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Μαθητεία στην 'Ιστορία 

Στις 27 και 28 'Απριλίου 1991 οι Φίλοι, της Ιστορίας της Καρυστίας 

σε συνεργασία με το τοπικό 'Ιστορικό 'Αρχείο Εύβοιας οργάνωσαν διήμερί] 

συνάντηση στην Κάρυστο με θέμα: Ή τοπική ιστορία και οι πηγές της. "Οψεις 

της ιστορίας της Καρυστίας, στην οποία έλαβαν μέρος με ανακοινώσει; οΐ 

κ.κ. Δαυίδ 'Αντωνίου, Λουκία Δρούλια, "Ελλη Αρούλια-Μητράκου, Μαρία '/α-

κώβου-ΟΊκονόμου, Νίκο; Καραπιδάκη;, Χρήστος Μητροπέτρου, Ευαγγελία 

Μπαλτά, Βασίλη; Παναγιωτόπουλο;, Σταμάτης Παπαμιχαήλ, Μανώλη; Παυ

λάκη;, Ευαγγελία Σερέλη, Τριαντάφυλλο; Σκλαβενίτη;, Κάλλια Χατζηγιάννη. 

Στο τέλο; τη; Συνάντηση; ή καθηγήτρια τοϋ Γυμνασίου Μαρμαρίου κυρία Νά-

σια Γιακωβάκη και οι μαθήτριέ; τη; 'Αγγελική Τσαλιάγκου, Βάσω Τσιμούπκη 

και 'Ολυμπία Σψυρίδη παρουσίασαν τα αποτελέσματα μια; σημαντική; τον; 

προσπάθεια; στο πλαίσιο τοϋ 'Ομίλου 'Ιστορίας του Μαρμαρίου. Θεωρώντα; 

και την προσπάθεια κα\ τά αποτελέσματα αξιοπρόσεκτα και άξιομίμητα, ζη

τήσαμε τα κείμενα νά δημοσιευτούν στον Μνήμονα, και είμαστε ευχαριστημένοι 

που ή συνάδελφο; κυρία Γιακωβάκη και οι μαθήτριέ; τη; ξεπέρασαν τι; άνα-

στολέ; του; και μά; τα έδωσαν. 

ΝΑΣΙΑ ΓΙΑΚΩΒΑΚΗ 

ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 

Τη σχολική χρονιά 1990-91 στο Γυμνάσιο Μαρμαρίου Ευβοίας λειτούρ

γησε ο Όμιλος Ιστορίας του Μαρμαρίου με συμμετοχή οκτώ μαθητών και 

μαθητριών από τη Β' και Γ' Γυμνασίου. Ο σκοπός του ήταν διπλός: απ' τη 

μια να εξοικειώσει τους μαθητές με τους τρόπους της ιστορικής έρευνας κι 

απ' την άλλη να στρέψει τη ματιά τους προς τον περιβάλλοντα κοινωνικό χώ

ρο, το χωριό τους, ώστε να τον ξανακοιτάξουν όχι ως φυσικό και δεδομένο, 

αλλά ως χώρο ιστορικό. 



•j S li Όμιλος Ιστορίας Μαρμαρίου 

Ο Όμιλος εργάστηκε με τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις μετά το σχο

λείο και η συμμετοχή σ' αυτόν ήταν εθελοντική. Αρχικά ανοίχτηκε ένας ευρύς 

κύκλος θεμάτων και αναζητήθηκαν στοιχεία γύρω από αυτά: τις συγκοινω

νίες —θαλάσσιες ή οδικές— και την εξέλιξη τους, την αλιεία και τα εργαλεία 

της, τη δημιουργία του λιμανιού, την ύδρευση και την ηλεκτροδότηση, την 

εμφάνιση του τουρισμού και των ξενοδοχείων, την εξέλιξη του πληθυσμού, κ.ά. 

Στη συνέχεια εντοπίστηκαν τα θέματα για τα οποία υπήρχαν πιο συγκροτη

μένες πηγές και αφιερωθήκαμε σε αυτά: το παλιό αρχείο του Δημοτικού Σχο

λείου (Μαθητολόγια), το αρχείο της Κοινότητας Μαρμαρίου (με τα Μητρώα 

Αρρένων και τα Δημοτολόγια του προηγούμενου αιώνα) και τέλος αρχειακό 

υλικό της Ηλεκτρικής Εταιρείας Μαρμαρίου (1955-1961). 

Η εμπειρία αποδείχτηκε και ευχάριστη και ωφέλιμη. Έδειξε ότι η δου

λειά παιδιών, ακόμη και ηλικίας Γυμνασίου, με αρχειακό υλικό είναι δυνατή 

και ιδιαίτερα γοητευτική γι' αυτά. Έδειξε επίσης ότι η εθελοντική, συλλογική 

και εξωσχολική εκπαιδευτική δραστηριότητα μπορεί να δώσει πολλούς και 

καλούς καρπούς καλλιεργώντας στην πράξη όσα πολύ δύσκολα προσφέρει το 

Σχολείο, την ομαδική δουλειά, το κριτικό πνεύμα και την υπευθυνότητα. 

Η επεξεργασία των στοιχείων που περιέχουν τα κείμενα είναι έργο και 

των υπόλοιπων παιδιών που συμμετείχαν στον Όμιλο: της Κυριακής Γκίκα, 

της Νάνσυς Κανατά, του Γιώργου Παπαγιαννάκη από τη Β' τάξη, της Χρυ

σούλας Αλούκου και της Γεωργίας Σιάγκα από την Γ' τάξη. 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΪ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 

Όσο ξέρουμε, το θέμα αυτό δεν έχει ώς τώρα μελετηθεί, δεν βρήκαμε δηλαδή 

καμιά σχετική δημοσίευση. 

Για το Μαρμάρι και την ιστορία του ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά. 

Όπου ψάξαμε για να βρούμε αναφορές σ' αυτό, μία και μόνο συγκεκριμένη 

ιστορική πληροφορία παρουσιάζεται, περί του Ναού του Μαρμαρίου 'Απόλ

λωνος, στον Στράβωνα. Δεν εμφανίζονται στοιχεία για τις επόμενες ιστορικές 

περιόδους" ούτε για τη βυζαντινή, ούτε για τη Φραγκοκρατία, ούτε για την 

Τουρκοκρατία. Σημαίνει άραγε αυτό ότι το Μαρμάρι ως οικισμός είχε εξαφα-
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