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Τα παντοπωλεία του Πύργου Σαντορίνης 
κατά τον 20ό και 21ο αιώνα. Λειτουργία και 

μετασχηματισμός 

Κυριακή Χρυσού-Καρατζά

Operation and transformation of grocery stores in the town of Pyrgos – Santorini 
during the 20th and 21st century: It is quite easy to demarcate the theme of this essay. 
The grocery store is a distinct geographical point: a meeting place of mainly female 
inhabitants, it is often situated in a community’s public spaces, such as the square and the  
main commercial centre, and it has various functions both economic and cultural. 
The grocery stores situated in the town of Pyrgos on the island of Santorini reflect the 
fluctuating economic correlations of recent historical times. 

Η ανακοίνωση αυτή είναι αποτέλεσμα της επιτόπιας έρευνας που πραγματοποίησα 
το 2009 στη Σαντορίνη με εντολή της Ακαδημίας Αθηνών. Ένα από τα ζητήματα που 
επιχείρησα να διαπραγματευτώ ήταν η μορφή και ο χωροχρόνος των παντοπωλείων 
του Πύργου Σαντορίνης και ο τρόπος που αυτά ενσωματώνονται και γίνονται αντι-
ληπτά από τους δρώντες.

Ο χρόνος και ο χώρος περιπλέκονται μεταξύ τους χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
είναι ταυτόσημοι όροι. Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει χώρος χωρίς πολλαπλότητα, 
γεγονός που συνάδει με το ότι ο χώρος είναι διαρκώς υπό κατασκευή. Ο χώρος είναι 
στενά συνυφασμένος με την εδαφικότητα καθόσον αυτός δε θα υπήρχε, τουλάχιστον 
με την μορφή που τον γνωρίζουμε σήμερα, χωρίς την διαρκή παραγωγή, κατάτμηση, 
διοίκηση και κατοίκησή του (Said, 1989:218). Ο Ed Soja (1989) υποστηρίζει ότι του-
λάχιστον τους τελευταίους αιώνες ο χώρος χαρακτηρίζεται από μειωμένο κύρος και 
έχει ελκύσει λιγότερο την προσοχή από όσο ο χρόνος.

Το πρόβλημα που προβάλλει βέβαια μία τέτοια εισαγωγική αντίληψη είναι πως 
μπορούν να συσχετιστούν οι δύο όροι (ο χώρος και ο χρόνος) αυτής της δυαδικό-
τητας. Η επινόηση ενός τρίτου όρου ο οποίος έπρεπε να οδηγεί κάποιον πέρα από 
το αδιέξοδο. Η επακόλουθη ασταθής λύση ονομάστηκε τριαδική: αποτελείται από 
τρία στοιχεία: το συγχρονικό, η διαχρονία ή ενδεχόμενα ιστορική άποψη και τρίτον 
η γέφυρα μεταξύ των δύο (Lechte, 1994). 
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Τα στοιχεία που άντλησα από επεξεργασία, των κειμένων και των ιστορικών 
μαρτυριών για την συγκεκριμένη κοινωνία, προσπάθησα να τα ενσωματώσω στην 
έρευνά μου, προκειμένου να αποκατασταθεί η διαλεκτική σχέση μεταξύ παρόντος 
και παρελθόντος, να τοποθετηθεί χωροχρονικά η υπό μελέτη κοινωνία και να προσ-
διοριστούν τα πλαίσια της κοινωνικής αλλαγής (Τουντασάκη, 1998:224). Άλλωστε 
“ο τόπος, οι άνθρωποι και ο πολιτισμός είναι κοινωνικές και ιστορικές δημιουργίες 
που μπορούν να εξηγηθούν και όχι φυσικά γεγονότα” (A. Gupta και J. Ferguson, 
1997α:4). Εκείνο που μου κέντρισε το ενδιαφέρον κατά την διάρκεια της αποστολής 
μου είναι ο χώρος, ο οποίος γενικά δεν αποτελεί άθροισμα υλικών δεδομένων που 
εμποδίζουν ή διευκολύνουν κάποιες κοινωνικές δραστηριότητες. Η ίδια η κοινωνία 
προβάλλεται πάνω στο χώρο της, τον “παράγει” με την έννοια του όρου που πρέπει 
να την επεκτείνουμε: ο υλικός μετασχηματισμός του περιβάλλοντος (“φυσικού” και 
“τεχνικού”) είναι μόνο ένα μέρος της παραγωγής του χώρου. Ο χώρος παράγεται 
από τον τρόπο που τον εννοεί και τον αξιοποιεί κάθε κοινωνία. Ο υλικός μετασχη-
ματισμός άλλωστε κινείται από μια αντίστοιχη προϋπόθεση: η μορφοποίηση στόχων 
παρέμβασης από φορείς ή άτομα αποτελεί ήδη μια διαδικασία επιλογής, εστίασης και 
ανάδειξης ορισμένων πλευρών του χώρου και μ’ αυτή την έννοια βασίζεται σε μια 
κοινωνική ερμηνεία του (Σταυρίδης, 1990:18). 

Μέσα από τις συνεντεύξεις διέκρινα ότι τα παντοπωλεία-μπακάλικα είναι ένας 
χώρος ο οποίος καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο παράλληλα με την ανάπτυξη 
των παραγωγικών δυνάμεων και την αλλαγή των σχέσεων παραγωγής και διακίνησης 
αγαθών, μεταβάλλεται και η οργάνωσή του με αποτέλεσμα πολλά λειτουργικά του 
στοιχεία να εκπίπτουν. Η ανίχνευση του συγκεκριμένου θέματος και η εντόπιση των 
βασικών στοιχείων οργάνωσης του χώρου θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί 
για την ανασύσταση του συνολικού ιστορικού περιβάλλοντος. 

Η Σαντορίνη και το νησάκι της Θηρασίας από το 1670, μετά τον πρώτο βενετο-
τουρκικό πόλεμο, πέρασαν στην κυριαρχία των Οθωμανών με ένα ιδιότυπο καθεστώς. 
Διαιρούνταν σε πέντε περιφέρειες, “τα καστέλια” (Κωνστάντη, 2001:307),1 επιβίωση 
της φραγκικής κατοχής, στη διάρκεια της οποίας οι οικισμοί Σκάρος, Πύργος, Ακρω-
τήρι, Εμποριό και Επανωμερία οχυρώθηκαν για να προστατευθούν οι κάτοικοι από 
τις πειρατικές επιδρομές. Ο Πύργος είχε από τις πλέον υψηλές εισοδηματικές τάξεις, 
μετά το Σκάρο, αν κρίνει κανείς από τον κλήρο σε χωράφια και αμπέλια (Μπαλτά – 
Σπηλιωτοπούλου, 1996:109). 

Είναι γεγονός ότι ο χώρος και ο χρόνος είναι πολιτισμός. Η σχέση της κοινωνίας 
με το χωροχρόνο θέτει εξ ορισμού και το ζήτημα της σχέσης της με το φυσικό της 
περιβάλλον (Νιτσιάκος, 2003:14). Το οικολογικό περιβάλλον της Σαντορίνης παρου-
σιάζει μεγάλες ιδιαιτερότητες λόγω του σεισμογενούς χαρακτήρα της περιοχής. Τα 
προϊόντα που παράγονταν και παράγονται μέχρι σήμερα είναι κρασί, ντομάτα (Μ. 
Καφούρος, 2001:480),2 φάβα και θηραϊκή γη, η εξόρυξη της οποίας έχει σταματήσει 

1 “Νύση Σανδορήνα αρτζηπελάγου έχη κάστρα πέντε...”
2 Η παραγωγή τομάτας το 1931 ήταν 1.000.000 οκάδες σε 2.000 στρέμματα, ενώ το 1949 είχε 7.000.000 

οκάδες σε 12.000 στρέμματα. Το 1970 παρήγε 3.000.000 οκάδες σε 5.000 στρέμματα.

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



ΚυριαΚή Χρυσου-Καρατζα

320

από τη δεκαετία του 80. Στο πρώτο τρίτο του 20ού αιώνα το νησί από τα προϊό-
ντα που προαναφέραμε είχε ετήσιο εισόδημα 45–55.000.000 δραχμές (Φιλιππάκης, 
1939:215).3 Η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη του νησιού διατηρήθηκε μέχρι το 1940 
περίπου.

Ο Πύργος, παλιά δήμος Καλλίστης, είναι ένα χωριό στην ενδοχώρα του νησιού. 
Χτίστηκε στην πλαγιά του βουνού Προφήτη Ηλία, το υψηλότερο σημείο του νησιού. 
Στο κέντρο του χωριού βρίσκεται το μεσαιωνικό κάστρο-καστέλι που εξακολουθεί 
να διατηρεί τα χαρακτηριστικά του, με βυζαντινές εκκλησίες, που δημιουργούν μια 
έντονη αίσθηση της δύναμης και της ευημερίας του χωριού. Το Καστέλι διατηρείται 
σε πολύ καλή κατάσταση, με τα σπίτια αμφιθεατρικά χτισμένα γύρω του. 

Αυτό το οποίο ενδιαφέρει εδώ είναι η σύνδεση και η ενότητά του με τις κοινωνικές 
δράσεις, με άλλα λόγια οι χωρικές πρακτικές, όπως το θέτει ο Lefebvre, που τον παρά-
γουν, τον διαμορφώνουν και τον επανεντάσσουν διαλεκτικά, όχι όμως μονοδρομικά 
και μονοσήμαντα, σε αυτές (Lefebvre, 1974).

Πληροφορητής αναφέρει:

Πολλοί συντοπίτες μας το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα και μέχρι τις αρχές του 20ού 
έφευγαν στην Αίγυπτο και στη Ρωσία κάνοντας κυρίως εμπόριο του τοπικού δυνατού 
κρασιού μας, που αποδείχτηκε ότι ταξιδεύει πολύ καλά χωρίς να ξινίζει. Για την Αυστραλία 
έφευγαν μετά το 1910 για εύρεση εργασίας. Όσοι έφευγαν έστελναν λεφτά στις οικογέ-
νειές τους. Σαφώς οι πιο πολλοί ήταν στη Ρωσία και το εμπόριο κρασιού ήταν μεγαλύτερο, 
αφού οι Ρώσοι χρησιμοποιούσαν το γλυκό μας κρασί, το βισάντο (vino santo), για τη θεία 
κοινωνία. Αρκετοί από αυτούς ερχόντουσαν κάθε χρόνο στο νησί και με την οικονομική 
άνεση που είχαν αγόραζαν χωράφια και ανέθεταν στους χωρικούς την καλλιέργειά τους. 
Τα χρόνια εκείνα ο καλλιεργητής έπαιρνε το 1/3 της παραγωγής και ο ιδιοκτήτης τα 2/3. 
Αργότερα έγινε μισιακό και ακόμη πιο ύστερα το 1/3 έπαιρνε ο ιδιοκτήτης και τα 2/3 ο 
καλλιεργητής. Τώρα καλλιεργούν τα χωράφια χωρίς να δίνουν τίποτε στον ιδιοκτήτη. 

3 Κατανέμεται ως εξής: Κρασί 20.000.000 δρχ., τοματοπελτές 11–15.000.000 δρχ., Θηραϊκή γη 
8–10.000.000 δρχ., Φάβα 3–5.000.000 δρχ., Κριθάρι και σιτάρι 3–5.000.000 δρχ. 

 Άποψη αμφιθεατρική του Πύργου Σαντορίνης
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Αυτό είχε να κάνει ανάλογα με τα χωράφια που υπήρχαν και τα χέρια που υπήρχαν. Όταν 
έγινε η επανάσταση στη Ρωσία έδιωξαν όλους τους ξένους. Έτσι εδώ γύρισαν όσοι είχαν 
κάποια χωράφια φέρνοντας και την εμπειρία του εμπορίου και ανοίγοντας διάφορες δου-
λειές. Ήταν όλοι τους από πολύ καλές οικογένειες του νησιού και ιδιαίτερα του χωριού 
μας. Αυτοί που είχαν φύγει στην Αυστραλία γύρισαν με αρκετά λεφτά, οπότε αγόρασαν 
χωράφια, σπίτι εδώ αλλά και στην Αθήνα και τόκιζαν τα λεφτά τους σε διάφορους ανθρώ-
πους που ήθελαν μετρητά προκειμένου να κάνουν μία δική τους δουλειά ή να αγοράσουν 
ένα δικό τους κομμάτι γης. Επίσης υπήρχαν και κάποιοι που ήρθαν από την Κωνσταντι-
νούπολη, όταν τους έδιωξαν οι Τούρκοι. Όλοι αυτοί όμως ασχέτως του αν είχαν λεφτά 
ή όχι ήταν τα σημαίνοντα πρόσωπα του χωριού. Είναι γεγονός ότι το νησί μας μετά από 
μεγάλες δόξες που γνώρισε, σιγά-σιγά άδειασε και όταν έγινε ο σεισμός το 1956 άδειασε 
σταδιακά μέχρι το 1980 περίπου. Η φτώχεια και η ανέχεια ήταν τόσο μεγάλη που ανάγκαζε 
όλους τους χωρικούς να φύγουν για την Αθήνα ή τον Πειραιά. Τότε βέβαια είχε αρχίσει 
η οικοδομή και όλοι χωρίς να γνωρίζουν τίποτα από οικοδομή, πήγαιναν και δούλευαν 
για ένα μεροκάματο. Μετά το 1980 αρχίζει η ανάπτυξη του τουρισμού, που άλλαξε τη 
πορεία του νησιού μέχρι σήμερα.

Αναλύοντας κανείς αυτές τις πληροφορίες διαπιστώνει ότι ο πληροφορητής δε 
μιλάει με όρους τοπικότητας αλλά η εκφορά του λόγου του είναι δομημένη με όρους 
κίνησης και δυναμικών σχέσεων. Κατά συνέπεια, αναδεικνύει και δείχνει ταυτόχρονα 
και έναν τρόπο σύνδεσης των πεδίων μεταξύ τους που δεν είναι άλλος από την δυνα-
μική τους σχέση και συσχέτιση. Υπό την έννοια αυτή η ενσωμάτωση της έννοιας του 
χώρου ως αναλυτικής κατηγορίας στο ανθρωπολογικό εγχείρημα δημιουργεί νέα 
ερωτήματα σχετικά με την αντιμετώπισή του ως αυτονόητης επικράτησης και της 
κατανόησής του ως φορέα κοινωνικών και πολιτισμικών αλλαγών που λαμβάνουν 
χώρα μέσα από αυτόν (Σπυριδάκης, 2004:115).

Από την απελευθέρωση της Ελλάδας το νησί είχε το δεύτερο σε μέγεθος εμπορικό 
στόλο με ιστιοφόρα. Στη μεγαλύτερη ακμή του το 1890 είχε 150 μικρά και μεγάλα 
ιστιοφόρα. Ο Π. Νομικός το 1912 διαμορφώνει την ατμόπλοια ναυτιλία στην Ελλάδα, 
χρησιμοποιώντας στις υπηρεσίες του εκατοντάδες Σαντορινιούς, βοηθώντας πολύ 
και με πολλά έργα υποδομής το νησί. Στη ναυτιλιακή ανάπτυξη του τόπου σημαντικό 
ρόλο έπαιξε η μεγάλη παραγωγή της θηραϊκής γης, κοινώς ελαφρόπετρα ή κίσσηρα. 
Το προϊόν αυτό εξαγόταν από τον 19ο αιώνα στην Αίγυπτο για την κατασκευή της 
διώρυγας του Σουέζ, ενώ η εξαγωγή στις Σκανδιναβικές χώρες, στην Αγγλία αλλά  
και στην Αμερική κυριάρχησε για ένα σημαντικό διάστημα του 20ού αιώνα (Κουτσου-
γιαννόπουλος, 1939:221). Σημαντική ήταν και η βιομηχανική παραγωγή ντομάτας, 
αφού από το 1920 μέχρι το 1950 δημιουργήθηκαν έξι εργοστάσια. Με την πάροδο 
του χρόνου όμως υπέστη δραστική μείωση εξ αιτίας της αύξησης του μεταφορι-
κού κόστους, που καθιστούσε πλέον μη ανταγωνιστική την τιμή του σαντορινιού  
τοματοπολτού στην αγορά. Οι βιομηχανικές αυτές μονάδες, εγκαταλελειμμένες 
από το 1970, αποτελούν σήμερα τα απομεινάρια μιας παραγωγικής δραστηριότητας 
(Κωτσοβίλη, 2001:496· Φουστέρης, 1939:223· Κορρέ-Ζωγράφου – Ε. Ολυμπίτου, 2003: 
329–331).4 Η πρώτη βιομηχανία καλτσών του Γρηγορίου Δ. Κουτσουγιαννόπουλου 

4 Ζώρζος (1933:42–43). Αναφέρει επιπλέον τα εξής εργοστάσια τοματοπελτέ στην πρώτη φάση:  
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ανοίγει το 1926 και του Ιάκωβου Δαρζέντα το 1929. Ήδη έχει μεταφερθεί στην Αθήνα 
εργοστάσιο κατασκευής καλτσών του Μαρκεζίνη, που είχε ιδρυθεί στη Μεσσαριά 
το 1889 (Φουστέρης, 1939:223–224). Συνολικά η Σαντορίνη είναι η δεύτερη μετά τη 
Σύρο βιομηχανική περιοχή των Κυκλάδων.

Συνεπώς και τα παντοπωλεία αντικατοπτρίζουν τις κοινωνικές τάξεις και την 
οικονομική δυνατότητα του νησιού. Ο Πύργος κατά το πρώτο τέταρτο του 20ού 
αιώνα με πληθυσμό 1.200 κατοίκων είχε συμβολαιογραφείο, φαρμακείο, δύο γιατρούς, 
αστυνομία, ταχυδρομείο, τηλεφωνείο, δημοτικό μικτό σχολείο, κρεοπωλείο, φούρνο.

Το 1920, όπου αναφέρονται οι παλαιότερες μαρτυρίες μου, υπήρχαν τρία μεγάλα 
παντοπωλεία — του Καφούρου, το πιο παλιό από την αρχή του 1900, του Ποταμιά-
νου, και του Καραμολέγκου με το παρωνύμιο Γλέζος — και δύο μικρότερα, τα οποία 
εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των κατοίκων. Ο Μάρκος Ποταμιάνος επανάκαμψε το 
1919 από την Οδησσό, όπου εμπορευόταν το βισάντο. Μετά την Οκτωβριανή επα-
νάσταση του 1917, ο Λένιν τους έδωσε δύο χρόνια καιρό για ν’ απομακρυνθούν. Οι 
περισσότεροι έμποροι του νησιού δεν επέστρεψαν στον τόπο καταγωγής τους. Ο 
Ποταμιάνος όμως, όντας ήδη 50 ετών, κάτοχος αρκετής αγροτικής έκτασης και έχο-
ντας στον Πύργο συγγενείς αρκετά ευκατάστατους, πρόθυμους να τον βοηθήσουν, 
αποφάσισε να συνεχίσει την εμπορική του δραστηριότητα στο χωριό. Έτσι το 1920 
ανοίγει ένα από τα μεγαλύτερα παντοπωλεία. Το χωριό την εποχή αυτή βρισκόταν 
μέσα στο Καστέλι. Έξω από αυτό υπήρχαν λίγα σπίτια κυρίως αγροτικά αλλά και τα 
καινούργια μεγάλα αστικά σπίτια, αφού δεν ήταν δυνατόν να αναπτυχθεί άλλο το 
Καστέλι μέσα στον οχυρωματικό χώρο. Είναι η πρώτη εξάπλωση του χωριού, περι-
φερικά του κάστρου.

Τα παντοπωλεία, που σ’ αυτή τη φάση τα λειτουργούσαν μόνο άνδρες, είχαν 
αστική προέλευση και διέθεταν όλα τα εμπορεύματα, αλλά και διάφορα ακριβά και 
απαιτητικά προϊόντα που απαιτούσε κάθε “καλό” σπίτι: όπως χαβιάρι, εκλεκτά βού-
τυρα, αλεύρια Αμερικής κ.ά. Υπήρχαν και κάποια άλλα μικρότερα μπακάλικα, τα 
οποία είχαν τα βασικά τρόφιμα, αλλά και μεμονωμένα είδη σε πολύ μικρές ποσότητες, 
οπότε λειτουργούσαν συμπληρωματικά. Η εισαγωγή των προϊόντων γινόταν από 
χοντρέμπορους της πρωτεύουσας του νησιού, των Φηρών, αλλά και από μεμονω-
μένες επαφές των συγκεκριμένων παντοπωλών με την αγορά της Αθήνας ή ακόμα 
και με πόλεις του εξωτερικού. Για παράδειγμα ο Καφούρος είχε επαφή με έμπορο της 
Ουγγαρίας απ’ όπου έκανε εισαγωγή ασημένιων μαχαιροπήρουνων.

Η πληρωμή γινόταν με χρήμα, όχι όμως τοις μετρητοίς. Υπήρχαν τα τεφτέρια και 
όσοι περίμεναν εμβάσματα πλήρωναν ανάλογα με το χρόνο που τα παρελάμβαναν: 
ανά μήνα ή δίμηνο ή και τρίμηνο ακόμα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και όσοι από τους 
“χωρικούς” δούλευαν σε εργοστάσια πλήρωναν κυρίως ανά δεκαπενθήμερο, ενώ όσοι 
δούλευαν στα αμπέλια ανέμεναν την αποπληρωμή της ετήσιας σοδειάς. Η επιλογή 

Άγγελος Γαβαλάς, Ρουσέτος Ρούσος, Αδελφοί Μπαΐκη, Πέτρος Αλαφούζος. Αυτοί που ασχολούντο 
με το εξαγωγικό εμπόριο ήταν: Ν. Κονιόρδος, Μιχ. Αλεφραγκής, Δημ. Νομικός, Γεωρ. Μαυρομμάτης, 
Μαρ. Μονεμβασιώτης, Σταύρος Καβαλάρης, Μιχ. και Ευαγ. Ακύλας, Ιακ. Σιγάλας και Εμμ. Δαμίγος.
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του μαγαζιού γινόταν με κριτήριο την τιμή, τη γειτνίαση, τη συγγένεια, αλλά και 
την τιμιότητα, τόσο στο ζύγισμα όσο και την καταγραφή στο τεφτέρι. Το σπουδαιό-
τερο όμως κριτήριο ήταν ο τρόπος πληρωμής. Τα μικρά μπακάλικα δεν είχαν μεγάλη 
δυνατότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα αποπληρωμής. Η ύπαρξη λαθρεμπορίου5 
αύξανε τον ανταγωνισμό των τιμών. 

Το λάδι το ψωνίζαμε από του Ποταμιάνου. Ήταν ο πιο τίμιος. Όταν πήγαινες να πάρεις 
λάδι το στράγγιζε, ενώ οι άλλοι τσουκ και φύγε. Εκείνος έλεγε πήγαινε μια βόλτα και έλα 
να το πάρεις για να στραγγίξει και η τελευταία σταγόνα. Πηγαίναμε με τη ρογιά και παίρ-
ναμε συνήθως εκατό δράμια, σπάνια μισή οκά. Από του Φρατζέσκου που ήταν ταχυδρό-
μος παίρναμε πασατέμπο και καραμέλες. Ήταν πολύ σημαντικά τότε αυτά τα πράγματα. 
Το πασατέμπο το μετρούσε με το ποτήρι του κρασιού. Τον έβαζε μέσα σε ένα χαρτί. Του 
Βενιζελακιού είχε ποτά, όπως κονιάκ, που δεν υπήρχε στα άλλα μπακάλικα. Πηγαίναμε 
εκεί για κλωστές, για βελόνες, για κεντήματα, για τσίχλες, καραμελίτσες, μέντες... τέτοια. 
Είχε και παιχνίδια, για παράδειγμα ένα κουρδιστό παιδάκι, όπου τα παιδιά πηγαίνοντας 
στο σχολείο πήγαιναν να το δουν αγόραζαν και καραμέλες.

Τη δεκαετία του ’50 ο οικονομικός και κοινωνικός χάρτης του χωριού αλλάζει 
εντελώς. Ο Πύργος μετά την απελευθέρωση, είχε αρχίσει ήδη και έχανε πλέον την 
αίγλη του. Οι βιομηχανικές μονάδες μετακυλίονται στα μεγάλα αστικά κέντρα λόγω 
κόστους μεταφοράς των πλοίων και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ισοπέδωσε κάθε 
οικονομική δραστηριότητα. Πολλοί αστοί μετοικίζουν στην Αθήνα και η οικονομική 
δύναμη των μαγαζιών αλλά και τα προσφερόμενα είδη περιορίζονται. Τα παντοπω-
λεία γίνονται μπακάλικα. Του Ποταμιάνου έκλεισε με την κήρυξη του πολέμου και 
μετά την απελευθέρωση το αγόρασε ο Αντώνης ο Ζώρζος. Είχε κλείσει νωρίτερα το 
μπακάλικο του Καφούρου, ενώ του Καραμολέγκου-Γλέζου συνέχιζε να λειτουργεί με 
την Καλλιόπη, κόρη του ιδιοκτήτη. Από το 1945 όμως είχε ανοίξει σ’ ένα πολύ μικρό 
χώρο το μπακάλικο του Ηλία του Αγά. Από τα μικρά παλιά μπακάλικα ο Κουφός πού-
λησε το μαγαζί του στον Αγά, γιατί έφυγε για την Αθήνα και ο Βενιζελάκης έκλεισε. 
Μετά το σεισμό του 1956, αλλάζει και η χωροταξία του χωριού. Εγκαταλείπεται το 
Καστέλι, το οποίο έπαθε τις μεγαλύτερες ζημιές, και το χωριό χτίζεται με κρατικές 
επιχορηγήσεις έξω από το κάστρο, στον κάμπο.6

Τη δεκαετία του 60 η καλλιέργεια των αμπελιών μειώνεται, τα μεροκάματα εξα-
φανίζονται και το βιοτικό επίπεδο επιδεινώνεται τραγικά. Η εσωτερική μετανά-
στευση παίρνει τη μορφή της καταιγίδας. Αδυνατώντας να βρουν δουλειά, στοιχειώδη  
περίθαλψη και εκπαίδευση για τα παιδιά τους, μετανάστευαν στην Αθήνα και στον 
Πειραιά, ασχολούμενοι με την οικοδομή, η οποία την περίοδο αυτή είχε μεγάλη άνθιση 
στα αστικά κέντρα. Οι οικογένειες που παρέμειναν στο χωριό δεν ξεπερνούσαν τις 40.  

5 Ερχόντουσαν καράβια στον Αθηνιό, που δεν ήταν τότε ακόμα λιμάνι, και διοχέτευαν σε κάποιους μα-
γαζάτορες διάφορα είδη, οι οποίοι στη συνέχεια τα πουλούσαν πιο φθηνά από τους άλλους και είχαν 
τεράστιο κέρδος. 

6 Τα σπίτια των μονίμων κατοίκων χτίστηκαν με θόλο επάλληλα (δηλαδή, δύο ή περισσότερα σπίτια 
ήταν “κολλητά” μεταξύ τους) για μεγαλύτερη αντισεισμικότητα αλλά ήταν μικρά, ενώ τα σπίτια των 
παραθεριστών (μη μονίμων κατοίκων) ήταν μεγαλύτερα, αλλά δεν ήταν θολωτά. 
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Η πληρωμή σπάνια γινόταν τώρα τοις μετρητοίς. Οι χωρικοί επανακάμπτουν στο 
ανταλλακτικό εμπόριο. Αφού δε διέθεταν ρευστό έδιναν αυγά ή κάποιο κουνέλι και 
έπαιρναν μακαρόνια και άλλα είδη μπακαλικής. Τα τεφτέρια παίρνουν ετήσια μορφή. 
Οι άνθρωποι περιμένουν να εισπράξουν μετρητά με τον τρύγο και την ντομάτα για 
να αποπληρώσουν τις ετήσιες δαπάνες τους, οι οποίες ανέρχονται κατά μέσο όρο 
στις 4.000 με 5.000 δρχ. ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. 

Την περίοδο αυτή όσοι ασκούν το επάγγελμα του μπακάλη είναι πρόσωπα νέα, 
που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικά στρώματα και προσπαθούν να συμπληρώ-
σουν το αγροτικό τους εισόδημα.7 Ο Ηλίας ο Αγάς σύντομα κυριαρχεί στον επαγ-
γελματικό αυτό χώρο και μεταφέρει το μαγαζί του στην Μπατζανιά, το νέο κέντρο 
του νεόδμητου χωριού. Εκεί συγκεντρώνονταν κάθε μέρα οι εργάτες για να βρουν 
δουλειά. Στον ίδιο δρόμο της αγοράς βρισκόταν και ο φούρνος, το κουρείο αλλά και 
το κρεοπωλείο, το οποίο άνοιγε κάθε Σάββατο, μέχρι το 1968, που ηλεκτροδοτήθηκε 
το χωριό και έγινε εφικτή η χρήση ψυγείου.

Ο Ηλίας του Αγά εμπορευόταν μόνος του τα περισσότερα είδη από την Αθήνα, το 
Βόλο και άλλα μέρη, χωρίς τους μεσάζοντες των Φηρών. Το συγκεκριμένο παρωνύμιο, 
Αγάς, χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα αντικαθιστώντας το επίθετο, ενώ ταυτόχρονα 
σηματοδοτεί και το χώρο “το μπακάλικο του Αγά”. Το παρωνύμιο αυτό προήλθε από 
την πατρική οικογένεια του εμπόρου. Αυτό αποδεικνύει ότι στη λαϊκή μνήμη ο Αγάς 
παραμένει ως το πρόσωπο που κατέχει οικονομική εξουσία.

Ο Δημήτρης ο Αγάς, πατέρας του Ηλία, με το Μαργαρίτι απέκτησαν οκτώ αγόρια και 
μία κόρη. Δεν είχε καταγωγή ο Αγάς, αλλά με τη δούλεψη τόσων αγοριών κατάφερε να  

7 Συγκεκριμένα ήταν: του Ηλία του Χρυσού με το παρωνύμιο Αγάς, του Γιώργη του Ζώρζου, της Μαρίας 
της Θαλαλέας και του Βαγγέλη του Φουστέρη με το παρωνύμιο Σύκακας, το οποίο άνοιξε το 1966.

Άποψη του χωριού με όσα θολωτά σπίτια έχουν απομείνει
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αποκτήσει μια περιουσία, γιατί τους είχε μαντρωμένους. Τόση εργασία, τόσα χέρια εργα-
τικά για πολλά χρόνια μπόρεσαν να αποδώσουν και να δημιουργήσουν. 

Το συγκεκριμένο μπακάλικο έδινε πάντα με πίστωση, δεσμεύοντας έτσι τους 
μικροκαλλιεργητές όχι μόνο του χωριού αλλά και μεγάλου μέρους του νησιού, να 
δίνουν σε αυτόν τη σοδειά της φάβας, της ντομάτας και των σταφυλιών. “Η μάννα 
μου θυμάται πως πήγαινε εκεί πέρα και τους γράφανε βερεσέδια.” Όταν η πίστωση 
από την παραγωγή δεν έφτανε, τότε τους μετέθετε το χρέος για την επόμενη χρονιά, 
χωρίς καμία επιβάρυνση, προκειμένου να τους έχει εξαρτημένους. Η μεγάλη οικο-
νομική δύναμη του Αγά ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία του πρώτου εργοστασίου 
παραγωγής κρασιού στο νησί στο τέλος της δεκαετίας του ’60. Σταθερή βάση όμως 
της πελατείας του παρέμεινε το μπακάλικο. Καθώς δεν υπήρχε πρόσβαση εκείνη 
την εποχή σε πολλά και διαφορετικά είδη ανάγκης, το μπακάλικο αναλάμβανε κατά 
κάποιο τρόπο να γίνει ένα πολυκατάστημα, το οποίο ουσιαστικά εξυπηρετούσε σωρευ-
τικά όλες τις ανάγκες των ντόπιων. 

Έφερνε πετρέλαιο, λάδι, τσουκάλια από τη Σίφνο, αργότερα κατσαρόλες για το πετρο-
γκάζ, σκούπες, κλωστές για κέντημα, σφουγγαρίστρες, λάμπες φωτισμού, ποτήρια, πιάτα, 
παπούτσια, υφάσματα, τα οποία ήταν διαλογής. Πήγαινε στα εργοστάσια, τα έπαιρνε και 
τα γάζωναν εδώ οι γυναίκες. Τόπια για σεντόνια, βελόνες, φουρκέτες, πλαστικά βρυσάκια, 
χαρτιά περιτυλίγματος, ρόμπες, καραμέλες, τις οποίες τις έβαζε σε βάζα γυάλινα διαφανή 
με καραμέλες με διάφορα χρώματα, στραγάλια, σχολικά είδη και όλα τα είδη διατροφής. 
Όταν παντρευόταν μία κοπέλα έφερνε νυφικό, εσώρουχα, παντόφλες για το γαμπρό και 
τη νύφη, μπομπονιέρες με τα κουφέτα τους, κουστούμι, παπούτσια, γόβες, κομπινεζόν, το 
φόρεμα μετά το γάμο και το φόρεμα της οκτάδας, δηλαδή το φόρεμα που θα φορούσε η 
νύφη την επόμενη Κυριακή από το γάμο για να πάει στην εκκλησία, ακόμα και τα στέφανα 

Το μπακάλικο του Ηλία του Αγά στην Μπατζανιά, όπως ήταν 
παραμένει μέχρι σήμερα
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του γάμου. Θυμάμαι μια φορά είχε φέρει πάρα πολλά στέφανα, τα οποία ήταν από γύψο 
και το μαγαζί έβαλε νερά και μουλιάσανε και δεν μπορούσε να τα πουλήσει και τα είχε 
φέρει στο σπίτι. Παίζαμε με τον αδελφό μου το γαμπρό και τη νύφη και στεφανωνόμαστε. 
Ανάλογα μαγαζιά υπήρχαν εκτός από τον Πύργο, στο Μεγαλοχώρι ο Κορωνιός, όχι όμως 
σε τέτοια ποικιλία εμπορευμάτων. Στα Φηρά τα μαγαζιά ήταν κατά είδη: ο Καλογερόπου-
λος πουλούσε μόνο υφάσματα, ο Κουτσουγιανόπουλος, που είχε έρθει από τους Μολάους 
και παντρεύτηκε εδώ, πουλούσε μόνο λάδια.

Άλλος πληροφορητής:

Το μαγαζί του κυρ Ηλία του Αγά φάνταζε σαν ένα χώρο αφθονίας, σαν ένα χώρο στον 
οποίο το παιδί μπορούσε να πάρει το γλυκό του, που δεν ήταν τόσο προσιτό. Το να αγο-
ράσει ένα παιδί κάτι του έδινε μεγάλη χαρά, γιατί η οικονομική κατάσταση της Σαντορίνης 
εκείνη την εποχή ήταν εντελώς διαφορετική από την σημερινή. Θυμάμαι ακόμα τώρα, έτσι 
που προχωράει η μνήμη μου στο παρελθόν, μια άλλη αποθήκη, εξωτερική αυτή, του μπα-
κάλικου του κυρίου Ηλία, μέσα στην οποία θυμάμαι ότι είχε σαγιονάρες και το θυμάμαι 
πάρα πολύ καλά, διότι μου είχαν κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί τις χρησιμοποιούσαμε το 
καλοκαίρι για τη θάλασσα και θυμάμαι πόση λαχτάρα είχα να πάω να αγοράσω σαγιονά-
ρες! Μου φαινόταν σαν κάτι τελείως ιδιαίτερο, σε σχέση με τα παπούτσια που φορούσα, 
και ήταν η μόνη που τα είχε, δηλαδή έχω την εντύπωση ότι κάπου λειτουργούσε και σαν 
υποδηματοποιείο, δηλαδή δεν ήταν εντελώς στενά περιορισμένο στα είδη άμεσης ανά-
γκης, δηλαδή διατροφής κ.λπ. αλλά κάλυπτε και παράπλευρες ανάγκες. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, που δεν είναι η συνήθης, παρακολουθούμε ουσι-
αστικά την εξέλιξη ενός αρχικού πυρήνα, που είναι μία αγροτική οικογένεια, πώς 
μέσα σ’ ένα πλαίσιο καθυστερημένης και εξαρτημένης ανάπτυξης φθάνει να πάρει τη 
μορφή εξέχουσας κερδοφόρας επιχείρησης και μάλιστα με μονοπωλιακό χαρακτήρα. 
Ο κυρ-Ηλίας και η γυναίκα του σε συνδυασμό με το εργοστάσιο ανήκαν πια όχι στα 
αγροτικά στρώματα αλλά στα μεσαία στρώματα, τα οποία δε χαρακτηρίζονταν για τη 
μόρφωση, την κουλτούρα αλλά για την οικονομική επιφάνεια, γεγονός βέβαια πολύ 
σημαντικό. Σαφώς πίσω από το μπακάλικο κρύβονται καθαρά οικονομικές σχέσεις 
που συνδέονται με γεγονότα ιστορικά, και το ότι η οικονομική εξουσία μεταπηδά 
και σε πολιτική εξουσία: 

Ο αδελφός του ο ένας ήταν στρατιωτικός και κατείχε υψηλή θέση την περίοδο της Χούντας. 
Εμείς εδώ πιστεύουμε ότι είχε διάφορες διευκολύνσεις, όπως το γεγονός ότι μετέτρεψε στις 
αρχές τις δεκαετίας του ’70 τις αποθήκες που είχε στην πλατεία σε μαγαζί και δεν άνοιξε 
μύτη. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έγινε και Πρόεδρος της Κοινότητας.

Εκείνο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι τα μπακάλικα από τη δεκα-
ετία του ’50 μέχρι και σήμερα τα λειτουργούν γυναίκες, αφού οι άντρες τους πήγαιναν 
στα χωράφια ή διακανόνιζαν εμπορικές συμφωνίες, γεγονός που δεν πρέπει να περάσει 
απαρατήρητο. Τα μαγαζιά διακρίνονταν και διακρίνονται μέχρι σήμερα από γυναικεία 
φιλοκαλία, η οποία είχε και έχει εκφραστεί και στον τρόπο που είναι ταξινομημένα 
τα εμπορεύματα. Επιπλέον η κατανομή του χώρου αντικατόπτριζε και την διανομή 
των οικονομικών δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα στο μπακάλικο του Αγά, μπροστά 
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υπήρχε η γυναίκα του, που ήταν ο ταμίας, ένα είδος εξειδίκευσης ή καταμερισμού 
της εργασίας, και στα άδυτα ήταν το αφεντικό, ο ιδιοκτήτης, ο άνθρωπος που κρα-
τούσε τα κατάστιχα. Και αυτή η εικόνα του ιδιοκτήτη που βρίσκεται κρυμμένος στα 
άδυτα, ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την εικόνα του επιχειρηματία που παραλάμβανε 
τα σταφύλια των αγροτών. Δηλαδή, το μαγαζί ήταν ένα είδος υβρίδιου ανάμεσα σε 
ένα κλασικό μπακάλικο και ένα παράρτημα ενός εργοστασιάρχη.

Το μαγαζί του Ηλία του Αγά ήταν ένα παλαιό κτίριο, όπου υπήρχε πάντα ένας αποθηκευ-
τικός χώρος. Πίσω από το μαγαζί, υπήρχε μια κρύπτη που είχε να κάνει με όλους αυτούς 
τους υπόσκαφους χώρους από παλιά σπίτια που προσέδιδαν σε αυτούς ένα μυστήριο. 
Αυτό συνδέει κατά κάποιο τρόπο το παρόν του χωριού με μεσαιωνικούς θρύλους, με 
διηγήσεις, για πειρατές, για καζάνια, για εισβολές... Θυμάμαι ως παιδί, ότι είχα πάντα την 
περιέργεια να ψάξω τι κρύβεται μέσα σε αυτό το χώρο. Και έχω την αίσθηση ... και τώρα 
ακόμη η μνήμη μου είναι θολή ... και εκείνο που έχει μείνει περισσότερο, είναι το ημίφως 
αυτού του συγκεκριμένου χώρου και κάποιες μυρωδιές ... από αυγοτάραχο, αυτό θυμάμαι 
περισσότερο. Η κυρα-Ευγενία, η σύζυγος του ιδιοκτήτη, ήταν μια λαϊκή γυναίκα μ’ ένα 
δυναμισμό καθαρά εμπορικό, που θα έλεγα ότι δε βρισκόταν στο μέσο όρο της κοινωνίας. 
Από τη μια μεριά ήταν η καλή μας η κυρία Ευγενία, που μας έδινε ό,τι της ζητούσαμε, από 
την άλλη ήταν η δαιμόνια εμπόρισσα, η οποία κατά κάποιο τρόπο μας έδινε την εντύπωση 
ότι ξέρει και να λογαριάζει, ότι έχει και μια πονηριά εμπορική... θυμάμαι ακόμα εκείνη τη 
μεγάλη τσάντα την οποία είχε, μέσα στην οποία έβαζε διάφορα πράγματα και τα μετέφερε 
στο σπίτι της και θυμάμαι, ότι είχα ζηλέψει το γεγονός ότι αυτή είχε τη δυνατότητα να 
παίρνει από το μαγαζί ό,τι ήθελε και να το πηγαίνει στο σπίτι της, πράγμα που δεν μπο-
ρούσε να το κάνει κανένας από εμάς. Είχα δηλαδή την αίσθηση μιας υπεροχής αυτής της 
γυναίκας σε σχέση με τους άλλους, έτσι το μέσο όρο.

Η γυναίκα, πέρα από τις οικογενειακές υποχρεώσεις, σαφέστατα είχε και ένα ρόλο 
οικονομικό, τόσο στο σπίτι, όσο και στα χωράφια αλλά και στο εμπόριο. Ο ρόλος της 
μπακάλισσας ήταν αποδεκτός, όπως ήταν αποδεκτός ο ρόλος της δασκάλας. Υπήρχαν 
κάποιοι βασικοί ρόλοι οι οποίοι ασκούνταν από γυναίκες. Και θα έλεγα κιόλας, ότι 
κατά περίεργο τρόπο, όλες αυτές οι γυναίκες ήταν δεσποτικές.

Εγώ τώρα που το σκέφτομαι αισθάνομαι ότι πίσω από την Ευγενία (σύζυγος του Ηλία) 
και τον Ηλία υπήρχε μια φιγούρα πολύ ισχυρή και αυτή ήταν το Μαργαρίτι, η μάνα του 
Ηλία. Την οποία εγώ θυμάμαι θεόρατη, να προβαίνει στο κατώφλι, να μου δίνει τα αυγά, 
να τα χαϊδεύει, αισθάνομαι ακόμα έτσι αυτό το χάδι, το οποίο μου προκαλεί ανάμικτα 
συναισθήματα. Από τη μια αίσθηση ζεστασιά και από την άλλη ένα δέος. Μια γυναίκα 
ευθυτενής, πολύ σκληρή, πολύ αγωνιστική. Μια γυναίκα που συνδύαζε τη σκληρότητα 
με την τρυφερότητα, ένα περίεργο κράμα και αυτό το κράμα πέρασε και στα παιδιά της. 
Αυτός ο τύπος ουσιαστικά αναπαράχθηκε στο πλαίσιο της οικογενειακής επιχείρησης 
των Αγάδων. Είναι πολύ ενδιαφέρον να σκεφτεί κανείς ότι ο άντρας της γυναίκας αυτής, 
ο μπαρμπα-Δημήτρης ήταν ένας άπραγος, έτσι συμπαθητικός ανθρωπάκος, ο οποίος είχε 
παντρευτεί μια τόσο δυναμική γυναίκα, που έδινε την εντύπωση ότι αυτή κουμαντάριζε το 
σπίτι. Επίσης και η Τομαρίδη που ήταν δίπλα, δεν πήγαινε πίσω, η γυναίκα του μαραγκού. 
Κοντολογίς στη γειτονιά μου υπήρχαν αντρογυναίκες. Αλλά και η γιαγιά μου κουμάνταρε 
και αυτή με τον τρόπο της τον μπαρμπα-Νικολό, τον γεωργό τον άντρα της, που είχε 

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



ΚυριαΚή Χρυσου-Καρατζα

328

πάρει μέρος σε πολλούς πολέμους και ήταν και σκληροτράχηλος αλλά είχε ένα περίεργο 
τρόπο, ενώ του έκαιγε το φαΐ, να τον φέρνει βόλτα. Αυτές οι φιγούρες είναι πολύ ισχυρά 
καταγεγραμμένες στη μνήμη μου, σε αντίθεση με αυτό που θα λέγαμε καλοκάγαθους 
γεωργούς, οι οποίοι έτσι κατά κάποιο τρόπο ήταν μονίμως κουρασμένοι, μονίμως τους 
έβλεπα το βράδυ να τους παίρνει ο ύπνος αποκαμωμένους. Τώρα, καθώς σκέφτομαι και 
η γιαγιά μου, η οποία ήταν παραμυθού, ήταν μια γυναίκα δηλαδή που είχε σπουδάσει 
στο γαλλικό μοναστήρι ... σπουδάσει ... τελειώσει το σχολειό και θυμάμαι ότι γοήτευε 
τους πάντες, όχι με το νοικοκυριό αλλά με την αφηγηματική της ικανότητα. Οι γυναίκες 
εκείνου του καιρού ήταν αρκετά ψημένες στη ζωή, είχαν περάσει πολλά βάσανα και παρά 
ταύτα αγωνιζόντουσαν και μέσα στην οικογένεια και στη ζωή γενικά.

Το μπακάλικο σαν βασικός πόλος αναφοράς του χωριού, ήταν ένας χώρος ζωτικός 
τόσο υλικά όσο και κοινωνικά. Το οικονομικό συμφέρον περνούσε πολύ πιο εύκολα 
μέσα από τις γυναίκες, αφού μέσα στις εμπορικές τους δυνατότητες ήταν και η ανα-
μετάδοση των νέων του χωριού. Ο κόσμος δεν πήγαινε απλώς στο μαγαζί για να 
αγοράσει αλλά και για να ακούσει, να μάθει και να συζητήσει, κάτι το οποίο θα μπο-
ρούσε να κάνει μόνο μια γυναίκα και όχι ένα αφεντικό, εύτακτο μεν αλλά καθόλου 
βολικό, σε ό,τι αφορά την κοινωνική πληροφορία. Δεν είναι ένας απρόσωπος χώρος 
συνάντησης, αλλά ένας χώρος κοινωνικοποίησης, που νομίζω ότι στους σημερινούς 
καιρούς και σε κλίμακες πόλεων και κωμοπόλεων δεν υπάρχει, γιατί οι οικονομικές 
και κοινωνικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πυκνότητα ζωής σε κάποιους τέτοιους 
χώρους. Με αυτή την άποψη θεωρώ ότι το μπακάλικο επωμίστηκε και επωμίζεται όχι 
μόνο οικονομικές αλλά και πολιτισμικές λειτουργίες. Ήταν περίπου ισότιμο με την 
κοινότητα και το σχολείο. Ακόμα και η κτιριακή τους υποδομή μετέχει στην τοπική 
αρχιτεκτονική, γιατί ένα κομμάτι των σπιτιών ήταν υπόσκαφο (δημιουργία τεχνητής 
σπηλιάς, με κατάλληλη διαμόρφωση, που χρησίμευε ως οίκημα), ένα άλλο υπόγειο, 
και αυτή η τρωγλοδυτική δομή της σαντορινιάς κατοικίας ακολουθήθηκε και στην 
περίπτωση του μπακάλικου, όπως ήταν φυσικό. Κατ’ αυτή την έννοια λοιπόν διασώζει 
το αρχέτυπο της κατοικίας του νησιού.

Σαν βασικός δημόσιος χώρος στον οποίο κινούνταν οι κάτοικοι καθημερινά, αντάλ-
λασσαν απόψεις για όλα τα θέματα, είχαν διάφορες δοσοληψίες και γινόταν μια μετα-
βίβαση της μνήμης, της αξιολόγησης των εμπειριών, των παλιών ανθρώπων με τους 
νεότερους. Μέσω αυτής της συναλλαγής επιτελείτο ανεπίγνωστα η μεταβίβαση “της 
παράδοσης” μέσα από τις κοινωνικές σχέσεις με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό 
που λέμε “ιστορία του χωριού”, περνούσε μέσα από τις διηγήσεις στο μπακάλικο:

Μάθαινα τη συγγένεια, μάθαινα το τι είχε προηγηθεί, μάθαινα επίσης έμμεσα το τι είναι 
καλό και το τι είναι κακό, δηλαδή βασικά στοιχεία ιστορίας, ηθικής κ.λπ. Θυμάμαι ας 
πούμε τη Μάχη του Αντώνη, να κάθεται πολλές ώρες και να κουβεντιάζει με τη Μαρία 
και πολλά νέα του χωριού τα μάθαινα μέσα από αυτές τις συνομιλίες. Δηλαδή, πήγαινα 
το βράδυ και τις έβλεπα τις δυο να μιλάνε, να κουβεντιάζουνε και ήταν η προφορική 
εφημερίδα του Πύργου αυτή. Ακόμα, μπορώ να πω ότι το μαγαζί της, για μένα τουλά-
χιστον, είχε μια ζεστασιά. Επίσης, ήταν ένας χώρος στον οποίο μπορούσες να γνωρίσεις 
τους μεγάλους... 
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Η τουριστική ανάπτυξη του νησιού από τη δεκαετία του ’80 και η παγκοσμιο-
ποιημένη φήμη του, τροποποίησε όλες τις δομές της κοινωνίας. Η μεγάλη οικιστική 
ανάπτυξη επέβαλλε την εκ νέου ανάγκη για επέκταση του χώρου, γεγονός που είχε 
ως αποτέλεσμα να μετατεθεί για μια ακόμη φορά το κέντρο βάρους των οικονομικών 
δραστηριοτήτων της ζωής του χωριού στην νέα πλατεία. Το μπακάλικο του Αγά μετα-
τίθεται και αυτό στο νέο κέντρο του χωριού, το οποίο λειτουργεί η νύφη του και μαζί 
με το μπακάλικο του Βαγγέλη του Σύκακα, είναι τα μόνα που υπάρχουν μέχρι σήμερα.

Ο συγκεκριμένος τύπος γυναίκας επιβιώνει και σήμερα και μάλιστα στο ίδιο μπακάλικο, 
από τη Μαρία, η οποία επίσης συνδυάζει από τη μια μεριά τη γυναικεία πονηριά και από 
την άλλη τη διπλωματία του εμπορίου.

Λόγω της ανάπτυξης των supermarket, τα δύο μπακάλικα έχουν γίνει mini mar-
ket, εξυπηρετώντας τις ανάγκες τόσο των κατοίκων που δεν έχουν μεταφορικό μέσο 
αλλά και των τουριστών.

Τα σημερινά μπακάλικα της Μαρίας και του Βαγγέλη και αυτά διασώζουν μια νότα 
του παλιού καιρού. Στο διαμετακομιστικό εμπόριο των ειδήσεων κατέχουν επάξια τα 
πρωτεία με σαφή προτεραιότητα στη γυναικεία παρουσία του μπακάλικου της Μαρίας. 
Όσο υπάρχουν αυτά τα μπακάλικα, τόσο δε θα σβήσει αυτή η άμεση, η φρέσκια, η 
σπαρταριστή πληροφόρηση με το συντηρητισμό, τη γραφικότητα, κυρίως όμως με 
την ντοπιολαλιά, αφού ο τρόπος που μεταδιδόταν η είδηση ήταν εντελώς οικείος 
για τους ανθρώπους του χωριού.

Έχω στο μυαλό μου λόγου χάρη, την Αγγελικούλα, να μπαίνει μέσα στο μαγαζί της Μαρίας 
και να αρχίζει και να σχολιάζει μπροστά σε όλους, πρόσωπα και πράγματα: ‘Καμά, ω 
συμπεθέρα, καμά ήντα λες εσύ, είναι δυνατόν ετούτα δω τα πράματα; Καμά λάθος έχω; 
Καμά όπως λέω δεν είναι; Καμά ετούτος δα ο παπάς ετούτα δω που κάνει καλά είναι; 
Καμά παπάς είναι; Καμά ο Θεός να με συχωρέσει’.

Το mini market της Μαρίας του Αγά σήμερα
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Η σχολιάστρια ανήκει αυτονόητα σ’ έναν κόσμο αξιών κοινό για τους άλλους, που 
ενσαρκώνει ένα παραδοσιακό-συντηρητικό κώδικα, που εκφράζεται κυρίως μέσα από 
τις γυναίκες. Ο τρόπος που χρησιμοποιεί για την έκφραση της άποψής της διακρίνεται 
από μία γαλιφιά και μια θεατρικότητα που συνιστούν ως ένα βαθμό ένα δρώμενο με 
αρκετή σκηνοθεσία και κοινωνική διπλωματία. 

Αυτά τα μπακάλικα λειτουργούσαν και εξακολουθούν σ’ ένα ποσοστό να λειτουρ-
γούν σα γυναικεία καφενεία. Εκεί μέσα διοχέτευε το γυναικείο φύλο όλη του την  
διάθεση να εκφραστεί, να σχολιάσει, να συνδιαμορφώσει άποψη και στα παρασκήνια να 
μοιραστεί τα βάσανά της, η μια γυναίκα με την άλλη. Θα έλεγα λοιπόν ότι η λειτουργία 
της πληροφόρησης ανάμεσα στο μπακάλικο και στο καφενείο τέμνεται και λειτουργούν 
συμπληρωματικά, δηλαδή σαν δυο χώροι οι οποίοι αλληλοσυμπληρώνονται σε αυτό 
που λέμε κυκλοφορία της πληροφορίας, πληροφοριακή λειτουργία. Στα μπακάλικα 
δε γίνονται μόνο οικονομικές δοσοληψίες αλλά ασκείται επίσης κοινωνικός έλεγχος. 
Ίσως μέσα στα μπακάλικα κυρώνεται ουσιαστικά η κρατούσα ηθική και επιβάλλονται 
συμβολικά επιτίμια από τον ηθικό σχολιασμό, ο οποίος διακρίνεται από μια σύγκρουση 
ανάμεσα σε αυτό που ίσχυε και σε αυτό που ισχύει τώρα.

Επιπλέον, το μπακάλικο είναι και παράρτημα της εκκλησίας. Και ίσως δεν είναι 
καθόλου άσχετο ότι η ίδια οικογένεια σήμερα του μπακάλικου της Μαρίας του Αγά 
έχει και παπά8 και εμπόρισσα, δεδομένου ότι πρόκειται για χώρους συλλογικής κινη-
τικότητας, όπου τα νέα και τα δρώμενα πάνε και έρχονται. Ο ένας χώρος τροφοδοτεί 
τον άλλο. Μια βάφτιση τροφοδοτεί τη θεματολογία του μπακάλικου αλλά και μια, 
θα έλεγε κανείς, εκτροπή φτάνει στα αυτιά του παπά και αυτόματα τροφοδοτεί το 
περιεχόμενο του κηρύγματος. Δηλαδή ανατροφοδοτούνται μεταξύ τους. Βασικό 
στοιχείο της αναμετάδοσης των ειδήσεων λοιπόν συνιστά ο εμπορικός δρόμος του 
χωριού, όπου στη μέση ανάμεσα στα μπακάλικα είναι ο φούρνος, μία μεταστάθμευση 
όπου γινόταν η αντίστοιχη κοινωνική ζύμωση μέχρι την επιστροφή στο σπίτι. 

Η χωροταξία των μπακάλικων είναι ένας οδοδείκτης του χώρου, της πλατείας, της 
αγοράς και ακολουθεί την εξέλιξη της κοινωνίας. Αν πάρει λοιπόν κάποιος τους δυο 

8 Είναι ο αδελφός της.

Αριστερά: Το μπακάλικο του Ηλία του Αγά στην Μπατζανιά, ως χώρος τέχνης 
Δεξιά: Το μπακάλικο του Καραμολέγκου-Γλέζου, σήμερα

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



Τα πανΤοπωλεία Του πυργου ΣανΤορίνηΣ καΤα Τον 20ο καί 21ο αίωνα

331

βασικούς δρόμους, που ξεκινούν από το Καστέλι και κατεβαίνουν στο νέο χωριό, θα 
βρει ότι έχουν ανοίξει αρκετά νέα μικρομάγαζα, άλλα μεν υπαίθρια άλλα όχι, κυρίως 
με τουριστικά είδη αλλά και μικρά καφενεδάκια, στους ίδιους όμως παλιούς δρόμους 
του εμπορίου της φάβας και του κρασιού. Θα έλεγε κανείς ότι λειτουργούν ως τα 
νεότερα αντίγραφα των παλιών μπακάλικων, χωρίς όμως την έκταση των εμπορευμά-
των ή τον ίδιο κύκλο εργασιών αλλά προσαρμοσμένα στις νέες οικονομικές ανάγκες. 

Το παλιό μπακάλικο του Αγά φιλοξενεί σήμερα εκθέσεις ζωγραφικής. Το μπακάλικο 
του Καραμολέγκου-Γλέζου μεταλειτουργεί ως μαγαζί τουριστικών ειδών. Εν τούτοις 
διατηρεί το χώρο, όπως ακριβώς αποτυπώθηκε στη χρονική του διαδρομή. Μετά 
το μπακάλικο λειτούργησε ως ταχυδρομείο, αλλά και ως ταχυδρομικό ταμιευτήριο. 
Τα αχνάρια αποτυπώνονται στα αντικείμενα που δένουν ωραιότατα με τη σημερινή 
μορφή του.

Το γεγονός ότι εξακολουθούν να είναι χώροι εμπορίου δείχνει πως μπορούν να 
αποκτήσουν άλλες λειτουργίες, να “μεταλειτουργήσουν” με την αλλαγή των οικονο-
μικών συνθηκών. Δηλαδή ο τουρισμός έκανε τα παλιά μπακάλικα χώρους “εμπορίου 
τέχνης”, με την έννοια ότι εντάχθηκαν πια στους νέους οικονομικούς δρόμους που 
δημιουργήθηκαν. Σίγουρα όμως δεν είναι ξένα στο χώρο και γι’ αυτό θα συνεχίσουν 
να υπάρχουν, όσο ακριβώς η κοινωνία θα είναι μικρή, όσο οι ανάγκες της θα είναι 
συγκεκριμένες και επομένως θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από επιχειρήσεις μικρής 
κλίμακας και όσο επίσης γνωρίζονται οι άνθρωποι μεταξύ τους.

Άλλωστε στην κοινωνική ανθρωπολογία το πεδίο του χωριού συγκροτείται από 
την καθημερινή μετακίνηση και δραστηριότητα που δεν επισυμβαίνει απλώς στον 
χώρο αλλά μέσα σ’ αυτόν. Στο βαθμό που μελετάμε τη δράση των ενεργών υποκει-
μένων, διερευνούμε την αυτενέργεια που συγκροτείται από τις διαδικασίες και τα 
αποτελέσματα της δράσης αυτής, η οποία είναι εγγεγραμμένη και ζυμωμένη στο 
χρόνο και στο χώρο. Η δράση αυτή διασχίζει την κοινωνική εμπειρία, δημιουργώντας 
τις προϋποθέσεις μιας διαρκούς εμπειρίας μετάβασης από το ένα πεδίο δράσης στο 
άλλο. Η μετάβαση αυτή, που συγκροτείται αδιάλειπτα και αέναα, δημιουργεί περι-
οχές γεφύρωσης των προτέρων εμπειριών με το νέο εκάστοτε πεδίο ετερότητας, το 

Αριστερά: Έπιπλο του μπακάλικου του Καραμολέγκου-Γλέζου στη σημερινή του χρήση
Δεξιά: Το έπιπλο του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου
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οποίο, με τη σειρά του, παίζει το ρόλο του τόπου προορισμού της μετάβασης ή του 
πεδίου πρακτικών δοκιμών και επινοήσεων των ενεργών υποκειμένων. Η μεταβατική 
αυτή κίνηση έχει σάρκα και οστά, θεμελιώνεται κάθε φορά στο χώρο και στο χρόνο. 
Η γνώση του παρελθόντος, λοιπόν, εξαρτάται από την ταυτότητα του παρόντος.
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