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ΤΟ  ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ  ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΤΕΥΧΟΣ  49 ΙΟΥΝΙΟΣ 2020  

Το κώνειον και το «Κείων νόμιμον» 

σελ. 40 - 43 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ—ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΚΔΟΣΗ 

Υπεύθυνος: Νίκος Νικητίδης 

Email amorgos51@gmail.com  

Σ’ αυτό το τεύχος γράφουν και 

φωτογραφίζουν: 

Ζήσης Αντωνόπουλος, Γιάννης 

Γαβαλάς, Γιάννης Δεσποτίδης, 

Δημήτρης Θεολογίτης, Ρένα 

Καρακατσάνη, Βασίλης 

Κουλουμπέρης, Δαυίδ 

Κουτσογιαννόπουλος, 

Θανάσης Παπανικολάου, 

Βαγγέλης Παπιομύτογλου 

Κείμενα και φωτογραφίες 

προστατεύονται από τη 

νομοθεσία για τα πνευματικά 

δικαιώματα. Για  αντιγραφή ή  

αναπαραγωγή, απαιτείται η άδεια 

των συγγραφέων και των 

φωτογράφων. 

ΠΑΛΙΑ ΑΜΟΡΓΟΣ 

Ανταλλακτήριος πράξις της 
Καλοταριτίσσηςς           σελ. 4 

Διήγηση του μυλωνά Νικόλα Ζερβού  
σελ. 5 

Περιεχόμενα 

ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 

σελ. 24-25 

 

φωτογραφία εξωφύλλου 

Μανώλης Σιμιδαλάς 
 

Ελίχρυσο το ανατολικό 

Helichrysum anatolicum 

στα γκρεμνά του Κρίκελου 

… ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Ένα φονικό δράμα στα Εξάρχεια 
του 1898                     σελ. 6-7 

Ο φόνος του ρεβόλβερ              
σελ. 7 

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 
Το έπος των αμοργιανών οικιστών 
στις Μικρές Κυκλάδες     σελ. 10-11 
 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
Μονοπάτια με θέα το απέραντο 
γαλάζιο                       σελ.  14-17 
 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
Κυπριακές εικόνες στην Αμοργό                 
                              σελ. 18 
Το ψηφιακό μουσικό αρχείο 
Αμοργού                     σελ. 19 
ΝΗΣΙΑ 
Προσκύνημα στην Κίναρο   
                                   σελ. 22-23 
ΦΥΣΗ 
Τα πουλιά στην Ηρακλειά  
                                   σελ. 28-29 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Η οικιστική οργάνωση της Αμοργού                    
                         σελ.  30-31 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
Τα μαντεία και οι πρακτικές τους 
στην Αμοργό                 σελ.32-33 
 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ 
«Μετάνοια, αφέντη παπά…» 
κείμενο του Σαράντου Καργάκου 
                          σελ. 44-45 
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1661 απριλίου 15 

 

Την σήμερον θέλουσιν όλοι οι οικοκυροί του νησίου 

της Αμοργώς ιερείς τε και λαϊκοί οι κάτωθεν γεγραμ-

μένοι και κάμουσιν τελείαν αλλαξίαν με τους πατέ-

ρες της Παναγίας του μονασθηρίου της Αμοργώς. 

Και δίδουσιν οι πατέρες τον τόπον όπου έχουν την 

Καλοταρίτισσαν να απομένη να είναι των κοσμικών 

και οι κοσμικοί δίδουν του μονασθηρίου τον Κρίκελ-

λον να είναι του μονασθηρίου απού τον Βόθοναν την 

Βαθείαν Λαγγάδα και μέσα ως καθώς και όταν τον 

επάκτωναν οι κοσμικοί αποκεί τον εροστάτιζαν έτζι 

να είναι του μονασθηρίου αιώνα αιώνος. 

Ακόμη τον τόπον του μεγάλου Θεολόγου απού τα 

οροστατίσματα όπου γράφει το βραβείον του μονα-

σθηρίου να είναι του μονασθηρίου και άλλος κανείς 

να μη πατζάρεται. Ακόμη όλοι οι τόποι και τα μα-

ντροκαθίκια οπού από έκπαλαι είχεν το μονασθήρι 

να είναι πάλιν του μονασθηρίου αιώνα αιώνος, έξω 

απού την Καλοταρίτισσαν και όποιος ήθελεν σηκω-

θήν εναντίος εις ταύτα όλα απού άνωθεν γράφομεν 

να είναι αφωρεσμένος απού της αγίας και ομοουσίου 

και αδιαιρέτου Τριάδος εν τω νυν αιώνι και εν τω 

μέλλοντι και να κληρονομήση τας αράς των τιη θεο-

φόρων πατέρων των εν Νικαία και η μερίς αυτού με 

του προδότου Ιούδα και την κατάραν της παναγίας 

και κοντενάδος ρεγάλια 200 ήγουν διακόσια του κατά 

καιρόν αυθεντός. Το δεν παρόν να μένη ασφαλές τε 

και βέβαιον αιώνα του αιώνος και διά τούτο ιδιοθε-

λώς απογράφονται και στέργουν 

Νικόλαος ιερεύς και οικονόμος μαρτυρώ τα 

άνωθεν 

Ιωακείμ ιερομόναχος Μοθωναίος μαρτυρώ τα 

άνωθεν 

παπά Ιωάννης Σκαρλάτος μαρτυρώ τα άνωθε 

Κώστας ιερεύς Βλαβιανός στέργω 

παπά Νικήτας μαρτυρώ τα άνωθε 

παπά Μιχάλης στέργω 

Ιωάννης ιερεύς Πάσαρης στέργω 

Αντώνης ιερεύς Χαρακόπος μαρτυρώ τα άνω 

Γεώργιος ιερεύς τα άνω στέργω 

Κώστας ιερεύς Μοθωναίος στέργω 

παπά Μιχάλης Καλλίστρατος στέργω 

Σταμάτης ιερεύς στέργω 

Διάκος της Διαχιμούς στέργω 

Νικόλας Σκαρλάτος στέργω 

Πολυεκτος ιερεύς στέργω 

Λέος ανεγνώστης Γαβαλάς μαρτυρώ τ’ άνωθε 

Νικόλαος ιερεύς Μεντρινός στέργω 

Κώστας ιερεύς Θεολογίτης στέργω 

Ιωάννης ιερεύς Βλαβιανός στέργω 

Λουκάς ιερεύς στέργω εις τα άνωθε 

Δημήτρης Θεολογίτης και γέροντας στέργω 

Λέος Θεολογίτης και επίτροπος στέργω 

Γεώργης του Μαθιού και γραμματικός στέργω 

Ιωάννης του παπά [δυσανάγνωστο όνομα] μαρτυρώ 

τα άνωθε 

Ιωάννης Πράσινος στέργω 

Διάκος Σκαρλάτος μαρτυρώ τάνωθε 

Ιωάννης της Σοφίας στέργω 

… της Φόζαινας στέργω 

Θεόδωρος Εξαρχόπουλος στέργω 

Ιωάννης του Νικολή στέργω τα άνωθε 

Δημήτρης Γεράκης μαρτυρώ τάνωθε και πίτροπος 

του μοναστηρίου τάνωθεν γεγραμμένα 

Δημήτριος ιερεύς Πάσαρης στέργω εις τα άνωθεν 

Καγώ Ιωάννης ιερεύς νομικός και πρωτοπαπάς 

Αμοργού έγραψα με θέλημα και παρακαλίας των 

άνωθεν 

 

 

Τούτο θέλουσιν όλοι οι άνωθεν γεγραμμένοι ότι και 

‘ς τα ξύλα να μην ρεκέρουν τους κοσμικούς να κό-

βγουν και εις την εορτήν του τιμίου Σταυρού να είναι 

κρατημένοι οι πατέρες και να σφάζουν πέντε κεφά-

λια ζα και αν είχαν μαγκάρειν εις τούτο να έχουν 

αουτουριτάν οι κοσμικοί να κάνουν έναν κυνήγιν δια 

την εορτήν του τιμίου Σταυρού. 

Ανταλλακτήριος πράξις της Καλοταριτίσσης 



5 

5 Το Κάστρο της Αμοργού  
 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

Αρκεσίνη, 1961. Από αριστερά: Μαρίνος Λ. Κωβαίος από την Καλοταρίτισσα, Νικόλαος Νομικός επί 18 

χρόνια πρόεδρος της κοινότητας Αρκεσίνης, Νικόλαος Συνοδινός (Κενίκος), παπά Ηλίας Κωβαίος, 

Θεόδωρος Κωβαίος επί χρόνια πρόεδρος της Κοινότητας Αρκεσίνης, Μαρίνος Πάσσαρης (ο μικρός). 

(Αναγνώριση προσώπων από τους Ιωάννη Πράσινο και Νικόλα Νομικό) 

Μια περίοδο ήμουνα μυλωνάς στο μύλο 

του Μιχελάκη Νομικού στη Χώρα. Λίγο πιο 

πέρα από τη μεριά του πελάγου ανοίγεται 

ένας γκρεμός τόσο βαθύς και άγριος, που 

και τη μέρα άμα τονε βλέπεις σε πιάνει 

κρύα τρομάρα. Στο μάγουλό του, πιο χαμη-

λά από το μύλο, βρίσκεται το εκκλησιδάκι 

τ’ Άη Γιώργη, που το ‘χαμε παρηγοριά τις 

νύχτες βλέποντας το λιγοστό φως από τα 

καντήλια του. 

Μια νύχτα, κι ύστερα από πολλές μέρες 

μπουνάτσας, εφύσηξε βολικό αεράκι και 

δίχως χασομέρι ξεκίνησα για το μύλο, επει-

δή ήτανε φορτωμένος με αλέσματα παίρνο-

ντας και την κόρη μου για συντροφιά. 

Έζεψα κι άρχισα ν’ αλέθω κι η κόρη μου 

εξάπλωσε απάνω στα σακιά κι αποκοιμή-

θηκε. Κατά τη συνήθειά μου άφησα ανοι-

χτό το πανωπόρτι για να παίρνομε αέρα, 

την κατώπορτα όμως τηνε μαντάλωσα. 

Εκεί κατά τα μεσάνυχτα εξαφνιάστηκα από 

ένα δυνατό βρόντο που ακούστηκε στο 

κατώι. Έστησα αυτί μα αφού δεν ξανάκου-

σα τίποτα, συνέχισα τη δουλειά μου. Σε 

κάμποση ώρα όμως δεύτερος βρόντος 

Και σε λίγο τρίτος. Τότες πια βεβαιώθηκα 

και δένοντας το τιμόνι με το σκοινάκι, κατέ-

βηκα βιαστικός να δω τι γίνεται. 

Το παράξενο ήτανε πως η κόρη μου εκοι-

μούντανε ήσυχη και το πανωπόρτι βρισκό-

ταν στη θέση του. Μη βρίσκοντας την εξή-

γηση μέσα, άνοιξα και την κατώπορτα για 

να βγω στη ζεύτρα. Τη στιγμή όμως που 

εδρασκέιζα το κατώφλι του μύλου, μια 

μολυβένια σκιά επέρασε σα σύννεφο 

μπρος από τα μάτια μου και χάθηκε κατά 

τη μεριά του εκκλησακιού. Σκύβοντας τότε 

κατά κει είδα τα παραθύρια του σκοτεινά. 

Κατέβηκα αμέσως κι άναψα τα καντήλια. 

Γυρίζοντας συνέχισα τη δουλειά μου δίχως 

να συμβεί πια το παραμικρό. Οι βρόντοι 

ήτανε σημάδι πως τα καντήλια των Αγίω 

ήτανε σβηστά κι έπρεπε ν’ αναφτούνε γιατί 

ήτανε Σαββατόβραδο.» 

(«Ο ανεμόμυλος στις Κυκλάδες», Ζαφείρη 

Βάου και Στέφανου Νομικού, Αθήνα 1991) 

Διήγηση του Νικόλα Ζερβού από τη Χώρα 

https://www.facebook.com/ioannis.prasinos
https://www.facebook.com/nikolas.nomikos.1
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Ένα «φονικό δράμα» στα Εξάρχεια του 1898 

Λ ίγο πριν μπει ο 20ός αιώνας μια 

δολοφονία συγκλονίζει την μικρή 

τότε Αθήνα. Ο βουλευτής Τυρνάβου 

Θεοδόσιος Λυμπρίτης, εν ενεργεία 

συνταγματάρχης του Μηχανικού, πυ-

ροβολεί και σκοτώνει στα Εξάρχεια τον 

δεκανέα του Ιππικού Κωνσταντίνο 

Χρύση, 22 ετών.  Τα Εξάρχεια χτίστη-

καν εν μέρει με δομικά υλικά από τον 

παρακείμενο λόφο του Στρέφη. Τα 

νταμάρια που κατάστρεψαν τον λόφο 

του Στρέφη φαίνονται στην διπλανή 

φωτογραφία. 

Το φονικό συνέβη στις 21 Αυγούστου 

1898. Την εποχή εκείνη τα Εξάρχεια 

ήταν μία εκλεκτή συνοικία της Αθήνας, 

στην οποία κατοικούσαν μεγαλοαστοί 

και διανοούμενοι. Ένας τέτοιος μεγα-

λοαστός ήταν ο δολοφόνος συνταγμα-

τάρχης Θ. Λυμπρίτης, που ήταν ταυτό-

χρονα και βουλευτής, γιατί το 1898 δεν 

υπήρχε ασυμβίβαστο μεταξύ της βου-

λευτικής και της στρατιωτικής ιδιότη-

τας.  

Το φονικό ήταν αποτέλεσμα παρεξή-

γησης, όπως φαίνεται από τους μάρ-

τυρες του περιστατικού. Ο νεαρός δε-

κανέας Κ. Χρύσης είχε χάσει πριν 

τρεις μέρες την 18άχρονη αδελφή του. 

Ας δούμε την συνέχεια από τις μαρτυ-

ρίες που δημοσίευσαν τα ρεπορτάζ 

της εποχής. 

 

Αυτόπτης μάρτυρας 

Ο Νικόλαος Αριστάρχης μαζί με τον 

γιατρό Αρ. Σοφιανό και τον ανθυπολο-

χαγό πεζικού Λάζαρο Βουσάκη είχαν 

πάει στο σπίτι του δολοφονηθέντος Κ. 

Χρύση για να παρηγορήσουν την μη-

τέρα της οικογένειας Χρύση για τον 

χαμό της 18άχρονης θυγατέρας της. 

Για τα όσα ακολούθησαν ο Ν. Αρι-

στάρχης διηγείται: 

«Γύρω στις 11.30 τη νύχτα βγήκαμε 

από την οικία της οικογένειας Χρύση, 

που βρίσκεται στην οδό Θεμιστοκλέ-

ους. Έξω από το μπακάλικο του Τσα-

γκανά συναντήσαμε τον φονευθέντα 

δεκανέα Κώστα Χρύση, που φαινόταν 

πολύ μεθυσμένος. Του είπαμε να επι-

στρέψει στον στρατώνα του, όπου είχε 

υπηρεσία αλλά εκείνος αρνήθηκε. Ο 

αδελφός του, που ήταν μαζί μας, είπε 

στον ανθυπολοχαγό Λ. Βουσάκη να 

τον διατάξει να πάει στον στρατώνα. Ο 

Βουσάκης πράγματι του έδωσε διατα-

γή με αυστηρό ύφος και ο δεκανέας 

Χρύσης υπάκουσε και κατευθύνθηκε 

προς τον στρατώνα από την οδό Οικο-

νόμου. Τον ακολουθούσε από κοντά ο 

Βουσάκης κι εμείς πιο πίσω στα είκοσι 

βήματα. Όταν ο Χρύσης έφτασε στην 

διασταύρωση των οδών Τοσίτσα και 

Οικονόμου, κατόρθωσε να ξεφύγει 

από τα χέρια του Βουσάκη κι έφυγε 

τρέχοντας προς την οδό Ερεσσού.  

Μόλις είδα το περιστατικό, είπα στα 

υπόλοιπα μέλη της παρέας να επι-

στρέψουμε πίσω και να μπούμε στην 

οδό Ερεσσού από το κάτω μέρος. Μ’ 

αυτόν τον τρόπο θα βρισκόμαστε αντι-

μέτωποι με τον Χρύση και θα τον ε-

μποδίζαμε να διαφύγει. Πράγματι, τρέ-

ξαμε και πρώτος μπήκα εγώ στην οδό 

Ερεσσού. Μπαίνοντας αντίκρισα δυο 

σκιές, του Λυμπρίτη και του Χρύση. 

Δεν πρόφθασα να κάνω δύο βήματα 

και άκουσα τον πυροβολισμό. Στη συ-

νέχεια είδα τον Χρύση να πέφτει χά-

μω. Αμέσως μετά είδα τον Λυμπρίτη 

να μπαίνει στο σπίτι του, που ήταν εκεί 

κοντά, και σε λίγο να εμφανίζεται στο 

μπαλκόνι του. 

Στο μεταξύ κατέφθασε κι ο αδελφός 

του νεκρού, ο ανθυπίλαρχος Ε. Χρύ-

σης, ο οποίος έβαλε τις φωνές. Τον 

άκουσε ο κ. Λυμπρίτης και πάνω από 

από το μπαλκόνι που ήταν του φώνα-

ξε: «Ανθυπίλαρχε, είμαι ο Λυμπρίτης, 

συνταγματάρχης του Μηχανικού, εγώ 

τον σκότωσα». 

 

Η διήγηση του δολοφόνου 

Στις 23 Αυγούστου τα ρεπορτάζ που 

δημοσιεύονται διευκρινίζουν ότι δεν 

υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας στο 

«φονικό δράμα» των Εξαρχείων. Οι 

φίλοι της οικογένειας Χρύση δεν είχαν 

προλάβει να μπουν στην οδό Ερεσ-

σού, ενώ ο ανθυπολοχαγός Βουσάκης 

έκανε… την ανάγκη του στη οδό Τοσί-

τσα. Μερικοί Εξαρχειώτες είπαν ότι 

άκουσαν τον βουλευτή, συνταγματάρ-

χη Λαμπρίτη, που ήταν ντυμένος πολι-

τικά να κάνει αυστηρές συστάσεις στον 

Χρύση για την κατάστασή του, με απο-

τέλεσμα να καταλήξουν σε σύγκρου-

ση. Πάντως ο δολοφόνος, βουλευτής 

Λαμπρίτης, έδωσε συνέντευξη στους 

δημοσιογράφους για το «φονικό δρά-

μα» και διηγήθηκε τα εξής: 

«Επέστρεφα στην οικία γύρω στις 

11.30 τη νύχτα. Ενώ βρισκόμουν κο-

ντά στο σπίτι, άκουσα κάποιον να μου 

φωνάζει: «Πίσω κουφάλα, μην προχω-

ρείς». Νόμιζα στην αρχή ότι η φράση 

δεν απευθυνόταν σε μένα, αλλά αμέ-
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σως μετά είδα έναν δεκανέα του Ιππι-

κού να με πλησιάζει με απειλητικές 

διαθέσεις και να μου λέει: «Πίσω σου 

ρε, πούστη μην προχωρείς». 

Υπέθεσα ότι ο άγνωστος οπλίτης 

ήταν αποσπασμένος στην αστυνομία 

και φρουρούσε τον χώρο. Του είπα 

«άφησε με ήσυχο, πηγαίνω στο σπίτι 

μου, είναι αυτό εδώ που βλέπεις».  

Όμως ο δεκανέας με πλησίασε περισ-

σότερο κι έγινε πιο απειλητικός.  

Ύψωσα τότε την ράβδο που κρατού-

σα και προσπάθησα να τον απωθή-

σω, αλλά αυτός εξακολουθούσε να 

έρχεται προς εμένα. Αναγκάσθηκα να 

υποχωρήσω . Ο δεκανέας προσπά-

θησε να βγάλει το ξίφος του. Είμαστε 

τόσο κοντά, ώστε αν τον έβγαζε, θα 

με χτυπούσε οπωσδήποτε. 

Τότε έβγαλα το περίστροφό μου, το 

ύψωσα και του είπα: «Φύγε, γιατί θα 

σε χτυπήσω». Ο δεκανέας όμως συ-

νέχιζε να με απειλεί. Κατάλαβα ότι δεν 

υπήρχε άλλος τρόπος λύσεως και 

πυροβόλησα. Ο δεκανέας έπεσε κά-

τω. Μόλις τον είδα πεσμένο, ταράχτη-

κα πολύ κι άρχισα να συνέρχομαι. 

Τότε παρουσιάστηκε μπροστά μου 

ένας άγνωστος, ο οποίος ήταν ο αν-

θυπολοχαγός πεζικού κ. Βουσάκης, 

όπως μου είπαν αργότερα και του 

είπα «κάνε πίσω, είμαι ο συνταγμα-

τάρχης Λαμπρίτης». 

Μπήκα στο σπίτι μου εις άκρον τετα-

ραγμένος και περίμενα την εξουσία 

για να δώσω λόγο. Σημειωτέον δεν 

εγνώριζα ότι ο δεκανέας πέθανε.  

Την στιγμή εκείνη κατέφθασε ένας 

ανθυπίλαρχος, ο οποίος αγκάλιασε το 

σώμα του δεκανέα και φώναζε εναντί-

ον μου. Τότε βγήκα στο μπαλκόνι και 

είπα προς αυτόν: «Κύριε ανθυπίλαρ-

χε, μη κραυγάζετε, έπραξα το καθή-

κον μου, αμυνθείς υπέρ της ζωής 

μου». 

Ο βουλευτής Τυρνάβου Θεοδόσιος 

Λυμπρίτης, συνταγματάρχης του Μη-

χανικού, παραδόθηκε στην αστυνομί-

α, η οποία του επέτρεψε να παραμεί-

νει υπό φρούρηση στο σπίτι του, μέ-

χρις ότου ο αρμόδιος ανακριτής απο-

φασίσει αν θα προφυλακιστεί. 

Άρχισε ένα γαϊτανάκι αν ο Λυμπρίτης 

ήταν κανονικός βουλευτής ή βουλευ-

τής εκ στρατιωτικών. Αν πρέπει να 

τον δικάσει η ποινική ή η στρατιωτική 

δικαιοσύνη.  

Τελικά η δίκη του έγινε τον Οκτώβριο 

του 1898 στο Α’ Στρατοδικείο. Η από-

φαση βγήκε στις 21 Οκτωβρίου 1898. 

Με ψήφους 4-1 ο Λυμπρίτης κηρύ-

χτηκε αθώος. Τα επόμενα χρόνια 

βγήκε πολλές φορές βουλευτής. 

Συμπέρασμα; Η κατάληξη των 

«φονικών δραμάτων» στα Εξάρχεια 

είναι γνωστή από το 1898… 

Κύριο άρθρο 

Ο φόνος του ρεβόλβερ 
Νομίζομεν ότι πολύ σπεύδουν οι συνά-

δελφοι εκείνοι, οίτινες επί του προχθεσι-

νού αιματηρού οράματος εκδίδουν απο-

φάσεις είτε καταδικαστικάς, είτε αθωω-

τικάς διά τον κ. Λυμπρίτην. Το δικαίωμα 

αυτό δεν ανετέθη εις την δημοσιογραφί-

αν, αλλ’ εις την δικαιοσύνην της πατρί-

δος μας. Αυτή επελήφθη της υποθέσεως, 

θα μελετήση τα πραγματικά γεγονότα, 

θα εξετάση την στάσιν του παθόντος και 

του αδικήσαντος κατά την ώρα του ε-

γκλήματος, είμεθα δε πεπεισμένοι ότι 

και θα εκφέρη ετυμηγορίαν μη προ-

σκρούουσαν εις το δίκαιον, μη δυναμέ-

νην να παρεξηγηθή ως εκ της κοινωνικής 

θέσεως του φονεύσαντος συνταγματάρ-

χου. 

Αλλ’ εάν δεν έχη το δικαίωμα τούτο ο 

τύπος, έχει όμως εν άλλο δικαίωμα. Εν 

τω προσώπω του οπλοφορούντος συ-

νταγματάρχου κ. Λυμπρίτου να ρίψη 

κραυγήν οξυτάτην κατά της οπλοφορίας, 

ήτις βασιλεύει ενταύθα. 

Πρέπει νόμος αυστηρός να ψηφισθή ως 

τάχιστα διά την οπλοφορίαν, πρέπει αι 

αστυνομικαί διατάξεις κατ’ αυτής να 

ισχύσουν μετά παραδειγματικής αυστη-

ρότητος. 

Ημείς δεν θέλομεν ν’ αρνηθώμεν, ότι ο 

κ. Λυμπρίτης υπό περιστάσεις ανεξαρτή-

τους όλως της θελήσεως του εξετέλεσε 

την ανθρωποκτονίαν, αλλά πως ανώτε-

ρος αξιωματικός εκ των μάλλον ανε-

πτυγμένων, πως βουλευτής και σοβαρός 

άνθρωπος περιτρέχει τας οδούς της 

πρωτευούσης, έχων εις τα θυλάκιά του 

ρεβόλβερ περικλείον πέντε ή εξ θανά-

τους; Έχει εχθρούς  ο κ. Λυμπρίτης! Αλλά 

τις δεν έχει εχθρούς; Επομένως όλοι 

πρέπει να έχωμεν από εν ρεβόλβερ και 

να περιτρέχωμεν τας πλατείας! Με το 

ρεβόλβερ να πηγαίνωμεν εις τας ξενοδο-

χεία μας, με το ρεβόλβερ εις τα καφενεί-

α μας, εις τον περίπατόν μας! Αλλά τότε 

διατί να μη πυροβολώμεν χάριν διασκε-

δάσεως, διατί να μη επανέλθωμεν εις 

την ένδοξον εποχήν των περίφημων 

σελαχίων, τα οποία ήσαν κινηταί οπλο-

θήκαι και μετά πολλής επιδείξεως περι-

φερόμεναι.  

(Σκριπ», 24/08/1898) 

Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω 

ότι χθες περί ώρα 11 ½ της νυκτός 

επληροφορήθην ότι κατά τα Εξάρ-

χεια της συνοικίας Νεαπόλεως εφο-

νεύθη δεκανεύς τις. Έσπευσα πά-

ραυτα εκεί, ένθα έμαθον ότι ο δε-

κανεύς του 1ου ιππικού συντάγμα-

τος Κ. Χρύσης εν μέθη διατελών, 

συνηντήθη περί ώραν 11 και ¼ της 

νυκτός εις την γωνίαν της οδού 

Ερεσσού μετά του συνταγματάρχου 

του μηχανικού και βουλευτού Τυρ-

νάβου κ. Θοδοσ. Λυμπρίτου. Ο α-

νωτέρω δεκανεύς εσταμάτησε τον 

κ. Θ. Λυμπρίτην και τω είπε «πίσω, 

φύγ’ απ’ εδώ» και συγχρόνως υ-

ψωσεν την σπάθην μετά του κολε-

ού και απεπειράθη να επιτεθή κατ’ 

αυτού, οπότε ο κ. Λυμπρίτης ηνα-

γκάσθη να υποχωρήση υψών την 

ράβδον του. 

Αλλ΄επειδή ο δεκανεύς Χρύσης 

εξηκολούθει επιτιθέμενος κατά τον 

ανωτέρω τρόπον, ηναγκάσθη ο κ. 

Λυμπρίτης να πυροβολήση κατ’ 

αυτού δια περιστρόφου, η δε σφαί-

ρα, επιτυχούσα αυτόν κατά το στή-

θος, επέφερε μετ’ ολίγας στιγμάς 

τον θάνατον. Ο νεκρός μετεφέρθη 

εις τους στρατώνας του ιππικού και 

εκείθεν εις τον στρατιωτικόν νοσο-

κομείον. Καθ’ ην στιγμήν ο κ. Λυ-

μπρίτης συνυντήθη μετά του φο-

νευθέντος δεκανέως, επέστρεφεν 

εις την οικίαν του φέρων ιδιωτικήν 

ενδυμασίαν. Τον φονεύσαντα τον 

δεκανέα συνταγματάρχην κ. Λυ-

μπρίτην, ωδηγήσαμεν μετά του κ. 

φρουράρχου Αθηνών εκ της οικίας 

του εις τα φυλακάς των αξιωματι-

κών, ένθα και εφυλακίσθη. Των 

ανακρίσεων επελήφθη το ενταύθα 

φρουραρχείον 

Μετά της προσηκούσης τιμής 

Κ. Τσολάκος,  

αστυνόμος της καταδιώξεως 

Έκθεσις του αστυνόμου της καταδιώξεως 
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Σ την κορύφωση 

της πανδημίας με 

τον κορωνοΐό, καταγγέλθηκε ότι ένας 

εκσκαφέας χωρίς πινακίδες προχώ-

ρησε στην διάνοιξη ενός δρόμου 

μέχρι τον μεταβυζαντινό ναΐσκο του 

Χρυσόστομου, καταστρέφοντας τμή-

μα του παραδοσιακού μονοπατιού 

«Παλιά Στράτα» που περνάει από 

εκεί. 

Επισήμανση: Το όνομα «Παλιά 

Στράτα» δόθηκε για τουριστικούς 

λόγους, όταν η τότε Νομαρχία Κυ-

κλάδων και ο Τάσος Αναστασίου 

χάραξαν πεζοπορικές διαδρομές και 

τους έδωσαν ονόματα (π.χ. Ιτωνία). 

Το παλιό μονοπάτι Χώρας - Γιάλης 

έχει άλλη διαδρομή. Επομένως, δεν 

χρειάζονται υπερβολές στην υπερά-

σπιση του περιβάλλοντος του νη-

σιού, γιατί μπορεί να γυρίσουν ανά-

ποδα. 

Είναι γνωστό το παρασκήνιο προ-

σώπων, προθέσεων και καταστάσε-

ων για την επέκταση ενός δρόμου 

που η διάνοιξή του είχε σταματήσει 

με δικαστική απόφαση. Προς το πα-

ρόν, δεν επεκτεινόμαστε. Σημειώ-

νουμε πάντως ότι το θέμα του Χρυ-

σόστομου το είχαμε αναδείξει από το 

«Κάστρο της Αμοργού» πριν 16 

χρόνια, όταν η παρουσία του μνημεί-

ου ήταν άγνωστη στους περισσότε-

ρους (φωτογραφία από το δημοσίευ-

μα στην τελευταία στήλη). 

 

Η απάντηση 

Στο θέμα που δημιουργήθηκε απά-

ντησε ο δήμαρχος Αμοργού Ελευθέ-

ριος Καραΐσκος, ο οποίος μεταξύ 

άλλων δήλωσε: 

«Από το 1999 υπάρχουν αδειοδοτή-

σεις για την επισκευή και συντήρηση 

του βυζαντινού ερημητηρίου του Αγί-

ου Ιωάννη του Χρυσοστόμου του 

13ου αιώνα, χαρακτηρισμένου ως 

ιστορικού διατηρητέου μνημείου 

(ΦΕΚΒ’ 277/9-03-2000), το οποίο 

βρίσκεται νοτιοανατολικά του σημα-

τοδοτημένου μονοπατιού της 

«Παλιάς Στράτας», με διάνοιξη σχετι-

κού εργοταξιακού δρόμου για τις 

ανάγκες των εργασιών. Ο εν λόγω 

δρόμος που περιγράφεται σε διαδι-

κτυακά δημοσιεύματα, ξεκινάει από 

τμήμα του χωματόδρομου του υπάρ-

χοντος μονοπατιού και καταλήγει 

στον περίβολο του ερημητηρίου και 

διασταυρώνεται σε ένα σημείο με το 

μονοπάτι αυτό. 

Η αποκατάσταση του μοναδικού στο 

είδος του χριστιανικού μνημείου στις 

Κυκλάδες, το οποίο η αδιαφορία και 

απραξία δεκαετιών έχει φέρει στα 

όρια της πλήρους καταστροφής, όχι 

μόνο δεν θα καταστρέψει το χωμάτι-

νο τμήμα του σηματοδοτημένου μο-

νοπατιού, αλλά μέσα από την διάσω-

ση και προβολή του θα αναβαθμίσει 

όλη την πολιτιστική διαδρομή και το 

σπάνιας ομορφιάς τοπίο της περιο-

χής. Η διάσωση του μνημείου είναι 

χρέος μας και περιβαλλοντολογικό 

και πολιτισμικό. 

Η Δημοτική Αρχή από τη πρώτη 

στιγμή πορεύτηκε με τις αρχές της 

διαφάνειας και της δημοκρατίας. Οι 

πόρτες του Δημαρχείου και των υπη-

ρεσιών είναι ορθάνοιχτες, τα Δημοτι-

κά Συμβούλια μεταδίδονται στο διαδί-

κτυο…  

Η πρόοδος, η ανάπτυξη και η προ-

στασία της Αμοργού βρίσκεται στη 

σύνθεση απόψεων, στην κατάθεση 

προτάσεων, στο διάλογο και σίγουρα 

όχι στην υπερβολή και τον μηδενι-

σμό». 

«Εργοταξιακός» Χρυσόστομος.. 
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Η  απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων του δημο-

τικού συμβουλίου Αμοργού  είναι μια απόδειξη δη-

μοκρατικής λειτουργίας και διαφάνειας, που δίνει την 

δυνατότητα σε όλους, εντός και εκτός Αμοργού, να 

έχουν γνώση των αποφάσεων που αφορούν το νησί και 

του τρόπου που λαμβάνονται. Ταυτόχρονα και σε συν-

δυασμό με τις πολλαπλές μεταδόσεις των Ακολουθιών 

της Μεγάλης Εβδομάδας, αποτελεί ένα ελπιδοφόρο βή-

μα για τον ψηφιακό και γενικότερο εκσυγχρονισμό της 

Αμοργού.  Οι δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας 

είναι πολλές και απομένει στην δημιουργικότητα του 

δήμου να σχεδιαστούν κι άλλα σημαντικά βήματα. 
 

Ψήφισμα 
Στην τακτική συνεδρίαση της 25/05/2020 το δημοτικό 

συμβούλιο, εκτός των άλλων, εξέδωσε ομόφωνο ψήφι-

σμα για τις ανεμογεννήτριες στην Τήνο και γενικότερα 

στις Κυκλάδες, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«Ο Δήμος Αμοργού εναντιώνεται στην εγκατάσταση 

γιγαντιαίου, βιομηχανικών διαστάσεων έργου, αιολικών 

πάρκων (ανεμογεννήτριες) στο νησί της Τήνου και γενι-

κότερα στα νησιά μας διότι μια τέτοια κίνηση: 

1) Ανατρέπει τη βιωσιμότητα των νησιών μας. 

2) Υποβαθμίζει ανεπανόρθωτα το αναγνωρισμένο διε-

θνώς νησιωτικό φυσικό μας περιβάλλον. 

3) Καταστρέφει με την τσιμεντοποίηση μεγάλων εκτάσε-

ων γης το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα των 

νησιών μας, πολλές φορές χωρίς αναστροφή και δυνα-

τότητα αποκατάστασης, ενώ παράλληλα δημιουργού-

νται μεγάλα προβλήματα στους υδροφόρους ορίζοντες 

των νησιών μας. 

4) Παραβιάζει την καταγεγραμμένη από αιώνες πολιτι-

στική μας παράδοση, επιβάλλοντας νέους βιομηχανι-

κούς όρους διαβίωσης μας με αποτέλεσμα ολόκληρες 

οικογένειες να μεταναστεύουν από τον τόπο τους. 

5) Επιφέρει θανάσιμο πλήγμα στον τουρισμό μας και 

στην οικονομία που στηρίζεται σε αυτόν και στην οποία 

επενδύουν οι τοπικές κοινωνίες καθημερινά. 

6) Τσαλακώνει τα νησιά μας και τα αναγκάζει να θυσιά-

ζονται στο βωμό του κέρδους των επενδυτών και όσων 

αδειοδότησαν τις ενέργειες αυτές και μάλιστα εν μέσω 

πανδημίας, χωρίς τη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. 

7) Μετατρέπει το νησί της Τήνου και κατ΄ επέκταση όλα 

τα νησιά των Κυκλάδων σε ένα τεράστιο βιομηχανικό 

πάρκο. 

Ο Δήμος Αμοργού είναι θετικός στην ελεγχόμενη εγκα-

τάσταση ΑΠΕ στα νησιά, προκειμένου αυτά να αποκτή-

σουν ενεργειακή αυτονομία και να μην επιβαρύνουν το 

περιβάλλον με χρήση ρυπογόνων μορφών ενέργειας, 

αλλά είναι αντίθετος στις βιομηχανικού τύπου εγκατα-

στάσεις ΑΠΕ με ανεμογεννήτριες ή άλλα μέσα οι οποίες/

α, λόγω των χαρακτηριστικών τους δεν συνάδουν με το 

περιβάλλον, τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα των 

νησιών και τυχόν εγκατάστασή τους οδηγεί στην κατα-

στροφή την ακμάζουσα τουριστική οικονομία των νη-

σιών αυτών, μια οικονομία που πρέπει να προστατευθεί 

ως κόρη οφθαλμού, αφού είναι η μοναδική πηγή θέσε-

ων εργασίας, ελπίδας και αισιοδοξίας για τα νησιά». 

Στον δρόμο του ψηφιακού εκσυγχρονισμού 
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Ι στορία  

Ν Η Σ Ι Α  

Το έπος των Αμοργιανών οικιστών 

Δ ύο γεγονότα σημάδεψαν την ιστο-

ρία των Κυκλάδων μετά την δη-

μιουργία του ελληνικού κράτους (1832). 

Το ένα είναι στην Σύρο η δημιουργία της 

Ερμούπολης, της νεότερης ελληνικής 

πόλης. Αποικίστηκε από προσφυγικούς 

πληθυσμούς του Ανατολικού Αιγαίου, οι 

οποίοι ενισχύθηκαν σταδιακά με εσωτε-

ρικούς μετανάστες από άλλα νησιά των 

Κυκλάδων. 

Το δεύτερο γεγονός είναι ο αποικισμός 

Δονούσας, Κουφονησιού, Σχοινούσας 

και Ηρακλειάς από αμοργιανές οικογέ-

νειες, κυρίως από την περιοχή της Αιγιά-

λης. 

Το 1700 ο Γάλλος φυσιοδίφης Πιτόν ντε 

Τουρνεφόρ ταξίδεψε στο Αιγαίο. Για την 

Δονούσα γράφει:  

«Υπάρχει μόνο μία στάνη, καταφύγιο 5-

6 φτωχών βοσκών… Κάθε τρεις μήνες 

στέλνουν στους βοσκούς παξιμάδια». 

Βρήκε την Κέρο βοσκότοπο «όπου οι 

μοναχοί της Αμοργού στέλνουν δύο κα-

λόγερους την εποχή που παρασκευά-

ζουν τυριά. Εκτρέφουν εκεί περισσότερα 

από 300 αιγοπρόβατα». 

«Η Σχοινούσα είναι ένα άλλο ακατοίκητο 

νησί», γράφει, «όπου υπάρχουν μόνον 

τα χαλάσματα ενός ερειπωμένου χω-

ριού».  

Και αναφέρει για την Ηρακλειά: «Οι 

μοναχοί της Αμοργού, στους οποίους 

ανήκει η Ηρακλειά, εκτρέφουν εδώ 800-

900 αιγοπρόβατα. Συνήθως συναντά 

κανείς μόνον δύο φτωχούς καλόγερους 

που τα φροντίζουν και που επιζούν με 

μαύρο παξιμάδι και οστρακοειδή. Το 

τυρί τους είναι πολύ καλό». 

Ο αποικισμός των ερημόνησων, όπως τα 

έλεγαν τότε, μοιάζει με τους αποικι-

σμούς των αρχαίων Ελλήνων. Οι Αμορ-

γιανοί πήραν μαζί τους τα επώνυμα, τα 

ήθη και τα έθιμα, την ντοπιολαλιά, τις 

καλλιέργειες, τα τοπωνύμια της Αμορ-

γού. Έτσι για παράδειγμα, οι κορυφές 

των βουνών της Δονούσας και της Ηρα-

κλειάς λέγονται Πάπας, όπως και η ψη-

λότερη κορφή της Αμοργού. 

Πρόκειται για ένα πραγματικό έπος των 

Αμοργιανών. 

Η κατοίκηση των ερημόνησων άρχισε 

μετά την Επανάσταση του 1821 και όσο 

αυτή συνεχιζόταν. 

Γύρω στο 1825 άρχισε η εγκατάσταση 

στην Δονούσα, που ήταν ένα ελεύθερο 

νησί αφού δεν ήταν μετόχι της Χοζοβιώ-

τισσας. 

Το 1826 στην ερημόνησο Ηρακλειά, 

μετόχι της Χοζοβιώτισσας, άρχισαν εκ-

χερσώσεις 2-3 Γιαλίτες με επικεφαλής 

τον Νικόλαο Σίμο. Το 1831 συμφώνη-

σαν 17 αρχηγοί οικογενειών από την 

Αιγιάλη με το μοναστήρι της Χοζοβιώ-

τισσας να δημιουργήσουν καλλιεργήσι-

μη γη στις θέσεις Λιβάδι, Άγιος Γεώρ-

γιος, Παναγιά και Άγιος Αθανάσιος. Η 

συμφωνία ήταν για μια δεκαετία και 

προέβλεπε την απόδοση στο μοναστήρι 

του μισού της καθαρής προσόδου από 

τις καλλιέργειες. 

Περίπου την ίδια περίοδο και με τους 

ίδιους όρους συμφώνησαν κι άλλοι Για-

λίτες με το μοναστήρι για τις καλλιέρ-

γειες και, άρα, την κατοίκηση της Σχοι-

νούσας. 

Ήταν η εποχή του άγριου καπιταλισμού 

(όπως και σήμερα που όμως είναι πολύ 

πιο εξωραϊσμένος) αλλά και των πρωτό-

γονων συνθηκών στα ερημονήσια, που 

άρχισε το μέγα έπος των Αιγιαλιτών να 

τα κατοικήσουν και να ζωντανέψουν τα 

«ερημονήσια». 

Δυο γενιές αργότερα, διαπιστώνουμε 

από τον εκλογικό κατάλογο Αιγιάλης 

του 1887, ότι το 46% των εγγεγραμμέ-

νων εκλογέων είχε φύγει από την Γιάλη. 

Το 35% είχε μεταναστεύσει και το 11% 

κατοικούσε στις «ερημονήσους». 

Γιατί συνέβη αυτή η μαζική έξοδος του 

γιαλίτικου πληθυσμού; 

Η Αιγιάλη αντιστοιχεί περίπου στο ένα 

τρίτο της επιφάνειας της Αμοργού. Είναι 

όμως ορεινή περιοχή, οι φυσικοί της 

πόροι είναι περιορισμένοι και η συντή-

ρηση του πληθυσμού της έχει συγκεκρι-

μένα όρια. Αν τα όρια ξεπεραστούν, 

τότε έχουμε υπερπληθυσμό. 

Μόλις φύσηξε το αεράκι της ελευθερίας 

μετά το 1821, άρχισε η προσπάθεια 

πληθυσμιακής αποσυμπίεσης της γιαλί-

τικης κοινωνίας. Αρχικά σπασμωδικά με 

ατομικές πρωτοβουλίες και μετά την 

συγκρότηση του ελληνικού κράτους πιο 

οργανωμένα. Τον αποικισμό των ερημό-

νησων ακολούθησε η μετανάστευση. Ο 

πληθυσμός της Αιγιάλης μειώθηκε περί-

που στο μισό. Κι έτσι η γιαλίτικη κοινω-

νία και οι πόροι του τόπου έφτασαν σε 

μια ανεκτή αντιστοίχιση. 

Πλήρη στοιχεία για το μέγεθος του α-

ποικισμού των ερημόνησων έχουμε από 

τις δύο απογραφές (1870 και 1879) στον 

Δήμο Αμοργού (Χώρα).  

Από την απογραφή του 1870 διαπιστώ-

νουμε ότι καταγράφονται 332 ετεροδη-

μότες. Από αυτούς οι 283 προέρχονται 

από την Αιγιάλη και κατανέμονται 175 

στην Σχοινούσα, 10 στο Κάτω Κουφονή-

 

Οι Αμοργιανοί οικιστές των ερημονήσων μέσα σε πολύ 

δύσκολες συνθήκες, σχεδόν απάνθρωπες, κατάφεραν να 

χτίσουν σταδιακά τις δικές τους κοινωνίες, γράφοντας ένα 

πραγματικό έπος για την Αμοργό 

Το αίμα νερό  

δεν γίνεται  

και το μέλλον 

είναι κοινό 
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σι, 32 στο Πάνω Κουφονήσι και 381 

στην Ηρακλειά. 
 

Δονούσα 

Για τον 19ο αιώνα τα στοιχεία από τον 

Δήμο Αιγιάλης είναι ανύπαρκτα για την 

Δονούσα. Στον εκλογικό κατάλογο του 

1887 δεν αναφέρεται καν η Δονούσα. 

Ίσως έχουν κάνει λάθος οι γραφείς, για-

τί αναφέρεται η τοποθεσία «Ξενούσα» 

με εκλογείς 4 Πράσινους εγγεγραμμέ-

νους στην Λαγκάδα και 1 Γρίσπο από τα 

Θολάρια. Ο Γάλλος εθνογεωγράφος Εμίλ 

Κολοντνί στην μελέτη του για την Δο-

νούσα δίνει πληθυσμό 137 άτομα για το 

1879 και 136 άτομα το 1896. 

Καλύτερα στοιχεία έχουμε για τους ε-

κλογείς της Δονούσας του 1928 και του 

1947. Τα επώνυμα που καταγράφονται 

είναι: Κωβαίος (1), Μαρκουλής (5), 

Πλατής (2), Πράσινος (8), Ρούσος (3), 

Σιγάλας (8), Σκοπελίτης (2), Τσαβαρής 

(2). 
 

Κουφονήσια 

Το Κουφονήσι φαίνεται ότι δεν ήταν 

εντελώς ακατοίκητο. Τα χρησιμοποιού-

σαν οι Χωραΐτες εποχικά για καλλιέρ-

γειες και αραξοβόλι. Το 1870 είχε 32 

κατοίκους με άλλους 10 στο Κάτω Κου-

φονήσι. 

Στις απογραφές 1870 και 1879 περιλαμ-

βάνονται κάτοικοι (άνδρες και γυναίκες) 

με επώνυμα Βασάλος (6 άτομα), Βενε-

τζάνος (6), Δεσποτίδης (2), Εξαρχόπου-

λος (1), Θεολογίτης (4 σε Κέρο), Κανα-

κάρης (1), Κορονέλος (1), Κωβαίος (1), 

Λουδάρος (8), Νικολαΐδης (1), Νομικός 

(2), Πετράντης (5), Πράσινος (31), Ρου-

μελιώτης (3), Συναδινός (3), Τζαγκάτος 

(2), Φωστιέρης (8). Από την Αιγιάλη 

προέρχονται: Βασάλος (2), Λαός (2), 

Μάνης (2), Στεφανίδης (5). 
 

Ηρακλειά 

Η Ηρακλειά αποικίστηκε σχεδόν απο-

κλειστικά από Γιαλίτες. Στον εκλογικό 

κατάλογο του 1887 της Αιγιάλης περι-

λαμβάνονται τα εξής επώνυμα: Βεκρής 

(1), Βλαβιανός (2), Γαβαλάς (11), Δανέ-

ζης (1), Εξαρχόπουλος (1), Κανάκης (4), 

Μενδρινός (2), Νομικός (1), Ρούσσος 

(1), Σιμιδαλάς (1), Σίμος (4), Στεφανίδης 

(3), Συνοδινός (2), Χιωτίνης (1). 

 

Σχοινούσα 

Σχεδόν όλοι οι οικιστές της Σχοινούσας 

το 1879 προέρχονταν από την Αιγιάλη 

με λίγες εξαιρέσεις από την Χώρα, όπως 

ο ιερέας Γεώργιος Νομικός και λίγοι 

Γρίσποι, Κωβαίοι και Νομικοί. Τα επώ-

νυμα των οικιστών (ανδρών και γυναι-

κών) από την Αιγιάλη είναι: 

Γεράκης (6), Γρίσπος (1), Θεολογίτης 

(3), Κωβαίος (3), Μάνης (8), Νομικός 

(1), Οικονομίδης (2), Ρωσσέτου (4), 

Σίμος (6), Σκαρλάτος (1), Στεφανίδης 

(12), Συνοδινός (2). 

Οι Αμοργιανοί οικιστές των ερημόνησων 

μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, σχε-

δόν απάνθρωπες, κατάφεραν να χτί-

σουν σταδιακά τις δικές τους κοινωνίες, 

γράφοντας ένα πραγματικό έπος.  

Κι αυτές οι κοινωνίες, όπως και της μη-

τρικής Αμοργού, υπέστησαν την μάστιγα 

της μεταπολεμικής μετανάστευσης.  

Τα τελευταία χρόνια και τα πέντε νησιά, 

άρχισαν να αναπτύσσονται με τον του-

ρισμό. Οι κοινωνίες τους έχουν την αυ-

τονομία τους αλλά και οι δεσμοί που τα 

ενώνουν είναι πολλοί και δεν είναι μόνο 

ο «Σκοπελίτης».  

Το αίμα νερό δεν γίνεται και το μέλλον 

είναι κοινό… 
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Με αντιμικροβιακή και αντιοξειδωτική δράση το θυ-

μάρι είναι από τα κυρίαρχα μπαχαρικά στην ελληνι-

κή διατροφή. Διατηρεί το αρχαίο του όνομα 

«θύμος», που προέρχεται από το ρήμα 

«θύω» (θυσιάζω) με την σημασία του ευωδιάζω.  

Το φυτό έχει πατρίδα τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια 

με πολλά είδη που φυτρώνουν από το επίπεδο της 

θάλασσας μέχρι την αλπική ζώνη. Στην Ελλάδα ευ-

δοκιμούν 30 είδη θυμαριών, από τα οποία τα 6 είναι 

ενδημικά. Όλα είναι μελισσοτροφικά, φαρμακευτικά 

και αρωματικά φυτά.  

Ο βασιλιάς των θυμαριών είναι το «κεφαλωτό» με 

το εξαίσιο άρωμα, από το οποίο παράγεται και το 

περίφημο θυμαρίσιο μέλι. Το θυμάρι περιέχει ένα 

αιθέριο έλαιο που αποτελείται από θυμόλη (40%), 

καρβακρόλη και πλήθος άλλων ουσιών και ιχνο-

στοιχείων. Γι’ αυτό και έχει πολλές ωφέλιμες δρά-

σεις: αντιμικροβιακή, αντισπασμωδική, αποχρεμπτι-

κή, στυπτική, αντιοξειδωτική, αντισηπτική, τονωτική.  

Αναφέρεται ότι ο Μέγας Αλέξανδρος πλενόταν με 

αφέψημα θυμαριού για ευεξία και για να καταπολε-

μά τις ψείρες.  

Αναντικατάστατο μπαχαρικό στην ελληνική κουζίνα 

το θυμάρι αρωματίζει, νοστιμίζει και συντηρεί κρέα-

τα, κεφτέδες, μπριζόλες, μπιφτέκια, λαγό, πουλερι-

κά, σάλτσες, σούπες μαρινάδες, ακόμα και ψάρια, 

γιατί, σε αντίθεση με την επίσης κυρίαρχη ρίγανη, 

έχει την ιδιότητα να μην πικρίζει. 

Τα θυμάρια είναι πολύ ανθεκτικά φυτά και απαιτούν 

ελάχιστες φροντίδες. Προσαρμόζονται εύκολα σε 

φτωχά και βραχώδη εδάφη. Όσο περισσότερο ήλιο 

απολαμβάνουν τόσο καλύτερο άρωμα αποκτούν. Η 

συλλογή των κορυφών γίνεται λίγο πριν την ανθο-

φορία, όταν δημιουργείται και η μεγαλύτερη συγκέ-

ντρωση αρωματικών και φαρμακευτικών ουσιών. 

Το αποξηραμένο θυμάρι διατηρείται σε αεροστεγή 

γυάλινα δοχεία. 

Θυμάρι 
Η φωτογραφία είναι  

από την περιοχή  

του Βαρσαμίτη 
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Από την Αρκεσίνη, τη Μινώα και 

την Αιγιάλη, τις τρεις αρχαίες πό-

λεις της Αμοργού, έχουμε κληρο-

νομήσει τις περισσότερες επιγρα-

φές στις Κυκλάδες. Έχει διασωθεί 

επίσης ένα αμυντικό δίκτυο 24 

αρχαίων πύργων, που ήταν συν-

δεδεμένοι με αγροτικούς οικι-

σμούς. Πόλεις, πύργοι και οικι-

σμοί συνδέονταν με ένα πυκνό 

δίκτυο μονοπατιών. 

Τα περισσότερα αρχαία μονοπά-

τια της Αμοργού έχουν διατηρη-

θεί και βρίσκονται σε χρήση μέχρι 

σήμερα. Αποτελούν μια συναρπα-

στική εμπειρία για τους επισκέ-

πτες του νησιού, που μπορούν να 

πεζοπορήσουν στους ίδιους δρό-

μους που βάδιζαν οι αρχαίοι Α-

μοργίνοι που αναφέρονται στις 

επιγραφές, όπως ο Κλεοφών και η 

Νικησαρέτη, ο Κριτόλαος και η 

Ευφροσύνη. 

Η Κάτω Μεριά αντιστοιχεί στην 

περιφέρεια της αρχαίας Αρκεσί-

νης. Λίγο πριν την είσοδο του ση-

μερινού χωριού της Αρκεσίνης, 

ένας χωματόδρομος οδηγεί στην 

αρχή του μονοπατιού για το Αμ-

μούδι, την πιο κρυφή παραλία της 

Αμοργού. Το μονοπάτι είναι ση-

μασμένο με μπλε σημάδια. Η κα-

λοκαιρινή εμπειρία όμως στο Αμ-

μούδι με ένα μπανάκι στα πιο 

σμαραγδένια νερά των Κυκλάδων 

είναι μοναδική. 

Παραμένουμε στην Κάτω Μεριά. 

Από το χωριό Βρούτση ξεκινάει 

ένα φαρδύ καλοστρωμένο καλ-

ντερίμι που οδηγεί στην εκκλησία 

του Άη Γιάννη. Στη συνέχεια κατη-

φορίζει και καταλήγει στην ακρό-

πολη της αρχαίας Αρκεσίνης. Σε 

όλη την διαδρομή η θέα είναι πα-

νοραμική προς την εσωτερική θά-

λασσα των Μικρών Κυκλάδων. 

Πίσω ακριβώς από την αρχαία 

ακρόπολη ξεπροβάλει η σιλουέτα 

της Δονούσας και πιο πίσω αχνο-

φαίνονται η Ικαρία και η Σάμος. 

Από το Βρούτση ξεκινάνε άλλα 

δύο αρχαία μονοπάτια. Το ένα 

οδηγεί σε 1 ώρα στον αρχαίο 

«πύργο του Βασίλη» (Αγία Τριά-

δα), στην καρδιά της περιφέρειας 

της αρχαίας Αρκεσίνης. Το δεύτε-

ρο καταλήγει στα Κατάπολα, περ-

νώντας από το πρωτοκυκλαδικό 

νεκροταφείο των Δωκαθισμάτων, 

τη ρεματιά των Αγίων Σαράντα με 

τους σπάνιους «φοίνικες του Θεό-

φραστου», τις κατάφυτες Λεύκες, 

τις παραλίες Τυροκόμου, Φοινι-

κιές και την αρχαία Μινώα. 

Η αρχαία Μινώα και η ακρόπολη 

της Αρκεσίνης εγκαταλείφθηκαν 

τον 6-7ο αιώνα μ.Χ., λόγω των 

αραβικών επιδρομών. Οι Αμορ-

γιανοί αποσύρθηκαν σταδιακά 

πιο μέσα και πιο ψηλά, ιδρύοντας 

το βυζαντινό Κάστρο, δηλαδή τη 

σημερινή Χώρα. Με κέντρο την 

Χώρα, που ενσωμάτωσε τις περιο-

χές Μινώας και Αρκεσίνης, κατα-

σκευάστηκαν στην βυζαντινή πε-

ρίοδο καινούρια μονοπάτια. 

Από την Χώρα δύο μονοπάτια ο-

δηγούν στο λιμάνι των Καταπό-

λων, που άρχισε να αναπτύσσεται 

οικιστικά μετά το 1870. Το δυτικό 

μονοπάτι από τον Άγιο Νικόλαο 

ταυτίζεται σε ορισμένα σημεία 

του με τον σημερινό δημόσιο 

δρόμο. Το ανατολικό διατηρείται 

σε άριστη κατάσταση και από τις 

Μηλιές με τις πηγές και το πολύ 

πράσινο καταλήγει στον ελαιώνα 

του Γυαλινά και στον κόλπο Κατα-

πόλων. Μία διακλάδωση του μο-

νοπατιού, περνάει από το «ρέμα 

του φονιά» και οδηγεί στον μυ-

στηριώδη «πύργο του Γιαννού-

λα» (ή «φρούρια») και στο Τερλά-

κι, όπου σώζεται η βάση ενός αρ-

χαίου πύργου. 

Δύο πολύ ωραίες διαδρομές, ι-

διαίτερα για τα ζεστά απογεύμα-

Δ ιαδρομές  

Φ Υ Σ Η  
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τα, ξεκινάνε από τον οικισμό Ξυ-

λοκερατίδι των Καταπόλων. Η 

πρώτη καταλήγει στον φάρο που 

είναι στο βόρειο άκρο του κόλ-

που. Περνάει μέσα από μάντρες 

και παλιά αγροκτήματα και μπο-

ρεί να το χάσει ο πεζοπόρος, αν 

δεν έχει σωστή πληροφόρηση. Το 

δεύτερο καλοδιατηρημένο μονο-

πάτι πηγαίνει ψηλά στον παλιό 

οικισμό «Νιο Χωριό» και καταλή-

γει στον ελαιώνα πίσω από το 

Ξυλοκερατίδι. Και τα δύο μονοπά-

τια προσφέρουν εξαιρετική θέα 

προς τον μεγάλο κόλπο των Κατα-

πόλων, με την Ηρακλειά, την Ίο 

και την Πάρο στο βάθος. 

Από την Χώρα ξεκινούν δύο ακό-

μα μονοπάτια που καταλήγουν 

στην Αιγιάλη. Το πρώτο έχει βο-

ρειοανατολική κατεύθυνση, περ-

νάει από τις πλαγιές του Προφήτη 

Ηλία και καταλήγει στο Ξενοδο-

χειό, ένα παλιό καλογερικό μα-

ντρί που χρησίμευε στους οδοι-

πόρους για πανδοχείο. Ένα μεγά-

λο μέρος του αντιστοιχεί στο αρ-

χαίο μονοπάτι που συνέδεε την 

Μινώα με την Αιγιάλη. Στο μέσον 

της διαδρομής υπάρχει το παρά-

ξενο «Τραπεζοπέτρι», ένα σύ-

μπλεγμα γιγαντιαίων βράχων, 

που ισορροπεί πάνω σε μια πέτρα

-σφήνα. Έχει σχήμα προΐστορικού 

ντολμέν ή κρόμλεχ, και γι’ αυτό 

πολλοί ερευνητές το έχουν συνδέ-

σει με μυστηριώδη αρχαία φαινό-

μενα. 

Το δεύτερο μονοπάτι ακολουθεί 

νοτιοανατολική κατεύθυνση. Μέ-

χρι τη Μονή Χοζοβιώτισσας είναι 

ένα βυζαντινό καλοκατασκευα-

σμένο καλντερίμι. Μετά το μονα-

στήρι έχει ορισμένα κομμάτια 

από την πρωτοκυκλαδική εποχή, 

γιατί εδώ βρίσκονται τα Κάψαλα 

με τα περίφημα πρωτοκυκλαδικά 

τους ειδώλια. Καταλήγει κι αυτό 

στο Ξενοδοχειό. 

Από το Ξενοδοχειό, το ένα πλέον 

μονοπάτι περνάει από το ακατοί-

κητο αλλά καλοδιατηρημένο χω-

ριό του Ασφοντυλίτη και καταλή-

γει στο χωριό Ποταμός και στην 

περιφέρεια της Αιγιάλης. Η θέα 

της διαδρομής εναλλάσσεται πό-

τε στο νότιο Αιγαίο με την Νίσυ-

ρο, άλλα Δωδεκάνησα και την 

Κρήτη να αχνοφαίνεται και πότε 

στο κεντρικό Αιγαίο με τις Μικρές 

Κυκλάδες, την Νάξο, την Ικαρία 

και την Σάμο. 

Η Αιγιάλη που διατηρεί το αρχαίο 

Στο μονοπάτι 

Ασφοντυλίτη  - Ποταμού 
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της όνομα, προσφέρει πολλές 

διαδρομές πάνω σε αρχαία μονο-

πάτια και καταπληκτικά πανηγύ-

ρια. Κέντρο των μονοπατιών και 

των πεζοπορικών διαδρομών εί-

ναι η Λαγκάδα, η βυζαντινή πρω-

τεύουσα της Αιγιάλης. Ένα παλιό 

λιθόστρωτο μονοπάτι εξακολου-

θεί να συνδέει την Λαγκάδα με 

τον «γιαλό», όπως λένε οι ντόπιοι 

τον Όρμο Αιγιάλης. Ένα δεύτερο 

οδηγεί στα Θολάρια, με διακλά-

δωση προς τον Στρούμπο. Ένα 

τρίτο μονοπάτι οδηγεί στο οροπέ-

διο και τις κορφές του Κρίκελου 

(823 μ.), όπου διατηρούνται συ-

στάδες με αρχαίους αγριόκε-

δρους. Εδώ ψηλά, σχεδόν πάνω 

από την θάλασσα, γίνονται τα 

φοβερά πανηγύρια του Σταυρού 

στις 14 Σεπτεμβρίου και του Θεο-

λόγου στις 26 Σεπτεμβρίου. 

Εκτός από τα βασικά μονοπάτια, 

υπάρχουν δεκάδες μικρότερα που 

οδηγούν: Σε ξωκκλήσια, όπως η 

Παναγία Φιδοποταμιανή και η 

Παναγία Θεοσκέπαστη. Σε αρχαί-

ες θέσεις, όπως ο πρωτοκυκλαδι-

κός τειχισμένος οικισμός της 

Μαρκιανής ή ο αρχαίος πύργος 

στο Ρίχτι. Σε παλιούς αγροτικούς 

οικισμούς, όπως στην Αγία Μαρί-

να όπου γεννήθηκε ο πατριάρχης 

του ρεμπέτικου τραγουδιού Γιώρ-

γος Κατσαρός (Θεολογίτης). 

Η πεζοπορία στην Αμοργό προ-

σφέρει μια στενή επαφή με την 

κυκλαδίτικη φύση. Δεν είναι σπά-

νιο να ξεπεταχτεί ανάμεσα από τα 

φρύγανα ένα κοπάδι πέρδικες. 

Σπιζαετοί και μαυροπετρίτες συ-

νοδεύουν από τον ουρανό τα βή-

ματα των περιπατητών. Στους 

γκρεμούς εμφανίζονται πολλά 

ενδημικά φυτά, όλα με τον προσ-

διορισμό «αμοργινό», όπως το 

ελίχρυσο, η καμπανούλα, το ερύ-

σιμο, το ερύγγιο και το αγριογα-

ρύφαλλο. Στο νησί ανθίζουν πάνω 

από 40 είδη άγριες ορχιδέες, με 

πρώτες τις ενδημικές «ορχιδέα 

του Αιόλου» (Ophrys aeoli) και 

«ορχιδέα του Αιγαίου» ((Ophrys 

aegaea). Και ψηλά από τα μονο-

πάτια της Χοζοβιώτισσας, του 

Ασφοντυλίτη και του Κρίκελου ο 

πεζοπόρος μπορεί να δει κάτω 

στην θάλασσα να ταξιδεύουν κο-

πάδια με δελφίνια ή φάλαινες 

φυσητήρες… 

 

Δημοσιεύθηκε στο περιοδι-

κό"explore NATURE" 

(τεύχος 13, Απρίλιος 2009) της 

εφημερίδας «Έθνος 

Στο μονοπάτι 

Βρούτση  - Καταπόλων 
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Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ  

Κυπριακές εικόνες στην Αμοργό 

Ο 
 καθηγητής Βυζαντινής 

Αρχαιολογίας στο Πανεπι-

στήμιο Θεσσαλονίκης 

(πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών 

το 2007) δημοσίευσε πρόσφατα 

μια μελέτη του (2009) με τίτλο 

«Κυπριακές εικόνες στην Αμοργό». 

Εξετάζει από την Μονή Χοζοβιώ-

τισσας την εικόνα του Αγίου Γεωρ-

γίου, που την βρήκε σε κακή κατά-

σταση όπως σημειώνει, γιατί 

«συντηρήθηκε χωρίς της επίβλεψη 

της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, α-

φού αφαιρέθηκε η μεταλλική επέν-

δυσή της». 

«Η εικόνα παριστάνει τον Άγιο Γε-

ώργιο καβάλα σε άσπρο άλογο, 

που βαδίζει αργά προς τα δεξιά», 

γράφει. «Με το αριστερό χέρι κρα-

τεί ασπίδα και με το δεξί, πού βα-

στά κάθετα ακόντιο, αγκαλιάζει ένα 

παιδί καθισμένο στα καπούλια του 

άλογου, το όποιο κρατεί κύπελλο 

στο αριστερό χέρι και κανάτι στο 

δεξί. Το κεφάλι του αγίου είναι 

στραμμένο προς τον θεατή. Το 

άναπετάριν του απλώνεται και γεμί-

ζει το κενό στην άνω αριστερή γω-

νία...» 

«... Αριστερά και δεξιά από το κε-

φάλι του άγιου είναι γραμμένη με 

άσπρα ανάγλυφα κεφαλαία γράμ-

ματα μέσα σέ δύο κυανούς κύ-

κλους ή επιγραφή: Ο AΓΙOC / ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣ Ο B/AΛC/AMITHC 

Και συνεχίζει: 

«Ο άγιος Γεώργιος με τον οινοχόο 

πισωκάπουλα εικονίζεται συνήθως 

στα πρώιμα παραδείγματα, όπως 

στην εικόνα μας, με το άλογο σε 

παρέλαση, και σπανιότερα αναση-

κωμένο στα πίσω πόδια, όπως στα 

περισσότερα παραδείγματα της 

κρητικής σχολής. Ο τύπος απαντά 

κυρίως στα ελληνικά νησιά: την 

Κύπρο, την Ρόδο, την Κρήτη, τις 

Κυκλάδες. Μεγάλη εικονογραφική 

ομοιότητα με την εικόνα μας ως 

προς την στάση του αγίου και του 

παιδιού και το αναπετάριν παρου-

σιάζει εικόνα του Βρετανικού Μου-

σείου, πού ίσως ζωγραφίσθηκε 

στην Κύπρο. Όμοια είναι η ιππο-

σκευή στα καπούλια του άλογου σέ 

εικόνα του Σινά, οπού η κίνηση του 

ζώου είναι αντίστροφη. Στην Αφέ-

ντρικα του Κουτσοβέντη και στις 

τοιχογραφίες της Ρόδου το άλογο 

καλπάζει. Σέ έργα της κρητικής 

σχολής το θέμα συνδυάζεται με την 

δρακοντοκτονία.» 

Κάνοντας λεπτομερή αναφορά σε 

εικόνες από την Κύπρο συμπεραί-

νει ότι η εικόνα πρέπει να αποδοθεί 

σε κυπριακό εργαστήριο. 

«Η κακή κατάσταση της εικόνας 

δυσκολεύει την χρονολόγηση της. 

Το πλάσιμο στο πρόσωπο του αγί-

ου με πυκνά λεπτά παράλληλα 

φώτα δίπλα στο δεξί μάτι και πάνω 

από το στόμα συνηγορεί για όψιμη 

χρονολόγηση, στην δεύτερη ίσως 

πενηνταετία του 14ου αιώνα. 

Κυπριακής προελεύσεως είναι πι-

θανώς και άλλες δύο εικόνες της 

Αμοργού. Η μία είναι η εικόνα του 

Χριστού Παντοκράτορος από τέ-

μπλο της Χοζοβιώτισσας, που έχει 

κοινά χαρακτηριστικά με την εικόνα 

του Παντοκράτορα από τον ναό 

του Αγίου Γεωργίου στην Λευκωσί-

α…» 

«Οι τρεις εικόνες προέρχονται πι-

θανότατα από το ίδιο εργαστήριο, 

το οποίο θα βρισκόταν στην Κύ-

προ, από όπου η μία εικόνα εστά-

λη στην Αμοργό. Στο εργαστήριο 

αυτό ζωγραφίσθηκε προφανώς και 

η πάριση του Παντοκράτορος του 

τέμπλου της Χοζοβιώτισσας εικόνα 

της Παναγίας Βρεφοκρατούσης 

στον τύπο της Καρδιώτισσας. Η 

απουσία ιδιαζόντων κυπριακών 

χαρακτηριστικών στις εικόνες αυτές 

υποδηλώνει ίσως ότι το εργαστήριο 

βρισκόταν μεν στην Κύπρο, οι ζω-

γράφοι του όμως είχαν έρθει ενδε-

χομένως από την Κωνσταντινού-

πολη.» 

Και καταλήγει: 

«Ιδιαίτερες σχέσεις της Αμοργού με 

την Κύπρο την εποχή της Φραγκο-

κρατίας δεν μαρτυρούνται από τις 

γνωστές σε μένα δημοσιευμένες 

πηγές. Οι μόνες μνείες πού βρήκα 

είναι ναυάγιο γαλέρας προερχομέ-

νης από την Κύπρο στα νερά της 

Αμοργού το 1359 και σύντομη πα-

ραμονή του Jacques de Lusignan 

στην γειτονική Σχοινούσα το 1383. 

Σχέση με την Κύπρο υποδηλώνει ο 

θρύλος ότι η εικόνα της Παναγίας 

Χοζοβιωτίσσης ήλθε από την μεγα-

λόνησο, αν και άλλος θρύλος βέ-

βαια την συνδέει με την μονή Χοζι-

βά κοντά στην Ιεριχώ. Οι εικόνες 

που μας απησχόλησαν υποδηλώ-

νουν την ύπαρξη τον 14ο αι. αρκε-

τά στενών σχέσεων της μονής Χο-

ζοβιωτίσσης με την Κύπρο.» 

 

 

[Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιο-

λογικής Εταιρεία, Τόμος Λ (2009)] 
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Ο  Δήμος Αμοργού, σε συνεργα-

σία με τον ερευνητή Παναγιώτη 

Λιαρόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή 

στο Berklee College of Music στην 

Βοστώνη των ΗΠΑ δημιουργεί το 

πρώτο Οπτικοακουστικό Ψηφιακό 

Αρχείο Παραδοσιακής Μουσικής της 

Αμοργού και των Μικρών Κυκλάδων 

(Σχοινούσα, Ηρακλειά, Δονούσα, 

Κουφονήσι). Το αρχείο θα φιλοξενή-

σει όλες τις υπάρχουσες πηγές 

(ηχητικές, οπτικές, έντυπες και προ-

φορικές) που αφορούν την οργανική 

και φωνητική παραδοσιακή μουσική 

των πέντε νησιών. 

Δεδομένου ότι οι ιστορικές και πολι-

τικές συνθήκες, η πολιτιστική δρα-

στηριότητα, καθώς και πτυχές της 

κοινωνικής ζωής στα νησιά συχνά 

καταγράφονται στα τραγούδια ή και 

εκφράζονται μέσω της μουσικής, η 

συστηματική συλλογή και μελέτη της 

θα αναδείξει αφενός στοιχεία του 

κοινωνικού κλίματος και αφετέρου 

τις πλούσιες μουσικές παραδόσεις 

του νησιωτικού συμπλέγματος της 

Αμοργού. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον 

Δήμο Αμοργού ενώ ο καθηγητής Π. 

Λιαρόπουλος, μετά την επιχορήγη-

ση το 2018 από το Fulbright Fellow  

εξασφάλισε για το 2020 μία επιχορή-

γηση από το Berklee College of Mu-

sic, οπότε η ολοκλήρωση του έργου 

αναμένεται να ολοκληρωθεί στα ε-

πόμενα δύο χρόνια. 

Μέχρι τώρα έχουν συλλεγεί 500 τρα-

γούδια (στίχοι), που αποτελούν μέ-

ρος της καθημερινής ζωής των Κυ-

κλάδων από τα μέσα του 19ου αιώ-

να. 

Η ηχογραφημένη μουσική που έχει 

συγκεντρωθεί  ανέρχεται σε 54 ώρες 

σε 62 CD.  

Το ψηφιακό μουσικό αρχείο Αμορ-

γού περιλαμβάνει επίσης 600 φωτο-

γραφίες με μουσικούς, που χρονο-

λογούνται από το 1910, καθώς επί-

σης και 20 ώρες βίντεο με  μουσική 

που έχει εκτελεστεί από το 1980. 

Ακόμα περιλαμβάνει: 

•  110 ώρες επιτόπιων ερασιτεχνι-

κών μουσικών καταγραφών από το 

1960 μέχρι σήμερα. 

• 15 ώρες επαγγελματικών / ημι-

επαγγελματικών ηχογραφήσεων 

που έγιναν τα τελευταία 40 χρόνια 

από Αμοργιανούς μουσικούς. 

• 65 φωνητικά και οργανικά τρα-

γούδια και σκοποί που συλλέχθη-

καν το 1963 σε επιτόπιες μουσι-

κές καταγραφές από την Ακαδημί-

α Αθηνών. 

• 10 ώρες ερασιτεχνικών βίντεο 

από πανηγύρια, γάμους, βαπτί-

σεις, γιορτές και άλλες κοινωνικές 

δραστηριότητες. 

• 110 βίντεο που αντλήθηκαν από 

διαδικτυακές πηγές. 

• 180 τραγούδια (στίχοι) από τη 

συλλογή του Εμμανουήλ Ιωαννίδη 

(1857). 

• 136 τραγούδια (στίχοι) από επιτό-

πια καταγραφή αποστολής της 

Ακαδημίας Αθηνών (1963). 

• 25 συνεντεύξεις με τοπικούς μου-

σικούς τριών γενεών. 

Η συλλογή όλων των παραπάνω θα 

καταλήξει στη δημιουργία μιας Βά-

σης Δεδομένων, υπό τη μορφή ενός 

ψηφιακού οπτικοακουστικού αρχεί-

ου, όπου θα βρίσκονται διασωσμέ-

νες όλες αυτές οι πολύτιμες πηγές.  

 

Η ψηφιακή βάση θα είναι διαθέσιμη 

στην ελληνική και διεθνή ερευνητική 

κοινότητα.  

Το μουσικό αρχείο της Αμοργού θα 

αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις 

Κυκλάδες, δεδομένου ότι οι μουσικοί 

της Αμοργού έχουν  δεχθεί επιρροές 

τόσο από τα άλλα κυκλαδονήσια 

όσο και από τις ακτές της Μικράς 

Ασίας και την Κωνσταντινούπολη. 

Ο καθηγητής Π. Λιαρόπουλος υπο-

λογίζει ότι χρειάζονται δύο ακόμη 

χρόνια για να ψηφιοποιηθεί και να 

οργανωθεί σωστά της τεράστιας 

συλλογή, ώστε στη συνέχεια να είναι 

διαθέσιμο στο διαδίκτυο ως ένας 

εθνολογικός πόρος, προσβάσιμος 

σε όλο τον κόσμο.  

 Το ψηφιακό αρχείο 

του μουσικού ιδιώματος  

της Αμοργού 
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Ενδημικά φυτά 

Campanula 

laciniata 

Χ Λ Ω Ρ Ι Δ Α  

H Καμπανούλα η διαχωρισμένη 

(Campanula laciniata) είναι ενδη-

μική του Νότιου Αιγαίου με λίγες 

διάσπαρτες τοποθεσίες στην Α-

μοργό (Λαγκάδα, Κρίκελος), Σίκι-

νο, Σέριφο, Φολέγανδρο, Ανάφη, 

Αστυπάλαια, Κάρπαθο και Κρήτη. 

Περιγράφηκε το 1753 με βάση 

δείγματα του Τουρνεφόρ του 

1700 πιθανώς από την Φολέγαν-

δρο. 

Φυτό ποώδες, πολυετές, με παχιά 

ξυλώδη βάση, βλαστό διακλαδιζό-

μενο μήκους 20-60 cm και άνθη 

ανοιχτογάλανα. 

Ανθίζει από τα τέλη Απριλίου. 

Σχηματίζει μικρούς πληθυσμούς 

σε βραχώδεις ασβεστολιθικές θέ-

σεις, από το επίπεδο της θάλασ-

σας μέχρι τα 400 μέτρα. 

* Campanula < campana (λατιν.) 

από την μορφή του άνθους 

* laciniata < lacinia & lacinea, α-

πόσπασμα, χώρισμα, λωρίδα ==> 

διαχωρισμένη, από την διάταξη 

των πετάλων. 

Η φωτογραφία είναι του Βαγγέλη 

Παπιομύτογλου από το φαράγγι 

της Αράδαινας στην Κρήτη. 

https://www.greekflora.gr/el/

flowers/0707/Campanula-

laciniata 

https://www.facebook.com/vpapiom
https://www.facebook.com/vpapiom
https://www.greekflora.gr/el/flowers/0707/Campanula-laciniata
https://www.greekflora.gr/el/flowers/0707/Campanula-laciniata
https://www.greekflora.gr/el/flowers/0707/Campanula-laciniata
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Κ ίναρος  

Ν Η Σ Ι Α  

Με πρωτοβουλία του Δήμου Αμορ-

γού τελέστηκε την Τρίτη 11 Φεβρου-

αρίου 2020 στην νήσο Κίναρος επι-

μνημόσυνη δέηση στη μνήμη των 

τριών αξιωματικών του Πολεμικού 

Ναυτικού που έχασαν τη ζωή τους, 

όταν το ελικόπτερο τους συνετρίβη 

στην διάρκεια νυχτερινής άσκησης. 

Ήταν 11 Φεβρουαρίου 2016, όταν οι 

Αναστάσιος Τουλίτσης, Κωνσταντί-

νος Πανανάς και Ελευθέριος Ευαγ-

γέλου που επέβαιναν στο μοιραίο 

Agusta Bell, έπεσαν εν ώρα καθήκο-

ντος. 

Ο Δήμος Αμοργού θέλοντας να α-

ποτίσει ελάχιστο φόρο τιμής τέλεσε 

μνημόσυνο για τα τέσσερα έτη από 

τον άδικο χαμό των Ελλήνων αξιω-

ματικών, στον τόπο που σημειώθη-

κε η τραγωδία. 

Παρόντες στο Μνημόσυνο που τέλε-

σε ο ιερέας Αντώνιος Δεσποτίδης 

ήταν ο εκπρόσωπος των Ενόπλων 

Δυνάμεων πλοίαρχος Αθανάσιος 

Φώσκας διοικητής της Διοίκησης 

Αεροπορίας Ναυτικού, ο δήμαρχος 

Αμοργού Ελευθέριος Καραΐσκος, 

μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Αμοργού, οι προϊστάμενοι 

του Αστυνομικού Σταθμού και του 

Λιμενικού Σταθμού Αμοργού, απο-

στολή της Ομάδας Αιγαίου, κάτοικοι 

της Αμοργού και η μοναδική κάτοι-

κος του νησιού, η κυρά Ρηνιώ Κα-

τσοτρούχη με τον γιό της Γιώργο. 

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης έγινε 

κατάθεση στεφάνων και κρατήθηκε 

ενός λεπτός σιγή ενώ οι παρόντες 

έψαλαν τον Εθνικό Ύμνο. 

«Σήμερα τιμούμε τη μνήμη των 

τριών Ελλήνων αξιωματικών, οι ο-

ποίοι το ξημέρωμα της 11ης Φε-

βρουαρίου 2016, κατέπεσαν σε αυ-

τό το κομμάτι ακριτικής Αμοργιανής 

γης, υπερασπιζόμενοι την ακεραιό-

τητα και την ασφάλεια μας. Πέρασαν 

στην αιωνιότητα και παράλληλα 

έχουν γίνει ένα κομμάτι της ιστορίας, 

τους έθνους και της ιδιαίτερης πα-

τρίδας μας. Εμείς προσευχόμαστε 

καθημερινά για την ανάπαυσή τους, 

θα τιμούμε πάντα τη μνήμη τους. 

Προσευχόμαστε για την υγεία των 

οικογένεια τους και για τη δύναμη 

της μεγάλης οικογένειας των Ενό-

πλων Δυνάμεων. Η κυρία Ειρήνη 

για όλους εμάς και ιδιαίτερα για τους 

νέους ανθρώπους που αποφασί-

ζουν να μείνουν σε ακριτικά μέρη 

όπως είναι η Κίναρος, όπως είναι η 

Αμοργός, αποτελεί ένα φάρο. Ένα 

φάρο αυταπάρνησης, ένα φάρο κα-

θήκοντος και ένα φάρο πατριωτι-

σμού», ανέφερε ο δήμαρχος Αμορ-

γού Ελευθέριος Καραΐσκος. 

Μνημόσυνο τιμής 
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Η Κίναρος (όπως και τα γειτονικά Λέβιθα) αποτελούν 

γεωλογική προέκταση της Αμοργού. Και όχι μόνο. Ανή-

κουν και ιστορικά στην Αμοργό «διά κεκτημένου δικαιώ-

ματος και παναρχαίας αδιαφιλονικήτου κατοχής», όπως 

γράφει τον 19ο αιώνα ο ελληνοδιδάσκαλος Κωνσταντι-

νουπόλεως και Αμοργού Εμμανουήλ Ιωαννίδης. 

Το όνομα της Κινάρου διατηρεί την αρχαία ονομασία 

του νησιού. 

Κίναρος και Λέβιθα δεν συμπεριλήφθηκαν στο ελληνικό 

κράτος όταν συστήθηκε το 1832, επειδή οι ξένοι επικυ-

ρίαρχοι τράβηξαν μια συνοριακή γραμμή όπως τους 

βόλευε. Κι έτσι τα δύο αυτά αμοργιανά νησιά παρέμει-

ναν υπό οθωμανική κατοχή. 

Ενδιαφέρον έχει ότι το 19ο αιώνα οι κάτοικοι της Κινά-

ρου έδιναν καταφύγιο σε πειρατές και λαθρέμπορους, 

επειδή πολλοί από αυτούς ήταν Αμοργιανοί.  

Το 1854-56 ελληνογαλλική ναυτική επιχείρηση με το 

ελληνικό πολεμικό «Σφακτηρία» και το γαλλικό 

«Σόλων» καταδίωξε και εξουδετέρωσε τους πειρατές 

Γαβαλά, Σιγάλα και Κουτσουρά στην Κίναρο. 

Μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο η Κίναρος πέρασε σε 

ιταλική κατοχή, όταν, μετά την ήττα των Τούρκων, οι 

Ιταλοί πήραν εντολή για τα Δωδεκάνησα. 

Από τότε μέχρι σήμερα ανήκει διοικητικά στην Δωδεκά-

νησο. Διοικητικά μόνο, γιατί συνέχιζαν να την κατοικούν 

αμοργιανές οικογένειες από την Αιγιάλη.   

Η Κίναρος με βάση παλαιές αναφορές ήταν ιδιοκτηίσα 

της οικογένειας Δάβη από την Λαγκάδα της Γιάλης. Μά-

λιστα η κτητορική επιγραφή στο εκκλησάκι της Κινάρου 

(μικρή φωτογραφίας) γράφει ότι χτίστηκε το 1878 με 

δαπάνη του αιγιαλίτη Μιχαήλ Δάβη. 

Το 1896 η Κίναρος είχε 11 μόνιμους κατοίκους από την 

Αμοργό. Αυτός περίπου ο αριθμός διατηρήθηκε μέχρι 

και την δεκαετία του 1960. Στη συνέχεια οι λίγοι κάτοικοι 

της ακολούθησαν την  μοίρα της φυγής, όπως και πολ-

λοί άλλοι από τα νησιά μας. 

Οι φωτογραφίες αυτής της σελίδας είναι του Δημήτρη 

Θεολογίτη, 

Νησί της Αμοργού 

https://www.facebook.com/dimitris111172
https://www.facebook.com/dimitris111172
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Τ 
ο Πράσινος είναι στις Κυκλά-

δες ένα επώνυμο αμοργιανό. 

Πιο αμοργιανό δεν γίνεται... 

Σε έγγραφο καταγράφεται το 1661. 

Ασφαλώς είναι πολύ παλαιότερο και 

θα αναφέρεται και σε προγενέστερα 

έγγραφα. 

Στον ηλεκτρονικό τηλεφωνικό κατά-

λογο του ΟΤΕ περιλαμβάνονται 25 

Πράσινοι από την Αμοργό, 7 από 

την Δονούσα, 7 από το Κουφονήσι, 

3 από την Σχινούσα και 1 από την 

Ηρακλειά. (χάρτης δεξιάς σελίδας). 

Ο αριθμός τους είναι ασφαλώς με-

γαλύτερος, αλλά το στατιστικό δείγ-

μα από τον τηλεφωνικό κατάλογο 

είναι υπεραρκετό για να διαμορφώ-

σουμε μια εικόνα για την εξάπλωση 

του επωνύμου. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Πράσι-

νος απουσιάζει από άλλα νησιά των 

Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου και 

απλώς υπάρχουν 2 καταγραφές 

στην Σαντορίνη, 2 στην Νάξο και 1 

στην Πάρο από πρόσωπα που κατά 

πάσα πιθανότητα σχετίζονται με την 

Αμοργό. 

Ποια είναι η ετυμολογία του επωνύ-

μου «Πράσινος»; 

Η λέξη για το χρώμα το πράσινο 

προέρχεται από το αρχαίο όνομα 

«πράσο» για ένα είδος φυκιού.   

Γράφει ο Θεόφραστος: «...του γαρ 

φύκους το μεν έστι πλατύφυλλον 

ταινιοειδὲς χρώμα ποώδες έχον, ό 

δη καὶ πράσον καλούσι τινες, οι δε 

ζωστήρα». 

Από το φύκι «πράσο» προήλθε και 

το όνομα για το πράσινο χρώμα («... 

την δε χρόαν πρασώδη», Θεόφρα-

στος). Και από το όνομα του θαλάσ-

σιου πράσου προήλθε και το όνομα 

σε περίπου 55 Πρασονήσια του Αι-

γαίου. 

Αλλά ποια σχέση μπορεί να έχουν οι 

Πράσινοι με το πράσινο χρώμα; 

Μιλώντας πριν χρόνια με τον μέχρι 

προ τινος και επί πολλά χρόνια 

πρόεδρο του Συνδέσμου Αμοργί-

νων, τον καθηγητή Νικόλαο Πράσι-

νο, μου είπε ότι μπορεί να προέρχε-

ται από το πρώιμο Βυζάντιο και την 

ιπποδρομιακή φατρία των Πράσι-

νων, που πρωταγωνίστησε μαζί με 

τους Βένετους στην Στάση του Νίκα 

(532 μ.Χ.).  

Η εκδοχή αυτή είναι ελκυστική αλλά 

δεν χρειάζεται να πάμε τόσο πολύ 

πίσω.  

Αναμφισβήτητα το Πράσινος είναι 

βυζαντινό επώνυμο και μάλλον δη-

μιουργήθηκε στο ύστερο Βυζάντιο, 

από την συνήθεια των Βυζαντινών 

Ελλήνων να δίνουν ονόματα και πα-

ρατσούκλια με βάση ένα χαρακτηρι-

στικό του σώματος. 

Το χαρακτηριστικό 

Επομένως, ποιό μπορεί να είναι 

εκείνο το σωματικό χαρακτηριστικό 

που απέδωσε το επώνυμο Πράσι-

νος; Την λύση την δίνει ο πατριάρ-

χης των Ελλήνων φιλολόγων και 

δημοτικιστών, ο Μανόλης Τριαντα-

φυλλίδης. 

Το χαρακτηριστικό είναι τα πράσινα 

μάτια. 

Στην Αμοργό στον μικρό πληθυσμό 

των δυο-τριών χιλιάδων ατόμων 

που είχε και έχει, τα γονίδια ανακα-

τεύτηκαν σε όλες τις οικογένειες. Κι 

έτσι έχουμε άτομα με πράσινα μάτια 

(όπως μερικές θειές μου και ο αδελ-

φός μου) που δεν είναι Πράσινοι και 

είχαν πράσινα μάτια. Όπως έχουμε 

Πράσινους που δεν έχουν πράσινα 

μάτια και είναι καστανοί ή μελαχρι-

νοί. 

Ας γυρίσουμε όμως στην Αμοργό. 

Το Πράσινος είναι ιστορικό επώνυ-

μο του Κάστρου, δηλαδή της Χώ-

ρας. Αυτό αποδεικνύεται από το 

ιστορικό αρχείο της Αμοργού.  

Αλλά και σήμερα φαίνεται με το στα-

τιστικό δείγμα από τον ηλεκτρονικό 

τηλεφωνικό κατάλογο, στο οποίο 

περιλαμβάνονται 12 καταγραφές 

από την Χώρα, 7 από τα Κατάπολα 

και από 1 σε Αρκεσίνη και Ραχούλα. 

Η πρώτη απογραφή 

Στην ημιτελή απογραφή του 1829, 

επί Καποδίστρια, καταγράφονται 15 

Πράσινοι αρχηγοί οικογενειών. Οι 

13 είναι από την πόλη (Κάστρο - 

Χώρα) οι 2 από τα χωριά (εννοείται 

κυρίως η Αιγιάλη). Οι περισσότεροι 

καταγράφονται ως γεωργοί με εξαί-

ρεση τον κτηματία Αναγνώστη Πρά-

σινο. 

Ας δούμε ποιοι είναι αυτοί οι 15. 

1. Ηλίας Πράσινος με 5 παιδιά. 

2. Ιωάννης Πράσινος με 4 παιδιά. 

3. Νικόλαος Πράσινος. 

4. Γεώργιο Πράσινος με 3 παιδιά. 

Ο Ν Ο Μ ΑΤΟ ΛΟ Γ Ι Κ Α  Τ Η Σ  Α Μ Ο Ρ Γ ΟΥ  

Πράσινος:  αμοργιανό και βυζαντινό 
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5. Ιωάννης Πράσινος με 2 παιδιά. 

6. Γεώργιος Πράσινος με 7 παιδιά. 

7. Πράσινος Κωνσταντής του Μανώ-

λη με 2 παιδιά. 

8. Πράσινος Ζάννες με 2 παιδιά. 

9. Πράσινος Μιχαήλ 

10.Πράσινος Αναγνώστης, κτηματί-

ας, με 1 παιδί. 

11.Πράσινος Μανώλης, ντουργιέρης 

(;) με 3 παιδιά. 

12.Πράσινος Νικόλαος του Λέου, με 

3 παιδιά. 

13.Πράσινος Ιωάννης του Αντωνίο. 

14.Πράσινος Δημήτριος, με 1 παιδί, 

από τα χωριά. 

15.Πράσινος Αντώνιος, με 1 παιδί, 

από τα χωριά. 

Αυτοί είναι οι πρώτοι καταγραμμένοι 

Πράσινοι σε έγγραφο του ελληνικού 

κράτους, αλλά χωρίς πατρώνυμο οι 

περισσότεροι και με ελλιπή στοιχεία. 

Καλύτερα στοιχεία έχουμε στους 

εκλογικούς καταλόγους και στις α-

πογραφές που ακολούθησα, 

Ο πρώτος εκλογικό κατάλογος 

Στον εκλογικό κατάλογο του 1863, 

που περιλαμβάνει όλους τους εκλο-

γείς του νησιού, έχουμε μια πλήρη 

εικόνα για τον πραγματικό αριθμό 

των Πράσινων, 

 Σ’ αυτόν περιλαμβάνονται 66 Πρά-

σινοι. Τα επαγγέλματά τους είναι: 

γεωργοί 35, ναυτικοί 12, κτηματίες 

2, μυλωνάδες 2, ποιμένες 2, σανδα-

λοποιοί 3 και από 1 δημοτικός πάρε-

δρος, στρατιώτης, υπάλληλος, υπη-

ρέτης, ξυλουργός, εργάτης, καλαθο-

ποιός και καφεπώλης. 

Τα πιο συχνά βαπτιστικά του ονόμα-

τα είναι Νικόλαος, Νικήτας, Μιχάλης, 

Γιάννης, Γεώργιος 

Μεγαλύτερος σε ηλικίας είναι ο Νικό-

λαος Γ. Πράσινος, 75 ετών, ναυτικός 

Η απογραφή του 1870 

Ακόμα πιο ολοκληρωμένη εικόνα 

έχουμε από την απογραφή του 1870 

στον Δήμο Αμοργού (Χώρα).  

Καταγράφονται 73 Πράσινοι (άντρες 

και γυναίκες) στην Χώρα, 2 στην 

Αρκεσίνη, 1 ζευγάρι στα Κατάπολα 

και 1 ζευγάρι στην Αιγιάλη (σε κατοι-

κιά στο Ρίχτι), 24 στο Κουφονήσι. 

 Εγγράμματοι είναι 12 άνδρες και 

7 γυναίκες. 

• Οι γεωργοί έχουν περιοριστεί σε 9.  

• Ιδιοκτήτες είναι 5 

• , μυλωνάδες 2, 

•  καφεπώλης 1 

• , μεταπράτης 1,  

• ξυλουργός 1,  

• σιδηρουργός 1. 

 

Υπάρχουν και δύο ιερείς στην ενορί-

α των Αγίων Πάντων.  

Ο Χατζή Γεώργιος Πράσινος, 65 

ετών  

Και ο γιός του Δημήτριος Πράσινος, 

33 ετών. 

Ο δεύτερος ο παπά Δημητράκης 

Πράσινος θα γράψει ιστορία τα επό-

μενα χρόνια ως δεινός αρχαιοδίφης 

και συνοδός όλων των αρχαιολόγων 

που ήρθαν στο νησί. Και είναι αυτός 

που εικονίζεται στην διπλανή σελί-

δα.  

Νίκος Νικητίδης 
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Χρωματική συμφωνία 

Οι ασπάλαθοι, όπως και όλα τα άλλα 

φρύγανα, διαμορφώνουν σε όλη την Αμοργό 

ένα προστατευτικό κάλυμμα ενάντια στην 

διάβρωση της βροχής και του αέρα και 

επιπλέον συγκρατούν το έδαφος με τις 

βαθιές τους ρίζες. 

Ο συνδυασμός του γαλάζιου ουρανού με το 

κίτρινο των ααπάλαθων είναι μια  προσφορά  

χρωματικής συμφωνίας της αμοργιανής 

φύσης και της έμπειρης φωτογραφικής 

ματιάς. 

Η φωτογραφία  είναι  

του Γιάννη Δεσποτίδη 

https://www.facebook.com/giadespo
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Τ 
ο νησί της Ηρακλειάς βρίσκεται νότια της Νά-

ξου και ανήκει στις Μικρές Ανατολικές Κυκλά-

δες μαζί με Αμοργό, Δονούσα, Σχινούσα, Κέρο 

και Κουφονήσια. Είναι ο τόπος καταγωγής μου 

και διαμένω οικογενειακά εκεί από το 1991 που εγκατέλει-

ψα οριστικά και αμετάκλητα την Αθήνα.  

Σε ένα μικρό νησί μπορεί κανείς να μελετήσει τη φύση 

πολύ αποτελεσματικά, ειδικά αν η μελέτη του διαρκέσει 

πολλά χρόνια. Έτσι κι εγώ στον ελεύθερο χρόνο μου μελε-

τώ συστηματικά την πανίδα και τη χλωρίδα του νησιού. 

Ο πρώτος τομέας έρευνάς μου ήταν τα πουλιά, τα οποία 

παρατηρώ τα τελευταία 13 χρόνια. 

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί εδώ 174 είδη πουλιών, 

αρκετά εκ των οποίων απειλούμενα και προστατευόμενα 

σε παγκόσμιο επίπεδο.  Από αυτά 26 είναι αρπακτικά.  Τα 

επιδημητικά είδη που φωλιάζουν είναι 17, ενώ αυτά που 

φωλιάζουν περιστασιακά ή ως καλοκαιρινοί επισκέπτες 

είναι 9.  

Μεγάλος είναι ο αριθμός τυχαίων επισκεπτών, αφού 59 

είδη πουλιών έχουν παρατηρηθεί το πολύ 5 φορές.  

Τέλος, 89 είδη είναι χειμερινοί επισκέπτες ή περνάνε κατά 

την μετανάστευση. Από αυτούς τους αριθμούς βλέπει κα-

νείς ότι τα περισσότερα είδη πουλιών εμφανίζονται στο 

νησί κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης ή διαχειμάζουν. 

Οι κινήσεις των πουλιών είναι συνεχείς με αποτέλεσμα 

την συνεχή αλλαγή των ειδών που παρατηρούνται στο νη-

σί, αν εξαιρέσουμε το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου που 

βλέπει κανείς μόνο τα είδη που φωλιάζουν.  

Ας δούμε λοιπόν τις αλλαγές αυτές αναλυτικά. 

Ανοιξιάτικη μετανάστευση 
Διαρκεί από μέσα Φεβρουαρίου ως μέσα Ιουνίου, με 

διαφορετικές ημερομηνίες περάσματος για κάθε είδος. 

Χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι το λαμπρό φτέ-

ρωμα των αρσενικών που είναι έτοιμα για ζευγάρωμα, κα-

θώς και ο μικρός σχετικά αριθμός τους, αφού τα πουλιά 

που κατορθώνουν να επιστρέψουν από την Αφρική είναι 

πολύ λιγότερα από αυτά που αναχώρησαν το προηγούμενο 

φθινόπωρο.  

Τα πρώτα πουλιά που έρχονται από την Αφρική είναι το 

λευκοχελίδονο, ο τσαλαπετεινός και ο σταχτοπετρόκλης.  Ο 

αριθμός ειδών αυξάνεται σταδιακά και η κορύφωση πα-

ρουσιάζεται τον Απρίλη.  Τον Μάη αρχίζει η μείωση, αλλά 

παρατηρούνται αρκετά μεγάλα και πολύχρωμα πουλιά, 

που διακρίνει και ο πιο αρχάριος παρατηρητής, δηλαδή 

μελισσοφάγοι, συκοφάγοι, τρυγόνια και λίγες χαλκοκου-

ρούνες.   

Η ανοιξιάτικη μετανάστευση τελειώνει με τα τελευταία 

κοπαδάκια αργοπορημένων μελισσοφάγων. 

Καλοκαιρινοί επισκέπτες 
Μερικά από τα πουλιά που περνάνε την άνοιξη, μένουν 

στο νησί για να φωλιάσουν και να ξαναφύγουν. Τα πιο κοι-

νά είναι οι ασπροκώλες και οι μαυροσταχτάρες. Το πιο 

ενδιαφέρον είδος είναι ο μαυροπετρίτης, το σημαντικότατο 

γεράκι που διαχειμάζει στη Μαδαγασκάρη και έρχεται για 

φώλιασμα στη Μεσόγειο ,με τον μεγαλύτερο πληθυσμό 

του στις βραχονησίδες του Αιγαίου. Άλλα ενδιαφέροντα 

είδη είναι τα θαλασσοπούλια αρτέμης και μύχος. 

Φθινοπωρινή μετανάστευση 
Διαρκεί από αρχές Ιουλίου μέχρι μέσα Νοεμβρίου. Την 

περίοδο αυτή τα περισσότερα πουλιά είναι ανήλικα που 

γεννήθηκαν πριν λίγους μήνες και δεν έχουν αποκτήσει 

ακόμη το τελικό τους πτέρωμα, με αποτέλεσμα να είναι πιο 

δύσκολη η αναγνώριση του είδους τους. Πιο ενδιαφέρων 

Τα πουλιά 
στην Ηρακλειά  

Η ρακλειά  

Π Α Ν Ι Δ Α  
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Το όρνιο φωλιάζει στην Ηρακλειά 

μήνας είναι ο Σεπτέμβριος που έχει το πέρασμα των περισ-

σοτέρων ειδών, με πιο σημαντικά τα αρπακτικά που έχουν 

τότε το κύριο πέρασμά τους.  

Όπως και στην ανοιξιάτικη μετανάστευση, ο αριθμός των 

πουλιών που παρατηρούνται έχει άμεση σχέση με τις και-

ρικές συνθήκες, καθώς όταν ο άνεμος είναι ευνοϊκός τα 

πουλιά περνάνε χωρίς να σταματήσουν ενώ όταν είναι α-

ντίθετος πολλά πουλιά σταθμεύουν για ανάπαυση. 

Χειμερινοί επισκέπτες 
Κάθε χρόνο πολλά πουλιά διαχειμάζουν νοτιότερα από 

την περιοχή που φωλιάζουν, χωρίς όμως να φτάνουν μέχρι 

την Αφρική. Έτσι η Ελλάδα δέχεται πολλούς χειμερινούς 

επισκέπτες από βορειότερες χώρες. Η νότια Ελλάδα φιλο-

ξενεί επιπλέον πολλά πουλιά της βόρειας Ελλάδας.  Η προ-

σέλευση των χειμερινών επισκεπτών αρχίζει στα τέλη Σε-

πτεμβρίου με τους πρώτους κοκκινολαίμηδες, κορυφώνε-

ται το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου και συνεχίζεται 

μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Η αποχώρησή τους αρχίζει από 

τα τέλη Ιανουαρίου και διαρκεί μέχρι τις αρχές Απριλίου.  

Κάποιες χρονιές, ξαφνικές κακοκαιρίες στα βόρεια ανα-

γκάζουν τα πουλιά να μετακινηθούν πολύ νοτιότερα από 

τις καθιερωμένες περιοχές διαχείμασης, δίνοντας την ευ-

καιρία στους κατοίκους της νότιας Ελλάδας να απολαύ-

σουν εξωτικά γι αυτούς είδη.  

Όπως βλέπουμε οι μετακινήσεις των χειμερινών επισκε-

πτών σε κάποιες περιόδους συμπίπτουν με τις 2 μετανα-

στεύσεις με αποτέλεσμα την μεγάλη διάρκεια μετακινήσε-

ων των πουλιών που καλύπτει σχεδόν όλο το έτος. Επίσης 

δεν μπορούμε να διακρίνουμε πάντοτε τι είδους μετακίνη-

ση κάνει 1 πουλί. Για παράδειγμα όταν βλέπω τον Οκτώ-

βριο έναν κοκκινολαίμη, δεν γνωρίζω αν θα διαχειμάσει 

εδώ, στην Κρήτη ή στην βόρεια Αφρική που είναι η νοτιότε-

ρη περιοχή εξάπλωσής του. Ή βλέποντας μια λευκοσου-

σουράδα, δεν γνωρίζω αν είναι κάποια από αυτές που μέ-

νουν όλο το έτος στο νησί, ή κάποια που ήρθε για να δια-

χειμάσει, ή κάποια που απλά μετακινείται και θα διαχειμά-

σει νοτιότερα. Η φύση έχει προνοήσει ώστε τα πουλιά να 

μην έχουν όλα την ίδια συμπεριφορά, ώστε να λειτουργεί 

σωστά η φυσική επιλογή και πάντοτε να επιβιώνουν αρκε-

τά πουλιά για να διαιωνίσουν το είδος. Για σκεφτείτε τι θα 

γινόταν αν όλα τα άτομα ενός είδους μετακινούνταν ταυτό-

χρονα και μια ξαφνική κακοκαιρία εξαφάνιζε ολόκληρο 

είδος κατά τη διάρκεια της μετανάστευσής του πάνω από 

τη Μεσόγειο. 

Βλέπετε λοιπόν πόσα πράγματα μπορεί να μάθει κανείς 

μελετώντας τις μετακινήσεις των πουλιών. Μπορεί βέβαια 

κάποιος απλά να απολαμβάνει την ομορφιά τους και να 

περνάει ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο του. Έτσι, αφήστε 

τα τουφέκια και πιάστε κυάλια και φωτογραφικές μηχανές. 

Ο θαυμαστός κόσμος των πουλιών περιμένει να τον ανακα-

λύψετε. 

Κείμενο - φωτογραφίες : Γιάννης Γαβαλάς 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1300323024
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Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  

Η  εικόνα που παρουσιάζει σήμε-

ρα η Αμοργός είναι σχεδόν εξ 

ολοκλήρου ανθρωπογενής. Ακόμα 

και τα βουνά ή οι τοποθεσίες που 

φαίνονται ξερότοποι έχουν υποστεί 

την επίδραση των ανθρώπων με την 

φωτιά και την βόσκηση. Μόνο τα 

γκρεμνά έχουν μείνει ανεπηρέαστα 

και αποτελούν φυσικούς βραχόκη-

πους, από τους σημαντικότερους 

του Αιγαίου, με πλήθος ενδημικών 

και σπάνιων φυτών. 

Οι πρώτοι οικισμοί δημιουργήθηκαν 

στη Νεολιθική Εποχή, δηλαδή πριν 

περίπου 5.000 χρόνια. Ήταν ένας 

συνδυασμός σπιτιών, χωραφιών και 

μαντριών σε τειχισμένες θέσεις που 

πρόσφεραν θέα (κυρίως προς την 

θάλασσα) και άμυνα. Τα στοιχεία 

που έχουν διασωθεί είναι ελάχιστα, 

γιατί όλες αυτές οι θέσεις κατοικήθη-

καν ή χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν ως 

τις μέρες μας. Χαρακτηριστικό παρά-

δειγμα αποτελούν τα «Φρούρια» (ή 

Πύργος του Γιαννούλα), έξω από την 

Χώρα. 

 

Δημιουργία χωραφιών 

Με την χρήση της φωτιάς άρχισε η 

καταστροφή της φυσικής βλάστησης 

και η δημιουργία χωραφιών με την 

μέθοδο των αναβαθμίδων, που στη 

ντοπιολαλιά ονομάζονται «χτιά». 

Στην αρχαϊκή και κλασική εποχή, με 

την ίδρυση των τριών πόλεων, Αιγιά-

λης, Μινώας, Αρκεσίνης, και την αύ-

ξηση του πληθυσμού, τα χωράφια 

επεκτάθηκαν. Φαίνεται ότι τότε δη-

μιουργήθηκαν και μικρότεροι αγροτι-

κοί οικισμοί, ώστε να καλύψουν τις 

ανάγκες καλλιέργειας απομακρυσμέ-

νων περιοχών. 

Εκτός από την συνεχή συντήρηση 

των ξερολιθιών, τα χωράφια κάλυ-

ψαν σταδιακά κάθε αξιοποιήσιμη 

θέση. Μια νέα έξαρση δημιουργίας 

χωραφιών σημειώθηκε με την δη-

μιουργία του ελληνικού κράτους. 

Ιδίως στην Αιγιάλη έγινε προσπάθεια 

τα χωράφια να επεκταθούν και σε 

απότομες πλαγιές ή βραχώδεις θέ-

σεις. Είναι συγκινητικό σήμερα να 

βλέπουμε τα κατάλοιπα των προ-

σπαθειών των Αιγιαλιτών να δη-

μιουργήσουν νέα χωράφια κυριολε-

κτικά μέσα από τις πέτρες, όπως 

φαίνεται σε θέσεις στο βουνό πάνω 

από το Ρίχτι. 

Ο Αντώνιος Μηλιαράκης, γράφοντας 

για την Αμοργό του 1883, επισημαί-

νει «την προσπάθειαν, ιδία των δη-

μοτών της Αιγιάλης εις το να βελτιώ-

σι τα γαίας των, εις το να φυτεύσωσι 

δένδρα…» Ο ίδιος τονίζει ότι καταλυ-

τικό ρόλο στην αξιοποίηση των 

γαιών είχε η Μονή Χοζοβιώτισσας, 

στην ιδιοκτησία της οποίας ήταν οι 

περισσότερες και καλύτερες εκτάσεις 

αλλά και ολόκληρα νησιά. 

Φαίνεται όμως ότι η ανάγκη νέων 

χωραφιών, μετά την δημιουργία του 

ελληνικού κράτους (1832), είχε και 

τις παρενέργειές της. Το 1835 ξέ-

σπασε μια φοβερή πυρκαγιά στον 

δασωμένο με πύρνους (πουρνάρια) 

και φείδες (άρκευθοι) Κρίκελο της 

Αιγιάλης. Η φωτιά έκαιγε για πολ-

λούς μήνες και κατέστρεψε το αρχαι-

ότερο δρυοδάσος (τα πουρνάρια 

είναι δρύες) του Αιγαίου. Κατά μία 

άποψη η φωτιά ξέφυγε από ένα α-

σβεστοκάμινο. Άλλες απόψεις υπο-

στηρίζουν ότι μπήκε για να δημιουρ-

γηθούν νέα χωράφια σε επιλεγμένη 

περιοχή, ξέφυγε και επεκτάθηκε σε 

όλο το βουνό. Το πρωτοφανές αυτό 

γεγονός έχει μείνει στην συλλογική 

μνήμη όλων των Αμοργιανών κι ακό-

μη και σήμερα οι γεροντότεροι έχουν 

να το διηγούνται. 

 

Βυζαντινά πρότυπα 

Η οικιστική οργάνωση της Αμοργού 

ακολουθεί τα βυζαντινά πρότυπα, 

όπως φαίνεται κυρίως στην περιφέ-

ρεια της Χώρας. Μέσα στους οικι-

σμούς υπάρχουν τα «σώχωρα», για 

περιβολάκια και μπαξέδες. Έξω από 

Η οικιστική οργάνωση  της Αμοργού 

Η Χώρα είναι ο βασικός οικισμός του νησιού. Τα Κατάπολα και η 

Κάτω Μεριά κατοικήθηκαν μόνιμα μετά το 1830. 

Το μινόρι της Αγίας Θέκλας 
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τους οικισμούς είναι τα «ξώχωρα», 

τα μινόρια και οι δημόσιοι βοσκότο-

ποι. 

Λόγω του μακρόστενου σχήματος 

του νησιού, τα περισσότερα χωρά-

φια ήταν μακριά από τον οικισμό. 

 

Τα μινόρια 

 Έτσι, δημιουργήθηκαν τα «μινόρια», 

που ήταν αρχικά θέσεις με 2-3 α-

γροικίες. Μέχρι και την Ανεξαρτησία 

τα κατοικούσαν εποχιακά, ανάλογα 

με τις ανάγκες των καλλιεργειών και 

για λόγους ασφαλείας οι κάτοικοι 

ζούσαν στην Χώρα. Μετά την δη-

μιουργία του ελληνικού κράτους και 

την σταδιακή εμπέδωση συνθηκών 

ασφαλείας για τον πληθυσμό, τα 

μινόρια κατοικήθηκαν μόνιμα. Άλλα 

εξελίχτηκαν σε χωριουδάκια ενώ 

δημιουργήθηκαν και νέοι οικισμοί 

στα Κατάπολα και την Κάτω Μεριά. 

Συνήθως, κάθε μινόρι είχε και το 

εκκλησάκι του, από το οποίο και ο-

νομαζόταν. 

Διαφορετική είναι η οικιστική οργά-

νωση στην Αιγιάλη, όπου δεν 

έχουμε μινόρια αλλά χωριά, δηλαδή 

την Λαγκάδα, τα Θολάρια και τον 

Ποταμό, που έχουν οπτική επαφή 

μεταξύ τους. Αυτή η διαφορετική 

οικιστική οργάνωση της Αιγιάλης, 

είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία 

ή την διατήρηση μιας σειράς παρα-

δόσεων και εθίμων, μερικά από τα 

οποία υπάρχουν μόνο στην Γιάλη. 

Τα χωριά της Αιγιάλης έχουν γνωρί-

σει μεγάλη ανάπτυξη μετά την δεκα-

ετία του 1980, με την άρση της σχε-

τικής απομόνωσης που βίωναν, την 

βελτίωση των συγκοινωνιών και την 

ανάπτυξη του τουρισμού. 

Παρότι το νησί διαθέτει τώρα ένα 

πλήρες ασφαλτοστρωμένο οδικό 

δίκτυο, τα παλιά μονοπάτια συνεχί-

ζουν να αποτελούν βασικό στοιχείο 

του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

της Αμοργού, ιδιαίτερα μετά την του-

ριστική προβολή και την συντήρησή 

τους. 

Βασικοί οικισμοί, χωριά, μινόρια, 

κατοικιές, δεκάδες ξωκκλήσια. μονο-

πάτια, χωράφια και αναβαθμίδες, 

βοσκότοποι, μαντριά, ξερολιθιές, 

αλώνια, ανεμόμυλοι μαζί με τα κατά-

λοιπα των αρχαίων πόλεων, ακρο-

πόλεων και πύργων και τις βυζαντι-

νές εκκλησίες και τα μοναστήρια 

συνθέτουν το ανθρωπογενές περι-

βάλλον που κυριαρχεί στο νησί. 

Το φυσικό και ανθρωπογενές περι-

βάλλον της Αμοργού ήταν και είναι 

το βασικό όπλο για την τουριστική 

ανάπτυξη του νησιού. Ένα όπλο 

που θα αφοπλιστεί εάν οι μόνιμοι 

κάτοικοι του νησιού επιτρέψουν να 

εγκατασταθούν οι θηριώδεις γερμα-

νικές ανεμογεννήτριες και τα 

«βιομηχανικά πάρκα». 

Η κατοίκηση της Αιγιάλης είναι οργανωμένη σε χωριά που βρίσκονται σε οπτική επικοινωνία μεταξύ 

τους, όπως εδώ στην φωτογραφία η Λαγκάδα με τα Θολάρια στο βάθος 
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Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η  

του Νικολάου Γάσπαρη 
 

Ά 
ξιον λόγου τυγχάνει  εν Αμορ-

γώ  εκκλησιαστικόν αρχαίον 

μνημείον (μετόχιον της ιεράς 

Μονής Χοζοβιωτίσσης), ο Άγιος Γεώρ-

γιος ο Βαλσαμίτης. Εν αυτώ υπάρχει 

πηγή τις ύδατος, εις ην αποδίδουσιν 

υπερφυσικήν μαντικήν δύναμιν δυνα-

μένη να προείπη το μέλλον των αν-

θρώπων, παρεμφερής δηλονότι τη 

Πυθία των αρχαίων. 

Παρ' απάντων των κατοίκων τυγχάνει 

μεγάλου σεβασμού και τιμής, διότι 

συμβουλεύονται αυτήν περί των πρά-

ξεων, των ταξειδίων τα οποία σκέπτο-

νται ν' αναλάβωσι, και εν γένει περί 

του αδήλου μέλλοντός των. 

Το μαντείον τούτο αναφέρουσιν οι 

πλείστοι των επισκεφθέντων την νή-

σον περιηγητών, ότι εσώζετο και αρ-

χαιότερον, ήτοι από το έτος 1650, 

οπότε χρονολογείται και ο ναός και 

εξακολουθεί έκτοτε υφιστάμενον και 

διατηρούν πάντοτε την αυτήν τιμήν 

και αξίαν εκ μέρους των κατοίκων. 

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου κείται επί 

του βουνού Σκοποί και εις την περι-

φέρειαν του δήμου Αμοργού, ονομά-

ζεται δε Βαλσαμίτης εκ των πολυπλη-

θών εκεί φυομένων βαλσάμων.  

Ο ναός είναι μικρός και ουχί άξιος 

πολλού λόγου, εις το μεσημβρινόν 

όμως μέρος του ναού υπάρχει το αγί-

ασμα το οποίον τω όντι χρήζει ιδιαι-

τέρας περιγραφής.  

Εντός του ναού υπάρχει εν είδει μι-

κρού ναΐσκου τετραγώνου μικρόν 

κουβούκλιον έχον βάσιν ενός περί-

που τετραγωνικού μέτρου, ύψος δε 

κατά τι έλασσον του ναού, εις την 

βάσιν αυτού υπάρχει υδρία πηλίνη 

άνευ όμως πυθμένος, τον οποίον α-

ναπληροί αυτός ο βράχος εφ' ου έχει 

κτισθή το κουβούκλιον τούτο. Το κου-

βούκλιον διακοσμείται εσωτερικώς, 

υπό διαφόρων εικόνων αγίων: της 

Θεοτόκου, Ιησού Χριστού, Αγ. Νικο-

λάου, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Βαρβάρας, 

Αρχιστρατήγου Μιχαήλ κτλ. Η υδρία 

αείποτε εμπεριέχει ύδωρ το οποίον 

ηρέμα διαπηδά του βράχου, κατά δε 

τον χειμώνα και υπερεκχειλίζει. 

Η δε συμβουλή των αγιασμάτων και η 

εξήγησις γίνεται ως εξής.  

Ο βουλόμενος ν' ανοίξη αγίασμα (ή 

μελέτημα) προσέρχεται παρά τω δια-

μένοντι εκεί αείποτε ιερεί και υπο-

βάλλει το ερώτημά του, έν ή και όσα 

θέλει, ο δε ιερεύς αποκεκαλυμμένος 

ων και φέρων επιτραχήλιον αναγι-

γνώσκει ευχήν του Αγίου Γεωργίου, 

έπειτα πληροί ποτήριον ύδατος εκ 

της υδρίας εκείνης και εξετάζει επιμε-

λώς το ύδωρ εάν είναι καθαρόν ή 

εμπεριέχει ξένα σώματα, οίον τρίχας, 

φύλλα, δένδρα, έντομα, ξύλα και τα 

τοιαύτα, εκ τούτων ο ιερεύς δίδει την 

προσήκουσαν απάντησιν αλλά πάντο-

τε ασαφή και αόριστον, καθώς δε 

διηγούνται γέροντές τινες η εξήγησις 

των φαινομένων τούτων ήτο ωρισμέ-

νη δι' έκαστον σώμα.  

Κατά τας παρελθούσας εκατονταετη-

ρίδας το μαντείον τούτο ήτο αξιοση-

μείωτον, και δια τούτο προσήρχοντο 

πλείστοι όσοι να γνωρίσωσι το μέλ-

λον των, ου μόνον εξ όλων των νήσων 

αλλά και εκ ξένων μερών, και μάλιστα 

εκ των παραθαλασσίων της Μικράς 

Ασίας. Την σήμερον όμως ευρίσκεται 

εις μεγάλην παρακμήν, ου μόνον εκ 

των έξω προσκυνητών δεν προσέρχο-

νται πλέον, αλλά και αυτοί οι Αμοργί-

νοι, βαθμηδόν αναπτυσσόμενοι,  

ήρχισαν να κατανοώσι το μάταιον και 

την πλάνην των τοιούτων ερωτήσεων 

και συμβουλών και ως εκ τούτου α-

πώλεσε πλέον τον σεβασμόν εκείνον 

ον προ αιώνος περίπου έτρεφον προς 

αυτό, και δια τούτο και τους εντοπί-

ους παρατηρεί τις την σήμερον σπα-

νίζοντας. 
 

Μαντεία στην Αιγιάλη 

Εκτός του μαντείου τούτου, το οποίον 

υπήρχεν από των αρχαιοτάτων χρό-

νων, υπάρχουσι παρ' Αμοργίνοις και 

ετέρου είδους μαντεία (των ιερών 

βιβλίων), το αυτό και τούτο αποτέλε-

σμα έχοντα αλλά διαφορότροπον. 

Τοιαύτα υπάρχουσι δύο εν τω δήμω 

Αιγιάλης, έν εν τω χωρίω Θολάρια, 

και έτερον εν τω χωρίω Στρούμπω. 

Και το μεν πρώτον κατέχει γυνή τις 

ποιμήν (Ειρήνη αγαθή ή παραστιά 

καλουμένη), ρυπαράς περιβολής και 

Γάσπαρης Νικόλαος (1873-1933). Γεννήθηκε στα Θολάρια. 

Σπούδασε στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Διετέλεσε Αστυνομικός διευθυντής Πειραιώς και Αθηνών. 

Τα μαντεία και οι πρακτικές τους στην Αμοργό 
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εν γένει διαίτης, ισχυριζομένη ότι το 

χειρόγραφον βιβλίον τούτο συγκείμε-

νον εκ 30 σχεδόν σελίδων και περι-

λαμβάνον περί τους 40 μικρούς πα-

ραγράφους, περιέχοντας διαφόρους 

καλάς και κακάς συμβουλάς, έχει 

γραφεί δι' αυτών των χειρών του Ιη-

σού Χριστού και ως εκ τούτου έχει 

υπερφυσικήν δύναμιν Αγίου, δύναται 

δ' ακριβώς να προείπη τα μέλλοντα 

και όπερ την προφυλάττει από παντο-

ειδείς κινδύνους φυσικούς τε και 

βιαίους. 

Γίνεται δ' η εξαγωγή και τούτων των 

αγιασμάτων ως εξής: 

Προσέρχεται ο βουλόμενος εις την 

οικίαν της κατόχου, ήτις κοσμείται 

υπό δύο κιβωτίων (πάγγων) δι' 

άπαντα τα χρειώδη, ενός σωφά, και 

δύο εικόνων, αποκαλύπτεται αφού 

προηγουμένως προσφέρει θυμίαμα 

εις τας εικόνας, αναγινώσκει τις εγ-

γράμματος ευχάς της Αγίας Τριάδος, 

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, 

τρισάγιον και το Πάτερ ημών, μετά 

ταύτα ποιεί το σημείον του σταυρού 

διά κόκου σίτου εις τον πρώτον ηριθ-

μημένον πίνακα των παραγράφων, 

και από ύψος 10 εκατοστομέτρων 

ρίπτει τον κόκον και εις όντινα αριθ-

μόν παραγράφου πέσει τούτο αναγι-

γνώσκει και εις αυτόν εμπεριέχεται η 

συμβουλή, την εξήγησιν ταύτην μό-

νον η ιδία γνωρίζει, αλλά πάντοτε 

ασαφή, ομοία δηλονότι της του Αγίου 

Γεωργίου, και της των Δελφών, 

«Κύρος Άλυν διαβάς μεγάλην αρχήν 

καταστρέψη». Προ πάντων όμως έχει 

αναπτυχθεί το μικρόν τούτο αίσθημα 

εις τα γυναίκας, τας οποίας βλέπει τις 

καθ' όλον το διάστημα ισταμένας 

μετά μεγάλης θρησκευτικής ευλαβεί-

ας και συνεχώς σταυροκοπημένας. Η 

δε απάντησις θεωρείται παρ' αυταίς 

ως ρητή διαταγή προερχομένη εξ αυ-

τών των χειλέων του θείου. Ταύτα 

όμως πάντα γίνονται άνευ πληρωμής. 

Περί δε του δευτέρου ιδιάζοντι δεν 

έχομεν να είπωμεν καθ' ότι και τούτο 

είναι του αυτού είδους και επομένως 

εκτυλίσσεται ομοιοτρόπως. 

Ταύτα δε ανεφάνηααν προ 50 μόνον 

ετών προς αναπλήρωσιν φαίνεται του 

μακράν ευρισκομένου μαντείου του 

Αγίου Γεωργίου. 
 

Φιλόθρησκοι 

Και ταύτα μεν εν ολίγοις περί των εν 

Αμοργώ μαντείων. Εν γένει όμως και 

αείποτε οι Αμοργίνοι υπήρξαν φιλό-

θρησκοι, και δια τούτο τακτικώς βλέ-

πει τις αυτούς συχνάζοντας εις την 

εκκλησίαν και τας πανηγύρεις, προ-

σερχόμενοι δε δεν πληρώνουσιν υπο-

χρεωτικώς κηρία αλλά τα κατ' έθιμον 

προσφερόμενα, πάντα δηλ. αυτοπρο-

αίρετα.  

Μόνον μικρόν προ της αρχής της λει-

τουργίας, ήτοι κατά τους αίνους προ-

σέρχονται άπαντες και ασπάζονται 

τας εικόνας του Ιησού Χριστού, της 

Θεοτόκου κτλ., διερχόμενοι δε προ 

της θύρας του θυσιαστηρίου προσφέ-

ρουσιν έκαστος εις τον έσωθεν ευρι-

σκόμενον και μνημονεύοντα ιερέα 

ό,τι θέλει, ήτοι οβολόν, ή και δίλε-

πτον, το δώρον τούτο καλείται παρά 

των κατοίκων Μερίς. 

Επίσης την ημέραν της Γεννήσεως του 

Ιησού Χριστού υποβάλλονται εις μι-

κράν τινα έτι υποχρέωσιν: προπαρα-

σκευάζεται μικρός μαθητής καλώς εις 

τα εκκλησιαστικά τροπάρια της ημέ-

ρας, όταν δε ψάλλεται το της γεννή-

σεως, ιστάμενος εν τω μέσω ο μικρός 

και κανοναρχών προσέρχονται οι 

βουλόμενοι και θέτουσιν επί του βι-

βλίου, ό,τι έκαστος θέλει, το τοιούτον 

δ' ονομάζεται παρά των κατοίκων 

προαίρεσις. 

Ψάλτην τακτικόν δεν έχουσιν εις τας 

εκκλησίας των, ούτε άλλους εκκλη-

σιαστικούς υπηρέτας, έκαστος γνωρί-

ζων δύναται να καταλάβει την θέσιν 

είτε του δεξιού είτε του αριστερού 

ψάλτου, μόνον επίτροποι διορίζονται 

υπό του δημοτικού συμβουλίου εις 

τους οποίους ανατίθεται η γενική 

επιτήρησις των ναών. 

Εν Αμοργώ εν γένει ιδιαζόντως τιμώσι 

τους ιερείς χαιρετώντες αυτούς διά 

μετανοίας και επευχόμενοι διά της 

ευχής παππαδάκι-παππαδάκι. 

Τα «μαντεία που αναφέρει ο Γάσπαρης στην Αιγιάλη είναι 

τα βυζαντινά ρικτολόγια, όπως αυτό  της φωτογραφίας 
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Χ λωρίδα  

Α Ι Γ Α Ι Ο  

Ενδημικό φυτό της Σκύρου, 

γνωστό μόνο από το όρος 

Κόχυλας. 

Βιότοπος: σχισμές ή εσοχές 

κάθετων ασβεστολιθικών 

βραχωδών επιφανειών, σε 

υψόμετρα 50-470 μ. 

Πολυετές είδος με 

διακλαδιζόμενη ξυλώδη 

βάση και 1-10 ανθοφόρους 

βλαστούς. Ταξιανθία από 1-

5 κεφάλια, με 50-60 

ανοιχτοκίτρινα ανθίδια. 

Ανθίζει μέχρι τις αρχές του 

καλοκαιριού. 

Ετυμολογία: 

Scorzonera < το νεολατινικό 

Scorzonera θα μπορούσαμε 

να το αποδώσουμε ως 

«φιδόχορτο». Το εισήγαγε ο 

Πιτόν ντε Τουρνεφόρ (για το 

φυτό Scorzonera hispanica), 

από την καταλανική λέξη 

escurçonera, που 

αναφέρεται σε ένα φυτό, η 

κονδυλώδης ρίζα του οποίου 

εθεωρείτο αντίδοτο για τα 

δαγκώματα των φιδιών. 

Περιλαμβάνεται στο Βιβλίο 

Ερυθρών Δεδομένων των 

Σπάνιων & Απειλούμενων 

Φυτών της Ελλάδας (2009) 

με τον χαρακτηρισμό 

Τρωτό. φωτογραφία Θανάσης Παπανικολάου 

ASTERACEAE (COMPOSITAE)  ΣΥΝΘΕΤΑ 

Scorzonera scyria, M.A. Gust. & Snogerup 1972 

Σκορτζονέρα της Σκύρου 

https://www.facebook.com/thapapan
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Ενδημική της 

Ρόδου. Ξεχωρίζει 

από το μακρόστενο 

άνθος της και τα 

γραμμοειδή, 

στριφογυριστά 

φύλλα της.  

Την βρίσκουμε 

συνήθως στα 

πευκοδάση της 

Ρόδου. 

Ετυμολογία: 

Fritillaria < fritíllus 

κύπελλο με το 

οποίο έριχναν τα 

ζάρια οι Ρωμαίοι 

==> για το σχήμα 

του άνθους. 

φωτογραφία Ζήσης Αντωνόπουλος 

LILIACEAE  ΛΙΛΙΙΔΕΣ 

Fritillaria rhodia, A. Hansen 1969  

Φριτιλλάρια της Ρόδου 

https://www.facebook.com/zissis.antonopoulos
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  φωτογραφία Βασίλης Κουλουμπέρης 

Ο 
κάβουρας ανήκουν στα 

μαλακόστρακα και στην υφομοταξία 

των καρκινοειδών.  

Οι ερημίτες κάβουρες ξεχωρίζουν από τα 

άλλα θαλασσινά καβούρια, επειδή έχουν 

μαλακή και απροστάτευτη κοιλιά. Έτσι 

αναγκάζονται να βρίσκουν καταφύγιο σε 

διάφορα άδεια όστρακα.  

Σχεδόν πάντοτε κουβαλάνε στη ράχη τους 

και το όστρακο-καταφύγιό τους. Όταν 

μεγαλώσουν αναζητούν ένα μεγαλύτερο 

όστρακο που να τους χωράει.  

Συνήθως κινούνται και τρέφονται τη νύχτα, 

που τους παρέχει περισσότερη προστασία. 

Στην επιφάνεια των οστράκων-καταφυγίων 

του ερημίτη κάβουρα αλλά και στο κέλυφος 

του στα θερμά νερά πολλές φορές 

εγκαθίστανται θαλάσσιες ανεμώνες.  

Η συμβίωση αυτή προσφέρει μια ακόμα 

προστασία στον κάβουρα, γιατί οι 

ανεμώνες διαθέτουν στα πλοκάμια τους 

τοξικές ουσίες. Από τη μεριά της η 

θαλάσσια ανεμώνα εξασφαλίζει άνετα την 

τροφή της από τα υπολείμματα της τροφής 

του ερημίτη κάβουρα. 

Οι ερημίτες κάβουρες ζουν κατά μήκος των 

ακτών στους περισσότερους τύπους 

βυθών, τραγάνες, αμμούδες, φυκιάδες, 

ιζήματα. Συνήθως ζουν σε βάθη έως 80 

μέτρα, αν και μπορούν να βρεθούν έως και 

σε 200 μέτρα. 

Θεωρούνται καθαριστές των βυθών. 

Pagurus Bernhardus ερημίτης κάβουρας 

Α ιγαίο  

θ Α Λ Α Σ Σ Α  
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Mullus surmuletus μπαρμπούνι 

Τ 
ο μπαρμπούνι (και η συγγενική κου-

τσομούρα) σκάβουν τον αμμώδη βυ-

θό με τα μουστάκια τους για να τρα-

φούν με σκουλήκια, μαλάκια και μαλακό-

στρακα.  Στην φωτογραφία φαίνεται πολύ 

καλά το ένα (άσπρο) «μουστάκι» του. 

Τα «μουστάκια του είναι δύο οστεώδεις 

προεξοχές κάτω από το σαγόνι του, που α-

ποτελούν όργανα αφής,, γεύσης και 

όσφρησης αλλά εργαλεία εκσκαφής για να 

βρίσκει την τροφή του. 

Είναι από τα νοστιμότερα ψάρια των ελληνι-

κών θαλασσών και η γεύση τους αποδίδει 

τα μέγιστα μόνον όταν τα μπαρμπούνια γί-

νουν τηγανητά. Επειδή συνήθως είναι ψάρια 

των αμμωδών βυθών ξεκληρίζονται κυριολε-

κτικά από τις μηχανότρατες που ξύνουν τον 

βυθό με τα εργαλεία τους.  

Σε βυθό με τραγάνες (μαλακές πέτρες), τα 

μπαρμπούνια που είναι πολύ μεγαλύτερα 

και με πιο ισχυρά μουστάκια για να σκαλί-

ζουν τις πέτρες, αποτελούν μια ιδιαίτερη 

ποικιλία τα «πετρομπάρμπουνα».  

Τα μικρά ζουν σε ομάδες. Όταν μεγαλώνουν 

γίνονται πιο μοναχικά. Ζουν από τα 3 έως τα 

80 μέτρα. Αναπαράγονται Μάιο - Ιούλιο. 

Το μπαρμπούνι είναι τόσο αγαπητό στους 

Έλληνες που πρωταγωνιστεί σε αρκετά δη-

μοτικά και λαϊκά τραγούδια. Να ένα δείγμα: 

Αμάν βρε κοριτσάρα μου 

μπαρμπούνι μπαρμπουνάρα μου 

κομμάτια μου' χεις τη καρδιά 

θα πίνω ούζο μπόλικο θα κάνω το ζόρικο 

για σε ναζιάρα μου γλυκειά  

  φωτογραφία Δαυίδ Κουτσογιαννόπουλος 

Δ ονούσα  

θ Α Λ Α Σ Σ Α  

https://www.facebook.com/david.koutsogianopoulos


38 

38 Το Κάστρο της Αμοργού  
 

Μ 
Κ Υ Κ Λ Α Δ Ε Σ  

ύκονος 1937  

φωτογραφία Herbert List 
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Π 
Κ Υ Κ Λ Α Δ Ε Σ  

άρος 1919  

φωτογραφία Fred Boissonas 
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Ω 
ραίο είναι το ‘Κείων νόμιμον’, Φανία· 

αυτός που δεν μπορεί να ζει καλά, να 

μη ζει άσχημα».  

Αυτό είχε πει ο Μένανδρος, σύμφωνα 

με τον Στράβωνα , ο οποίος είχε προσθέσει: 

«Φαίνεται πως ο νόμος όριζε να αυτοκτονούν με 

κώνειο οι γέροι άνω των εξήντα, ώστε να επαρκεί 

η τροφή στους υπόλοιπους». Ο νόμος αυτός ψη-

φίστηκε κάποτε που οι Αθηναίοι πολιορκούσαν 

τους Κείους και είχε παρουσιαστεί μεγάλη 

έλλειψη τροφίμων.  

Σχετικά με το ίδιο έθιμο γράφει και ο Ηρακλείδης 

ο Ποντικός: «Επειδή το νησί είναι υγιεινό και οι 

άνθρωποι φτάνουν σε μεγάλη ηλικία, κυρίως δε 

οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι δεν περιμένουν το θά-

νατό τους, αλλά πριν εξασθενήσουν ή καταστούν 

ανάπηροι, άλλοι δίνουν τέλος στη ζωή τους με 

παπαρούνα κι άλλοι με κώνειο». 

Αλλά και ο Κλαύδιος Αιλιανός, Ρωμαίος σοφιστής 

που άκμασε γύρω στο 225 μ.Χ. αναφέρεται σ’ 

αυτό, πράγμα που δείχνει ότι το έθιμο εξακολου-

θούσε να ισχύει ακόμη και τότε: «Είναι νόμος για 

τους Κείους, οι υπερβολικά ηλικιωμένοι ανάμεσά 

τους, όταν καταλάβουν ότι δεν είναι πια χρήσιμοι 

για τις υποθέσεις της πατρίδας τους και ότι λόγω 

ηλικίας αρχίζουν να τα χάνουν, να πίνουν κώνειο 

συγκεντρωνόμενοι και φορώντας στεφάνια σαν 

να πηγαίνουν επίσκεψη ή σαν να μετέχουν σε 

εορταστική θυσία». 

Υπάρχει επίσης μια συγκλονιστική περιγραφή του 

Βαλέριου Μάξιμου που, πηγαίνοντας από τη Ρώ-

μη στην Ασία το 18 μ.Χ. με τον Πομπήιο Σέξτο, 

υποχρεώθηκε να καταφύγει στην Κέα λόγω κακο-

καιρίας. Αναφέρει πως μια πολύ ηλικιωμένη γυ-

ναίκα, ανώτερης τάξης, αφού είχε δώσει λόγο 

στους συμπολίτες της για τους λόγους που ήθελε 

να δώσει τέλος στη ζωή της με κώνειο, είχε προ-

σκαλέσει τον Πομπήιο να παραστεί στο θάνατό 

της. Όταν εκείνος προσπάθησε να τη μεταπείσει, 

εκείνη του είπε, μεταξύ άλλων: «Μέχρι τώρα, 

έβλεπα πάντα την τύχη να μου χαμογελάει. Φο-

βάμαι μήπως η αγάπη για τη ζωή με εκθέσει σε 

σκληρές αλλαγές και τελειώσω το βίο μου άθλια, 

αφού υποστώ τα πιο φριχτά βάσανα. Γιατί ο θά-

νατος είναι πιο ευχάριστος όταν έρχεται σαν είσαι 

ευτυχισμένος». Στη συνέχεια, προέτρεψε τα παι-

διά της να είναι μονιασμένα, τους μοίρασε την 

περιουσία της και, αφού προσευχήθηκε στον Ερ-

μή να την οδηγήσει μέσα από εύκολο δρόμο στον 

Άδη, ήπιε το κώνειο. Έδειξε με τη σειρά τα μέρη 

του σώματός της που πάγωναν και, όταν ένιωσε 

ότι το ψύχος έφτανε στα σπλάχνα και την καρδιά 

της, ζήτησε από τις κόρες της να της κλείσουν τα 

μάτια. Και ο Πομπήιος κλείνει την περιγραφή του 

λέγοντας: «Ημείς εκστατικοί προ του καινοφα-

νούς θεάματος απήλθομεν δακρυρροούντες».  

 Όπως αναφέρει ο Ι. Ψύλλας , λέγεται ότι το έθιμο 

Το κώνειον 

και το 

 «Κείων νόμιμον» 

της Ρένας Καρακατσάνη 

Ι στορία  
Κ Υ Κ Λ Α Δ Ε Σ  
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έλαβε τέλος ως εξής: Ένας νέος που υπεραγα-

πούσε το γέροντα πατέρα του, για να τον προφυ-

λάξει από το έθιμο τον έκρυψε και του έδινε το 

μισό ψωμί του για να τον κρατήσει στη ζωή. Όταν 

κάποτε επρόκειτο να εκλέξουν τον άρχοντα του 

τόπου, διακήρυξαν ότι θα εκλεγόταν εκείνος που 

θα έβλεπε πρώτος τον ήλιο να ανατέλλει. Ο νέος, 

ακολουθώντας τη συμβουλή του πατέρα του, αντί 

να κοιτάζει προς την ανατολή, όπως έκαναν όλοι 

οι άλλοι, κοίταζε τις κορφές των βουνών στη δύ-

ση και τις είδε πρώτος να φωτίζονται από τις ακτί-

νες του ήλιου. Έτσι έγινε άρχοντας. Όταν αργότε-

ρα ρωτήθηκε αν είχε σκεφτεί μόνος του αυτό το 

τέχνασμα ή τον είχε συμβουλέψει κάποιος άλλος, 

εκείνος ομολόγησε την αλήθεια. Έτσι σταμάτησε 

αυτό το έθιμο, αφού κατάλαβαν την αξία των γε-

ρόντων και των συμβουλών τους.  

Απόηχος αυτού του τέλους του εθίμου αποτελεί η 

παροιμία που λένε και σήμερα οι κάτοικοι της 

Τζιας, σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η συμβου-

λή των γερόντων, «Αν δεν έχεις γέρο, αγόρασε». 

Ένας άλλος…ύποπτος απόηχος του «Κείων νο-

μίμου» είναι η εξαφάνιση σχεδόν του κωνείου 

από τη Τζια - της οποίας τη χλωρίδα μελετάω 

εδώ και χρόνια - όπου κάποτε αφθονούσε. Σε 

δύο τοποθεσίες όπου μου υπέδειξαν ότι φύεται 

ακόμη, δεν κατάφερα να το εντοπίσω. Ίσως να 

οφείλεται στο γεγονός ότι το κώνειο (Κώνειο το 

στικτό) αγαπάει τα υγρά εδάφη και η σταδιακή 

μείωση των βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια 

να το έχει περιορίσει σε πολύ μικρά ενδιαιτήματα. 

Ίσως πάλι, να το ξεριζώνουν συστηματικά οι 

προσεγγίζοντες το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους 

από το φόβο μιας πιθανής αναβίωσης του εθί-

μου! Έχει ενδιαφέρον πάντως το γεγονός ότι οι 

περισσότεροι ντόπιοι, όταν τους ρωτούσα αν 

γνωρίζουν το κώνειο, μου υπεδείκνυαν τον Μαν-

δραγόρα, τον οποίο όμως ονομάζουν 

«μαντραούρα».  

Σύμφωνα λοιπόν με τις περιγραφές των βοτανο-

λογικών βιβλίων, το Κώνειο το στικτό, είναι διετές 

φυτό, με βαριά και αηδιαστική οσμή. Έχει ισχυρό 

βλαστό, που φτάνει μέχρι δύο μέτρα ύψος, κού-

φιο, γραμμωτό κατά μήκος με πορφυρο-κάστανες 

κηλίδες κοντά στη βάση. Τα φύλλα του είναι 

έμμισχα και, ιδίως τα κατώτερα, μεγάλα, σύνθετα, 

2 – 4 φορές πτεροειδή, με τμήματα ωοειδή – λογ-

χοειδή. Τα άνθη, που συνήθως εμφανίζονται το 

δεύτερο χρόνο, το καλοκαίρι, είναι λευκά και σχη-

ματίζουν σκιάδια που αποτελούνται από 10 – 20 

ανισομήκεις ακτίνες. Τα πέταλα των ανθέων είναι 

αντωοειδή, με κορυφή κυρτή προς τον άξονα. Ο 

καρπός του μοιάζει με του γλυκάνισου, είναι γκρί-

ζος, πεπιεσμένος στις πλευρές και με υποσφαιρι-

κό σχήμα. Σε διάφορα μέρη της Ελλάδας είναι 

γνωστό με τα ονόματα βρωμόχορτο, μαγκούτα, 

ασκοτιτσάρα, τσαμπουδιά κ.ά. Περιέχει δύο πολύ 

τοξικά αλκαλοειδή, την κωνειίνη και την κωνεικεΐ-

φωτογραφία 

πανόραμα Ιουλίδας Κέας 
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νη. Είναι πολύ ισχυρό δηλητήριο και επι-

φέρει το θάνατο διά της παράλυσης του 

νευρικού συστήματος, αλλά ανώδυνα. Κα-

τά μία θεωρία, το όνομά του προέρχεται 

από το ρήμα «κωνάε-σθαι» (περιδινούμαι) 

επειδή το δηλητήριό του προκαλεί ιλίγ-

γους.  

Ο Θεόφραστος το αναφέρει σε διάφορα 

σημεία του Περί φυτών ιστοριών και στο 9, 

16, 8 λέει: «Ο Θρασύας ο Μαντινεύς βρή-

κε ένα τέτοιο (φάρμακο), όπως έλεγε, που 

να κάνει εύκολο και χωρίς πόνο το θάνατο, 

χρησιμοποιώντας τον οπό του κωνείου». 

Λέει επίσης ότι έχει ως αντίδοτο το πιπέρι 

(9, 20, 1). Κατά τον Διοσκουρίδη, «το κώ-

νειο είναι και αυτό θανατηφόρο, και σκο-

τώνει προκαλώντας ψύξη» (IV, 79).  

Στην αρχαιότητα, το χρησιμοποιούσαν για 

τη θανάτωση των καταδίκων και, βέβαια, η 

πιο γνωστή περίπτωση μιας τέτοιας θανά-

τωσης είναι αυτή του Σωκράτη, που περι-

γράφεται στον Φαίδωνα του Πλάτωνα.  

Παρά την επικινδυνότητά του, παλαιότερα 

η λαϊκή ιατρική το χρησιμοποιούσε, σαν 

κατάπλασμα, για διάφορες παθήσεις 

όπως η ψωρίαση, οι λειχήνες, η διόγκωση 

αδένων, η φυματίωση, οι πόνοι του καρκί-

νου κ.ά. Φαίνεται μάλιστα ότι η χρήση του 

ήταν τόσο διαδεδομένη ώστε ο Ορφανί-

δης, στα τέλη του 19ου αιώνα, έγραφε 

(Γεωπονικά, Β΄, 272): «Προ τινων χρόνων, 

από της λεγομένης φυλακής του Σωκρά-

τους μέχρι της βάσεως του λόφου εφ’ ου 

κείται το Θησείον, αφθόνως εβλάστανε το 

Κώνειον· αλλά σήμερον σποράδην μόνο 

απαντά εκεί. Τούτο συνέβη διότι συνελέγε-

το απλήστως προ της καρποφορίας του 

προς χρήσιν των φαρμακείων της πρω-

τευούσης».  
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Ένα παλιό κείμενο  

του ιστορικού - συγγραφέα  

Σαράντου Καργάκου (1937 - 2019) 

που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «4 ΤΡΟΧΟΙ» 

 

Α πό παιδί είχα τη λαχτάρα να επισκεφθώ την 

Αμοργό. Θες οι φωτογραφίες της Χοζοβιώ-

τισσας, που σαν αγριοπερίστερο έχει κουρνιάσει 

σε μια εσοχή των αλίπληκτων βράχων, θες το 

περίφημο – σταθμός στα γράμματά μας - ποίημα 

του Γκάτσου «Αμοργός», θες η αγάπη για τον 

Σημωνίδη τον Αμοργίνο, που κάποτε ατέχνως 

μετέφρασα στίχους του, θες οι περιγραφές των 

περιηγητών, θες οι πληροφορίες περί των νέων 

ανασκαφών, είχαν δέσει μέσα μου την απόφαση 

να διαθέσω δέκα καλοκαιρινές μέρες για την Α-

μοργό. 

H Αμοργός είναι το νησί των εκπλήξεων. Και δεν 

εννοώ το θαύμα και χάρμα της Χοζοβιώτισσας, 

που είναι πέρα από κάθε ανθρώπινη περιγραφή, 

δεν εννοώ τα εκπληκτικά αρχαιολογικά ευρήματα 

που φέρνει σε φως δεκαπέντε χρόνια τώρα η 

ακαταπόνητη φίλη Λίλα Μαραγκού, δεν είναι οι 

όρμοι, τα γύρω νησιά, τα πανύψηλα βουνά, τα 

πανέμορφα χωριά, ο ανθρώπινος μόχθος που 

έκανε κάποτε και τον βράχο περιβόλι, δεν είναι 

οι εκκλησιές που συναγωνίζονται σε αριθμό τα 

σπίτια: είναι ακόμη οι άνθρωποι. Και λέω ακόμη, 

γιατί υπάρχουν ακόμη ανόθευτοι άνθρωποι στην 

Αμοργό. O τουρισμός δεν τους έχει αλλάξει ακό-

μη. 

H  Αμοργός είναι ένα τεράστιο ανοιχτό βιβλίο 

που για να το διαβάσεις, πρέπει να έχεις 

τον κατάλληλο οδηγό. Και τέτοιος δεν μπορούσε 

να είναι άλλος από τον έξοχο φίλο, το εκλεκτό 

τέκνο της Αμοργού, τον λόγιο ιερέα Θωμά Συνο-

δινό, που στην ακμή της επιχειρηματικής καριέ-

ρας του (διευθυντής του «Μεριντιέν») αποφάσισε 

να γίνει παπάς! Είναι ένας άνθρωπος που θυμί-

ζει την ηρακλείτεια φράση: «Εν εμοί μύριοι εισί». 

Μέσα του μύριοι υπάρχουν. Υπάρχει όλη η πα-

λιά και η νέα Αμοργός. Τα μνημεία, οι άνθρωποι. 

Μιλάει για τις εκκλησίες και τις εικόνες, τις σκορ-

πισμένες στο νησί, σαν να είναι φίλοι των παιδι-

κών χρόνων. Όταν λειτουργεί - χόρτασα λειτουρ-

γίες μαζί του - είναι σαν να συνομιλεί με παλιούς 

φίλους. Ξέρει και την πραγματική λεπτομέρεια: 

«Βλέπεις εδώ το Χριστό πώς κρατάει σφικτά το 

χέρι της μάνας του». Και περιέργως έβλεπα. 

Είναι απόλαυση οι Αμοργίνοι ιερείς. Εκφράζουν 

αυτό που ονομάζεται ζώσα θεολογία. Όχι κατε-

ψυγμένη θεολογική γνώση. O παπά Μάρκος, 

ιερέας στα Κατάπολα, που με την πρεσβυτέρα 

του μεγαλώσανε κι αναθρέψανε δεκάδες παιδιά, 

ένας άνθρωπος κιβωτός σοφίας, μας έλεγε μια 

βραδιά, παρουσία του Πατριάρχη Αλεξανδρείας, 

για έναν παλιό γέροντα ιερέα, ολιγογράμματο, 

που είχε ξεχάσει το απολυτίκιο της Αγίας Άννας. 

Μα πώς να την αφήσει αλειτούργητη; Άφησε τό-

τε ελεύθερη την αυτοσχεδιαστική έμπνευσή του: 

«Αγία Άννα, πες της κόρης σου της Παναγίας 

μας, να πει του γυιού της του Χριστού να σώσει 

την ψυχή ημών». 

Προσωπικά δεν έχω ακούσει πιο ζωντανή και 

ειλικρινή προσευχή. 

Όμως η αρχοντιά και η σοφία των Κυκλάδων 

ακμάζει στο πρόσωπο της μεγάλης αρχαιολόγου 

Λίλας Μαραγκού. Παραμένει το ατίθασο πειρα-

χτήρι των φοιτητικών χρόνων. Ένα πλάσμα που 

θυμίζει εκπυρσοκρότηση, όπως μιλάει, όπως 

κινείται. 

Ε ίναι μια συνεχής έκρηξη. Σκάβει χρόνια τώ-

ρα, μάλλον οργώνει, όλη την έκταση της Α-

μοργού. Από τα Θολάρια, την Βίγλα, την Αιγιάλη, 

την Μινώα, τη Μαρκιανή, την Αρκεσίνη. Δεν θα 

πω το τι βρήκε, ακόμη και μπρος στα έκθαμβα 

μάτια μου, στη Μινώα, στην αρχαία πόλη που 

βρίσκεται στην πίσω πλευρά του λόφου της 

Μουντουλιάς. Ένα θα πω: σ' όλα τα δημοσιεύμα-

τά της αναφέρει σαν βοηθούς τα «παιδιά της». 

Παιδιά της είναι οι παλαιοί και νέοι φοιτητές της: 

η Βάσω, ο Γιώργος, ο Παύλος, ο Δημήτρης, η 

Δόμνα, η Σοφία και άλλοι. Μια οικογένεια μαζί με 

τους φύλακες Μανόλη και Σίμο. H Λίλα να φωνά-

ζει, να βρίζει, να συμβουλεύει, να δασκαλεύει. 

Χώρος αδαπάνητος η ψυχή της. Τα παιδιά δεν 

σκάβουν μόνο έξω, σκάπτουν ένδον, στην ψυχή 

της Λίλας και βυζαίνουν σοφία. 

Ήμαστε μια μεγάλη παρέα και πήγαμε για παρά-

κληση στα Θολάρια. H ονομασία του χωριού α-

πό τους αναρίθμητους θολωτούς τάφους που 

Ο Ι  Φ Ι Λ Ο Ι  Γ Ρ Α Φ Ο Υ Ν  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Α Μ Ο Ρ Γ Ο  



45 

45 Το Κάστρο της Αμοργού  
 

βρέθηκαν εκεί. Λειτούργησαν ο παπά Θωμάς και 

ο εκεί ιερέας Ευάγγελος Σίμος, ένας αληθινός 

πνευματικός. Και μετά δείπνο λιτό στο διπλανό 

καφενεδάκι με «νηστίσιμα» τοπικής παραγωγής, 

ιδίως η πολυθρύλητη αμοργινή φάβα, που φτιά-

χνεται από ειδικό όσπριο, το «κατσούνι». Μετά τα 

πρώτα ποτήρια ήλθε το κέφι κι άναψε το γλέντι. H 

Λίλα με τον παλαιό δάσκαλο Νικήτα Βασσάλο και 

τη γυναίκα του έδωσαν ρεσιτάλ χορού. H Λίλα κά-

ποια στιγμή ζήτησε να παίξουν τον «Μηχανικό». 

Πήρε ένα μπαστούνι κι άρχιζε να τρεκλίζει χορευ-

τικά. Σιγά-σιγά, ακολουθώντας τον ρυθμό, σταθε-

ροποιούσε τον βηματισμό, όρθωνε το κορμί της 

και κάποια στιγμή πέταξε μακριά το μπαστούνι κι 

άρχιζε να χορεύει μόνη. 

Σ την αρχή ο χορός μου θύμισε τον 

«κουτσοκουλόστραβο», που περιγράφει στο 

«Ζητιάνο» ο Καρκαβίτσας. Όμως δεν ήταν αυτός. 

Εδώ ο χορός είχε άλλο νόημα και ένα βαθύ και 

συγκινητικό συμβολισμό. «Μηχανικό» ονομάζουν 

οι νησιώτες μας τον δύτη που βγάζει σφουγγάρια. 

Ένας «μηχανικός» ανάπηρος από τη νόσο των 

δυτών, ζηλεύει τους νιους που χορεύουν και μπαί-

νει κουτσαίνοντας στο χορό, υποβασταζόμενος 

από το ραβδί του. Όμως ο χορός ακμαιώνει μέσα 

του τους χυμούς της ζωής και ο «μηχανικός» πε-

τάει, αχρείαστο πια, το μπαστούνι και χορεύει μό-

νος, αβοήθητος, ανίκητος. Μου λέει ο παπά Θω-

μάς: «Λες έτσι να γίνει και με το λαό μας;» Ποιος 

ξέρει; O θρύλος του «Μαρμαρωμένου βασιλιά» 

υπονοεί πολλά. Για μένα, το ξεμαρμάρωμα του 

λαού μας. 

Άφησα τελευταία την Χοζοβιώτισσα. Δεν θα περι-

γράψω το απερίγραπτο. Πιστεύω όμως πως είναι 

κρίμα να φεύγουμε από τον κόσμο αυτό χωρίς να 

αντικρίσουμε έστω και από το πέλαγο την Κυρά 

της Αμοργού. Αποφεύγω τους μεταφυσικούς προ-

βληματισμούς. Την αθανασία την βλέπω πολύ 

απλά. Να δεις και να χαρείς ό,τι ωραίο έφτιαξε η 

φύση, το χέρι και το πνεύμα του ανθρώπου. Μια 

επίσκεψη στη Χοζοβιώτισσα είναι στιγμή αθανασί-

ας. Εκείνο που θα συναντήσει εκεί ο επισκέπτης 

δεν είναι το επιβλητικά άγριο τοπίο που το ημερώ-

νει το άσπρο κάδρο της Παναγιάς, δεν είναι η πε-

ρίτεχνη κατασκευή, τα κειμήλια, οι θησαυροί και οι 

παραδόσεις. Είναι η ζώσα παράδοση που ακμάζει 

στο πρόσωπο του ηγούμενου και της συνοδείας 

του. O γέρων Επιφάνιος, άνθρωπος με βαθειά 

παιδεία, είναι σαν να βγήκε από τις σελίδες του 

Παπαδιαμάντη. Ασκητικός, εργατικός, ευλαβητι-

κός, ελεητικός και θυμόσοφος. Καλλιεργητής και 

ποιμένας. Ό,τι βγάζει το μετόχι του Βαρσαμίτη εί-

ναι δική του παραγωγή και φυσικά η καλύτερη, μια 

και ποτίζεται από αγιασμένο νερό. Κοντά του οι 

γέροντες Φιλόθεος, Φιλάρετος και Σπυρίδων. O 

τελευταίος είναι νέος, ορμητικός, εργατικός, λαλη-

τικός, χρησιμοποιεί την γλώσσα της γραφής ανά-

μεικτη με αμοργιανά λεκτικά στοιχεία. Αυτή η θαυ-

μάσια γλώσσα, η δωρίζουσα ιωνική με τον ρωτα-

κισμό (βάρσαμο αντί βάλσαμο), με τον τραχύ τονι-

σμό, είναι φτιαγμένη για πονεμένα θαλασσινά, για 

γλυκά ερωτικά και «αλμυρά» σατιρικά τραγούδια. 

Μία γλώσσα ποτισμένη με την άλμη της θάλασ-

σας. 

Σήμερα το νησί περνάει μια φάση τουριστικής ευη-

μερίας. Μέχρι πρόσφατα ζούσε μέσα στη στέρηση 

και την απομόνωση. Κάποιος στη συντροφιά θυ-

μάται τον μικρό Νικόλα των παιδικών χρόνων, 

που η μάνα του τον έστελνε στον μπακάλη για 

πετρέλαιο και ο πεινασμένος Νικόλας της έλεγε: 

- «Μάνα, αν δεν έχει πετρέλαιο, να πάρω χαρβά;» 

Την ημέρα του Σωτήρος ο Ηγούμενος μας έκανε 

τραπέζι. Από συστολή, λόγω της παρουσίας του 

Πατριάρχη, παρίστανα τον ανόρεχτο. O σοφός 

γέροντας έσπασε τον πάγο της τυπικότητας λέγο-

ντας. 

- «Αυτό που θα φας λυπάμαι. Αυτό που θα μείνει 

δικό μας θα 'ναι...» 

Κ αι δεν άφησα τίποτα να μείνει, μια και ήταν 

παραγωγή του Άη Γιώργη του Βαρσαμίτη. 

Περπατούσαμε με τον παπά Θωμά στην προκυ-

μαία, περιμένοντας το πλοίο. Μια γερόντισσα τον 

χαιρέτησε με τον παλιό χαιρετισμό: 

- «Μετάνοια, αφέντη παπά». 

Φράση από τον καιρό που ο σεβασμός δεν ήταν 

λόγος κενός, μια και το αίσθημα του σεβασμού 

δεν ήταν νεκρό. Έφυγα κάπως βιαστικά από την 

Αμοργό. Έτσι δεν πρόφθασα να χαιρετίσω τον 

παπά Γιώργη της Χώρας, έναν νέο και σεμνό κλη-

ρικό. Από τη στήλη αυτή, με όλο το σεβασμό, του 

στέλνω το χαιρετισμό: 

- «Μετάνοια, αφέντη παπά...». 

«Μετάνοια, αφέντη παπά...» 
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Α μοργός  
Π Α Λ Ι Α  
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Χοζοβιώτισσα, 1981-82 

O παπά Μάρκος και ο μοναχός Σπυρίδων 

φωτογραφία Hans Madej 



48 

48 Το Κάστρο της Αμοργού  
 ΠΕΡΗΦΑΝΑ 

αμοργιανά βουνά 

ΧΩΡΙΣ  

τσιμέντα και αιολικά 

ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 


