¸ñãá ôÝ÷íçò óôï íåêñïôáöåßï ôïõ Ðýñãïõ Çëåßáò
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êáé ìå ôïí ôÜöï ôçò ïéêïãÝíåéáò ÉùÜííïõ ØçìÝíïõ, ðïõ õðïãñÜöåé ï ÔÜôáñçò. Ôï Ýñãï, ðáñüëï ðïõ äåí ðáñïõóéÜæåé êáëëéôå÷íéêÞ ðñùôïôõðßá, åíôïýôïéò ôüóï óáí óýëëçøç üóï êáé óáí
ó÷åäßáóç ðáñáðÝìðåé óå áñ÷éôÝêôïíá, ïðïßïò äéáðíåüôáí áðü ôéò ìïíôÝñíåò áðüøåéò ôçò åðï÷Þò
ôïõ ÌåóïðïëÝìïõ. Åéäéêüôåñá ç áöáßñåóç ðïõ ðáñáôçñåßôáé óôç åðåîåñãáóßá ôçò ëçêýèïõ, ç
ïðïßá óôÝöåé ôçí åðéôýìâéá óôÞëç åßíáé áäéáíüçôï íá áðïäïèåß óå ëáúêü ìáñìáñïãëýðôç ôïõ åðéðÝäïõ ôïõ ÔÜôáñç Þ ôïõ Áñìáêüëá. Ðñïöáíþò ïé äýï åêåßíïé áíôáãùíéóôÝò ÷ñçóéìïðïéïýóáí
êáé îÝíá ó÷Ýäéá, áëëÜ êáé Üëëïõò, óáöþò éêáíüôåñïõò ôå÷íßôåò óôéò åñãáóßåò ôïõò åêåßíåò, ïé ïðïßåò åß÷áí óáöþò ìåãáëýôåñåò áðáéôÞóåéò.
Ôá åñãáóôÞñéá «ÅñìÞò» êáé «Öåéäßáò» ìïíïðþëçóáí ôéò ìáñìáñïôå÷íéêÝò åñãáóßåò óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôïõ Ðýñãïõ êáè’ üëç ôç äéÜñêåéá ôïõ ÌåóïðïëÝìïõ. ÌåôáðïëåìéêÜ, üìùò, ï
ÅõÜããåëïò Áñìáêüëáò êáé ï ãéïò ôïõ Íéêüëáïò ìåôáêéíÞèçêáí óôçí ÁèÞíá êáé ìåôÝöåñáí ôçí
åðé÷åßñçóç óôçí ïäü Áíáðáýóåùò, ðëçóßïí ôïõ Á´ Íåêñïôáöåßïõ. Áíôßèåôá ôï åñãáóôÞñéï ôïõ
ÌÜñêïõ ÔÜôáñç óõíÝ÷éóå ôç ëåéôïõñãßá ôïõ óôïí Ðýñãï Ýùò êáé ôç äåêáåôßá ôïõ 1980 ìå õðåýèõíï ôï ãéï ôïõ Äéïíýóéï (1906 -1993). Ï Äéïíýóéïò ÔÜôáñçò, áí êáé äåí õðïãñÜöåé ôá Ýñãá ôïõ,
åíôïýôïéò —êáôÜ ôéò ìáñôõñßåò óõíåñãáôþí ôïõ— õðÞñîå Ýíáò äåîéïôÝ÷íçò ôïõ ìáñìÜñïõ ìå éêáíüôçôá öéëïôÝ÷íçóçò ðñïôïìþí.
ÂëÝðåé, ëïéðüí, êáíåßò üôé ï ÷þñïò ôùí íåêñþí ïìéëåß åýãëùôôá Ýùò öëýáñá ãéá ôçí ðüëç
óôçí ïðïßá Ýæçóáí. Êáô’ áñ÷Üò ðñïêýðôåé óáöþò Ýëëåéøç åðéêïéíùíßáò ìå ôïõò êáëëéôå÷íéêïýò
êýêëïõò ôïõ áèçíáúêïý êÝíôñïõ. Ïé äýï ìïíáäéêÝò ðáñïõóßåò Ýñãùí ëïãßùí ãëõðôþí ìÝóá óå
äéÜóôçìá 120 ðåñßðïõ åôþí —êáé ìå áðüóôáóç 50 ðåñßðïõ åôþí ìåôáîý ôïõò— åßíáé äçëùôéêÞ
ôçò áðïìüíùóçò ôïõ ôüðïõ êáé ôçò çãåôéêÞò ôÜîçò ôïõ, ïéêïíïìéêÞò êáé ðíåõìáôéêÞò. Ðñïêýðôåé, åðßóçò, åõêñéíþò ìéá ìåãÜëç áëëáãÞ óôéò áñ÷Ýò ôïõ 20ïý áéþíá. Ôá ôáöéêÜ ìíçìåßá ôïõ
ôÝëïõò ôïõ 19ïõ áéþíá ìðïñåß íá ìçí áíÞêïõí óå ëüãéïõò ãëýðôåò, óå åðþíõìïõò êáëëéôÝ÷íåò,
üìùò ðñïÝñ÷ïíôáé áðü óçìáíôéêÜ åñãáóôÞñéá ôçò ðñùôåýïõóáò êáé ðáñÜ ôéò üðïéåò áäõíáìßåò
ôïõò äéáôçñïýí Ýíá õøçëü åðßðåäï ðïéüôçôáò êáé êáëëéôå÷íéêïý ðñïâëçìáôéóìïý (éäéáßôåñá ïé
äçìéïõñãßåò ôïõ Éáêþâïõ ÌáëáêáôÝ). Ôéò äõï ðñþôåò äåêáåôßåò ôïõ 20ïý áéþíá êáôáãñÜöåôáé
ìéá ýöåóç ôïõ áéôÞìáôïò äéáôÞñçóçò ôçò ìåôáèáíÜôéáò ìíÞìçò, åíþ ôéò äýï åðüìåíåò äåêáåôßåò ïé áíÜãêåò ôçò ðüëçò ãéá åðéôýìâéá Ýêöñáóç êáëýðôïíôáé åðáñêþò áðü äýï ðåñéïñéóìÝíùí
äõíáôïôÞôùí åñãáóôÞñéá. Ôï ãåãïíüò üôé ç Üñ÷ïõóá ôÜîç ôçò åðï÷Þò êáëýðôåôáé áðü ôéò äõíáôüôçôåò ôùí ÔÜôáñç - Áñìáêüëá áðïäåéêíýåé Ýëëåéøç åêëåðôõóìÝíïõ êáëëéôå÷íéêïý áéóèçôçñßïõ êáé áõôü ó÷åôßæåôáé áöåíüò ìå ôç ìç ïëïêëÞñùóç ôçò áóôéêÞò óõãêñüôçóçò ôçò ðüëçò êáé
áöåôÝñïõ ìå ôçí éó÷áéìéêÞ ðíåõìáôéêÞ ðáñáãùãÞ. ÊáôáãñÜöåôáé ïéêïíïìéêÞ åõìÜñåéá, áëëÜ
öáßíåôáé êáèáñÜ üôé óôçí êáìðÞ ôïõ 19ïõ ðñïò ôïí 20ü áéþíá ç áäõíáìßá ôçò ðñïçãïýìåíçò áóôéêÞò ôÜîçò íá ïëïêëçñùèåß —ðéèáíüôáôá ç óôáöéäéêÞ êñßóç Ýðáéîå óçìáíôéêü ñüëï— óõíïäåýôçêå ìå ôçí áíÜäåéîç ìéêñïáóôéêþí óôñùìÜôùí, ôá áéôÞìáôá êýñïõò ôùí ïðïßùí äåí Ýöôáíáí ìÝ÷ñé ôéò ðýëåò ôïõ ÷þñïõ ôùí íåêñþí. Ôï ßäéï öáéíüìåíï êõñéáñ÷åß êáé ôéò ðñüóöáôåò äåêáåôßåò, ïé ïðïßåò äéáêñßíïíôáé ìå ôçí ôõðïðïßçóç ôçò åðéôýìâéáò ìáñìáñïôå÷íßáò. ÁíáëïãéêÜ
ìå ôïí áñéèìü ôùí ôáöþí, ïé ðñïôïìÝò ð.÷. ôùí íåêñþí óðáíßæïõí. Êáé ïðùóäÞðïôå ç áðüóôáóç áðü ôï áèçíáúêü êÝíôñï åñìçíåýåé Ýùò Ýíá âáèìü ôçí áðïõóßá Ýñãùí ôÝ÷íçò åðùíýìùí êáëëéôå÷íþí. Äåí êñßíåôáé, üìùò, åðáñêÞò ãéá ôçí ðëÞñç áéôéïëüãçóÞ ôïõ, ç ïðïßá èá ðñÝðåé ìÜëëïí íá áíáæçôçèåß óôç ãåíéêüôåñç óõãêñüôçóç ôùí åðáñ÷éáêþí êïéíùíéþí.
ÔÝëïò ç ðåñßðôùóç ôïõ åñãáóôçñßïõ Áñìáêüëá åßíáé åíäåéêôéêÞ ãéá ðïëëÝò áíÜëïãåò ðåñéðôþóåéò ôçíéáêþí êáé ìç åñãáóôçñßùí ôçò åëëçíéêÞò åðáñ÷ßáò. Ïé ôå÷íßôåò áõôïß, ðåñéïñéóìÝíùí óõ÷íÜ äõíáôïôÞôùí, ðïõ ìå ôç äñáóôçñéüôçôÜ ôïõò êÜëõøáí ó÷åäüí üëç ôçí åðáñ÷ßá ôçò
ðáëáéÜò ÅëëÜäáò —ìåôáðïëåìéêÜ ôá ðñÜãìáôá Üëëáîáí áðü êÜèå ðëåõñÜ— ëåéôïõñãïýóáí óõ-
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÷íÜ ùò åíäéÜìåóïé (ìåóïëáâçôÝò) áíÜìåóá óôéò ôïðéêÝò êïéíùíßåò êáé óå õøçëïôÝñùí äõíáôïôÞôùí êÝíôñá ìáñìáñïôå÷íßáò (ôçò ÁèÞíáò Þ ôçò ÔÞíïõ). Ôï ãåãïíüò áõôü åß÷å ùò óõíÝðåéá åßôå, óôçí êáëýôåñç ðåñßðôùóç, íá Ý÷ïõìå Üðåéñï áñéèìü ðñïôïìþí Þ êáé Ýñãùí ìáñìáñïôå÷íßáò õøçëÞò äåîéïôå÷íßáò ÷ùñßò õðïãñáöÞ äçìéïõñãïý Þ íá Ý÷ïõìå Ýñãá ìáñìáñïôå÷íßáò áìöéâüëïõ ðáôñüôçôáò, üðùò óõìâáßíåé êáé ìå ôá Ýñãá ôïõ íåêñïôáöåßïõ ôïõ Ðýñãïõ êáé ü÷é ìüíïí.
Áí êáíåßò ðñïóðáèÞóåé íá åêôéìÞóåé ìüíïí ôá Ýñãá ÷ùñßò õðïãñáöÞ, èá âñåèåß ìðñïóôÜ óå åíäéáöÝñïí öáéíüìåíï. Êáé åäþ èá ðñÝðåé íá ãßíåé áíôéëçðôÞ ç ó÷Ýóç Ôçíéáêþí ìáñìáñïôå÷íéôþí (êõñßùò ôçò åðáñ÷ßáò) ìå ôïõò óõíôïðßôåò ôïõò ëüãéïõò ãëýðôåò. Ïé ãëýðôåò ìå áêáäçìáúêÞ
ðáéäåßá, ëüãù ôùí ðåñéïñéóìÝíùí äõíáôïôÞôùí ôçò áèçíáúêÞò êáé åõñýôåñá ôçò åëëçíéêÞò áãïñÜò, Þóáí óõ÷íÜ áíáãêáóìÝíïé íá ðñïóöÝñïõí ôéò «õðçñåóßåò» ôïõò Ýíáíôé ìéêñïý áíôéôßìïõ
êáé êõñßùò áðïðïéïýìåíïé ôçí ðáôñüôçôá ôùí Ýñãùí ôïõò óå åñãïëÜâïõò ìáñìáñïôå÷íéêþí åñãáóéþí. Ôï öáéíüìåíï Ý÷åé ðïëý ìåãáëýôåñç Ýêôáóç áðü åêåßíç ðïõ ìáò ðñïóöÝñïõí ïé ðñü÷åéñåò åêôéìÞóåéò. Äåí åßíáé, ëïéðüí, Üó÷åôï ôï ãåãïíüò üôé ó÷åäüí êáé Ýùò ôï ôÝëïò ôïõ ÌåóïðïëÝìïõ óôïõò êýêëïõò ôùí Ôçíéáêþí ìáñìáñïôå÷íéôþí ïé êáëëéôÝ÷íåò óõíôïðßôåò ôïõò, êáé ìÜëéóôá ãëýðôåò õøçëÞò åìâÝëåéáò, åß÷áí ìåéùìÝíï êýñïò, áíÜëïãï ôùí ïéêïíïìéêþí áðïëáõþí
ôïõò.
Ôá Ýããñáöá ðïõ ðáñáèÝôïõìå óôï «ÐáñÜñôçìá», êáé ôá ïðïßá óõíÜðôïíôáé ìå ôç ëåéôïõñãßá
ôïõ ìáñìáñïãëõöåßïõ ôïõ ÅõáããÝëïõ Áñìáêüëá, ñß÷íïõí, ðéóôåýïõìå, öùò óôéò ó÷Ýóåéò ìåôáîý
ìáñìáñïãëõðôþí êáé «ìáñìáñïãëõðôþí»! Ï ÉÜêùâïò Ãåùñãßïõ ÂéäÜëçò (Þ ÌáõñÜêçò), ðñïò
ôïí ïðïßï áðåõèýíïíôáí ïé åðéóôïëÝò Þôáí ôå÷íßôçò ìå ðïëý ìåãÜëåò éêáíüôçôåò êáé õøçëü
êýñïò. Ôïí áäßêçóå, üìùò, ç áðüöáóÞ ôïõ íá ðáñáìåßíåé êáé íá åñãáóôåß óôá ÕóôÝñíéá ôçò
ÔÞíïõ, üðïõ, ìïéñáßá, ïé åìðïñéêïß ïñßæïíôåò Þôáí ðåñéïñéóìÝíïé.
Ïé Ôçíéáêïß, ëïéðüí, ôå÷íßôåò ôïõ ìáñìÜñïõ, ìå åðéêåöáëÞò ôïí ÉÜêùâï ÌáëáêáôÝ, óçìÜäåøáí ôçí åëëçíéêÞ åðéôýìâéá Ýêöñáóç Ýùò êáé ôïí ðüëåìï ôïõ 1940. Áíáìößâïëá óôï ÷þñï áõôü Ý÷ïõìå êáé ôçí ðáñïõóßá ãëõðôþí ìå ëüãéá ðáéäåßá Þ êáé áñ÷éôåêôüíùí. ¼ìùò ïé ãåíéêÝò ôÜóåéò ôçò íåïåëëçíéêÞò êïéìçôçñéáêÞò áñ÷éôåêôïíéêÞò ÷áñÜ÷èçêáí áðü Ôçíéáêïýò ôå÷íßôåò. Ãéá
ðáñÜäåéãìá ç åðéôýìâéá óôÞëç ìå ôçí Ýîåñãç ðñïôïìÞ, ðïõ ðñïâÜëëåé ìÝóá áðü êüã÷ç, ôá õøçëÞò äåîéïôå÷íßáò áíèÝìéá, óôåöÜíéá êáé ãéñëÜíôåò, ïé ðõñöüñïé ëÞêõèïé, ïé âÜóåéò - âñÜ÷ïé ðïõ
áðïìéìïýíôáé ôï ëüöï ôïõ ÃïëãïèÜ êáé, êõñßùò ôï ìïôßâï ôïõ «ðåíèïýíôïò ðíåýìáôïò», óôéò
ðïéêßëåò åêäï÷Ýò ôïõ, åßíáé Ýñãá ôùí Ôçíéáêþí ìáñìáñïãëõðôþí ðïõ êÜëõøáí ìå ôç äñÜóç
ôïõò ïëüêëçñç ôç ÷þñá.
ÌåôÜ ôç ëÞîç ôïõ Åìöõëßïõ êáé áöïý ï ôüðïò áíáêïõößóôçêå áðü ôéò Üìåóåò óõíÝðåéÝò ôïõ,
äéáôõðþèçêå óå åõñýôåñç Ýêôáóç ôï áßôçìá êýñïõò ìÝóá áðü ôï ôáöéêü óÞìá, áöïý ôï ìÜñìáñï Ýãéíå ðåñéóóüôåñï ðñïóéôü óôï ìÝóï åéóüäçìá. Ç åêôåôáìÝíç, üìùò, åöáñìïãÞ ôïõ óôçí åðéôýìâéá Ýêöñáóç, óå óõíäõáóìü ìå ôçí Ýëëåéøç ôå÷íéôþí õøçëüôåñçò äåîéïôå÷íßáò êáé ðñïâëçìáôéóìïý êáé ôçí áíõðáñîßá êáëëéôå÷íéêÞò åõáéóèçóßáò, ïäÞãçóå óôá ãíùóôÜ ôõðïðïéçìÝíá, êéâùôéüó÷çìá, ôáöéêÜ Ýñãá ðïõ óõíáíôþíôáé óå üëá ôá íåêñïôáöåßá ôçò ÷þñáò.
Ïé Ôçíéáêïß ìáñìáñÜäåò Ýäùóáí ü,ôé åß÷áí íá äþóïõí· äçìéïýñãçóáí ôç íåïåëëçíéêÞ åðéôýìâéá Ýêöñáóç. Ôá Ýñãá, üìùò, ôùí ÷åéñþí ôïõò, ìå ôéò üðïéåò áäõíáìßåò ôïõò, èá ðñÝðåé íá ôý÷ïõí ïñãáíùìÝíçò ðñïóôáóßáò, ãéáôß Þäç êáôáãñÜöïíôáé êáôáóôñïöÝò êáé âáíäáëéóìïß, êõñßùò áðü Üãíïéá. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá âáóéêü ôìÞìá ôçò íåïåëëçíéêÞò êáëëéôå÷íéêÞò ðáñÜäïóçò, ôï
ïðïßï èá ðñÝðåé íá áðïëáìâÜíåé ôïí ïöåéëüìåíï óåâáóìü.
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ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÅÃÃÑÁÖÙÍ

-1ÌÁÑÌÁÑÏÃËÕÖÅÉÏÍ
Ï «ÖÅÉÄÉÁÓ»
ÅÕÁÃÃÅËÏÕ ÁÑÌÁÊÏËÁ
ÅÍ ÐÕÑÃÙ
Åí Ðýñãù ôç 2á Éïõíßïõ 1929
ÁãáðçôÝ ìïõ åîÜäåëöå, ÷áßñå.
Äéá ôçò ðáñïýóçò ìïõ Ýñ÷ïìáé íá óïõ êáôáóôÞóù ãíùóôüí üôé åéò ôçí ãåíïìÝíçí åíôáýèá äçìïðñáóßáí äéá ôçí êáôáóêåõÞí 1 Üìâùíïò êáé 1 ìçôñïðïëéôéêïý èñüíïõ Íáïý Áã. ÍéêïëÜïõ öÝñïìáé åãþ ùò ôåëåõôáßïò ìåéïäüôçò. Ìïõ åæÞôçóáí äå, ðëçí ôùí Üëëùí, ðñþôïí ìåí ôï ìÜñìáñï íá
åßíáé ÐåíôÝëçò, äåýôåñïí íá êáôáèÝóù ùò åããýçóéí 15.000 äñá÷., ôá ïðïßáò èá ìïõ åðéóôñÝøïõí
ìåôÜ ôçí ôïðïèÝôçóéí êáé ðáñáëáâÞí ôïõ üëïõ Ýñãïõ ðáñÜ ôçò ÅðéôñïðÞò, ôñßôïí íá ìç äéêáéïýìáé íá áðïóýñù Ýíáíôé ôçò ôõ÷üí åêôåëåóèåßóçò åñãáóßáò ïõäÝí ðïóüí ðñï ôçò ôåëåéïðïéÞóåùò ôïõ
Ýñãïõ êáé ôÝôáñôïí íá ðáñïõóéÜóù åéò ôçí ÅðéôñïðÞí ðéóôïðïéçôéêÜ, äéá ôùí ïðïßùí íá êáèßóôáôáé ãíùóôüí üôé Ý÷ù åêôåëÝóåé êáé Üëëá üìïéá ðñïò ôá áíùôÝñù Ýñãá. Êáé ôá ìåí ôñßá ðñþôá ïõäüëùò ìå áíçóõ÷ïýí, äéüôé êáé ìÜñìáñá ÐåíôÝëçò Ý÷ù êáé ëåðôÜ. Åêåßíï, üìùò, ôïõ ïðïßïõ óôåñïýìáé åßíáé ôá ðéóôïðïéçôéêÜ, äéá ôá ïðïßá óå ðáñáêáëþ íá ìå âïçèÞóçò. ÅÜí èÝëçò íá ìïõ ôçëåãñáöÞóçò êáé íá Ýëèçò áìÝóùò åäþ äé’ åéäéêþí ìïõ åîüäùí ìáæß ìå ôá áðáéôïýìåíá ðéóôïðïéçôéêÜ üôé Ý÷åéò êáôáóêåõÜóåé êáé Üëëïí üìïéïí Ýñãïí, í’ áíáëÜâçò áðÝíáíôé ôçò ÅðéôñïðÞò ôçí õðï÷ñÝùóéí üôé èá êáôáóêåõÜóçò õðü ôïõò áíùôÝñù üñïõò êáé óõìöùíßáò ôï åí ëüãù Ýñãïí êáé Þ
áí èÝëçò ôï áíáëáìâÜíïìåí ìáæß, ëáìâáíïìÝíïõ õð’ üøéí üôé Ý÷ù êáé ìÜñìáñá êáé ÷ñÞìáôá Þ, áöïý õðïãñÜøçôå ôá ó÷åôéêÜ ÷áñôéÜ, óïõ äßäù üôé óõìöùíÞóïìå áðÝíáíôé ùò áÝñá êáé ìïé áðïìÝíç åìÝ ç êáôáóêåõÞ. ÄçëáäÞ äåí óå æçôþ ðáñÜ ìüíïí íá ðáñïõóéÜóçò ôïõò ôßôëïõò óïõ åéò ôçí ÅðéôñïðÞí êáé í’ áíáëÜâçò åéêïíéêþò ìüíïí ôçí êáôáóêåõÞí, ëáìâáíïìÝíïõ õð’ ü÷éí üôé ðñáãáìôéêþò èá ôï êáôáóêåõÜóù åãþ. Óå ðáñáêáëþ ðÜíôùò íá ìïõ ôçëåãñáöÞóçò, åÜí äÝ÷åóáé Þ ü÷é êáé
åÜí äÝ÷åóáé íá Ýëèçò (óïõ åðáíáëáìâÜíù ðÜëéí äé’ åîüäùí ìïõ) íá óõìöùíÞóùìå êáé äåí áðïêëåßåôáé íá óå óõìöÝñç êáëëßôåñïí, ëáìâáíïìÝíïõ õð’ üøéí üôé ÷ùñßò íá êïðéÜóçò ôßðïôå êáé óõ
èá ùöåëçèÞò áñêåôÜ êáé åìÝ èá âïçèÞóçò. Íá åßóáé äå âÝâáéïò üôé ôïýôï ïõäÝðïôå èÝëù ôï ëçóìïíÞóç.
Åí áíáìïíÞ ôçëåãñáöÞìáôüò óïõ.
ÊáëÞ áíôÜìùóé.
Óå ÷áéñåôþ ï åîÜäåëöüò óïõ.
ÅõÜããåëïò
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-2ÌÁÑÌÁÑÏÃËÕÖÅÉÏÍ
Ï «ÖÅÉÄÉÁÓ»
ÅÕÁÃÃÅËÏÕ ÁÑÌÁÊÏËÁ
ÅÍ ÐÕÑÃÙ
Åí Ðýñãù ôç 8ç Éïõëßïõ 1929
ÁãáðçôÝ ìïõ åîÜäåëöå, ÷áßñå.
Ðñþôïí óå ðëçñïöïñþ üôé óÞìåñïí óïé áðÝóôåéëá äéÜ ôïõ õð’ áñéè. 1541 ôá÷õäñïìéêïý äÝìáôïò ôá ó÷Ýäéá êáëþò óõóêåõáóìÝíá êáé óõã÷ñüíùò äéá ôùí õð’ áñéè. 1871, 1872 êáé 1873 åðéôáãþí ôá÷õäñïìéêþí áíÜ äýï ÷éëéÜäáò äñá÷ìÜò åêÜóôçí, Þôïé åí üëù (6.000 åî ÷éëéÜäáò äñá÷ìÜò,
ðÜíôùí ôïýôùí óå ðáñáêáëþ íá ìïõ ãíùñßóçò ôçí ëÞøéí, Üìá ùò ðáñáëÜâçò ôáýôá. Åêåßíï, üìùò, äéá ôï ïðïßïí Ý÷ù íá óïõ óõóôÞóù ìåãÜëçí ðñïóï÷Þí åßíáé ôá ìÜñìáñá íá åßíáé áðïëýôùò
êáèáñÜ, äéüôé ðñÝðåé íá îÝñçò êáé èá îÝñçò üôé ßóùò, üôé åäþ Ý÷ïõìå å÷èñïýò, ïé ïðïßïé êáé ôï
ðáñáìéêñü èá ôï åîåôÜóïõí êáëÜ ãéá íá åýñïõí ðÜôçìá ðñïò êáôçãïñßáí.
Ëïéðüí, åîÜäåëöå, êýôôáîå íá åßíáé ðïëý êáèáñÜ ôá ìÜñìáñá íá ìç ìïõôæïõñïèïýìå. Åðßóçò óå
ðáñáêáëþ íá ìïõ óôåßëçò êáé (20) åßêïóé óôáõñïýò, áëëÜ íá êáíïíßóçò ìÝ÷ñé åêáôüí (100) äñá÷ìÜò Ýêáóôïí, äçë. åí üëù 2.000 äñá÷ìÜò· åÜí ëÜâçò áíÜãêçí êáé Üëëùí ÷ñçìÜôùí, ãñÜøå ìïõ.
ÐåñéìÝíù åðéóôïëÞí óïõ.
Óå ÷áéñåôþ, ï åîÜäåëöüò óïõ,
ÅõÜããåëïò
Ã.Ã. Ôï äÝìá ôùí ó÷åäéáãñáììÜôùí åßíáé äåìÝíï ãýñù ìå óðÜãêï, ï ïðïßïò öÝñåé Ýíá êüìðï ìüíïí óöñáãéóìÝíï. Åðßóçò äå êáé 2 óöñáãßäåò óôï ðëÜé . ÃñÜøå ìïõ ôçí åíôÜîåé ðáñáëáâÞí.
-3ÌÁÑÌÁÑÏÃËÕÖÅÉÏÍ
Ï «ÖÅÉÄÉÁÓ»
ÅÕÁÃÃÅËÏÕ ÁÑÌÁÊÏËÁ
ÅÍ ÐÕÑÃÙ
Åí Ðýñãù ôç 8ç Éïõëßïõ 1929
ÁãáðçôÝ ìïõ åîÜäåëöå ÉÜêùâå,
ÓõíçììÝíùò ëáìâÜíåôå åðéôáãÞí ôçò åíôáýèá ÔñáðÝæçò Êáñáâáóßëç åê äñá÷ìþí äÝêá ðÝíôå
(15.000) ÷éëéÜäùí äéá ôá ìÜñìáñá êáé óå ðáñáêáëþ íá öñïíôßóçò íá åýñçò äýï ìáóôüñïõò êáëïýò êáé íá ôïõò öÝñçò ìáæß óïõ.
Åðßóçò íá ðÜñåéò ôñßá (3) óêáëïðÜôéá áðü 1,70 Ýêáóôïí êáé 1 óêáëïðÜôé 1,50 ìÜêñïò Üóðñá.
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Ôá ðáñÞããåéëá óå áõôüí ðïõ ðáñÞããåéëåò ôá ìÜñìáñá êáé áí öïñôþóç ï ËÜæáñïò Óü÷ïò* äéá ôáò
ÐÜôñáò êáíÜ êáÀêé íá ôïí ðáñáêáëÝóçò íá ðÜñç ôïõò óôáõñïýò ìáæß ôïõ, Üëëùò öÝñå ôïõò ìáæß
óïõ åéò ÁèÞíáò êáé ôïõò ðáßñíåéò óôï âáãüíé.
Åðßóçò íá ðÜñçò 6 Þ 7 êïììÜôéá äéÜ âÜóåéò óôáõñþí. Ôçí ðáñáìïíÞí ôçò Ðáíáãßáò Þìïõí åéò
ÁèÞíáò êáé óïõ Ýóôåéëá Ýíá ãñÜììá ìå Ýíá ðáôñéþôçí êáé äåí çîåýñù áí óïõ ôï Ýöåñå. Åðßóçò íá
ìïõ áãïñÜóåéò ìßá ïêÜ ìéíôæßèñá êáé êáìéÜ ëïýæá.
¼ôáí ëÜâçò ôá ÷ñÞìáôá, íá Ýëèçò áìÝóùò, äéüôé ìå ðéÝæïõí ïé Åðßôñïðïé ôçò åêêëçóßáò ðïëý.
Áí óïõ öÝñïõí äõóêïëßáí äéá âáãüíé, íá åñùôÞóçò ðïßïí ëÝãïõí Íßêï öïñôùôÞ, íá ôïõ ðçò ãéá
ìÝíá êáé áõôüò èá óïõ äþóç áìÝóùò âáãüíé êáé íá ôïõ äþóçò êáíÝíá ðåíçíôüöñáãêï.
Ãéá ôïõò ôå÷íßôáò Ý÷ù äéêüí ìïõ äùìÜôéïí êáé èá ìåßíïõí. Íá öñïíôßóçò íá ðÜñçò ìåãÜëï âáãüíé ôùí 10 ôüííùí ãéá íá ìçí óïõ ìåßíïõí ôá ìÜñìáñá êáé ôï âáãüíé èá ðëçñùèÞ åäþ. Ìüíïí
åóý èá ðëçñþóçò 6,10 ãéá ôï ÷áñôüóçìïí.
×áéñåôþ ôçí ïéêïãÝíåéÜí óïõ.
Óå ÷áéñåôþ.
Ï åîÜäåëöüò óïõ.
Å. Áñìáêüëáò

Õøçëþí öéëïäïîéþí Ýíôõðï åðéóôïëÞò ôïõ åñãáóôçñßïõ «Ï Öåéäßáò» ôïõ ÅõáããÝëïõ Áñìáêüëá óôïí Ðýñãï ôçò Çëåßáò.

* Ï ËÜæáñïò ÍéêïëÜïõ Óþ÷ïò (Þ Ìïñ[ï]æßíçò) êáñáãüôáí áðü ôá ÕóôÝñíéá êáé åß÷å ìåãÜëç åðé÷åßñçóç åìðïñßáò ìáñìÜñùí óôçí ÐÜôñá, ôçí ïðïßá óôç óõíÝ÷åéá ôçí áíÜëáâå ï ãéïò ôïõ Íéêüëáïò, ï
ïðïßïò êáé åãêáôÜóôçóå åêåß ó÷éóôÞñéï ìáñìÜñùí. ¢ëëïò ãéïò ôïõ Þôáí ï ãíùóôüò ãëýðôçò Áíôþíéïò
Óþ÷ïò (1888 - 1974).
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ÐÜíù áñéóôåñÜ: ÔÜöïò ÍôéíôÞ ×ñéóôüðïõëïõ
(Ýñãï Ãåùñãßïõ ÌðïíÜíïõ, c. 1920).
ÐÜíù: ÔÜöïò Óôáýñïõ Ðïëõæùãüðïõëïõ (Ýñãï
ÓôÝëéïõ ÔñéÜíôç, c. 1970).
ÁñéóôåñÜ: ÔÜöïò Èåþíçò Äçìáêïðïýëïõ (÷õôïóßäçñïò, ÷ùñßò õðïãñáöÞ êáé ÷ñüíï öéëïôÝ÷íçóçò)
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ÐÜíù: ÔÜöïò Äéïíõóßïõ Ðáðáðáíáãéùôüðïõëïõ (Ýñãï Éáêþâïõ ÌáëáêáôÝ, c. 1876).
ÐÜíù êáé ðÜíù äåîéÜ: ëåðôïìÝñåéåò.
ÄåîéÜ: ÔÜöïò Íéê. Ð. Äñïóïïðïýëïõ (Ýñãï
Éáêþâïõ ÌáëáêáôÝ, ÷.÷.). ÂëÝðåôå ëåðôïìÝñåéá ôçò êåíôñéêÞò ðáñÜóôáóçò óôï åîþöõëëï.
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ÐÜíù áñéóôåñÜ: ÔÜöïò Áèáíáóßïõ Êáôåëïýæïõ (Ýñãï Ãåùñãßïõ Ìùñéóáßïõ, ôÝëïò 19ïõ áé.).
ÊÜôù áñéóôåñÜ: ÔÜöïò Ê.Â.
Ãéáííüðïõëïõ (Ýñãï Ãåùñãßïõ
Ìùñéóáßïõ, ôÝëïò 19ïõ áé.).
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ÐÜíù äåîéÜ: ÔÜöïò Óùôçñßïõ
Óáêåëëáñßïõ (Ýñãï ÁëåîÜíäñïõ
ÄáëåñìÜ, 1915).
ÊÜôù äåîéÜ: ÔÜöïò ×áñ. Áíäñ.
Êùíóôáíôüðïõëïõ (÷ùñßò õðïãñáöÞ êáé ÷ñüíï).
ÐÜíù: ËåðôïìÝñåéåò ôùí Ýñãùí.
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ÐÜíù áñéóôåñÜ: ÔÜöïò ÉùÜííïõ ØçìÝíïõ (Ýñãï ÌÜñêïõ ÔÜôáñç, ÷.÷.).
ÐÜíù: ÐñïôïìÞ ôïõ Äéïíõóßïõ ÔÜôáñç [1906 1993] (÷ùñßò õðïãñáöÞ êáé ÷ñüíï).
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ÐÜíù äåîéÜ: ÔÜöïò Óðõñßäùíïò ÁèáíáóéÜäç (Ýñãï ÅõáããÝëïõ Áñìáêüëá, c. 1926).
ÊÜôù äåîéÜ: ÔÜöïò ÁíäñÝá ÄéðëÜñç (Ýñãï
ÅõáããÝëïõ Áñìáêüëá, ÷.÷.).
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Κώστας Κόμης

ΤΗΝΙΑΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΣΑΜΟ
(19ος ΑΙΩΝΑΣ) 1
Στη διάρκεια της βενετικής (1390-1715) και ακόμη περισσότερο της εν συνεχεία
οθωμανικής περιόδου (έως το 1821), ο πληθυσμός της Τήνου σημείωσε μία άξια λόγου
κινητικότητα, με βασική κατεύθυνση άλλες νησιωτικές περιοχές του ελληνικού
Αρχιπελάγους [με απόρροια και το πατριδωνυμικό ανθρωπωνύμιο (Ν)Τηνιακός, το
οποίο ανιχνεύεται σε διάφορα γεωγραφικά σημεία του Αρχιπελάγους κυρίως, στις
πηγές της εποχής] 2. Η κινητικότητα έλαβε ιδιαίτερες διαστάσεις κατά τον 19ο και 20ό
αιώνα, στο πλαίσιο του ελληνικού κράτους: σύμφωνα με την απογραφή του 1889,
9.965 Τηνιακοί ήσαν ήδη εγκαταστημένοι εκτός νησιού (1.646 στην ελληνική
επικράτεια και 8.319 πέραν αυτής) 3. Μία παράμετρος που συνέβαλε στην αποδημία
των Τηνιακών υπήρξε αναμφίβολα η ανάπτυξη της τέχνης του μαρμάρου (κατά κύριο
λόγο στα Έξω Μέρη, όπου και τα περισσότερα λατομεία μαρμάρου), εφόσον τηνιακοί
μαρμαροτεχνίτες και μαρμαρογλύπτες διεσπάρησαν (προσωρινά ή μόνιμα),
συμβάλοντας τα μέγιστα στη διαμόρφωση της νεοκλασικής Ελλάδας της εποχής και
δημιουργώντας σημαντικά έργα τόσο εντός όσο και εκτός ελληνικών συνόρων 4.

1 Μία πρώτη μορφή του κειμένου, χωρίς βιβλιογραφικές αναφορές, δημοσιεύθηκε στην Τηνιακή Ενδοχώρα (τχ. 81, σ. 14). Το μικρό αυτό πόνημα οφείλει πολλά στην Άννα Φιλιππούση,
προς την οποία και απευθύνονται ευχαριστίες. Ακολούθως χρησιμοποιείται η εξής βραχυγραφία: ΓΑΚ-ΑΝΣ, Η∆Γ αντί Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Νομού Σάμου, Ηγεμονικό
∆ιοικητικό Γραφείο.
2 Κώστας Κόμης, Νησιωτικά. Πληθυσμιακές μετακινήσεις, ∆ημογραφικές ανακατατάξεις και
Οικονομικές διαμορφώσεις. Από την οθωμανική περίοδο στον 20ό αιώνα, Ιωάννινα 2004, σ. 56,
62-63, 153-157, 328, 377. Για το αντίστοιχο θέμα των πληθυσμιακών εισροών στο νησί, βλέπε: Αλέκος Φλωράκης, «Μεταναστεύσεις και πατριδωνυμικά ονόματα στην Τήνο», Τηνιακά,
τόμ.4(2010), σ. 355-442 και σε ανάτυπο.
3 Κώστας ∆ανούσης, «Η νεότερη Τήνος», Τήνος, Ιστορία και πολιτισμός, επιμ. π. Μάρκος
Φώσκολος, έκδ. ∆ήμου Εξωμβούργου Τήνου, τόμ. Α΄, Ξινάρα Τήνου 2005, σ. 293.
4 Αυτ., σ. 284-287· ο ίδιος, «Έργα τέχνης στα νεκροταφεία της Πάτρας», Τηνιακά, τόμ. 4
(2010), σ. 285-315· Αλέκος Φλωράκης, «Η τέχνη του μαρμάρου στην Τήνο», Τήνος, Ιστορία και
πολιτισμός, τόμ. Β΄, σ. 151-182· ο ίδιος, «Η Τήνος και το μάρμαρο», Συριανά Γράμματα, τχ. 3
(Ιούλ. 1988), σ. 243-247· ο ίδιος, Η τηνιακή μαρμαροτεχνία. Ιστορία και τεχνική, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 2008, γενικώς· ο ίδιος, Μαρμάρου τέχνη και τεχνική. Ο Ιω. Φιλιππότης και το εργαστήριό του. Πρόταση εθνογραφικής βιογραφίας, Αθήνα 1995, γενικώς· ο ίδιος,
Οδοιπορικό στην Τήνο του μαρμάρου, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 2008, γενικώς· ο
ίδιος, Η τέχνη του μαρμάρου στην Καρδιανή Τήνου, Αθήνα 2009, γενικώς· ο ίδιος, Ο μαρμαράς
Γιαννούλης Σκούτραλης στη Νάξο και η Παναγία η Απεραθίτισσα, Ανάτυπο από την έκδοση
∆ρυς Υψικάρηνος, Αθήνα 2007, σ. 647-674· ο ίδιος, Τηνιακοί μαρμαρογλύπτες στη Σμύρνη, Ανάτυπο από τον εικοστό τόμο των Μικρασιατικών Χρονικών, Αθήναι 1998, σ. 261-310· Αλεξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά, «Τηνιακοί μαρμαράδες στην Αθήνα του Όθωνα», Τηνιακά, τόμ.
1(1996), σ. 261-280· Χρ. Γ. Κωνσταντινόπουλος, «Τηνιακοί μαρμαράδες στην Αρκαδία», Κυκλα-
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Ακολούθως διερευνούμε, εν τάχει, την παρουσία/εγκατάσταση Τηνιακών στην
οθωμανική (έως το 1912/1913) Σάμο, στην περίοδο της Ηγεμονίας (1834-1912/1913),
οπότε, στο πλαίσιο μερικής πολιτικής αυτονομίας, σημειώθηκε μία σημαντική
οικονομική ανάπτυξη στο νησί 5. Η οικονομική αυτή εξέλιξη προκάλεσε πληθυσμιακές εισροές, τμήμα των οποίων κατέγραψαν, σε διάφορες χρονικές στιγμές, οι
αρχές της Σάμου, κατόπιν αιτήματος της Ελλάδας και του τοπικού ελληνικού προξενείου [ΓΑΚ-ΑΝΣ, Η∆Γ, φάκ.14/1(1859), 14/1 (1860), 14/1 (1869) και 14/1 (1870)]. Από
τα διαθέσιμα τεκμήρια, προκύπτει η παρουσία δύο Τηνιακών στην πρωτεύουσα Βαθύ
της Σάμου, το 1859 και 1860: στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για τον Γεώργιο Κέλη,
«[éáôñü» στο επάγγελμα και στην άλλη για τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, «παντοπώλη»
[αυτ., φάκ.14/1 (1859), Κατάλογος των εν Σάμω παροικούντων υπηκόων Ελλήνων και
φάκ.14/1 (1860), Ελληνικόν Προξενείον εν Σάμω, 15 Ιουν. 1860].
Περισσότερα στοιχεία εμπεριέχονται, ωστόσο, σε μεταγενέστερα τεκμήρια, του
1897. Κατ’ αρχάς, σε κατάλογο που αφορά στο Νέο Καρλόβασι [αυτ., φάκ.14/1 (1897),
Ονομαστικός κατάλογος των εν τω ∆ήμω Νέου Καρλοβασίου διαμενόντων ξένων,
συνημ. στο ∆ήμαρχος Νέου Καρλοβασίου, 2 Αυγούστου 1897] αναφέρονται, μεταξύ
άλλων, ακριβώς (διατηρείται η ορθογραφία της πηγής), τα εξής:
«...2) Íéêüë. Ã. ÄåìåíåÞò, [åê ÔÞíïõ, ]õðÞêïò \ Åëëçí, ëéèïîüïò, äéáìÝíùí [åíôá~õèá ðñü
äýï êáß ]çìßóåùò ìçí~ùí, [åñãïëÜâïò ô~çò [åðåîåñãáóßáò ô~ùí ìáñìÜñùí ô~çò [áíåãåéñïìÝíçò
[åêêëçóßáò ô~çò ÊïéìÞóåùò ô~çò Èåïôüêïõ.
3) Ï]é ]åðüìåíïé [åííÝá [åê ÔÞíïõ ]õðÞêïïé \ Åëëçíåò, ëéèïîüïé [åñãáæüìåíïé ðëçóßïí
ôï~õ Íéê. Ã. Äåìåíå~ç - {çôïé Ãåþñãéïò Êáñßêçò, Ãåþñãéïò Ìé÷. ÓáñäÝëçò, Íéêüë.
Ìïõñïõóá~éïò, Ìé÷áÞë Êáúãåþñãçò [σημ. ίσως πρόγονος του Ευάγγελου Καγιώργη,
ξυλογλύπτη από τον Πύργο] 6, Êùíóô. Ðáðáñßäçò [σημ. γνωστός μαρμαροτεχνίτης από
τον Πύργο, ο οποίος εργάσθηκε επίσης στον χώρο της Μικράς Ασίας] 7, Íéêçöüñïò
Ðáðáñßäçò [σημ. μάλλον συγγενής τού προηγουμένου], [ ÉùÜííçò Ìçëéüò, [ ÉùÜííçò
Êïìíïýëéáò êáß Ãåþñãéïò Âïýñãáñçò [σημ. ο Σπυρίδων Βούλγαρης και ο γιος του

Ιωάννης, μαρμαρογλύπτες από τον Πύργο, ήταν ενδεχομένως συγγενείς του
Γεωργίου] 8.
δικό Ημερολόγιο, χρόνος Γ' (1998), σ. 133-140· ∆ημήτρης Ζ. Σοφιανός, Ο τηνιακός μαρμαράς
και η προσφορά του στη νεοελληνική τέχνη, Αθήνα 1995, σ. 12 κ.ε.· Γεώργιος ∆ώριζας, Η νέα
Τήνος, Αθήναι 1981, σ. 559-564· ο ίδιος, Οι τήνιοι καλλιτέχνες και τα μουσεία της Τήνου, Αθήναι 1979, γενικώς· Ηλ. Β. Νομπιλάκης, Τήνιοι γλύπτες στην Αίγυπτο ( Κάιρο-Αλεξάνδρεια ). 19ος
-20ός αιώνας, Αθήνα 2009, γενικώς· Αθ. Χρήστου, «Γλυπτά τηνίων δημιουργών στα Ιόνια νησιά» και Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη, «Στοιχεία σχετικά με τους τηνιακούς μαρμαράδες του
Βουκουρεστίου κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα», Τηνιακά, τόμ. 3(2005), σ. 143-220 και
221-270 αντιστοίχως.
5 Επαμ. Σταματιάδης, Σαμιακά. Ιστορία της Σάμου από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι το 1885,
Γ΄ έκδ. «μεταγλωττισμένη», τόμ. Γ΄ και τόμ. ∆΄, Σάμος 1992, σ. 16-498 και 404-426 αντιστοίχως·
Κ. Κόμης, Ιστορικοδημογραφικά. Μελέτες ιστορίας και ιστορικής δημογραφίας του ελληνικού
χώρου, Αθήνα 1999, σ. 268-279.
6 Γ. ∆ώριζας, Οι τήνιοι καλλιτέχνες, σ. 43-45.
7 Αλ. Φλωράκης, Τηνιακοί μαρμαρογλύπτες, σ. 303.
8 Γ. ∆ώριζας, ό.π., σ. 17-18 και Αλ. Φλωράκης, ό.π., σ. 303.
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4) Ãåþñã. Íéêïë. ÓáñäÝëçò, ëéèïîüïò êáôáãüìåíïò [åê ÔÞíïõ êáß [áðïêáôåóôçìÝíïò
êáß íõìöåõìÝíïò å[éò [ Áúäßíéïí, ]õðÞêïò \ Åëëçí, [åñãáæüìåíïò [åíôá~õèá ðñü ìçíüò.
5) [ Ïíïýöñéïò [ Éáêþâïõ Êïõâáñ~á [åê ÔÞíïõ ]õðÞêïïò \ Åëëçí, ëéèïîüïò, [áöé÷èåßò êáß
[åñãáæüìåíïò [åíôá~õèá ðñü ôñé~ùí ìçí~ùí [σημ. ο ίδιος εργάσθηκε επίσης στο Βουκου-

ρέστι και αργότερα, στον 20ό αιώνα, στον Πειραιά· ενδεχομένως διέθετε συγγένεια
με τον επίσης μαρμαρά Ζαχαρία Κουβαρά, του Γεωργίου, από τα Ιστέρνια, ο οποίος
στις αρχές του 20ού αιώνα εργάσθηκε στη Μικρά Ασία] 9.
6) Ãåþñãéïò [ É. Êïõâáñ~áò [åê ÔÞíïõ, ëéèïîüïò, äéáìÝíùí ðñü ]åðôáåôßáò [åíôá~õèá, {åíèá êáß [åíõìöåýèç ëáâþí óýæõãïí Óáìßáí, êáß [åîáóê~ùí ôü [åðÜããåëìÜ ôïõ...» [σημ.

μάλλον συγγενής των προηγουμένων].
Χωρίς αμφιβολία, τα (τελευταία) παραπάνω πρόσωπα, συνδεδεμένα άπαντα με την
επεξεργασία και την τέχνη του μαρμάρου, αποτελούν ένα χαρακτηριστικό δείγμα
επαγγελματικής μετακίνησης Τηνιακών, για την οποία έχουμε ήδη προχωρήσει σε μία
γενική αναφορά. Εκτός αυτών, όμως, το ίδιο έτος αναφέρονται δύο ακόμη Τηνιακοί,
στο Τηγάνι (σημερινό Πυθαγόρειο) και στο Βαθύ: πρόκειται για τον Θρασίβουλο
Φιλιπούση (όπως γράφεται), «[áñ÷éôÝêôïíá» [σημ. πιθανόν από την Καρδιανή, όπου
δεσπόζει το όνομα] 10 και τον Παν. Μιχ. Τίζο [σημ. ενδεχομένως από τα Ιστέρνια
αυτός, όπου και αναφέρεται το όνομα στις αρχές του 19ου αιώνα] 11, «{áíåõ {åñãïõ» και
εγκαταστημένο προ εικοσαημέρου στο Βαθύ [σχετικά: αυτ., φάκ.14/1 (1897), Ονομαστικός κατάλογος Ελλήνων υπηκόων διαμενόντων εν τω ∆ήμω Τηγανίου, συνημ. στο
∆ήμος Τηγανίου, 5 Μαΐου 1897 και Κατάλογος των ενταύθα παρεπιδημούντων ξένων,
συνημ. στο ∆ήμος Βαθέος, 30 Ιουλίου 1897 αντιστοίχως]. Πάντως, οι διαθέσιμοι
κατάλογοι επήλυδων δεν είναι πλήρεις, για διάφορους λόγους, καθώς επισημαίνεται
και στις διαβιβαστικές επιστολές των δημάρχων της Σάμου [βλ. ανωτέρω]. Συνεπώς,
οι Τηνιακοί επίσης, μεταξύ των άλλων, ενδέχεται να ήσαν περισσότεροι των καταγεγραμμένων.
Στα ανωτέρω, είναι ίσως σκόπιμο να προσθέσουμε ότι η επαγγελματική παρουσία
Τηνιακών συνεχίσθηκε και αργότερα, έως τις μέρες μας, στη Σάμο 12. Από την άλλη
όμως πλευρά, ως κατακλείδα, ας επιχειρήσουμε μία πρώτη έστω, εν προκειμένω ,
διερεύνηση, αναφορικώς με το ενδεχόμενο οριστικής εγκατάστασης, τελικώς, των
προαναφερθέντων προσώπων στη Σάμο, με βάση τους καταλόγους του Οργανισμού
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) [www.whitepages.gr]. Από τα στοιχεία των
καταλόγων προκύπτει ότι τρία από τα ονόματα των επήλυδων [συγκεκριμένα:
Βούλγαρης, Μηλιός (δηλαδή, ο καταγόμενος από τη Μήλο) και Παπαδόπουλος]
απαντώνται επίσης και σήμερα τόσο στη Σάμο όσο και σε γειτονικές περιοχές. Εν

9 Αλ. Φλωράκης, ό.π., σ. 303 και Η τηνιακή μαρμαροτεχνία, σ. 94· Ευαγγελία Γεωργιτσογιάν-

νη, ό.π., σ. 226.
10 π. Μάρκος Φώσκολος, Ιστορία του χωριού Καρδιανής, έκδ. 2η, Αθήνα 1989, σ. 73-109.
11 ∆ρόσου Ν. ∆ρόσου, Ιστορία της νήσου Τήνου, ανατύπ. Αθήναι 1996, σ. 423.
12 Μ. Γ. Βαρβούνης, «Κυκλαδίτες μαστόροι στη Σάμο», Τηνιακά, τόμ. 3(2005), σ. 271-276· Αλ.
Φλωράκης, Τηνιακοί μαρμαρογλύπτες, σ. 285-289· ο ίδιος, Η τηνιακή μαρμαροτεχνία, σ. 96· ο
ίδιος, Μαρμάρου τέχνη και τεχνική, σ. 215.
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τούτοις, ειδικώς τα συγκεκριμένα ονόματα, με υψηλό δείκτη διάδοσης στον ελλαδικό
εν γένει χώρο και ειδικότερα (κυρίως το Μηλιός) στο Αρχιπέλαγος 13, αδυνατούν να
οδηγήσουν σε συσχετισμούς με την παρουσία Τηνιακών στο νησί κατά το παρελθόν.
Έτσι, το συγκεκριμένο ερώτημα, παραμένει, προς το παρόν τουλάχιστον, αναπάντητο.

13

Κ. Κόμης, Νησιωτικά, σ. 59, 63, 153-154, 377· Μανόλης Τριανταφυλλίδης, Τα οικογενειακάμας ονόματα, Θεσσαλονίκη 1982, σ. 12, 27, 30, 36, 165.

ΚΥΚΑ∆ΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ (1936)
Αναδιφώντας την εφημερίδα «Ο Ερμής» [Σύρος, 1842] στη ∆ημοτική Βιβλιοθήκη της Ερμούπολης ανακαλύψαμε ένα δισέλιδο δακτυλογραφημένο κείμενο, χωρίς υπογραφή και ημερομηνία, στο οποίο καταχωρούνταν τα Κυκλαδικά Σωματεία. Καταγράφονταν, κατά νησί, τα Κυκλαδικά Σωματεία της Αθήνας και του Πειραιά με αναφορά στους Προέδρους (ή υπεύθυνους)
και στις ταχυδρομικές διευθύνσεις τους. Η αναφορά στην Αδελφότητα των Τηνίων εν Αθήναις
μας επέτρεψε να χρονολογήσουμε με σχετική ακρίβεια το έγγραφο, αφού ο Χαράλαμπος Φώσκολος διετέλεσε πρόεδρος του σωματείου αυτού μόνον για ένα χρόνο, το 1936.
Είναι προφανές ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολύτιμο τεκμήριο για την κυκλαδίτικη παροικία της πρωτεύουσας και του επινείου της. Αν και ο κατάλογος δεν είναι πλήρης —στην περίπτωση της Τήνου δεν καταγράφονται τα σωματεία των Τριανταριτών, Αρναδιωτών, Καρδιανιωτών, Φιλόπτωχο Πανορμιτών και Τηνιοκαθολικών— εντούτοις αποτελεί μια βάση για την
καταγραφή της συλλογικής έκφρασης των αποδήμων Κυκλαδιτών.
Η δράση των σωματείων που εξέφραζαν (και εκφράζουν) την κυκλαδική παροικία του λεκανοπεδίου της Αττικής υπήρξε ιδιαιτέρως σημαντική και η απουσία σχετικού ερευνητικού ενδιαφέροντος στερεί την ιστορική γνώση από πολύτιμα στοιχεία. Παραθέτουμε, λοιπόν, το σχετικό
κατάλογο με την ελπίδα κάποια στιγμή να συμπληρωθεί:

1. Παγκυκλαδική Ένωσις
2. Σύνδεσμος Ερμουπολιτών και Συρίων
3. Σύνδεσμος Ερμουπολιτών
4. Ένωσις Μυκονίων
5. Αδελφότης Ανωμεριτών Μυκόνου
6. Ερμουπολιτών
7. Σύνδεσμος των εν Πειραιεί & Αθήναις Ερμουπολιτών
8. Ιερά ∆ήλος
9. Αδελφότης των εν Πειραιεί Συριανών
10. Κωστιανών Πάρου
11. Ένωσις Παρίων
12. Ένωσις Μαρισσαίων Πάρου
13. Ναξιακή Ένωσις
14. Κορωνίδος Νάξου
15. Σύνδεσμος Φιλοτιτών Νάξου
16. Σύνδεσμος Απειρανθίων Νάξου
17. Ένωσις Κορωνιδιατών Νάξου «Η
Πρόοδος»
18. Κορθίου Άνδρου
19. Γεωργική Ένωσις Άνδρου
20. Ένωσις Ανδρίων

Στυλιανός Ποπολάνος, δικηγόρος, Ακαδημίας
70Ε,
Ιωάννης Μουσούρης, Υπουργ. ∆ικαιοσ.,
Κ. Πολύδωρος, Σόλωνος - Ζωοδόχου Πηγής,
γραφεία Μάτεση,
Μ. Κορνιλάκης, Μιχ. Βόδα 7,
Λ. Παπουτσάς, Αίγλης 10,
Τρίφων Γεωργιλάς, Νοταρά ή Εμπορική
Τράπεζα, Πειραιεύς,
Ν. Κοτζιάς, Ρέπουλη 1 - 3, Πειραιεύς,
Τ. Πάρρης, Ηφαίστου 1, Πειραιεύς,
∆. Ιερώνυμος, Περικλέους 38, Πειρ.,
Καφενείον «ΠΑΡΟΣ», Μητρόπολις,
Γ. Μουδάτσος, Ιονική Τράπεζα,
Γ. Μουδάτσος, Ιονική Τράπεζα,
Α. Βαρδάνης, Χρυσοσπηλαιωτίσσης αρ. 4,
Γ. Πητταράς, Ηρακλείου 2, Πατήσια,
Β. Κατσάνης, Αγ. Μηνά, Κυψέλη,
Ν. ∆οντάς, Μητροπόλεως 39,
Φ. Μελισσουργός, Σωζουπόλεως 42,
Ιωάν. Νέρης, Ερμού 9, κατ/μα Συνάνη,
Μιχ. Χατζημιχαήλ, ιατρός, Αγησιλάου,
Τάκης Μωραΐτης, εφοπλιστής, Χανίων 1,
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21. Ένωσις Τηνίων
22. Αδελφότης Τηνίων
23. Σύνδεσμος απανταχού Τηνίων
Πλατιανών
24. Σύλλογος Υστερνίων Τήνου,
25. Ένωσις Κιμωλίων
26. Ένωσις Αδαμαντινών Μήλου
27. Μηλίων «Αγ. Σοφία»
28. Σύνδεσμος απανταχού Κιμωλίων
«Η Οδηγήτρια»
29. Σικινίων
30. Ένωσις Σιφνίων
31. Αδελφότης Σιφνίων
32. Πειραϊκή Ένωσις
33. Απανταχού Μεσσαριτών Θήρας
34. Σύνδεσμος Θηραίων «ΤΙΜΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΙΣΣΗΣ»
35. Σύλλογος Θηραίων «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
36. Σύλλογος Θηραίων Ακρωτηριανών
37. Αμοργίνων Αιγιαλιτών
38. Ηρακλειωτών Αμοργού
39. Αμοργίνων,
40. Αδελφότης απανταχού Αμοργίνων
41. Ένωσις Αναφαίων
42. Σωματείον Αναφαίων «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ»
43. Ιητών
44. Προοδευτικός Σύλλογος Οίας
45. ∆ρυοπίδας Κύθνου
46. Κυθνίων
47. Συν/σμος εν Αθήναις & Πειραεί
Κείων
48. Σεριφίων
49. Λαογραφική Εταιρεία Κυκλαδικού Πολιτισμού και Τέχνης,
50. Σύλλογος Κυκλαδιτών Καλλιθέας
51. Σύνδεσμος ∆ημοσιογράφων Κυκλαδικού Τύπου
52. Σύλλογος Αμπελοκτημόνων

Νικ. Αρμακόλας, Χαρ. Τρικούπη 7,
Φώσκολος Χαράλ., Λεωφ. Αλεξάνδρας,
Γ. Σαρρής, Λεωχάρους 20,
Αντ. Σώχος, Καθηγ. Πολυτεχνείου,
Αμαρούσιον,
Εμμ. Βορδώνης, ; ; ;
Πειρουνάκης, Κολοκοτρώνη 83, Πειραιεύς,
Αντ. Κυρίτσης, εργολάβος, Αγ. Όρους 51,
Πειρ.,
Ν. Κυπριανός, Αγχιάλου 103, Πειραιεύς,
Ιωάν. Γαβαλλάς, Ανδριανού 78,
Μι. Βερνίκος, Λεωχάρους 19, Πειραιεύς,
Γ. Μυτιληναίος, Μέγ. Μετοχικού, Αμερικής 2,
Μιχ. ∆ανέζης, Ορλώφ 5,
Μιχ. ∆ανέζης, Ορλώφ 5,
Ιάκ. Βάλβης, Ρέπουλη αρ. 16, Πειραιεύς,
Λ. Νομικός, Μπουμπουλίνας 36, Πειραιεύς,
Μέσω Μ. ∆ανέζη,
Ν. Στεφανόπουλος, Στοά Πάππου 14,
Ν. Σιμιγδαλάς, Μνησικλέους 8,
Βασ. Βλαβιανός, Ακαδημίας 39,
Τζώρτζ. Χάλαρης, Λευκάδος 14,
Α. Ζάννος, Μακρυγιάννη (Πλατεία),
Γ. Ρούσσος, Χατζηγιάννη Μέξη 4,
Α. Συρίγος, Καθ. Ανωτ. Εμπ/κής Σχολής,
Σ. Φίλιππας, Πάριδος - ∆ημοσθένους 29,
Χαροκόπου,
Μαζαράκης, Μ. Στοάς 46, Πειραιεύς,
Σ. Ελευθερίου, Στ. Ραζή 18,
∆. Χριστοδούλου, Μέγ. Μετοχικού, 3ος
όροφος, αρ. 12,
Μιχαήλ Ευλάμπιος, Σταδίου 45,
Ι. Βαφίας, Αριστείδου 56, Καλλιθέα,
Ν. Αφεντάκης, Ακαδημίας 92,
Τάκης Παντελιάς, Γεωπόνος, Πανεπιστημίου
53.
Κώστας ∆ανούσης

