Ταξινόμηση Δημοτικών Αρχείων Θήρας (Εμπορείου και Πύργου) –
Ημερολόγιο εργασιών 22 Σεπτ. – 1 Οκτ. 2014
Η τότε ομάδα:
1.
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13.
14.

Χρύσα Μαρίνου
Μανόλης Αρκολάκης
Κώστας Παλούκης
Στέφανος Βαμιεδάκης
Μαρία Αρβανίτη
Ευάγγελος Φιακάς
Βαγγέλης Σαράφης
Φώτης Ντάγκας
Μαρίνα Χατζηαριστερίδου
Παναγιώτης Ανδριανόπουλος
Φώτης Ανδριανόπουλος
Ευαγγελία Φρέρη
Γιώργος Κωνσταντινόπουλος
Χρήστος Λούκος

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014
Φύγαμε το πρωί στις 7.25 και φθάσαμε στις 3.30 μετά το μεσημέρι. Μας περίμενε ο
ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και μας μετέφερε με δύο αυτοκίνητα σε ένα μικρό και πολύ
καλό όπως αποδείχθηκε ξενοδοχείο (Σαν Τζιόρζιο) κοντά στο κέντρο των Φηρών.
Φάγαμε στο εστιατόριο «Ελληνικό» που αποδείχθηκε πολύ καλό. Το βράδυ μίλησε ο
Κώστας Παλούκης παρουσιάζοντας την τυχαία εύρεση ενός τροτσκιστή με το όνομα
Πατλούκης.
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014
Πήγαμε στο Εμπορειό και αφού βγάλαμε το υλικό που βρισκόταν στο υπόγειο του
κοινοτικού καταστήματος, το μεταφέραμε στο κατάστημα αυτό και αρχίσαμε την
ταξινόμηση. Πρώτη μαθητεία για όσους πρώτη φορά ταξινομούσαν. Βρέθηκε και υλικό
του 19ου αιώνα. Η δημοτική σύμβουλος Κατερίνα Καραμολέγκου μας βοήθησε με
προθυμία, εκτιμήσαμε ιδιαίτερα τα γλυκά που μας έφερε.
Το βράδυ μας μίλησε ο Στέφανος για το πρόγραμμα ταξινομήσεων σε όλες τις Κυκλάδες
που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Παναγιώτη και στεγάστηκε στο ΕΙΕ
(Δημητρόπουλος). Δεύτερος ομιλητής ο Φώτης Ανδριανόπουλος που έθιξε την πίεση
που δέχεται μια φίλη του που θέλει να παντρευτεί Γερμανό.
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014
Η δουλειά στο Εμπορειό εμπλουτίστηκε όταν η κυρία Κατερίνα εντόπισε παλαιό υλικό
για τον οικισμό στον ντόπιο πολιτιστικό σύλλογο. Τον μεταφέραμε στον χώρο εργασίας
και αποδείχθηκε σημαντικός (ληξιαρχικά 19ου αι., παλαιό δημοτολόγιο κλπ.). Το είχε

καταθέσει εκεί ο παπάς του χωριού, πρώην αρχαιολόγος, που προφανώς το είχε
εκμεταλλευτεί και ο οποίος ασφαλώς θα έχει και άλλα στο σπίτι του.
Το βράδυ μας μίλησε πρώτα η Μαρίνα για την εμπλοκή της στην απομαγνητοφώνηση
συνεντεύξεων καρκινοπαθών γυναικών που μελετά μια φίλη της ανθρωπολόγος. Ο
Φώτης Ντάγκας πρότεινε να βρεθεί ένας τρόπος για να ενημερωθούν όλοι για τις
ταξινομήσεις που ως τώρα έχουν γίνει.
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014
Λίγα μέλη της ομάδας ολοκλήρωσαν την ταξινόμηση στο Εμπορείο και ήλθαν ύστερα
στον Πύργο, όπου είχαν μεταβεί τα υπόλοιπα μέλη από το πρωί. Πήγαμε πρώτα στο
κοινοτικό κατάστημα, όπου, σύμφωνα με τη βιαστική καταγραφή του Νοεμβρίου 2013,
δεν αναμενόταν υλικό που θα μας καθυστερούσε πολύ, κυρίως κατάστιχα του 19ου
αιώνα και 20ός. Ο απίθανος όμως Παναγιώτης ξετρύπωσε από κάποια ντουλάπια
σπουδαία έγγραφα και κατάστιχα του 19 ου αιώνα, του τότε δήμου Καλλίστης. Όλοι,
παρά τις δυσκολίες της γραφής, ενθουσιάστηκαν. Επομένως, εδώ θα δοθεί το κύριο
βάρος της υπόλοιπης δουλειάς μας και συμπληρωματικά στο υλικό του που βρίσκεται
στον πολιτιστικό σύλλογο Πύργου, το οποίο είναι και αυτό του 19 ου αιώνα, αλλά
μάλλον προέρχεται από το κοινοτικό αρχείο.
Το βράδυ μίλησε η Ευαγγελία Φρέρη με θέμα την εμπειρία της από την
παρακολούθηση ενός μεταπτυχιακού για τη διδασκαλία ενηλίκων στο Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο.
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014
Η ομάδα χωρίστηκε σε δύο: οι περισσότεροι έμειναν στο κοινοτικό κατάστημα και
συνέχισαν την ταξινόμηση του εκεί υλικού. Τρεις που αργότερα έγιναν 4 και μετά 5
πήγαν στην τοπική πολιτιστική Εστία και άρχισαν την καταγραφή και ταξινόμηση των
εκεί φυλασσόμενων θεματικών φακέλων με σημαντικό υλικό για το δήμο Καλλίστης το
19ο αιώνα. Ανταγωνισμός των δύο ομάδων για το ποιο υλικό είναι σημαντικότερο.
Το βάδυ, ομιλίες: 1.Ευάγγελος: μια προσπάθεια μιας ομάδας Κυπρίων να
συμφιλιώσουν αντίθετες ιδεολογικά ομάδες στα χωριά της Κύπρου μέσω θεατρικών
παραστάσεων με θέματα πανκύπρια, π.χ. ο απαγχονισμός του αρχιεπισκόπου από τους
Τούρκους το 1821. 2. Μανόλης: εμπειρίες από τις σπουδές του στην Αγγλία.
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014
Συνεχίστηκε η εργασία και στα δύο σημεία. Συνέχεια μας επισκέπτεται ο πρόεδρος της
κοινότητας καπετάνιος Δαρζέντας και ο προέδρος της Εστίας Μάκης Ζώρτζος.
Το μεσημέρι μας πρόσφεραν φαγητό στο φημισμένο εστιατόρια «Σελήνη». Πράγματι
εξαίρετα πιάτα. Εξαίρετο και το κρασί του κ. Δαρζέντα.Παρών και ο δήμαρχος που
τόνισε εμφαντικά ότι θα μας δεχθούν και το επόμενο καλοκαίρι, με προέτρεψε να κάνω
γρήγορα τη σχετική αίτηση, και να ζητήσω συγκεκριμένα ποσά για μηχανογραφήσεις
κλπ.
Πρόσθεσα μια απογευματινή βόλτα στον περίπατο με θέα την καλντέρα. Καφέ σε μικρό
καφενείο. Τα βράδια, από την πρώτη ημέρα διορθώσεις στην εργασία για την
Κομμούνα.

Το βράδυ, ομιλίες: 1) Χρύσα: πώς θα εφαρμοστεί ένα πρωτοποριακό δρώμενο στη
Ρωμαϊκή αγορά με ερωτήσεις ατόμων διαφορετικών ηλικιών σε επισκέπτες.2)
Βαγγέλης: αντίδραση φίλων του, μη ιστορικών, στην ερμηνεία ιστορικών φαινομένων.
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014
Επίσκεψη όλης της ομάδας στις ανασκαφές του Ακρωτηρίου. Θαυμαστή ξενάγηση από
έμπειρη αρχαιολόγο. Εντυπωσιαστήκαμε πολύ.
Το βράδυ, ομιλίες: 1) Παναγιώτης: για τον πεζοπορικό όμιλο Καλαμάτας.2) Γιώργος:
για το πώς τον επηρέασε η νηφαλιότητα στην αντιμετώπιση δύσκολων προβλημάτων
ενός φίλου του που δεν βρίσκεται σε ανθηρή κατάσταση.
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014
Άρχισε το κρύο. Η ταξινόμηση και στους δύο χώρους συνεχίζεται. Η Ευαγγελία προς το
μεσημέρι άρχισε να δένει σε χαρτί τους φακέλους.
Το απόγευμα Λούκος, Στέφανος, Παναγιώτης και Μανόλης μεταβήκαμε στο
Μεγαλοχώρι και είδαμε τι υπάρχει από έγγραφα και κατάστιχα στο κοινοτικό
κατάστημα (εκεί συναντήσαμε και τον δήμαρχο). Το ίδιο κάναμε και στην Έξω Γωνιά
όπου το υλικό βρισκόταν σ’ ένα εγκαταλελειμμένο νεοκλασικό (δεν είχε φως και η
αυτοψία έγινε με φακούς και κινητά). Τέλος πήγαμε στη Μεσαριά (φτωχότερα εδώ τα
αποτελέσματα). Στο Καμάρι που κι εκεί πήγαμε, δεν υπήρχε το κλειδί για να δούμε τι
βρισκόταν σ’ ένα δωμάτιο κτιρίου-ξενώνα, όπου είχε τοποθετηθεί σε σακούλες το
κοινοτικό αρχείο. Το διερεύνησε την επομένη ο Παναγιώτης (μεταπολεμικό κυρίως).
Γενικά, πλην Εμπορείου και Πύργου, που διετέλεσαν μέχρι το 1912 και ως δήμοι, οι
υπόλοιποι οικισμοί (κοινότητες από το 1912) έχουν σώσει υλικό μεταπολεμικό, με
σπάνιες εξαιρέσεις μεσοπολεμικών καταστίχων κυρίως.
Το βράδυ, χωρίς τον Ευάγγελο που αναχώρησε για Κύπρο, μίλησε η Μαρία: αναμνήσεις
παιδικές και εφηβικές από πυρκαγιές στην Κεφαλονιά, και ο Λούκος: εμπειρίες από
παραμονή στη Γαλλία.
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014
Εντατική ρυθμοί. Η Βαγγελία έδεσε σχεδόν όλους τους φακέλους και τα κατάστιχα.
Φωτογραφίζουμε τα δελτία και παίρνει ο καθένας τα δικά του. Όλες τις μέρες η Μαρίνα
κυρίως αλλά και άλλοι φωτογράφιζαν πολλά σημαντικά κατάστιχα και έγγραφα.
Το απόγευμα ο Λούκος πήγε στο Εμπορειό και με τη μεσολάβηση της κυρίας
Καραμολέγκου συνάντησε τον ιερέα-αρχαιολόγο που κάπως συγκεχυμένα του εξήγησε
πώς κατέληξαν τα έγγραφα στην Εστία του Πύργου Καλλίστης.
Το βράδυ η ομάδα αποψιλωμένη: έφυγαν και η Ευαγγελία, Χρύσα και Μανόλης.
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014
Τα τελευταία δελτία και δεσίματα. Αξιόλογη η συγκομιδή. Ο κύριος Χρυσόστομος που
κάθε μέρα αγόγγυστα μας μετέφερε και μας έφερνε, μας πήγε στο εστιατόριο για το
τελευταίο γεύμα και μετά για καφέ περιμένοντας το πλοίο.

