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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΗΝΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Μεταξύ των καταστατικών στόχων της Αδελφότητας Τηνίων εν Αθήναις εί-
ναι και η προαγωγή της έρευνας, μελέτης και προβολής πτυχών της ιστορίας
και του πολιτισμού του τόπου μας και το σωματείο μας έχει αποδείξει εμπρά-
κτως ότι ούτε στιγμή δεν απομακρύνθηκε από τους σκοπούς του. Τις δύο του-
λάχιστον τελευταίες δεκαετίες, μόνο του ή με τη συνεργασία άλλων φορέων,
κυρίως του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, προέβη σε
εκδόσεις έργων που συνέβαλαν αποφασιστικά στη μελέτη της τοπικής μας ι-
στορίας ή επανεκδόσεις παλαιοτέρων έργων, σημαντικών για το νησί μας, τα
οποία είχαν καταστεί πλέον δυσπρόσιτα, όπως εκείνων των ∆ρόσου Ν. ∆ρό-
σου, Επαμεινώνδα Γεωργαντόπουλου και του Κώστα Καιροφύλα.
Φέτος εγκαινιάζει μία άλλη σειρά εκδόσεων, μικρών σε αριθμό σελίδων αλ-

λά όχι όμως και μικρού ενδιαφέροντος, η οποία φιλοδοξεί να παρουσιάσει γω-
νιές και πτυχές του τόπου μας που η καθημερινή τύρβη δεν μας επιτρέπει να
δούμε με το αρμόζον ενδιαφέρον και την αναγκαία νηφαλιότητα. Η σειρά αυ-
τή, με γενικό τίτλο «Αναφορές στο χώρο» θα αποτελείται από έξι εκδόσεις, οι
δύο πρώτες από τις οποίες —η παρούσα και «Το λιμάνι της Τήνου»— θα κυ-
κλοφορήσουν μέσα στο 2009.
Ειδικότερα, σκοπός μας είναι, μέσα από μικρές εύληπτες εκδόσεις, να πα-

ρουσιάσουμε διάφορες περιοχές του νησιού μας, για τις οποίες το ευρύ κοινό
ελάχιστα πράγματα γνωρίζει. Η συσσωρευμένη, δηλαδή, γνώση των ερευνητών
της ιστορίας και του πολιτισμού της Τήνου να τεθεί στη διάθεση κάθε ενδιαφε-
ρόμενου.  Έτσι, αφενός η γνώση ανοίγεται στην κοινωνία και αφετέρου προ-
σφέρεται στην έρευνα το εφαλτήριο για να πάει τα πράγματα πιο πέρα. Κοι-
νωνία και γνώση είναι έννοιες αλληλένδετες. Η γνώση χωρίς άμεση κοινωνική
αναφορά καθίσταται αποκλειστικά εργαλείο εξουσιαστικών μηχανισμών.
Η συγγραφή των δύο πρώτων εκδόσεων ανατέθηκε στον κ. Κώστα ∆ανούση,

ερευνητή της ιστορίας και του πολιτισμού της νεότερης Τήνου και εκδότη του
περιοδικού «Τηνιακά Σύμμεικτα», με την ελπίδα ότι η επιλογή μας θα δικαιώ-
σει τις προσδοκίες σας.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2009

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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«Λιμένες πάνορμοι» στην Ανατολική Μεσόγειο.



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αρχικά επίθετο («λιμένες τε πάνορμοι», Οδύσσεια, Ν΄, 195), ο «πάνορ-
μος» χαρακτήριζε κάθε ευλίμενη πόλη ή φυσικό όρμο, όπου τα πλοία μπο-
ρούσαν να προσορμίζονται με κάθε καιρό.
Το τοπωνύμιο «Πάνορμος» εντοπίζεται σε όλο τον ελληνικό κόσμο. Αν
και η πλέον συμπαγής διάχυσή του εντοπίζεται στο Αιγαίο, εντούτοις «Πά-
νορμοι» καταγράφονται στη Μαρμαρική, στη Χαονία της Ηπείρου, στην
Ερυθρά θάλασσα και στη Σικελία . Το περίεργο μάλιστα είναι ότι εκεί το
ελληνικό αυτό τοπωνύμιο, το σημερινό Palermo, επικράτησε σε αποικία
Φοινίκων. 
Ξεκινώντας από το βορρά, από τη θάλασσα του Μαρμαρά, προς νότο
βρίσκουμε τον Πάνορμο ως: Παλαιά ονομασία της Αντιγόνης στον Ελλή-
σποντο (Ζωναράς, ΙΣΤ, κ)· κόλπο και λιμάνι στη χερσόνησο της Κυζίκου
στον Ελλήσποντο (η σημερινή Badirma)· πόλισμα στην Ανατολική Θράκη,
ανατολικά της Σαμοθράκης· όρμο στη βόρεια ακτή της Λήμνου (Πουρ-
νιάς)· λιμάνι της Χαλκιδικής μεταξύ Σταγείρων και Άθωνος (Πτολεμ., Γ, ιγ,
11)·, όρμο στη βόρεια ακτή της Χίου· όρμο στη δυτική ακτή της Σκοπέλου·
λιμάνι της Λαυρεωτικής, μεταξύ Σουνίου και Κυνοσούρας Μαραθώνος
(Προλεμ., Γ, ιε, 8)· όρμο της Αττικής στον Κορινθιακό κόλπο ( σήμερα Ψά-
θα ∆ήμου Βιλίων)· όρμο στη βόρεια ακτή της Μυκόνου· όρμο στη νοτιοα-
νατολική ακτή της Νάξου·  λιμάνι της Μιλήτου· λιμάνι της Εφέσου, όπου
και ο ναός της Αρτέμιδας (Στράβων, Ι∆, 639)· λιμάνι της Σάμου (Λίβιος, 37,
10)· λιμάνι της Σύμης, όπου η Μονή του Ταξιάρχη Μιχαήλ ή Πανορμίτη· όρ-
μο στην Αστυπάλαια· χωριό του ∆ήμου Καλυμνίου (δυτικά της Καλύμνου)·
τοπωνύμιο στην Κάρπαθο· όρμο της Καρίας, Β∆ της Ρόδου· παράλια πόλη
της Κρήτης μεταξύ Ηρακλείου και Απολλωνίας  (Πτολεμ., Γ, ζ, 6), παρά το
Καστέλι Μυλοποτάμου· τοπωνύμιο στην Ανατολική Κρήτη· χωριό της Φω-
κίδος εντός του ομωνύμου όρμου· λιμάνι της Αχαΐας (Παυσανίας, Ζ, κβ,
10)· όρμο όπου ο λιμενίσκος του χωριού Φισκάρδος της Κεφαλληνίας· λιμά-
νι της Χαονίας της Ηπείρου, το λιμάνι της Χειμάρρας (Πτολεμ., Γ, ιδ, και
Στράβων, Ζ, 317 και 324)· πόλη και λιμάνι Β∆ της Σικελίας, αποικία Φοινί-
κων (το σημερινό Palermo)· λιμάνι της Μαρμαρικής (Πτολεμ., ∆, ε, 4), και
λιμάνι του Αραβίου κόλπου, της Ερυθράς θάλασσας (∆ιόδωρος
Σικελιώτης, Γ΄, 38. Η ταύτισή του δυσχερής).
Παρατηρείται, λοιπόν, ότι το τοπωνύμιο κυριαρχεί κατά κύριο λόγο  στο
Αιγαίο, στα νησιωτικά του συμπλέγματα, αλλά και στις δύο πλευρές του
και, φυσικά, δηλώνει τη θαλάσσια δραστηριότητα των Ελλήνων. Τα παιχνί-
δια, όμως, της μνήμης είναι περίεργα. Αναμφίβολα το τοπωνύμιο θα πρέ-
πει να είχε μεγαλύτερη διάχυση —αντίστοιχη της ελληνικής θαλασσοπλοΐ-
ας— στο μεσογειακό χώρο, πλην όμως εμείς γνωρίζουμε μόνον τις θέσεις

[ 7 ]



[ 8 ]

Ακτωνύμια της ζωτικής περιοχής του Πανόρμου, καταχωρημένα σύμφωνα
με τις υποδείξεις ανθρώπων της θάλασσας.



όπου το διέσωσε η λαϊκή μνήμη (όπως στην Τήνο) ή η αρχαία γραμματεία.
Προβληματίζει αίφνης το γεγονός ότι δεν καταγράφονται άλλοι, εκτός του
Palermo, «πάνορμοι λιμένες»  στη Μεγάλη Ελλάδα. Τέλος, θα πρέπει να ε-
πισημανθεί ότι την επωνυμία «πάνορμος» φέρουν κάποιοι όρμοι ή λιμάνια
που η θέση τους δεν τη δικαιολογεί, ενώ, αντιθέτως, δεν αποδίδεται σε ευ-
λίμενους όρμους και κόλπους (Μήλος, Κυρά Παναγιά, κ.ά.). Ίσως —και
αυτό θα πρέπει να ερευνηθεί— για τη απόδοση του τοπωνυμίου θα έπρεπε
να συνέτρεχαν και άλλοι όροι.
Ένας από όλους αυτούς τους πάνορμους λιμένες είναι και ο δικός μας, ο
Πάνορμος της Τήνου, το μοναδικό φυσικό λιμάνι του τόπου, το οποίο, εξαι-
τίας της θέσης του —μακριά πάντα από το εκάστοτε διοικητικό και οικονο-
μικό κέντρο—, δεν μπόρεσε να εξελιχθεί σε σημαντικό πόλισμα. Όμως, ό-
ντας το επίνειο του σημαντικότερου μετά τη Χώρα του Αγίου Νικολάου οι-
κισμού του νησιού, του Πύργου, λειτούργησε διαδραστικά. Προσδιόρισε
την τύχη της ευρύτερης περιοχής, αλλά, ταυτόχρονα και καθορίστηκε η λει-
τουργία του από τη δραστηριότητα των ανθρώπων της. Ένας ισχυρός συνε-
κτικός δεσμός ένωνε τον Πάνορμο με το στενό πυρήνα της Εξωμεριάς (δηλ.
της πέραν του αυχένος των Υστερνίων περιοχής). Κι αυτό γιατί έως και
σχεδόν πρόσφατα, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1950, ή-
ταν ο βασικός πνεύμονας της οικονομικής ζωής της περιοχής. Μπορεί ο
Όρμος Υστερνίων να λειτούργησε σαν το κύριο επιβατηγό λιμάνι της Εξω-
μεριάς από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τις αρχές της δεκαετίας του 1960,
στον Πάνορμο όμως χτυπούσε η καρδιά της τηνιακής ναυτοσύνης.
Εξαιτίας μάλιστα της σπουδαιότητάς του στην τοπική ζωή έδωσε και το
όνομά του στον ένα από τους πρώτους πέντε ∆ήμους που ιδρύθηκαν στο νη-
σί το 1835 (Τήνου, Τριποτάμου, Στενής, Περαίας και Πανόρμου) και το πα-
τριδωνυμικό «Πανορμίτης» υιοθετήθηκε προοδευτικά από όλους τους κα-
τοίκους της Εξωμεριάς.
Στον Πάνορμο, λοιπόν, της Τήνου αναφέρεται η παρούσα εργασία, η ο-
ποία αποτελεί και την πρώτη έκδοση της σειράς «Αναφορές στο χώρο» που
εγκαινιάζει η Αδελφότης Τηνίων εν Αθήναις. Φυσικά δεν φιλοδοξεί να κα-
λύψει πλήρως το αντικείμενό της· απλά συνιστά μια πρώτη απόπειρα, μια
πρώτη προσέγγιση στη λειτουργία του λιμανιού στο διάβα του χρόνου. Τα
στοιχεία που έχουμε εντοπίσει είναι πενιχρά. Όμως, όλα αυτά τα ψήγματα,
συνδυασμένα με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής, μας επιτρέπουν να
παρουσιάσουμε το φυλλάδιο αυτό με την ελπίδα να αποτελέσει αφορμή για
συζήτηση, κριτική, διορθώσεις και, στο μέλλον, τη βάση για μια πιο ολοκλη-
ρωμένη προσπάθεια.
Η έκδοση, όμως, αυτή οφείλει πολλά στη βοήθεια των Πανορμιτών Αρ-
τέμη Αντ. Βαλάκα, Ονούφρη Ι. Βαλάκα,  Μιχάλη Μιχελή, Αντώνη Σαλτα-
μανίκα και Μάρκου Τριγώνη, τους οποίους και ευχαριστούμε εγκαρδίως.
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Ο Πάνορμος στο χάρτη των «Μηχανικών» (1892).

Ο Πάνορμος στο χάρτη  της ΓΥΣ  1: 50.000 (1974).



ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

«Tine hath but one Port, which is secure for shipping. It lies in the strait of
Andros, called Palermo», σημειώνει ο Ben. Randolph στα 1687. Έχουν προ-
ηγηθεί (αρχές του 17ου) ανάλογες επισημάνσεις των Βενετσιάνων αξιωμα-
τούχων Francesco Basilicata και Pompeo Ferrari και θα ακολουθήσουν πα-
ρόμοιες άλλων, ταξιδευτών του 18ου αιώνα. Ο πλέον ασφαλής, αλλ’ απομα-
κρυσμένος από το κέντρο του τόπου. Κατάρα ή ευλογία; Μπορούμε, όμως,
να αξιολογούμε τις επιλογές της φύσης; 
Ο όρμος του Πανόρμου είναι το πρώτο καταφύγιο του ταξιδευτή που

«κατεβαίνει» απ’ τα Στενά κυνηγημένος από τον άγριο βοριά που κυριαρ-
χεί τον περισσότερο χρόνο στην Άσπρη Θάλασσα. Είναι ακριβώς απένα-
ντι, μιας μέρας δρόμο μ’ ούριο άνεμο, από τη γη της Ιωνίας, ειδικά σαν κα-
βατζάρει κανείς το Βενέτικο της Χίου. Η νησίδα Πλανήτης που μισο-ενώ-
νεται με τη στεριά με το ∆ιαπόρι προσφέρει την αναγκαία προστασία και
στέλνει τα σκάφη να φουντάρουν με σχετική ασφάλεια στα δυο αγκυροβό-
λια του όρμου· στην Άγια Θάλασσα και στο μυχό του, δίπλα στον Κασιάρη.
Αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά, ανάλογα με την εποχή και τη συγκυρία,
ανάλογα με την εξέλιξη των δρόμων της θάλασσας, ανεβοκατεβάζουν τους
τίτλους του Πανόρμου στο χρηματιστήριο της Ιστορίας.
Αυτά για τους απ’ έξω. Απ’ τη μεριά της στεριάς ο Πάνορμος είναι ο μο-
ναδικός δίαυλος αναπνοής για την κύρια λεκάνη —με αυστηρά γεωγραφι-
κή αλλά και χωροταξική έννοια— του στενού πυρήνα της Εξωμεριάς. Γύ-
ρω από τη λεκάνη αυτή, κυρίως περί την οφρύ της, σε απόσταση ασφαλεί-
ας, θα αναπτυχθούν χαλαροί αγροτικοί οικισμοί, πολίσματα και μοναστι-
κές εστίες. Θα μπορούσε να χαράξει κανείς μια νοητική γραμμή απ’ την Α-
γιά Παρασκευή της Καραμπούσας στην Καταπολιανή και απ’ εκεί στον Άϊ
∆ημητράκη, στην Αγιά Μονή, στην Κυρά Ξένη, στο Κάτω Μοναστήρι, στα
Σκαμνίδια για κατηφορίσει απ’ τον Κασιάρη στην Άγια Θάλασσα. Μέσα
σε αυτό το χώρο, αλλά και στις παρυφές του, θα αναπτυχθεί κάτω από συ-
γκεκριμένες συνθήκες μια ιδιαίτερη κοινωνία, δύστροπη, ζόρικη, αλλά και
δημιουργική. Μια κοινωνία που για αιώνες θα ζήσει στα όρια της διακιν-
δύνευσης, άνθρωποι που το ’να πόδι το ’χαν στη στεριά της Τήνου και τ’ άλ-
λο απέναντι, στη γη της Ιωνίας, στην Πόλη ή στις πολιτείες της Μαύρης Θά-
λασσας.
Οι άνθρωποι δημιουργούν ελεύθερα την ιστορία τους. Ελεύθερα, αλλά
μέσα σε κάποια πλαίσια που τα καθορίζουν η θέση στο χώρο, το φυσικό πε-
ριβάλλον, οι προκλήσεις της επιβίωσης και οι συγκυρίες· η ανάγκη, δηλα-
δή, στην οποία και οι Θεοί πείθονται. Όμως, όπως διδάσκει ο Γάλλος Vidal
de La Blache (1845 - 1918), θεμελιωτής της ανθρωπογεωγραφίας, ο ρόλος
τους δεν είναι παθητικός, αφού, έως ένα σημαντικό βαθμό, μπορούν επέμ-

[ 11 ]



[ 12 ]

Ο Πάνορμος στο χειρόγραφο χάρτη της Αδελφότητας
(Επαμ.Γεωργαντόπουλου, c. 1885).

Αριστερά: Τα «∆υο Στόματα». ∆εξιά: Ο όρμος «Πλανήτης» στην Κυρά Παναγιά.

βουν στο περιβάλλον τους για να επιτύχουν τους στόχους τους. Αυτό έγινε
και εδώ· ένα παιχνίδι αιώνιο, συναρπαστικό μα και ριψοκίνδυνο, με επώ-
δυνες συχνά συνέπειες, που σημάδεψε ανεξίτηλα την κοινωνία της Εξωμε-
ριάς. Ο Πάνορμος, δεν είναι υπερβολή, σφράγισε την ιστορία του τόπου.



Όταν, όμως, μιλάμε για τον Πάνορμο, θα πρέπει να διακρίνουμε δύο ο-
μόκεντρα σύνολα, ένα στενότερο που προσδιορίζεται από τη νησίδα Πλα-
νήτης, το μυχό του όρμου και φτάνει ως τη Μαγκού, κάτω από τη Μπούντα,
και ένα ευρύτερο που ως προς τον χερσαίο χώρο περιλαμβάνει σχεδόν ό-
λη την πέραν του αυχένος των Υστερνίων περιοχή, ενώ ως προς το θαλάσ-
σιο καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των Β-ΒΑ ακτών του νησιού, από το αυ-
λάκι των Ορνών έως τα Μαύρα Γκρεμνά. Πιο πέρα απ’ αυτά, δυτικά ή α-
νατολικά, ανοίγονται διαφορετικοί κόσμοι.
Ξεκινώντας κανείς από τη Μαγκού προς το εσωτερικό του όρμου, μετά
τις θέσεις Παρθένα και Τρατάκι, συναντά το Λαζαρέτο των καποδιστρια-
κών χρόνων, πάνω από τη μεγάλη προβλήτα. Στη συνέχεια ο μυχός του κόλ-
που με τη σειρά των παραλιακών μαγαζιών (αποθηκών και εργαστηρίων
κάποτε), που στο βάθος του καταλήγει στα «∆υο Στόματα», το πηγάδι της
περιοχής με τα δύο στόμια, που κάποιοι το θέλουν βενετσιάνικο. Και είναι
πολύ πιθανόν να ανάγεται στα χρόνια εκείνα η αρχική του ανόρυξη, μιας
και υπήρχε στην περιοχή οργανωμένη ανθρώπινη παρουσία. Όμως, η κα-
τασκευή του, όπως έχει σήμερα (κτίσιμο, μαρμάρινη επικάλυψη), είναι α-
πολύτως βέβαιο ότι είναι έργο του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, όταν έ-
γινε εκεί σειρά έργων εκσυγχρονισμού. Εξάλλου αυτό βεβαιώνουν και οι
άπειρες επιγραφές που έχουν κατά καιρούς χαραχθεί εκεί.
Ο λόφος της Λεμονήτρας με το ναό της Παναγίας της Ελεημονήτριας, έρ-
γο τουλάχιστον του 18ου αιώνα με ενδιαφέρον λαϊκό μαρμάρινο τέμπλο ε-
κείνης της εποχή, «βαστά τις πλάτες» του λιμανιού. Εκεί, ίσως, θα πρέπει
να ήταν και ο πύργος που σημειώνει ο Jean Joseph Allezard  στο λιμενοδεί-
κτη του (1817). Η εξαιρετική ακρίβεια του σχεδίου μάς επιτρέπει να πιστεύ-
ουμε ότι ο πύργος όντως υπήρχε εκεί και δεν ήταν διακοσμητικό στοιχείο.
Πίσω από τη Λεμονήτρα η θέση «Σπριν» του χάρτη των μηχανικών (1892)
[Στις πρίν’] ή «Πρίνοι» στο χάρτη της Αδελφότητας [χάρτης του Επ. Γεωρ-
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Απόψεις του Πανόρμου. Αριστερά από την πλαγιά του Κασιάρη και δεξιά
από τον «παλιόμυλο» των Πλατειών (αριστερά του δρόμου προς Μπούντα).



γαντόπουλου, c. 1885].
Ακολουθεί η παραλία της «Σταφίδας», η γυμνή πλαγιά του Κασιάρη [Κα-
σιδιάρη], το αυλάκι των «Βολιών», από την ύπαρξη στρογγυλών λίθων, και
η παραλία της Άγιας Θάλασσας με το εκκλησάκι του Άϊ Νικόλα. Στο μυχό
της η «Γλυφάδα» [γλυκό νερό]. Η ύπαρξη εξωκλησιού του Αγίου Χαραλά-
μπους (1764) που υποδεικνύει σύγχρονη μαρμάρινη πινακίδα δεν αποκλεί-
εται, πλην όμως δε μαρτυρείται από τις πηγές. Σίγουρα υπήρχε εκεί κάποιο
κτίριο, αλλά τα λείψανά του δεν είναι εύγλωττα. Θα ήταν πολύ τολμηρό να
υποθέσουμε την ύπαρξη εκεί υγειονομικής εγκατάστασης των Βενετών.
Λίγο βορειότερα η παραλία του Καβαλουρκού με το σπήλαιο, λίγο πιο
πάνω, των σταλακτιτών που ανακαλύφθηκε κατά την εξόρυξη μαρμάρων το
1859. Μπροστά μας το «∆ιαπόρι», από το ρήμα «διαπορθμεύω» [= μεταφέ-
ρω στο απέναντι μέρος], τοπωνύμιο που απαντάται και σε άλλα σημεία του
Αιγαίου [βραχονησίδες, νησίδες και δίαυλοι στους Φούρνους, στη Λέρο,
στο Συγγιτικό κόλπο, κ.α.]. Ακριβώς απέναντι ο «Πλανήτης» , βραχονησί-
δα 141 στρεμμάτων με υψόμετρο 87 μ. και ακτογραμμή 1.372. Στην κορφή
του το ερείπιο του φάρου που περιμένει την αναστύλωσή του. Ένα όμορφο
σχέδιό του υπογράφεται από τον Γήση Παπαγεωργίου. Σπάνιο, αρχαιοπι-
νές τοπωνύμιο ο «Πλανήτης», «πλάνης» στο στόμιο του λιμανιού. Το ίδιο
τοπωνύμιο, με την ίδια ακριβώς λογική και γεωμορφολογία, απαντάται και
στα ΒΑ της Κυρά Παναγιάς των Σποράδων. Μόνο που εδώ εξέπεσε από τη
νησίδα και έδωσε το όνομά του σε όλο τον όρμο.
Τα ακτωνύμια της ζωτικής, όπως την περιγράψαμε, περιοχής του Πανόρ-
μου καταγράφονται λανθασμένα σχεδόν σε όλους τους χάρτες. Τα σημα-
ντικότερα λάθη απαντώνται στο χάρτη του Βρετανικού Ναυαρχείου (Νο
1815 του 1843). Ο χάρτης αυτός, ενώ είναι ο πρώτος ακτογραφικά σωστός,
εντούτοις καταγράφει λανθασμένα —τόσο τοπογραφικά όσο και ορθογρα-
φικά— τα τοπωνύμια με ακραίες περιπτώσεις τα «Axinos» [Αχινός] και
«Planumi» [Πλανήτης], που οδήγησαν γεωγράφους, υδρογράφους και ε-
ρευνητές σε παρεξηγήσεις. Το πρώτο είναι αρκετά δυτικότερα, στα λατο-
μεία του πράσινου μαρμάρου, και απαντάται στον πληθυντικό [Αχινοί]. Στη
συνέχεια μετατράπηκε από «Axinos» σε «Άξενο»! Το δεύτερο, αν και υιο-
θετήθηκε από υδρογράφους (π.χ. Στυλ. Εμμ. Λυκούδης, 1878 - 1958) και
έναν ερευνητή, είναι βέβαιο ότι ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε ποτέ από τους
ντόπιους. Όμως δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτή και η υπόθεση ότι προέρ-
χεται από παρωνύμιο («Πλανήτης») κλάδου της οικογένειας Φιλιππότη.
Για την άρση των λανθασμένων καταχωρήσεων, με τη βοήθεια ανθρώ-

πων της θάλασσας, προσπαθήσαμε να δώσουμε έναν ακριβέστερο χάρτη
(με βάση εκείνον της ΓΥΣ 1:50.000) με τα ακτωνύμια της ζωτικής περιοχής
του Πανόρμου (σελ. 8), ελπίζοντες στη μελλοντική διόρθωση ενδεχομένων
λαθών.
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Ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΒΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Αρχαιότητα - βυζαντινοί χρόνοι

Τα στοιχεία που διαθέτουμε για τον Πάνορμο της αρχαιότητας και των
μεσαιωνικών χρόνων είναι ελάχιστα και θα ήταν λάθος να δώσουμε στη
φαντασία χώρο περισσότερο απ’ ό,τι της ανήκει. Οι λεπίδες, όμως, οψιδια-
νού που βρέθηκαν στο λόφο της Λεμονήτρας, η βάση ενός αρχαίου πύργου
πάνω από το λιμάνι, εκεί που ο δρόμος από τα Πλατειά προς την Μπούντα
διακλαδίζεται προς τ’ αριστερά για να κατέβει στον όρμο, τα όστρακα στην
κοντινή θέση «Μαυρόπυργος», στον «Κάμπο», τα λείψανα αρχαιότητας
στην περιοχή «Γραμματικού», κάποια χάλκινα νομίσματα μεσοβυζαντινών
χρόνων που βρέθηκαν στην περιοχή των Σκαμνιδιών από τη Θέκλα Συλαί-
ου (το ακριβές σημείο αγνοείται) και οι δύο αναφορές του τοπωνυμίου
«Πάνορμος» στη περίφημη επιγραφή «των πράσεων» [πωλήσεων] του 3ου
αιώνα π.Χ. που, άγνωστο πώς, βρέθηκε ανάμεσα στα Ελγίνεια μάρμαρα
(αρ. 872 του corpus των κυκλαδικών επιγραφών), μας επιτρέπουν να υπο-
θέσουμε με βεβαιότητα ότι στο χώρο αυτό υπήρχε ζωή. ∆εν μας επιτρέ-
πουν, όμως, να προχωρήσουμε σε ευρύτερες υποθέσεις.
Οι δύο αναφορές του Πανόρμου στην επιγραφή αυτή (αρ. 872, 14 και 90
αντίστοιχα) βεβαιώνουν την πώληση οικοπέδου, οικίας και χωραφιών. Οι
σχετικές καταχωρήσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερο μάλιστα ενδιαφέρον. Α-
παιτούν, όμως, σχολιασμό από ειδικό επιστήμονα.

«……ΡΑΤΟC HPAΚΛΕΙ∆[Ο]Υ ΚΛΥΜΕΝΕΥC  ΠΑΡΑ CΤΡΑΤΙΟΥ ΠΑ-
ΝΤ[Α]ΛΕΟΝΤΟC ΘΡΥΗCΙΟΥ ΕΠΡΙΑΤΟ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΝ ΕΜ ΠΑΝΟΡΜΩΙ
….». 

«ΑΓΛ[ΑΪ]C AIN[ETOY?] EK ΠΟΛ[ΕΩ]C [Η]C [Κ]ΥΡΙΟΣ ΙCΟ∆ΗΜΟC
[∆Ο]ΝΑΚΕ[ΥC]  ΠΑΡΑ [∆]Ι[Ω]ΝΟC CΤ[Ρ]Α[Τ]ΙΟΥ ΕΚ ΠΟΛΕΩC Ε-
ΠΡ[Ι]ΑΤΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΑ ΕΜ ΠΑΝΟ[ΡΜΩΙ ΤΑ
ΚΑ]ΛΟΥΜΕΝΑ  ΕΜ ΜΗΛΙΑΙ ΟΙC ΓΕΙΤΟΝΕC Π[Ε]Τ[ΑΛ]Η, ΒΑΚΧΙΩΝ,
ΚΑΙ ΤΑC ΕC[ΧΑΤ]ΙΑC ΟCΑΙ ΕΙCΙΝ ΤΩΝ ΧΩΡ[ΙΩ]Ν [ΤΟΥ]ΤΩΝ, ∆ΡΑΧ-
ΜΩΝ ΕΠΤΑΚΟCΙΩΝ·  ΠΡΑΤΗΡ ΗΓ[Ε]ΛΕΩC  Τ[Ε]ΛΕCΤΡΑΤΟΥ
ΘΡΥ[ΗCΙΟC. - -] ΩΝ ΝΟΥΜΗ- ». 

Ο Πάνορμος στα χρόνια της αρχαιότητας και του ελληνικού μεσαίωνα
φαίνεται πως δε βρίσκεται πάνω στους κύριους θαλάσσιους δρόμους. Ο
Ψευδο-Σκύλαξ στον «Περίπλου» του (4ος αι. π.Χ.) ακολουθεί τη δυτική α-
κτογραμμή: «[ Áðü ô~çò { Áíäñïõ [åðß ôüí Á[õëþíá óôÜäéá óð΄.Ôï~õ Á[õë~ùíïò
äéÜðëïõò å[éò Ô~çíïí óôÜäéá éâ΄. Á[õô~çò äÝ ô~çò íÞóïõ [åðß ôü [áêñùôÞñéïí
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ðáñÜ ôÞí ÑÞíáéáí óôÜäéá ñí΄», σημειώνει στο έργο του. Ο πορτολάνος
πάλι της Ζαγοράς, έργο βέβαια πολύ μεταγενέστερο, αναφέρεται μονάχα
στον Τσικνιά —το κεφάλι της Τήνου— και στο κάστρο. 
Ο Πάνορμος θα αργήσει αρκετά ακόμη να αναφερθεί ως λιμάνι (ή ακτω-
νύμιο) σε πλοηγό ή σε χάρτη. Αυτό δεν ακυρώνει τη λειτουργία του ως λι-
μανιού. Πιθανότατα είχε πάντα τοπικό ενδιαφέρον. Όμως ήταν έξω από τις
βασικές θαλάσσιες αρτηρίες του Αιγαίου. Θα έπρεπε να αλλάξουν οι συν-
θήκες για να βγει απ’ την αφάνεια.
Η σχετικά πρόσφατη απόπειρα να συσχετισθεί η βραχονησίδα του Πλα-
νήτη με το λόγιο Βυζαντινό μοναχό Μάξιμο Πλανούδη (1260 - 1310) —να θε-
ωρηθεί μάλιστα και ιδιοκτησία του— είναι τουλάχιστον ατυχής. Μοναδικό
έρεισμα αυτής της άποψης είναι η σημείωση της ένδειξης «Planoumi pt» στη
νησίδα στο χάρτη 1815 του Βρετανικού Ναυαρχείου. Εκτός από το γεγονός
ότι το τοπωνύμιο αυτό είναι παντελώς άγνωστο στους ντόπιους, θα πρέπει
να παρατηρήσουμε ότι: (α) Η ένδειξη στο χάρτη συνοδεύεται από τη σύ-
ντμηση «Pt» [promontory = κάβος] και όχι εκείνη «Is» [ Islet = νησίδα], και
(β) Στην αναγραφή των τοπωνυμίων εντοπίζονται χονδροειδή λάθη [π.χ. Υ-
στέρνια = Hyperaga, Βεναρδάδος = Bonegado, Πολέμου Κάμπος = Ko-
lembo, Σμαρδάκιτο = Smaragdi, κ.ο.κ.]. Και το πλέον κωμικό! Ο Τσικνιάς,
που σημειώνεται ως Skhinia, θα γίνει στον Ελληνικό Πλοηγό «Σικυώνα»!
Τεκμήρια, λοιπόν, όπως ο χάρτης αυτός, δεν προσφέρονται για την εξαγω-
γή ιστορικών συμπερασμάτων. Η φαντασία είναι αναγκαία στην ιστορική έ-
ρευνα. Όταν, όμως, το πάθος της ανατροπής της κατεστημένης γνώσης υ-
περβαίνει τα όρια του «λόγου», μας οδηγεί σε εντελώς αβάσιμες υποθέσεις.
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Αριστερά: Η βάση αρχαίου πύργου που επισκοπούσε την ευρύτερη περιοχή
του Πανόρμου. ∆εξιά: Απόσπασμα από το χάρτη 1815 του Βρετανικού
Ναυαρχείου [έγχρωμη έκδοση του 1882, Σαράφη, σελ. 124 - 125].



Φραγκοκρατία - Βενετοκρατία

Αν και για την προκείμενη διαπραγμάτευση δεν έχει ιδιαίτερη σημασία,
επιμένουμε στη διάκριση των δύο αυτών περιόδων, που, ατυχώς, κάποιοι
παντελώς άμοιροι ιστορικής παιδείας τείνουν να ενοποιούν με το αιτιολο-
γικό ότι ο Οίκος των «Ghisi» είχε προέλευση τη Βενετία. Το πέρασμα του
νησιού —μετά το θάνατο του τελευταίου Ghisi το 1390— στη βενετική κυ-
ριαρχία ήταν η απαρχή μιας νέας εποχής, με σημαντικές συνέπειες για τον
τόπο, η διαπραγμάτευση των οποίων δεν είναι του παρόντος. 
Ένα είναι βέβαιο· μετά την κατάρρευση του αρχαίου κόσμου τίποτα δεν
είναι όπως πριν. Και αυτό προκύπτει κατά κύριο λόγο από τα ονόματα των
νέων οικισμών. Από τα γνωστά από επιγραφικές πηγές αρχαία τοπωνύμια
του νησιού επιβιώνουν μόνον τρία· η Πόλις («Πόλες»), ο Πάνορμος και η
«Κώμη», χωρίς πάλι να είναι βέβαιο ότι πρόκειται για το σημερινό οικισμό.
Το διοικητικό, και οικονομικό, κέντρο έχει υποχωρήσει στην ενδοχώρα,
στο κάστρο της Αγίας Ελένης, και αυτό, λίγο πολύ, προσδιορίζει το εσωτε-
ρικό status του τόπου. Ο Πάνορμος παραμένει πολύ μακριά από τη νέα
πρωτεύουσα, σε μία περιοχή χαμηλού οικονομικού προφίλ.
Στον πρώτο γνωστό χάρτη της Τήνου, τον χειρόγραφο του Φλωρεντινού
μοναχού Christoforo Buondelmonti (1420), o Πάνορμος, όπως και η Κολυ-
μπήθρα, αν και επισημαίνονται γεωγραφικά (κόλπος με πεδινή ενδοχώρα)
εντούτοις δε σημειώνονται τα αντίστοιχα τοπωνύμια. Κατά τρόπο παράδο-
ξο σημειώνεται ο Πάνορμος (Pandermo) της Μυκόνου στο χάρτη του ίδιου
μοναχού. Ο χάρτης, όμως, του Buondelmonti δυνάστευσε τη χαρτογραφική
παράδοση της Τήνου. Αρκετά χρόνια μετά, το 1485, ο Πάνορμος εμφανίζε-
ται για πρώτη φορά στο χάρτη του Bartolomeo Dalli Sonetti, πλην όμως το-
ποθετείται ανατολικά, στη θέση του πύργου του Αγίου Νικολάου, στη ση-
μερινή Χώρα. Την οικεία χαρτογραφική ένδειξη επιβεβαιώνει και το υπό-
μνημα του χάρτη:
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«{ Eóôé êáß [åí ô~?ù Ðá÷ßí?ù ëåãïìÝí?ù {ï-
ñåé, ðåñß ôü ìÝóïí ô~çò íÞóïõ, ðïëß-
äñéïí å{õöïñïí, êáß ðñüò ôü ô~çò [áíá-
ôïë~çò ìÝñïò ðýñãïò [åí ô?~ç èáëÜóó?ç
ôï~õ ] Áãßïõ ÍéêïëÜïõ· êáß \åôåñïò {åôé
ðñüò ôü ]åóðÝñéïí [ï÷õñþôáôïò· ðñüò äÝ
ôü [áñêô~ùïí äñõìþí ÷áñéÝóôáôïò, êáß
ðñüò ìåóçìâñßáí öñïýñéïí ï[éêïýìå-
íïí, ï#õ ôÜ {é÷íç ìÝ÷ñé ôï~õ í~õí óþæï-
íôáé».

Χάρτης και απόσπασμα από την περιγραφή της Τήνου του Christoforo
Buondelmonti (1420).



«Da tramonta e la colobitra
Panarmo con suo scoglio e da levanti...»

Την παράδοση αυτή ακολούθησε η χαρτογραφία των δύο επομένων αιώ-
νων και θα έπρεπε να φτάσουμε στο Βενετό κοσμογράφο Vincenzo Maria
Coronelli, τέλος 17ου αιώνα, για να βρει ο Πάνορμος (Panermo) τη σχετι-
κά σωστή του θέση. Όμως και εδώ το τοπωνύμιο δεν αποδίδεται στον όρ-
μο, αλλά στη βραχονησίδα του Πλανήτη («Gli scoglietti, che la circondano,
si dimandano Panermo, Colibitra e Petalita»). Στο χάρτη του Γάλλου βοτα-
νολόγου J. Pitton de Tournefort (c. 1700), τον πρώτο ακριβή τοπογραφικά,
ο Πάνορμος διακρίνεται ευκρινώς, αλλά ατυχώς δε σημειώνεται κανένα
τοπωνύμιο. Το 1843/7, ο χάρτης 1815 του Βρετανικού Ναυαρχείου θα μας ε-
ξασφαλίσει την πρώτη ακριβή ακτογραφία του νησιού και, φυσικά, της πε-
ριοχής του Πανόρμου. Τέλος, παραδόξως αν και ο κύριος σχεδιαστής λιμε-
νοδεικτών του Αιγαίου Joseph Roux αγνοεί παντελώς την Τήνο, ένας άλ-
λος νεότερος συνάδελφός του, o Jean Joseph Allezard (1817) , θα μας εξα-
σφαλίσει δύο θαυμάσιους χάρτες του «λιμανιού» του Πανόρμου και του
«αγκυροβόλιου» του Αγίου Νικολάου (Πόλης).

O Πάνορμος φαίνεται πως εξ αρχής, δηλαδή αμέσως μετά την ένταξη της
Τήνου στην άμεση βενετική κυριαρχία (1437), προσέλκυσε το ενδιαφέρον
της τοπικής εξουσίας και μάλιστα κατέλαβε εξέχουσα θέση στο δίκτυο του
βενετικού αμυντικού συστήματος. Ατυχώς, οι νεότερες πληροφορίες που
διαθέτουμε ανάγονται στις αρχές του 17ου αιώνα, όμως μπορούμε, χωρίς
κίνδυνο υπερβολής να εντοπίσουμε το ενδιαφέρον αρκετά χρόνια νωρίτε-
ρα, ίσως και κατά τη διάρκεια του 15ου αιώνα όταν οι Βενετοί χρησιμο-
ποιούν εκτεταμένα Αλβανούς ως πολεμιστές ή φρουρούς. Πιθανότατα ε-
πρόκειτο όχι για Αλβανούς από την ίδια την Αλβανία, αλλά Αλβανούς με-
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Χάρτης της Τήνου από
το Isolario (1696-7) του
Βενετού κοσμογράφου
Vincenzo Maria Coro-
nelli.



τανάστες στην Πελοπόννησο, την Αττική και την Εύβοια. Παραμένει άγνω-
στο αν επρόκειτο για ειρηνική εγκατάσταση Αλβανών ή μεταφορά τους α-
πό τους Βενετούς. Εκείνο, όμως, που είναι πλέον ή βέβαιο είναι το γεγονός
ότι το αλβανικό στοιχείο είχε έως πρόσφατα αξιοσημείωτη παρουσία στην
πέραν του αυχένος των Υστερνίων περιοχή (βλέπετε και επώνυμα Κανα-
γκίνης, Αλμπανέζος, Ζέρβας ή τα βαπτιστικά ∆ήμας, Γκούμας, κλπ).
Σύμφωνα με τον Pompeo Ferrari (1623) o Πάνορμος είναι, ένα από τα
τέσσερα λιμάνια του νησιού (Πάνορμος, Κολυμπήθρα, Άγιος Ιωάννης και
Άγιος Νικόλαος). Κατ’ αυτόν: «Το πιο φημισμένο, μα άχρηστο, λέγεται
Πάνορμος, ικανό για πολλά σκάφη, μακριά από την Πόλη 12 μίλια με δρό-
μο δύσκολο, που τον κάνει λιγότερο χρήσιμο το ότι είναι, το λιμάνι, εκτε-
θειμένο στο βοριά, ο οποίος, μπορεί να πει κανείς, φυσά συνεχώς στο νη-
σί… Το λιμάνι του Πανόρμου φυλάσσεται από 60 Αλβανούς στρατιώτες
που μένουν σε εκείνο το μέρος, φρουρά καλή και επαρκής». 
∆ε γνωρίζουμε πού ακριβώς έμενε αυτή η φρουρά. Την ίδια περίπου ε-
ποχή, από την περιγραφή της Τήνου που μας δίνει ο A. Franchi, πληροφο-
ρούμαστε ότι στο κέντρο της πεδιάδας της Εξωμεριάς (Oxomerea) υπήρχε
οχυρωμένος χώρος που λεγόταν «Πύργος των Αρβανιτών» (Torre degli
Albanesi), o οποίος ονομάστηκε έτσι γιατί κατέφευγαν εκεί, σε περίπτωση
επιδρομών πειρατών, οι βοσκοί «i quali appunto Albanesi sono». Πρόκει-
ται για την τοποθεσία «Πύργος» στου «Καραμαθιού» που έδωσε τελικά το
όνομά της στο ομώνυμο χωριό. Πιθανότατα η φρουρά, ή ένα μέρος της —
η βάρδια— να έμενε στον πύργο που στο λιμενοδείκτη του Allezard ση-
μειώνεται στο μυχό του όρμου, στη θέση της Λεμονήτρας. Το κείμενο του
Ferrari αντιγράφει o Francesco Basilicata λίγα χρόνια μετά (1630).  Το πό-
σο σημαντικός ήταν ο Πάνορμος για τους Βενετούς προκύπτει από τα εξής:

(α) Εκτός από τους 60 Αλβανούς του Πανόρμου, στις ακτοφρουρές της υ-
πόλοιπης Τήνου απασχολούνταν στις αρχές του 17ου αιώνα μόνον 85 άν-
δρες το καλοκαίρι (75 κάτοικοι και 6 έμμισθοι στρατιώτες) και 69 το χει-
μώνα (63 κάτοικοι και 6 έμμισθοι στρατιώτες), και

(β) Ο πρωτόγερος του χωριού και της περιοχής (del Casal et sito) της Ε-
ξωμεριάς εξαιρείτο από τις αγγαρείες των λοιπών 23 ομολόγων του, γιατί ή-
ταν μακριά, 18 μίλια δρόμος δύσκολος από το Κάστρο, και ήταν υποχρεω-
μένος να στέλνει κάρβουνα στη ∆ιοίκηση, να εποπτεύει τις φρουρές (ordi-
nanze) της περιοχής του και να ενημερώνει το Ρέκτορα για ό,τι συμβαίνει.
Το βενετικό σύστημα των ακτοφρουρών, αλλά και το αμυντικό γενικότε-
ρα σύστημα της Εξωμεριάς φαίνεται ότι λειτουργούσαν αρκετά αποτελε-
σματικά. Σύμφωνα με το σύστημα ημερήσιων και νυκτερινών φρουρών που
το 17ο αιώνα οργάνωσε στο νησί ο Βενετός Σύνδικος Gerolamo da Lezze,
στην ευρύτερη περιοχή της Εξωμεριάς προβλέπονταν φρουρές στις θέσεις
Μελισσοβούνι (ή Μέλισσα, ανατολικά της Καρδιανής, υψ. 647 μ.), Καταφύ-
γι (σπηλιές κάτω από τον Προφήτη Ηλία, υψ. 393 μ.), Κάτω Σημαδάκι (Πά-
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νορμος) και Κονικοφωλιές (Στενό?). Μεταξύ Προφήτη Ηλία, Με-
λισσοβουνιού και κάστρου της Αγίας Ελένης υπάρχει οπτική επαφή.  Στην
κορυφή της Μέλισσας δεν υπάρχουν οικοδομικά λείψανα. Αντίθετα τέτοια
υπάρχουν στο νοτιότερο και κατά τι χαμηλότερο «Κάστρο» («Τουρκόκα-
στρο», υψ. c. 640), το οποίο δε διαθέτει το πλεονέκτημα της οπτικής επαφής.
Οπτική επίσης επαφή μεταξύ Προφήτη Ηλία και κάστρου υπάρχει και μέ-
σω της θέσης «Μπασάρα», παρά το προσύνημα των Αγίων Αναργύρων στο
Λιντάδο.
Αναμφίβολα, όμως, αποφασιστικό ρόλο έπαιξε η οχύρωση της κορυφής
του Προφήτη Ηλία, όπου ακόμη υπάρχουν λείψανα τείχους και δύο δεξα-
μενές. Η κορυφή αυτή παρέχει εξαιρετική ορατότητα προς όλες τις κατευ-
θύνσεις, με εξαίρεση μικρού τμήματος του ορίζοντα προς το Στενό Τήνου -
Άνδρου. Όπως, όμως, και να είχε το σύστημα στις λεπτομέρειές του —χω-
ρίς αμφιβολία δεν υπήρξε ποτέ σταθερό—, είναι γεγονός ότι υπήρξε λυσι-
τελές. Για παράδειγμα, όταν στις 11 Ιουλίου 1654, αποβιβάστηκαν 1.000 πε-
ρίπου Οθωμανοί στον Πάνορμο, παρόλο που οι ντόπιοι δεν πρόσεξαν αρ-
κετά, οι επιδρομείς κατάφεραν να συλλάβουν μόνον ένα νέο άνδρα, μια γυ-
ναίκα και ένα γέρο! Βέβαια στην ασφάλεια της περιοχής, τουλάχιστον στα
χρόνια του Κρητικού πολέμου (1645 - 1669), συνέβαλε και η παρουσία του
βενετικού στόλου (Π.χ. στις 7.10. 1648 ο Βενετός Γενικός Προβλεπτής της
Θάλασσας Antonio Benardo βρίσκεται στο λιμάνι του Πανόρμου).
Μια εικόνα του Πανόρμου του δεύτερου μισού του 17ου αιώνα (1675?)
μας δίνει ο Γάλλος Καπουκίνος Placide de Reims, o οποίος είχε μπαρκάρει
από τη Χίο μια παγωμένη δεκεμβριάτικη νύχτα για να επισκεφθεί τις Μο-
νές των αδελφών του στην Άνδρο και τη Σύρο και, τελικά, λόγω της σφο-
δρής θαλασσοταραχής βρέθηκε κάθυγρος στον Πάνορμο. Εκεί βρήκε κα-
ταφύγιο σε ένα μικρό εξωκλήσι στην προκυμαία (προφανώς στο μυχό του
όρμου και όχι στην Άγια Θάλασσα). Όμως, αμέσως τέθηκε σε περιορισμό
(καραντίνα) από τον Βενετό Capitano di porto, ο οποίος του απαγόρευσε
την επικοινωνία, προφανώς για λόγους υγειονομικούς, με τους κατοίκους
του νησιού. Κατά την παραμονή του στον Πάνορμο, έως τις αρχές του Ια-
νουαρίου, στο λιμάνι βρισκόταν ένα σκάφος γαλλικών συμφερόντων, ενώ
στο μεταξύ έφτασε και ένα τουρκικό σκάφος από τη Μεσσήνη. «Το νέο έ-
φτασε μέχρι το Κάστρο [την Πόλη] και πολλοί κάτοικοι του νησιού ήρθαν
να αγοράσουν διάφορα πράγματα» (Είχε λήξει ο βενετοτουρκικός πόλε-
μος και υπήρχε δυνατότητα εμπορικών επαφών).
Η αποβίβαση του Placide de Reims είναι και η τελευταία πληροφορία
που διαθέτουμε για τον Πάνορμο της Βενετοκρατίας. Αναμένουμε με εν-
διαφέρον τη δημοσίευση από τον π. Μάρκο Φώσκολο μιας ενότητας δι-
καιοπρακτικών εγγράφων της περιοχής που ανάγονται στο 17ο και αρχές
του 18ου αιώνα, τα οποία ίσως μας δώσουν μια πληρέστερη εικόνα του τό-
που.
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Οθωμανική κυριαρχία

Το πέρασμα της Τήνου, το καλοκαίρι του 1715, από τη βενετική στην οθω-
μανική κυριαρχία ήρθε σε μια ώριμη στιγμή. Το επίπεδο ανάπτυξης των οι-
κονομικών δυνάμεων του τόπου είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που ο έλεγ-
χος της μητρόπολης του μυχού της Αδριατικής λειτουργούσε ασφυκτικά. Η
ένταξη του νησιού στον χώρο της pax ottomana τη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή άνοιξε νέους δρόμους προς την Ανατολή, χωρίς όμως να διακόψει
τους πανάρχαιους δεσμούς του τόπου με τη ∆ύση. Μεγάλος αριθμός επή-
λυδων έφτασε κατά καιρούς στο νησί, κυρίως όμως στη νέα αναπτυσσόμε-
νη πρωτεύουσα  στην ακτή του Αγίου Νικολάου και στον Πάνορμο, όπου οι
όροι για εγκατάσταση ήσαν ευνοϊκοί. 
Η ισχαιμική οθωμανική παρουσία στη νέα πρωτεύουσα και η ανυπαρξία
οργάνων της εξουσίας στην περιοχή της Εξωμεριάς λειτούργησαν θετικά.
Η περιοχή της νέας πόλης, πάνω στο μεγάλο θαλάσσιο δρόμο που, μέσα α-
πό το κανάλι του Τσικνιά, οδηγούσε από το Τσιρίγο στη Χίο και τη Σμύρ-
νη, και με ορίζοντα τον κεντρικό πυρήνα του κυκλαδικού συμπλέγματος συ-
γκέντρωσε δημιουργικά στοιχεία που αναζητούσαν έναν ευνοϊκό τόπο, ένα
ασφαλές καταφύγιο για να αναπτύξουν τις ειρηνικές εμπορικές δραστη-
ριότητές τους. Αντίθετα, ο Πάνορμος συγκέντρωσε, σε διάφορες φάσεις, ό-
λους τους κυνηγημένους του Αρχιπελάγους, ανθρώπους της ακραίας δια-
κινδύνευσης που προτίμησαν το ακαταδίωκτο από τα όποια πλεονεκτήμα-
τα μιας ειρηνικής οικονομικής δράσης. Το κρητικό δίστιχο «Φρόνιμοι και
νοικοκυροί δε ζουν στον Ψηλορείτη» θα μπορούσε να τραγουδηθεί και στην
Εξωμεριά, ιδίως στην πέραν του αυχένος των Υστερνίων περιοχή.
Ο Πάνορμος, λοιπόν, λιμάνι σχετικά ασφαλές, που εξασφάλιζε την πλή-
ρη ασυλία στους εισπλέοντες, υπήρξε η δίοδος για τη δημογραφική τόνω-
ση και ανάπτυξη της περιοχής. Άνθρωποι από όλο το Αιγαίο, από τις στε-
ριές της χέρσου Ελλάδας και τις ακτές της Ιωνίας θα ριζώσουν εδώ, σε έ-
ναν τόπο άγονο, μα ασφαλή, και θα δημιουργήσουν την ύπαρξή τους μέσα
από συγκεκριμένους όρους: τις τεχνικές δεξιότητες και τη ναυτοσύνη. Ο
Πάνορμος, δεν είναι υπερβολή, καθόρισε και τη φυσιογνωμία της εξωμε-
ρίτικης κοινωνίας από τις αρχές του 18ου αιώνα και εντεύθεν. 
Η χαλαρή σχέση με τη γη, η υψηλή κινητικότητα του πληθυσμού, η ριζο-
σπαστική πολιτική στάση και η σύγκραση ποικίλων πολιτιστικών στοιχείων
θα είναι οι βασικοί όροι που θα σφραγίσουν την κοινωνία του Πανόρμου
και θα τη διαφοροποιήσουν απόλυτα από τις κοινωνίες των άλλων γεωγρα-
φικών διαμερισμάτων του νησιού. Ο ∆ρόσος Ν. ∆ρόσος (1798 - 1870), ο ο-
ποίος κάθε άλλο παρά ευνοϊκά διέκειτο προς τους Πυργιανούς, μας δίνει,
άθελά του ίσως, την πλέον παραστατική εικόνα του τόπου (σελ. 100 - 101):
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«Τοιαύτη θέσις [του Πύργου] εν ανωμάλοις μάλιστα καιροίς λίαν
επωφελής λογίζεται ως παρέχουσα ασφάλειαν κατά πάσης επιδρο-
μής και άσυλον, τουλάχιστον προσωρινόν, εις τους κατοίκους εν πε-
ριπτώσει καταδιώξεως, και πολλήν ευκολίαν εν ταυτώ προς την ναυ-
τιλίαν, ζωογονουμένην έτι μάλλον και εκ της εξαγωγής των εκ των
πολυπληθών λατομείων της  εξορυττομένων μαρμάρων και πετρών ή
πλακών… Εκ των πλεονεκτημάτων τούτων θελγόμενοι πολλοί εκ
διαφόρων μερών της Ελλάδος, της Επτανήσου και της Τουρκίας, με-
ταναστεύσαντες, κατώκησαν και απεκατεστάθησαν σταθερώς εν τη
κωμοπόλει ταύτη και μάλιστα κατά την εποχή του Ορλώφ και του
Λάμπρου Κατζώνη —σώζονται άχρι τούδε ονόματα οικογενειών της
κωμοπόλεως ταύτης, ως π.χ. Μεσολόγγης, Καραμανλής, κ.τ.λ.,  άτινα
ως εκ των ονομάτων της ιδίας πατρίδος αυτών τοις εδόθησαν. Οι κά-
τοικοι της κωμοπόλεως και των Πλατειών είναι ζωηροί, οξύνοες, ε-
πιχειρηματίαι, τολμηροί και πολύ φυσικήν ευφράδειαν έχοντες, φυ-
σικά πλεονεκτήματα προερχόμενα εκ της ευκρασίας του κλίματος
και της ελευθέρας διοικήσεως εν μέρει, καθ’ όσον ποτέ δεν έτυχον οι
κάτοικοι επιμελημένης οπωσούν ανατροφής και παιδείας… Τοιού-
του χαρακτήρος ανθρώπων, εις ους εχρησίμευεν ως άσυλον πάσης
καταδιώξεως η φυσική θέσις του τόπου, δεν ήτο εύκολος η εντελής υ-
ποταγή εις την τουρκικήν εξουσίαν, διάγοντες δε οχλοκρατικώς πως
και εν αυτοδιοικήσει…, λαμβάνοντες δε οσημέραι επιμιξίαν μετ’ άλ-
λων ξένων στοιχείων, η διατήρησις εις αυτούς αρχαίου ομοιομόρφου
και συμπαγούς χαρακτήρος, ως υπήρξεν εις τους λοιπούς κατοίκους,
δεν ήτο ευκολοκατόρθωτος…».

Μέσα από αυτές τις συνθήκες ο Πάνορμος αναδείχθηκε κέντρο της τη-
νιακής ναυτοσύνης όχι τόσο σε σχέση με τον αριθμό σκαφών —αν και πά-
ντα είχε περισσότερα σκάφη από τη Χώρα του Αγίου Νικολάου— και τον
όγκο των διαμετακομιζομένων εμπορευμάτων όσο σε σχέση με τον αριθμό
των ικανών πλοιάρχων και πληρωμάτων. Ο καλός γεμιτζής και ο καλός, δε-
ξιοτέχνης, μάστορας ήσαν οι δύο υψηλότεροι τίτλοι στην πανορμίτικη κοι-
νωνία έως πρόσφατα. Πράγματι, πολύ νωρίς, ο Πάνορμος πρόσφερε καπε-
τάνιους στα καΐκια της Τήνου και όχι μόνον. Για παράδειγμα, ο Ευστάθιος
∆ιβάρης, «εκ των συναγωνιστών του περιφήμου Λάμπρου Κατζώνη», ο ο-
ποίος ήταν στις αρχές του 19ου αιώνα πλοίαρχος σε σκάφος συμφερόντων
του Φραγκίσκου Γεωργαντόπουλου.
Η φιλελεύθερη διεύθυνση της κοινωνίας του Πύργου δε σήμαινε ασυδο-
σία. Αντίθετα η τοπική κοινωνία είχε αναπτύξει τις δικές της, ήπιες ίσως
αλλά οπωσδήποτε τελεσφόρες δικλείδες ασφάλειας, εσωτερικής και εξω-
τερικής. Από το επεισόδιο του Ιανουαρίου του 1807 —κακοποίηση πλοιάρ-
χου τηνιακού καϊκιού που μπήκε νύχτα στον Πάνορμο και αρνήθηκε να α-
ναφέρει αμέσως την ταυτότητά του—, που περιγράφει πάλι ο ∆ρόσος (σελ.
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418 - 422), πληροφορούμαστε ότι υπήρχε στο λιμάνι βάρδια φύλαξης και υ-
ψηλή ευαισθησία των κατοίκων του Πύργου για την ευταξία στον κρίσιμο
εκείνο χώρο. Έστειλε, λοιπόν, η βάρδια από τον Πάνορμο στην κωμόπολη
«τρία παιδιά τρεις ώρας της νυκτός και ήρπαξαν τας καμπάνας φωνάζοντες
ότι είναι κλέπται εις τον Πάνορμον, και έτρεξαν οι άνθρωποι ως τριακό-
σιοι αρματωμένοι…». Από τη σχετική αλληλογραφία προκύπτει ότι είχαν
ήδη ανεγερθεί εκεί «μαγαζεία» (αποθήκες). Φαίνεται, όμως, ότι  το όλο
πρόβλημα προέκυψε όταν οι «μαρινάροι» του καϊκιού, σε απάντηση στις
προσκλήσεις της βάρδιας, απάντησαν «άφες τους αρβανίτες τους κερατά-
δες», βρισιά στην οποία οι Πανορμίτες, για ευνόητους λόγους, ήσαν ιδιαί-
τερα ευαίσθητοι!

Επανάσταση - καποδιστριακοί χρόνοι

Η επανάσταση του 1821 βρήκε στον Πάνορμο μια κοινωνία έτοιμη να στε-
λεχώσει τις τάξεις του Αγώνα, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. ∆εν
είναι εξάλλου άσχετο το γεγονός ότι η επανάσταση στο νησί εξερράγη στην
Εξωμεριά με πρωτεργάτη τον Υστερνιώτη Γεώργιο Λορέντζου Παλαμάρη.
Η Πόλη ακολούθησε αργότερα και υπό την πίεση του σπετσιώτικου στό-
λου. Οι Εξωμερίτες ήσαν οι πρώτοι που στελέχωσαν στην εκστρατεία της
Καρύστου (καλοκαίρι 1821). Ο ∆ημήτριος Υψηλάντης απευθύνεται ιδιαιτέ-
ρως στους Εφόρους της «έξω μερίας της νήσου Τήνου» (25.6. 1821) και ε-
παινεί τον επαναστατικό τους ζήλο. Ο μαρτίγος του Πυργιανού καπετάν
Γιαννούλη Μαθιού και η τράτα του Υστερνιώτη Κλεπτοτζοβάνη θα διεκπε-
ραιώσουν Τηνιακούς αγωνιστές στην Κάρυστο. 
Οι Εξωμερίτες θα στελεχώσουν επίσης σώματα που θα εκστρατεύσουν
για την πολιορκία του Ναυπλίου. Ο Πυργιανός Παναγιώτης Ψάθης, μαζί
με κάποιον καθολικό συμπατριώτη του Ματθαίο από την Περάστρα, ήσαν
από τους πρώτους που πήδηξαν στις ντάπιες του Παλαμηδιού τη νύχτα της
29/30 Νοεμβρίου 1822.
Εκεί, όμως, που έδωσαν οι Πανορμίτες το δυναμικό  τους παρόν  ήταν ο
θαλασσινός αγώνας. Ελάχιστα ονόματα διασώθηκαν, κυρίως γιατί δε ζήτη-
σαν αμοιβές. Όμως η συμβολή τους κατά γενική ομολογία ήταν σημαντική.
Ανάμεσά τους ο Γεώργιος Πέτρου, πλήρωμα στο πυρπολικό του Παπανι-
κολή  που στις 27 Μαΐου 1821 πυρπόλησε οθωμανικό δίκροτο στην Ερεσό,
συμμετείχε επίσης στις ναυμαχίες  της Κω, του Γέροντα και της Μυτιλήνης·
ο Εμμανουήλ Ψάθης, που συμμετείχε ανάμεσα στα 1824 και 1827 στις ναυ-
μαχίες του Γέροντα, της Μεθώνης, της Κρήτης και της Χίου, και τέλος ο Νι-
κόλαος Σαμοθράκης που η επιδεξιότητά του στο διάκι έκανε τα πυρπολικά
να φτερουγίζουν στον αφρό της θάλασσας σαν χελιδόνια, δεξιότητα που
του χάρισε το παρωνύμιο «Χελιδόνας», το οποίο υιοθέτησε τελικά ως επώ-
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νυμο. Στελέχωσε πυρπολικά του
Παπανικολή και του Κανάρη και ή-
ταν μέλος του πυρπολικού του Κα-
νάρη που πυρπόλησε τη ναυαρχίδα
του οθωμανικού στόλου στη Χίο
(1822). Ο ηρωισμός του Χελιδόνα
σημάδεψε τις μνήμες του Πανόρ-
μου. Προτομή του, που φιλοτέχνησε
ο Υστερνιώτης γλύπτης Αντώνιος
Σώχος (1888 - 1974), βρίσκεται στην
έκθεση έργων του γλύπτη στις ε-
γκαταστάσεις του Πανελληνίου Ιε-
ρού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας.
Στην είσοδο του Πανόρμου υπάρ-
χει μία άλλη προτομή του, που φι-
λοτέχνησε ο αδικοχαμένος Πυργια-
νός γλύπτης Λευτέρης Αντ. Βαλά-
κας το 1977. Θα ήταν, άραγε, πολύ
τολμηρό αν αναγνωρίζαμε τον ψυ-
χωμένο αυτό συντοπίτη μας στον τιμονιέρη της βάρκας που απομακρύνεται
από τη φλεγόμενη οθωμανική ναυαρχίδα στο γνωστό πίνακα (ante 1873)
του Νικηφόρου Λύτρα, ο οποίος σίγουρα γνώριζε το Χελιδόνα;
Ο Πάνορμος, όμως, κατά τη διάρκεια της επανάστασης δέχθηκε και κύ-
μα προσφύγων, κυρίως Μοσχονησιωτών, οι οποίοι έπεσαν θύματα της
πρώτης αντίδρασης της οθωμανικής εξουσίας στην επανάσταση των Ελλή-
νων. Οι νέοι αυτοί επήλυδες, άνθρωποι κι αυτοί της θάλασσας —όπως η οι-
κογένεια ∆ούκα—, θα δώσουν νέα πνοή στον τόπο και ιδιαίτερα στη λει-
τουργία του λιμανιού.
Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης ο Πάνορμος, η Εξωμεριά γενικότε-
ρα, θα σταθούν μακριά από τις εντάσεις που προκαλούνται από τον αντα-
γωνισμό των πολιτικών φατριών στη Χώρα του Αγίου Νικολάου και σε γε-
νικές γραμμές θα τηρήσουν νομιμόφρονα στάση απέναντι στην κεντρική ε-
παναστατική εξουσία. Θα συλλάβουν και θα παραδώσουν στους Αρμοστές
των Νήσων (τέλος 1822) τον καταδιωκόμενο Ανδριώτη αγωνιστή ∆ημήτριο
Μπαλή, ενώ αργότερα, όταν θα αρχίσουν οι εξεγέρσεις κατά του Καποδί-
στρια, τόσο οι Πυργιανοί όσο και οι Υστερνιώτες θα διατρανώσουν δια του
τύπου την πίστη τους στον Κυβερνήτη.
Στις 20.8. 1828 ο Κυβερνήτης «προ παντός άλλου τιθέμενος την συντήρη-
σιν της κοινής υγείας εναντίον πάσης εξωτερικής νόσου» υπέγραψε το υπ’
αρ. 5646 Ψήφισμα ΙΕ΄, με το οποίο τέθηκε σε ισχύ «∆ιάταξις Υγειονομική»
για τη λειτουργία Υγειονομείων (λοιμοκαθαρτηρίων δηλαδή) σε όλη την ε-
πικράτεια. Το κοινόν του Πύργου επωφελήθηκε από το νέο θεσμικό πλαί-
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Προτομή του αγωνιστή Νικολάου Σαμο-
θράκη ή Χελιδόνα στον Πάνορμο (Έργο
του γλύπτη Λευτέρη Αντ. Βαλάκα, χαλ-
κός, 1977).



σιο και προέβη με έξοδά του στην ανέγερση λοιμοκαθαρτηρίου στον Πά-
νορμο, το οποίο λειτούργησε μέχρι το 1835, όταν, προφανώς για λόγους οι-
κονομιών, διακόπηκε η λειτουργία του. Προφανώς η ανάληψη ενός τέτοιου
δαπανηρού έργου προϋπέθετε ανάλογες ανάγκες και την προσδοκία σύ-
ντομης απόσβεσης, η οποία, απ’ ό,τι προκύπτει από τα έγγραφα που διασώ-
θηκαν, φαίνεται πως επιτεύχθηκε. 
Την εποχή αυτή, στα χρόνια δηλαδή της επανάστασης και της καποδια-
τριακής διακυβέρνησης, φαίνεται πως διαμορφώθηκε κατά βάση η φυσιο-
γνωμία της Εξωμεριάς γενικά και του Πανόρμου ειδικότερα. Από εκεί και
έπειτα μικρές αλλαγές θα επέλθουν. Αναμφίβολα, προϊόντος του χρόνου,
θα περιοριστεί η υψηλή κινητικότητα της τοπικής κοινωνίας, θα παγιωθεί
το κοινωνικό status και θα δοθεί προτεραιότητα στη λατομική δραστηριό-
τητα και στην ανάπτυξη δεξιοτεχνιών, οι οποίες θα πορευτούν αντάμα με
τη ναυτοσύνη έως και μετά τα μέσα του 20ού αιώνα. Την ευφορία, όμως,
της δημιουργικής, αλλά σύντομης, εκείνης περιόδου διαδέχθηκε η αναρχί-
α που προκάλεσε η δολοφονία του Καποδίστρια. Ειδήσεις για τον Πάνορ-
μο θα έχουμε πλέον μετά την ίδρυση του ομώνυμου ∆ήμου, στα 1835.
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Κάτοψη του λοιμοκαθαρτηρίου του Πανόρμου με τον παρακείμενο ναό του Αγίου
Χαραλάμπους - προστάτη αγίου των πανωλοβλήτων (σχέδιο Κώστα ∆ανούση). Το
κοινοτικό αυτό κατάστημα έδωσε στην περιοχή το όνομά του: «Λαζαρέτο». Προς το
παρόν έχει ξεφύγει από τη βουλιμία της καταπάτησης και «αξιοποίησης»!



19ος αιώνας - Τα χρόνια της σταθεροποίησης

Όταν μιλάμε για χρονικές περιόδους τα όρια δεν είναι συμβατικά, νού-
μερα. Το έτος π.χ. 1900, τέλος του 19ου αιώνα, δε λέει τίποτα για την ιστο-
ρική έρευνα. Μετά την όποια ευόδωση της Επανάστασης του 1821 και την
ίδρυση του νεοελληνικού κράτους (1833), για την ιστορία του τόπου η επό-
μενη καμπή θα έλθει την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα. Τη νέα κατάστα-
ση θα σημαδέψουν το Κίνημα στο Γουδί (1909), ο βενιζελικός αστικός εκ-
συγχρονισμός (1910 και εντεύθεν), η διάλυση των ∆ήμων (1912/14) και η έ-
κρηξη του ευρωπαϊκού πολέμου (1914). 
Αυτή την περίοδο (1833 - 1914) θεωρούμε ως περίοδο σταθεροποίησης,
μειώνεται δηλαδή αισθητά το εύρος της αυτοθέσμισης των περιφερειακών
—ιδιαίτερα της εξωμερίτικης— κοινοτήτων υπέρ της κεντρικής εξουσίας,
περιορίζεται σημαντικά η κινητικότητα του πληθυσμού, ενοποιούνται τα ε-
τερογενή πολιτιστικά χαρακτηριστικά των επήλυδων στο νέο χωνευτήρι
(melting pot) και εμπεδώνεται ένας ευρύς επαγγελματικός καταμερισμός
με βάση, κυρίως, τις δεξιότητες. Στον Πάνορμο, η νέα κρατική εξουσία εμ-
φανίζεται με την ίδρυση Υποτελωνείου 3ης τάξης το 1836, μια Υπηρεσία
που θα λειτουργήσει εκεί έως και τις δύο πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες.
Μια πολύτιμη αναφορά του ∆ημάρχου Πανόρμου μας παρέχει σημαντι-
κές πληροφορίες για τον τόπο: «Αι τέχναι αι οποίαι παρέχουν πόρον ζωής
εις τους κατοίκους είναι εις μεν τους άνδρας: α) η λιθοξοΐα, β) η τεκτονική,
γ) η σκυτοτομία, δ) η ναυπηγία, ε) η ναυτιλία…. Έχει ο ∆ήμος ούτος και μι-
κρόν εμπόριον  μέσον της Ναυτιλίας του, καθ’ ότι πλοία Αης και Βας τάξε-
ως  έχει υπέρ τα 26, αυτών οι πλοίαρχοι και τα πληρώματα είναι δημότες
του ∆ήμου τούτου και εις όσον δεν ήθελον έχει αυτάρκειαν της εμπορίας
των το εξωτερικόν ή το εσωτερικόν του ∆ήμου τούτου εμπόριον, περιφέρο-
νται εμπορευόμενα εις διάφορα της ελληνικής και τουρκικής επικρατείας
μέρη… μεταλλεία εις την περιφέρειαν του ∆ήμου τούτου υπάρχουν αρκετά
μαρμάρων και πετρών και πολλού λόγου άξια, ως εκ τούτου οι κάτοικοι κα-
τήντησαν άριστοι λιθοξόοι και ίσως δια πολλούς χρόνους εις την Ελλάδα θέ-
λουν είσθαι οι καλύτεροι, μάρμαρα και πέτραι ακατέργαστα και εργασμέ-
να εξάγονται κατ’ έτος εντεύθεν, μέγα μέρος τα οποία εμπορεύονται με την
Σμύρνην, Θεσσαλονίκην, Κωνσταντινούπολιν, Άγιον Όρος και εις όλην σχε-
δόν την τουρκικήν επικράτειαν, πολλά εξ αυτών κυκλοφορούν εις όλην την
Ελλάδα…» (8.12. 1836). Η αναφορά ειδικά στη ναυπηγία έρχεται να ενισχύ-
σει τις πληροφορίες του γλύπτη Αντώνη Σώχου για την παράδοση των κα-
ραβομαραγκών του Πανόρμου και την ξεχασμένη τέχνη των ακρόπρωρων,
που ο ίδιος προσπάθησε να αναβιώσει μέσα από τα ξύλινα ξόανά του που
εκτίθενται στο συγκρότητα της Μεγαλόχαρης.
∆εδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής αυτής δραστηριότη-
τας συνάπτεται με το λιμάνι του Πανόρμου, γίνεται κατανοητή η ευαισθη-
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σία των κατοίκων για τη λειτουργία του. Το σημαντικότερο παράπονο των
δημοτών, σύμφωνα με την ίδια αναφορά, είναι η παύση λειτουργίας του
λοιμοκαθαρτηρίου (το 1835 για επιβάτες και εμπορεύματα και το 1837 για
τα μη επιδεκτικά μόλυνσης εμπορεύματα). Τα πανορμίτικα σκάφη έπρεπε
να πάνε πρώτα στη Χώρα για κάθαρση και στη συνέχεια να επιτρέψουν
στον τόπο τους. 

«Οι κάτοικοι του ∆ήμου τούτου», σημειώνει ο ∆ήμαρχος, «κλαίοντες, γογ-
γύζουσιν πως ενώ με άδειαν της παρελθούσης καποδιστριακής κυβερνήσε-
ως εξόδευσαν αρκετά εις ανακαίνισιν του λοιμοκαθαρτηρίου και ήδη εκλεί-
σθη και τούτος λιμήν του ∆ήμου τούτου δεν είναι αξιοκαταφρόνητος και
παρέχει όλα τα ασφαλιστικά προς κάθαρσιν μέσα. Εκτός όπου εκτίσθη το
λοιμοκαθαρτήριον εμποδίσθη και τα από τουρκικήν επικράτειαν προερχό-
μενα επιτόπια πλοία, οσάκις λιμενίζονται ενταύθα από καιρόν, δια το σύ-
ντομον ή άλλως πώς να μη εξάγουν πράγματα μη υποκείμενα εις κάθαρσιν
και έτι μάλλον ουδ’ αυτά τα προς ζωοτροφίαν χρήσιμα, οίον σίτον κ.τ.λ. κα-
τά τούτο γογγύζει ο λαός με αθυμίαν και είναι ευχής έργον η Σ(εβαστή) αύ-
τη ∆ιοίκησις να επιβλέψη εις κατάπαυσιν της αδίκου ταύτης αιτίας, ήτις ε-
πιβαρύνει τον λαόν χωρίς κανένα επίφοβον αποτέλεσμα ή όφελος της κυ-
βερνήσεως. Ενταύθα, ενώ υπάρχει τελώνης και υγειονόμος, προς το να μην
εξάγωνται τα ανεπίδεκτα μολύσματος πράγματα προς χρήσιν του δυστυ-
χούς λαού.  Την ευχήν του ταύτην ο λαός προσμένει την επιστροφήν του βα-
σιλέως του δια να την δώση εις τους πόδας του θρόνου του…».
Οι πρώτες προσδοκίες τους διαψεύστηκαν. Η επανάσταση, όμως, της 3ης
Σεπτεμβρίου 1843, αναπτέρωσε τις ελπίδες τους και το ∆ημοτικό Συμβού-
λιο Πανόρμου σπεύδει (19.10. 1843) να ζητήσει από την Εθνική Συνέλευση:
(α) Να επαναλειτουργήσει υπό όρους το λοιμοκαθαρτήριο, (β) «…την ανέ-
γερσιν επί της εντός του λιμένος… υφάλου μίας στήλης μαρμαρίνης δια να
μη ναυαγίζωσι πλοία ως πολλάκις συνέβη εν καιρώ χειμώνος, ως [και] την
επισκευήν της ερειπειωθείσης προκυμαίας...», και (γ) «…να κατασκευασθή
φάρος επί της κορυφής του επί το στόμιον του λιμένος... νησιδίου, ονομαζο-
μένου Πλανήτης,...».
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Πανορμίτικη μπρα-
τσέρα ταξιδεύει πλη-
σίστια. Τα σκάφη αυ-
τά, σχετικά γρήγορα
και ευέλικτα, στήρι-
ξαν τη ναυτοσύνη της
Εξωμεριάς (ανάγλυφο
από επιστύλιο οικίας
στον Πύργο).



Οι Πανορμίτες απογοητεύθηκαν και πάλι. Εγκρίθηκαν τελικά στον προ-
ϋπολογισμό του 1847 3.000 δρχ. στο ∆ήμο Τήνου «προς επισκευήν του λιμέ-
νος· 800 δε εις τον ∆ήμον Πανόρμου, εις ανέγερσιν στήλης και αποβάθρας
εν τω λιμένι…». Και αυτά, φαίνεται, πως τελικά δε δόθηκαν. 
Θα έπρεπε να φτάσουμε στα 1884 για να αναγερθεί στον Πλανήτη φάρος
Στ΄ τάξης, ο οποίος λειτούργησε, τελικά, το 1886. «∆ιορισθέντος φωτανά-
πτου εις τον επί του νησιδίου Πλανήτου εν Πανόρμω της Τήνου φάρου, ήρ-
χισεν ο φωτισμός αυτού προ 15 ημερών. Το φως του φάρου τούτου, ον στα-
θερώς λευκόν εις ύψος 85 μέτρων υπέρ της επιφανείας της θαλάσσης, τυγ-
χάνει ορατόν τοις ναυτιλλομένοις εν αιθρία νυκτί εξ αποστάσεως 12 μιλί-
ων» (εφημ. Η Ηχώ της Τήνου, αρ. 192/ 1887). Το 1888 ο φάρος στελεχώνε-
ται από ένα επιστάτη και δύο φύλακες, ενώ το 1891 προκηρύσσεται δημο-
πρασία για την επισκευή του (ΦΕΚ, Β΄, 418/ 1891). Μετά το Β΄ Παγκόσμιο
πόλεμος λειτουργεί ως αυτόματος και από το 1956, λόγω κατάρρευσης του
οικήματος, λειτουργεί σε μεταλλική υποδοχή. Το κτίριο του φάρου έχει χα-
ρακτηριστεί ως διατηρητέο ιστορικό μνημείο (ΦΕΚ 138/18-2-1998), ενώ α-
πό χρόνια καταβάλλονται σύντονες προσπάθειες για την αναστύλωσή του.
Οι χαίνουσες, όμως, πληγές του αποτελούν δείγμα του πολιτισμού μας.
Η «μαρμαρίνη στήλη», η γνωστή μας σημαντήρα, θα ανεγερθεί τελικά το

1891/2 με εργολάβο το γλύπτη Γεώργιο Καπαριά (1847 - 1923). Στο ΦΕΚ,
Β΄, 161/ 1891 δημοσιεύεται η προκήρυξη δημοπρασίας «κατασκευής σημα-
ντήρος λιθοκτίστου επί της υφάλου της προ του λιμένος Πανόρμου της Τή-
νου». Έκτοτε και για περισσότερα από 50 χρόνια θα σημαίνει —οπτικά και
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Αριστερά: Το κτίριο του φάρου του Πλανήτη, υπέροχο δείγμα της πανορμίτικης «τεκτο-
νικής», όπως είναι σήμερα. ∆εξιά: Ψηφιακή αναπαράσταση της μελλοντικής μορφής του,
από την Επιτροπή αγώνα για την αναστύλωσή του.



ηχητικά— την ύφαλο,
αλλά και θα ειδοποιεί
και τους μαρινάρους
να ρεμετζάρουν τα κα-
ΐκια τους σαν φορτσά-
ριζε ο γρεγο-λεβάντες.
Καθ’ όλη αυτή την
περίοδο, από τον Πά-
νορμο, ή με πανορμίτι-
κα καΐκια, γίνονται οι
εξαγωγές των μαρμά-
ρων του μεγαλύτερου
μέρους της Εξωμεριάς.
Αν λάβουμε υπόψη ότι
στα μέσα του 19ου αιώ-
να τα μάρμαρα κάλυ-
πταν το 40% του συνό-
λου των εξαγωγών του
νησιού, μπορούμε να

κατανοήσουμε τη σημασία του λιμανιού. Τα σκάφη που εξάγουν μάρμαρα,
ειδικά εκείνα που προορίζονται προς τη Μαύρη Θάλασσα, επιστρέφουν με
σιτηρά —ποτέ η παραγωγή του νησιού δεν ήταν επαρκής—, τα οποία αλέ-
θονται επί τόπου και διατίθενται στην εσωτερική αγορά του νησιού ή σε
άλλα νησιά. Η σχετική δραστηριότητα του καπετάν Στρατή ∆ούκα (1844)
φαίνεται από το ανάγλυφο που παραμένει ακόμα εντοιχισμένο έξω από το
φούρνο του Γιώργου ∆ούκα στον Πύργο. Ε-
ξάλλου οι 22, τουλάχιστον, ανεμόμυλοι πάνω
από τον Πύργο ήσαν υπερβολικά πολλοί για
την τοπική παραγωγή. Στα ΓΑΚ σώζεται
«Βιβλίον της εισπράξεως του Υποτελωνείου
Πανόρμου δια την Α΄ τριμηνίαν του 1840», το
οποίο θα δημοσιεύσουμε σύντομα. Παρά το
περιορισμένο χρονικό του εύρος, μας
προσφέρει μια αντιπροσωπευτική εικόνα της
κίνησης του λιμανιού.
Μπορεί ο κόσμος της θάλασσας να μην είχε
στον καταμερισμό εργασίας την ίδια συμμετοχή με τους λιθοξόους, όμως η
ναυτοσύνη —τουλάχιστον έως και το τρίτο τέταρτο του 19ου αιώνα— ήταν
εκείνο που σημάδευε τον τόπο και αυτό αποτυπώνεται στη σφραγίδα του
∆ήμου Πανόρμου (σύμβολο:  σύμπλεγμα δελφινιού με τρίαινα). 
Η Εξωμεριά με την ευρεία της έννοια, εκείνη δηλαδή που προσδιοριζό-
ταν από την περιφέρεια του ∆ήμου Πανόρμου, ήταν ένας κόσμος διαφορε-
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Η λιθόκτιστη σημαντήρα που για σχεδόν 120 χρόνια σημαί-
νει οπτικά την ύφαλο του Πανόρμου. Κάποτε τη σήμαινε
και ηχητικά.



τικός από το άλλο νησί. Ειδικά, όμως, ο στενός της πυρήνας —Πλατειά,
Πύργος, Πάνορμος— ήταν ένα νησί μες στο νησί. Η πρώτη προσπάθεια κα-
τασκευής στην Τήνο σύγχρονου για την εποχή οδικού δικτύου έγινε το 1878
(Νόμος ΨΞΖ΄/ 1878) με πρωτοβουλία του Πυργιανού ριζοσπάστη βουλευ-
τή Γρηγορίου Μαυρομαρά. Ο δρόμος, όμως, από  την Πόλη της Τήνου έ-
φτανε έως τον Πύργο. Η παράλειψη διορθώθηκε με το Β∆ της 1.8. 1885
(ΦΕΚ, Α΄, 89/1985), σύμφωνα με το οποίο διατασσόταν να κατασκευαστεί
«κατά προτίμησιν η εθνική οδός η άγουσα από της πρωτευούσης της επαρ-
χίας Τήνου εις τον λιμένα Πανόρμου». Σύμφωνα με την εφημ. Η Ηχώ της
Τήνου (159/ 1886), η χάραξη του δρόμου, που έγινε από τον Υστερνιώτη μη-
χανικό Ιάκωβο Σκούταρη —ο οποίος εργάστηκε «μετ’ επιμονής και υπομο-
νής όπως υπερνικήση πολιτικά και φυσικά προσκόμματα….»—, «διέρχεται
άνωθεν του χωρίου Μπηναρδάδου, παραπλεύρως του χωρίου Πλατειά, και
φθάνει εις την κωμόπολιν Πύργου, διερχομένη δε διά μέσου αυτής ανοίγει,
άνευ σημαντικών ρυμοτομήσεων, ωραίαν οδόν καθιστώσαν την κωμόπολιν
ταύτην τερπνήν· τέλος η χάραξις περατούται εις τον λιμένα Πανόρμου προ
των καταστημάτων αυτού». Ο δρόμος τελικά δεν έγινε. Τα χρήματα που εί-
χαν επί μία δεκαετία συγκεντρωθεί, μετά από πιέσεις των παραγόντων της
Πόλης και παρέμβαση του «Χωραΐτη» βουλευτή Γεωργίου ∆ρόσου, διατέ-
θηκαν για την κατασκευή του λιμανιού της Χώρας. Ο Πάνορμος έπρεπε να
περιμένει έως τα μέσα της δεκαετίας του 1960 για να συνδεθεί οδικά με τον
Πύργο και το υπόλοιπο νησί.
Επίσης στα τέλη του 19ου αιώνα άρχισε στην περιοχή του Πανόρμου

(Πλανήτης, Σαραντακούπι, Λαρδιάδες, κ.α.) η εξόρυξη ταλκ (γλυσόλιθου
στην τοπική γλώσσα). Μάλιστα στον Πάνορμο ιδρύθηκε ατμοκίνητο «εργο-
στάσιο» πρώτης επεξεργασίας (κονιοποίησης) του ορυκτού αυτού από τον
επιχειρηματία Μελετόπουλο, το οποίο το 1900 απασχολούσε εκεί 15 εργά-
τες. Τη δραστηριότητα που θα συνεχίσουν τη δεκαετία του 1920 και μετά οι
Αδελφοί Νικολάου Αλαβάνου.
Από την εφημ. Πρόοδο [Τήνου] (αρ. 86/ 1899) μαθαίνουμε ότι: «Από ετών
δε εις τον πλούτον των μαρμάρων προσετέθη και νέα πηγή εισαγωγής χρη-
μάτων εν τω ∆ήμω εκείνω [Πανόρμου]. Επί μεγάλων εκτάσεων γης ανεκα-
λύφθη στεατίτης (γλυσόλιθος), του οποίου βαθμηδόν επαυξάνει η εξαγω-
γή. Είς των μεγαλυτέρων επιχειρηματιών της Ελλάδος εις το είδος τούτο, ο
εκ Πειραιώς κ. Μελετόπουλος, αναλαβών εν των λατομείων του ∆ήμου ε-
κείνου, καταγίνεται από καιρού δι’ ειδικού μηχανικού εις την τοποθέτησιν
καταλλήλου μηχανήματος εν τη παραλία του λιμένος του ∆ήμου Πανόρμου,
ώστε ο υπό φόρτωσιν μεταφερόμενος στεατίτης να προπαρασκευάζηται
και καθ’ όλα έτοιμος να παραδίδεται εις τον τόπον της αποστολής του.
Προς ευκολωτέραν δε μεταφοράν του στεατίτου, σκέπτεται ο κ. Μελετό-
πουλος να κατασκευάση αμαξιτήν οδόν από του λατομείου μέχρι του λιμέ-
νος Πανόρμου». Προφανώς, η εφημερίδα αναφέρεται σε ορυχείο πλησίο
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του Πανόρμου και πιθανότατα στην περιοχή του Λαρδιά.
Τέλος ο Πάνορμος θα αποτελέσει σταθμό μετάβασης εθελοντών στην
Κρήτη, τουλάχιστον από την πολυαίμακτη επανάσταση του 1866 και μετά.
Επειδή η Ερμούπολη, όπου και η Κεντρική Επιτροπή του κρητικού αγώνα,
βρισκόταν υπό την «επιτήρηση» του τουρκικού στόλου, το λιμάνι του Πα-
νόρμου, όπως και άλλοι όρμοι των Κυκλάδων, χρησιμοποιήθηκαν για την
αποστολή εθελοντών στη Μεγαλόνησο. Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ό-
τι η Τήνος υπήρξε καταφύγιο Κρητικών τόσο κατά την επανάσταση του
1866 - 68 όσο και κατ’ εκείνη του 1898. Κατά την πρώτη μάλιστα το νησί δέ-
χθηκε 1000 περίπου Κρητικούς πρόσφυγες, τους οποίους περιέθαλψε το Ί-
δρυμα της Ευαγγελίστριας, ο ∆ήμος Τήνου και οι κάτοικοι της Πόλης. Από
τον Πάνορμο πήγε εθελοντής στην Κρήτη στα τέλη του 19ου αιώνα ο Μι-
κρασιάτης (από τα Βουρλά της Ερυθραίας) καραβοκύρης Σωκράτης Φιλίπ-
που, ο οποίος το 1868 έκτισε στο λιμάνι μαγαζί (αποθήκη) για τις εμπορι-
κές του δραστηριότητες (μετέπειτα ιδιοκτησία Θεοδώρου και Μιχάλη Ζέρ-
βα και σήμερα Μιχάλη Μιχελή).
Το λιμάνι θα λειτουργήσει επίσης και ως σταθμός υποστήριξης του ελλη-
νικού στόλου κατά την εθνική εξόρμηση των ετών 1912 - 13. Ελληνικά πολε-
μικά σκάφη με αφετηρία τον Πάνορμο έλεγχαν το κεντρικό Αιγαίο. Περι-
φερειακό, τέλος, ρόλο —το κέντρο ήταν η Μήλος— θα παίξει και για τα
πολεμικά σκάφη της Entente κατά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο.

Από τόπος ζωής και δράσης τουριστικό θέρετρο

Οι αρχές του 20ού βρίσκουν τον Πάνορμο γεμάτο ζωή και αισιοδοξία.
Στη διακίνηση των λευκών μαρμάρων μαρμάρων της Εξωμεριάς έχουν
προστεθεί και δύο άλλοι πόροι· η εξόρυξη, επεξεργασία και εξαγωγή του
ταλκ και η εξόρυξη πρασίνων μαρμάρων από τα  «Χούσλα», όπου η αγγλι-
κή εταιρεία «Marmor Ltd» —η μετέπειτα «Grecian Marbles Ltd»— έχει
κάνει σημαντικές επενδύσεις. To μάρμαρο ενισχύει τη ναυτιλία και εκείνη
με τη σειρά της στηρίζει τις εμπορικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες
των Πανορμιτών. «Καλλιτέχναι και ναυτικοί, τα δύο κυρίως επαγγέλματα,
εις τα οποία έχουσιν την μεγαλειτέραν κλίσιν οι του ∆ήμου Πανόρμου κά-
τοικοι… Ουκ ολίγα πλοία αριθμεί ο ∆ήμος Πανόρμου, αποκλειστικώς απα-
σχολούμενα εις την μεταφοράν των μαρμάρων, ουχί μόνον εις διαφόρους
λιμένας του κράτους, αλλά και μέχρι του ∆ουνάβεως…», σημειώνει το 1899
η εφημ. Πρόοδος [Τήνου] (αρ. 86). Απόρροια αυτής της κατάστασης, των υ-
λικών συνθηκών ζωής, είναι και το υψηλό επίπεδο πολιτισμού. «Αλλά και
ως προς την διανοητικήν ανάπτυξιν», συνεχίζει η εφημερίδα, «οι κάτοικοι
του ∆ήμου εκείνου πρωτεύουσιν εν πολλοίς, διότι, εκτός των διακεκριμέ-
νων καλλιτεχνών, ους εγέννησεν η ξηρά εκείνη γωνία… ουκ ολίγους αριθ-
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μεί επιστήμονας και ιδία δικη-
γόρους και ιατρούς, ουκ ολί-
γους εμπόρους και εν γένει ε-
πιχειρηματίας». 
Η ευφορία, όμως, αυτή δεν
πρόκειται να διαρκέσει. Ο ευ-
ρωπαϊκός πόλεμος, όπως ονο-
μάσθηκε τότε —σήμερα Α΄
Παγκόσμιος—, δεν άργησε να
επηρεάσει  και τη ζωή του Πα-
νόρμου. Και αυτό δεν ήταν οι
περιπολίες των αγγλικών και
γαλλικών πολεμικών που κατα-
δίωκαν γερμανικά υποβρύχια,
αλλά ο αγγλογαλλικός απο-
κλεισμός των Κυκλάδων (1916/7) και της ηπειρωτικής Ελλάδας, προκειμέ-
νου να πιεστεί η «κωνσταντινική» κυβέρνηση της Αθήνας να προσχωρήσει
στο πλευρό της Entente. H έκρηξη του Κινήματος της Εθνικής Άμυνας στη
Θεσσαλονίκη και η προσχώρηση των Κυκλάδων σε αυτό έλυσε βέβαια τον
αποκλεισμό, όμως τα προβλήματα δεν έλειψαν. Τον ενθουσιασμό των Πα-
νορμιτών —η Εξωμεριά υπήρξε το κέντρο του Βενιζελισμού στην Τήνο—
ήρθε να διακόψει η Μικρασιατική καταστροφή. ∆εσμοί πανάρχαιοι με την
ακτή της Ιωνίας κόπηκαν με τον πλέον άγριο τρόπο. Η Σμύρνη που για αιώ-
νες έβρισκαν «αποκούμπι» οι Πανορμίτες δεν υπήρχε πλέον. Αντίθετα στις
ακτές του Πανόρμου θα συγκεντρωθούν σύντομα 200 περίπου πρόσφυγες,
Τηνιακοί και ξένοι, από τα Βουρλά, το Σιβρυσάρι και τα Αλάτσατα, τους
οποίους θα πρέπει να περιθάλψουν.
Όμως «ενός κακού, μύρια έπονται»! Η μικρασιατική καταστροφή δεν ή-
ταν μόνον ένα ψυχικό σοκ. Στο λιμάνι της Σμύρνης δεν είχε βουλιάξει μό-
νον η Μεγάλη Ιδέα, αλλά είχε χαθεί η μεγάλη τροφός των νησιών, της Τή-
νου και ειδικότερα της Εξωμεριάς. Οι οικονομικοί ορίζοντες του τόπου,
αίφνης, συρρικνώθηκαν δραματικά. Η ζωή, βέβαια, θα διεκδικήσει και πά-
λι τα δίκια της, όμως όλα έγιναν ξαφνικά πιο μικρά. Στον Πάνορμο οι πα-
λιές αποθήκες θα γίνουν μαρμαράδικα, ενώ μια αποθήκη θα αγοραστεί α-
πό το νεότευκτο (1921) Πιστωτικό Συνεταιρισμό του Πύργου, ο οποίος ξε-
κίνησε με πολύ ενθουσιασμό και αισιοδοξία. Η πρώτη, όμως, ανάταση θα
δεχθεί ένα νέο κτύπημα. Στο Κραχ του 1929 και τη συνακόλουθη οικονομι-
κή ύφεση που επιδείνωνε το προσφυγικό ζήτημα ήρθε να προστεθεί η «κρί-
ση των μαρμάρων» και της μαρμαροτεχνίας. Η πολυκατοικία εκτόπισε τα
νεοκλασικά και τα μωσαϊκά (πλακάκια, νεροχύτες, κλπ) ήταν πλέον μια
πολύ φθηνή λύση. Η γενικότερη οικονομική δυσπραγία της Εξωμεριάς εί-
χε τον αντίκτυπό της και στον Πάνορμο. Κάποιοι μιλούσαν και για ομαδι-
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κή μετεγκατάσταση των Πυργιανών στην Αττική! Ο τόπος θα ανασάνει, ό-
ταν το καθεστώς της 4ης Αυγούστου (1936) θα περιορίσει τις εισαγωγές,
πράγμα που θα επιτρέψει τη χρησιμοποίηση στην υαλουργία του χαλαζία
(άξαχα), και όταν ο τηνιακής καταγωγής νέος ∆ήμαρχος της Αθήνας Αμ-
βρόσιος Πλυτάς, ανταποκρινόμενος στις εκκλήσεις της Αδελφότητας των
Τηνίων εν Αθήναις, θα αποφασίσει να στρώσει τους δρόμους της πρωτεύ-
ουσας με τηνιακά μάρμαρα (κάντρα). Η εταιρεία «Ζέρβα - Κολλιού», με
δικό της σκάφος, θα δραστηριοποιηθεί στην εξόρυξη και εξαγωγή χαλαζία,
ενώ πολλοί κάτοικοι θα ξαπολυθούν στις μαρμαριές για κάντρα. Όμως κι
αυτή η ανάσα ήταν πρόσκαιρη, γιατί σε λίγο θα τα σάρωνε όλα η θύελλα
του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου.
Το πρωινό της ∆ευτέρας, 28 Απριλίου 1941, ο Πάνορμος θα δεχθεί μια α-
πρόσμενη επίσκεψη απ’ αέρος. Γερμανικά καταδιωκτικά (Στούκας), αφού
βομβάρδισαν και πολυβόλησαν την Πόλη της Τήνου, κατευθύνθηκαν στα
χωριά των Κάτω Μερών, όπου επανέλαβαν τους πολυβολισμούς, και στη
συνέχεια στον Πάνορμο, όπου βύθισαν όλα τα εκεί ελλιμενισμένα σκάφη
(Μιλτιάδη Πρωτοπαπά, Αυγουστή ∆ούκα, Παρασσού Σαλταμανίκα, εται-
ρείας «Ζέρβα - Κολιού», κ.ά.). Οι ιταλικές δυνάμεις που θα φθάσουν την
Τήνο στις 8 Μαΐου 1941, αφού ενισχυθούν και αναβαθμιστούν σε λόχο (2.6.
1941), θα κατανεμηθούν σε όλο το νησί. Η διμοιρία του Πύργου θα κατανεί-
μει τις δυνάμεις της σε όλους τους όρμους της Εξωμεριάς και, φυσικά, και
σε εκείνον του Πανόρμου. Εκεί θα μείνουν έως την 10.9. 1943, όταν όλοι θα
πληροφορηθούν την ανακωχή (Armisticcio)  της Ιταλίας με τους Συμμάχους
(8.9. 1943). Οι Γερμανοί δεν είχαν δυνάμεις για να καλύψουν όλα τα νησιά
των Κυκλάδων και περιορίστηκαν σε κομβικά σημεία (Σύρος, Μήλος,
κ.ά.). Η τήρηση της τάξης ανατέθηκε στη Χωροφυλακή, η οποία είχε εκ-
μαιεύσει την εμπιστοσύνη τους με την απηνή καταδίωξη των Ιταλών που
δεν είχαν παραδοθεί. Η ιταλική κατοχή υπήρξε σχετικά ήπια. Ήταν, όμως,
οι θάνατοι από την ασιτία —12,5% περίπου του πληθυσμού στην Κοινότη-
τα Υστερνίων και 16,5% στην Κοινότητα Πανόρμου κατά την περίοδο 1941
- 44— που αποδεκάτισαν την Εξωμεριά και έφεραν τον κόσμο σε άκρα α-
πελπισία. Στον Πάνορμο, στην ουσία, διεύθυνε τα πράγματα ο Τελώνης
Κων/νος Θεοδώρου, θερμός πατριώτης και στέλεχος του Συμμαχικού Κλι-
μακίου από το καλοκαίρι του 1943 και μετά.
Στα χρόνια της Κατοχής, ο Πάνορμος και η ευρύτερη περιοχή του, δια-
δραμάτισαν σημαντικό ρόλο στον αγώνα κατά των δυνάμεων του Άξονα.
Αφενός εξελίχθηκε σε σπουδαίο κέντρο πληροφοριών και αφετέρου απο-
τέλεσε σταθμό διαφυγής μονίμων στρατιωτικών, εφέδρων και πολιτικών
προς τη Μέση Ανατολή, μέσω Τουρκίας. Το Συμμαχικό Κλιμάκιο υπό τον
ανθυπολοχαγό Βασίλειο Κοσκινά, που εγκαταστάθηκε στο νησί το καλο-
καίρι του 1943, είχε τη στήριξη της τοπικής Χωροφυλακής, των δύο Τελω-
νών (Τήνου: Λάμπρου Τσούρα και Πανόρμου: Κων. Θεοδώρου), πολλών
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υπαλλήλων και πολιτών. Στην Εξωμε-
ριά, στην Αγία Παρασκευή στην Καρα-
μπούσα, σημείο κομβικό που έλεγχε το
κεντρικό και ΒΑ Αιγαίο, είχε εγκατα-
σταθεί σταθμός ασυρμάτου με χειριστή
το σημαιοφόρο ΠΝ ε.α. Μιχάλη Ζέρβα
(† 1980). Σύνδεσμοί του με το Κλιμάκιο
ο Λάζαρος Αρτεμίου Βαλάκας —«βρά-
χο σωστό» τον χαρακτηρίζει ο Τσού-
ρας— και τα παιδιά του παπά Βαγγέλη
Περράκη (1865 - 1953) από τα Πλατειά,
Κώστας και Νίκος. Οι υπηρεσίες που
προσέφεραν αυτοί οι άνθρωποι στην
πατρίδα υπήρξαν ανεκτίμητες.
Οι αποδράσεις από την κατεχόμενη
Ελλάδα προς τη Μέση Ανατολή άρχι-
σαν πολύ νωρίς. Ο μοίραρχος Χωροφυ-
λακής Γεώργιος Καρδαμίτσης και τρεις
Μαρλιώτες —ο Γιώργος Σμπούρδος, ο
Νικόλας Σκαρής και ο Ευάγγελος Αλεξόπουλος— ήσαν από τους πρώτους,
αν όχι οι πρώτοι, Τηνιακούς που πέρασαν απέναντι (13/14.11. 1942). Οι Ιτα-
λοί του Πύργου, αν και γνώριζαν προηγούμενη απόπειρά τους, δεν αντέ-
δρασαν. Απλά ο Ιταλός ανθυπολοχαγός Genari της φρουράς του Πύργου
είπε στον αδελφό του πρώτου, γιατρό Σωκράτη Καρδαμίτση: «Πες στον α-
δελφό σου να προσέχει, γιατί εδώ υπάρχουν πολλοί ρουφιάνοι»!
Τις μεμονωμένες αποδράσεις δεν άργησε να διαδεχθεί οργανωμένο δί-
κτυο. Ο Πάνορμος ήταν ο επόμενος σταθμός από τις ακτές της Αττικής προς
το Βενέτικο (κάτω απ’ τη Χίο) και στη συνέχεια στον Τσεσμέ, όπου και η
βάση της «Αγριλιάς». Εκατοντάδες εκείνοι που διέφυγαν. Πρωταγωνιστές
ο Γεώργιος Βαλάκας —γνωστός και σαν «Θηρίο»— με το γνωστό «Θωμά»
και μηχανικό στο καΐκι τον πιτσιρικά τότε Γιάννη Τσακίρη (γ. 1925) από τα
Πλατειά. Ο αδελφός του Γιώργη Βαλάκα, ο Αντώνης, είχε φυλακιστεί νωρί-
τερα από τους Γερμανούς στο Χαϊδάρι, γιατί είχε συλληφθεί στις ακτές της
Αττικής να έχει στη βάρκα του μια πυξίδα αεροπλάνου! Ο Τελώνης
Κων/νος Θεοδώρου «εξασφάλιζε» τα νόμιμα έγγραφα για τις κινήσεις!
Τέλος 1943 και αρχές του 1944 πύκνωσαν τις τάξεις των φυγάδων οι Ε-
ξωμερίτες. Μεγάλοι (ο Μάρκος Λαμέρας από τα Υστέρνια 53 ετών), νέοι
άνδρες, αλλά και πιτσιρικάδες με πλαστά χαρτιά —τα έδινε αφειδώς ο
«Πρόκος», ο Γεώργιος Πρίντεζης, Πρόεδρος της Κοινότητας Πανόρμου,
για να λιγοστεύουν τα στόματα που ήθελαν φαγητό. Απαιτείτο συμπληρω-
μένη ηλικία 17 ετών για την κατάταξη στο στράτευμα της Μ. Ανατολής.
Καταγράφονται περιπετειώδεις αναχωρήσεις από τη Μαγκού με το καΐκι
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του Μπενάρδου Σαλταμανίκα, και άλλα, την άνοιξη του 1944. 
Η δράση αυτή των Πανορμιτών τους έφερε αντιμέτωπους με αντάρτες του
ΕΛΑΣ που το καλοκαίρι του 1944 είχαν έλθει από την Άνδρο και οι οποίοι
επιδίωκαν να αποτρέψουν τη διαφυγή στη Μέση Ανατολή. Ο Εμφύλιος εί-
χε αρχίσει πολύ πριν το ∆εκέμβριο του 1944! Οι αντάρτες, μετά σύντομη με-
τάβασή τους στην Πόλη της Τήνου, στις 2.8. 1944 έφτασαν στον Πάνορμο, ό-
που και εγκαταστάθηκαν, αφού κατέλυσαν τον τοπικό Σταθμό Χωροφυλα-
κής. Στα μέσα του Αυγούστου η ομάδα εκείνη είχε «αιχμαλωτίσει» μια απο-
στολή 12 - 14 ανδρών, μεταξύ των οποίων και Κων/νος Καραμανλής, οι οποί-
οι προορίζονταν για τη Μέση Ανατολή. Οι αδελφοί Γεώργιος και Αντώνιος
Βαλάκας, ο Μιχάλης Ζέρβας και κάποιοι άλλοι Πανορμίτες απελευθέρω-
σαν τους «αιχμαλώτους», τους οποίους, μαζί με δύο αντάρτες φύλακες —
αιχμαλώτους εκείνους πλέον— διαπεραίωσαν στον Τσεσμέ. Οι αντάρτες, ό-
μως, αυτοί επέστρεψαν στην Άνδρο και, μαζί με άλλους συναγωνιστές τους,
έφτασαν στον Πύργο, όπου, στις 2.9. 1944, έκαψαν τα σπίτια των αδελφών
Βαλάκα, γεγονός που ανάγκασε τον Αντώνη με τη σύζυγό του και το μεγα-
λύτερο γιο του Αρτέμη να διαφύγει και αυτός στην Παλαιστίνη! Θα έκαιγαν
και το σπίτι του Ζέρβα, αν δεν υπήρχε μέσα μια κατάκοιτη γριά! ∆ύσκολα,
ταραγμένα χρόνια και, ατυχώς, οι πρωταγωνιστές τους δε μίλησαν ποτέ!
Ο Πάνορμος, όμως, δε θα ησύχαζε εύκολα! Το πρωινό της 6.12. 1943 ένα
συμμαχικό υποβρύχιο αναδύθηκε στη «μπούκα» του Πανόρμου, έριξε προ-
ειδοποιητικές βολές για να απομακρυνθούν οι άνθρωποι και στη συνέχεια
βύθισε τα τρία ελλιμενισμένα εκεί σκάφη· το «Ευαγγελίστρια», 48 κόρων,
του Ιωάννη Ανδρ. Παρίση (πλοίαρχος ο Γεώργιος Κουκουλάς), το «Μιλ-
τιάδης», 50 κόρων, του Μιλτιάδη Πρωτοπαπά, και το «Βασιλική», 40 κό-
ρων, της εταιρείας «Κολλιού - Ζέρβα». Νεκροί δεν υπήρξαν, τραυματίστη-
κε μόνον στο γλουτό η 15χρονη κόρη του Κουκουλά, ∆έσποινα, η οποία
διακομίστηκε για νοσηλεία στο νοσοκομείο της Πόλης (γι’ αυτήν και το
ποίημα: «Και του Κουκουλά η κόρη, που καθότανε στην πλώρη…»). 
Το τέλος στην τραγική εκείνη περίοδο σφράγισε το απόγευμα της 9ης Ο-
κτωβρίου 1944, όταν στον Πάνορμο προσέγγισαν 4 μικρά σκάφη με από-
σπασμα του Ιερού Λόχου υπό Άγγλο ταγματάρχη και με άφθονη επισιτιστι-
κή και φαρμακευτική βοήθεια. Ο Πάνορμος είχε την τιμή να είναι το πρώ-
το κυκλαδίτικο έδαφος που απελευθερωνόταν επίσημα! Σημαιοφόρος του
αποσπάσματος ο Πυργιανός ναύτης Κοσμάς Νικ. Κολλάρος, ο οποίος δεν
έμελλε να χαρεί την ελευθερία του τόπου (χάθηκε τον ίδιο χρόνο στον Πό-
ρο). Υπό τις συνεχείς κωδωνοκρουσίες και δοξολογίες, ανακηρύσσοντας
τη λευτεριά από χωριό σε χωριό,  το απόσπασμα εκείνο θα φτάσει  τελικά
στην Πόλη της Τήνου στις 14.10. 1944. Ο τόπος, όμως, έμπαινε σε νέες περι-
πέτειες. Η Τήνος, βέβαια, δεν έμελλε βέβαια να γνωρίσει άμεσα τον Εμφύ-
λιο, αλλά πλήρωσε κι αυτή το δικό της μερτικό αίματος και έζησε, ειδικά η
Εξωμεριά, σχεδόν τρεις δεκαετίες κάτω από το βαρύ κλίμα του.
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Η εποχή της ανασυγκρότησης βρίσκει τον Πάνορμο ρημαγμένο. Οι προ-
οπτικές παραγωγικής ανάπτυξης ελάχιστες. Οι Πανορμίτες ναυτικοί χά-
νουν το «τρένο». Παρά τις προειδοποιήσεις του Ιωάννη Ρήγου - Πανορμί-
τη (1948) εξακολουθούν να χτίζουν ξύλινα σκαριά. Οι καιροί, όμως, έχουν
αλλάξει. Η ανάπτυξη του οδικού δικτύου, θα στείλει τα τελευταία καΐκια
να φουντάρουν δεμένα στην Άγια Θάλασσα και οι καπετάνιοι θα μπαρκά-
ρουν «τρίτοι» στα φορτηγά. Μια επένδυση της οικογένειας Αλαβάνου —ο
δρόμος του Κασιάρη— θα μείνει ημιτελής, αφού βρέθηκε αλλού ταλκ, φθη-
νότερο. Η μόνο λύση που προβάλλει —επισημαίνεται ήδη από το 1949 από
τον Κων. Ν. Καρδαμίτση— είναι ο τουρισμός. Ποιος θα διαχειριστεί, όμως,
το λεπτό τούτο ζήτημα; Η Κοινότητα Πανόρμου στην προσπάθειά της να
δώσει ζωή στον τόπο «χαρίζει» οικόπεδα, όπου μέσα σε μια νύχτα, για την
εξασφάλισή τους, χτίζονται όπως - όπως «βάσεις» σπιτιών. Πρόκειται για
μια τακτική που είχε αρχίσει πριν τον πόλεμο (βλ. πράξη 66/ 1928 του ΚΣ:
παραχώρηση οικοπέδου 20 Χ 15 μ. στη θέση Λαζαρέτα «ενόσω είναι προ-
φανής η ωφέλεια και η προαγωγή των συμφερόντων της Κοινότητος»).
Στον Πάνορμο θα δημιουργηθεί προοδευτικά σοβαρό οικιστικό πρόβλη-
μα και σε λίγο τίποτα δε θα θυμίζει το γραφικό όρμο που μας διέσωσε ο
Νίκος Λύτρας στο γνωστό πίνακά του. Η εντατική οικοδομική δραστηριό-
τητα θα φέρει και σοβαρά περιβαλλοντολογικά προβλήματα, τα οποία, ευ-
τυχώς, τα κοινοτικά έργα της τελευταίας δεκαετίας άρχισαν να αντιμετωπί-
ζουν αποτελεσματικά.
Προβάλλει, λοιπόν, επείγον το αίτημα να μην προχωρήσει άλλο η επιβά-
ρυνση του όρμου. Να σωθεί ό,τι απόμεινε —ο βιότοπος της «Σταφίδας» και
η περιοχή Κασιάρη - Άγιας Θάλασσας - Καβαλουρκού—  από την οικοπε-
δοποίηση και το τσιμέντο και να αναδειχθεί, με ήπιες επεμβάσεις, το σπή-
λαιο των σταλακτιτών και ο φάρος του Πλανήτη. 

Φόρτωση κάντρων στον
Πάνορμο. ∆εν έχουν ακό-
μη γίνει τα λιμενικά έργα
που άλλαξαν τη φυσιγνω-
μία του τόπου (c. 1960).



ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΩΝ ΣΤΑΛΑΚΤΙΤΩΝ

Το σπήλαιο σταλακτιτών του Πανόρμου ανακαλύφθηκε στις αρχές του 1859
κατά τη διάρκεια εργασιών εξόρυξης μαρμάρων και ο τότε διευθύνων το ∆ή-
μο, Παναγιώτης Ψάθης, έσπευσε και «δια τοιχίου απέφραξε την οπήν αυτού ί-
να το προφυλάξη της καταστραφής της επικειμένης αυτώ από της ακαταπαύ-
στου ακρωτηριάσεως των εν αυτώ σταλακτιτών». Τήν ίδια επιμέλεια δεν επέ-
δειξαν βέβαια και οι διάδοχοί του...
Τελικά, μετά πάροδο πολλών δεκαετιών, πλέον του αιώνος, μετά αίτημα της

Κοινότητας Πανόρμου και με τη χρηματοδότητσή της, η Ελληνική Σπηλαιολο-
γική Εταιρεία πραγματοποίησε σπηλαιολογική αποστολή, στην οποία συμμε-
τείχαν οι Γεράσιμος Μπενέζης, Θεολόγος Τσαλίκογλου, Θωμάς Λαμπρακό-
πουλος, Γιάννης Τσακανίκας, Στέφανος Παπαπολυμέρου και Αντωνίνα Παπα-
θανασόγλου, οι οποίοι και το μελέτησαν επιστημονικά.
Το σπήλαιο έχει δύο εισόδους, που δημιουργήθηκαν από την εξόρυξη μαρ-

μάρων, και τέσσερις αίθουσες, οι οποίες αποτυπώνονται στο χάρτη της σελ. 38,
που επιμελήθηκαν ο Γ. Μπενέζης και η Α. Παπαθανασόγλου. Η τρίτη αίθουσα
(IV) έχει αρκετό σταλακτικό και σταλαγμιτικό διάκοσμο, ο οποίος έχει υπο-
στεί σημαντικές φθορές από την αφαίρεση σχηματισμών και τις υπογραφές
των επισκεπτών. Στο τέλος της αίθουσας αυτής υπάρχει στενή δίοδος (0.56 x
1.07 m), η οποία οδηγεί στην τελευταία και πλέον ενδιαφέρουσα αίθουσα (V).

H αίθουσα αυτή είναι το ωραιότερο τμήμα του σπηλαίου. Η μικρή λίμνη και
ο πλούσιος διάκοσμος που αντικατοπτρίζεται στην επιφάνειά της καθιστά το
σπήλαιο του Πανόρμου μοναδικό στολίδι του τόπου.
Το σπήλαιο είναι ζωντανό, έχει διαρκή σταγονοροή, και δεν περιμένει τίπο-

τα άλλο από το ενδιαφέρον μας.
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Σταλακτικό υλικό στο σπήλαιο Πανόρμου. Αριστερά από την αίθουσα (IV)
και δεξιά από την αίθουσα (V) [Φωτογραφίες Κ. ∆ανούσης, 1973].
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ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ: ΧΑΡΤΕΣ - ΠΛΟΗΓΟΙ

Ο Πάνορμος, αν και δεν ήταν λιμά-
νι «διεθνούς» για την εποχή του 17ου
και του 18ου αιώνα ενδιαφέροντος —
ο γνωστός σχεδιαστής λιμενοδεικτών
Joseph Roux δε ασχολείται καν με
την Τήνο— , ούτε και πάνω στους με-
γάλους θαλασσινούς δρόμους, εντού-
τοις δεν έμεινε έξω από το ενδιαφέ-
ρον των υδρογράφων. Ο πρώτος
«Πλοηγός» που περιλαμβάνει τον
Πάνορμο είναι ο «Πορτολάνος» του
Enrico Michelot. ∆ιαθέτουμε την ιτα-
λική εκδοχή του, τυπωμένη στη Μασ-
σαλία το 1806. Όμως το κείμενο είναι
προφανώς παλαιότερο, αφού στην
έκδοση αυτή, η οποία αναφέρεται ως
διορθωμένη, ο Michelot φέρεται σαν
παλιός πιλότος στις γαλέρες. 
Τα επόμενα σχετικά για την προ-

σόρμιση στον Πάνορμο κείμενα εί-
ναι νεότερα. Όλα, ή σχεδόν όλα, εί-
ναι επηρεασμένα από τη χαρτογρα-
φική εργασία των Άγγλων πλοιάρ-
χων T. Graves και S. Brock (1843),
που αποτυπώθηκε το 1847 στο χάρτη
1815 του Βρετανικού Ναυαρχείου με
τον τίτλο «Tinos, Mykoni, Rhenea
and Delos», ο οποίος, με κάποιες δι-
ορθώσεις, κυκλοφορεί έως σήμερα.
Ο χάρτης αυτός αναφέρει τα τοπω-
νύμια και τα ακτωνύμια με σοβαρά
λάθη, τα οποία οδήγησαν τους ερευνητές σε παρεξηγήσεις. Έκπληξη προκαλεί η από-
λυτη και άκριτη υιοθέτηση των τοπωνυμίων των βρετανικών χαρτών από τους Έλληνες
υδρογράφους και την Ελληνική Υδρογραφική Υπηρεσία. Αίφνης ο Στυλιανός Εμμ. Λυ-
κούδης (1878 - 1958), αντιναύαρχος και από το 1915 ∆ιευθυντής Υπηρεσίας Φάρων, πε-
ριγράφει την ακτογραφία του Αιγαίου στο οικείο λήμμα της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυ-
κλοπαίδειας με βάση τους χάρτες αυτούς, αναπαράγοντας όλα τους τα λάθη.
Παραθέτουμε, λοιπόν, τα γνωστά σε μας κείμενα με ναυτιλιακές οδηγίες για τον Πά-

νορμο, καθώς και αναφορές στο φάρο του Πλανήτη, κατά χρονολογική τάξη. Μεταφρά-
σαμε μόνο το κείμενο του Michelot, ελπίζοντας ότι τα κείμενα του γαλλικού και το βρε-
τανικού πλοηγού είναι πλέον προσιτά στο σημερινό αναγνώστη. Πιθανότατα θα υπάρ-
χουν και άλλα. Πιστεύουμε, όμως, ότι αυτά που παρατίθενται εδώ μας προσφέρουν μια
επαρκή κατ’ αρχάς εικόνα του τόπου.

[ 39 ]

Ο χάρτης του Γάλλου βοτανολόγου Tournefort
(c. 1700) αποτελεί την πρώτη αρκούντως ακρι-
βή αποτύπωση της ακτογραφίας του νησιού
και, φυσικά, του Πανόρμου. Ατυχώς δεν περι-
λαμβάνει ακτωνύμια.



Ancoraggio dell' Isola Tino

«In quest’ isola si dà fondo al lato del sud, dirimpetto ad un vilaggio nominato S.
Niccolò, in venti, e venticinque braccia, fondo buono; questo luogo é buono alla state,
e coi venti del nord: a sud-est del vilaggio, passando il capo, si vede una pianura, ove
può ancori coi venti del nord. Al lato dell’ est dell’ isola, é il porto di Palermo, ch’ é
molto stretto: non possono entrarvi che dei piccoli bastimenti: il fondo é di tre  a quat-
tro braccia, e vi si sta al coperto di ogni vento. Non si può però passare, come é stato
detto, fra Andro e Tino, che con il vento in poppa, per essere il luogo molto stretto; ed
é bisogno tenersi nel mezzo, per esservi, al lato di Tino, alcuni scogli sott’ acqua.
Per conoscere il porto Palermo, si deve osservare un’ isolotto che vi é dirimpetto, e che
si lasciarà, entrando, a destra, o sinistra: quando si é su di esso, si vedrà una baia, e si
anderà an ancorarsi al lato dell’ est, cercando di coprirsi dai venti di nord, in quindici
e veenti braccia, fondo fangoso; se si vuol stare ormeggiato, si porterà il cavo al lato d’
est, in sei braccia, fondo di sabbia. Il vilaggio é a due leghe dalla marina».

(Enrico Michelot, Portolano del mare Mediterraneo, Marsiglia
1806, 459 - 460).
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Ο Jean Joseph Allezard, συνεχιστής της παράδοσης του Joseph Roux, μας πρόσφερε ένα
εξαιρετικής ακρίβειας σχέδιο του λιμανιού του Πανόρμου [Livourne, 1817]. Σημειώνει
δύο αγκυροβόλια, τη θέση της ξέρας, τον ορμίσκο (calanque) της Άγιας Θάλασσας και έ-
να πύργο στο μυχό του όρμου. Ο Allezard ονομάζει τον Πάνορμο λιμάνι (port), ενώ τον
Άγιο Νικόλαο (Χώρα) αγκυροβόλιο (mouillage) [Σαράφη, σελ. 110 - 111].



[Σε αυτό το νησί προσφέρεται [ικανοποιητικό] βάθος [για αγκυροβόλιο] στη νότια
πλευρά, αντίκρυ σε ένα χωριό που ονομάζεται Άγιος Νικόλαος, σε είκοσι - είκοσι πέ-
ντε οργιές, βυθός καλός. Αυτός ο τόπος είναι καλός το καλοκαίρι με τους βόρειους α-
νέμους.  Νοτιοανατολικά του χωριού, περνώντας το ακρωτήρι, φαίνεται μια πεδιάδα, ό-
που μπορεί κανείς να αγκυροβολήσει με βόρειους ανέμους. Στην ανατολική πλευρά του
νησιού βρίσκεται το λιμάνι του Πανόρμου, το οποίο είναι πολύ στενό· δεν μπορούν να
μπουν παρά μονάχα μικρά σκάφη. Το βάθος είναι τρεις με τέσσερις οργιές και στέκε-
σαι καλυμμένος από οποιονδήποτε άνεμο. Όπως έχει ήδη λεχθεί, δεν μπορεί να περά-
σει κανείς μεταξύ Άνδρου και Τήνου παρά μόνον με τον άνεμο στην πρύμνη, γιατί το
μέρος είναι πάρα πολύ στενό. Είναι ανάγκη να κρατάς το μέσον, γιατί προς την πλευρά
της Τήνου υπάρχουν κάποιοι βράχοι κάτω από το νερό (ύφαλοι).
Για να γνωρίσει κανείς το λιμάνι του Πανόρμου, θα πρέπει να παρατηρήσει ένα νησά-
κι που του είναι αντίκρυ, και το οποίο εισερχόμενος αφήνει δεξιά, ή αριστερά. Όταν
βρίσκεσαι κάτω από αυτό, βλέπεις έναν όρμο και θα πας να φουντάρεις προς την ανα-
τολική πλευρά, προσπαθώντας να καλυφθείς από τους βόρειους ανέμους, σε δεκαπέντε
και είκοσι οργιές, βυθό με λάσπη. Αν θέλεις να μείνεις προσορμισμένος, θα φέρεις τον
κάβο στην ανατολική πλευρά, σε έξι οργιές, βυθό με άμμο. Το χωριό είναι δυο λεύγες
από το γιαλό].

(Μετάφραση: Κώστας ∆ανούσης)

«948. Τήνος Πάνορμον λιμήν. Επί της Κορυφής του νησιδίου Πλανούμη, δεξιά του ει-
σερχομένου εις τον λιμένα κειμένου επί της βορείου πλευράς της νήσου Τήνου. Φως
κόκκινον σταθερόν. Φαίνεται 5 μίλια. Πλ. 37ο 39΄ 28΄΄. Μκ. 22ο 44΄ 20΄΄. Ύψος φωτός 85
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O Nικόλαος Κουτσοβίλης, συγγρα-
φέας πολλών ναυτικών έργων και
σχεδιαστής ενός ενδιαφέροντος εγ-
χρώμου χάρτη της Σύρου, μας πρό-
σφερε το μοναδικό και εξαιρετικής
ακρίβειας σχέδιο του λιμανιού του
Πανόρμου στα νεότερα χρόνια. 



μέτρα (∆. 6ο 1886)*.

* «Φανοί υπό σκέψιν»: 947. ∆ύσβατον, 949. Λειβάδα, 950. Τήνου (λιμένος). Το γεωγρα-
φικό μήκος εδώ υπολογίζεται με βάση τον μεσημβρινό του Παρισιού».

(Νικολάου Α. Συρίγου, Φάροι και φανοί της Μεσογείου, Αδρια-
τικής Μαύρης και Αζοφικής θαλάσσης [Εκδότης Γ.Π. Μέμος], Εν
Σύρω, «Τύποις  Ρ. Πρίντεζη», 1890, σελ. 188, 196)

«Λιμήν Πανόρμου (Πίναξ 7). Ο λιμήν ούτος ευρίσκεται εις το βόρειον μέρος της νήσου
και απέχει εκ της άκρας του Στενού της Τήνου 6 μίλια. Ο Πάνορμος είναι ο μεγαλύτε-
ρος των λιμένων της Τήνου και προφυλάσσεται από τους βορείους ανέμους από μικράν
τινα νήσον ονομαζομένην Πλανήτην. Επί της κορυφής του βουνού αυτής είναι τοποθε-
τημένος ο λιμενικός φανός. Ο λιμήν του Πανόρμου προσβάλλεται κυρίως από τον και-
ρόν Λεβάντε, με τον οποίον είναι αδύνατον να μείνη πλοίον με ασφάλειαν εντός αυτού.
Εκτός και αν είναι μικρόν σκάφος και ευρίσκεται εντός του μυχού του λιμένος, ένθα και
το χωρίον Πάνορμος, εις το οποίον είναι μικροτέρα η θαλασσοταραχή. Με την τραμου-
ντάνα αγκυροβολούμεν, όταν εισερχώμεθα με μεγάλα πλοία ή ατμόπλοια εις το νοτιο-
δυτικόν μέρος της νησίδος Πλανήτης, όπου υπάρχει βάθος από 8 - 15 οργυιών και πυθ-
μήν κατάλληλος…..
Νησίδες. Η Τήνος έχει μικράς τινας νησίδας γύρωθεν αυτής, εκ των οποίων άξιαι λό-
γου είναι η νησίς Πλανήτης προς βορράν του στομίου του λιμένος Πανόρμου, επί της
κορυφής της οποίας υπάρχει τοποθετημένος ο Φανός….».

(Νικολάου Γ. Κοτσοβίλη, Νέος Λιμενοδείκτης, Εν Αθήναις 1899,
σελ. 18 - 19).

«Λιμήν Πάνορμον. Και εις τον Γρ(έγον) της νήσου υπάρχει όρμος μεγαλείτερος του
προηγουμένου [Αγίου Ιωάννη στο Πόρτο], σχηματίζων τον λιμένα Πάνορμον. Ο ορμί-
σκος αυτός είναι ανοικτός εις τον Λ(εβάντε). Εν νησίδιον στρογγύλον κείται προς τα έ-
ξω της άκρας του της Τ(ραμουνάντας). Αυτό το αφίνετε δεξιά, όταν εισέρχεσθε. ∆εν έ-
χει βάθος περισσότερον των 3 ή 4 οργυιών εις το εσωτερικόν του. Επί της κορυφής του
νησισίου υπάρχει φανός με φως κόκκινον σταθερόν φαινόμενον 5 μίλ(ια)».

(Λιμενοδείκτης της Μεσογείου…, συγγραφείς υπό του Άγγλου υ-
δρογράφου Ι.Γ. Νοριέ και του Ιταλού καθηγητού Λουδοβίκου
Λαμβέρτου, επεξεργασθείς δε υπό Ιορδάνου Γ. Μαυρομάτου…,
Εκδίδεται το δεύτερον υπό Γ.Π. Μέμου, Εν Ερμουπόλει Σύρου,
«Τύποις “Πατρίδος”», χ.χ. [c. 1900], σελ. 375).

«PORT PANORMO. Ce port, situé sur le côte Nord de Tinos, offre un mouillage sur
aux petits bàtiments dans la partie Quest d’ une baie facile à reconnaître gràce à
quelques magasins. Il est abrité des vents du Nord par l’île Planoumi (Planete). Ces
vents, prédominants pendant les mois d’été, entrent directement dans toutes les
autres baies de la côte Nord de Tinos. Le Port Panormo est fréquenté par les caboteurs
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qui viennent y charger des pierres tombales et des dalles en marbre, extraites des
grandes carrières du voisinage.
Feu. Un feu est allumé au sommet de l’îlot Planumi.
Balise. Une balise tronconique en mançonnerie avec soubassement circulaire est édi-
fiée sur un haut-fond rocheux qui gît à la partie N.O. du Port Panormo.
Télègraphe. Près de Panormo, existe une station télègraphique.

(État-Major Général de la Marine - Service Hydrographique,
Instructions Nautiques, Bassin Oriental de la Mediterranée, 2e

volume, Paris 1913, pp. 95 - 97).

«Ο ΛΙΜΗΝ ΠΑΝΟΡΜΟΣ (Port Panormo) σχηματίζεται εις την Β∆ γωνίαν της Τήνου
και είναι καλόν και ασφαλές αγυροβόλιον, προ πάντων προς το ∆ μέρος του λιμένος. Ο
λιμήν προφυλάσσεται από τους Β ανέμους από το νησάκι Πλανήτης (Planumi). Εις την
Β ακτήν της νήσου σχηματίζονται πολλοί άλλοι όρμοι, αλλά είναι όλοι ανοικτοί εις τους
ΒΑ ανέμους, οι οποίοι επικρατούν το καλοκαίρι. Μόνον ο Πάνορμος είναι ασφαλής και
δεν πειράζεται από τους ανέμους αυτούς.
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ. Εις την κορυφήν της νήσου Πλανήτης (Planumi), εμπρός από
τον Πάνορμον και επάνω εις τετράγωνον λιθόκτιστον πύργον, υπάρχει Φάρος, ο οποί-
ος δίδει σταθερόν άσπρον φως. Το φως είναι 85 μέτρα υψηλότερα από την θάλασσαν
και φαίνεται από 12 μίλια.
Γεωγραφικόν πλάτος Φάρου Πανόρμου 37ο 39΄ Β.
Γεωγραφικόν μήκος Φάρου Πανόρμου 25ο 4΄Α.

(Πελοπίδα ∆. Τσουκαλά. Ο πλοηγός της Ελλάδος και Κρήτης, Εν
Αθήναις 1911, σελ. 296).

«Ormos Panormou, the landing place for Panormos, is entered between a point on the north-
ern side of Nisos Tinos, about 13/4 miles westward of Akra Siagos, and the north-eastern
extremity of nisis Planitis or Planoudhi, about three-quarters of a mile north-north-westward.
Nisis Planitis is about 285 feet (86m 9) high and joined to the coast by a narrow isthmus. The
bay affords anchorage to small vessels with local knowledge in the western part of an inlet on
its western side, sheltered from northerly  winds by Nisis Planitis. Limin Panormou lies at the
head of the inlet, and consists of a small jetty with a quay for small craft eastward of it, and a
short broad pier close eastward of the latter, with depths of 19 feet (5m 8) at its head. A stone
beacon at the form of truncated con on a round base marks a shoal, close inshore, on the north-
ern side of the entrance  of the inlet, and a roch, with less than 6 feet (1m 8) over it, lies on the
southern side of the entrance.
The northerly winds blow directly into the all other bays on the northern side of the island.
A light is exhibited, at an elevation of 322 feet (98m 1), from a metal framework tower, 16
feet (4m 9) in height, on the summit of Nisis Planitis. Two lights disposed vertically, are
exhibited, at an elevation of 20 feet (6m 1), from a column on the head of the pier at Limin
Panormou (Chart 1630).
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Akra Axeno, or Axinos, is situated about 11/4 miles north-westward of Nisis Planitis. From Akra
Axeno, the coast trends westward for about 3½ miles to Akra Perati, and is much indented». 

(British Admiralty, Mediterranean Pilot, vol. IV, ninth edition,
1968, p. 204).

Ο Όρμος Πανόρμου (το μόνον αγκυροβόλιον των βορείων και βορειοανατολικών α-
κτών της Τήνου, το οποίον παρέχει σχετικήν και αυτό ασφάλειαν δια τους βορείους α-
νέμους) ευρίσκεται περί το εν μίλιον νοτίως  σχεδόν της άκρας Άξενο και 4 σχεδόν μί-
λια προς Ευραπηλιώτην (Σιροκολεβάντε) της άκρας Περατή (βορειοδυτικού ορίου της
νήσου). Αποτελεί ανοικτόν προς Μεσαπηλιώτην (Γρεγολέβαντε) όρμον, τον οποίον κα-
λύπτει από βορρά η νησίς Πλανήτης ή Πλανούδι. 
Η νησίς αύτη, ύψους 87 μέτρων, ευρίσκεται εγγύτατα της ακτής, από την οποίαν χωρί-
ζεται με στενόν πέρασμα (ανοίγματος ολίγων μέτρων), του οποίου τα βάθη είναι κατώ-
τερα του ενός μέτρου. Παρά τα παράλιά της δεν υπάρχουν κίνδυνοι και τα βάθη είναι
μεγάλα πλησίον των. Επ’ αυτής λειτουργεί φάρος (8120 - Ε4320).
Παρά τα παράλια του όρμου Πανόρμου δεν υπάρχουν κίνδυνοι. Βραχώδης μόνον ύφα-
λος βρίσκεται παρά τα βoρειοδυτικά, την θέσιν δε τούτου επισημαίνει λευκή λιθίνη στή-
λη. Τα βάθη εις το εσωτερικόν του είναι ανώτερα κατά το πλείστον των 30 και των 40
ακόμη μέτρων. Το κυρίως αγκυροβόλιον εις αυτόν (κατάλληλον δια μικρά μόνον πλοιά-
ρια) ευρίσκεται παρά τα δυτικά παράλια του μυχού του, εκεί όπου σχηματίζεται μικρός
και ανοικτός προς Μεσαπηλιώτην (Γρεγολεβάντε) ορμίσκος, του οποίου το άνοιγμα εί-
ναι 300 σχεδόν μέτρα και η προς Λιβοζέφυρον (Πουνεντογαρμπήν) είσδυσίς του 1/4 πε-
ρίπου του μιλίου. Τα βάθη εις το εσωτερικόν του διατηρούνται κατώτερα των 10 μέτρων.
Εις τα παράλια του μυχού του ευρίσκεται μικρός συνοικισμός, με προ αυτού προβλήτα
μήκους 40 περίπου, πλάτους 40 μέτρων και βάθη 6 μ. παρά την κεφαλήν του…. Παρά
τα δυτικά παράλιά του βάθη κατώτερα των 5 μέτρων εκτείνονται μέχρι 150 μέτρα ανοι-
κτά των.
Παρά τα βόρεια και νότια παράλια του ορμίσκου, βάθη κατώτερα των 5 μέτρων εκτεί-
νονται μέχρι 30 μέτρα απ’ αυτών ανοικτά των.
Εις το αγκυροβόλιον τούτο φορτώνονται, εις ιστιοφόρα κυρίως πλοιάρια, τα εκ του ε-
σωτερικού εκεί της Τήνου εξαγόμενα εκλεκτά μάρμαρα. 
Ο είσπλους εις αυτό ουδεμίαν δυσκολίαν παρουσιάζει. Τα πλοία δύνανται να παραπλέ-
ουν εις μικράς αποστάσεις τα καθαρά παράλια της νησίδος Πλανούδι, κατά δε την νύ-
κτα ο επί της νησίδος ταύτης φάρος επισημαίνει την θέσιν του….».

(Υδρογραφική Υπηρεσία, Ναυτιλιακά οδηγίαι των ελληνικών α-
κτών «Πλοηγός», Β΄ τόμος: Νοτιοανατολικαί ακταί, Γ΄ έκδοσις,
Αθήναι 1976, σελ. 409 - 410).
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