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Eλιά και Eλλάδα
Πενήντα αιώνες καλλιέργειας τ�υ ευλ�γημέν�υ δέντρ�υ

Xαμ�λ�ι, στη Mυτιλήνη. (Φωτ. Δ. Xρησιάδη, M�υσεί� Mπενάκη).

EINAI αδύνατ� να μιλήσει κάπ�ι�ς
για τ� λι�δεντρ�, �ωρίς να ανα�ερ-
θεί στην Eλλάδα και τ�ν π�λιτισμ�
της. Kαι πώς να μιλήσει για την Eλλά-
δα, �ωρίς να θυμηθεί τ� λι�δεντρ�,
�ταν στην Aθήνα πετάει ακ�μα �λα-
στάρια η «Eλιά τ�υ Πλάτωνα»;

T� ευλ�γημέν� δέντρ� π�υ �ι κά-
τ�ικ�ι της Aττικής απέδωσαν στην
Aθηνά, μ�ιά�ει γεννημέν� για την
Eλλάδα (λατρεύει τ� ήπι� μεσ�γεια-
κ� κλίμα), �π�υ καλλιεργείται τ�υλά-
�ιστ�ν απ� την 2η �ιλιετία π.X. Eκτ�-
τε απ�τελεί αναντικατάστατη πηγή
τρ��ής για τ�υς Eλληνες π�υ τ�υ έ-
δωσαν !ε�ωριστή θέση στη λατρευ-
τική πρακτική, τα έθιμα και τις δ�!α-
σίες τ�υς. Kαι ��ι μ�ν�.

H «αγλα�καρπ�ς, �λ�ερά, τηλεθ�-
ωσα και τανύ�υλλ�ς» κατά τ�ν Oμη-
ρ� ελιά, κατέ�ει !ε�ωριστή θέση και
στην καρδιά μας. Aπ�δει!η τα στ�ι-

�εία τ�υ Διεθν�ύς Συμ��υλί�υ Eλαι-
�λάδ�υ π�υ κατατάσσ�υν την Eλλά-
δα πρώτη στην παγκ�σμια κατανά-
λωση ελαι�λάδ�υ, αλλά και �ι �ιλι-
κές �σ� τ� δέντρ� �ν�μασίες π�υ έ-
δωσε � λα�ς μας στις διά��ρες π�ι-
κιλίες: λιάστρα, μελ�λιά, γλυκ�λιά,

λιαν�λιά, τσ�υνάτη, θρ�υμπ�λιά,
στρι�τ�λιά, και πλήθ�ς άλλες.

Πι�τερ�  ακ�μα αγαπά την ελιά, �
Eλληνας καλλιεργητής. Γεννήθηκε
τ� παιδί, μα�ί τ�υ θα μεγαλώσει τ�
δέντρ�. Στα ε�τά τ�υ �ρ�νια τ� παι-
δί θα πάει σ��λεί�. Στα ε�τά τ�υ
�ρ�νια τ� λι�δεντρ� θα δώσει τ�υς
πρώτ�υς καρπ�ύς. Θα μεγαλώσει

μα�ί με τη �αμίλια. Θα �ήσει �μως για
να ανταπ�δώσει με τ�ν καρπ� τ�υ,
τ� μ��θ�, τ�ν ιδρώτα και την �ρ�ντί-
δα π�υ θα τ�υ πρ�σ�έρ�υν δύ� ακ�-
μη γενιές.

Oι «Eπτά Hμέρες» θέλ�ντας να πα-
ρακ�λ�υθήσ�υν μα�ί σας την ιστ�ρία
π�υ απ� κ�ιν�ύ γρά��υν η Eλιά και �
Eλληνας, παρ�υσιά��υν, αντιπρ�σω-
πευτικές μελέτες απ� τ� συνέδρι�
«Eλιά και Λάδι» π�υ �ργάνωσε στην
Kαλαμάτα τ� Π�λιτιστικ� Tε�ν�λ�γι-
κ� Iδρυμα ETBA με ��ρηγ� την εται-
ρία «EΛAΪΣ». Στ� δια�ρ�νικ� �σ� και
η Eλιά αυτ� τα!ίδι, θα μετα�ερθ�ύμε
απ� τα ανάκτ�ρα της Kνωσ�ύ και
των Mυκηνών �π�υ τ� λάδι απ�θη-
κευ�ταν σε ψευδ�στ�μ�υς αμ��-
ρείς, στα �υ�αντινά τ�ιμηλαρεία και
τα λι�τρί�ια των νεώτερων �ρ�νων
π�υ είναι ιστ�ρικά τεκμήρια μιας
πλ�ύσιας κληρ�ν�μιάς.

Eπιμέλεια A�ιερώματ�ς:

EΛEYΘEPIA TPAΪOY
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T�υ Στέλι�υ Παπαδπ�υλ�υ

Eθν�λ�γ�υ - M�υσει�λ�γ�υ, διευθυντή Π�-
λιτιστικ�ύ – Tε�ν�λ�γικ�ύ Iδρύματ�ς ETBA

ΠIΣΩ απ	 την περιστερά π�υ �έρνει
στ�ν Nώε κλαδί ελιάς, σημάδι της
ευσπλα�νίας τ�υ θε�ύ, και την Aθη-
νά π�υ πρ�σ�έρει την ελιά στ�υς
κατ�ίκ�υς της Aττικής σύμ��λ� �έ-
�ωρης εύν�ιας θεϊκής, απλώνεται η
Eλλάδα με 91.000.000 ελαι	δενδρα
(1967), η Mεσ	γει�ς με τ� 98% της
παγκ	σμιας παραγωγής, � π�λιτι-
σμ	ς τ�υ λαδι�ύ π�υ σημάδεψε θε-
μελιακά την ευρωπαϊκή ιστ�ρία.

Tρεις ένν�ιες

Eλαι	δενδρ�, ελαι	καρπ�ς, ελαι-
	λαδ�: τρεις ένν�ιες κλειδιά για την
καταν	ηση της καθημεριν	τητας,
τ�υ ετήσι�υ παραγωγικ�ύ κύκλ�υ
και τ�υ �ικ�ν�μικ�ύ �ί�υ τ�υ τ	π�υ
μας, τ�υ συστήματ�ς διατρ��ής
μας και 	,τι π�λυδιάστατ� � 	ρ�ς
αυτ	ς συνεπάγεται σε συμπερι��-
ρές και ν��τρ�πίες τ�υ κ�σμ�θεω-
ρητικ�ύ μας συστήματ�ς 	πως αυ-
τ	 καθ�ρί&εται απ	 την ιδι	τητά
μας ως �ριστιανών �ρισμένων με
λάδι. Για την καθ�ριστική αυτή πα-
ράμετρ� της ιστ�ρικής μας υπ	στα-
σης η �ι�λι�γρα�ία σπανί&ει, η έ-
ρευνα σιγά, τ� μ�υσεί� απ�υσιά&ει.
Z�ύμε, σε 	λες τις ένν�ιες τ�υ 	-
ρ�υ, απ	 ένα δένδρ�, ένα καρπ	, έ-
να πρ�ϊ	ν π�υ αγν��ύμε. Kαι υπη-
ρετεί, κανείς 	,τι αγαπά, αγαπά 	,τι
γνωρί&ει και γνωρί&ει 	τι τ�υ έ��υν
διδά�ει. 

Kάπ�υ εδώ συναντιώνται η �α-
θειά κρίση της Παιδείας μας με την
ευρύτερη των καιρών μας. «Nαι, να
τις κ	ψ�υμε τις ελιές για να γίνει α-
ερ�δρ	μι�, μ�υ έλεγε ένας Eλλη-
νας μεγαλ�επι�ειρηματίας, αλλά
πρώτα να σταθ�ύμε εμπρ	ς τ�υς
και να τις πρ�σκυνήσ�υμε �αθειά
για 	σα μας πρ�σ�έρ�υν». Tα τριή-
μερα εργασίας τ�υ Π�λιτιστικ�ύ-
Tε�ν�λ�γικ�ύ Iδρύματ�ς ETBA �ε-
κίνησαν απ	 αυτήν τη διαπίστωση,
την ανάγκη να γνωρίσ�υμε τ�ν τ	-
π� μας στα θεμελιακά αυτά, καθη-
μερινά, δ�μικά τ�υ στ�ι�εία: ψωμί,
κρασί, λάδι.

T� ελαι	δενδρ� καλλιεργείται σε
κάθε έδα��ς και κλίμα, σε π�λύ μι-
κρή μ	ν� κλίμακα στις ανεμ	δαρ-
τες περι��ές. A�ι�π�ιείται πλήρως:
ως �ύλ�, �ύλλωμα, καρπ	ς, πρ�ϊ	ν
και υπ�πρ�ϊ	ντα τ�υ. Zει και πρ�-
σ�έρει καρπ�ύς για αιώνες. Aπ�τε-
λεί περίπ�υ τ� 80% των δενδρ�καλ-
λιεργειών μας και τ� 11% τ�υ αγρ�-
τικ�ύ μας πρ�ϊ	ντ�ς, δίνει επ��ια-
κή, συμπληρωματική δ�υλειά σε
400.000 �ικ�γένειες και σε μετακι-
ν�ύμεν� εργατικ	 δυναμικ	. 

Aπ�τελεί σταθερ	 περι�υσιακ	
στ�ι�εί�, π�υ �ρί&ει την κ�ινωνική
θέση τ�υ κυρί�υ τ�υ (σε «μ	δια» ή
«αλεσιές») και τ�ν ετήσι� κύκλ� α-
σ��λιών τ�υ: τέσσερις μήνες δ�υ-
λειάς κάθε δυ� έτη στ�υς νεκρ�ύς
�ρ	ν�υς των άλλων αγρ�τικών α-
σ��λιών. Mια καλλιέργεια στενά δε-
μένη με την σκληρή, συ�νά, αγρ�τι-
κή μ�ίρα.

Διατρ��ή

O ελαι	καρπ�ς ήταν και παραμέ-
νει �ασικ	 είδ�ς διατρ��ής: 100.000
τ	ν�ι η ελληνική παραγωγή τ�
1986/87 «ψωμί κι ελιά» ήταν τ� επι-
&ητ�ύμεν� κρυαγαλέα, minimum σι-
τηρέσι�. (Oι καταναλωτικ�ί να�ί των

σ�ύπερ-μάρκετ έ��υν �έ�αια σκε-
πάσει, αν 	�ι 	μως και καταργήσει,
την παλιά εικ	να).

T� ελαι	λαδ� είναι τ� κύρι� είδ�ς
της διατρ��ής και της μαγειρικής
μας. Λ	γ�ς σύντ�μ�ς π�υ θα μπ�-
ρ�ύσαμε να τ�ν αντιπαρέλθ�υμε
–	πως συ�νά συμ�αίνει στ�υς �ει-
μα&	μεν�υς, απ	 λ	γ� (κεν	) και ει-
κ	να (π�λύ�ρωμη), καιρ�ύς μας. 

Γύρω 	μως απ	 την «διατρ��ή»
απλώνεται ένα κ�ινωνικ�-ψυ��λ�γι-
κ	 πλέγμα καθ�ριστικ	: παραγωγή,

παρασκευή και κατανάλωση των
τρ��ίμων, σ�έσεις αυτών των δρα-
στηρι�τήτων με τ�υς κύκλ�υς της
&ωής (ημερήσι�, ε�δ�μαδιαί�, ετή-
σι�· γέννηση, γάμ�ς, θάνατ�ς), με
τις διαπρ�σωπικές σ�έσεις («τ�υ έ-
�αλα λάδι») με την δ�μή της κ�ιν	-
τητας, με τις παραστάσεις – σύμ��-
λα π�υ έ��υμε για τ�ν κ	σμ�, με την
λατρεία. Kαι � «ταπειν	ς» 	ρ�ς «μα-
γειρική» είναι σε τελευταία ανάλυ-
ση, ένας κώδικας επικ�ινωνίας, μια
γλώσσα π�υ εκ�ρά&ει την δ�μή, αλ-

λά και τις αντιθέσεις της κ�ιν	τη-
τας. Aπ	 τ�ν αγρ	 (την παραγωγή),
στ� λι�τρί�ι (μεταπ�ίηση) και στην
απ�θήκευση, διακίνηση και καταν�-
μή (εμπ	ρι�) και απ	 την κ�υ&ίνα
(μαγειρική) στην κατανάλωση (τρα-
πέ&ι) απλώνεται δίκτυ� πυκν	, σαν
τ� ρι&ικ	 σύστημα της ελιάς. Eδώ
τε�ν�λ�γία, �ικ�ν�μία, γλώσσα,
θρησκεία συλλειτ�υργ�ύν και δέ-
ν�υν σ�ικτά την κ�ιν	τητα, 	πως �ι
ρί&ες της ελιάς τα �τω�ά μας εδά�η
κ	ντρα στην διά�ρωση.

Θαύμα της �ύσης μ�ιά��υν �ι μ�ρ��ι, δρ�σερ�ί ελληνικ�ί ελαιώνες. Πσ� μ�θ� απαιτεί μως η δημι�υργία τ�υς. Kαλ-
λιέργεια με λη τη σημασία της λέ!ης. Kαλλιέργεια της γης, αλλά και καλλιέργεια των ελαι�κμων: γνώση και πείρα.

Aριστερά: H ελιά και τ� λάδι κατέ��υν !ε�ωριστή θέση στην �ρθδ�!� �ριστιανική θρησκεία, απ τ� Mυστήρι� της Bάπτι-
σης ώς τ� κανδήλι της εκκλησιάς και τ� εικ�ν�στάσι τ�υ ελληνικ�ύ σπιτι�ύ. Δε!ιά: Θεϊκ δώρ� στ�υς κατ�ίκ�υς της Aττι-

κής θεωρήθηκε τ� λιδεντρ� π�υ � μύθ�ς απέδωσε στην Aθηνά. Στη �ωτ�γρα�ία η ελιά τ�υ Eρε�θεί�υ.
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Kρητ�-μυκηναϊκ�ί �ρν�ι
Oι π�λύτιμες πληρ���ρίες για την ελαι�καλλιέργεια π�υ διασώ��υν �ι πινακίδες Γραμμικής B γρα�ής

T�υ Xρήστ�υ Mπ�υλώτη

Kέντρ�υ Eρεύνης της Aρ�αι�τητ�ς της
Aκαδημίας Aθηνών

EINAI κ�ιν�ς τ�π�ς πως η υσι�-
γνωμία εν�ς λα�ύ στ�ι�ει�θετείται,
εκτ�ς των άλλων, και μέσα απ� τ�
διάλ�γ� τ�υ με τ�ν περι�άλλ�ντα
�ώρ�, την �ικεία ύση - μήτρα και
πλ�ύσι� συνάμα. Kι αν θα έπρεπε να
δώσ�υμε τ� στίγμα της ελληνικής
ύσης κατ�ν�μά��ντας κάπ�ια καρ-
π��ρα δέντρα π�υ επέδρασαν ��ι
μ�ν� στις κ�ινωνικ�-�ικ�ν�μικές
πραγματικ�τητες αλλά και στη σαί-
ρα της λατρευτικής πρακτικής, των
εθίμων και δ��ασιών, την πρώτη θέ-
ση, αναμί��λα, διεκδικεί η ελιά.

Tα πρώιμα στάδια εκμετάλλευσής
της απ� τ�υς κατ�ίκ�υς της Aιγαιί-
δας παραμέν�υν ακ�μη σκ�τεινά.
Ωστ�σ�, απ� τη νε�λιθική τ�υλά�ι-
στ�ν περί�δ�, μα�ί με άλλ�υς �ρώ-
σιμ�υς καρπ�ύς, συλλέγ�νταν ευ-
καιριακά και καρπ�ί αγριελιάς (Olea
oleaster) για τ�ν εμπλ�υτισμ� τ�υ
διαιτ�λ�γί�υ. Oι απαρ�ές ε�ημέρω-
σης τ�υ ελαι�δένδρ�υ ανάγ�νται
συνήθως στ�ν �ρ�νικ� �ρί��ντα της
λεγ�μενης Πρώιμης Eπ��ής τ�υ
Xαλκ�ύ (3η �ιλιετία π.X.), σε συνάρ-
τηση με τη γενικ�τερη τάση για ε�η-
μέρωση των �πωρ�κηπευτικών. 

Συστηματική πάντως αρ�ί�ει να γί-
νεται η εκμετάλλευση της ελιάς στη
μινωική Kρήτη μετά τ� 2000 π.X., για
να καταλά�ει �αθμιαία σημαίν�υσα
θέση στ� πλαίσι� της ανακτ�ρικής
�ικ�ν�μίας και, εν συνε�εία, στην α-
ντίστ�ι�η �ικ�ν�μία της μυκηναϊκής
Eλλάδας. Στις αρ�αι���τανικές
μαρτυρίες (κυρίως πυρήνες ελαι�-
κάρπ�υ), π�υ πληθαίν�υν αισθητά
απ� τ�ν 17� αι. π.X. και ε�ής, πρ�στί-
θενται τώρα: εικ�νιστικές απ�δ�-
σεις τ�υ ελαι�δένδρ�υ –ενί�τε με
δήλωση της �αρακτηριστικής τα-
�ιανθίας τ�υ–, π�ικίλα αρ�αι�λ�γικά
δεδ�μένα σ�ετικά με την παραγωγή,
απ�θήκευση και εμπ�ρία λαδι�ύ και
�έ�αια �ι ανεκτίμητες πληρ��ρίες
π�υ μας διασώ��υν �ι πινακίδες
Γραμμικής B γραής απ� τα ανακτ�-
ρικά αρ�εία Kνωσ�ύ, Πύλ�υ και Mυ-
κηνών, �ρ�ν�λ�γ�ύμενες σ�εδ�ν
στ� σύν�λ� τ�υς στ�ν εκπνέ�ντα
13� αι. π.X.

Γραμμική B

Xωρίς να παραγνωρί��υμε τη �α-
ρύτητα των αρ�αι���τανικών και
των �π�ιων αρ�αι�λ�γικών δεδ�μέ-
νων, ωστ�σ� είναι με τις πινακίδες
της Γραμμικής B γραής π�υ η ελιά
και τ� λάδι απ�κτ�ύν για πρώτη �-
ρά �ν�μα και σαή ταυτ�τητα �σ�ν
α�ρά τη δυναμική εμπλ�κή τ�υς
στην κρητ�-μυκηναϊκή ανακτ�ρική

Πήλινη πινακίδα της Γραμμικής B απ� τ� ανάκτ�ρ�
της Kνωσ�ύ με πρ�σ��ρές λαδι�ύ σε θε�τητες, ιε-

ρά και  πρ�σωπα τ�υ ιερατεί�υ.

Aπ�σπασματική πινακίδα Γραμμικής B απ� τ� ανάκτ�ρ� της Kνωσ�ύ
στην �π�ία καταγρά��νται 1800 (!) ψευδ�στ�μ�ι αμ��ρείς.

Aπ�σπασματική πινακίδα Γραμμικής B απ� τ� ανάκτ�ρ� της Kνωσ�ύ 
με κατα�ώριση ελαιώνα απ� 405 ρί"ες (δεύτερη σειρά απ� πάνω).

Oι λέ#εις για την ελιά (επάνω) και τ� λάδι (κά-
τω) στη Γραμμική B γρα�ή.

Tα ιδε�γράμματα για τ� ελαι�δενδρ�, τ� λάδι και τ�ν ελαι�καρπ� στις
πινακίδες της Γραμμικής B γρα�ής.
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Πήλιν� κύπελλ� με ελιές απ� τ� μινωικ� ανάκτ�ρ� της Zάκρ�υ. Γύρω στ� 1450
π.X. (M�υσεί� Hρακλεί�υ).

Ψευδ�στ�μ�ι αμ��ρείς: �αρακτηριστικά πήλινα αγγεία για απλ� και αρωματικ�
λάδι. Aπ� την Περατή της Aττικής. 12�ς αι. π.X. (Eθνικ� Aρ�αι�λ�γικ� M�υσεί�).

�ικ�ν�μία, καθώς και τις διά�ρες
�ρήσεις τ�υς στην καθημερινή και τη
λατρευτική πρακτική.

Ως την απ�κρυπτ�γράηση της
Γραμμικής B, τ� 1952, απ� τ�ν
Aγγλ� Michael Ventris, τις παλαι�τε-
ρες σ�ετικές μαρτυρίες τις αντλ�ύ-
σαμε απ� τα �μηρικά έπη. Tώρα, με
τις μυκηναϊκές πινακίδες τα �ν�μα-
τα για την ελιά και τ� λάδι κερδί��υν
στη γλώσσα μας μια πρ�σθετη γρα-
πτή παράδ�ση πέντε τ�υλά�ιστ�ν
αιώνων. 

Στη συλλα��γραική της απ�δ�ση
και καταγραή η λέ�η για τ� ελαι�-
δενδρ� και τ�ν καρπ� τ�υ εμανί�ε-
ται στα ανακτ�ρικά αρ�εία ως e-ra-
wa (= ε-λά-Fa, ελαία), ενώ η λέ�η για
τ� λάδι ως e-ra-wo (=έ-λα-Fov, έλαι-
�ν). Παράλληλα, για τη συντ�μ�γρα-
ική δήλωση τ�υ ελαι�δένδρ�υ, των
καρπών τ�υ και τ�υ λαδι�ύ �ρησιμ�-
π�ι�ύσαν �ι ανακτ�ρικ�ί γραείς της
επ��ής τρία, σαώς δια�ρ�π�ιημέ-
να μετα�ύ τ�υς, ιδε�γράμματα. 

Aπ� αυτά, �μως, μ�ν� τ� ιδε�-
γραμμα τ�υ ελαι�δένδρ�υ συμ��λί-
�ει με αναγνωρίσιμ� τρ�π� τ� υσικ�
τ�υ πρ�τυπ�. Σε μια μάλιστα πινακί-
δα απ� τ� ανάκτ�ρ� της Kνωσ�ύ,
στην �π�ία ανάμεσα σε άλλα δένδρα
κατα�ωρείται και ένας ελαιώνας απ�
405 ρί�ες, τ� σ�ετικ� ιδε�γραμμα έ-
�ει απ�δ�θεί σ�εδ�ν �ωγραικά.

T� λεπτ�λ�γ�, συγκεντρωτικ� σύ-

στημα της περίπλ�κης ανακτ�ρικής
�ικ�ν�μίας επέ�αλε την καταγραή
κάθε «λ�γιστικά» α�ι�λ�γήσιμ�υ
στ�ι�εί�υ σ�ετικά με την ελαι�καλ-
λιέργεια, την ελαι�παραγωγή και την
εμπ�ρία τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς. 

Mαθαίν�υμε, έτσι, πως γιν�ταν πα-
ράλληλη εκμετάλλευση άγριων και ε-
�ημερωμένων ελαι�δένδρων, με ει-
δικ�ύς ανακτ�ρικ�ύς επ�πτες να έ-
��υν την ευθύνη για τ�υς ελαιώνες.
T� κατα�ωρ�ύμεν� λάδι, με ακρι�ή
πάντα δήλωση της π�σ�τητάς τ�υ,
διακριν�ταν σε απλ� και αρωματι-
σμέν�, ενώ �ι ανακτ�ρικ�ί γραείς
της Kνωσ�ύ δεν παρέλειπαν να δη-
λών�υν με τ� επίθετ� ne-wo (=νέ�ν)
τ� λάδι νέας εσ�δείας.

Σε α�ι�σημείωτη π�ικιλία εμανί-
�εται στις ανακτ�ρικές πινακίδες τ�
λάδι τ� αρωματισμέν� με ��τανα και
καρυκεύματα, �πως αγρι�τριαντά-
υλλα, ασκ�μηλ�, μέντα, κ�ρίαν-
δρ�, κύμιν� κ.ά. Mερικές �ρές �ρη-
σιμ�π�ι�ύνται ταυτ��ρ�να περισσ�-
τερες απ� μία αρωματικές �υσίες,
πρακτική π�υ πρ�αναγγέλλει τα α-
ρωματικά έλαια σύνθετης 
σμής των
ιστ�ρικών �ρ�νων. 

Για αντιδιαστ�λή απ� τ� απλ� λάδι,
τ� αρωματισμέν� δηλώνεται με τις
ειδικές λέ�εις a-re-pa ή a-ro-pa �ι �-
π�ίες, μαρτυρημένες με την ίδια έν-
ν�ια απ� τ�ν Oμηρ� και ε�ής, δια�ά-
��νται άλει�αρ ή άλει�α η πρώτη, α-

λ
ι�ή η δεύτερη, και σημαίν�υν α-
κρι�ώς «λάδι για επάλειψη», «μύρ�».
Mε τη σημασία μάλιστα π�υ πρ�σέ-
λα�ε τ� αρωματικ� λάδι στα πλαίσια
της ανακτ�ρικής �ικ�ν�μίας, η ε�ει-
δίκευση στην παραγωγή τ�υ επι�λή-
θηκε ως αναγκαι�τητα. Eτσι, στις πι-
νακίδες τ�υ ανακτ�ρ�υ της Πύλ�υ
μαρτυρείται τ� ειδικ� επάγγελμα a-
re-pa-zo-o (=αλεια���ς, μυρ�π�ι-
�ς), τ� �π�ί� ασκείται απ� άνδρες.
Aγαθή τύ�η μας διαύλα�ε την ταυ-
τ�τητα τεσσάρων τέτ�ιων μυρ�π�ι-
ών π�υ άκ�υγαν στα �ν�ματα: Eυμή-
δης, Kώκαλ�ς, Θυέστας και Φίλαι�ς.

Ψευδ�στ�μ�ς
αμ��ρέας

H απ�θήκευση μεγάλων π�σ�τή-
των λαδι�ύ γιν�ταν πρ�ανώς σε ευ-
μεγέθεις πίθ�υς �πως εκείν�υς των
κρητικών κυρίως ανακτ�ρων και α-
γρεπαύλεων. Για τη διακίνηση �μως
και εμπ�ρία μικρ�τέρων π�σ�τήτων
απλ�ύ καθώς και αρωματισμέν�υ λα-
δι�ύ επιν�ήθηκε γύρω στ�ν 17� αι.
π.X. ένα ιδι�τυπ� πήλιν� αγγεί�, �
λεγ�μεν�ς ψευδ�στ�μ�ς αμ�ρέας,
τ�ν �π�ί� τυ�αίνει να γνωρί��υμε α-
π� τις πινακίδες και τη μυκηναϊκή �-
ν�μασία: ka-ra-re-we (=�λαρεύς).

Mε εικ�νικ� –ψευδές– τ� άνω τ�υ
στ�μι� και με ένα δεύτερ� σωλην�-
σ�ημ�, λειτ�υργικ�, λ��ά στ�ν ώμ�

τ�υ, � αμ�ρέας αυτ�ύ τ�υ τύπ�υ ή-
ταν ιδεωδώς κατάλληλ�ς για τη ύ-
λα�η και ασαλέστερη μετάγγιση
τ�υ π�λύτιμ�υ υγρ�ύ. 

Στη μα�ικ�τητα παραγωγής τ�υ και
την πλατιά διάδ�σή τ�υ σε �λ�κληρ�
τ�ν αιγαιακ� �ώρ� και στις �π�ιες ε-
�ωαιγαιακές περι��ές α�ιώθηκαν να
θάσ�υν �ι Mυκηναί�ι την περί�δ�
της μέγιστης ακτιν���λίας τ�υς
(14�ς-13�ς αι. π.X.) αντικαθρετί��-
νται με σαήνεια �ι διαστάσεις τ�υ
ανακτ�ρικ�ύ εμπ�ρί�υ λαδι�ύ. Kαι
δεν θα ήταν ίσως υπερ��λικ� αν θε-
ωρ�ύσαμε τ� ιδι�τυπ� αυτ� αγγεί�
ως «σήμα κατατεθέν» τ�υ εν λ�γω ε-
μπ�ρί�υ.

Mε την παρακμή των μυκηναϊκών
ανακτ�ρικών κέντρων, στ� τέλ�ς τ�υ
13�υ και τ�ν αρ��μεν� 12� αι. π.X., η
συστηματική ελαι�καλλιέργεια ήταν
υσικ� να απ�δι�ργανωθεί, γεγ�ν�ς
π�υ σε συνδυασμ� με την πρ�ϊ�ύσα
συρρίκνωση της αγ�ράς και τη διά-
λυση τ�υ εμπ�ρικ�ύ δικτύ�υ �δήγη-
σε �αθμιαία και στην ε�αάνιση τ�υ
ψευδ�στ�μ�υ αμ�ρέα ως αγγεί�υ
λαδι�ύ. 

Mα�ί με τ� σ�ήμα τ�υ �ε�άστηκε
�υσιαστικά και η μυκηναϊκή �ν�μα-
σία τ�υ, �λαρεύς. Kαι �ταν π�λλ�ύς
αιώνες αργ�τερα � λε�ικ�γρά�ς
Hσύ�ι�ς θα την απ�θησαυρίσει ως
σπάνια λέ�η, η καταν�ηση της σημα-
σίας της απαιτ�ύσε επε�ήγηση.



AΦIEPΩMA

T� Παναθηναϊκ
 λάδι
Aπ�τελ�ύσε τ� �ρα�εί� π�υ έπαιρναν �ι νικητές των αγώνων μέσα στ�υς Παναθηναϊκ�ύς αμ��ρείς
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Aριστερά: Παναθηναϊκ�ς αμ��ρέας π�υ �ρέθηκε στην Eρέτρια και �ρ�ν�λ�γείται τ� 363/2 π.X. Στην κύρια πλευρά η Aθηνά Πρ�μα��ς περιστ�ι�ι��μενη απ� δύ� ακαν-
θωτ�ύς κί�νες. Στα αριστερά διακρίνεται τμήμα της επιγρα�ής TΩN AΘHNHΘEN AΘΛΩN και στα δε%ιά η επιγρα�ή τ�υ επώνυμ�υ άρ��ντα XAPIKΛEIΔHΣ HPXEIN. Δε%ιά:

H δευτερεύ�υσα πλευρά τ�υ ίδι�υ αγγεί�υ με δύ� παλαιστές να πρ�σπαθ�ύν να ε�αρμ�σ�υν λα�ές, ενώπι�ν μιας Nίκης, π�υ απ�τελεί και τ�ν διαιτητή τ�υ αγώνα.

T�υ Πάν�υ Δ. Bαλα�άνη

Λέκτ�ρα Aρ	αι�λ�γίας Πανεπιστημί�υ Aθηνών

H ΓNΩΣTH σε 	λ� τ�ν αρ�αί� ελληνι-
κ	 κ	σμ� σ�έση τ�υ λαδι�ύ με την α-
θλητική δραστηρι	τητα έ�ει την α-
�ετηρία της στη συνήθεια των νέων
και των αθλητών να αλεί��υν για λ	-
γ�υς υγιεινής τ� σώμα τ�υς με λάδι
πριν απ	 την καθημερινή άσκηση στα
γυμναστήρια, την πρ�π	νηση και
τ�υς αγώνες. H συνήθεια αυτή μας
είναι γνωστή 	�ι μ	ν�ν απ	 π�λλές
ανα��ρές στα αρ�αία κείμενα αλλά
και απ	 ά�θ�νες απεικ�νίσεις και
μάλιστα σε παραστάσεις της μελαν	-
μ�ρ�ης και ερυθρ	μ�ρ�ης αττικής
αγγει�γρα�ίας, π�υ αρεσκ	ταν ιδιαι-
τέρως σε απεικ�νίσεις της τ	σ� αρε-
στής στ�υς αρ�αί�υς αθλητικής δρα-
στηρι	τητας.

Eκτ	ς 	μως απ	 τη �ρήση αυτή,
στην Aθήνα η σ�έση τ�υ λαδι�ύ με

τ�ν αθλητισμ	 ήταν π�λύ στεν	τερη:
Γιατί στ�υς αθλητικ�ύς αγώνες

π�υ γίν�νταν κάθε τέσσερα �ρ	νια
εκεί κατά τη διάρκεια των Παναθη-
ναίων, των μεγάλων γι�ρτών πρ�ς
τιμήν της π�λι�ύ��υ Θεάς Aθηνάς,
τ� λάδι της ελιάς απ�τελ�ύσε τ� ί-
δι� τ� #ρα#εί� π�υ έπαιρναν �ι νι-
κητές των αγώνων.

Παναθηναϊκ�ί
αμ��ρείς

T� παναθηναϊκ	 λάδι μ�ιρα%	ταν
στ�υς νικητές μέσα σε μεγάλα και
%ωγρα�ισμένα αγγεία π�υ τα �ν	μα-
%αν παναθηναϊκ�ύς αμ��ρείς. Aυτ�ί
στην κύρια πλευρά τ�υς έ�εραν την
Aθηνά Πρ	μα�� περιστ�ι�ισμένη α-
π	 δύ� κι�νίσκ�υς, δίπλα στ�ν ένα
απ	 τ�υς �π�ί�υς γρα�	ταν πάντα
η επιγρα�ή TΩN AΘHNHΘEN
AΘΛΩN, δηλαδή απ	 τ�υς αγώνες

των Aθηνών, π�υ δήλωνε και εγγυ	-
ταν την πρ�έλευση τ�υ αγγεί�υ και
τ�υ λαδι�ύ. Στη δευτερεύ�υσα
πλευρά των αγγείων απεικ�νι%	ταν
τ� αγώνισμα στ� �π�ί� θα διν	ταν
τ� αγγεί� ως έπαθλ�.

Oι παναθηναϊκ�ί αμ��ρείς ήταν
αγγεία δημ	σια και την ευθύνη της
κατασκευής και απ�ν�μής τ�υς την
εί�αν τα αρμ	δια 	ργανα της αθηναϊ-
κής π�λιτείας. Aπ	 τ�ν Aριστ�τέλη
(Aθηναίων Π�λιτεία 60) μαθαίν�υμε
	τι ειδικ�ί άρ��ντες, �ι αθλ�θέτες,
εκτ	ς απ	 τις άλλες σ�ετικές με τα
Παναθήναια αρμ�δι	τητές τ�υς «και
τ�υς αμ��ρείς π�ι�ύνται μετά της
#�υλής και τ� έλαι�ν τ�ις αθληταίς
απ�διδ	ασι».

Aρκετές ενδεί'εις μας πείθ�υν 	-
τι την παραγγελία για την κατα-
σκευή των παναθηναϊκών αμ��ρέ-
ων για κάθε παναθηναϊκή γι�ρτή την
έδινε η π	λις σε ένα συγκεκριμέν�

κεραμικ	 εργαστήρι�, π�υ τ� επέλε-
γε ύστερα απ	 διαγωνισμ	. Φαίνεται
μάλιστα πως τα διά��ρα εργαστήρια
συμμετεί�αν στ� διαγωνισμ	 αυτ	ν
με «παραδείγματα», πρ	τυπα δηλα-
δή αγγεία π�υ έ�εραν και τα �ν	μα-
τα των ιδι�κτητών των κεραμικών
εργαστηρίων. 

H επιλ�γή τ�υ τελικ�ύ κατασκευ-
αστή διαμ�ρ�ων	ταν απ	 κριτήρια,
π�υ θα ήταν ευ�ής έργ�ν να ίσ�υαν
και σήμερα στα δημ	σια έργα: Oπως
ανα�έρει για άλλες περιπτώσεις �
Πλ�ύταρ��ς, η π	λις επέλεγε αυτ	ν
π�υ πρ	σ�ερε καλύτερη π�ι	τητα,
�θην	τερη τιμή και τα�ύτερη παρά-
δ�ση.

Tα έπαθλα
Για τις π�σ	τητες τ�υ λαδι�ύ π�υ

έπαιρναν ως έπαθλ� �ι νικητές, μας
πληρ���ρεί μια σημαντικ	τατη επι-
γρα�ή τ�υ 380 περίπ�υ π.X. απ	 την
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Aκρ	π�λη, στην �π�ία ανα�έρεται �
ακρι#ής αριθμ	ς των γεμάτων με λά-
δι αγγείων π�υ απ�νέμ�νταν 	�ι μ	-
ν� στ�ν πρώτ� αλλά και στ� δεύτερ�
νικητή. 

Mετά τα έπαθλα των μ�υσικών α-
γώνων π�υ ήσαν πανάκρι#α �ρυσά
και αργυρά στε�άνια, η επιγρα�ή α-
να�έρει τα γυμνικά αγωνίσματα και
τελειώνει με τα έπαθλα των ιππικών
αγωνισμάτων, δηλαδή των ιππ�δρ�-
μιών και των αρματ�δρ�μιών.

O αριθμ	ς των παναθηναϊκών αμ-
��ρέων – επάθλων στα γυμνικά αγω-
νίσματα (δρ	μ�ς τα�ύτητας, πέντα-
θλ�, πάλη, πυγμα�ία, παγκράτι�ν)
κυμαίνεται για τ�ν πρώτ� νικητή απ	
30 αμ��ρείς στ�υς παίδες έως 70
αμ��ρείς στ�υς άνδρες αναλ	γως
με τ� αγώνισμα, ενώ � δεύτερ�ς νι-
κητής κάθε αγωνίσματ�ς ελάμ#ανε
συνήθως τ� 1/5 τ�υ αριθμ�ύ τ�υ
πρώτ�υ. Στα ιππικά αγωνίσματα τα έ-
παθλα έ�θαναν μέ�ρις 140 παναθη-
ναϊκ�ύς αμ��ρείς για τ�ν πρώτ� νι-
κητή της αρματ�δρ�μίας, στ�ι�εί�
π�υ δεί�νει 	τι αυτ	 ήταν τ� πι� ε-
ντυπωσιακ	 και αγαπητ	 απ	 τα αγω-
νίσματα.

Mε δεδ�μέν� 	τι �ι καν�νικ�ί πα-
ναθηναϊκ�ί αμ��ρείς εί�αν ύψ�ς γύ-
ρω στα 0,60-0,70 μ. και μεγίστη διά-
μετρ� 0,35-0,45 μ., συμπεραίνεται 	τι
� καθένας �ωρ�ύσε γύρω στα 35-40
κιλά λάδι. Aρα � άνδρας νικητής τ�υ
δρ	μ�υ τα�ύτητας, π�υ ελάμ#ανε ως
έπαθλ� 70 αμ��ρείς, θα κέρδι%ε γύ-
ρω στ�υς 2,5 τ	νν�υς, � δε πρώτ�ς
νικητής στην αρματ�δρ�μία θα κέρ-
δι%ε γύρω στ�υς 5 τ	νν�υς λάδι (!).

Oικ�ν�μικ�
αντίκρυσμα

Oπως είναι �υσικ	, τ	σ� μεγάλες
π�σ	τητες λαδι�ύ ήταν αδύνατ� να
καταναλωθ�ύν απ	 τ�υς ίδι�υς τ�υς
νικητές. T� πιθαν	τερ� είναι 	τι μέ-
ρ�ς τ�υ λαδι�ύ δι��ετευ	ταν απ	
τ�υς ίδι�υς στην αγ�ρά και μάλιστα
στην ε'αγωγική. Tη δυνατ	τητα αυτή
ενισ�ύει σημαντικά μια π�λύτιμη
πληρ���ρία τ�υ σ��λιαστή τ�υ Πιν-
δάρ�υ 	τι δεν επιτρεπ	ταν η ε'αγω-
γή λαδι�ύ απ	 την Aθήνα, παρά μ	ν�
στ�υς νικητές: «�υκ έστι δε ε'αγωγή
ελαί�υ ε' Aθηνών, ει μη τ�ις νικώσι».

Γνωρί%�ντας 	τι ένας παναθηναϊ-
κ	ς αμ��ρέας �ωρ�ύσε έναν μετρη-
τή λαδι�ύ, π�υ τ�ν 4� π.X. αιώνα κ	-
στι%ε 12 δρα�μές, συμπεραίν�υμε
κατ’ αρ�ήν 	τι �ι 70 αμ��ρείς απέδι-
δαν 840 δρα�μές και �ι 140 1.680
δρα�μές τ�υλά�ιστ�ν, α��ύ είναι λ�-
γικ	 να θεωρήσ�υμε 	τι η τιμή τ�υ
παναθηναϊκ�ύ λαδι�ύ θα πρέπει να
ήταν κατά π�λύ υψηλ	τερη απ’ αυ-
τήν τ�υ κ�ιν�ύ λαδι�ύ π�υ μας δί-
ν�υν �ι επιγρα�ές. Mε #άση τ� ημε-
ρ�μίσθι� τ�υ τε�νίτη, π�υ 	πως τ�
μαθαίν�υμε απ	 τις �ικ�δ�μικές επι-
γρα�ές τ�υ Eρε�θεί�υ τ�υ τέλ�υς
τ�υ 5�υ π.X. αι., ήταν μια δρα�μή,
διαπιστών�υμε 	τι τ� έπαθλ� στην
αρματ�δρ�μία αντιστ�ι��ύσε με η-
μερ�μίσθια τ�υλά�ιστ�ν 5,5 �ρ	νων.
Mε τα �ρήματα αυτά θα μπ�ρ�ύσαν
την ίδια επ��ή να αγ�ραστ�ύν 10 γε-
ρ�ί δ�ύλ�ι ή ένα κ�πάδι 140 πρ�#ά-
των ή 2-3 μέτρια σπίτια στ� Aστυ ή
στην ύπαιθρ�.

Oι τ	σ� μεγάλες π�σ	τητες λαδι-
�ύ π�υ δίν�νταν ως έπαθλ� και τ�

τεράστι� �ικ�ν�μικ	 αντίκρυσμά
τ�υς έ�ει �ρησιμ�π�ιηθεί συ�νά ως
επι�είρημα απ	 μια �μάδα Aμερικα-
νών ερευνητών π�υ υπ�στηρί%�υν
τελευταία 	τι � ερασιτε�νισμ	ς
στ�υς αθλητικ�ύς αγώνες της κλα-

σικής περι	δ�υ και � αγώνας μ	ν�
για τ� στε�άνι δεν είναι παρά ένας
μύθ�ς.

Eίναι ευν	ητ� 	τι η ε'αγωγή τ�υ
παναθηναϊκ�ύ λαδι�ύ απ	 την Aθήνα
θα πρέπει να γιν	ταν απ	 εμπ	ρ�υς,

π�υ θα τ� μετέ�εραν μέσα στ�υς ίδι-
�υς παναθηναϊκ�ύς αμ��ρείς και 	�ι
σε άλλα αγγεία, α��ύ αυτ	ς ήταν �
μ	ν�ς τρ	π�ς να εγγυηθ�ύν την
πρ�έλευσή τ�υ για να τ� ε'αγάγ�υν
ελεύθερα αλλά και για να πιστ�π�ιή-
σ�υν τη γνησι	τητά τ�υ στ�υς μα-
κριν�ύς πελάτες. Eτσι, π�λλ�ί απ	
τ�υς παναθηναϊκ�ύς αμ��ρείς π�υ
έ��υν #ρεθεί σε 	λη τη Mεσ	γει�, α-
π	 τη Mασσαλία και την Eτρ�υρία μέ-
�ρι την Kριμαία και την Kυρηναϊκή,
δεν θα πρέπει να ανήκαν σε μη Aθη-
ναί�υς νικητές στα Παναθήναια π�υ
μετέ�εραν τα έπαθλα στην πατρίδα
τ�υς, αλλά μάλλ�ν θα πρέπει να είναι
απ�τέλεσμα τ�υ εμπ�ρί�υ απ	 «δεύ-
τερ� �έρι» τ�υ λαδι�ύ π�υ αυτά πε-
ριεί�αν.

M�ρίες

Mε τα δεδ�μένα π�υ μας δίνει η ί-
δια η επιγρα�ή των επάθλων και με
διά��ρ�υς υπ�λ�γισμ�ύς για �ρι-
σμένα αγωνίσματα π�υ έ��υν �αθεί,
συμπεραίνεται 	τι η π	λις των Aθη-
νών έπρεπε κάθε 4 �ρ	νια να μ�ιρά-
%ει στ�υς νικητές γύρω στ�υς 1840-
2000 παναθηναϊκ�ύς αμ��ρείς, π�υ
για να γεμίσ�υν �ρειά%�νταν γύρω
στ�υς 66-72 τ	νν�υς λάδι. Aυτ	 πρ�-
ερ�	ταν απ	 τις M�ρίες, δηλαδή απ	
τις ιερές ελιές της Aθηνάς, π�υ �ι
αρ�αί�ι πίστευαν 	τι εί�αν πρ�έλθει
απ	 κατα#�λάδες της ιερής ελιάς, η
�π�ία #ρισκ	ταν πάνω στην Aκρ	π�-
λη, �υτρωμένη απ	 τ� �τύπημα τ�υ
δ	ρατ�ς της θεάς κατά τη διαμά�η
της με τ�ν Π�σειδώνα.

Στα παλιά �ρ	νια 	λες ήταν συγκε-
ντρωμένες σε ένα μέρ�ς, στην Aκα-
δημία, 	π�υ υπήρ�ε ιερ	 άλσ�ς, αλ-
λά σιγά-σιγά διασκ�ρπίστηκαν σε 	-
λη την Aττική και �αίνεται 	τι σε κά-
π�ια επ��ή καταγρά�ηκαν ως μ�ρίες
	λες �ι γέρικες ελιές, ακ	μα κι αν α-
π�τελ�ύσαν μέρη ιδιωτικών κτημά-

«Mά�εμα ελιάς». Λεπτ�μέρεια απ� μελαν�μ�ρ�� αττικ� αμ��ρέα, 530 π.X.

O ελαιώνας στην κ�ιλάδα των Δελ�ών δημι�υργεί την εντύπωση �τι εκεί διατη-
ρείται ως εκ θαύματ�ς απ� την Aρ�αι�τητα, ένα πραγματικά Iερ� Δάσ�ς.

Συνέ�εια στην  8η σελίδα
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Oι δύ� απ� τ�υς τέσσερις Παναθηναϊκ�ύς αμ��ρείς �πως �ρέθηκαν τ�π�θετημέν�ι γύρω απ� τη σαρκ��άγ� εν�ς πλ�ύσι�υ κατ�ίκ�υ τ�υ Tάραντ�ς. Tα δια��ρετικά
αγωνίσματα π�υ απεικ�νί��υν, υπ�δηλών�υν, σύμ�ωνα με την πιθαν�τερη εκδ��ή, �τι δεν πρ�κειται για νικητή στα Παναθήναια π�υ μετέ�ερε τα έπαθλα στην πα-

τρίδα τ�υ, αλλά για κάπ�ι�ν π�υ τα πρ�μηθεύτηκε μέσω τ�υ εμπ�ρί�υ και τα πήρε στην τελευταία τ�υ κατ�ικία ως αντικείμενα τιμής και κ�ινωνικής αίγλης.

Παράσταση αρματ�δρ�μίας σε Παναθηναϊκ� αμ��ρέα τ�υ 340-39 π.X. Δ�θηκε ως
έπαθλ� στ� νικητή τ�υ αγωνίσματ�ς αυτ�ύ, π�υ �αίνεται �τι ήταν τ� δημ��ιλέ-

στερ� απ’ �λα.

των, στ�ι�εί� π�υ μάλλ�ν τ�υς έδω-
σε και τ� 	ν�μά τ�υς (μ	ρ�ς=μέ-
ρ�ς).

H π	λις έδει�νε μεγάλ� ενδια�έ-
ρ�ν και �ρ�ντίδα για τα ιερά της
δένδρα.  Tα περιέ�ρασσε με 'ύλιν�
�ρά�τη π�υ �ν�μα%	ταν «σηκ	ς» και
κατά τακτά �ρ�νικά διαστήματα έ-
στελνε «επιγνώμ�νας» για να ελέγ-
��υν την καλή τ�υς κατάσταση.
Aντιστ�ί�ως και �ι ιδι�κτήτες ή �ι
�ρήστες των κτημάτων εί�αν υπ�-
�ρέωση να πρ�στατεύ�υν τις ιερές
ελιές, να μην καλλιεργ�ύν στ� γύρω
�ώρ� τ�υς, ακ	μα και να διατηρ�ύν
τ�υς 'ερ�ύς κ�ρμ�ύς νεκρών δέ-
ντρων,γιατί κάπ�τε μπ�ρεί να εκ#λά-
σταιναν, 	πως λέγεται 	τι συνέ#η με
την κατεστραμμένη απ	 τ�υς Πέρ-
σες ελιά της Aκρ	π�λης τ� 480. 

Σε περίπτωση δε καταστρ��ής κά-
π�ι�υ δένδρ�υ  πρ�#λέπ�νταν αυ-
στηρ	τατες π�ινές, ακ	μα και θάνα-
τ�ς. O λ	γ�ς τ�υ Λυσία «Aρε�παγη-
τικ	ς ή Περί σηκ�ύ απ�λ�γία», γρά-
�τηκε τ� 394 π.X. για να εκ�ωνηθεί
ενώπι�ν τ�υ Aρεί�υ Πάγ�υ ως απ�-
λ�γία απ	 κάπ�ι�ν  Aθηναί� π�υ εί�ε
κατηγ�ρηθεί για την καταστρ��ή
τ�υ σηκ�ύ, δηλ. τ�υ 'ύλιν�υ �ρά�τη
μιας ελιάς.

H συλλ�γή
Tην ευθύνη για τη συλλ�γή τ�υ ε-

λαι�κάρπ�υ και την απ	δ�ση στ�
Δημ	σι� τ�υ αναγκαί�υ λαδι�ύ εκ-

�ωρ�ύσε αρ�ικά η π	λις σε ιδιώτες.
Aπ	 τις αρ�ές 	μως τ�υ 4�υ π.X. αι. η
εργασία αυτή ανατέθηκε σε έναν π�-
λύ σημαντικ	 δημ	σι� άρ��ντα, τ�ν
«επώνυμ�», τ� 	ν�μα τ�υ �π�ί�υ α-
ναγρα�	ταν μάλιστα επάνω στ�υς
παναθηναϊκ�ύς αμ��ρείς της ετή-
σιας θητείας τ�υ.

Aπ	 την επ��ή αυτή τ� λάδι δεν
πρ�ερ�	ταν μ	ν�ν απ	 τα ιερά δέν-
δρα αλλά �ι ιδι�κτήτες ή �ρήστες
των κτημάτων μέσα στα �π�ία #ρί-
σκ�νταν μ�ρίες, εί�αν την υπ��ρέω-
ση να δίν�υν στ�ν άρ��ντα μια συ-
γκεκριμένη π�σ	τητα λαδι�ύ ανε-
'αρτήτως πρ�ελεύσεως. H π�σ	τητα
αυτή εί�ε πλέ�ν τη μ�ρ�ή ��ρ�λ�-
γίας και εί�ε καθ�ριστεί σε «τρία ημι-
κ�τύλια απ	 τ�υ στελέ��υς εκά-
στ�υ», δηλαδή λιγ	τερ� απ	 μισ	
σημεριν	 λίτρ� απ	 κάθε δένδρ�.
Φαίνεται 	τι η π�σ	τητα αυτή ήταν
αρκετή για να μα%ευτ�ύν �ι αναγκαί-
�ι για τα Παναθήναια τ	νν�ι, αν ανα-
λ�γιστ�ύμε και τη μεγάλη έκταση
π�υ κατελάμ#ανε η ελαι�καλλιέρ-
γεια στην αττική ύπαιθρ� κατά την
αρ�αι	τητα.

Στ�ν 4� ήδη αιώνα, η κάλυψη των
πρακτικών αναγκών �αίνεται 	τι υ-
περτερ�ύσε της πίστης στις παραδ�-
σιακές α'ίες των παλαι	τερων επ�-
�ών, 	πως μπ�ρ�ύμε να συμπερά-
ν�υμε και απ	 τη ν�σταλγία τ�υ Iσ�-
κράτη για την παρελθ�ύσα �ρυσή ε-
π��ή και απ	 τις μ�μ�ές τ�υ ενα-
ντί�ν των συγ�ρ	νων τ�υ.

Συνέ�εια απ� την 7η σελίδα
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Kυπριακά ελαι�πιεστήρια
H τε�ν�λ�γία μετατρ�πής τ�υ ελαι�κάρπ�υ σε ελαι�λαδ� κατά την αρ�αι�τητα

T�υ Σ���κλή Xατ
ησά��α

E��ρ�υ Aρ�αίων Mνημείων Kύπρ�υ

MIA ΣEIPA αρ�αι�λ�γικών ανακαλύ-
ψεων, π�υ έγιναν στην Kύπρ� τα τε-
λευταία 15 �ρ�νια, σε συνδυασμ� με
την έρευνα για την παραγωγή ελαι�-
λάδ�υ κατά την αρ�αι�τητα μας επι-
τρέπ�υν να παρακ�λ�υθήσ�υμε την
ανέλι�η της τε�ν�λ�γίας της μετα-
τρ�πής τ�υ ελαι�κάρπ�υ σε ελαι�λα-
δ� απ� την Yστερη Eπ��ή τ�υ Xαλ-
κ�ύ μέ�ρι τη �ι�μη�αν�π�ίηση, στ�ν
ευρύτερ� ελληνικ� �ώρ�.

Aν και η ελιά συνυπάρ�ει με τ�ν
Aνθρωπ� απ� την επ��ή, π�υ για
πρώτη !�ρά κατ�ίκησε τ� νησί μας
κατά την Πρ�κεραμική Nε�λιθική πε-
ρί�δ� (7000 - 6000 π.X.), εντ�ύτ�ις, �ι
πρωιμ�τερες μαρτυρίες για παραγω-
γή λαδι�ύ �ρ�ν�λ�γ�ύνται στην
Yστερ�-Kυπριακή IIΓ περί�δ�. Oμως,
τ� λάδι ήταν γνωστ� στ�ν ευρύτερ�
ελληνικ� �ώρ� απ� την Πρώιμη Xαλ-
κ�κρατία, �πως μαρτυρ�ύν �ι λύ�ν�ι
απ� την Kρήτη και άλλ� υλικ� απ� τις
Kυκλάδες.

H ε�αγωγή λαδι�ύ δεν απαιτεί κατ’
ανάγκη μεγάλες εγκαταστάσεις, π�υ
απαραίτητα α!ήν�υν αρ�αι�λ�γικά
κατάλ�ιπα εύκ�λα στην ταύτισή
τ�υς. Kάθε �ικ�γένεια μπ�ρ�ύσε να
παράγει τ� δικ� της λάδι μέσα σε πέ-
τρινα δ��εία με απλ� σπάσιμ� και
θέρμανση τ�υ καρπ�ύ.

Eγκαταστάσεις

Oι μεγάλες εγκαταστάσεις παρ�υ-
σιά$�νται για πρώτη !�ρά τ�σ� στην
Kύπρ�, �σ� και στην Kρήτη και τη Συ-
ρία κατά την Yστερη Eπ��ή τ�υ Xαλ-
κ�ύ, ως απ�τέλεσμα της αστικ�π�ίη-
σης και της ανάπτυ�ης τ�υ εμπ�ρί�υ.
T� τελευταί� πρ�ϋπ�θέτει συγκε-
ντρωτική παραγωγή, άρα ε�ειδίκευ-
ση εργασίας, π�υ �δηγεί σε πλε�νά-
$�ν πρ�ϊ�ν. Oι μεγάλες εγκαταστά-
σεις έ��υν σ�έση με τη μ�ν�πώληση
τ�υ εμπ�ρί�υ απ� την ε��υσία, π�υ
μπ�ρεί να είναι είτε θρησκευτική εί-
τε π�λιτική. H εισήγηση αυτή ενι-
σ�ύεται απ� την ανεύρεση των εγκα-
ταστάσεων αυτών σε κτίρια, π�υ έ-
��υν ταυτιστεί ως «Δημ�σια», «Δι�ι-
κητικά» ή Iερά.

Oι μεγάλες �άσεις συμπίεσης σε
συνδυασμ� με αγγεία ή λάκκ�υς υ-
π�δ��ής και απλά �άρη μας πείθ�υν
για τη �ρήση τ�υ μ��λ�ύ στ� δεύτε-
ρ� στάδι� της παραγωγής, δηλ. στη
συμπίεση τ�υ π�λτ�ύ. H �ρήση τ�υ
μ��λ�ύ απαιτεί την πρώτη �υσιαστι-
κή �ελτίωση στην τε�ν�λ�γία παρα-
γωγής λαδι�ύ και θα παραμείνει σε
�ρήση με διά!�ρ�υς συνδυασμ�ύς
μέ�ρι και τ�ν 20� αιώνα.

Για την π�λτ�π�ίηση τ�υ καρπ�ύ,
π�υ απ�τελεί τ� πρώτ� στάδι� της

παραγωγής, δεν υπάρ��υν αρκετές
μαρτυρίες. Eίναι �μως πιθαν� να γι-
ν�ταν σε αν�ικτά πέτρινα δ��εία με
τη �ρήση κ�πάνων.

Δια�ωρισμ�ς

Oσ�ν α!�ρά τ� τρίτ� στάδι� της
παραγωγής, δηλ. τ� δια�ωρισμ� τ�υ
λαδι�ύ απ� τ� νερ�, �ι λίγες μαρτυ-
ρίες π�υ υπάρ��υν �δηγ�ύν στ� συ-
μπέρασμα �τι �ρησιμ�π�ιήθηκαν αγ-
γεία με πρ���ή στ� κάτω μέρ�ς. Mε
την ε!αρμ�γή της αρ�ής της �αρύ-
τητας απ� την πρ���ή έτρε�ε τ� νε-
ρ�, ενώ τ� λάδι �ντας ελα!ρ�τερ� ε-
πέπλεε. Mε τ� κλείσιμ� της πρ���ής
στην κατάλληλη στιγμή τ� λάδι έμε-
νε μέσα στ� αγγεί�.

Aπ� την ύστερη επ��ή τ�υ Xαλκ�ύ
μέ�ρι την Eλληνιστική περί�δ�, πα-
ρατηρείται μια σταδιακή δια!�ρ�π�ί-
ηση στη μ�ρ!ή και στ� μέγεθ�ς των
πέτρινων �αρών, καθώς και στη μ�ρ-
!ή των �άσεων συμπίεσης. Tα �άρη
γίν�νται �αρύτερα και απ�κτ�ύν πα-
ράλληλα με την �ρι$�ντια και μία κά-
θετη �πή για ευκ�λ�τερη ανάρτησή
τ�υς στ� άκρ� τ�υ μ��λ�ύ. Oι �άσεις
συμπίεσης απ�κτ�ύν τ� κυκλικ� αυ-
λάκωμα με εκρ�ή, π�υ η �ρήση της
συνε�ί$εται μέ�ρι τ�ν 20� αιώνα.

Πιεστήρια

H Eλληνιστική περί�δ�ς �αρακτη-
ρί$εται απ� μια σειρά νεωτερισμών,
π�υ �δήγησαν σε απ�τ�μη αύ�ηση
της παραγωγικ�τητας. H εισαγωγή
τ�υ περιστρ�!ικ�ύ μύλ�υ συνθλί-
ψεως τ�υ ελαι�κάρπ�υ, π�υ για
πρώτη !�ρά επέτρεψε τη �ρήση $ω-
ικής δύναμης, �δήγησε στη �ρήση
δίδυμων πιεστηρίων για να ανταπ�-
κριθ�ύν στην αυ�ημένη παραγωγή
π�λτ�ύ. Aπ�γει� των �ελτιώσεων

αυτών απ�τελεί η εισαγωγή τ�υ
συνδυασμ�ύ τ�υ κ��λία με τ� μ�-
�λ�, π�υ παρέμεινε αναντικατάστα-
τ�ς μέ�ρι την εισαγωγή τ�υ υδραυ-
λικ�ύ πιεστηρί�υ.

Oλ�ι �ι τύπ�ι πιεστηρί�υ, �πως
τ�υς γνωρί$�υμε απ� την κλασική
λ�γ�τε�νία, παρ�υσιά$�νται στην
Kύπρ� με μερικές ιδι�μ�ρ!ίες, π�υ
καθ�ρί$�νται απ� τ� διαθέσιμ� υλι-
κ�. Στις περισσ�τερες περιπτώσεις
και κυρίως στα υπαίθρια πιεστήρια
παρατηρείται ευρεία �ρήση τ�υ λί-

θ�υ αντί τ�υ �ύλ�υ, τ�σ� για τ�υς
�ρθ�στάτες αγκίστρωσης τ�υ μ�-
�λ�ύ, �σ� και για τ�υς στύλ�υς στή-
ρι�ης τ�υ στρ�!αλ�υ (ανυψωτήρα).

Eντυπωσιακ� απ�τέλεσμα της
�ρήσης τ�υ υλικ�ύ απ�τελ�ύν �ι διά-
τρητ�ι μ�ν�λιθ�ι, π�υ παλαι�τερα
θεωρ�ύνταν ως λατρευτικά μνημεία.

K��λίας

T� π�τε εμ!ανί$εται για πρώτη !�-
ρά � κ��λίας στα πιεστήρια είναι ά-
γνωστ�. H υπάρ��υσα αρ�αι�λ�γική
μαρτυρία πιθαν�λ�γεί την πρώτη τ�υ
�ρήση κατά τη Pωμαϊκή περί�δ�. H
απ�κέντρωση της αγρ�τικής �ικ�ν�-
μίας �δήγησε κατά την περί�δ� αυτή
την εισαγωγή μικρών κινητών εγκα-
ταστάσεων, ε� �λ�κλήρ�υ κατασκευ-
ασμένων απ� �ύλ�. 

O τύπ�ς αυτ�ς, γνωστ�ς απ� την
Π�μπηΐα, απ�τελείται απ� δυ� στύ-
λ�υς, π�υ στηρί$�νται στ� κάτω μέ-
ρ�ς της �άσης συμπίεσης, ενώ στ�
άνω μέρ�ς ενών�νται με δ�κ� μέσα
στην �π�ία περιστρέ!εται � κ��λίας.

T� μικρ� αυτ� πιεστήρι� αντικατέ-
στησε σταδιακά τα μεγάλα και π�λυ-
δάπανα πιεστήρια και �ρησιμ�π�ιή-
θηκαν μέ�ρι την ε!εύρεση των σιδε-
ρένιων πιεστηρίων. Στην Kύπρ� έ-
��υν μέ�ρι σήμερα αναστηλωθεί
τρία ελαι�πιεστήρια, ένα στ�ν �ώρ�
ανεύρεσής τ�υ και δυ� σε μ�υσεία.
Πρ�κειται για τις πρώτες απ�πειρες
πειραματικής αρ�αι�λ�γίας στ� νησί.

K�ύκλια, θέση «Στυλλάρκα». Δίδυμ� ελαι�πιεστήρι� με πέντε δε�αμενές. Eλλη-
νιστικής - Pωμαϊκής επ��ής.

Bυ
αντιν! πιε-
στήρι� απ! την
κ�ιλάδα τ�υ π�-
ταμ�ύ K�ύρρη,
κ�ντά στη Λεμε-
σ!. Συνδυασμ!ς
μ��λ�ύ και κ�-
�λία.
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T� τ�ιμηλαρεί� της Bλ�ης
H τε�ν�λ�γία παραγωγής ελαι�λάδ�υ στη μεσαιωνική Xαλκιδική

T�υ Iωακείμ Aθ. Παπαγγέλυ

Aρ�αι�λ�γ�υ

OI ΓNΩΣEIΣ μας για την ελαι�κ�μία
στη Mακεδ�νία κατά την αρ�αι�τητα
είναι ελά�ιστες.

E��ντας υπ�ψη μας �τι �ι κλιματ�-
λ�γικές συνθήκες στ�ν ελληνικ� �ώ-
ρ� κατά τις τελευταίες τρεις �ιλιά-
δες �ρ�νια δεν άλλα�αν, θα πρέπει
να θεωρήσ�υμε !έ!αι� και �τι η α-
γριελιά, "υτ� πρ�"ανώς αυτ��θ�ν,
θα πρέπει να κίνησε τ� ενδια"έρ�ν
των κατ�ίκων της σημερινής Mακε-
δ�νίας, π�λύ ενωρίς.

Tα πρ�σ"ατα ανασκα"ικά ευρήμα-
τα της αρ�αι�λ�γ�υ Π�λυ�ένης Aδάμ
- Bελένη, στην περι��ή των Bρασ-
νών, κ�ντά στην Aσπρ�!άλτα, μας
!ε!αιών�υν �τι κατά τ�υς Eλληνιστι-
κ�ύς Xρ�ν�υς λειτ�υργ�ύσε εκεί ένα
μεγάλ� ελαι�υργικ� συγκρ�τημα, τ�
�π�ί� μάλιστα καταστρά"ηκε σε ώρα
λειτ�υργίας, κάπ�υ στα μέσα τ�υ 2�υ
π.X. αι. Σπ�ραδικά ευρήματα τραπη-
τών, δηλαδή ελαι�μύλων, στη Xαλκι-
δική, τα �π�ία, με !άση παράλληλες
αρ�αι�λ�γικές ενδεί�εις, "αίνεται να
ανήκ�υν στ�υς �ρ�ν�υς της ρωμαι�-
κρατίας, μας πληρ�"�ρ�ύν �τι η ε-
λαι�κ�μία ήταν αρκετά διαδεδ�μένη
και στην �μ�ρ"η τρισκελή Xερσ�νη-
σ� κατά τ�υς �ρ�ν�υς εκείν�υς.

Aγι�ρειτικά αρ�εία

Oι πρώτες επ�μενες σ�ετικές πλη-
ρ�"�ρίες μας πρ�έρ��νται απ� αγι�-
ρειτικά κείμενα τ�υ 10�υ αι. Πληρ�-
"�ρ�ύμεθα �τι μία απ� τις πρώτες
μέριμνες των ιδρυτών των αθωνικών
μ�νών ήταν και η πρ�ικ�δ�τηση των
ιδρυμάτων τ�υς με ελαιώνες. Mε την
παραγωγή των ελαιώνων αυτών, �ι �-
π�ί�ι "αίνεται να !ρίσκ�νταν κ�ντά
στις ιδι�κτήτριες μ�νές, απ�σκ�π�ύ-
σαν να καλύψ�υν τ�σ� τις ανάγκες
της εκκλησιαστικής λυ�ν�καϊας, �σ�
και της διατρ�"ής. Σύμ"ωνα �μως
με τα γνωστά μ�ναστηριακά «Tυπι-
κά», �ι σ�ετικές ανάγκες διατρ�"ής
ήσαν μικρές, δι�τι η κατανάλωση τ�υ
ελαί�υ υπέκειτ� στ�υς περι�ρισμ�ύς
των καν�νων της νηστείας.

Eπειδή �ι πληρ�"�ρίες για την εν
γένει γεωργική κατάσταση της Mα-
κεδ�νίας κατά τ�υς μέσ�υς �ρ�ν�υς
πρ�έρ��νται, κυρίς, απ� τα αγι�ρει-
τικά αρ�εία, θα περι�ρισθ�ύμε στ�ν
κατ’ ε���ήν αγι�ρειτικ� παραγωγικ�
�ώρ�, δηλαδή τη �ερσ�νησ� της
Xαλκιδικής.  E��υμε τη γνώμη �τι τα
συμ!αίν�ντα στη Xερσ�νησ� απ�τε-
λ�ύν αντιπρ�σωπευτικ� δείγμα για
την κατάσταση και στις υπ�λ�ιπες
περι��ές της Mακεδ�νίας, τις κατάλ-
ληλες για ελαι�κ�μία.

Tα ανα"ερ�μενα ελαι�δενδρα στη
μεσαιωνική Xαλκιδική είναι ελά�ιστα.
Aνα"έρ�νται συνήθως ως μεμ�νω-
μένα δένδρα μέσα σε μικρά ή μεγάλα
κτήματα, παράλληλα με άλλα δέν-

δρα, συνήθως καρπ�"�ρα. Σπανίως
ανα"έρ�νται περισσ�τερα απ� δύ�.

Kασσάνδρα

Oι περισσ�τερες ανα"�ρές α"�-
ρ�ύν τη �ερσ�νησ� της Kασσάν-
δρας. Aνα"έρ�νται ελά�ιστα ελαι�-
δενδρα στην περι��ή της Oρμύλιας,
κάπ�ια διάσπαρτα στην περι��ή τ�υ
Γ�μάτ�υ, της Iερισσ�ύ και της Σελά-
δ�ς. Mεμ�νωμένα ελαι�δενδρα ανα-
"έρ�νται τ� 1300 και τ� 1318 στην
περι��ή των Bρασνών, ενώ η γειτ�νι-
κή Aρέθ�υσα, απ� τ�ν 14�ν αι. μέ�ρι
και τ�ν αιώνα μας �ν�μα&�ταν «Mα-
σθλάρι�ν», �ν�μα π�υ σ�ετί&εται με
τ� ελαι�δενδρ�.

Oι ανα"�ρές σε �ργανωμέν�υς ε-
λαιώνες είναι ελά�ιστες. H παλαι�τε-
ρη  π�υ γνωρί&ω είναι μ�λις τ�υ 1104,
�ταν ανα"έρεται τ� νησί «Kαυκανά-
δες μετά τ�υ εν αυτώ �ντ�ς ελαιώ-
ν�ς». T� νησί !ρίσκεται στ�ν Στρυ-
μ�νικ� K�λπ�, απέναντι απ� τα αρ-
�αία Στάγειρα και � ελαιώνας (� ίδι�ς
ή διάδ��� σ�ήμα τ�υ;) διατηρείται
μέ�ρι σήμερα. Πρ�κειται για μικρ�-
μ�νάδα της τά�εως, τ� π�λύ, των 150
δένδρων. Aλλ�ι δύ� ελαιώνες, �ι �-
π�ί�ι ανήκαν στη μ�νή Xελανδαρί�υ,
ανα"έρ�νται σε �ρυσ�!�υλλ� τ�υ
1299, αλλά αγν��ύμε την έκτασή
τ�υς. O ένας ήταν παραθαλάσσι�ς
και !ρισκ�ταν «εις τ�ν Zυγ�ν», δηλα-
δή στ� σημεριν� Φραγκ�καστρ� της
Oυραν�π�λεως. O άλλ�ς !ρισκ�ταν
στα P�ύδα!α, δηλαδή κάπ�υ στην

περι��ή τ�υ Γ�ματί�υ. T� 1415 τ� η-
μιαυτ�ν�μ� κράτ�ς της Θεσσαλ�νί-
κης εί�ε περι�ρισθεί στην ��υρωμέ-
νη π�λη και στην ασ"αλή �ερσ�νησ�
της Kασσάνδρας, ασκώντας αμ"ι-
σ!ητ�ύμενη απ� τ�υς T�ύρκ�υς ε-
��υσία και σε κάπ�ια τμήματα της υ-
π�λ�ιπης Xαλκιδικής. O επισιτισμ�ς
της π�λεως "αίνεται �τι στηρι&�ταν
κυρίως στη γεωργική παραγωγή της
εύ"�ρης Kασσάνδρας. Eίναι λ�ιπ�ν
ευε�ήγητη η αιτία της εκδ�σεως τ�υ
«�ρισμ�ύ» τ�υ Δεσπ�τ�υ της Θεσ-
σαλ�νίκης Aνδρ�νίκ�υ, τ�ν Φε!ρ�υ-
άρι� τ�υ 1415, με τ�ν �π�ί� παρε�ώ-
ρησε την αγι�ρειτική μ�νή τ�υ Aγί�υ
Παύλ�υ «τ�ν εν τη Kασσάνδρα λει-
μώνα τ�ν καλ�ύμεν�ν τ�υ Σ�υρ�ύ, ί-
να �πως εργάσωνται και κατα"υτεύ-
σωσι και π�ιήσωσι αυτ�ν ελαιώνα και
έ�ει αυτ�ν η τ�ιαύτη μ�νή». Eίναι
πρ�"ανές �τι � Δεσπ�της αγωνι�ύσε
για την κάλυψη των αναγκών της επι-
κρατείας τ�υ σε λάδι και πρ�σπάθη-
σε να �ργανώσει ελαιώνες.

Mετά τα ανωτέρω είναι πρ�"ανές
�τι η ελαι�καλλιέργεια στη μεσαιωνι-
κή Xαλκιδική ήταν σε π�λύ �αμηλή
μ�ίρα. Θα πρέπει να θεωρήσ�υμε !έ-
!αι� �τι τα λιγ�στά ελαι�δενδρα π�υ
υπήρ�αν �ρησίμευαν κυρίως για την
παραγωγή !ρωσίμων ελαιών, �πως
συνέ!αινε σε π�λλά �ωριά μέ�ρι και
τ�ν 19� αι. Aναμ"ισ!ητήτως θα γιν�-
ταν και κάπ�ια (υπ�τυπώδης) παρα-
γωγή ελαι�λάδ�υ, αλλά "αίνεται �τι
�ι !ασικές π�σ�τητες π�υ απαιτ�ύσε
η κατανάλωση καλύπτ�νταν με εισα-

γωγές. H ανα"�ρά κάπ�ιων αγριελαι-
ών μέσα σε κτήματα "αίνεται να ση-
μαίνει �τι � καρπ�ς τ�υς �ρησιμ�π�ι-
�ύνταν για παραγωγή λαδι�ύ, δι�τι
είναι π�λύ πικρ�ς για !ρώσιμ�ς.

Ως πρ�ς την τε�ν�λ�γία παραγω-
γής τ�υ ελαι�λάδ�υ, �ι πληρ�"�ρίες
μας είναι ελά�ιστες.

«Γεωπ�νικά»

Στα «Γεωπ�νικά» (μεσαιωνικ� κεί-
μεν� γεωπ�νικών �δηγιών), �π�υ �ι
πληρ�"�ρίες για την ελιά, σε αντίθε-
ση με την άμπελ�, είναι ελά�ιστες,
δια!ά&�υμε: «Mετά δε την άλησιν
(των ελαιών), σκά"αις μικραίς τ� α-
λησθέν μετά"ερε εις την λην�ν, (...)
είτα επίθες !άρ�ς ελα"ρ�ν και μη !ί-
αι�ν». Aπ� τ� κείμεν� αυτ� είναι
πρ�"ανής η συγγένεια τ�υ τρ�π�υ
παραγωγής �ίν�υ και ελαί�υ: και στις
δύ� περιπτώσεις �ρησιμ�π�ιείται «η
λην�ς» ως επι"άνεια συμπιέσεως
τ�υ καρπ�ύ, με μ�νη δια"�ρά �τι �
ελαι�ικαρπ�ς θα πρέπει να είναι ήδη
«αλεσμέν�ς». H τελευταία "ράση
(«επίθες !άρ�ς ελα"ρ�ν και μη !ίαι-
�ν») �δηγεί τη σκέψη στην ε�ής δια-
δικασία: � αλεσμέν�ς καρπ�ς τ�π�-
θετ�ύνταν  σε μικρές π�σ�τητες, μέ-
σα σε κάπ�ι� είδ�ς σάκ�υ. Πάνω τ�υ
τ�π�θετ�ύσαν ένα πλατύ σανίδι και
πάνω σ’ αυτ� μία πέτρα αναλ�γ�υ
!άρ�υς πρ�ς την �δηγία. T� λάδι έ-
ρεε ήρεμα και τα αυλάκια της λην�ύ
τ� �δηγ�ύσαν στ� υπ�λήνι�,  απ’ �-
π�υ τ� μετέ"εραν στ� αγγεί� δια�ω-

Λίθινη �άση «γαλαιάγρας» στ κελί τυ Pα�δύλυ, στ Aγιν Oρς. H ανωδμή τυ πιεστηρίυ ήταν �ύλινη και ήταν δυ-
νατ�ν να �ρησιμπιηθεί για την παραγωγή λαδιύ ή κρασιύ.
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O υδατ�πυργς τυ τ�ιμηλαρείυ της B�λ�ης και τ δάσς των αγριελιών πυ τν περι�άλλει.

ρισμ�ύ. Για την κατασκευή αυτή δεν
έ��υμε καμία πληρ�"�ρία.

Στ� «περί λην�ύ και υπ�ληνίων και
ελαι�τρ�πί�υ» κε"άλαι� των «Γεω-
π�νικών», α"�ύ γίνει εκτενής περι-
γρα"ή της διαρρυθμίσεως και τρ�-
π�υ κατασκευής της λην�ύ (κτίρι�)
και τ�υ ληνεών�ς (πατητήρι) και α-
"�ύ επισημανθεί  η ανάγκη καθαρι�-
τητας, στ� τέλ�ς πρ�στίθεται η (εκ
πρώτης �ψεως άσ�ετη) "ράση: «T�

δε ελαι�τρ�πι�ν εστεγνωμέν�ν �ρη
είναι». Eίναι πρ�"ανές �τι πρ�κειται
για μια ιδιαίτερη κατασκευή μέσα
στην λήν�, η �π�ία α"�ρ�ύσε μ�ν�ν
τη διαδικασία παραγωγής τ�υ λαδι-
�ύ.  T� «ελαι�τρ�πι�» είναι � περισ-
σ�τερ� γνωστ�ς ως «τραπητ�ς»
(trapetum), δηλαδή � ελαι�μυλ�ς–ε-
λαι�τρι!εί�.

Eν πρ�κειμένω, θεωρώ σκ�πιμ� να
παραθέσω και μια επισήμανση των

«Γεωπ�νικών» σε θέμα �ρ�λ�γίας:
[«Eιδέναι δε �ρη, �τι στέμ"υλα  �υ�
ως τίνες ν�μί&�υσι των ελαιών μ�ν�ν
εισί πυρήνες, αλλά και τα των στα"υ-
λών γίγαρτα. Eάν �υν ακ�ύσης στέμ-
"υλα, πρ�ς τ� υπ�κείμεν�ν ν�ει, π�-
τέ μεν γίγαρτα στα"υλής, π�τέ δε ε-
λαίας την καλ�υμένην πυρίνην»].
N�μί&ω �τι πρ�κειται και πάλι για ένα
καλ� τεκμήρι� της συγ�ύσεως π�υ υ-
πάρ�ει στην τε�ν�λ�γία της παραγω-
γής �ίν�υ και λαδι�ύ.

Yδρ�μυλ�ς

Aν και �ι γραπτές τε�ν�λ�γικές
μαρτυρίες είναι ελά�ιστες, τ� ερευ-
νητικ� δαιμ�νι� τ�υ αρ�ιτέκτ�-
να–π�ιητή και κινηματ�γρα"ιιστή Πά-
ν�υ Θε�δωρίδη, μας πρ�σέ"ερε μια
μ�ναδική αρ�αι�λ�γική μαρτυρία.

Στη !�ρεια ��θη της Mεγάλης
B�λ!ης, μέσα σε ένα πυκν� και εκτε-
ταμέν� δάσ�ς αγριελιών, εντ�πισε
έναν υδρ�μυλ� ακρι!ώς �ρ�ν�λ�γη-
μέν�. Eίναι κτίσμα τ�υ 1324/1325. H
σύντ�μη ανασκα"ική έρευνα τ�υ
Θε�δωρίδη απ�κάλυψε �τι η υδραυ-
λική ενέργεια �ρησιμ�π�ι�ύνταν για
τη λειτ�υργία συγκρ�τήματ�ς παρα-
γωγής ελαί�υ. Aς ελπίσ�υμε �τι θα
�λ�κληρωθεί κάπ�τε η ανασκα"ή
στ� π�λύτιμ� αυτ� εύρημα και η ι-
στ�ρία της τε�ν�λ�γίας στη Mακε-
δ�νία θα μπ�ρεί να επιδεικνύει με
(δίκαι�) καμάρι τ� �ώρ� και τη μελέ-
τη τ�υ.

T� συγκρ�τημα αυτ� θα πρέπει να
ήταν ένα τυπικ� «τ&ιμηλαρεί�ν». O
�ρ�ς αυτ�ς �ρησιμ�π�ι�ύνταν τ�υ-

λά�ιστ�ν απ� τ�ν 14�ν αι., για τα ε-
λαι�υργικά συγκρ�τήματα. Λειτ�υρ-
γία τ&ιμηλαρείων ανα"έρεται στις
Σέρρες (μέσα 14�υ αι.), στη Xρυσ�-
π�λιν των εκ!�λών τ�υ Στρυμ�ν�ς
(1394) και στη Θεσσαλ�νίκη «κατά
την γειτ�νίαν τ�υ αγί�υ Mηνά, ενώ η
λινελαι�τρι!ική επιστήμη διενεργεί-
ται»!.. (1432).

O υπεύθυν�ς της λειτ�υργίας τ�υ
εργαστηρί�υ �ν�μα&�ταν «τ&ιμηλά-
ρι�ς» και τα παλαιά λε�ικά ανα"ερ�-
μενα στ�ν �ρ� γρά"�υν: «περί των
αμμυδαρίων ήτ�ι ελαι�π�ιών, των
λεγ�μένων τ&ιμιλαρίων ή καπήλων».

H τ�υρκ�κρατία ε�α"άνισε τα τ&ι-
μηλαρεία και τη σ�ετική τε�ν�γνω-
σία και "αίνεται �τι ανέκ�ψε την ε-
�άπλωση της ελαι�καλλιεργείας.
M�λις τ� 1863, τ� μετασ�ηματι&�με-
ν� Oθωμανικ� Kράτ�ς ε�έδωσε τ�ν
«Kαν�νισμ� περί ασυδ�σίας των νέ-
ων ελαιώνων», � �π�ί�ς έδωσε �υ-
σιαστική ώθηση στην ανάπτυ�η της
ελαι�κ�μίας στη Mακεδ�νία. Γύρω
στ� 1880 άρ�ισε η δημι�υργία, απ�
τ�ν Xρηστάκη E"έντη Zωγρά"�, τ�υ
μεγάλ�υ ελαιών�ς των σημερινών
Nέων M�υδανιών της Xαλκιδικής, �
�π�ί�ς, με τις 50.000 ελαι�δένδρων,
απ�τελεί τ�ν αρ�αι�τερ� συστηματι-
κ� ελαιώνα επί πεδιν�ύ εδά"�υς της
Mακεδ�νίας.

Aναμ"ισ!ητήτως πρ�κειται για έ-
να ιστ�ρικ� μνημεί�, τ� �π�ί� έθρε-
ψε με τ�ν καρπ� τ�υ τ�υς M�υδα-
νιώτες πρ�σ"υγες στα δύσκ�λα
�ρ�νια τ�υ Mεσ�π�λέμ�υ και τ�υς
πλ�υτί&ει σήμερα με την πρ�ϊ�ύσα
τ�υριστική �ικ�πεδ�π�ίησή τ�υ.

Σ�έδι τυ τ�ιμηλαρείυ (ελαιυργικ� συγκρ�τημα) της B�λ�ης (δημσιευμέν
στ περιδικ� «Γιατί« των Σερρών, τεύ�. 150).
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T� μά�εμα της ελιάς απ τ� «Kυνηγετικν» τ�υ Oππιαν�ύ στη Mαρκιαννή Bι�λι�θήκη της Bενετίας: M. Kaplan, «Toul l’ or de Byzance», Παρίσι 1991.

H ελιά στην T
υρκ
κρατία
H �ρήση της στη διατρ��ή των Eλλήνων και η θρησκευτική της διάσταση

Tης Aννας Mατθαί�υ Iστ�ρικ�ύ

H XPHΣH των δύ
 πρ
ϊ�ντων της ε-
λιάς στην καθημερινή διατρ
�ή των
ελληνικών πληθυσμών της τ
υρκ
-

κρατίας επι�άλλεται απ� την ελαι
-
καλλιέργεια· η ελιά και τ
 αμπέλι α-
π
τελ
ύν τις δύ
 πυκν�τερες παρα-
δ
σιακές καλλιέργειες, δίπλα στη
μακρά συνέ�εια της κυριαρ�ίας των

δημητριακών. H �ασική διάκριση των
ελαι�δενδρων γίνεται ανάμεσα στις
ελιές π
υ πρ

ρί!
νται για την πα-
ραγωγή λαδι
ύ, τις «ψιλ
ελιές» ή
«λαδ
ελιές» και στις «�
ντρ
ελιές»

των 
π
ίων 
 καρπ�ς, ύστερα απ� υ-
π
τυπώδη επε#εργασία π
υ κυρίως
απ
�λέπει στ
 #επίκρισμα και τη συ-
ντήρησή τ
υ, καταναλώνεται.

Oι ελιές τρώγ
νται σ�εδ�ν πάντα
ωμές· μαρτυρ
ύνται ωστ�σ
 
ρισμέ-
νες τ
πικές συνταγές, 
ι 
π
ίες υπ
-
δεικνύ
υν τη διάδ
ση της ψητής ή
μαγειρεμένης ελιάς. 

O συνηθέστερ
ς τρ�π
ς συντήρη-
σης, �πως καταγρά�εται ήδη απ� τη
�υ!αντινή περί
δ
, γίνεται με νερ�
και αλάτι· π
λλές �
ρές πριν απ� τ

αλάτισμα �ρησιμ
π
ιείται στάκτη ή
ασ�εστ�νερ
. Πέρα απ� την άλμη εί-
ναι σύνηθες να διατηρ
ύνται στ
 
-
#ύμελι (μελ�#υδ
) ή στ
 λαδ�#υλ
,
ενώ συ�νά πρ
στίθεται και κάπ
ι
 α-
ρωματικ� (ρίγανη, κύμιν
, νεράντ!ι,
μάραθ
 κ.ά.) ή ακ�μα, �πως ανα�έ-
ρει για τις αθηναϊκές ελιές 
 F. Be-
aujour, ρ
δ�#υλ
.

Θρησκευτικ� αγαθ�

T
 λάδι, �ασικ� πρ
ϊ�ν τ
υ εσωτε-
ρικ
ύ και ε#ωτερικ
ύ εμπ
ρί
υ,
�ρησιμ
π
ιείται στη διατρ
�ή ως τ

κυρι�τερ
 άρτυμα στις σαλάτες και
τα �
ρταρικά· παράλληλα �μως, μα-
!ί με τ
 νερ� και τ
 λίπ
ς, απ
τελεί
τ
 κύρι
 συστατικ� τ
 
π
ί
 διαμε-
σ
λα�εί στη διαδικασία τ
υ μαγει-
ρέματ
ς. Eπιπλέ
ν, τ
 λάδι, �πως ε-
#άλλ
υ τ
 σιτάρι και τ
 κρασί, επεν-
δύεται με τη σημασία τ
υ θρησκευ-
τικ
ύ αγαθ
ύ· πέρα απ� τις �ρήσεις
τ
υς στην εκκλησιαστική λειτ
υρ-
γία, καθώς συνδέεται με τ
 Eυ�έ-

Δείπν� στ� �ωρι Xρισ, στ� σπίτι τ�υ επισκπ�υ Aμ�ισσας, έγ�ρωμη �αλκ�γρα�ία (ακ�υατίνα) �υσικ μέγεθ�ς. Σ�εδίασε
� Ed. Dodwell, �άρα"ε και �ρωμάτισε � T. Fielding, Γεννάδει�ς Bι�λι�θήκη.
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λαι
 και τ
 Xρίσμα, απ
τελεί αυτ�-
ν
μ
 θρησκευτικ� σύμ�
λ
. Oταν
πρ

ρί!εται για την εκκλησία είναι
τ
 καλύτερ
 π
ι
τικά, δεν επιτρέ-
πεται να καταναλωθεί 
ύτε να απ
-
τελέσει πρ
ϊ�ν εμπ
ρί
υ· δωρί!εται
ή α�ιερώνεται, ε#ασ�αλί!
ντας τη
συγ�ώρεση διά μέσ
υ της ευ�ής
τ
υ ιερέα.

Παρά τις κριτικές για τη �αμηλή α-
π
δ
τικ�τητα των ελαι
τρι�είων ή
τη μέτρια π
ι�τητα των ελλαδικών
λαδιών, τ
 ελαι�λαδ
 είναι πρ
ϊ�ν
ακρι�� και η άμετρη κατανάλωσή
τ
υ θεωρείται σπατάλη και πρ
ν�-
μι
 των πλ
υσίων.

Aν στη λαϊκή απ�δ
ση 
ι ελιές υ-
π
λ
γί!
νται με τη �
ύ�τα, τ
 λάδι,
αντίθετα, λ
γαριά!εται με τ
 αδρά-
�τι. T
 ειδικ� σκεύ
ς, ε#άλλ
υ, με
τ
 
π
ί
 σερ�ίρεται, τ
 «λαδ
ρ�ι»
ή «ρ
γί» είναι έτσι �τιαγμέν
 ώστε

 στεν�ς σωλήνας τ
υ, τ
 «μπ
τσι-
νάρι», να ρυθμί!ει μια ελά�ιστη
ρ
ή. Παρ
ιμίες �πως «�θην�ς στ

λάδι και ακρι��ς στα λά�ανα», ή «τ

λάδι είναι γλυκ�», ή «μπακαλά
ς
και λάδι δε συμ�έρει» και �ράσεις
�πως «να �
υμάρω μια λαδιά», έ-
�
υν εσωτερικεύσει τις συλλ
γικές
α#ι
λ
γήσεις ως πρ
ς την αυστηρή

ικ
ν
μική και κ
ινωνική ιεράρ�η-
ση τ
υ πρ
ϊ�ντ
ς.

Διαιτητική

Στ
 Bι�λί�ν καλ�ύμεν�ν Γεωπ�νι-
κ�ν τ
υ Aγάπι
υ Λάνδ
υ, η ανάγνω-
ση τ
υ 
π
ί
υ παραπέμπει σε δια-
�
ρετικ
ύς �ρ�ν
υς και π
λλαπλά
π
λιτισμικά επίπεδα, 
 συγγρα�έας
διακρίνει τ
ν καρπ� απ� τ
 λάδι,
σύμ�ωνα με τις διαιτητικές συμ�ά-
σεις της επ
�ής. Eτσι τ
 λάδι, τ
 
-
π
ί
 είναι «θερμ�ν και κινητικ�ν και
αντι�άρμακ
ν (...) �θείρει τ
υς
σκώληκας, πα�αίνει και δίδει δύνα-
μιν», θεωρείται ιδανική τρ
�ή. Aντί-
θετα, 
ι ελιές �ωρί!
νται στις «ά-
γ
υραις και ακάμωταις» πράσινες,
«
π
ύ είναι ω�ελιμ�τεραις εις τ
ν
στ�μα�
ν» και στις μαύρες και ώρι-
μες, 
ι 
π
ίες «�λάπτ
υσι την κε-
�αλήν, τ
υς 
�θαλμ
ύς, και τ
ν
στ�μα�
ν». O ίδι
ς δια�ωρισμ�ς,
κ
ιν�ς τ�π
ς και στη �υ!αντινή πα-
ράδ
ση, αναπαράγεται στη Διαιτητι-
κή τ
υ Kων. Mι�αήλ, στα τέλη τ
υ ιη΄
αιώνα, μετα�ρά!
ντας, ίσως, τ
 γε-
νικ�τερ
 πρ��λημα της διατήρησης
των παλαιών καρπών.

Ως πρ
ς την περι
δικ�τητα της
κατανάλωσης των δύ
 πρ
ϊ�ντων,
�πως αυτή εκ�ρά!εται στ
υς �υ!α-
ντιν
ύς «κύκλ
υς τρ
�ών», τ
 λάδι
θεωρείται τ
 κατ’ ε#
�ήν αγαθ� τ


π
ί
 δεν υπ�κειται σε περι
ριστι-
κές ν�ρμες. Aντίθετα, η κατανάλω-
ση της ελιάς ρυθμί!εται ανάλ
γα με
τ
υς μήνες, σε σ�έση με την πρ
η-
γ
ύμενη διάκριση ανάμεσα στις
πράσινες και τις μαύρες ελιές.

Nηστεία

O έσ�ατ
ς �αθμ�ς, τέλ
ς, της
θρησκευτικής νηστείας, η «#ηρ
-
�αγία., επι�άλλεται στα μ
ναστη-
ριακά Tυπικά και στ
 Πηδάλι�ν, με
την πλήρη απ
�ή απ� τ
 λάδι. H κα-

τανάλωση τ
υ λαδι
ύ, �πως και τ
υ
κρασι
ύ, στις περι�δ
υς των σαρα-
κ
στών ρυθμί!εται με ιδιαίτερη
σ�
λαστικ�τητα, αλλά �πως είναι
�υσικ�, μέσα στ
 �ρ�ν
, επέρ�
-
νται σημαντικές δια�
ρ
π
ιήσεις
και αλλ
ιώσεις των λαϊκών πρακτι-
κών π
υ συνδέ
νται με τη νηστεία,
πάντα πρ
ς ��ελ
ς, �έ�αια, της πι

ελεύθερης κατανάλωσης των δύ

πρ
ϊ�ντων. 

H εκ πρώτης �ψεως αντί�αση
μιας συγκεκριμένης πρακτικής της
νηστείας, δηλαδή η ελεύθερη κατα-
νάλωση τ
υ καρπ
ύ και η απαγ�-
ρευση τ
υ ελαι
λάδ
υ, αναιρείται
και παίρνει περιε��μεν
 απ� τη
στιγμή π
υ τίθεται στ
 σημασι
λ
-
γικ� πλαίσι
 της πρά#ης της νηστεί-
ας, σε τελική ανάλυση στην ανάδει-
#η της απα#ίας της τρ
�ής. 

H ακατέργαστη τρ
�ή (πλυμένα
λα�ανικά �ωρίς λάδι),  τ
 ωμ� (�-
σπρια �ρεγμένα στ
 νερ�), η απα-
γ�ρευση της �ρήσης της �ωτιάς
και της επιμέλειας τ
υ τραπε!ι
ύ, η
κατάργηση εν τέλει της μαγειρικής
πρά#ης, μπ
ρ
ύν να ιδωθ
ύν ως η
περι
δική άρνηση, μέσω της νη-
στείας, τ
υ κ
ινωνικ
ύ �αρακτήρα
της τρ
�ής.

Aν απ
τελεί κ
ιν� τ�π
 η 
ικ
ν
-
μική δια�
ρ
π
ίηση μετα#ύ καρ-
π
ύ και μεταπ
ιημέν
υ πρ
ϊ�ντ
ς,
στην περίπτωση της ελιάς και τ
υ
λαδι
ύ, 
ι λαϊκές πρακτικές, 
ι συλ-
λ
γικές α#ι
λ
γήσεις και 
ι ιδε
λ
-
γικές εκ�άνσεις των κειμένων π
υ
συνδέ
νται με τη ρύθμιση της κα-
τανάλωσης των δύ
 πρ
ϊ�ντων, έρ-
�
νται να διασα�ηνίσ
υν την έν-
ν
ια αυτής της «διάκρισης», μέσα
απ� τ
 καν
νιστικ� πλαίσι
 της δια-
τρ
�ής, τ
 
π
ί
 την 
ρί!ει ως
πρά#η συν
λική, π
λιτισμική.

Eσωτερικ καλύ�ας �ωρικών, λιθ�γρα�ία, 16X22 εκ., σ�εδίασε � Stackelberg, λιθ�γρά�ησε � C.F. Gille. Aπ τ� έργ� «Tπ�ς
και εικνα» εκ. OΛKOΣ Aθ. 1983.

Λευκαδίτικ� πήλιν� πιθάρι, η «καπάσα», για την απ�θήκευση τ�υ λαδι�ύ. (Aπ τ�
�ι�λί� τ�υ Π. K�ντ�μί�η «T� ν�ικ�κυρι τ�υ �ωριάτικ�υ σπιτι�ύ στη Λευκάδα»,

Aθήνα 1985).
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AΦIEPΩMA

H ελαι�καλλιέργεια μετά τ� 1821
Yπήρ�ε παράγ�ντας �ικ�ν�μικής στήρι�ης της �ώρας στα πρώτα δύσκ�λα �ρ�νια της εθνικής ανε�αρτησίας

T�υ Γιώργ�υ Mητρ��άνη

Oικ�ν�μ�λ�γ�υ - Iστ�ρικ�ύ

OI KAΛΛIEPΓEIEΣ των δημητριακών,
τ�υ αμπελι�ύ, της ελιάς, η παραγωγή
τ�υ μετα�ι�ύ και η κτην�τρ��ία απ�-
τέλεσαν �ικ�ν�μικές δραστηρι�τη-
τες, στις �π�ίες στηρί�θηκε ��ι μ�ν�
η επι"ίωση τ�υ πληθυσμ�ύ αλλά και
η ανε�αρτησία και η συγκρ�τηση τ�υ
Eλληνικ�ύ Kράτ�υς τ� 19� αιώνα. T�
καθεστώς ιδι�κτησίας της αγρ�τικής
γης και των καλλιεργειών εί�ε ιδιαί-
τερη σημασία για την �ικ�ν�μική α-
νάπτυ�η αλλά και για τα δημ�σια έ-
σ�δα της επ��ής.

Mετά την Eπανάσταση τ�υ 1821 �ι
πρώην �θωμανικές ιδι�κτησίες με τη
δύναμη τ�υ επαναστατικ�ύ δικαί�υ
μετατράπηκαν σε δημ�σια περι�υ-
σία. Eτσι τ� κράτ�ς εκτ�ς απ� έγγει-
�υς ��ρ�υς εισέπραττε και πρ�σ�-
δ�υς π�υ πρ�έρ��νταν απ� την εκ-
�ώρηση δικαιωμάτων καλλιέργειας
της δημ�σιας αγρ�τικής περι�υσίας.

M�ρ�ές ιδι�κτησίας

Στ� πλαίσι� αυτ� υπήρ�αν τρεις
κύριες μ�ρ�ές ιδι�κτησίας ελαι�δε-
ντρων: ιδι�κτητα, εθνικά και εθνι-
κ�ϊδι�κτητα.

Ως ιδι�κτητα θεωρήθηκαν �λα τα
ελαι�δεντρα π�υ ανήκαν σε �ριστια-
ν�ύς πριν απ� τη Eπανάσταση τ�υ
1821. Aντίθετα, τα ελαι�δεντρα π�υ
ανήκαν σε �θωμαν�ύς �αρακτηρί-
σθηκαν εθνικά και συμπεριελή�θη-
καν στη δημ�σια περι�υσία.

Ως εθνικ�ϊδι�κτητα θεωρήθηκαν:
α�’ εν�ς τα ελαι�δεντρα π�υ �υ-
τεύτηκαν σε �θωμανική γη (πριν α-
π� την Eπανάσταση) με συμ�ωνίες
μετα�ύ �θωμανών γαι�κτητών και
καλλιεργητών· α�’ ετέρ�υ τα ελαι�-
δεντρα π�υ εί�αν �υτευτεί σε εθνι-
κή γη (μετά την Eπανάσταση) με έγ-
γρα�η άδεια της κυ"έρνησης.

T� ιδιαίτερ� ιδι�κτησιακ� �αρα-
κτηριστικ� των εθνικ�ϊδι�κτητων ε-
λαι�δεντρων είναι �τι απ�τελ�ύσαν
ιδι�κτησία των καλλιεργητών �ωρίς
�ι τελευταί�ι να είναι συγ�ρ�νως
και ιδι�κτήτες της γης π�υ ήταν �υ-
τεμένα τα ελαι�δεντρα.

Oι ιδι�κτήτες ελαι�δεντρων μπ�-
ρ�ύσαν να καλλιεργ�ύν και να δια-
θέτ�υν ελεύθερα τις ιδι�κτησίες
τ�υς. H μ�ναδική υπ��ρέωση π�υ
εί�αν απέναντι στ� δημ�σι� ήταν η
κατα"�λή έγγει�υ ��ρ�υ σε είδ�ς
π�υ υπ�λ�γι%�ταν με συντελεστή
10% στην ετήσια ακαθάριστη πρ�-
σ�δ� των καλλιεργειών.

Oι καλλιεργητές εθνικ�ϊδι�κτη-
των ελαι�δεντρων εντά�θηκαν στ�
��ρ�λ�γικ� καθεστώς π�υ ίσ�υε
για τα ιδ�κτητα, αλλά εί�αν την επι-
πλέ�ν υπ��ρέωση να απ�δίδ�υν
και ισ�π�σ� –πρ�ς τ�ν έγγει� ��-
ρ�– δικαίωμα επικαρπίας. T� δικαί-
ωμα αυτ� δεν απ�τελ�ύσε ��ρ�
αλλά τίμημα π�υ κατέ"αλλαν �ι

καλλιεργητές για την εκμετάλλευ-
ση της εθνικής γης.

Aς σημειωθεί εδώ �τι τ� ιδι�κτη-
σιακ� και ��ρ�λ�γικ� καθεστώς π�υ
περιγρά�ηκε παραπάνω δεν α��-
ρ�ύσε απ�κλειστικά τα ελαι�δεντρα
αλλά τ� σύν�λ� των δενδρ�καλ-
λιεργειών της �ώρας.

T� 1834 στα �ρια τ�υ αρ�ικ�ύ
Eλληνικ�ύ Kράτ�υς υπήρ�αν
2.300.000 ελαι�δεντρα. T� 1860 �
συν�λικ�ς αριθμ�ς των ελαι�δε-
ντρων ανερ��ταν σε 7.500.000 και η
παραγωγή λαδι�ύ σε 5.812.315 �κά-
δες. Tη δεκαετία τ�υ 1830 τ� 33%
περίπ�υ των ελαι�δεντρων της �ώ-
ρας απ�τελ�ύσαν εθνική περι�υσία.

H εκμετάλλευση των εθνικών ε-
λαι�δεντρων, �πως επίσης και τ�υ

συν�λ�υ της δημ�σιας αγρ�τικής
περι�υσίας, εί�ε ιδιαίτερη σημασία
για τα δημ�σια �ικ�ν�μικά καθώς τ�
Eλληνικ� Kράτ�ς εί�ε απ�κλειστεί
απ� τη διεθνή αγ�ρά κε�αλαίων με-
τά την αδυναμία να ε���λήσει τα
δάνεια της Aνε�αρτησίας.

Tρ�π�ι εκμετάλλευσης

Oι τρ�π�ι εκμετάλλευσης των ε-
θνικών ελαι�δεντρων την περί�δ�
1830-1860 διακρίν�νται σε τρεις γε-
νικές κατηγ�ρίες: π�λυετείς εν�ι-
κιάσεις, εκπ�ίηση και καλλιεργητι-
κές συμ�ωνίες.

Oι π�λυετείς εν�ικιάσεις εθνικών
ελαι�δεντρων θεσπίστηκαν για
πρώτη ��ρά τ� 1830. Kάθε καλλιερ-

γητής μπ�ρ�ύσε να ν�ικιάσει ως
200 ελαι�δεντρα. H διάρκεια της ε-
ν�ικίασης εί�ε �ριστεί για δέκα �ρ�-
νια και τ� ύψ�ς τ�υ εν�ικί�υ πρ�σ-
δι�ρι%�ταν με δημ�πρασίες. T�
1841 �ι π�λυετείς εν�ικιάσεις ανα-
νεώθηκαν για 15 ακ�μη �ρ�νια.

Aς δ�ύμε τώρα τ�υς τρ�π�υς εκ-
π�ίησης των εθνικών ελαι�δε-
ντρων. Tη διετία 1835-1836, άρ�ισε
να ε�αρμ�%εται τ� σ�έδι� εκπ�ίη-
σης εθνικών κτημάτων π�υ είναι
γνωστ� με την �ν�μασία: «πρ�ικ�-
δ�τηση των ελληνικών �ικ�γενειών
και των Δήμων». Στ� πλαίσι� αυτ�ύ
τ�υ σ�εδί�υ κάθε αγρ�τική �ικ�γέ-
νεια εί�ε δικαίωμα να απ�κτήσει γη
α�ίας 2.000 δρα�μών, στην �π�ία
–μετα�ύ των άλλων– μπ�ρ�ύσαν να
περιέ��νται και ελαι�δεντρα. T� τί-
μημα της αγ�ράς ε���λ�ύνταν σε
36 �ρ�νια με ετήσι� επιτ�κι� 6%.

Eκτ�ς απ� την «πρ�ικ�δ�τηση»,
τ� 1836 θεσπίστηκε και η δυνατ�τη-
τα εκπ�ίησης εθνικών �θαρτών
κτημάτων. Στα κτήματα αυτά συ-
μπεριλαμ"άν�νταν και εθνικά ελαι-
�δεντρα, η α�ία αγ�ράς των �π�ίων
μπ�ρ�ύσε να ε���ληθεί σε δέκα ε-
τήσιες δ�σεις με επιτ�κι� 10%.

Kίνητρα

Aς περάσ�υμε στη συνέ�εια στην
τρίτη κατηγ�ρία εκμετάλλευσης ε-
θνικών ελαιώνων: τις καλλιεργητι-
κές συμ�ωνίες π�υ θεσπίστηκαν τ�
1856 με τ� ν�μ� «περί εγκεντρίσεως
εθνικών αγριελαιών». Πρ�κειται για
π�λιτική π�υ εισηγήθηκε � τ�τε υ-
π�υργ�ς Oικ�ν�μικών K�υμ�υνδ�ύ-
ρ�ς και την απ�δέ�τηκε πλήρως η
B�υλή.

T� σκεπτικ� τ�υ K�υμ�υνδ�ύρ�υ
συν�ψι%�ταν στην άπ�ψη �τι ήταν α-
ναγκαί� να δ�θ�ύν ελκυστικά κίνη-
τρα στ�υς αγρ�τες για να αναλά-
"�υν την καλλιέργεια εθνικών ελαι-
�δεντρων π�υ εί�αν εγκαταλη�θεί
και απειλ�ύνταν πλέ�ν με καταστρ�-
�ή. T� σημαντικ�τερ� απ� τα κίνη-
τρα π�υ δ�θηκαν ήταν �τι μετά απ�
12 �ρ�νια � καλλιεργητής –ε��σ�ν
εί�ε τηρήσει τη συμ�ωνία– γιν�ταν
κύρι�ς τ�υ μισ�ύ κτήματ�ς και εί�ε
επίσης δικαίωμα να αγ�ράσει κατά
πρ�τίμηση τ� άλλ� μισ� με κατα"�-
λή της α�ίας τ�υ σε δέκα έντ�κες ε-
τήσιες δ�σεις με επιτ�κι� 10%.

Σύμ�ωνα με τα παραπάνω την πε-
ρί�δ� 1821-1860 τ� Eλληνικ� Kράτ�ς
άσκησε π�λιτική π�λυετών εν�ικιά-
σεων και εκπ�ίησης των εθνικών ε-
λαιώνων σε ιδιώτες καλλιεργητές.

H π�λιτική εκμετάλλευσης εθνι-
κών ελαιώνων εί�ε θετικές επιπτώ-
σεις στην �ικ�ν�μική ανάπτυ�η της
�ώρας και στα δημ�σια �ικ�ν�μικά.

Eτσι η ελιά και τ� λάδι εκτ�ς απ�
"ρώσιμα είδη, είναι και παράγ�ντες
π�υ στήρι�αν �ικ�ν�μικά τη �ώρα
στα πρώτα δύσκ�λα �ρ�νια της εθνι-
κής ανε�αρτησίας.

Πιεστήρι� �ύλιν� με δύ� αδρά�τια �π�υ απ� τ� «!υμάρι» "γαίνει τ� λάδι (Φωτ�γ. α-
π� τ� "ι"λί� «Παραδ�σιακές καλλιέργειες», Aθήνα 1978 τ�υ M�υσεί�υ Mπενάκη).
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Tα ελαι�δεντρα απ�τελ�ύν αναπ�σπαστ� τμήμα τ�υ αγι�ρείτικ�υ τ�πί�υ. Aπ�ψη της M�νής Bατ�πεδί�υ και τ�υ ελαιώνα της. (Aρ�εί� M�νής Bατ�πεδί�υ).

H ελαι�παραγωγή στ� Aγ. Oρ�ς
O τρ�π�ς λειτ�υργίας και � ε��πλισμ�ς τ�υ λαδαρι�ύ της M�νής Bατ�πεδί�υ

T�υ Πέτρ�υ M. K�υ��π�υλ�υ

Aρ�ιτέκτ�να - Aναστηλωτή

H ΠAPAΓΩΓH ελαι�λάδ�υ, ως �ασι-
κ�ύ συστατικ�ύ της εκκλησιαστικής
�ωής, της καθημερινής διατρ��ής,
αλλά και για �ωτισμ�, �πως άλλωστε
και εκείνη τ�υ σίτ�υ και τ�υ �ίν�υ, υ-
πήρ�ε για τα πρώτα μ�ναστικά καθι-
δρύματα τ�υ Aθω, αντικείμεν� ιδιαί-
τερης �ρ�ντίδας. 
H παραγωγή λαδι�ύ ήταν αδιάκ�πη
καθ’ �λη τη διάρκεια της υπερ"ιλιε-
τ�ύς �ωής τ�υς Aγί�υ Oρ�υς, διατη-
ρώντας ακ�ίμητ�υς τ�υς λύ"ν�υς
της θείας λατρείας. H Παναγία, ως
«Eλαι��ρύτισσα», θαυματ�υργικά

δεν ά�ησε π�τέ να στερέψει τ� λάδι
απ� τ� περι��λι της.

Bυ�αντιν�ί �ρ�ν�ι

Oι γνώσεις μας για την παραγωγή
λαδ�ύ στ� Aγι�ν Oρ�ς απ� τ�υς �υ-
�αντιν�ύς "ρ�ν�υς μέ"ρι τ�υλά"ι-
στ�ν τις αρ"ές τ�υ 18�υ αιώνα είναι
περι�ρισμένες. Tα ελαι�τρι�εία π�υ
απ�καλ�ύνται «λαδαριά» ή «ελαι�-
σπιτα» �ρίσκ�νταν μέσα στ�ν �"υρ�
περί��λ� των μ�νών ε� αιτίας τ�υ
κινδύν�υ των πειρατικών επιδρ�μών.
Aυτά, �πως και τα ελαι�δ�"εία ή
«δ�"εία», ήταν συνήθως κ�ντά στ�
κτίρι� της Tράπε�ας.

Eίναι "αρακτηριστική η �ν�μασία
της �υ�αντινής μ�νής τ�υ Δ�"εια-

ρεί�υ απ� τ� διακ�νημα τ�υ ιδρυτή
της �σί�υ Eυθυμί�υ π�υ εί"ε "ρημα-
τίσει «δ�"ειάρης», δηλαδή δια"ειρι-
στής τ�υ λαδι�ύ και άλλων τρ��ί-
μων. Aπαντώνται ακ�μη και τ�πωνύ-
μια π�υ συνδέ�νται με την παραγωγή
λαδι�ύ, �πως η θέση Λαδαρι�, λίγα
"ιλι�μετρα ν�τι�ανατ�λικά της μ�-
νής Bατ�πεδί�υ.

Στη μ�νή Mεγίστης Λαύρας μελε-
τήθηκαν πρ�σ�ατα απ� τ�ν αρ"ιτέ-
κτ�να Στ. Mαμαλ�ύκ� λα�ευτά λίθινα
στ�ι"εία (λην�ς, υπ�λήνι� και λεκά-
νη �ω�κίνητ�υ ελαι�μυλ�υ) π�υ ανή-
κ�υν πιθαν�τατα στ�ν ε��πλισμ� �υ-
�αντιν�ύ ελαι�τρι�εί�υ. 

Στη μ�νή Bατ�πεδί�υ μια επιγρα-
�ή κάνει γνωστ� �τι τ� 1320 ανακαι-

νίστηκε μα�ί με την Tράπε�α και τ� ε-
λαι�τρι�εί�. H παραγωγή τ�υ τ�τε ή-
ταν τ�υλά"ιστ�ν πενταπλάσια εκεί-
νης των άλλων μ�νών, �πως πρ�κύ-
πτει απ� τ� Γ΄ Tυπικ� τ�υ Mαν�υήλ
Παλαι�λ�γ�υ (1393) π�υ �ρί�ει τ� ύ-
ψ�ς της ετήσιας εισ��ράς των μ�-
νών στ� Πρωτάτ� σε λάδι και κρασί.
A�ι�λ�γη παραγωγή εί"αν και �ι μ�-
νές Xελανδαρί�υ, +ηρ�π�τάμ�υ, Kα-
ρακάλλ�υ και η τ�υ Aυ�εντί�υ.

H παραγωγή

Tα μ�ναστήρια, �ι σκήτες και τα
περισσ�τερα κελιά έ"�υν δικ�ύς
τ�υς ελαιώνες, π�υ εκτείν�νται τ�σ�
στ� άμεσ� �σ� και στ� ευρύτερ� πε-
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ρι�άλλ�ν τ�υς, απ�τελώντας αναπ�-
σταστ� τμήμα τ�υ αγι�ρείτικ�υ τ�πί-
�υ. Tα ελαι�δενδρα �ρίσκ�νται σε
�αθμιδωτές ισ�πεδώσεις στις απ�-
κρημνες περι�"ές ή είναι διασπαρ-
μένα στ�υς "αμηλ�ύς λ���υς και τις
πλαγιές.

O τρ�π�ς παραγωγής �αίνεται �τι
ήταν κ�ιν�ς στις μ�νές και τα ε�αρ-
τήματά τ�υς. Δια��ρές παρατηρ�ύ-
νται στην κλίμακα των μ�νάδων πα-
ραγωγής και στ�ν ε��πλισμ� τ�υς.
Mετά τα μέσα τ�υ 18�υ και κυρίως
στ� 19� αιώνα τα ελαι�τρι�εία, �πως
και άλλες κατηγ�ρίες εργαστηρίων,
αρ"ί��υν να μετα�έρ�νται εκτ�ς
των μ�νών. Σε λιγ�στές μ�ν� περι-
πτώσεις διατηρήθηκαν μέσα στ� πε-
ρί��λ�, �πως στις μ�νές Φιλ�θέ�υ
και +ηρ�π�τάμ�υ.

Aρκετά απ� τα νέα ελαι�τρι�εία
παρέμειναν �ω�κίνητα �πως στις μ�-
νές Aγί�υ Παύλ�υ και Σταυρ�νικήτα.
Oπ�υ �μως ήταν δυνατ�, α�ι�π�ιή-
θηκε � υδάτιν�ς πλ�ύτ�ς για την κί-
νηση των μη"ανημάτων, �πως συνέ-
�αινε αρ"ικά στ�υς αλευρ�μυλ�υς.
Tα υδρ�κίνητα ελαι�τρι�εία επέτρε-
παν τα"ύτερη και μεγαλύτερη παρα-
γωγή λαδι�ύ. 

Tα πι� α�ι�λ�γα είναι των μ�νών
Mεγίστης Λαύρας, Bατ�πεδί�υ, I�ή-
ρων και Σιμων�πετρας. Στ� μεσ�π�-
λεμ� τα μεγαλύτερα εργαστήρια, �-
πως αυτά των μ�νών Aγί�υ Παντελε-
ήμ�ν�ς και Bατ�πεδί�υ, γίν�νται μη-
"αν�κίνητα. 

Στα μικρ�τερα μ�ναστήρια (Σταυ-
ρ�κινήτα), καθώς και στα κελιά (Aγ.
Tριάδα Kαρυών, Παναγία Kρανιάς
Πρ��άτας, Aγ. Aρ"άγγελ�ι M�ρ��-
ν�ύς κ.ά.) τ� ελαι�τρι�εί� συστεγα-
��ταν με άλλα εργαστήρια, �πως
��ύρν�υς, πατητήρια, ρακαριά, σι-
δηρ�υργεία κ.λπ. δημι�υργώντας
ενδια�έρ�ντα π�λυεργαστήρια.

Tα ελαι�δ�"εία είναι ισ�γεια σκ�-
τεινά και δρ�σερά. H απ�θήκευση
τ�υ λαδι�ύ γίνεται σε μεγάλα πήλινα
πιθάρια διατεταγμένα περιμετρικά
στ�υς "ώρ�υς, ενσωματωμένα σε
κτιστή πε��ύλα ή �ύλινη κατασκευή.
Στις μ�νές Mεγίστης Λαύρας και Bα-
τ�πεδί�υ έ"�υν α�ι�π�ιηθεί ως δ�-
"εία και ρωμαϊκές μαρμάρινες σαρ-
κ��άγ�ι.

Στ� Bατ�πέδι

Λέγεται �τι η μ�νή Bατ�πεδί�υ έ-
"ει είκ�σι πέντε "ιλιάδες ελαι�δε-
ντρα, απ� τα �π�ία τα "ίλια �ρίσκ�-
νται γύρω απ� τ�ν περί��λ� της. T�
μά�εμα των ελιών γίνεται με «πα-
γκ�ινιά», δηλαδή με συμμετ�"ή �-
λων των μ�να"ών στην εργασία, και
μετα�έρ�νταν με μ�υλάρια στ� ε-
λαι�τρι�εί�.  Aπ� τ�υς γερ�ντ�τε-
ρ�υς πληρ���ρ�ύμαστε �τι παλαι�-
τερα η παραγωγή έ�τανε τις 9-
12.000 �κάδες τ� "ρ�ν� και αρκ�ύσε
για να καλύψει τις ανάγκες της μ�-
νής.  H ε�αγωγή λαδι�ύ κρατ�ύσε 2
έως 4 ε�δ�μάδες και για τ� μά�εμα
των ελιών δ�ύλευε συνεργεί� κ�σμι-
κών, π�υ έπαιρνε ως αμ�ι�ή τ� 30%
της παραγωγής λαδι�ύ. Oταν τ� ε-
λαι�τρι�εί� σταμάτησε να λειτ�υρ-
γεί, πριν απ� μια εικ�σαετία περίπ�υ,
τις ελιές τις μετέ�εραν στη Θάσ� ή
την Kα�άλα.

T� κτιριακ� συγκρ�τημα τ�υ ελαι-

�τρι�εί�υ περιλαμ�άνει τ� κυρίως
εργαστήρι�, τ� υδραγωγεί�, την α-
πλωταριά και τ� εργατ�σπιτ�. Mε
�άση τα μ�ρ��λ�γικά και κατα-
σκευαστικά τ�υ στ�ι"εία "ρ�ν�λ�-
γείται στ� τρίτ� τέταρτ� τ�υ 19�υ
αιώνα. Oι κυρι�τερες πρ�σθήκες,
της απλωταριάς και τ�υ �ρ���υ,
πρέπει να έγιναν στις αρ"ές τ�υ
20�ύ αιώνα. 

Oι εκτεταμένες υδρ�λ�γικές ε-
γκαταστάσεις ε�ασ�άλι�αν τη συ-
γκέντρωση τ�υ νερ�ύ απ� πηγές και
υδρ�μαστεύσεις, τη μετα��ρά τ�υ
σε δε�αμενές, για την κάλυψη των α-
ναγκών της M�νής και την κίνηση
των �τερωτών τρ�"ών των μύλων
και τέλ�ς και τ�υ λαδαρι�ύ. H καλή
διατήρηση τ�υ ε��πλισμ�ύ επιτρέπει
να αναπαρασταθεί με αρκετή ασ�ά-
λεια � τρ�π�ς λειτ�υργίας τ�υ ελαι-
�τρι�εί�υ σε �λα τα στάδια ε�έλι�ής
τ�υ. H τρ���δ�σία τ�υ ελαι�μυλ�υ
με ελιές γιν�ταν απ� τη στέγη τ�υ
εργαστηρί�υ, α��ύ εί"ε πρ�ηγηθεί
τ� πλύσιμ� τ�υς. 

Aρ"ικά αυτές πλέν�νταν σε δε�α-
μενή στα ν�τια τ�υ εργαστηρί�υ, αρ-
γ�τερα στην απλωταριά και, α��ύ α-
ντικαταστάθηκε η υδρ�κίνηση με
μη"ανή ντί�ελ, σε πατάρι στ� εσωτε-
ρικ� τ�υ εργαστηρί�υ. O παραγ�με-
ν�ς απ� τη σύνθλιψη ελαι�π�λτ�ς έ-
μπαινε σε �ύλινες «παρα��ύτες», �-
π�υ γιν�ταν η μάλα�ή τ�υ. 

Στη συνέ"εια γεμί��νταν τα «τσε-
πιά», δηλαδή �ι ελαι�σακ�ι, π�υ τ�-
π�θετ�ύνταν στ� υδραυλικ� πιεστή-
ρι� για την έκθλιψη τ�υ λαδι�ύ. T�
πιεστήρι�, π�υ εγκαταστάθηκε περί
τ� 1915, ήταν γαλλικής πρ�ελεύσε-
ως και κιν�ύνταν με αντλία λαδι�ύ.
Tην επ�"ή αυτή τ� Bατ�πεδιν� ελαι-
�τρι�εί� ήταν τ� πι� σύγ"ρ�ν� τ�υ
Aγί�υ Oρ�υς, μια και διέθετε και �ω-
τισμ� απ� τ�ν νέ� ηλεκτρικ� σταθμ�
της μ�νής. Aπ� τ�ν παρακείμεν� με-
γάλ� �ραστήρα νερ�ύ έπαιρναν �ε-
στ� νερ� για τη δια�ρ�"ή των τσε-
πιών κατά τη συμπίεση. 

T� μείγμα �δηγείτ� σε παρα��ύτα
�π�υ γιν�ταν � δια"ωρισμ�ς μ�ύρ-
γας, νερ�ύ και λαδι�ύ. T� τελευταί�
�υλασσ�ταν πρ�σωρινά, σε τρεις
παρα��ύτες μέσα στ� εργαστήρι�
πριν μετα�ερθεί στ� «δ�"ει�». T�
«"�ντρ�λαδ�» (δηλαδή τ� κατακάθι)
συγκεντρων�ταν για την παρασκευή
σαπ�υνι�ύ.

Στην Eλλάδα σε ελά"ιστα μέρη έ-
"�υμε τ�σα π�λλά και καλά διατηρη-
μένα συγκρ�τήματα πρ��ι�μη"ανι-
κής και πρωτ��ι�μη"ανικής τε"ν�-
λ�γίας, π�υ είναι τ�σ� στενά δεμένα
με την καθημερινή �ωή.

Aπ�τελ�ύν άλλωστε, �"ι μ�ν� τα
ελαι�τρι�εία αλλά και τα υπ�λ�ιπα
εργαστήρια, αναπ�σπαστ� κ�μμάτι
της αγι�ρείτικης αρ"ιτεκτ�νικής
κληρ�ν�μιάς και μάρτυρες της μεγά-
λης ακμής τ�υ Aθω πριν απ� έναν αι-
ώνα περίπ�υ. A�ί��υν λ�ιπ�ν ιδιαίτε-
ρη �ρ�ντίδα ώστε να διατηρηθ�ύν
ως ιστ�ρικά τεκμήρια μ�ρ�ής και
λειτ�υργίας.

Σημείωση:
T� άρθρ� �ασίστηκε στις ανακ�ινώσεις των Πλ.

Θε��αρίδη, Π. K�υ��π�υλ�υ – Δ. Mυριανθέα και
Στ. Mαμαλ�ύκ�υ π�υ παρ�υσιάστηκαν στ� Δ΄
Tριήμερ� Eργασίας τ�υ Π.T.I. ETBA και στις κα-
ταγρα�ές εργαστηρίων τ�υ Aγί�υ Oρ�υς π�υ έγι-
νε απ� τ�υς Π. K�υ��π�υλ� – Στ. Mαμαλ�ύκ�
(1984) και τ�υς X. Kατσιάν� - K. Σκαρή (1993).
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Συνέ�εια απ� την 15η σελίδα



M�να��ς αντλεί λάδι απ� ρωμαϊκή σαρκ��άγ� δίπλα στην �π�ία �υλάσσεται η θαυματ�υργή "υ-
#αντινή εικ�να της Παναγίας Eλαι�"ρύτισσας. (Aρ�εί� M�νής Bατ�πεδί�υ).

T� εσωτερικ� τ�υ ελαι�τρι"εί�υ M�νής Bατ�πεδί�υ �π�υ διακρίνεται τ� υδραυλικ� πιεστήρι�. (Φωτ. Δ. Mυριανθεύς).

KYPIAKH 16 IANOYAPIOY 1994 - H KAΘHMEPINH   17



Aναπαράσταση της λειτ�υργίας τ�υ ελαι�τρι"εί�υ της M�νής Bατ�πεδί�υ στις αρ�ές τ�υ αιώνα.
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H ελληνική ελιά
Kαλλιεργείται εδώ και αιώνες ε�ασ�αλί��ντας σωστή διατρ��ή και καλή υγεία

Tης Eλευθερίας Tράι�υ

«OMOIA με θαύμα αυτή η διαρ�νι-
κ�τητα της Eλιάς, π�υ καλλιεργείται
�λ�ιδια �πως παλιά και πάντα ιερή
μέρι σήμερα... Δέντρ� ιδέα, δέντρ�
δημι�ύργημα πνεύματ�ς. Δέντρ�
π�υ απ� παλιά για τ�υς Eλληνες κι
ώς σήμερα για μας παραμένει πάντα
� πι� γρήγ�ρ�ς και � πι� πράσιν�ς
δρ�μ�ς ανάμεσα στην επιθυμία εν�ς
θε�ύ κι εκείνη των ανθρώπων», γρά-
�ει � Γάλλ�ς συγγρα�έας και ερευ-
νητής Zακ Λακαριέρ, πρ�λ�γί!�ντας
τη μελέτη της M. Bερντί «O Π�λιτι-
σμ�ς της Eλαίας». Kαι είναι αρακτη-
ριστικ� �τι δεν υπάρει μελέτη, δ�κί-
μι� ή έρευνα σετική με την ελιά σε
�π�ιαδήπ�τε γλώσσα, π�υ να μην α-
�ιερώνει τα πρώτα λ�για στην ελλη-
νική ελιά και την πρ�σ��ρά των
Eλλήνων στην καλλιέργεια και διά-
δ�σή της.

Kαλλιέργεια

Bέ#αια τ� ευλ�γημέν� τ�ύτ� δέ-
ντρ� γνώρι!αν απ� παλιά και άλλ�ι
λα�ί, μετα$ύ των �π�ίων �ι Aιγύπτι�ι
και �ι Παλαιστίνι�ι. H συστηματική �-
μως καλλιέργειά τ�υ άρισε απ� την
3η ακ�μα ιλιετία π.X. στην Eλλάδα,
�π�υ απ� τ�ν 7� αιώνα π.X. η ελιά έ-
γινε αντικείμεν� π�λύπλευρης μελέ-
της. Φιλ�σ���ι, γιατρ�ί και ιστ�ρικ�ί
ύμνησαν τις ιαματικές της ιδι�τητες
(Δι�σκ�ρίδης, Δι�κλής), ερεύνησαν
την ιστ�ρική της διαδρ�μή (Aνα$αγ�-
ρας, Eμπεδ�κλής), ανήγαγαν την «ε-
λαι�κ�μία» σε επιστήμη (Aριστ�τέ-
λης), ενώ � Σ�λωνας θέσπισε τ�ν
πρώτ� ν�μ� για την πρ�στασία τ�υ
λι�δεντρ�υ με ν�μ�θέτημα π�υ απα-
γ�ρευε να κ�#�νται πάνω απ� δύ�
δέντρα τ� ρ�ν�, σε κάθε ελαιώνα.

Eκτ�τε η ελιά έει $εωριστή θέση
στην καρδιά των Eλλήνων, για τ�υς
�π�ί�υς συνεί!ει να απ�τελεί ανα-
ντικατάστατη πηγή τρ��ής. Aπ�δει-
$η τα στ�ιεία τ�υ Διεθν�ύς Συμ#�υ-
λί�υ Eλαι�λάδ�υ π�υ κατατάσσ�υν
την ώρα μας πρώτη στην παγκ�σμια
κατανάλωση ελαι�λάδ�υ (20 λίτρα α-
νά κάτ�ικ� ετησίως) απ�καλύπτ�-
ντας �τι �ι Eλληνες έ�υν επίγνωση
των υγιεινών συστατικών τ�υ. Kαι
δεν είναι �ι μ�ν�ι π�υ πρ�τιμ�ύν τ�
$εωριστ� για τ� άρωμα και τη γεύση
τ�υ ελληνικ� λάδι. 

H Eλλάδα είναι η μεγαλύτερη ε$α-
γωγ�ς ώρα ύμα ε$αιρετικ�ύ παρ-
θέν�υ ελαι�λάδ�υ, παρά τ� γεγ�ν�ς
�τι αντιπρ�σωπεύει τ� 16% της πα-
γκ�σμιας παραγωγής ελαι�λάδ�υ
μετά την Iσπανία (26%) και την Iταλία
(33%) στην �π�ία ε$άγει περίπ�υ
80.000 τ�νν�υς απ� τ�υς 250.000
π�υ παράγει ετησίως.

Για την υπερ�ή τ�υ ελληνικ�ύ ε-
λαι�λάδ�υ συμ#άλλ�υν π�λλ�ί πα-
ράγ�ντες, μετα$ύ των �π�ίων �ι κλι-
ματ�λ�γικές συνθήκες της ώρας.
T� λι�δεντρ� «κυνηγάει» τ� μεσ�-

γειακ� ήπι� κλίμα, τις ακτές, τα νη-
σιά, τις ερσ�νήσ�υς. Oι παράγ�ντες
αυτ�ί συναντώνται στην Eλλάδα δη-
μι�υργώντας κατάλληλ� �ικ�σύστη-
μα για την ανάπτυ$η και καρπ���ρία
της ελιάς π�υ θέλει επίσης περισσή
�ρ�ντίδα για να ανταπ�δώσει τ� μ�-
θ� τ�υ καλλιεργητή.

Kαι την έει, γιατί η γνώση και η α-
γάπη τ�υ Eλληνα καλλιεργητή για τ�
λι�δεντρ�, περνάει απ� γενιά σε γε-
νιά. Aπ�δει$η �ι �μ�ρ��ι ελαιώνες �-
π�υ �ι �τιαγμένες πέτρα με πέτρα
$ερ�λιθιές, η αραιή διάτα$η, τ� πε-
!�ύλι γύρω απ� τη ρί!α κ.ά., συγκρα-
τ�ύν τ� ώμα, πρ�στατεύ�υν τ� δέν-
δρ� απ� τη #ρ�ή και τ� α�ήν�υν να
λ�υσθεί ελεύθερ� στ� ηλι��ως.
Πρέπει δε να τ�νισθεί �τι η π�ι�τητα
τ�υ ελληνικ�ύ ελαι�λάδ�υ συνδέε-
ται άμεσα με τ� μικρ� κλήρ�.

Παραγωγή
Tα 120.000.000 λι�δεντρα της ώ-

ρας καλλιεργ�ύνται απ� 350.000 �ι-
κ�γένειες (μικρ�παραγωγ�ί), γεγ�-
ν�ς π�υ επιτρέπει: περιπ�ίηση τ�υ
δέντρ�υ ένα - ένα, μά!εμα της ελιάς

με τ� έρι, έλεγ� #αθμ�ύ ωρίμαν-
σης και σύντ�μη απ�θήκευση τ�υ
καρπ�ύ (4-5 ημέρες) μέρι τη σύν-
θλιψή τ�υ. H παρατεταμένη απ�θή-
κευση π�υ αλλ�ιώνει τ�ν ελαι�καρ-
π� απ��εύγεται επίσης άρη στην
πληθώρα μικρών παραδ�σιακών ε-
λαι�τρι#είων. 

A$ί!ει δε να σημειωθεί �τι τα πε-
ρισσ�τερα απ� τα 2.980 ελαι�τρι#εία
της ώρας (στ�ιεία τ�υ 1986) ρησι-
μ�π�ι�ύν τη μέθ�δ� σύνθλιψης με
πίεση, επιτυγάν�ντας πρ�ϊ�ν πλ�ύ-
σι� σε π�λύτιμα συστατικά, π�ι�τη-
τα, θρεπτική-διαιτητική α$ία και άρι-
στα �ργαν�ληπτικά αρακτηριστικά:
γεύση, άρωμα, ρώμα.

Aυτ� δεν σημαίνει �τι στ� τραπέ!ι
μας �θάνει πάντα καλ� ελαι�λαδ�.
Aπ� την καρπ���ρία έως την παρα-
γωγή και τη διακίνηση, υπάρ�υν π�λ-
λ�ί ε$ωγενείς ή ενδ�γενείς συντελε-
στές π�υ μπ�ρ�ύν να υπ�#αθμίσ�υν
την π�ι�τητά τ�υ: ασθένειες, ρήση
�αρμάκων, τρ�π�ς συγκ�μιδής (τ� δί-
τυ δεν είναι η καλύτερη λύση), κακή
απ�θήκευση και επε$εργασία, ν�θεία
με σπ�ρέλαια, πυρηνέλαια, κ.α. Oσ�ν

α��ρά τη ν�θεία, ανα�έρ�υμε �τι
στις αρές της δεκαετίας 1980 η Eθνι-
κή Συν�μ�σπ�νδία Παντ�πωλών Eλλ-
άδ�ς είε καταγγείλει �τι τ� 30-40%
τ�υ ελαι�λαδ�υ π�υ διετίθετ� στην
κατανάλωση απ�τελ�ύσε κίνδυν� για
τη δημ�σια υγεία.

Π�ι�τητα

O κίνδυν�ς αυτ�ς δεν υ�ίσταται
στην περίπτωση τ�υ τυπ�π�ιημέν�υ
ελαι�λάδ�υ π�υ ε$ασ�αλί!ει επιπλέ-
�ν π�ι�τητα σύμ�ωνη με τις κρατι-
κές και κ�ιν�τικές πρ�διαγρα�ές.
Kαι επειδή ως καταναλωτές δεν έ-
�υμε τις ειδικές γνώσεις π�υ απαι-
τ�ύνται για την α$ι�λ�γηση τ�υ ελαι-
�λάδ�υ, καλ� θα ήταν να γνωρί!�υμε
τ�υλάιστ�ν τα #ασικά στ�ιεία π�υ
αρακτηρί!�υν τ� καλ� λάδι: Δηλα-
δή, να έει κρυστάλλινη καθαρ�τητα,
τη μυρωδιά της ελιάς και �ρ�υτάτη
γεύση (γεύση της �ρεσκ�κ�μμένης
ελιάς). Παράλληλα να πρ�σέ�υμε ι-
διαίτερα την �$ύτητα π�υ είναι καθ�-
ριστική για τη γεύση και την καταλ-
ληλ�τητα τ�υ ελαι�λάδ�υ. T� ε$αι-
ρετικά παρθέν� ελαι�λαδ�, τ� παρ-
θέν� και τ� κ�ιν� παρθέν� δεν πρέ-
πει να έ�υν αντίστ�ια �$ύτητα πά-
νω απ� 1%, 2% και 3,3%.

Oσ�ν α��ρά τέλ�ς τ�υς λ�γ�υς
π�υ συνηγ�ρ�ύν υπέρ της ρήσης ε-
λαι�λάδ�υ, μεγάλη είναι η λίστα των
ιδι�τήτων τ�υ (ισ�ρρ�πημένη σύνθε-
ση σε κ�ρεσμένα και ακ�ρεστα λιπα-
ρά �$έα, κ.α.) π�υ ε$ασ�αλί!�υν υγι-
εινή διατρ��ή και καλή υγεία. Eνδει-
κτικά ανα�έρ�υμε �τι η παιδιατρική
αναγνωρί!ει τ� ελαι�λαδ� ως σημα-
ντικ� παράγ�ντα ισ�ρρ�πίας τ�υ με-
τα#�λισμ�ύ και ανάπτυ$ης τ�υ εγκε-
�άλ�υ και των �στών, ενώ η γερ�-
ντ�λ�γία τ� συνιστά για την περιε-
κτικ�τητά τ�υ σε #ιταμίνη «E», π�υ
απ�τελεί �υσικ� αντι�$ειδωτικ� και
επι#ραδύνει τις αλλ�ιώσεις των κυτ-
ταρικών μεμ#ρανών π�υ �δηγ�ύν
στ� �υσικ� γήρας.

T� ελαι�λαδ� συμ#άλλει επίσης στην
πρ�ληψη παθήσεων �πως τ� έλκ�ς (ε-
πι#ραδύνει την υπερπαραγωγή υδρ�-
λωρικ�ύ �$έ�ς), δρα ανασταλτικά στ�
σηματισμ� �λ�λίθων, παί!ει σημαντι-
κ� ρ�λ� στη θεραπεία παθήσεων της
�λής και άρη στ� μ�ν�ακ�ρεστ� ε-
λαϊκ� �$ύ μειώνει τη �ληστερίνη, π�υ
η αύ$ησή της �δηγεί σε αρτηρι�σκλή-
ρωση και καρδιαγγειακές παθήσεις.
Δεν είναι λ�ιπ�ν τυαί� π�υ η Yγεία $α-
να-ανακαλύπτει τ� ελαι�λαδ� τ� �π�ί�
έει θερμ�ύς υπ�στηρικτές ανάμεσα
στ�υς γιατρ�ύς και τ�υς διαιτ�λ�γ�υς.

Πηγές:
1) «Δώδεκα ναι στ� ελληνικ� ελαι�λαδ�».

Eκδ. ΣEBITEΛ (Σύνδεσμ�ς Eλλήνων
Bι�μη�άνων Tυπ�π�ιητών - ε�αγωγέων ε-
λαι�λάδ�υ) 1991.

2) «O,τι �ρειά�εται να γνωρί��υμε γύρω απ�
τ� ελαι�λαδ�». Eκδ. «EΛAΪΣ» 1982.

3) «Eλαι�λαδ� - τ� N� 1 για τη �ωή μας».
Eκδ. EOK, 1988 - 1989.

Γερ�ντισσα καθαρί�ει πιθάρι για λάδι. Σκύρ�ς (�ωτ. αρ�εί� B�ύλας Παπαϊωάν-
ν�υ, M�υσεί� Mπενάκη).
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�ε�υλλί��ντας τ�ν καρπ�. Kέρκυρα. Xέρια π�λλά και πρ�σε�τικά απαιτεί η ελιά, σαν έρθει � καιρ�ς να ανταπ�δώσει τ� μ��θ� τ�υ καλλιεργητή. Xέρια πρ�θυμα �πως
εκείνα των 350.000 �ικ�γενειών π�υ τη �ρ�ντί��υν στη �ώρα μας.

Aριστερά: Παι�νίδι τ�υ �ρ�ν�υ με τις μ�ρ�ές σε αιων�$ι� λι�δεντρ�. M�ν� η ελιά, καθώς γερνάει, έ�ει τη δυνατ�τητα για τ�σ� θεατρικές μεταμ�ρ�ώσεις. (Φωτ. αρ-
�εί� ΣEBITEΛ). Δε*ιά: Παρατηρήσεις αιώνων �δήγησαν τ�υς καλλιεργητές να επιλέγ�υν τις καταλληλ�τερες π�ικιλίες για κάθε τ�π�. Π�λλές είναι γνωστές με �ιλι-

κές, λαϊκές �ν�μασίες, �πως: λιάστρα, μελ�λιά, γλυκ�λιά, λιαν�λιά, θρ�υμπ�λιά κ.ά. (Φωτ. αρ�εί� ΣEBITEΛ).



KPITIKH

Tης Γιώτας Συκκά

ΔEN είναι κάτι π�υ επι�ειρεί εύκ�-
λα ένας τραγ�υδιστής. Π�ι�ς άλ-
λωστε απ’ αυτ�ύς θα σκε�τ�ταν
να συγκεντρώσει τις πρώτες τ�υ
δισκ�γρα�ικές απ�πειρες, �ι �π�ί-
ες δεν είναι πάντα και �ι καλύτε-
ρες. O Γιώργ�ς Nταλάρας παρ’ �-
λα αυτά θέλησε να δ�κιμάσει να
συγκεντρώσει τα πρώτα τ�υ τρα-
γ�ύδια, �ταν σε ηλικία 17 �ρ�νών,
�εκιν�ύσε τη καριέρα τ�υ. Tρα-
γ�ύδια λαϊκά, απ� δίσκ�υς 45
στρ��ών εκείνης της επ��ής, π�υ
τα τελευταία �ρ�νια, πωλ�ύνται
ως συλλεκτικά κ�μμάτια. Tα πρώ-
τα, λ�ιπ�ν, "ήματα μιας 25�ρ�νης
καριέρας παρ�υσιά#�νται στ� δι-
πλ� άλμπ�υμ «Για τα τραγ�ύδια
κι εγώ �ταίω» (MINOS-EMI).

M�υσικές διαδρ�μές π�υ καθρε-
�τί#�υν και την εικ�να της επ��ής,
εκτ�ς απ� την αρ�ική διαδρ�μή
τ�υ ίδι�υ τ�υ Γ. Nταλάρα. Mικρές
ανε�άρτητες ιστ�ρίες ίσως, π�υ α-
ντιμετωπί#�νται ν�σταλγικά, �ω-
ρίς να ωραι�π�ι�ύνται απ� τ�ν ερ-
μηνευτή τ�υς. «Kαι �ι ιστ�ρίες αυ-
τές δεν είναι καθ�λ�υ παράλληλες
μετα�ύ τ�υς, σημειώνει � ίδι�ς.
Kανείς δεν θα μάθει τ�υς κρυ��ύς
καρπ�ύς π�υ μεγάλωναν μέσα
τ�υς �ι σκιές αυτών των δίσκων.
Aγγί#ω αυτές τις σκιές με δια��-
ρετικά συναισθήματα, άλλ�τε αγά-
πης και περη�άνειας, άλλ�τε α�έ-
λειας και ν�σταλγίας, άλλ�τε αμ-
�ισ"ήτησης και ...απελπισίας. Πέ-
ρασε π�λύς καιρ�ς για να συμ�ι-
λιώσω μέσα μ�υ αυτές τις ιστ�ρίες.

Σαν κ�μμάτια της #ωής μ�υ, σαν
σπυριά απ� τ� ίδι� ρ�δι π�υ έσπα-
σε ένα πρωί στ� πε#�δρ�μι� της �-
δ�ύ N�ταρά στα E�άρ�εια, απ’ �-
π�υ �εκίνησα 17 �ρ�νών...». Kαι
καταλήγει περιγρά��ντας τη συλ-
λ�γής. «Σαν ένα άλμπ�υμ με πα-
λιές �ωτ�γρα�ίες. Aλλες καλές,
άλλες μέτριες και άλλες ...απ�τυ-
�ημένες. Πάντως, �πως και να ’�ει
τ� πράγμα, για να είμαι ειλικρινής,
τα 45ρια σε διπλ� δίσκ� και CD
μ�υ �αίνεται λίγ� ...μεγαλ�πια-
σμα! 

O Στέλι�ς Kα�αντ�ίδης, �έτ�ς,
εμ�ανί#εται με δύ� δίσκ�υς. Eναν
με νέα τραγ�ύδια κι έναν με παλιά.
«Eνα γλέντι με τ�ν Στελάρα» �-

πως είναι � τίτλ�ς αυτ�ύ (MBI),
πρ�ταση και επιθυμία παλιά. Nα
η��γρα�ηθεί, δηλαδή, #ωντανά έ-
να γλέντι με τ�υς �ίλ�υς τ�υ π�υ
θα συγκεντρωθ�ύν σε κάπ�ια τα-
"έρνα. Eτσι κι έγινε. Tην ημέρα της
γι�ρτής τ�υ. Kι � δίσκ�ς π�υ πρ�έ-
κυψε, κε�άτ�ς, συγκινητικ�ς, ν�-
σταλγικ�ς...

ΔIΣKOI

Σύγ�ρ�νη ηθ�γραία
«Δά�νες και πικρδά�νες» σε σκηνθεσία Στ. Φασυλή στ θέατρ «Bεάκη»

T�υ Σπύρ�υ Παγιατάκη

TI N’ AΛΛA�E μέσα στα τελευταία δε-
καπέντε �ρ�νια, απ� τ�τε δηλαδή
π�υ πρωτ�παρ�υσιάστηκαν �ι «Δά�-
νες και Πικρ�δά�νες»;

Π�λλά. M�ν� π�υ στην ελληνική
π�λιτική σκηνή, ελά�ιστα πράγματα
–και πρ�σωπα– δεί�ν�υν να έ��υν
αλλά�ει. Kι ακ�μα λιγ�τερα �σ�ν α-
��ρά στ� πρ�εκλ�γικ� παρασκήνι� –
ιδιαίτερα δε �ταν αυτ� στήνεται στη
–δια��ρετικά στ� μετα�ύ ασ�αλώς
μεταλλαγμένη– ελληνική επαρ�ία.

Eκείν�, πάντως, τ� �π�ί� σίγ�υρα
έ�ει μετα"ληθεί, είναι �ι ρυθμ�ί, �ι
�π�ί�ι –"�ηθ�ύσης και της παντ�δύ-
ναμης πλέ�ν τηλε�ρασης– έγιναν
τ�σ� υπ��ρεωτικά γρήγ�ρ�ι και αγ-
�ωτικ�ί, ώστε � σημεριν�ς και ντ�-
παρισμέν�ς, απ� ��ρταστικά μιλι-
γκράμ συμπυκνωμένης δια�ήμισης
και "ίντε�-κλιπ, μέσ�ς άνθρωπ�ς δύ-
σκ�λα ανέ�εται �τιδήπ�τε θεωρεί �-
τι «τρενάρει, κάνει κ�ιλιά, επαναλαμ-
"άνεται».

Aπ’ αυτή την άπ�ψη, η «ατμ�σ�αι-
ρική σάτιρα» των Δ. Kε�αΐδη και Eλέ-
νης Xα"ιάρα –�π�υ η π�λιτική πρα-
κτική πρ�σγειώνεται σε μια πραγμα-
τικ�τητα �π�υ πρωταγωνιστ�ύν η
μη�αν�ρρα�ία, � παραγ�ντισμ�ς και
τ� αλισι"ερίσι– σαν θέμα ε�ακ�λ�υ-
θεί πάντα να ισ�ύει. Aρα και να εν-
δια�έρει, πάντα κι άμεσα, κάθε �εγύ-
μνωμα και κάθε κριτική της αγέρα-
στης και αναλλ�ίωτης ελληνικής κ�ι-
ν�"�υλευτικής μασκαράτας.

Eκεί π�υ �ι «Δά�νες» εμ�ανί&�υν
τα –λίγα– �ρ�νάκια τ�υς σε μια καλ-
πά&�υσα πρ�ς τ� 2000 επ��ή, είναι
στ�υς μεταλλαγμέν�υς –πλέ�ν–
ρυθμ�ύς των καιρών μας (στ� περι-
"�ητ� «timing», �πως ανα�έρει � νε-
�λ�γισμ�ς...) και στην έλλειψη κάθε
υπ�μ�νής.

H παράσταση αργεί κάπως να πά-
ρει μπρ�ς. Aυτ� δεν απ�τελεί ανα-
γκαστικά αδυναμία. T� αντίθετ� εί-
ναι μέσα στις συνειδητές πρ�διαγρα-
�ές της τε�νικής της συγγρα�ικής
δυάδας, η �π�ία ε�αρμ�&ει εδώ την
τακτική τ�υ μπιλιάρδ�υ. H πρ�ετ�ι-
μασία της σωστής ατμ�σ�αιρας είναι
απαραίτητη σ’ ένα παι�νίδι, �π�υ αλ-
λ�ύ στ��εύεις κι αλλ�ύ "ρίσκεις τ�
στ��� σ�υ. Mακριά απ� κάθε ιδε�λ�-
γία τ� έργ� κινείται –με εύλ�γη και
δικαι�λ�γημένη �αιρεκακία– στις
κ�υ&ίνες των κ�μματαρ�ών της ε-
παρ�ίας, �π�υ παί&εται ένα λίαν ευ-
τράπελ� παι�νίδι. 

O�ι αναγκαστικά απ� συμ�έρ�ν
–�πως επιμέν�υν να υπ�στηρί&�υν �ι
ίδι�ι �ι τέσσερις πρωταγωνιστές– αλ-
λά περισσ�τερ� έτσι, για να διασκε-
δάσ�υν την πλή�η τ�υς, σκ�τών�-
ντας έτσι τ�ν καιρ� τ�υς, κυρι�λε-
κτικά «παί&�ντας» και κάν�ντας �άρ-

σες αναμετα�ύ τ�υς. Eίναι �ι "αριε-
στημέν�ι επαρ�ιώτες «Vitteloni» τ�υ
Φεντερίκ� Φελίνι.

Oι δύ� συγγρα�είς �έρ�υν –�σ� ε-
λά�ιστ�ι άλλ�ι συνάδελ��ί τ�υς στ�
ελληνικ� θέατρ�– να �τί&�υν �αρα-
κτήρες και να γρά��υν διαλ�γ�υς, �ι
�π�ί�ι "�ηθ�ύν τ�ν ηθ�π�ι� να δημι-
�υργήσει σωστ�ύς και �λ�&ώντα-
ν�υς ανθρώπ�υς. Eκεί, άλλωστε,
"ρίσκεται και η μεγαλύτερη αρετή
της μη-πλ�κής. Mέσα απ� καλ�ϋπ�-
λ�γισμέν�υς �αμηλ�ύς τ�ν�υς, μέσα
απ� έναν ατμ�σ�αιρικ� ρεαλισμ� α-
π�καλύπτ�νται �ι (τραγι-)κωμικές
καταστάσεις της ελληνικής (παρα-
)π�λιτικής αέναης πραγματικ�τητας.

O Σταμάτης Φασ�υλής επέλε�ε έ-
ναν �ανται&ίστικ� τρ�π� για να σκη-
ν�θετήσει τ� έργ�. Mεταμ�ρ�ωσε
τ�υς �αρακτήρες σε τύπ�υς, έκλεισε
τ� μάτι στ� θεατή, σκαρών�ντας έτσι
μια «�εκαρδιστική» σύγ�ρ�νη ηθ�-
γρα�ία. 

Δημι�υργ�ς με π�ι�τητα, εύστρ�-
�� πνεύμα, μ�ναδική �ρ�ντίδα στη
δ�υλειά της λεπτ�μέρειας και καλαι-
σθησία στην ευρηματικ�τητά τ�υ, �
Σ. Φασ�υλής έστησε έτσι μια απ�-
λαυστική –στην παρακ�λ�ύθησή
της– κωμωδία, με τ�ν ίδι� επί σκηνής
σαν π�νηρ�, θρασύδειλ� «λακέ» ε-

ν�ς ντ�πι�υ π�λιτικ�ύ παράγ�ντα,
με τ�ν Mίμη Xρυσ�μάλλη σαν κυνικ�
κι αδίστακτ� επαγγελματία κ�μμα-
τάρ�η και με τ�ν Γιάννη Mπέ&� σαν
απλ�ϊκή �υρά, τ� «παιδί για τις αγγα-
ρείες» της π�λιτικής σκηνής μιας ε-
παρ�ιακής κ�ινωνίας. Kι �πως και �ι
τρεις τ�υς είναι έμπειρ�ι κωμικ�ί της
μεσαίας –της εγκε�αλικ�τερης– γε-
νιάς των ηθ�π�ιών μας και ταυτ�-
�ρ�να �αρισματικ�ί σ’ αυτ� π�υ κά-
ν�υν, δημι�υργ�ύν μια παράσταση
με απαστράπτ�υσα και άκρως δια-
σκεδαστική επι�άνεια.

M�ν� � Kώστας Pηγ�π�υλ�ς κατα-
�έρνει να σπάσει αυτή την επι�άνεια
και να εισ�ωρήσει στην �υσιαστικ�-
τερη ενδ��ώρα εν�ς �αρακτήρα με
πρ�ϊστ�ρία και γνήσι� δράμα π�υ υ-
π�"�σκει, κατ�ρθών�ντας να ισ�ρ-
ρ�πήσει με μαεστρία τα τραγικά και
τα κωμικά στ�ι�εία τ�υ �αρακτήρα
π�υ υπ�δύεται.

Πεισματικά πρ�σκ�λλημέν� σε πα-
ρω�ημένες δεκαετίες, τ� σκηνικ�
τ�υ Γιώργ�υ Aσημακ�π�υλ�υ απ�-
μακρύνει την πλ�κή �σ� μακρύτερα
γίνεται απ� εμάς, πρ�σδίδ�ντας έτσι
στ� �λ� εγ�είρημα μια γρα�ικ�τητα
άλλων, περασμένων, καιρών, η �π�ία
μάλλ�ν αδικεί τ� –πάντα– πικρ� κεί-
μεν� των Kε�αΐδη και Xα"ιάρα.
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Θέατρ� Bεάκη. «Δά�νες και πικρ�δά�νες» των Δ. Kε�αΐδη και E. Xα�ιαρά. Πρω-
ταγωνιστ�ύν �ι: Σταμάτης Φασ�υλής, Mίμης Xρυσ�μάλης και Kώστας Pηγ$π�υ-

λ�ς. (Σκίτσ� Eλλης Σ�λ�μωνίδ�υ-Mπαλάν�υ).
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Xαρ�ύκι M�υρακάμι «T� κυνή-

γι τ�υ αγρι�πρ��ατ�υ», μετ. Στέ-
λι�ς Παπα�α�ειρ�π�υλ�ς, εκδ�-
σεις «Kαστανιώτης», Aθήνα
1993, σ.σ. 326.

Xρ�ν�ς, η σημερινή επ�ή. T�π�ς
η Iαπωνία – ωρίς τα κιμ�ν� και τα
αδιαπέραστα μυστικά εν�ς ε�ωτι-
κ�ύ μακριν�ύ π�λιτισμ�ύ. O α�η-
γητής είναι ένας συνηθισμέν�ς τύ-
π�ς, τριάντα ρ�νών, ευ�υής, αλλά
ωρίς �ιλ�δ��ίες και με ελάιστη α-
π��ασιστικ�τητα. Mα�ί με τ�υς υ-
π�λ�ιπ�υς ήρωες της ιστ�ρίας ρί-
ν�νται �λ�ι στ� κυνηγητ� εν�ς �-
νειρικ�ύ πρ��άτ�υ με ένα αστέρι
στη ράη, με μάτια πεντακάθαρα
σαν κρυστάλλιν� νερ� και με μια α-
καταμάητη πνευματική γ�ητεία.

X�ύλι� K�ρτασάρ «Διαδρ�-
μές», εκδ�σεις Mαρίνα Διά�α,
εκδ�σεις «Mάγια», Aθήνα 1993,
σ.σ. 222, τιμή 2.080 δρ!.

T� διήγημα συμπυκνώνει με τ�ν
καλύτερ� τρ�π� τις αισθητικές και
�ντ�λ�γικές ανα�ητήσεις τ�υ X�ύ-
λι� K�ρτασάρ. O κ�ρυ�αί�ς Aργε-

ντιν�ς συγγρα�έας ακ�λ�υθεί τη
�αντασία στα πι� ιλιγγιώδη της άλ-
ματα και αι�νιδιά�ει την πραγματι-
κ�τητα τ�λμώντας να κ�ιτά�ει τις ά-
γνωστες ή απαράδεκτες πτυές της.

«Γνωριμία με τ� μπαλέτ�. Παι-
δικ�ς �δηγ�ς», μετα��ρά
Aνδρέας Pικάκης, πρ�λ�γ�ς
Pαλλ�ύς Mάν�υ, εκδ�σεις «Διά-
γραμμα», Aθήνα 1993, σ.σ. 85, τι-
μή 3.000 δρ!.

Mια πρώτη γνωριμία με τ� μπα-
λέτ� και τ� σύγρ�ν� �ρ� πρ�σ�έ-
ρει τ� λεύκωμα αυτ� �εναγώντας τ�
παιδί στα γυμναστήρια και στα πα-
ρασκήνια, παρ�υσιά��ντας τις με-
γάλες πρ�σωπικ�τητες τ�υ �ρ�ύ
και τις σημαντικές παραστάσεις και
ευαισθητ�π�ιώντας τ� στη μαγεία
των �ρευτικών κινήσεων.

Francois Dosse «H ιστ�ρία σε
ψί!�υλα», μετ. Aγγελική Bλα!�-
π�ύλ�υ, Πανεπιστημιακές Eκδ�-
σεις Kρήτης, Hράκλει� 1993, σ.σ.
289.

O τρ�π�ς π�υ πρ�σεγγί��υμε τ�
παρελθ�ν, αλλά και τα σύγρ�να
πρ��λήματα των ανθρώπινων κ�ι-
νωνιών επηρεάστηκε μετά τ� B΄ Πα-
γκ�σμι� Π�λεμ� απ� τις εργασίες
των ιστ�ρικών των Annales. O συγ-
γρα�έας παρ�υσιά�ει την ιστ�ρία
τ�υ περί�ημ�υ περι�δικ�ύ των
Annales και τη συγκρ�τηση της �-
μώνυμης σ�λής σαν μια επιστημ�-
νική περιπέτεια π�υ εκτυλίσσεται
μέσα την ταραγμένη π�λιτική και
κ�ινωνική ιστ�ρία τ�υ 20�ύ αιώνα.

KYKΛOΦOPHΣAN

«H συμμ�ρία της άρπας»
Tης Eλισά�ετ K	τ
ιά

Mένης K�υμανταρέας «H συμμ�-
ρία της άρπας», εκδ�σεις «Kέδρ�ς»,
Aθήνα 1993, σ.σ. 200.

H ΠEZOΓPAΦIA τ�υ Mένη K�υμα-
νταρέα είναι άρρηκτα δεμένη με τη
μελαγ!�λική ατμ�σ�αιρα της ρ�υτί-
νας και της σταδιακής �θ�ράς π�υ
απαρέγκλιτα �δηγ�ύν στ�ν εσωτερι-
κ� συμ�ι�ασμ�, στην ήττα, στην ε-
γκατάλειψη. H «Bι�τε!νία υαλικών»
(1975), «H κυρία K�ύλα» (1978) και
«O ωραί�ς λ�!αγ�ς» (1982), τρία έρ-
γα μέσα σε μια Aθήνα π�λη της στα-
σιμ�τητας, τ�υ μαρασμ�ύ (και ενί�-
τε της π�λιτικής ανωμαλίας) έ!�υν
σ�ραγίσει με την ισ!υρή τ�υς πρ�-
σωπικ�τητα τη μεταπ�λεμική μας
πε��γρα�ία.

Στ� πρ�σ�ατ� μυθιστ�ρημα «H
συμμ�ρία της άρπας» συναντάμε
π�λλά απ� τα γνώριμα στ�ι!εία της
πε��γρα�ίας αυτής· η καταλυτική ω-
στ�σ� ατμ�σ�αιρα την �π�ία �ρήκα-
με σε πρ�ηγ�ύμενα έργα τ�υ, αλλά
και η ψυ!ή των ηρώων της τελευταί-
ας ιστ�ρίας τ�υ Mένη K�υμανταρέα
απ�υσιά��υν απ� τις σελίδες τ�υ �ι-
�λί�υ. H υπ�θεση εκτυλίσσεται γύ-
ρω απ� την πλατεία Bικτωρίας - μέ-
ρ�ς κατ’ ε&�!ήν αγαπημέν� των α-
�ηγημάτων τ�υ Aθηναί�υ πε��γρά-
��υ [«T� κ�υρεί�» (1979), «Σερα-
�είμ και Xερ�υ�είμ» (1981)]. Kαι τ�
κλίμα στ� �π�ί� ανα�έρεται –κλίμα
ταιριαστ� με τ�ν παρηκμασμέν� κ�-
σμ� τ�υ– είναι η π�λύ γνώριμη ση-
μερινή ατμ�σ�αιρα τ�υ εκπεσμ�ύ
μιας αστικής γειτ�νιάς, σε συν�ικία
�π�υ κυριαρ!εί η πληκτική �μ�ι�-
μ�ρ�ία τ�υ �αστ��υντάδικ�υ, �ι μι-
σ�απειλητικές κακ�μ�ιριασμένες
�υσι�γνωμίες των εκατ�ντάδων τρι-
τ�κ�σμικών μεταναστών π�υ την
κατέκλυσαν, καθώς και τα συνθήμα-
τα �ίας γραμμένα στ�υς τ�ί!�υς α-
π� μια απρ�σδι�ριστων !αρακτηρι-
στικών, ά�αντη νε�λαία.

H δια��ρά �ρίσκεται �τι στα πρ�η-
γ�ύμενα �ι�λία υπήρ!ε ένας π�λύ
συγκεκριμέν�ς θεματικ�ς πυρήνας
και μια καλά πρ�σδι�ρισμένη επιλ�-
γή στην τε!νική ανάπτυ&η των ιστ�-
ριών: Oι ήρωες υ�ίστανται συνήθως
μια εσωτερική δ�κιμασία απ� την �-
π�ία είτε θα �γ�υν κατά κράτ�ς ητ-
τημέν�ι λ�γω άγν�ιας μιας κρίσιμης
αλήθειας [Mπέμπα Tαντή, ωραί�ς
λ�!αγ�ς, αλλά και � Mπιλ Σερέτης
στη «Φανέλλα με τ� εννιά» (1986)
και � Mενέλης στ� «K�υρεί�» (1979)]
είτε θα αντιλη�θ�ύν τ�ν κίνδυν� και
θα σπεύσ�υν να συμ�ι�αστ�ύν (κυ-
ρία K�ύλα).

H τέ!νη τ�υ Mένη K�υμανταρέα,
στα τρία πάντα αυτά �ι�λία �ρίσκε-
ται στ� �τι μα�ί με τη θεματική, �
συγγρα�έας επιλέγει με απ��ασι-

στικ�τητα ένα συγκεκριμέν� ά&�να
εργασίας (τη ρεαλιστική ανάπτυ&η
της ιστ�ρίας τ�υ) και απ� εκεί και
πέρα &έρει πώς να υπ�τά&ει �λα τα
θεματικά στ�ι!εία π�υ απαρτί��υν
την υπ�θεση –τα έμψυ!α και τα αντι-
κείμενα, τ�υς !αρακτηρι�λ�γικ�ύς
πρ�σδι�ρισμ�ύς και τις απ�ψεις των
ηρώων, τ�υς !ώρ�υς και την ατμ�-
σ�αιρά τ�υς– γύρω απ� τ� θεματικ�
πυρήνα. 

Kαι τ�ύτ� μέσω μιας απαιτητικής
α�ηγηματικής τε!νικής σ��ά μετα-
�αλλ�μενων �πτικών γωνιών, εύ-
στ�!ων εναλλαγών μετα&ύ διαλ�-
γων και ε&ιστ�ρίσεων, κατάλληλα
τ�π�θετημένων γραμματικών και
συντακτικών τύπων, �ρθής αλληλ�-
διαδ�!ής των επεισ�δίων καθώς και
εν�ς πλήθ�υς εντ�ν�τατα επαναλη-
πτικών –υπ��λητικών– μ�τί�ων. 

Tα πάντα εναρμ�νί��νται, αλλη-
λ�υπ�στηρί��νται και αλληλ��ωτί-
��νται και έτσι πρ�κύπτει η παραλυ-
τική, ασ�υκτική αθηναϊκή ατμ�σ�αι-
ρα μέσα στην �π�ία θα δ�κιμαστ�ύν
και εντέλει θα �υθιστ�ύν, ασήμαντ�ι
και α&ι�λύπητ�ι �ι ήρωες των �ι-
�λίων. 

Στ� «H συμμ�ρία της άρπας» αντι-
θέτως υπάρ!ει, ν�μί�ω, αναντιστ�ι-
!ία μετα&ύ τ�υ θέματ�ς της ιστ�ρίας
σε σ!έση με την τε!νική τ�υ !ειρι-
σμ�ύ της. Kατ’ αρ!άς μέσα στ�υς α-
π�λύτως ρεαλιστικ�ύς !ώρ�υς π�υ
περιγράψαμε, εμ�ανί��νται πρ�σω-
πα απίθανα, με συμπερι��ρά αναπά-
ντε!η, υπερ��λική: ένας γερ�παρά-
&εν�ς μ�υσικ�ς π�υ ��ράει πάντ�τε
γάντια γιατί κατέστρεψε τα !έρια
τ�υ σε μια παρα��ρά νεανικ�ύ πά-
θ�υς· ένα δεκατετρά!ρ�ν� κ�ρίτσι,
π�υ δεν γνωρί��υμε αν πρ�κειται
για !αριτωμένη έ�η�� ή αδίστακτη
π�ρνη· και ένας μυστηριώδης ερμα-

�ρ�διτ�ς Aσιάτης υπηρέτης, π�υ
π�τε παρ�υσιά�εται ως πρ�στατευ�-
μεν�ς και π�τε ως θύτης τ�υ γερ�-
παρά&εν�υ καθηγητή. 

O α�ηγητής ε&άλλ�υ � �π�ί�ς σε
αντίθεση με τ�υς υπ�λ�ιπ�υς, απ�-
τελεί μια τρέ!�υσα, ρεαλιστική �ι-
γ�ύρα, παραμένει απ� την αρ!ή ως
τ� τέλ�ς α!ν�ς, υπ�τ�νικ�ς, π�λύ α-
�ελής (;) για να είναι πειστικ�ς.

Mε δεδ�μένη την αμ�ιταλάντευση
αυτή μετα&ύ τ�υ ρεαλιστικ�ύ και τ�υ
παράδ�&�υ, ένας απ� τ�υς ιδιαίτερα
!αρακτηριστικ�ύς α�ηγηματικ�ύς
τρ�π�υς τ�υ Mένη K�υμανταρέα α-
π�τυγ!άνει, ν�μί�ω, να λειτ�υργή-
σει. Eνν�ώ τη γνωστή τε!νική της α-
νί!νευσης των απ�!ρώσεων στις κι-
νήσεις των ανθρώπων, στην έκ�ρα-
ση της �υσι�γνωμίας τ�υς, στ�ν τ�-
ν� της �μιλίας τ�υς, στ� τι επιλέγ�υν
να π�υν και π�ια στιγμή· στ�ι!εία τα
�π�ία � α�ηγητής δεν παραλείπει  να
επισημάνει πρ�κειμέν�υ να απ�κα-
λύψει (στα πρ�ηγ�ύμενα έργα τ�υ-
λά!ιστ�ν) τ� αδι�ρατ� αλλά �υσιώ-
δες της ψυ!�λ�γίας τ�υς.

Στ� �ι�λί� �μως αυτ� τα δύ� κε-
ντρικά πρ�σωπα –� παρά&εν�ς κα-
θηγητής και � α�ηγητής– δεν μ�ιά-
��υν εντέλει παρά με άλλ�θι, δεν
�αίν�νται παρά σαν μάσκες π�υ ρ�-
λ�ς τ�υς είναι να συ�ητ�ύν για τα
σημαντικά θέματα τ�υ κ�σμ�υ (την
τέ!νη, τη διαμά!η τ�υ παλι�ύ με τ�
καιν�ύργι�, τ�υ συναισθήματ�ς με
τη λ�γική, τη μ�ίρα τ�υ δυτικ�ύ αν-
θρώπ�υ κ.λπ.) !ωρίς να κατ�ρθώ-
ν�υν να απ�κτήσ�υν αυτ�ν�μη υπ�-
σταση και �ωή. Kαι έτσι �πως τ� εν-
δια�έρ�ν έ!ει �υσιαστικά μετατεθεί
απ� τ� άτ�μ� ως ��ρέα τ�υ καθ�λι-
κ�ύ, πρ�ς τ� γενικ� και την π�ρεία
τ�υ κ�σμ�υ· και π�υ τ� κέντρ� �ά-
ρ�υς έ!ει στην πραγματικ�τητα με-
τακινηθεί απ� τ� τι «είναι» �ι άνθρω-
π�ι πρ�ς τα «μεγάλα» πρ��λήματα
της ανθρωπ�τητας, η ανί!νευση των
απ�!ρώσεων της συμπερι��ράς μέ-
σα στην καθημεριν�τητα δεί!νει &έ-
νη πρ�ς την �ικ�ν�μία της α�ήγη-
σης. Kαι �!ι μ�ν�ν τ�ύτ�, αλλά και
τ� υλικ� των σ��αρών συ�ητήσεων
–επειδή ίσως τε!νικά δεν «υπ��α-
στά�εται» επαρκώς– παραμένει κατά
τη γνώμη μ�υ ανενεργ�, ένα �άρ�ς
π�υ λαμ�άν�ντας συ!νά εγκυκλ�-
παιδική μ�ρ�ή, γίνεται πε��γρα�ι-
κώς δυσ�άστακτ�. Δεν θέλω με αυ-
τά να πω �τι η πρ�ηγ�ύμενη θεματι-
κή ή τε!νική τ�υ Mένη K�υμανταρέα
τ�ν δεσμεύει για τα επ�μενα έργα
τ�υ· αλλά �τι για τ� δια��ρετικ� και
τ� αλλιώτικ� με τ� �π�ί� επέλε&ε να
ασ!�ληθεί, δεν πέτυ!ε, αυτ�ς � τ�-
σ� ιδι�συγκρασιακ�ς πε��γρά��ς,
να επιν�ήσει καιν�ύργι�υς, λειτ�υρ-
γικ�ύς τρ�π�υς για να τ� πρ�σεγγί-
σει και να τ� αναπτύ&ει.

T� νέ� μυθιστ�ρημα τ�υ Mένη K�υμανταρέα
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A' ΠPOBOΛHΣ

AABOPA* (T. Iππ�κράτ�υς, 6423271 - 6462253 Air Condition 
Aνατέλλων ήλι
ς (περιπ. K-13) Ωρες  6.10-8.40-11 μ.μ.
ABANA AΣΣOΣ-ONTEON* (Λ. Kη�ισίας 234. 6715905) 
O �υγάς (περιπ. K) Ωρες 8.30-11 μ.μ. Aπ�γευμα ώρα 6.30 μ.μ. Nτέ-

νις 
 τρ
μερ�ς
AEΛΛΩ* (Πατησίων, 8214675) 
Aγαπημένη μ
υ επ
�ή (K) Ωρες 6-8.35-11 μ.μ.
AΘHNA (A�ύδ�υ 93, Aνω Iλίσια, τηλ. 77.92.568) 
Aρι��να Nτριμ (κ�ινωνικ�) Ωρες 6.30-8.30-10.30 μ.μ.
AΘHNA* (Στάση Kε�αλληνίας, τηλ. 8233149) 
Πυρετ�ς στη Nέα Oρλεάνη (περιπ. K) Ωρες 7-9-11 μ.μ.
AΘHNAION* (T. Aμπελ�κήπων, τηλ. 7782122) Air Condition
O πρ
στάτης (περιπ.) Ωρες 8.50-11 μ.μ. Aπ�γευμα ώρα 4.15-6.30

μ.μ. Eλευθερώστε τ
ν Γ
υίλι
AΛE�ANΔPA* (Kαλλιθέα. Tηλ. 9560306)
Aλαντίν (κιν. σ"έδια K) Ωρες 3-5-7-9-11 μ.μ.
Kαθημερινώς ώρα 5-7 μ.μ. μεταγλωττισμέν� - ώρα 9-11 μ.μ. με υ-

π�τιτλ�υς. Σά��. - Kυρ. μεταγλωττισμέν� 3-5-7 μ.μ.
AΛE�ANΔPA* (Πατησίων - O.T.E., Tηλ. 8219298 - 8832666)
Tα �ρ�νια της αθω�τητας (περιπέτεια K) Ωρες 5.40-8.20-11 
AΛOH* (Πατησίων 300 - Iακω�άτων 25,  2237660)
Kίκα τ�υ Aλμ�δ��αρ (ερωτ. κωμ.) Ωρες 6.15-8.30-10.45 μ.μ.
AΛΦABIΛ–BAR CINEMA* (Tέρμα Mαυρ�μ., τηλ. 6460521)
Mαθήματα πιάν
υ (K) Ωρες 6.45-8.50-11 μ.μ. 
AMΠEΣE* (Oδ. B�υλιαγμένης τηλ. 9011063)
Boxing Helena (περιπ. A) Ωρες  6.20-8.30-10.40 μ.μ.
ANΔOPA* (Eρυθρ�ς Σταυρ�ς, τηλ. 6919815) 
T�σ
 μακριά - T�σ
 κ
ντά (περιπ. A) Ωρες 7-10 μ.μ.
ANEΣIΣ* (Tέρμα Aμπελ�κήπων τηλ. 7782316 - 7785449)
Tα �ρ�νια της αθω�τητας (περ. K) Ωρες 5.40-8.20-11 μ.μ.
ANNA NTOP* (Γλυ�άδα τηλ. 8946617)
O πρ
στάτης (περιπ. K) Ωρες 8.50-11 μ.μ. Aπ�γευμα ώρα 6.30 μ.μ.

Eλευθερώστε τ
ν Γ
υίλι
AΠOΛΛΩN* (Oδ�ς Σταδί�υ, τηλ. 3236811)

Tα �ρ�νια της αθω�τητας (περιπ. K) Ωρες 5-7.45-10.30 μ.μ.
AΣTEPIA AΣΣOΣ - ONTEON* (Kη�ισίας 334, τηλ. 6208521)
O πρ
στάτης (περιπ.) Ωρες 6.30-8.40-10.50 μ.μ.
AΣTOP* (Σταδί�υ τηλ. 3231297)
O πρ
στάτης (περιπ.) Ωρες 6-8.10-10.20 μ.μ.
AΣTPON* (Tέρμα Aμπελ�κήπων τηλ. 6922614)
Kίκα τ�υ Aλμ�δ��αρ (ερωτ. κωμ.) Ωρες  6.20-8.40-11 μ.μ.
AΣTY* (Oδ�ς K�ραή τηλ. 3221925)
Aπ� τ
 �ι�νι (Eλληνικ�) Ωρες  6-8.10-10.20 μ.μ.

ATΛANTIΣ* (Λ. B�υλιαγμένης Πλ. Kαλ�γήρων τηλ. 9711511) 
Aλαντίν (κιν. σ"έδια K) Ωρες 4.20-6.20-8.20-10.20 μ.μ.
Kαθημερινώς μεταγλωττισμέν� ώρα 4.20-6.20 μ.μ. Mε υπ�τιτ-

λ�υς 8.20-10.20 μ.μ.
ATTAΛOΣ* (Nέα Σμύρνη τηλ. 9331280) 
Eλευθερώστε τ
ν Γ
υίλι (K) Ωρες 6.30-8.45-11 μ.μ.
ATTIKA* (Πλατεία Aμερικής, τηλ. 8674252 - 8674078) 
O �υγάς (περιπ. K) Ωρες  8.20-11 μ.μ. Aπ�γευμα 4.30-6.20 μ.μ.

Nτένις 
 τρ
μερ�ς
ATTIKON* (Oδ�ς Σταδί�υ, τηλ. 3228821) 
Aντί
 Παλλακίδα (περιπέτεια K) Ωρες 4-7.10-10.30 μ.μ.
AΦAIA* (Kαλλιθέα, τηλ. 9595534) 
Tα μαύρα �εγγάρια τ
υ έρωτα (A) Ωρες 5.30-8.15-11 μ.μ.
AXIΛΛEYΣ* (Πατησίων 177, τηλ. 8656355) 
Oι καλύτερες πρ
θέσεις (περιπ. K) Ωρες 7.30-11 μ.μ.
Aπ�γευμα ώρα 5.40 Aλαντίν μεταγλωττισμέν�
ΓAΛA�IAΣ* (Aρ"ή Λεω�. Mεσ�γείων, τηλ. 7773319)
Aλαντίν (κιν�ύμ. σ"έδια K) Ωρες 5-7-9-11 μ.μ.
Kαθημερινώς ώρα 5-7 μ.μ. μεταγλωττισμέν�, ώρα 9-11 μ.μ. με υ-

π�τιτλ�υς. Σά��. - Kυρ. μεταγλωττισμέν� ώρα 3-5-7 μ.μ.
ΔANAOΣ* (Λ. Kη�ισίας - Παν�ρμ�υ, 6922655) Διαθέτει parking
Πυρετ�ς στη Nέα Oρλεάνη (περιπ. K) Ωρες 7-9-11 μ.μ.
ΔIANA* (Hλ. Σταθμ. Mαρ�ύσι, τηλ. 8028587) 
Kίκα τ�υ Aλμ�δ��αρ (ερωτ. κωμ.) Ωρες  5.20-8-10.20 μ.μ.
EΛΛH* (Oδ�ς Aκαδημίας, τηλ. 3632789) 
Λευτέρης Δημακ�π
υλ
ς (Eλληνικ�) Ωρες 6-8.10-10.30 μ.μ.
EMΠAΣΣY* (Πατριάρ"�υ Iωακείμ 5 K�λωνάκι, τηλ. 7220903) 
Aγαπημένη μ
υ επ
�ή Ωρες 5-7.40-10.20 μ.μ.
ETOYAΛ* (Πλατεία Δα�άκη Kαλλιθέα τηλ. 9510042-9592611) 
Πυρετ�ς στη Nέα Oρλεάνη (περιπ. K) Ωρες 7-9-11 μ.μ.
ZINA* (Λ. Aλε%άνδρας στ. Σ�νια 6422714) 
Tα μαύρα �εγγάρια τ
υ έρωτα (A) Ωρες 8.15-11 μ.μ. Aπ�γευμα

4.30-6.20 μ.μ. Nτένις 
 τρ
μερ�ς
IΛION (Tρ�ίας Πατησίων στάση Aγγελ�π�ύλ�υ, τηλ. 8810602) 
T
 πιτσιρίκι (κωμωδ. K) Ωρες 6.20-8.40-11 μ.μ.
INTEAΛ* (Oδ. Πανεπιστημί�υ, τηλ. 3626720)
Kίκα τ�υ Aλμ�δ��αρ (ερωτ. κωμ.) Ωρες 5.40-8.10-10.40 μ.μ.
KAΛYΨΩ* (Δημ. Σταδί�υ, Kαλλιθέα 9510950, 9510909)
O �υγάς (περιπ. K) Ωρες 8.30-11 μ.μ.
Aπ�γευματινές παραστάσεις ώρα 4.30-6.30 Nτένις 
 τρ
μερ�ς
KINHMATOΘEATPO PE� (Πανεπιστημί�υ 48,  3625842) 
Eλ Mαριάτσι (K-13) Kαθημερινώς ώρες 8-10 μ.μ. 
KOPONET* (Oδ�ς Φρύνης Παγκράτι τηλ. 7521521 - 9029964)
O πρ
στάτης (περιπ.) Ωρες 8.10-10.20 μ.μ. Aπ�γευμα ώρα 5.50

Eλευθερώστε τ
ν Γ
υίλι
MAPΓAPITA* (Πλατεία Δα�άκη Kαλλιθέα, τηλ. 9568370)
Kίκα τ�υ Aλμ�δ��αρ (ερωτ. κωμ.) Ωρες 6.35-8.50-11 μ.μ.

MAPOYΣI AΣΣOΣ-ONTEON 1* (Λ. Kη�ισίας 215 Mαρ�ύσι.
6208939)

Πυρετ�ς στη Nέα Oρλεάνη (περιπ. K) Ωρες 6.15-8.15-10.15 μ.μ.
MAPOYΣI AΣΣOΣ - ONTEON 2* (Λ. Kη�ισίας 215 τηλ. 6208939)
Eλευθερώστε τ
ν Γ
υίλι (K) Ωρες 6-8.15-10.30 μ.μ.
METAΛΛEION* (Παγκράτι, τηλ. 7511515) 
Πυρετ�ς στη Nέα Oρλεάνη (περιπ. K) Ωρες 6.15-8.15-10.15 μ.μ.
METPOΠOΛITAN* (B�υλ/νης Πλ. Kαλ�γήρων τηλ. 9706010) 
O πρ
στάτης (περιπ.) Ωρες 8.10-10.20 μ.μ. Aπ�γευμα ώρα 5.50

μ.μ. Eλευθερώστε τ
ν Γ
υίλι
MIKPH ΠEIPAMATIKH KINHMATOΓPAΦIKH ΛEΣXH (T�σίτσα 11 -

E%άρ"εια, τηλ. 8223205) 
Zήτημα �ωής και θανάτ
υ - H εγκατάλειψη
Kάθε Δευτέρα και Πέμπτη ώρα 8-10 και 10-12 μ.μ.
MΠPONTΓOYAIH* (Πατησίων - Aγ. Mελετί�υ, τηλ. 8620232)
Aλαντίν (κιν�ύμ. σ"έδια K) Ωρες 5-7-9-11 μ.μ.
Kαθημερινώς ώρα 5-7 μ.μ. μεταγλωττισμέν�, ώρα 9-11 μ.μ. με υ-

π�τιτλ�υς. Σά��. - Kυρ. ώρα 3-5-7 μ.μ. μεταγλωττισμέν�
NANA* (B�υλιαγμένης, τηλ. 9711285) 
Addams Family 2 (κωμωδ. K) Ωρες 5.50-8-10.10 
NIPBANA* (Λεω�. Aλε%άνδρας, τηλ. 6469398) 
Aγαπημένη μ
υ επ
�ή (A) Ωρες 6-8.35-11 μ.μ.
OΠEPA AΣΣOΣ - ONTEON* (Oδ�ς Aκαδημίας 57. Tηλ. 3622683)
Πυρετ�ς στη Nέα Oρλεάνη (περιπ. K) Ωρες 6.20-8.20-10.20 μ.μ.
OPΦEYΣ* (Aρτέμων�ς 57 - Aγ. Iωάννης B�υλ/νης,  9019724)
Tα μαύρα �εγγάρια τ
υ έρωτα (A) Ωρες 4.50-7.40-10.25 μ.μ. Aπ�-

γευμα ώρα 4-5.45 Nτένις 
 τρ
μερ�ς
OΣKAP* (A"αρνών 330 - K. Πατήσια. 2281563)
Sliver (ερωτικ� A) Ωρες 6.20-8.30-10.40 μ.μ.
ΠAΛAΣ* (Παγκράτι,  7515434)
Kίκα τ�υ Aλμ�δ��αρ (ερωτική κωμ.) Ωρες 6.20-8.30-10.50 μ.μ.
Σά��ατ� - Kυριακή πρωί ώρα 11.15  Γκι
ύλι$ερ - Λ
ύκυ Λ
υκ 
ΠΛAZA* (Λ. Kη�ισίας Φλ�κα, τηλ. 6921667 - 6917722)
Λευτέρης Δημακ�π
υλ
ς (Eλληνικ�) Ωρες 6.40-8.50-11 μ.μ.
ΠTI ΠAΛAI* (Bασ. Γεωργί�υ B' Pι*άρη, τηλ. 7291800 - 7243707)
T
 πιτσιρίκι (κωμωδ. K) Ωρες 8-10.20 μ.μ. Aπ�γευμα ώρα 4-6 Aλα-

ντίν
PAΔIO ΣITY AΣΣOΣ - ONTEON* (Πατησίων Στάση Λυσσιατρεί�,

τηλ. 8674832)
O πρ
στάτης (περιπ.) Ωρες 6.40-8.50-11 μ.μ.
ΣOΦIA (Aργυρ�ύπ�λη τηλ. 9927447, 9917094) 
T�
υράσικ Παρκ (πειρπ. K) Ωρες 5.30-8-10.30 μ.μ.
ΣTOYNTIO* (Πλ. Aμερικής, τηλ. 8619017) 
Aπ’ τ
 �ι�νι (Eλληνικ�) Ωρες 6.40-8.50-11 μ.μ.
TITANIA* (Πανεπ.-Θεμιστ. 3611147)
Aγριες νύ�τες (περιπ. A) Ωρες 5.30-8-10.30 μ.μ.
TPIANON (Πατησίων-K�δριγκτών�ς, τηλ. 8215469)
Eλευθερώστε τ
ν Γ
υίλι (K) Ωρες 6.30-8.45-11 μ.μ.
TPOΠIKAΛ AΣΣOΣ-ONTEON* (Kαλλιθέα, 9594422) 
O πρ
στάτης (περιπ.) Ωρες 8.50-11 μ.μ. Aπ�γευμα ώρα 6.30 μ.μ.

Eλευθερώστε τ
ν Γ
υίλι
ΦIΛIΠ AΣΣOΣ-ONTEON* (Πλ. Aμερικής - Θάσ�υ 11, 8612476)
Aγριες νύ�τες (περιπ. A) Ωρες 6-8.30-11 μ.μ

HMIKENTPIKOI

AΛEKA (Zωγρά��υ, τηλ. 7773608) Sliver (ερωτικ� A)
ANTAMΣ* (Aιγάλεω, τηλ. 5989226)

Addams Family 2 (κωμωδ. K) Ωρες 6-8.10-10.10 μ.μ.
NTAΛIA (Aιγάλεω, τηλ. 5981432)) Aνατέλλων ήλι
ς (περιπ. K-13)
ΣΠOPTIΓK (N. Σμύρνη, τηλ. 9333820)
Sliver (ερωτικ� A) Ωρες 6-8.10-10.20 μ.μ.
TPIA AΣTEPIA (N. Hράκλει�, τηλ. 2826873)
O �υγάς (περιπ. K) Ωρες 8-10.20 μ.μ. Aπ�γευμα ώρα 4.15-6 μ.μ.

Nτένις 
 τρ
μερ�ς
ΦOIBOΣ (Περιστέρι, τηλ. 5711105)
Addams Family 2 (κωμωδία K) Ωρες 6.30-8.30-10.30 μ.μ.

ΣYNOIKIAKOI

ANNA NTOP (πλατ. Γλυ�άδας, τηλ. 89.46.617)
O πρ
στάτης (περιπ.) Ωρες 8.50-11 μ.μ. Aπ�γευμα 6.30 μ.μ. Eλευ-

θερώστε τ
ν Γ
υίλι

ΠPOAΣTIΩN

ΔIANA* (Mαρ�ύσι, τηλ. 8028587) 
Kίκα τ�υ Aλμ�δ��αρ (ερωτ. κωμ.) Ωρες 5.20-8-10.20 μ.μ.
ΠAΛΛAΣ (Eλευσίνα, τηλ. 5546990) Aλαντίν (κιν�ύμ. σ"έδια K) 
ΣOΦIA (Aργυρ�ύπ�λη, τηλ. 9927447) 
T�
υράσικ Παρκ (περιπ. K) Ωρες 5.30-8-10.30 μ.μ.

¶¶EEIIPPAAIIAA
A' ΠPOBOΛHΣ

AΠOΛΛΩN* (Πασαλιμάνι, τηλ. 4297502)
O πρ
στάτης (περιπ.) Ωρες 8.10-10.20 μ.μ. Aπ�γευμα  Eλευθερώ-

στε τ
ν Γ
υίλι
ATTIKON ΔHMOTIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ* (Πλ. Aγ. Kωνσταντί-

ν�υ - Hρώων Π�λυτ., τηλ. 4175897)
Tα �ρ�νια της αθω�τητας (περιπ. K) Ωρες 5-7.40-10.20 μ.μ.
ΔHMOTIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ MOΣXATOY  (Hλεκτρικ�ς Στα-

θμ�ς, τηλ. 4816276) 
M�ν� Παρασκευή - Kυριακή ώρα 8.30 μ.μ.
ΔHMOTIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ PE� (Aγ. Δι�νύσι�ς) 
Aλαντίν (κιν�ύμ. σ"έδια K) Ωρες 4.20-6.20-8.20-10.20 μ.μ. Mετα-

γλωττισμέν� 4.20-6.20-.8.20-10.20 μ.μ.
ZEA (Πασαλιμάνι τηλ. 4521388) 
Addams Family 2 (κωμωδία K) Ωρες 6-8.10-10.10 μ.μ.
KINHMATOΓPAΦIKH ΛEΣXH ΔHMOY NIKAIAΣ (Hλι�υπ�λεως -

7ης Mαρτί�υ, τηλ. 4915598)
Oνειρεύ
μαι τ
υς �ίλ
υς μ
υ Παρασκ. και Σά��. ώρα 9 μ.μ.
ΠNEYMATIKO KENTPO ΔHMOY KOPYΔAΛΛOY (Γρηγ. Λαμπράκη

-Tα%ιαρ"ών, τηλ. 4970475)
H ωραία καυγατ�
ύ M�ν� Σά��ατ� - Kυριακή - Oι περιπέτειες ε-

ν�ς α�ρατ
υ ανθρώπ
υ Kυριακή πρωί
ΣINE AKPOΠOΛ (Tα%ιαρ"ών 44-K�ρυδαλλ�ς, 4952232)
H δεύτερη ευκαιρία (περιπ. K)
ΣINEAK ΔHMOTIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ* (Πλατεία Δημαρ"εί�υ

τηλ. 4115354)
Kίκα τ�υ Aλμ�δ��αρ (ερωτ. κωμ.) Ωρες 5.50-8.05-10.20 μ.μ.
ΦΩΣ (B' Mεραρ"ίας,  τηλ. 4520982)
Eναρ%η απ� πρωίας δύ� έργα. Διπλ�ς αντίκτυπ
ς - σε%

ΘEAMATA

ΘEATPA

KINHMATOΓPAΦOI

Eπειδή �ι ώρες πρ���λών μπ�ρεί να δια��ρ�π�ιηθ�ύν κατά μερικά λεπτά, πρ�τιμήστε
πρώτα να τηλε�ωνείτε.

Oι κινηματ�γρά��ι π�υ έ'�υν * διαθέτ�υν Nτ)λμπι Στέρε�.

AΘHNA (Δεριγνύ & Πατησίων, τηλ. 82.37.330). Nιλ Σάιμ�ν «Eνα αταίριαστ� *ευγάρι». Π. Φιλιππί-
δης, T. Xαλκιάς. ΠAIΔIKH ΣKHNH. «Oνειρ�π�ληση». M�τσαρτ «Mαγικ�ς Aυλ�ς». T. Zα"αρι�υ-
δάκη. K. Λα�ς (Kυρ. 11 π.μ., 3 μ.μ.).

AΘHNΩN (B�υκ�υρεστί�υ 10, τηλ. 32.35.524). Eυγ. O’ Nηλ «Πέρα απ’ τ�ν �ρί*�ντα». Kατερίνα
Mαραγκ�ύ, Γ. Kαρατ*�γιάννης

AKAΔHMOΣ (Iππ�κράτ�υς 17 & Aκαδημίας, τηλ. 36.25.119, 36.03.835). Δ. Ψαθά «Eνας �λάκας και
μισ�ς». Δ. Πιατάς. ΠAIΔIKH ΣKHNH: T. Γεωργέλη «O K�ντ�ρε�υθ�ύλης και η Π�νηρή Aλε-
π�ύ» - «H K�κκιν�σκ�υ�ίτσα και � Λύκ�ς Tρελ�γιατρ�ς» (Kυρ. 11 π.μ. - 3 μ.μ.).

AKPOΠOΛ (Iππ�κράτ�υς 9 - 11, τηλ. 36.08.666, 36.43.700). Nέα Eλληνική Σκηνή. Aριστ��άνη «Λυ-
σιστράτη». Θ. Kαρακατσάνης.

AΛAMΠPA (Πατησίων και Στ�υρνάρη 53, τηλ. 52.27.497, 52.44.400). Aλ. Γαλαν�ύ «Tα K�κκινα Φα-
νάρια». M. T*ιραλίδ�υ, Στ. Zαλμάς, Eλ. Φίλιππα, Eιρ. Iγγλέση.

AΛIKH (Aμερικής 4, τηλ. 32.44.146). Mπέρναρ Σω «Ωραία μ�υ Kυρία». Aλ. B�υγι�υκλάκη, Στ. Λη-
ναί�ς, Γ. M�σ"ίδης.

ALDEBARAN (Xαρ. Tρικ�ύπη 134, τηλ. 36.12.217). Iδε�θέατρ� Aντώνη Aναστασάκη «K�σμ�γ�νία
Oρέστη» (Παρ., Σά�., Kυρ. 9.15 μ.μ.).

AΛKYONIΣ (I�υλιαν�ύ 42-46, τηλ. 88.15.402). KENTPIKH ΣKHNH: Eρ. Iψεν «O E"θρ�ς τ�υ Λα�ύ».
Γ. Mεσσάλας, Γ. Δάνης. ΠAIΔIKH ΣKHNH: «Eνας κλ��υν γελάει και κλαίει» (Kυρ. 11.30 π.μ. - 3
μ.μ.).

AΛΦA (Πατησίων 57 & Στ�υρνάρη, τηλ. 52.38.742, 52.25.032). Mπωμαρσαί «Oι γάμ�ι τ�υ Φίγκαρ�».
Γ. Παρτσαλάκης, Δ. Xατ�ύπη. ΠAIΔIKH ΣKHNH. Eπιθεώρηση «Δώσε μ�υ να κάνω μία». Eλ. Γε-
ρασιμίδ�υ, Bασ. Bασιλ�π�υλ�ς, Φ. Nτεμίρη.

AMIPAΛ (Aμερικής 10, τηλ. 36.39.385). Aριελ Nτ�ρ�μαν «O Θάνατ�ς και η κ�ρη». Θέμις Mπα*άκα,
Mάν�ς Bακ�ύσης, Γιώργ�ς Kώνστας.

AMOPE (Πριγκηπ�ννήσων 10, τηλ. 64.42.869, 64.68.009). KENTPIKH ΣKHNH: Π�λ Kλ�ντέλ «H
Aνταλλαγή». ΠAIΔIKH ΣKHNH: Tάκη Σαρρή «Oνείρ�υ Oδύσσεια». Θέατρ� K�ύκλας (Kυρ. 11
π.μ., 3 μ.μ.)

ANAΛYTH (Πατησίων 72 & Aντωνιάδ�υ). T. Oυίλιαμς «O Γυάλιν�ς K�σμ�ς». Kάκια Aναλυτή, Zωή
Pηγ�π�ύλ�υ, B. Στ�γιαννίδης.

ANTIΘEATPO (Tήν�υ 14 και Πατησίων, τηλ. 82.20.207). Aυγ. Στρίντμπεργκ «O X�ρ�ς τ�υ Θανά-
τ�υ». M. >εν�υδάκη.

AΠΛO ΘEATPO (X. Tρικ�ύπη 4, Kαλλιθέα, πίσω απ� τ� Πάντει�, τηλ. 92.29.605, 92.32.118). Γιώρ-
γ�υ Διαλεγμέν�υ «Λ�γω Φάτσας». Aλ. Παΐ*η, Σπ. Kαλ�γήρ�υ.

AΠOΘHKH (Σαρρή 40, πλ. Aγ. Aσωμάτων, τηλ. 32.53.153). O Mπέτι «Eγκλημα στ� νησί των κατσι-
κιών». K. Kαστανάς.

AYΛAIA (K�υντ�υριώτ�υ και 2ας Mεραρ"ίας, Πασαλιμάνι, τηλ. 42.96.414). K. Παπαπέτρ�υ «Πέτα
τη μαμά απ’ τ� παράθυρ�». M. Λε*ές, N. Γκίνη. ΠAIΔIKH ΣKHNH. Eταιρεία Θεάτρ�υ «Πρ�σω-
πεί�». Mι�ύ*ικαλ «T� νησί τ�υ Mάγ�υ Πρ�σπερ�υ». Kώστας A�ραμιώτης (Kυριακή 11 π.μ.-
3μ.μ.)

AX MAPIA (σ�λωμ�ύ 20, τηλ. 36.39.217, 36.30.086). Aλ. Δ�υμά, υι�ύ «H κυρία με τας καμελίας». T.
Xρυσικάκ�ς, Π. Xατ*ηκ�υτσέλης.

BEAKH (Στ�υρνάρη 32, τηλ. 52.23.522). Eναλλά%: Δ. Kε"αΐδη - E. Xα�ιαρά «Δά�νες και Πικρ�-
δά�νες». Στ. Φασ�υλής, Γ. Mπέ*�ς, M. Xρυσ�μάλλης, K. Pηγ�π�υλ�ς. ***«Kαπέλα». K. Zα"α-
ράκης, Xρ. Στέργι�γλ�υ.

BEMΠO (Kαρ�λ�υ 18, τηλ. 52.29.519, 52.21.767). Nιλ Σάιμ�ν «Sweet Charity».Σμαρ�ύλα Γι�ύλη,
Xρήστ�ς Π�λίτης, Mαριάννα T�λη.

BEPΓH (B�υκ�υρεστί�υ 1, τηλ. 32.35.235). Zαν K�κτώ «Tα ιερά τέρατα». Xρ. Φράγκ�ς, T*. P�υσέα.
BPETANIA (Πανεπιστημί�υ 7, τηλ. 32.21.579). Y� Zαμιάκ «O κύρι�ς Aμιλκάρ». N. Tσακίρ�γλ�υ, Xρ.

Δια�άτη, Π. Xαϊκάλης.
ΓKAZI (�δ�ς Πειραιώς). Θεατρικ�ς Oμιλ�ς «Σ"εδία». Mωρίς Mέτερλιγκ «O Θάνατ�ς τ�υ Tεντα-

*ίλ». (έως 10/1/94).
ΓKΛOPIA (Iππ�κράτ�υς 7, τηλ. 36.09.400). Σαί%πηρ «T� ημέρωμα της στρίγγλας». Γ. Kιμ�ύλης, M.

Παπακωνσταντίν�υ.
ΔHMOTIKO ΘEATPO ΠEIPAIA (τηλ. 41.78.351). «Aγάπη, πάμε... κρε�άτι». Γ. Πάντ*ας, M. Iωαννί-

δ�υ.
ΔIANA (Iππ�κράτ�υς 7, τηλ. 36.26.956). A. Σακελλάρι�υ - Z. Γιαννακ�π�υλ�υ. «Oι Γερμαν�ί %α-

νάρ"�νται». Σ. M�υστάκας, M. Mπ�νέλλ�υ.

ΔIAYΛOΣ (Πε*�δρ�μ�ς Δράκ�υ 9, ύψ�ς Λ. Συγγρ�ύ 70-Φι%, τηλ. 92.39.588, 92.21.060). M�υσική
παράσταση για παιδιά. «H Γ�ργ�να τα%ιδεύει τ�ν μικρ� Aλέ%ανδρ�». Mαρί*α Kω" (Kυρ. 11
π.μ.).

ΔIONYΣIA (Aμερικής 10, τηλ. 36.24.021). Aντ�ν Tσέ"ω� «O Γλάρ�ς». K. Δανδ�υλάκη, Γ. Φέρτης.
B΄ ΣKHNH. A. Pέιν�λντς, M. Mπ�υ�ίνι «T*�ρνταν». K. Δανδ�υλάκη (Δευτ., Tρ., 8.15 μ.μ.).

EΘNIKO ΘEATPO - KENTPIKH ΣKHNH (Aγ. Kωνσταντίν�υ 22, τηλ. 52.33.322, 52.23.242). Mαν�λη
K�ρρέ «H Kατάληψη».

EΘNIKO ΘEATPO - KOTOΠOYΛH / PE� (Πανεπιστημί�υ 48, τηλ. 33.01.880). T*�ρτ* Oργ�υελ – δια-
σκευή Πίτερ X�λ. «H �άρμα των *ώων».

EΘNIKO ΘEATPO - KATINA ΠA�INOY / PE� (Πανεπιστημί�υ 48, τηλ. 33.01.880). M�λιέρ�υ «O Mι-
σάνθρωπ�ς». Σμ. Σμυρναί�υ, Tρ. Kαρατ*άς.

EΘNIKO ΘEATPO - NEA ΣKHNH (Aγ. Kωνσταντίν�υ 22, τηλ. 52.33.322, 52.23.242). Zαν Zενέ «Oι
Δ�ύλες». Aντ. Bαλάκ�υ, B. Zα�ιτσιάν�υ, K. Xέλμη.

EΛYZE (Nυμ�αί�υ 12, Iλίσια, τηλ. 77.82.354, 77.71.766). Xανς Kρίστιαν Aντερσεν «Mαγεμέν�ι Kύ-
κν�ι». Παιδαγωγική Σκηνή T*ένης Φωτί�υ (Σα�. 3 μ.μ., Kυρ. 11 π.μ., 3 μ.μ.).

EΛΠIΔAΣ (Aριστ�τέλ�υς 53 & Σμύρνης, τηλ. 82.29.030). T.X. Mάνερς «Πεγκ, καρδ�ύλα μ�υ...».
Eλενα Tσαλδάρη.

EMΠPOΣ (Pήγα Παλαμήδη 2 - Ψυρρή, τηλ. 32.38.990). KATΩ OPOΦOΣ. Στί�εν Mπέρκ�� «Σαν
Eλληνας». Kλ. Γρηγ�ριάδης, P. Oικ�ν�μίδ�υ. EΠANΩ OPOΦOΣ. Nτέι�ιντ Mάμετ «Aμερικανι-
κ�ς B�ύ�αλ�ς». Δ. Kαταλει��ς, Γ. Kέντρ�ς, Δ. Tάρλ��υ.

E�APXEIΩN (Θεμιστ�κλέ�υς 69, τηλ. 33.00.879). Aρθ�υρ Mίλλερ «T� Tίμημα». T. B�υτέρης, Aν.
Δεκα�άλλα.

EPEYNAΣ (Iλισίων 21, Zωγρά��υ, τηλ. 77.80.826). T. K�ύσνερ.  «Oι  άγγελ�ι  στην Aμερική». Δ.
Π�ταμίτης, B. Kύρ�υ. ΠAIΔIKH ΣKHNH.  Nτ. Γ�υντ «O άνθρωπ�ς–ψωμί». Aγγ. Bελ�υδάκη.
Σα�. 5 μ.μ., Kυρ. 11 π.μ. – 3 μ.μ.).

ΘEATPO 28 (M�σ"�νησίων 28, πλ. Aμερικής, τηλ. 86.43.263). Aϊρα Λέ�ιν «T� δωμάτι� της Bερ�νι-
κα». Π. M�ντανάρη, K. Tσάκωνας.

ΘEATPO 44 (Zαΐμη 44, E%άρ"εια, τηλ. 82.36.752, 82.30.384). I�ν Λ�ύκα Kαρατ*ιάλε «Mια Φ�υρτ�υ-
νιασμένη Nύ"τα». Γ. Mασαλάς, M. B�υράκη.

ΘEATPO TOY HΛIOY (Φρυνί"�υ 10, Πλάκα, τηλ. 32.31.591, 92.27.784). T*έιμς Mπάρι «Πήτερ Παν».
Δ. Bασιλειάδ�υ, Aντ. Διαμαντής (Σα��. 4 μ.μ., Kυρ. 11 π.μ. – 4 μ.μ.

ΘEATPO TEXNHΣ-KAPOΛOΣ KOYN (Δ. Aρε�παγίτ�υ και Φρυνί"�υ 14, τηλ. 32.22.464, 32.36.732).
Σαί%πηρ «Oπως σας αρέσει». Γ. Λα*άνης, K. Γέρ�υ, Π. M�υστάκης.

ΘEATPO TEXNHΣ-YΠOΓEIO (Πεσμα*�γλ�υ 5, τηλ. 32.28.706, 32.29.703). Λ�ρκα «Γέρμα». Pένη
Πιττακή.

ΘEATPAKI (Aδμήτ�υ 54, τηλ. 86.41.322, 86.52.505). Γ. Zέριγγα «Περίσκεψη».
ΘEATPIKH ΣKHNH (Nά%�υ 84 - Πλ. K�λιάτσ�υ, τηλ. 22.36.890). Nτέι�ιντ Mάμετ «Tέρμα τα γκά*ια».

Aντ. Aντωνί�υ, N. Aσίκη.
ΘEMEΛIO (Λέσ��υ 3, τηλ. 86.43.310). K. Γκ�λντ�νι «O Iμπρεσάρι�ς απ� τη Σμύρνη». N. Bασταρ-

δής.
ΘYMEΛH (M�σ"�νησίων 32 πλ. Aμερικής, τηλ. 86.57.677). T. Oυίλλιαμς «Γυάλιν�ς K�σμ�ς». Eλλη

B�*ικιάδ�υ. ΠAIΔIKH ΣKHNH. T*. Φερέττι «H Στα"τ�π�ύτα» (Σα�. 4 μ.μ., Kυρ. 11.15 π.μ.- 4
μ.μ.).

IΛIΣIA (Παπαδιαμαντ�π�ύλ�υ 4, τηλ. 72.16.317). Aλαν Eϊκμπ�ρν «Συνέ�η και τ�υ "ρ�ν�υ». K. Σπυ-
ρ�π�υλ�ς, Aντ. Kα�ετ*�π�υλ�ς, Γ. B�ύρ�ς.

KAΛOYTA (Πατησίων 249, τηλ. 86.75.888 - 86.11.311). N. Kαμπάνη - B. Mακρίδη «Kαι μα*ί και... μ�-
ν�ς». B. Tσι�ιλίκας, Aννα Kαλ�υτά. ΠAIΔIKH ΣKHNH. Θίασ�ς «Θεατρικ�ί Oρί*�ντες». Στ. Σπυ-
ρ�π�υλ�υ «Σαλτσ�για�υρτ�π�λεμ�ς στ� σ�ύπερ μάρκετ» - μι�ύ*ικαλ (Σά�., Kυρ. 3 μ.μ.).

KAΠΠA (Kυψέλης 2, τηλ. 88.31.068). «T� Hμερ�λ�γι� της Aννας Φρανκ». Δημ. Παπαμι"αήλ, Eλέ-
νη K�ύρκ�υλα.

KAPAΓKIOZHΣ KOYKΛOΘEATPO Θ. ΣΠYPOΠOYΛOY (Λαμπρινής – Eρσης 9, πλ. Λαμπρινής, τηλ.
26.29.046, 29.32.000). (Kυρ. 11.00 π.μ.–5.30 μ.μ.)

KAPAΓKIOZHΣ TOY AΘANAΣIOY (Πν. Kέντρ� Δήμ�υ M�σ"άτ�υ, Πλ. Mεταμ�ρ�ώσεως, τηλ.
41.31.226, 90.11.636). Παραστάσεις Kαραγκι�*η (Kυρ. 11.30 π.μ.)

KNΩΣΣOΣ (Kνωσσ�ύ 11, τηλ. 86.77.070, 86.24.463). K. Γκ�λντ�νι. «H ερωτευμένη υπηρέτρια». Λ.
Tσάγκας, Eλ. Nα*λίδ�υ.

ΛAMΠETH (Λ. Aλε%άνδρας 106, τηλ. 64.63.685). Γ�υίλιαμ Nτ. Xι�υμ «Πρ�σε%ε τ� σκαλ�πάτι». Γρ.

Bαλτιν�ς, K. Kαράντη, Φ. Σ��ιαν�ς.
ΛHΔPA (Kέκρ�π�ς 12, Πλάκα, τηλ. 32.29.440). Παιδική Σκηνή. Mάν�υ K�ντ�λέων «O.E.E. απ� τ’ ά-

στρα». B. Π�λίτης. (Kυρ. 11 π.μ. - 3 μ.μ.).
ΛYPIKH ΣKHNH - OΛYMΠIA. Bραδιά Mπαλέτ�υ (Kυρ.).
MEΓAPO MOYΣIKHΣ – AIΘOYΣA ΦIΛΩN THΣ MOYΣIKHΣ. H Aλίκη Kαγιαλ�γλ�υ τραγ�υδά Mάν�

Xατ*ιδάκι (Tρ., Tετ.). AIΘOYΣA ΔHMHTPH MHTPOΠOYΛOY. Tρία μικρά μι�ύ*ικαλ των K�ύ-
κ�υ, Kυπ�υργ�ύ, K�υρ�υπ�ύ (Tρ., Tετ.), Παραλλαγές σε δημ�τικά θέματα (Πεμ.).

METAΛΛA�H (Yμηττ�ύ 56 και Mαραθών�ς - αίθ�υσα Γκ�υέρνικα - Kαμίνια, τηλ. 48.28.647,
41.30.761). Aν. Mπελεγρή «O Mέταλλ�ς, � Kλ��υν και � K�κκιν�ς».

MINΩA (Πατησίων 91, τηλ. 82.10.048 - 82.32.578). Eνεκεν - Bέμπερ «Kυρία Πρ�έδρ�υ». B. Tρι-
�ύλλη, Π. K�ντ�γιαννίδης.

MONTEPNOI KAIPOI - ΠAPOΔOΣ (Γεννηματά 20, τέρμα Παν�ρμ�υ, τηλ. 69.29.090). Aντ�ν Tσέ"��
«Θεί�ς Bάνιας» (Παρ., Σα�., 9.15) ΠAIΔIKH ΣKHNH. Θεατρικ� Παι"νίδι - Oμάδα Πάρ�δ�ς (Σα�.
3 μ.μ. - 4.30 μ.μ.).

MOYΣOYPH (Πλ. Kαρύτση 6, τηλ. 32.32.391). K. Γ�υ�τερ"α�υ* «T� τραγ�ύδι μας». Aγγ. Aντων�-
π�υλ�ς, B. Παναγ�π�ύλ�υ, Eλ. Φωτί�υ.

MΠPONTΓOYAIH (Πατησίων και Aγ. Mελετί�υ, τηλ. 86.20.231). Δ. Ψαθά «H "αρτ�παί"τρα». Pένα
Bλα"�π�ύλ�υ, Eρρ. Mπρι�λας.

OΔOY ANTIOXEIAΣ (Aντι�"είας 1 και Πιπίν�υ, τηλ. 88.32.050). Φραντς Kά�κα «η Δίκη». Π. Oικ�-
ν�μ�π�ύλ�υ, Aντ. Aλε%ί�υ.

OΔOY EPMOY (Eρμ�ύ 106, M�ναστηράκι, τηλ. 32.14.950, 86.40.555). Λ�ρκα «H θαυμαστή μπαλω-
ματ�ύ». M Pα*ή, T. Xρυσ�ύλης.

OΔOY KEΦAΛΛHNIAΣ (Kε�αλληνίας 16, τηλ. 88.38.727). T. Nτ�ρστ «O Φερνάντ� Kραπ π�υ έγρα-
ψε ένα γράμμα». Mπ. Aρ�ανίτη, Γ. B�γλης.

OΔOY KYKΛAΔΩN (Kε�αλληνίας και Kυκλάδων 11, Kυψέλη, τηλ. 82.17.877). «Nέα Σκηνή» Λευτέ-
ρη B�γιατ*ή. Γ. X�ρτάτση «Kατσ�ύρμπ�ς». N. Z�ρμπάς, Στ. Λι�αθιν�ς.

ΠANEΛΛHNION (Λεω�. Συγγρ�ύ 106, τηλ. 92.34.197) Mπεθ Xένλι «Eγκλήματα καρδιάς». Kατερί-
να Bασιλάκ�υ, Aννα Φ�νσ�υ, Eύα K�ταμανίδ�υ.

ΠEPOKE (Oδυσσέως 2 - Πλ. Kαραϊσκάκη, τηλ. 52.40.040, 52.32.132). Eπιθεώρηση «Aπ� τ� ω" στ�
Πασ...ω"». Στ. Ψάλτης, N. Παπαναστασί�υ.

ΠEIPAMATIKO ΘEATPO THΣ ΠOΛHΣ (Σταδί�υ 4, τηλ. 32.22.035). Bασ. Aνδρε�π�υλ�υ «Aγρια Παι-
"νίδια». Tατιάνα Λύγαρη, Kίμων Pηγ�π�υλ�ς.

ΠOΛYTEXNO (Mαυρ�μι"άλη 157 & Δ. Aκρίτα - Παναθήναια, τηλ. 64.26.666, 64.11.048). Παιδική
Σκηνή. Aλαν Eϊκμπ�ρν «A�ρατ�ι Φίλ�ι». Δημ. Iωακειμίδης (Kυρ. 11 π.μ.-3 μ.μ.).

ΠOPTA (Mεσ�γείων 59, τηλ. 77.11.333). Σ. Xιλ - Σ. Mάλατρατ «H γυναίκα με τα μαύρα». Aλ. Aλε-
%ανδράκης, Δ. Kατρανίδης. MIKPH ΠOPTA >ένιας Kαλ�γερ�π�ύλ�υ. Pάινερ Xά"�ελντ «O
M�ρμ�λης» (Σα�. 3 μ.μ., Kυρ. 11 π.μ. - 3 μ.μ.).

PIAΛTO - ΘIAΣOΣ ’81 (Kυψέλης 54 & Aγ. Mελετί�υ, τηλ. 82.18.973, 88.27.000). Γκ�λντ�νι «Kα�γά-
δες στην Kι�τ*α». N. Δα�νής, Γ. Γεωγλερής, N. Nικ�λά�υ. ΠAIΔIKH ΣKHNH. Θίασ�ς ’81. «Oι
περιπέτειες τ�υ Bαρ�ν�υ Mιν"ά�υ*εν» (Kυρ. 11 π.μ.-3 μ.μ.).

ΣHMEIO (Xαρ. Tρικ�ύπη 10, πίσω απ� τ� Πάντει�, τηλ. 92.29.579). Bασίλη Zιώγα «O Δ�ν Kι"ώτης
σε νέες περιπέτειες». Iωάννα Mακρή, Xρήστ�ς Γαλάνης.

ΣOYΠEP ΣTAP (Aγ. Mελετί�υ και Πατησίων, τηλ. 86.42.888). Eπιθεώρηση «Δώσε τ�ύρτα στ� λα�».
Nτίν�ς Hλι�π�υλ�ς, Nίκ�ς Pί*�ς, Zω*ώ Σαπ�υντ*άκη.

ΣTOA (Mπισκίνη 55 Zωγρά��υ, τηλ. 77.02.830). Mπ�στ «Mήδεια». Λ. Πρωτ�ψάλτη, Θ. Παπαγεωρ-
γί�υ.

ΣYΓXPONO ΘEATPO (N�ρντά�υ 12–14, Πλ. Γκύ*η, τηλ. 64.58.222). Πέτερ Bάις «H ανάκριση». Bα-
σίλης Διαμαντ�π�υλ�ς, Mαρίνα Γεωργί�υ.

ΣΦENΔONH (Mακρή 4 και Δι�ν. Aρε�παγίτ�υ, Mακρυγιάννη, τηλ. 92.35.296). M�ρ�ές απ� τ� έρ-
γ� τ�υ Bι*υην�ύ. Aννα K�κκίν�υ.

TEXNOXΩPOΣ (Πρώην εργ�στάσι� Φι%, Πατησίων 307, στάση Kλωναρίδη). Oμάδα Θέαμα. «Στ�
�άθ�ς ...�άθ�ς αμέτρητ�».

TZENH KAPEZH (Aκαδημίας 3, τηλ. 36.36.144, 36.25.520). Aρθ�υρ Mίλλερ «O θάνατ�ς τ�υ Eμπ�-
ράκ�υ». K. Kα*άκ�ς, Δ. Mπεμπεδέλη, Γ. Kυρίτσης. Παιδική Σκηνή: «Παιδική Aυλαία» Γ. Kαλα-
τ*�π�υλ�υ. Aριστ��άνη «Eιρήνη» (Kυρ. 11 π.μ. - 3 μ.μ.).

XATZHXPHΣTOY (Πανεπιστημί�υ 38, τηλ. 36.27.248, 36.10.171). Λ. Mι"αηλίδη - B. Mακρίδη «T�
...κ�ρ�ιδ� της "ρ�νιάς». Π. Mι"αλ�π�υλ�ς, Γ. M�ρτ*�ς.
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TO ΠPOTOΓNΩPO αυτ� κρασί, αγαπητ�ί μ�υ ανα-
γνώστες πρ�έρ�εται απ� ένα ελληνικ� και ιδι�κτητ� αμπελώνα
π�υ δεσπ��ει στις πλαγιές τ�υ Mπ�ρντ� της Γαλλίας. Πρ�ς τ�
παρ�ν είναι λιγ�στ� αλλά πανέμ�ρ��, μ�ν� για εκλεκτ�ύς και
�ίλ�υς λιγ�στ�ύς.

O γνωστ�ς για τις υπέρ��ες γεύσεις τ�υ κα�έ Bravo, π�υ
πρ�σ�έρει �ρ�νια στη �ώρα μας, επι�ειρηματίας Θε�δωρ�ς Σα-
μ�ύρκας αγ�ρασε απ� πάθ�ς και μεράκι για τ� καλ� κρασί ένα
μικρ� και πρ�σεγμέν� αμπελώνα πριν απ� δύ� �ρ�νια στην π�-
λη τ�υ Cadillac.

M�λις #γήκε τ� πρώτ� κρασί απ� τ� κτήμα, έγιναν και τα �ρ-
θ�δ�%α #απτίσια. Στ� ε�ρτασικ� τραπέ�ι τ�υ διάσημ�υ Claude
Darrose στ� Langon, καλεσμέν�ι αμπελ�υργ�ί, � �ιν�λ�γ�ς, �
συμ#�λαι�γρά��ς και γνωστ�ί δ�κιμαστές ε%εθεία�αν τ�ν γευ-
στικ� �αρακτήρα π�υ �ανέρωναν �ι δύ� �ιάλες τ�υ κυρ Θ�δω-
ρ�υ με την ελληνική ψυ�ή και τ� μπ�ρντ�λέ�ικ� ταμπεραμέ-
ντ�...

T� �ν�μα των νέων κρασιών: Oι δύ� Mαργαρίτες.
Aπ� την Σαντ�ρινιά λ�ιπ�ν Mαργαρίτα, σύ�υγ� τ�υ κυρί�υ

Σαμ�ύρκα, τ� κρασί αυτ� κληρ�ν�μησε την αριστ�ρκατική και
κ�σμ�π�λίτικη συμπερι��ρά στη γεύση, ενώ απ� τη μικρή και
�αριτωμένη Mαργαρίτα –εγγ�νή της Σαντ�ρινιάς– πήρε τη νε-
ανικ�τητα και τη �ρεσκάδα π�υ διαθέτει στη μύτη...

Oμως κάτω απ� τ� άγρυπν� και ανήσυ�� μάτι τ�υ κυρί�υ
Σαμ�ύρκα, �ιν�π�ιήθηκε αρ�ικά τ� λευκ� και αρωματικ�
Sauvignon Blanc με τη μέθ�δ� της πρ��υμωτικής εκ�ύλισης πα-
ρ�υσία α�ώτ�υ, ενώ τ� ερυθρ� Cabernet - Sauvignon και Merlot
με την κλασική μπ�ρντ�λέ�ικη μέθ�δ�, μέσα σε καιν�ύργια
δρύινα #αρέλια.

Tα λευκά στα�ύλια �θάν�υν στ� �ιν�π�ιεί� π�λύ σύντ�μα
διανύ�ντας διαδρ�μή 200 μέτρων, πιέ��νται και �δηγ�ύνται σε
ειδική αν�%είδωτη κατασκευή π�υ ε%ασ�αλί�ει την παραμ�νή
των αρωματικών �λ�ιών της ρ�γας με τ� γλεύκ�ς π�υ πρ�στα-
τεύεται απ� τ� ά�ωτ� για 8 συνε�είς ώρες.

Στη συνέ�εια, � στα�υλ�π�λτ�ς �δηγείται στ� πνευματικ�
πιεστήρι�, ενώ μετά τη διπλή στατική διαύγαση, αρ�ί�ει η ελεγ-
��μενη αλκ��λική �ύμωση στ�υς 18 #αθμ�ύς Kελσί�υ.

Tέλ�ς μετά τις κατεργασίες της ψύ%ης και τ�υ �ιλτραρίσμα-
τ�ς, τ� κρασί ετ�ιμά�εται για την εμ�ιάλωση π�υ πραγματ�-
π�ιείται στην αρ�ή της άν�ι%ης. Mετά μια απαραίτητη %εκ�ύ-
ραση δύ� μηνών περίπ�υ, είναι έτ�ιμ� να τα%ιδέψει σε �λα τα
μέρη της γης.

Στην περίπτωση της ερυθράς �ιν�π�ίησης, τ� κρασί υ�ίστα-
ται μια 12μηνη παλαίωση και καιν�ύργια δρύινα #αρέλια τα �-
π�ία ανανεών�νται κάθε δύ� �ρ�νια. Eτσι τ� άρωμα τ�υ
Cabernet μεταμ�ρ�ώνεται σε μπ�υκέτ�, απ� την ύπαρ%η της
#ανιλίνης τ�υ δρύιν�υ.

Για λίγ�υς μήνες μετά τη δεύτερη �ύμωση (την μηλ�γαλακτι-
κή), διαυγά�εται και κ�λλαρί�εται με ασπράδι αυγ�ύ, �πως τα
περισσ�τερα κρασιά στ� Mπ�ρντ�, ενώ μαλακώνει υπ�μ�νετι-
κά στ� υπέρ��� %ύλιν� σπίτι για τ� �π�ί� �ρ�ντί�ει καθε τ�σ�
� μερακλής ιδι�κτήτης.

Eτσι μετά την πρώτη διετία απ� την ημέρα εμ�ιάλωσης, απ�-
κτά τ�ν περιπ�θητ� #ελ�ύδιν� �αρακτήρα, ενώ συν�δεύει ιδα-
νικά �λα τα κρεατικά στη σ�άρα και τα δυνατά κίτρινα τυριά.

Eτσι, ενώ η λευκή �ιάλη είναι έτ�ιμη για κατανάλωση την ε-
π�μενη �ρ�νιά απ� τη �ρ�νιά παραγωγής, για τις κ�κκινες
Mαργαρίτες, �ρειά�εται υπ�μ�νή 3-5 �ρ�νων πριν �θάσ�υν στ�
μά%ιμ�υμ της γευστικής τ�υς απ�κ�ρύ�ωσης.

Tις δύ� μαργαρίτες έντυσε � καλλιτέ�νης �ωγρά��ς Xρή-
στ�ς Σαμ�ύρκας (υι�ς π�υ διαπρέπει στ� ε%ωτερικ�) σ�εδιά��-
ντας τις μακέτες των ετικετών π�υ μ�λις έ�τασαν και στην
Eλλάδα. Πλαγιαστά και περή�ανα, απ�κλειστικά μέσα σε %υ-
λ�κι#ώτια των έ%ι �ιαλών, τα κρασιά αυτά πιθαν�ν να εμ�ανι-
σθ�ύν και στην αγ�ρά, εκτ�ς αν τελικά διανεμηθ�ύν σε γνω-
στ�ύς και �ίλ�υς για μια πρώτη δ�κιμή. Πρ�κειται για πέντε �ι-
λιάδες �ιάλες των 750 ml (λευκ� τ�υ 1992 και ερυθρ� τ�υ 1991).

Δ�κιμά��ντας τ� λευκ� Bordeaux «Les deux Marguerites» ε-
σ�δείας 1992, %ε�ώρισα α#ίαστα τ� λεπτ� άρωμα λ�υλ�υδιών,
�π�υ κυριαρ�εί η #ι�λέτα και τ� αγι�κλημα, ενώ η πληθωρική
�ρ�υτώδης γεύση, ισ�ρρ�πείται θαυμάσια στ�ν �υρανίσκ� απ�
τη νευρώδη επίγευση και �ρεσκάδα τ�υ στ�ματ�ς.

Συν�δεύει αρμ�νικά �λα τα θαλασσινά της �ώρας μας απ�-
δεικνύ�ντας �τι � πετυ�ημέν�ς αυτ�ς γάμ�ς Francohellenique,
�ρ�θετεί την αρ�ή για τη διατήρηση των αυθεντικών γεύσεων
της Eυρώπης, αιώνες τώρα π�υ καλλιεργ�ύνται με γνώση και
υπ�μ�νή.

Eύ��μαι να δ�κιμάσετε σύντ�μα κάπ�ια απ� τις δύ� μαργα-
ρίτες, να τις απ�λαύσετε ή να τις �υλά%ετε σωστά �ωρίς να...
μαραθ�ύν.

ΓEYΣEIΣOINOΣ  O  AΓAΠHTOΣ

«Oι δύ� μαργαρίτες»
T�υ Δημήτρη Xατ�ηνικ�λά�υ

T�υ Hλία Δελλ�γλ�υ

Xειμωνιάτικη τηγανητή σαλάτα
Tης Mαρίας Xαραμή

ΣTO ΠPOHΓHΘEN δίδυμ� αιέρωμα της «Kα-
θημερινής» για τ� B΄ Συνέδρι� Aμπελ��ινικής
Iστ�ρίας, η δική μας στήλη περι�ρίστηκε στ�
να ψελλίσει την ανάγκη συγκερασμ�ύ της
διερεύνησης τ�υ !θες με τ� παρ"ν. Mε τη #ώ-
σα και #έ�υσα καθημεριν"τητα π�υ αγγί#ει "-
λ�υς μας. Δί!ως να ’!ω συγκεκριμέν� σ!ήμα
κατά ν�υ. Eπειτα απ" την απλ�ϊκή επισήμαν-
ση πως περί τη διατρ�ή κιν�ύνται ασυντά-
κτως διά�ρες �μάδες και γκρ�υπ συμερ"-
ντων. Π�υ εν τέλει συγκλίν�υν ως πρ�ς τ�υς
στ"!�υς. Oργανισμ"ς Πρ�ωθήσεως E'αγω-
γών, � τ�υρισμ"ς με τις σ!�λές μαγείρων
–δηλαδή τ� κράτ�ς– μικρές ή μεγαλύτερες
(ι�μη!ανίες τρ�ίμων, π�τών με τα επαγγελ-
ματικά τ�υς "ργανα –ήγ�υν η παραγωγή–, δι-
ευρυν"μενες �μάδες καταναλωτών, ιδιωτών
ή συνασπισμένων σε λέσ!ες, συλλ"γ�υς γευ-
σιγνωσίας ή π�λιτιστικ�ύς, �ι �π�ί�ι κατάπλη-
κτ�ι ανακαλύπτ�υν ένα νέ� γνωστικ" και αι-
σθητηριακ" πεδί�, �ι διαημιστές, � Tύπ�ς,
�ι επιστήμ�νες "πως �ι αρ!αι�λ"γ�ι, �ι αρ!ι-
τέκτ�νες, �ι κ�ινωνι�λ"γ�ι, �ι ψυ!αναλυτές,
�ι εθν�λ"γ�ι, �ι ιλ"λ�γ�ι π�υ !άρη στην
πρωτ�(�υλία τ�υ διευθυντή τ�υ Π�λιτιστι-
κ�ύ - Tε!ν�λ�γικ�ύ Iδρύματ�ς της ETBA κυ-
ρί�υ Στέλι�υ Παπαδ"π�υλ�υ εισέ(αλαν, επι-
τέλ�υς, στην αρένα της γαστρ�ν�μικής ιστ�-
ρίας μας. Πρ�σέρ�ντας κάτι π�λύτιμ�: τ�
κύρ�ς. Tεκμηριών�ντας την υπερηάνεια
πως �ι Eλληνες ήγειραν στην Eυρώπη τ�ν π�-
λιτισμ" τ�υ κρασι�ύ και τ�υ ελαι"λαδ�υ. T�
να γνωρί#εις τις ρί#ες σ�υ είναι πρ�ν"μι�.

Eτσι, λ�ιπ"ν, αελώς αναλ�γι#"μ�υν π�ια
θα ’ταν η δυναμική τ�υ συντ�νισμ�ύ ενεργει-
ών των σκ"ρπιων αυτών �μάδων. «Aν τ� α-
ντελήθης μιλάς για ένα Iνστιτ�ύτ� Διατρ�-
ής» εσ!�λίασε � κύρι�ς Παπαδ"π�υλ�ς.

Eτσι πρ�έκυψε τ� σπέρμα εν"ς διαλ"γ�υ,
εν"ς �ράματ�ς Kι αν τ� κράτ�ς, κατ’ έθ�ς,
κωεύσει σειρά σας κύρι�ι (ι�μή!αν�ι σεις �ι
λιγ�στ�ί �ραματιστές και �νειρ�τ"κ�ι, πέραν
των "σων στενά πρ�διαγεγραμμένων !�ρη-
γιών π�υ επι!ειρήσατε ως τώρα και για τις �-
π�ίες η δική μας σελίδα δεν εείσθη συγ!α-
ρητηρίων, (γείτε μπρ�στάρηδες, (άλτε τ�
!έρι (αθιά στην τσέπη και με μεγαλ�σύνη ι-
δρύστε άμεσα τ� INΣTITOYTO ΔIATPOΦHΣ.

T� �π�ί� θα πρ�(εί: στη διαπλάτυνση τ�υ
δρ"μ�υ τ�υ Συνεδριακ�ύ θεσμ�ύ για τα (ασι-
κά είδη διατρ�ής απ�γρά�ντας: με εκδ"-

σεις, video, συνταγ�λ"γι� τα τ�πικά γαστρι-
μαργικά ιδιώματα της πατρίδας μας για τα �-
π�ία ελά!ιστα αλίμ�ν� γνωρί#�με. Kι αυτά α-
π" 'έν�υς ερευνητές. Mεταγρά�ντας στην
καθ�μιλ�υμένη και διδάσκ�ντας τ� παρελθ"ν
στ�υς επαγγελματίες μάγειρ�υς και σε ιδιώ-
τες μέσα απ" υπάρ!�ντες και μέλλ�ντες �-
ρείς (Xαρ�κ"πει�ς, Σ!�λές T�υριστικών
Eπαγγελμάτων, ιδιωτικές λέσ!ες). A propos
και ως εκ της εργασίας μ�υ συμ(αίνει να γνω-
ρί#ω π"σ�ι Eλληνες παρακ�λ�υθ�ύν τα σεμι-
νάρια των ευρωπαϊκών σ!�λών μαγειρικής
και π"σ�ι επίδ�'�ι γευσιγνώστες διψ�ύν να
μάθ�υν π�ια εντέλει είναι η επέκεινα τ�υ
μ�υσακά ελληνική κ�υ#ίνα. Πρ�εκτείν�ντας
τις εαρμ�γές αυτές έ'ω απ" τα γεωγραικά
μας "ρια με Συνέδρια, εκθέσεις, συμπ"σια,
πρ�(�λές ταινιών. Δι"τι στα fora των �μ�τέ-
!νων μας αλλ�δαπών παριστάμεθα σαν τω-
!�ί συγγενείς. Δυσλεκτικ�ί. /ε(ράκωτ�ι.

Yλικά για 4 άτ	μα

1 (αρύ πράσιν� λά!αν� ψιλ�κ�μμέν�
5 κ. σ. παρθέν� ελαι"λαδ�
4 κ. σ. 'ύδι
3 σκ. σκ"ρδ� !ωρίς την πράσινη �υρίτσα

κ�μμένες καθέτως στα 3
40 γρ. σ�υσάμι
40 γρ. #ά!αρη
1 κατερή πιπεριά ψιλ�κ�μμένη
λ�ύδα 1 π�ρτ�καλι�ύ (λεπτή !ωρίς ά-

σπρες μεμ(ράνες)
αλάτι

Eκτέλεση

Aναμιγνύ�υμε τ� ελαι"λαδ� με τ� σκ"ρδ�,
τη λ�ύδα π�ρτ�καλι�ύ και την πιπεριά αή-
ν�ντας να ε'ελι!θ�ύν τα αρώματα επί 6 ώρες.

Διαλύ�υμε τη #ά!αρη στ� 'ύδι.
Zεσταίν�υμε τ� μίγμα λαδι�ύ σε !αμηλή

ωτιά επί 8-10 λεπτά.
Δυναμών�υμε τη ωτιά και τηγανί#�υμε τ�

σ�υσάμι επι 1 λεπτ".
Πρ�σθέτ�υμε λίγ� λίγ� τ� λά!αν� ανακα-

τεύ�ντας συνε!ώς μέ!ρις "τ�υ πάρει ένα α-
ντ�ι!τ�κάσταν� !ρώμα !ωρίς να καεί. Aλατί-
#�υμε.

Πρ�σθέτ�υμε τ� μίγμα 'υδι�ύ λίγ� λίγ�.
Tηγανί#�υμε έως "τ�υ ε'ατμισθ�ύν τα υγρά
και τ� λά!αν� γίνει καετί. Σερ(ίρεται #εστ"
ή !λιαρ" συν�δεύ�ντας κρέας σ!άρας. H
�υντ�υκένια γεύση τ�υ τηγανητ�ύ λά!αν�υ
θα σας εκπλή'ει.
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Tης Mίκας Tασούλη

H σωστή και σ	αιρική ενημέρωση
των ακρ�ατών θα είναι � πρωταρ-
�ικ�ς στ���ς τ�υ ΣKAΪ 100,4 και
για τ� 1994. O σταθμ�ς θα συνε�ί-
σει την π�ρεία τ�υ δίπλα στ�ν π�-
λίτη, ρί�ν�ντας τ� �άρ�ς ��ι μ�ν�
στα δικαιώματά τ�υ αλλά και στις
υπ��ρεώσεις τ�υ απέναντι στ�
κ�ινωνικ� σύν�λ� και τ� περι�άλ-
λ�ν. T� πρ�γραμμα θα είναι σύγ-
�ρ�ν� και θα ακ�λ�υθήσει τ�ν
παλμ� των π�λιτικ�κ�ινωνικών α-
παιτήσεων, ενώ παράλληλα θα α-
νταπ�κριθεί στην ανάγκη τ�υ τ�-
π�υ για σταθερή π�λιτισμική ταυ-
τ�τητα. Bέ�αια, έ!ω απ� τα σ�έ-
διά τ�υ για τη �ρ�νιά π�υ !εκινά,
� ΣKAΪ 100,4 δεν θα α	ήσει και
την ψυ�αγωγία των ακρ�ατών, η
�π�ία θα 	ρ�ντιστεί ιδιαίτερα μέ-
σα απ� τ� πρ�γραμμα τ�υ σταθ-
μ�ύ.

���

T� ραδι��ων� τ�υ «Aντέννα» !ε-
κινά αυτές τις ημέρες τ�ν πρ�-
γραμματισμ� της νέας �ρ�νιάς. O
σταθμ�ς θα πρ��εί σε λιγ�στές
αλλαγές τ�υ πρ�γράμματ�ς, �ι �-
π�ίες δεν θα είναι θεαματικές και
θα απ�σκ�π�ύν περισσ�τερ� σε
δι�ρθωση �ρισμένων μικρ�πρ�-
�λημάτων. T� ύ	�ς και τ� πρ�σω-
π� τ�υ σταθμ�ύ θα παραμείνει
σταθερ� τ� 1994. Eμ	αση θα δ�-
θεί στη #ώνη 7.30 με 12 τ� �ράδυ,
η �π�ία θα περιλαμ�άνει ψυ�α-
γωγικές εκπ�μπές με !ένη μ�υσι-
κή και θα απευθύνεται σε μικρ�-
τερες ηλικίες. Eπίσης, θα ενισ�υ-
θεί τ� πρ�γραμμα τ�υ Σα��ατ�-
κύριακ�υ με ενημερωτικές εκπ�-
μπές, μετα!ύ άλλων και τ�υ Θ�-
δωρή Δρακάκη. Πάντως � σταθ-
μ�ς δεν θα συνεργαστεί με και-
ν�ύργια πρ�σωπα, αλλά θα α!ι�-
π�ιήσει τα υπάρ��ντα.

���

O Flash 9,61 !εκίνησε την και-
ν�ύργια �ρ�νιά με ένα μεγάλ� α-
	ιέρωμα στη συμπλήρωση 20 �ρ�-
νων απ� τη Mεταπ�λίτευση. T� α-
	ιέρωμα τ�υ σταθμ�ύ δεν θα αρ-
κεστεί στη ραδι�	ωνική μετάδ�ση
τ�υ συγκεντρωμέν�υ υλικ�ύ, αλ-
λά θα πλαισιωθεί και απ� άλλες
εκδηλώσεις, �πως την έκδ�ση ε-
ν�ς λευκώματ�ς - ντ�κ�υμέντ�υ
για την τελευταία 20ετία. Kατά τ’
άλλα θα δώσει �άρ�ς στην άμεση
μετάδ�ση των γεγ�ν�των και θα
επιδιώ!ει να είναι ένας δυναμικ�ς
ειδησε�γρα	ικ�ς σταθμ�ς.

���

H νέα �ρ�νιά δεν θα 	έρει θεαμα-
τικές αλλαγές στ� δημ�τικ� σταθ-
μ� της πρωτεύ�υσας. Aλλωστε �
«Aθήνα 9,84» !εκίνησε στα τέλη
τ�υ ‘93 τ� καιν�ύργι� ανανεωμέ-
ν� τ�υ πρ�γραμμα, τ� �π�ί� απ�-
δέ�θηκαν θετικά �ι ακρ�ατές τ�υ.
Φυσικά, δι�ρθωτικές κινήσεις εν-
δέ�εται να γίν�υν �σ� τ� πρ�-
γραμμα δ�κιμά#εται «στ�ν αέρα»,
γεγ�ν�ς �έ�αια π�υ ισ�ύει για κά-

EPTZIANATHΛEOPAΣH
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Tηλε�πτικ�ί μάγ�ι
Φωτεινές απ�πειρες «αντιλ�γ�υ» μέσα στ�ν ���ερ� τηλε�πτικ� «λ�γ�»

Tης Π�πης Διαμαντάκ�υ

OTAN TO YΨIΣTO ερώτημα, π�υ ανέ-
δει�ε η επικαιρ�της της ε�δ�μάδ�ς,
π�υ πέρασε ήταν «με π�ι�ν εκ των
δύ�, τ�ν υι� ή τ�ν πατέρα, θα μείνει
τ� εντέ�νως κατασκευασμέν� νέ�
σύμ��λ� τ�υ «τηλε�πτικ�ύ σε�», η
Aναστασία», �ταν γέμισε η μικρή �-
θ�νη μαύρα κεριά και κ�υκλάκια
καρ!ιτσωμένα αντί τις συνήθεις ε-
�ρταστικές μπάλες και γιρλάντες, �-
ταν ανατρι�ιαστικών περιγρα!ών ρε-
π�ρτά" για τ� σε��υαλικ� έγκλημα
τ�υ παιδ�κτ�ν�υ της Eρμι�νης αντι-
κατέστησαν τις �ριστ�υγεννιάτικες
ιστ�ρίες για τα καλικαντ"αράκια και
τ�υς Tρείς Mάγ�υς, �ταν επαγγελ-
ματίες «αστέρες» της τηλε�πτικής
μας !λυαρίας αγωνι�ύντες για τη
διατήρηση της πρ�σ��ής τ�υ κ�ιν�ύ
στ� πρ�σωπ� τ�υς και υπ�τάσσ�-
ντες τ�ν δημ�σι�γρα!ικ� τ�υς επαγ-
γελματισμ� στην π�σ�στ�θηρία των
καναλιών, επιδίδ�νται στην ανα"ήτη-
ση κ�υτσ�μπ�λίστικων απ�καλύψε-
ων απ� τ�υς καλεσμέν�υς τ�υς, �-
ταν �ι ιερές στιγμές της ερωτικής
συνεύρεσης δύ� πρ�σώπων γίν�νται
αντικείμεν� δημ�σιας συ"ήτησης για
να πρ�σελκύσ�υν τ� ενδια!έρ�ν
των τηλεθεατών στ� πρ�σωπ� των
πρωταγωνιστών τ�υς, �ταν δημ�σι�-
γρά!�ι εμ!ανί"�νται σε ρ�λ�υς ανα-
κριτή, αστυν�μικ�ύ ή και δικαστή και
η μικρή �θ�νη !αίνεται να αντικαθι-
στά "ωτικές λειτ�υργίες τ�υ δημ�-
κρατικ�ύ μας συστήματ�ς, κ�ινωνι-
κές σ�έσεις ή και ερωτικές τ�τε δεν
μπ�ρεί παρά να ανησυ�ήσ�υμε σ�-
�αρά για τ� μέλλ�ν αυτής της κ�ινω-
νίας των ��μ�αρδισμένων απ� τηλε-
σκ�υπίδια τηλεθεατών. 

Eυθύνες

Hδη σε �ώρες με περισσ�τερ� απ�
τη δική μας ανεπτυγμένη τηλε�ραση
έρευνες έ��υν δώσει τα πρώτα ανη-
συ�ητικά σημάδια της σ�έσης μετα-
�ύ της πρ���λής �ίας απ� την τηλε-
�ραση και της αύ�ησης της εγκλημα-
τικ�τητας, μετα�ύ τ�υ καλλιεργ�ύ-
μεν�υ απ� τα τηλε�πτικά πρ�τυπα
«θρησκευτικ�ύ» υλισμ�ύ και την α-
νάπτυ�η αιρέσεων π�υ υπ�σ��νται
«κέρδη» εδώ και τώρα στ�υς �πα-
δ�ύς τ�υς. Oσ� για μας η πρ�σ!ατη
θύελλα απ�καλύψεων ανησυ�ητικών
ρωγμών στην «�μαλή λειτ�υργία»
της κ�ινωνίας μας άν�ι�ε τ�υς «α-
σκ�ύς τ�υ Aι�λ�υ» και τ� τηλε�πτικ�
πρ�γραμμα �ρέθηκε στ� επίκεντρ�
της δίνης των επικρίσεων. 

H τηλε�ραση έγινε � απ�δι�π�-
μπαί�ς τράγ�ς μιας κ�ινωνίας, π�υ
μ�λις άρ�ισε να συνειδητ�π�ιεί π�σ�
α!έθηκε στην υπνωτική δίνη της μι-
κρής �θ�νης και !υσικά η πρώτη της
αντίδραση ήταν να επιρρίψει τις ευ-

θύνες σε αυτήν, θε�π�ιώντας την για
μία ακ�μη !�ρά, με ένα δια!�ρετικ�
τρ�π� απ’ �,τι μέ�ρι τώρα και περνώ-
ντας απ� την πλήρη απ�δ��ή των ει-
κ�νων της στην πλήρη απ�ρριψή
τ�υς. Aπ� τ� �άθρ� της «θε�τητας
τ�υ καλ�ύ» η τετράγωνη τηλε�πτική
συσκευή ανέ�ηκε στ� �άθρ� της
«θε�τητας τ�υ κακ�ύ», έτσι �πως �ι
διά!�ρ�ι τηλε-μάγ�ι της πρ�σπα-
θ�ύν να μας πείσ�υν τ�ν τελευταί�
καιρ� �τι τις δυνάμεις τ�υ σατανά
μπ�ρ�ύν να π�λεμήσ�υν �ι δυνάμεις
της λευκής μαγείας για να απ�δε-
�θ�ύμε την ύπαρ�η «δυνάμεων» ανε-
�ήγητων και μαγικών, π�υ αυτ�ί �ι
γυάλιν�ι «ιερείς» της τηλε-μαγείας
γνωρί"�υν και απ�δέ��νται, π�σ�
μάλλ�ν εμείς �ι κ�ιν�ί θνητ�ί. 

Ωστ�σ�, τ� μ�ν� π�υ απαιτ�ύν τα
σημεία των τηλε�πτικών καιρών είναι
η ψύ�ραιμη αντιμετώπιση της μικρής
�θ�νης. T�τε ίσως ανακαλύψ�υμε
και μερικές νη!άλιες απ�πειρες δη-
μι�υργίας εν�ς «αντίλ�γ�υ» μέσα
στ�ν "�!ερ� τηλε�πτικ� «λ�γ�» και
τις ενισ�ύσ�υμε με την πρ�σ��ή μας,
αντιμετωπί"�ντας τη μικρή �θ�νη α-
πλώς σαν «κακή συνήθεια», π�υ πρέ-
πει να τεθεί υπ� έλεγ�� και ��ι σαν
θε�τητα με «μετα!υσικές δυνάμεις». 

Λ�γική

Aπ�πειρες σαν εκείνη τ�υ Πέτρ�υ
K�υναλάκη, π�υ με συν�μιλητές τ�ν
σκην�θέτη Kώστα K�υτσ�μύτη, τ�ν
ψυ�ίατρ� κ. Mυλωνάκη και την Πανε-
πιστημιακ� Mαρία K�μνην�ύ ανέλυ-
σαν τα !αιν�μενα της τηλε-δαιμ�ν�-
λ�γίας με λ�γική και ψυ�ραιμία, μ�ι-
ρά"�ντας τις ευθύνες σε τηλε�ραση,
Tύπ� και κ�ιν�, π�υ �σ� κι αν δεν θέ-
λ�υμε να τ� παραδε�θ�ύμε είναι συ-
γκ�ινων�ύντα δ��εία. Ή ακ�μη απ�-
πειρες σαν κι εκείνη της Aννας Mι�α-
λιτσιάν�υ και τ�υ New Channel, π�υ
�ράδυ Kυριακής, απέναντι απ� μια
P�ύλα K�ρ�μηλά, π�υ συγ�έ�ντας
την ψυ�αγωγία τ�υ κ�ιν�ύ με την αυ-
τ�πρ�σ��λή της γυναικείας της υπ�-

στασης επιδείκνυε τα υπερ�ειλί"�-
ντα απ� τις μαύρες "αρτιέρες και
τ�ύλια κάλη της, εκείνη αντέτα�ε μια
συνέντευ�η τ�υ γλύπτη Tάκη, απ�
την �π�ία �έ�αια εί�ε κρατήσει, με
ένα εμ!ανώς άτε�ν� μ�ντά", τα πι�
αιρετικά, τα πι� επιθετικά, τα πι� κ�-
σμικά, τα λιγ�τερ� σ�ετικά με την
Tέ�νη κ�μάτια της. T�υλά�ιστ�ν �-
μως �ρησιμ�π�ίησε την τηλε�πτική
«τε�νική» τ�υ εντυπωσιασμ�ύ, για
να τρα�ή�ει την πρ�σ��ή τ�υ κ�ι-
ν�ύ, σε κάπ�ι�ν π�υ υπηρετεί την
Tέ�νη, την π�ίηση της "ωής και την
�μ�ρ!ιά της.

Xι�ύμ�ρ

Aλλά �ι πι� γλυκά ανατρεπτικές
στιγμές τ�υ ��ρ��ρώδ�υς τηλε�πτι-
κ�ύ «λ�γ�υ» είναι τ� σωτήρι� �ι�ύ-
μ�ρ �ρισμένων εκπ�μπών, π�υ πα-
ρ�υσιά"�υν μια τηλε�ραση αυτ�σαρ-
κα"�μενη και αυτ�καταργ�ύμενη.
Παράδειγμα εκείν� τ� επεισ�δι� τ�υ
συνήθως ελα!ρ�τατ�υ και αν�ύσια
κωμικ�ύ σήριαλ «Oι μεν και �ι δεν»,
π�υ κατά!ερε να σατιρίσει εύστ��α,
τ� κύκλωμα της τηλε�πτικής κατα-
σκευής ψευτ�-ηρώων και δήθεν
πρ���λής των αδικημένων της "ωής
απ� εκπ�μπές τύπ�υ Xαρδα�έλλα,
με ένα Pήγα A�ελ� να υπ�δύεται με
έ���α κωμική σ��αρ�τητα τ�ν δημ�-
σι�γρά!� - «κ�ινωνικ� λειτ�υργ�».

Aλλά πάνω απ� �λα στέκεται τ� κα-
ταλυτικ� �ι�ύμ�ρ τ�υ Λάκη Λα"�π�υ-
λ�υ, π�υ δεν ά!ησε τίπ�τε �ρθι� και
πάλι με τρεις μ�ν� ατάκες τ�υ διλ�-
γ�υ τραγ�υδίαστριας Mήτσης και Kα-
ρακαλτάκας, �π�υ η πρώτη είναι «κα-
λεσμένη στην εκπ�μπή εκείν�υ π�υ
πας και λες πώς τ� κάνεις και με π�ι-
�ν» και ψά�νει να �ρει κάτι εντυπω-
σιακ� «π�υ δεν τ� ’��υν πει �ι άλλες».

«Θα πω �τι τ� ’κανα στ� Mέγαρ�».
«Mπρά��, αυτ� να πεις. O,τι γίνεται
εκεί είναι καλ�». «Mε π�ι�ν, �μως τ�
’κανα; Θα πω, με αυτ�ν τ�ν Kαρέρα».
«Nαι, στ� Mέγαρ� με τ�ν Kαρέρα, τ�
καλύτερ�!».

Φωτεινή ε�αί-
ρεση στ� τηλε-
�πτικ� κιτς α-
π�τελεί τ� �ω-
τικ� �ι�ύμ�ρ
τ�υ Λάκη Λα��-
π�υλ�υ
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AΦIEPΩMA

Παραδ�σιακά ελαι�τρι�εία
H αρ�ιτεκτ�νική και � ε��πλισμ�ς τ�υ μεγάλ�υ ελαι�τρι�εί�υ στ� Mαρ�υλά Pεθύμν�υ

T�υ Aντώνη Kατσαράκη

Aρ�ιτέκτ�να

ΦTANONTAΣ στ� Pέθυμν� απ ανα-
τ�λικά, λίγα �ιλιμετρα πριν απ την
πλη, μλις π�υ γίνεται αντιληπτή η
παρ�υσία ενς �ωρι�ύ, πάνω σε έναν
απ τ�υς λ��υς π�υ �ρί��υν τ�ν ε-
λαιώνα.

O Mαρ�υλάς �τίστηκε σε �ύσει �-
�υρή θέση, έτσι ώστε να επ�πτεύει
τ� «δάσ�ς» απ πανύψηλες ελιές
π�υ καλύπτει την παράκτια περι��ή.
T� �ωρι, αν και ημιερειπωμέν�,
κρατά ακμα ισ�υρή την εικνα π�υ
πρέπει να παρ�υσία�ε κατά τ�ν 17�
και 18� αιώνα. Mια εικνα σ�ετικά α-
λώ"ητη απ τη �θ�ρ�π�ι αν�ικ�δ-
μηση των τριών τελευταίων δεκαε-
τιών. 

Στ�ν �ικισμ εντ�πίστηκε μεγάλ�ς
αριθμς εγκαταλελειμμένων ελαι�-
τρι"είων και ��υρωμένων κατ�ικιών
της Eνετ�κρατίας και  T�υρκ�κρα-
τίας, ενδεικτικών μιας �ε�υδαλικά
διαρθρωμένης κ�ινωνίας, απλυτα
"ασισμένης στην �ικ�ν�μία τ�υ λα-
δι�ύ. H �ργάνωση αυτή κ�ρυ�ώνεται
�υσικά και συμ"�λικά στ� ��υρωμέ-
ν� συγκρτημα π�υ δεσπ�ει στ�
ψηλτερ� σημεί� τ�υ �ωρι�ύ.

Eκεί, ένας ψηλς πύργ�ς–κατ�ικία
επι"λέπει την περι��ή και πρ�στα-
τεύει ένα τεράστι� ελαι�τρι"εί� π�υ
διαθέτει μεγάλ� περί"�λ� με απτ�-
μ�υς τ�ί��υς. H θέση και τ� μέγεθ�ς
των κτιρίων π�υ, αρ�ής γεν�μένης
με τ�ν πύργ�, ίσως κτίστηκαν την πε-
ρί�δ� 1571-1645, δηλών�υν καθαρά
την ύπαρ#η πλ�ύσιων γαι�κτημνων
με τελευταί� τ�ν T�υρκ�κρητικ αγά
Kεμάλη M�υστα�ά Kαρατ�α�έρη
π�υ τ� εγκατέλειψε τ� 1924.

T� ελαι�τρι�εί�
T� ελαι�τρι"εί� είναι ένας μ�ν�-

κμματ�ς πρισματικς γκ�ς, απλά
και λειτ�υργικά σ�εδιασμέν�ς, π�υ
διεκδικεί μως αισθητικές α#ιώσεις.

H κεντρική επι�άνεια έ�ει �ρθ�γω-
νικ περίπ�υ σ�ήμα, �ωρισμέν� σε
τέσσερα ίσα μέρη με τη "�ήθεια
τριών �ευγών τ#ων π�υ δημι�υρ-
γ�ύν ένα δυναμικ και γεμάτ� πλα-
στικτητα �ώρ�. 

Στ� ένα άκρ� τρεις μικρές απ�θή-
κες και τρία πατητήρια (N) (επ��ικά
�ρησιμ�π�ι�ύμενα για την απ�θή-
κευση τ�υ καρπ�ύ) δίν�υν ένα π�λυ-

γωνικ ε#ωτερικά περίγραμμα. Aντί-
θετα, η "�ρεινή πλευρά παραμένει α-
διάσπαστη, με τρία ψηλά σιδερ�ρα-
κτα παράθυρα και πρτα π�υ επικ�ι-
νωνεί με τ�ν τεράστι� περί"�λ�.

H αυλή (Y) αυτή ήταν �ωτικής ση-
μασίας για τη λειτ�υργία τ�υ ελαι�-
τρι"εί�υ. O παλις δρμ�ς π�υ πρ�-
σέγγι�ε τ�ν �ικισμ απ τ�ν "�ρρά
κατέληγε στ� �αρδύ θύρωμα τ�υ πε-
ρι"λ�υ. Φαντά��μαι τι τα υπ��ύγια
με τ�ν καρπ �ρησιμ�π�ι�ύσασν α-
π�κλειστικά την είσ�δ� αυτή, για να
�δηγηθ�ύν μέσω της αυλής στην κύ-
ρια είσ�δ� τ�υ ελαι�τρι"εί�υ (Σ), -
π�υ δίπλα στις απ�θήκες #ε��ρτώ-
ν�νταν �ι ελιές. 

Eκεί μπρ�στά "ρίσκεται και τ� στ-
μι� υπγειας δε#αμενής (Π) π�υ συ-
γκέντρωνε μέσω ευρηματικ�ύ συ-
στήματ�ς υδρ�ρρ�ών τα νερά της
"ρ��ής απ τ� τεράστι� δώμα τ�υ
κτιρί�υ.

E��πλισμ�ς

Mέσα στ� ελαι�τρι"εί� διασώ�εται
λ�ς σ�εδν � σταθερς ε#�πλισμς
τ�υ, επιτρέπ�ντας με κάπ�ιες παρα-
δ��ές να υπ�λ�γίσ�υμε την παραγω-
γή τ�υ σε 500 κιλά λάδι τ� εικ�σιτε-
τράωρ�. 

Για την π�λτ�π�ίηση τ�υ καρπ�ύ
δ�ύλευαν δύ� �εύγη τεράστιες μ�-
ν�λιθικές μυλπετρες (B), διαμέτρ�υ
1,41 μέτρων η κάθε μία. Aργτερα, ί-

σως, πρ�στέθηκε νεώτερ�υ τύπ�υ
«στρώση» (A) με τρεις μικρτερες
μυλπετρες, μεγαλύτερης απδ�-
σης. Eνας �τιστς πάγκ�ς (Γ) �ρησί-
μευε για την τ�π�θέτηση τ�υ π�λτ�ύ
στ�υς μπ�#άδες, ενώ εν συνε�εία
δύ� πιεστήρια (σώ��νται ελά�ιστα
λείψανά τ�υς) τ�ν μετέτρεπαν σε
π�λύτιμ� λάδι π�υ συγκεντρωνταν
σε λίθινη γ�ύρνα.

Για την επ�πτεία της λης διαδικα-
σίας π�υ πρέπει να �ανταστ�ύμε σε
24ωρη "άση, αν�ί�τηκαν αργτερα
δύ� εσωτερικά παράθυρα (P) και κα-
τασκευάστηκε #ύλιν� πάτωμα μετα-
#ύ πύργ�υ και ελαι�τρι"εί�υ. Mια
δεύτερη μικρτερη πρτα (T) ε#υπη-
ρετ�ύσε απ�κλειστικά τ�υς εν�ί-
κ�υς τ�υ πύργ�υ, σε αντίθεση με την
κύρι� είσ�δ� π�υ ανα�έραμε. (Σ)

Tεκμήρια

Yπάρ��υν π�λλά στ�ι�εία π�υ πα-
ραμέν�υν μερικώς ανερμήνευτα και
απαιτείται συστηματική έρευνα για
να πάψει να απ�τελεί τ� θέμα των ε-
λαι�τρι"είων στην Kρήτη �υσιαστικά
terra incognita. Tέλ�ς, η ερείπωση
και ραγδαία επιδείνωση της κατά-
στασης των κτιρίων, ίσως απ τα
σπ�υδαιτερα και καλύτερα τ�υ τύ-
π�υ στ� νησί, γεννά μάλλ�ν απαισι-
δ�#ες σκέψεις για τ� μέλλ�ν παρ-
μ�ιων τεκμηρίων της νεώτερης ιστ�-
ρίας μας. Θα τα δ�ύμε και αυτά να
καταρρέ�υν;Σ�έδι� αναπαράστασης τ�υ ελαι�τρι�εί�υ με τ�ν σταθερ� ε��πλισμ� τ�υ.

Mερική άπ�ψη τ�υ Mαρ�υλά, π�υ περι�άλλεται απ� τεράστι� ελαιώνα. Στ� κέντρ� τ�υ �ωρι�ύ δεσπ��ει � πύργ�ς και δίπλα
τ�υ τ� ελαι�τρι�εί�.
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