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συντελεστές έργου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΦΟΡΕΑ ΕΚΑ & ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΛΙΞ

Καραγιάννη Όλγα - κοινωνική ερευνήτρια- τοπική συντονίστρια και φροντιστής όλων των επί μέρους αναγκών 

για την υλοποίηση του προγράμματος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Γαβριλάκη Ειρήνη - αρχαιολόγος- καθοδήγησε  τους  εθελοντές  στην  πραγματοποίηση  του  αρχαιολογικού 

καθαρισμού των εργαστηρίων, συμμετέχοντας σε μέρος του εθελοντικού τους έργου, καθώς και στη 

συγκέντρωση ευρημάτων και τον εντοπισμό σημείων ενδιαφέροντος στα εργαστήρια.

Σπέης Γιώργος - λαογράφος-κοινωνικός ανθρωπολόγος, μελετητής της αγγειοπλαστικής της Άνδρου μετέφερε 

στους εθελοντές το ιστορικό πλαίσιο του αντικειμένου στο οποίο εργάστηκαν και συμμετείχε σε μέρος του 

εθελοντικού τους έργου

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

Hajdari Eduart - ειδικευμένος τεχνίτης πέτρας- καθοδήγησε τους εθελοντές και μαζί τους πραγματοποίησε όλες 

τις εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος (καθαρισμοί, επισκευές, αναστήλωση, κατασκευές, κα.)

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΩΡΩΝ

Παπαδάκης Ευάγγελος -ηλεκτρολόγος μηχανικός,   Βιδάλης Σταύρος -αρχιτέκτων

Λειτούργησαν συμβουλευτικά επιβλέποντας τις εργασίες υποστύλωσης και μερικής αναστήλωσης και 

πραγματοποίησαν τις σχεδιαστικές αποτυπώσεις των εργαστηρίων

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ

Μαβής Αλέξανδρος - περιβαλλοντολόγος- υπεύθυνος φωτογραφικής αποτύπωσης χώρων  φροντιστής επί 

μέρους αναγκών για την υλοποίηση του προγράμματος

Δήμος  Άνδρου
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Το σημαντικό πλέγμα δράσεων που περιγράφεται σ’ αυτό το φυλλάδιο, αποτέλεσε προϊόν 

συνεργασίας  των  μη  κερδοσκοπικών  οργανώσεων  «ΕΛΙΞ» και  «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΝΔΡΟΥ» και πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2011. 

Κοινός στόχος υπήρξε η ανάδειξη μιας εκ των πολλών παραδοσιακών τεχνών του Αιγαιακού 

χώρου, της αγγειοπλαστικής, μέσω της ανάδειξης παλαιών κεραμοποιείων της Άνδρου και 

με βασικό πυλώνα την προσέλκυση και αξιοποίηση διεθνούς εθελοντικού δυναμικού νέων.

Η υλοποίηση του εγχειρήματος δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την πολύτιμη χρηματοδότηση του 

Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού, αλλά και τη φιλοξενία του Δήμου Άνδρου.

Η  προσέλκυση,  εκπαίδευση  και  συντονισμός  των  εθελοντών  βασίστηκε  στη  μακρόχρονη 

πλέον  εμπειρία  του  μοναδικού  στη  χώρα  μας  φορέα  στο  αντικείμενο  της  οργάνωσης 

προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας, ΕΛΙΞ.

Η  ιδέα  για  τη  διαμόρφωση  του  πλέγματος  δράσεων  ανήκει  στους  συντελεστές  του 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΑΝΔΡΟΥ,  ενώ  οι  δράσεις  που  πραγματοποιήθηκαν  αποτελούν 

ουσιαστικά ανάδειξη των ερευνητικών εργασιών του Γ. Σπέη αλλά και των προσπαθειών του 

φορέα  για  την  ανάδειξη  της  κεραμεικής  του  νησιού.  To ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΑΝΔΡΟΥ 

υποστήριξε οργανωτικά και επιστημονικά τις δράσεις αυτού του προγράμματος στην Άνδρο.

Ακολουθούν αναλυτικά, η περιγραφή  των δράσεων, απολογισμοί  των εργασιών από τους 

συμμετέχοντες φορείς, σύντομα ιστορικά τους και αναφορές στους συντελεστές.

Ελπίζουμε  να  έχουμε  και  στο  μέλλον  την  ευκαιρία  να  οργανώσουμε  τέτοιες  αξιόλογες 

δράσεις  και  να  αποκομίσουμε  τόσο  πλούσιες  εμπειρίες  από  την  επαφή  με  αρχέγονες 

ανθρώπινες τέχνες, αλλά και τη συνεύρεση με νέους απ’ όλο τον κόσμο !

Η Πρόεδρος Η Εκπρόσωπος

Όλγα Καραγιάννη

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΔΡΟΥ

http://androsresearch.blogspot.gr

πρόλογος
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Η αγγειοπλαστική της Άνδρου αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού του νησιού με 

συνεχή παρουσία από τη Νεολιθική εποχή. Το κενό γνώσης που εντοπίζεται για τα τελευταία 

300  χρόνια  προσπαθούν  να  καλύψουν  έρευνα  και  μελέτη,    πάντα  σε  συσχετισμό  με  την 

αγγειοπλαστική στο υπόλοιπο Αιγαίο (Σπέης, 2009).

Η  μελέτη  της  αγγειοπλαστικής  της  Άνδρου, φωτίζει  ένα  σημαντικό  κομμάτι  του  πολιτισμού 

του  νησιού  και  ουσιαστικά  ένα  υποσύνολο  του  ευρύτερου  Αιγαιακού  πολιτισμού.  Το 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον της αγγειοπλαστικής  του  νησιού,  έγκειται στο γεγονός πως η Άνδρος, 

λειτουργώντας ως  ναυτικό  και  εμπορικό  κέντρο, μεταφέρει  και  δέχεται  ιδέες, προϊόντα και 

τεχνικές,  που πολύ έντονα αποτυπώνονται στην τέχνη και στα προϊόντα της. (Σπέης, 2009)

Κατά συνέπεια, βασικός σκοπός του προγράμματος υπήρξε η ανάδειξη της αγγειοπλαστικής 

της  Άνδρου,  μέσα  από  τον  καθαρισμό,  τη  μερική  αναστύλωση  και  αποτύπωση  σημαντικών 

κεραμοποιείων του νησιού, με τη συμβολή διεθνών ομάδων εθελοντών, διευκολύνοντας έτσι 

τη μελέτη, αποκατάσταση και προβολή των σημαντικών αυτών χώρων.

Παράλληλος  στόχος  του  προγράμματος  υπήρξε  η  αναβίωση-εξιστόρηση  μέρους  της 

παράδοσης  του  νησιού.    Καθώς οι αγγειοπλάστες υπήρξαν στην πλειοψηφία  τους αγρότες, 

στα  εργαστήρια  αυτά  πραγματοποιούνταν  μερικές  από  τις  πολλές  άλλες  λειτουργίες  που 

απάρτιζαν  το  κύκλωμα  της  αγροτικής  ζωής.  Στα  περισσότερα  εργαστήρια,  συναντά  κανείς 

πληθώρα αγροτικών  κατασκευών, όπως αλώνια,  πατητήρια,  κονάκια,  κ.α.  που υποστήριζαν 

αντίστοιχες αγροτικές λειτουργίες. 

Επιπροσθέτως,  όπως  σε  κάθε  πολιτιστική  δράση  που  πραγματοποιείται  από  διεθνείς 

εθελοντές,  το  πρόγραμμα  στόχευσε  στη  ζύμωση  μεταξύ  ανθρώπων  με  διαφορετικές 

κουλτούρες και στη γνωριμία τους με την παράδοση αλλά και τη σύγχρονη πραγματικότητα 

της κοινωνίας του τόπου υποδοχής.

Εν  κατακλείδι,  οι  δράσεις  του προγράμματος  στόχευσαν στην ανάδειξη  των  τεχνών  και  του 

πολιτισμού  του  Αιγαιακού  χώρου,  της  πολυμορφίας  των  λειτουργιών  της  αγροτικής  ζωής, 

αλλά και της μοναδικότητας του νησιωτικού αγροτικού χώρου. Δυνητικά οφέλη, η αξιοποίηση 

των  τοπικών  πόρων  και  της  ιδιαίτερης  φυσιογνωμίας  της  Άνδρου  &  οι  συνέργειες  με  τον 

τουρισμό.

αντικείμενο και στόχοι δράσης 
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οι εθελοντές εν δράσει
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Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2011, σε δυο φάσεις: 

1) από τις 4 έως τις 20 Αυγούστου  στο Γαύριο, όπου οι εθελοντές εργάστηκαν στην περιοχή 

του Αμμολόχου 

2) από τις 21 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στο Κόρθι  της Άνδρου, όπου οι εθελοντές 

εργάστηκαν στις περιοχές της Αγ.Μαρίνας και Καλαμιάς Κορθίου

Οι δυο ομάδες των εθελοντών μαζί με τους αρχηγούς των φιλοξενήθηκαν από το Δήμο 

Άνδρου , στα Σχολεία του Γαυρίου και Κορθίου.

Η προσέλκυση, εκπαίδευση και κεντρικός συντονισμός του προγράμματος, 

πραγματοποιήθηκαν από τα στελέχη  της οργάνωσης ΕΛΙΞ.

Ο τοπικός συντονισμός και η επιστημονική υποστήριξη παρασχέθηκαν από συνεργαζόμενους 

επιστήμονες και τεχνίτες του συνδιοργανωτή φορέα του προγράμματος, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΝΔΡΟΥ. 

Αντικείμενα εργασίας των επιστημόνων, των τεχνιτών και των εθελοντών ήταν:

� ο καθαρισμός τριών παλαιών εργαστηρίων αγγειοπλαστικής του νησιού, από τα διάφορα 

φερτά υλικά

� η αποκάλυψη των επί μέρους χώρων και των θέσεων του εξοπλισμού τους 

� η συλλογή αντικειμένων ενδιαφέροντος και θραυσμάτων από κεραμική,  κρίσιμες 

επεμβάσεις σε επιλεγμένα σημεία των κτηρίων προκειμένου για την ενίσχυση της 

στατικότητας

� η σχεδιαστική και φωτογραφική αποτύπωση των εργαστηρίων

� η σήμανση των χώρων ώστε να καταστούν προσβάσιμοι και ελκυστικοί στους επισκέπτες.

χώροι και χρόνοι προγράμματος 

το συγκρότημα, αριστερά το εργαστήρι και δεξιά το νέο καμίνι (αγγειοπλαστείο Κοζανίτη)
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1) Τσουκαλάδικο του Κοζανίτη στη Λυσίντρα, Αμμολόχου Άνδρου 

Γενικές πληροφορίες : 

Το τσουκαλάδικο του Κοζανίτη σύμφωνα με προφορικές πληροφορίες ξεκινά τη λειτουργία 

του στα τέλη του 19ου αιώνα και εγκαταλείπεται κατά τη δεκαετία του 1970, αφού έχει ήδη 

φιλοξενήσει τρεις γενιές αγγειοπλαστών. Αποτελεί ένα από τα δέκα σήμερα καταγεγραμμένα 

αγγειοπλαστεία της Άνδρου. Η σημασία του έγκειται στο γεγονός ότι πιθανότατα 

δημιουργήθηκε πριν εγκατασταθούν οι Σιφνιοί κεραμοποιοί στην Άνδρο, διατηρώντας έτσι 

ίσως στοιχεία από την ντόπια παράδοση πριν την εξάπλωση των τεχνικών από τη Σίφνο.

Μετά την πρώτη επιφανειακή έρευνα όταν εντοπίσθηκε το 2008 και τη σχετική περιγραφή, η 

επίπονη εργασία των εθελοντών είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση των φερτών υλικών 

που είχαν συσσωρευτεί σε αυτό, φέρνοντας στο φως τις μόνιμες εγκαταστάσεις, τον κινητό 

εργαλειακό εξοπλισμό και άφθονη χαρακτηριστική κεραμική, επιτρέποντας τη σχεδιαστική και 

φωτογραφική αποτύπωση και την ένταξή του σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα μελέτης της 

παραδοσιακής/ πρωτοβιομηχανικής κεραμικής παραγωγής, η οποία μέχρι πρότινος μας ήταν 

άγνωστη. 

Απολογισμός εργασιών:

Ο χώρος μετά από τουλάχιστον 40 χρόνια εγκατάλειψης αλλά και γενικότερα ερήμωσης της 

περιοχής είχε γεμίσει από πυκνή βλάστηση. Οι στεγασμένοι χώροι είχαν χρησιμοποιηθεί σαν 

προσωρινοί σταύλοι αιγοπροβάτων, γεγονός εξαιτίας του οποίου υπήρχε στους χώρους πολύ 

κοπριά αλλά βρέθηκαν και σκελετοί ζώων.

Πολύ σημαντικός παράγων για την εκτέλεση των εργασιών ήταν η καθοδήγηση από τους 

επιστήμονες του Ερευνητικού Κέντρου Άνδρου που καθοδήγησαν τους εθελοντές σε κάθε 

βήμα της προσπάθειάς τους. Καθώς χρειάστηκαν ορισμένες ανακατασκευές για την 

αποκατάσταση κάποιων σημείων των κεραμοποιείων, ήταν σημαντική η συμβολή ντόπιου 

τεχνίτη που ήταν παρών όλες τις μέρες που εργάστηκαν οι εθελοντές .

αναλυτικός απολογισμός 
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η σχάρα πάνω από το χώρο καύσης στο νέο καμίνι (αγγειοπλαστείο Κοζανίτη στον Αμμόλοχο)

το νέο καμίνι χωρίς την οροφή  (αγγειοπλαστείο Κοζανίτη στον Αμμόλοχο)
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Αναλυτικότερα πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες :

1. Καθαρίστηκε ο εσωτερικός χώρος κι έτσι εντοπίσθηκαν οι θέσεις των δύο κεραμικών 

τροχών, ενώ βρέθηκαν τα υπολείμματά τους. Ειδικά βρέθηκαν θαμμένες οι σκαλιστές θέσεις, 

οι τρύπες έδρασης των αξόνων αλλά και οι βάσεις των αξόνων, δύο εκ των οποίων είναι 

κατασκευασμένοι σίγουρα σε τοπικό σιδερά. Επίσης  βρέθηκαν τα πανωτρόχια από ξύλο και 

τμήματα από έναν άξονα.

2. Καθαρίστηκε ο χώρος όπου κονιορτοποιούσαν το χώμα για τη χρήση στην αγγειοπλαστική. 

Βρέθηκε ο κόπανος που χρησιμοποιούσαν.

3. Καθαρίστηκε ο χώρος που ο αγγειοπλάστης χρησιμοποιούσε σαν αποθήκη με κρασί, 

τσίπουρο, σύκα και άλλα. Εκεί βρέθηκε ένα πιάτο δικής τους κατασκευής αλλά και σπασμένο 

πιθάρι, πιθανόν από εκείνα που χρησιμοποιούσαν για την αποθήκευση.

4. Καθαρίστηκε το παλιό καμίνι και βρέθηκαν διάφορα σπασμένα αγγεία μέσα σε αυτό. 

Σημαντικό είναι τμήμα κεραμικής κυψέλης (καμπάνα) με επιγραφή, προφανώς του ιδιοκτήτη 

του μελισσιού γιατί τα αρχικά αυτά δεν αντιστοιχούν στο όνομα κανενός από τους 

κεραμίστες. Επίσης βρέθηκαν αγγεία σπασμένα με εγχάρακτο διακόσμηση, που απαιτούν εκ 

νέου μελέτες.

5. Καθαρίστηκε το νεότερο καμίνι όπου βρέθηκε η οροφή που είχε κατακρημνιστεί. Το 

γεγονός αυτό επέτρεψε τον σχεδιασμό και την αναπαράσταση του σχεδιαστικά 

αποκαλύπτοντας ένα καμίνι ιδιαίτερου τύπου με καμινάδες έξω από το τυπικό παραδοσιακό 

καμίνι. Σημαντικό επίσης εύρημα, το «κλειδί» της οροφής.

6. Καθαρίστηκε ο χώρος όπου υπήρχε ο χειρόμυλος για τη δημιουργία της αλοιφής για το 

αλείφωμα των αγγείων καθώς και η αυλή με τις γούρνες.

7. Έγινε μερική αποκατάσταση των τοιχίων τα αυλής, ενώ επισκευάστηκε και τμήμα της 

οροφής της στεγασμένης αυλής. Επίσης τοποθετήθηκαν προστατευτικά πλέγματα στις 

εισόδους του κτηρίου, ώστε να μην εισέρχονται ζώα.

8. Καθαρίστηκε το μονοπάτι μέχρι το πατητήρι στην άλλη πλευρά της ρεματιάς. Αυτό ήταν ο 

κεντρικός δρόμος που ένωνε τον Αμόλοχο με τα χωριά χαμηλότερα αλλά και με τους 

νερόμυλους στους Φρουσαίους. Έτσι αναδεικνύεται η θέση του εργαστηρίου που αν και 

σήμερα βρίσκεται τελείως ξέμακρα, την εποχή της λειτουργίας του βρισκόταν πάνω στον 

κεντρικό δρόμο επικοινωνίας του Αμμόλοχου με τον έξω κόσμο. Τέλος, τοποθετήθηκε 

σήμανση.

10

αποτύπωση κεραμοποιείου Αμμόλοχου
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2) Σταμνάδικο Παντερλή, Καλαμιά 

Ραχών Κορθίου

Το εργαστήριο, συνάγεται από προφορικές  

μαρτυρίες πως λειτουργούσε πριν από τον 

Β¨Παγκόσμιο πόλεμο, χωρίς ωστόσο να έχει 

εξακριβωθεί η χρονολογία έναρξης λειτουργίας 

του.  Η οικογένεια Παντερλή  από το Ρωγό 

Κορθίου λειτούργησε το εργαστήριο μέχρι το 

1946, οπότε και όλα τα μέλη της χάθηκαν από 

έκρηξη νάρκης. 

Η λειτουργία του παρατάθηκε για 2 ακόμη  

χρόνια από το βοηθό τους, Κώστα Ζερτοπούλη, 

οπότε και διακόπηκε οριστικά. Παρήγαγε μη  

αλειφωτά κεραμικά χρηστικά αντικείμενα, ενώ 

άγνωστο παραμένει το κατά πόσο διατήρησε  

στοιχεία ντόπιας κεραμεικής ή εισαγόμενα.  Το  

2008 καταγράφηκε για πρώτη φορά.

το συγκρότημα από το μονοπάτι (Σταμνάδικο Παντερλή)

αγγειοπλαστείο Παντερλή στην Καλαμιά 

Ραχών Κορθίου , το καμίνι 

σταμνάδικα στο Κόρθι
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Πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες :

Α. Καθαρισμός του μονοπατιού που οδηγεί στο 

εργαστήριο.

Β. Καθαρισμός στο χώρο του εργαστηρίου, όπου 

βρέθηκε ο χώρος που ήταν τοποθετημένος ο 

κεραμ ικό ς  τρο χό ς ,  ο λ ό κλ ηρα αγγε ία 

(ειδικά κάποια πολύ σπάνια αγγεία που τα 

χρησιμοποιούσαν σαν θερμοκήπια για φυτώρια) 

αλλά και αρκετά σπασμένα.

Γ. Καθαρισμός του μονοπατιού που πηγαίνει στη 

πηγή και το χώρο απ’ όπου έπαιρναν το χώμα για 

τον πηλό.

Δ. Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης για την 

ενημέρωση και διευκόλυνση των επισκεπτών.

3) Σταμνάδικο Μπάρμπα Παντελή Ελευθερίου, Αγ. Μαρίνα Κορθίου

Το εργαστήριο αποτελείται από κτήρια διαφόρων εποχών, ενώ το καμίνι συνιστά τυπικό 

σιφναίικης τεχνοτροπίας προβιομηχανικό του Αιγαίου. Συνάγεται από προφορικές μαρτυρίες 

ότι λειτουργούσε την περίοδο κοντά στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, χωρίς να έχει εξακριβωθεί η 

χρονολογία έναρξης λειτουργίας του. 

Η οικογένεια που λειτούργησε το εργαστήριο ήρθε στην Άνδρο από τη Σίφνο στις αρχές του 

1900 και αρχικά λειτούργησε καμίνι στον οικισμό της Αγ. Μαρίνας, για να μεταφερθεί 

αργότερα στο εν λόγω εργαστήριο κοντά στον ποταμό. Το εργαστήριο παρήγαγε μη 

αλειφωτά κεραμικά χρηστικά αντικείμενα, ενώ σταμάτησε τη λειτουργία του την δεκαετία 

του 1970. Το 2008 καταγράφηκε για πρώτη φορά. 

αγγειοπλαστείο Παντερλή στην Καλαμιά 

Ραχών Κορθίου , η είσοδος στο συγκρότημα 

σταμνάδικα στο Κόρθι
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Πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες :

Α. Καθαρισμός του μονοπατιού που οδηγεί από τον ποταμό στο εργαστήριο, και από το 

εργαστήριο στην Αγ. Μαρίνα, καθιστώντας το εκατέρωθεν επισκέψιμο.

Β. Καθαρισμός και διευθέτηση στο χώρο του καμινιού, στο αλώνι και στο μαγκανοπήγαδο. 

Γ. Ενίσχυση και αποκατάσταση τοίχου καθώς και πρεκιού πόρτας στο ένα κτήριο του 

εργαστηρίου, υποστύλωση πρεκιού κτηρίου με πεσσό και ενισχυτικές υποστυλωτικές 

λιθοδομές στο καμίνι και στον τοίχο του περιβόλου.

Δ. Αποκατάσταση τοίχου της αυλής του εργαστηρίου και δημιουργία αναβαθμίδων στο χώρο 

εργαστηρίου.

Ε. Κατασκευή πάγκων και τραπεζιού εργασίας στον περίβολο του εργαστηρίου, περίφραξη και 

κατασκευή πινακίδων ενημερωτικών & σήμανσης

το πατητήρι του Μπάρμπα Παντελή 

Ελευθερίου 

το καμίνι του Μπάρμπα Παντελή Ελευθερίου στην 

Αγ. Μαρίνα Κορθίου

σταμνάδικα στο Κόρθι
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Και στα δύο εργαστήρια έγιναν σκαριφήματα και σχέδια χώρων και κτηρίων και πάρθηκαν 

φωτογραφίες κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η εργασία των εθελοντών ήταν ιδιαίτερα σημαντική για πολλούς λόγους, μεταξύ των 

οποίων, αναδείχτηκαν οι θέσεις των εργαστηρίων επί βασικών οδών επικοινωνίας του 

παρελθόντος, ενώ σήμερα φαντάζουν τελείως απόμερα. Μπορεί κανείς να φανταστεί τους 

αγρότες-πελάτες να περνούν συχνά από αυτά για να πάνε στις δουλειές τους.  Επίσης 

φάνηκε ότι η εργασία στο καμίνι ήταν μια από τις πολλές που έκανε ο αγγειοπλάστης 

παράλληλα με άλλες αγροτικές. Παραμένει να γίνει αφενός η μελέτη της κεραμικής που 

έχει βρεθεί για να ταυτιστεί η τυπολογία της, αφετέρου η συγκριτική μελέτη της 

παραγωγής μεταξύ εργαστηρίων. Ειδικά στην Καλαμιά, επειδή ο τεχνίτης ήταν ντόπιος και 

όχι απ’ τη Σίφνο (όπως συνήθως) μπορεί να αναδειχθούν στοιχεία τοπικών τεχνικών.

το αλώνι στην Αγία Μαρίνα

σταμνάδικα στο Κόρθι
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αποτύπωση κεραμοποιείου στο Κόρθι

16

Στο πλαίσιο επιχορηγούμενου προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, η 

ΕΛΙΞ πραγματοποίησε δυο δράσεις με εθελοντές από πολλές χώρες και την Ελλάδα, για την 

αποκατάσταση και ανάδειξη παραδοσιακών αγγειοπλαστείων της Άνδρου. Σε συνεργασία με 

το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΔΡΟΥ και με την υποστήριξη και φιλοξενία του Δήμου Άνδρου, η 

ΕΛΙΞ διοργάνωσε δυο προγράμματα εθελοντικής εργασίας, με στόχο την συντήρηση και 

ανάδειξη παλαιών αγγειοπλαστείων και την αναβίωση της παράδοσης του νησιού.

Από τις 4 Αυγούστου μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου 2011, φιλοξενήθηκαν στην Άνδρο και 

εργάστηκαν στα αγγειοπλαστεία, 31 εθελοντές από Ελλάδα,  Γαλλία, Ιταλία, Τουρκία, 

Γερμανία, Κορέα, Ισπανία, Φινλανδία, Ρωσία και Μαυροβούνιο. Τρεις Έλληνες ομαδάρχες και 

μια Αυστριακή, πλαισίωσαν τις δυο ομάδες, καθοδηγώντας τους εθελοντές τόσο στην εργασία 

τους, όσο και στις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου τους.

Οι εργασίες στις όποιες συνέβαλαν οι εθελοντές αφορούσαν κυρίως τον καθαρισμό τριών 

παλαιών αγγειοπλαστείων της Άνδρου από τα διάφορα φερτά υλικά, καθώς και την 

αποκατάσταση και την μερική αναστύλωση και αποτύπωση τους. Τις εργασίες των εθελοντών 

καθοδήγησε ειδικός τεχνίτης πέτρας σε καθημερινή βάση, ενώ μια αρχαιολόγος  

συνεργάστηκε μαζί τους για την πραγματοποίηση του αρχαιολογικού καθαρισμού των 

εργαστηρίων, συμμετέχοντας παράλληλα στη συγκέντρωση ευρημάτων και τον εντοπισμό 

σημείων ενδιαφέροντος στα εργαστήρια. Η συμβολή και των δυο ήταν πολύτιμη για τους 

εθελοντές, καθώς η δράση τους είχε έναν σημαντικό εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Εκτός από τους χώρους των αγγειοπλαστείων, οι εθελοντές εργάστηκαν στη διάνοιξη και τον 

καθαρισμό των παλαιών μονοπατιών που συνέδεαν τα αγγειοπλαστεία με γειτονικές περιοχές 

και άλλα εργαστήρια, καθώς εκεί  πραγματοποιούνταν μερικές από τις πολλές λειτουργίες 

που απάρτιζαν το κύκλωμα της αγροτικής ζωής. Με το τέλος των εργασιών οι εθελοντές 

τοποθέτησαν σε ορισμένα σημεία πινακίδες για τη σήμανση των χώρων ώστε να καταστούν 

προσβάσιμοι στους επισκέπτες. 

Οι εμπειρίες που απεκόμισαν οι εθελοντές που πήραν μέρος στο πρόγραμμα ήταν σημαντικές 

όπως φαίνεται και στους απολογισμούς που έγραψαν.  Μέσα από την εργασία που 

προσέφεραν, έμαθαν πολλά πράγματα, τόσο για την παράδοση και  τον πολιτισμό της 

Άνδρου, αλλά και για το πόσο επίπονη και σκληρή ήταν η δουλειά του αγγειοπλάστη και 

γενικότερα η ζωή των ανθρώπων της εποχής που λειτούργησαν τα αγγειοπλαστεία.  

Η υποστήριξη αυτών των προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας από το Υπουργείο Πολιτισμού 

και Τουρισμού υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική, όχι μόνο για το έργο που επιτελέστηκε στα 

αγγειοπλαστεία άλλα και για τη δυνατότητα σε νέους και νέες από όλο τον κόσμο να 

συμβάλουν με την εθελοντική τους προσφορά  σε ένα έργο για την ανάδειξη της πολιτιστικής 

μας κληρονομιάς. 

απολογισμός ελιξ
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Ήταν  ένα  ακόμη  σε  πολλά  επίπεδα  αξιόλογο  και  ενδιαφέρον  πρόγραμμα  που 

πραγματοποιήθηκε  στην  Άνδρο  και  μία  πλούσια  εμπειρία  για  όσους  συμμετείχαν…!

Τα  τελευταία  χρόνια  διαφαίνεται  μία  συστηματική  προσπάθεια  από  τοπικούς  φορείς, 

ερευνητές και ενδιαφερόμενους πολίτες να αναδειχθούν στοιχεία της παράδοσης της Άνδρου, 

οι τοπικές τέχνες και τα δημιουργήματα τους και εν γένει οι ιδιαιτερότητες του πολύμορφου 

αυτού  τόπου.  Το  πρόγραμμα  των  κεραμοποιείων  αποτέλεσε  μία  ακόμη ψηφίδα  στην  κοινή 

αυτή προσπάθεια. 

Η αξία του εγχειρήματος υπήρξε πολλαπλή : 

- συμβολή στην επιστημονική έρευνα μιας αρχέγονης ανθρώπινης τέχνης με τις όποιες 

ιδιαιτερότητες της προσδόθηκαν στις Κυκλάδες και την Άνδρο, 

- ανάδειξη των σημαντικών χώρων που φιλοξένησαν την τέχνη αυτή σε διάφορες περιοχές 

του νησιού, 

- κατανόηση της χρήσης, των λειτουργιών αλλά και της αξίας των εργαστηρίων για την εποχή 

τους, εντός του ευρύτερου «καμβά» της αγροτικής ζωής, 

- ενδυνάμωση στη συνείδηση του τοπικού πληθυσμού της σημασίας διατήρησης των  

αναδειχθέντων χώρων αλλά και δημιουργία συνθηκών τουριστικής αξιοποίησης τους.

Ωστόσο,  ενδεχομένως  ακόμη  πιο  σημαντικές  να  υπήρξαν  μία  σειρά  από  ωφέλειες  που 

προέκυψαν απλώς και μόνο από την ανθρώπινη επαφή και «ανταλλαγή» κατά την εξέλιξη του 

προγράμματος  στην  Άνδρο…  Πολυμελείς  ομάδες  νέων  ανθρώπων  από  τόσα  διαφορετικά 

κράτη  και  μέρη  της  Γης,  φορείς  διαφορετικών  αντιλήψεων,  διαφορετικής  κουλτούρας 

διέμειναν στην Άνδρο για 1 μήνα συνολικά, εργαζόμενοι εντατικά βάζοντας χέρια και σκέψη 

προκειμένου  να  υλοποιήσουν  τους  στόχους  του  προγράμματος.  Ήρθαν  σε  επαφή  με  τους 

ντόπιους, εργάστηκαν μαζί, μοιράστηκαν εντυπώσεις, γλέντησαν, δοκίμασαν τοπικές γεύσεις, 

μυρωδιές,  εικόνες,  φιλοξενία.  Οι  ντόπιοι  αντίστοιχα  αντίκρισαν  νέους  ανθρώπους  να 

εργάζονται σε τόπους συχνά εγκαταλελειμμένους φέροντας στις θύμηση εποχές παλαιότερες 

που  η  ύπαιθρος  έσφυζε  από  ζωή… Όλοι  όσοι  συμμετείχαμε  ξέρουμε  πόσο  συγκινητική  και 

μοναδική υπήρξε η εμπειρία…

Οι γιορτές που διοργανώθηκαν εκ των ενόντων με τον καθένα να μαγειρεύει και να προσφέρει 

από  κάτι,  οι  ντόπιοι  μουσικοί  που  συνέδραμαν  στο  μικρό  πανηγύρι  για  το  κλείσιμο  του 

προγράμματος  εξέφρασαν  με  μοναδικό  τρόπο  ευγνωμοσύνη  απέναντι  στους  νεαρούς 

εθελοντές.  Ο  Δήμαρχος  κατά  τη  διάρκεια  της  γιορτής  κλεισίματος  έδωσε  ονομαστικούς 

επαίνους,  ενώ  πλήθος  δώρων  και  αναμνηστικών  δόθηκαν  στους  εθελοντές,  ύστερα  από 

προφορική παρουσίαση  με  τη  βοήθεια φωτογραφικού  υλικού  που  έκαναν  για  την  εμπειρία 

τους στην Άνδρο στο ντόπιο κοινό. 

απολογισμός Ερευνητικού Κέντρου Άνδρου 
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Το Ερευνητικό Κέντρο Άνδρου ιδρύθηκε το 2009 και αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό φορέα 

έρευνας και δράσεων για το φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισμό της Άνδρου. Καθ’  όλη τη 

διάρκεια  λειτουργίας  του  συνεργάζεται  με  αρμόδιους  φορείς  για  τη  διάσωση  και 

δημιουργική ανάδειξη των πεζοπορικών διαδρομών του νησιού.

Ενδεικτικές  ερευνητικές  εργασίες  του  φορέα  και  των  μελών  του  περιλαμβάνουν  την 

καταγραφή  προφορικής  ιστορίας  στην  Κεντρική  Άνδρο,  εκδόσεις  για  τις  παραγωγικές 

δραστηριότητες  της  ελαιουργίας,  της  μελισσοκομίας  και  της  αγγειοπλαστικής  στην  Άνδρο, 

αλλά και μελέτες για σύγχρονα ζητήματα.

Ενδεικτικές  δράσεις  του  φορέα  περιλαμβάνουν  εθελοντικούς  καθαρισμούς  σημαντικών 

μνημείων  της  Άνδρου,  παρουσιάσεις  στα  πλαίσια  προγραμμάτων  περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης  στα σχολεία  της Άνδρου,  διοργανώσεις  εκδηλώσεων  και  ξεναγήσεων σχετικά 

με την τέχνη της αγγειοπλαστικής και τα παλαιά αγγειοπλαστεία της Άνδρου, παρουσιάσεις 

στοιχείων  για περιβαλλοντικά  ζητήματα  του  νησιού όπως η υπερβόσκηση, οι πυρκαγιές, η 

διάβρωση, συμμετοχή σε έκθεση φωτογραφίας για τη χλωρίδα και πανίδα της Άνδρου, κα.

Από το 2012 υλοποιείται ειδικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων με τίτλο «Άνδρου Διαδρομές» 

στα πλαίσια των οποίων προσφέρεται η δυνατότητα στους επισκέπτες του νησιού να έρθουν 

σε επαφή με  τα  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φύσης  και των ανθρώπων της Άνδρου μέσα 

από συμμετοχικές δημιουργικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

ιστορικό και δράσεις της ΕΛΙΞ

ιστορικό και δράσεις του ΕΚΑ

Η Μη  Κυβερνητική  Οργάνωση  ΕΛΙΞ,  καλλιεργεί  την  εθελοντική  συνείδηση  και  προωθεί  την 

εθελοντική προσφορά από την ίδρυση της, το 1987. Βασικός στόχος της ΕΛΙΞ είναι η συμβολή 

στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και την εξέλιξη του ως πολίτη του κόσμου μέσα από 

την  ενεργή  συμμετοχή  στα  κοινά.  Η  ΕΛΙΞ  πραγματοποιεί    διεθνείς  δράσεις  εθελοντικής 

συμμετοχής με αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς,  την προώθηση  του πολιτισμού και  την  κοινωνική προσφορά. Από  το 1987, οι 

δράσεις της ΕΛΙΞ προσφέρουν:

Στους νέους, τη δυνατότητα   να εργαστούν ομαδικά, να μάθουν τεχνικές για την προστασία 

του περιβάλλοντος και τη συντήρηση παραδοσιακών κτισμάτων, να γνωρίσουν νέους τόπους 

και  τρόπους  ζωής  και  να συμβάλουν στη  δημιουργία  ενός  καλύτερου  κόσμου.  Στις  τοπικές 

κοινωνίες, την ευκαιρία  να αναδείξουν το φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής τους, 

να έρθουν σε επαφή με νέους απ’ όλο τον κόσμο, να μοιραστούν μαζί τους τα έθιμα και τις 

συνήθειές τους και να εξοικειωθούν με το θεσμό του εθελοντισμού. 
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Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος, οι εθελοντές συμπληρώνουν μια φόρμα αξιολόγησης. 

Ακολουθούν μερικά σχόλια τους:

σχόλια των εθελοντών

“Αn experience for life! ”Eun Ji, Κορέα

“Ι could get to know more about Greek culture and language. It helped me understand what I was 

doing.” Vincenzo, Ιταλία

“I loved the beginning of the work when we were digging in the house and finding potteries and other 

objects.”  Irina, Ρωσία

“I enjoyed meeting all these different people, eating interesting food and sleeping in a school, while doing 

something interesting rather than being α typical tourist.”    Evgenia, Ρωσία

“In Andros we experienced a friendship and culture school.”Iris, Γερμανία

“The grouplife was amazing.  I met some awesome people! ”Biran, Τουρκία

“The other volunteers inspired me so much, made me laugh a lot and backup my view that workcamps 

bring together diverse people from different backgrounds and cultures, who aim to work without the 

need of money.”Olivia, Ισπανία

“New and rich experiences.  Learning a lot of things in a short time.”Aline, Ελβετία

“Every day, every time has a happy or funny situation.”Mathieu, Γαλλία

“As I stepped off the ferry in Gavrio, I thought to myself “I am back to what I love doing best” that is 

spending weeks away in a foreign country living with people I don’t know.“ Klaus, Γερμανία
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Μετά το τέλος των εργασιών 

για τη συντήρηση και 

α ν ά δ ε ι ξ η  τ ω ν 

α γ γ ε ι ο π λ α σ τ ε ί ω ν , 

διοργανώθηκε τιμητική 

γιορτή για τους εθελοντές της 

ΕΛΙΞ, με μεγάλη συμμετοχή 

της τοπικής κοινωνίας. Η 

εκδήλωση έγινε στο 

Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Κορθίου, στην 

Αγία Τριάδα, με στόχο την 

ευρύτερη ενημέρωση των θεσμικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας για τη συμβολή του 

προγράμματος, μέσα από το έργο των εθελοντών, στην ανάδειξη της ιδιαίτερης 

φυσιογνωμίας της Άνδρου. Μέσα από την εκδήλωση αυτή η τοπική κοινωνία της Άνδρου είχε 

την ευκαιρία να ενημερωθεί για τους αξιόλογους αυτούς χώρους αγγειοπλαστικής που 

διαθέτει το νησί, αλλά και την καίρια συμβολή ερευνητών και εθελοντών στις εργασίες για 

την αποκατάσταση και ανάδειξη τους. 

Ύστερα από σύντομες 

ομιλίες εκπροσώπων των 

διοργανωτών φορέων και 

των επιστημόνων που 

στήριξαν το πρόγραμμα, οι 

εθελοντές παρουσίασαν 

στην κοινωνία της Άνδρου 

την εμπειρία τους στο

νησί.

Ο Δήμαρχος Άνδρου έδωσε 

ονομαστικούς επαίνους 

στους εθελοντές, ενώ εκ 

μέρους του Ερευνητικού 

Κέντρου Άνδρου τους δόθηκαν αναμνηστικά δώρα. Ακολούθησε γιορτή με 

τοπικά εδέσματα, προσφορά φορέων και ιδιωτών και παραδοσιακή μουσική. 

εκδήλωση για το κλείσιμο
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Αθανασίου Καλλιόπη, πρ. κοιν Αμμολόχου,

Αθανασίου Φρατζέσκο, δημ. σύμβ. Υδρούσας

Απόρθητο bar, κο Περτέση Ιάκωβο

Αποστολίδη Γιώργο, Μαρία, Αγγελική

Αρχαιολογικό Μουσείο Άνδρου, κα Κορρέ Μαρία

Βασιλική Studios, κο Κοντό,

Βούρλα Τάσσο, ξενοδοχείο Holiday, τον οδηγό 

Δημήτριο Μαμάη,

Γάβρα Ηρακλή

Γλυνό Ιωάννη, Δήμαρχο Άνδρου

Γλυνό Κλεάνθη

Δαρδανό Γιώργο

Δελαγραμμάτικα Μιχάλη, πρόεδρο  Άνω Γαυρίου

Δεμαθά Λίνα

Δημαρά Kώστα, διευθυντή Γυμνασίου Κορθίου

Εργοστάσιο ΣΑΡΙΖΑ

Ζαγοραίο Νίκο και Σταύρο

Ζαννάκη Γιώργο, πρόεδρο Βουρκωτής,

Ζαχαροπλαστείο Τζιώτη

Ζερτοπούλης Γιώργος

Ισσαρη Κώστα Περιφερειακό Σύμβουλο

Καϊρειο Βιβλιοθήκη και την Ειρήνη Δάμπαση

Καράλη Ιωάννη

Καρπούζη Θανάση

Καρυστινού Δέσποινα

Κέντρο Περιβαλ. Εκπ./Άννα Κουκούτση 

& Νίκος Χαζάπης

Κινηματογραφική Λέσχη Άνδρου

Κοζανίτου Αθηνά

Κορκοδείλου Μαργαρίτα, Δημοτική Σύμβουλο

κο Βουραζέρη

ΚΤΕΛ Άνδρου

Λαούδη Λευτέρη και Άννα

Μαλισιώβα Θοδωρή

Μαμάη Δημήτρη

Μαρκάκη Ανδριάνα, Συλλ. Γυναικών Άνδρου

Μάστορη Γιάννη

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Γουλανδρή

Μπενά Βάσω, δημοτική Σύμβουλο Κορθίου

Μπενά Παναγιώτη

Μπουρατζής Τ. & ΣΙΑ ΟΕ.

Νicolas Studios

Ξανθό Δημήτρη, υδραυλικού Δημ. Σχολ. Χώρας

Οlmprich Δέσποινα

Πανταζή Γιώργο

Παπαδημητρίου Ιάκωβο

Παρλιάρου Μαριέττα

Πετράκη Παναγιώτη

Πέτσα Ιάκωβο

Πρόεδρο Συλλόγου Παλαιόπολης κο Φιλιππίδη

Σκαρώνη Θωμά

Σύλλογο Γυναικών Άνδρου και ιδιαίτερα στην 

Μαρία Κορρέ

Σύλλογο Γυναικών Κορθίου

Σύλλογο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου 

Ταβέρνα Μπατή στο Γαύριο

Τζουάνου Αικατερίνη, αντιδήμαρχο Υδρούσας

Τηνιακός Δημήτρης, Αντιδήμαρχος Κορθίου

Τσαπέκο Αδάμ

Τυροκομείο Ασούτη

Φρατζέσκο Μπενά

Χαζάπη Δημήτρη οδηγό & μέλος του Σ.Ε.Δ.Α.

Χαλά Ανδρέα

Χατζόγλου Δέσπ. Διευ. Δημ. Σχολείου Χώρας

Χρηστίδη Κοζανίτου Λίτσα

Χρονοπούλου Νικολέτα 

ευχαριστίες

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στη συντονίστρια του προγράμματος κ. Όλγα Καραγιάννη 

τους τέσσερεις ομαδάρχες Δήμ. Λαγου, Κατ. Μαργέτη, Παν. Δήμα και Greta Groffy

τους εθελοντές από όλο τον κόσμο και το γραφείο της ΕΛΙΞ. 

Η υλοποίηση του εγχειρήματος δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την πολύτιμη χρηματοδότηση 

του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού, αλλά και τη φιλοξενία του Δήμου Άνδρου.
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ΑΜΜΟΛΟΧΟΣ

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗ

MONTES ARQUES Marta Ισπανία

RENAUT Mathieu Γαλλία

BOHUON Ariane Γαλλία

BECHER Julia Γερμανία

DIETZYOUNG Susanne Γερμανία

LAUTENBACHER Klaus Γερμανία

ΦΙΤΣΙΩΡΗΣ Ευάγγελος Ελλάδα

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Βασιλική Ελλάδα

ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ Ίρις Ελλάδα

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Ευστάθιος Ελλάδα

CAPRIELLO Vincenzo Ιταλία

VALMASONI Guilio Ιταλία

HAN Seol Hee Κορέα

GORBUSHINA Irina Ρωσία

ACET Nurcan Τουρκία

BEYAZIT Biran Τουρκία

ΚΟΡΘΙ

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗ

HANNULA Henriikka Φιλανδία

DEREBEIS Constantin Γαλλία

GROSDIDER Pauline Γαλλία

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία Ελλάδα

ΝΤΟΥΚΑΣ Κωνσταντίνος Ελλάδα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Ελένη Ελλάδα

CAMERINI Simone Tex Ιταλία

KIM Seyong Κορέα

LIM Eun Ji Κορέα

CELEBIC Jelena Μαυροβούνιο

NESTERENKO Innokentii Ρωσία

PAVLOVSKAYA Evgenia Ρωσία

TURULL PUIG Nina Ισπανία

RAVENTS MARIA DEL MAR Olivia Ισπανία

MARSCHALL Aline Ελβετία

οι εθελοντές


