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Οι Ολύμποι είναι ένα μαστιχοχώρι που διατηρεί τόσο την 
αρχιτεκτονική του ταυτότητα όσο και τις παραδόσεις και 
την καθημερινότητα του, στο πέρασμα του χρόνου. 

Στην πατροπαράδοτη κουζίνα των Ολύμπων δεσπόζει η 
παρουσία της . Πρόκειται για μια μίξη μπαχα
ρικών με κύρια συστατικά την καυτερή πιπεριά και το 
μάραθο, με την προσθήκη αρωματικών φυτών (δυόσμος, 
θυμάρι, βασιλικός, ρίγανη), ανάλογα με το γούστο του 
κάθε νοικοκυριού. 

Αποτελεί ένδειξη μιας ιδιαίτερης φιλοσοφίας ζωής. 

Το όνομα λοιπόν «ασπέτσα», το όνομα αυτού του ειδικού 
και προσωπικού μπαχαρικού είναι ο τίτλος του περιοδι
κού μας. 

Όλοι έχουμε ανάγκη από μία προσωπική συνταγή που θα 
νοστιμεύει την καθημερινότητα μας. Επιδίωξη μας είναι 
η καλή σχέση με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Η 
ύπαρξη μας μέσα σ' ένα μικρό ή μεγάλο σύνολο που δε 
στερεί την ατομικότητα μας. 

Χρειαζόμαστε μια δική μας «ασπέτσα» που θα μας επι
τρέψει την ισορροπία ανάμεσα στο «εγώ» και το «εμείς». 
Που θα ορίζει το δικό μας «πολύ» και «λίγο», το δικό μας 
«άνοστο» και «γευστικό» στο μαγείρεμα της ζωής μας. 

^ ^η,σηκό του χιακού ιδιώμα-
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γυάλινα βαζάκια. αυνταγές και 

Σε τούτο το ταξίδι, περιηγητές γινήκαμε του χιώτικου 

παράδεισου. 

Ανακαλύπτοντας την κρυμμένη γοητεία και αρχοντιά των 

πολύτιμων πραγμάτων, μαγεία αλλοτινών καιρών μας 

κυριεύει. 

Σε κάθε μας πατημασιά, σε κάθε κλαδί, σε κάθε πέτρα, ο 

ανθρώπινος μόχθος συνοδοιπόρος και οδηγός μας. 

Ακολουθώντας τα ψιθυρίσματα των δέντρων και το 

μουρμουρητό του νερού, βρήκαμε καταφύγιο ησυχίας 

και γαλήνης. 

Η μυρωμένη πνοή του περιβολιού ανάσα μας, τα χρυσά 

μήλα των Εσπερίδων πολύτιμα δώρα στην ποδιά μας. 

Γυρνώντας το βλέμμα στα μεγαλόπρεπα αρχοντικά, νιώ

σαμε τις μυστικές φωνές ενός λησμονημένου κόσμου. Κι 

αναρωτηθήκαμε... 

Γιατί αφήκαμε τους «ανηβάτες» και κούρσεψαν το βίος 

και την ψυχή μας; 

Ας μαζέψομε, με περισσή ευλάβεια, όλα τα πολύτιμα 

απομεινάρια. 

Ας ψάξομε βαθιά μέσα μας τη σχέση με όλα όσα μας 

κάνουν να νιώθομε ζωντανούς, τώρα που αναζητούμε το 

δροσερό χάδι του τρεχούμενου νερού. 

Ας κρατήσομε φυλαχτό την ευαισθησία, την αισθητική, 

την ποίηση, το όνειρο. 

Ίσως τότε ξαναζωντανέψουν οι άρχοντες του κτήματος. 

Και ξανατρέξει καθάριο γάργαρο νερό στους «ποτιστά-

δες». 

Σταματουλάκη Αλεξάνδρα 

Δασκάλα - Υπεύθυνη ΚΠΕ 

Έρευνα - κείμενο: Θωμάς Καραμουσλής, Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ 

Κάμπος Χνου 
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Bret tivat ο Κάρτας ρ τα ηψβό^α και τα χωράφια τον. 

Οι μαντρότοιχοι είναι η ιδιαίτερη νότα τον, πρακτικό μέτρο και μοτίβο συνάμα, πον κρύβοννε 

πράγματα ταπεινά κι όμορφα: Γιαοεμιά, νερό μα^ανήοιο, κρύο, ^εμονάνΰια, μανταρίνια xpvea 

και κίτρα κίτρινα, νεράκια, που ό% φρέικα, καμαρώνοννε 6τα ϊέντρα eav χειμωνιάτικα ξώρα 

^οξη πρωί! φαηνοές, μνρωϊικά βεπτά απ τα περιβόλια, ταξιϊεύοννε κατά πον ψ>6ά ο άνεμος 

πότε ως τη Ιώρα πότε ως τα βουνά Κψά φορά και πάνω από τη 9djl<na, να ψβο^οννε ή 

ι καϊωωράουν το καράβι της γραμμής Ui τούτο hv είναι wwpia μόνο Ιβιάϊες ως τώρα 

ο9οννε τον αναΜψό τον νηοιού οαν έρχονται, ([αμπρόοκο^α, να Sow την ανοιξιάτικη Χίο 

Ν. Γιαβούρης 

w/oomov 

Η Χίος έχει μια σημαντική παρουσία στην ελληνική ιστορία από τους 

αρχαίους χρόνους ως τους νεώτερους. Ειδικότερα, κατά την περίοδο 

από τον 14ο έως τον 18ο αιώνα (Γενουατική κυριαρχία και στην συνέχεια 

Οθωμανική), αναπτύχθηκε μια δυναμική στο οικονομικό, κοινωνικό και 

πολιτιστικό επίπεδο. 

Ο Κάμπος κρατά ξεχωριστή θέση για το πολιτιστικό του υπόβαθρο και 

τις ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές και περιβαλλοντικές του αξίες. 

Η ιστορία του αρχίζει από την εποχή των Γενουατών (1346-1566) με την 

οργάνωση της οικονομίας και του εμπορίου, καθώς και την συστηματική 

καλλιέργεια και εμπορία των εσπεριδοειδών. 

Την άρχουσα τάξη αποτέλεσαν για πέντε αιώνες Βυζαντινοί τιτλούχοι, 

Γενουάτες άρχοντες και ντόπιοι πλούσιοι, που έχτισαν στο μοναδικό πε-

ριβάλλον του Κάμπου τις θερινές κατοικίες τους σε ένα αρμονικό συν-

δυασμό κατοικίας και παραγωγής. 

Με την ασθενή παρουσία της Οθωμανικής κυριαρχίας, ο Κάμπος γνώ-

ρισε τη μεγάλη του ακμή κατά τον 17ο και 18ο αιώνα όπου, εκτός από τις 

επιβλητικές επαύλεις, αναπτύχθηκε το εμπόριο μεταξωτών και εσπερι-

δοειδών, ενώ παράλληλα αναδείχθηκαν προσωπικότητες στα γράμματα 

και στις επιστήμες. 

Διακοπή σ' αυτή την πορεία αποτέλεσαν η τραγική σφαγή του 1822 και 

ο καταστρεπτικός σεισμός το 1881. Το μεσοδιάστημα αυτό ακολούθησε 

μια ανάκαμψη που έφθασε μέχρι 

τις τελευταίες δεκαετίες, για να συ

νεχιστεί στη συνέχεια μέχρι τις μέ-

ρες μας μια υποβάθμιση της περιο

χής οφειλόμενη κύρια στην φθορά 

των κτισμάτων, στα προβλήματα της 

παραγωγής και διάθεσης των εσπε-

ριδοειδών και στις κατατμήσεις των κτημάτων. 

Ο Κάμπος εκτείνεται νότια της πόλης της Χίου και σε μήκος 7 χιλ. και 

πλάτος 2 χιλ. σε μια πεδιάδα που διασχίζεται από τους χείμαρρους Παρ

θένη προς τα βόρεια και Κοκκαλά στο κέντρο καθώς και πολλά ρυάκια 

και ρέματα. 

Ανήκει διοικητικά στο Δήμο Χίου. Έχει γύρω στους 1.500 κατοίκους. 

Έχει σχολεία (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), πολλές εκκλησίες, πολιτι-

στικούς συλλόγους, τουριστικά καταλύματα (σε παλιά σπίτια ή νεότερα), 

μονάδες παραγωγής (ΑΣΕΧ, βιοτεχνίες γλυκών, ποτών, γάλακτος και τυ

ριού, κτήματα με βιοκαλλιέργειες). 

Για τους Χιώτες ο Κάμπος χωρίζεται σε επί μέρους τμήματα: Κοντά

ρι, Λευκωνιά, Σέρβα, Φραγκοβούνι, Μαρουλού, Θυμιανά, Κοροβυθάς, 

Καλαμπάκα, Σιερό, Βουδί, Κάμπος, Φασολάς, Χριστός, Γρου, Τάλλαρος, 

Λολόδεντρα, Σπηλάδια, Βάγια, Κάτω Γκιάζου, Άνω Γκιάζου, Άγιος Ισί

δωρος, Καρδαμάδα. 

2 Ι ασπέτσα 



Χωρισμένος σε διακόσια περίπου μεγάλα κτήματα, που στις μέρες μας 

πολλαπλασιάστηκαν με τις κατατμήσεις που ακολούθησαν, διασχίζε

ται από τρεις κύριους οδικούς άξονες και ένα δίκτυο από γραφικούς 

δρομίσκους, που περιβάλλονται από τους ψηλούς μαντρότοιχους των 

περιβολιών για προστασία των εσπεριδοειδών και της ιδιωτικής ζωής 

των κατοίκων. 

Στην περιπλάνηση μας σ' αυτούς τους δρομίσκους, μας εντυπωσιάζουν 

οι μεγαλοπρεπείς αυλόπορτες, τα πέτρινα κτίσματα, τα πανύψηλα αιω-

νόβια δένδρα καθώς και οι κορυφές των πορτοκαλόδενδρων που υπο

δηλώνουν την ύπαρξη του περιβολιού. Την κρυφή γοητεία του Κάμπου, 

όμως, την ανακαλύπτει κανείς όταν ανοίξει η αυλόπορτα και αποκαλυ

φθεί η πλακόστρωτη ή βοτσαλωτή αυλή σκιασμένη με τις κουκουναριές 

και τα κυπαρίσσια, το πηγάδι με το μάγγανο και τη στέρνα, το καθιστικό 

και την πέτρινη σκάλα που οδηγεί στην κατοικία, που μαζί με το περιβό-

λι συνθέτουν ένα χώρο καθημερινής ζωής και εργασίας. 

Το πρότυπο αυτό, που επαναλαμβάνεται με μικρές παραλλαγές στα πε-

ρισσότερα κτήματα, αποτελεί ένα σύνολο ιστορικό, αρχιτεκτονικό και 

περιβαλλοντικό με ιδιαίτερες πολιτιστικές αξίες. 

Η αρχιτεκτονική του Κάμπου χρονολογείται, αρχικά από την εποχή των 

Γενουατών, δηλ. τον 14ο αιώνα, μέχρι την περίοδο της μεγάλης ακμής, 

τον 18ο αιώνα. Οι πρώτες κατασκευές ήταν φρουριακού χαρακτήρα με 

την μορφή πέτρινων πύργων με μικρά ανοίγματα και κινητή γέφυρα για 

προστασία. Με την πάροδο του χρόνου, μετεξελίχθηκαν σε επιβλητικές 

επαύλεις, πάντοτε με τον ίδιο πωρόλιθο των Ουμιανών με δυο ή τρεις 

ορόφους με ξύλινη στέγη ή δώμα και με σκάλα μνημειώδη με άνετα 

πλατύσκαλα. Στο ισόγειο, υπήρχαν οι βοηθητικοί χώροι εργασίας και 

αποθήκες για την παραγωγή, ενώ στους ορόφους τα κύρια δωμάτια 

υποδοχής και ύπνου, και η βεράντα με τα καθιστικά (το τσαρδί). 

Η αρχιτεκτονική του, παρά τις επιρροές από το Βυζάντιο και τη Δύση 

αλλά ακόμα και από την Ανατολή, απόκτησε ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα 

διαχρονικά χάρη στη σημαντική οικοδομική παράδοση που αναπτύχθη

κε από τους ντόπιους τεχνίτες. Παράλληλα, η εύκολη επεξεργασία του 

πωρόλιθου βοήθησε για την δημιουργία θαυμαστών δειγμάτων τέχνης 

που συναντάμε στις σκάλες, στα πεζούλια, στα παράθυρα, στις γούρνες, 

στα ανάγλυφα κ.α. 

Οι δυο αλλεπάλληλες συμφορές, η σφαγή της Χίου το 1822 και ο μετέ-

πειτα σεισμός το 1881 έδωσαν την χαριστική βολή στην άνθηση της αρ

χιτεκτονικής του Κάμπου με την κατάρρευση των ορόφων όλων σχεδόν 

των πύργων. 

Αργότερα, άρχισαν δειλά-δειλά να επισκευάζονται τα ισόγεια καινά ξα

ναχτίζονται οι όροφοι σε ένα ενιαίο όγκο με αυτά, επηρεασμένα από τον 

νεοκλασικισμό της εποχής. Ευτυχώς, παρέμεινε άθικτος ο περιβάλλων 

χώρος, δηλ. η αυλή με το πηγάδι και τη στέρνα, οι αυλόπορτες, οι μαν-

δρότοιχοι και το περιβόλι, διατηρώντας έτσι το μοναδικό χαρακτήρα του 

Κάμπου. 

Σήμερα, η εξέλιξη είναι αμφιλεγόμενη. Παρά τις σχετικές κηρύξεις των 

Υπ. Πολιτισμού και ΥΠΕΧΩΔΕ, οι νεώτερες οικοδομές είναι ποικίλες 

στη μορφή και με συγκεχυμένες τάσεις. Αξιόλογες προσπάθειες ανα

βίωσης αρχοντικών, ή ανακαινίσεις με αρκετή ευαισθησία μικρότερων 

κατοικιών, δίνουν ένα πνεύμα αισιοδοξίας για το μέλλον του Κάμπου, 

που μειώνουν δυστυχώς μερικές φορές νεώτερα κτίσματα ξένα προς 

το χαρακτήρα και τις παραδοσιακές αξίες. Παράλληλα, η απαξίωση της 

παραγωγής και διάθεσης των εσπεριδοειδών συντελούν στη μετατροπή 

των περιβολιών σε επιδοτούμενα πατατοχώραφα με κίνδυνο αλλοίωσης 

της επί αιώνες διαμορφωμένης μοναδικότητας του Κάμπου, δηλ. του 

συνδυασμού της κατοικίας με το περιβόλι. 

Όμως, ο Κάμπος, ακόμη και σήμερα, διατηρεί τα σημαντικά στοιχεία της 

λειτουργικής του δομής, δηλαδή το συνδυασμό της ιδιαίτερης παραδο

σιακής αρχιτεκτονικής μορφής με τη λειτουργία και χρήση του περι-

βάλλοντος χώρου. 

Αποτελεί μια πρόταση για την προστασία του περιβάλλοντος, την αειφό-

ρο ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής. 

Φβεπψψή 

> ενίΐιαψέρον, η ψώνη και η ψπη eov 

βία τούτο τον τόπο και τις ομορφιές τον, 

όοες κρατήθηκαν μέχρι να ewavneow τις αΑπς οον, 

ήναι η μόνη τον avrmaen en βαρβαρότητα ης εποχής 

ΓΜοΛτοράκης 
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ι προέλευοη 
/εω/ροφίκΐΊ είόπλωοη 

Απαντώνται ως ιθαγενή φυτά στην 

Ν.Α. Ασία και ιδιαίτερα στο Ν. Βι

ετνάμ και στη Ν. Κίνα, μιας και η 

καλλιέργεια στις περιοχές αυτές 

ήταν γνωστή από το 2.400 π.Χ. 

Σύμφωνα με επιστήμονες, πιθανή 

περιοχή προέλευσης θεωρείται η 

Ν. Αραβία ενώ σπόροι που βρέ

θηκαν στη Μεσοποταμία χρο

νολογούνται στην 4η χιλιετία 

π.Χ.. Στην Ευρώπη μεταφέρθη

καν από τους Άραβες τον 10ο 

αιώνα. Ο Κολόμβος μετέφερε 

σπόρους πορτοκαλιάς και λε

μονιάς στη Β. Αμερική, ενώ 

Ισπανοί ναυτικοί μετέφεραν 

τους καρπούς των εσπεριδο

ειδών στην Ν. Αμερική. 

Τα εσπεριδοειδή καλλιερ

γούνται σε περισσότερες 

από 100 χώρες και σε πε

ριοχές βόρεια και νότια 

του ισημερινού σε γεω

γραφικό πλάτος από 20ο 

έως 40ο (ημιτροπική και 

τροπική ζώνη). Μέχρι 

πρόσφατα, οι Η ΠΑ ήταν 

η πρώτη χώρα παραγω

γής στον κόσμο, τελευ

ταία όμως η Βραζιλία 

την έχει ξεπεράσει. 

Στη λεκάνη της Με

σογείου οι χώρες που 

παράγουν πολλά πορ

τοκάλια είναι η Ισπα

νία και η Ιταλία. Στη 

χώρα μας, οι νομοί 

Αργολίδος, Άρτας 

και Λακωνίας ηγού

νται ως οι περιοχές 

με τη μεγαλύτερη 

παραγωγή. 

* θ Γ ^ ρ ι $ ο € ι δ Φ ω « - « Σ τ α μ 0 Τ 0 „ Μ κ η 

Τα εσπεριδοειδή είναι δέντρα ή θάμνοι και κατατάσσονται βοτανικά στην οικογένεια Rutaceae (Ρουτιδών). Τα γένη της οικογένει

ας, που έχουν στενή συγγένεια μεταξύ τους, είναι τα εξής: Poncirus, Fortunella (κουμ κουάτ) και Citrus. Από αυτά, το γένος citrus είναι 

το επικρατέστερο, μιας και περιλαμβάνει τα πλέον καλλιεργούμενα είδη τα οποία μπορούν να καταταγούν σε δύο ομάδες ανάλογα με το 

χρώμα του καρπού (πορτοκαλί ή κίτρινο) και με το πόσο εύκολα αποσπάται ο φλοιός από τη σάρκα. 

Ως καλλωπιστικά εκτιμώνται ιδιαιτέρως για το ωραίο φύλλωμα και τα εύοσμα άνθη τους. Συγκεκριμένα, παρά το ότι θεωρούνται αείφυλλα, 

τα εσπεριδοειδή ανανεώνουν τα φύλλα τους διαδοχικά. Τα φύλλα είναι πλατιά, τραχιά, δερματώδη, βαθυπράσινα και γυαλιστερά στην πάνω 

επιφάνεια, ανοιχτοπράσινα στην κάτω. Το μέγεθος τους ποικίλει ανάλογα με το είδος και την ηλικία του δέντρου. Τα άνθη, τα φύλλα και ο 

φλοιός του καρπού έχουν ελαιοφόρους αδένες που περιέχουν τα αιθέρια έλαια. Στις μασχάλες των φύλλων σχηματίζονται οφθαλμοί που 

μπορεί να εξελιχθούν σε έναν ή περισσότερους βλαστούς, σε ένα άνθος ή ταξιανθία ή και να παραμείνει σε λανθάνουσα κατάσταση. Τα 

άνθη είναι ερμαφρόδιτα και το μέγεθος τους ποικίλει από είδος σε είδος. Έχουν εύοσμο νέκταρ. Τα δέντρα ανθίζουν μια φορά το χρόνο 

αλλά και περισσότερες ανάλογα με τα κύματα βλάστησης. 

Οι καρποί των εσπεριδοειδών διαφέρουν επίσης ανάλογα με το είδος και την ποικιλία (σχήμα ωοειδές, στρογγυλό, ελλειπτικό, επίμηκες, 

με λαιμό ή χωρίς, ατρακτοειδές, με ή χωρίς αφαλό). Ο καρπός αποτελείται από το φλοιό (περικάρπιο) και τη σάρκα (ενδοκάρπιο). Στο εξω

τερικό τμήμα του φλοιού, υπάρχει η επιδερμίδα (με τα στόματα), η οποία προστατεύει τον καρπό από απώλεια νερού και από την είσοδο 

μικροοργανισμών. Το ενδοκάρπιο (εδώδιμο τμήμα) αποτελείται από 8-15 φέτες (καρπόφυλλα). Η κάθε φέτα αποτελείται από μια διαφανή 
μεμβράνη που περιβάλλει τους χυμοφόρους ασκούς και τα σπέρματα αν η ποικιλία είναι σπερμοφόρος. Οι χυμοφόροι ασκοί περιέχουν 

το χυμό και τον ελευθερώνουν εύκολα, όταν ο καρπός ωριμάσει. 
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Καλλιέργεια οτη Χίο 
Τα εσπεριδοειδή αποτελούν σημαντικά γεωργικά προϊόντα για το νομό με κυρίαρχο 

καλλιεργούμενο είδος τη μανταρινιά (citrus reticulata), καθώς η ακαθάριστη αξία 

από την παραγωγή των μανταρινιών κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 250.000 και 

των 350.000 ευρώ. Ακολουθεί η πορτοκαλιά (citrus sinensis) και τελευταία η λεμο

νιά (citrus limon) λόγω της μεγάλης ευπάθειας στις χαμηλές θερμοκρασίες. Εκτός 

από τις τρεις ομάδες, η καλλιέργεια των εσπεριδοειδών συμπεριλαμβάνει και άλλες 

όπως: νεραντζιά (citrus aurantium), φράππα (citrus grandis), περγαμόντο (citrus 

aurantifolia χ citrus aurantium), βοτριόκαρπος - γκρέιπφρουτ (citrus paradisi), κι-
τριά (citrus medica) ως διάσπαρτα δέντρα σε όλα σχεδόν τα περιβόλια. Στην καμπού-

σικη γη, καλλιεργούνται υπεραιωνόβια δέντρα εσπεριδοειδών σε έκταση 350 εκταρί

ων, ενώ σε άλλες περιοχές του νησιού (πόλη, Καμπόχωρα, Ομηρούπολη, Καρδάμυ

λα, Βολισσός) η καλλιέργεια καταλαμβάνει έκταση 150 εκταρίων. Το εύφορο πεδινό 

έδαφος, το πλούσιο υδροφόρο στρώμα σε συνδυασμό με το μικροκλίμα συνέβαλλαν 

στο να αναπτυχθούν ποικιλίες μοναδικές, όπως το χιώτικο μανταρίνι και το χιώτικο 

πορτοκάλι. Σήμερα, η παραγωγή έχει μειωθεί κατά το ήμισυ σχεδόν, αφού από τους 

10.000 τόνους, έπεσε σε 5000 τόνους λόγω της μείωσης των καλλιεργούμενων στρεμ

μάτων, της χαμηλής τιμής του προϊόντος και της στροφής σε αροτραίες καλλιέργειες 

(πατάτες, λαχανικά) πιο συμφέρουσες οικονομικά. 

Χαρακτηριστικό 

γνώρισμα της 

[παραδοσιακής 

κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ς 

• είναι η πυκνή 

Ι φύτευση των πε-

I ριβολιών. Σε κάθε 

[ στρέμμα καλλι

εργούνται 80-100 

δέντρα. Τα δέντρα 

| αυτά είναι μεγάλης 

[ανάπτυξης, δηλαδή φθάνουν σε ύψος τα τρία, 

[ τέσσερα ακόμα και τα πέντε μέτρα. Ο κεντρικός 

κορμός διακλαδίζεται στα 1,5-2 μέτρα ύψος και 

Ι μετά ανοίγουν οι λεγόμενες ποδιές, 5-6 μεγάλοι 
1 βραχίονες. Το κάθε δέντρο εφάπτεται με τα δι

πλανά του και δημιουργείται έτσι ένα ενιαίο σύ-

I νολο. Στο κέντρο βρίσκονται οιλεμονιές, ως το πιο 

Ι ευπαθές στο ψύχος, και περιμετρικά συναντάμε τα 

| υπόλοιπα εσπεριδοειδή. Εκτός από τα ψηλά τοιχο-

' γύρια, ως ανεμοφράχτες, χρησιμεύουν και δέντρα 

όπως οι ελιές. 

ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΜΗΛΑ 
TOM ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 

(Μεγάλη Ελληνική Μυθολογία Ζ Ρισπεν) 

0 Κήπος των Εσπερίδων, κατά τον Ησίοδο, βρισκόταν 
στο δυτικό άκρο της γης, εκεί όπου συναντώνται η 

μέρα με τη νύχτα, σρ ένα νησί του Ωκεανού. Οι Εσπερίδες, Αίγλη, Ερύ-
θεια, Αρέθουσα, Εστία - Εσπέρα, τα ονόματα τους, κατά τον Απολλόδωρο 
τον Αθηναίο, ήταν κόρες της Νύχτας. Αποστολή τους να φυλάνε τα μήλα 

ενός μαγικού δέντρου, που οι καρποί του συμβολίζανε τη γονιμότητα και τον έρωτα. Τα μήλα αυτά έκαναν 
όποιον τα έτρωγε να είναι νέος για πάντα. Είχαν δοθεί σα γαμήλιο δώρο στη Γαία, όταν παντρεύτηκε το 
Δία. Η θεά δοκίμασε τα μήλα και τα βρήκε τόσο νόστιμα, ώστε διέταξε να φυτέψουν μηλιές στον κήπο των 
θεών, στη χώρα του Άτλαντα. Κι επειδή οι κόρες του Άτλαντα πήγαιναν κι έκλεβαν όλα τα μήλα, η Ήρα 
εμπιστεύθηκε τη φύλαξη του κήπου σρ έναν αθάνατο δράκοντα με εκατό κεφάλια. 

Ο Ηρακλής έφτασε μέχρι το Γιβραλτάρ για να πάρει τα μήλα των Εσπερίδων. Ο Άτλας κρατάει με το κεφάλι 
του και τα ακούραστα χέρια του τον απέραντο θόλο του Ουρανού όπως του είχε ορίσει ο Δίας. Ο Ηρακλής, 
με τη συμβουλή του Προμηθέα, παρακαλάει τον Άτλαντα να του φέρει τα χρυσά μήλα, αφού δέχεται να 
κρατήσει το βαρύ φορτίο του. Ο Άτλας φέρνει τα μήλα και ο Ηρακλής τον ξεγελάει δίνοντας του και πάλι 
το φορτίο πίσω. Τέλος, επιστρέφει στις Μυκήνες προσφέροντας τα χρυσά μήλα στον Ευρυσθέα, εκπλη
ρώνοντας τον εντέκατο άθλο του. 

AiflOVOn Τους καλοκαιρι

νούς συνήθως μήνες πραγμα

τοποιείται η λίπανση των περι

βολιών κυρίως με χρήση κοπριάς. 

Κ λ ό δ ε μ ο Σκοπός του είναι η 

ισορροπία βλάστησης και καρποφορί-

ας και κατ επέκταση η βελτίωση της 

παραγωγής. Το κλάδεμα εξαρτάται 

από τη φάση στην οποία βρίσκεται το 

δέντρο, δηλαδή της νεότητας, το πα

ραγωγικό και της γήρανσης και από 

τον ετήσιο κύκλο καλλιέργειας. Έτσι, 

επιλέγονται και οι κατάλληλοι τύποι 

κλαδέματος όπως ανάπτυξης, διαμόρ

φωσης, καρποφορίας και ανανέωσης. 

Εποχή του κλαδέματος είναι κυρίως η 

άνοιξη. 

Α ρ δ ε υ Ο Π Το πότισμα των δέ

ντρων αρχίζει, ως επί το πλείστον, 

τον Ιούνιο ή Ιούλιο. Υπάρχουν πολλοί 

τρόποι άρδευσης όπως με κατάκλυ

σα με αυλάκια, με σταγόνες και με 

μικροεκτοξευτήρες. Παλιότερα, με 

τη χρήση του μαγγανοπήγαδου η άρ

δευση ήταν μια εξαιρετικά επίπονη 

διαδικασία, καθώς έπρεπε να αυλα-

κιάζουν και να εκτρέπουν τη ροή του 

νερού, όποτε γέμιζε η λακούβα γύρω 

από τον κορμό. Σήμερα, τα περισσό

τερα χιώτικα περιβόλια ποτίζονται με 

τη μέθοδο των σταγόνων λόγω της 

μεγαλύτερης εξοικονόμησης ύδατος. 

Το πρώτο πότισμα γίνεται από 10-20 

Ιουνίου και το δεύτερο ακολουθεί ένα 

μήνα μετά. Στη συνέχεια, γίνονται 3 ή 

4 ακόμα ποτίσματα ανά 20ήμερο και 

η άρδευση σταματά συνήθως με τις 

πρώτες βροχές το χειμώνα. 

ΠολλΟΠλΟΟΙΟΟμός Με σπό

ρο, με μοσχεύματα, με καταβολάδες 

και με εμβολιασμό της επιθυμητής 

ποικιλίας πάνω στο κατάλληλο υπο

κείμενο. Η μέθοδος του ενοφθαλμι

σμού είναι επίσης συνήθης. 

Α ο θ έ ν ε ί ε ς Η κυριότερη ασθέ

νεια των εσπεριδοειδών είναι η 

προσβολή από ένα είδος μυζητικών 

εντόμων (αψίδες), τη μαύρη μελίγκρα 

των ξινών. Εμφανίζεται την περίοδο 

που υπάρχει τρυφερή βλάστηση, δη

λαδή κυρίως την άνοιξη και λιγότερο 

το φθινόπωρο. Οι αψίδες απομυζούν 

τους χυμούς και προκαλούν: α) πα

ραμορφώσεις βλαστών και φύλλων, 

β) σταμάτημα της ανάπτυξης, γ) ζά

ρωμα των ανθέων και δ) παραγωγή 

μελιτώματος (και δευτερογενή ανά

πτυξη καπνιάς). Επίσης, είναι φορείς 

ιώσεων, ιδίως του ιού της τριστέτσας. 

Ευτυχώς, έχουν πολλούς φυσικούς 

εχθρούς (υμενόπτερα) που μειώνουν 

τους πληθυσμούς τους, προτού να 

προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. 
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Συμβατική Καλλιέργεια 

Πρόκειται για μέθοδο κατά την οποία σε όλα 
τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται 
χρήση των απαραίτητων αγροχημικών εφοδίων 
(λιπάσματα, φυτοφάρμακα, φ υ το ρ μόνες) για την 

αντιμετώπιση των εχθρών και των ασθενειών της 
καλλιέργειας. Το πρόβλημα, που ανέκυψε τα τελευταία χρόνια από 
την εφαρμογή της μεθόδου, αφορά στην αλόγιστη χρήση των αγρο-
χημικών με αποτέλεσμα τον εντοπισμό υπολειμμάτων φυτοφαρμά-
κων στα αγροτικά προϊόντα με εξαιρετικά επιβαρυντικές επιπτώσεις 
στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. 

Βιολογική Γεωργία 

Οι απαρχές της βιολογικής γεωργίας ανάγονται στα αρχαία χρόνια, 
τότε που δεν υπήρχαν τα σύγχρονα αγροχημικά εφόδια και η λίπαν-
ση πραγματοποιούνταν μόνο με τη χρήση υπολειμμάτων της κτηνο-
τροφικής και γεωργικής δραστηριότητας (κοπριές και υπολείμματα 
φυτικής παραγωγής) καθώς και κάποιων ορυκτών ως φυτοπροστα-
τευτικά (γαλαζόπετρα, θειάφι). Η βιολογική γεωργία, λοιπόν, αποτε-
λεί ένα σύστημα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων 
που βασίζεται στις φυσικές διεργασίες, στη χρησιμοποίηση μη 
χημικών μεθόδων στην αντιμετώπιση εχθρών, ασθενειών και ζι-
ζανίων με ταυτόχρονη ανακύκλωση φυτικών και ζωικών υπολειμ
μάτων που διατηρούν τη φυσική ισορροπία και τη γονιμότητα του 
εδάφους, συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη. Στοχεύει στα εξής: 
α) στη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, β) στην αποφυγή 
της ρύπανσης και μόλυνσης του περιβάλλοντος, γ) στην παραγωγή 
τροφίμων υψηλής βιολογικής αξίας, δ) στη μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης, ε)στη σύνδεση χώρων παραγωγής και κατανάλωσης, 
στ) στην εξασφάλιση ικανοποιητικών αποδόσεων και αξιοπρεπούς 
εισοδήματος ζ) στην ανάπτυξη θετικής σχέσης με το περιβάλλον. 
Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, η βασική αρχή αντιμετώπισης 
επιβλαβών συνθηκών είναι η δημιουργία και εξασφάλιση ευνοϊκών 
συνθηκών ανάπτυξης των φυτών σε ένα περιβάλλον με μειωμένους 
δυσμενείς παράγοντες. Αυτό απαιτεί επιμελή εφαρμογή των απαι-
τούμενων καλλιεργητικών φροντίδων για τις καλλιέργειες, καλή 
γνώση και συνεχή ενημέρωση των βιοοικολογικών χαρακτηριστι-
κών εντόμων και μυκήτων με γνώμονα πάντα τη φυσική ισορροπία 
και την πρόληψη. 

Βιολογική καταπολέμηση των εντόμων 
στην εσπεριδοκαλλιέργεια 

Τα εσπεριδοειδή ως μόνιμη καλλιέργεια υποτροπικών (ξηροθερμι-
κών) κλιμάτων προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη 
πολυάριθμων ειδών μυκήτων και εντόμων που προκαλούν ζημιές. 
Οστόσο αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά από ντόπια και εξωτικά 
παράσιτα και αρπακτικά (έντομα). Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη 
εισαγωγή ξένου αρπακτικού έγινε κάποια χρονιά μεταξύ του 1910 
και 1913 από τον Γεώργιο Χωρέμη, καλλιεργητή και έμπορο εσπε-
ριδοειδών στη Χίο, ο οποίος έφερε από την Αίγυπτο ένα ανθεκτι-
κό αρπακτικό αυστραλιανής καταγωγής για την καταπολέμηση της 
ισέριας (είδους πασχαλίτσας) και κατάφερε εύκολα και γρήγορα να 
ελέγξει τους αυξημένους πληθυσμούς του εντόμου. Έγιναν κι άλλες 
εισαγωγές εξωτικών αρπακτικών όπως ένα αφιδοφάγο αρπακτικό 
(κι αυτό είδος πασχαλίτσας) που ήρθε από την Πορτογαλία και η εξα-
πόλυση του ισορρόπησε την έξαρση του πληθυσμού των αφίδων την 
άνοιξη του 1994. Γενικότερα, η εφαρμογή βιοκαλλιεργητικών πρα-
κτικών καταπολέμησης, αφενός αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική 
σε σχέση με τις χημικές και αφετέρου συμβάλλει στην οικοδόμηση 
της σταθερότητας του αγροοικοσυστήματος, μέρος του οποίου είναι 
και ο άνθρωπος. . · £ & & 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ Γεωπόνος, Πτυχιακή εργασία «Βιολογική διαχείριση Εσπεριδοειδών στο νομό 
Χίου» Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, ΤΕΙ Κρήτης 

ΠΑΖΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Βιολογική Γεωργία, ετήσια έκδοση Σεπτέμβριος 1997, 
Εκδοτική Αγροτεχνική Α.Ε. 

ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΚΠΝ/ΝΟΣ Γεωπόνος «Βιοκαλλιέργεια Εσπεριδοειδών», Εισήγηση στο σεμινάριο του 
ΚΠΕ Ομηρούπολης Θεωρητικό και Επιστημονικό Υπόβαθρο ενός Εκπαιδευτικού Περιβαλλοντικού 
Ππρογράμματος για τα Εσπεριδοειδή καιτον Κάμπο της Χίου, Δεκέμβρης 2007 
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Οι μέθοδοι παραγωγής διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: α) τη 
συμβατική και β) τη βιολογική, ανάλογα με τα εφόδια που χρη
σιμοποιούνται και με τον τρόπο εφαρμογής των διάφορων καλλι-
εργητικών εργασιών. 

ΒΙΟΚΑΛΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ 
Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης για 
τον Κάμπο της Χίου, μέχρι και το 2007, δεκαπέντε παραγωγοί 
έχουν ενταχθεί στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Βιολογικής Γε-
ωργίας, ενώ τα εσπεριδοειδή που καλλιεργούνται με βιολογικό 
τρόπο καλύπτουν περίπου 231 στρέμματα. 



ροκ* it ευχάριστη και μοναδική gsuen τωνε,περιίοειίών^ά κυρίως 

το άρωμα τους dLtav οτη Χίο το καρακτηριψό «Μύρτος». 

Η ποιότητα και ταξεχωρυττάχαρακτηριοτικά τωνεοπερι-

ϊοειϊώνοφείίΐονται κατά κύριο βό^ο οτο μικροκλίμα της 

περιοχής (ήηοι^μώνες με fa 4ροχόπτω*η,ϊροΰερά 

α/Ιο καίρια με μεβτέμια καιμεχάβη ηλιοφάνεια/ και 

κατά δεύτερο βόχο, οτονς ανθρώπους 

που τα καββιερ^ούνμε φροντίδα και μεράκι. 

Τα κιύττικαε,περ^οει^ ήταν ονομαστά <πιςψρές 

της ^νατοβικής κυρίως βνρώπηςρα τη ποιότητα 

τους όπουγίνονταν πο(Ι(Ιές εξ/ψύβές με ατμόπλοια. 

Τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια της Χίου ήταν 

από παβιάρωπά με το όνομα τους «ΤΓορτοκάβια 

Χίου» ή «Μανταρίνια Χίου» 

ποβύ πριν ο όρος 

ψονομαδία προεβευαης» 

Από το βιβλίο «Σήματα Εσπεριδοειδών» Γ Μουτσύτσου. Εκδόσεις ΠΕΛΙΝΝΑΙΟ 

του ξεναγού Θωμά Καραμουσλή 

Στις αρχές του 19ου αιώνα, αρχικά με την ονομασία πορτοκάλι των 

Μανδαρίνων (Orange des Mandarines), κάνει την εμφάνιση του στη 

Γαλλική Προβηγκία το δέντρο της μανταρινιάς, ενώ στο Αλγέρι ήδη 

στα μέσα του ίδιου αιώνα επιδίδονται στην εντατική του καλλιέργεια. 

Το χειμώνα του 1849-1850, η Χίος πλήττεται από δριμύ ψύχος με 

αποτέλεσμα ο σφοδρός παγετός (η λεγόμενη «καύτρια») να κατα

στρέψει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής των ευπαθών εσπε

ριδοειδών (μέχρι τότε πορτοκάλια και λεμόνια). Τότε, ο Γιάννης 

Χωρέμης -διαπρεπής Χιώτης του εξωτερικού- σκέφτεται να φέρει 

εμβόλιο μανταρινιάς και να μπολιάσει τις πορτοκαλιές του κτήματος 

του αλλά και γειτονικών του. Πράγματι, το ανθεκτικότερο στο ψύχος 

δένδρο της μανταρινιάς (παγώνει στους -8 °C, ενώ το πορτοκάλι στους 

-7 και το λεμόνι στους -4) όχι μόνο ευδοκίμησε αλλά και ταυτίστηκε 

με το νησί. 

Η νεοφερμένη λοιπόν citrus reticulata μανταρινιά σύντομα απέκτησε 

ονοματεπώνυμο καθώς το χιώτικο μανταρίνι άρχισε να κατακτά την 

αγορά ξεχωρίζοντας για την ποιότητα και το χαρακτηριστικό της άρω

μα. 

Εκτός από το κλίμα και το μικροοικολογικό περιβάλλον, έχει αποδει

χθεί ότι η ακολουθούμενη κατά κανόνα στο νησί τεχνική της χρήσης 

ενδιάμεσου εμβολίου μεταξύ υποκειμένου, δηλαδή του φυτού που 

θέλουμε να μετατρέψουμε -συνήθως νερατζιάς, Citrus aurantium-

και της επιθυμητής καλλιεργούμενης ποικιλίας, επηρεάζει αφενός 

την ποιότητα και την γλυκύτητα του καρπού και αφετέρου συμβάλλει 

στην προστασία του δέντρου από ασθένειες, όπως η κορυφοξήρα. 

Κατά συνέπεια, δεν πρόκειται για άλλη ποικιλία ή υποείδος της citrus 

reticulata. 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετές ομάδες μανταρινιών 

με εμπορικές ονομασίες, όπως Σατσούμα-Satsuma και Κλημεντίνη-

Clementine προέρχονται από υβρίδια, δηλαδή νέα άτομα-δέντρα, από 

διαφορετικούς γενετικά γονείς κατόπιν εργαστηριακής διασταύρωσης 

(π.χ. μανταρινιά με άλλα εσπεριδοειδή). 

αποκτηΰει 

τη οημερινή του 

έννοια 

Φωτό Αλ Σταματουλάκη 

Ευχή όλων είναι το χιώτικο φρούτο, το ζουμερό πορτοκάλι, το λεμόνι 

και κυρίως το μοναδικό, αρωματικό μανταρίνι να ξανακερδίσει την 

αγορά όπως παλιά. 

Φωτό: Αλ. Σταματουλάκη 

Ι ασπέτσα Ι 7 



«^έτντν 
Τα δένδρα των εσπεριδοειδών, για να προφυλαχτούν από τον παγετό, 

είναι φυτεμένα πυκνά σε σχηματισμό τετραγώνου ή ρόμβου. 

Για να προφυλαχτούν από την ασκοθάλασσα (Β.Α.άνεμος από τη θάλασσα), φυτεύονται περιμετρικά 

του κτήματος τα κυπαρίσσια, οι ελιές, οι τσικουδιές. 

Για προφύλαξη από τη σκόνη, την ασκοθάλασσα αλλά και τους ανηβάτες (κλέφτες) 

χτίστηκαν οι ψηλοί μαντρότοιχοι. Λ , w 

Επιμέλεια: 

Σταματουλάκη Αλεξάνδρα 

Δασκάλα - Υπεύθυνη ΚΠΕ Ομηρούπολης 

.? J 

Κ 

και 

α δαθιά στον Κάμ 

Τον τρέμουνε σε τούτα τα μέρη του νησιού 

και σαν θάρθει βλέπεις ένα σύννεφο πηχτό, αστραφτερό, 

ν’ανεβαίνει απ’το κύμα που βράζει στο κολπάκι του Μέγα Λημνιώνα. 

Ν. Γιαλούρης 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ, Σήματα Εσπεριδοειδών Χίου, εκδ. Κέντρο Χιακών Μελετών ΠΕΛΙΝΝΑΙΟ 2005 

ΞΥΔΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, Εσπεριδοκαλλιεργητής, Εισήγηση στο σεμινάριο του ΚΠΕ Ομηρούπολης: 

«θεωρητικό και Επιστημονικό Υπόβαθρο 

ενός Εκπαιδευτικού Περιβαλλοντικού Προγράμματος 

για τα Εσπεριδοειδή και τον Κάμπο της Χίου», Δεκέμβρης 2007 
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Ι Η καλλιέργεια των εσπεριδοειδών άρχιζε κυρίως τον Φεβρουάριο με το καθάρισμα του περιβολιού 

από τα χόρτα. Το περιβόλι ήταν βιτρίνα (περιποιημένο) μιας και δεν έβλεπες ούτε ένα πετραδάκι ή 

χορταράκι. 

Το Μάρτιο και τον Απρίλιο ήταν η εποχή του κλαδέματος, βασική τεχνική εργασία από την οποία 

εξαρτιόταν σε μεγάλο μέρος η υγεία του δέντρου και των καρπών. Το κλάδεμα ήταν πραγματική 2 

Jf 
ιεροτελεστία. 

Το Μάιο γινόταν το κάψιμο των κλαδιών, το σκάψιμο του περιβολιού και ακολουθούσε το αυλά-

κιασμα. Το αυλάκιασμα ήταν τέχνη και γιαυτό υπήρχαν ειδικοί (δεν μπορούσε ο καθένας να πάρει 

το αξινογύρι και να τραβήξει σωστά το χώμα). Πρώτα, γινόταν η χάραξη των κεφαλοποτιστάδων, 

δηλαδή ο κεντρικός δρόμος του νερού που διοχετεύει το νερό μέσα στα περιβόλια. Παράλληλα, άνοιγαν 

τα αυλάκια όχι κοντά στη ρίζα. Έπειτα, έφτιαχναν τα μικροφράγματα «κόμματα» και με το αξινογύρι 

ανοιγόκλειναν τα κόμματα για να μπαίνει το νερό στο αυλάκι. θεωρούσαν ότι είναι πιο αποδοτικό γιατί 

πίνει πολύ νερό το δέντρο και σε αραιά διαστήματα. Μετά γίνονταν η λίπανση κυρίως με ζωικής προέ-

λευσης λιπάσματα, το άσπρισμα των κορμών με ασβέστη και ο ψεκασμός για τις ασθένειες. 

#»""% Τ ο ν Ι ο ύ ν ι° άρχιζαν τα ποτίσματα με συχνότητα κάθε 12-13 ημέρες στα πιο στεγνά εδάφη και σε 
%IJ? άλλα μια φορά το μήνα. 

_ _ Μετά το δεύτερο πότισμα ακολουθούσε το σκάψιμο του περιβολιού, με τα καλοκαιρινά ποτίσματα 

(-5)1 γίνονταν και η κυρίως λίπανση, το λεγόμενο «σερμπέτι», ή «σερμπέτιασμα» με κοπριά που έλιω-
L ^ i ναν στο νερό καθώς κύλαγε στο αυλάκι. Τα ποτίσματα διαρκούσαν έως τις πρώτες βροχές. 

J t » Τέλος Οκτωβρίου άρχιζε η συλλογή των καρπών. 0 αγώνας των καλλιεργητών για να μην παγώσουν τα 

6 δέντρα μεγάλος. 0 φόβος τους ήταν το «κραΐ». Για ζέσταμα στο περιβόλι είχαν τα καπνογόνα βαρέλια. 

Το κόψιμο ή «κόμμα» γινόταν από τους «κοφτάδες» που τοποθετούσαν τους καρπούς σε ειδικά 

# κοφίνια τις «φόρες», τις οποίες μετέφεραν οι «φορατζήδες» από το περιβόλι στην αποθήκη του πα

ραγωγού. Για το κόψιμο, έπρεπε τα νύχια των κοφτάδων να είναι κομμένα με το «τσιμπίδι», ένα πρό

χειρο ψαλιδάκι, που το είχαν στην τσέπη τους. Το κόμμα άρχιζε αργά το πρωί ,συνήθως στις 9 ή και 

10 η ώρα, για να αποφεύγεται η πρωινή δροσιά. Το κόμμα απαγορευόταν μετά από βροχή. Οι καρποί, που κόβονταν, τοποθετούνταν σε ειδικό κοφίνι το οποίο 

κατασκεύαζαν από καλάμι και λυγαριά και ήταν φοδραρισμένο με τσουβάλι. Το κοφίνι αυτό λεγόταν «φόρα» και ο εργάτης που τα μετέφερε «φορατζής». Οι 

φόρες μεταφέρονταν δυο-δυο, δεμένες μεταξύ τους, ώστε η μία να πέφτει μπροστά από τον ώμο του 

φορατζή και η άλλη πίσω στη ράχη του. 

τοιμπίδι «φόρα» 

Φωτό ΓΜουτσάτσου 

Η μεταφορά γινόταν από το περιβόλι στην αποθήκη του περιβολάρη, όπου 

και άδειαζαν τις φόρες πάνω σε στρωμένα τσουβάλια ώστε να μην πληγώ

νονται οι καρποί. Σήμερα, οι φόρες έχουν καταργηθεί και οι περιβολάρηδες 

χρησιμοποιούντα πλαστικά τελάρα. 

Τις περισσότερες φορές, οι περιβολάρηδες είχαν προπωλήσει τους καρ

πούς και ερχόταν ο «μεσίτης» για να δει αν γίνεται σωστά η δουλειά. Εκεί 

γινόταν η πρώτη διαλογή των καρπών από τους «διαλεχτάδες» τους οποί-

ους έστελνε ο μεσίτης για να ξεχωρίσουν τους καλούς καρπούς από τους 

ελαττωματικούς, τα «βγάλματα» που πουλούσαν σε χαμηλότερη τιμή. Τους 

διαλεγμένους καρπούς τους μετρούσαν και τους έβαζαν στα κοφίνια του 

«κουβαλημάτου». 

Για το μέτρημα, που γινόταν παρουσία των διαλεχτάδων και του περιβολάρη, 

γνωρίζουμε ότι τα μετρούσαν ανά πέντε, δύο στη μία παλάμη και τρία στην 

άλλη. Αυτά τα πέντε τα έλεγαν «ένα χέρι» και όταν έφθαναν στα εκατό έλε-

γαν «τάλια», δηλαδή 5x100=1τάλια. 

Μετρώντας τις πεντάδες για να μην κάνουν λάθος φώναζαν τα νούμερα δυνατά και ρυθμικά ένα ο 

ένας, δύο ο άλλος, και στη συνέχεια τρία ο πρώτος, τέσσερα ο δεύτερος. Παλαιότερα έδιναν και θρη

σκευτικό χαρακτήρα λέγοντας: Ένας ο θεός… όταν έφθαναν στα σαράντα Άγιοι Σαράντες… Για να 

κρατούν σημείωση τιςτάλιες, έκοβαν ένα κομμάτι βέργα από πορτοκαλιά ή δάφνη και όταν μετρού

σαν κάθε μια τάλια έκαναν με το σουγιά και μια χαρακιά πάνω στη βέργα. Άλλοτε τις σημείωναν με 

μολυβιές ή χαρακιές πάνω στον τοίχο της αποθήκης. Στη συνέχεια γινόταν η μεταφορά στην αποθήκη 

του εμπόρου ή εξαγωγέα, η μεταφορά αυτή λέγονταν «κουβαλήματα» και γίνονταν παλιά με τα κάρα 

από τους «αγωγιάτες». 

0 μεσίτης όριζε και την ημέρα που θα γινόταν το «κουβάλημα», δηλαδή η μεταφορά των καρπών από 

την αποθήκη του περιβολάρη στην αποθήκη του εμπόρου ή εξαγωγέα. Ο διαλεχτής, επίσης, έδινε ένα 

σημείωμα, για να το δώσουν στο γραφείο του εμπόρου οι «αγωγιάτες», όπου έγραφε κατά σειρά, το 

ονοματεπώνυμο του περιβολάρη, τις οκάδες παλιά, τα κιλά νεότερα των καρπών, τον αγωγιάτη, το κάρο, μετά 

την ημερομηνία και από κάτω την υπογραφή του. 

JO, ,χη και 

στέλνει ο Κάμπος τα χρυσόφρουτα στη Χώρα. 

Ν. Γιαλούρης 
ασπέτσα Ι 9 



σ fyofW 9 νε0θΦ επιμέλεια: Σταματουλάκη Αλεξάνδρα 
Δασκάλα - Υπεύθυνη ΚΠΕ Ομηρούπολης 

Η ιδιομορφία και πρωτοτυπία της περιοχής του Κάμπου αντικατοπτρίζεται μεταξύ των 

άλλων και στο αρδευτικό σύστημα του καμπούσικου περιβολιού. 

Βασικό στοιχείο της ζωής στον Κάμπο ήταν το νερό. 

Ο τρόπος που το νερό ανέβαινε στην επιφάνεια μέσα από τη γη, η αποθήκευση του 

στη στέρνα και η διοχέτευση του στο περιβόλι αποτελούν ένα σύστημα καθολα αξι-

οπρόσεκτο. 

Σε κάθε κτήμα και σε κάθε αυλή, έχουμε ένα τουλάχιστον πηγάδι, με βάθος από 20 

έως 48 μ. Το νερό βρίσκεται είτε από φλέβα είτε από στραγγίσματα. Πολλές φορές 

έχουμε και επιπλέον στοές κάθετα στην κατακόρυφη. Το σχήμα των πηγαδιών κάτω 

από την επιφάνεια είναι κυκλικό με διάμετρο γύρω στα 4 μ. Το μήκος της διαμέτρου 

καθορίζεται από τη διάμετρο του μάγγανου ενώ το κυκλικό σχήμα οφείλεται στο ότι 

η πίεση από τα τοιχώματα κάνει τις πέτρες να λειτουργούν ως σφήνες χωρίς το φόβο 

κατακρήμνισης. 

Στην επιφάνεια υπερυψώνεται, περίπου 1,20 μ. από το έδαφος, σε ορθογώνιο σχήμα, 

(σεντούκι) κτισμένο με περισσή επιμέλεια. 

Φωτό Αλ Σταματουλάκη 

& μάγγαν&ς 

Πρόκειται για ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία των κτημάτων του Κάμπου. Ο μάγ-

γανος είναι ένας ξύλινος τροχός (στα νεότερα χρόνια σιδερένιος) διαμέτρου 3 μ. πε-

ρίπου που περιστρέφεται κάθετα προς το επίπεδο του δαπέδου της αυλής περί άξονα 

πακτωμένο στη μέση του σεντουκιού. Ήταν κατασκευασμένος από ξύλο αμυγδαλιάς, 

τσικουδιάς, μουριάς ή βαλανιδιάς. Ο κάθετος άξονας ήταν μόνο από βαλανιδιά ή καστα

νιά. Ο μάγγανος συνήθως βρισκόταν κοντά στη στέρνα. 

Γύρω από το μάγγανο έχουν κτιστεί κολώνες που στηρίζουν τη πέργκολα επάνω από την 

οποία απλώνεται η κληματαριά για να δίνει σκιά, να περιορίζει την εξάτμιση του νερού 

και να το εμποδίζει να πρασινίζει. 

Το σύστημα αυτό άντλησης του νερού το αντέγραψαν οι Χιώτες από τους Αιγυπτίους. 

Γύρω στο πηγάδι υπήρχε ο μαγγανόγυρος, χωμάτινος με φρέζα πέτρινη, για να γυρίζει 

το ζώο, ενώ το υπόλοιπο του χώρου στρωνότανε με φυτευτό βότσαλο. Το πηγάδι, από 

την επιφάνεια της γης και σε ύψος 1,5 μ, είχε πέτρινο κτιστό πλαίσιο. 

Τρόπος Λειτουργίας: Ο μάγγανος ήταν μια μεγάλη ρόδα, με διάμετρο γύρω στα 3 μέτρα, 

που στηρίζονταν σε διπλό σταυρό κατά τη διάμετρο και στο κέντρο υπήρχε ο άξονας, 

που οι δύο άκρες του ακουμπούσανε σε δύο πέτρινες υποδοχές στα χείλια του πη-
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γαδιού. Παράλληλα στο στε

φάνι του κύριου τροχού και 

[ σε απόσταση 40-50 εκατοστά 

ήταν προσαρμοσμένος ένας 

δεύτερος τροχός του ίδιου 

[ μεγέθους, στηριγμένος στον 

| πρώτο με ξύλινα στηρίγματα 

και στο κολάρο, που σχημα

τιζόταν ανάμεσα τους, ήταν 

\ στερεωμένα δυο χοντρά 

συρμάτινα σχοινιά (λιμπάς). 

Τα σχοινιά αυτά κουβαλούσαν στα μεταξύ 

τους διαστήματα μικρούς κουβάδες (σικλιά) από ντενεκέ, και 

παλαιότερα από πηλό ή χαλκό. 

Στο πίσω μέρος, η πρώτη ρόδα, που στηριζόταν στους σταυ

ρούς (σταυρός της ανέμης) είχε μια σειρά δόντια (δοντωσιά), 

για να πιάνει σε αυτά η ανέμη, που ήταν δύο παράλληλες 

ρόδες συνδεόμενες μεταξύ τους με ξύλινες ρίγκλες, αρκε

τά χοντρές και σε απόσταση 30-40 εκ. η μία από την άλλη. 

Όλο δε αυτό το σύστημα στηριζότανε σε χοντρό ξύλινο άξονα 

(αγδάρτι), ο οποίος, με τη μια άκρη ακουμπούσε σε ειδική 

βάση πίσω από τον μάγγανο και η άλλη σε άλλη βάση στην 

πέργκολα, από δε τον άξονα αυτόν ξεκινούσε μοχλός, σε 

σχήμα κεφαλαίου Γ με κατεύθυνση προς το μαγγανόγυρο 
για να ζέφεται το ζώο και να γυρίζει το μάγγανο. 

Με το γύρισμα της ανέμης, που στα κενά των ριγκλών περ

νούσαν τα δόντια του μάγγανου, δίνονταν η κίνηση στο μάγ

γανο σιγανή γιατί το ζώο δυσκολεύονταν, λόγω βάρους, να 

γυρίζει γρήγορα. 

Στο ζώο φορούσαν κολάρο και του έκλειναν τα μάτια με πανί 

(τυφλοπάνι) για να μη τρομάζει και ξεστρατίζει, ενώ ένα 

σχοινί από το καπίστρι δένονταν σε μια λεπτή αντένα που 

ξεκινούσε από την ανέμη και περιστρέφονταν με αυτήν, σαν 

οδηγός. Για το γύρισμα του μάγγανου χρησιμοποιούσαν κατά 

κανόνα αγελάδες, μουλάρια, άλογα και γαϊδούρια. 

Ενώ ο τροχός περιστρέφετο, τα σικλιά ανέβαιναν γεμάτα 

νερό από τη μια πλευρά και κατέβαιναν άδεια από την άλλη. 

Ο πάτος του καθενός είχε τρύπα στο κέντρο του. Χωρίς αυτή 

την τρύπα, ο αέρας που θα εγκλωβιζόταν στα σικλιά καθώς 

θα πήγαιναν προς το νερό, θα δημιουργούσε ανυπέρβλητες 

δυσκολίες στην κίνηση. Επίσης, όταν σταματούσε ο μάγγα

νος, τα σικλιά προςτη μια πλευρά θα έμεναν γεμάτα χωρίς να 

μπορούν να αδειάσουν. Όταν ο μάγγανος ξεκινούσε, δε χάνο

νταν νερό με αυτή τη διαδικασία, γιατί το ένα σικλί στράγγιζε 

μέσα στο άλλο, που βρισκότανε από κάτω, και γιΡ αυτό όλα 

ανέβαιναν γεμάτα. 

Σημαντικό ρόλο στο όλο σύστημα είχε και μια μεταλλική 

αντηρίδα που μπορούσε να περιστρέφεται περί άξονα και να 

ακολουθεί τα δόντια των γραναζιών και που, σε περίπτωση 

σταματήματος της κίνησης, βοηθούσε το σύστημα να μην κά

νει ανάποδη στροφή από το βάρος των γεμάτων σικλιών. 

Καθώς τα σικλιά γέμιζαν με νερό, έφθαναν στην κορυφή του 

τροχού, γύριζαν σταδιακά προς μια οριζόντια κατεύθυνση, 

αδειάζοντας το νερό σε ένα μακρύ ξύλινο ή μαρμάρινο σκα-

φίδι (αύκουλα), το οποίο στηριζότανε σε δύο στύλους (τσα-

ντάρλοι). Από αυτό το σκαφίδι, το νερό έτρεχε σε μια μικρή 

στέρνα (γουρνάκι), το οποίο ήταν συχνά διακοσμημένο. Το 

γουρνάκι είχε στη βάση του τρύπα από την οποία ξεκινούσε 

πέτρινος σωλήνας εσωτερικός στο σεντούκι που έβγαινε κά

θετα κάτω από την αυλή για να ανέβει ξανά κάθετα μέσα από 

τα πίλιαστρα στις γωνίες της στέρνας. Εδώ βρίσκει εφαρμογή 

η αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων στην οποία στηρίζεται 

κάθε ροή νερού στα κτήματα του Κάμπου. 

Τα μάγγανα τα φρόντιζαν ώστε να είναι καλοφτιαγμένα και 

καλοβαμένα με ζωηρά χρώματα, ενώ στο ημικύκλιο, που 

υπήρχε ανάμεσα στην αύκουλα και το μάγγανο, 

ζωγράφιζαν συνήθως έναν ήλιο ακτινωτό. 

Η μουσική του μάγγανου και της στέρνας 

ήταν από τους πιο οικείους ήχους στον Κά

μπο. Το «τικ - τακ» του μάγγανου, το τρίξιμο 

του ξύλινου μηχανισμού, το πιτσίλισμα και 

η πτώση του νερού στη μικρή γούρνα, στις 

γούρνες της στέρνας, στη στέρνα, όλοι 

αυτοί οι ήχοι εναρμονίζονταν πολύ ευχάριστα. 

Σίγουρα, οι παλιοί γαιοκτήμονες έκτιζαν εξώ

στες, από τους οποίους μπορούσαν νΡ ακούν 

αυτούς τους ήχους και να παρακολουθούν το νερό 

να λαμποκοπά στον ήλιο του δειλινού, καθώς ρου

φούσαν τη μαστίχα τους πριν από το δείπνο. 

Στα πρόσφατα χρόνια, τα ζώα διαδέχτηκαν οι μη

χανές και οι ηλεκτροκινητήρες. Η εισαγωγή της 

μηχανοκίνησης στον παλαιό ξύλινο μάγγανο απαι

τούσε σημαντικές μετατροπές του, που αν και σήμερα θα 

θεωρούνταν βανδαλισμός, η πατίνα του χρόνου τις κάνει 

ευχάριστα αποδεκτές. 

Τεβος τον Μάη 0άζοΰψε 

μπροβτά τα μαγγάνια με το ρνθμικόγύρι&μα 

και το τφατάγιβμα τον νερού 

08 γούρνες μαρμαρένιες 

και β' ανβάκια πε'τρινα. 

Σαν είναι τα δέντρα ΰιφα&μενα, 

ποτίζοννε ήβη τη νύκτα. 

Σία μικροπεριβήβια τα noflu Παβιά 

το μονβάρι, υπομονετικά, 

τραβά το μάγγανο αργά 

και η ανέμη τρίζει και γκρινιάζει κβαψάρικα, 

τα βικβιά ιΰροκοπούνε 

και &τη βτέρνα &πνούν τα κρνβόψαρα. 

Ν.Γιαλούρης 

Φώτο Φιλοπρόοδος Ομιλος Κάμπου 
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Το μαγγανοπήγαδο παρείχε το νερό για την άρδευση του περιβολιού οδηγώντας το, 
μέσω ενός συστήματος πέτρινων καναλιών σε μια δεξαμενή, τη στέρνα, που βρισκόταν 
στην αυλή. 

Οι γωνίες της στέρνας πλαισιωνόταν από τις μαρμάρινες γούρνες, λεπτομέρειες που συν-
δυάζουν την πρακτική τους εφαρμογή με το αισθητικό αποτέλεσμα. Από τα σικλιά του 

Φωτό: Αθηνά Ζάχαρου - Λουτράρη 

μαγγγανοπήγαδου το νερό χυνόταν στην αύκουλα κι από εκεί, με υπόγειο κανάλι 
σύμφωνα με την αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων, έφθανε στη γούρνα και τέλος 

στη στέρνα. 

Πρακτικά, η γούρνα θα μπορούσε να μην υπάρχει. Το νερό θα μπορούσε αμέσως να 
διοχετεύεται στη στέρνα. Ακριβώς η ύπαρξη της και μόνον μαρτυρά τον υψηλό βαθμό 

ευαισθησίας και αισθητικής των κτητόρων και κατασκευαστών της εποχής. 

0 σκοπός της γούρνας ήταν ζωτικής σημασίας για το αρδευτικό σύστημα. Το νερό, 
διοχετευόταν από τις γούρνες στη στέρνα, ώστε να πετυχαίνεται η άρδευση του περι-
βολιού. Επίσης, χρησιμοποιούταν για να γεμίζουν κανάτες και δοχεία για τις οικιακές 

εργασίες και ακόμα για να ποτίζουν τα οικόσιτα ζώα. Το πόσιμο νερό το έπαιρναν 
από τα ρουξούνια, που γέμιζαν με νερό αυτές τις γούρνες. 

Η γούρνα είχε συνήθως σχήμα ορθογώνιο με μήκος 1-1,5 μ., πλάτος 70-80 εκ., 
βάθος 25-30 εκ. και εξωτερικό ύψος 40-50 εκ. Σπανίως είναι κυκλική, ενώ και σε 
ορισμένες περιπτώσεις καταλήγει σε τριγωνική ποδιά. Το υλικό κατασκευής της 
ήταν κυρίως καλής ποιότητας λευκό μάρμαρο. 

Η διάταξη τους, συνήθως, εμφανίζεται με τη σκαλισμένη και διακοσμημένη πλευ
ρά μπροστά και την απλή, εσωτερικά, στην πλευρά της στέρνας. 

Τα διακοσμητικά σχέδια παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λουλούδια, φύλλα 
και άλλα φυτικά στοιχεία, όπως κυπαρίσσια, φύλλα αμπέλου και σταφύλια, φρου-

τιέρες γεμάτες φρούτα, πλεκτά θέματα (πλεξούδες) συνδυασμένα με γεωμετρικά 
σχέδια και στοιχεία από την ιωνική τέχνη. Ανάλογη διακόσμηση εμφανίζεται στους 

στυλοβάτες (κίονες) που βρίσκονται στις τέσσερις γωνίες της στέρνας, στα γουρνάκια 
στο πηγάδι, στα υπέρθυρα και στο ρεμπαγό, στη σκάλα του αρχοντικού. Οι επιδράσεις 
τόσο από την αρχαία ιωνική τέχνη, όσο και από τη δυτική μεσαιωνική τέχνη είναι 
φανερές. Μεταγενέστερα, είναι από την οθωμανική τέχνη (κυπαρίσσια, λιοντάρια με 

σπαθιά, τριαντάφυλλο με ημισέληνο στη μέση). Οι δημιουργοί και οι μάστοροι αυτών 
των γουρνών, ανώνυμοι και αφανείς οι περισσότεροι, διοχετεύουν στα δημιουργή
ματα τους όλο τους το μεράκι και την αγάπη για τον τόπο τους. 

Ο άρχοντας του κτήματος, από την πλευρά του, προστάτης της τέχνης και εκφρα
στής του πνεύματος της εποχής, κατά την οποία ο Κάμπος βρίσκονταν στην πλήρη 
ακμή του. Η εποχή, που γίνηκαν οι περισσότερες, είναι ο 18ος αιώνας, η χρυσή 
εποχή για τον κάμπο. 

Στις άκρες των δρόμων του Κάμπου, συναντάμε σκάφες ποτιστικές για τα ζώα (γούρ
νες), κατασκευασμένες στους τοίχους των κτημάτων. Εδώ συναντάται το τούρκικο 
τόξο γιατί οι γούρνες αυτές κατασκευάστηκαν την εποχή της Τουρκοκρατίας για δη
μόσια χρήση. 

Στον<Λργέντη 
και β'άββα αρχοντικά, 

ηον βτοβίζρννε τα ηεριβάβια, 
οι γούρνες είναι 

ήβο βκαβί&ματα με θνρεούς 
και άβογα της θάβαββας. 

ΜοβΦνες βτέκονν 
βτις τέββερις γωνίες 

της πτέρνας 
και πέφτονν ero ηρά&τνο νερά 

an' την κρεβατίνα xpwa, 
κόκκινα και καφετιά 

αμηεβάφνββα 
ή τον ώζίρίβη, 

τβαμτηά ΐΐα&Κίφιεςβφά. 
Ν. Γιαλούρης 
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Η στέρνα είναι το στοιχείο με τα πιο περίτεχνα και όμορφα ανάγλυφα στο σύνολο των κτημάτων 
του Κάμπου. Είναι χώρος αποθήκευσης νερού, κτισμένη με επιλεγμένα υλικά, μάρμαρο, πορσε-
λάνη, πελεκημένες πέτρες. 

Είναι τετραγωνικού σχήματος με πέτρινους τοίχους υποστήριξης, ύψους περίπου τριών ποδιών, 
τμήματα των οποίων κλείνουν προς τα μέσα. Το δάπεδο της δεξαμενής, το οποίο είναι επιστρω-
μένο με πέτρα, βρίσκεται λίγο χαμηλότερα από την επιφάνεια του εδάφους. Οι στέρνες είχαν 
ανοίγματα στη βάση. Από τα ανοίγματα, το νερό διοχετευόταν στο περιβόλι, στα χαμηλότερα 
σημεία του απευθείας με χωμάτινα αυλάκια (ποτιστάδες), στα ψηλότερα με πέτρινα κανάλια. Στις 
τέσσερις γωνίες, επάνω στους τοίχους, στηρίζονται κολώνες. Δυο από αυτές είναι κυλινδρικές, 
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από μάρμαρο, με περίτεχνες βάσεις (στυλοβάτες) και κιονόκρανα και οι άλλες δυο είναι πεσσοί κτι-
σμένοι σε τύμπανα με ένα μικρό κυμάτιο, στην κορυφή. Αυτές οι κολώνες στήριζαν βαριές ξύλινες 
δοκούς, οι οποίες με τη σειρά τους έφεραν ελαφρύτερες δοκούς που σχημάτιζαν την πέργκολα, 
επάνω από την οποία απλώνεται η κληματαριά για να δίνει σκιά. να περιορίζει την εξάτμιση του 
νερού και να το εμποδίζει να πρασινίζει. Στις δυο γωνίες, υπάρχουν δυο δεξαμενές (γούρνες), στις 
οποίες πρώτα πρώτα τρέχει το νερό από τις υδρορροές (ρουξούνια), και χρησιμοποιείτο για οικιακή 
χρήση και για πότισμα των ζώων. 

Τα κύρια διακοσμητικά στοιχεία της στέρνας, όλα από μάρμαρο, είναι τα κιονόκρανα, οι βάσεις των 
κολώνων, οι κρουνοί από τους οποίους ρέει το νερό στις δεξαμενές, οι δεξαμενές και οι γούρνες. 

Τα κιονόκρανα είναι διακοσμημένα με μοτίβα 
φύλλων, λουλουδιών και έχουν στις γωνίες στην 
κορυφή ένα είδος μικρών ελίκων (καράβολα). 

Οι υδρορροές έχουν σχήμα κεφαλιών λιονταριών 
και μερικές φορές ψαριών, αλλά το απλό τετρά
γωνο κανάλι είναι το πιο συνηθισμένο. 

Η στέρνα στο Μυλωνάδικο: Πρόκειται για αλέα-στέρνα με επένδυση πεντελικού μαρμάρου. Το μή
κος της είναι 135 μ., πλάτος 3,5 μ.και ύψος 3,5 μ. Εκπληκτική και μοναδική κατασκευή. Διασχίζει 
ολόκληρο το κτήμα από Βορρά προς Νότο. Στις άκρες του διαδρόμου υψώνεται μαρμάρινο παραπέτο 
πάνω στο οποίο κατά διαστήματα υψώνονταν μαρμάρινες κολώνες που στήριζαν τα πλαίσια για τις 
κληματαριές. Στο κατάστρωμα της στέρνας, ανεβαίνεις από μαρμάρινη περίτεχνη σκάλα με γλυπτά 
στα κεφαλοκόλωνα. Στις δυο πλευρές του μήκους, υπάρχουν μαρμάρινα στερνάκια από τα οποία το 
νερό διοχετεύεται στους ποτιστάδες. Τροφοδοτείται από δυο πηγάδια. 

Άλλες φορές, η στέρνα είναι χτισμένη κάτω 
από ένα τμήμα της κατοικίας και με τη βοήθεια 
τόξων, που στεγάζουν τη στέρνα, το νερό της 
αφήνεται ανοικτό στον αέρα. 

Όταν ο μάγγανος βρισκόταν μακριά και από τη στέρνα 
και από το μπροστινό μέρος της κατοικίας, για να αντι
καταστήσουν τα διακοσμητικά στοιχεία του μάγγανου, 
εξωράιζαν τη στέρνα με έναν εξώστη που στηρίζεται 
σε τόξα και δίνει την εντύπωση μιας μικρής γέφυρας, 
όπου μπορούσαν να κάθονται στη σκιά της πέργκολας. 
Οι κολώνες τοποθετούνταν επάνω από τη στέρνα με τον 
ίδιο τρόπο και η πέργκολα εκτείνεται επίσης επάνω 
από τον εξώστη. Το να αποτελεί η στέρνα συνέχεια του 
εξώστη, στο κάτω μέρος του, προκαλεί ένα γοητευτικό 
αποτέλεσμα. 

Φωτό Λ Μυλωνάδης 

ίΑρΰενβη περιβοβιών 
Το νερό αφηνόταν μέσω ενός μι-
κρού ανοίγματος από τη στέρνα 
και έρεε σένα πέτρινο κανάλι 
(κεφαλοποτιστή) μήκους περί-
που ενάμισυ μέτρου. 
Σε διάφορα σημεία, σε απόστα
ση περίπου 12 με 15 μέτρων, 
υπήρχαν μικρά ανοίγματα στα 
πέτρινα κανάλια, τα οποία άφη
ναν το νερό να τρέχει σε χωμα
τένια κανάλια τους ποτιστές. Τα ανοίγματα είχαν πελεκημένες εσοχές ώστε να μπαίνουν φάρκες. Βάζο
ντας και βγάζοντας τη φάρκα άλλαζες την κατεύθυνση του νερού, ώστε να διοχετευτεί στα αυλάκια των 
δέντρων, που ήθελες να ποτίσεις. Το σύστημα των ποτιστάδων και των αυλακιών γύρω από τον κορμό 
του δέντρου ήταν άλλοτε απλό και άλλοτε δαιδαλώδες. Πολλές φορές, έμοιαζε με γλυπτική πάνω στη 
σκαμμένη γη και ο εργάτης, που τα ‘φτιάχνε, καλλιτέχνης. Γενικά στα περιβόλια, τα δέντρα, πορτοκαλιές, 
μανταρινιές και λεμονιές ποτίζονταν με ένα σχετικά πολύπλοκο σύστημα αρδεύσεως, έτσι ώστε να μην 
σπαταλιέται το νερό. Σε σπάνιες περιπτώσεις σχηματίζονταν ανάμεσα στα πυκνοφυτεμένα δέντρα μονο
πάτια ή δρόμοι με πέργκολες. Σήμερα το πότισμα γίνεται με λάστιχα. 

Φωτό Αλ Σταματουλάκη 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΑΝΑΙΡΟΥΣΗ ΦΑΝΗ -
ΜΥΛΩΝΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, 
0 Κάμπος της Χίου 
εκδ Ακρίτας 1992 

Β'ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ 
1992-93, Περιήγηση στα μνημεία 
του Κάμπου (Γούρνες), Χίος 1994, 
εκδ. Ο.Π.Κ.ΔΧ 
ΠΑΛΟΥΡΗΣ Ν., 
Χίος Το νησί των ανέμων, 
εκδ.ΑΛΦΑ-ΠΙ 1995 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΠΟΥ Κάμπος-
Κάστρο, Ο.Π.Κ.Δ.Χ,1995 
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, καθηγη-
τής, «Ο Κάμπος της Χίου» 
Εισήγηση στο σεμινάριο του ΚΠΕ 
Ομηρούπολης: «Θεωρητικό και 
Επιστημονικό Υπόβαθρο ενός 
Εκπαιδευτικού Περιβαλλοντικού 
Προγράμματος για τα 
Εσπεριδοειδή και τον Κάμπο της 
Χίου» Δεκέμβρης 2007 
ΠΕΡΡΗΣ Ν., Ο Κάμπος (τ.2), εκδ. 
ΑφοίΧαβιάρα, Χίος 1972 
ΧΑΤΔΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ, Το όνομα 
του περιβολιού Κάμπος, εκδ. 
ΜΙΛΗΤΟΣ 2007 
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ibiai ψωοτό nUov m m εοπεράοεάή της Χίου 

nravp αιώνες η πο$ντψότψ kv^o^ri εψη^ευη του νηαού (ia$ ψυοκά ρ τη ρααών. 

Τόποι αρχικής καταγωγής και προέλευσης οι περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας (Ινδίες, Ινδοκίνα, Ινδονησία, Νότια Κίνα από το [2.205 π.Χ.]). Δευτε-

ρογενής περιοχή καταγωγής και εξάπλωσης η λεκάνη της Μεσογείου. Ο καθηγητής Σφακιωτάκης Ε. αναφέρει ότι στην Κίνα διαδόθηκαν τα εσπεριδοειδή 

με μεγάλη βραδύτητα προς τη Δύση. Πρώτα διαδόθηκε η Κιτριά στην Ευρώπη. Οι Εβραίοι τα διέδωσαν στις χώρες γύρω από την Ανατολική Μεσόγειο και 

αργότερα στην Αφρική και στην Ευρώπη. Οι Άραβες, με τις κατακτήσεις, τους διέδωσαν τα εσπεριδοειδή (πορτοκαλιές, λεμονιές, κιτριές) γύρω από τη 

λεκάνη της Μεσογείου κυρίως Ισπανία και Σικελία (10ος αιώνας) ως διακοσμητικά φυτά των κήπων των ανακτόρων τους. Η καλλιέργεια των εσπεριδοει-

δών γενικεύεται σε όλη τη Μεσόγειο το 15ο αιώνα, ενώ στην Αμερική τα κάνει γνωστά ο Χριστόφορος Κολόμβος. 

Στις Ελληνικές χώρες εισήχθησαν τον 11ο αιώνα και στη Χίο το 12ο αιώνα. 

Η μανταρινιά, αν και ήταν γνωστή στην Κίνα και Ιαπωνία, καθυστέρησε πολύ να φθάσει στην περιοχή μας. Το πρώτο 

δέντρο μανταρινιάς ήρθε με αγγλικά καράβια στη Μάλτα το 1805 και από εκεί διαδόθηκε σε όλη τη Μεσόγειο. Στην 

Ελλάδα, τις πρώτες μανταρινιές έφερε το 1829 ο Ρώσος ναύαρχος Χέυδεν και συγκεκριμένα στον Πόρο όπου τις δώρισε 

στο Μανώλη Τομπάζη, ο οποίος τις φύτεψε στον κήπο του και έτσι αυτές έγιναν οι μητέρες των σημερινών μαντα

ρινιών στην Ελλάδα. Στη Χίο, τις πρώτες 

μανταρινιές, κατά προφορική μαρτυρία 

του Γιάννη Χωρέμη, έφερε από την 

[Αγγλία ο παππούς του Γ Χωρέμης, 

ϊιαπρεπής Χιώτης της διασποράς, 

Ιδρυτής της εταιρείας Χωρέμη -

Μπενάκη, μετά τον παγετό του 1850. 

Και από τότε άρχιζαν να μπολιάζουν 

Ιις πορτοκαλιές με μανταρινιές. 

Ει Γενοβέζοι γνώριζαν την καλλιέρ-

Ιγεια των εσπεριδοειδών πριν φθά-

I σουν στη Χίο. Με την έλευση τους 

| έφεραν και τα εσπεριδοειδή (14ος 

αιώνας). 

Πολλοί ήταν οι ξένοι περιηγητές 

που εντυπωσιάστηκαν από τα 

περιβόλια της Χίου. Όλοι οι πε-

ριηγητές, που επισκέφθηκαν 

τη Χίο από τον 15ο αιώνα και 

μετά, τονίζουν την αφθονία 

των καρπών και το επικερδές 

εμπόριο των εσπεριδοειδών. 

Η πρώτη γραπτή μαρτυ

ρία για εξαγωγές προς τη 
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Savona, προκύπτει από το συμβόλαιο της 11ης Ιανουαρίου 1474, των 

αρχείων της Γένοβας. Μέχρι το 1500, έχουμε λίγες αναφορές για εσπε

ριδοειδή. Με την είσοδο στο 16ο αιώνα, οι αναφορές για εσπεριδοειδή 

γίνονται περισσότερες. Η παραγωγή της Χίου είναι τόσο μεγάλη που 

τροφοδοτεί σχεδόν όλες τις χώρες της ανατολικής Μεσογείου (Αγγλία, 

Βέλγιο Γαλλία, Ιταλία) και αργότερα όλη τη Βαλκανική χερσόνησο, κύ

ρια όμως την Τσαρική Ρωσία. Ο μεγαλύτερος όγκος εξαγωγών γινόταν 

σε χυμό μέσα σε βαρέλια. Αυτός ο χυμός παρασκευάζεται με τέχνη σε 

ισχυρά πιεστήρια, συσκευάζεται και συντηρείται μέσα σε βαρέλια, και 

τον στέλνουν στην Κωνσταντινούπολη και στην Ανατολή, με μεγάλο κέρ

δος. Από τους χυμούς αυτούς κατασκεύαζαν τα γνωστά «σερμπέτια». 

{Σερμπέτΐ: λέξη τούρκικη σημαίνει ηδύποτο (λικέρ)}. Τα λεμονοπορτό-

καλα τα μεταφέρουν από τη Χίο στη Πόλη με μεγάλα πλοία, τις «σακο
λέβες», που πλέουν εν μέρει με πανιά κει εν μέρει με κουπιά. 

Όλα αυτά θα σταματήσουν την άνοιξη του 1822 με το «χαλασμό», τη φο

βερή σφαγή και την ολοσχερή καταστροφή του νησιού. 

Αργότερα, όταν επιτράπηκε στους λίγους Χιώτες που επέζησαν να επι

στρέψουν στη ρημαγμένη πατρική γη, τα περιβόλια άρχισαν να ζωντα

νεύουν ξανά, ώστε έχουμε την πληροφορία ότι το 1848 έχουμε πάλι 

εξαγωγές. 

Όμως, νέες συμφορές πλήττουν τη Χίο. Ο φοβερός παγετός, το 1850, που 

κατακαίει τα περιβόλια, γνωστός ως «καύτρια», ενώ το 1881 ο μεγάλος 

σεισμός. 

Η περίοδος 1860-1917 είναι η δεύτερη χρυσή εποχή του Κάμπου και 

η Χίος παραμένει τόπος παραγωγής και εξαγωγής εσπεριδοειδών. Τα 

εσπεριδοειδή είναι η κύρια πλουτοφόρος πηγή του νησιού, το μαρτυ

ρούν οι πολυτελείς συσκευασίες και οι πανάκριβες χρωμολιθογραφίες 

και χρυσοτυπίες πάνω στα χαρτιά περιτυλίγματος. Υπήρξε μάλιστα μια 

εποχή που οι καρποί πωλούνταν με το κομμάτι. Όλα αυτά μέχρι την 

Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 στη Ρωσία που μας στέρησε τη σημα

ντικότερη από όλες τις μέχρι τώρα αγορές μας. 

Εν τω μεταξύ και άλλες παραγωγές χώρες, π.χ. η Ιταλία και η Ισπανία, 

έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνιση τους στις παραδοσιακές χιώτι

κες αγορές με φθηνότερους και καλύτερους καρπούς εκτοπίζοντας τα 

χιώτικα εσπεριδοειδή που συχνά έφταναν αλλοιωμένα ή άγουρα είτε σε 

άτεχνες συσκευασίες. Επιπλέον, χώρες, που απορροφούσαν σημαντικές 

ποσότητες εσπεριδοειδών, άρχισαν να γίνονται παραγωγοί, όπως π.χ. 

η Τουρκία και η Αίγυπτος. Την δεκαετία του 1930 γίνεται μια προσπά

θεια από το κράτος να βοηθήσει, έτσι πριν τον πόλεμο του 1940 χώρες 

όπου έγινε εξαγωγή χιώτικων εσπεριδοειδών φαίνονται οι Βουλγαρία, 

Γιουγκοσλαβία, Γερμανία, Ρουμανία, Αγγλία, Αυστρία, Πολωνία και Τσε

χοσλοβακία. 

Έρχεται, όμως, ο πόλεμος που θα αλλάξει τα πάντα, και μαζί θα κλεί

σουν σταδιακά όλες σχεδόν οι παραδοσιακές αγορές. Το 1946, γίνονται 

πάλι προσπάθειες για εξαγωγές αλλά δυστυχώς οι συνθήκες του εμπο

ρίου τώρα πια αλλάζουν ραγδαία. Νέες χώρες όπως το Ισραήλ, χώρες 

της Βόρειας και νότιας Αφρικής ακόμα και χώρες της Αμερικής κατα

κλύζουν τις αγορές μενέες ποικιλίες ανθεκτικότερες και πιο εμπορικές. 

Τα χιώτικα εσπεριδοειδή δεν μπορούν να αντέξουν στον συναγωνισμό, 

οι εξαγωγικές εταιρίας η μια μετά την άλλη κλείνουν, η καλλιέργεια τους 

συρρικνώνεται, παρά κάποιες μεμονωμένες προσπάθειες όπως η δημι

ουργία εργοστασίου χυμών την δεκαετία του 1960, από τους εφοπλιστές 

Αφούς Χανδρή, με την ονομασία ΕΒΕΚ (Ελληνική Βιομηχανική Εμπορι

κή Κτηματική). Η μονάδα αυτή αγοράστηκε το 1984 από τους τρεις συ

νεταιρισμούς εσπεριδοκαλλιεργητών που συνενώθηκαν ιδρύοντας τον 

ΑΣΕΧ (Αγροτικός Συνεταιρισμός Εσπεριδοκαλλιεργητών Χίου). 

Αλλά, εν τω μεταξύ, ανεξέλεγκτες γεωτρήσεις καταστρέφουν τον υδρο

φόρο ορίζοντα του Κάμπου με αποτέλεσμα σε πολλά πηγάδια, από όπου 

άρδευαν τον Κάμπο να χαθεί το νερό, και σε άλλα, στα περισσότερα 

όπου έμεινε λίγο νερό, να γίνει υφάλμυρο και επομένως ακατάλληλο για 

τα ευπαθή εσπεριδοειδή. Έτσι οι περισσότεροι Καμπούσοι προτίμησαν 

την εύκολη λύση να τεμαχίσουν τα περιβόλια, πουλώντας οικόπεδα. Τα 

τελευταία χρόνια, όμως, γίνονται προσπάθειες ανάκαμψης. 
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Στην αποθήκη του εμπόρου, όπου πήγαι-

ναν οι καρποί, γινόταν η δεύτερη διαλο

γή και η συσκευασία. Στην διαλογή αυτή, 

τους ελαττωματικούς καρπούς, που ξεχώ

ριζαν, τους έλεγαν «βγάλματα» και τους 

πουλούσαν σε πολύ χαμηλότερη τιμή. 

Οι γεροί καρποί τυλίγονταν ο κάθε ένας 

χωριστά σε ψιλόχαρτο, για προστασία 

| κατά την εξαγωγή. Την εργασία αυτή 

την έλεγαν «χάρτωμα», και γινόταν με 

την παρακάτω διαδικασία: 

Κοπέλες, καθισμένες μπροστά από τους καρπούς, τους χάρτωναν έχο

ντας τα χαρτιά περιτυλίγματος αριστερά τους. Με το αριστερό χέρι η 

«χαρτώτρια» έπαιρνε το χαρτί, ενώ με το δεξί τον καρπό. Με γρή

γορες κινήσεις τοποθετούσε τον καρπό στο κέντρο του χαρτιού, 

όπως το κρατούσε με το αριστερό χέρι, Με τη βοήθεια του δεξιού 

χεριού, και με τον αντίχειρα του αριστερού, δίπλωνε τις δυο πλευ

ρές του χαρτιού γύρω από τον καρπό, ενώ το αριστερό χέρι γύρι-

ζε τον καρπό ανάποδα με μια κίνηση η οποία δίπλωνε πάνω στο 

δεξιό καρπό και τις δύο άλλες άκρες του χαρτιού. Έτσι επιτυγχά

νεται η τέλεια περιτύλιξη του καρπού, και δημιουργείται με τις 

διπλωμένες πλευρές του χαρτιού στην κοιλιά του ένα είδος μικρού μα

ξιλαριού, όπου ακουμπά ο καρπός μέσα στο κιβώτιο και προστατεύεται 

από την πίεση των άλλων καρπών. Τα ψιλόχαρτα αυτά έφερναν συχνά 

τη φίρμα του εξαγωγέα. 

Τα χαρτωμένα εσπεριδοειδή, έπαιρναν εργάτες, οι «πασαδόροι», και τα 

μετέφεραν στους πάγκους όπου δούλευαν οι «στοιβαδόρες». Αυτές τα 

τακτοποιούσαν αναλόγως μεγέθους σε σειρές μέσα σε ειδικά ξύλινα 

κιβώτια, τα «κασάκια». Αυτές ήταν πραγματικά τεχνίτριες στην τακτο

ποίηση των καρπών σε γραμμές αναλόγου μεγέθους. 

Αφού γέμιζαν τα κασάκια, έβαζαν ένα μεγάλο χαρτί από πάνω, το «κα
πάκι» συνήθως εικονογραφημένο. Επίσης, στα πλάγια έβαζαν άλλα 

χαρτιά για να μη πληγώνονται οι καρποί στο ξύλο του κιβωτίου. Αυτά 

τα χαρτιά τα έλεγαν «δαντέλες» και στις ακριβές συσκευασίες ήταν 

εικονογραφημένα. 

Ως προς το χαρτί περιτυλίγματος, οι Ιταλοί ήταν οι πρώτοι που το 

χρησιμοποίησαν καθώς και το τύπωμα με το σχετικό λογότυπο. Τα 

παλιά χαρτιά περιτυλίγματος, που χρησιμοποιούσαν στη Χίο, ήταν 

ιταλικής προέλευσης. 

Στην αρχή, το χαρτί, που χάρτωναν τα εσπεριδοειδή, ήταν μονό

χρωμο διαφόρων αποχρώσεων, κυρίως λευκό. 

Η συσκευασία συμπληρωνόταν με την τοποθέτηση της «αντρέσ-

σας» πάνω στο καπάκι του κάθε κιβωτίου. 

Αργότερα, άρχισαν να τυπώνουν τα λογότυπα τους πάνω σε 

κάθε χαρτί. Τα πρώτα έντυπα χαρτιά ήταν ιταλικά με ιταλικό 

λογότυπο. Κατόπιν οι Χιώτες εξαγωγείς τύπωναν όλα τα χαρ

τιά τους στην Ιταλία. 

Το 1932 ήρθε από τη Μυτιλήνη στη Χίο, ο Δημ. Σαλαβόπουλοςχαράκτης 

και μακετίστας και ίδρυσε το λιθογραφείο με την επωνυμία «Χρωμολι-

θοτυπογραφείον ο Τύπος» στην προκυμαία της Χίου. Στη συνέχεια συ

νεταιρίστηκε με τον Βαγγέλη Ζήσιμο και τύπωναν χαρτιά χαρτώματος 

μέχρι το 1940 και σταμάτησαν με την έκρηξη του πολέμου. 

16 Ι ασπέτσα Γ 
Δαντέλα 
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To 1946, όταν ξανάρχισαν οι εξαγωγές, χρησιμοποιούνταν τα παλιά 

χαρτιά από τα στοκ που είχαν και όταν τελείωναν, παράγγελναν σε τυ

πογραφεία των Αθηνών. 

Η συσκευασία, όπως προαναφέρθηκε, γινόταν σε «κασάκια», τα οποία 

δένονταν ανά τρία και αποτελούσαν ένα δέμα. Οι συναλλαγές με τους 

αντιπροσώπους στο εξωτερικό γίνονταν με αριθμό δεμάτων. 

Τα κασάκια, τα οποία έφτιαχναν οι «κασαδόροι», παλιά κατασκευάζο

νταν στη Χίο από ξύλο χιώτικου πεύκου. Στα νεότερα χρόνια, η ξυλεία 

ήταν εισαγωγής. Τα υλικά για την κατασκευή τους ήταν τα σκουρέττα 
(τάβλες από λευκή ξυλεία πεύκου για το κυρίως κασάκι), οι ταβολέττες 
(ξύλο οξιάς για τα καπάκια), τα καρφιά, τα ξυλοστέφανα ή βεργιά που 

τα αντικατέστησαν με το σύρμα και τα τσέρκια. 

Δουλειά του κασαδόρου ήταν να πάρει στον πάγκο του τα γεμάτα κιβώ

τια, να καρφώσει το καπάκι, να τα μαρκάρει με τους τσίγκους (αντρέσ-

σες) και να τα δέσει ανά τρία σε δέμα. 

Πρώτα έβαζαν το νούμερο των καρπών που περιείχε το καθένα π.χ. 60, 

64 κλπ. Μετά την ποιότητα και τον τύπο του καρπού π.χ. Α, ΑΑ κλπ 

και την αντίστοιχη λέξη πορτοκάλια ή μανταρίνια σε γλώσσα ανάλογα 

με τη χώρα προορισμού. Στη συνέχεια, έβαζαν τα αρχικά του εξαγωγέα 
ή και όλο το όνομα και τέλος την πόλη προορισμού π.χ. Βάρνα, Οδησσό 

κ,λ.π. Όλα αυτά έμπαιναν στα πλάγια κάθε κιβωτίου, ενώ η μεγάλη στά

μπα με τη φίρμα του εξαγωγέα έμπαινε στο καπάκι. 

Αυτούς τους τσίγκους, που τους έλεγαν αντρέσσες (γαλλικά adresse = 

διεύθυνση), τους κατασκεύαζαν οι τενεκετζήδες αφού σχεδίαζαν πάνω 

το σχέδιο, τα γράμματα ή τους αριθμούς τα έκοβαν με το πριονάκι, τη 

σέγα. 

* 

Φωτογραφίες: Γ Μουτσάτσος 

Τ έ λ η του Νοέμβρη, 

με τους αέρηδες, τη θλιβερή βροχή 

και την -ψιλοχιονιά, 

στέλνει ο Κάμπος 

τα χρυσόφρουτα στη Χώρα. 

Μερόνυχτα αγκομαχούν τα κάρα, 

τ’αυτοκίνητα, 

σφυριά και οι φωνές στις αποθήκες. 

βαπόρια στο λιμάνι, 

νυχτέρια. 

Ή Χίος αγκομαχά και ιδρώνει 

κάμποσες βιαστικές βδομάδες 

τον υπόλοιπο καιρό με το μικροθησαυρό 

που θα μαγέψει. 

Ν. Γιαλούρης 

Μεγάλοι εξαγωγείς όπως ο Καρδασιλάρηςχρησιμοποιούσαν και πυρο

γραφίες, τις οποίες χάραζαν ειδικοί τεχνίτες πάνω σε μέταλλο το οποίο 

πύρωναν και με πίεση έβγαινε το σχέδιο πάνω στο ξύλο του κιβωτίου. 

Όλα αυτά βέβαια γίνονταν κάποτε. Σήμερα απόμεινε μόνο η ανάμνηση 

ίσως και σε κάποιους η νοσταλγία. 

ασπέτσα Ι 17 
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Για να γεμίσει ο Κάμπος με τόση ομορφιά, για να μπορεί η γη του να 
θρέψει χρειαζόταν η εργασία μεγάλου πλήθους ανθρώπων. Για να γί
νουν και να συντηρηθούν τα αρχοντικά με τις αυλές τους, τα πηγάδια, 
τα μάγγανα, οι στέρνες, οι αυλόπορτες, τα πήλιαστρα και οι γούρνες, 
για να καλλιεργηθούν και να αποδώσουν καρπούς τα περιβόλια ήταν 
απαραίτητη πολλή δουλειά και εξειδικευμένη στο μεγαλύτερο μέρος 
της. Έτσι συναντάμε ένα απρόσμενα ίσως μεγάλο πλήθος επαγγελμά
των που, ωστόσο, ήταν εντελώς αναγκαία για να φτάσει και να κρατη
θεί η περιοχή σΡ ένα τόσο υψηλό επίπεδο. 

Ένα απέραντο ανθρωπολόι εργαζόταν για τα κτήματα του Κάμπου. 
Μεγάλο μέρος των οικισμών και των χωριών γύρω από τον Κάμπο 
επιβίωνε απΡ αυτό. 

Επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με την πέτρα, το νερό, τη 
γη και τους καρπούς της. 

Οι πετροκόποι, αυτοί που εξόρυσσαν την πέτρα από το διπλανό 
χωριό των θυμιανών. 

Οι πελεκάνοι που πελεκούσαν την πέτρα 

Οι χτίστες με όλους τους βοηθούς 

Οι σιδεράδες οι συντηρητές των εργαλείων 

Οι τεχνίτες των βοτσαλωτών 

Οι πηγαδάδες με τα συνεργεία τους 

Οι μαγγανάρηδες οι κατασκευαστές του μάγγα
νου και της ανέμης 

Οι τενεκετζήδες οι κατασκευαστές των σικλιών 

Οι σχεδιαστές των σκαλιστών 

Οι Καλλιεργητές των περιβολιών 

Οι κλαδευτές για το κλάδεμα των 
περιβολιών 

Οι αυλακιαστές για να ανοίγουν τα 
αυλάκια 

Οι κοφτάδες που έκοβαν τους καρπούς 

Οι διαλεχτάδες που διάλεγαν τους καρπούς 

Οι καροτσιέρηδες που μετέφεραν τους καρπούς 

Οι χαρτώτριες που χάρτωναν τους καρπούς 

Οι πασαδόροι που μετέφεραν στους πάγκους 
τους καρπούς 

Οι στιβαδόρες που συσκεύαζαν τους καρπούς 

Οι κασαδόροι που έφτιαχναν τα κασάκια 

Για τη συντήρηση του αρχοντικού 

Τα κοπέλια και οι δούλες (οι υπηρέτες, οι υπηρέτριες) 

18 Ι ασπέτσα Ι 
Φωτό Γ Μαστοράκης Φωτό Φιλοπρόοδος Όμιλος Κάμπου 
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Εοπεριδοκαλλιεργητών Χίου 
Το 1962, ο αείμνηστος κ. 

Χανδρής, βλέποντας την μο

ναδικότητα των εσπεριδοει

δών του νησιού, δημιουργεί 

ένα εργοστάσιο με την επωνυμία 

Ε.Β.Ε.Κ. με σκοπό την μεταποίηση των 

εσπεριδοειδών για την παραγωγή χυμών και αναψυκτικών. Το 1985, 

ιδρύεται ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Εσπεριδοκαλλιεργητών Χίου 
(Α.Σ.Ε.Χ) μέσα από την συγχώνευση τεσσάρων συνεταιρισμών του 

νησιού, που είχαν μέχρι τότε την αποκλειστική εμπορία των εσπε

ριδοειδών. Μετά από διάφορες συμφωνίες, ο Α.Σ.Ε.Χ αγόρασε την 

Ε.Β.Ε.Κ. και συνέχισε την λειτουργία του εργοστασίου. 

0 Α.Σ.Ε.Χ. απαριθμεί 362 μέλη, όλα εσπεριδοκαλλιεργητές του νη

σιού και μέτοχοι του συνεταιρισμού με ίσο ποσοστό συμμετοχής. 

Εξειδικεύεται στη χυμοποίηση κοινών πορτοκαλιών, μανταρινιών και 

λεμονιών, συμβατικής και βιολογικής καλλιέργειας. Στον Νομό Χίου 

και στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ο Α.Σ.Ε.Χ αποτελεί το μοναδι

κό εργοστάσιο χυμοποίησης εσπεριδοειδών. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΣΕΧ 

Το εργοστάσιο βρίσκεται στην περιοχή του Κάμπου της Χίου, 6 

περίπου χλμ από την πόλη της Χίου. Αριθμεί σήμερα 12 άτομα. 0 

Α.Σ.Ε.Χ έχει δύο ξεχωριστές μονάδες παραγωγής: την μεταποίηση 
των εσπεριδοειδών - χυμοποίηση και την εμφιάλωση αναψυκτικών 
και ζαχαρούχων χυμών. Η άριστη ποιότητα του παραγόμενου χυ

μού οφείλεται αρχικά στον τρόπο συλλογής, ένα - ένα με το χέρι 

και παραλαβής των καρπών, σε κλούβες 20 κιλών καθώς και στον 

τρόπο χυμοποίησης των καρπών ένα - ένα σε εκχυμωτές FMC. Η 

παστερίωση και η συμπύκνωση του χυμού γίνεται σε πύργο τύπου 

Taste evaporate FMC. Κατά την διαδικασία αυτή, απομονώνονται τα 

μοναδικά σε ποιότητα αιθέρια έλαια. Με την ίδια διαδικασία παράγο

νται και οι πιστοποιημένοι χυμοί βιολογικής καλλιέργειαςΤΤίρΜ 
πάνω χυμός αποτελεί άριστη πρώτη ύλη για την παραγωγή χυμών και 

αναψυκτικών. Στη σύγχρονη γραμμή εμφιάλωσης, παράγονται ζαχα

ρούχοι χυμοί και αναψυκτικά με ή χωρίς ανθρακικό με την εμπορική 

ονομασία «Κάμπος». Συγκεκριμένα ο Α.Σ.Ε.Χ. παράγει α) αναψυ

κτικά (πορτοκαλάδα, μανταρινάδα, λεμονάδα, γκαζόζα, βυσσινάδα), 

β) ζαχαρούχους χυμούς (πορτοκάλι, μανταρίνι, λεμόνι, βύσσινο), γ) 

συμπυκνωμένους χυμούς (πορτοκάλι, μανταρίνι, λεμόνι), δ) βιολογι

κούς χυμούς (πορτοκάλι, μανταρίνι, λεμόνι) και ε) βιολογικά αιθέρια 
έλαια (πορτοκαλέλαιο, μανταρινέλαιο). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Διεθύνων Σύμβουλος ΑΣΕΧ, «Αγροτικός Συνεταιρισμός Εσπεριδοκαλ
λιεργητών Χίου», Εισήγηση στο σεμινάριο του ΚΠΕ Ομηρούπολης: «Θεωρητικό και Επιστημονικό 
Υπόβαθρο ενός Εκπαιδευτικού Περιβαλλοντικού Προγράμματος για τα Εσπεριδοειδή και τον 
Κάμπο της Χίου», Δεκέμβρης 2007 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Πρέπει να τονιστεί ότι οι παραγωγοί ερ

γάζονται με πραγματικό μεράκι για τη σωτηρία 

και διατήρηση του Κάμπου. Οι καιρικές συν

θήκες τα τελευταία χρόνια (παγετοί, ξη

ρασίες, ανεμοθύελλες κ.τ.λ.) οδη-

' γούν σε μαρασμό την περιοχή. 
Ειδικά, το πρόβλημα του νερού 

άρδευσης αποτελεί το μείζον 

πρόβλημα λόγω της αυξημένης 

αλατότητας που καταστρέφει τις 

ρίζες των δέντρων. Όλα τα πα

ραπάνω οδηγούν στην αλλοίωση Ι 

κυρίως της εμφάνισης των καρπώ, 

• και τη δυσκολία διοχέτευσης τους 

L στην αγορά. Μοναδική ελπίδα 

των παραγωγών αποτελεί το 

k εργοστάσιο χυμών το οποίο 

μ πορεί να χυμοποιήσει τα εσπε-

^ ριδοειδή τους. 

ι» 
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ΚΤΗΜΑΤΑ 

Ο Κάμπος αποτελείται από μεγάλες ιδιοκτησίες, τα περιβόλια, 

οποία περικλείονται από ψηλούς λίθινους μαντρότοιχους. 

I Το οίκημα βρίσκεται δίπλα σένα δρόμο, σύνορο της όλης έκτασης 

του κτήματος. Στην μια πλευρά της καμπούσικης κατοικίας υπάρ-

1 χει η κυρία είσοδος (καθολικιά πόρτα) μεγάλη και διακοσμημένη, 

Ι γενικά τοξωτή. Αυτή η είσοδος οδηγεί στον αυλόγυρο, που είναι 

\ στρωμένος με πελεκητή πέτρα ή με βότσαλα τα οποία σχηματίζουν 

i μοτίβα γεωμετρικών σχημάτων. 

Στη μια πλευρά της αυλής βρίσκεται η οικία και στην άλλη ο μάγ

γανος, ένα σύστημα άντλησης νερού από το πηγάδι, το οποίο λειτουργούσε 

με την κυκλική κίνηση ενός υποζυγίου γύρω από το πηγάδι. Ο μάγγανος βρίσκεται κοντά στη στέρνα, 

που είναι μια μεγάλη πέτρινη ή μαρμάρινη δεξαμενή, στην οποία αποθηκεύεται το νερό, πριν αυτό χρη

σιμοποιηθεί για την άρδευση των περιβολιών. Και ο μάγγανος και η στέρνα συχνά είναι διακοσμημένα 

με ανάγλυφες βάσεις και άλλα διακοσμητικά μοτίβα. Πάνω από τη στέρνα η πέργκολα στηριζόταν σε 

μαρμάρινες κολόνες και έδινε την ευκαιρία για διακόσμηση του χώρου. 

Το βοτσαλωτό δάπεδο, η κουκουναριά, η στέρνα, το μαγγανοπήγαδο και η επιβλητική λίθινη σκάλα με 

την κομψή κουπαστή αποτελούν τυπικά στοιχεία της καμπούσικης αυλής. 

Μερικές φορές, ο αυλόγυρος περιβάλλεται στο πίσω μέρος από ένα χαμηλό τοίχο που τον χωρίζει από 

τον πορτοκαλεώνα και στο σημείο αυτό μπορεί να υπάρχει μια άλλη είσοδος, μικρότερη από την κύρια, 

αλλά και αυτή είναι συχνά τοξωτή. 

ζ*ζ?α°«<» KQ T O I I < i e ' 
Επιμέλεια: Προδρόμου Γιάννης, 

Καθηγητής Αγγλικής Φιλολογίας - Μέλος Π. 0. 
ΚΠΕ Ομηρούπολης 
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Κτήμα Μηταράκη 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

Οι πρώτες κατοικίες στον Κάμπο (της γενουατικής περιόδου) με αμυ

ντικά χαρακτηριστικά ήταν πύργοι. 

Στοιχεία από την αρχιτεκτονική των πύργων της πρώτης περιόδου (14ος 

-16ος αιώνας) δεν υπάρχουν αρκετά. Αφηγήσεις περιηγητών της περι

όδου αυτής αναφέρουν τετράγωνους πύργους με μικρά ανοίγματα, κι

νητή γέφυρα και γενικά ψηλά λίθινα κτίσματα με αμυντικό χαρακτήρα. 

Κατά την περίοδο 17ου και 18ου αιώνα, περίοδο οικονομικής άνθησης 

στον Κάμπο, τα κτίσματα αυτά μετασκευάστηκαν σε μεγαλοπρεπείς 

επαύλεις, που συνέχισαν να έχουν το όνομα «πύργος». Ήταν κτίσματα 

ψηλά με στέγες. Τόσο οι όψεις τους όσο και τα επί μέρους αρχιτε

κτονικά στοιχεία τους είναι από χρωματιστή πέτρα, το γνωστό τοπικό 

πωρόλιθο του γειτονικού χωριού των θυμιανών. Χαρακτηριστικό στοι

χείο των πύργων ήταν οι μεγαλόπρεπες αυλόθυρες, με το οικόσημο της 

κάθε οικογένειας στο κλειδί του τόξου. 

Μετά το σεισμό του 1881, που έριξε κάτω όλους σχεδόν τους πύργους 

του Κάμπου, χτίστηκαν ξανά στην ίδια θέση, πάνω στα ισόγεια, νέες 

κατοικίες με έναν όροφο και ενιαίο όγκο. Ανάμεσα σ'αυτές ξεχωρίζουν 

μεγαλόπρεπες κατοικίες που η αρχιτεκτονική τους έχει νεοκλασικές 

επιρροές. Χτίζονται από τους Χιώτες της διασποράς μέχρι την περίοδο 

του μεσοπολέμου με σαφή δυτικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. 

Τα εκλεκτικιστικά αρχοντικά στον Κάμπο χτίζονταν διώροφα ή τριώ

ροφα. Επιθυμία των κατοίκων του Κάμπου ήταν να κτίζουν τα κύρια 

δωμάτια των κατοικιών τους πάνω από τις κορυφές των δέντρων των 

περιβολιών για να απολαμβάνουν πλήρη θέα, τον καθαρό αέρα και τον 

ήλιο. 

Το ισόγειο περιελάμβανε όλα τα βοηθητικά δωμάτια. Επίσης τους στά

βλους, αποστακτήρια, πιεστήρια σταφυλιών, αρτοποιεία, τις αποθήκες. 

και στις περισσότερες των περιπτώσεων και την κουζίνα και τα δωμάτια 

των υπηρετών. Τα δωμάτια του ισογείου είχαν χαμηλότερα ταβάνια από 

2!°ν 

jtKta Καρδασιλάρη 
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Κτήμα Μονιούδη 

ϋ 

Τ ' αρχοντικά της Χώρας και του Κάμπου, 

ξακουστά σαν τις γενιές που τα χτίσανε: 

6νργέντηδες, Χρυσοβελόνηδες, ΊΤαλιοί, 

Καλβοκορέσηδες, ΊΤαχνοί, ΊΤρώϊδες, 

Ροδοκανάκηδες, 

ξακουστοί σε πολιτείες τρανές 

άλλος για μόρφωση 

και άλλος για καπατσοσυνη και τύχη 

στο εμπόριο και τα χρηματιστήρια. 

έ δ ώ περνούσανε τα καλοκαίρια τους, 

όπως και τώρα ακόμα,και αντηχουσανε 

τα σπίτια από το γλεντοκόπι 

τις μουσικές και τα χωρατά. 

Τ ο σπίτι, ντόπια πέτρα δουλεμένη 

σαν κέντημα, στέκει διακριτικά πιο πίσω, 

σκάλες, μπαλκόνια, κάποιες πολεμίστρες 

και πυργάκια, α-ψιδωτά παράθυρα 

χιώτκος ρυθμός. 

ΊΤέτρα μελιά κόκκινη, καφετιά, 

σκουρη βιολετιά και χιονάτο μάρμαρο. 

Ν. Γιαλούρης 

J * . -

Πύργος Πασπάτη 

Αρχοντικό Καλουτά 

Αρχοντικό Ζυγομαλά 

Πύργος Γιαμού 
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αυτά των ορόφων και διατηρούσαν ένα όμοιο σχέδιο. Είχαν ξεχωριστές εξωτερικές πόρτες και δεν 

επικοινωνούσαν με άλλα δωμάτια. Συχνά είχαν παράθυρα, που συνήθως ήταν σιδερόφραχτα. Τα δω

μάτια αυτά ήταν φωτιζόμενα από μικρά τετράγωνα παράθυρα και η είσοδος γινόταν κατευθείαν από 

την αυλή. Το ισόγειο ήταν όλο θολωτό με στοά, καθίσματα και ένα κεφαλόβρυσο. 

Το προσωπικό, που φρόντιζε τις καλλιέργειες και τα ζώα, έμενε σε αγροτόσπιτα - παράσπιτα, επη

ρεασμένα από τις δυο προηγούμενες κατηγορίες σπιτιών σε συνδυασμό με την ντόπια αρχιτεκτονική 

παράδοση. 

Η σκάλα είναι εξωτερική, ανεβαίνει από την αυλή και αποτελεί διακοσμητικό στοιχείο των κατοικι

ών. Συνήθως, τη βρίσκουμε σπαστή, σε διάφορα τμήματα να ανεβαίνει, με πλατύσκαλα (τεχλίσια) 

ανάμεσα στο κάθε τμήμα. Οι Χιώτες αρχιτέκτονες, όσον αφορά στη σύλληψη των σχεδίων της σκά

λας, αποδεικνύονται πολύ περισσότερο ευφάνταστοι από ότι σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα των σχε

δίων τους. Χαρακτηριστικά της επιθυμίας τους να προσδώσουν μια γοητευτική λεπτομέρεια αλλά 

και γεύση εντυπωσιασμού είναι τα πεζεστάλια, τα οποία είναι περίτεχνα λαξευμένα, με ανάγλυφες 

αναπαραστάσεις μορφών ζώων, μοτίβων φύλλων και λουλουδιών και τοποθετούνταν, σε ορισμέ

να σημεία, κατά μήκος των κάγκελων της σκάλας, προς διακοσμητική καλλιτεχνία. Στην κορυφή 

της καταλήγει σ ενα ευρύχωρο εξώστη, το τσαρδί, έξω από την μπροστινή πόρτα. Το τσαρδί ήταν 

απαραίτητο σε κάθε πύργο, καθώς του έδινε μια προέκταση, μια προβολή προς το δρόμο, για να 

μπορούν από εκεί να έχουν περισσότερη εικόνα του δρόμου. Υπήρχαν και καθίσματα. Η προβολή 

του τσαρδιού ήταν με τεράστια τοξύλια (καμάρες). 

Στο δεύτερο πάτωμα, όπου οι κατοικίες ήταν τριώροφες, υπήρχαν τα δωμάτια των υπηρετών και 

στο τρίτο πάτωμα, τα κύρια δωμάτια, ενώ στην περίπτωση των διώροφων κατοικιών, ένα μέρος του 

ισογείου περιελάμβανε και τα δωμάτια των υπηρετών, με τα κύρια δωμάτια, σε αυτή την περίπτωση 

να βρίσκονται στο δεύτερο όροφο. Η διαρρύθμιση των δωματίων είναι πολύ απλή. Είναι μεγάλα 

και έχουν σχήμα τετράγωνο. Οι διάδρομοι είναι άγνωστοι και το ένα δωμάτιο οδηγούσε στο επόμε

νο. Από το τσαρδί έμπαινες κατ ευθείαν στο σαλόνι και από το σαλόνι στα διάφορα υπνοδωμάτια. 

Στο σαλόνι ή στο καθιστικό υπήρχε και τζάκι και στο οποίο έδιναν ιδιαίτερη προσοχή στην κατα

σκευή και διακόσμηση του, μιας και προσέδιδε αρχοντιά στην οικογένεια. 

Το κιόσκι είτε βρισκόταν πολύ κοντά στον πύργο, είτε στη συνέχεια του τσαρδιού είτε ανάμεσα 

σε δύο τσαρδιά, ανάλογα με την αρχιτεκτονική του πύργου. Ήταν δωμάτιο φωτεινό και με εκτε

ταμένο ορίζοντα. Ήταν ένα κομψό κατασκεύασμα με καλλιτεχνική εμφάνιση, προορισμένο να 

εξυπηρετήσει και την οικογένεια αλλά και τους επισκέπτες. Ήταν συνήθως «κρεμασμένο» στην 

προέκταση προς το δρόμο, πάνω σε τοξύλια και έπαιζε το ρόλο του τσαρδιού κατά το χειμώνα. 

Όλα σχεδόν τα κύρια δωμάτια είχαν θαυμάσιο στολισμό με ζωγραφικές παραστάσεις, γύψινα 

ανάγλυφα κ.λ.π. Ιδιαίτερη προσοχή δίνονταν στην πόρτα που οδηγούσε απευθείας στο σαλόνι. Τα 

δωμάτια ήταν θολωτά και οι θόλοι επιχρισμένοι με σοβά. Σε ορισμένους πύργους, το στόλισμα 

του θόλου ήταν πλούσιο με ζωγραφικές και γύψινα. Συνηθίζονταν δύο τύποι θόλων: α) γαδα-

ρόβατα (σαμαρόβοτα): πρόκειται για τον απλό θόλο (ημικυκλική καμάρα) και β) σταυρολίθΐ: 

πρόκειται για σύνθετο θόλο που σχηματίζεται από τη διασταύρωση δύο ή περισσότερων απλών 

θόλων. 

Οι κεφαλοκολώνες και τα υπέρθυρα έφεραν γλυπτά και ήταν εξαιρετικής λεπτότητας. 

Στο πίσω μέρος του σπιτιού υπήρχε ένας πρόσθετος εξώστης και στην απομακρυσμένη πλευρά 

του υπήρχε η τουαλέτα. 

Η κουζίνα βρισκόταν στον όροφο με τα δωμάτια των υπηρετών. 

Η ΔΟΜΗ 

Οι τοίχοι και οι θόλοι των κατοικιών είναι κτισμένοι από θυμιανούσικη πέτρα σε 

δυο χρώματα, καφεδωπό κόκκινο και απαλό φαιοκίτρινο. Για τις κολώνες, τα κιονόκρανα και 

τα περίτεχνα ανάγλυφα χρησιμοποιούσαν πεντελικό μάρμαρο. Οι στέγες είναι επίπεδες με 

θόλους εσωτερικά ή ξύλινες επικλινείς με ρωμαϊκά κυρτά κεραμίδια. Κάτω από τις ξύλινες 

στέγες, υπήρχαν επίπεδα επιχρισμένα ταβάνια. 

Στον Κάμπο, οι κατοικίες στοιχίζονται πάνω στο όριο με το δρόμο. Από τα τέλη του 19ου αιώνα, 

τα ανοίγματα προς το δρόμο γίνονται μεγαλύτερα, περισσότερα και με στοιχεία όπως οι κιο-

σέδες (σαχνισιά) και οι εξώστες δημιουργούν νέα σχέση του μέσα με το έξω. Επίσης, αλλάζει 

και η σχέση της αυλής με το δημόσιο χώρο. Συχνά τη θέση του ψηλού μαντρότοιχου και της 

κλειστής τοξωτής αυλόπορτας παίρνει το κιγκλίδωμα με την καγκελόπορτα που επιτρέπουν την 

οπτική επαφή του μέσα με το έξω. 

Η ευρεία χρήση του τούβλου για οικοδομικές λεπτομέρειες δίνει βιομηχανικό χαρακτήρα στα 

κτίρια που, για διάφορους λόγους, έμειναν ανεπίχρηστα. Αν και η αρχιτεκτονική των σπιτιών 

αυτών έχει πολλές επιρροές από μορφές και τρόπους κατασκευής του Βυζαντίου, αλλά και 

της Δύσης, έχει δικό της ιδιαίτερο χαρακτήρα, χάρη και κυρίως στη μακραίωνη σημαντική 

οικοδομική παράδοση που αναπτύχθηκε στο νησί. 

Κατοικία Ματθαίου Λω 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΑΝΑΙΡΟΥΣΗ Φ. - ΜΥΛΩΝΑΔΗΣΛ., Ο Κάμπος της Χίου, εκδ. Ακρίτας 
1992 

ΜΒΙΒ 

22 Ι ασπέτσα Ι 

ΑΝΑΙΡΟΥΣΗ Φ-ΜΥΛΩΝΑΔ 
Υπουργείο Αιγαίου, Β'εκδοση, Δήμος Χίου 1999 

ΒΛΥΣΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, Φιλόλογος, «Η κοινωνική ζωή στον Κάμπο» 
Εισήγηση στο σεμινάριο του ΚΠΕ Ομηρούπολης: «Θεωρητικό και Επι
στημονικό Υπόβαθρο ενός Εκπαιδευτικού Περιβαλλοντικού Προγράμ
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ιρχοντικό ApyfcVriKO 

Αρχοντικό ΑντΟνάνον Τ&ττζρη 

Τοξωτό υπέρθυρο: το τόξο που σχηματίζεται πάνω από την πόρτα 
θολίτες (δοξαρόπετρες): οι πέτρες που σχηματίζουν το τόξο 

Επίκρανα (φορούσια): κιονόκρανα που καθορίζουν την αρχή του τόξου 
Παραστάδες: οι κολώνες στις οποίες στηρίζεται το τόξο 

Γείσο: λίθινη προεξοχή της στέγης της αυλόπορτας 
Επίστεψη: το επιστέγασμα της αυλόπορτας 

Οικόσημο (καθρέπτης): μάρμαρο με παραστάσεις ή τα αρχικά του ιδιοκτήτη 
Πεζούλες: αριστερά και δεξιά της πόρτας για να «πεζεύουν» από τα ζώα 

""θ: διάφοροι τύποι κτυπητηρίων I.WIIJill.l 

ι αυλόπορτες του Κάμπου αποτελούν ένα αυτοτελές επιβλητι-

;ό στοιχείο σχετιζόμενο έμμεσα με το καμπούσικο σπίτι. Αυτές 
οδηγούν κυρίως από το δρόμο στην αυλή. Είναι περίτεχνες και 

μαρτυρούν τις τάσεις αυτοπροβολής και προπαντός της διάθεσης 

για πρωτοτυπία των ιδιοκτητών τους. 

Όλες οι μεγάλες αυλόπορτες είναι τοξωτές Είναι χτισμένες πρό
σωπο με το μανδρότοιχο του κτήματος, έχουν τοξωτό υπέρθυρο 
με εναλλασσόμενους κόκκινους και κίτρινους θολίτες (δοξαρό
πετρες). 

Σε ορισμένες αυλόπορτες υπάρχουν και χρονολογίες όπως σε 

αυτές του Πετροκόκκινου με χρονολογία 1840, της Καθολικής Εκ-

κλησίας στο Φραγκοβούνι με χρονολογία 1776 κ.ά. 

Ήταν κτισμένες με τη γνωστή καφεκόκκινη και κιτρινωπή θυμια-

νούσικη πέτρα σε διάφορους συνδυασμούς και συχνά υπήρχε και 

χρησιμοποίηση μαρμάρου, όπως και ο συνδυασμός των παραπά

νω με μια γκρίζα σκληρή πέτρα που έφερναν από τη χερσόνησο 

της Ερυθραίας της Μικρός Ασίας. 

Το τελείωμα της αυλόπορτας στην κορυφή της γίνεται με πολλούς 

τρόπους. 0 πιο διαδεδομένος είναι, αφού κτίζεται πρώτα το λίθινο 

γείσο έπειτα προστίθεται μια επικλινής λίθινη επίστεψη. 

Σε μερικές αυλόπορτες, η επίστεψη διακοσμείται με επιδεικτικά 
σχήματα (καμπυλωτά) με τρόπο που δεν επιτρέπεται η προσθήκη 
σαμαρωτού επιστεγάσματος. 

Άλλος τρόπος διακόσμησης είναι το τελείωμα με διπλή σειρά από 
όρθιες πέτρες ελεύθερες μεταξύ τους, φυτεμένες στην επίστεψη. 
Προέρχονται από γενοβέζικη αρχιτεκτονική φόρμα και συμβολί-
ζουν το δικέφαλο αετό, οικόσημο των Γκιβελλίνων (αυτοκρατορι-
κό ιταλικό κόμμα). 

Πάνω από το κλειδί της καμάρας εντοιχίζεται ένα λιθανάγλυφο 

που αναπαριστά το οικόσημο της οικογένειας ή κάποιον άγιο. 

Έξω από την πόρτα χτίζονταν δυο μικρά λίθινα πεζούλια με ένα ή 

δυο σκαλοπάτια που διευκόλυναν το ανέβασμα στα ζώα. 

Σε αυλόπορτες που βρίσκονται στις 
όχθες χειμάρρων υπήρχαν ράμπες 
(σκάρπες) οι οποίες οδηγούσαν 
στην είσοδο όπου διαμορφώνονταν 
σε μικρούς εξώστες. 

Όλες οι αυλόπορτες ήταν ξύλινες 
και πάντα δίφυλλες με σιδερένια 
χερούλια και κτυπητπρια 

Σε κάποια κτήματα υπήρχαν και 

εσωτερικές πόρτες που χώριζαν 

την αυλή από τον πορτοκαλεώνα. 
Φωτό: Γ Μουτσάτσος 

του Γιώργου Μουτσάτσου 

Ζωγράφου - Συγγραφέα 

Αρχοντικό Σί\χΡν 

ΕδιώτεριΚή ©όρται ©spi€o> 
δτο Knluja Κοιράίοι 

EfiurepiWi ©όρτοι 
δτο Knluja Κοιράίοι 
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Έναν άλλο σημαντικό τομέα της αρχιτεκτονικής του Κάμπου αποτελούν 
οι εκκλησιές του. Κατασκευασμένες στο ίδιο πνεύμα και μετά ίδια υλι
κά με τα λοιπά κτίσματα διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερο περιβάλλον γα
λήνης και γοητείας. Η βοτσαλωτή αυλή τους με τις πέτρινες πεζούλες 
περιμετρικά, στραμμένη προς τα έξω σε αντίθεση προς την εσωστρέ
φεια του αυλόγυρου του καμπούσικου κτήματος, μαζί με το περίτεχνο 
καμπαναριό, σε καλεί να συμμετάσχεις και εσύ νοερά στις γιορτές και 
τα πανηγύρια που γίνονται σ'αυτό τον χώρο για να τιμήσουν την μνή

μη της Παναγίας που κατά 
κανόνα είναι αφιερωμένες 
στο όνομα της. 

0 Κάμπος είναι γεμάτος 
αξιόλογες εκκλησίες, οι 
περισσότερες από θυμια-
νούσικια πέτρα και καμπα
ναριά, που σήμερα απο
τελούν θησαυρούς λαϊκής 
τέχνης, απαράμιλλα σε 
καλλιτεχνική προσπάθεια 
και μεγαλοπρέπεια. 

Ο ιερός ναός 
,της Παναγίας της Ζνριίπιββας Οι ναοί στον Κάμπο ήταν κυ

ρίως «κτητορικοί», ανήκαν 
δηλαδή σεεύπορουςΧιώτες, 
άρχοντες, αξιωματούχους 
αρχικά Βυζαντινούς, Γενο
βέζους, Χιωτογενοβέζους 
και καθαρόαιμους Χιώτες, 
που η οικονομική τους ευ
χέρεια τους επέτρεπε να 
έχουν στις επαύλεις τους 
δικούς τους ναούς. Υπήρ
χαν όμως και «ενοριακοί», 
όπως ο άγιος Πολύκαρπος 
στο Τάλαρος, αλλά ήταν λι
γότεροι. 

Φωτογραφίες: Αλ. Σταματουλάκη 

tovWafatoo 
Κάποιες από τις πιο χαρακτηριστικές εκκλησίες είναι οι εξής: 

0 ιερός ναός του Άγιου Βλάση 

0 ιερός ναός του Άγιου Γιάννη του Βουδομάτη 

0 ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου του Γκιάζου 

0 ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου του Καταδότη ή Καταρράκτη 

0 ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου των Σεκιάρηδων 

0 ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου του Σταφυλά 

0 ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου του Τραχύ 

0 ιερός ναός του Αγίου Θεοδοσίου 

0 ιερός ναός του Αγίου Ισιδώρου 

0 ιερός ναός του Αγίου Ισιδώρου των Πετροκόκκινων 

0 ιερός ναός του Αγίου Ιωάννη των Δρομοκαΐτηδων 

0 ιερός ναός του Αγίου Ιωάννη του Φακά 

0 ιερός ναός του Άγιου Πολύκαρπου 

0 ιερός ναός του Αγίου Τρύφωνα των Αγέλαστων 

0 Άγιος Ευστράτιος των Θυμιανών 

0 ιερός ναός της Αγίας Αναστασίας 

0 ιερός ναός της Αγίας Μαρίνας των κτιστών 

0 ιερός ναός της Παναγίας της Αγιοδεκτεινής 

0 ιερός ναός της Παναγιάς της Καθολικιάς 

0 ιερός ναός της Παναγίας της Κοκοροβιλιάς 

0 ιερός ναός της Παναγίας της Παχυάς 

0 ιερός ναός της Παναγίας της Συριώτισσας 

0 ιερός ναός της Παναγίας της Φάρκαινας 

Ο ιερός ναός 
Παναγίας 

ΑγιΟίεκτεινιΙς ^^^w τ 

τ· 
Ο ιερός ναός 
της Παναγιάς 

της Παχυάς 

Επιμέλεια: 

Μιχελιουδάκη Αιμιλία 
Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας- Μέλος Π. 0. ΚΠΕ Ομηρούπολης 

Οι τύποι της μονόκλιτης και δίκλιτης βασιλικής είναι αυτοί που χαρα
κτηρίζουν τη ναοδομία στον Κάμπο. Οι αυλές των ναών είναι βοτσα-
λωτές ή στρωμένες με πλάκες θυμιανούσικες. Σημαντικό στοιχείο του 
εξωτερικού χώρου είναι το κωδωνοστάσιο, ανεξάρτητο κτίσμα, πυρ-
γοειδές στη βάση του. Η διακόσμηση στο εσωτερικό των εκκλησιών 
αποτελούσε μέσο κοινωνικής και οικονομικής προβολής και πολυτέ
λειας της κάθε αριστοκρατικής οικογένειας. Η διακόσμηση με γύψινα 
φυτικά θέματα, οι ημικίονες στις πλευρές και οι ελεύθεροι μεταλλικοί 
ελκυστήρες είναι τυπικά στοιχεία στις καμπούσικες εκκλησίες. 

Στον Κάμπο έχομε εκκλησίες διπλών δογμάτων: Κοκοροβιλιά, Άγιος 

Ισίδωρος Πετροκοκκίνων, Άγιος Ισίδωρος στο Τάλαρος, Άγιος Παντε

λεήμονας, Άγιος Βλάσης... 
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Pi βοτσαλωΐές αυλές Επιμέλεια: Μιχελιουδάκη Αιμιλία 

Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας -
Μέλος Π. 0. ΚΠΕ Ομηρούπολης 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

Λιλαδωτά στη Χίο συναντούμε στον Κάμπο, τη Χώρα, το Βροντάδο και τα Καρδάμυλα 

(αστικά κέντρα), σε όλες τις αυλές των εκκλησιών, των μεγάλων σπιτιών και στις 

αυλές των δημόσιων κτιρίων (σχολεία, βιβλιοθήκη Κοραή), όπου το βοτσαλω-

τό επεκτείνεται και στο πεζοδρόμιο, ενώ στα μεγάλα χωριά μόνο στις αυλές 

των μεγαλύτερων εκκλησιών και των μοναστηριών. 

Οι περισσότερες αυλές, που σώζονται σήμερα, χρονολογούνται από το 

1881 και μετά. Η παλαιότερη χρονολογία, που έχουμε, είναι της αυ

λής στο κτήμα του Ν. Πλατή στον Κάμπο (1856). 0 σεισμός του 1881 

κατέστρεψε μαζί με τα σπίτια και τα λιλαδωτά ή διατάραξε τόσο 

τον οργανισμό τους που άρχισαν σιγά σιγά να ξηλώνουν. 

Οι αυλές και τα μονοπάτια είναι συνήθως στρωμένα με τετρά

γωνες πέτρινες πλάκες κόκκινες και κίτρινες που σχηματί-

ζουν διάφορα μοτίβα. 

Όμως με μεγαλύτερη συχνότητα χρησιμοποιούνται χα-

λικάκια (λιλαδάκια) άσπρα και μαύρα, σχήματος οβάλ ή 

στρογγυλού, κανονικού μεγέθους τοποθετημένα σε σχή

μα γεωμετρικών ή άλλων μοτίβων και με τα δυο αυτά 

αντιθετικά χρώματα σχηματίζονται υπέροχες συνθέσεις. 

Τα βότσαλα αυτά προέρχονται από την παραλία Μαύρα 

Βόλια της Χίου και τα λευκά συνήθως από της Αγιας 

Φωτιάς. Το βοτσαλωτό δάπεδο είναι μεγάλης αντοχής, 

δε λερώνεται, είναι αισθητικά ευφρόσυνο με τα διακο

σμητικά και συμβολικά του σχέδια. Έχει όμως υψηλό 

κόστος κατασκευής γιατί η διαλογή και η τοποθέτηση 

των βότσαλων χρειάζεται χρόνο, μαστοριά, υπομονή κι 

επιμονή. 

01 ΜΑΣΤΟΡΟΙ 

Μαστόρους είχαμε στη Χίο κυρίως από τα Ουμιανά και το 

Νεχώρι, κοντινά χωριά στη Χώρα και τον Κάμπο. Βεβαίως 

την τέχνη του βοτσαλωτού γνώριζαν τεχνίτες ή ερασιτέχνες 

και από άλλα χωριά, όπως π.χ. στο Βροντάδο. Οι μαστόροι 

ήτανε και γλύπτες, αρχιτέκτονες, ζωγράφοι, χτίστες και ερ

γολάβοι μαζί. 

^TictfWtcu 

Ι ασπέτσα Ι 25 



OEMA 

Το θέμα έχει σχέση με τη νοοτροπία του εντολοδό

τη, με την καλλιέργεια, την τάξη που ανήκει και γενικά 

τις τοπικές αντιλήψεις για τη διακόσμηση και την τέχνη. 

Για τις xιώτικες αυλές, οι μάστορες έπαιρναν τα θέματα 

από τα πιάτα (φαγιανς, πιάτα διακοσμητικά ή σερβίτσια 

καθημερινής χρήσης, φερμένα από την Αυστρία, Βόρεια 

Ιταλία κ.α.). Τα θέματα είχανε, δηλαδή, επίδραση από τη 

δυτική τέχνη. Είναι σχεδόν πάντοτε διακοσμητικά (φυ

τικά, γεωμετρικά). Στις συνθέσεις οι μαστόροι χρησι-

μοποιούσαν θέματα κλασικά, όπως διάφορους τύπους 

μαιάνδρων, τη βυζαντινή κληματίδα, τα κατοικίδια ζώα, 

τα κυκλικά για να δηλώσουν «στάση», γλάστρες, απλές ή 

σύνθετες, λαϊκότροπες ή σχηματοποιημένες και διάφο

ρα ποικίλα θέματα. 

Μελετώντας βοτσαλωτές αυλές στην περιοχή της Γένου

ας, διαπιστώνουμε ομοιότητες με αυτές της Χίου. Η σύν-

θεση των θεμάτων αυτών έπεφτε κυρίως στους τοπικούς 

μαστόρους, που προέρχονταν από δύο κυρίως χωριά της 

Χίου, τα Ουμιανά και το Νεχώρι. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΧΩΡΟΥ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό των βοτσαλωτών 

της Χίου είναι η σύνθεση των σχεδίων. Το βοτσαλωτό 

οργανώνει το χώρο της αυλής και μορφώνει την κίνη

ση του επισκέπτη με την παρεμβολή στάσεων. Πάντοτε, 

αμέσως μετά την είσοδο, σ όλες τις αυλές, βλέπουμε 

τη χρονολογία κατασκευής και όταν πρόκειται για αυλή 

σπιτιού τα αρχικά του ιδιοκτήτη (πληροφόρηση). 

Στις ιδιωτικές αυλές μετά την πληροφόρηση συναντάμε 

ένα μεγάλο κύκλο (μεγάλη στάση) και μετά δύο ή τρεις 

μικρότερους κύκλους (μικρότερες στάσεις) απ’ όπου 

φαίνονται πια οι κατευθύνσεις προς το σπίτι, την είσο

δο υπηρεσίας και το περιβόλι. Στη σκάλα, ακτίνες γύρω 

από το πλατύσκαλο συγκεντρώνουν τον επισκέπτη ή τον 

αποκεντρώνουν όταν κατεβαίνει. Στη κατεύθυνση προς 

το περιβόλι, αμέσως μετά το μικρό κύκλο, μια συνεχής 

μπορντούρα (χαρακτηριστικό και απαραίτητο θέμα στις 

αυλές του Κάμπου), που τελειώνει μπροστά στην είσοδο 

του περιβολιού, μορφώνει την κίνηση ως το τέλος της 

διαδρομής. 

Φωτό Λ. Μυλωνάδης 

Φωτό: Φιλοπρόοδος'Ομιλος Κάμπου 

Στις αυλές των εκκλησιών τα ουδέτερα θέματα είναι: σταυ

ροί, δίσκοι προσφορών και άλλα σχετικά. Επειδή, συνήθως, 

οι αυλές της Χίου έχουν μεγάλες διαστάσεις και το χρησι-

μοποιούμενο κονίαμα στεγνώνει γρήγορα, τα θέματα πρέπει 

να είναι έτοιμα και στη σύνθεση να λαμβάνονται υπ’ όψη τα 

δένδρα, τα μόνιμα καθίσματα, το πηγάδι, έτσι που να δημι-

ουργούν ένα μελετημένο και διακριτικό χώρο, τέτοιας ποι-

ότητας, «που μέσα σ’ αυτόν θα ήθελε κανείς σε ορισμένες 

στιγμές της ζωής του να σταθμεύσει για πάντα». 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ 

Η επιφάνεια, που πρόκειται να επιστρωθεί, δι-

αιρείται σε ορθογώνια ή τετράγωνα τμήματα με τη 

βοήθεια περιγραμμάτων με χαλικάκια. Σήμερα καλύπτεται 

με μπετόν, παλιότερα με ασβεστόλασπη και χρησιμοποιού

σαν χοντρή άμμο με πετραδάκια, ένα μίγμα που ονομάζεται 

ασβεστοτσάιλο. Το αφήνουν να ξεραθεί, σε χρονικό διάστη

μα μιας ημέρας για κάθε πόντο πάχους. Από πάνω απλώνε-

ται ένα μίγμα ασβεστόλασπης από μπρουσελάνα και άμμο, 

το χαμούρι. Από τη στιγμή που θα ξεραθεί (σε δύο ώρες) 

κάθε φορά ένα τετραγωνικό μέτρο καλουπώνεται με ξύλα. 

Το σχέδιο ζωγραφίζεται στις πραγματικές του διαστάσεις σε 

χοντρό χαρτί, το σχέδιο σε μαύρο και το φόντο σε λευκό. Στη 

συνέχεια, κόβεται και τοποθετείται σε φύλλο από κασσίτερο 

ή ψευδάργυρο και τοποθετείται στη επιφάνεια του μίγμα

τος. Το φόντο τώρα γεμίζεται με λευκά χαλικάκια, έπειτα 

βγάζουν τα μεταλλικά περιγράμματα και το υπόλοιπο τμήμα 

της επιφάνειας καλύπτεται με μαύρο χαλίκι. Οι πιο κοινές 

φόρμες διακόσμησης είναι οι μεγάλοι κύκλοι με τις μαύ

ρες ακτίνες, νατουραλιστικά σχέδια με ζώα, πουλιά, πλοία 

ή άλλα μοτίβα. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΞΥΔΑ Μ., Βοτσαλωτές αυλές της Χίου, εκδ. Α. Καράβια, Αθήνα 1979 

ΠΕΡΡΗΣ Ν., Ο Κάμπος (τ.2), εκδ. ΑφοίΧαβιάρα, Χίος 1972 
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Η Χίος υπήρξε κέντρο εμπορίου από τηνεποχή του Βυζαντίου. Οι εγκατεστημένοι στο νησί Βυζαντι

νοί άρχοντες μαζί με τους Γενουάτες κατακτητές, από τον 14ο αιώνα, και κάποιες άλλες οικογένειες 

συνδέονται μεταξύ τους και δημιουργούν μια αριστοκρατία που διατηρεί στενούς οικογενειακούς 

δεσμούς όπου και αν βρίσκονται τα μέλη της, κυρίως κατά τον 19ο αιώνα, όταν ακμάζει η χιώτικη 

διασπορά. Η άρχουσα τάξη ασχολείται κατ' αρχάς με το μονοπωλιακό εμπόριο της μαστίχας, των 

μεταξωτών, του κρασιού και την εκμετάλλευση των εύφορων κτημάτων του νησιού. 

Από τη γενουατική κατάκτηση και μετά, εμπορεύεται και τα εσπεριδοειδή, που καλλιεργεί στον 

Κάμπο, όπου οικοδομούνται οι εξοχικές κατοικίες, στις οποίες ο τρόπος ζωής είναι ανάλογος με 

αυτόν των ευγενών της Γένοβας. Η οικονομική συνύπαρξη της ιδιότυπης τοπικής αριστοκρατίας 

οδήγησε σε επιγαμίες μεταξύ Χιώτικων και Γενουάτικων οικογενειών 

ΧΙΩΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 

Με την πάροδο των αιώνων, οι δραστηριότητες 

των Χίων επεκτείνονται και σε χώρες όπου οι 

συνθήκες για την ανάπτυξη του εμπορίου, της 

ναυτιλίας και των τραπεζικών συναλλαγών είναι 

ευνοϊκές. Τα περιβόλια στον Κάμπο συνεχίζουν 

να καλλιεργούνται επιμελώς και, από τον 18ο 

αιώνα κυρίως, οι πύργοι γίνονται μόνιμες κα

τοικίες των μελών της οικογένειας που παρα

μένουν στο νησί. 

Είναι εκπληκτικό πώς τόσες πολλές χιώτικες 

οικογένειες, με ένα σημαντικό ποσοστό στο συ

νολικό δραστηριοποιούμενο επιχειρηματικό ελ

ληνικό δυναμικό, έζησαν ή ξεκίνησαν από αυτό 

το νησί για να κατακτήσουν μια δεσπόζουσα θέση, στον αναπτυσσόμενο καπιταλισμό του 18ου και 

19ου αιώνα. Υπάρχει μια εξήγηση ότι η Χίος βρισκόταν πάνω στους μεγάλους θαλάσσιους δρόμους 

της εποχής, από Ανατολή σε Δύση και από την Πόλη και τη Μαύρη θάλασσα στη Μέση Ανατολή και 

στην υπόλοιπη Μεσόγειο. Κι αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η γενοβέζικη επικυριαρχία κα

τέλειπε ένα τρόπο ζωής και ευρωπαϊκές διασυνδέσεις της αναδυόμενης Ευρώπης, έχοντας αφήσει 

πολύ πίσω τον μεσαίωνα, την ώρα που η άλλη Ελλάδα καταπιεζόταν από τον Ασιάτη Οθωμανό. 

Όμως, όποια εξήγηση και αν δεχθείς ή και όλες, που είναι λογικές, δεν μπορείς παρά να σταθείς 

με έκπληξη μπροστά στα οικονομικά επιτεύγματα όλων αυτών των Χιώτικων οικογενειών σΡ αυτήν 

την χρονική περίοδο, που καλύπτει τους δύο προ του Α' Παγκοσμίου πολέμου αιώνες. 

Σύμφωνα με τα απομνημονεύματα του Ανδρέα Συγγρού, η επιτυχία των Χίων μεγαλεμπόρων της 

Ανατολής, που κράτησαν για μισό περίπου αιώνα το εμπόριο όλης της Ανατολής και της Δύσης 

οφειλόταν στο ότι αιτία και βάση ήταν η αναγνώριση από όλους τους συνεταίρους μιας κεφαλής 

και η τυφλή υποταγή προς αυτή, η γενική πειθαρχία του διανοητικά κατώτερου προς τον ανώτερο 

και κατά δεύτερο λόγο η οικονομία στα έξοδα του κάθε εμπορικού καταστήματος και κάθε διευθυ

ντή ως προς τις βιοτικές του δαπάνες, αλλά και η ηθική και υλική αυτάρκεια των υπαλλήλων. 

Το χιακό εμπορικό δίκτυο και τα άλλα δίκτυα, ελληνικά και διεθνή είχαν κεντρικό άξονα την οικο

γένεια. Δημιουργούσαν, δηλαδή, εσωτερικά κυκλώματα με οικογενειακές επιχειρήσεις και συγγε

νικές σχέσεις με αντιπροσώπους διεθνώς με υποκαταστήματα της κεντρικής επιχείρησης. Οι Χιώ

τες δημιούργησαν χρηματιστηριακές και τραπεζικές επιχειρήσεις-προδρόμους των ναυτιλιακών 

και εφοπλιστικών επιχειρήσεων Ακόμη και σήμερα διατηρούνται οι κτηριακές τους υποδομές στις 

ελληνικές κοινότητες της Μασσαλίας, Λονδίνου, Αλεξάνδρειας-Κάιρου, Καλκούτας, Οδησσού, Τερ

γέστης, Ιταλίας και διασώζουν την χιακή ακτινοβολία της επιχειρηματικής και πνευματικής δράσης 

με ιδρύματα, ναούς, νοσοκομεία, σχολεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, ιδρύματα φιλανθρωπικά, μνημεία 

τέχνης και ανθρωπιστικού πολιτισμού. Έως το Β' Παγκόσμιο πόλεμο, ο Κάμπος εξακολουθεί να 

είναι τόπος μόνιμης διαμονής ή παραθερισμού ανθρώπων βαθύπλουτων ή αριστοκρατών, οι ιδιο

κτησίες αλλάζουν κατά κανόνα μεταξύ των ίδιων οικογενειών ή συγγενών τους, ενώ «ανεστάτες» 

περιποιούνται τα περιβόλια, τα οποία αποφέρουν ακόμη κέρδη. Η παρακμή του Κάμπου έρχεται 

μεταπολεμικά, κυρίως με την καταστροφή των περιβολιών, το βασικό χαρακτηριστικό της περιοχής 

για περισσότερα από πεντακόσια χρόνια. 

Οι οικογένειες, που εγκαθίστανται κατά καιρούς στον Κάμπο, είναι πάρα πολλές. Εδώ παρουσιά

ζονται ενδεικτικά κάποιες οικογένειες που διακρίνονται για την προσφορά τους στους αγώνες του 

έθνους και τον πολιτισμό αλλά και γενικότερα για την ανθρωπιστική δράση τους. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΠΕΡΡΗΣ Ν.. Ο Κάμπος (τ.2), εκδ. ΑφοίΧαβιάρα, Χίος 1972 

ΠΡΟΟΔΟΣ. Εφημερίδα χιώτικη, Φεβρουάριος 2008 

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ. Το όνομα του περιβολιού Κάμπος, εκδ ΜΙΛΗΤΟΣ 2007 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΟΥΑΤΕΣ 

01 ΠΕΤΡΟΚΟΚΚΙΝΟΙ 
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01 ΣΚΥΛΙΤΣΗΔΕΣ 

01 ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΙ 

01 ΡΑΛΛΗΔΕΣ 

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΑΛΑΤΗ 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΖΥΓΟΜΑΛΑ 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΣΠΑΤΗ 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΗΤΑΡΑΚΗ 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΩΡΕΜΗ 

ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΙΤΙΑΔΗ 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΗΛΙΑΔΗ 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΛΗΝΟΥ 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΑΛΚΟΥΣΗ 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΖΕΡΒΟΥΔΗ 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΡΑΒΑ 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟΝΙΔΗ 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΛΕΜΟΥ 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΦΑΦΑΛΙΟΥ 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ 

Επιμέλεια: 

Επυράκης Σταύρος 

Δάσκαλος -

Αναπληρωτής 

[ Υπεύθυνος ΚΠΕ 

Ομηρούπολης 
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Ο πλουτοφόρος Κάμπος με τα μυρωδάτα περιβόλια και τις περίτε

χνες κατοικίες κατέχει ξεχωριστή θέση, κυρίως από το 17ο αιώνα 

[και μετέπειτα, στα κείμενα των Ευρωπαίων περιηγητών 

|Τα κείμενα αυτά αποτελούν πλούσιο υλικό για τη νεότερη ιστορία 

,του Ελληνισμού. Περιηγητές, δηλαδή προσκυνητές, ουμανιστές, 

διπλωμάτες, φυσιοδίφες, ζωγράφοι, αρχαιολόγοι, λογοτέχνες, 

{ έμποροι, επιστήμονες ή απλοί ταξιδιώτες επισκέφτηκαν, παρέ

μειναν ή πέρασαν από τους ελληνικούς τόπους και κατέθεσαν 

την εμπειρία τους ή τη γνώση τους για το χώρο. Λόγοι πολιτικοί, 

[ιδεολογικοί, θρησκευτικοί ή προσωπικοί καθόριζαν το ταξίδι 

'και την πορεία τους. 

Έτσι ο καθιερωμένος βίος, τα έθιμα, οι αρχαιότητες, τα μνημεία και τα κτίσματα 

αλλά και τα γεγονότα που εξελίσσονται στο χώρο προβάλλονται μέσα από την ιδεολογία, το ατομι

κό ή το ομαδικό όραμα που φέρνει τους ταξιδιώτες στα ελληνικά νερά και χώματα. 

Τα δρομολόγια, που ακολούθησαν οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες με προορισμό την Κωνσταντινούπολη 

ή τους Αγίους Τόπους, ήταν κατά προτίμηση μέσω της Βενετίας. Τα πλοία, που απέπλεαν από το 

λιμάνι της, στάθμευαν στη γενουατική Χίο. Αργότερα, με τα μασσαλιώτικα καράβια, το ταξίδι από 

τη Μασσαλία ακολουθούσε τους ίδιους δρόμους προς το Αρχιπέλαγος. 

Επιλεκτικά παραθέτουμε μερικές μαρτυρίες τους. 

^SjZ&fyst? e/& fat^ ^£Ύ&£/& (1ι (1614) 

«Το πρωί εξεκινήσαμε από την πόλιν διερχόμενοι δια μέσου πεδιάδος πλήρους τοιούτων 

πύργων, ωραιότερους των οποίων εγώ τουλάχιστον δεν είδον». 

«Εύλογα ονομάζεται Παράδεισος του Αιγαίου η Χίος και Κήπος της Ελλάδας». 

Επιμέλεια: Σταματουλάκη Αλεξάνδρα 
Δασκάλα - Υπεύθυνη ΚΠΕ Ομηρούπολης 

(y)J^tA^t^ if?<b#(1809-1811) 

«Τα φρούτα του νησιού είναι τα καλύ

τερα της Ανατολής και τα περισσότερα τα 

στέλνουν στην Κων/πολη. Τα σύκα είναι πολύ 

μεγάλα, τα λεμόνια και τα πορτοκάλια κάθε 

χρόνο εξάγονται και υπολογίζονται σε 25.000 

λίρες». 

(1609-10) 

_ «Το νησί της Χίου χωρίζεται σε δύο 

μέρη, την «απάνω μεριά» που είναι ψηλότερα 

μέρη και την «κάτω μεριά» που είναι τα επί-

πεδα και πιο χαμηλά μέρη του νησιού. Είχε η 

Χίος τόσο μεγάλη παραγωγή εσπεριδοειδών 

(πορτοκάλια και λεμόνια) που γέμιζαν δο

χεία και βαρέλια με το χυμό τους, για να το 

μεταφέρουν στην Κων/πολη, όπου οι Τούρ

κοι το χρησιμοποιούσαν για τα φαγητά τους, 

όπως εμείς χρησιμοποιούμε το κρασί και το 

μήλο». 

Φωτό: Αρχείο ΕΝΤΥΠΟ 
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(1778) 

_ «Όταν τις έρχεται από τίνα νήσον του Αίγαίου^κπλήσσεται με τον πλούτον και τας καλλο-

νάς της Χίου. Πόλις κομψώςεκτισμένη, κήποι τερπνοί, πεδιάδες θελκτικοί». 

Γάλλος ευγενής και πολιτικός (1699) 

«Η πεδιάς η οποία υπάρχει περί την πόλιν είναι ωραιό

τατη. Όλη η εξοχή εις απόστασιν δύο περίπου λευγών από της 

πόλεως (δηλ. ο Κάμπος) είναι πλήρης των επαύλεων τούτων 

ή πύργων, οίτινες ανέρχονται σε περισσοτέρους των διακοσί

ων». 
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0 Άγγλος διανοούμενος ς>£~ (JUL-συγγραφέας και ιερωμένος 

Υπηρέτησε στην πρεσβεία της Πόλης, επισκεφθεΐςτο νησί γύρω στα 1797 περιγράφει 

παραστατικά τη ζωή στα αρχοντικά του Κάμπου όπου και φιλοξενήθηκε. Αναφέρεται στη 

Χιώτισσα αρχόντισσα με τους λεπτούς και εξευρωπαϊσμένους τρόπους, με τον πατροπα

ράδοτο δίσκο με το φημισμένο χιώτικο γλυκό και τον τούρκικο καφέ... 

πωσιάστηκε από 

(1639) 

Εντυπωσιάστηκε από τις ροδιές της 

Χίου και αφιερώνει σελίδες για τα χιώτικα 

ρόδια. Τα ρόδια, καλλιεργούνταν τότε στον 

Κάμπο κυρίως σε μεγάλη έκταση και ήταν 

περιζήτητα στις διάφορες αγορές της Ανα

τολής και της Δύσης. 

'evmavtr^vivep (1639) 

«Δεν γνωρίζω τίποτα στην Ευρώπη 

που να παρουσιάζει το θέαμα ενός τόσου 

πλούτου όσο η Χίος». 

Γ7ηι ι υ ν π LmTni-iisci ιπ7ηι κι ΓΓΤΓ, uoxrrnr 

(1794) 

_ «Στη Χίο συνηθίζουν να κατασκευάζουν στο κέντρο του σπιτιού έναν ευ

ρύχωρο ψηλοτάβανο χώρο όπου μένουν το καλοκαίρι, όταν έχει καύσωνα. Το 

βραδάκι και το πρωινό κάθονται στην ταράτσα και απολαμβάνουν το δροσερό 

αεράκι και συγχρόνως τη θέα του Κάμπου και της θάλασσας... 

Καθώς φεύγουμε από την πόλη, όλος ο Κάμπος προς τη θάλασσα είναι τόσο 

πυκνοκατοικημένος και καλλιεργημένος σαν να αποτελεί συνέχεια της. Σε 

απόσταση 6-7 μιλίων, εκτείνονται εξοχικά σπίτια, κήποι και πορτοκαλεώνες 

πολλών εκταρίων. Οι πορτοκαλεώνες περιφράσσονται με τοίχους πιο ψηλούς 

από τα δένδρα. Λόγω αυτών των τοίχων, που υπάρχουν και στις δύο πλευρές 

τους, οι εξοχικοί αυτοί δρόμοι μοιάζουν με τα δρομάκια της πόλης. Κατά την 

εποχή της ανθοφορίας η μυρωδιά είναι τόσο έντονη, ώστε γίνεται αισθητή σε 

απόσταση πολλών μιλίων από την παραλία. Τα σπίτια είναι πέτρινα, μεγάλα 

και ψηλά, με τα καλύτερα δωμάτια στο πάνω-πάνω πάτωμα με μεγάλες βε

ράντες. Μερικά από αυτά, προφανώς σύγχρονα των Γενοβέζων, μοιάζουν με 

οχυρωμένους πύργους με ιδιότροπο σχήμα». 
Γάλλος ιεραπόστολος (1684) 

!_ «Υπάρχουν επαύλεις πολύ ωραίες με ωραίους κή

πους, προ πάντων εις το μέρος το ονομαζόμενο Κάμπος 

παρά την θάλασσαν». 

eM ~Ojiwuf 

Ένας άλλος ξένος, αλλά ελληνολάτρης, ο οποίος νέος σε ηλικία 24 χρονών 

ήλθε στη Χίο το 1776, αφιερώνει περικοπές ολόκληρες στις εντυπώσεις του για 

τους κήπους του Κάμπου και τα αρχοντικά του, τους πορτοκαλεώνες του και τις 

ομορφιές του. Εντυπωσιάζεται από τα μάγγανα που ανεβάζουν το νερό από τα 

πηγάδια με τα «σικλιά», τα ζώα που υπομονετικά γυρίζουν τα μάγγανα, όπως τα 

τελευταία χρόνια, και τα περιγράφει όλα με ζωντάνια και γραφικότητα. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΜΑΝΔΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Φιλόλογος - Αρχαιολόγος 
Mphil «Η μαστίχα και τα εσπεριδοειδή μέσα από 
τα περιηγητικά κείμενα και χαρακτικά», Εισήγηση 
στο σεμινάριο του ΚΠΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ: «ΤΟΠΟΣ 
- ΠΡΟΪΟΝ - ΑΝΟΡΠΠΟΣ», Μάρτης 2008 

ΜΥΛΠΝΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ. Αρχιτέκτων - Πρόεδρος 
Συνδέσμου Φίλων του Κάμπου. «Αρχιτεκτονική 
και Περιβάλλον Κάμπου Χίου» Εισήγηση στο σε
μινάριο του ΚΠΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ «θεωρητικό και 
Επιστημονικό Υπόβαθρο ενός Εκπαιδευτικού Περι

βαλλοντικού Προγράμματος για τα Εσπεριδοειδή 
και τον Κάμπο της Χίου», Δεκέμβρης 2007 

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ. Το όνομα του περιβολιού 
Κάμπος, εκδ. ΜΙΛΗΤΟΣ 2007 
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ίΑΙεχαβώνοντας/>rnv ανβή της 

L p m i Geddes - Καβο^ράκη 1 

ψε τα reeee-pa αρχοντικά, 

τους τρεις ι/αχχανόχυρους το 

fovpvo, την αποσήκη-πατητήι. 

τοφναριόρετοβονβά 

ττήρα τα πρώτα ριασήριατα 

της ισόρροπης ανάπτυξης! 
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Φωτογραφίες: Τ. Μανδάλα 
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κια το 

Στο σπίτι μας. Σεπτέμβρης 1970. 

Βαρκάϊεςνε^ινες οκάγες ow <<ψώα κει οτέρνα» τα καλοκαίρια, φφ, 

„έριρε djpvnvo „ ό το &είο ί\αυκή οτο «κάκαρο» KM καβακιααύρονς 

era π$ιαοτρο του ϋκάτω κει πηβαοιού». 

Στη στέρνα του περιβολιού μας. 
Ιουνιος1961 

< hiov Στφσν 

ον βονριον 

/ 

ΦτύοτεςοΙονοτηνταράτοατον 

τον^ονοτοκΜοννπ,ρητές; 

^πετρ^Μοκίνητης^νής 

\^Jp^™lIom^Um 
1 νζτα^νιπονςποπβτές. 

Α τις 

'3S7-Ομογένειες: Καλογεράκηκα,Μα^αλ 
"•«Στο περιβόλι μέσακει» 

IUIV ΤΟ πυψΎ Mxr/i*,n 1WV WMMV 

•εταξοοκώβηκες-
KaTdK^oupo^rm^ 

ης^ψ^τονςτΓά 

^ εριστικά iii 
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(Τώρα τι νομίσατε; Ότι οι Χιώτες, 

που πάντα ήξεραν ποιος είναι ο 

[σωστός τρόπος να «αιχμαλωτί

ζουν» τους καρπούς της χιακής 

1/ης μετατρέποντας τους σε πο-

Ιλύτιμους γευστικούς θησαυ-

ιρούς, θα άφηναν ανέπαφα τα 

[μανταρίνια; 

Μπορεί η Κίνα να έχει την 

Ιτιμή της πατρότητας τους, η 

φιλόξενη «Χία γη» όμως έγι

νε η δεύτερη πατρίδα τους, αξιοποιώντας 

τους καρπούςτης μανταρινιάς, φροντίζοντας με μεράκι και αγάπη να 

τους κάνει ακόμα πιο εύγευστους. 

Εύχυμα, γλυκά, αρωματικά και πλούσια σε βιταμίνες τα χιώτικα μα

νταρίνια εξήραντη δημιουργική φαντασία τηςΧιώτισσαςνοικοκυράς 

καιτου Χιώτη καλλιεργητή. Γέμισαν τα ντουλάπια καιτα κελάρια του 

καμπούσικου σπιτικού κυρίως με λικέρ μανταρίνι, βαζάκια με αρω

ματικές μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού και φυσικά τις κόφες και 

τα καλάθια τους με τη δροσιά των φρεσκοκομμένων μανταρινιών ή 

τα κρυστάλλινα ποτήρια τους με το φρέσκο χυμό τους. Μα δεν τους 

έφταναν αυτά. Τα τεφτεράκια των νοικοκυρών έπρεπε να γεμίσουν 

και αυτά με τα αιθέρια έλαια του αειθαλούς εσπεριδοειδούς φυτού. 
Μέχρι και τα άνθη τους αξιοποίησαν, έτσι όπως ήξεραν αυτές να το 

πράξουν. Πότε σαν «άνθος» γλυκό κουταλιού, πότε σαν λικέρ, πότε 

'για να αρωματιστεί το απογευματινό τους τσάι ακόμη περισσότερο. 
Άσε πια η φλούδα του μανταρινιού. Μέχρι και στην κλασική φασολά
δα μπήκε, στις κρασάτες σουπιές και στο χταπόδι μαζί με το ζουμε

ρό χυμό τους, στα ψητά ψάρια, στο κοτόπουλο, στην πηχτή ψαριού, 
στην πηχτή χοιρινού μαζί με τα νεράντζια, στα μπιφτέκια κ.α.. 
Η γευστική παράδοση όμως των Χίων είναι τα γλυκά. Αλίμονο, λοι

πόν, αν έλειπε από αυτά το μανταρινάκι. Εκτός από το γλυκό του 

κουταλιού, οι φλούδες του μανταρινιού έκαναν ακόμα γευστικότερα 

τα σιρόπια, ο δε χυμός τους αρωμάτιζε θαυμάσια, δίνοντας του μια 

λεπτή γεύση, το παστέλι που σερβιριζόταν πάνω σε φύλλα μαντα
ρινιάς. 

Στη Χιώτικη συνοικία του Καΐρου ήταν φημισμένα τα παστέ-
λια μανταρινιού του «Χαμού». Οι Χιώτες της Σμύρνης και 

της Πόλης χρησιμοποιούσαν το μανταρίνι εκεί που υπήρ
χε ταχίνι και έτσι δημιουργούσαν θαυμάσιες συνταγές 

για ταχινόπιτες και φυσικά στον πολιτικό χαλβά. 

Στην Αίγυπτο, μάλιστα, έφτιαχναν κέικ με τον εξής 

αξιοπρόσεκτο και ευφάνταστο δημιουργικό τρόπο; 

Μόλις έβγαζαν το αχνιστό κέικ από το φούρνο, το 

ψέκαζαν με φρέσκο χυμό μανταρινιού κι έτσι όπως ήταν ζεστό και 

υγρό, το πασπάλιζαν με ζάχαρη που τελικά «κρυστάλλωνε» πάνω 

του, δημιουργώντας ένα θαυμάσιο γλάσο, μια «άσπριση», δηλαδή 

για να χρησιμοποιήσω αυτή την όμορφη ελληνική λέξη που έπλασαν 

οι χιώτισσσες καλονοικοκυρές. 

Οι τούρτες με τη γέμιση από μανταρίνι ήταν ακόμα μια όμορφη γευ

στική πινελιά στα απογευματινά τέια της αστικής τάξης, ενώ δεν θα 

μπορούσε να λείπει από τα πάμπολλα γλυκίσματα με αμύγδαλο, 

όπως τα περίφημα αμυγδαλωτά. 

Και τα μανταρίνια που περίσσευαν, όταν τελείωνε η «γιορτή» του 

μανταρινιού από το τραπέζι του χειμώνα, τι τα έκαναν οι Χιώτες; 

Γιατί παρότι το πορτοκάλι ήταν πιο άφθονο και φυσικά πιο φθηνό, 

το μανταρίνι παρέμεινε πάντα πιο περιζήτητο και αυτό που έπρεπε 

να «αιχμαλωτιστεί» για να αυξήσει το γόητρο της Χιώτισσας οικο

δέσποινας όλες τις εποχές του χρόνου. Και «γεννηθήτω» λοιπόν οι 

σακχαρόπηκτες μανταρινάδες, έτοιμες να προσφέρουν τη δροσιά 

τους κα το άρωμα τους όποτε ήταν επιθυμητό και απαραίτητο. 

Τώρα εμείς οι κοινοί θνητοί που δεν αξιωθήκαμε να έχουμε μαντα

ρινιές και περιβόλια τι θα κάνουμε; 

Νάναι καλά ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Εαπεριδοκαλλιεργητών Χίου, 

οι βιοτέχνες γλυκών κου
ταλιού, οι ποτοποιοί και οι 

ζαχαροπλάστες μας 

φροντίζουν να μας αποζη
μιώσουν ποικιλοτρόπως. 
Κι έτσι περνάνε αυτοί καλά 

κι εμείς καλύτερα... 



'ftvfroc> Λεμονιάς 

Επιμέλεια - φωτογραφίες; 

Σ^αματουλάκη Αλεξάνδρα 

Δασκάλα 

Υπεύθυνη ΚΠΕ 

Ομηρούπολης 

Υλικά 

350 γραμ. άνθος λεμονιάς, 

1250 γραμ. ζάχαρη, 

λεμόνια 

Εκτέλεση; 

Καθαρίζομε το άνθος και το ρίχνομε σε νερό, που βράζει. Το αφήνομε 

ένα τέταρτο της ώρας, το βγάζομε απ’ αυτό το νερό και το ρίχνομε σε 

άλλη κατσαρόλα με νερό, που επίσης βράζει. Το αφήνομε αυτή τη φορά 

4 λεπτά να βράζει. 

Το στραγγίζομε και το ρίχνομε σε κρύο νερό, στο οποίο έχομε βάλει δύο στραγγι 

σμένα λεμόνια. Το ανακατεύομελίγο, το στραγγίζομε πάλι, και το τοποθετούμε 

σε μια πιατέλα στον ήλιο, μέχρι που να ασπρίσει. Το πλένομε 3-4 φορές 

με κρύο νερό. 

«Δένομε» τη ζάχαρη α ένα τσουκάλι και ρίχνομε μέσα το άνθος. 

Όταν ετοιμαστεί σχεδόν για να το κατεβάσομε, ρίχνομε τρεις 

κουταλιές λεμόνι και όταν κρυώσει λίγο, ε ίναι έτοιμο για 

σερβίρισμα. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛ-
ΛΙΜΑΣΙΑΣ 

Χιώτικες Παραδοσιακές 
Συνταγές. 

Ζήσιμος Χίος 1998 

χιώΐΟΐα pcupam Επιμέλεια; 

Σπυράκης Σταύρος 

Δάσκαλος-Αναπληρωτής Υπ. 

ΚΠΕ Ομηρούπολης 

Εμείς οι Λεμονιές! 
Η Χιώτισσα η Λεμονιά ε ίχε πάει υπηρέτρια σε κάποιο σπίτι. 

- Λεμονιά, της λ έ ε ι η κυρία της. Μάθε να μιλάς στον πληθυντικό. Έλα, 

πάρε τώρα τον καφέ και πήγαινε στον κύριο σου, μέσα στο γραφείο. Κοί

ταξε όμως να χτυπήσεις την πόρτα, πριν μπεις μέσα. 

Παίρνει η καλή σου τον καφέ και πάει στο γραφείο. 

Τ α κ - τ α κ , χτυπά την πόρτα. 

- Ποιος είναι; ρωτά από μέσα ο κύριος της Λεμονιάς. 

Κι εκε ίνη του απαντά στον πληθυντικό; 

- Ε μ ε ί ς οι Λεμονιές! 

Αφ' τον Ανέμοναν τσάι κάτω 
Ένας παπάς από τα μαστιχοχώρια περνούσε από τον Κάμπο της Χίου. 

Όπου μια Καμπούσαινα, περιβολάρισσα, του έδωσε ένα χαρτί για μνημό-

νεμα. Όμως ο παπάς, ανεβαίνοντας τη βουνοσειρά του Ανέμονα, έχασε 

το χαρτί. 

Σαν πήγε λοιπόν στην εκκλησία και θέλησε να μνημονέψει τα ονόματα 

της Καμπούσαινας, επειδή δεν εύρισκε το χαρτί, είπε; 

- Αφ’ τον Ανέμονα τσάι κάτω περιβολαρίας τσάι των τέκνων! 

Κι έτσι τέλειωσε μια και καλή το μνημόνεμα των πεθαμένων. 

ΚΡ0Κ0Υ[.., Είντα γί-

νεται στη Χιό, τόμοι 

Α, Β, Α, Αθήνα 1964, 

1996 

Φωτό Αλ Σταματουλάκη 

Και λαχταρούν, οι καμένοι οι Καμπούσοι, όλο το χρόνο να κόψουν τα 

μαντερινοπορτόκαλα, να τα πουλήσουν και να οικονομηθούνε, που εν 

έχουν οι πιότεροι, άλλο μαξούλι, να πάρουν καμιά δεκάρα, κι έρκεται 

εκε ίνη η ώρα και τραβούν χρόνια και χρόνια, τώρα, τα μαλλιά τος, που 

εμ πουλιούνταινε ή τ ο ς τ α παίρνουν τσάμπα ή θα μένουν αργά απάνω στα 

δέντρα και θα τα φά το κραΐ. Κ' έχουν κι άλλα βάσανα και ελλε ίψεις που 

εν τελειώνουνε γιατί δεν τα λ υ ε ί το κράτος αλλά και γιατί οι Καμπούσοι 

οι ίδιοι δεν σακαριάζουνταινε να κάμουν το κράτος να τους προσέξει 

και μένουνε στο παράπονο, «εμείς εν είμεστενε αθρώποι! Καμπούσοι 

είμεστενε». 

ΜΑΡΤΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥ /., Χιώτικα Ευθυμογραφήματα Mnouphnq - Τζανής. ΟΠΚΑΧ, Αθήνα 1996 
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Επιμέλεια; Προδρόμου Γιάννης, 
Καθηγητής Αγγλικής Φιλολογίας 

Μέλος Π. 0. ΚΠΕ Ομηρούπολης 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΑΝΤΟΧΕΣ-ΑΝΟΧΕΣ-ΕΝΟΧΕΣ)» 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Ομηρούπολης οργάνωσε, στις 29 Φεβρουαρίου, 

1-2 Μαρτίου 2008, ένα τριήμερο περιβαλλοντικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Α/ 

θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Ν. Χίου με θέμα; «Τόπος - Προϊόν - Άνθρωπος 
(Αντοχές - Ανοχές - Ενοχές)». Το παρακολούθησαν 50 εκπαιδευτικοί και από τις 

δυο βαθμίδες εκπ/σης. 

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για 

τη λειτουργία των δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ιδιαίτερα για τη θεματική 

του τοπικού δικτύου του ΚΠΕ Ομηρούπολης. 

Αναλύθηκαν διεξοδικά, από τους διακεκριμένους επιστήμονες, οι τρεις θεματικοί 

άξονες του Δικτύου «Τόπος, Προϊόν, Άνθρωπος (Αντοχές - Ανοχές - Ενοχές)» μέσα 

από τις περιπτώσεις των εσπεριδοειδών του Κάμπου και της μαστίχας των Μαστι
χοχωρίων. 

Από την πλούσια θεωρητική και βιωματική προσέγγιση αποκομίσαμε γνώσεις και 

πρακτικές συνειδητοποιώντας συγχρόνως τις αντοχές του τόπου μας αλλά και τις 

δικές μας ενοχές. 

*Wl* 

II Mi 

Οι εισηγητές του σεμιναρίου ήταν; 

ΗΊ Σταματουλάκη Αλεξάνδρα (Δασκάλα - Υπεύθυνη ΚΠΕ Ομηρούπολης); «Ταυ-

J τότητα και Δράσεις του ΚΠΕ Ομηρούπολης / Λειτουργία Δικτύων και Τοπικό 

Θεματικό Δίκτυο του ΚΠΕ Ομηρούπολης». 

~ Αθανασάκης Αρτεμης (Μ. Sc./M. Ed. Καθηγητής Μαρασλείου 

Διδασκαλείου Πανεπιστημίου Αθηνών); «Διαμόρφωση ενός 

Πλαισίου Ολιστικής Αξιολόγησης για Προγράμματα Περιβαλλο

ντικής Αγωγής και Εκπαίδευσης». 

Τσαλίκη Ελισάβετ (Βιολόγος - Δρ. Περιβαλλοντικής Εκπ/σης) & 

Sixsmith Phil, (Σύμβουλος Εκπ/κών στο Δράμα); «Σκέψου Πλα

νητικά. Δράσε Τοπικά... Δοκίμασε Ντόπια! (βιωματικές δράσεις)». 

~ Βαρλάς Μιχάλης (Υπεύθυνος τμ. Γενεαλογίας & Προφορι

κής Ιστορίας Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού); «Ιστορικο-

περιβαλλοντική Εξέλιξη της Χίου από το 14ο Αιώνα έως Σήμερα». 

[-F1 Βουρνούς Μανώλης (Αρχιτέκτονας ΕΜΠ, Μ. Α. Cons.); «Ει-

| σαγωγή στην Ιστορική Αρχιτεκτονική της Χίου». 

ΗΜανδάλα Αναστασία (Φιλόλογος - Αρχαιολόγος Mphil); «Η 

Μαστίχα και τα Εσπεριδοειδή βάσει των Περιηγητικών Κει

μένων και Χαρακτικών». 

Καραμουσλής Θωμάς (Ξεναγός); «Κάμπος και Μαστιχοχώ

ρια: Κοινωνική και Οικονομική προσέγγιση». 

Βασιλακάκης Μιλτιάδης (Καθηγητής Γεωπονικής ΑΠθ); 

«Βοτανική ταξινόμηση Εσπεριδοειδών». 

Σαββίδης Θωμάς (Αν. Καθηγητής Βιολογίας ΑΠθ); «Συμπόρευ-

ση Μαστίχας και Ανθρώπου στο Μεσογειακό Περιβάλλον». 

Μαλούπα Ελένη (Γεωπόνος - Τακτική Ερευνήτρια ΕθΙΑΓΕ -

Υπεύθυνη Βαλκανικού Κήπου Κρουσσίων); «Δημιουργία Βοτα

νικού Κήπου Ιωνίας - Χλωρίδα Μαστιχοχωρίων». 

Κοκκινάκη Μαρίκα (Γεωπόνος); «Βιοκαλλιέργεια Εσπεριδο-

Ο 

ΕΗ ειδών». 
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ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΤΗΣ ΧΙΟΥ 

Στις 14 έως 16 Δεκεμβρίου 2007, το ΚΠΕ Ομηρούπολης διοργάνωσε τριήμερο πε

ριβαλλοντικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. 

Χίου με θέμα; «Θεωρητικό και Επιστημονικό Υπόβαθρο ενός Εκπαιδευτικού Πε
ριβαλλοντικού Προγράμματος για τα Εσπεριδοειδή και τον Κάμπο της Χίου». Το 

παρακολούθησαν 30 εκπαιδευτικοί και των δυο βαθμίδων εκπ/σης. Το σεμινάριο 

πραγματοποιήθηκε προκειμένου να εξασφαλίσει ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο 

υλικό για το νέο πρόγραμμα του ΚΠΕ; «Βιοκαλλιέργεια στον Κάμπο της Χίου 
περιδιαβαίνοντας το δάσος των εσπεριδοειδών συντροφιά με τα μοναδικά αρ
χοντικά του» αλλά και να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς του νομού Χίου 

προσεγγίζοντας το θέμα των ημιφυσικών οικοσυστημάτων. 

Η Παιδαγωγική Ομάδα αποτάθηκε στους Χιώτες επιστήμονες, που έχουν μελε

τήσει τον Κάμπο και έχουν να παρουσιάσουν ένα αξιόλογο έργο. Οι εισηγήσεις 

είχαν θεωρητικό και βιωματικό χαρακτήρα. Μέσα από ένα πλούσιο διαθεματικό 

πρόγραμμα καταλήξαμε στην κοινή διαπίστωση ότι ο Κάμπος με την ιδιαίτερη 

φυσιογνωμία του αποτελεί μια ενότητα αρχιτεκτονική, πολεοδομική, οικολογική, 

με την ιδιαίτερη ιστορική και καλλιτεχνική της σημασία και δικαίως θεωρείται 

ένα μνημείο στο σύνολο του. Ακόμη και σήμερα διατηρεί τα σημαντικά στοιχεία 

της λειτουργικής του δομής δηλαδή τον συνδυασμό της ιδιαίτερης 

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής μορφής με τη λειτουργία και χρήση 

του περιβάλλοντος χώρου. Αποτελεί μια πρόταση για την προστασία 

του περιβάλλοντος, την αειφόρο ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής. 

Οι εισηγητές του σεμιναρίου ήταν; 

Σταματουλάκη Αλεξάνδρα (Δασκάλα/Υπεύθυνη ΚΠΕ Ομηρού

πολης); «Λειτουργία-Δραστηριότητες-Προοπτικές του ΚΠΕ 

Ομηρούπολης». 

Σπυροπούλου Ροζαλία (Φιλόλογος/ΕκπρόσωποςΥΠΕΠΘ); «Πε

ριβαλλοντική Εκπ/ση και Αειφορία». 

Π Σπυράκης Σταύρος (Δάσκαλος/Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ 

Ομηρούπολης); «θεατρικά Παιχνίδια». 

Παντελίδης Γεώργιος (Δάσκαλος - Δ/ντής 2ου Δ.Σ. Βροντάδου); 

«Χαρτογράφηση Εννοιών». 

Ζάχαρου - Λουτράρη Αθηνά (Δρ. Φιλόλογος - Συγγραφέας); «Η 

Χίος στο Πέρασμα των Αιώνων». 

ΗΜυλωνάδηςΛεωνίδας (Αρχιτέκτων ΕΜΠ/ΠρόεδροςΣυλλόγου «Φίλων 

του Κάμπου»); «Αρχιτεκτονική και Περιβάλλον στον Κάμπο της Χίου». 

Βλυσίδου Ευτυχία (Φιλόλογος - Δ/ντρια Γυμνασίου Κάμπου); 

«Κοινωνική Διάσταση της Αρχιτεκτονικής του Κάμπου». 

•
Ί Μαστοράκης Γεώργιος (Μαθηματικός - Μελετητής); «Η Ιστορία 

J του Κάμπου μέσα από την Κοινωνική Ζωή και την Εργασία: το 

Τώρα και το Αύριο». 

η Πιπίδης Μιχάλης (Γεωλόγος & Γεωφυσικός μηχανικός Υ/Δ υ/ 

Μ γεωλογίας στο ΕΜΠ); «Γεωλογικό και Υδρολογικό Περιβάλλον 

του Κάμπου». 

•
Τσαρτσάλης Κώστας (Γεωπόνος); «Καλλιέργεια και Βιοκαλλι

έργεια Εσπεριδοειδών». 

Μουτσάτσος Γεώργιος (Ζωγράφος): 

«Σήματα Εσπεριδοειδών Χίου». 

Ξυνταριανός Αλέκος (Βιολόγος); 

«Πολιτιστικές Διαδρομές στον Κάμπο της Χίου». 

ΚοκκινάκηςΔημήτρης (Φαρμακοποιός); 

«Night Bird watching, in Campos». 

•
Ξύδας Βαγγέλης (Ιδιοκτήτης «Περλέα»); «Μια Σύγχρονη Πρό

ταση Αξιοποίησης του Κάμπου». 

ήΓ Καραμουσλής Θωμάς (Ξεναγός); «Οδοιπορικό στον Κάμπο». 

•teat** 
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Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

ΖΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ TDY ΚΑΜΠΟΥ 
Ασκήσεις από το μαθηματικό Γιώργη Ν. Μαστοράκη 

Π.Τυπική περίπτωση αυλόπορτας στον Κάμπο της Χίου είναι εκείνη με το 

τόξο. Οι δομικοί λίθοι του τόξου είναι άριστα λαξευμένοι με σχήμα που είναι 

μέρος κυκλικού δακτυλίου ανάμεσα σε 2 ακτίνες. 

Στο τόξο που είναι 180° εναλλάσσονται συνήθως δύο χρώματα, κόκκινη -

άσπρη ή γκρίζα - άσπρη πέτρα. Αρχικά στα άκρα, τοποθετούνται δύο δομικοί 

λίθοι ίδιου χρώματος, στη συνέχεια δύο του άλλου χρώματος και καθεξής μέ-

χρι τη συμπλήρωση του ημικυκλίου με μια πέτρα, τη λεγόμενη σφήνα. 

Να σχολιάσετε τη συμμετρία του τόξου καθώς και τον αριθμό των δομικών 

λίθων που απαιτούνται για την κατασκευή του. 

Β Ένα απλό σχέδιο για βοτσαλωτή αυλή. 

θα θεωρήσουμε γνωστό ότι η πλευρά ενός κανονικού εξαγώνου 

είναι ίση με την ακτίνα του κύκλου, μέσα στον οποίο εγγράφε-

ται. Γράφουμε κύκλο κέντρου Ο και τυχαίας ακτίνας ρ, επιλεγ-

μένης, βέβαια, από την επιθυμητή κλίμακα., Με κέντρο, τυχαίο 

σημείο Α του κύκλου και ίδια ακτίνα ρ, γράφουμε κύκλο (Α, ρ) 

και έστω Β, Γ τα σημεία που τέμνει τον αρχικό κύκλο. Γράφου

με, τώρα, τους κύκλους (Β, ρ) και (Γ ρ) και έστω Δ, Ε τα κοινά 

τους σημεία - εκτός του Α - με τον αρχικό κύκλο. Οι κύκλοι (Δ, 

ρ), (Ε, ρ) και ο (Ο, ρ) διέρχονται από ένα σημείο που ονομάζουμε 

Ζ. Με κέντρα τα κοινά σημεία των παραπάνω κύκλων, γράφουμε 

νέους κύκλους της ίδιας ακτίνας και καθεξής. 

Δοκιμάστε να σχεδιάσετε το παραπάνω σχέδιο μιας ενδεικτικής βοτσαλωτής αυλής και χρωματιστέ τα 

πέταλα στις εξάκτινες μαργαρίτες που σχηματίζονται. 

Εναλλακτική Δραστηριότητα 
Δοκιμάστε την κατασκευή μαυρόασπρου ψηφιδωτού με πολύ μικρές ψηφίδες, που μπορεί κανείς να βρει στη θάλασσα. 

Ένα εύκολο πείραμα 
από τον καθηγητή ΑΠΘ κ. Βασιλακάκη Μιλτιάδη 

Πυροτεχνήματα με... 
φλούδες εσπεριδοειδών 

1 κερί 

1 φλούδα πορτοκαλιού 

ι 

Εκτέλεση 
ι 

Κράτησε κοντά στη φλόγα την πορτοκαλόφλουδα πιέζοντας τη, 
ώστε να εκτιναχτούν τα αιθέρια έλαια που βρίσκονται στο περι-
κάρπιο. Τι παρατηρείς; 

Χειροτεχνία 
με χα παπιά εργαπεια 

του περιβόλου 
Δια χειρός Βαγγέλη Ξύδα 

βιοκαλλιεργητής, και 

λάτρης της περιοχής 

του Κάμπου, ανακύ

κλωσε κομμάτια απο 

παλιά εργαλεία και 

έφτιαξε ένα «έργο 

τέχνης» το οποίο 

εκθέτει στο ιδιωτικό 

του μουσείο Citrus. 
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Β Π Ο Π Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Ο Ι Η Ο Ρ Ο Μ Ε Σ 

Σ Τ Ο Ν Κ Η Μ Π Ο Τ Η Σ Χ Ι Ο Υ 

Των Γιώργη Ν. Μαοτοράκη - Γιώργου Μουτσάτσου -
Έκδοση Δ.Α.Ε.Χ., αλφα-πι, 2005 

Ένα ονειρικό ταξίδι στον Κάμπο, μέσα από δέκα 
μαγευτικές διαδρομές, με τη σφραγίδα του λάτρη 
του Κάμπου, Γιώργη Μαστοράκη, με σχέδια και 
φωτογραφίες του Γιώργου Μουτσάτσου, που δί- ι 
νει την ευκαιρία στον αναγνώστη να γνωρίσει τα 
σημαντικότερα μνημεία της ιστορίας και του πο
λιτισμού του Κάμπου και ταυτόχρονα τον ωθεί να ξεκινήσει 
το δικό του ταξίδι στο ξεχωριστό αυτό στολίδι του νησιού μας. 

" " « I l l , 

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Η Τ Ο Υ A . S M I T H Π Η Τ Ο Ν 

Κ Η Μ Π Ο Κ Η Ι Τ Ο Κ Η Σ Τ Ρ Ο Τ Η Σ Χ Ι Ο Υ 
Γυμνάσιο Κάμπου - Έκδοση Ομήρειου Πνευματικού Κέντρου Δήμου 
Χίου 1995 

Μία εξαιρετική δουλειά των μαθητών και των μα
θητριών του Γυμνασίου Κάμπου στα πλαίσια του μα
θήματος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η οποία 
ξεκινώντας από την ιστορία της Χίου στο πρώτο κεφά
λαιο του βιβλίου, περνάει στη συνέχεια στη λεπτομερή 
παρουσίαση του Κάμπου και των κτισμάτων του, πα
ρουσιάζοντας την κατοικία και τα εξωτερικά στοιχεία 
του καμπούσικου αγροκτήματος με τις αυλόπορτες, το 
μάγγανο, τη στέρνα, τις γούρνες, τις αυλές και τους 
βοηθητικούς χώρους. Ακολούθως, μελετώντας την 
καταγωγή της αρχιτεκτονικής τεχνοτροπίας του Κά
μπου και τα χρονολογημένα οικοδομήματα, φτάνει 
στο ένατο κεφάλαιο, κλείνοντας με την παρουσίαση 
των γενουάτικων αμυντικών πύργων και του κάστρου. 

κ 
T O O N O W I H Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Ο Π Ι Ο Υ 

Ξ ^ - Η κ δ ό σ ε ι ς Μ ^ Η Τ Ο Σ , ^ 

Ε ί ν α ι ένα βιβλίο που * ™ Χ £ Χ £ ΐ ^ ™ % 
πΛούσια θεματική του ^^SZΚαλλιτεχνική εικονογράφηση 
όλογων επιστημόνων ^ καιΥ ια ™ έ t α μ έ σ ω ς στα ψηλά 
TOU Το ιδιαίτερο εξώφυλλο του σε: παρ Η φ υ λ λ ο μ ε . 

,οιχογύριατων ^ M ™ * Z Z i ^ o •*•» των πορτοκα-
τρημα βρίακεσαι μέοα σ Τ ™ , μαντρότοιχους, τις υπερήφανες 

λεώνων, με τους " ^ 3 ™ : π ε Ρ ™ " ^ ™ 
αυλόπορτες, τα μεγαλοπρ π α ° S ^ ύ ρ ν ε ς , τις στέρνες, τις σκιερές 
παράσπιτα, τα V ^ ^ a ^ ^ j Z δημιούργησαν όλο αυτό το 

, Γ ^ Γ α ^ μ Γ η ^ ο . χ ι — περιβολιού χύνεται 

είναιένατεράστιο βιολογικό εργ^ 
σιήρι ένα ιστορικό και πολιτιστικό 
σύνολο με ^latepn ταυτότητα και 

, α π ό μ ε ν α πρότυπο αρμονικ ς 
συνύπαρξης παραγωγής και κα
τοικίας. ένα ιδανικό περιβάλλον 
ζωής και εργασίας. 

Πραγματικά πρόκειται για μ̂ α 
,διαίτερα επιμελημένη έκδοση. 

Ο Κ Η Μ Π Ο Σ Τ Η Σ Χ Ι Ο Υ 
(Κατοικία και περιβάλλον τον καιρό της ακμής) 

Των Αναιρούση Φανή - Μυλωνάδη Λεωνίδα - Εκ-

δόσεις Ακρίτας Αθήνα 1992 

Το παρόν βιβλίο των δυο χιωτών αρχιτεκτόνων 
μας προσφέρει μια συστηματική ανάλυση και μια 
επαρκή εικονογράφηση της ιδιαίτερης και μονα
δικής αρχιτεκτονικής των αρχοντικών του Κάμπου 
της Χίου. 

Το υλικό 
συγκεντρώ-
θηκε κυρί-
ως το 1957 
για τη δι-
πλωματική 
των δυο αρ-
χιτεκτόνων 
οι οποίοι 
ορμώμενοι 
από αγάπη 
για την ιδι-
αίτερη πατρίδα τους τη Χίο με πολύ κόπο αλλά και 
ενθουσιασμό μελέτησαν και κατέγραψαν την κα
τοικία και το φυσικό περιβάλλον του Κάμπου στα 
χρόνια της ακμής. Αργότερα, το κείμενο συμπλη
ρώθηκε με νέα στοιχεία. 

Χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι η απλή και 
μεθοδική προσέγγιση του θέματος, ώστε η αρχι-
τεκτονική κληρονομιά του Κάμπου να γίνει κτήμα 
του καθενός δημιουργώντας ένα αίσθημα ευθύνης 
καιδιαφύλαξηςτης παράδοσης καιτου πολιτισμού 
της Χίου. 

Η Υ Π Ο Π Ο Ρ Τ Ε Σ Κ Η Μ Π Ο Υ Χ Ι Ο Υ 

Του Γιώργου Μουτσάτσου.- Γ Έκδοση. 
Βιβλιοπωλείο Πυξίδα. Χίος 2000. 

Μια μοναδική φω-
τογραφική αποτύπω-
ση του πιο χαρακτη
ριστικού ίσως κομ
ματιού της καμπού-
σικης αρχιτεκτονι-
κής τεχνοτροπίας, 
της αυλόπορτας, με 
σχεδιαγράμματα, 
φωτογραφίες από 
διάφορες αυλό
πορτες κτημάτων 
καθώς επίσης και 
αυλόπορτες εκκλησιών. Πολυάριθμες, πολύ
χρωμες, εντυπωσιακές φωτογραφίες με το μεράκι και 
την υπογραφή του Γιώργου Μουτσάτσου, μας μεταφέ-
ρουν νοσταλγικά τον αέρα μιας άλλης εποχής, που σε 
πείσμα των καιρών ζει μέσα μας ακόμη και γεμίζει τη 
ζωή μας με ομορφιά και εικόνες υψηλής αισθητικής, 
αυθεντικές και άφθαρτες στο ανηλεές κύλισμα του 
χρόνου. 
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Αβάνας - ^Χ 6 ^ 0 1 

,Ρ^ 

Για το περιοδικό του Κέντρου μας 

την «Ασπέτσα», ο Διδάκτωρ Περιβαλλο
ντικής Εκπ/σης και Αγωγής (Μ: Sc, Μ. 

Ed), Αθανασάκης Αρτεμης, Καθηγητής 

Μετεκπαίδευσης Εκπαιδευτικών στο Μα-

ράσλειο Διδασκαλείο του Πανεπιστημίου 

Αθηνών γράφει: 

γράφος ~ 
τις&ντυ&ώβ&ιςτονς... 

Επιμέλεια: Σεζένια Ευγενία 
Δασκάλα - Μέλος Π. 0. ΚΠΕ 

Ομηρούπολης 

Π«0 

S 
Π ν\ 

Μι 

tuttpn ui 

σ-ψ* pa-c\ n q i ^ q H e ric^, 
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Είναι γεγονός ότι άφθονα περιοδικά ποικίλης ύλης κα

τακλύζουν τον τόπο μας, τα οποία χωρίς καμία απολύτως 

κερδοσκοπική διάθεση, αγωνίζονται να διαμορφώσουν 

σοβαρούς «αναγνώστες» και υπεύθυνους «πολίτες», και 

μάλιστα σήμερα που η - " Ι Τ Ί Ι Ί Ί κηι-,Μ,ιπ j jnfn-rvr i νπ 

συγκροτείται από φιλαναγνώστες πολίτες. 

Ωστόσο, κάποια «περιοδικά» που δεν ανήκουν στην 

κατηγορία των περιοδικών LIFE-STYLES ή σ'αυτά που 

διανέμονται με τις κυριακάτικες, συνήθως εφημερίδες, 

εκδίδονται με «χίλια βάσανα» (οικονομικώς), είναι ιδι

αιτέρως καλαίσθητα, ελκυστικά, ψυχαγωγικά και ενη

μερωτικά. Π/αυτό και είναι «αμαρτία» τέτοια περιοδικά 

-y,n ,ιη rpTnunnu Μη ||Π Ε.πβάζονταΐ ή VO llfl ΧΡηΟΙΙΙΟΠΟΙ-

ούνται πολιτισμικά από την ευαισθητοποιημένη και μη 

«κοινή γνώμη». 

Ένα απ’αυτά τα περιοδικά είναι και η περιοδική έκδο

ση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) 

Δήμου ΟμηρούποληςΧίου «Ασπέτσα», που εκδίδεται με 

την ανεξάντλητη και βασανιστική (ποιοτικά) εμμονή της 

Υπεύθυνης του Κ.Π.Ε., κ. Σταματουλάκη Αλεξάνδρας. 

Έτσι μελετώντας ευχάριστα, εύκολα και απολαυστικά τα 

δυο πρώτα τεύχη του «Ασπέτσα», μέσα από μια «μα

γεία» χρωμάτων, σχεδίων, νοημάτων, ιδεών και επινο

ήσεων για τη Χίο, το φυσικό-οικιστικό και πολιτισμικό 

περιβάλλον της, τα προϊόντα της, την παιδεία της, την 

εκπαίδευση της και τους μαθητές της «ένιωσα» μια 

πλήρη και βαθιά «ικανοποίηση», η οποία βεβαίως προ-

- ΐ ' ΐΜτπι ππή την παιδεία, καλλιέργεια ja i αγάπη που οι 

άνθρωποι του περιοδικού «νιώθουν για τον τόπο τους. 

Ωστόσο, τα παραπάνω δεν αποτελούν συνήθεις τυπικές 

φιλοφρονήσεις που συνήθως ανταλάσσονται μεταξύ αν

θρώπων με «κοινά συμφέροντα». 

Απλά συνιστούν κρίσεις και συναισθήματα για ανθρώ

πους με κοινά- κοινωνικά, εκπαιδευτικά και πολιτι

σμικά- ενδιαφέροντα, οι οποίοι με διαβολεμένο κέφι, 

απύθμενο μεράκι, περισσή φροντίδα και αξεδίψαστη 

αγάπη, επιχειρούν, μέσω μιας εκδοτικής προσπάθειας 

οικοπεριβαλλοντικού προσανατολισμού να ενημερώ

σουν, να ευαισθητοποίΤιυυυν, w υιΐαδητοποιήσουν, -

αλλά και να ενεργοποιήσουν τους σημερινούς και αυρι-

~ ανους πολιτες-της ελληνικής και πλανητικής κοινωνίας, 

στα κρίσιμα ζητήματα και προβλήματα του τοπικού και 

—σλτστικού περιβάλλοντο^-

Νιώθω ευτυχής που συνεργάζομαι με τους «ευαίσθη-

~ ιυυς» iKiiuiScUUKuui, ιυυ Κ.Π.Ε. Οιιηρούπολης Χίου. 

η οποίοι «τολμούν» να προβάλουν 

εκδοτικό εγχείρημα. 

Τους εύχομαι 

να τέτοιο ποιοτικό 

δύναμη» για την από καρδιά καλή 

πραγμάτωση του οικο-εκπαιδευτικού, κοινωνικο-

περιβαλλοντικού και εκδοτικό-πολιτιστικού τους «ορά

ματος». 
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* Επιλογή από τις εργασίες μαθητών σχολείων έκτος Χίου, 

που επισκέφθηκαν το ΚΠΕ και συμμετείχαν στο τριήμερο 

πρόγραμμα της μαστίχας κατά το σχολικό έτος 2007-2008. 
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Ομαδική εργασία 

Λύκειο Άγρας Λέσβου 

1 
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