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συνδέει τρεῖς χρονικότητες, τό μεταξικό 
καθεστώς μέ τήν 4η Αὐγούστου τοῦ 1965 
καί τήν 21η Ἀπριλίου. Ἡ ποιότητα αὐ- 
τή δέν ἀντιστοιχεῖ ὡστόσο μέ ἐξίσωση τῶν 
τριῶν καθεστώτων οὔτε ἀπό τήν ἐφημερί-
δα. Ἦταν ἀπό τίς σελίδες τῆς συγκεκριμέ-
νης ἐφημερίδας πού ὁ Κωνσταντῖνος Πλεύ-
ρης πρότεινε περισσότερη θέση, δράση, 
ἐπίθεση, ὅπως καί σκληρότερη στάση ὅσον 
ἀφοροῦσε τά μέτρα εὐγονικῆς (σ. 53). Στό 
τελευταῖο αὐτό παράδειγμα διαπιστώνει 
κανείς τήν παρουσία καί τῶν τριῶν μεθό-
δων ἀνάγνωσης τῶν κειμένων: τή ριζοσπα-
στικοποίηση τῶν θέσεων τοῦ κόμματος τῆς 

4ης Αὐγούστου τοῦ 1965 ἐπί τῆς δικτατο-
ρίας, τήν ἄποψη γιά τόν ἀντικομμουνισμό 
ὡς θέση πού ὑποστήριξε ὁ Γ. Γεωργαλᾶς 
ἤδη κατά τή θητεία του ὡς διαφωτιστῆ στό 
Ὑφυπουργεῖο Προεδρίας Κυβερνήσεως 
ὑπό τόν Τρύφωνα Τριανταφυλλάκου καί 
τίς πορεῖες-διαδρομές τῶν ἀτόμων-ἱστορι-
κῶν δραστῶν.

Μέ ὅλες αὐτές τίς ἀρετές τό βιβλίο συμ-
βάλλει ἀνεπιφύλακτα στή βαθύτερη κατα-
νόηση τοῦ ἀκροδεξιοῦ φαινομένου στήν 
Ἑλλάδα.

Δέσποινα Παπαδημητρίου
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΚΗΣ, Λαύρειο 
Ἀττικῆς. Ἡ ἐθνοϊστορία καί ἡ ἐθνοκοινω-
νιολογία μιᾶς βιομηχανικῆς πόλης, Ἀθή-
να, Ἡρόδοτος, 2019 (8ο, 361 σ.)6

Στό βιβλίο του γιά τό Λαύριο ὁ Λευτέρης 
Ἀλεξάκης, ἀκάματος ἐρευνητής καί πολυ-
γραφότατος συγγραφέας, ἐπιχειρεῖ τήν κα-
τασκευή μιᾶς γέφυρας ἐπικοινωνίας καί 
συνέργειας μεταξύ ἐθνολογίας καί ἱστο- 
ρίας. Ἡ ἰδέα αὐτή τῆς σύνθεσης καί τῆς  
σύμπραξης μεταξύ ὅμορων ἀλλά καί δια-
κριτῶν στή μεθοδολογία ἐπιστημονικῶν 
προσεγγίσεων ἐκφράζεται διακηρυκτικά 
στόν ὑπότιτλο τοῦ βιβλίο, ὅπου ὁρίζεται 
ὡς θεματική του «ἡ ἐθνοϊστορία καί ἡ ἐθνο-
κοινωνιολογία μιᾶς βιομηχανικῆς πόλης»· 
διατρέχει ὅμως καί τά δύο μέρη τοῦ βι- 
βλίου, πού τά συναποτελοῦν ἐννέα ἐπιμέ-
ρους μελέτες πού ἐπανεκδίδονται σέ ἕναν 
ἑνιαῖο τόμο.

«Τό Λαύρειο εἶναι μιά πόλη πού ξεφύ-
τρωσε ἀπό τό πουθενά. Εἶναι μιά πόλη “μα-

Τό κείμενο παρουσιάστηκε σέ ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στό βιβλίο πού πραγματοποιήθηκε στό Λαύ-
ριο, στίς 11 Ἰανουαρίου 2020, στόν πολιτιστικό χῶρο «Μηχανουργεῖο».

νιτάρι”, ὅπως αὐτές πού δημιουργήθηκαν 
στήν Ἀμερική καί σέ ἄλλες περιοχές τοῦ 
κόσμου μετά ἀπό τήν ἀνακάλυψη κοιτα-
σμάτων μετάλλων, πετρελαίου καί ἄλλων 
ὀρυκτῶν, ὅπου ἄρχισε ἡ ἐκμετάλλευση 
ὀρυχείων καί ὅλα τά σχετικά» (σ. 91).

Μέ τά λόγια αὐτά ὁ συγγραφέας ἀπο-
τυπώνει τήν ἱδρυτική συνθήκη τῆς πόλης 
τοῦ Λαυρίου (Λαυρείου σύμφωνα μέ τή 
δική του αἰτιολογημένη ἐπιλογή γραφῆς, 
σ. 17). Μιά πόλη πού ἀπό τά μέσα ἕως τά 
τέλη τοῦ 19ου αἰώνα πολλαπλασίασε τόν 
πληθυσμό της· μιά πόλη τέκνο τῆς ἀνάγκης, 
καθώς ὁ δικός της ἁλματώδης ρυθμός ἀνά-
πτυξης ἀκολούθησε τούς ρυθμούς ἐκμε-
τάλλευσης πού ἔφερε ἡ ἐπαν-ανακάλυψη 
τῶν μεταλλείων τῆς Λαυρεωτικῆς· ὁ πυρε-
τός τῶν μετάλλων τοῦ ὄψιμου 19ου αἰώνα. 
Τό μανιτάρι ὅμως γιά νά μεγαλώσει χρεια- 
ζόταν πότισμα καί ὁ Ἀλεξάκης σέ τέσσε-
ρις μελέτες τοῦ βιβλίου του ἀνιχνεύει τά 
κανάλια τροφοδότησης τῆς πόλης μέ ἐρ-
γατικό καί εὐρύτερα ἀνθρώπινο δυναμι-
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κό. Οἱ Λάκωνες, οἱ Κυκλαδίτες –καί ἰδιαί-
τερα οἱ Τζιῶτες–, οἱ Εὐβοιεῖς καί στά πιό 
κοντινά μας χρόνια οἱ, συχνά ἀλλοεθνεῖς 
καί ἑτερόδοξοι, πρόσφυγες καί μετανάστες 
μπαίνουν στό φακό τῆς ἐξέτασής του.

Οἱ πηγές αὐτές πληθυσμιακῶν ροῶν 
πρός τό Λαύριο δέν εἶναι βέβαια μοναδι-
κές· καί ἀπό ἄλλες περιοχές ἐντός καί ἐκτός 
Ἑλλάδας συνέρρευσαν πληθυσμιακές ὁμά-
δες, ἐξειδικευμένο ἐργατικό δυναμικό, με-
τανάστες πρόσφυγες. Ὁ Ἀλεξάκης ἐπιση-
μαίνει ὅτι «οἱ Λαυριῶτες δέν ὑπῆρξαν πο-
τέ γεωργοί» (σ. 15), ἐνῶ τονίζει ὅτι «τό 
Λαύρειο ἐξαρχῆς ἦταν μιά πολυπολισμι-
κή καί πολυεθνική πόλη» (σ. 115), μέ ἴχνη 
τῆς ἰδιαιτερότητας αὐτῆς ἰσχυρά στήν 
κουλτούρα τῶν κατοίκων ἀλλά καί στήν 
τοπογραφία τῆς ἴδιας τῆς πόλης, στήν οἰκι-
στική συγκρότηση, στίς γειτονιές μέ τά ἰδι-
αίτερα χαρακτηριστικά τῆς καθεμιᾶς. 
Ἱσπανοί, Ἰταλοί, Μαυροβούνιοι, Πόντιοι, 
μουσουλμάνοι Θρακιῶτες, Ρουμάνοι, 
Τοῦρκοι, Κοῦρδοι καί ἄλλοι καί ἄλλοι… 
Μέ τήν ἔννοια αὐτή νομίζω τό Λαύριο εἶ-
ναι μία πόλη ὑπόδειγμα διαχρονικῆς συμ-
βίωσης λαῶν καί πολιτισμῶν· μιά ἐργατού-
πολη καταρχήν, ἀλλά καί μία ἀστική νησί-
δα στόν ἀγροτοκτηνοτροφικό περιβάλλον- 
τα χῶρο τῶν Μεσογείων, ὁ ὁποῖος παρα-
δοσιακά λειτούργησε ὡς προμηθευτής τῆς 
Ἀθήνας μέ γεωργικά προϊόντα.

Ἀπό τήν πανσπερμία αὐτή θά μείνω λί-
γο στίς τρεῖς πηγές μεταναστευτικῶν ροῶν 
πρός τό Λαύριο, πού ὁ συγγραφέας ἐπιλέ-
γει νά ἐξετάσει διεξοδικά, συνδυάζοντας 
τήν ἐπιτόπια ἔρευνα καί τήν προφορική 
μαρτυρία μέ τό ἀρχειακό ὑλικό: Λακωνία 
–καί κυρίως ἡ Μάνη–, Κυκλάδες –καί κυ-
ρίως ἡ Κέα, ἡ Σαντορίνη, ἡ Μῆλος–, Εὔ-
βοια – καί κυρίως ἡ Καρυστία. Ἕνα νῆμα 
πού συνδέει τίς περιοχές αὐτές εἶναι οἱ κα-
ταναγκασμοί τῆς γεωγραφίας, πού συνδυά- 
ζονται μέ τά νησιωτικά χαρακτηριστικά 
τοῦ καθενός. Ἄς σκεφτοῦμε τό χάρτη. Τή 
Μάνη –ἡ ὁποία λόγω τοῦ γεωγραφικοῦ 

ἀποκλεισμοῦ της σχεδόν ἀπό τήν ὑπόλοι-
πη Πελοπόννησο ἔχει προσφυῶς ἀπό τόν 
Βασίλη Παναγιωτόπουλο σέ μιά μελέτη 
του, χαρακτηριστεῖ «ἡ σχεδόν νῆσος Μά-
νη»– τή χωρίζουν ἀπό τό Λαύριο 90 μίλια 
θάλασσας. Τήν Καρυστία –πού ἡ γεωμορ-
φολογία τῆς Εὔβοιας τήν ἀναγκάζει νά λει-
τουργεῖ σάν νησί ἐντός ἑνός εὐρύτερου νη-
σιοῦ, ἀποκομμένη οὐσιαστικά μέχρι πρό-
σφατα ἀπό τήν ὑπόλοιπη Εὔβοια– τή χω-
ρίζουν ἀπό τό Λαύριο 25 μίλια θάλασσας 
σέ εὐθεία γραμμή. Τήν Κέα, τό πιό κοντι-
νό στό Λαύριο κατοικημένο νησί, μόλις 15 
μίλια ἀπόσταση. Αὐτή λοιπόν ἡ εἰσροή με-
ταναστῶν πρός τό Λαύριο ἀπό νότο, βορ-
ρά καί ἀνατολή μοιάζει νά ἀντιστοιχεῖ στήν 
προνομιακή θέση πού προσφέρει ἡ θαλάσ-
σια γειτονία. Ἀλλά γιά νά δώσει κανείς, 
πρέπει νά ἔχει· στήν περίπτωσή μας νά ἔχει 
πληθυσμιακά πλεονάσματα. Καί ἕνα ἐρώ-
τημα πού δημιουργεῖται νομίζω εἶναι: για-
τί περιοχές κακοτράχαλες, ἄγονες, δυ-
σπρόσιτες ὅπως ἡ Μάνη, τά χωριά τῆς Κα-
ρυστίας, τά Κυκλαδονήσια, ἔχουν σταθε-
ρά, ἐπί μεγάλες, μακρότατες, χρονικές πε-
ριόδους πληθυσμό ἱκανό νά αἱμοδοτεῖ γει-
τονικές ἤ καί πιό μακρινές περιοχές.

Ἕνα ἄλλο συναφές ζήτημα σχετίζεται 
μέ τίς ἐπαγγελματικές ἐξειδικεύσεις τῶν 
μετοίκων. Ἀπό τούς Λάκωνες πού μετα-
νάστευσαν στό Λαύριο, ὅπως παρατηρεῖ 
τεκμηριωμένα ὁ Λ. Ἀλεξάκης, οἱ προερχό-
μενοι ἀπό τήν Ἐπίδαυρο Λιμηρά καί ἰδί-
ως τά Βάτικα ἀσχολοῦνται σέ μεγάλο βαθ-
μό μέ τήν ἁλιεία, μεταφέροντας οἱ τελευ-
ταῖοι τήν ἁλιευτική τους δεινότητα ἐγγύ-
τερα σέ ἕνα γνωστό ψαρότοπο, τόν Εὐβοϊ- 
κό. Οἱ Μανιάτες πάλι γίνονται στή μεγά-
λη τους πλειονότητα βιομηχανικοί ἐργά-
τες (σ. 32-33). Πῶς ὅμως οἱ σκληροτράχη-
λοι, οἱ «ἀνυπότακτοι» σύμφωνα μέ τό δη-
μόσιο αἴσθημα, Μανιάτες γίνονται ἐργά-
τες; Ἐπιλέγουν τή μισθωτή ἐργασία καί μά-
λιστα στό πιό ζοφερό περιβάλλον, στά με-
ταλλεῖα, ἤ προσαρμόζονται ἁπλῶς ἐκεῖ πού 
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τούς ἔσπρωξε βίαια ἡ μοίρα καί ἡ ἀνέχεια; 
Καί πόσο εὔκολα προσαρμόζονται ἀλή-
θεια σέ αὐτές τίς συνθῆκες ζωῆς;

Ἡ Κέα πάλι ἀποτελεῖ ἰδιάζουσα περί-
πτωση. Παραδοσιακά ἀγροτοκτηνοτρο-
φικό νησί, μέ ἐλάχιστη ἐπαφή μέ τήν ἐξό-
ρυξη καί τά μεταλλεῖα· στραμμένο κάποια 
στιγμή τῆς ἱστορίας του στήν μονοκαλ- 
λιέργεια σχεδόν ἑνός «βιομηχανικοῦ» δέν-
δρου, τῆς βελανιδιᾶς, παράγει καί ἐξάγει 
πρώτη ὕλη χρήσιμη στή βυρσοδεψία, μέ 
ὅρους καλλιέργειας ὅμως πού δέν διατα-
ράσσουν, τή μικρή οἰκογενειακή γαιοκτη-
σία, γύρω ἀπό τήν ὁποία εἶναι δομημένη ἡ 
κοινωνία της. Ἐντούτοις, ἡ Κέα τῶν 5.019 
κατοίκων τό 1896, δέν μπορεῖ νά θρέψει 
τούς κατοίκους της. Ἤ ἴσως πιό σωστά, 
δέν μπορεῖ νά τούς θρέψει καλά ἀπό τήν 
ἐργασία στή γῆ μέ τά μέσα τῆς ἐποχῆς· καί 
κυρίως δέν μπορεῖ νά τούς συγκρατήσει 
στόν τόπο, ὅταν λίγα μίλια πιό πέρα στήν 
ἀκτή τῆς Ἀττικῆς ὑπάρχει σχετικά καλό 
μεροκάματο, σέ μία οἰκονομία πού χειμά-
ζεται ἀπό τήν ἔλλειψη ρευστοῦ χρήματος.

Ἐνδιαφέροντα εἶναι ὅσα ἐπισημαίνει ὁ 
συγγραφέας γιά τήν κοινωνική κινητικό-
τητα καί τήν ἐπαγγελματική ἐνασχόληση 
τῶν Τζιωτῶν πού ἐγκαθίστανται στό Λαύ-
ριο. Θά ἤθελα νά σταθῶ σέ μία ἀξιοση- 
μείωτη ἐπισήμανσή του πού νομίζω ἔχει 
ὑποβαθμιστεῖ στήν ἱστοριογραφία καί γε-
νικότερα στή μελέτη τῶν νησιωτικῶν κοι-
νωνιῶν. Βασικό συστατικό τῆς παραδο- 
σιακῆς οἰκονομίας τῶν νησιῶν τῶν Κυκλά-
δων ὑπῆρξε ἡ κτηνοτροφία. Πρόβατα καί 
κατσίκια ἐκτρέφονται σέ μεγάλους ἀριθ-
μούς· τό χοιρινό εἶναι ἀναπόσπαστο συ-
στατικό τῆς οἰκογενειακῆς διατροφῆς (οἱ 
Εὐρωπαῖοι περιηγητές μάλιστα στά χρό-
νια τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας μιλοῦν μέ 
κατάπληξη καί ἀποτροπιασμό γιά τό θέα-
μα πλήθους χοίρων πού συνυπάρχουν μέ 
τούς ἀνθρώπους στίς πυκνοδομημένες Χῶ- 
ρες τῶν νησιῶν). Σέ κάποια Κυκλαδονή-
σια ὅμως ὑπάρχει καί σημαντική παραγω-

γή κρέατος καί γαλακτοκομικῶν προϊόν- 
των ἀπό τίς ἀγελάδες πού ἐκτρέφονται. 
Στήν Κέα ὑπῆρχε σχετική ἐξειδίκευση, τό 
ἐνδιαφέρον δέ εἶναι, ὅπως παρατηρεῖ ὁ  
Λ. Ἀλεξάκης, ὅτι οἱ Τζιῶτες φέρνουν τήν 
τεχνογνωσία πού ἔχουν στό μοσχαρίσιο 
κρέας στό Λαύριο, ἀσκώντας τό ἐπάγγελ-
μα τοῦ ζωέμπορου ἤ τοῦ κρεοπώλη.

Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ μιά προσωπική μνή-
μη, νομίζω ἐνδεικτική τῆς κινητικότητας 
ἀνθρώπων καί ἐπαγγελμάτων. Τζιώτης 
συγγενής μου, ἀγροτικῆς καταγωγῆς, δου-
λεύει κατά τόν Μεσοπόλεμο ἐργάτης στήν 
Κόκα – στό σταθμό μεταφόρτωσης κάρ-
βουνου στήν Κέα· μπαρκάρει κάποια χρό-
νια ναυτικός, καί στίς ἀρχές τῆς δεκαε- 
τίας τοῦ 1970 μετακομίζει οἰκογενειακά 
δημιουργώντας στήν ἀπέναντι ἀκτή ἕνα 
βραχύβιο βουστάσιο μέ 10-15 ἀγελάδες, 
γιά νά ἐπανέλθει τελικά στή γενέθλια γῆ 
στήν ἡμι-ελεύθερη ἐκτροφή ἀγελάδων, στά 
οἰκογενειακά καί σέ λίγα νοικιασμένα κτή-
ματα. Τό μικρό αὐτό παράδειγμα εἰκονο-
γραφεῖ νομίζω μιά ἐπαγγελματική κινητι-
κότητα διαχείρισης τῆς πενίας· ἕνα συχνό 
πέρασμα χαλαρῶν, εὔκολα διαπερατῶν, 
ὁρίων ἀνάμεσα στήν ἀγροτική καί τήν βιο- 
μηχανική ἐργασία ἀλλά καί τήν ἰσχύ μιᾶς 
ἐπαγγελματικῆς ἐξειδίκευσης πού στηρί-
ζεται στήν τοπική παράδοση. Ἡ βιωματι-
κή τεχνογνωσία πού προκύπτει ἀπό τήν 
παραδοσιακή ἐξειδίκευση ἀποτέλεσε καί 
βασική ὁδό τροφοδότησης τοῦ Λαυρίου 
μέ ἐργατικό δυναμικό. Οἱ Σαντορινιοί καί 
οἱ Μηλιοί πού ἐγκαταστάθηκαν καί δού-
λεψαν στό Λαύριο σέ πολυπληθεῖς ὁμάδες 
προέρχονταν ἀκριβῶς ἀπό νησιά πού εἶ-
ναι ὁ παράδεισος τῶν γεωλόγων, ἀπό τό-
πους ἀληθινά ἐργοτάξια πετρωμάτων καί 
μεταλλευμάτων.

Ἡ ἀνίχνευση τοῦ προφίλ μιᾶς ἰδιαίτε-
ρης ἐπαγγελματικῆς ὁμάδας, αὐτῆς τῶν 
ἁλιέων τοῦ Λαυρίου, ἐπιχειρεῖται σέ μία 
ἀπό τίς μελέτες τοῦ τόμου. Γενικότερα θεω- 
ρῶ ὅτι ἡ ἁλιεία στήν Ἑλλάδα εἶναι ἕνα θέ-
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μα πού ἔχει μείνει στό ἡμίφως τῆς ἔρευνας. 
Οἱ μελέτες πού ὑπάρχουν εἶναι λιγοστές 
καί ὁ Ἀλεξάκης καί ἐδῶ, ὅπως καί μέ ἄλ-
λα δημοσιεύματά του –ἰδιαίτερα μιλώντας 
γιά τούς Βατικιῶτες ἁλιεῖς–, ἔχει συμβάλει 
στή διάνοιξη τοῦ πεδίου μελέτης, τῶν συν-
θηκῶν καί τῶν μεθόδων ἐργασίας τῶν ψα-
ράδων, τῶν ἁλιευτικῶν σκαφῶν καί τῶν 
τεχνολογιῶν ἁλίευσης, τῆς θέσης τῶν ἁλιέ-
ων στίς τοπικές κοινωνίες, καθώς καί τῆς 
ἐσωτερικῆς διαστρωμάτωσης στό ἐσωτε-
ρικό τῆς ὁμάδας. Ὁ κατάλογος τῶν ψαρά-
δων πού ἔχει περιλάβει στίς σελίδες τοῦ βι-
βλίου (σ. 261-268) καταδεικνύει τήν ποσο-
τική κυριαρχία τῶν προερχόμενων ἀπό τά 
Βάτικα καί γενικότερα τή Λακωνία, ἀλλά 
ἀποκαλύπτει καί σημαντικές εἰσροές ἀπό 
ἄλλες περιοχές. Ἡ Ἑρμιονίδα, νησιά σάν 
τήν Κέα ἤ τήν Κύθνο, ἡ Μικρά Ἀσία χάρη 
στούς πρόσφυγες τῆς μικρασιατικῆς κατα-
στροφῆς, χωριά γειτονικά στήν Ἀττική, πε-
ριλαμβάνονται στούς τόπους μέ ἰσχυρή 
ἀντιπροσώπευση μεταξύ τῶν ἁλιέων τοῦ 
Λαυρίου. Ἡ συχνή παρουσία πολύκλαδων 
ἰσχυρῶν οἰκογενειῶν εἶναι ἕνα ἄλλο χαρα-
κτηριστικό πού προκύπτει ἄμεσα ἀπό τούς 
καταλόγους πού ἔχει ἀποδελτιώσει ὁ συγ-
γραφέας.

Ἄλλου προφίλ ἰσχυρές οἰκογένειες ἀνα-
δεικνύονται ἀπό τήν εὑρηματική μελέτη 
του γιά τά ἀγάλματα πού κοσμοῦν τούς 
δημόσιους χώρους τοῦ Λαυρίου. Οἱ προ-
τομές καί τά ἄλλα γλυπτά μνημεῖα εἶναι 
ἕνας τρόπος ἐγχάραξης τοῦ χώρου, παρό-
λο πού ἡ αἴσθησή μου εἶναι ὅτι κατά κανό-
να τά μνημεῖα αὐτά εἶναι σχεδόν ἀόρατα 
στήν καθημερινότητα τοῦ κατοίκου ἤ τοῦ 
συχνοῦ ἐπισκέπτη. Μιά ἔρευνα σέ διερχό-
μενους ἀπό μιά πλατεία πού φιλοξενεῖ ἕνα 
ἄγαλμα –ὄχι ἀπό τά προφανέστερα στήν 
ἀναγνώριση– ἐνδεχομένως θά καταδεί-
κνυε πώς ἐλάχιστοι γνωρίζουν τό πρόσω-
πο ἤ τήν προσωπικότητα τοῦ εἰκονιζόμε-
νου. Κάποιες φορές ἄλλωστε πιό ἔντονες 
εἶναι οἱ διαφωνίες καί οἱ ἀντιπαραθέσεις 

πρίν τήν τοποθέτηση ἑνός ἀγάλματος, πα-
ρά οἱ συζητήσεις πού προκαλοῦνται μετά 
τήν ἀνέγερση τοῦ σχετικοῦ μνημείου, τό 
ὁποῖο, ἄν δέν μετατραπεῖ σέ κάποιο τοπό-
σημο, μοιάζει νά χάνεται στή λήθη.

Ὁ Ἀλεξάκης προχωρᾶ σέ μία ἀναλυτι-
κή περιοδολόγηση τῆς τοποθέτησης τῶν 
ἀγαλμάτων ἀπό τό 1880 ἕως τό 2010, ἀνι-
χνεύει τίς αἰτίες κατασκευῆς, τίς ἀντιδρά-
σεις, τήν ἐκπροσώπηση τοῦ κόσμου τῶν 
ἐπιχειρήσεων καί τῆς ἐργασίας ὡς ἀντίπα-
λο δέος, τίς διαφοροποιήσεις ἀνάλογα μέ 
τήν πολιτική συγκυρία καί τήν πολιτική 
ἔνταξη τῶν ἑκάστοτε τοπικῶν ἀρχόντων, 
τά χαρακτηριστικά τοῦ πολέμου πού κά-
θε φορά ξεσπάει μέ ἀφορμή κάποια νέα 
τοποθέτηση, τήν πιό πρόσφατη ἐπικράτη-
ση ἀγαλμάτων πού δέν συνομιλοῦν μέ τήν 
τοπική ἱστορία ἀλλά ἀπηχοῦν τόν τόπο κα-
ταγωγῆς πληθυσμιακῶν ὁμάδων κλπ. Στό 
τέλος παραθέτει κατάλογο μέ τό προφίλ 
κάθε ἑνός ἀπό τά δώδεκα ἀγάλματα-μνη-
μεῖα πού καταγράφει. Διατρέχοντας τόν 
κατάλογο μοῦ γεννήθηκε μιά εὔλογη, νο-
μίζω, ἀπορία. Γιατί ἄραγε ἀπουσιάζει ἡ ἀρ- 
χαιότητα ἀπό τό πάνθεο αὐτό τῶν ἡρώων; 
Ἰδιαίτερα μάλιστα μέ τόν ρόλο πού δια- 
δραμάτισε τό Λαύριο στήν ἀθηναϊκή οἰ- 
κονομία. Τυχαῖα; Ἤ μήπως ἀκριβῶς ἡ ση-
μασία αὐτοῦ πού ὑπῆρξε τό Λαύριο στήν 
ἀρχαιότητα, ἕνας τόπος σκληρῆς ἐργασί-
ας δούλων, ἐξηγεῖ τή σημερινή ἀπουσία 
της;

Κλείνοντας δύο παρατηρήσεις. Ὁ συγ-
γραφέας σέ ἀρκετές ἀπό τίς μελέτες του 
ἀξιοποιεῖ συστηματικά μιά πολύτιμη ἀλλά 
μᾶλλον ἀγνοημένη ἀπό τήν ἱστοριογραφία 
ἱστορική πηγή: τά δημοτικά ἀρχεῖα. Δημο-
τολόγια, πράξεις γάμων καί ἐκλογικοί κα-
τάλογοι τοῦ παρέχουν πλούσιο καί πολυ-
ποίκιλο τεκμηριωτικό ὑλικό. Στίς μελέτες 
τοῦ τόμου τό ὑλικό αὐτό δέν χρησιμοποι-
εῖται μέ τή μέθοδο καί τόν τρόπο προσέγ-
γισης πού ἀπαιτεῖ ἡ ἱστοριογραφία, ὅμως 
ἀναδεικνύονται οἱ πολλαπλές δυνατότη-
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τες χρήσης του, ἡ τεκμηριωτική βαρύτητα, 
τό στέρεο ἔδαφος πού παρέχει γιά νά κτί-
σει κανείς συλλογισμούς καί ὑποθέσεις ἐρ-
γασίας, γιά νά ἐξαγάγει συμπεράσματα.

Ὁ Ἀλεξάκης ἀκολουθεῖ τήν πρακτική 
νά προσφέρει στόν ἀναγνώστη μέ μορφή 
παραρτήματος ὑλικό πού συνέλεξε κατά 
τήν ἔρευνά του. Κατάλογοι ὀνομάτων ἀπό 
τά δημοτολόγια καί τούς ἐκλογικούς κα-
ταλόγους, ὅπως καί φωτογραφικό ὑλικό, 
χάρτες, σχέδια ἤ ἄλλα τεκμήρια ὅπως τά 
καταστατικά τῶν ἁλιευτικῶν συλλόγων 
παρέχονται γιά περαιτέρω ἐπεξεργασία. 
Νά ξεχωρίσω τούς καταλόγους τῶν βαπτι-
στικῶν καί οἰκογενειακῶν ὀνομάτων, μέ 
τό ἔτος γέννησης, τό ὄνομα τῆς συζύγου, 
τόν τόπο καταγωγῆς, τό ἐπάγγελμα. Μιά 
δεξαμενή δηλαδή πληροφοριῶν πού προ-
σφέρεται γιά ποσοτική καί συνδυαστική 
ἐπεξεργασία, γιά συγκρίσεις καί ἀναγω-
γές. Ταυτόχρονα εἶναι καί μιά ἀνάσυρση 
τῶν ἀνθρώπων πού ἔζησαν πρίν ἀπό 100, 
150 χρόνια ἀπό τή λησμονιά. Μιά μετά θά-
νατον ἀπόδοσή ὅλων –διάσημων καί ἀφα- 
νῶν– στήν ἱστορική γνώση καί στή δημό-
σια συζήτηση. Φαντάζομαι οἱ ἐμπνευστές 
τῶν νομοθετημάτων γιά τά προσωπικά δε-
δομένα κινοῦνται σέ ἄλλη κατεύθυνση καί 
μέ ἄλλες προτεραιότητες. Θέλω νά πιστεύω 
μέ καλές κ’ ἀγαθές προθέσεις. Παρόλα 
αὐτά πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι μέ νομοθε-

τήματα, ὅπως αὐτό πού ψηφίστηκε πρό-
σφατα, δέν κινδυνεύουν μόνο μαζί μέ τά 
ξερά νά καοῦν καί τά χλωρά, ἀλλά νά ἐπι-
βληθεῖ μία συλλογική, μαζική damnatio 
memoriae, ἡ ὁποία, πιστεύω, ἀξίζει τουλά-
χιστον νά μᾶς προβληματίσει.

Ἡ δεύτερη παρατήρηση ἀφορᾶ τήν 
προέλευση καί τήν κατάληξη τῶν μελετῶν. 
Πρωτοδημοσιεύτηκαν στά Πρακτικά τῆς 
Ἐπιστημονικῆς Συνάντησης Νοτιοανατο-
λικῆς Ἀττικῆς, ἑνός συνεδρίου πού γίνεται 
σέ τακτά χρονικά διαστήματα καί ἐκδίδει 
τά πρακτικά τῶν ἐργασιῶν του. Πρωτο-
βουλία τοπική καί ὄχι ἀποκλειστικά ἀκα-
δημαϊκή, τά συνέδρια αὐτά ἔχουν καταφέ-
ρει νά ἀποτελέσουν ἕνα γόνιμο βῆμα ἐπι-
κοινωνίας μεταξύ τῆς ἀκαδημαϊκῆς ἔρευ-
νας καί τῆς ἀγάπης γιά τόν τόπο τους ἀν-
θρώπων πού θεωροῦν τό παρελθόν τῆς πε-
ριοχῆς τους μέρος καί τῆς δικῆς τους ζωῆς. 
Ἡ ἀναγκαία ἐπικοινωνία τοπικῆς, εἰδικῆς 
καί γενικῆς βιβλιογραφίας ἔχει ὠφεληθεῖ 
πολλά ἀπό τέτοιου τύπου ἐπιστημονικές 
συναντήσεις. Ἡ συγκέντρωση τῶν μελετη-
μάτων τοῦ Λ. Ἀλεξάκη, σέ ἕναν ἐπιμελη-
μένο τόμο ἀπό τίς ἐκδόσεις Ἡρόδοτος, 
ἀποτελεῖ ὡραία εὐκαιρία γιά μιά δεύτερη 
διαδρομή τους σέ ἕνα εὐρύτερο ἀναγνω-
στικό κοινό.

Δημήτρης Δημητρόπουλος
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