοντας όλοι μαζί, σαν
ένα σώμα και μία ψυχή και με ενθουσιασμό με εξαιρετική χαρά το Ντιβάνι, αντιστεκόμενοι στη
νέκρωση της ρουτίνας.
Αυτή τη γιορτινή ημέρα προσπαθούσαν οι χωρικοί να ξεφύγουν για λίγο από τις επίπονες
εργασίες τους, να απομακρυνθούν από την κλειστή αγροτική ζωή της καθημερινότητας,
αφήνοντας κατά μέρος κάθε καημό και έγνοια που τους βασάνιζε. Κι αυτό μπορούμε να πούμε
ότι ήταν τρόπος ζωής, που τους έδινε την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να απολαύσουν ένα
διάλειμμα της κοπιαστικής τους ζωής.
Οι παλαιότεροι χωρικοί εφάρμοζαν τη ρήση: «Βίος ανεόρταστος μακρά οδός απανδόχευτος»
[Δημόκριτος, 470/460- 370 π.Χ.], που σημαίνει ότι η ζωή δίχως πανηγύρι και ψυχαγωγία μοιάζει
σε μακρινό δρόμο χωρίς να αναζητήσεις πανδοχείο για να αναπαυθείς.
Το Ντιβάνι σημαίνει ακόμη και σήμερα για τους Αυλωνίτες δημόσια χορευτική εμφάνιση με
όλο της το μεγαλείο κατά την οποία ξεπροβάλλει η αυλωνίτικη παραδοσιακή ομορφιά και ο
τοπικός λαϊκός πολιτισμός, γίνεται τρόπος ζωής. Για να λάβουν ενεργό δράση σε αυτή την
πολιτιστική εκδήλωση οι κάτοικοι του χωριού άνδρες και γυναίκες -σήμερα και η νεολαία-,
στολίζονται με τις χρυσοκεντημένες εθνικοτοπικές ενδυμασίες τους και συγκεντρώνονται στην
κεντρική πλατεία του τόπου τους, για να πανηγυρίσουν το παραδοσιακό έθιμό τους.
Η Κυριακή των Απόκρεω είναι μία μεγάλη ημέρα ψυχαγωγίας, κατά την οποία προεξέχουν
τρία κυρίαρχα στοιχεία η πίπιζα ή ζουρνάς, αερόφονο πνευστό μουσικό όργανο, το νταούλι,
κρουστό μεμβρανόφωνο μουσικό όργανο και ο παραδοσιακός χορός.
Με το άκουσμα των δυνατών ρυθμικών ήχων της πίπιζας και του μεγάλου νταουλιού, άρχιζε
ο δημόσιος χορός ο οποίος σχημάτιζε, με την συμμετοχή πολλών Αυλωνιτών χορευτών, έναν
τεράστιας διαμέτρου απλό ή διπλό ακόμη κύκλο ο οποίος κάλυπτε όλη την περίμετρο της
πλατείας.
Όταν οι κάτοικοι του χωριού παλαιότερα χρησιμοποιούσαν την έκφραση «θα πάμε σήμερα
στο ντιβάνι», εννοούσαν ότι θα ντυθούν με τις παραδοσιακές ενδυμασίες τους, για να
διασκεδάσουν, να αποχαιρετίσουν τον καρνάβαλο, να εκδηλώσουν τα ευγενή συναισθήματα
τους, να επιδείξουν την χορευτική δεξιοτεχνία τους και να εκφράσουν το καλλιτεχνικό τους
ταλέντο δημοσίως συνδυάζοντας το τερπνόν μετά του ωφελίμου. Ο χορός προσδίδει γενικώς
μία ιδιαίτερη ομορφιά στις διάφορες εκδηλώσεις των Ελλήνων, σε ιδιωτικό ή σε δημόσιο κύκλο.
Είναι η πιστή μίμησις τρόπων, η μορφή ανθρώπινης δημιουργικότητας και η προβολή των
τοπικών ηθών και εθίμων. Χορός και μουσικό όργανο έχουν στενή σχέση με τον τόπο της
καταγωγής των ανθρώπων.
Σε αυτές τις πολιτιστικές και εθιμοτυπικές εκδηλώσεις παίζουν έναν σημαντικό ρόλο οι
λαϊκοί οργανοπαίκτες -συνήθως αυτοδίδακτοι- που συνοδεύουν με τους ήχους και τους
ρυθμούς των παραδοσιακών μουσικών οργάνων τους χορευτές και τις χορεύτριες στο Ντιβάνι.
Διάφορες ιστορικές, εθνολογικές και λαογραφικές μελέτες βεβαιώνουν ότι η τέχνη του χορού
και η τέχνη της μουσικής έχουν καλλιεργηθεί από αρχαιοτάτων χρόνων. Ο χορός σε όλες τις
εποχές γινόταν για την ευχαρίστηση ή την διασκέδαση των ανθρώπων. Γινόταν με τη συνοδεία
μουσικής και ως συνήθως οι χορευτές με ιδιαίτερη χάρη σκιρτούσαν και αναπηδούσαν σε
διάφορες φιγούρες που τους έφερναν έξαρση. Το πανάρχαιο αυτό φαινόμενο είναι μία
σημαντική πολιτισμική κληρονομιά, που επηρεάζει σημαντικά τον ακολουθούμενο τρόπο ζωής
των ανθρώπων, τις συνήθειες ή και ακόμα την στροφή προς την οικογενειακή εστία.
Στους αρχαίους πολιτισμούς της γης ο χορός και η μουσική κατέχουν μίαν αξιομνημόνευτη
θέση στην ζωή των λαών ακόμη και σε θρησκευτικό επίπεδο. Σε κάθε χορευτική μορφή που
εμιμούντο ή αυτοσχεδίαζαν οι χορευτές προσπαθούσαν να παρουσιάσουν το επάγγελμα τους,
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όπως λόγου χάριν οι γεωργικοί λαοί προτιμούσαν να δείξουν την εργασία του αγρότη στο
χωράφι.
Αλλά ο χορός βλέπουμε να μνημονεύεται και στις διάφορες θρησκευτικές εορτές των
προγόνων μας. Ο βασιλέας του Ισραήλ Δαυίδ (1100- 970 π.Χ.) διασκέδαζε παίζοντας «κινύρα»
ένα μουσικό όργανο είδους κιθάρας. Φημολογείται δε ότι ο Δαυίδ είχε γύρω στις τέσσερις
χιλιάδες ψαλμωδούς, για να υμνούν το Θεό. Ο ρν΄ (150) ψαλμός αναφέρει:
«Αινείτε τον θεόν εν ήχω σάλπιγγος
Αινείτε αυτόν εν ψαλτηρίω και κιθάρα
Αινείτε αυτόν εν τυμπάνω και χορώ
Αινείτε αυτόν εν χορδαίς και οργάνοις»
Οι ύμνοι προς τον Θεό, όπως αυτοί του Δαυίδ, οι χοροί, τα τραγούδια εκφράζουν
συναισθήματα πλημμυρίζοντας την ψυχή με αγαλλίαση. Συναπαρτίζουν κι αυτά τα στοιχεία την
αδιάκοπη ανθρώπινη προσπάθεια αναζήτησης του καλού, του αγαθού και του ωραίου.
Εδώ χόρευαν τα χορευτικά συγκροτήματα τον αρχαίο χορό, την «πλεξίζα» ή το γαϊτάνι και το
καγκέλι ή τον μπάλο. Όλοι αυτοί οι χοροί προξενούν θαυμασμό και σκορπίζουν απεριόριστη
χαρά και ξεγνοιασιά μέσα σε μία όμορφη ατμόσφαιρα αναψυχής που επαναφέρει το διονυσιακό
μεγαλείο, δεδομένου ότι τα έθιμα συνδέονται με εκείνα της αρχαιότητος.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις των Απόκρεω και συγκεκριμένα το Ντιβάνι κράτησαν την
παρουσία τους μέχρι το έτος 1939. Λόγω των άσχημων συνθηκών που επικρατούσαν και των
χαλεπών καιρών που βίωνε ολόκληρη η Ελλάδα έπρεπε να περιορισθούν μέχρι και να
σταματήσουν αυτοί οι πανηγυρισμοί. Όπως έχουμε πληροφορηθεί από παλαιότερους κατοίκους
του χωριού, ο κόσμος άρχισε σιγά σιγά να συνειδητοποιεί τις αντιξοότητες της ζωής και
αναγκάσθηκε να περιορίσει το ενδιαφέρον του για τους συνεχείς εορτασμούς.
Πολλοί παράγοντες, διάφορες δικαιολογημένες αιτίες ανάγκασαν τους χωρικούς να
εορτάζουν περιοδικά και με διαλείμματα το Ντιβάνι. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν η οικονομία, οι
πολιτικές τακτικές και επιλογές στην κοινωνική οργάνωση, η εσωτερική και εξωτερική
μετανάστευση.
Ακόμη και ο ανθρώπινος παράγων ήταν μία επιπλέον αιτία που ανάγκαζε την
περιθωριοποίηση των μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων στον Αυλώνα. Ο οργανοπαίχτης Κίτσος
Γιαννάτσης, ο μοναδικός στον τόπο και ένας από τους καλύτερους ζουρνατζήδες, πήγαινε να
παίξει όπου αλλού μπορούσε, για να κερδίσει ένα μέρος προς το ζην. Η εξαθλίωση και η φτώχεια
οδηγούσε τους ανθρώπους, αν και δεν το ήθελαν, να λησμονούν τις παραδόσεις τους, διότι η
επιβίωση ήταν πρωταρχική και αναγκαία δύναμη.
Τα συχνά διαλείμματα, οι αλλεπάλληλες διακοπές των εορτών δεν εμπόδιζαν όμως τους
ανθρώπους να διατηρούν στις μνήμες τους ζωηρές και ευχάριστες αναμνήσεις του παρελθόντος,
τις οποίες εξέφραζαν στις συζητήσεις τους. Αυτές τις αναμνήσεις τις διοχέτευαν στις ψυχές και
των νέων οι παλαιότερες γενεές.
Το έτος 1956, καθώς λέγεται, ακούσθηκαν για τελευταία φορά οι ήχοι των μουσικών
οργάνων και το παραδοσιακό Ντιβάνι έκανε την τελευταία του εμφάνιση στην κεντρική
πλατεία του Αυλώνος. Όλες οι δημόσιες εκδηλώσεις σίγησαν μέσα στο διάστημα δύο ή τριών
δεκαετιών περίπου. Ο Έλληνας όμως δεν περιορίζει τόσο εύκολα τον τρόπο της ζωής του. Οι
οικογενειακές εορτές αντικατέστησαν για το διάστημα αυτό τα δημόσια αποκριάτικα
πανηγύρια.
Ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, την Δευτέρα της 21ης Μαΐου 1985, επανήλθε και πάλι με κάθε
εορταστική μεγαλοπρέπεια και σεβασμό στον τόπο της η παλαιά λαϊκή μουσικοχορευτική
παράδοση, όπως το Ντιβάνι. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι έχει θεσπιστεί να πανηγυρίζει
ολόκληρος ο Αυλώνας, με κάθε λαμπρότητα την ημέρα της εορτής της Αγίας Τριάδος, διότι είναι
το κυρίως πανηγύρι του χωριού. Μετά από διάφορες παύσεις και διακοπές κατά τακτά χρονικά
διαστήματα, επανέκαμψε το Αυλωνίτικο Ντιβάνι, στον τόπο που καλλιεργήθηκε, αναπτύχθηκε,
καρποφόρησε και επαινέθηκε. Μένει εναργής στην ψυχή μας η Κυριακή της 17ης Μαρτίου του
έτους 2002, τότε που καθιερώνεται και πάλι επί Δημαρχείας Αγγελή Σύρμα του Ιωάννου να
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πανηγυρίζεται, γεμάτο μεγαλείο, το Ντιβάνι με ενδιαφέρον και με συμμετοχή σχεδόν όλων των
κατοίκων και των φορέων του δήμου Αυλώνος. Η ετήσια αποκριάτικη δημόσια χορευτική
εκδήλωση, την Κυριακή της Απόκρεω, στον Αυλώνα εξελίσσετο παλαιότερα με κέφι,
ψυχαγωγία, χορούς δίχως τραγούδια συνοδευτικά, διότι οι ήχοι των μουσικών οργάνων της
πίπιζας και του νταουλιού, ήσαν τόσο ισχυροί, που ξεκούφαιναν τον κόσμο και δεν ήταν δυνατό
να ακουσθεί τραγούδι. Παρόλα αυτά καιγόταν, κυριολεκτικά, το πελεκούδι.
Μας διηγούνται οι παλαιότεροι κάτοικοι του Αυλώνος ότι την εποχή του Χρήστου Μπουγέση
του Ιωάννου- (Κίτσιο- Γιαννάτση)- που έπαιζε πίπιζα και Φώτη Σιδέρη5 του Αθανασίου(Νταλαμάγκα)- που έπαιζε νταούλι, τους φιλοδωρούσαν οι συγγενείς εκείνων που έσερναν τον
χορό κολλώντας στο μέτωπο του μπάρμπα- Γιαννάτση πολλά χαρτονομίσματα, για να τους
ευχαριστήσουν και για να παίζουν ακατάπαυστα. Τοιουτοτρόπως ζωντάνευε ο Καρνάβαλος και
ψυχαγωγούσε τους ανθρώπους δίδοντας χαρά και ευθυμία.
Πάντοτε οφείλουμε να θυμόμαστε την Σύγχρονη Λαογραφία, διότι όπως γράφεται η
λαογραφία εκφράζει μία κοινωνιολογική πλευρά. Όσοι μελετούν τον πολιτισμό ενός λαού τα
ήθη και τα έθιμα του γίνονται ανιχνευτές της εθνικής ζωής. Δεν πρέπει να χάνονται εκδηλώσεις,
όπως το Ντιβάνι, ούτε να επιτρέπουμε να νοθεύει ο βιομηχανικός πολιτισμός την ψυχή του
Έλληνα. Και σήμερα το Ντιβάνι ζητεί γνώση, αγάπη, παρατήρηση.
Με σεβασμό αναγράφουμε στο παρόν έργο μας ότι στο Ντιβάνι ο «μπροστοχορευτής» είναι ο
Ιερέας. Η πράξη αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι οι Έλληνες των Ιστορικών Χρόνων, πίστευαν
πως ο χορός είναι Τέχνη και αποτελεί το απαύγασμα της ένωσης του ρυθμού και της αρμονίας.
Παρέχει στον άνθρωπο χαρά την οποία στα χρόνια μας σκορπά ο Ιερέας, αφού οι Έλληνες
πιστεύουν ότι ο χορός έχει θεία καταγωγή και έχει εφευρεθεί από τους θεούς6.
Επομένως, αφού συνδέεται το παρελθόν της αρχαίας Ελλάδος με το παρόν της Ορθοδόξου
Χριστιανικής Ελλάδος, γι’ αυτό ο Ιερέας παρίσταται, εγκρίνει και σέρνει με σεμνότητα τον χορό
στο Ντιβάνι. Έτσι φθάνουμε να έχουμε θρησκευτικούς χορούς ειρηνικούς, απαλλαγμένους από
πολεμική επίδειξη, από κακά αισθήματα ή μισαλλοδοξίες. Δεν ξεχνούμε δε, ότι ο Παιάν7
εψάλλετο στην αρχαία Ελλάδα και εχορεύετο από τον Απόλλωνα. Τοιουτοτρόπως: εάν στην
επιστήμη ο χορός είναι μία ρυθμική κίνηση, ο χορός στην χριστιανική ψαλμωδία, επιδιώκει την
ένωση ανθρώπου με το Ύψιστο Όν, τον Θεό. Χορός είναι και ο χώρος στον οποίο ψάλλουν οι
άνθρωποι διάφορους ύμνους.
Στην Ορθόδοξο Ανατολική Εκκλησία έχουμε χορούς ψαλτών. Όταν λέμε χορός των Αγγέλων,
εννοούμε Αγγέλους που ανεβοκατεβαίνουν από τον Ουρανό στην Γη. Η φράση «εν χορώ»
λέγεται διότι εννοεί μία ομάδα ανδρών ή γυναικών που με ρυθμό ορχούνται.
Στο Ντιβάνι, ο χορός διαρκεί μέχρι το ηλιοβασίλεμα, οπότε και φθάνει στο τέλος της
αποκριάτικης διασκέδασης στο Σάλεσι. Κατά τη διάρκεια, όμως, του δημόσιου χορού στην
κεντρική πλατεία του χωριού δεν επιτρέπεται να ακούγονται άλλες μουσικές, ή να παίζουν
όργανα στις ταβέρνες ή σε άλλα μέρη του τόπου. Ακόμη στα σπίτια, τις ώρες της εκδηλώσεως
αυτής, δεν γίνονται άλλου είδους γλέντια. Απαιτείται η παρουσία ολόκληρου του χωριού. Τότε
οι άνθρωποι γίνονται αδέλφια και ομονοούν.
Το Ντιβάνι είναι ένα καθιερωμένο έθιμο το οποίο τηρείται από τους χωρικούς κατά γράμμα
και με ευλάβεια. Εξελίσσεται, όπως προαναφέραμε, σε μεγάλο κεντρικό και ανοιχτό υπαίθριο
χώρο μέσα στο χωριό. Όταν, αργά το βράδυ, με το σούρουπο, τελειώνει το Ντιβάνι, συνήθιζαν οι
χορευτές με τις παρέες τους, επιστρέφοντας στα αρχοντικά τους ή στα φτωχικά τους
καταλύματα, να φέρουν μία γύρα κατά μεσής του δρόμου και να τραγουδούν διάφορα δημοτικά
και αρβανίτικα τραγούδια. Εδώ εκδηλώνεται κάθε είδους ενθουσιασμός και πλημμύρα αγαθής
διαθέσεως.
Ένα παραδοσιακό Αρβανίτικο τραγούδι:
[«Ρα καμπάνα ι Παπαντις’» «Ra kambana i Pandise»]:
«Χτύπησε η καμπάνα της Υπαπαντής σήκω κορίτσι μου να πας στην εκκλησιά
Χτύπησε η καμπάνα δύο τρεις φορές σήκω κορίτσι μου να βάλεις το τσεμπέρι
Έλα τώρα που η μάνα σου είναι στο χορό
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Έλα να σου πάρω ένα φιλί τώρα που ‘χω πιει κρασί»
Είναι ένας αργός καλαματιανός, που εξελίσσεται στο τέλος του σε καγκέλι. Τραγουδιέται και
χορεύεται σ’ εκείνες τις περιοχές της Ελλάδος όπου κατοικούν Αρβανίτες. Δεν το τραγουδούν
ούτε το χορεύουν μόνον στην εορτή της Υπαπαντής, αλλά και σε άλλες κοινωνικές και
πολιτιστικές εκδηλώσεις και πανηγύρια.
Οι σημερινοί Αυλωνίτες σε κάθε εθιμοτυπική έκφραση αποδίδουν φόρο τιμής στους
προγόνους τους, οι οποίοι τους προίκισαν σε μία τόσο αισθαντική και συμπαθητική εορτή.
Φρονούμε ότι το Ντιβάνι πρέπει να παραμείνει ως αυθεντικό Αυλωνίτικο Έθιμο, όπως ήταν
στην παλαιά, αγνή εποχή των αυτοχθόνων προπατόρων μας. Η ελπίδα και η ευχή όλων μας είναι
να επιτρέψουν οι καιροί και οι συνθήκες να παραμείνει το τοπικό αυτό έθιμο ακμαίο και
αναλλοίωτο για τις επόμενες γενεές. Το «Σαλεσιώτικο- Αυλωνίτικο Ντιβάνι» είναι το
χαρακτηριστικό γνώρισμα της λεβεντιάς του τόπου και αναπόσπαστο στοιχείο του πολιτισμού
του.
Ας σημειωθεί ότι στο διάβα των αιώνων έχουν πράγματι χαθεί πολλά διαφόρου
περιεχομένου έθιμα, διότι οι πρόγονοι μας πέρασαν ένα σκλαβωμένο βίο κατά την διάρκεια των
συνεχών πολέμων και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Παρ’ όλες τις αντιξοότητες, τη δυστυχία
και τη φτώχεια που επικρατούσαν στην Ελλάδα, εύρισκαν πάντοτε οι Έλληνες πολλές ευκαιρίες,
για να διασκεδάσουν τον πόνο τους και ταυτόχρονα να διατηρήσουν τις πολιτιστικές και
θρησκευτικές τους παραδόσεις απαραχάρακτες, όπως τις παρέλαβαν.
Από προφορικές διηγήσεις γνωρίζουμε ότι παλαιότερα επικρατούσε το έθιμο να
μασκαρεύονται την αποκριά οι Αυλωνίτες και ανεβασμένοι στ’ άλογα τους ή στα μεγαλόσωμα
γαϊδούρια τους να πηγαίνουν στο πανηγύρι που γινόταν στην πλατεία του χωριού γεμάτοι
ενθουσιασμό και λεβεντιά.
Ο Ελευθέριος Σαμπάνης του Κωνσταντίνου, ο φέρων την προσωνυμία Λευτέρης
Κατσαβέρστης, ήταν ο ξυλοπόδαρος της Αποκριάς, διότι ισορροπούσε σε ξύλινα πόδια το σώμα
του, μεταμφιεζόταν σε αρκούδα, εμφανιζόταν με το γαϊδουράκι του, το οποίο μετέτρεπε επίσης
σε αρκούδα ή σε καμήλα. Αυτός ο άνθρωπος, γεμάτος ζωή, προετοίμαζε το πανηγύρι κάνοντας
ταυτόχρονα και άλλες αποκριάτικες τρέλες, παροτρύνοντας τους συγχωριανούς του στο γλέντι,
σκορπώντας γύρω του χαρά.
Ερευνώντας βαθύτερα τις πηγές βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν ίχνη αρχαίας προελεύσεως, που
να σχετίζονται με αυτή την εθνικοτοπική παράδοση, που προηγουμένως αναπτύξαμε. Μόνον
ιστορικοί, ιστοριοδίφες, αρχαιολόγοι, λαογράφοι είναι δυνατό να δώσουν μίαν εξήγηση από τα
πορίσματα των ερευνών των. Το μόνον που γνωρίζουμε είναι ότι στον Αυλώνα λατρευόταν στην
αρχαία εποχή ο θεός της αμπέλου και ευωχίας Διόνυσος ο Αυλωνεύς. Οι παραδοσιακοί, οι
τοπικές ενδυμασίες, τα τραγούδια, τα ήθη και τα έθιμα έχουν κι αυτά την σημασία τους και την
αξία τους μέσα στην ζωή του ανθρώπου, διότι είναι συνδεδεμένα με την Ιστορία του Λαού και
της Πατρίδος μας. Όλα αυτά που ελέχθησαν σήμερα για το παραδοσιακό Ντιβάνι λίγοι τα
γνωρίζουμε, λίγοι τα μελετάμε, ελάχιστοι τα ερευνούν.
Σε ό,τι αφορά την παράδοση, την ιστορία, τα ήθη, τα έθιμα του τόπου, πρέπει να μελετάται
και η γνώση να μεταλαμπαδεύεται. Ελπίδα όλων μας είναι να βγουν στον τόπο μας ιστορικοί,
αρχαιολόγοι, μουσειολόγοι και λαογράφοι που θα αναδείξουν την πραγματική ιστορία και τα
αρχαία του τόπου. Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες μεγαλουργούν με το δυναμικό των εσωτερικών
των δυνάμεων και την τάση για δημιουργία. Η ιστορική μνήμη έχει καταγράψει λαμπρούς
σταθμούς παραδόσεων. Οι νεώτεροι οφείλουν να πάρουν την σκυτάλη στα χέρια τους, για την
πνευματική πρόοδο, ώστε το εθιμικό Δίκαιο να γίνει πηγή ζωής. Χορός, τραγούδι, παράδοση,
μύθοι, θρύλοι, διηγήσεις, εντείνουν την ανάγκη στον άνθρωπο, να μεταδίδει από γενεά σε γενεά
κάθε ωραίο, που θα φέρνει ήθος και θα ενισχύει δυναμικά τον ιστορικό μας βίο.
Θέλω να ευχαριστήσω εκ βάθους ψυχής την Οργανωτική Επιτροπή και την Επιστημονική
Επιτροπή, που με προσκάλεσαν να σας μιλήσω από αυτό το βήμα σήμερα για το έθιμο αυτό του
Αυλώνος. Δε θα παραλείψω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως και τον φίλο μου Δημήτριο Γιώτα.
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Συμπληρωματικά ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία:
Το Τριώδιον
Το Τριώδιον είναι η περίοδος διαφόρων εκκλησιαστικών Ακολουθιών της Ορθοδόξου
Πίστεως, οι οποίες αρχίζουν την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου και τελειώνουν το πρωί
του Μεγάλου Σαββάτου. Είναι ολόκληρη η Τεσσαρακοστή.
Η Αποκριά
Η αποκριά είναι η περίοδος των τριών πρώτων εβδομάδων του Τριωδίου.
Ο παραδοσιακός αποκριάτικος εορτασμός κορυφώνεται την Τρίτη Κυριακή του Τριωδίου της
Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Την επόμενη ημέρα, την Καθαράν Δευτέρα, πέφτει η αυλαία των μεταμφιέσεων, οι μάσκες
των καρναβαλιστών και κλείνει η εύθυμη περίοδος της Αποκριάς και του Καρναβαλιού και
ξεκινούμε την πνευματική περίοδο της περισυλλογής.
Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί εισέρχονται, αμέσως μετά στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που είναι
κατ’ εξοχήν περίοδος νηστείας και μετανοίας.
Το Καρναβάλι
Σε αντίθεση με τον αστικό εορτασμό της Αποκριάς είναι το Καρναβάλι, ένας παραδοσιακός
εορτασμός ιδιαιτέρως της υπαίθρου, που κορυφώνεται την τελευταία Κυριακή της Τυροφάγου.
Αυτή η λαϊκή εκδήλωση, εάν ανατρέξουμε στο παρελθόν, κρατάει τις ρίζες της από τις
πανάρχαιες λατρευτικές παγανιστικές εορτές που σκοπό είχαν την απόλυτη ελευθερία, την
χαλάρωση, την λησμονιά της καθημερινότητας, την ευθυμία, και πολλές φορές τους ακραίους
εκτραχηλισμούς.
Ο παγανισμός, η ειδωλολατρία, ο πολυθεϊσμός.
Συμπληρωματικά λέμε εδώ, ότι ο παγανισμός προέρχεται από την λατινική λέξη paganus=
ύπαιθρος.
Είναι βεβαίως η ειδωλολατρεία στην Δυτική Ευρώπη. Στην Ελληνιστική Ανατολή, σύμφωνα
με έρευνες επιστημονικές, ο παγανισμός υπήρχε σε μικρή κλίμακα. Τούτο οφείλεται στο γεγονός
ότι στη Μεσαιωνική Ελληνιστική Αυτοκρατορία είχε επικρατήσει το αξιόλογο της ελληνικής
γλώσσας και οι άνθρωποι τότε εξετίμησαν και αγάπησαν τις ιδέες του Χριστιανισμού.
Στη Γερμανία έχουμε παγανισμό μέχρι και τον 8ο μ.Χ. αιώνα και στην Αγγλία τον 10ο μ.Χ. Η
Γαλλία, μολονότι και αυτή διετήρησε τον παγανισμό, όμως νωρίς απομακρύνθηκε από αυτόν,
διότι νωρίς δέχτηκε τη χριστιανική αλήθεια. Σήμερα μαθαίνουμε από την επιστήμη της
Λαογραφίας ότι και στον τόπο μας, όταν κάποιος θέλει να μιλήσει για «είδωλα», αυτά τα
εκφράζει με τις λέξεις.
Το καρναβάλι στα λατινικά: carnem levare carnis levanem carrus navalis
Στα ιταλικά: carnevale. Στα Γερμανικά: karneval
Είναι γνωστό ότι πολύς κόσμος συνδέει το εκκλησιαστικό Τριώδιο με τις ειδωλολατρικές
εκδηλώσεις των αρχαίων Ρωμαίων και μετατρέπει τα θρησκευτικά βιώματα σε σαρκικές
απολαύσεις και ξεφαντώματα, χορούς, μασκαρέματα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο
ανθρώπινος νους.
Το καρναβάλι είναι μία καθαρά παγανιστική εκδήλωση και εορτάζεται δε με κάθε κοσμική
μεγαλοπρέπεια, σάτιρα, και παρελάσεις μασκαρεμένων με φαντασμαγορικές φορεσιές και τις
απαραίτητες μάσκες. Οι διοργανωτές των εκδηλώσεων των σωματείων τους προσπαθούν με
τον δικό τους τρόπο να χαροποιήσουν τον κόσμο που τους θαυμάζει και να στείλουν το μήνυμα
και την σκέψη τους αναφερόμενοι σε επίκαιρα θέματα, σε πολιτικά γεγονότα, σε ιστορικά
δεδομένα, σε θρύλους, ήθη και έθιμα.
Γνωρίζουμε ότι στη Γερμανία οι εορταστικές εκδηλώσεις των καρναβαλιστών ήταν όμορφες
κατά τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση. Μάρτυρες τούτων των ωραίων εκδηλώσεων είναι
γέροντες γερμανοί που τις αφηγούνται.
Την Καθαρά Δευτέρα «den Rosenmontag», την εόρταζαν γύρο στο έτος 1820 μ.Χ. σε μεγάλες
αίθουσες, στα σπίτια και στους δρόμους, ανταγωνιζόμενοι την παρέλαση της Βενετίας, της
Ρώμης στην Ιταλία και του Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία. Στην εποχή μας η καρναβαλιστική
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γερμανική περίοδος αρχίζει τον ενδέκατο μήνα του έτους, δηλαδή τον Νοέμβριο: ένδεκα
ενδεκάτου και στις ένδεκα η ώρα και ένδεκα λεπτά της ώρας το πρωί (11:11΄ π.μ.), πανηγυρικά.
Εδώ βλέπουμε την κωδικοποίηση γεγονότων που γίνονται στην ζωή με την παρουσία
ορισμένων αριθμών. Από το έτος 2005, λειτουργεί στην Κολωνία της Γερμανίας το «karnevals
museum».
Γενικότερα τα καρναβάλια είναι υπολείμματα ειδωλολατρικών εθίμων, τα οποία έχουν σχέση
με κάποια πομπή που ελάμβανε χώρα κατά τον μήνα Μάρτιο, οπότε άρχιζε η ναυσιπλοΐα, σε
παλαιότερους καιρούς.
Οι αρχαίοι Έλληνες πρόγονοί μας μετέφεραν προς την θάλασσα ένα ομοίωμα πλοίου επάνω
σε μία άμαξα που είχαν αφιερώσει σε κάποια θαλασσινή θεότητα. Αυτός ο συνδυασμός πλοίου
και αμάξης, όπως μαρτυρεί η λατινική λέξη «carrus navalis», συντέλεσε να φέρει αυτή η γιορτή
το όνομα «καρναβάλι». Παρότι «η άμαξα φέρουσα την ναυν», δεν συνταυτίζεται, από
θρησκευτικής πλευράς, με την περισυλλογή και την αυτοσυγκέντρωση του περιεχομένου και
της σημασίας του τριωδίου.
Κατά την περίοδο των δέκα εβδομάδων της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, οι Ορθόδοξοι
Χριστιανοί ετοιμάζονται ψυχικά και σωματικά, για να εορτάσουν τουλάχιστον ηθικά τα μεγάλα
χριστιανικά γεγονότα των παθών και της Αναστάσεως του Χριστού.
Στην εποχή μας είναι παραδεκτό ότι η τεράστια πολιτιστική κληρονομιά των Ελλήνων από
τους προγόνους τους, είναι μία ιστορική πραγματικότητα.
Η ιστορία σημειώνει ότι οι ρίζες του ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι καθαρά ελληνικές.
Είναι γνωστό ότι οι αρχαίοι Έλληνες διοργάνωναν μεγάλες λαϊκές εορτές, αφιερωμένες σε
κάποιο θρησκευτικό, ιστορικό γεγονός εντασσόμενο στην πολιτιστική παράδοση. Αυτή η
αλήθεια είναι απολύτως αναγνωρισμένη σ’ όλον τον κόσμο.
Εδώ, είμαστε υποχρεωμένοι να καταγράψουμε αρχαίες ελληνικές εορτές και στο μετρό του
δυνατού να μιλήσουμε για το περιεχόμενο τους. Οι Αθηναίοι εόρταζαν τα Παναθήναια, που
περιλάμβαναν θρησκευτικές πομπές, μουσικούς αγώνες (κιθάρας και αυλού), αθλητικούς
αγώνες, αναθήματα, ιππικά αγωνίσματα, γυμναστικούς αγώνες, λαμπαδηδρομίες και άλλες
πολλές εορταστικές εκδηλώσεις.
Τα Μεγάλα Παναθήναια (6ος – 4ος π.Χ. αι.) ξεκινούσαν με παννυχίδα - ολονύκτια εορτή- επάνω
στον ιερό βράχο, κατά την οποίαν νέοι και νέες χόρευαν και τραγουδούσαν.
Τα Παναθήναια, ήταν στην αρχαιότητα η μεγαλύτερη εθνική, θρησκευτική και λαϊκή εορτή
της πόλεως των Αθηνών. Η εορτή ετελείτο κάθε τέσσερα χρόνια προς τιμήν της πολιούχου θεάς
Αθηνάς. Το κύριο αντικείμενο της εορτής αποτελούσε ο «παναθηναϊκός πέπλος». Ο πέπλος
μεταφερόταν ως ιστίο κρεμασμένο σε μία ιερή τριήρη, που κυλούσε σε ρόδες. Αυτός ο πέπλος
προσφερόταν στο «ξόανο», το αρχαιότερο άγαλμα της Πολιάδος Αθηνάς, το οποίο ευρίσκετο
μέσα στον παλιό Εκατόμπεδο ναό, επάνω στην Ακρόπολη των Αθηνών.
Οι εορτές των Παναθηναίων διαρκούσαν τέσσερις έως δέκα ημέρες στο τέλος του μηνός
Εκατομβαιώνος (Ιούλιος), και περιλάμβαναν θυσίες, αθλητικούς γυμνικούς και μουσικούς
αγώνες.
Τα έπαθλα των αθλητών ήταν παναθηναϊκοί αμφορείς γεμάτοι λάδι προερχόμενο από τις
ιερές ελιές της Αθηνάς, τις «Μορίες1», και στεφάνια φτιαγμένα από κλαδιά ελιάς και άλλα
ποικίλα βραβεία. Γι’ αυτό η ελιά, είναι ευλογημένο δένδρο, που έχει τα στοιχεία της υγείας και
της ωραιότητας των καρπών της.
Ο Όμηρος αναφέρει την πρώτη μορφή των Παναθηναίων στην Ιλιάδα, και περιγράφει τις
θυσίες των κριαριών, των ταύρων που ελάμβαναν χώρα στις εκδηλώσεις προς τιμήν της
Αθηνάς. Η πομπή εικονίζεται στην ζωφόρο του Παρθενώνα. Ανάγλυφη παράσταση μήκους
δεκαέξι μέτρων. Μεγαλοπρεπές έργο του Φειδία (5ος π.Χ. αι.)
Τα Διονυσιακά και Ελευσίνια Μυστήρια είχαν ευρύτατο εννοιολογικό περιεχόμενο. Ο
Διόνυσος ήταν ο νεότερος, αλλά και ο πλέον δημοφιλής θεός του Ολύμπου. Η θεϊκή του
υπόσταση εκφράζεται αφ’ ενός σε εύθυμη χαρά και σε μανία καταστροφής και αφετέρου η
λατρεία του εκφραζόταν σε θορυβώδεις, σε οργιαστικές, ή σιωπηλές τελετές που παρέπεμπαν
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στον θάνατο. Η Δήμητρα ήταν μία από τις θεότητες του Δωδεκαθέου των αρχαίων. Ήταν η
προστάτης της γεωργία, των πολιτικών και κοινωνικών θεσμών. Η λατρεία της Δήμητρας ήταν
συνδεδεμένη με μυστικιστικές τελετές, όπως τα περίφημα Ελευσίνια Μυστήρια.
Εάν προσέξουμε καλύτερα στο έργο του Ομήρου, θα δούμε ότι έχει περισωθεί μία συλλογή
περιέχουσα τριάντα τέσσερις Ύμνους ή Προοίμια σε δακτυλικούς εξάμετρους στίχους,
αφιερωμένους σε κάθε ολύμπιο θεό ξεχωριστά.
Ο νεότερος «Ομηρικός Ύμνος» (4ος π.Χ. αι.) αναφέρεται στον θεό Διόνυσο. Εξιστορεί την
περιπέτεια της απαγωγής του Διονύσου από τους Τυρρηνούς πειρατές και την τιμωρία τους απ’
αυτόν σε δελφίνια.
Ένας άλλος «Ύμνος του Ομήρου» έχει γραφεί για τη θεά Δήμητρα. Αφηγείται τον μύθο της
αρπαγής της κόρης της Περσεφόνης από τον Άδη, την εννεαήμερη περιπλάνηση της θεάς και την
εγκατάσταση της στην Ελευσίνα.
Εάν πάλι θελήσουμε να ανατρέξουμε στην ελληνική αρχαιότητα, θα διαπιστώσουμε ότι σε
κάθε ελληνική πόλη ο θεός Διόνυσος λατρευόταν από φυλετικές κοινότητες των οποίων τα
βασικά στοιχεία ήταν τα κοινά γεύματα, οι χοροί και οι ιεροτελεστίες.
Στην Ελευσίνα ετελούντο τα Ελευσίνια Μυστήρια2 προς τιμήν της θεάς Δήμητρας και της
κόρης της Περσεφόνης, που σχετίζονταν με τη σπορά, το φύτρωμα και τον θερισμό του
σιταριού. Στις πομπές ακολουθούσαν κατά τη διάρκεια των Ελευσίνιων Μυστηρίων τα οποία
μαζί με τα Διονυσιακά Μυστήρια περιλαμβάνουν ένα είδος καρναβαλιού (με το πέρασμα του
χρόνου), όπως μεταφέρθηκαν με διάφορες παραλλαγές στην εποχή μας.
Συναντούμε λοιπόν στην αρχαιότητα την «Πάραλο»3 και τη «Σαλαμινία»4 τις δύο ιερές
τριήρεις των Αθηναίων. Ο περιηγητής Παυσανίας (β’ μισό του 2ου μ.Χ. αιώνος) αναφέρει ότι ο
ελλαδικός χώρος, όπου λατρευόταν ο Διόνυσος, ήταν γεμάτος αγάλματα, ναούς, ιερά, βωμούς
και αμφιθέατρα που ήταν αφιερωμένα σ’ αυτόν. Αυτός ο θεός Διόνυσος θεωρούσε ότι είχε το
κυρίως έργο της γονιμοποιού δυνάμεως της Γης. Αργότερα αγάπησε το αμπέλι (με όλες τις
παραλλαγές σταφύλης) και τα προϊόντα του, διότι το σταφύλι βρήκε την ορμή του υγρού
στοιχείου, τη γήινη υγρασία και την ηλιακή θερμότητα. Συνήθως στην αρχαιολογία βλέπουμε
ότι ο Διόνυσος μέσα σε πλοίο μεταφέρει την άμπελο. Ο Διόνυσος είχε λόγο, ήχο, κίνηση. Η
πατρίδα του, η Θήβα, και ο Αυλώνας γειτνιάζει με αυτήν, γι’ αυτό τα παλαιότερα χρόνια
εκομίσθησαν στα πέριξ χώρια πολλά στοιχεία διονυσιακής παραδόσεως. Η μάνα του Διονύσου
ήταν η Σεμέλη. Το όνομα αυτό συμβολίζει ή σημαίνει τα γόνιμα βάθη της γης του εδάφους.
Υπάρχει στο Μουσείο του Λούβρου, το έργο του Πραξιτέλη «Διόνυσος». Εδώ φαίνεται το
μεγαλείο και η ομορφιά αυτής της αρχαίας ελληνικής θεότητας.
Ο Πλούταρχος ο Χαιρωνεύς (45- 120 μ.Χ.), ο μεγάλος πεζογράφος της αρχαιότητας αναφέρει
ότι «το κρασί επιδρούσε στους αρχαίους πολύ ισχυρότερα απ’ όσο σε εμάς…», καθότι ο οίνος
πάντοτε στον Έλληνα ήταν πηγή έμπνευσης.
Ο Πλάτων, (4527-348/347 π.Χ.), ο κορυφαίος φιλόσοφος, επιτρέπει την μέθη στις εορτές
προς τιμήν του Διονύσου.
Οι εορτές του Διονύσου είχαν αρχικώς έναν καθαρά αγροτικό χαρακτήρα, διότι εθεωρείτο ο
βασικός αγροτικός θεός της βλαστήσεως και της αναπτύξεως, δηλαδή των δυνάμεων της ζωής
και ο προστάτης της αμπελοκαλλιέργειας.
Η πρώτη εορτή προς τιμήν του Διονύσου ήταν τα «Ωσχοφόρια», που ετελούντο κατά το τέλος
του μηνός Οκτωβρίου, στις 7 του Πυανεψίωνος. Πολύ μακριά φαίνεται ότι ήταν τα
«Ανθεστήρια» τα οποία εορτάζονταν τον όγδοο μήνα του Αττικού Ημερολογίου, τον
Ανθεστηριώνα, ο οποίος αντιστοιχεί με το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου και με τις αρχές του
μηνός Μαρτίου τα κατ’ Αγρούς Διονύσια. Τα Μεγάλα Διονύσια- τα κατ’ Άστυ Διονύσια-, μία
μεγάλη εορτή της Αττικής που ετελείτο κατά το μήνα Ελαφηβολιώνα, μεταξύ της 28 ης Μαρτίου
και 2ης Απριλίου. Τα μεγάλα Διονύσια οργανώθηκαν τον 6ο π.Χ. αιώνα. Αργότερα εξελίχθηκαν σε
πολλές πόλεις του αρχαίου ελληνικού κόσμου, να έχουν οι εορτές αυτές λατρευτικές πράξεις,
θαύματα και οργιαστικό χαρακτήρα. Στον Αυλώνα υπήρχε προφανώς το Ιερό του Διονύσου
Αυλωνέως, το οποίον πρέπει αρχαιολογικά να αναζητηθεί και να ερευνηθεί. Η λατρεία του
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Διονύσου ως Θεού της αμπελοκαλλιέργειας της Βλαστήσεως και της αναγέννησης της φύσης
υπήρξε ευρύτατα διαδεδομένη και τα προσωνύμια που του απεδόθησαν ήταν εκατοντάδες.
Στην περιοχή Τζούμπα, στον Αυλώνα Αττικής5, αποκαλύφθηκε μαρμάρινη πλάκα αρχαίου
τραπεζοφόρου στης οποίας στο πλάγιο μέρος είναι χαραγμένη η επιγραφή:
«ΔΙΟΝΥΣΩ ΑΥΛΩΝΕΙ ΦΙΛΟΤΕΡΑ ΔΙΟΔΟΤΟΥ ΚΗΦΙΣΙΕΩΣ ΘΥΓΑΤΗΡ ΕΠΙ ΙΕΡΕΩΣ ΦΙΛΗΜΩΝΟΣ
ΤΟΥ ΠΟΠΛΙΟΥ ΦΙΛΑΣΙΟΥ»
[Την αρχαία μαρμάρινη τράπεζα, την αφιέρωσε η Φιλωτέρα η κόρη του Διοδότου από τον
δήμο της Κηφισιάς, όταν ιερέας της λατρείας του Διονύσου Αυλωνέως ήταν ο Φιλήμων υιός του
Πόπλιου από το δήμο της Φυλής].
[Νέα Πανδώρα 1865 αριθμ.365 σελίς 127/ IG II2 4745]
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Σημειώσεις
1. Σαλτάρης 1986 Σαλαμίνα, Αρβανίτες: Ντιβάν λέγεται ο ένας καθορισμένος χώρος του
γενικού χορού, το χοροστάσι.
Ντιβάνι= Δημόσια μουσικοχορευτική παραδοσιακή εκδήλωση στον Αυλώνα.
2. α) Παϊδούση 1980, Βίλια Βοιωτίας Αρβανίτες: όταν στήνονταν οι χοροί στο ντιβάνι στην
πλατεία του χωριού οι νέοι και οι μανάδες τους εύρισκαν την ευκαιρία να αποτιμήσουν τα
προτερήματα ή τα ελαττώματα των παιδιών τους.
β) Μαρία Μιχαήλ-Δέδε 1981. Βιβλία Βοιωτίας Αρβανίτες: σε μερικά χωριά, ο νέος έκανε
ουσιαστικά την πρόταση του εντελώς ανοιχτά ρίχνοντας ένα μαντήλι στον ώμο της εκλεκτής
του την ώρα που χόρευε στο ντιβάνι, στο γενικό χορό δηλαδή.
3. Στο χωριό Σάλεσι και στην έναντι αυτού Πολιχνή Μπούγα, όπου είχαν εγκατασταθεί οι
Έλληνες Αρβανίτες, έφεραν μαζί τους ορισμένα έθιμα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι
παραδοσιακοί χοροί οι τοπικές ενδυμασίες τους και άλλα πολλά. Λέγεται δε ότι ο «Τσάμικος
χορός» είναι ουσιαστικά αρβανίτικης προελεύσεως.
4. Μαρία Μιχαήλ-Δέδε 1997. Οι Έλληνες Αρβανίτες, είναι τμήμα του Βορειοηπειρωτικού
Ελληνισμού που μετακινήθηκε νοτιότερα, λόγω εξαναγκασμού ή αναγκών επιβίωσης.
Κώστα Μπίρη 1998. Αρβανίτες οι Δωριείς του νεωτέρου Ελληνισμού. Το κέντρο των Δωριέων
υπήρξε κατά τη διάρκεια της Προϊστορικής περιόδου στην περιοχή μεταξύ Τομάρου ή Ολύτσικα
-όρος της Ηπείρου, στο νοτιοδυτικό τμήμα του νομού Ιωαννίνων και των Κεραύνιων Ορέων ή
των βουνών της Χειμάρας, Οροσειράς της Νοτίου Αλβανίας στην Βόρεια Ήπειρο, της αρχαίας
Χαονίας. Οι Έλληνες Αρβανίτες ήταν κράμα από επιγόνους των Δωριέων από Ιλλυριούς και από
αποίκους των ελληνικών πόλεων. Στο Βυζάντιο εμφανίζονται τον 11ο αιώνα.
Η Αυλώνα ονομαζόταν και Βλιώρα. Λιμήν της ελληνικότατης Βόρειας Ηπείρου.
Αρχαία ελληνική αποικία, η οποία κατά τη βυζαντινή περίοδο ετάχθη στην επαρχία της Νέας
Ηπείρου.
5. Φώτης Σιδέρης του Αθανασίου και της Σοφίας το γένος Λέκκα. Γεννήθηκε στις 10 Απριλίου
1899 και πέθανε 11/04/1973. Σύζυγος του ήταν η Σοφία Σαμπάνη.
6. Η Ρέα δίδαξε χορό στους Κορύβαντες της Φρυγίας και στους Κουρήτες της Κρήτης. Η θεά
Αθηνά χόρευσε τον «εν όπλοις χορόν». Έτσι ο Πλάτων (427-348/347π.Χ.), τους χορούς τους
διαιρεί σε: α) θρησκευτικούς, β) Ειρηνικούς, γ) Πολεμικούς.
Κατά τη μυθολογία η Ρέα ήταν κόρη του Ουρανού και της Γαίας, σύζυγος του Κρόνου και η
μητέρα του Δία και των θεών του Ολύμπου
Δαίμονες ή κατώτεροι θεοί ιερείς της Ρέας- Κυβέλης, που εκτελούσαν με την συνοδεία
κυμβάλων, αυλών και τυμπάνων οργιαστικούς χορούς
Κουρήτες δαίμονες ακόλουθοι θεών που λατρεύονταν με οργιαστικές μυστικές τελετές
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7. Παιάν, Πολεμικός Ύμνος αρχικώς προς τιμήν του θεού Απόλλωνα αλλά αργότερα προς
τιμήν άλλων θεών.
Σημειώσεις στα συμπληρωματικά ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία
1. Μοριά, αττική ονομασία των ιερών ελαιοδένδρων, που άνηκαν στη θεά Αθηνά. Η θεά
Αθηνά είναι γνωστή από τον Όμηρο, με τα ονόματα: Αθήνη Αθηναίη Παλλάς- Αθήνη
2. Για τα μυστήρια αυτά, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία από τα αρχαιολογικά ευρήματα:
Καλλίχορον φρέαρ, το ιερό πηγάδι του ναού της Ελευσίνος, έμπροσθεν του κυρίως ιερού της
Δήμητρας και άλλων λειψάνων. Ο Ομηρικός Ύμνος απαγγέλλονταν στην εορτή των μυστηρίων
(600 π.Χ.). Στο εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών υπάρχει ο εξ «Ελευσίνος Αλτήρ». Αυτό
δείχνει ότι η αρχαία Ελευσίνα έχε Στάδιο εκτός του περιβόλου του ιερού. Οι Μυούμενοι στα
μυστήρια εκαθαίροντο- καθαρίζονταν και γίνονταν άξιοι της θεϊκής ευνοίας.
3. Η Πάραλος χρησιμοποιείτο σε εξαιρετικά επείγουσες ή επίσημες αποστολές.
4. Η Σαλαμινία, γνωστή ως θεωρίς ή Δήλια, μετέφερε τους επίσημους απεσταλμένους της
πόλεως στην εορτή του Δηλίου Απόλλωνος
5. Στο γραφικό Σάλεσι ή Σάλασι ή Σαλισάτ παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά επίσημος
οικισμός το έτος 1844 μ.Χ. ο οποίος υπαγόταν διοικητικά στον δήμο Περαίας*. Έτσι το έτος
1871 μ.Χ. έγινε δήμος η απέραντη περιοχή με την ονομασία Ωρωπός.
Το έτος 1912 έγινε κοινότητα. Αργότερα το Σάλεσι ονομάστηκε Κακοσάλεσι. Το έτος 1927
μετονομάσθηκε σε Αυλώνα. Εδώ καταγράφουμε τη θέσπιση σε κοινότητα κ. λ. π. του Σαλεσίου,
μέχρι το 1927
Β.Δ. 25/02/1871
Φ. Ε. Κ. 41/1871
ΔΝΖ΄/1912
Β. Δ. 31/08/1912
Φ. Ε. Κ. 22/1912 1ος τόμος
Δ. 20/08/1927
Φ. Ε. Κ. 179/1927 1ος τόμος
Φ. Ε. Κ. 75Α/ 18/09/1990
*Δήμους Περαίας έχουμε πολλούς στην Ελλάδα. Περαία στην αρχαία γεωγραφία γνωρίζουμε
ότι είναι μία ορισμένη περιοχή. Η λέξη Περαία προέρχεται από το ρήμα περαίνω. Όσες λοιπόν
περιοχές βρίσκονται πέραν της θάλασσας ή πέραν των υδάτων ποταμών λέγονται περαίες. Το
Σάλεσι ευρίσκεται στις υπώρειες όρους (Πάρνηθας) και ο Ωρωπός έναντι αυτού, προσεγγίζει
στα παράλια τον Ευβοϊκό, ενώ το ορεινό τμήμα του Ωρωπού (αρχαίος Ωρωπός) αποτελεί την
προέκταση μέτριου σε ύψος όρους.
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Αυλωνίτισσες με παραδοσιακές, εθνικοτοπικές ενδυμασίες.
Η τοπική γυναικεία ενδυμασία του Αυλώνος. Στο βάθος ο ενοριακός Ιερός Ναός των Αγίων Αντωνίου και
Ανδρέου.

«Ντιβάνι» 17 Μαρτίου 2002»
Η νεολαία του Πνευματικού Κέντρου του δήμου Αυλώνος ανεβαίνει στην πλατεία του χωριού με τη συνοδεία
παραδοσιακής μουσικής.

«Ντιβάνι» 2010
Το νεανικό χορευτικό τμήμα του Πνευματικού Κέντρου
του δήμου Αυλώνος με τη δασκάλα, Βιβή Καλλίνη,
πηγαίνει στο «Ντιβάνι»
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«Ντιβάνι» 2010
Το χορευτικό τμήμα της Λέσχης Ηλικιωμένων του δήμου Αυλώνος (Λ.Η.Δ.Α.)
Με πρωτοβουλία του εκλεγέντος εκπροσώπου της Λ.Η.Δ.Α., Ν. Π. Οικονομίδη, τη συμπαράσταση του δήμου
Αυλώνος, τη συμμετοχή των μελών της, έφτιαξαν 20 παραδοσιακές ενδυμασίες (σιγκούνα, φούντι, ποδιά κλπ), για
να εκπροσωπηθεί ο δήμος Αυλώνος επαξίως μέσω της Λ.Η.Δ.Α. Οι ενδυμασίες βρίσκονται στο βεστιάριο του δήμου
Αυλώνος.
Φωτογραφίες: Ν. Π. Οικονομίδης
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ΝΙΚΗ ΤΣΙΓΚΟΥ- ΚΟΛΥΒΑ
Συνταξιούχος Τραπεζικός- Ερευνήτρια Λαογραφίας
Η αναβίωση της κεντητικής τέχνης στο Μενίδι
«Κάθε Ελληνική τοπική φορεσιά είναι ένα σύνολο ενδυμάτων, το οποίο χαρακτηρίζει την
ομάδα των ανθρώπων που ζουν μέσα στον Ελληνικό χώρο» (Εθνογραφικά 1987).
Η Μενιδιάτικη Τοπική Φορεσιά είναι το τέλειο σύνολο που εναρμονίζει τα χρώματα με τη
συμμετρία. Έργο χειρών των μενιδιάτικων κοριτσιών που το βράδυ ύστερα από τις ποικίλες
αγροτικές εργασίες και το νοικοκυριό στο σπίτι, κεντούσαν κάτω από το φως του λυχναριού τη
νυφική φορεσιά τους με ζήλο και προσμονή. Η φορεσιά αυτή, είναι η γνωστή σε όλους φορεσιά
της Αττικής, η «Αρβανίτικη». Η Μενιδιάτικη, για τους ειδικούς και τους ντόπιους, έχει αρκετές
διαφορές, αν συγκριθεί με τις άλλες περιοχές της Αττικής. Η διαφορά συνίσταται στα χρώματα
με τα οποία κεντούσαν το «φούντι», δηλαδή το κάτω μέρος της φορεσιά, τον ποδόγυρο, και τα
μανίκια, δηλαδή τον «τζάκο». Χρησιμοποιούσαν περισσότερες από είκοσι μεταξωτές,
χρωματιστές κλωστές.
«Η φορεσιά του Μενιδίου», όπως γράφει η Ματούλα Στριφτού Βάθη «είναι στο σύνολό της
ολόκληρη η ιστορία της φυλής μας, κεντημένη από τα χέρια της Μενιδιάτισσας». Οι περιηγητές,
οι οποίοι επισκέφθηκαν την Ελλάδα πριν από την Επανάσταση του 1821, καθώς και οι ειδικοί,
οι οποίοι ασχολήθηκαν με τις φορεσιές της πατρίδας μας, από τον Μεσοπόλεμο και μετά,
σχολιάζουν τη φορεσιά της Αττικής, αποφαινόμενοι ότι «κατεβαίνει» από την αρχαιότητα και
το Βυζάντιο, σχετικά με το στήσιμο και την ποικιλία των χρωμάτων και των κοσμημάτων. «Ο
Γάλλος λογοτέχνης και φιλέλληνας Chateaubriand περιγράφει έκπληκτος το ένδυμα μιας νέας
κοπέλας», η οποία ήταν υπηρέτρια στο σπίτι όπου διέμενε. «Ήταν δε ενδεδυμένη απαράλλακτα
όπως οι αρχαίες Ελληνίδες» και συνεχίζει να απεικονίζει το ρούχο: «Το χονδροειδές αυτό
ύφασμα έχει ακόμη μεγαλύτερη ομοιότητα προς τον αρχαίο ιματισμό των Ατθίδων» 13. Η δε
Αγγελική Χατζημιχάλη θεωρεί ότι η ενδυμασία της Αττικής έχει την προέλευση ή ομοιάζει με τη
βαρύτιμη ενδυμασία των βυζαντινών γυναικών.
Τύχη αγαθή με οδήγησε να βρίσκομαι στο Μουσείο μας τις πρώτες μέρες, ύστερα από τα
εγκαίνια, το 1981, όταν η «μεγάλη» Πόπη Ζώρα, περιεργαζόμενη τα διάφορα εκθέματα,
σταμάτησε για αρκετή ώρα μπροστά σε μια κεντημένη με σταυροβελονιά ποδιά
αρραβωνιασμένης. Γύρισε και είπε στις συνεργάτιδές της ότι η κοπέλα, η οποία την κέντησε,
σχημάτισε μέσα στα λουλούδια και άλλα σχέδια που σχημάτιζαν λωρίδες στο σύνολό τους και
μια σειρά από γεωμετρικά σχέδια, που μέσα σε αυτά, εκείνη διέκρινε αμφορείς και
συμβολισμούς του θεού Πάνα. Εντυπωσιάστηκα! Όταν έφυγαν, εισόρμησα μέσα και χάζεψα την
ποδιά αυτή και διεπίστωσα ότι ήταν δωρεά της κας Ανδριαννής Κατσιγιάννη, το γένος Βαρελά.
Ύστερα ρώτησα την Κατσιγιάννη σε ποιάν άνηκε η ποδιά αυτή και μου απάντησε ότι ήταν
προικιό μιας μακρινής συγγένισσάς της. Τη ρώτησα πάλι για τις γραμματικές γνώσεις της και
μου είπε: «φαντάζομαι μόνο τις στοιχειώδεις της εποχής της». Έμεινα άναυδη και σκέφτηκα ότι
οι «ρομαντικοί της Ιστορίας» επιβεβαιώνονται πιστεύοντας – και έτσι είναι – ότι οι ρίζες των
Ελλήνων ξεκινούν από την αρχαιότητα και φτάνουν, παρά τις διάφορες προσμίξεις, ως τη
σημερινή εποχή. Αυτή η νεαρή Μενιδιάτισσα, γεννημένη ύστερα από την Επανάσταση του ’21,
χωρίς πολλές γνώσεις της ιστορίας μας, κεντούσε μαζί με τα λουλούδια και αρχαία σύμβολα.
Ας έλθουμε όμως στο θέμα μας. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, οι Αρβανίτες εγκατοίκησαν την
Αττική κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας στην Ελλάδα, ενώ το δεύτερο κύμα της εποίκισης
εγκαταστάθηκε στην περιοχή του Μενιδίου και η εποίκιση αυτή έλαβε χώρα κατά την περίοδο
1580-1590. Από όσα γνωρίζουμε, οι γυναίκες του Μενιδίου ύφαιναν και κεντούσαν μόνες τους
όλη την οικοσκευή τους από τον 18ο αιώνα. Όλες ανεξαιρέτως, κεντούσαν τις βελονιές
«μπάρëλjα» και «πράπëλjα» και τη σταυροβελονιά. Η πράπëλjα κεντιέται από την ανάποδη, εξ’
ου και η ονομασία της που σημαίνει «πράπα», δηλαδή, το όπισθεν μέρος. Είναι μετρητό κέντημα
13
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και σχηματίζει αυστηρά γεωμετρικά σχέδια. Κεντιέται με κόκκινες κλωστές που σχηματίζουν
μια συνεχή λωρίδα σχεδίων. Η μπάρëλjα είναι κέντημα γραφτό. Η ονομασία της απορρέει από το
«μπαρe» που σημαίνει το πρόσθιο μέρος και σε αντιδιαστολή με την πράπëλjα κεντιέται
κανονικά από την πρόσθια όψη του κεντήματος. Δεν θα αναπτύξω περαιτέρω τον τρόπο
κεντήματος της μπάρëλjα γιατί δεν αποτελεί το θέμα της ανακοίνωσης.
Η ειδική κεντήστρα σχεδίαζε το κέντημα στο φούντι και στο τζάκο. Ακολούθως κεντούσε το
σχέδιό της χρησιμοποιώντας σκούρα κλωστή και «ριζοβελονιά». Στη συνεχεία, κάθε κοπέλα
γέμιζε το δικό της κομμάτι με πολύχρωμες κλωστές, συμβάλλοντας έτσι στην ολοκλήρωση
αυτού του θαυμαστού μωσαϊκού από χρώματα και βελονιές.
Ας προχωρήσουμε τώρα στην εξιστόρηση των γεγονότων ως τις μέρες μας. Αρχές του 1980,
μια ομάδα γυναικών με επικεφαλής την Αθηνά Κερεστεντζή ήρθαν στις Αχαρνές και μαζευτήκαν
γύρω από τη νεαρά Χριστίνα Δαμάσκου, η οποία γνώριζε την μικρασιατική κεντητική, με σκοπό
να μάθουν την τεχνική του μικρασιάτικου κεντήματος, που έχει επίσης βελονιές την ορθή και
την ανάποδη. Σε μια από τις συναντήσεις μας κατά τον δεύτερο χρόνο, και ενώ είχαν ήδη αρχίσει
να δημιουργούνται ωραία, μικρά χειροτεχνήματα, η Σούλα Δαμάσκου μαζί με την Ανδριαννή
Κατσιγάννη συζητούσαν το θέμα της μικρασιάτικης βελονιάς. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας,
η Ανδριαννή λέγει στη Σούλα: «γιατί ασχολούμαστε με την ασφαλώς πολύ ωραία βελονιά της
Μικράς Ασίας και δεν αναβιώνουμε τη δική μας;» Έτσι, απλά και πρακτικά, τέθηκε το θέμα της
αναβίωσης της κεντητικής του τόπου μας. Εδώ θα πρέπει να σας παρουσιάσω μικρό βιογραφικό
των δύο αυτών κυριών.
Η Σούλα Δαμάσκου, το γένος Κιούση, με καταγωγή την Ελευσίνα ήρθε νύφη στις Αχαρνές.
Είχε πάθος για το κέντημα και είχε εκμάθει, όλες τις παραδοσιακές βελονιές στο Τμήμα της
ακούραστης πρεσβυτέρας κας Παπουτσοπούλου. Το Τμήμα αυτό λειτουργούσε κατά καιρούς
τόσο στο Ίδρυμα της Αγγελικής Χατζημιχάλη, όσο και στο Λαογραφικό Μουσείο των Αθηνών
στην Πλάκα. Όλα τα εργόχειρά της με τις βελονιές Σκύρου, Σαρακατσάνικης, Βυζαντινής αλλά
και τις δυτικότροπες βελονιές όπως «poin d’ ombre», «ανεβατό», «πλακέ», «αζούρ» κ.α., ήταν
χειροτεχνήματα σε τέλεια εκτέλεση.
Η Ανδριάννα Κατσιγιάννη, το γένος Βαρελά, μαζί με ολιγοστούς άντρες, όπως οι Ιωάννης
Κατάρας, Γιώργος Πανουργιάς και Σπύρος Κιούσης – όλοι Μενιδιάτες με μεγάλη αγάπη για τον
τόπο τους – λίγα χρόνια πριν από την ίδρυση της Ιστορικής & Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών
το 1981, έψαξαν πρώτοι για οικογενειακά κειμήλια στα δικά τους μπαούλα και σεντούκια. Στην
συνέχεια ζήτησαν την συνδρομή των συγγενών και των φίλων. Παλιά κεντήματα, εργαλεία και
είδη σπιτιού δωρίθηκαν στο Μουσείο οικειοθελώς. Όλα αυτά αποτέλεσαν τη «μαγιά» με την
οποία ξεκίνησε τη λειτουργία του το Λαογραφικό Μουσείο. Στη συνέχεια έγινε η εδραίωσή του
από τον Ορειβατικό Σύλλογο Αχαρνών που το παραχώρησε στην Ιστορική & Λαογραφική
Εταιρεία Αχαρνών. Η Ανδριαννή Κατσιγιάννη συνέχισε να εκδηλώνει το αδιάκοπο ενδιαφέρον
της και να παρακολουθεί από κοντά την πορεία του Μουσείου. Διετέλεσε, μάλιστα, Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την περίοδο 2006-2010 και είναι αυτή που έβαλε τις βάσεις
για την ανακατασκευή του Μουσείου ύστερα από τον σεισμό του 1999. Μετά, τη σκυτάλη
παρέλαβε ο Γιώργος Φυτάς, που κατά την εμπνευσμένη προεδρία του, καμαρώσαμε την πλήρως
ολοκληρωμένη ανάπλαση του Μουσείου. Αυτό τελειοποιημένο πια είναι ανοικτό στο κοινό και
αποτελεί το διαμάντι του πολιτισμού, της ιστορίας και της λαογραφίας.
Ήταν φαίνεται ευτυχής η συγκυρία που χρειαζόταν για να ξεκινήσει η αναβίωση της τοπικής
κεντητικής. Η Σούλα Δαμάσκου δεν γνώριζε την τεχνική του κεντήματος μπάρëλjα- πράπëλjα,
πράγμα που επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι και πολλές από τις γυναίκες του τόπου μας το
αγνοούσαν. Η Δαμάσκου ανέλαβε το εγχείρημα με μεγάλη αγάπη και έμμονο πάθος,
επαληθεύοντας προφανώς τα όσα έλεγε ο Πάουλο Κοέλιο: «όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, όλο το
σύμπαν συνωμοτεί για να το πετύχεις!» Βασικά έψαξε στο στενό περιβάλλον της, στη γειτονιά
της, στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρό της προκειμένου να βρει γηραιές κυρίες, οι οποίες να
γνώριζαν αυτό το κέντημα. Τότε ζούσαν ελάχιστες και μεταξύ αυτών μόνο δύο από αυτές ήταν
μαθήτριες της εμπνευσμένης εκείνης κυρίας, της Λουκίας Ζυγομαλά (1866 – 1945). Για τους μη
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γνωρίζοντες, η Λουκία Ζυγομαλά ήταν μια προσωπικότητα με ανοικτούς ορίζοντες, με μεγάλη
αγάπη για το κέντημα της Αττικής, η οποία και δημιούργησε Σχολή για τις κοπέλες της
υπαίθρου. Ο σκοπός της ήταν να εκμάθουν την κεντητική, ώστε οι ίδιες να κεντούν τα
εργόχειρά τους και παράλληλα να εξοικονομούν χρήματα. Έτσι, συνέβαλε ουσιαστικά στη
δημιουργία της οικιακής οικονομίας, δεδομένου ότι τα εργόχειρά τους απέκτησαν την
δυνατότητα να πωλούνται στο Κατάστημα της Κοινοπραξίας, στην οδό Βουλής στην Αθήνα. Η
ίδια ίδρυσε και το Μουσείο Ζυγομαλά στον Αυλώνα της Αττικής.
Η Λουκία Ζυγομαλά έμαθε στα κορίτσια να κεντούν τη συγκεκριμένη βελονιά όχι μόνο στο
φούντι ή στον τζάκο αλλά και στα μαξιλάρια, κεντήματα για έπιπλα, κ.α. ούτως ώστε να
διατηρηθεί η βελονιά επί μακρόν. Η Σούλα Δαμάσκου, αφού έμαθε πρώτα την πράπëλjα, κάτι
σχετικά βατό, στη συνέχεια έμαθε και την μπάρëλjα. Η μπάρëλjα είναι πολύ πιο δύσκολη γιατί
στα κουτάκια που σχηματίζονται, απαιτείται ύστερα από τον σχεδιασμό να γεμίζονται είτε με τη
βελονιά παραλλαγής της βυζαντινής και της ‘ανεβατού’, είτε με πλάγιο πλακέ σε λεπτές σειρές.
Όταν η Δαμάσκου έμαθε πια και τις δύο βελονιές, η Ανδριάννα Κατσιγιάννη της έδωσε ένα
φούντι από το μπαούλο της, σχεδιασμένο και κεντημένο με ρίζα. Αυτό το φούντι, για άγνωστους
λόγους, είχε αφεθεί ανολοκλήρωτο, δηλαδή ακέντητο. Έτσι, της δόθηκε η δυνατότητα να
καταλάβει πως ακριβώς άρχιζε και προχωρούσε το κέντημα. Το συγκεκριμένο μισοτελειωμένο
φούντι, η Ανδριάννα Κατσιγιάννη το δώρισε αργότερα στο Μουσείο μαζί και με άλλα
κεντήματα. Εδώ πρέπει να αναφέρω τα ονόματα των γυναικών, οι οποίες βοήθησαν με τις
γνώσεις τους τη Σούλα Δαμάσκου στις βελονιές και γενικώς στις τεχνικές τους. Ήταν η Βασιλική
Τσαμάλη, η Γιαννούλα Αλεπού και η Λίνα Μεγαγιάννη. Η ομάδα των γυναικών, οι οποίες
μαζεύτηκαν γύρω της με αγάπη και όρεξη για δουλειά είναι οι εξής:
 Άννα Βεντούρη,
 Κατίνα Κιούση,
 Νίκη Μαρίνη,
 Μαίρη Λιόση,
 Αλέκα Βαρελά,
 Σοφία Σύρμα Κουμπούρη,
 Βούλα Φρέσκου,
 Βούλα Σταυροπούλου,
 Τασούλα Μουστακάτου,
 Νίκη Παπαχρήστου,
 Κλειώ Μούρτζινου,
 Μαρία Κατάρα,
 Δήμητρα Στάση Αντωνίου,
 Πόπη Καλατζή,
 Ιωάννα Πηγαδά Μίχα,
 Βέτα Παρασκευοπούλου,
 Τασία Γκρίτση Σίμηνα
 Ιωάννα Δουλοπούλου,
 Ελένη Βερτσέκου Νίκα,
 Μαρί Κουτσάκη Μαρίνη, και
 Νίκη Τσίγκου Κολυβά
Η ομάδα μαζεύτηκε, όμως δεν υπήρχε ο κατάλληλος χώρος να εργαστούν. Αρχικά, έλειπε ένα
μεγάλο τραπέζι. Αυτό βρέθηκε! Ήταν η χρονιά εκείνη, που το κράτος είχε δημιουργήσει το ΝΕΛΕ
(Λαϊκή Επιμόρφωση) με υπεύθυνο για την περιοχή του Μενιδίου τον Γιώργο Μούρτζινο, τον
τότε Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών. Ο πραγματικά ευλογημένος αυτός
άνθρωπος, παραχώρησε τον χώρο που είχε ενοικιάσει και είχε μέσα ένα πελώριο τραπέζι. Στον
χώρο αυτόν, ένα απόγευμα την εβδομάδα, εδιδάσκοντο μαθήματα σχετικά με την τοπική

350

κεντητική. Στα μαθήματα αυτά υπήρχαν γνώσεις σφαιρικές περί του αντικειμένου αλλά και
προβληματισμοί. Παράδειγμα ενός τέτοιου προβληματισμού ήταν το εξής:
Έχοντας εξασκήσει τη βελονιά πάνω σε δείγματα, ήρθε η ώρα να γίνουν τα πρώτα κεντητά
ποικίλματα. Πάνω σε ποιο ύφασμα θα εγένετο το κέντημα; Η Σούλα Δαμάσκου έψαξε και βρήκε
ύφασμα υφαντό στο κατάστημα «Διπλούς Πέλεκυς», στην οδό Βουλής και σε μια υφάντρα στον
Ασπρόπυργο. Το ύφασμα αυτό έμοιαζε με αυτό του φούντι. Έτσι, σιγά σιγά, και με πολλές
δυσκολίες έγινε κατορθωτή η δημιουργία των χειροποιημάτων. Τα κεντήματα ήταν άλλοτε
μικρά και άλλοτε μεγαλύτερα, ανάλογα με τον χρόνο που διέθετε η κάθε κεντήτρα. Αξίζει να
σημειωθεί ότι όλες είχαν τις προσωπικές τους φροντίδες. Αυτό μπορεί να σημαίνει είτε
επαγγελματική ενασχόληση, είτε ενδοοικογενειακές υποχρεώσεις με παιδιά, αλλά επίσης να
υποδηλώνει ανεπτυγμένο μεράκι τόσο των μαθητευομένων, όσο και της δασκάλας, η οποία
κένταγε μαζί τους το δικό της κέντημα. Το εγχείρημα αυτό όταν ολοκληρώθηκε στα δύο αυτά
χρόνια αποτέλεσε τη χαρά και το καμάρι όλων. Ποια είδη είχαν φτιαχτεί; Είχαμε φτιάξει κάδρα,
σεμέν, τραπεζομάντιλα, μαξιλάρια, λαμπατέρ, κουρτίνες κ.α. Ανωτέρω έγινε αναφορά στην
εκμάθηση σφαιρικά του αντικειμένου. Στο πλαίσιο αυτό, τη δεύτερη χρονιά, πραγματοποιήθηκε
επίσκεψη για πρώτη φορά στο Μουσείο Ζυγομαλά στον Αυλώνα. Τα εκθέματα χειροτεχνίας
προκάλεσαν τον θαυμασμό όλων. Έτσι, μέσα στα δύο αυτά χρόνια, εκτός από τις γνώσεις της
κεντητικής καλλιεργήθηκαν και συνέσφιξαν δεσμοί φιλίας. Τη δεύτερη χρονιά, την άνοιξη, στο
Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής στις Αχαρνές, στήθηκε μεγάλη Έκθεση στην κεντρική αίθουσα
του 1ου Δημοτικού Σχολείο Αχαρνών. Η αίθουσα είχε παραχωρηθεί από τον τότε διευθυντή του
σχολείου, κο Κουτσόκωστα. Το συγκεκριμένο κτίσμα ήταν δωρεά του Ανδρέα Συγγρού που
απαρτίζεται εκτός από τις αίθουσες διδασκαλίας, και από τη μεγάλη και ψηλοτάβανη κεντρική
αίθουσα εκδηλώσεων. Εκεί πραγματοποιήθηκε η Έκθεση των εκθεμάτων επί δύο μέρες. Τα
εκθέματα συγκέντρωσαν τον θαυμασμό του πλήθους, που συνέρρευσε στο σχολείο για να τα
θαυμάσει. Στον τοπικό τύπο είχε προηγηθεί δημοσίευση της ανακοινώσεως για τις παράπλευρες
εκδηλώσεις του πανηγυριού. Σε ενίσχυση της κίνησής αυτής, το Παράρτημα Αχαρνών του
Λυκείου των Ελληνίδων τύπωσε με επιτυχία το φούντι, ώστε οι νεότερες κοπέλες, όταν
θελήσουν να το κεντήσουν, να έχουν έτοιμο και τυπωμένο το σχέδιο. Στο Λύκειο, έλαβε χώρα
επίσης εργασία μεγίστης σημασίας, αναβιώνοντας έτσι τα δυο κοσμήματα της φορεσιάς που
έχουν και κεντητική τέχνη, δηλαδή, το μετωπιαίο κόσμημα, το «ξελίτσι» και το «γιορντάνι» που
είναι επίσης και κέντημα με πέτρες14.
Αργότερα, η Δήμητρα Αντωνίου, μαθήτρια της Δαμάσκου παρέλαβε ως δασκάλα την
κεντητική εργασία. Έτσι συνεχίστηκε το φυτώριο εκμάθησης της τέχνης και από άλλες
γυναίκες, οι οποίες καλλιτέχνησαν τα δικά τους χειροτεχνήματα. Μεταξύ αυτών η Αγαθή Νίκα, η
Μαίρη Γιώτα και η Βασιλική Στάση Πάντου. Δύο ακόμα κυρίες είναι η Γεωργία Μπαλή και η
Ντίνα Ντούρου. Η Γεωργία Μπαλή, η οποία είναι αυτοδίδακτη, κέντησε και αυτή φούντι. Επίσης
σχεδίασε η ίδια ένα φούντι, όντας επαγγελματίας σχεδιάστρια και το έδωσε στη συνέχεια στο
Λύκειο των Ελληνίδων για να το τυπώσουν. Η Ντίνα Ντούρου κεντούσε ήδη από πιο παλιά και
είχε αρκετά κομμάτια στην προίκα της. Τις βελονιές τις είχε διδαχτεί από την μοναχή Θέκλα το
γένος Βερτσέκου. Κεντήματα αυτών των κυριών θαυμάσατε στην έκθεσή μας στον απάνω
όροφο μαζί με όλα τα άλλα. Στην δεκαετία του 1980, τελειοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε η
διδασκαλία των δύο βελονιών, ώστε η χαρά της δημιουργίας να είναι μεγάλη. Βεβαίως οι καιροί
άλλαξαν και ύστερα από χρόνια μειώθηκε το ενδιαφέρον.
Θυμάμαι ότι η Σούλα Δαμάσκου πάντα πίστευε ότι το κέντημα έπρεπε να το γνωρίσουν και
να το αγαπήσουν κορίτσια μικρότερης ηλικίας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ένας άλλος
δάσκαλος, ο Διευθυντής του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, κος Σπύρος Αναγνωστόπουλος,
άνθρωπος με μεγάλη αγάπη για την παράδοση, μας καθόρισε μια σχολική ώρα την εβδομάδα
ώστε να πηγαίνουμε στο σχολείο και να δείχνουμε τις βελονιές στα κορίτσια της έκτης
δημοτικού. Δύο, τρείς από μας, με επικεφαλής τη δασκάλα μας, η οποία είχε έρθει φορτωμένη με
τετράγωνα κομμάτια «εταμίν» με πολύ μεγάλες τρύπες και αντίστοιχες χονδρές βελόνες, ώστε
14
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να γίνει η απαρχή για την εκμάθηση της πράπëλjα με κόκκινες κλωστές, προκειμένου η
κατάκτηση της κεντητικής να γίνει ομαλότερα για τα νεαρά κορίτσια. Ο αριθμός τους ήταν
περίπου 10-15 κορίτσια, τα οποία μας κοίταγαν με μεγάλο ενδιαφέρον και ζήλο. Βεβαίως το σοκ
ήταν μεγάλο όταν διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά κοιτούσαν με ορθάνοιχτα μάτια πως περνούσαμε
την κλωστή στη βελόνα. Η εποχή ανέρχεται στα χρόνια εκείνα που τα παιδιά στο σχολείο, ήταν
ακραιφνώς ελληνόπουλα. Ρώτησα τη μικρή μαθήτρια, στην οποία έδειχνα τη βελονιά, ξέροντας
την οικογένειά της: «δεν έχεις δει ποτέ την μαμά να ράβει κουμπιά στα πουκάμισα του μπαμπά
ή ακόμα κάποια τρυπημένη κάλτσα;» Μου απάντησε με περίσσια παιδική αθωότητα και
αφέλεια: «όχι γιατί, όταν τρυπήσουν, τις πετάμε!» Όπως καταλαβαίνετε τα παιδιά δεν είχαν
διάθεση να μπουν στη διαδικασία της εκμάθησης του κεντήματος. Τους έλειπε παντελώς η
αγάπη και η παιδεία για την παράδοση που διδάσκεται στο σπίτι.
Παρόλα αυτά δεν απογοητεύομαι, φύσει αισιόδοξη, νομίζω ότι τίποτα δεν τελείωσε και
τίποτα δεν έληξε. Και για του λόγου το αληθές, επειδή η ιστορία κάνει κύκλους, το εγχείρημα της
κεντητικής ελπίζω ότι θα συνεχιστεί και από άλλες γυναίκες. Φαντάζομαι να είδατε στην
Έκθεση το μισοτελειωμένο κέντημα της Ιωάννας Μίχα Πηγαδά, η οποία αυτή την εποχή κεντά
και ολοκληρώνει το φούντι, για τον απλούστατο λόγο ότι αγαπά υπερβολικά και δοξάζει αυτό
που κάνει.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αφιερώσω αυτήν την ανακοίνωση στην αγαπημένη εξαδέλφη, φίλη
και δασκάλα μου, την Σούλα Δαμάσκου που έφυγε πρόσφατα από την ζωή. Να ευχαριστήσω
από καρδιάς την παλιά και καλή μου φίλη, φιλόλογο και τουρκολόγο Έφη Εξίσου για τις
διορθώσεις και παρατηρήσεις της στην ανακοίνωσή μου. Ακόμη την φίλη μου Ελένη Νίκα και τις
κυρίες Μαρία Κατάρα και Ελένη Δίελα που κατανάλωσαν αρκετές ώρες για να στήσουμε όλες
μαζί την πολύ όμορφη έκθεση των εργοχείρων μας που είδατε στον επάνω όροφο. Και τέλος να
ευχαριστήσω και δημόσια τον γιο μου, Δημήτρη - Σπύρο Κολυβά, που χωρίς την αμέριστη
βοήθειά του στα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα δεν θα μπορούσα να ανακοινώσω αυτήν την
εργασία.
Σας ευχαριστώ!
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Δρ Πολιτισμικής ανθρωπολογίας- Εθνολογίας
Ερευνήτρια Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας
Ακαδημίας Αθηνών
Νέοι τόποι, παλαιά έθιμα: Το Πανηγύρι του Αγίου Πέτρου στα Σπάτα
Περίληψη
Το «πανηγύρι του Αγίου Πέτρου» στα Σπάτα αποτελεί, όπως είναι γνωστό, ένα από τα
παλαιότερα και μεγαλύτερα κουρμπάνια της Αττικής. Ο τριήμερος εθιμικός εορτασμός που
ξεκινά την 28η Ιουνίου, παραμονή της γιορτής των «Πρωτοκορυφαίων Αγίων Πέτρου και
Παύλου» και ολοκληρώνεται την 30η που τιμάται η Σύναξις των Δώδεκα Αποστόλων,
διαμορφώνεται σπονδυλωτά συνδυάζοντας στοιχεία της επίσημης χριστιανικής και της λαϊκής
λατρείας.
Εκκινώντας από την πρόσφατη, επιβεβλημένη μεταφορά του Ιερού Ναού του Αγίου Πέτρου
για τις ανάγκες του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, που υπογραμμίζει τη μετάλλαξη της
χωροχρονικά προσδιορισμένης εθιμικής τελετουργίας, η ανακοίνωση εστιάζεται στην
περιπτωσιολογική μελέτη του εν λόγω πανηγυριού, προκειμένου να αναδείξει πτυχές της
σύνθετης σχέσης χωρικής κοινωνικοποίησης – ταυτοποίησης στο πλαίσιο των σύγχρονων
λατρευτικών πρακτικών.
Όπως είναι γνωστό, η ευρύτερη περιοχή της Αττικής, σύνθετη και πολυμορφική, αποτέλεσε
πεδίο πολλών αρχαιολογικών, ιστορικών και λαογραφικών ερευνών που αποθησαυρίζουν την
πλούσια πολιτισμική φυσιογνωμία της. Στο πλαίσιο αυτών επιχειρείται και επιτυγχάνεται, η
προσέγγιση της πολυσχιδούς ανθρωπογεωγραφικής ενότητάς της, με έμφαση στην
ιστορικότητά της, και σημειώνεται πως ο αττικός χώρος διαμορφωμένος από την διαλεκτική
σχέση αγροτικού και αστικού βίου των κατοίκων αυτού διαρκώς ανασκευάζεται στην αντίληψη
τους. Έτσι, όπως σημειώνει ο Sibthorp στις αρχές του 19ου αιώνα σύμφωνα με τους ντόπιους
κατοίκους η Αττική αποτελούνταν από τις περιφέρειες της πόλης των Αθηνών, την Ελευσίνα, τα
Μεσόγεια και το Κατάδεμα1, ενώ στις αρχές του 20ου δια της πένας του Καμπούρογλου
σχηματοποιείται το δίπολο Αθήνα – Μεσόγεια15, αστικός και αγροτικός χώρος.
Το προειρημένο δίπολο φαίνεται να καταλύεται την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα εξ’
αιτίας της πρόσφατης ανάπτυξης της περιοχής των Μεσογείων και των φαινομένων
αστικοποίησης που εντοπίζονται πλέον σε αυτή. Μολαταύτα, τα Μεσόγεια εξακολουθούν να
διατηρούν, παρά τις αναμφισβήτητες μεταλλάξεις, πολλά στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού των
παλαιών, αγροτικών κυρίως, κοινοτήτων τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των εν λόγω
στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού αποτελούν τα τοπικά πανηγύρια, που συνδέονται κατά τον
Smith με σημαντικές στιγμές του κύκλου του χρόνου ή/και με την εορτή τοπικών αγίων16
διατηρώντας συχνά, αρκετά από τα προχριστιανικά τελετουργικά επεισόδιά τους17.
Το εν λόγω δίπολο εκφράζεται έντονα στο έργο του Καμπούρογλου, ο οποίος σημειώνει πως το γεωφυσικό όριο του Υμηττού
που διαχωρίζει την Αθήνα από τα Μεσόγεια, χωρίζει την Χώρα του Πνεύματος, από τη χώρα του οινοπνεύματος,
υπογραμμίζοντας την οινοποιητική παράδοση της περιοχής των Μεσογείων.
Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλου, Ιστορία των Αθηναίων, τόμος 3ος, φωτογραφική επανέκδοση, Εκδοτικός Οίκος Γ. Δ.
Παπαδημητρίου, Αθήνα, 1959 [1889], σελ. 97 και Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλου, Ο Αναδρομάρης της Αττικής, Ζηκάκης, Αθήνα,
1920 σελ. 12.
16 Smith Robert Jerome, «Festivals and Celebrations», στο Richard M. Dorson (επιμ.), Folklore and Folklife, an Introduction,
University of Chicago Press, Chicago, 1972, σσ. 159-172 και Smith Robert Jerome, «Festivals and Calendar Customs» στο Orel
Harold (επιμ.) Irish History and Culture, University of Kansas Press, Lawrence, 1976, σσ. 129-137.
17 Η μετάλλαξη του λαϊκού εορτολογίου, ως συνέπεια του εκχριστιανισμού της Ευρώπης, είχε ως αποτέλεσμα την επιβίωση
πολλών προχριστιανικών εθιμικών τελετουργικών στοιχείων (όπως οι αιματηρές θυσίες) στο πλαίσιο των σύγχρονων
χριστιανικών εορτών. Έτσι, σε όλη την Ευρώπη εντοπίζουμε στις γιορτές των Αγίων της Χριστιανοσύνης την συνύπαρξη προκαι μεταχριστιανικών τελετουργικών επεισοδίων. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. σχετικά:
Sergei Kan, «Clan Mothers and Godmothers: Tlingit Women and Russian Orthodox Christianity, 1840-1940», στο Ethnohistory,
Vol. 43, No. 4, Native American Women's Responses to Christianity (Autumn, 1996), σσ. 613-641.
Frederica de Laguna, Under Mount Saint Elias: The History and Culture of the Yakutat Tlingit, 3 vols, Smithsonian Contributions to
Anthropology, Smithsonian Institution Press, Washington DC, 1972.
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων τελετουργικών επεισοδίων αποτελούν στην περιοχή
της Νοτιοανατολικής Αττικής οι πανηγυρικοί εορτασμοί με αιματηρές θυσίες 18, γνωστές και ως
κουρμπάνια ή κορμπάνια, όπως αυτά του Ταξιάρχη και της Ζωοδόχου Πηγής στα Καλύβια, του
Αγίου Γεωργίου και της Υπαπαντής στον Κουβαρά, της Ζωοδόχου Πηγής στην Κερατέα και των
Πέτρου και Παύλου στα Σπάτα, τα οποία όπως σημειώνει ο Ελευθέριος Αλεξάκης χάρη τις
εκσυγχρονιστικές μεταβολές που έχουν υποστεί ενδοκοινοτικά, «συντηρούνται σε καινούργια
βάση»19. Δύο εκ των σημαντικότερων, συνηθισμένων όμως αλλαγών που παρατηρούμε στα
προαναφερθέντα θρησκευτικά πανηγύρια -ειδικά αυτά με κορμπάνι- αποτελούν η
μεταβλητότητα των χώρων τέλεσης του πανηγυριού που (ανα)μορφώνει την ιερουργική
διάστασή τους και η μετάλλαξη ή/και κατάργηση του επεισοδίου της ιερής θυσίας προκειμένου
να μην θίγει τα φιλοζωϊκά αισθήματα των πιστών. Ιδιαίτερη περίπτωση αυτών αποτελεί το
πανηγύρι των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στα Σπάτα, το οποίο απρόσμενα και
αδήριτα (ανα)διαμορφώνεται μετά την επιβεβλημένη μεταφορά του φερώνυμου Ιερού Ναού
προκειμένου να κατασκευασθεί ο δυτικός αεροδιάδρομος προσγειώσεων – απογειώσεων του
Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος.
Η εν λόγω μετακίνηση, σε αντίθεση με τις συνήθεις αλλαγές στους χώρους τέλεσης των
πανηγυριών, που αποτελούν στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων έκφραση των
μεταλλάξεων της τοπικής κοινωνίας, έγινε παρά την εναντίωση των κατοίκων της περιοχής. Οι
έντονες αντιδράσεις των σπαταναίων δεν κατόρθωσαν να την αναχαιτίσουν και έτσι η
μεταφορά του ναού, που ξεκίνησε το 1999 και ολοκληρώθηκε το 2001, απεδείχθη εξαιρετικά
σημαντική για τη micro και macro κοινότητα των πανηγυριστών, η οποία σήμερα, δέκα χρόνια
μετά, εξακολουθεί να τελεί το πανηγύρι της στον -νέο έξωθεν- όμως επιβεβλημένο χώρο.

Εικ. 1. Ναός Αγίου Πέτρου (Ανατολική όψη)
στη νέα του θέση. Παραμονή της εορτής
των Αγίων Πέτρου και Παύλου,
Σπάτα, 28 Ιουνίου 2011. Φωτ. Ζωή Ν. Μάργαρη

John C. Messenger, «Folk Religion» στο Richard M. Dorson (επιμ.), Folklore and Folklife, an Introduction, University of Chicago
Press, Chicago, 1972, σσ.217-232.
Soterios A. Mousalimas, Τhe Transition from Shamanism to Russian Orthodoxy in Alaska, Berghahn Books, Oxford, I994.
David B. Rheubottom, «The Saint's Feast and Skopska Crna Goran Social Structure» στο Man, New Series, Vol. 11, No. 1 (Mar.,
1976), σσ. 18-34.
Robert Jerome Smith, «Licentious Behavior in Hispanic Festivals», στο Western Folklore, Vol. 31, No. 4, Festival Issue (Oct., 1972),
σσ. 290-298.
18 Ελευθέριος Π. Αλεξάκης, «Εθνολογικές παρατηρήσεις στα Κορμπάνια της ΝΑ. Αττικής. Πολιτισμική παράδοση, αστική
ανάπτυξη και προσαρμογή» στο Πρακτικά της IB΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, Παλλήνη 30 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου
2006, Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, Καλύβια Θορικού, 2008, σσ. 465-490.
19 Ελευθέριος Αλεξάκης, όπ.π. σελ. 479.
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Εικ. 2. Η παλιά και η νέα θέση του Ιερού «Ναού του Αγίου Πέτρου». Πηγή: Ελένη Γκίνη –
Τσοφοπούλου, «Αρχαιολογικές μαρτυρίες από την ύστερη αρχαιότητα μέχρι τους
μεταβυζαντινούς χρόνους στην περιοχή του Αεροδρομίου», στο Ιστορία και πολιτισμός των
Μεσογείων, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Υπουργείο Πολιτισμού (B'
Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων & 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων),
Αθήνα, 2003, σελ. 7.
Η προειρημένη μεταφορά και οι κλυδωνισμοί που αυτή προκάλεσε στην κοινότητα των
σπαταναίων υπήρξε η αφορμή για την παρούσα ανακοίνωση που φιλοδοξεί μέσα από την
περιπτωσιολογική μελέτη του εν λόγω πανηγυριού, να προσεγγίσει πτυχές της σύνθετης σχέσης
χωρικής κοινωνικοποίησης - ταυτοποίησης στο πλαίσιο των σύγχρονων λατρευτικών
πρακτικών. Για την πραγμάτωση της παραπάνω σύλληψης πραγματοποιήθηκε αναλυτική
μελέτη των πηγών και επιτόπια έρευνα προκειμένου να καταστεί εφικτή η συγκριτική μελέτη
του πανηγυριού πριν και μετά την μεταφορά του ναού20. Με κύριο ερευνητικό σκοπούμενο την
ανάδειξη των (ανα)μορφωτικών μεταλλάξεων που έχουν συντελεσθεί τα τελευταία χρόνια
αξιοποιήσαμε τα ευρήματα παλαιότερων ερευνητών σε συνάρτηση με τις συγκεντρωθείσες από
την επιτόπια έρευνα προφορικές μαρτυρίες των σπαταναίων για τις πανηγυρικές εθιμικές
εκδηλώσεις του περασμένου αιώνα προκειμένου να επιχειρήσουμε εν τέλει την συγκριτική
Η εν λόγω προσπάθεια πραγματώθηκε στο πλαίσιο των δράσεων καταγραφής και μελέτης εκφάνσεων του λαϊκού πολιτισμού
που σχεδιάζει και υλοποιεί το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, το οποίο έχω την τιμή να
διακονώ, με την αμέριστη συμπαράσταση της Διευθύντριας, Αικατερίνης Πολυμέρου-Καμηλάκη, την οποία και θερμότατα
ευχαριστώ.
20
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προσέγγισή τους με τις αντίστοιχες σύγχρονες όπως αυτές αποτυπώθηκαν κατά τις
λαογραφικές αποστολές που πραγματοποιήσαμε στα σύγχρονα πανηγύρια του χωριού.
Εικ. 3. Ναός Αγίου Πέτρου στα Σπάτα
(Βορειοδυτική όψη). Παραμονή της
εορτής των Αγίων Πέτρου και Παύλου,
Σπάτα, 28 Ιουνίου 2011. Φωτ. Ζωή Ν. Μάργαρη.

Όπως σημειώνουν οι Αικατερινίδης21, Αλεξάκης22, Μάρκου23, Μιχαήλ-Δέδε24 και Τούντας25, το
«πανηγύρι του Αγίου Πέτρου», όπως το αποκαλούν ακόμα και σήμερα οι Σπαταναίοι, αποτελεί
στην διαχρονία του, ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα πανηγύρια-κουρμπάνια της
Αττικής. Ο τριήμερος εθιμικός εορτασμός, άμεσα συνδεδεμένος κατά την Λιάκου με την
θρησκευτικότητα των κατοίκων των Σπάτων26, ξεκινά την 28η Ιουνίου, παραμονή της γιορτής
των «Πρωτοκορυφαίων Αγίων Πέτρου και Παύλου» και ολοκληρώνεται την 30 η, που τιμάται η
Σύναξις των Δώδεκα Αποστόλων. Οι εθιμικές εκδηλώσεις διαμορφώνονται σπονδυλωτά
συνδυάζοντας στοιχεία της επίσημης χριστιανικής και της λαϊκής λατρείας στα οποία μέχρι και
τα τέλη του περασμένου αιώνα κυριαρχούσαν τα τελεστικά ιερουργικά επεισόδια της
ταυροθυσίας, έκφρασης του τάματος της κοινότητας προς τον προστάτη Άγιο Πέτρο, τα οποία
σήμερα εκλείπουν.
Σύμφωνα με τις γραπτές πηγές και τις προφορικές μαρτυρίες των κατοίκων της κοινότητας,
η αρχική μορφή του πανηγυριού ήταν χωροτακτικά οργανωμένη στον ιερό τόπο του Ναού. Οι
προετοιμασίες του πανηγυριού ξεκινούσαν πολύ νωρίτερα με την επιλογή των ζώων και
συστηματοποιούνταν ένα περίπου μήνα πριν, με την συλλογή των ξύλων και των πρώτων υλών
για την παρασκευή του τελετουργικού φαγητού (στιφάδου). Η ταυροθυσία, το μαγείρεμα και η
κατανάλωση του τελετουργικού στιφάδου πραγματοποιούνταν, σύμφωνα με τους Αικατερινίδη,
Αλεξάκη, Μάρκου, Μιχαήλ-Δέδε και Τούντα στον περίβολο της εκκλησίας27, και μέχρι και τα
τέλη του 19ου αιώνα συνδυάζονταν, όπως συμπληρώνει ο Μάρκου με κοινό γεύμα και γλεντικά
επιτελεστικά επεισόδια με πίπιζα και νταούλι28. Το πανηγύρι, προς τιμήν των Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου, το όνομα των οποίων έφεραν κατά παράδοση είτε ο πατέρας (Πέτρος) και

Γεώργιος Αικατερινίδης, Κινηματογραφική αποστολή εις Σπάτα Αττικής (28 και 29 Ιουν.[ίου] 1971), Κέντρον Ερεύνης της
Ελληνικής Λαογραφίας, Αρ. Χειρ. 03645, σσ. 1-19.
22 Ελευθέριος Αλεξάκης, όπ.π. σσ. 465-490.
23 Δημήτριος Σωτ. Μάρκου, Τα μουσικά οργανάκια του Αγίου Πέτρου, Αθήναι, 1972 και Δημήτριος Σωτ. Μάρκου, «“Το τάμα”. Ο
ταύρος θυσία στον προστάτη Άγιο Πέτρο...», Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Αρ. Χειρ. 04086, 1978, σχ. 4ον, σσ. 1115.
24 Μαρία Μιχαήλ-Δέδε, «Πανηγύρια της Αττικής (Θρησκευτική και Κοινωνική άποψη)» στο Πέτρος Φιλίππου-Αγγέλου (επιμ.),
Πρακτικά της Β΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ Αττικής, Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων, Καλύβια, 1986, σσ. 195-218 και
Μαρία Μιχαήλ-Δέδε, «Το πανηγύρι του Αγίου Πέτρου στα Σπάτα Μεσογείων», στο Ναός Αγ. Αποστόλων Πέτρου & Παύλου. Σπάτα
– Μεσόγεια Αττικής, Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, Σπάτα, 1997, σσ. 23-25.
25 Νικόλαος Τούντας, Σπάτα. Μύθος, Ιστορία, Λαογραφία, Τοπωνύμια, ΑΩ εκδόσεις, Καλύβια Αττικής, 2005, σσ. 105-153.
26 Ιωάννα Λιάκου, «Η θρησκευτικότητα των κατοίκων των Σπάτων μέσα από τη γιορτή και τις εκδηλώσεις του Αγίου Πέτρου»,
στο Πρακτικά της IB΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, Παλλήνη 30 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου 2006, Εταιρεία Μελετών
Νοτιοανατολικής Αττικής, Καλύβια Θορικού, 2008, σσ. 237-245.
27 Γεώργιος Αικατερινίδης, όπ. π. σσ. 1-19, Ελευθέριος Αλεξάκης, όπ. π. σελ. 468, Δημήτριος Σωτ. Μάρκου, Τα μουσικά οργανάκια
του Αγίου Πέτρου, όπ. π. σελ. 63, Νικόλαος Τούντας, όπ. π. σσ. 105-153 και Μαρία Μιχαήλ-Δέδε, «Το τάμα και το στιφάδο», στο
Ναός Αγ. Αποστόλων Πέτρου & Παύλου. Σπάτα – Μεσόγεια Αττικής, Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, Σπάτα, 1997, σσ.
37-51, σελ. 44.
28 Δημήτριος Σωτ. Μάρκου, Τα μουσικά οργανάκια του Αγίου Πέτρου, όπ. π. σελ. 63.
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ο αδελφός (Παύλος) του γενάρχη Γκιν Μπούα Σπάτα (Gjin Bue Shpata)29, είτε ο ίδιος30 σύμφωνα
με τον Τούντα, χωροθετημένο στον αύλειο χώρο του φερώνυμου Ναού, που σύμφωνα με τις
ανασκαφικές έρευνες λειτούργησε και ως κοιμητηριακός μέχρι και τις αρχές του 19 ου αιώνα,
φαίνεται πως συγκέντρωνε συμβολικά όλη την κοινότητα στη διαχρονία της. Ως ολικό
κοινωνικό φαινόμενο, χαρακτηρίζονταν από την συμμετοχικότητα των πανηγυριστών που συνπράττοντας, (ανα)συγκροτούσαν και (ανα)δήλωναν την κοινότητα σε ένα συμβολικό, για την
ταυτότητά της, χώρο.
Σταδιακά, όπως σημειώνουν οι Αλεξάκης και Μάρκου, τα τελετουργικά λαϊκά δρώμενα του
κορμπανιού εγκαθίστανται στη θέση Τζαβίδι31 ή Τζιβίδι32, ακολουθώντας, σύμφωνα με τις
τοπικές παραδόσεις, ένα ζώο προς θυσία που επειδή ο ιδιοκτήτης του αθέτησε το τάμα του προς
τον Άγιο, εθελούσια ξεψύχησε προς τιμήν του Αγίου σε ένα σκίνο, αριστερά από την εκκλησία33.
Έκτοτε, η μετάθεση των λαϊκών τελετουργικών δρωμένων καθιερώνεται και βαθμιαία
αναπτύσσεται μία σειρά αλυσιδωτών μεταλλάξεων ως προς την ταυροθυσία, την συλλογική
κατανάλωση του ιερού γεύματος αλλά και ως προς τα γλεντικά πανηγυρικά επεισόδια. Η
παλαιάς μορφής προσφορά τάματος περιορίζεται σε λίγα αμνοερίφια που αφιερώνουν
κτηνοτρόφοι της περιοχής στον Άγιο, τα οποία μάλιστα δεν χρησιμοποιούνται για την
παρασκευή του στιφάδου, αλλά για το φαγητό των εθελοντών που το ετοιμάζουν. Η
τελετουργική θυσία ταύρων συμπτύσσεται στον τεμαχισμό αγορασμένων βοοειδών, ελευθέρας
βοσκής από κτηνοτρόφους της Ροδόπης την οποία επιμελούνται τα μέλη του «Λαογραφικού και
Πανηγυρικού Συλλόγου Σπάτων “Οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος”». Η αγορά των
βοοειδών, ως νεωτερική έκφραση του τάματος, πραγματοποιείται με χρήματα που προσφέρουν
τα μέλη της κοινότητας από τις αρχές Ιουνίου για την προαγορά μερίδων του στιφάδου, γεγονός
που επιτρέπει τον έγκαιρο προγραμματισμό των ποσοτήτων που θα χρειασθούν. Μολονότι η
περιγραφείσα αλλαγή θέτει αναντίρρητα κάποια ερωτήματα ως προς τον θυσιαστικό
χαρακτήρα του κορμπανιού, κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας αναδεικνύεται η διάσταση
της εθελοντικής προσφοράς εργασίας, ως σύγχρονη αφιερωματική πρακτική των
πανηγυριστών της κοινότητας που μετέχουν σε όλες τις φάσεις της προετοιμασίας του
στιφάδου.
Εικ. 4. Προετοιμασίες για την παρασκευή
του τελετουργικού φαγητού (στιφάδου)
στην τοποθεσία «Φαγιά». Το τεμαχισμένο
και πλυμένο κρέας των βοοειδών για το
στιφάδο Σπάτα, 28 Ιουνίου 2011.
Φωτ. Ζωή Ν. Μάργαρη

Το καθάρισμα των κρεμμυδιών, η κοπή και το πλύσιμο του κρέατος, το γέμισμα των
καζανιών, το μαγείρεμα και φυσικά η διανομή του τελετουργικού φαγητού του Αγίου Πέτρου
πραγματοποιείται από εθελοντές σε μία έκφραση ενσώματης αφιέρωσης προς τον Άγιο στη νέα
Για τον Γκιν Μπούα Σπάτα και τον εποικισμό των Αλβανών στην Αττική βλ. σχετικά Σαράντος Καργάκος, Ιστορία του
Ελληνικού Κόσμου και του Μείζονος χώρου, τομ. Β΄, Gutenberg, Αθήνα, 1999, σελ. 586, από όπου και το κάτωθι απόσπασμα:
«Όταν ο αδελφός του Στέφανου Δουσάν, Θωμάς Πρελιούμποβιτς, θέλησε να περιορίσει την αλβανική επέκταση και επιτέθηκε
εναντίον των Αλβανών φυλάρχων Γκίνη Μπούα ή Σπάτα και του Πέτρου Λιόσα, που κυριαρχούσαν στην Ήπειρο, άρχισε τότε η
διολίσθηση Αλβανών προς Νότο και η εγκατάστασή τους σε διάφορες περιοχές. Τα σημερινά τοπωνύμια Σπάτα και Λιόσια της
Αττικής είναι ζώσες μαρτυρίες της εγκαταστάσεώς τους.»
30 Ο Νικόλαος Τούντας (όπ. π. σελ. 114), σημειώνει πως ο κατά παράδοση ιδρυτής του Ναού, Γκίνης Μπούας Σπάτας, άκουγε στα
ονόματα Πέτρος και Παύλος Σπάτας.
31 Ελευθέριος Αλεξάκης, όπ.π. σελ. 468.
32 Δημήτριος Σωτ. Μάρκου, Τα μουσικά οργανάκια του Αγίου Πέτρου, όπ. π. σελ. 63.
33 Μαρία Μιχαήλ-Δέδε, «Το τάμα και το στιφάδο», όπ. π. σσ. 44-45.
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-παλιά πλέον- θέση Τζιβίδι, η οποία μάλιστα (ανα)ονοματοθετείται «Φαγιά», από την εν λόγω
διαδικασία. Ο οικειοποιημένος και κοινωνικοποιημένος χώρος, με το τοπωνύμιο «Φαγιά»,
παρότι δεν φιλοξενεί σήμερα θρησκευτικά ή γλεντικά επεισόδια αποτελεί κομβικό σημείο των
πανηγυρικών εκδηλώσεων. Οι πολλαπλές τελετουργικές δράσεις, εθελούσιας προσφοράς,
κοινωνικής σύμπραξης και συνεργασίας που φιλοξενεί, φαίνεται πως στο πέρασμα των χρόνων
τον μετέτρεψαν σε σταθερό τόπο σύμβολο για την κοινότητα. Επιπροσθέτως, ο διαχωρισμός
των αστικοποιημένων σήμερα γλεντικών επεισοδίων, χωρικά και χρονικά, από τα «Φαγιά», θα
λέγαμε πως ενισχύει την τελετουργοποίηση του τόπου, που βιώνεται κυρίως από τους άνδρες
μάγειρες-μύστες της ιερής προετοιμασίας του στιφάδου.
Εικ. 5. Προετοιμασίες για την παρασκευή
του τελετουργικού φαγητού
στιφάδου στην τοποθεσία «Φαγιά».
Την παραμονή της γιορτής
γυναίκες επιμελούνται το
καθάρισματων κρεμμυδιών
για το στιφάδο.
Σπάτα, 28 Ιουνίου 2011.
Φωτ. Ζωή Ν. Μάργαρη.

Εικ. 6, 7. Προετοιμασίες για την παρασκευή του τελετουργικού φαγητού στιφάδου στην
τοποθεσία «Φαγιά». Την παραμονή της γιορτής άνδρες επιμελούνται το καθάρισμα των σκόρδων
και το πλύσιμο των κρεμμυδιών για το στιφάδο. Σπάτα, 28 Ιουνίου 2011. Φωτ. Ζωή Ν. Μάργαρη
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Εικ. 8, 9. Προετοιμασίες για την παρασκευή του τελετουργικού φαγητού στην τοποθεσία
«Φαγιά». Την παραμονή της γιορτής νεαρά αγόρια και άνδρες επιμελούνται το γέμισμα των
καζανιών για το στιφάδο. Σπάτα, 28 Ιουνίου 2011. Φωτ. Ζωή Ν. Μάργαρη

Εικ. 10,11. Προετοιμασίες για το μαγείρεμα του στιφάδου στην τοποθεσία «Φαγιά». Την
παραμονή της γιορτής, μετά το γέμισμα των καζανιών, άνδρες φροντίζουν για την τοποθέτηση
ξύλων και προσανάμματος για το «άναμμα των καζανιών». Σπάτα, 28 Ιουνίου 2011. Φωτ. Ζωή Ν.
Μάργαρη
Μετά την μεταφορά του Ιερού Ναού στο νέο του χώρο, τα «Φαγιά» αναδεικνύονται σε τόπο
αναφοράς για την (ανα)μόρφωση του εθιμικού πανηγυρισμού, που συναρμόζονται με πολλαπλά
ενεργήματα με αυτόν, εμπλουτίζοντας έτσι την εθιμική τελετουργία. Σύμφωνα με τα ευρήματα
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της επιτόπιας έρευνας, ο νέος χώρος εγκατάστασης της εκκλησίας του Αγίου Πέτρου, αποτελεί
νέο πεδίο διαμόρφωσης δράσεων οικειοποίησης, κοινωνικοποίησης και εξανθρωπισμού του34.

Εικ. 12. Τέλεση Μεγάλου Αρχιερατικού Πανηγυρικού Εσπερινού και Αρτοκλασίας στον
εορτάζοντα Ιερό Ναό «του Αγίου Πέτρου». Σπάτα, 28 Ιουνίου 2011. Φωτ. Ζωή Ν. Μάργαρη
Μέσα από τις δραστηριότητες της καθημερινής και της εορταστικής ζωής (των μυστηρίων
που τελούνται εκεί και κυρίως του πανηγυριού) διατυπώνει νέες μορφές χωρικής οριοθέτησης
του εξανθρωπισμένου και κοινωνικοποιημένου χώρου της ευρύτερης περιοχής που έτσι
μεταβάλλεται σε τόπο35 σύμβολο της κοινότητας.

Εικ. 13. Οι προσφορές των πιστών για την Αρτοκλασία. Σπάτα, 28 Ιουνίου 2011. Φωτ. Ζωή Ν.
Μάργαρη
Η νέα θέση του ναού, που ανασκευάζει τη χωρικότητα των κοινωνικών γεγονότων 36 όπως
σημειώνει ο Gurvitch διαμορφώνει ένα νέο κοινωνικό σημείο πραγμάτωσης συλλογικών
βιωμάτων. Η συλλογική εμπειρία του νέου ιερού τόπου της κοινότητας, στο πλαίσιο του
Για την μετατροπή των χώρων σε τόπους βλ. σχετικά Κορνηλία Ζαρκιά, «Η συμβολή της Ανθρωπολογίας του Χώρου», στο
Εθνολογία 1 (1992), σσ. 75-83 και Ελευθέριος Αλεξάκης, «Οικιστική και σημειολογία του χώρου στην Ήπειρο. Συγκριτική
προσέγγιση. (Επαρχίες Φιλιατών, Πωγωνίου, Κόνιτσας)», στο Πρακτικά Α΄ Επιστημονικού Συμποσίου «Η επαρχία Κόνιτσας στο
χώρο και το χρόνο», Δήμος Κόνιτσας, Κόνιτσα, 1996, σσ. 159-205.
35 Για την μετατροπή των χώρων σε τόπους βλ. σχετικά Κορνηλία Ζαρκιά (όπ.π. σσ. 75-83) και Ελευθέριος Αλεξάκης (όπ.π. σσ.
159-205).
36 George Gurvitch, Location actuelle de la sociologie, Presses Universitaires de France, Paris, 1950, σελ. 7.
34
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χωροχρονικά διαμορφωμένου πλέγματος ενδο- και εξω- κοινοτικών αλληλεπιδράσεων διατοπικής επικοινωνίας επιτρέπει βαθμιαία την δημιουργία ενθυμημάτων από τη νέα τοποθεσία,
όπως έγινε και στο Τζιβίδι. Το 2010, δέκα χρόνια μετά την επιτυχή μεταφορά του Ναού και την
τέλεση του πανηγυριού στη νέα θέση, ο νέος τόπος εγγράφεται πλέον ως σταθερό χωρικό
υπόβαθρο στην συλλογική μνήμη των πανηγυριστών, σπαταναίων και μη. Οι πρόσφατες
βιώσεις και οι αναμνήσεις αυτών, συγκροτούν για τους πανηγυριστές νέες ιστορίες που
εμπλουτίζουν τις παλαιές και ανασκευάζουν την αντίληψη για την χωρική πραγματικότητα και
την ιστορικότητα του πανηγυριού.
Εικ. 14. Τέλεση Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας
και Αρτοκλασίας ανήμερα της γιορτής.
Σπάτα, 28 Ιουνίου 2011. Φωτ. Ζωή Ν. Μάργαρη

Ο νέος τόπος με την διττή διάστασή του ως χωρικό γεγονός που συνδυάζει την φυσική –
περιβαλλοντική υφή με την ιστορική διαδρομή της όπως υπογραμμίζει ο Rossi37 παρά την
αρχική χωρική και υπαρξιακή αναμενόμενη όμως κατά τον Norberg–Schulz38 ανασφάλεια που
προκλήθηκε εξ’ αιτίας της σύγχυσης των αρχικών νοημάτων του πανηγυρισμού του ναού σε νέο
χώρο, ανέκτησε βαθμιαία την αναγνωρισημότητα και την αναγνωσιμότητά του. Η ανάπτυξη
σύγχρονων και σταθερών κοινωνικών δραστηριοτήτων, εμβαπτισμένων στις εμπειρίες του
παρελθόντος, που ενισχύονται από την σταθερότητα των κοινωνικών δεσμών της τοπικής
κοινότητας και ευνοούν τη διαμόρφωση νέων ταυτοτικών μορφωμάτων για τον τόπο υπήρξε
καταλυτική για την (ανα)συγκρότηση αντίστοιχων κοινοτικών ταυτοτικών μορφωμάτων. Η
μοναδικότητα της οντότητας του παλαιού ιερού τόπου κατά τους Στεφάνου και Στεφάνου39
φαίνεται να μετουσιώθηκε σε αυτή του νέου, η οποία με την εγκατάσταση του υλικού συμβόλου
του ναού, μεταβίβασε στο νέο την άυλη συμβολική για την κοινότητα ιερότητα.
Η επίτευξη αυτής της μεταβίβασης θα λέγαμε πως πραγματώνεται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο
συνδέεται με την αναμόρφωση του νέου χώρου σύμφωνα με τα χωροτακτικά δεδομένα του
παλαιού. Δενδροφυτεύσεις και ελαφρού τύπου κατασκευές, χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου η
νέα θέση να αποτελεί πεδίο αναπαράστασης των γεωφυσικών χαρακτηριστικών της παλαιάς
περιοχής. Παράλληλα, νέα επιτελεστικά επεισόδια, όπως η μεταφορά με λαμπαδηδρομία από τα
νεαρά μέλη των Αθλητικών Ακαδημιών του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος,
της ιερής φλόγας που θα ανάψει τη φωτιά για το μαγείρεμα του στιφάδου. Η ιερή φλόγα που
προσφέρεται αμέσως μετά τον Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό και την Αρτοκλασία από τον
Μητροπολίτη Μεσόγαιας και Λαυρεωτικής Νικόλαο, μεταφέρεται πομπικά με τους αθλητές να
προηγούνται και τους πιστούς να ακολουθούν, από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και
Παύλου στον χώρο «Φαγιά», για «το παραδοσιακό άναμμα της φωτιάς στα καζάνια» 40.

Aldo Rossi, Η αρχιτεκτονικής της πόλης, Λ. Παπαδόπουλου και Γ. Παπακώστα (επιμ.), μτφ. Βασιλική Πετρίδου, University
Studio Press, Θεσσαλονίκη, (1966), 1991.
38 Christian, Norberg - Schulz, Genius Loci: Το πνεύμα του τόπου. Για μια φαινομενολογία της αρχιτεκτονικής, μτφ. Μ.
Φραγκόπουλος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Αθήνα, [1979], 2009, σσ. 5,24.
39 Ιουλία Στεφάνου, Ιωσήφ Στεφάνου, Η περιγραφή της εικόνας της πόλης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, Αθήνα, 1999.
40Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ 24-29 ΙΟΥΝΙΟΥ
2011, Σπάτα, Ιούνιος 2011.
37

363

Εικ. 15, 16. Ο Μητροπολίτης Μητροπολίτη Μεσόγαιας και Λαυρεωτικής Νικόλαος δίνει στα
παιδιά την ιερή φλόγα που θα «ανάψει τα καζάνια» ενώ οι άνδρες μάγειρες περιμένουν με τα
καζάνια έτοιμα στη θέση «Φαγιά». Σπάτα, 28 Ιουνίου 2011. Φωτ. Ζωή Ν. Μάργαρη

Εικ. 17. Νεαρά μέλη των Αθλητικών Ακαδημιών του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων
Αρτέμιδος μεταφέρουν με λαμπαδηδρομία την ιερή φλόγα που θα ανάψει τη φωτιά για το
μαγείρεμα του στιφάδου. Σπάτα, 28 Ιουνίου 2011. Φωτ. Ζωή Ν. Μάργαρη
Το νεωτερικά αναμορφωμένο «παραδοσιακό άναμμα» της φωτιάς που για λόγους ασφάλειας
και ταχύτητος πραγματοποιείται πλέον με τη συνδρομή ειδικών φλογοβόλων καμινέτων, ως
νέος άυλος συμβολικός δεσμός της χριστιανικής και της λαϊκής λατρείας που συνδέει το νέο
χώρο της εκκλησίας με την θέση σύμβολο «Φαγιά» των καζανιών, ενδυναμώνει την σχέση
μεταξύ τους. Τοιουτοτρόπως, αναδεικνύει και ισχυροποιεί τις πρακτικές συμβολοποίησης του
νέου τόπου της κοινότητας ως άξονα ανάπτυξης νέων σπαταναίικων ταυτοτικών σχημάτων.
Συνοψίζοντας θα λέγαμε πως στην περίπτωση του πανηγυριού του Αγίου Πέτρου στα Σπάτα,
οι χωρικές μεταλλάξεις, εκούσιες και ακούσιες, που αναμόρφωσαν τα τελεστικά επεισόδια δεν
κατέβαλλαν την ενδοκοινοτική δυναμική. Αντιθέτως, η χωρική αστάθεια προκάλεσε άμεσα
καινοτόμες ενδοκοινοτικές διαδικασίες οικειοποίησης και κοινωνικοποίησης των νέων χώρων
που συνέβαλλαν στην ανατροφοδότηση των συμβολικών επενδύσεων της σπαταναίικης
κοινότητας. Η υπαρξιακή και συναισθηματική ανασφάλεια για την επιβίωση του πανηγυριού,
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που αποτελεί διαχρονικά κομβικό σημείο για την (ανα)συγκρότηση και την (ανα)δήλωσή της
κοινότητας, πυροδότησε δράσεις και αναβίωσε τεχνικές συσπείρωσης μεταξύ των μελών της. Η
νέα γενιά των πανηγυριστών, καθοδηγούμενη και υποβοηθούμενη, από τους παλαιότερους
αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στις πανηγυρικές εκδηλώσεις. Η μαζική συμμετοχή των μελών της
τοπικής κοινότητας που αξιοποίησε την εμπειρία του παρελθόντος, παρείχε την απαραίτητη
ασφάλεια και σιγουριά για το μέλλον του πανηγυριού καθώς επιτελεστικά οι νέοι τόποι
συνδέθηκαν με σύγχρονες κοινωνικές πρακτικές, εμβαπτισμένες στις σπαταναίικες κοινωνικές
αξίες. Συνοψίζοντας θα λέγαμε πως η σπαταναίικη κοινότητα, φαίνεται να βιώνει τις χωρικές
μεταλλάξεις, όχι μόνο ως αποτέλεσμα των κοινωνικών αλλαγών αλλά και ως εφαλτήριο για την
(ανα)μόρφωση και την (ανα)συγκρότησή της.
Εικ. 18. Η διανομή του τελετουργικού
φαγητού (στιφάδου) στην τοποθεσία «Φαγιά»,
μετά τον εκκλησιασμό ανήμερα της γιορτής.
Σπάτα, 29 Ιουνίου 2011.
Φωτ. Ζωή Ν. Μάργαρη

Εικ. 19. Το πλύσιμο των καζανιών του
στιφάδου μετά τη διανομή του φαγητού
ανήμερα της γιορτής στην τοποθεσία
«Φαγιά». Σπάτα, 29 Ιουνίου 2011.
Φωτ. Ζωή Ν. Μάργαρη
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΓΚΟΥΔΑΚΗ- ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΩΝΗ
Αρχαιολόγοι- Βυζαντινολόγοι Β΄ ΕΚΠΑ
«Εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης εκκλησιών Αχαρνών- νέα στοιχεία: Άγιος
Ιωάννης, Άγιοι Θεόδωροι, Άγιος Γεώργιος Βουρδουμπά, Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου
Άγιος Ιωάννης
Ο ναός βρίσκεται επί της οδού Λιοσίων στη δυτική έξοδο του Μενιδίου προς άνω Λιόσια. Ο
ναός του αγίου Ιωάννη (διαστάσεων 5,15x5 μ.)ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του
σταυροειδούς εγγεγραμμένου τετρακιονίου. Τα γωνιαία διαμερίσματα, πολύ συνεπτυγμένα
καλύπτονται με ημικυλινδρικές καμάρες. Η αψίδα του ιερού βήματος είναι τρίπλευρη, εξωτερικα
τμήμα κανονικού οκταγώνου ενώ οι δύο μικρές κόγχες της πρόθεσης και του διακονικού
εγγράφονται στην τοιχοποιία του ανατολικού τοίχου. Ο τρούλος κυλινδρικός φέρεται από
τέσσερις κίονες εκ των οποίων οι δύο ανατολικοί φέρουν κιονόκρανα δίλοβου παραθύρου και οι
δύο δυτικοί μαρμάρινα επιθήματα. Οι κίονες έχουν ενισχυθεί με κονίαμα εξωτερικά. Η
τοιχοποιία καλυμμένη με μεταγενέστερες αλλεπάλληλες στρώσεις επιχρισμάτων είναι κανονική
αργολιθοδομή με χρήση κεράμων στους αρμούς. Φέρει εντοιχισμένα αρχιτεκτονικά μέλη σε
δεύτερη χρήση και μεγάλους λιθόπλινθους στην ανατολική πλευρά της.
Ο ξυλόστεγος νάρθηκας που έπεται χρονολογικά της φάσης διακόσμησης με σταμπωτά
μοτίβα κατασκευάστηκε μετά την καθαίρεση μέρους του δυτικού τοίχου και διευρυνση του
δυτικού ανοίγματος εισόδου στον κυρίως ναό.
Η συνεχής κατοίκηση και χρήση του χώρου στους αιώνες κατέστησε τη θέση και το μνημείο
ιδιαίτερα σημαντικά για την αρχαία και μεσαιωνική τοπογραφία του δήμου Αχαρνών. Κατά τις
εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου κατά το παρελθόν από την Β’ ΕΠΚΑ
εντοπίσθηκε σημαντικός αριθμός ταφών και λείψανα ρωμαϊκού βαλανείου .
Ο ναός, χρονολογημένος από τον καθηγητή Αν. Ορλάνδο, στον 15ο-16ο αιώνα και
χαρακτηρισμένος ως ο μικρότερος σωζόμενος τετρακιόνιος ναΐσκος της Ελλάδας, όπως
αναφέρεται στο ΕΜΜΕ το 1933, έχει υποστεί επεμβάσεις στις αρχές του 20ου αιώνα σύμφωνα
με τα αισθητικά ιδεώδη της εποχής. Ειδικότερα οι σωζόμενες τοιχογραφίες στο ιερό και τη
δυτική κεραία είχαν επιζωγραφιθεί. Μορφή νεαρού αδιάγνωστου Αγίου στο βορειοδυτικό
γωνιαίο διαμέρισμα είχε επιχρισθεί καθώς και σπαράγματα τοιχογραφιών που αποκαλύφθηκαν
στο νότιο τοίχο. Ο τρούλος αγιογραφήθηκε εκ νέου και οι κάμαρες πλην της δυτικής
διακοσμήθηκαν με σταμπωτά σχέδια. Μετά από την ζωγραφική επέμβαση όπως διαπιστώθηκε
κατά τη διάρκεια των εργασιών προστέθηκε και ο σωζόμενος νάρθηκας στα δυτικά. Εξωτερικά
ο ναός είχε διακοσμηθεί με ανάγλυφες ταινίες ενώ τα ανοίγματα των πλαγίων όψεων
αντικαταστάθηκαν από άλλα μεγαλύτερα τοξοειδή παράθυρα.
Το 1998 εγκρίθηκε μελέτη περαίωσης του ναού που εκπονήθηκε με χρηματοδότηση της
Ιστορικής και Λαογραφικής εταιρείας Αχαρνών καθώς και προμελέτη συντήρησης
τοιχογραφιών που εκπονήθηκε από την πρώτη Ε.Β.Α. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης των
τοιχογραφιών αφαιρέθηκαν οι απολεπιζόμενες υδατοδιαλυτές επιζωγραφίσεις και
διαπιστώθηκε ότι οι τοιχογραφίες της δυτικής κεραίας και του ιερού βήματος χρονολογούνται
στα τέλη του 13ου αιώνα, ανασκευάζοντας έτσι και τη χρονολόγηση του μνημείου.
Η προαναφερόμενη μελέτη στερέωσης δεν μπόρεσε λόγω ελλείψεως πιστώσεων να
εφαρμοσθεί. Μετά τον σεισμό του 1999 η κατάσταση διατήρησης του κτιρίου επιδεινώθηκε ενώ
αντίθετα οι τοιχογραφίες διασώθηκαν διότι είχε προηγηθεί η στερέωσή τους.
Μετά τον σεισμό του 1999 η μελέτη στερέωσης επικαιροποιήθηκε και η υλοποίηση της
ανατέθηκε από την ΔΑΒΜΜ σε εργοληπτική εταιρεία με χρηματοδότηση του Γ’ ΚΠΣ το 2007.
Η μελέτη περιελάμβανε καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου, ερευνητικές τομές για τον
έλεγχο της θεμελίωσης και πιθανή εύρεση παλαιού δαπέδου.
Καθαίρεση των νεώτερων περιμετρικών γείσων και της υπερύψωσης της στέγης της βόρειας
κεραίας.
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Αρμολογήματα και εναιμάτωση της τοιχοποιίας η οποία βρισκόταν σε δεινή κατάσταση
λόγω φθοράς και παλαιότητας αλλά και των ρηγματώσεων από το σεισμό. Τοποθέτηση λίθινων
κλειδιών στην εσωτερική και εξωτερική παρειά των τοιχοποιιών για την αποκατάσταση
ρωγμών μεγάλου εύρους.
Τοποθέτηση ανοξείδωτων ελκυστήρων, αποκάλυψη των εξωρραχίων των θόλων, στερέωση
τους και αποκατάσταση των κλίσεων των στεγών, επισκευή ανοιγμάτων, αποκατάσταση του
δαπέδου και ηλεκτρομηχανική εγκατάσταση για το φωτισμό και την ασφάλεια του μνημείου.
Περιλαμβανόταν επίσης επανεξέταση της κατάστασης των τοιχογραφιών και νέες εργασίες
στερέωσης και συντήρησης τους.
Κατά την διερεύνηση ελέγχου για την στερέωση των θόλων προέκυψε η αδήριτη ανάγκη
αφαίρεσης του σταμπωτού διακόσμου που κάλυπτε την ανατολική, βόρεια και νότια κεραία
ιδιαίτερα δε και λόγω της υποβάθμισης της αισθητικής του βυζαντινού μνημείου.
Μετά την αφαίρεση των εσωτερικών επιχρισμάτων διαπιστώθηκε η ενσωμάτωση στη
τοιχοποιία αρχιτεκτονικών μελών σε δεύτερη χρήση όπως το κιονόκρανο κιονίσκου διλόβου
παραθύρου που φέρει λυρόσχημο μοτίβο όπου εμπεριέχονται δύο πουλιά και χρονολογούνται
στον 13ο αιώνα. Πιθανόν να προέρχεται από τα αρχικά ανοίγματα του ναού. Τα μέλη αυτά
καθαρίστηκαν, συντηρήθηκαν και παρέμειναν εμφανή.
Διαπιστώθηκε επίσης αρχικό άνοιγμα θύρας ση νότια πλευρά η οποία τοιχίσθηκε και στη
θέσης της κατασκευάσθηκε μεγάλο, τοξωτό παράθυρο αντίστοιχο με το βόρειο. Αποκαλύφθηκε
τμήμα πεταλόμορφου αραβίζοντος τόξου το οποίο παρέμεινε εμφανές αλλά δεν
αποκαταστάθηκε λόγω της μικρής έκτασης του σωζόμενου τμήματος.
Τοιχογραφίες
Στην αψίδα του ιερού στο τεταρτοσφαίριο η Θεοτόκος Πλατυτέρα ένθρονη ανάμεσα στους
δύο σεβίζοντες αρχαγγέλους. Κάθεται σε διάλιθο θρόνο με υψηλό ερεισίνωτο και πατά σε
διάλιθο υποπόδιο. Κρατά στην αγκαλιά της τον Ιησού χριστό ο οποίος ευλογεί. Οι αρχάγγελοι με
πλούσια διακοσμημένα διάλιθα φτερά προσκυνούν κλείνοντας το γόνυ και τείνοντας τα χέρια
στη Θεοτόκο.
Χαμηλότερα πάνω απ’ τη νεότερη κτιστή τράπεζα που καταλαμβάνει τον χώρο της αψίδας
και κατέστρεψε το κάτω τμήμα των συλλειτουργούντων ιεραρχών εικονίζεται ο μελισμός. Ο
Χριστός νήπιο σε διακοσμημένο λεκανοειδή δίσκο, ζωντανός ευλογεί με το δεξί. Καλύπτεται στο
μέσον του κορμού με τον αέρα- εν δυτή. Το κεφάλι είναι κατεστραμμένο. Πλαισιώνεται από τους
τέσσερις συλλειτουργούντες ιεράρχες Άγιο Ιωάννη Θεολόγο, Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, Άγιο
Νικόλαο και Άγιο Βασίλειο. Οι ιεράρχες φέρουν στιχάρια με κοσμημένες χοιρίδες και
πολυσταύρια φελόνια με γαμμάδια και κρατούν με τα δύο χέρια ανοικτά ενεπίγραφα ειλητά.
Στην κόγχη της πρόθεσης διακρίνεται τμήμα αγίου από δεύτερο στρώμα και κόσμημα
φυτικό.
Στη δυτική καμάρα σώζεται στη νότια πλευρά η παράσταση του Ιησού συρομένου στον
σταυρό αρκετά εξίτηλη και στη βόρεια πλευρά η αποκαθήλωση.
Το άχραντο σώμα του κυρίου διπλωμένο στα δύο βαστάζεται από τον κρυφό μαθητή του,
Ιωσήφ τον εξ Αριμαθείας, ανεβασμένο σε σκάλα που υποδηλώνεται ασαφώς ενώ η Θεοτόκος
στο ίδιο ύψος του Ιωσήφ επάνω σε σκαμνίο ασπάζεται κλαίουσα την αριστερή παρειά του
Ιησού. Η Μαγδαληνή κατασπάζεται το δεξί χέρι του Ιησού και ο Ιωάννης το αριστερό.
Ο έτερος κρυφός μαθητής του Νικόδημος ο βουλευτής γονατιστός με τανάλια αφαιρεί τα
καρφιά από τα ακόμη καρφωμένα πόδια του Ιησού ενώ άλλες τέσσερις άγιες γυναίκες ανά δύο
σε κάθε πλευρά πλαισιώνουν τη σύνθεση.
Οι διαγώνιοι άξονες, η εξωτερίκευσή του πάθους το πολυπρόσωπο της σύνθεσης και το
ογκηρό λεγόμενο στυλ χαρακτηρίζουν τα τέλη του 13 ου αιώνα. Οι μορφές έχουν πλασθεί με
ελευθερία, η πτυχολογία άνετη και βαριά τονίζει τις έντονες κινήσεις των μορφών, οι
φυσιογνωμίες των προσώπων ρωμαλέες δονούνται από βαθύ ανθρώπινο πάθος και
εξωτερικέυουν έντονα τα συναισθήματα του πόνου και της οδύνης.
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Άγιοι Θεόδωροι, Αχαρνές
Ο ναός των αγίων Θεοδώρων βρίσκεται στη δυτική πλευρά της κεντρικής πλατείας του αγίου
Βλασίου στις Αχαρνές. Η μέχρι πρόσφατα χρονολόγηση του μνημείου το κατέτασσε στη
μεταβυζαντινή περίοδο. Μετά τις εργασίες και την αποκάλυψη της υστεροβυζαντινής
τοιχογραφίας του αγίου Γεωργίου χρονολογείται στον 13ο αιώνα. Πρόκειται για μια μικρή
μονόκλιτη καμαροσκεπή βασιλική διαστάσεων 8,32 μ. μήκος επί 4,62 μ. πλάτος επί 5 μέτρα
ύψος που έχει χτιστεί σε επικλινές έδαφος. Στο ναό οδηγούν τρία σκαλιά. Οι πλάγιοι τοίχοι του
είναι τυφλοί και υπάρχουν μόνο δύο ανοίγματα μικρών παραθύρων του τύπου της
τυφεκιοθυρίδας ανατολικά στο ιερό και δυτικά πάνω από την τοξωτή θύρα. Το 1998
χρηματοδοτήθηκε από την Ιστορική και Λαογραφική εταιρεία Αχαρνών μελέτη στερέωσης του
ναού η οποία δεν υλοποιήθηκε λόγω ελλείψεως πιστώσεων. Πραγματοποιήθηκε εν τούτοις η
στερέωση και ανακεράμωση της στέγης. Μετά τον σεισμό του 1999 η κατάσταση διατήρησης
του ναού επιδεινώθηκε δημιουργήθηκαν ρηγματώσεις σε όλες τις όψεις του ναού. Η
συγκεκριμένη μελέτη επικαιροποιήθηκε και ανατέθηκε από την ΔΑΒΜΜ σε ανάδοχο
εργοληπτική εταιρεία η οποία ανέλαβε την αναστήλωση αλλά και συντήρηση των
τοιχογραφιών με εποπτεία του ΥΠ.ΠΟΤ. και χρηματοδότηση από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο
στήριξης. Ο ναός στερεώθηκε. Στη θεμελίωση και την τοιχοποιία στην οποία εφαρμόστηκαν και
εναίματα λόγω των μεγάλων ρωγμών που υπήρχαν. Τοποθετήθηκαν ελκυστήρες για την
εξουδετέρωση των τάσεων ανοίγματος του ναού. Αποκαταστάθηκε η εξωτερική τοιχοποιία ,
αρμολογήθηκε και αφαιρέθηκαν τα νεωτερικά επιχρίσματα και τσιμεντοεπιχρίσματα.
Αποκαλύφθηκαν αρχιτεκτονικά μέλη, τμήμα επιστυλίου, γείσου, πεσίσκου, τα οποία είχαν
ενσωματωθεί στην τοιχοποιία για λόγους ιστορικούς και μορφολογικούς και τα οποία ενδέχεται
να ανήκουν στον αρχικό γλυπτό διάκοσμο του ναού.
Ο ναός εσωτερικά σώζει τοιχογραφίες στο βόρειο και νότιο τοίχο και στο ιερό. Οι
τοιχογραφίες του κυρίως ναού χρονολογούνται στον 18ο αιώνα ενώ οι πλατυτέρα στο ιερό
βήμα έχει φιλοτεχνηθεί τον 20ο αιώνα όπως και μετάλλιο με τον παντοκράτορα στο κέντρο του
θόλου ευτελέστατης και άτεχνης κατασκευής το οποίο αφαιρέθηκε κατόπιν εγκρίσεως. Στον
νότιο τοίχο εικονίζονται από ανατολικά ο Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος, ο Άγιος Θεόδωρος ο Τυρών
έφιππος και ο Άγιος Νικόλαος. Στον βόρειο τοίχο από ανατολικά δυσανάγνωστος Άγιος, η Αγία
Παρασκευή, ο Άγιος Δημήτριος έφιππος και έτερος άγιος επίσης δυσανάγνωστος.
Στον νότιο τοίχο εντοπίστηκε παλαιότερο στρώμα ζωγραφικής η κατάσταση του οποίου
διερευνήθηκε και αφού διαπιστώθηκε ότι το παλαιό στρώμα ήταν εκτεταμένο εκδόθηκε
απόφαση αποτοίχισης της νεότερης παράστασης μαζί με το υπόστρωμα προετοιμασίας της με
την τεχνική του στάκο και εντοίχισης της δυτικότερα σε τμήμα του τοίχου όπου δεν σώζεται η
εικονογράφηση. Για την αποκατάσταση του εσωτερικού του ναού και κατά τη διάρκεια των
εργασιών συντήρησης του ναού αποκαλύφθηκαν τα παλαιά κονιάματα τα ποία δεν
αφαιρέθηκαν αλλά συντηρήθηκαν για να διατηρηθεί η αύρα της παλαιότητας του μνημείου και
να μη διαταραχθεί από τα σύγχρονα κονιάματα.
Για την προστασία του ναού από την υγρασία προβλέφθηκε στη μελέτη η κατασκευή δύο
αποστραγγιστικών τάφων βόρεια και νότια με ταυτόχρονη αποκατάσταση του διαμορφωμένου
περιβάλλοντος χώρου στο αρχικό επίπεδο. Έτσι στη βόρεια πλευρά αφαιρέθηκαν οι επιχώσεις
και τα ατσιμέντινα σκαλιά. Στη νότια πλευρά εντοπίστηκε το πλακόστρωτο του αρχικού
επιπέδου του άδειου χώρου του ναού. Κάτω απ’ αυτό αποκαλύφθηκε θολωτή κατασκευή
αγωγού- χετού υστερορωμαϊκών χρόνων σωζομένου μήκους τεσσάρων μέτρων με
περιεκτικότητα βοτσάλων στο εσωτερικό ενδεικτικό της διέλευσης νερού από το εσωτερικό
του. Τα άκρα του αγωγού είχαν τοιχισθεί και χρησιμοποιείτο σαν τάφος διαχρονικά. Όπως
αποδεικνύεται από τις δύο ανακομιδές ταφών που βρέθηκαν στο ανατολικό άκρο του. Στην
τελική φάση ο θόλος είχε αντικατασταθεί σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα από πήλινες
πλάκες από όπου γινόταν η είσοδος για την τοποθέτηση νέων ενταφιασμών ή απλώς
ανακομιδών οπότε είχε τη χρήση οστεοφυλακίου. Η κεραμική που συνελέχθη από το εσωτερικό
ήταν φτωχή αλλά διαχρονική. Ο αγωγός δεν στάθηκε δυνατό να ερευνηθεί πλήρως λόγω των
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μικρών διαστάσεων και καταχώθηκε. Το αρχικό πλακόστρωτο του άδειου χώρου του ναού
αποκαταστάθηκε.
Άγιος Γεώργιος Βουρδουμπά
O I. N. Αγ. Γεωργίου Βουρδουμπά βρίσκεται στα όρια του Δήμου Αχαρνών με την κοινότητα
Θρακομακεδόνων, στα βόρεια του δημοτικού κτήματος Αμυγδαλέζα. Ο Ορλάνδος αναφέρει ότι
βρίσκεται στη θέση Βίλεζα, παλαιά ονομασία των Θρακομακεδόνων41.
Σύμφωνα με την παράδοση, ο ναός έμεινε γνωστός με το όνομα Βουρδουμπάς, επειδή κατά
τα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση έβρισκαν εκεί καταφύγιο οι φυγόδικοι
«Βουρδουμπάδες» Μενιδιάτες42.
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν ελάχιστες αναφορές για το ναό του Αγ. Γεωργίου. Η παλαιότερη
αναφορά του συναντάται στο χάρτη των Curtius – Kaupert το 1893, αλλά, με βάση τα
μορφολογικά του χαρακτηριστικά, η κατασκευή του ανάγεται στα χρόνια της Τουρκοκρατίας.
Έως το σεισμό του 1999, οπότε και απαγορεύθηκε η είσοδος στο μνημείο, ο ναός
λειτουργούσε μόνο κατά την ημέρα εορτασμού του επωνύμου αγίου.
Πρόκειται για μικρό μονόχωρο δρομικό ναό, εξωτερικών διαστάσεων 4,60 Χ 6,30 μ., με
προεξέχουσα ημικυκλική αψίδα Ιερού και εγγεγραμμένη στο πάχος του ανατολικού τοίχου
κόγχη Πρόθεσης. Τρεις ακόμη κόγχες διαμορφώνονται στους πλευρικούς τοίχους του ναού και
συγκεκριμένα μία τετράγωνη και μία ημικυκλική στο δυτικό και το ανατολικό άκρο του βόρειου
τοίχου αντίστοιχα και μία τετράγωνη στο ανατολικό άκρο του νότιου τοίχου. Η είσοδος
διαμορφώνεται στη δυτική πλευρά, μέσω ορθογώνιας θύρας. Ο ναός καλύπτεται με κτιστό
ημικυλινδρικό θόλο και εξωτερικά διαμορφώνεται δίρριχτη κεραμοσκεπής στέγη. Στο
εσωτερικό σώζει τοιχογραφίες που χρονολογούνται στο 17ο – 18ο αιώνα.
Κατά το παρελθόν ο ναός υπέστη εκτεταμένες κακότεχνες επεμβάσεις. Όπως μαρτυρά λίθινη
επιγραφή, που ήταν τοποθετημένη στη δυτική όψη του ναού και κατέπεσε κατά το σεισμό του
1999, το 1971 πραγματοποιήθηκαν εργασίες με χρηματοδότηση του συνεταιρισμού των
υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδας, οι οποίες, σύμφωνα με την τεχνοτροπία των
επεμβάσεων και προφορικές μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, καθώς δεν υπάρχουν σχετικά
αρχεία, συνίσταντο στην κατασκευή στεγάστρου από οπλισμένο σκυρόδεμα στη νότια πλευρά
του ναού, τοποθέτηση πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα στη στέγη, κατασκευή ή πιθανότατα
ανακατασκευή του κωδωνοστασίου, ανακεράμωση της στέγης με νεωτερικά κεραμίδια
βυζαντινού τύπου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του ναού.
Οι παραπάνω επεμβάσεις όχι μόνο αλλοίωσαν τη μορφή και το χαρακτήρα του μνημείου,
αλλά και επιβάρυναν σημαντικά τη στατική του κατάσταση, με αποτέλεσμα το μνημείο να
υποστεί πολύ σοβαρές, εκτεταμένες ζημιές κατά το σεισμό του 1999, οι οποίες το κατέστησαν
ετοιμόρροπο.
Με ιδιωτική πρωτοβουλία του κ. Εμμανουήλ Πετράκη, κατοίκου της περιοχής και προέδρου
του Ορθόδοξου Θρησκευτικού Συλλόγου Αγίου Γεωργίου Βουρδουμπά, ο οποίος προσφέρθηκε
να χρηματοδοτήσει το έργο αποκατάστασης του ναού, και μετά από σχετικές συνεννοήσεις με
την 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, το Δήμο Αχαρνών και τις αρμόδιες εκκλησιαστικές
αρχές, ανατέθηκε στην κ. Ιφιγένεια Παπαδοπούλου, πολιτικό μηχανικό της Διεύθυνσης
Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, η εκπόνηση μελέτης στερέωσης και
αποκατάστασης του μνημείου.
Η μελέτη εκπονήθηκε το 2004, εγκρίθηκε από τη ΔΑΒΜΜ το 2005 και υλοποιήθηκε τελικά,
μετά τη δήλωση αδυναμίας χρηματοδότησης εκ μέρους του κ. Πετράκη, με χρηματοδότηση της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, κατόπιν ανάθεσης στον εργολάβο κ. Γ.
Ντεκελέ, με επίβλεψη της ΔΑΒΜΜ και της 1ης ΕΒΑ..
Οι εργασίες διήρκεσαν από το Μάρτιο του 2008 έως το Σεπτέμβριο του 2009 και
συμπεριέλαβαν:
41
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Α. Ορλάνδος, Ευρετήριο Μεσαιωνικών Μνημείων της Ελλάδος, τόμος Γ΄, Αθήνα, 1933, σελ. 207.
Δ. Γιώτας, Σεισμόπληκτες Εκκλησίες του Δήμου Αχαρνών, Αθήνα, 2004, σελ. 31.
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1) Τοποθέτηση υποστυλώσεων και αντιστηρίξεων στο εσωτερικό και εξωτερικά του ναού.
2) Λήψη άμεσων μέτρων στερέωσης των τοιχογραφιών από εξειδικευμένο συντηρητή της
ης
1 Ε.Β.Α.
3) Προσεκτική καθαίρεση των εξωτερικών και εσωτερικών νεωτερικών επιχρισμάτων,
παρουσία αρχαιολόγου και συντηρητή της 1ης Ε.Β.Α.
4) Τοπικές αναδομήσεις και συμπληρώσεις των ιδιαίτερα αποδιοργανωμένων περιοχών,
κυρίως στην εξωτερική παρειά.
5) Στερεώσεις της εσωτερικής και εξωτερικής παρειάς των περιμετρικών τοιχοποιιών, των
θόλων και της θεμελίωσης του ναού, με εφαρμογή βαθέων αρμολογημάτων από κονιάματα
συμβατά ως προς τα φυσικοχημικά και μηχανικά χαρακτηριστικά με τα αυθεντικά υλικά
δόμησης του μνημείου και ταυτόχρονη εφαρμογή ενεμάτων.
6) Στερέωση των ρηγματώσεων μεγάλου εύρους μέσω λιθοσυρραφών, με χρήση υγιών
λίθων, όμοιων ως προς τα φυσικοχημικά και μηχανικά χαρακτηριστικά με τους υπάρχοντες.
7) Εφαρμογή συμβατών υδραυλικών ενεμάτων.
8) Τοποθέτηση τριών εγκάρσιων μεταλλικών προεντεταμένων ελκυστήρων από
ανοξείδωτο χάλυβα.
9) Εφαρμογή πατητών επιχρισμάτων χωρίς οδηγούς, κατάλληλης σύνθεσης και χρώματος,
στις εξωτερικές επιφάνειες και στο εσωτερικό, στα σημεία όπου δεν υπάρχει τοιχογραφικός
διάκοσμος.
10) Καθαίρεση, με αδιατάρακτη κοπή, των κακότεχνων νεωτερικών επεμβάσεων από
οπλισμένο σκυρόδεμα, δηλαδή του στεγάστρου της νότιας πλευράς, του κωδωνοστασίου και
της πλάκας της στέγης.
11) Εξυγίανση και στερέωση των θόλων, πλήρωση λεκανών και επίστρωση της άνω
επιφάνειας με στεγανωτικό, ατμοπερατό κονίαμα, ενισχυμένο με ανοξείδωτο πλέγμα.
12) Ανακεράμωση των στεγών με κεραμίδια βυζαντινού τύπου, τα οποία τοποθετήθηκαν
κολυμβητά, και παρεμβολή φύλλων μολύβδου για τη στεγάνωση των αρμών, στα σημεία
επαφής των στεγών με την τοιχοποία.
13) Κατασκευή νέου κωδωνοστασίου, απλού τύπου, στον αύλειο χώρο βορειοδυτικά του
ναού.
14) Κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου κατά μήκος της βόρειας πλευράς του ναού.
15) Αφαίρεση του μωσαϊκού δαπέδου και κατασκευή νέου από λιθόπλακες, ο τύπος των
οποίων επιλέχθηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΑΒΜΜ και της 1ης Ε.Β.Α.
16) Τοποθέτηση νέας ξύλινης ταμπλαδωτής θύρας από ξυλεία καστανιάς, το σχέδιο της
οποίας επιλέχθηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΑΒΜΜ και της 1ης Ε.Β.Α.
17) Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης, στο πλαίσιο της οποίας έγινε υπόγεια
σύνδεση με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ.
Στο πλαίσιο των παραπάνω εργασιών, η 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων επέβλεψε τη
διενέργεια ανασκαφικών τομών με χειρωνακτικά μέσα στο εσωτερικό του ναού, με στόχο τη
διερεύνηση της ύπαρξης υπολειμμάτων του αρχικού δαπέδου, κατά μήκος της δυτικής πλευράς
του μνημείου, στον αύλειο χώρο, προκειμένου να τοποθετηθεί ο αγωγός των καλωδίων για τη
σύνδεση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του ναού με το δίκτυο της ΔΕΗ και στη θέση
ανέγερσης του κωδωνοστασίου, προκειμένου να διερευνηθεί ο χώρος θεμελίωσής του, και με
μηχανικά μέσα κατά μήκος της βόρειας πλευράς του ναού, μέχρι το παρακείμενο ρέμα στα
ανατολικά, στο πλαίσιο των εργασιών διαμόρφωσης της αποστραγγιστικής τάφρου.
Οι τομές στο εσωτερικό του ναού δεν απέδωσαν στοιχεία για το αρχικό δάπεδο, ενώ ανάλογα
δεν ήρθαν στο φως αρχαιολογικά δεδομένα κατά τη διερεύνηση των τομών στα δυτικά του
ναού.
Αντίθετα, κατά τη διερεύνηση του ορύγματος διαμόρφωσης της αποστραγγιστικής τάφρου
στα βόρεια του μνημείου εντοπίσθηκαν ενδείξεις ύπαρξης νεκροταφείου στα ανατολικά του
ναού. Συγκεκριμένα ήρθαν στο φως τέσσερις καλυβίτες τάφοι, ένας στο εσωτερικό του

370

ορύγματος, ο οποίος δυστυχώς καταστράφηκε από το εκσκαφικό μηχάνημα, και ίχνη τριών
ακόμη τάφων στη νότια παρειά του ορύγματος.
Παρά τα σχετικά αιτήματα της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η συστηματική
διερεύνηση του χώρου ανατολικά του ναού δεν στάθηκε δυνατή, καθώς ήταν αδύνατη η ένταξή
της στα εγκεκριμένα κονδύλια του έργου, και η 1η Ε.Β.Α., προκειμένου να διευκολύνει την
αποπεράτωση των εργασιών, συμφώνησε τελικά να αναβάλει τη διενέργεια ανασκαφής για το
μέλλον, όταν εξασφαλισθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση. Ως αποτέλεσμα, οι ταφές δεν
διερευνήθηκαν και καλύφθηκαν με ειδικό, απόλυτα αναστρέψιμο τρόπο, σύμφωνα με τις
υποδείξεις και υπό την επίβλεψη αρχαιολόγου της 1ης Ε.Β.Α., προκειμένου να ολοκληρωθεί η
διαμόρφωση της αποστραγγιστικής τάφρου, χωρίς κίνδυνο πρόκλησης φθορών σε αυτές.
Σήμερα, το μνημείο έχει πλέον αποκατασταθεί στην αρχική του μορφή. Ευχή της Υπηρεσίας
μας είναι, αν και αναγνωρίζουμε ότι στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία αυτό είναι
δύσκολα εφικτό, να καταστεί δυνατή και η ανασκαφική διερεύνηση του περιβάλλοντος χώρου,
καθώς αυτό θα συμβάλλει στο να αποκομίσουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα της μορφής του και
θα αποτελέσει εξαιρετικής σημασίας πηγή δεδομένων για την αρχαιολογική και ιστορική
τεκμηρίωση της ευρύτερης περιοχής των Αχαρνών.
Άγιος Νικόλαος Πέτρας
Το εσωτερικό του ναού ήταν καλυμμένο από τοιχογραφίες που ανάγονται στην εποχή της
ίδρυσης της Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου μετόχι της Ι. Μ. Εσφιγμένου του Αγίου Όρους και είχαν
φιλοτεχνηθεί σύμφωνα με μαρτυρίες της γερόντισσας από μοναχή της μονής περί το 1933.
Κατά τη διάρκεια των σωστικών εργασιών από συντηρητές της ΕΒΑ μετά από διερεύνηση
αποκαλύφθηκε παλαιότερο στρώμα τοιχογραφιών. Πολύ καλής τέχνης και ιστορικά εγγύτερες
της κατασκευής του μνημείου που έχριζαν έρευνας και τεκμηρίωσης. Συγκεκριμένα
αποκαλύφθηκαν οι παραστάσεις των ευαγγελιστών Λουκά, Μάρκου και Ιωάννη στα τρία από
τα τέσσερα σφαιρικά τρίγωνα. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα της κατασκευής των νεότερων
τοιχογραφιών είχαν φιλοτεχνηθεί από ευτελή υλικά που εμφάνιζαν ιδιαίτερη ευπάθεια. Η
τεχνική της ζωγραφικής απλοϊκή χωρίς επιμονή και γνώση στη σχεδίαση των παραστάσεων και
της χρωματικής γκάμας. Μετά από εισήγηση της εφορίας μας και γραπτό αίτημα της μοναχικής
αδελφότητας καθώς και θετικής εισήγησης της διεύθυνσης συντήρησης της διεύθυνσης
βυζαντινών και μεταβυζαντινών αρχαιοτήτων εκδόθηκε υπουργική απόφαση που προέβλεπε
την αφαίρεση του νεότερου στρώματος τοιχογραφιών και τη δειγματοληπτική διατήρηση
ορισμένων τμημάτων της καθώς και τη στερέωση και συντήρηση του αυθεντικού
τοιχογραφικού διακόσμου. Η τέχνη του ζωγράφου είναι ανάλογη με αυτή του αγίου Πέτρου στα
Καλύβια Κουβαρά στη σπηλιά Πεντέλης στην αγία Βαρβάρα των Μεγάρων και στον άγιο
Γεώργιο της Οινόης. Τα φώτα σε μικρές λευκές πινελιές πάνω σε σκούρο προπλασμό, οι σκιές με
καφετιές πινελιές γύρω από τα μάτια και τα μάγουλα σε συνδυασμό με κόκκινες μικρές πινελιές,
τα αυτιά σχηματοποιημένα, τα γένια καλλιγραφικά δουλεμένα και η απόδοση της πτυχολογίας
γραμμική φανερώνουν τη σχέση των μνημείων αυτών και την κατάταξη των τοιχογραφιών του
αγίου Νικολάου χρονολογικά πριν από τα μέσα του 13ου αιώνα. Συνολικά διαπιστώθηκε η
ύπαρξη δύο φάσεων ζωγραφικού διακόσμου. Η φάση του 13ου αιώνα εντοπίζεται στα σφαιρικά
τρίγωνα και στα μέτωπα των τόξων των καμαρών με την απεικόνιση της ίριδος, στη κόγχη του
διακονικού όπου εικονίζεται ο άγιος Νικόλαος, στο βόρειο άκρο του εσωραχίου της νότιας
καμάρας με λείψανα δύο παραστάσεων, στην κόγχη του ιερού βήματος χαμηλά όπου μετά την
αφαίρεση της νεωτερικής χτιστής αγίας τράπεζας αποκαλύφθηκε ποδέα με το μοτίβο των
καρδιόσχημων τριγώνων εξαιρετικής τέχνης, όπως και στον βόρειο τοίχο όπου διασώζονται τα
πόδια στρατιωτικού αγίου με λευκές περικνημίδες, καθώς και στην ποδέα κάτω από την κόγχη
της πρόθεσης, όπου αποκαλύφθηκε επίσης διακοσμητικό μοτίβο με καρδιόσχημα τρίγωνα.
Μια δεύτερη φάση που μπορεί να χρονολογηθεί στον 16ο αιώνα σώζεται στον βόρειο τοίχο, ο
οποίος χωρίζεται με ερυθρές ταινίες σε δύο τμήματα καθ’ ύψος. Στο ανώτερο τμήμα εικονίζεται
η Κοίμηση της Θεοτόκου σε σχετικά αποσπασματική κατάσταση ενώ χαμηλότερα εικονίζονταν
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ολόσωμοι άγιοι από τους οποίους σώζονται τμήματα φωτοστεφάνων. Λείψανα της
χαρακτηριστικής ποδέας με το μοτίβο των τεθλασμένων μαύρων και κόκκινων γραμμών «ζιγκ
ζαγκ» καλύπτουν τα λείψανα του στρώματος των υστεροβυζαντινών χρόνων.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΑΣ
Ιστορικός ερευνητής- Συγγραφέας
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΤΑΣ
Βιολόγος- Πρόεδρος Ι.Λ.Ε.Α.
Τα μεγάλα δασοκτήματα στην Πάρνηθα
«Σαλονίκι και Λοιμικό»
Η Πάρνηθα
Από την προϊστορική εποχή ήταν κατοικημένη, όπως πλήθος αρχαιολογικές και φιλολογικές
πηγές βεβαιώνουν. Στην Κορυφή της «Καραβόλα» (1413 μ.) υπήρχε το σπήλαιο – ιερό
αφιερωμένο στον Παρνήθιο Δία, ανασκαφές σωστικές το 1960 (Ευθ. Μαστροκώστας)
απεκάλυψαν πλήθος αφιερωμάτων και αγγείων με επιγραφές χρονολογούμενα στον
Προϊστορική, στη Γεωμετρική, τη Ρωμαϊκή εποχή, αφιερωμένα στον Παρνήθιο Δία. Το σπήλαιο –
ιερό στο ρέμα της Γκούρας βεβαίωσε με τα ευρήματά του ότι εκεί λατρευόταν ο Πάνας ο θεός
των δασών και των βοσκών και προγενέστερα οι Νύμφες, εξ’ ου και Νυμφαίον αναφέρεται, ο
πύργος του Λοιμικού, το Κατσιμίδι, το φρούριο της Φυλής, οι προϊστορικές Δεκέλεια και Αφίδνα,
το παλαιόκαστρο, το Λειψύδριο, το τείχος Δέμα και μια σειρά ακόμα από ερείπια που ως αρχαίοι
αμυντικοί πύργοι διέσωσαν μέχρι σήμερα την ονομασία Πυργάθι, Πυργάρι, Πύργουθι και
βεβαιώνουν ότι ήταν ένα σύστημα στρατιωτικών οχυρωμάτων για την προστασία του
Αθηναϊκού πεδίου από εισβολείς.
Κατά την Χριστιανική εποχή ιδρύθηκαν στην Πάρνηθα ναοί και Μοναστήρια που
χρονολογούνται στη Βυζαντινή ή Μεταβυζαντινή περίοδο και πολλά απ’ αυτά σώζονται
ανακαινισμένα. Οι παραδασόβιοι κάτοικοι εκμεταλλεύονταν το δάσος κόβοντας ξύλα ή
ασχολούμενοι με την ανθρακοποιΐα, αναφέρονται μάλιστα Αχαρνείς ανθρακείς στην αρχαιότητα
από τον Αριστοφάνη. Η Πάρνηθα ήταν ιδανικός κυνηγότοπος, όπως ο Παυσανίας αναφέρει.
Ξένοι επιδρομείς δεν εγκαταστάθηκαν στη δυσπρόσιτη Πάρνηθα, η οποία αποδεδειγμένα
υπήρξε καταφυγή των διωκομένων Χριστιανών.
Το μεγαλύτερο μέρος της Πάρνηθας νέμονταν από τους Αχαρνείς ή Μενιδιάτες (ονομασία
Βυζαντινή), ενώ το δάσος της Δυτικής Πάρνηθας νέμονταν οι Χασιώτες. Ανατολικά 42.500
στρέμ. περιελάμβανε το Βασιλικό δασόκτημα που προ ετών απαλλοτριώθηκε από το Δημόσιο. Η
μεγάλη αυτή δασική κατά το πλείστον έκταση ανήκε διοικητικά στο δήμο Αχαρνών μέχρι το
1951. Έκτοτε εντάχθηκε διοικητικά στο Μπάφι, σήμερα Κρυονέρι, που ιδρύθηκε από
πρόσφυγες Μικρασιάτες.
Στα προσβάσιμα ημιορεινά αναπτύχθηκαν οικισμοί, παλαιότεροι ή νεότεροι, όπως Μενίδι,
Χασιά, Κιούρκα, Κακοσάλεσι, Μπάφι, Βαρυμπόμπη, Μαλακάσα, Στεφάνι, Σκούρτα, Κλειδί,
Θρακομακεδόνες, Άνω Λιόσια. Απογραφικά στοιχεία του 19ου αιώνα σημειώνουν οικισμούς στις
θέσεις Λοιμικό και Σαλονίκι υπαγόμενους βεβαίως στο Δήμο Αχαρνών όπως και οι μεγάλες
αυτές εκτάσεις. Το 1861 στο Σαλονίκι απογράφονται 133 άτομα, όπως και στο Τατόϊ 40 και Αγ.
Τριάδα 44. Ομοίως το 1896 στο Λοιμικό 145 και στο Σαλονίκι 7. Το 1907 στο Λοιμικό 26,
Σαλονίκι 56.
Η σύγκριση δείχνει ανεξήγητες φαινομενικά αυξομειώσεις χρονικά κατοίκων, ενώ σε
απογραφές δεν αναφέρονται καθόλου κάτοικοι. Η εξήγηση είναι απλή: εξαρτάται από τον χρόνο
της απογραφής και έχει σχέση με την πρόχειρη εγκατάσταση νομάδων βλαχοποιμένων στις
θέσεις αυτές όπου τους απογράφουν. Μόνιμα χωριά εκεί δεν υπήρχαν. Αυτό βεβαιώνεται για
τον 19ο αι. και τις αρχές του 20ου από πλήθος στοιχεία, χάρτες, περιηγητικά χρονικά, τις
διηγήσεις αιωνόβιων, το Αρχείο Σαλονίκης κ.λπ.
Βασικός σκοπός της ανακοίνωσης είναι να καταδείξουμε την ανθρώπινη παρουσία στα
ωραιότατα υψίπεδα της Βόρειας Πάρνηθας, Σαλονίκι και Λοιμικό και να παρακολουθήσουμε τη
ζωή των ανθρώπων εκεί, αναδιφώντας το «Αρχείο Σαλονίκης» για τη χρονική περίοδο 19251950. Το Αρχείο εξασφαλίστηκε με αγορά σε αρχαιοπωλείο προ εικοσαετίας από το Γιώργο
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Φυτά και θα κατατεθεί στο μεγάλο Αρχείο της Ι.Λ.Ε.Α. Το Αρχείο αυτό μας βοηθάει να
παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητα των ανθρώπων εκεί, τα «προαιώνια» όπως
χαρακτηρίζονται στις δικαστικές αποφάσεις, ιδιοκτησιακά δικαιώματα των Μενιδιατών, σε μια
μεγάλη έκταση 33.518 στρεμ. με τη γενική ονομασία «Σαλονίκι» όπως αναφέρεται προ της
διανομής της σε τρία μέρη, (το Λοιμικό, το Σαλονίκι και το Μήλεσι Τσαπόχθι), τις σχέσεις των
διακατόχων με το δημόσιο (φόρους κ.λπ.), τις συμβάσεις με τους βλαχοποιμένες, τη φύλαξη του
δάσους, τις γεωλογικές έρευνες, τη διάνοιξη και συντήρηση πηγαδιών κ.λ.π.. Τα όρια της
έκτασης κατά το Πρωτοδικείο Αθηνών το 1841 ήταν Βόρεια με Κακοσάλεσι, Νότια με Οζά,
Ανατολικά με δάσος Καντακουζηνού, Δυτικά με δάσος Χασιάς.
Ένα δεύτερο Αρχείο που έθεσε στη διάθεσή μας ο πρόεδρος της διαχειριστικής Επιτροπής
Σαλονίκης κ. Κώστας Γαβριήλ και τον ευχαριστούμε, περιλαμβάνει κυρίως εγκριτικές
αποφάσεις του Δημοσίου στους διακατόχους και αλληλογραφία με τις αρμόδιες Αρχές. Θα
αξιοποιηθεί σε μελλοντική ολοκληρωμένη μελέτη μας επί του θέματος.
Σημειώνουμε περιδιαβαίνοντας το χώρο ότι στην έκταση του Λοιμικού υπάρχει άριστα
διατηρούμενος αρχαίος πύργος (φρυκτωρία) 4ου αι. π.Χ. με θαυμάσια θέα προς την κορυφή της
Πάρνηθας «Καραβόλα» και προς το οροπέδιο των Σκούρτων δυτικά και τα Βοιωτικά πεδία. Δύο
εκκλησίες παμπάλαιες υπάρχουν στο χώρο, του Αγ. Γεωργίου ΝΑ του αρχαίου πύργου που
περιλαμβάνει και ένα ενσωματωμένο δωμάτιο για την διανυκτέρευση των ξυλοκόπων, και στο
ΒΔ άκρο του δασοκτήματος τη μικρή λάκκα του Αγ. Νικολάου «στα πηγαδάκια» με δύο πηγάδια
για να ξεδιψούν οι οδοιπόροι, οι διακάτοχοι και τα ποίμνια. Η εκκλησία μικρή δίριχτη παλαιά
οπωσδήποτε μη χρονολογημένη είχε άλλοτε φορητές εικόνες, όχι αξιόλογες, εκτός από την
εικόνα του «Αγ. Νικολάου του νέου του εξ Ιωαννίνων» που πριν λίγους μήνες την απέσπασαν οι
Κακοσαλεσιώτες προφασιζόμενοι ότι ήταν αφιέρωση των προγόνων τους βλαχοποιμένων(!!).
Όμως η εικόνα φέρει επιγραφή «εις μνημόσυνον συνδρομητών Μενιδίου 1891» και αυτό είναι
απάντηση σε όψιμους σφετεριστές της ιστορίας. Τώρα η εικόνα βρίσκεται στην Ιερά
Μητρόπολη Ιλίου και Αχαρνών μερίμνη του σεβ. Μητροπολίτη, μετά από παράκλησή μας,
εφόσον δημοσιοποιήθηκε στο διαδίκτυο από ορισμένους όψιμους ιστορικολαογραφούντες, και
αναμένεται η παράδοσή της στο Δήμο Αχαρνών ως ιστορικό κειμήλιο και τεκμήριο πίστης των
προγόνων. Σχετική απόφαση διεκδίκησης έλαβε το Δ.Σ. Αχαρνών και ένα ανιστόρητο ψήφισμα ο
νεότευκτος Δήμος Ωρωπίων. Αμφισβητήθηκε από ένα νεότευκτο Σύλλογο «Το Σάλεσι» των
Αυλωνιτών, ακόμα και η γεωγραφική και ιδιοκτησιακή ένταξη της λάκκας του Αγ. Νικολάου και
της εκκλησίας στο Μενιδιάτικο δασόκτημα «Λοιμικό». Παιχνίδια εμπόρων γης λένε μερικοί, για
να βγάλουν εκτός προστατευμένης περιοχής την έκταση. Όμως οι δικαστικές αποφάσεις, το
συμβόλαιο διανομής του 1851, οι διαχειριστικές μελέτες του Δασαρχείου, ο ομόφωνος
καθορισμός ορίων Δήμων Αχαρνών – Αυλώνος, το δασικό κτηματολόγιο του 1985 και τελευταία
ο Νόμος Σουφλιά με το συνοδό χάρτη δίνουν απάντηση στις ανοησίες των ανθρώπων. Αίολες
και αστείες διεκδικήσεις. Σημειώνουμε ακόμα ότι στο δασόκτημα Λοιμικό υπάρχουν δύο
πηγάδια στη λάκκα του Αγ. Νικολάου, επίσης άλλα 4, ένα ΝΔ της εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου
και τρία στη μικρή λάκκα «τρία πηγάδια». Δύο ακόμα πηγάδια υπάρχουν στη μεγάλη λάκκα του
δασοκτήματος «Σαλονίκι», παλαιότερα υπήρξαν τέσσερα και στο «Μήλεσι Τσαπόχθι» επίσης το
τρίτο αποσπασθέν δασόκτημα του αρχικού «Σαλονίκι» όπου υπάρχουν και μικρές πηγές, στο
Βρουκόλι.
Από άποψη βλάστησης μόνο στο νότιο τμήμα της όλης έκτασης υπάρχουν έλατα όπου και
ανάλογο υψόμετρο 800 -1000 μ. Η υπόλοιπη έκταση εκτός από τα μεγάλα αγροτικά, άλλοτε
καλλιεργούμενα τμήματα με δημητριακά μέχρι το 1950 περίπου και δενδροκομία (αχλαδιές)
καλύπτεται από πευκοδάση και θαμνώδη βλάστηση. Ένα πλήθος αγριολούλουδα ομορφαίνουν
τη μεγάλη αυτή έκταση με το πλούσιο ανάγλυφο. Παιώνιες, λίλια, ίριδες, τουλίπες, ορχεοειδή,
ανεμώνες, κενταύριες κ.α. στολίζουν ιδιαίτερα την Άνοιξη το τοπίο.
Από την πανίδα υπήρχαν λύκοι και τσακάλια που σήμερα έχουν εξαφανιστεί. Υπάρχουν όμως
ελάφια σε μεγάλο αριθμό που προκαλούν τους λαθροθήρες, και αλεπούδες. Χώρος των ερώτων
των ελαφιών οι δολίνες (βυθίσματα) του χώρου.
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Από οδικό δίκτυο, υπάρχουν δύο χωματόδρομοι αδιέξοδοι που ξεκινούν από τη λάκκα της
Μόλας, ο ένας με δυτική κατεύθυνση μέχρι τη λάκκα του Λοιμικού και ο άλλος με Βόρεια – ΒΔ
προς τη μεγάλη λάκκα του Σαλονίκι όπου αποτερματίζεται. Μπάρες του Δασαρχείου σήμερα
απαγορεύουν την κίνηση τροχοφόρων για να διασφαλίζεται η ηρεμία του δάσους και η
προστασία του οικοσυστήματος.
Ιστορία
Κατ’ αρχήν οι υπάρχουσες εκκλησίες στο χώρο των Αγ. Νικολάου και Αγ. Γεωργίου και οι
γειτνιάζουσα του Αγ. Πέτρου στη Μόλα και η εξακριβωμένα Βυζαντινή της Αγ. Τριάδας με το
μοναστήρι της, έστω και αν βρίσκεται στη νότια πλευρά των ψηλών κορυφών με 10.000 στρέμ.
δάσους ιδιοκτησία, αλλά απαλλοτριωμένη και οι εξαφανισμένες σήμερα στο Σαλονίκι των Αγ.
Θεοδώρων και Αγ. Παρασκευής, βεβαιώνουν για την ανθρώπινη παρουσία στην Πάρνηθα και το
χώρο που εξετάζουμε.
Ο «Πεζοπόρος» έγραφε τον Ιούνιο του 1922 στην εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» «…Λείψανα παλαιού
χωρίου εις την βάσιν του νοτίου βουνού (Σαλονίκης) εκεί και αόριστα ίχνη του ναϊδρίου της Αγ.
Παρασκευής… εις την βάσιν του αντικρυνού βορείου βουνού, ερείπια ναού των Αγ. Θεοδώρων…».
Ο χάρτης του «οδοιπορικού συνδέσμου» που συνέταξε ο Ιω. Σαρρής το 1927 σημειώνει
τοπωνύμια και τις δύο εκκλησίες που αναφέρθηκαν.
Πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο στην Τουρκοκρατία, ο ερευνητής των Τουρκικών Αρχείων M.
Kiel, σε αλληλογραφία που είχαμε το 1992, 2002 στα Αγγλικά (μτφρ. Γ. Φυτάς) μας σημείωσε
μεταξύ άλλων για το 1642 οικισμούς Bura iflak με 30 εστίες στην Πάρνηθα και για το 1646 ο
ίδιος οικισμός με την ονομασία Nozea iflak με 46 εστίες (Νοζιάς = Πάρνηθα) μας βεβαίωσε δε ότι
ο οικισμός αυτός βρισκόταν στην Πάρνηθα. Δεν μπορούμε με τα υπάρχοντα στοιχεία να τον
τοποθετήσουμε στον χώρο, αλλά κατά την άποψή μας μπορεί να ήταν μόνιμος ή πιθανότερο με
καλύβες οικισμός κατοικούμενος από Μενιδιάτες κτηνοτρόφους ή καλλιεργητές γης και
βλαχοποιμένες νομάδες που κατέβαιναν περιπτωσιακά από τα βουνά της Στερεάς Ελλάδας και
της Πίνδου, όπως ο Πουκεβίλ αργότερα (1815) έγραφε.
Άλλωστε ερείπια (σωροί λίθων σήμερα) οικισμών σημειώνονται στο χώρο που εξετάζουμε,
στο Παλιοχώρι και στην Ντράσιζα της Χασιάς. Ο Παν. Γρίσπος στη Δασική ιστορία της Ελλάδος
γράφει σχετικά: «Στις αρχές του 16ου αι. ξέσπασε την Ελλάδα θρησκευτικός διωγμός …πολλοί
κάτοικοι διεσπάρησαν… καλλιεργούντες μικρούς αγρούς …παντού όπου ανέβλυζε ύδωρ εκεί
κεκρυμένη εντός των δένδρων υπήρχε μια καλύβη της οποίας ουχί σπανίως ο κάτοικος ήταν
λόγιος…». Είναι μια γενικόλογη αναφορά όμως με στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και με
ανύπαρκτη την αρχαιολογική έρευνα τόσο για την αρχαιότητα όσο και για τους σκοτεινούς
αιώνες της Τουρκοκρατίας δεν μπορούμε να συνθέσουμε ακριβώς την ιστορία του τόπου αυτού,
προβληματιζόμαστε όμως με την ονομασία δύο τοπωνυμίων, ΣΑΛΟΝΙΚΙ και ΛΟΙΜΙΚΟ. Και για
μεν το Σαλονίκι ο Σαρρής το ετυμολογεί ως «Ψηλά αλώνια» που συμφωνεί κατά κάποιο τρόπο
με τη χρήση του χώρου, σ’ αυτό συμφωνεί και ο Π. Α. Φουρίκης (Συμβολή εις το τοπονυμικό της
Αττικής). Ας μας επιτραπεί όμως να διαφωνήσουμε με την ετυμολόγηση του Λοιμικού. (Λημικό
με «η» το αναγράφει αυθαίρετα ο Σαρρής και το αποδίδει στον αρχαίο πύργο με παραφθορά).
Αλλά και φωνητικά να το πάρουμε κι αναλογιστούμε και άλλα συνώνυμα στην Αττική,
Καπανδρίτι, Αγ. Μαρίνα, Ελληνικό, πρώην λοιμοκαθαρτήριο, θεωρούμε ότι η ορθογραφία του
είναι με «οι» ήτοι «Λοιμικό», που εξηγείται από την τοπογραφία του, το επήνεμο του τόπου, το
απομακρυσμένο από νοσογόνες εστίες Αθηναϊκό πεδίο, αν θυμηθούμε ότι κατά τους
Αθηναιογράφους, όταν ενέσκυπτε λοιμός στην Αθήνα κατά τους αιώνες της Τουρκοκρατίας, οι
κάτοικοι έφευγαν γρήγορα προς τα «πλησιόχωρα» και τις εκκλησίες και μοναστήρια της
υπαίθρου Αττικής και σε επιδεκτικούς καλλιέργειας τόπους, όπως ο χώρος που εξετάζουμε.
Ενδιαφέρον οπωσδήποτε παρουσιάζει μια γλωσσολογική ερμηνεία των τοπωνυμίων της
Πάρνηθας που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει.
Οι πρώτες πληροφορίες και ντοκουμέντα που έχουμε από την απελευθέρωση και μετά για τα
μεγάλα αυτά δασοκτήματα, είναι από την προσφυγή στα δικαστήρια των Μενιδιατών
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διακατόχων της έκτασης το 1841 εναντίον του Δημοσίου, το οποίο αμφισβήτησε τα
Μενιδιάτικα δικαιώματα νομής της έκτασης.
Στην προσφυγή τους έγραφαν και δέχθηκε το δικαστήριο εξετάζοντας μάρτυρες, ότι η
έκταση κατείχετο «από αμνημονεύτων χρόνων» από τους Μενιδιάτες. Από τους προσφεύγοντες
ιδιοκτήτες, η ιστορική έρευνα στα Γ.Α.Κ., στο Αρχείο Αγωνιστών ’21, στη βιβλιογραφία κ.λπ.
έγκυρες πηγές, διαπιστώθηκε ότι επί 23 ιδιοκτητών οι 12 ήταν αποδεδειγμένα Μενιδιάτες
αγωνιστές με διακρίσεις αριστείων, δεν σημαίνει βέβαια ότι οι υπόλοιποι δεν ήταν, όμως εδώ
αναφέρομε τι απεκάλυψε η έρευνα. Από τους εξετασθέντες μάρτυρες επί 13 συνολικά των
διακατόχων, οι 10 ήταν επίσης διαπιστωμένα αγωνιστές του ’21. Σημειώνεται επίσης ότι επί
τεσσάρων μαρτύρων του Δημοσίου οι τρεις ήταν βλαχοποιμένες και ο τέταρτος ίσως
Κουκουβανιώτης. Ασφαλώς οι βλαχοποιμένες είχαν συμφέρον να θεωρηθεί η όλη έκταση
δημόσια, εφόσον η βοσκή των ποιμνίων ήταν ελεύθερη, ενώ στους Μενιδιάτες κατέβαλαν
λιβαδιάτικα. Το δικαστήριο όμως δεν πείσθηκε από τη μαρτυρία τους και τη δίκη κέρδισαν οι
Μενιδιάτες. Το ίδιο έγινε και στο Εφετείο το 1843 και στην αναίρεση του Δημοσίου στον Άρειο
Πάγο το 1847.
Έκτοτε το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι οριστικό, αναγνωρισμένη δηλαδή η όλη έκταση ως
διακατεχόμενη από τους προσφεύγοντες Μενιδιάτες. Η αρχική έκταση με τη γενική ονομασία
ΣΑΛΟΝΙΚΙ εκτάσεως 33.518 στρέμ. κατά το Δημόσιο και πολύ περισσότερη κατά τους
δικαιούχους που πρόβαλαν αντιρρήσεις στο δασικό Κτηματολόγιο του 1985, μοιράστηκε μετά
τα δικαστήρια, το 1851 σε τρία κομμάτια.
Το Ανατολικό με την ονομασία Μήλεσι Τσαπόχθι περιήλθε στο Μήτρο Πάντο από τα Κιούρκα
(γαμπρός Μενιδιάτης με μεγάλη μερίδα). Η τελευταία διαχειριστική έκθεση του Εθνικού Δρυμού
Πάρνηθας αναφέρει για το Μήλεσι Τσαπόχθι: «…Σύμφωνα με το 1456/24-4-1980 έγγραφο της
Επιθεώρησης Δασών Αττικής και Νήσων (η έκταση) προέρχεται από το αρχικό δάσος Σαλονίκι. Η
κτηματογράφηση το χαρακτήρισε σαν διακατεχόμενο με ΚΑ 11591011, 11589370, 11580944. Η
έκτασή του είναι 6.438 στρέμ.)
Το κεντρικό κομμάτι με την ονομασία Σαλονίκι με τη διανομή, συμβόλαιο 517/10/6/1851
του συμβ. Κ. Πιτάρη, περιήλθε στους αναφερομένους στο συμβόλαιο και το υπόλοιπο με την
λάκκα του Αγ. Νικολάου, την εκκλησία του Αγ. Νικολάου, τον αρχαίο πύργο και την εκκλησία
του Αγ. Γεωργίου, με την ονομασία Λοιμικό περιήλθε στους υπολοίπους διακατόχους
Μενιδιάτες.
Μετά τη διανομή του 1851 το καθένα από τα τρία κομμάτια μοιράστηκε σε δράμια κατά το
επικρατούν έθιμο (400 δράμια = 1 οκά) και ανάλογα με το κληρονομικό δικαίωμα ο κάθε
δικαιούχος έλαβε π.χ. 20 δράμια ή 16 δράμια κ.λπ.). Με διαίρεση αναλογεί στρεμματική έκταση
στον κάθε δικαιούχο. Ορίστηκε διαχειριστική επιτροπή εκ των δικαιούχων και μοιράζονταν
ετήσια τα κέρδη από τη νομή των εκτάσεων. Τα κέρδη προέρχονταν από την καλλιέργεια
δημητριακών, την δενδροκομία (αχλαδιές), την ξύλευση με άδειες υλοτομίας που εξέδιδε το
Δημόσιο, την ανθρακοποιΐα και την ενοικίαση της χορτονομής στους βλαχοποιμένες με
συμφωνητικά συμβολαιογραφικά ή απλά, αλλά και με δημοπρασίες. Το αρχείο που έχουμε στη
διάθεσή μας έχει πλήθος σχετικών πρωτότυπων στοιχείων που αποδεικνύουν τα παραπάνω.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία του Αρχείου ως αναφορά τα έξοδα των μεγάλων
αυτών κτημάτων ήτοι: διανοίξεις και συντηρήσεις πηγαδιών, γεωλογικές μελέτες, φύλαξη του
δάσους, αστυνόμευση για λαθροϋλοτόμους, οριοθεσίες, ζυγίσεις ανθράκων και ξύλων,
δικαστικά έξοδα, πληρωμές στο Δημόσιο για στρεμματικό φόρο και ανάλογες αποδείξεις της
Εφορίας, καλλιεργητικά έξοδα και επιμέλεια στη δενδροκομία, αποστολή μερισμάτων σε
διακατόχους ακόμα και στην Αμερική, αποδείξεις εργαζομένων για τις διάφορες ανάγκες,
πρόχειρες καταστάσεις δικαιούχων σε δράμια των κτημάτων και εν γένει ένα αρχείο χρήσιμο
στην έρευνα, για να διαπιστώσει κανείς τη δραστηριότητα των ανθρώπων. Το αρχείο αφορά
μόνο το κεντρικό τμήμα της όλης έκτασης με την ονομασία ΣΑΛΟΝΙΚΗ και για τα έτη 1926-1950
και θα κατατεθεί στην Ι.Λ.Ε.Α., όπως προείπαμε, προς εμπλουτισμό του μεγάλου Αρχείου της.
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Χρειάζεται, για μια επισταμένη θεώρηση της ανθρώπινης παρουσίας και τις δραστηριότητες
εκεί, να αναφερθούμε και στους Βλάχους – Σαρακατσάνους και τις σχέσεις τους με τους
Μενιδιάτες. Φαίνεται, όπως είπαμε, ότι η παρουσία τους στην Πάρνηθα ανάγεται στους αιώνες
της Τουρκοκρατίας ή ακόμα νωρίτερα. Μετά την απελευθέρωση έντονη υπήρξε η
δραστηριότητά τους, εκεί μάλιστα κατά τη μεσοβασιλεία ο Καθηγητής Πανεπιστημίου σήμερα
Γιάν. Κολιόπουλος μετά από Αρχειακές έρευνες, Αρχείο Βακαλόπουλου κ.λπ., στα Γ.Α.Κ.
σημειώνει στο εξαίρετο βιβλίο του «ΛΗΣΤΕΣ» ότι αρκετοί ληστές είχαν συγγένειες με
βλαχοποιμένες και αναφέρει ονόματα.
Είναι η εποχή που παρουσιάζεται κάμψη της Μενιδιάτικης δραστηριότητας και μάλιστα μετά
το 1851 για αρκετά χρόνια δεν έχουμε στη διάθεσή μας στοιχεία για ενοικιάσεις χορτονομής.
Ποιος άραγε μπορούσε να εργαστεί σε ένα ληστοκρατούμενο χώρο όπου αποσπάσματα της
χωροφυλακής κυνηγούσαν ληστές;
Οι σχέσεις Μενιδιατών – βλαχοποιμένων κυριαρχούνταν από δυσπιστία, αλλά και σκωπτική
διάθεση. Ο μακαρίτης Μήτσος Βλάχος, Μενιδιάτης, μου εμπιστεύθηκε σε κάποια συνέντευξή του
το 1992 ένα τετράστιχο στα Αρβανίτικα: «Βρε τσοπάν με δε με δη, ζρ νι ντρου ε μπένε ντι»
δηλαδή «βρε τσοπάνε με πρόβατα και γίδια, πάρε ένα ξύλο και κάντα δύο», ενδεικτικό της
άποψης ότι οι βλαχοποιμένες δεν ασχολούνταν εκτός από την κτηνοτροφία με άλλα
επαγγέλματα εκτός από να κόψουν ένα ξύλο και να το κάνουν δύο, άλλωστε είναι γνωστό ότι
δεν είχαν έγγειο ιδιοκτησία και ζούσαν μια νομαδική ζωή. Όμως έκαναν αριστουργήματα με την
ξυλογλυπτική και την υφαντική. Χαρακτηριστικό της δυσπιστίας των χωρικών Μενιδίου είναι
και το διασωθέν δίστιχο: «Άμα κάνεις βλάχο φίλο, πάρε και κανένα ξύλο». Σημειώνουμε τέλος ότι
υπήρχε μια έντονη αντιπαράθεση με τους Μενιδιάτες κτηνοτρόφους Μιχαίους, Βησσαράκηδες,
Πουραΐμηδες, Τριβελέους, Βαρελάδες, Μαρίνηδες κ.α.
Κατά χρέος αναφέρουμε τη θυσία 17 βλαχοποιμένων στην Πάρνηθα το Ιούλιο του 1944, όταν
ήδη ο Γερμανικός φασισμός ψυχοραγούσε. Σε μια από τις πολλές εκκαθαριστικές επιχειρήσεις
των Γερμανών στην Πάρνηθα από Σαλονίκι – Λοιμικό – Μόλα, Ντράσιζα εναντίον των
ανταρτών, συνελήφθησαν και 17 βλαχοποιμένες, οδηγήθηκαν στην περιοχή «Γούρνα» και
εκτελέστηκαν εντελώς άδικα. Ένα απέριττο μνημείο θυμίζει σήμερα τη θυσία τους και τους
απάνθρωπους βάρβαρους εκτελεστές.
Έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη θα αποκαλύψει και άλλα θύματα, Χασιώτες και Μενιδιάτες,
εκτελεσθέντες στον ίδιο χώρο της Πάρνηθας από τους Γερμανούς κατακτητές.
Κλείνουμε την ανακοίνωση με τις προτάσεις της τελευταίας διαχειριστικής έκθεσης του 1997
όσον αφορά την ιδιοκτησία και το μέλλον των εκτάσεων αυτών, καθώς και το νομικό καθεστώς
που αφορά την μεγάλη αυτή έκταση.
Με το ΒΔ 644/61 κηρύχθηκε ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας. Ο πυρήνας περιλάμβανε 38.230
στρέμματα και η περιφερειακή ζώνη, ήταν όλη η έκταση αρμοδιότητας Δασαρχείου Πάρνηθας.
Με το ΠΔ 644/61 κηρύχθηκε η Πάρνηθα ως τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλους. Τα δάση
Λοιμικού και Σαλονίκης, οι όμορες του πυρήνα του Εθν. Δρυμού δασικές εκτάσεις ορίστηκαν ως
καταφύγια θηραμάτων.
Την Πάρνηθα επίσης αφορούν διεθνείς συμβάσεις:
1)
Σύμβαση Βέρνης 1983 για μεταναστευτικά είδη πτηνοπανίδας.
2)
Σύμβαση Βέρνης 1979 για την προστασία άγριας χλωρίδας – πανίδας.
Επίσης οδηγίες 79/409 ΕΟΚ περί προστασίας άγριων πτηνών και
οδηγία 92/43 ΕΟΚ – Δίκτυο NATURA 2000 περί διατηρητέων φυσικών οικότοπων.
Η Διαχ. Έκθεση του Δασαρχείου Πάρνηθας του 1997 (συντάκτης: Γ. Αμοριανιώτης και
συνεργάτες) τεύχ. Β΄ σελ. 357 αναφέρει: «Για τον Εθν. Δρυμό Πάρνηθας πρέπει να
απαλλοτριωθούν αναγκαστικά τα δικαιώματα διακατοχής στα δάση Λοιμικού και Σαλονίκης ……
γιατί οι εκτάσεις αυτές πρόκειται να ενταχθούν στη ζώνη απολύτου προστασίας του Εθνικού
Δρυμού Πάρνηθας».
Τέλος το Π.Δ. της 24/7/2007 τεύχ. Δ΄ αρ. ΦΕΚ 336 περί ζωνών προστασίας Πάρνηθας οι
εκτάσεις Σαλονίκης – Λοιμικού – Μήλεσι Τσαπόχθι εντάσσονται στη ζώνη Α1 απολύτου
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προστασίας, όπου απαγορεύεται κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα πλην της περιήγησης και
επιστημονικής έρευνας. Στην ουσία δημεύονται τα δικαιώματα διακατοχής εντελώς
αντισυνταγματικά και άδικα κατά τους διακατόχους.
Έτσι εναπόκειται στη διάθεση των κληρονόμων των διακατόχων, η προσφυγή στη
Δικαιοσύνη να διεκδικήσουν την αποζημίωση των δικαιωμάτων τους διακατοχής στα μεγάλα
αυτά δασοκτήματα και είμαστε βέβαιοι ότι θα δικαιωθούν.

Χάρτης της περιοχής του Λοιμικού

Πύργος Λοιμικού
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Ο Άγιος Νικόλαος Λοιμικού

Η λάκκα Αγίου Νικολάου Λοιμικού

Άγιος Γεώργιος Λοιμικού
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Η λάκκα «3 πηγάδια» Λοιμικού

Ελάφι της Πάρνηθας
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
10ου ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΙΩΤΑ 23/10/2011
Κυρίες και κύριοι,
Ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, το 10ο Συμπόσιο Ιστορίας – Λαογραφίας Αττικής,
περνάει απόψε στην ιστορία της υπαίθρου Αττικής.
Άκουσα με εύλογο ενδιαφέρον και ικανοποίηση τα ευγενικά σας σχόλια και τους
υπερβολικούς οφείλω να ομολογήσω επαίνους προς όλους τους συντελεστές της ολοκλήρωσης
και της επιτυχίας της διοργάνωσης και σας ευχαριστώ από βάθους καρδιάς.
Δόθηκε η ευκαιρία στο κοπιαστικό, αλλά ενδιαφέρον, για όλους μας τετραήμερο να
ακουστούν και να καταγραφούν μια σειρά από νέα στοιχεία για την ιστορία και τον πολιτισμό
αυτού του πολύπαθου και λαμπρού χώρου της υπαίθρου Αττικής που αποκάλυψαν νέες πτυχές
της ιστορίας του.
Οι σαράντα οκτώ πρωτότυπες εισηγήσεις του Συμποσίου, από εξαίρετους Επιστήμονες
συνέδρους, έδειξαν χωρίς αμφιβολία πιστεύω, πόσο απαραίτητη ήταν η συνέχιση του θεσμού
που διακόπηκε το 2002.
Αρχίσαμε το 1988 με πρωτοβουλία της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών τη
διοργάνωση των Συμποσίων και ο ενθουσιασμός που επικράτησε, δημιούργησε άλλες οκτώ
διοργανώσεις με λαμπρά αποτελέσματα χάρη στην έμπνευση και τον ευλογημένο μόχθο
προσώπων και φορέων της Τοπικής αυτοδιοίκησης που στήριξαν το θεσμό. Τα πρακτικά των
Συμποσίων που εκδόθηκαν αποτέλεσαν μια βιβλιογραφική παρακαταθήκη σημαντική και
αιώνια. Το Δ.Σ. της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών πήρε σήμερα τη σκυτάλη της
συνέχισης του θεσμού με την ευαισθησία που εύλογα έχει, εορτάζοντας μάλιστα τα τριάντα
χρόνια της ιστορίας της. Συμβουλεύτηκε τα μέλη της άτυπης Γραμματείας των προηγουμένων
Συμποσίων, τα οποία με θέρμη παρότρυναν για τη νέα πρωτοβουλία, έστω και αν
διατυπώθηκαν διαδικαστικές αντιρρήσεις.
Άρχισε λοιπόν ένας δεύτερος κύκλος Συμποσίων με το ίδιο σκεπτικό και θεματολόγιο. Και
κάθε φορά σε άλλη πόλη της Αττικής θα διοργανώνεται το επόμενο Συμπόσιο. Κρατήσαμε την
αρίθμηση από σεβασμό στο μόχθο των προηγουμένων συντελεστών και τιμούμε τα πρόσωπα
και τους φορείς που έγραψαν την ιστορία των Συμποσίων του παρελθόντος. Η παρουσία των
προέδρων των προηγούμενων διοργανώσεων στην παρούσα διοργάνωση σφυρηλατεί το θεσμό
για επιτυχή συνέχιση. Η ηλεκτρονική εποχή που κυριαρχεί στη ζωή μας, έδωσε την ευκαιρία να
περάσει στο διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο, και τα ξενιτεμένα μας παιδιά, ο απόηχος και η ζωντανή
εικόνα του Συμποσίου, μέσα από την ιστοσελίδα dekatosymposio.blogspot.com
Θερμές ευχαριστίες στον καθηγητή κ. Κώστα Ζίγκιρη και τον επιμελητή των πρακτικών και
δημοσιογράφο κ. Αργύρη Αργυρόπουλο, που από την πρώτη στιγμή ανέλαβαν αυτό το δύσκολο
έργο, αλλά και την καθημερινή ενημέρωση μέσω του site του συμποσίου όσο και από τα
προσωπικά τους site. (Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών και Μενιδιάτης)
Θέλαμε, οι οργανωτές, από την πρώτη στιγμή να περάσει σ’ όλο τον κόσμο, ότι η γωνιά αυτής
της Αττικής στις δύσκολες ώρες που περνάει η χώρα μας παράγει πολιτισμό και ελπίζω στη
μετάδοση αυτού του αισιόδοξου μηνύματος.
Δεν θα μπω στην ανάλυση και την αξία των επιμέρους εισηγήσεων. Αυτό θα αποτιμηθεί από
το κοινό στο εξής, εκφράζω όμως από μέρους της Ο.Ε. τη βαθειά μας ικανοποίηση για την
πνευματική συνεισφορά την σεμνότητα και την επιστημονική επάρκεια των Συνέδρων, αλλά και
τη συμμετοχή και πρωτοφανή προσήλωση του κοινού που παρακολούθησε το Συνέδριό μας.
Με συντομία θα ευχαριστήσω από τη θέση αυτή τον αγαπητό φίλο Πρόεδρο της Ι.Λ.Ε.Α. κ.
Γιώργο Φυτά που πρώτος αυτός μας ζήτησε να οργανώσουμε το 10ο Συμπόσιο και επέμενε
παρά τις όποιας μορφής αντιξοότητες να προχωρήσουμε, αλλά και το Δ.Σ. της Ι.Λ.Ε.Α. την τιμή

382

που μου έκανε να μου αναθέσει την προεδρία και τέλος να αναλάβει το οικονομικό κόστος της
διοργάνωσης.
Ευχαριστώ τον σεβασμιότατο μητροπολίτη μας κ. κ. Αθηναγόρα για την ευγενική και πατρική
του παρουσία στις εργασίες του Συμποσίου.
Ευχαριστώ το Δήμαρχο Αχαρνών κ. Σωτήρη Ντούρο και το Δημοτικό Συμβούλιο για την
συμπαράσταση, τη συνεισφορά του και τη στήριξη της προσπάθειάς μας, καθώς και τους κ. κ.
αντιδημάρχους και υπαλλήλους του Δήμου.
Ευχαριστώ από μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής για την πολύμοχθη συνεισφορά τους, τα
μέλη της Ι.Λ.Ε.Α., τους συνέδρους με τις πρωτότυπες εισηγήσεις τους και το κοινό γενικά που
παρακολούθησε τις εργασίες του Συμποσίου.
Για τις παράλληλες εκδηλώσεις μας ευχαριστώ την κ. Νίκη Κολυβά και τις κυρίες που
συμμετείχαν στην έκθεση τοπικής χειροτεχνίας και τα τοπικά εδέσματα που μας προσέφεραν
και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υπευθύνους και τα μέλη των χορευτικών συγκροτημάτων του
Πνευματικού Κέντρου Ασπροπύργου, της «Γρίζας» Άνω Λιοσίων και του Λυκείου Ελληνίδων
Αχαρνών που συμμετείχαν και μας χάρισαν ευχάριστες στιγμές και μνήμες τοπικής παράδοσης.
Ιδιαίτερη μνεία οφείλεται στη συνεισφορά και συμμετοχή των αρχαιολόγων της πόλης μας και
ειδικά της κ. Ειρήνης Αναγνωστοπούλου για την ξενάγηση των συνέδρων στην Αρχαιολογική
Συλλογή Αχαρνών και το Θολωτό Μυκηναϊκό Τάφο της Λυκότρυπας.
Κυρίες και κύριοι, ο θεσμός εδραιώνεται σε σωστές βάσεις και πάλι. Είμαστε βέβαιοι για τη
συνέχιση, έτοιμοι να παραδώσουμε τη σκυτάλη και αισθανόμαστε ευτυχείς για το άρωμα
πολιτισμού που αναδύει σ’ αυτή την αίθουσα και την πόλη των Αχαρνών.
Εάν δε για οποιοδήποτε λόγο ή αντιξοότητα δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τη συνέχιση των
Συμποσίων, εμείς από την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών σας υποσχόμαστε, ότι σε
δυο χρόνια θα διοργανώσουμε στην πόλη μας το 11ο Συμπόσιο Ιστορίας – Λαογραφίας Αττικής,
πιστεύοντας στην αξία της συνέχισης του θεσμού.
Ευχαριστώ!

Σταματίνα Στριφτού- Βάθη, Δημήτρης Γιώτας
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Το ιστορικό και λαογραφικό μουσείο Αχαρνών
Η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών, Ν.Π. Ιδιωτικού Δικαίου, ιδρύθηκε το 1981
από μέλη κυρίως του Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών.
Από το 1977 ο Ορειβατικός Σύλλογος είχε ξεκινήσει τη συλλογή λαογραφικού υλικού,
δημιουργώντας μια μικρή λαογραφική συλλογή που στεγαζόταν σε ενοικιασμένο κτήριο.
Αρκετοί συμπολίτες βοήθησαν αυτή την πρωτοβουλία προσφέροντας αντικείμενα, αλλά και
αρχαιολογικά ευρήματα.
Το 1982 ο Δήμος Αχαρνών παραχώρησε για στέγαση της Λαογραφικής Συλλογής το κτήριο
του παλαιού δημαρχείου στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών. Παραδόθηκαν τότε, το 1982, στην
αρχαιολογική υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ. 16 αρχαιολογικά ευρήματα που αποτέλεσαν την υποδομή
της Αρχαιολογικής Συλλογής Αχαρνών η οποία στεγάστηκε στο κτήριο αυτό, στο ισόγειο, ενώ
στον όροφο στεγάστηκε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Ι. Λ. Ε. Αχαρνών.
Η Ι. Λ. Ε. Αχαρνών ανέπτυξε σημαντική πολιτισμική δράση σε όλη την τριακονταετή πορεία
της.
Ο σεισμός του 1999 έπληξε το κτήριο όπου στεγαζόταν το Αρχαιολογικό και Ιστορικό
Μουσείο. Το μεν Αρχαιολογικό, αυτοτελές, με την ονομασία ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΑΧΑΡΝΩΝ, υπαγόμενη στο ΥΠ.ΠΟ., μεταφέρθηκε στην οδό Φιλαδελφείας έναντι του
Δημαρχιακού Μεγάρου, το δε Λαογραφικό υπολειτουργούσε. Ακολούθως με πρωτοβουλία της
Νομαρχίας Ανατ. Αττικής και του Δήμου Αχαρνών αποκαταστάθηκε το κτήριο και ανατέθηκε σε
Μουσειολόγους με επικεφαλής την καθηγήτρια του Πολυτεχνείου κ. Σόνια Χαραλαμπίδου η
πλήρης μελέτη της νέας πλέον εγκατάστασης με σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές
(κλιματισμός, εξαερισμός, φωτισμός, οπτικοακουστικά μέσα, προθήκες, προδιαγραφές
ασφαλείας κλπ). Η Ι. Λ. Ε. Α. έχει περί τα 20.000 αντικείμενα και στο νέο Μουσείο
παρουσιάζονται ψηφιοποιημένες οι συλλογές της. Χρηματοδότης της ανακαίνισης του κτηρίου,
αλλά και της Μουσειακής μελέτης και εφαρμογής υπήρξαν η Νομαρχία Ανατ. Αττικής και ο
Δήμος Αχαρνών.
Για να ολοκληρωθεί η προσπάθεια, η Ι. Λ. Ε. Αχαρνών δαπάνησε όλο το αποθεματικό της, για
να παρουσιαστεί ανακαινισμένο και σύγχρονο το νέο Μουσείο της στο κοινό, με ελεύθερη
είσοδο, την 16η Οκτωβρίου 2011.
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Κατάλογος Εισηγητών
1. Αικατερίνη Παντελίδου-Αλεξιάδου
2. Ειρήνη Αναγνωστοπούλου
3. Γ.Ν. Αντωνακόπουλος
4. Βασιλική Αντωνοπούλου
5. Ειρήνη Απλαδά
6. Ελένη Ασημακοπούλου
7. Σταματίνα Στριφτού – Βάθη
8. Σοφία- Μαρία Βερούτη
9. Δημ. Βογιατζής
10. Παρασκ. Κοψιδά-Βρεττού
11. Σπύρος Βρεττός
12. Θεοδώρα Γεωργουσοπούλου
13. Αντωνία Γιαλλελή
14. Μαρία Πλάτωνος-Γιώτα
15. Δημήτρης Γιώτας
16. Μαρία Γκασούκα
17. Ιωάν. Γκικάκης
18. Ιωάννα Γκουρτζιούμη
19. Στέλλα Δρένη
20. Ελευθερία Ζαγκουδάκη
21. Νικόλαος Καλοσπύρος
22. Σταματία Κατσανδρή
23. Κυριακή Χρυσού-Καρατζά
24. Θανάσης Κατάρας
25. Αιμιλία Μαρίνα Κόλλια

26. Ιωάννα Κόκλα
27. Μαργαρίτα Κλαδιά
28. Νίκη Τσίγκου - Κολυβά
39. Τάσος Κούζης
30. Αγγ. Κομποχόλη
31. Λεων. Κουρής
32. Χάρης Κουτελάκης
33. Νικόλαος Λαζάρου
34. Ζωή Μάργαρη
35. Μαρία Μαργώνη
36. Χρήστος Μηλιώνης
37. Νικ. Π. Οικονομίδης
38. Γεώργιος Πάλλης
39. Βαγγέλης Δ. Πανταζής
40. Κων. Καζά-Παπαγεωργίου
41. Χριστίνα Πινάτση
42. Στέλιος Πλακίτσης
43. Λαμπρινός Πλατυπόδης
44. Μαρία Πολύζου
45. Γεώργιος Σαριγιάννης
46. Αναστ. Στάμου
47. Σπύρος Στεργίου
48. Γιώργος Φυτάς
49. Γιάννης Χαιρετάκης
50. Ανθή Χοτζάκογλου
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Ευχαριστίες
Η Οργανωτική Επιτροπή του 10ου Συμποσίου Ιστορίας & Λαογραφίας, καθώς και το Δ.Σ της
ΙΛΕΑ αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν όσους συνέβαλλαν στην επιτυχία του 10ου
Συμποσίου:
Τον Δήμο Αχαρνών για την παντοειδή συνεισφορά του, όπως: παραχώρηση αίθουσας
Συμποσίου, catering, μεταφορικά και εποπτικά μέσα, δείπνο συνέδρων.
Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής.
Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και των προεδρείων των συνεδριάσεων.
Την κα Νίκη Κολυβά και τις κυρίες- μέλη της Ι.Λ.Ε.Α. για την έκθεση της Αχαρναϊκής
Χειροτεχνίας.
Τις αρχαιολόγους κα Ειρήνη Αναγνωστοπούλου και κα Έλενα Κασωτάκη για τις ξεναγήσεις
σε αρχαιολογικούς χώρους.
Τους δημοσιογράφους κ. Αργύρη Αργυρόπουλο, κ. Κώστα Ζίγκιρη, κ. Γιώργο Νιώρα και κ.
Γιάννη Καλομενίδη για την φωτογράφηση, συλλογή υλικού και προβολή του Συμποσίου μέσω
ιστοσελίδων.
Τα χορευτικά του Π.Κ Ασπροπύργου, «Γρίζας» Άνω Λιοσίων και Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών
για την εντυπωσιακή παρουσία τους.
Τους συνέδρους για τη συμμετοχή τους και τις ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις τους.
Τα μέλη της Ι.Λ.Ε.Α., τους επισήμους και το κοινό που παρακολούθησαν το Συμπόσιο.
Τους επιμελητές συλλογής και έκθεσης των πρακτικών κ. Αργύρη Αργυρόπουλο και κα
Μαργαρίτα Κλαδιά.
Στο Συμπόσιο παρευρέθηκαν και παρακολούθησαν τις εργασίες του: Οι Δήμαρχοι Αχαρνών
και Φυλής κ. Σωτ. Ντούρος και κ. Δημήτριος Μπουραΐμης.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Αχαρνών – Ιλίου και Πετρούπόλεως κ. Αθηναγόρας, ο πρ. Υπουργός κ.
Στάθης Γιώτας, οι καθηγητές πανεπιστημίου Ταξ. Κόλιας, Άννα Γουϊλ – Μπαδιεριτάκη, καθώς
και οι σύνεδροι καθηγητές, η διευθύντρια του κέντρου έρευνας Λαογραφίας της Ακαδημίας
Αθηνών κα. Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη και στελέχη του κέντρου. Οι πρόεδροι των
προηγούμενων Συμποσίων κ. Δ. Καλλιέρης, κ. Αλ. Σύρμας, κ. Γεωργ. Γιαγτζόγλου και κ. Μαρούλα
Χατζηδημητράκη – Λίτσικα. Επίσης αρχαιολόγοι, φιλόλογοι, ιστορικοί, αντιδήμαρχοι και
δημοτικοί σύμβουλοι, δημοσιογράφοι και πλήθος κόσμου.

Νίκη Τσίγκου- Κολυβά,
Σωτήρης Παρθενίου,
Ελένη Δίελα,
Γιώργος Φυτάς.
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Ξενάγηση στον θολωτό Μυκηναϊκό τάφο Αχαρνών
387

Ξενάγηση στην Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών
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Ξενάγηση στο λαογραφικό μουσείο της Ι.Λ.Ε.Α

Ξενάγηση στο λαογραφικό μουσείο της Ι.Λ.Ε.Α
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Έκθεση χειροτεχνίας

Δείπνο εισηγητών και επισήμων σε ταβέρνα των Αχαρνών
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