
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
 

[1] 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας, που επιχειρεί να 

ανιχνεύσει την υλική και πολιτισμική υπόσταση μιας τοπικής κοινωνίας μέσω της 

μνήμης των αντικειμένων και τη βιωμένη εμπειρία των ανδρών και των γυναικών. Η 

έρευνα γίνεται στο χωριό Κατούνα Λευκάδας από το 1999. 

[2] 

0 Π. Κοντομίχης υπολογίζει ότι στα χωριά υπήρχαν πριν το 1940 εκατόν εβδομήντα 

(170) περίπου ελαιοτριβεία και στην πόλη 10-15. Βλ. . Κοντομίχης.Τα γεωργικά της 

Λευκάδας. Αθήνα 1985. σ. 159. 

[3] 

Η «Μνήμη» ατομική / συλλογική αποτελεί πλέον το νέο αντικείμενο πολλών 

επιστημών και ίσως ο Piere Nora να έχει δίκιο, όταν σημειώνει ότι σήμερα «Μιλούμε 

τόσο πολύ περί μνήμης, επειδή δεν υπάρχει πλέον… II συνείδηση του χάσματος με το 

παρελθόν συγχέεται με την αίσθηση μιας μνήμης θρυμματισμένης, αλλά αυτό το 

ξέσχισμα ξυπνά ακόμη αρκετή μνήμη για να μπορούμε να θέσουμε το πρόβλημα της 

ενσάρκωσής της…». 

[4] 

Το χωριό Κατούνα αναφέρεται από τον Νεκτάριο Ζαμπέλη στις σημειώσεις του για 

τον σεισμό του 1630 (πρβλ. Π. Γ. Ροντογιάννης. Ιστορία της νήσου Λευκάδας, τ. 1 

Αθήνα 1080. σ. 362.423). 

[5] 

Ό Αγιος Βάρβαρος είναι κτισμένος στο νότιο μέρος του χωριού και χρονολογείται 

από το 1670. Μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα ήταν κτητορική εκκλησία 

των οικογενειών, που συγκροτούσαν τον κάτω μαχαλά του χωριού (Γουρζή. Κολόκα, 

Μπάλτσα. Βλάχου κ.λπ.). H άλλη κτητορική επίσης, εκκλησία είναι της Κοιμήσεως 

της Θεοτόκου και δεσπόζει στο άλλο μέρος του χωριού. 

[6] 

Σύμφωνα με την αναφορά του Στάθη Μαρίνου, τα στοιχεία των περιηγητών και τα 

φορολογικά οθωμανικά στοιχεία (βλ. γενικότερα Π. Ροντογιάννη.ό.π.,σ. 423). 

[7] 

Σύμφωνα με οθωμανικό τεκμήριο (καταστίχωση) η Κατούνα στα 1642/3 είχε 20 

άτομα (φορολογικές μονάδες), που υπόκεινταν στον κεφαλικό φόρο (πρβλ.. Σπ. 

Ασδραχάς. Καταστιχώσεις του κεφαλικού φόρου (Λευκάδα, ιζ’ αι.), Πρακτικά Δ’ 

Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού: Από την τοπική ιστορία στη συνολική: το 

παράδειγμα της Λευκάδας. 15ος – 19ος αιώνας (Λευκάδα. 8 – 12 Σεπτεμβρίου 1993). 

Λθήνα 1990. σ. 50. 

Με βάση το Ενετικό Κτηματολόγιο, που καταγράφει τα περιουσιακά στοιχεία των 

κατοίκων των χωριών Φρύνι. Απόλπαινας. Καρυωτών και Κατούνας «Trossunto dci 

Benni posseduti dagl’ Abbittunti di Frini. Apolpena. Carioti. Catuna. pretesti per loro 

Patrimoniali», Το χωριό το 1726 9α πρέπει να υπολογίσουμε ότι έχει δημογραφική 

στασιμότητα. Οι παλιότερες οικογένειες που καταγράφονται στην Κατούνα το 1726 

είναι των: Πολύδωρου-Γουρζή-Πανδή- Φωτεινού – Τζανέτου. Σέρβου – Γαβρίλη – 

Σκλαβενίτη – Ξεροπόταμου – Βλάχου – Κερομύτη – Γιωργάκη – Λιαπάτη – 
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Ραφτόπουλου – Κονδύλη – Κόπανου – Σγουρέλη – Αγιοβασιλιώτη – Κοντοπρία – 

Βλισανίτη (πρβλ. Π. Ροντογιάννης.ό. π..σ. 405). 

Οι μεταγενέστερες απογραφές των Βενετών δίνουν την παρακάτω πληθυσμιακή εικό-

να: το 1760 το χωριό έχει 218 κατοίκους και το 1788 μόνο 163. Ο πληθυσμός του 

αυξάνεται ξανά το 1824 (271 κάτοικοι) και στην απογραφή του 1836 το χωριό έχει 

163 κατοίκους. Πολλά στοιχεία για τη δημογραφική εξέλιξη του χωριού και του 

νησιού ευρύτερα δίνει η εργασία της Σεβ. Λάζαρη. Δημογραφικές πληροφορίες για 

τη Λευκάδα (1760. 1788. 1824. Πρακτικά Δ’ Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού. 

Από την τοπική ιστορία στη συνολική: το παράδειγμα της Λευκάδας. 15ος – 19ος 

αιώνας (Λευκάδα. 8 – 12 Σεπτεμβρίου 1993). Αθήνα 1996.σ. 211 – 255. 

Δημογραφικά και άλλα επίσης στοιχεία δίνει «Το «Μητρώο Αρρένων της Κοινότητας 

Κατούνης επαρχίας Λευκάδος». που περιλαμβάνει τους γεννηθέντας από το 1829 

μέχρι και το 1935. Παρακολουθώντας π.χ. την καταγραφή των γεννήσεων, 

διαπιστώνεται ότι νεόφερτες οικογένειες έχουν εγκατασταθεί στο χωριό (π.χ. των 

Ζαβιτσάνων (1836)  – Λογοθέτη (1841) – Μαυροκέφαλου – (Θιακού. Βουκελάτου. 

Λάμπουρα. Φέτση. Θεριανού. Φραγκούλη . Γέωργάκη (1876). Μανωλιάση. Ρομποτή. 

Φρεμενίτη. Αραβαντή κ.λπ.). 

Επίσης ότι ο μέσος όρος των γεννήσεων αγοριών μέχρι το 1870 ήταν περίπου πέντε 

ανά έτος.τις δύο επόμενες δεκαετίες ο μέσος όρος του αριθμού γεννήσεων αγοριών 

διπλασιάζεται (10) και διατηρείται σε αυτά τα επίπεδα ώς το τέλος του αιώνα. Μια 

δημογραφική μείωση γεννήσεων εμφανίζεται την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα και 

συνεχίζεται, με εξαίρεση τις χρονιές από το 1910 έως το 1914.οπότε καταγράφεται 

σημαντική αύξηση. 

[8] 

Με βάση το Ενετικό Κτηματολόγιο, που καταγράφει τα περιουσιακά στοιχεία των 

κατοίκων των χωριών Φρύνι. Απόλπαινας. Καρυωτών και Κατούνας «Trassunto dei 

Benni posseduti dagl’ Abbittanti di Frini. Apolpena. Carioti. Catuna. prettesi per loro 

Patrimonial». 1726 (πρβλ. Π. Ροντογιάννης.ό. π.,σ. 431-335) ο μέσος όρος έγγειος 

ιδιοκτησίας των κατοίκων του χωριού προς το τέλος του 17ου αιώνα ήταν εννέα 

στρέμματα καλλιεργήσιμης γης. ένδεκα περίπου μεροδούλια αμπέλια και επτά ρίζες 

ελιές. Καταγράφεται επίσης και το μέγεθος μεγαλύτερης ιδιοκτησίας από την οικογέ-

νεια Γουρζή (113 στρέμματα χωράφια. 33 μεροδούλια αμπέλια και 27 ρίζες ελιές 

[9] 

Τη χρονική περίοδο που το ψάρεμα γινόταν με «γρι – γρι». οι άνδρες στελέχωναν τα 

καΐκια του μικρού λιμανιού της Λόγιάς και ψάρευαν στα ανοιχτά του Ιονίου συνήθως 

σαρδέλλα. γαύρο και κολιό. Τον υπόλοιπο χρόνο ψάρευαν με ανεμότρατες.  Πρβλ. 

ενδεικτικά απόσπασμα από το σκωπτικό λαϊκό τραγούδι, όπου, μεταξύ των άλλων, 

καταγράφονται οι επαγγελματικές δραστηριότητες και τα διαφορετικά 

χαρακτηρολογικά στοιχεία/ στερεότυπα των κατοίκων των χωριών του νησιού. 

Κι ο Βουρνικάς καλό χωριό, μα είν’ ούλοι μασκαράδες. 

μέσ ’ την Κατούνα το χωριό εΐν ούλοι τους ψαράδες……………………………….. 

(Παντ. Κοντομίχη.Λαογραφικα σύμμεικτα Λευκάδας. Αθήνα 1999. εκδ. Γρηγόρη.σ. 

264). 
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Σήμερα συνεχίζουν να ασχολούνται με το ψάρεμα σε πολύ μικρότερο ποσοστό γι’ 

αυτό και το εποχιακά απασχολούμενο εργατικό δυναμικό των ψαροκάικων -σύνολο 8 

– που ανήκουν σε ντόπιους – προέρχεται από την Αίγυπτο. 

[10] 

Η αμπελοκαλλιέργεια αποτέλεσε στο 19ο αιώνα και ιδιαίτερα μετά την Ένωση και 

την καταστροφή των αμπελιών της Γαλλίας (1869) την κύρια παραγωγική απα-

σχόληση των κατοίκων ακόμα και του ορεινού χώρου και σημαντικό οικονομικό πα-

ράγοντα στη ζωή τους. Στα ορεινά μάλιστα χωριά, η αμπελοκαλλιέργεια είχε τον χα-

ρακτήρα μονοκαλλιέργειας. Γενικότερα για τη βιοτεχνική δραστηριότητα των κατοί-

κων της Λευκάδας και τις καλλιέργειες βλ. Ανδ. Μ. Ανδρεάδης. 

Περί της οικονομικής διοιρήσεως της Επτάνησου επί Ενετοκρατίας, τ. Α’ Αθήνα·.. Ο 

Ροντογιάννης (ό.π.. σ. 553 – 606) δίνει επίσης την ιστορική διαδρομή των 

καλλιεργειών και σκιαγραφεί τις παραγωγικές σχέσεις στα πλαίσια της 

εμπορευματικής οικονομίας και του περιφερειακού καπιταλισμού στη συνέχεια. 

Ειδικότερα σημειώνει ότι η πεδινή έκταση από το Φρύνι ώς την Κατούνα ήταν 

σκεπασμένη από αμπέλια κατά την περίοδο της οθωμανικής κατοχής (ό.π.. σ. 435). 

Βλ. επίσης Π. Κοντομίχης. «Αγροτικές βιοτεχνικές εργασίες». Επετηρίς Εταιρείας 

Λευχαδιχών Μελετών. Α’, σ. 223— 225. 

[11] 

Βλ. Π. Ροντογιάννης.ό. π..σ. 571-575· τα στοιχεία του απορρέουν από την εργασία 

του Mehmet Cenc. «II Λευκάδα στις αρχές του ΙΗ’ αιώνα». Πρακτικά Δ’ Συνεδρίου 

Επτανησιακού Πολιτισμού.ό. π.,σ. 65-74. 

[12] 

Στις αρχές του αιώνα τα ελαιόδενδρα στη Λευκάδα έφταναν 1.123.469 (βλ. 

Ροντογιάννης. ό. π., σ. 460. 559). Στη συνέχεια υπήρξε μια μικρή αύξηση (200.000 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Γεωργίας Ν. Λευκάδας), που διατηρήθηκε 

ώς το 1980 και σήμερα ο αριθμός εμφανίζεται αρκετά μικρότερος, εξαιτίας της 

έγκατάλειψής της καλλιέργειας και εξαιτΐας των μεταβολών των χρήσεων γης 

(οικοπεδοποίηση των ελαιώνων, οδοποΐα κ.λπ.). 

[13] 

«τριτάρικη» και «πεντάρικη» είναι συμβάσεις διανομής του προϊόντος της ελιάς, που 

υπογράφονταν σε κοινό συμφωνητικό ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και στον μισθωτή. Ο 

συγκεκριμένος τρόπος διανομής θεωρείται ασύμφορος για τον ιδιοκτήτη, αλλά 

επικράτησε μεταπολεμικά, όταν το εργατικό δυναμικό αναζήτησε διέξοδο στα αστικά 

κέντρα και σε άλλες εργασίες (πρβλ. και Π. Κοντομίχης. Τα γεωργικά της Λευκάδας 

Αθήνα 1985.σ. 153-157). 

[14] 

Π. Κοντομίχης.ό.π..και Π. Κοντομίχης. «Το μάζεμα της ελιάς στη Λευκάδα». 

Λαογραφία, τόμ. 33 (1982-84). σ. 427-35. 

[15] 

Βλ. το «Γενικό Μητρώο Δημοτών Κατούνας» (4 Ιουνίου 1955). όπου διαπιστώνεται 

ότι ένας αρκετά αξιόλογος αριθμός ανδρών. που γεννήθηκε στις δυο τελευταίες 

δεκαετίες του 19ου αιώνα, δηλώνεται εμφανίζοντας ως τόπο κατοικίας του την 

Αμερική (όπως π.χ. από τις οικογένειες Βρετού. Γουρζή, Διγενή. Κολόκα. Καβαδά. 

Καλού. Λάζαμη. Λογοθέτη. Μπάλτα. Ξάνθη. ΓΙαπαδάτου. Φωτεινού). 
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[16] 

Βλ. Δήμος Μαλακάσης. «II εκατονταετία του 1850 – 1950 (Εισαγωγή στην εργασία: 

«Μαγαζιά, τέχνες στη Λευκάδα-Απομυθοποιήσεις)». Πρακτικά Δ’ Συνεδρίου Επτα-

νησιακού Πολιτισμοί), ό.π.. σ. ‘.05 – 416), όπου σκιαγραφούνται οι διαδικασίες 

μετάβασης και ένταξης της τοπικής κοινωνίας της Λευκάδας στην ευρύτερη εθνική 

κοινωνία. Ο συγγραφεας κάνει λόγο για τη μικρή, αλλά αρκετά διαστρωματωμένη 

κοινωνία της Λευκάδας, που μετά το 1920 άλλαξε το κοινωνικό. οικονομικό και 

πολιτισμικό της πρόσωπο. 

Η φυγή του αρχοντολογιού και η έξοδος στη συνέχεια του νεόφερτου στο νησί 

στρώματος των εμποροκτηματιών, που δεν εδραίωσε παραγωγικά και επενδυτικά τη 

θέση του στην τοπική κοινωνία, έφερε στο προσκήνιο μια νέα κυριαρχική δύναμη, το 

υγιές θα λέγαμε τμήμα των “μπουρανέλων”. Οι γενικότερες διαδικασίες της 

μετάβασης της νεοελληνικής κοινωνίας ανέδειξαν ισχυρό αυτό το τμήμα των 

μικρεμπόρων, των μεταπρατών, των βιο- τεχνών. επειδή τόλμησε να επενδύσει σε 

ριψοκίνδυνες, αλλά παραγωγικές επιχειρήσεις, που άλλαξαν αρκετά το οικονομικό 

και κοινωνικό πρόσωπο της πόλης. 

[17] 

Το συλλογικό, το «εμείς» ως συγχωριανοί, μετρούσε σε τέτοιες περιπτώσεις πάνω 

στις αποφάσεις των ισχυρών οικογενειών του χωριού υπακούοντας στους όρους που 

διαμόρφωνε μια κοινωνία αυτάρκειας. αυλλογικότητας και αλληλυγνωριμίας. Η 

τελευταία στέγαζε ετερότητες, διαβαθμίσεις κοινωνικές και διαφοροποιήσεις, που δεν 

αναιρούσαν την έννοια του χρέους και «του κοινού ανήκειν». του «εμείς». 

— Κοίτα, όπου δημοπρατούσαν. οι φτωχότεροι εμείς χάναμε πέσω. Έπρεπε να πά-

ρουν αυτοί το λιοτρίβι για να ζήσουν κι αυτοί. Έτσι έπρεπε να γίνει. Μπορεί να μας 

λένε «κεφάλια» και τσιφλικάδες, αλλά τότε ζούσαν από μας – με τις ελιές και το λιο-

τρίβι και με άλλες ασχολίες, εκατόν πενήντα οικογένειες ζούσαν από μας…. Και μας 

σέβονταν». 

[18] 

Η συνήθης αμοιβή του ελαιοτριβείου, το «ξάι», όπως έλεγαν την αμοιβή σε λάδι, 

ήταν το 1/10 της παραγωγής του νοικοκύρη. 

[19] 

Το 1959 σταμάτησε του Διγενή. Δεν πήγαιναν πια στα χειροκίνητα να κάμουν το λάδι 

τους, ούτε να δουλέψουν. Η δουλειά ήταν σκληρή. Πριν τον πόλεμο (1930) ο πατέρας 

του Γιάννη του Λογοθέτη ήρθε από την Αμερική και έφερε από την Ιταλία το 

υδραυλικό σύστημα, με υδραυλική πίεση. Κι εδώ το λάδι έβγαινε γρηγορότερα και 

πιό ξεκούραστα. Ξεκινούσαμε τη νύχτα μέχρι το μεσημέρι της άλλης μέρας και 

βγάζαμε 400 λάτες ελιές, σε λάδι 1 τοννο ως ένα διακόσια 1.200). Μετά έγινε γύρω 

στα 1950 του Συνεταιρισμού και άρχισαν τα πράγματα να αλλάζουν. Στράβωσαν πάλι 

με τα πολιτικά, με το ένα και με τ’ άλλο. Πριν τρία – τέσσερα χρόνια έκλεισε κι αυτό. 

[20]  

Για την προβιομηχανική τεχνολογία παραγωγής του λαδιού βλ. Θ. Κωστάκης. «Η 

ελιά και το λάδι στην Τσακωνιά». Λαογραφιά. τόμ. ’21(1963-64) σ. 367-415. κ.ε. Στ. 

Μάνεσης. Η ελιά και το λάδι, Αθήνα 1960: Βιομηχανική Επιθεώρησις. Λ. 

Οικονόμου. «Προβιομηχανικές τεχνικές παραγωγής ελαιόλαδου στην περιοχή της 

Πετρίνας Λακωνίας». Πρακτικά του Δ. Τριήμερου Εργασίας με θέμα << Ελιά και 
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Λάδι». Καλαμάτα 7- 9 Μάίου 1993. Αθήνα 1996. έκδ. ΠΤΙ ΕΤΒΛ.σ. 362-376. Σ. 

Χατζησάββας. «II τεχνολογία της μετατροπής του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο κατά 

την αρχαιότητα στην Κύπρο», στο Ελιά και λάδι, ό.π.,σ. 59-69. Βλ. επίσης Δημ. 

Λουκόπουλος. Γεωργικά της Ρούμελης. Αθήνα – Γιάννινα 1983: Δωδώνη και 

ειδικότερα για το χειροκίνητο ελαιοτριβείο βλ. Λ. Οικονόμου. «Το χειροκίνητο 

λιοτρίβι στην Έλαφο Αγιάς». Τεχνολογία 8 (1998).σ.12-14. 

[21]   

Μιλούμε για τη μνήμη των πιο παλιών προϊόντων της Ελλάδας και της Μεσογείου. 

της ελιάς και του λαδιού (ελαιοτριβείου), που αποτελούν μια σταθερά της γεωργικής 

τεχνικής και της βιοτεχνίας, που καταλήγει ως τεχνική και εμπειρία, να είναι όλο το 

βάθος της ιστορίας των ανθρώπων της Λευκάδας, της Ελλάδας και ολόκληρης της 

Μεσογείου 

[22] 

 Και είναι περίπου ίδιες, γιατί ότι τα άτομα θυμούνται, το θυμούνται ως μέλη μιας 

κοινωνικής ομάδας, μιας τάξης, όπου εντάσσονται. Η ατομική/ υποκειμενική μνήμη 

αναδεικνύει έτσι κάποιους κοινούς τόπους, που αποκαλύπτουν τις κοινωνικές και 

πολιτισμικές συμπεριφορές των ομάδων και των τάξεων και εμπερικλείουν 

ταυτόχρονα τον ρόλο του ατόμου στην ιστορική διαδικασία. Έτσι η ατομική μνήμη 

γίνεται συλλογική μνήμη. 0 υποκειμενικός χαρακτήρας των προφορικών πηγών δεν 

επιτρέπει βέβαια την άμεση ανακατασκευή του παρελθόντος, αλλά συνδέει το 

παρελθόν με το παρόν σε μια σχέση φορτισμένη με συμβολική σημασία (βλ. 

ενδεικτικά για την έννοια της υποκειμενικότητας ως ιστορικής έννοιας και για την 

αξιοποίηση των προφορικών μαρτυριών και της μνήμης από την Ιστορία, Λουίζα 

Πασσερίνι. Σπαράγματα του 20ού αιώνα. Η Ιστορία ως βιωμένη εμπειρία. Αθήνα 

1998). 

[23] 

«Έτσι οι μνημονικοί τόποι γεννώνται και παίρνουν ζωή από την αίσθηση ότι δεν 

υπάρχει πλέον αυθόρμητη μνήμη, ότι πρέπει να δημιουργηθούν Λοχεία, να τηρηθούν 

συμβολαιογραφικές πράξεις, να διατηρηθούν οι επέτειοι, να διοργανωθούν 

εορτασμοί, να απαγγελθούν οι επικήδειοι, όλες αυτές οι ενέργειες δεν είναι 

φυσικές…. η διάλυση λοιπόν της μνήμης εξαγοράζεται από μια γενικευμένη επιθυμία 

καταγραφής» (Pierre. Nora). 

[24] 

Γενικότερα για τις διάφορες εκφράσεις της μουσειακής πολιτικής και πρακτικής βλ. 

ενδεικτικά. ICOM. Πρακτικά Λ’ Συνάντησης Μουσειολογίας Αθήνα. ‘29-31 

Οκτωβρίου 1984. Αθήνα 1987. Ελληνική Εταιρεία Λαογραφικής Μουσειολογίας. 

Πρακτικά της Λ’ Συνάντησης Λαογραφικών Μουσείων των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με θέμα: Ο ρόλος των Λαογραφικών Μουσείων στα πλαίσια της 

Ενωμένης Ευρώπης (Αθήνα. 1-5 Οκτωβρίου 1992). Αθήνα 1994. Υπουργείο 

Πολιτισμού – Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Λαογραφικά Μουσεία στην 

Ελλάδα: .Μορφές -εξέλιξη – προοπτικές. Επιστημονικό Συμπόσιο. Αθήνα 1997. Μ. 

Σκαλτσά, Για τη μουσειολογία και τον πολιτισμό. Θεσσαλονίκη 1999: εκδ. 

Εντευκτήριο. 
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