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με την παντοτινή δική μας αγάπη
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΤΟ ΙΑ΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Πέρασαν τριάντα δύο χρόνια από τότε, όταν η Εταιρεία Κεφαλληνιακών
Ιστορικών Eρευνών, νεαρή ακόμη (ιδρύθηκε το 97), πραγματοποίησε, το
98, το Πέμπτο (Ε΄) Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, οι εργασίες του οποίου έλαβαν
χώρα και τότε στο Αργοστόλι, στο Ληξούρι και στα Κουρκουμελάτα. Η συμμετοχή στο εν λόγω Συνέδριο υπήρξε αξιόλογη. Οι Σύνεδροι ξεπέρασαν τους 00 με
σημαντική τη συμμετοχή ξένων έτσι ώστε δικαίως το Πέμπτο Πανιόνιο καθιερώθηκε, τότε, ως Διεθνές. Πρόκειται για χαρακτηρισμό, που, ως γνωστόν, διατηρήθηκε εν πολλοίς και στα ακολουθήσαντα Πανιόνια Συνέδρια.
Οι τέσσερις τόμοι των εργασιών του Συνεδρίου αυτού, που τυπώθηκαν σχεδόν
αμέσως μετά τη λήξη του, νομίζω πως χάραξαν ασφαλή την πορεία στην περαιτέρω έρευνα τη σχετική με τον επτανησιακό βίο και πολιτισμό. Τότε, στην καταληκτήρια ομιλία μου, στην οποία εκτέθηκαν τα συμπεράσματα των εργασιών
του Συνεδρίου, υπογραμμίσθηκε το περιορισμένο ποσοστό ανακοινώσεων των
βασισμένων στα κλειστά ή υποτυπωδώς λειτουργούντα Αρχεία της Επτανήσου.
Σήμερα, μετά την παρέλευση τριών και πλέον δεκαετιών, τα Ιστορικά Αρχεία
της Επτανήσου είναι οργανωμένα ως δημόσιες υπηρεσίες και ανεκτά στελεχωμένα, ενώ το υλικό τους έχει ήδη ψηφιοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος. Σημαντική είναι, οπωσδήποτε, η νέα κατάσταση των αρχειακών θυλάκων για την
περαιτέρω έρευνα του επτανησιακού χώρου. Στις θεματικές των συνέδρων,
όπως προκύπτει από το πρόγραμμα, δεν υστερούν οι ανακοινώσεις που στηρίζονται σε αρχειακές σειρές των Αρχείων του Ιονίου: της Κέρκυρας, της Κεφαλονιάς, της Λευκάδας, της Ιθάκης, των Κυθήρων και σε ό,τι έμεινε και σώθηκε
από το άλλοτε πλουσιότατο Αρχείο της Ζακύνθου, που, ως γνωστόν, υπέστη τις
συνέπειες των σεισμών του 9 και της φωτιάς που επακολούθησε.
Σήμερα, στο Ενδέκατο (ΙΑ΄) Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, επισημαίνεται,
δυστυχώς, έντονη η απουσία διακεκριμένων προσωπικοτήτων εκείνης της
εποχής. Ενδεικτικά σημειώνω τον ακαδημαϊκό και διακεκριμένο βυζαντινολόγο Διονύσιο Α. Ζακυθηνό, που υπήρξε, τότε, ο Πρόεδρος του Συνεδρίου, τον
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πολύν Κ. Θ. Δημαρά, τον εμπνευσμένο ιστορικό Νίκο Σβορώνο, τον Γιώργο
Σαββίδη, τον Ζακύνθιο Διον. Ζήβα, τον ιστορικό Σπύρο Ασδραχά και τους δικούς μας Κεφαλονίτες: τον διεθνούς εμβέλειας λαογράφο πανεπιστημιακό
καθηγητή Δημήτριο Σωτ. Λουκάτο, τον διακεκριμένο φιλόλογο νεοελληνιστή
Γιώργο Γ. Αλισανδράτο, τον ιστορικό Σπύρο Λουκάτο, τον ακαδημαϊκό Σπύρο
Αντ. Ευαγγελάτο, το αξιόλογο στέλεχος της Εταιρείας Κεφαλληνιακών
Ιστορικών Ερευνών και άλλοτε πρόεδρο αυτής πανεπιστημιακό καθηγητή Γεράσιμο Η. Πεντόγαλο, τον αρχαιολόγο Πέτρο Καλλιγά και τόσους άλλους,
που άφησαν, ωστόσο, τον αμητό της εργασίας τους μνημειώδη κληρονομιά
στους μεταγενεστέρους. Τιμούν, βέβαια, με την παρουσία τους και την επιστημονική συμμετοχή τους και το ΙΑ΄ Πανιόνιο Συνέδριο ισάξιες προσωπικότητες υψηλού κύρους, ακαδημαϊκοί, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, γνωστοί
ερευνητές του Επτανησιακού βίου και πολιτισμού, Έλληνες και ξένοι. Η
πλούσια και αξιόλογη επιστημονική συμβολή τους, που θα δημοσιευθεί, μετά
τη λήξη του Συνεδρίου, σε σειρά τόμων, θα καταστεί, οπωσδήποτε, εφαλτήριο
και ασφαλής αφετηρία στους νέους θεράποντες της επιστήμης, στις γενιές
που ακολουθούν, σ΄ όσους έρχονται να αντικαταστήσουν τους παρόντες.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ
Ο θεσμός των Πανιονίων Συνεδρίων καθιερώθηκε το 9 με στόχο την
έρευνα και τη μελέτη του επτανησιακού βίου και πολιτισμού. Το πρώτο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα με την παρουσία του τότε Βασιλέως
Κωνσταντίνου, του διαδόχου Γεωργίου, του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, του τότε προέδρου της Βουλής Κ. Ζαβιτζιάνου, των Μητροπολιτών,
των Νομαρχών και των Δημάρχων της Επτανήσου. Πρόεδρος του Πρώτου
Πανιονίου ήταν ο ιστορικός Σπυρίδων Λάμπρος, τότε καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το Δεύτερο Πανιόνιο Συνέδριο συνήλθε στην Ιθάκη κατά το χρονικό διάστημα -8 Αυγούστου 98 με την πρωτοβουλία και την οργάνωση της
Εταιρείας Επτανησιακών Μελετών. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και οι
εθνικές περιπέτειες που ακολούθησαν δεν επέτρεψαν νωρίτερα τη σύγκλησή
του. Με το Δεύτερο Πανιόνιο συνδέεται η ανακάλυψη του τάφου του ποιητή
Ανδρέα Κάλβου στην Αγγλία και οι πρώτες ενέργειες για την ανακομιδή των
οστών του στη γενέθλια γη, στη Ζάκυνθο. Λόγω του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, τα Πρακτικά του Συνεδρίου αυτού δημοσιεύθηκαν, δυστυχώς, 0 χρόνια αργότερα.
Το Τρίτο Πανιόνιο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε 7 χρόνια αργότερα, το
9, λόγω του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου και γενικότερα των εθνικών
περιπετειών της δεκαετίας 99-99, και εξαιτίας βεβαίως του γεγονότος
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ότι δεν υπήρχε φορέας για την οργάνωσή του. Τη φροντίδα για την οργάνωσή
του ανέλαβε η Επιτροπή Εορτασμού της Εκατονταετηρίδας της Ενώσεως
της Επτανήσου. Το Συνέδριο αυτό υπήρξε περιφερόμενο. Άρχισε τις εργασίες
του από την Κέρκυρα, τις συνέχισε στην Κεφαλονιά και τις τερμάτισε στη
Ζάκυνθο. Πρόεδρος του εν λόγω Συνεδρίου υπήρξε ο Ακαδημαϊκός και διεθνούς φήμης βυζαντινολόγος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Διον. Α.
Ζακυθηνός. Τα Πρακτικά του Συνεδρίου τυπώθηκαν σε δύο ογκώδεις τόμους.
Το Τέταρτο Πανιόνιο οργανώθηκε από την Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών και πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα ύστερα από  χρόνια, το 978, με
πρόεδρό του και πάλιν τον Ακαδημαϊκό Διον. Α. Ζακυθηνό και με συμμετοχή
αρκετών συνέδρων από τους οποίους οι  ήταν ξένοι. Τα Πρακτικά του Συνεδρίου αυτού εκδόθηκαν από την οργανώτρια Εταιρεία των Κερκυραϊκών
Σπουδών, πρόεδρος της οποίας ήταν ο Κωνσταντίνος Δαφνής. Η καταληκτήρια ολομέλεια του Συνεδρίου αυτού ανέθεσε, με ομόφωνη απόφασή της, την οργάνωση του Πέμπτου Πανιονίου Συνεδρίου στην Εταιρεία Κεφαλληνιακών
Ιστορικών Ερευνών και τα παρόντα εκεί μέλη της –ως σύνεδροι– Γεράσιμος
Πεντόγαλος (αντιπρόεδρος τότε της Εταιρείας) και Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος (γεν. γραμματέας) αποδέχθηκαν την πρόταση.
Οι ευνοϊκότερες ευτυχώς εθνικές και πολιτιστικές συνθήκες επέτρεψαν
στην Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών να προχωρήσει στην οργάνωση του Πέμπτου Πανιονίου σε συντομότερο χρονικό διάστημα από τα
προηγούμενα. Έτσι μόνο 8 χρόνια από την πραγματοποίηση του Τετάρτου,
πραγματοποιήθηκε, τον Μάιο (7-) του 98 και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Ένωσης, το Πέμπτο Πανιόνιο Συνέδριο.
Μετά το Ε΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο ακολούθησαν: το ΣΤ΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (Ζάκυνθος, Σεπτέμβριος 997), που οργανώθηκε από το Κέντρο Μελετών του Ιονίου και την Εταιρεία Ζακυνθιακών Σπουδών, τα Πρακτικά του οποίου δημοσιεύθηκαν σε  τόμους (000-00).
Το Ζ΄ Πανιόνιο Συνέδριο (Λευκάδα, Μάιος 00), οργανώθηκε από την
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών και τα Πρακτικά του δημοσιεύθηκαν σε  τόμους (00).
Το Η΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (Κύθηρα, Μάιος 00), οργανώθηκε από
την Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών και τα Πρακτικά του δημοσιεύθηκαν σε
 τόμους (009).
Το Θ΄ Πανιόνιο Συνέδριο (Παξοί, Μάιος 00), οργανώθηκε από την Εταιρεία Παξινών Μελετών και τα Πρακτικά του δημοσιεύθηκαν σε  τόμους
(0).
Το Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (Κέρκυρα, 0..0-..0), οργανώθηκε από την Εταιρία Κερκυραϊκών Σπουδών, η προσέλευση επιστημόνων
ήταν πολύ μεγάλη και η έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου ολοκληρώθηκε σε έξι τόμους στα τέλη του 08.
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ
ΤΟΥ ΙΑ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΙΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Από την Ακαδημία Αθηνών υπό την αιγίδα της οποίας τελεί το Συνέδριο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
ακαδημαϊκός,
ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
ΧΡΥΣΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ
ακαδημαϊκός,
ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΚΑΣ
ακαδημαϊκός,
καθηγητής του Πανεπιστημίου Cambridge
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΙΑ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΙΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
τ. καθηγητής Νεότερης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πατρών
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ
πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου
τ. διευθυντής Τραπέζης της Ελλάδος (υποκαταστ. Αργοστολίου)
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΡΕΝΕ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ-ΜΑΡΤΙΝΗ
τ. λυκειάρχης
ΤΑΜΙΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ
οδοντίατρος
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΩΡΑ Φ. ΜΑΡΚΑΤΟΥ
τ. αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, έφορος του Κοργιαλενείου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου
Αργοστολίου, υπεύθυνη ενότητας Ιστορίας της Τέχνης του Συνεδρίου
ΗΛΙΑΣ ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ
διδάκτωρ Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου
υπεύθυνος της ενότητας Φιλολογίας του Συνεδρίου
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΚΟΥΔΗ
τ. λυκειάρχης, υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
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ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
. ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κεφαλονιάς
(Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.)
. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Π.Ε.Δ.Ι.Ν.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
• Διονύσιος Γαρμπής, ταμίας της Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών
Ερευνών
• Νικόλαος Μαραγκάκης, φιλόλογος, πρ. διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλονιάς, τακτικό μέλος της Ε.Κ.Ι.Ε.
• Νικόλαος Μπούκας, καθηγητής ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (τώρα Ιονίου Πανεπιστημίου), τακτικό μέλος της Ε.Κ.Ι.Ε.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΙΑ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΙΟΝΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ-ΓΑΡΜΠΗ
διδάκτωρ Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου,
προϊσταμένη ΓΑΚ-Αρχείων Νομού Κεφαλληνίας,
τακτικό μέλος της Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
αναπληρωτής καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Κρήτης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ
ομότιμος καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και Διδακτικής
της Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
επίκουρος καθηγήτρια Ιστορίας Ευρωπαϊκής Τέχνης
στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ

Πρακτικά, Τόμος ΙI

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ
ομότιμος διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών,
πρόεδρος του Κέντρου Μελετών Ιονίου,
τακτικό μέλος της Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
δικηγόρος, πρόεδρος της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ
διδάκτωρ Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Ιακωβατείου Δημοσίας
Βιβλιοθήκης Ληξουρίου,
τακτικό μέλος της Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ
ομότιμος καθηγητής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ
ομότιμος καθηγητής Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
του Ιονίου Πανεπιστημίου
ΤΕΝΙΑ ΡΗΓΑΚΟΥ
αρχαιολόγος, προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας

7

8

Πρακτικά, Τόμος ΙI

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ
Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, πρόεδρος Γιάννης Πιέρρης
Εταιρεία Ζακυνθινών Πολιτισμικών Ερευνών, πρόεδρος Νίκιας Λούντζης
Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, πρόεδρος Περικλής Παγκράτης
Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, πρόεδρος Νικόλαος Πετρόχειλος
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, πρόεδρος Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης
Εταιρεία Παξινών Μελετών, πρόεδρος Σπύρος Μπογδάνος
Κέντρο Μελετών του Ιονίου, πρόεδρος Νικόλαος Γ. Μοσχονάς
Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών (Ιθάκη), πρόεδρος Μενέλαος Χριστόπουλος

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (- Μαΐου)
Υπεύθυνοι για τις τρεις αίθουσες του θεάτρου «Ο Κέφαλος»
. Νίκος Λάσκαρης
. Γεράσιμος Μπάλλας
. Νικόλαος Μπούκας
. Πέτρος Πετράτος
. Αγγελική Γιαννάτου
Υπεύθυνοι για τις δύο αίθουσες της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης
. Θεοδώρα Ζαφειράτου
. Ευρώπη Μοσχονά
. Λάμπρος Σιμάτος
Πληροφορίες (στον χώρο όπου εργάζεται το προσωπικό της Βιβλιοθήκης)
. Αικατερίνη Αντωνέλου
. Ανδρέας Γαβριελάτος
. Ελένη Στελλάτου
Κεντρική Γραμματεία (στην είσοδο της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης)
Υπεύθυνοι Κεντρικής Γραμματείας: Ηλίας Τουμασάτος και
Θεοδώρα Ζαφειράτου
Μέλη: Έμελη Χατζηχρήστου, Βιβλιοθηκονόμος
Βεατρίκη Γαβριελάτου, αρχιτέκτων
Σταματούλα Καλλιβωκά, φιλόλογος
Χριστοθέα Κοσμάτου, θεολόγος
Άντζελα Μαρούλη, ιστορικός
Ειρήνη Μοσχονά-Καρκαβέλα, καθηγήτρια φυσικής αγωγής
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Υπεύθυνοι Ολομέλειας Ληξουρίου
. Γεράσιμος Γαλανός, εκπαιδευτικός
. Διονύσιος Κατερέλος, καθηγητής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (τώρα Ιονίου
Πανεπιστημίου)
Υπεύθυνοι προώθησης ανακοινώσεων στα Μ.Μ.Ε.
. Ηλίας Τουμασάτος
. Έμελη Χατζηχρήστου
. Αικατερίνη Αντωνέλου

0
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ΧΟΡΗΓΟΙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ακαδημία Αθηνών
Κληροδότημα Σπυρίδωνος Φωτ. Αντύπα υπέρ της Κεφαλληνίας
Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή
Kίττυ και Νικόλαος Βεργωτής
Margo και Γεράσιμος Βεργωτής
Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης
Δημήτρης Γιαννικάκης, τηλεπικοινωνιολόγος
Τασία Ευθυμιάτου-Αλισανδράτου, φιλόλογος, τ. καθηγήτρια του Γαλλικού
Ινστιτούτου
Αλέξανδρος Καλαφάτης, καθηγητής Μαθηματικών, τ. υφυπουργός
Φώτης Κρεμμύδας, δικηγόρος Αθηνών
Νικόλαος Μπαζίγος Α.Ε.
Διονύσιος Σέρρας, καθηγητής Φιλολογίας, πρ. εκδότης του περιοδικού
Επτανησιακά Φύλλα

ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κοργιαλένειο Ίδρυμα Αργοστολίου
Kefalonian Lines, Ναυτιλιακή Εταιρεία
Ληξούρι Α.Ε. Ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις
ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς Α.Ε.
Αυτοτελές Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Κεφαλονιάς
Λύκειο των Ελληνίδων Παράρτημα Αργοστολίου
Συνεταιρισμός Παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς
Χορωδία και Μαντολινάτα Λειβαθούς
Κανταδόροι, χορωδία και μαντολινάτα Αργοστολίου
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Έκθεση αρχειακών τεκμηρίων των ΓΑΚ – Αρχείων Ν. Κεφαλληνίας, προϊσταμένη Θεοδώρα Ζαφειράτου, στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη.

ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
• Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο (στο ισόγειο του κτηρίου
της Βιβλιοθήκης).
• Έκθεση χαρακτικών κεφαλληνιακής θεματικής από τη συλλογή του Φώτη Κρεμμύδα, δικηγόρου, (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου στο ισόγειο
του Δημοτικού Θεάτρου “Ο Κέφαλος”). Εποπτεία: Κοργιαλένειο Ίδρυμα.
Οργάνωση-Επιμέλεια: Υβόννη Μαρκαντωνάτου. Η έκθεση θα παραμείνει
ανοικτή και μετά τη λήξη του Συνεδρίου προκειμένου να την επισκεφθούν
τα σχολεία.
• Μόνιμη Συλλογή ζωγραφικής του Κώστα Κουνάδη (Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη), (αίθουσα Τέχνης).
• Ίδρυμα Φωκά Κοσμετάτου, Πλατεία Βαλλιάνου , (Μόνιμη έκθεση: «Το
χρονικό του νομίσματος»).
• Εκκλησιαστικό Μουσείο Ιεράς Μονής Αγίου Ανδρέου Μηλαπιδιάς (βρίσκεται στην περιοχή της Λειβαθούς, νοτιοδυτικά του Κάστρου του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Περατάτα).
• Διαπολιτισμικό Κέντρο Ιονίου – Σπίτι-Μουσείο στον Καραβόμυλο Σάμης.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
• Δευτέρα  Μαΐου 08, μετά την λήξη της πρώτης Ολομέλειας (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου “Ο Κέφαλος”): Λύκειο των Ελληνίδων, Παράρτημα Αργοστολίου: χορευτική εκδήλωση “Κύμα το Ιόνιον” (πρόεδρος: Ευρώπη Μοσχονά-Μαραγκάκη).
• Πέμπτη  Μαΐου 08, ώρα 0:0 (Πνευματικό Κέντρο Κουρκουμελάτων) Συναυλία από τη Χορωδία και Μαντολινάτα Λειβαθούς (μαέστρος:
Βασίλης Καλογηράς).
• Παρασκευή  Μαΐου 08, ώρα :00 (μετά τη λήξη των εργασιών του
Συνεδρίου, Αίθουσα Φιλαρμονικής Σχολής Κεφαλληνίας-Ωδείο Ρόκκου
Βεργωτή): μουσική εκδήλωση: “Παύλος Καρρέρ: Έργα για πιάνο σε τέσσερα χέρια”. Πιάνο: Διονύσης Σεμιτέκολος, Βέρα Στραβοπόδη. Παρουσίαση καταγραφής έργων Παύλου Καρρέρ του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων: Κατερίνα Δεμέτη, αρχαιολόγος-διευθύντρια Μουσείου
Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων.
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ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Τετάρτη  Μαΐου ώρα 0 π.μ.: Εκδρομή για προσκύνημα και ξενάγηση στην
Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου στο οροπέδιο των Ομαλών (για τους συνοδούς των Συνέδρων). Αναχώρηση με λεωφορεία έξω από το θέατρο «Ο Κέφαλος».

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ
• Δευτέρα  Μαΐου 08, μετά τη λήξη της Ολομέλειας: Συνεστίαση από
τον Δήμαρχο Κεφαλονιάς
• Τετάρτη  Μαΐου 08: Συνεστίαση από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας
• Πέμπτη  Μαΐου 08, μετά τη λήξη της Ολομέλειας: Δεξίωση από τον
πρόεδρο του Ιδρύματος Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή Γεράσιμο Βεργωτή,
στο Πνευματικό Κέντρο Κουρκουμελάτων
• Παρασκευή  Μαΐου 08, μετά την καταληκτήρια Ολομέλεια: Συνεστίαση από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας

ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Δημοτικό θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος»,
Λεωφόρος Βεργωτή , 70-00, (σε  αίθουσες):
Κεντρική αίθουσα
Αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου, στο ισόγειο
Υπερώο
Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη,
Ηλία Ζερβού , 70-8, (σε  αίθουσες):
Αίθουσα Διαλέξεων
Αίθουσα Τέχνης
ΛΗΞΟΥΡΙ
Αίθουσα εκδηλώσεων ξενοδοχείου “Palatino”
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΑΤΑ
Πνευματικό Κέντρο Κουρκουμελάτων Βεργωτή
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ΟΛΟΜΕΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Δευτέρα  Μαΐου 08, ώρα 7:0.
Επίσημη εναρκτήρια συνεδρία – Ολομέλεια
Δημοτικό θέατρο Αργοστολίου “Ο Κέφαλος”, Κεντρική Αίθουσα

Αφιερωμένη τιμητικά στη μνήμη του νεοελληνιστή Γιώργου Γ. Αλισανδράτου
για την υψίστης σημασίας συμβολή του στην ίδρυση και δράση της Εταιρείας
Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών και γενικότερα για την επιστημονική
συμβολή του στα Επτανησιακά Γράμματα.
Πρόεδροι:
Παναγιώτης Βοκοτόπουλος, τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών
Χρύσα Μαλτέζου, τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών,
Αναστάσιος-Ιωάννης Μεταξάς, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, επίτιμος καθηγητής ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, τακτικό μέλος της
Académie Européenne Interdisciplinaire des Sciences
8:00-9:00

9:00-9:0

9:0-0:00

• Προσφωνήσεις της Υπουργού Πολιτισμού, των Σεβασμιώτατων Μητροπολιτών Επτανήσου, του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, των Δημάρχων της Επτανήσου και των Βουλευτών (και υπουργών) της Επτανήσου.
• Χαιρετισμός του προέδρου του Κέντρου Μελετών του Ιονίου.
• Χαιρετισμοί των προέδρων των επτανησιακών επιστημονικών εταιρειών.
• Χαιρετισμός ενός εκπροσώπου εκ μέρους όλων των ξένων
συνέδρων.
• Κήρυξη των εργασιών του Συνεδρίου από τον ανώτερο εκπρόσωπο της Πολιτείας.
Εισαγωγικά στο Συνέδριο και ενημέρωση για τον θεσμό των
Πανιονίων Συνεδρίων από την τ. αναπληρώτρια καθηγήτρια
Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κεφαλληνιακών
Ιστορικών Ερευνών Δώρα Φ. Μαρκάτου.
Διάλεξη του καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκου Αλιβιζάτου με θέμα: «Η “διά σφαιριδίων ψηφοφορία”: Μια επτανησιακή συμβολή που εξακολουθεί
να σημαδεύει την πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα μας».

Λήξη της πρώτης Ολομέλειας
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Τρίτη  Μαΐου 08, ώρα 7:0
Απογευματινή Ολομέλεια στο Ληξούρι
Αίθουσα εκδηλώσεων ξενοδοχείου “Palatino”

Αφιερωμένη στη μνήμη του εκ Ληξουρίου καταγομένου διακεκριμένου βυζαντινολόγου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδημαϊκού Διονυσίου Α. Ζακυθηνού.
Πρόεδροι:
Παναγιώτης Μαστροδημήτρης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου
Αθηνών
Ναπολέων Μαραβέγιας, καθηγητής και αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου
Αθηνών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Δημήτρης Αγγελάτος, καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας και Θεωρίας
της Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

7:0-8:00

8:00-8:0

8:0-8:0

8:0-9:00

9:00-9:

Διάλεξη από την ακαδημαϊκό, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Χρύσα Μαλτέζου: «Η βενετική πτυχή της
επτανησιακής Ιστορίας».
Διάλεξη από τον ομότιμο διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Νικόλαο Γ. Μοσχονά: «Η καινοτομική πολιτική των δημοκρατικών Γάλλων στα Ιόνια νησιά».
Διάλεξη από τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών π. Γεώργιο Μεταλληνό: «Η πορεία της έκδοσης της
“Δογματικής” του Βικεντίου Δαμοδού».
Διάλεξη από τον καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστημίου και πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου των Γενικών Αρχείων του
Κράτους Νικόλαο Καραπιδάκη: «Η ίδρυση, η οργάνωση και η
λειτουργία των Ιστορικών Αρχείων της Επτανήσου».
Διάλειμμα
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“Ο Ληξουριώτης ποιητής και στοχαστής Ανδρέας Λασκαράτος”

Ανακοινώσεις
Πρόεδροι:
Αθανάσιος Καραθανάσης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
Νικόλαος Καραπιδάκης, καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου, πρόεδρος του
Εφορευτικού Συμβουλίου των Γενικών Αρχείων του Κράτους
Θεοδόσης Πυλαρινός, ομότιμος καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου
9:-9:0 Δημήτρης Αγγελάτος: «Η σάτιρα στα Επτάνησα και το αθηναϊκό κέντρο στο β΄ ήμισυ του 9ου αιώνα: το παράδειγμα των
“Μυστηρίων της Κεφαλονιάς” του Ανδρέα Λασκαράτου».
9:0-9: Μαρία Σγουρίδου: «Ανδρέας Λασκαράτος και Ιταλία: διακειμενικές συνομιλίες του Επτανήσιου ποιητή με Ιταλούς λογοτέχνες του ου, 7ου και 9ου αιώνα».
9:-0:00 Αγγελική Γιαννάτου: «Οι έμφυλες σχέσεις στο έργο του Ανδρέα Λασκαράτου».
0:00-0: Μυρτώ Μ. Κατσίγερα: «Γλωσσολογικές αναθεωρήσεις (τυπικό της γραμματικής, γλωσσικοί τύποι, γλωσσικά σύνολα)
στη δεύτερη (ανέκδοτη) σύνθεση των “Μυστηρίων της Κεφαλονιάς” από τον Ανδρέα Λασκαράτο».
0:-0:0 π. Ιωάννης Μεσολωράς: «Η απουσία των εκκλησιαστικών αρχείων από την υπόθεση “Αφορισμός του Ανδρέα Λασκαράτου”».
0:0-:00 Συζήτηση
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Πέμπτη  Μαΐου 08
Απογευματινή Ολομέλεια στα Κουρκουμελάτα
Πνευματικό Κέντρο Κουρκουμελάτων Βεργωτή

Αφιερωμένη στον Γεώργιο και στη Μάρη Βεργωτή για τη μεγάλη και διαχρονική συμβολή τους στον πολιτισμό της Κεφαλονιάς και ευρύτερα της χώρας.
Πρόεδροι:
Αθανάσιος Σπ. Φωκάς, ακαδημαϊκός, καθηγητής πανεπιστημίου Cambridge.
Νικόλαος Μαρκάτος, ομότιμος καθηγήτης Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, πρώην πρύτανης Ε.Μ.Π., επισκέπτης καθηγητής του Πανεπιστημίου
TEXAS A&M.
Νικόλαος Μπούκας, επίκουρος καθηγητής Ιστορικής Μουσικολογίας στο
Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (τώρα Ιονίου Πανεπιστημίου).
8:00-8:0

8:0-8:0

8:0-8:0

8:0-9:00

Χαιρετισμός υποδοχής από τον Γεράσιμο Βεργωτή, πρόεδρο
του Ιδρύματος “Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή” και πρόεδρο
της Φιλαρμονικής Σχολής Αργοστολίου.
Χαιρετισμός και διάλεξη από τον ακαδημαϊκό, καθηγητή πανεπιστημίου Cambridge Αθανάσιο Σπ. Φωκά: «Αντίληψη και
Αισθητική».
Διάλεξη από τον ακαδημαϊκό, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτη Βοκοτόπουλο: «Το Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ιονίων νήσων της Ακαδημίας Αθηνών».
Διάλειμμα
Μνήμη Γεράσιμου Σκλάβου

Ανακοινώσεις
9:00-9:

9:-9:0

9:0-9:

Νέλλη Κωνσταντάκη-Χιόνη: «Γεράσιμος Σκλάβος: Μια προσωπική εκτίμηση για τον άνθρωπο που γνώριζα και το έργο
του».
Βασιλική Χρυσοβιτσάνου, Χριστίνα Παλαιολόγου: «Μια κριτική προσέγγιση στα κείμενα για την Τέχνη του Γεράσιμου
(Σταματελάτου) Στέρη».
Μάγδα Κουμπαρέλου: «Η τελευταία έκθεση του ζωγράφου
Γεράσιμου Σταματελάτου (Στέρη) στον Βόλο το 9 πριν
την αναχώρησή του για την Αμερική».
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9:-0:00
0:00-:00

:00
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Συζήτηση
Στρογγυλή Τράπεζα. Οργάνωση-συντονισμός Δώρα Μαρκάτου, με θέμα: «Κρίσιμα ζητήματα της καλλιτεχνικής δημιουργίας στα Επτάνησα (8ος-αρχές 0ού αιώνα)». Συμμετέχουν: Αφροδίτη Αγοροπούλου-Μπιρμπίλη, Δημήτρης Αρβανιτάκης, Παναγιώτης Ιωάννου, Τένια Ρηγάκου.
Συναυλία από τη Χορωδία και Μαντολινάτα Λειβαθούς (μαέστρος: Βασίλης Καλογηράς).

Δεξίωση από τον πρόεδρο του Ιδρύματος Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή Γεράσιμο Βεργωτή.

8
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Παρασκευή  Μαΐου 08, ώρα 8:00
Καταληκτήρια Ολομέλεια
Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου, αίθουσα διαλέξεων

Αφιερωμένη στη μνήμη του Δημητρίου Σωτ. Λουκάτου, διακεκριμένου καθηγητή της Λαογραφίας, και στη μνήμη του Σπύρου Α. Ευαγγελάτου, ακαδημαϊκού, για τη συμβολή τους, πέραν των άλλων, στα κεφαλληνιακά Γράμματα και
για τη στήριξή τους στην Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών.
Πρόεδροι:
Νίκος Αλιβιζάτος, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπιστημίου
Αθηνών
π. Γεώργιος Μεταλληνός, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
(Δρ. Θ. και Phil.Dr)
Νίκος Μοσχονάς, ιστορικός, διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών
8:00-8:0

8:0-8:0

8:0-9:00

9:00-9:0

9:0-9:0

9:0-:00

Διάλεξη από τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών επίτιμο καθηγητή ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, τακτικό
μέλος της Académie Européenne Interdisciplinaire des Sciences Αναστάσιο-Ιωάννη Μεταξά: «Νομιμότητα και Δικαιότητα σε κείμενα του Ιωάννου Καποδίστρια. Μια άλλη προοπτική
αντίληψη για την Ευρώπη».
Διάλεξη από τον ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου
Πολυτεχνείου, πρώην πρύτανη, Νικόλαο Μαρκάτο: «Η συμβολή των μονάδων ανώτατης εκπαίδευσης στη γενικότερη ανάπτυξη των περιοχών ίδρυσής τους: Η περίπτωση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων».
Διάλεξη από τον καθηγητή Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών Άκη Τσελέντη: «Η αντιμετώπιση του εγκέλαδου στα
Ιόνια νησιά».
Διάλεξη από τον καθηγητή και αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών Ναπολέοντα Μαραβέγια: «Επιχειρηματικότητα
και καινοτομία ως μοχλός ανάπτυξης των Ιονίων Νήσων στη
σύγχρονη εποχή».
Διάλεξη από τον ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ηλία Μπεριάτο: «Αργοστόλι 9: Οι σεισμοί, το σχέδιο
ανοικοδόμησης και το μοντέρνο κίνημα στην αρχιτεκτονική
και την πολεοδομία».
• Συμπεράσματα από το Συνέδριο: Ηλίας Τουμασάτος, μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κεφαλληνιακών
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Ιστορικών Ερευνών, διδάκτωρ Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Ψηφίσματα.
Ανάθεση της πραγματοποίησης του επόμενου (ΙΒ΄) Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου σε επιστημονικό φορέα με απόφαση της Ολομέλειας.
Ευχαριστίες της Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών
Ερευνών προς τους Συνέδρους.
Λήξη των εργασιών του ΙΑ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου.

0
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Ο ΘΕΣΜOΣ ΤΩΝ ΠΑΝΙΟΝΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 9-08
Δώρα Φ. Μαρκάτου
τ. αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών

Η Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών είναι ο φορέας που για
δεύτερη φορά στην ιστορία του θεσμού οργάνωσε το Πανιόνιο Συνέδριο. Πρόκειται για κορυφαία επιστημονική συνάντηση που συγκεντρώνει επτανησιολόγους, Έλληνες και αλλοδαπούς, οι οποίοι ερευνούν την ιστορία και τον πολιτισμό των Επτανήσων, μιας ελληνικής περιοχής που η γεωγραφική της θέση,
μεταξύ Ανατολής και Δύσης, της επεφύλαξε και μια ιδιαίτερη θέση στην ελληνική και την ευρωπαϊκή ιστορία. Το παρόν ΙΑ΄ Πανιόνιο Συνέδριο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του διαπρεπούς φιλολόγου και επτανησιολόγου, Γιώργου
Αλισανδράτου (9-00), ο οποίος τα μέγιστα συνέβαλε στο έργο της
Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών και είχε ενεργή συμμετοχή
στα Πανιόνια Συνέδρια, ενώ παράλληλα με τις μελέτες του ανέδειξε σημαντικές πτυχές της ιστορίας και του πολιτισμού των Επτανήσων.
Έντεκα χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Εταιρεία είχε να παρουσιάσει ένα
υπολογίσιμο επιστημονικό έργο και μπόρεσε να οργανώσει με επιτυχία, το
98, το Ε΄ Πανιόνιο Συνέδριο. Στα  χρόνια που μεσολάβησαν ανάμεσα στο
Ε΄ και στο IA΄ Πανιόνιο Συνέδριο, η Εταιρεία έχει αναπτύξει και ένα εκδοτικό
έργο που αριθμεί  τόμους, εκ των οποίων οι δεκαοκτώ ανήκουν στα Κεφαλληνιακά Χρονικά, το επιστημονικό ιστορικό περιοδικό που εκδίδει. Όταν ιδρύθηκε το 97, και το επόμενο ήδη έτος το 97 εξέδωσε τον πρώτο τόμο των
Κεφαλληνιακών Χρονικών, εκπληρώθηκε ένα παλιό αίτημα περί ιδρύσεως
ενός Κεφαλληνιακού ιστορικού και φιλολογικού περιοδικού. Σύμφωνα με όσα

. Για τη ζωή και το έργο του, ενδεικτικά βλ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ, ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ, Τιμή στον
Γιώργο Γ. Αλισανδράτο, Κέρκυρα 00. ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, Εργογραφία Γιώργου Γ. Αλισανδράτου, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 0. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ (επιμ.), Γιώργος Γ.
Αλισανδράτος. Ο άνθρωπος και το έργο του, Μουσείο Μπενάκη 0.



Δώρα Φ. Μαρκάτου

αναφέρει ο Διονύσιος Ζακυθηνός στα Προλεγόμενα του πρώτου τόμου των
Κεφαλληνιακών Χρονικών, η ιδέα της ίδρυσης ενός περιοδικού είχε τεθεί στο
Β΄ Πανιόνιο Συνέδριο το 98, το οποίο συνήλθε στην Ιθάκη, με μεγάλη επιτυχία, η οποία οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στη φιλοξενία των κατοίκων, σύμφωνα με την περιγραφή του Κώστα Δαφνή. Σήμερα, έχοντας στις αποσκευές της και ένα βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών από το 009, παρά τη δυσμενή συγκυρία, λόγω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που μαστίζει τη
χώρα μας, κατορθώσαμε , με την υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων
αλλά και απλών πολιτών, να πραγματοποιήσουμε τους περισσότερους από
τους στόχους που εξ αρχής είχαμε θέσει. Όλους όσους μας συνέδραμαν τους
ευχαριστούμε θερμά.
Το Πανιόνιο Συνέδριο συμπληρώνει εφέτος εκατόν τέσσερα (0) χρόνια
ζωής, ένα διάστημα ικανό, ώστε να έχει καταστεί ένας θεσμός όχι μόνο με
πανελλήνια αναγνώριση αλλά και με απήχηση στο εξωτερικό. Είναι μάλιστα, το πρώτο επιστημονικό συνέδριο που ιδρύθηκε στην περιφέρεια της ελληνικής επικράτειας. Είναι γνωστό, ότι το Α´ συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην
Κέρκυρα το 9, στο πλαίσιο του επίσημου εορτασμού της Πεντηκονταετηρίδος της Ενώσεως των Επτανήσων με την Ελλάδα. Το επίσημο πρόγραμμα,
εκτός από δοξολογίες, εκφωνήσεις πανηγυρικών, συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις περιελάμβανε και μια πανελλήνια εικαστική έκθεση και ένα συνέδριο,
με σκοπό τη μελέτη του επτανησιακού πολιτισμού. Ψυχή και της οργανωτικής επιτροπής του εορτασμού αλλά και του συνεδρίου ήταν ο ιστορικός Σπυρίδων Λάμπρος. Αν λάβουμε υπόψη μας, ότι ο Σπυρίδων Λάμπρος ήδη το
899 είχε προτείνει τον πανελλήνιο εορτασμό της Εκατονταετηρίδος της Ελ-

. Για την ακρίβεια, ο Σπυρίδων Λάμπρος στην ανακοίνωσή του «Η ιστορική Σχολή της
Επτανήσου» στα Πρακτικά του εν Κερκύρα Πρώτου Πανιονίου Συνεδρίου, εν Αθήναις 9,
σ. 7, πρότεινε να ιδρυθεί επτανησιακό περιοδικό στην Κέρκυρα, “εν ω να δημοσιεύονται
ιστορικαί και άλλαι επιστημονικαί πραγματείαι αφορώσαι εις τας Ιονίους Νήσους”. Στο Β΄
Πανιόνιο Συνέδριο ο Διονύσιος Ζακυθηνός πρότεινε να ιδρυθεί στην Αθήνα Επιτροπή Ιστορικών Μελετών της Επτανήσου ενώ οι τοπικές επιτροπές να «μεριμνήσωσι περί της βελτιώσεως της καταστάσεως των τοπικών αρχείων και περί της επιστημονικής επεξεργασίας των εν
αυτοίς αποκειμένων συλλογών». Προφανώς κατά τις σχετικές συζητήσεις ετέθη και θέμα
ιδρύσεως περιοδικού στην Κεφαλονιά, αν και δεν εντόπισα ρητή αναφορά. Σχετικά βλ., Διονυσίου Α. Ζακυθηνού, «Δια την οργάνωσιν των ιστορικών Σπουδών της Επτανήσου», στα Κερκυραϊκά χρονικά, τόμος ΙΓ΄, Β΄ Πανιόνιον Συνέδριον Πρακτικά – Ανακοινώσεις, Κερκυραϊκά
Χρονικά 97, σ. .
. «Το Β΄ Πανιόνιον Συνέδριον. Ένα κείμενο της εποχής», στα Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμος ΙΓ΄, ό.π., σ. . Βλ. επίσης, Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμος ΧΧΙΙΙ, Δ΄ Πανιόνιο Συνέδριο,
Πρακτικά, τόμος Α΄, Κέρκυρα 980, σ. ιστ΄.
. Δεν μπορέσαμε, π.χ. να οργανώσουμε τη μεγάλη έκθεση Επτανησίων καλλιτεχνών που
αρχικά είχαμε σχεδιάσει.
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ληνικής Επανάστασης και ότι το περιεχόμενο του προγράμματος, όπως αυτό
εφαρμόστηκε τελικά στην Εκατονταετηρίδα του Ελληνικού Κράτους το
90 στηριζόταν στον σχεδιασμό εκείνου, θεωρούμε βέβαιο, ότι και η Πεντηκονταετηρίς ήταν δικής του έμπνευσης. Αξίζει να σημειώσουμε, ότι οι ελληνικές εορτές είχαν ως πρότυπό τους τις αντίστοιχες εορτές στην υπόλοιπη
Ευρώπη τον δέκατο ένατο και στις αρχές του εικοστού αιώνα. Μόλις ένα
χρόνο ενωρίτερα, το 9, είχε εορταστεί στη Γερμανία η Εκατονταετηρίς
της Μάχης της Λειψίας.
Από το 9 έως το 0 πραγματοποιήθηκαν 0 συνέδρια, δηλαδή με μια
συχνότητα ένα ανά δέκα χρόνια, παρά την απόφαση του Α΄ Πανιονίου Συνεδρίου ότι θα πραγματοποιούνταν ανά τριετία και την πρόταση του Γ΄ Πανιονίου
πραγματοποιούνται ανά πενταετία7. Οι καθυστερήσεις οφείλονταν κυρίως στα
πολεμικά γεγονότα που μεσολαβούσαν και στις συνέπειές τους αλλά και σε
χαλάρωση των συνεκτικών δεσμών μεταξύ των νησιών. Μόλις τα τελευταία
χρόνια τα Πανιόνια Συνέδρια αποκτούν μια κανονικότητα: έτσι ενώ το δεύτερο
συνέδριο το 98 πραγματοποιήθηκε  χρόνια μετά το πρώτο, και το τρίτο το
9, 7 χρόνια μετά το δεύτερο, το τέταρτο το 978, δεκατρία χρόνια μετά το
τρίτο, και το πέμπτο, το 98, οκτώ χρόνια μετά το τέταρτο, μετά το ΣΤ΄ Πανιόνιο στη Ζάκυνθο το 997 αρχίζουν τα μεσοδιαστήματα να μικραίνουν. Έτσι
πέντε χρόνια μετά οργανώθηκε το Ζ΄ στη Λευκάδα το 00, και από κει και
πέρα το μεσοδιάστημα έγινε τετραετία: το όγδοο στα Κύθηρα το 00, το ένατο στους Παξούς το 00, το δέκατο και επετειακό το 0 στην Κέρκυρα και
το ενδέκατο το 08. Δεν μένει παρά να ευχηθούμε να συνεχίσουν απρόσκοπτα να πραγματοποιούνται τα πανιόνια συνέδρια ανά τετραετία. Η ευημερία
μέχρι το 00, η οργάνωση των επτανησιακών αρχείων που αποτελούν ανεξάντλητη πηγή μαρτυριών για τον βίο και τον πολιτισμό των Επτανησίων, η επιστημονική πρόοδος που ενέταξε στην έρευνα νέα πεδία και διεύρυνε τους ιστορικούς ορίζοντες και προπαντός η ίδρυση και η δράση επιστημονικών εταιρειών
σε κάθε νησί που στελεχώθηκαν από έμπειρους αλλά και νέους ερευνητές και
που έγιναν οι οργανωτικοί φορείς, επέτρεψαν την κανονική διεξαγωγή των
Πανιονίων Συνεδρίων.
Κάνοντας τον απολογισμό των μέχρι τώρα οργανωθέντων Πανιονίων Συ-

. ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΛΑΜΠΡΟΥ, «Λόγος επί τη εθνική εορτή της ης Μαρτίου του 9», στο
περιοδικό Νέος Ελληνομνήμων, τόμος  (9), σσ. -.
. Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμος ΙΓ΄, ό.π., σ. .
7. Εκατονταετηρίς Ενώσεως Επτανήσου, Πρακτικά Τρίτου Πανιονίου Συνεδρίου (-9
Σεπτεμβρίου 9), τόμος Πρώτος, εν Αθήναις 97, σ. λγ΄. Να σημειωθεί, ότι στο Δεύτερο
Πανιόνιο είχε αποφασιστεί να πραγματοποιηθεί το Τρίτο στο Αργοστόλι μετά από δύο χρόνια,
δηλαδή το 90. Βλ. Κερκυραϊκά χρονικά, τόμος ΧΧΙΙΙ, ό.π., σ. ιθ΄.
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νεδρίων, απαριθμούμε 9 τόμους πρακτικών8. Τα θέματά τους αγκαλιάζουν
όλες τις ιστορικές και φιλολογικές επιστήμες αλλά και θέματα από τη σύγχρονη ζωή, σύμφωνα με τον σκοπό της ίδρυσης του θεσμού, όπως διατυπώθηκε
το 9.9 Ο αριθμός των ανακοινώσεων έβαινε προοδευτικά αυξανόμενος. Έτσι
από τις 8 ανακοινώσεις το 9, φθάσαμε το 08, και χωρίς να έχουμε κάνει προκήρυξη, τον αριθμό 8 –στην Κέρκυρα το 0 ήταν πολύ περισσότερες– συν  διαλέξεις στις ολομέλειες και  στρογγυλές τράπεζες. Παράλληλα
με το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το συνέδριο αυξανόταν και ο αριθμός των μη
Επτανησίων Ελλήνων. Ενώ στο Α΄ Πανιόνιο Συνέδριο συμμετείχε μόνο ένας
αλλοδαπός, από το Δ΄ Πανιόνιο συνέδριο πύκνωσε η συμμετοχή ξένων και τα
Πανιόνια Συνέδρια έγιναν επισήμως διεθνή από το Ε΄. Από τη σειρά των Πανιονίων Συνεδρίων αναφέρουμε αρχικά το Γ΄ και το Ε΄. Όπως υπογράμμισε ο αείμνηστος Διονύσιος Α. Ζακυθηνός, ο οποίος είχε την τιμή να προεδρεύσει στο Γ΄,
το Δ΄ και το Ε΄ Πανιόνια Συνέδρια, το Γ΄ που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
του εορτασμού της Εκατονταετηρίδος από την Ένωση των Επτανήσων με την
Ελλάδα είχε και την πρωτοτυπία να συνέλθει στην Κέρκυρα, την Κεφαλονιά
και τη Ζάκυνθο, «εκόμιζε καίρια ερωτήματα» όσον αφορά τα μεγάλα θέματα
και τις ερευνητικές μεθόδους που θα ανανέωναν τις επτανησιακές σπουδές.
Έτσι το θεώρησε «ως απαρχήν και αφετηρίαν δια την ανερεύνησιν της Ιστορίας
και του βίου των Νήσων, ίσως δε και πέραν τούτου και εις τον πνευματικόν
βίον αυτών»0. Οι προβλέψεις του επαληθεύτηκαν στο Δ΄ και προπαντός στο Ε΄
Πανιόνιο Συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν και πολλοί ξένοι σύνεδροι. Η μεγάλη
προσέλευση Ελλήνων και ξένων ερευνητών ήταν ένας λόγος για τον οποίο παρατήρησε, ότι τούτο έφερε «ένα αισιόδοξο μήνυμα»: το ενδιαφέρον του επιστημονικού κόσμου ολονέν εντείνεται δια την σπουδήν και την μελέτην του Ιονίου
χώρου». Κι αυτό φάνηκε στο επόμενο ΣΤ΄ Πανιόνιο Συνέδριο στη Ζάκυνθο το
99, γεγονός που οδήγησε στην καθιέρωση θεματικών κύκλων, με στόχο να
προσελκύσουν ανακοινώσεις για τομείς που μέχρι τότε είχαν περιορισμένα
ερευνηθεί. Το Ζ΄ Πανιόνιο Συνέδριο στη Λευκάδα και το Θ΄ στους Παξούς διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα γιατί είχαν περιορισμένη θεματολογία και οι
σύνεδροι είχαν να ασχοληθούν με προκαθορισμένα θέματα, γεγονός που επέ-

8. Από ένα τόμο το Πρώτο και το Δεύτερο, από  το Τρίτο, το Έβδομο και το Ένατο, τρεις
το Τέταρτο, από τέσσερις το Πέμπτο και το Έκτο και από  το όγδοο και το Δέκατο.
9. Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Ζ΄ Πανιόνιο Συνεδριο (Λευκάδα, -0 Μαΐου 00),
Πρακτικά, Τόμος Α΄, Πρώτο Τμήμα, Ζητήματα Πολιτισμικής Ιστορίας, Αθήνα 00, σ. .
0. Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, Πρακτικά του Ε΄ Πανιονίου Συνεδρίου
(Αργοστόλι – Ληξούρι, 7- Μαΐου 98), τόμος  Ιστορία ως το 809, Αργοστόλι 989, σσ.
-.
. Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, Πρακτικά του Ε΄ Πανιονίου Συνεδρίου..., ό.π., σ. .
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τρεπε την επιλογή ανάμεσα στους πιο εξειδικευμένους ερευνητές. Το Συνέδριο
στη Λευκάδα, όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών και Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Δημήτριος Σκλαβενίτης, «ασχολείται με ορισμένα μόνο πεδία της επτανησιακής ιστορίας, όσα κρίθηκαν ότι η επιστημονική παραγωγή τα καθιστούσε έτοιμα να παρουσιάσουν
νέες γνώσεις και νέες συνθέσεις» . Το Η΄ Πανιόνιο Συνέδριο στα Κύθηρα το
00 κατέδειξε την πολυμορφία της ιστορίας των πιο μικρών νησιών και τη σημασία που αυτή έχει για τη σύνταξη της Επτανησιακής Ιστορίας γενικά. Τέλος το Ι΄ Πανιόνιο Συνέδριο, το οποίο συνήλθε στην Κέρκυρα το 0, εκατό
χρόνια ακριβώς μετά το Α΄, κατέδειξε τη ζωτικότητα του θεσμού με την πληθώρα των ερευνητών και την ευρεία θεματική βάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι
καταβλήθηκε προσπάθεια να ενισχυθεί η ενότητα της Αρχαιολογίας, ενώ στο
παρόν ΙΑ΄ Πανιόνιο Συνέδριο ενισχύθηκε τόσο η ενότητα της Αρχαιολογίας
όσο και η ενότητα της Ιστορίας της Τέχνης.
Η συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων και η ποικιλία των θεμάτων, όχι
μόνο από τις ανθρωπιστικές επιστήμες και την ιστορία όλων των τεχνών αλλά και από τις θετικές επιστήμες και τα σύγχρονα αναπτυξιακά θέματα, καθιστούν το Πανιόνιο Συνέδριο, όπως ήδη παρατήρησε στο Γ΄ Πανιόνιο ο πρύτανυς του Πανεπιστημίου Αθηνών, Φώτιος Μήτσης, «εκδήλωση αντάξια της
πνευματικής παραδόσεως των Ιονίων Νήσων, εκφράζει το υψηλό πολιτιστικό
επίπεδο αυτών και υπόσχεται τη δημιουργική συνέχιση και συμβολή για πρόοδο σε όλους τους πνευματικούς τομείς του τόπου». Ο εκπρόσωπος της
Ακαδημίας Αθηνών, Γρηγόρης Κασιμάτης, αναφερόμενος και στο αίτημα να
ιδρυθεί Ιόνιο Πανεπιστήμιο, προσδιόρισε τα νησιά μας ως «κρίκο ανάμεσα Ελλάδος και Ευρώπης. Όχι μονάχα στον τομέα της ιστορικής έρευνας αλλά και
στον ευρύτερο πολιτιστικό τομέα. Μήπως η Επτάνησος δεν ήταν εκείνη που
επί χρόνια ήταν ο συνδετικός κρίκος της Ελλάδος με την Ευρώπη;». Ό,τι
ήταν ευχή το 9 σήμερα φαίνεται ότι έχει γίνει πραγματικότητα. Σε κάθε
συνέδριο διατυπώνονταν «Προτάσεις και ευχές», πολλές από τις οποίες έχουν
γίνει πραγματικότητα. Για παράδειγμα, στο Δ΄ Πανιόνιο στην Κέρκυρα το
978, ανακινήθηκε το θέμα ίδρυσης Μουσείου Καποδίστρια που άνοιξε πρόσφατα τις πύλες του.

. Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Ζ΄ Πανιόνιο Συνέδριο, ό.π., σ. .
. Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών Κερκυραϊκά χρονικά, περίοδος Β΄, Τόμος Θ΄, 0,
Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (Κέρκυρα, 0 Απριλίου –  Μαῒου 0) Τα Πρακτικά Ι. Ιστορία, Κέρκυρα 0, σ. 0.
. Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμος ΧΧΙΙΙ, Δ΄ Πανιόνιο Συνέδριο, ό.π., σ. κζ΄.
. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, «Περί Επτανησιακού Πολιτισμού», στα Πρακτικά του Γ΄
Πανιονίου Συνεδρίου (-9 Σεπτεμβρίου 9), τόμος Α΄, Εν Αθήναις97, σσ . .



Δώρα Φ. Μαρκάτου

Η Σύνοδος του Α΄ Πανιονίου Συνεδρίου το 9 προσδιορίζει και τη σημασία του και το συγκαταλέγει στα πολιτισμικά γεγονότα που αποτελούν δείκτη
προόδου και πνευματικής ανάτασης που παρατηρείται στην Ελλάδα από το
90 και μετά: την ίδια χρονιά, το 9, ιδρύθηκαν επίσης τα Γενικά Αρχεία
του Κράτους, το Βυζαντινό Μουσείο και η Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων.
Όλα είναι θεσμοί που πιστοποιούν, ότι η στροφή των Νεοελλήνων από τη μελέτη του ενδόξου παρελθόντος προς όλες τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας,
συμπεριλαμβανομένης της νεότερης και της σύγχρονης εποχής, που είχε παρατηρηθεί από τον δέκατο ένατο αιώνα, έχει πια χαράξει την ιστορική της πορεία. Το Α΄ Πανιόνιο Συνέδριο είχε θέματα από τη νεότερη εποχή, σήμερα που
έχει παγιωθεί ως θεσμός και έχουν ενταχθεί σ’ αυτό και νεότερες επιστήμες
τα θέματα καλύπτουν όλο το φάσμα της πορείας των Επτανήσων μέσα στον
χρόνο, από την προϊστορική εποχή έως και σήμερα και τα καυτά προβλήματα
που ως κοινωνία αντιμετωπίζουμε. Η έμφαση, όμως, παραμένει στη νεότερη
εποχή. Έτσι η παρουσία του βασιλιά, του πρωθυπουργού, Ελευθερίου Βενιζέλου, και σύσσωμης της πολιτικής και πνευματικής ηγεσίας του κράτους στο
Α΄ συνέδριο δεν οφείλεται μόνο στην παρουσία τους στην Κέρκυρα, λόγω του
επίσημου εορτασμού, αλλά και στη σημασία που απέδιδαν στο πρώτο επιστημονικό περιφερειακό συνέδριο που διεξαγόταν όχι στην πρωτεύουσα αλλά σε
μια απομακρυσμένη ελληνική επαρχία. Άλλωστε ο σκοπός του, μελέτη του
πολιτισμού και των συγχρόνων προβλημάτων, το φέρουν στην πρώτη γραμμή
των αιτημάτων της ιστορικής επιστήμης την εποχή της πρώτης συγκρότησής
του. Οι Νεοέλληνες ενδιαφέρονται για τους προγόνους αλλά το ίδιο ενδιαφέρονται και για τον δικό τους βίο.
Και μια και ο λόγος για ένα συνέδριο που αποσκοπεί στη μελέτη του επτανησιακού πολιτισμού, ας σταθούμε για λίγο σ’ αυτό τον όρο και στις απόψεις
τριών κορυφαίων Επτανησίων με ενεργή ανάμιξη στην οργάνωση των Πανιονίων Συνεδρίων: του Διονυσίου Ζακυθηνού, του Γρηγορίου Κασιμάτη και του
Σπύρου Ασδραχά.
Ο Διονύσιος Ζακυθηνός έγραψε: «Υπό την δυναστείαν της Βενετίας αι νήσοι του Ιονίου απήρτισαν κοινότητα γεωγραφικήν και πολιτικήν, οίαν ουδέποτε εν τω παρελθόντι επέτυχον». Στη συνέχεια υποστηρίζει, ότι η πολιτική
ενότητα δημιούργησε τις προύποθέσεις για πολιτική και πολιτιστική ενότητα,
που οδήγησε στη δημιουργία πολιτισμού. Ο Γρηγόρης Κασιμάτης, στην ανακοίνωσή του στο Γ΄ Πανιόνιο Συνέδριο, με τον τίτλο «Περί “επτανησιακού”
Πολιτισμού», αναζητεί εκείνες τις λεπτομέρειες που αποτελούν ιδιομορφίες

. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ Α. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, «Αι τύχαι της Επτανήσου και η διαμόρφωσις του Επτανησιακού πολιτισμού», ανάτυπο από τα Πρακτικά του Τρίτου Πανιονίου Συνεδρίου, Αθήνα 99,
σ. .
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στην επτανησιακή ζωή και μεταξύ πολλών άλλων σημειώνει: «Π.χ. ένα αίσθημα ελευθερίας που υπεκρύπτετο υπό την σχετικήν αυτοδιοίκησιν, η οποία
έφθανε μέχρι υποτυπώδους ομοσπονδιώσεως, θα ηδύνατο να θεωρηθεί ως χαρακτηριστικόν, αν εγίνετο σύγκρισις με την κατάστασιν εις την Τουρκοκρατουμένην Ελλάδα [...]»7. Και οι δύο μελετητές τονίζουν ως καθοριστικό παράγοντα την ενότητα που επετεύχθη υπό την ξενική κυριαρχία. Ο ιδιότυπος
πολιτισμός που αναπτύχθηκε συνθέτει τις κατακτήσεις του ελληνικού πνεύματος με εκείνες της Δύσης, από την Αναγέννηση και μετά, και αντανακλά,
σύμφωνα με τον Σπύρο Ασδραχά, παρά τις διαφορές από νησί σε νησί, πνευματικά φαινόμενα, τα οποία συνθέτουν πολυποίκιλες επιδράσεις από τη Δύση
αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα με τα τοπικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες. Στο Θ΄ Πανιόνιο Συνέδριο στους Παξούς το 00, ο Σπύρος Ασδραχάς, αντί του όρου «επτανησιακός πολιτισμός», χρησιμοποίησε τον όρο
«πολιτισμική ιδιοπροσωπία των Επτανήσων»8.
Οι ανακοινώσεις στα Πανιόνια Συνέδρια και οι εργασίες των Επτανησιολόγων γενικά αναδεικνύουν συνεχώς πτυχές αυτού του ιδιαίτερου πολιτισμικού
μορφώματος, για το οποίο όλοι εμείς οι Επτανήσιοι σεμνυνόμαστε και δεν πτοούμαστε, όταν τύχει να μας κατηγορήσουν ότι αυτοεγκωμιαζόμαστε. Ευχόμαστε και οι εργασίες του ΙΑ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου να ευωδοθούν και
τα συμπεράσματα των ανακοινώσεων και των συζητήσεων να πλουτίσουν την
ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία για την ιστορία, τον πολιτισμό και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των νησιών μας.

7. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, «Περί Επτανησιακού Πολιτισμού», στα Πρακτικά του Γ΄
Πανιονίου Συνεδρίου (-9 Σεπτεμβρίου 9), τόμος Α΄, Εν Αθήναις 97, σσ. -.
8. ΑΣΔΡΑΧΑΣ Ι. ΣΠΥΡΟΣ, «Οι ανανεούμενοι ορίζοντες της επτανησιακής ιστοριογραφίας», Εταιρεία Παξινών Μελετών, Θ΄ Πανιόνιο Συνέδριο, Παξοί, -0 Μαΐου 0, Πρακτικά Τόμος Α΄, επιμ. Αλίκη Νικηφόρου, Παξοί 0, σ. 0-.
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ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΑ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΙΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Α. Ψήφισμα για τη στήριξη του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών
Οργάνων Ληξουρίου

Κατατέθηκε και εγκρίθηκε την Τρίτη  Μαΐου, στην ολομέλεια του Ληξουρίου, από τον Νικόλαο Μαρκάτο, ομότιμο καθηγητή και πρώην Πρύτανη του
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
Οι Σύνεδροι που συμμετέχουν στο ΙΑ΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, σήμερα,
ημέρα Τρίτη  Μαΐου 08, κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της Ολομέλειας που
πραγματοποιείται στο Ληξούρι, πληροφορούμενοι την προσπάθεια απορρόφησης –μεταφοράς– στην Κέρκυρα, του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και
Μουσικών Οργάνων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων που εδρεύει στο Ληξούρι στο
πλαίσιο ενοποίησης του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αποφάσισαν ομόφωνα την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος ως ακολούθως:
Το Σώμα χαιρετίζει την προσπάθεια ενοποίησης των δύο τριτοβάθμιων
Ιδρυμάτων που εδρεύουν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, όμως δεν αποδέχεται
την απορρόφηση του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων
από τα δύο τμήματα του Ιόνιου Πανεπιστημίου που εδρεύουν στην Κέρκυρα:
Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών.
Το Σώμα δεν αποδέχεται την ως άνω απορρόφηση –παύση λειτουργίας του
Τμήματος στο Ληξούρι– για τους παρακάτω λόγους:
. Το Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων λειτουργεί αδιάλειπτα από το ακ. έτος 000-00 μέχρι σήμερα.
. Έχει αναδειχθεί πέρα από φορέας εκπαίδευσης και παροχής γενικής και
εξειδικευμένης γνώσης στα αντικείμενα που θεραπεύει – Τεχνολογία
Ήχου και Τεχνολογία Μουσικών Οργάνων, σε φυτώριο στελεχών της ελληνικής και διεθνούς μουσικής βιομηχανίας, μουσικής εκπαίδευσης και
τεχνολογικής προσέγγισης που σχετίζεται με τη συντήρηση, επισκευή και
κατασκευή μουσικών οργάνων. Τομέας μοναδικός στη χώρα.
. Έχει αποδεδειγμένα συμβάλει καταλυτικά στην ανάπτυξη –πνευματική
και υλική– της περιοχής στην οποία εδρεύει, στο Ληξούρι και γενικότερα
στην Κεφαλονιά.
. Ειδικότερα: Έχει αναδειχθεί σε σημαντικό παράγοντα καταγραφής και

0
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ανάδειξης της κεφαλληνιακής και γενικότερα επτανησιακής υλικής και
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
Το παρόν ομόφωνο ψήφισμα κατατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή του
ΙΑ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, προκειμένου να προωθηθεί στον Υπουργό
Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, στον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Βασίλειο Χρυσικόπουλο και στον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής
του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων κ. Ιωάννη Δραγώνα.
Ληξούρι, Τρίτη  Μαΐου 08
[Ακολουθούν υπογραφές των συνέδρων]

Β. Ψήφισμα για τη στήριξη των πολιτισμικών δομών της Κεφαλονιάς

Κατατέθηκε και εγκρίθηκε την Παρασκευή  Μαΐου, στην καταληκτήρια
συνεδρία, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών.
Το ΙΑ΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο
Διαπιστώνοντας ότι, ιδιαίτερα μετά τους μεγάλους σεισμούς του 0,
αλλά και προϊούσης της οικονομικής κρίσης, πολλές από τις δομές Πολιτισμού του νησιού της Κεφαλληνίας απειλούνται ποικιλοτρόπως με αναστολή
της λειτουργίας τους, ειδικότερα:
(α) Η Ιακωβάτειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Ληξουρίου, κατερειπωμένη από
τον σεισμό απειλείται με κατάρρευση και καθυστερούν οι εργασίες αποκατάστασής της αλλά και μεταφοράς του σπάνιου υλικού της στον χώρο του Μουσείου Ληξουρίου
(β) Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου παραμένει επί τέσσερα χρόνια
κλειστό και είναι άγνωστη η μοίρα του κτηρίου που χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο
(γ) Η Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου και το Λαογραφικό Μουσείο απειλούνται με συρρίκνωση της λειτουργίας τους λόγω της έλλειψης προσωπικού και επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης
(δ) Το Δημοτικό Θέατρο Ληξουρίου παραμένει κλειστό και πληγωμένο βαριά μετά τον σεισμό
Θεωρώντας ότι η ενίσχυση των υποδομών πολιτισμού των νησιών αποτελεί
πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας και της κοινωνίας των πολιτών, ως
μοναδικό εργαλείο διάσωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και παραγωγής πολιτισμού
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αποφασίζει
Να διατυπώσει δημόσια την αδήριτη αναγκαιότητα άμεσης παρέμβασης
τόσο από το κράτος όσο και από την αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολιτών ώστε να αποκατασταθούν όλες οι ζημιές και να εξασφαλιστεί η ομαλή
και παραγωγική λειτουργία των παραπάνω δομών.
Να επισημάνει τις δυσμενέστατες συνέπειες από την αναστολή λειτουργίας των φορέων αυτών αλλά και την απειλούμενη υπολειτουργία τους
Να δημοσιοποιήσει με κάθε μέσο την απαίτηση για ενίσχυση και αποκατάσταση των υποδομών αυτών.

Γ. Ανάθεση της διοργάνωσης του ΙΒ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου στην
Εταιρεία Ζακυνθινών Πολιτισμικών Ερευνών
Στην καταληκτήρια ολομέλεια του ΙΑ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, που
έλαβε χώρα στην Αίθουσα Διαλέξεων της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης Αργοστολίου την Παρασκευή  Μαΐου 08, και αφού ελήφθησαν υπ’ όψιν:
(α) Η εθιμικώς τηρούμενη ανάθεση της διοργάνωσης του επόμενου Πανιονίου Συνεδρίου εκ περιτροπής στα νησιά του Ιονίου
(β) Το γεγονός, ότι, όπως είχε συμβεί μετά το Ε΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, στις εκ περιτροπής διοργανώσεις επόμενος σταθμός είναι το νησί της Ζακύνθου
(γ) Η επιστολή του Προέδρου της Εταιρείας Ζακυνθινών Πολιτισμικών
Ερευνών (και συνέδρου στο παρόν Συνέδριο) κ. Νικολάου Λούντζη, με την
οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον να αναλάβει η Εταιρεία τη διοργάνωση του
ΙΒ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου στη Ζάκυνθο
αποφασίστηκε ομόφωνα
η ανάθεση διεξαγωγής του επόμενου, ΙΒ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, στην
Εταιρεία Ζακυνθινών Πολιτισμικών Ερευνών, και στο νησί της Ζακύνθου.
Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Ζακυνθινών Πολιτισμικών Ερευνών κ. Νίκιας
Λούντζης ευχαρίστησε τους συνέδρους και ευχαρίστως ανέλαβε την ευθύνη
διοργάνωσης του Συνεδρίου για λογαριασμό της Εταιρείας.
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου συγχαίρει την Εταιρεία Ζακυνθινών Πολιτισμικών Ερευνών και εύχεται κάθε επιτυχία στη διοργάνωση και
διεξαγωγή του ΙΒ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΑ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΙΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ηλίας Α. Τουμασάτος
Δρ Ιστορίας, μέλος δ.σ. Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών

Η ώρα των συμπερασμάτων ενός Συνεδρίου είναι ίσως η πιο αμήχανη ώρα.
Η ώρα που αναλογίζεσαι τί είναι αυτό που μένει μετά από πέντε ημέρες και
χιλιάδες λέξεις που εκφωνήθηκαν. Επειδή δεν πιστεύω ότι είμαι κάποιος μεταμοντέρνος homo universalis δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να αξιολογήσω την
συμβολή των πάνω από 00 ανακοινώσεων του ΙΑ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου στο επιστημονικό πεδίο καθεμιάς. Αυτό θα κριθεί από την ίδια την επιστήμη και τις μελέτες που θα ακολουθήσουν αξιοποιώντας ή ανασκευάζοντας
τις ανακοινώσεις.
Θεωρώ ότι το Συνέδριο έδωσε την ευκαιρία αλλά και την ευθύνη σε κάθε
Σύνεδρο να εκθέσει τη μελέτη (ή και τον εαυτό του) στα μάτια των υπολοίπων. Κρίναμε ότι η ελευθερία επιλογής θέματος συνδυασμένη με την επιστημονική ευθύνη μπορούν να αναδειχθούν σε εργαλεία δημιουργικότητας. Το
αποτέλεσμα είναι επίσης ελεύθερος να κρίνει υπεύθυνα ο καθένας.
Θα επιχειρήσω, από την άλλη, να προσεγγίσω το Συνέδριό μας με αυτό
που η διοικητική επιστήμη ονομάζει «έλεγχο των αποτελεσμάτων». Να δούμε, τί στόχους βάλαμε, και τί στόχους πετύχαμε, αν πετύχαμε. Και μ’ αυτό
τον τρόπο, να ανατροφοδοτήσουμε τους οργανωτές του επόμενου Συνεδρίου με
ιδέες και προτάσεις.
Ήδη μιλήσαμε για την ανοικτότητα του συνεδρίου, που οδήγησε σε μεγάλο αριθμό ανακοινώσεων. Αυτό οπωσδήποτε προσέδωσε ποικιλία θεματικών
και πλούτο περιεχομένου, ωστόσο αυτό είχε ως συνέπεια, λόγω των παράλληλων συνεδριών, κάποιοι από τους συνέδρους να μην έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοινού κάποιες ενότητες.
Η «ταξιθέτηση» των χώρων του Συνεδρίου είχε δύο αντικειμενικούς στόχους. Πρώτον, να υπερσκελιστούν τα προβλήματα που δημιουργούσε η αχρήστευση πολλών τέτοιων χώρων από τους σεισμούς του 0, και δεύτερον να
κατορθώσουμε παρόλα αυτά το συνέδριο να είναι συνέδριο της Κεφαλονιάς και
όχι του Αργοστολίου. Είναι ευτύχημα ότι είχαμε ολομέλεια στο πληγωμένο
Ληξούρι αλλά και ότι ξανάνοιξαν οι πόρτες του Πνευματικού Κέντρου Κουρκουμελάτων, ενώ τα δύο κέντρα (Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη και Θέατρο Κέ-
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φαλος) λόγω της εγγύτητάς τους πιστεύουμε ότι διευκόλυναν την παρακολούθηση.
Στόχος του συνεδρίου, διατυπωμένος στην πρώτη του εγκύκλιο ήταν η παρουσίαση ανακοινώσεων γύρω από τους ακόλουθους κλάδους της Επιστήμης:
Αρχαιολογία, Ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων έως την εποχή μας (Πολιτική, των Ιδεών, Οικονομική, κ.λπ.), Ιστορία της Τέχνης (Ζωγραφική, Γλυπτική, Αρχιτεκτονική κ.λπ.), Φιλολογία, Λαογραφία-Κοινωνική Ανθρωπολογία, Θετικές Επιστήμες.
Το αποτέλεσμα μπορεί να το δει κανείς σε μια προσεκτικότερη μελέτη του
προγράμματος αυτού του Συνεδρίου. Τόσο του επίσημου προγράμματος, όσο και
του συνόλου των ανακοινώσεων που πραγματικά ακούστηκαν σε αυτούς τους
χώρους. Εδώ θα διαπιστώσουμε ότι οι ενότητες όπως τελικά διαμορφώθηκαν
ήταν άνισες ως προς τον όγκο των ανακοινώσεων καθεμιάς. Οι Θετικές Επιστήμες δεν μπόρεσαν τελικά να αποτελέσουν ολόκληρη ενότητα ενώ η Ιστορία,
η Αρχαιολογία, η Ιστορία της Τέχνης και η Φιλολογία είχαν μεγαλύτερους
αριθμούς ανακοινώσεων, πράγμα που συνέχισε την «παράδοση» των Πανιονίων
Συνεδρίων ως συνεδρίων των θεωρητικών επιστημών. Αλλά και από αυτές ακόμη απουσιάζουν οι κοινωνικές επιστήμες (Δίκαιο, Κοινωνιολογία, Οικονομία
κλπ). Στοίχημα για τα επόμενα Πανιόνια Συνέδρια πρέπει να αποτελέσει το
άνοιγμα προς τις θετικές και τις κοινωνικές επιστήμες, κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη συνεργασία των αντίστοιχων επιστημονικών φορέων.
Αλλά ακόμη και στις περισσότερο εκπροσωπούμενες ενότητες μπορεί να
διακρίνει κανείς άνισα μεγέθη σε ιστορικές περιόδους ή επιμέρους κλάδους.
Στην ενότητα της Ιστορίας για παράδειγμα κυριάρχησε η Νεότερη Ιστορία
έως το 800, καθώς και οι «ειδικές» κατηγορίες Ιστορίας. Θα θέλαμε περισσότερες ανακοινώσεις από τις λιγότερο χαρτογραφημένες περιοχές της Επτανησιακής Ιστορίας (Αρχαία, Βυζαντινή, Μεσαιωνική), καθώς και για την Ιστορία του Εικοστού Αιώνα, που αντιμετωπίζεται ακόμα με επιφυλακτικότητα.
Πρέπει να δυναμώσει η συζήτηση γύρω από τον εικοστό αιώνα στα Επτάνησα,
κι αυτό είναι ένα ακόμα στοίχημα για τα επόμενα Πανιόνια Συνέδρια.
Περισσότερο αναλογικά κατανεμημένες ως προς τις χρονικές περιόδους
που αφορούν, είναι οι ανακοινώσεις της ενότητας της Αρχαιολογίας, αν και
εδώ οφείλουμε να σημειώσουμε ότι είναι αισθητή η αριθμητική υπεροχή των
ανακοινώσεων που έχουν σχέση με μνημεία της Κεφαλονιάς. Στην Ιστορία
της ζωγραφικής, της χαρακτικής και τις γλυπτικής διαπιστώνουμε μεγαλύτερη γεωγραφική και χρονική ποικιλία, ενώ αισθητά μικρές είναι οι ενότητες
που αφορούν την Ιστορία του Θεάτρου και (κυρίως) της Μουσικής. Στην τελευταία, ευκταίο θα ήταν να είχαμε και ανακοινώσεις για τη μουσική των
Επτανήσων στον 0ό αιώνα.
Οφείλω να σας ομολογήσω ότι στον τομέα της Φιλολογίας αισθάνομαι μεγάλη αμηχανία. Με προβλημάτισε, πρώτον, ο μικρός αριθμός ανακοινώσεων
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γύρω από τη Γλωσσολογία, τη Λαογραφία – Κοινωνική Ανθρωπολογία, τη
Φιλοσοφία, αλλά και τη λαϊκή λογοτεχνία. Από την άλλη, αισθάνομαι ότι η φιλολογία ως επιστήμη φαντάζει στα μάτια μου όλο και περισσότερο παγιδευμένη στον πεπερασμένο εκ των πραγμάτων αριθμό λογοτεχνών και έργων της
εκάστοτε περιόδου που μελετά. Δεν εννοώ τις άκρως ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις που φωτίζουν από νέα οπτική γωνία τα σπουδαία έργα της Επτανησιακής σχολής – και είχαμε τέτοιες στο Συνέδριο. Εννοώ το αίσθημα που μεγαλώνει όσο περνάει ο καιρός, πως το αντικείμενο της φιλολογίας, παρά την αύξηση της λογοτεχνικής παραγωγής, στενεύει και ασφυκτιά. Οι μεγάλοι του
9ου αιώνα διαβάστηκαν πολλές φορές, αλλά επειδή είναι μεγάλοι «ξαναδιαβάζονται» ευχαρίστως. Και μετά, τί; Αν σ’ ένα νησί σήμερα εκδίδονται (ιδίοις
αναλώμασιν) δέκα ποιητικές συλλογές τον χρόνο που μοιράζονται σε συγγενείς και φίλους, σε ποιο βαθμό αυτό θα πρέπει να αφορά την επιστήμη της Φιλολογίας; Μήπως πρέπει η τελευταία να ανοίξει λίγο περισσότερο τα σύνορά
της προς πιο δύσκολους δρόμους, όπως της συγκριτικής ανάλυσης και των
κοινωνικών επιστημών; Είναι μια αγωνία που, και ως ερευνητής αισθάνομαι
όλο και μεγαλύτερη όσο περνάει ο χρόνος. Πρέπει να βρει η φιλολογία μας νέο
βηματισμό, νέους δρόμους. Ποιοι θα είναι αυτοί; Αν τους είχα βρει, θα το ξέρατε ήδη, γιατί θα είχα μια τέτοια ανακοίνωση. Δεν είχα όμως.
Θεωρώ ιδιαίτερα θετική την παρουσία της ενότητας «Τα Ιόνια Νησιά σήμερα», που θα μπορούσε στα επόμενα συνέδρια να διαμορφωθεί ως ένα δυναμικότερο forum ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων που σχετίζονται με πρακτικές εφαρμογές της επιστημονικής γνώσης σε κοινωνικές ομάδες.
Και με αφορμή το τελευταίο, θα ήθελα να εστιάσω σε μια ανάγκη που διαπιστώνω ότι γίνεται ολοένα μεγαλύτερη, όσο περισσότερα γίνονται τα συνέδρια που παρακολουθώ. Αισθάνομαι ότι έχω ανάγκη από λιγότερες ανακοινώσεις και μεγαλύτερες συζητήσεις, αλλά και περισσότερα στρογγυλά τραπέζια. Ίσως θα πρέπει, από το επόμενο Πανιόνιο Συνέδριο να εστιάσουμε περισσότερο στη φιλοσοφία της συν-ύπαρξης, της ανταλλαγής απόψεων, της παραγωγής μέσα από τη σύνθεση και από την αντίθεση. Οι ανακοινώσεις συχνά
παίζουν τον ρόλο παράλληλων μονολόγων, κι αυτό ίσως είναι πολύ ενδιαφέρον
για ένα επιστημονικό περιοδικό ή ένα διαδικτυακό αντίστοιχο. Το συνέδριο
όμως, ως «ζωντανή» συνύπαρξη ανθρώπων από διαφορετικές επιστήμες, είναι
μια τόσο υπέροχη ευκαιρία για συζήτηση, για συνεργασία, για «ζύμωση».
Θα ήθελα λοιπόν από το επόμενο Πανιόνιο Συνέδριο περισσότερα στρογγυλά τραπέζια. Θα ήθελα ομάδες εργασίας, που θα μπορούσαν να ανταλλάξουν
δημόσια τα ευρήματά τους και να παράξουν μέσα στο ίδιο το Συνέδριο νέα
γνώση. Ακόμα και αγώνες λόγου για ζητήματα και αντιθέσεις που έχουν
απασχολήσει την επιστήμη. Όταν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής και της
δράσης μας υλοποιείται εξ αποστάσεως, αυτό το «μαζί» που εγγυάται η φυσική παρουσία των ανθρώπων, συχνά περιορίζεται από τη μοναχικότητα των
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ανακοινώσεων. Θα ήθελα περισσότερες ανοιχτές συζητήσεις γύρω από θεματικές του συνεδρίου και λιγότερες ανακοινώσεις. Περισσότερο «εμείς» και λιγότερο «εγώ».
Ασφαλώς και είναι αναγκαίες οι διαλέξεις σε ένα συνέδριο, και τούτο το
Συνέδριο είχε τη χαρά και την τιμή να περιλάβει στο πρόγραμμά του διαλέξεις
κορυφαίων επιστημόνων. Ίσως θα πρέπει να στοχεύσουμε, σε κάθε συνέδριο,
και σε ένα σεμιναριακό τμήμα όπου κορυφαίοι επιστήμονες θα μπορούν να
μοιράζονται τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους με νέους επιστήμονες, φοιτητές και μεταπτυχιακούς.
Η παρουσία των νέων επιστημόνων θα πρέπει σε κάθε Συνέδριο να είναι
εντονότερη. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε εξαιρετικές ανακοινώσεις από
νέους επιστήμονες και πρέπει, ακόμα και χωρίς ανακοίνωση, να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των νέων στο Συνέδριο. Οι ανθρωπιστικές σπουδές έχουν ιδιαίτερα μεγάλη ανάγκη από τις νέες δυνάμεις. Από εκεί θα προκύψουν οι νέες
ιδέες, οι νέοι τρόποι, οι νέοι δρόμοι. Πρέπει τα επόμενα Συνέδρια να τολμήσουν,
να πειραματιστούν, να μη φοβηθούν να αλλάξουν.
Θα ήθελα να θυμάμαι το ΙΑ΄ Πανιόνιο Συνέδριο ως το τελευταίο από την
αξιόλογη σειρά των συνεδρίων που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, αλλά και το πρώτο
που ανοίγει τη συζήτηση για το τί μέλλει γενέσθαι για να ανανεωθεί ο θεσμός,
να γίνουν τα επόμενα συνέδρια πιο δυναμικά, πιο διαδραστικά, αλλά και πιο
ανοιχτά στην κοινωνία. Εντάξει, ένα επιστημονικό συνέδριο δεν μπορεί να
αφορά όλους, ίσως δεν μπορεί να αφορά καν πολλούς, ωστόσο η γνώση πρέπει
να διαχέεται.
Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τα πρακτικά αυτού του Συνεδρίου εκτός από
την έντυπη μορφή να δημοσιευθούν και στο διαδίκτυο, όπως συμβαίνει ήδη με
τα πρακτικά του προηγούμενου Συνεδρίου, εκείνου της Κέρκυρας – ήδη ο κύκλος της ψηφιακής εποχής είχε αρχίσει από τα πρακτικά του Η΄ Πανιονίου
Συνεδρίου των Κυθήρων που κυκλοφόρησαν και σε δίσκο ακτίνας. Πρέπει να
φροντίσουμε, δε, οι επιστημονικές εταιρείες των Επτανήσων, σε συνεργασία
μεταξύ τους, και για τη σταδιακή δημοσίευση των πρακτικών όλων των συνεδρίων που έχουν πραγματοποιήσει, στο διαδίκτυο. Για τα συνέδρια που έχουν
πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια το εγχείρημα δεν είναι δύσκολο, μια
και τα κείμενα πρέπει να υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή.
Μπορεί να ζούμε σε μια εποχή με πολλές ψηφιακές δυνατότητες και η επιστημονική γνώση να πολλαπλασιάζεται, ωστόσο ολοένα και μικρότερο μέρος
της διαχέεται στην κοινωνία. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε περισσότερες δυνατότητες πρόσβασης σε πληροφοριακές πηγές, και ποτέ άλλοτε ο σκοταδισμός και
οι εκφραστές του δεν γνώριζαν τόσο μεγάλη και ραγδαία εξαπλωνόμενη απήχηση. Η επιστήμη και η γνώση, ιδίως οι ανθρωπιστικές επιστήμες, απαξιώνονται, λιθοβολούνται. Στα μάτια πολλών γινόμαστε «κουλτουριάρηδες» ή «τρελοί επιστήμονες». Η κατάκτηση της γνώσης, η επιστημονική αριστεία, λοιδο-

Συμπεράσματα του ΙΑ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου

7

ρούνται και αποθεώνονται οι προς τα κάτω ισοπεδώσεις που φορούν το μανδύα
διαφόρων ειδών ισοτήτων που δεν είναι ισότητες, είναι ομογενοποιήσεις.
Ευτυχώς ή δυστυχώς, μάλλον ευτυχώς, δεν είμαστε όμοιοι. Νιώθω πολύ
περήφανος που βρίσκομαι σ’ ένα συνέδριο μαζί με αγαπημένους μου καθηγητές, και αντιλαμβάνομαι ότι τα δεκαπέντε λεπτά της ανακοίνωσής μου αποκρυσταλλώνουν πολύ λιγότερη γνώση και εμπειρία από τα δικά τους. Και για
μένα δεν θα ήταν υποτιμητικό αλλά αντίθετα ιδιαίτερα τιμητικό να βρίσκομαι
σε μια ομάδα συζήτησης ή εργασίας υπό τον συντονισμό τους. Κι αναρωτιέμαι πολλές φορές, πόσο δύσκολο είναι να ξεπεράσουμε το εγώ μας για να χαρούμε τη συνεργασία, την ανταλλαγή, ακόμα και τη διαφωνία.
Ναι, πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς για να αλλάξουν και τα συνέδριά μας.
Πρέπει να κάνουμε στην άκρη την εικαζόμενη αυθεντία μας, για να μπορέσουμε να απολαύσουμε πραγματικά τη γνώση που έρχεται από το έργο των
άλλων. Στο συνέδριο δεν κομίζουμε το εγώ μας. Κομίζουμε το έργο μας. Καθώς και την ανοικτότητά μας απέναντι στο έργο των άλλων. Ερχόμαστε για
να αλληλεπιδράσουμε, να εστιάσουμε στην ουσία των πραγμάτων, να εκτιμήσουμε τις νέες ειδήσεις, να μάθουμε. Να γυρίσουμε πίσω και να ξανανοίξουμε
τα βιβλία και τις σημειώσεις μας έχοντας εμπνευστεί, έχοντας ανακαλύψει
άλλες πλευρές των πραγμάτων.
Ακόμα κι αν έχεις ξανακούσει κάτι που ειπώθηκε στο Συνέδριο, ακόμη κι
αν μια ανακοίνωση δεν είναι πρωτότυπη, σου δίνει την ευκαιρία να ξανασκεφτείς. Ναι, κάποια πράγματα ίσως έχουν ειπωθεί πολλές φορές. Ναι, ίσως θα
θέλαμε να είχαμε περισσότερες νέες ειδήσεις απ’ όσες πραγματικά είχαμε,
αλλά τις νέες ειδήσεις δεν τις φέρνει ένα Συνέδριο, τις φέρνει η αρχειακή έρευνα, που δεν έχει ημερολογιακές προθεσμίες, που δεν τελειώνει ποτέ, ενώ το δικό μας Συνέδριο τελειώνει απόψε. Αν λοιπόν αυτό που τελειώνει απόψε είναι
απλώς μια γραμμή στο βιογραφικό μας, τότε αυτό το Συνέδριο δεν πέτυχε τίποτα. Αν όμως αυτό το Συνέδριο έκανε έστω και έναν νέο άνθρωπο να αγαπήσει τη μαγευτική βάσανο της Επιστήμης, τότε πέτυχε τα πάντα.
Το Συνέδριο άλλωστε είναι όλοι οι άνθρωποί του, και σ’ αυτούς θα ήθελα να
απευθύνω τις θερμές ευχαριστίες της Οργανωτικής Επιτροπής.
Πρώτα πρώτα σε όλους εσάς, τους Συνέδρους, που μας τιμήσατε με την παρουσία σας εδώ σε μια εποχή δύσκολη για όλους, και καταθέσατε τις ερευνητικές σας εμπειρίες – οι τόμοι των πρακτικών του συνεδρίου θα δημιουργήσουν το
αποθετήριο αυτής γνώσης, όμως η φυσική σας παρουσία εδώ νομίζω είναι που
χρωμάτισε τούτη δω την όμορφη στιγμή στην ιστορία των Πανιονίων Συνεδρίων.
 χρόνια μετά από το προηγούμενο Πανιόνιο Συνέδριο στην Κεφαλονιά, ο χώρος αυτός γέμισε με αναμνήσεις, αλλά και γέννησε καινούριες αναμνήσεις, αυτές που όλοι θα πάρουμε μαζί μας φεύγοντας από εδώ. Κι αυτό το χρωστάμε σε
όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε λοιπόν μέσα από την καρδιά μας.
Ευχαριστούμε επίσης τους συνδιοργανωτές του Συνεδρίου αυτού: Τον Δή-

8

Ηλίας Α. Τουμασάτος

μο Κεφαλονιάς, την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κεφαλονίας, τον πρόεδρό της κ. Άγγελο Κωνσταντάκη. Την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, τον αντιπεριφερειάρχη κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα. Επίσης, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων.
Θερμές ευχαριστίες και σε όσους εργάστηκαν για το Συνέδριο αυτό: Την
Οικονομική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους κ.κ. Νικόλαο Μπούκα, Νικόλαο Μαραγκάκη και Διονύσιο Γαρμπή.
Τους επιστημονικούς συνεργάτες του Συνεδρίου κ.κ. Θεοδώρα ΖαφειράτουΓαρμπή, Παναγιώτη Ιωάννου, Γεώργιο Λεοντσίνη, Ευθυμία Μαυρομιχάλη,
Νικόλαο Μοσχονά, Περικλή Παγκράτη, Πέτρο Πετράτο, Γεώργιο Πλουμίδη,
Θεοδόση Πυλαρινό και Τένια Ρηγάκου.
Τους ανθρώπους που εργάστηκαν, μαζί με τους παραπάνω, τις μέρες του
Συνεδρίου ως υπεύθυνοι αιθουσών, ή μέλη της γραμματειακής υποστήριξης:
Τους κ.κ. Νίκο Λάσκαρη, Αγγελική Γιαννάτου, Ευρώπη Μοσχονά, Αικατερίνη Αντωνέλου, Ελένη Στελλάτου, Ανδρέα Γαβριελάτο, Έμελη Χατζηχρήστου, Βεατρίκη Γαβριελάτου, Σταματούλα Καλλιβωκά, Χριστοθέα Κοσμάτου, Ειρήνη Μοσχονά, Άντζελα Μαρούλη, και όλο το προσωπικό του Δημοτικού Θεάτρου «Ο Κέφαλος», αλλά και την ομάδα του κ. Όθωνα Κουταβά για
την τεχνική υποστήριξη. Επίσης τους κ.κ. Γεράσιμο Γαλανό και Διονύσιο Κατερέλο που επιμελήθηκαν την ολομέλεια του Ληξουρίου. Δεν θα μπορούσα να
παραλείψω τη συμβολή της κ. Κικής Μοσχοπούλου, που προσέφερε ουσιαστικά στο Συνέδριο σ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και διεξαγωγής του.
Τους χορηγούς του συνεδρίου, χωρίς τους οποίους τίποτα απ’ όσα έγιναν
δεν θα είχε πραγματοποιηθεί.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ακαδημία Αθηνών
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κληροδότημα Σπυρίδωνος Φωτ. Αντύπα υπέρ της Κεφαλληνίας
Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή, που μας χάρισαν τη σημαντική
στιγμή της επαναλειτουργίας του Πνευματικού Κέντρου Κουρκουμελάτων
Kίττυ και Νικόλαος Βεργωτής
Margo και Γεράσιμος Βεργωτής
Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης
Δημήτρης Γιαννικάκης, τηλεπικοινωνιολόγος
Τασία Ευθυμιάτου-Αλισανδράτου, φιλόλογος τ. καθηγήτρια του Γαλλικού
Ινστιτούτου
Αλέξανδρος Καλαφάτης, καθηγητής Μαθηματικών, τ. υφυπουργός
Φώτης Κρεμμύδας, δικηγόρος Αθηνών
Νικόλαος Μπαζίγος Α.Ε.
Διονύσιος Σέρρας, καθηγητής Φιλολογίας, πρ. εκδότης του περιοδικού
Επτανησιακά Φύλλα

Συμπεράσματα του ΙΑ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου

9

Όσους ευγενικά υποστήριξαν το Συνέδριο:
• Κοργιαλένειο Ίδρυμα Αργοστολίου
• Kefalonian Lines, Ναυτιλιακή Εταιρεία
• Ληξούρι Α.Ε. Ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις
• ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς Α.Ε.
• Αυτοτελές Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Κεφαλονιάς
• Λύκειο των Ελληνίδων Παράρτημα Αργοστολίου
• Συνεταιρισμός Παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς
• Χορωδία και Μαντολινάτα Λειβαθούς (μαέστρος: Βασίλης Καλογηράς)
• Κανταδόροι, χορωδία και μαντολινάτα Αργοστολίου
Την κ. Υβόννη Μαρκαντωνάτου, που επιμελήθηκε την έκθεση της συλλογής Φώτη Κρεμμύδα στο Θέατρο «Ο Κέφαλος».
Τη Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλληνίας, και τους καλλιτέχνες κ.κ. Διονύση
Σεμιτέκολο και Βέρα Στραβοπόδη.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συμπολίτες μας που επέλεξαν να παρακολουθήσουν κάποιες από τις συνεδρίες, δείχνοντας το ενδιαφέρον
τους για την επιστήμη και τον πολιτισμό.
Τέλος, θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. Γεώργιο Ν.
Μοσχόπουλο, που ήταν η ψυχή και του προηγούμενου συνεδρίου, το 98 και,
 χρόνια μετά ήταν η ψυχή και του παρόντος. Δεν θέλει να λέμε πολλά, γι’
αυτό θα μείνω σ’ αυτό το ειλικρινές ευχαριστώ.
Είπα νωρίτερα πως το Συνέδριο ολοκληρώνεται, η έρευνα δεν τελειώνει. Η
ευχή είναι το επόμενο Πανιόνιο Συνέδριο να στηριχτεί σε όσα πέτυχε αυτό και
να επιτύχει όσα δεν πέτυχε αυτό. Η Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών
Ερευνών προσπάθησε, έκανε αυτό που μπορούσε, θα ήταν αστείο και γραφικό
μόνοι μας να αυτοθαυμαστούμε και να αυτοεπαινεθούμε. Πάντως, προσπαθήσαμε.
Ναι, ξέρω ότι μετράει το αποτέλεσμα. Εμείς βάλαμε την προσπάθεια. Το
αποτέλεσμα είναι στην κρίση τη δικιά σας και την κρίση όλων. Να είστε όλοι
καλά, και με το καλό να γυρίσετε στα σπίτια σας και στα διαβάσματά σας.
Και στα δύο αυτά, και στα σπίτια και στα διαβάσματα, όπως λέμε και εδώ,
«μπαμπάκι να ναι ο δρόμος σας».
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ΤO OIKOΓENEIAKO ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΡΩΜΑ
ΣΤΟ ΛΥΚΟΥΔΙ ΚΑΙ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΦΙΛΟΣ
Γιάννης Δεμέτης
Συγγραφέας, ιστορικός ερευνητής

Σε απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα της Ζακύνθου,
τη Χώρα, στην περιοχή Λυκούδη, και σε μικρή απόσταση από το κεντρικό δημοτικό νεκροταφείο, βρίσκεται το οικογενειακό κοιμητήριο των Ρώμα.
Πανύψηλα κυπαρίσσια, σηματοδοτούν την ύπαρξή του, και επισημαίνουν
τη θέση του, προτού ακόμα πλησιάσεις κοντά. Η περιοχή οφείλει το όνομά της
σε αρχαία ηγεμονική οικογένεια του Βυζαντίου, ονομαζόμενη Λειχούδη ή Λυκούδη, μέλη της οποίας μετέβησαν από την Κωνσταντινούπολη στις Κυκλάδες και από εκεί στην Κεφαλλονιά.
Κλάδος της οικογένειας το 09, από την Κεφαλλονιά εγκαταστάθηκε
στη Ζάκυνθο, και έδωσε το όνομά της στην προαναφερόμενη περιοχή. Αργότερα η περιοχή μεταβιβάστηκε στην οικογένεια Ρώμα, όπου ανέγειρε πολυτελή
έπαυλη, η οποία δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει, και το οικογενειακό της κοιμητήριο.
Σε μια επίσκεψή μου εκεί, επικέντρωσα την προσοχή μου στο χώρο του
κοιμητηρίου, παραβλέποντας τη γύρω εικόνα, όπως έχει δημιουργηθεί με τις
λογής λογής, δραστηριότητες των περιοίκων.
Το εκκλησάκι του κοιμητηρίου, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Υπεραγίας
Θεοτόκου, ήταν ερμητικά κλειστό. Ο χώρος με τους τάφους κατά τις τρεις
πλευρές του οριοθετείται με ένα χαμηλό σε ύψος τοιχίο. Κατά την τέταρτη
πλευρά, το μεγαλύτερο μέρος του, οριοθετείται από το ναό. Δίπλα στην πρόσοψη του ναού, ένα άνοιγμα στο τοιχίο δεξιά, διαμορφώνει την είσοδο στο χώρο
των ταφών.
Ανάμεσα στα μνημεία, εκτός από τα πανύψηλα κυπαρίσσια, που προανέφερα, φύονται ακόμα μια απολλώνια δάφνη, μια αγριλιά, και κάμποσες πικροδάφνες. Από τα θεόρατα κυπαρίσσια, τα τρία, έχοντας προσβληθεί από την
αρρώστια που ξεραίνει τα κυπαρίσσια στο νησί, εκτείνουν γυμνά τα κλαδιά
τους, ικεσία προς τον ουρανό.
Τρία άλλα, που διατηρούν ακόμα ζωντανή τη φυλλωσιά τους, καθώς και
τα υπόλοιπα δέντρα του χώρου, παρασυρόμενα από ένα ελαφρύ αεράκι, σε ένα
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παιχνίδι φωτός με τις ακτίνες του ήλιου, δημιουργούσαν εναλλασσόμενες φωτοσκιάσεις πάνω στις επιτύμβιες πλάκες.
Ορισμένα από τα παλαιότερα μνημεία, κατασκευασμένα από λευκό πεντελικό μάρμαρο, φέρουν προτομές των νεκρών και είναι κοσμημένα με διάφορα περίτεχνα στολίσματα. Κάποια, φέρουν τις υπογραφές επιφανών γλυπτών,
όπως του Ιάκωβου Μαλακατέ και του Ν. Μόσχου, ενώ κάποια άλλα, τα νεώτερα χρονικά, διακρίνονται για την απλότητά τους.
Περιεργαζόμενος το χώρο, παρατήρησα στην αριστερή πλευρά, δίπλα στο
ναό, ένα μαρμάρινο απλό σταυρό, στο χώμα, με την επιγραφή:
Ανδρέας Κλάδης
+ 907
Πιστός Φίλος
Ποίος όμως, ήταν ο Ανδρέας Κλάδης, ο πιστός φίλος, σύμφωνα με την επισήμανση, που πέθανε το έτος 907; Σε ποιον από τους Ρώμα υπήρξε φίλος;
Ποία ήταν η πράξη φιλίας που οδήγησε ώστε να ταφεί στο οικογενειακό κοιμητήριο των Ρώμα; Ποία η αιτία θανάτου του;
Επειδή η ταφή με προβλημάτισε, άρχισα το ψάξιμο.
Κατ’ αρχήν κατέφυγα στα κείμενα του τελευταίου των Ρώμα, του πολυγραφότατου, βραβευμένου συγγραφέα Διονύση Ρώμα.
Στα Ζακυνθινά, Αθήναι 97, στην ενότητα «Νοσταλγίες», με τίτλο «Ο
Χορός των νεκρών», σελ. 2 έως 2, έχει καταχωρηθεί ένα χρονογράφημα,
που ο Διονύσης Ρώμας έγραψε στις  Φεβρουαρίου 9, και δημοσίευσε στην
αθηναϊκή εφημερίδα Ελευθερία, επομένη χρονιά, των καταστρεπτικών σεισμών του Αυγούστου, με αφορμή τη γιορτή για την ημέρα της μητέρας, και
αναφέρεται στο κοιμητήριο του Λυκουδιού, περιγράφοντας μια «βαλπούργεια
νύχτα», όπου οι θαμμένοι στο κοιμητήριο πρόγονοί του, συνομιλώντας μεταξύ
τους, αλλά και συνομιλώντας με κάποιους από τους πρωταγωνιστές, διαχρονικά, της Ελληνικής ιστορίας, που έχουν ταφεί σ’ άλλους τόπους, «καταργώντας χρόνο και τόπο και ειρμό», ζωντανεύει αλλοτινές μνήμες.
Κανένας όμως υπαινιγμός, καμιά αναφορά, για τον θαμμένο στον ίδιο χώρο Ανδρέα Κλάδη.
Κατέφυγα, στη συνέχεια, στον Λεωνίδα Ζώη, αναζητώντας πληροφορίες
στο Λεξικό του, τίποτα όμως και εκεί. Συνεχίζοντας την έρευνα μου σε άλλα
έργα του Ζώη, εντόπισα ένα κείμενό του, που αναφέρεται στο κοιμητήριο των
Ρώμα, και δημοσίευσε στο περιοδικό Αι Μούσαι το 92, χωρίς να κάνει και
εκείνος αναφορά για τον Κλάδη.
Ακολούθως επισκέφτηκα το Δημοτολόγιο και το Ληξιαρχείο του Δήμου,
αλλά και εκεί δεν βρήκα κάτι σχετικό με τον Ανδρέα Κλάδη και τον θάνατό
του.
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Η χρονολογία όμως, του θανάτου του, 907, μας οδηγεί να αναζητήσουμε
κάποιο συμβάν, που να συνδέεται με τον πολιτικό Αλέξανδρο Ρώμα (869), δεδομένου ότι η περίοδος που μας ενδιαφέρει, καλύπτει τη δική του ζωή.
Παράλληλα αναζήτησα πληροφορίες και από τους απόγονους της οικογένειας, όπου μου ανέφεραν ότι ίσως να επρόκειτο για κάποιον πράγματι οπαδό
του Αλέξανδρου, ή για κάποιο προσωπικό του φύλακα, που θα στάθηκε μπροστά σε σφαίρα, που προοριζόταν για τον ίδιο.
Όμως δεν είχαν κάτι το συγκεκριμένο ακούσει να συζητείται στην οικογένεια, και ως εκ τούτου δεν ήταν σε θέση να απαντήσουν με βεβαιότητα.
Περαιτέρω ψάξιμο, με δεδομένο πλέον την τοποθέτηση της έρευνας στον
χαρακτηρισμό της έννοιας του οπαδού, ή του σωματοφύλακα, με οδήγησαν
στην αναζήτηση κάποιων συμβάντων, που ενδεχόμενα έλαβαν χώρα κατά τις
εκλογικές αναμετρήσεις.
Την η Ιουλίου 907, διεξήχθησαν Δημοτικές Εκλογές στο νησί.
Ο Άκης Λαδικός στο βιβλίο του Η βίβλος των Δημοτικών εκλογών της
Ζακύνθου. (866-99), έκδοση «Νέα Σύνορα», εκδοτικός οργανισμός Α.Α.
Λιβάνη, Αθήνα 998, γράφει σχετικά: «907, Οι εκλογές διεξήχθησαν την η
Ιουλίου μέσα σε οξύτατο πολιτικό κλίμα, τόσο στο Δήμο Ζακυνθίων όσο και
στους Δήμους της υπαίθρου».
Στον Δήμο Ζακύνθου, υποψήφιοι ήταν ο Αντώνιος Δημητρίου Μακρής με
το Κόμμα του Λομβάρδου, και ο Φίλιππος Λουκά Καρρέρ με το Κόμμα του
Ρώμα. Δήμαρχος εκλέχτηκε ο Αντώνιος Μακρής με διαφορά πέντε ψήφων.
Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, στις εκλογές ψήφισαν .900 ψηφοφόροι και έλαβαν ο μεν Μακρής 2.7 ψήφους εις το «Ναι» και .7 εις το
«Όχι», ο δε Καρρέρ 2.68 εις το «Ναι» και .70 εις το «Όχι».
Στο σημείο αυτό, αναγκαία μια παρένθεση, μεταφέροντας το κλίμα των
εκλογικών αναμετρήσεων γενικότερα, και τις συνήθειες που επικρατούσαν
αναφορικά με την επίδειξη ισχύος των κομμάτων.
Τα δύο κόμματα, που κυριαρχούσαν τοπικά, ήταν το Λομβαρδιανό και το
Ρωμιάνικο.
Στο Λομπαρδιανό αρχηγός ήταν ο Κωνσταντίνος Λομβάρδος (820888), τον οποίον διαδέχθηκε την εποχή που εξετάζουμε, ο θετός γιος και ανεψιός του, Κωνσταντίνος (Ντάντος) Αργασάρης Λομβάρδος (89-92),
ενώ στο Ρωμιάνικο την ίδια εποχή, αρχηγός ήταν ο Αλέξανδρος Ρώμας
(86-9).
Το πρωί της ημέρας της εκλογικής αναμέτρησης, συνηθιζόταν, ο επικεφαλής του κάθε κόμματος ξεκινώντας από το σπίτι του, πήγαινε και προσκυνούσε το Ιερό Σκήνωμα του Αγίου Διονυσίου και στη συνέχεια επισκεπτόταν τα
εκλογικά τμήματα, τα οποία ως γνωστό ήταν οι κεντρικές εκκλησίες της κάθε γειτονιάς.
Έτσι ο μεν Λομβάρδος ξεκίνησε με τα πόδια, από την περιοχή της Παλιάς
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Βρύσης όπου κατοικούσε, και συνοδευόμενος από τους οπαδούς του, μέσω της
παραλιακής οδού, επισκεπτόταν τα εκλογικά τμήματα ακολουθούμενος από
τους οπαδούς του. Ο δε Ρώμας, ξεκίνησε από το δικό του σπίτι, που βρισκόταν
δίπλα από το ναό της Κυρίας των Αγγέλων με την άμαξα, και κατευθυνόταν
στο ναό της Αγίας Τριάδος, όπου αφού προσκυνούσε την εικόνα της Παναγίας
της Λαουρένταινας επισκεπτόταν τα δικά του εκλογικά τμήματα.
Κατά τη διαδρομή οι οπαδοί, πυροβολούσαν πότε στον αέρα και πότε τα
βροντάλε των σπιτιών των πολιτικά αντίθετων.
Στην εκλογική αναμέτρηση των Δημοτικών εκλογών της ης Ιουλίου
907, σύμφωνα με μια πληροφορία και όσα θα δούμε στη συνέχεια, οπαδοί του
Λομβαρδιανού κόμματος ανέμεναν στο εκλογικό τμήμα, του ναού της Αγίας
Τριάδος και πυροβολώντας, έπληξαν τα άλογα της άμαξας του Αλέξανδρου
Ρώμα και τραυμάτισαν κάποιον θανάσιμα.
Με αφορμή το γεγονός αυτό, κατέφυγα στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, και αναζήτησα πληροφορίες στον τύπο της εποχής.
Σημειώνω κάτι ιδιαίτερα γνωστό και σήμερα, ότι ανάλογα με την κομματική τοποθέτηση της κάθε εφημερίδας και η σχετική καταχώρηση.
Στην εφημερίδα ΕΛΠΙΣ, έτος ΛΓ΄, φύλ. 67/8 Ιουλίου 907, εις την στήλη –«Ειδήσεις εγχώριοι»– υπάρχει η παρακάτω καταχώρηση:
«Η εκλογή διεξήχθη κατά το πλείστον εν τάξη και ησυχία, δυστυχώς
διεσαλεύθη εν δυοί τμήμασι, το της Αγίας Τριάδος και Οδηγητρίας, εκ
του πολλού ζήλου ενίων οργάνων των κομμάτων, παρά τη ειλικρινή και
ομολογουμένην προσπάθειαν αμφοτέρων των Αρχηγών των κομμάτων,
προς τήρησιν της τάξεως. Δια τα γεγονότα εκφράζομεν την λύπην
ημών, και ιδία δια τον φόνον του Ανδρέου Κλάδη, παρατυχόντος εις τον
τόπον της εκλογής, και κατά κοινήν πάντων ομολογίαν καλού ανθρώπου, όστις όσην αφοσίωσιν και πίστιν και αγάπην είχε προς το κόμμα
εις ο ανήκε και ιδία εις τον Αρχηγόν και κύριον αυτού, τόσην ευγένειαν
και αγαθότητα και ευπροσηγορίαν είχε προς άπαντας ουδέ των αντιπάλων του Αρχηγού αυτού εξαιρουμένων, δικαίως δε άπαντες ανεξαρτήτως κόμματος έκλαυσαν τον τραγικόν αυτού θάνατον».
Στην εφημερίδα ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, έτος ον, φύλ. 2/ Ιουλίου 907, επίσης σχετικό κείμενο με τίτλο: «Επί του αποτελέσματος των εκλογών» – αναφέρει:
«Η εκλογή διεξήχθη καθ’ όλους τους τύπους. Συνέβησαν κατά τη διάρκεια αυτής δύο λυπηρά επεισόδια, αποτελέσματα έχοντα τον φόνον του
ατυχούς όσον και ευγενούς Ανδρέου Κλάδη, και τον τραυματισμόν
τριών ετέρων συμπολιτών μας. Της δικαιοσύνης έργον είναι όπως τάχι-
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στα εξακριβώση τους πρωταιτίους των συμβάντων εκτρόπων, και τιμωρήση αυτούς αυστηρώς, όπως πεισθώσι τα συντηρητικά στοιχεία του
τόπου, ότι εν τη ενασκήσει του υψίστου από της πολιτείας απορρέοντος
δικαιώματός των, ουδεμίαν δύνανται να έχωσιν επιρροήν τα άτακτα και
ταραχοποιά στοιχεία. Οφείλει η δικαιοσύνη της πατρίδος μας, δι’ αυστηράς, ευρείας, ταχείας και μετρημένης ανακριτικής ενέργειας να παραδώση εις τον λαόν δημοσία, δια της ετυμηγορίας της, τους αληθώς πρωταιτίους προκαλέσαντας σκηνάς και γενομένους εμμέσως ή αμέσως
αίτιους των γενομένων ατυχημάτων. Επεραιώθη η ψηφοφορία, εκλήσθησαν αι κάλπαι, εγένετο η καταμέτρησις και η διαλογή των ψήφων
και ουδαμού ουδεμία ηκούσθη φωνή περί καλπονοθεύσεως, επεμβάσεως
ή και εκτρόπων. Εις τα διάφορα εκλογικά τμήματα ουδεμία υπεβλήθη
καθ’ όλην την διάρκειαν της ημέρας ένστασις, ούτε εις τον Δικαστικόν
επόπτην, ούτε εις τον στρατιωτικόν τοιούτον. Μόλις δε δύο ημέρας μετά
την εκλογήν και μετά το από ταύτης επελθών αποτέλεσμα γίνεται λόγος περί καλπονοθεύσεων, περί επιρροής επί της τύχης της εκλογής των
δύο λαβουσών χώραν συμπλοκών, και ο φόνος του ατυχούς Κλάδη, ο
οποίος καθ’ όλην την ημέραν της εκλογής εθεωρείτο τυχαίον δυστύχημα, δια το οποίον εθλίβησαν πάντες και προ παντός άλλου ο κ. Λομβάρδος, καταγγέλεται ως εκ προμελέτης γενόμενος και από πολιτικής
ανασκοπής. Δι’ όλα ταύτα υπεβλήθη εκ μέρους του κ. Ρώμα ένστασις
κατά της εκλογής και η υπόθεσις ευρίσκεται εις τας χείρας της Δικαιοσύνης. Αποφεύγομεν να κάμωμεν οιονδήποτε λόγον επί της ενστάσεως, διότι δεν θέλομεν να φανώμεν ότι προσπαθούμεν να επιρεάσωμεν την
δικαιοσύνην της πατρίδος μας. Ευχής έργον θα ήτο αν έλειπον τα τοιαύτα και αφίνετο ο λαός ευθύς από της επιούσης της εκλογής ίνα εν αδελφική αγάπη και συμπνοία επιδοθή και αύθις εις την βιωτικήν πάλην,
ήτις τοσούτον απεγνωσμένη εν τω πτωχώ τόπω μας διεξάγεται.
Δυστυχώς τούτο δεν εγένετο. Τα δε πάθη και τα μίση τα πολιτικά
υποθάλπονται εισέτι ατυχώς, και θα υποθάλπονται επ’ ολίγας ημέρας
εισέτι, μέχρις ου το σεβαστόν Δικαστήριον εκδώσει την απόφασίν του
και δια ταύτης εξασφαλίσει την ησυχίαν, την ομόνοιαν και την αμοιβαίαν αγάπην και την τάξιν εις τον λαόν της Ζακύνθου, ήτις ατυχώς ας το
ομολογήσωμεν, διεσαλεύθη κατά τας προ της εκλογής της παρελθούσης Κυριακής τελευταίας ημέρας».
Εις το περιοδικόν Αι Μούσαι φύλ. / Ιουλίου 907 στη στήλη «Δεκαπενθήμερον» και σε σχόλιον με τίτλο «Δημαιρεσίαι» αναγράφεται:
«... Η εκλογή διεξήχθη εν πλήρει νομιμότητι, το αυτό δε θα εγράφομεν
και δια την τάξιν, εάν δυστυχώς δεν συνέβαινον αι δύο λυπηραί συμπλο-
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καί έξωθι των Α΄ και Ε΄ τμημάτων, αν και ουδόλως τούτο επέδρασεν επί
του φρονήματος των εκλογέων, ψηφισάντων περισσοτέρων ή κατά τας
προηγουμένας εκλογάς των ετών 90 και 906. Άπασαι αι Αρχαί,
στρατιωτικαί και δικαστικαί εις ας είχεν ανατεθή η εποπτεία της εκλογής, επέδειξαν διαγωγήν ομολογουμένως νομοταγή και ευπρεπή. Εν
συνεδριάσει του Πρωτοδικείου επί των υποβληθεισών υπό του κ. Ρώμα
ενστάσεων κατά του κύρους της εκλογής, και των αντιρρήσεων των κ.
κ. Λομβάρδου και Στεφάνου, Δήμαρχος Ζακυνθίων νομίμως εκλεχθείς,
ανεκυρήχθη ο κ. Αντώνιος Μακρής».
Βλέπουμε λοιπόν, ότι ο Τύπος της εποχής, δημοσιεύοντας τα όσα έλαβαν
χώρα κατά την ημέρα της Δημοτικής εκλογικής αναμέτρησης, σε δύο από τα
εκλογικά τμήματα της πόλης, ρίχνει φως αναφορικά με τον θάνατο του Ανδρέα Κλάδη, αλλά και το κλίμα που επικρατούσε τότε.
Ο Ανδρέας Κλάδης σκοτώθηκε, από τους τυχαίους ή και τους σκόπιμους,
θα λέγαμε, πυροβολισμούς, που έριξαν οι κομματικοί αντίπαλοι του Ρωμιάνικου κόμματος την ημέρα διεξαγωγής της δημοτικής εκλογικής αναμέτρησης
του 907. Και μέχρι σήμερα δεν γινόταν αναφορά στον τόπο της ταφής του.
Η επίσκεψή μου στο οικογενειακό κοιμητήριο των Ρώμα στο Λυκούδι το
αποκάλυψε.
Το γεγονός όμως της ταφής του νεκρού στο κοιμητήριο των Ρώμα, στο
Λυκούδι, σαν τον μόνο που δεν έχει συγγενική σχέση με την οικογένεια, και η
επισήμανση του τάφου του με την ένδειξη του «πιστού φίλου», αναδεικνύει ότι
ήταν για τον Αλέξανδρο Ρώμα ιδιαίτερος και ξεχωριστός.
Χωρίς να μπορέσουμε να μάθουμε περισσότερα, για την προσωπικότητά
του, μένουμε στον χαρακτηρισμό του «Πιστού Φίλου», που σίγουρα μέτρησε
καθοριστικά στην απόφαση του Αλέξανδρου Ρώμα, ενός πολιτικού με πολλές
περγαμηνές, που τίμησε την πολιτική, και που εκτός των άλλων πολέμησε
εθελοντής υπό τον Ριτσιότι Γαριβάλδη το 897 στο Δομοκό, και το 92 πολέμησε με δικό του σώμα Γαριβαλδινών στα Σιάτιστα, Γρεβενά, Μέτσοβο, Δρίσκο, Αργυρόκαστρο και τις μάχες της Μονής Τσέπου. Τραυματίας από τη
μάχη του Δρίσκου επέστρεψε στην Αθήνα. Πέθανε από παραλυσία της καρδιάς την 0η Ιουλίου 9 και τάφηκε στο οικογενειακό νεκροταφείο των Ρώμα, στο Λυκούδι, όπου συνάντησε τον φίλο του.
Ο Ανδρέας Κλάδης, υπήρξε ο φίλος, ο πιστός φίλος, που έπεσε θύμα των
παθών της εποχής, θύμα των μπράβων, των παλικαράδων, των οπαδών ενός
κόμματος, και στην περίπτωσή μας, του αντιπάλου κόμματος.
Ύστερα από  χρόνια, μαθαίνουμε για τον τόπο ταφής του και παράλληλα ξαναζούμε την εποχή. Μία εποχή,  χρόνια μετά την Ένωση των Επτά
Νησιών με τη Μητέρα Ελλάδα. Με τις όποιες πρακτικές και ιδιορρυθμίες της.
Ενδεικτικά και αναφορικά με τους παλικαράδες, μεταφέρω προσωπική

Το οικογενειακό κοιμητήριο των Ρώμα στο Λυκούδι και ο πιστός φίλος

9

μαρτυρία για έναν, που γνώρισα πριν από κάμποσα χρόνια, και ο οποίος συνόδευε σε κάθε μετακίνησή του κάποιον πολιτευτή οπλοφορώντας...
Το να συνοδεύει οπλοφορώντας, και θέτοντας υπό την προστασία του, τον
πολιτευτή, εν αγνοία του θα έλεγα, νόμιζε ότι έκανε την σημαντικότερη πράξη
της ζωής του. Πώς και πώς περίμενε κάθε φορά, την προκήρυξη των εκλογών
για να δείξει πως εκείνος μετρούσε ως παλικαράς.
Κλείνοντας την ανακοίνωσή μου, δανείζομαι ένα κείμενο όπου αναφέρεται
στη δομή της τοπικής κοινωνίας, από το βιβλίο του Νίκου Σ. Πομόνη, Η Ζάκυνθος της μνήμης, εκδόσεις Τρίμορφο, Ζάκυνθος 200, σελ. 20:
«Η ανάγκη όμως για κοινωνική διάκριση ήταν τόσο έντονη, ώστε εξέτρεφε και αρνητικές μορφές ανάδειξης. Εδώ, στο χώρο αυτό, δεσπόζουσα θέση, για την αναμφισβήτητη εξουσία που παρείχε στο φορέα της,
είχε η “παλληκαροσύνη”, η οποία εξάλλου, συχνά αποτελούσε και πόρο
ζωής;! Ο “παλληκαράς” ήταν προσκολλημένος απαραίτητα σ’ ένα πολιτικό κόμμα, στο οποίο παρείχε διάφορες υπηρεσίες.
Στις εκλογές επηρέαζε το αποτέλεσμα, με την παρουσία του έξω
από το εκλογικό τμήμα, όπου έστελνε σπίτι τους, πριν ψηφίσουν, τους
πολίτες, που η γνωστή στη μικρή μας κοινωνία κομματική τους τοποθέτηση ήταν στο αντίπαλο κόμμα, συνόδευε δε τους πολιτευτές του
κόμματος στις περιοδείες, παρείχε “προστασία” στα στελέχη του κόμματος, κ.λπ.».
Σημείωση:
Τελευταία φορά που οι ναοί στο νησί χρησιμοποιήθηκαν για εκλογικά τμήματα ήταν οι βουλευτικές εκλογές της ης Μαρτίου 90.
Ο Φιλιππάκης Καρρέρ ο αποτυχών στην εκλογική αναμέτρηση υποψήφιος
δήμαρχος, είχε νυμφευτεί σε Α΄ γάμο την Ασπασία Ιω. Μελισσηνού.
Η λαϊκή μούσα αναφερόμενη στη εκλογική αναμέτρηση του 907 και στο
αποτέλεσμά της, διασώζει το εξής δίστιχο:
«Τι έχεις Ασπασούλα μου; Αισθάνομαι λιγούρα,
Ακούω σμπάρα στου Μακρή και στ’ Αργασάρη ούρα».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εικ. : Το οικογενειακό κοιμητήριο των Ρώμα στην περιοχή Λυκούδι.

Εικ. 2: Τάφοι μελών της οικογένειας Ρώμα και στο βάθος αριστερά
ο τάφος του Ανδρέα Κλάδη.

Το οικογενειακό κοιμητήριο των Ρώμα στο Λυκούδι και ο πιστός φίλος

Εικ. : Ο τάφος του Ανδρέα Κλάδη με τη χρονολογία θανάτου
και τον χαρακτηρισμό «Πιστός Φίλος».

Εικ. : Ο ναός του κοιμητηρίου, αφιερωμένος στην Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Διακρίνεται το οικόσημο της οικογένειας.
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Εικ. : Ο τάφος του Αλέξανδρου Ρώμα.

Εικ. 6: Το κοιμητήριο των Ρώμα από διαφορετική γωνία.
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Εικ. 7: Προσωπογραφία Αλέξανδρου Ρώμα, ενυπόγραφο έργο Παναγιώτη Νίκα Πλαίσα,
του νεώτερου. Η μοναδική γνωστή ελαιογραφία, που εικονίζεται ο Αλέξανδρος Ρώμας
με πολιτική περιβολή, συλλογή Γιάννη Δεμέτη.

ΠΕΡΙΛΗψΗ

Στην περιοχή Λυκούδι, σε απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα της Ζακύνθου, τη Χώρα, βρίσκεται το οικογενειακό κοιμητήριο της
οικογένειας Ρώμα. Η περιοχή οφείλει την ονομασία της, σε αρχαία ηγεμονική
οικογένεια του Βυζαντίου, που εγκαταστάθηκε εκεί το έτος 09, προερχόμενη από την Κεφαλλονιά.
Στο χώρο του κοιμητηρίου εκτός των μελών της οικογένειας, έχει ταφεί
και ο Ανδρέας Κλάδης, που πέθανε το έτος 907, και ο σταυρός του τάφου
του, εκτός από το ονοματεπώνυμό του φέρει και την ένδειξη “Πιστός Φίλος”.
Ύστερα από σχετική έρευνα,  χρόνια μετά τον θάνατό του, μαθαίνουμε
την αιτία του θανάτου του και τη σχέση του με τον πολιτικό Αλέξανδρο Ρώμα
(86-9), έναν πολιτικό με πολλές περγαμηνές, που τίμησε την πολιτική,
ως υπουργός σε διάφορα υπουργεία και πρόεδρος της Βουλής, και που πολέμησε εθελοντής υπό τον Ριτσιότι Γαριβάλδη το 897 στο Δομοκό, και το 92 με
σώμα δικό του, στο Αργυρόκαστρο, Σιάτιστα, Γρεβενά, Μέτσοβο, Δρίσκο και
στις μάχες της Μονής Τσέπου.
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Παράλληλα ξαναζούμε και μαθαίνουμε την εποχή, με τις όποιες ιδιαιτερότητές της, αναφορικά με τη διεξαγωγή των εκλογικών αναμετρήσεων στο νησί. Ξαναβιώνουμε τις εντάσεις, τις αντιπαραθέσεις, τις επιδείξεις ισχύος των
κομμάτων, τις αντιδράσεις των οπαδών, τον φανατισμό των στρατευμένων
μπράβων, των παλικαράδων. Και εκτιμούμε την ευαισθησία του Αλέξανδρου
Ρώμα, να ενταφιάσει τον Ανδρέα Κλάδη στο οικογενειακό του κοιμητήριο, με
τον χαρακτηρισμό “Πιστός Φίλος”, το μόνο μη μέλος της οικογένειας.

ABSTRACT

In the Lykkoudi area, four kilometers from the capital of Zakynthos, Chora,
there is the family cemetery of the Roma family. The area owes its name to an
ancient Byzantine hegemonic family who settled there in 09, coming from
Cephalonia.
In the place of the cemetery, apart from the members of the family, Andreas
Kladis is buried as well, who died in 907, and the cross of on his tombstone,
besides his name, is also marked with the phrase “True Friend”.
After relative research,  years after his death, we learn the cause of his
death and his relationship with the politician Alexander Roma (86-9), a
politician with many parchments, who honored politics as a minister in various
ministries and president of the House, and who fought as a volunteer under
Ritsioti Garibaltus in 897 in Domokos, and in 92 with his own troop, in
Argyrokastro, Siatista, Grevena, Metsovo, Dricso and in the battles of the
monastery of Tsepos.
At the same time, we relive and learn the time, with any particularities,
regarding the conduct of electoral contests on the island. We relive tensions,
controversies, party power demonstrations, supporters’ reactions, fanaticism of
the armed robbers, of the old men. We appreciate the sensitivity of Alexandros
Roma to bury Andreas Kladis in his family cemetery, with the characterization
“True Friend”, the only non-family member.
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ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ
Ο ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΑΣ
ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Απόστολος Ποντίκας
Φιλόλογος, Δρ Ιστορίας, επίτ. Σχολ. Σύμβουλος

Στα Φερεντινάτα του δήμου Πυλαρέων της Κεφαλλονιάς, ανέτειλε το φεγγοβόλο αστέρι της αγροτιάς, που έγινε ο Αυγερινός των Τεμπών και του Θεσσαλικού κάμπου. Στο Ομόλιο του δήμου Ευρυμενών αναπαύεται ο πρωτεργάτης του αγροτικού κινήματος και ο ηγέτης της σοσιαλιστικής ιδέας στη χώρα μας, Μ. Αντύπας. Ορισμένα στοιχεία που παρουσιάζουμε στην μελέτηέρευνά μας για τον Μ. Αντύπα είναι ανέκδοτα και τα συλλέξαμε από τους κατοίκους των γύρω περιοχών των Τεμπών. Θεωρούμε σκόπιμο να κάνουμε ένα
σύντομο ιστορικό μονοπάτι για τον δήμο των Ερυμενών, το Ομόλιο, το γνωστό
Λασποχώρι, όπου θάφτηκε ο λαμπρός Αυγερινός, καθώς και για τα χωριά
Πυργετό και Ραψάνη, στα οποία διαδραματίστηκαν σημαντικά γεγονότα, που
σημάδεψαν τη ζωή και το τέλος του Αντύπα. Στο μέρος όπου υπάρχει το Λασποχώρι, δηλαδή το σημερινό Ομόλιο, υπήρχε στην αρχαιότητα η πόλη των
Μαγνητών, Ομόλη, όπως μας πληροφορεί ο Στράβων και ο Σκύλακας. Το αρχαίο Ομόλιο κτίστηκε ανάμεσα στα ρέματα Κούτρας και Αγίας Παρασκευής
και είχε σημαντική Ακρόπολη, ίχνη της οποίας υπάρχουν και σήμερα. Για τη
ιστορική αυτή πόλη έχουμε αρκετές πληροφορίες από περιηγητές, ιστορικούς
και ερευνητές. Οι περιηγητές, Leake, Stalin2, Kern, Meziere, αναφέρονται
για την περιοχή των Ευρυμενών, καθώς και για την πόλη Ευρυμενές Εξάλλου, την ίδια αναφορά κάνουν, ο Εκαταίος, Αρβανιτόπουλος6 και Ν. Γεωρ-

. LEAKE, TRABELS, iy .
2. STALIN.
. KERN.
. MEZIERES.
. ΕΚΑΤΑΙΟΣ.
6. Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας, σελ. 67.
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γιάδης7, ενώ ο ιστορικός Προκόπιος προσδιορίζει ότι το φρούριο της Ευρυμενής
το ανοικοδόμησε ο Ιουστινιανός και το οποίο δέσποζε στην περιοχή των Τεμπών8. Σύμφωνα με τον Παυσανία το αρχαίο Ομόλιο ήταν τόπος όπου συνέρχονταν αντιπρόσωποι γειτονικών φυλών, όπως των Μαγνήτων, Περραιβών
και Φθιωτών, οι οποίοι είχαν συνάψει μεταξύ τους Ένσπονδη Συμμαχία, την
Αμφικτιονία των Τεμπών. Το σημερινό Ομόλιο απέχει 9 χιλ. από τη Λάρισα
και βρίσκεται στις υπώρειες του Κισσάβου, δίπλα στον ποταμό Πηνειό και
στη μαγευτική τοποθεσία των Τεμπών. Ήταν πατρίδα του Ευμόλου και γνώρισε σημαντική ακμή τον ον αιώνα, με πολιτικές διαστάσεις, αφού στο μέρος
αυτό συναντιούνταν αντιπρόσωποι των παραπάνω φυλών. Εξάλλου και ο
Στράβων την περιοχή του αρχαίου Ομολίου την ονομάζει Ευρυμενές και εξουσιαστικά την τοποθετεί στη χώρα του Φιλοκτήτη και Ευμόλου.
Εξάλλου, οι Ευρυμενές αποτελούσαν με άλλες 20 θεσσαλικές πόλεις, κοινό ιερό του Αγυιάτη Θεού Απόλλωνα, τον οποίο τιμούσαν με κοινή γιορτή.

Πυργετός - Ραψάνη
Απένατι από το Ομόλιο και στα ριζά του μυθικού Ολύμπου, υπάρχουν τα
χωριά Πυργετός και Ραψάνη9. Το όνομα Ραψάνη, προήλθε από τη λέξη «ραψιάν», που είναι ένα είδος σιταριού και ράψα, που είναι το φυτό ραψάνι, κοινώς
σινάπι. Σε κοντινή απόσταση υπάρχει ο Πυργετός, ο οποίος είχε αρκετά, κούλια, δηλαδή, μικρούς πυργίσκους ή κονάκια των τσιφλικάδων, και εκεί υπήρχε
και το αρχοντικό του Κεφαλλονίτη Σκιαδαρέση, θείου του Μ. Αντύπα. Μαζί
με το Βυζαντινό Πυργωτό (Πυργετό), όπου άναβαν οι φρυκτωρίες στον Όλυμπο, ήταν η Ομόλη, ή το Λασποχώρι, το Λυκοστόμιο0, αργότερα το Τσάγεζι
και Στόμιο, η Καρύτσα, και το Νυχτερέμι. Η Αιγάνη και η Ραψάνη, έχουν
το προνόμιο να καυχώνται για τον ήρωα, Μαρίνο Αντύπα.
Ύστερα από τη σύντομη αυτή ιστορική αναδρομή, ερχόμαστε στον ήρωα,
επαναστάτη, Μ. Αντύπα. Ο Αντύπας, γεννήθηκε στο χωριό Φερεντινάτα της
Κεφαλλονιάς. Σπούδασε στην Αθήνα νομική και προσχώρησε στους κύκλους
των σοσιαλιστών και προοδευτικών, Μετείχε από νωρίς σε έντονες πολιτικές
και κοινωνικές δραστηριότητες και αγώνες. Οι βιογράφοι του τον κατατάσσουν στους κορυφαίους πρωτοπόρους του σοσιαλιστικού κινήματος της Ελλά-

7. Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Η Θεσσαλία, σελ. 7.
8. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ.
9. Κ. ΣΠΑΝΟΣ, Η Ραψάνη μέσου των αιώνων, σελ. 27.
0. ΣΠΑΝΟΣ, Ενθυμήσεις, Στόμιο, Ομόλιο, Καρύτσα.
. Ν. ΒΕΗΣ, Λυκοστόμιο, Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, ήλιος, σελ. 0.
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δας και τον θεωρούν μια προδρομική μορφή των σοσιαλιστικών ζυμώσεων της
εποχής του. Το ανήσυχο και επαναστατικό αυτό παλληκάρι της Κεφαλλονιάς
ήρθε στη Θεσσαλία στο θείο του Σκιαδαρέση, ο οποίος τον έστειλε να διευθύνει
τα κτήματά του, τα οποία βρισκόταν ανάμεσα στα χωριά Ραψάνη, Λασποχώρι-Νυχτερέμι και Πυργετό.

Οι χωρικοί υιοθετούν τις ιδέες του Αντύπα
Στο θεσσαλικό χώρο υπήρχαν αρκετά τσιφλίκια και τσιφλικάδες, αλλά και
πάμπολλοι κολλήγοι, οι οποίοι ήταν σε άθλια κοινωνική και οικονομική κατάσταση, που δούλευαν για ένα κομμάτι ψωμιού2. Ακριβώς η άθλια αυτή κοινωνική κατάσταση των χωρικών και οι κοινωνικές αντιλήψεις του Αντύπα,
στάθηκαν αιτία να υιοθετήσουν οι χωρικοί τα μηνύματα και να γίνουν φανατικοί οπαδοί του.
Ο ίδιος τόνιζε στους εξαθλιωμένους χωρικούς τα εξής: «Θέλουμε, ό,τι θέλει
ο Χριστός». Αυτές οι σαφείς κοινωνικές του ιδέες με θεολογικό και χριστιανικό περιεχόμενο συνταιριάζουν με αυτές του Ι. Χρυσοστόμου, ο οποίος σε κάποια ομιλία του για τη θέση των γεωργών, κολλήγων έλεγε τα εξής: «Η συμπεριφορά των γαιοκτημόνων απέναντι στους γεωργούς-κολλήγους είναι
απάνθρωπη. Οι γαιοκτήμονες κακομεταχειρίζονται τους άθλιους και ταλαίπωρους γεωργούς και γίνονται ωμότεροι και από τους βάρβαρους. (6 ομιλία
στον Ματθαίο, ελληνική Πατρολογία, σελ. 8, 9, 2).» Ακριβώς τις απόψεις αυτές του Χρυσοστόμου ενστερνιζόταν και ο Αντύπας. Οι χωρικοί, έλεγε,
διατελούν σε δουλεία και είναι ασυμβίβαστο αυτό ως προς την ελευθερία και
τα ατομικά δικαιώματα.
Η σκληρή δουλειά, η ταλαιπωρία, η πείνα έχουν σακατέψει τους κολλήγους, οι οποίοι ζουν κάτω από το φόβο και την απειλή των τσιφλικάδων.
Τα ίδια λόγια στην ομιλία του αναφέρει και ο ιερός Χρυσόστομος.
Οι γαιοκτήμονες από τους κόπους των γεωργών-κολλήγων και από τον
ιδρώτα τους, γεμίζουν τις αποθήκες και τα πατητήρια, ενώ στους γεωργούς
πετούν ένα ευτελές ποσό για πληρωμή. Έτσι, οι ιδέες του επαναστάτη Αντύπα ήταν κοντά με αυτές των Πατέρων της Εκκλησίας μας για κοινωνική δικαιοσύνη. Ο Αντύπας στις συζητήσεις και τις ομιλίες του επεσήμανε πως ο
κακός αρνητικός παράγοντας για την κοινωνική αδικία είναι το κακό καθεστώς, το οποίο για να γκρεμιστεί χρειάζεται, πάλη, αντίδραση και επανάσταση. Η ιδέα του Αντύπα για εξέγερση δεν ήταν απλά μια μορφή πάλης, αλλά

2. Γ. ΤΣΟΠΟΤΟΥ, Γη και Γεωργοί Θεσσαλίας, σελ. 6.
. Ι. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ, Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία, σελ. 27.
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ήταν μια και μοναδική για να εκριζωθεί το κακό της αδικίας. Την ιδέα αυτή
τη θεωρούσε ως ένα είδος πανάκειας, ικανής να θεραπεύσει τις κοινωνικές
αδικίες. Η ιδέα της εξέγερσης αποτελεί για τον Αντύπα την κορυφαία κατάληξη πολλών αγώνων. Πίστευε πως πρέπει να γίνει διανομή των εδαφών του
θεσσαλικού χώρου, αδιάφορο αν τα εδάφη αυτά ανήκαν στο δημόσιο ή στους
τσιφλικάδες και να δοθούν στους αγροτικούς πληθυσμούς με αποζημίωση του
δημοσίου και των τσιφλικάδων και να συσταθούν αν είναι δυνατόν και αγροτικοί συνεταιρισμοί. Μεγάλη τομή στις απόψεις του για τη διανομή των εδαφών ήταν και τα βοσκοτόπια. Επειδή τα χωριά γύρω από τα Τέμπη έχουν σύνορα με τις υπώρειες του Κισσάβου και του Κάτω Ολύμπου, είχε συστήσει μια
επιτροπή βοσκών, που θα διαχειρίζονταν τις ακαλλιέργητες περιοχές ή, οι
οποίες καλύπτονταν από πουρνάρια και άλλα μικρά φυτά για τα αιγοπρόβατα.
Συγκεκριμένα μοιράστηκαν στους κτηνοτρόφους κομμάτια, τα οποία φύλαγαν ως λιβάδια για την χειμερινή κυρίως περίοδο. Πίστευε γενικά σε μεταρρυθμίσεις του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, οι οποίες συνέπιπταν και με το
αγροτικό κίνημα της Θεσσαλίας. Έτσι, με τη διανομή της γης και των βοσκοτόπων, οι χωρικοί θα μπορούσαν να γίνουν ελεύθεροι και να ζήσουν ευτυχισμένα και αδελφωμένα. Σε κάθε σύναξη διακήρυττε το σοσιαλιστικό του πρόγραμμα, με τους βαθύτερους στόχους για δικαιοσύνη, ισότητα, αλληλεγγύη
και ειρήνη. Στα πρωτοποριακά του σχέδια ανήκει και η κατάργηση των φυλών και πατρίδων, καθώς και κατάργηση αφεντικών και δούλων. Ζητούσε
την κατάργηση της βασιλείας και του κληρονομικού δικαιώματος,την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και την περιφρούρηση των δικαιωμάτων
του λαού. Εξάλλου, η κατάργηση των φόρων ήταν το πρώτο μέλημα του, οι
οποίοι βαρύνουν τις εργατικές τάξεις και τα είδη πρώτης ανάγκης. Ζητούσε
μέσα από το πρόγραμμά του την προοδευτική φορολογία του Κεφαλαίου, του
εισοδήματος, την ασφάλιση των εργαζομένων και τον περιορισμό των μεγάλων μισθών. Στο πρόγραμμά του είχε πρόταση για κατάργηση της Σταφιδικής Τράπεζας και της παρακράτησης της σταφίδας. Εκτός από τις ιδέες και
τα οράματά του που προσπαθούσε να μεταδώσει με τις συζητήσεις και τις
ομιλίες του παρουσίαζε και συγκεκριμένες και αξιόλογες ενέργειες για την
Αυτοδιοίκηση και την Αποκέντρωση των Δημόσιων Υπηρεσιών. Ήρθε από
την Κεφαλονιά στη Θεσσαλία και έμεινε στον Πυργετό, κοντά στο θείο του
Σκιαδαρέση, ο οποίος τον έβαλε επιτηρητή των κτημάτων του, που ήταν στη
Ραψάνη, Πυργετό και Λασποχώρι. Και αναδείχτηκε μια σημαντική μορφή
ηγέτη της σοσιαλιστικής κίνησης στην Ελλάδα.
Η σκληρή δουλειά, η ταλαιπωρία, η πείνα έχουν σακατέψει τους κολλή-

. Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ιστορία και συνεταιρισμός Αμπελακίων και Τεμπών, σελ. 9.
. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 6ος, σελ. 69.
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γους, οι οποίοι ζουν κάτω από το φόβο και την απειλή των τσιφλικάδων. Αρκετά κοντά οι ιδέες του Αντύπα με τους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Αντύπας πίστευε στη διανομή των εδαφών του θεσσαλικού χώρου και ότι έπρεπε να
δοθούν χωράφια στους αγροτικούς πληθυσμούς, με αποζημίωση του δημοσίου.
Πίστευε στις μεταρρυθμίσεις του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, καθώς και στην
ισότητα, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ειρήνη. Ζητούσε την κατάργηση των μεγάλων φόρων και ιδιαίτερα αυτών που βαρύνουν τις πρώτες βιολογικές ανάγκες των φτωχών χωρικών. Μήπως και σήμερα, δεν βιώνουμε
και εμείς αυτό το πρόβλημα; Στο πρόγραμμά του είχε και μεταρρυθμίσεις για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου πρότεινε την αποκέντρωση των υπηρεσιών.
Εκτός από τις ιδέες και τα οράματά του, που προσπαθούσε να τα μεταδώσει
με τις συζητήσεις, τις ομιλίες και το διάλογο, είχε παρουσιάσει αξιόλογες προτάσεις και για κοινωνικά έργα. Άλλωστε, πολύ σωστά χαρακτηρίστηκε ως
ένας απλός λαϊκός κοινωνικός εργάτης. Τα χωριά Ραψάνη, Πυργετός, Τσάγεζι και Λασποχώρι ήταν ο τόπος κοινωνικής δράσης του. Στο Λασποχώρι,
βρήκε καλύτερους ανθρώπους και πρόσφορο έδαφος και για το λόγο αυτό
εγκαταστάθηκε στο φτωχό αυτό χωριό. Η δραστηριότητα του Αντύπα ήταν
διττή: η μία ως εκπροσώπου του θείου του Σκιαδαρέση και η άλλη αυτή του
επαναστάτη σοσιαλιστή. Aπό τη θέση του διευθυντή στα κτήματα του θείου
του, ανέπτυξε δραστηριότητα, για την ανακούφιση των εξαθλιωμένων αγροτών6. Ως σοσιαλιστής επαναστάτης ανέκτησε δραστηριότητα στο τοπικό
αγροτικό κίνημα της περιοχής Λάρισας, όπου οι κολλήγοι είχαν αρχίσει από
το 88, τον κοινωνικό τους αγώνα7. Ο ανατέλλων Αυγερινός των Τεμπών,
μετέδωσε την ιδέα της εξέγερσης των αγροτών και προετοίμασε τον μεγάλο
αγροτικό ξεσηκωμό στο Κιλελέρ. Τα οράματά του, τις απόψεις και ιδέες του,
προσπαθούσε να τα διαδίδει παντού με τις συζητήσεις, διάλογο και ομιλίες μέσα στα καφενεία των χωριών. Στο Λασποχώρι, ο Αντύπας είχε πολύτιμους
συνεργάτες, οι οποίοι βοηθούσαν το έργο του. Τα παρακάτω πληροφοριακά
στοιχεία, που αφορούν τους συνεργάτες του Αντύπα, είναι ανέκδοτα και μου
τα έδωσε πριν πεθάνει, ο μπάρμπα Χαρίλαος Τσάρας, από το Τσάγεζι, ο Καπετάνιος, όπως τον αποκαλούσαν, 9 χρονών, o Μπανιός, Εμμανουήλ από το
Λασποχώρι και ο Γιάννης Σαράφης από τον Πυργετό.
Για το Λασποχώρι, ο Αντύπας έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη, γιατί οι κάτοικοι
ήταν πολύ αδικημένοι, αλλά και γιατί τον μαγνήτιζε η ονομασία του χωριού.
Εκεί, είχε άμεσους συνεργάτες τον πρόεδρο, Γ. Εμμανουήλ, τον Δ. Πιτσιάβα,
τον Σ. Τσιάρα και τον Β. Κορομηλά. Στο χωριό έγινε ένα μικροεπεισόδιο με
τους κατοίκους, όταν οι οπλοφόροι χωροφύλακες του τσιφλικά Χαλκιόπουλου,

6. Εφημερίδα Άστυ, έτος Ζ΄, φ. 8, σελ. .
7. Λ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ, Το έπος των Αγροτών, 88-99, σελ. 2.
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συγκρούστηκαν με τους αδύναμους κολλήγους. Από τη σύγκρουση αυτή τραυματίστηκαν, οι Λασποχωρίτες Ν. Χουλάρας, Ν. Μπανιός και Γ. Χαδούλης. Ο
θείος του Σκιαδαρέσης, αργότερα αγόρασε τα κτήματα του Χαλκιόπουλου.
Ο Αντύπας είχε δύο δυναμικούς συνεργάτες, τον Γιάννη Αιμίλη και τον
εξαδελφό του Π. Σκιαδαρέση από τον Πυργετό, με τους οποίους πρωτοστάτησε το 907, σε ένα τοπικό συλλαλητήριο στο Λασποχώρι. Ο Αντύπας, προαισθανόμενος τον γρήγορο θάνατό του, είπε στον Σπύρο Τσιάρα και στους φίλους του: «Εδώ, θα με θάψετε». Είχε ζυμωθεί και ταυτιστεί απόλυτα με τους
απλούς κατοίκους του χωριού, παρά με τους κατοίκους της Ραψάνης και
Πυργετού.
Οι λόγοι του Αντύπα ένωναν την αγωνιστικότητα των χωρικών και ιδιαίτερα του Λασποχωρίου, αφού ο ίδιος με την αγωνιστική μορφή και δραστηριότητα του ενέπνεε τους ανθρώπους8. Δυστυχώς, όμως, ορισμένοι, όταν έμεναν
μόνοι τους, από φόβο των αγροφυλάκων, των επιστατών και των τσιφλικάδων,
λύγιζαν και ξεχνούσαν τα λόγια του κήρυκα της επανάστασης.
Για να μη χάσουν τα χαμοκέλα, που ήταν το ζευγάρι βοδιών για όργωμα,
πανικοβάλλονταν και υποχωρούσαν.
Μολαταύτα, πολλοί χωρικοί, αγρότες, κολλήγοι, είχαν ασπασθεί τον ουμανιστικό-χριστιανικό-σοσιαλισμό του Αντύπα και αψηφούσαν τους κινδύνους.
Στο Λασποχώρι, ο Αντύπας, σύμφωνα με την μαρτυρία του Τσιάρα και
Μπανιού, είχε τέτοια πειθώ, που μπόρεσε και έκανε οπαδό του τον σκληρό
μπράβο του τσιφλικά, Χαλκιόπουλο, ο οποίος φυσικά κυνηγήθηκε μετά ανηλεώς. Στο καφενείο του Λασποχωρίου, όπως μου ανέφεραν οι συνομιλητές μου,
σημειώθηκε ένα σοβαρό επεισόδιο. Ο φίλος, αγροφύλακας του Αντύπα, Αγγελόπουλος, που ήταν ζωντανό και εφτάψυχο παλληκάρι, προσπαθούσε να πείσει
ορισμένους υποτακτικούς των τσιφλικάδων να ενστερνιστούν τις ιδέες το
Αντύπα και να γίνουν οπαδοί του. Πάνω στα λόγια, άναψε ο καβγάς και ήρθαν στα χέρια οι υποτακτικοί με τον αγροφύλακα και με άλλους οπαδούς του
Αντύπα. Τη στιγμή του καβγά μπήκε στο καφενείο και ο Αντύπας και ως
από μηχανής Θεός, σταμάτησε ο καβγάς. Ο Αντύπας έφερε τη συμφιλίωση,
την ειρήνη και ομόνοια γιατί πάντα κοιτούσε τους συνανθρώπους κατάματα.
Και μιλούσε μέσα στην καρδιά τους. Μερικοί, τελικά, έγιναν οπαδοί του και
εγκατέλειψαν τους τσιφλικάδες. Ακριβώς για το λόγο αυτό οι κάτοικοι του
Λασποχωρίου έτρεφαν αγάπη και σεβασμό για τον Αντύπα, ενώ οι αφέντες
του Πυργετού και της περιοχής έτρεφαν άσπονδο μίσος και εκδίκηση. Ο Πυργετός υπήρξε για τον Αντύπα χώρος ιδεολογικής δράσης και αντίδρασης με
τους άρχοντες, αλλά και μελέτης, αφού το μικρό του γραφείο στο σπίτι του

8. ΒΛΗΣΜΑ-ΤΣΙΝΤΙΛΗ, Ρ.Μ., Αντύπας, μια από τις Αγωνιστικές μορφές, σελ. -.
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θείου του Σκιαδαρέση ήταν γεμάτο από βιβλία, ιστορικά, νομικά και λογοτεχνικά. Στο μυαλό του είχε καταστρώσει ένα πρόγραμμα κοινωνικό που θα
έβγαζε τους κατοίκους των χωριών από τη φτώχεια και τη μιζέρια και θα διευκόλυνε την επικοινωνία των κατοίκων με τα γειτονικά χωριά. Πίστευε ότι ο
τόπος για να αναπτυχθεί, πρέπει να έχει υποδομή και για το λόγο αυτό άρχισε
τη δράση με τους συνεργάτες του. Στο Λασποχώρι, είχε έμπιστους συνεργάτες, όπως τους Β. Πιτσάβα, Σ. Τσιάρα, Χαδούλη, Κουκουράβα, και Χουλιάρα. Συνάμα είχε και την υποστήριξη στο κοινωνικό και ανθρωπιστικό του έργο, τον προεστό, Β. Μούλο, τους χωρικούς κολλήγους, Αδάμη, Κολλάτο, Σαράφη, Καρπούζα, Λιάνο, Ρήγα και ο πάντα παρορμητικός Γιάννης Αμίλης. Ο
ίδιος γύριζε με ένα λευκό άλογο, ουγγαρέζικο και επιστατούσε σε κάθε κοινωνική και συνολική δραστηριότητα των κατοίκων, στο Λασποχώρι, το Στόμιο,
το Νυχτερέμι, Αιγάνη. Πάνω στο άλογό του με το τσιγκελωτό μουστάκι,
έμοιαζε σαν φτερωτός άγγελος. Οι κάτοικοι με τα άλογα, τα γαϊδουράκια, τις
βοίδάμαξες, κουβαλούσαν πέτρες, ξύλα, άμμο, χαλίκι, για το χτίσιμο των δρόμων, την κατασκευή μικρών γεφυριών και το δέσιμο των λυσσαριών. Στη διάνοιξη αγροτικών δρόμων, για την ομαλή κυκλοφορία των κατοίκων, αλλά και
για την επικοινωνία μεταξύ των γειτονικών χωριών Στο πρόγραμμα του ήταν
και κατασκευές πλατειών μέσα στα χωριά, ο εξωραϊσμός των κοινοτικών
χώρων και αναστήλωση παλιών γεφυριών και καμάρων.
Το όνειρό του ήταν να κτιστούν σχολεία για τη μόρφωση των παιδιών των
φτωχών χωρικών. Για το λόγο αυτό, ο ίδιος πρωτοστάτησε στο Λασποχώρι
για το χτίσιμο Δημοτικού Σχολείου. Παράλληλα, προέτρεπε τους κατοίκους
να στέλνουν τα παιδιά στο Σχολείο για να μάθουν γράμματα. Επειδή οι φτωχοί κάτοικοι του χωριού ασχολούνταν με τα αιγοπρόβατα και απασχολούσαν
τα παιδιά τους σε αυτά, ο Αντύπας τους έκανε παρατήρηση λέγοντας: «Εσείς
είστε σκλαβωμένοι στους τσιφλικάδες, θέλετε και τα παιδιά σας να τα σκλαβώσετε στα λιγοστά γίδια και να μη μάθουν γράμματα, για να αποτινάξουν
το καθεστώς των τσιφλικάδων;» Στη σκέψη του και στα όνειρά του ήταν να
κτίσει και Γεωργική Σχολή στο Λασποχώρι και να συστήσει έναν ψαράδικο
συνεταιρισμό στο παραλιακό Τσάγεζι, αλλά αντιμετώπισε την αντίδραση των
τσιφλικάδων και ίσως και του Υπουργείου και για το λόγο αυτό δεν προχώρησε. Στο καφενείο του χωριού, ο αγροφύλακας του Αντύπα, Αγγελόπουλος,
προσπαθούσε να εξηγήσει τις ιδέες του στους υποτακτικούς, που ορισμένοι φοβούνταν μη χάσουν τα «χαμοκέλα» και δεν ήταν και τόσο δεκτικοί στα μηνύματα, με αποτέλεσμα να προκληθεί κάποια διένεξη, αλλά, όμως, η παρέμβαση του Αντύπα έφερε την ηρεμία και τη γαλήνη. Άλλωστε, ο Αντύπας κοιτούσε κατάματα τους χωρικούς, οι οποίοι τον αγάπησαν και τον λάτρεψαν. Ο
Αντύπας ήθελε να βγάλει το Λασποχώρι από τη φτώχεια, τη μιζέρια και να
κάνει υποδομές, τόσο σε αυτό, όσο και στα άλλα χωριά. Εξάλλου, έχοντας
τους συνεργάτες του, Β. Πιτσιάβα, Γ. Χαδούλη, Σ. Τσιάρα, Κουκουράβα,

72

Απόστολος Ποντίκας

Αμίλη και Χουλιάρα, από το Λασποχώρι, γύριζε στα χωριά των Τεμπών και
βλέποντας τις χαμοκέλες των κολλήγων, τους προέτρεπε να τις γκρεμίσουν
και να κάνουν σπίτια για ανθρώπους και όχι για ζώα.
Η περιοχή του Ομολίου, από την αρχαιότητα, όπως μας πληροφορεί ο
Παυσανίας είχε αναπτύξει έναν τεχνικό πολιτισμό, με την δημιουργία αγγειοπλαστικής τέχνης, εργαστήρια κατασκευής πήλινων ειδών, και κεραμοποιείο,
το οποίο είχε κατασκευάσει ο Μένωνας και Θεόδοτος9.
Στο Λασποχώρι, λοιπόν, ο Αντύπας, βλέποντας υπολείμματα αυτών των εργαστηρίων και λόγω αρκετής κόκκινης λάσπης, βοήθησε να επανιδρυθούν τα
πατητήρια κατασκευής πλίνθων, κεραμοποιίας και ασβεσταριών, για το χτίσιμο των νέων σπιτιών. Με τα κάρα και τα ζώα οι χωρικοί μετέφεραν στα χωριά
τους τα υλικά κτισίματος των σπιτιών από το Λασποχώρι. Μάλιστα είχε επιφορτίσει στον έμπιστο φίλο του, αγροφύλακα Αγγελόπουλο να μεριμνά για την
κοπή ξύλων κερεστέδων, καβαλάρηδων και άλλων υλικών για την κατασκευή
των οικιών. Ήθελε οι άνθρωποι να ζουν σε υγιεινούς χώρους με κάποιες σχετικές ανέσεις και να ξεχωρίζουν από τα ζώα, όπως ακριβώς τόνιζε και υπενθύμιζε στους χωρικούς. Οργάνωσε συσσίτια για τα φτωχά παιδιά, όπου μάγειροι
ήταν εθελοντές κάτοικοι και εθελόντριες γυναίκες. Ο Αντύπας βοήθησε στις
ελλείψεις των τοπικών ναών, αλλά και αρκετούς ιερείς. Έτσι, ο παπα-Στέφανος
του Λασποχωρίου, ενημέρωσε τον Αντύπα για ελλείψεις του ναού του από εικόνες, στασίδια και δεσποτικό και εκείνος αμέσως χρηματοδότησε το ναό από το
Ταμείο Διεύθυνσης Κτημάτων των Τεμπών. Εξάλλου, όπως διηγούνται οι κάτοικοι του Στομίου, ο Αντύπας επισκεπτόταν και την Κομνήνειο Μονή του χωριού τους και πρόσφερε κάθε βοήθεια στους λιγοστούς μοναχούς20.
Ο Αντύπας είχε γνώμη ακόμα και για τον γάμο, που τον θεωρούσε σημαντικό μυστήριο και εξηγούσε στους χωρικούς ότι έχουν το δικαίωμα να παντρεύουν τα κορίτσια τους, χωρίς την έγκριση και άδεια των αφεντάδων και
να παίρνουν όποιον αυτά θέλουν. Αφορμή για το θέμα του γάμου έδωσε ο γέρο
Σωτήρης Νίκζας, που καταγόταν από την Ελασσόνα και εργαζόταν στα
κτήματα του θείου του, οποίος ζητούσε την άδεια του σούμπαση για να παντρέψει την κόρη του.
Ο Αντύπας υπήρξε μαχητικός, ανέδοτος, συνεπής και άκαμπτος μαχητής
των φυσικών και απαράγραπτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλύγιστος και
ανυποχώρητος στην ιδεολογική του πίστη, έγινε ο ηγέτης του αγροτικού κινήματος2. Αποκαλούσε τον εαυτό του υπηρέτη του λαού, επαναστάτη και υπερασπιστή των δικαιωμάτων και της ελευθερίας. Οι φίλοι του και ομοϊδεάτες

9. ΜΠΛΕΤΣΑΣ, Χ., Τα Τέμπη και η γειτονική περιοχή, σελ. 7.
20. ΠΟΝΤΙΚΑΣ, Α., Το Λυκοστόμιο και η Κομνήνειος Μονή, σελ. 8.
2. ΚΟΡΔΑΤΟΣ, Ι., Σελίδες από την ιστορία αγροτικού κινήματος στην Ελλάδα, σελ. -79.
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του, συμμερίζονταν τις αρχές για δικαιοσύνη, ισότητα, ειρήνη, αλληλεγγύη
και τον αποκαλούσαν πολύτιμο σύντροφο και προστάτη των φτωχών και φροντιστή για την υγιεινή ζωή τους, προτρέποντας να ανοίγουν νέα πηγάδια για
άντληση νερού και να μη κουβαλούν αχαμνό πόσιμο νερό από τον Σαλαμβριά,
τον Πηνειό22. Τον χαρακτήριζαν άκαμπτο εργάτη, διαπρύσιο κήρυκα των ζωντανών αληθειών και ιδεών, εξιλαστήριο θύμα της αμαρτωλής κοινωνίας.
Οι κάτοικοι της περιοχής των Τεμπών είχαν πλάσσει αρκετούς θρύλους
για τον Αντύπα και τον ταύτιζαν με τον ήρωα του Μακεδονικού αγώνα, Π.
Μελά, που έπεσαν και οι δύο αγωνιζόμενοι για την ελευθερία και δικαιοσύνη.
Έχοντας υπόψη τους δύο αυτούς ήρωες, την Κυριακή, 2 Μαρτίου, 200,
με την 00χρονη επέτειο, δημοσίευσα στην εφημερίδα Ημερήσιος Κήρυκας,
Λάρισας, άρθρο, με τίτλο «Ζουν στη μνήμη των κατοίκων των Τεμπών, ο θρύλος Π. Μελάς και Μ. Αντύπας». (Απόστολος Ποντίκας) Για την ιστορία του
θέματος, που αναφέρεται στα δύο αυτά πρόσωπα και στα γεγονότα που συνέθεσαν την ιστορικότητα είναι ένα πολυσήμαντο αφιέρωμα, επετειακού χαρακτήρα, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 00 χρόνων του Μακεδονικού
Αγώνα και μιας περίπου εκατονταετίας από την αγροτική εξέγερση.
Τα γεγονότα αυτά διαδραματίστηκαν στον θεσσαλικό χώρο με πρωταγωνιστές τους απαθανατισμένους για πάντα ήρωες και μάρτυρες, Μ. Αντύπα και
Π. Μελά. Αυτός εδώ ο ευλογημένος τόπος και ο λαός του, διατηρεί στο ακέραιο
και ασκεί δυναμικά τα προνόμια της ιστορίας και τα πλεονεκτήματα της αγωνιστικής ζωής, που την υπόσταση ενσαρκώνει με ιδανικό τρόπο, ο Στρατιώτης
Μελάς και την εκφράζει ο Πολίτης Αντύπας. Με το όπλο ο ένας και με το λόγο ο άλλος έκαναν εφαλτήριο όλο το χώρο της Ιερής Κοιλάδας των παραπήνειων των Τεμπών, με σταθμούς το Τσάγεζι του Μακεδονικού Αγώνα και το Λασποχώρι της Αγροτοεξέργεσης, στην κεντρική Θεσσαλία. Π. Μελάς και Μ.
Αντύπας, ζουν πάντοτε στα Τέμπη, στην εποχή του Κολλήγου που ήταν υποζύγιο του αφεντικού τσιφλικά, του ανέστιου Πενέστη, του ανελεύθερου Ραγιά,
του άστεγου Παρία, του Κούλη, του λευκού σκλάβου. Ο Κοτσαμπάσης η
Αστυνομία, οι υποτακτικοί και μπράβοι των Τσιφλικάδων κυβερνούσαν τους
φτωχούς και ταλαίπωρους αγρότες και όπως, λέγει και ο Βάρναλης, οι μπράβοι, επιστάτες, του λαού των μουνούχων. Ο Π. Μελάς, 870-90, έπεσε στο
ασύνορο πεδίο για την ελευθερία και ο Μ. Αντύπας 872-907, για τη δικαιοσύνη της Μακεδονίας και Θεσσαλίας, που αναστέναζαν από το αβάσταχτο
βάρος της ίδιας τυραννίας ξένων και ντόπιων εκμεταλλευτών.
Και οι δύο διέθεσαν ό,τι πολύτιμο έχει ο άνθρωπος, το αίμα της ζωής τους
για την Αλήθεια και την ελευθερία.
Αμφότεροι θυσιάστηκαν ταυτόχρονα για τα πιο ακριβά ιδανικά που εμπνέ-

22. ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ, Μ., Μια Οθωμανική περιγραφή Θεσσαλίας.
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ουν και επιτάσσουν αγώνες της ζωής. Ήταν σχεδόν συνομήλικες, σχεδόν
στον ίδιο χώρο, όπου είχαν να κάνουν με τον ίδιο χάροντα της μισαλλοδοξίας,
της βίας και των ανθρωποκτόνων συμφερόντων. Τότε οι κολλήγοι μη μπορώντας να αντέξουν τις πιέσεις δέχτηκαν τις ιδεολογίες του Αντύπα, ως μάννα
εξ ουρανού. Οι ανελεύθεροι και άκληροι δουλοπάροικοι, οι αυτάδελφοι που που
δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, και όλο το βιός τους ήταν ένα μεροδούλι μεροφάϊ,
έστειλαν μια γραφή στο βασιλιά, Γεώργιο Α΄, τον λεγόμενο χλευαστικά Μπομπότα, όπου ανέφεραν τα ανείπωτα και απερίγραπτα βάσανα από τους αφέντες. Στη γραφή έλεγαν οι κολλήγοι»:
«Βασιλιά μας, είναι 7 τώρα χρόνια, που ακούσαμε ότι ο τόπος έγινε
ελληνικός και πως γίναμε υπήκοοί σου. Εμείς, όμως τίποτα από αυτά δεν είδαμε ακόμα. Είδαμε μονάχα τους Πασιάδες και τους Τούρκους να έχουν φύγει, αλλά είμαστε ακόμα σκλάβοι και δούλοι σε έλλα αφεντικά, που μας τυραννούν πολύ περισσότερο τώρα, παρά όταν
είχαμε τους Αληπασιάδες. Τότε είχαμε πατρίδα γιατί δεν μπορούσαν
τα αφεντικά να μας κάνουν εξώδικα και να μας αφήσουν γυμνούς,
χωρίς να μπορούμε να δουλέψουμε. Τώρα πατρίδα δεν έχουμε διότι
μας κάμνουν εξώδικον και τρέχουμεν γυμνοί και πειναλέοι να βρούμε
άλλη πατρίδα».
Ωστόσο ο Μακεδονικός αγώνας κα ο αγώνας των αγροτών ταυτίζονται
με τις ίδιες ιδέες, αλλά και τους ίδιους ήρωες. Ο Π. Μελάς, ο οποίος αντιμάχεται τον αφελληνισμό της Μακεδονίας, χάνεται, όπως και ο Μ. Αντύπας.
Αλλά, όμως οι αγρότες γίνονται συνάμα σημαιοφόροι των κοινωνικών αγώνων στο Ομόλιο, Στόμιο και Καρύτσα του Κισσάβου, στην Κρανιά, στην
Πούρλια, στον Παλιόπυργο, στην Αιγάνη, στο Ζάρκο, στα Μ. Καλύβια Τρικάλων, στο Βελεστίνο και στο ένδοξο Κιλελέρ. Είναι οι ιδέες του Μ. Αντύπα που
συναγείρουν και οργανώνουν τους αγρότες σε έναν διαρκή αγώνα ζωής. Ο Μ.
Αντύπας ο μεγάλος αυτός ριζοσπάστης και κοινωνιστής ήταν ο νους και η
ψυχή της αναμέτρησης και έγινε σύμβολο και ίνδαλμα των ξωμάχων του κάμπου. Ο Αντύπας κατακεραύνωσε το σάπιο καθεστώς με την ιδεολογική του
δράση και ύψωσε τη φωνή διαμαρτυρίας, ζητώντας τον κοινωνικό μετασχηματισμό και πρόσφερε τη ζωή του για λαϊκή-εθνική ανεξαρτησία και κοινωνική απελευθέρωση. Ακριβώς με τη δράση του αυτή, μπήκε στο μάτι και στο
στόχαστρο του κατεστημένου και ιδίως στο σκοπευτικό του Μ. Μεταξά, που
ήθελε με κάθε τρόπο να εξοντώσει τον Μαρίνο. Απευθύνθηκε στον Μακεδόνα
αγροφύλακα Γιαταγάνα, στον επιστάτη Αθανασάτο και στον καπετάνιο από
το χωριό Παντελεήμονα του Πλαταμώνα, Ντρούγκα, για να χαλάσουν τον
Μ. Αντύπα. Αυτοί όχι μόνο αρνήθηκαν, αλλά συνάμα προειδοποίησαν τον Μαρίνο για τον κίνδυνο που διέτρεχε. Και τότε το ρόλο του άθλιου φονιά, ανέλαβε
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ο επιστάτης Ι. Κυριάκος έμπιστος των ηθικών αυτουργών Μεταξάδων, Χ.
Ζωγράφου, κ.λπ. Έτσι, έγινε η στυγερή δολοφονία του Κεφαλλονίτη Μαρίνου
τη νύχτα της 9ης Μαρτίου 907, πυροβολήθηκε στην οσφυϊκή χώρα, όπως και
ο Π. Μελάς στη Σιάτιστα.
Ο Πυργετός, όπου δολοφονήθηκε ο Αντύπας, ονομάστηκε νέος «Γολγοθάς» και είναι ο πρώτος νεκρός στον αγώνα του αγρότη και του αγροτικού κινήματος, που οι ιδέες του άνθισαν στο Κιλελέρ.
Στο Ομόλιο κοιμάται τον αιώνιο ύπνο και ο Πηνειός, με το κελάρυσμά του,
ψιθυρίζει παρήγορο άσμα, σα να λέει: «Μαρίνε, δε πέθανες, αλλά ζεις.» Και
σύ, επισκέπτη-προσκυνητή, σαν έρθεις στα Τέμπη, στην Αγία Παρασκευή,
άναψε ένα κεράκι στη μνήμη του Μαρίνου, αγωνιστή.
Τα περισσότερα πληροφοριακά στοιχεία είναι ανέκδοτα, τα οποία συλλέχθηκαν από προσωπική μου έρευνα και δημοσιοποιούνται για πρώτη φορά στο
συνέδριο.
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Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ
ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Διονύσης Μοσχόπουλος
Αναπληρωτής καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου

Εισαγωγή
Τα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα που εκτυλίχτηκαν στην Ελλάδα
κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο δεν έχουν ερευνηθεί επαρκώς, στο πλαίσιο της σχέσης διεθνούς και συνταγματικού δικαίου. Μία παρόμοια προσέγγιση, ωστόσο, δίνει νέες ερμηνευτικές δυνατότητες για τα γεγονότα του
Εθνικού Διχασμού (96-97). Η ανακοίνωσή μας αποβλέπει να φωτίσει
αυτή την πτυχή, με αφορμή την κατάληψη της Κέρκυρας από το γαλλικό
πολεμικό ναυτικό, τον Ιανουάριο του 96, προκειμένου να μεταφερθεί εκεί ο
στρατός και η κυβέρνηση της Σερβίας. Τα ερωτήματα που προκύπτουν, στο
πλαίσιο της παραπάνω προσέγγισης, είναι ποικίλα. Αναφέρω ορισμένα από
αυτά:
• Ποιος ήταν ο νομικός χαρακτήρας της κατάληψης της Κέρκυρας από
τους Συμμάχους; Ποια ήταν τα νομικά επιχειρήματα που επιστρατεύτηκαν; Η κατάληψη αυτή παραβίασε διεθνείς συνθήκες; Ποιος ήταν ο
ρόλος του Κωνσταντίνου στην διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής
της Ελλάδας; Ποια ήταν η επίδραση της ελληνο-σερβικής Συνθήκης
Συμμαχίας του 9, στις σχέσεις της Τριπλής Συνεννόησης (Entente) με την ελληνική κυβέρνηση; πώς συνδέεται η Συνθήκη αυτή με τις
παραβιάσεις του ελληνικού εδάφους που επιχείρησαν τα στρατεύματα
της Entente;
Ωστόσο, τα παραπάνω ερωτήματα καλύπτουν την μία μόνο όψη του υπό
εξέταση ζητήματος, που αφορά τις σχέσεις της Ελλάδας με την Entente, κατά την διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Υπάρχει όμως και μία άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή που αφορά τη Σερβία και ειδικότερα τις συνέπειες που
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είχε η κατάληψή της από τις Κεντρικές Δυνάμεις στην συνέχεια του σερβικού
κράτους. Τα ερωτήματα αυτά συνδέονται τόσο με την εξόριστη σερβική κυβέρνηση, που εγκαταστάθηκε στη Κέρκυρα από το 96 έως το 98, όσο και
με τον σερβικό στρατό, που αφού αναδιοργανώθηκε στην Κέρκυρα, στις αρχές
του 96, μεταφέρθηκε στο μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Αναφέρω ορισμένα
από αυτά:
• Ποιος ήταν ο νομικός χαρακτήρας της σερβικής κυβέρνησης που κατέφυγε στην Κέρκυρα; Υπήρξε συνέχεια ή διακοπή του σερβικού κράτους
μετά την κατάληψη της χώρας από τις Κεντρικές Δυνάμεις; Η λειτουργία μιας fictio juris κυβέρνησης, σε έδαφος ουδέτερου κράτους που
δεν είχε δώσει τη συναίνεσή του γι’ αυτό, είχε συνέπειες στο νόμιμο χαρακτήρα αυτής της κυβέρνησης; Ποια ήταν η νομική φύση του σερβικού στρατού μετά την αποχώρηση του από το έδαφος της χώρας του;
Πώς εξειδικεύεται η αποστολή του, εφόσον δεν υπάρχει πλέον η εδαφική
επικράτεια της χώρας του για να την υπερασπιστεί;
Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα θα αποκαλύψει τις πρωτότυπες
νομικά λύσεις που πρόεκυψαν ως αποτέλεσμα των συνθηκών του πρώτου παγκοσμίου πολέμου.
Με βάση τα παραπάνω ερωτήματα η ανακοίνωσή μας:
• Παρουσιάζει τα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με την κατάληψη
της Κέρκυρας από το γαλλικό πολεμικό ναυτικό,
• Εξετάζει την ελληνο-σερβική Συνθήκη Συμμαχίας του 9, στο
πλαίσιο του ελληνικού Συντάγματος.
• Εκθέτει τα νομικά επιχειρήματα που διατυπώθηκαν σχετικά με τον ρόλο του Μονάρχη και του Κοινοβουλίου, στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής,
• Αναδεικνύει τη σχέση του συνταγματικού με το διεθνές δίκαιο,
• Προβαίνει στο νομικό χαρακτηρισμό της κατάληψης της Κέρκυρας
από το γαλλικό πολεμικό ναυτικό,
• Τέλος, αναλύει τη νομική μορφή τόσο της εγκατεστημένης στην Κέρκυρα εξόριστης κυβέρνησης της Σερβίας, όσο και του σερβικού στρατού, μετά την έξοδό του από τη χώρα του.
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. Το ιστορικό πλαίσιο
Τη νύχτα της 0ης προς την η Ιανουαρίου 96 ο γαλλικός στόλος κατέλαβε το νησί της Κέρκυρας, αφοπλίζοντας αναίμακτα τη φρουρά του. Η
ελληνική κυβέρνηση διαμαρτυρήθηκε θεωρώντας την πράξη αυτή ως παραβίαση της ουδετερότητας της χώρας. Παράλληλα πρόβαλε το επιχείρημα ότι
η Κέρκυρα όπως και τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, σύμφωνα με τις συνθήκες παράδοσής τους στην Ελλάδα, του 86/86, τελούσαν σε κατάσταση
«διαρκούς ουδετερότητας», η οποία δεν συνιστούσε επιλογή της κυβέρνησης
αλλά εις το διηνεκές υποχρέωση της χώρας, που απέρρεε από διεθνείς συνθήκες.
Σκοπός της κατάληψης ήταν η εγκατάσταση στο νησί, του διασωθέντος
σερβικού στρατού, ο οποίος μετά την ολοκληρωτική κατάληψη της χώρας του
από τα στρατεύματα των Κεντρικών Δυνάμεων (Αυστροουγγαρία, Γερμανία,
Βουλγαρία), δεν συνθηκολόγησε αλλά διέφυγε και διασχίζοντας την Αλβανία
κατέφυγε, με την βοήθεια του συμμαχικού στόλου, στην Κέρκυρα. Στόχος
των Συμμάχων ήταν η άμεση αναδιοργάνωση του σερβικού στρατού και η
αποστολή του στο μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζουμε ότι λίγους μήνες νωρίτερα, στις  Οκτωβρίου του 9, είχαν αποβιβαστεί στη Θεσσαλονίκη συμμαχικά στρατεύματα2. Μαζί με τον σερβικό στρατό εγκαταστάθηκε
στην Κέρκυρα η εξόριστη κυβέρνηση τη Σερβίας, η οποία θα παραμείνει εκεί
μέχρι το τέλος του 98. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, θα παραμείνει στην
Κέρκυρα και τμήμα του Κοινοβουλίου της Σερβίας. Κατά το χρονικό αυτό
διάστημα, τον Ιούλιο του 97, θα ληφθεί στη Κέρκυρα η ιστορική απόφαση
για την δημιουργία του γιουγκοσλαβικού κράτους. Η απόφαση αυτή, γνωστή
ως «Διακήρυξη της Κέρκυρας» θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο της εξόριστης
κυβέρνησης της Σερβίας και τον Πρόεδρο της Γιουγκοσλαβικής Επιτροπής.

. S. COSMIN, L’Entente et la Grèce, τ. 2, Paris 926, σσ. 7-2, A. JUMEAU, Le refuge du
Gouvernement National à l’étranger, Aix en Province, 9, σσ. 8-0, M. RADOJEVIC, L.
DIMIC, Serbia in the Great War 9-98, Belgrade 20, σσ. 9-20.
2. S. COSMIN, όπου παραπάνω, τ. , Paris 926, σσ. 6-6.
. Την 2η Ιανουαρίου 96 πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα η πρώτη συνεδρίαση του
Υπουργικού Συμβουλίου της εξόριστης κυβέρνησης της Σερβίας. Βλ. M. RADOJEVIC, L.
DIMIC, όπου παραπάνω, Belgrade 20, σ. 2.
. Η πρώτη συνεδρίαση του εξόριστου σερβικού Κοινοβουλίου θα πραγματοποιηθεί στην
Κέρκυρα, στις 0 Σεπτεμβρίου 96. Σε αυτή θα λάβουν μέρος 08 βουλευτές από τους 66
που περιλάμβανε συνολικά το Κοινοβούλιο. Βλ. M. RADOJEVIC, L. DIMIC, όπου παραπάνω,
Belgrade 20, σ. 2.
. Η Επιτροπή αυτή είχε συγκροτηθεί στο Λονδίνο, την η Μαΐου 9 και αποτελούσε
διάδοχο οργανωτικό σχήμα της Κροατικής Επιτροπής που είχε συγκροτηθεί στη Ρώμη, στις
αρχές του πολέμου. Βλ. A. JUMEAU, όπου παραπάνω, Aix en Province, 9, σσ. 02-0.
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Η αποβίβαση του σερβικού στρατού στην Κέρκυρα θα ξεκινήσει στις 
Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 8 Φεβρουαρίου 96. Ο στρατός διασκορπίστηκε σε όλη την έκταση του νησιού. Το σύνολο του ήταν 6.000 άνδρες6. Ωστόσο, χολέρα και τυφοειδής πυρετός, ασθένειες που είχαν μεταδοθεί
στις τάξεις του πριν την άφιξή του στην Κέρκυρα, είχαν ως αποτέλεσμα τον
θάνατο μεγάλου αριθμού στρατιωτών. Στα τέλη Μαρτίου 96 ο στρατός είχε
ήδη αναδιοργανωθεί και ήταν έτοιμος για τη μεταφορά του στο μέτωπο της
Θεσσαλονίκης. Η πρώτη αποστολή αναχώρησε στις  Απριλίου 96 ενώ οι
τελευταίες αποστολές αναχώρησαν στις 27 Μαΐου 96. Μεταφέρθηκαν συνολικά 7.086 άνδρες σε 7 αποστολές. Η κατάληψη της Κέρκυρας διήρκεσε μέχρι την επίσημη κήρυξη πολέμου της Ελλάδας εναντίον των Κεντρικών
Δυνάμεων, τον Ιούνιο του 977.

2. Το ελληνικό Σύνταγμα και η ελληνο-σερβική
Συνθήκη Συμμαχίας του 9
Τον Ιούνιο του 9 συνήφθη η ελληνο-σερβική Συνθήκη Συμμαχίας, η
οποία συνοδεύτηκε από ένα Στρατιωτικό Σύμφωνο8. Η Συνθήκη συνήφθη
σύμφωνα με το άρθρο 2 του Συντάγματος του 9 που προέβλεπε ότι αρμόδιος για τη σύναψη των συνθηκών συμμαχίας ήταν ο Βασιλιάς, ο οποίος διατηρούσε το δικαίωμα να τις κοινοποιήσει στο Κοινοβούλιο, εάν αυτό δεν έβλαπτε τα συμφέροντα της χώρας. Η Συνθήκη και το Στρατιωτικό Σύμφωνο, μετά την υπογραφή τους από τους Υπουργούς Εξωτερικών των δύο κρατών και
τους εξουσιοδοτημένους αξιωματικούς, ακολούθησαν τον προβλεπόμενο τύπο
επικύρωσης, από τον Βασιλιά, χωρίς τη σύμπραξη του Κοινοβουλίου, στο
οποίο ανακοινώθηκαν, χωρίς ωστόσο να γίνει γνωστό το πλήρες περιεχόμενό
τους, λίγους μήνες αργότερα (Νοέμβριος 9)9.

6. FAUVE (Lieutenant de Vaisseau), Le transport de l’armée Serbe de Corfou à Salonique en
96, Ecole de Guerre Navale (Session 9-96), σ. .
7. FAUVE (Lieutenant de Vaisseau), όπου παραπάνω, Ecole de Guerre Navale (Session
9-96), σ. 8
8. Le Livre Blanc Grec, Paris-Nancy 98, σσ. -2.
9. Σχετικά με την διαδικασία επικύρωσης των συνθηκών βλ. Ι. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δημόσιον
Διεθνές Δίκαιον, Αθήνα 90, σσ. 2-27 και Γ. ΤΕΝΕΚΙΔΗΣ, Δημόσιον Διεθνές Δίκαιον, τ.
Α΄, Αθήνα 99, σσ. 26-26. Αρχικά, η ύπαρξη της ελληνο-σερβικής Συνθήκης Συμμαχίας,
ανακοινώθηκε κατά την Ε΄ συνεδρίαση της Βουλής, στις 2-2-9. Βλ. Εφημερίς Συζητήσεων της Βουλής, Νοέμβριος 9, σ. 6. Τον Σεπτέμβριο του 9, με αφορμή την αποβίβαση
συμμαχικών στρατευμάτων στην Θεσσαλονίκη, έγινε εκ νέου συζήτηση για την ελληνο-σερβική Συνθήκη Συμμαχίας στη Βουλή, χωρίς ωστόσο να κοινοποιηθεί το πλήρες περιεχόμενό της,
το οποίο ανακοινώθηκε μετά την επίσημη είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο, τον Ιούνιο του 97.
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Η Συνθήκη συμμαχίας όριζε στο ο άρθρο της, ότι σε περίπτωση μιας
απειλητικής συμπεριφοράς εκ μέρους της Βουλγαρίας ή στην περίπτωση που
η τελευταία επιχειρούσε να επιβάλλει με τη βία στα δύο κράτη τις διεκδικήσεις της, η Ελλάδα και η Σερβία θα έπρεπε να διαθέσουν το σύνολο των στρατιωτικών τους δυνάμεων για να αντιμετωπίσουν αυτή τη συμπεριφορά. Η δέσμευση αυτή εξειδικευόταν στο Στρατιωτικό Σύμφωνο, το οποίο στο 2ο άρθρο
του προέβλεπε ότι εάν ένα από τα δύο κράτη δεχόταν επίθεση από τρίτο κράτος, τότε η Ελλάδα και η Σερβία θα έπρεπε να διαθέσουν κατά την έναρξη
των εχθροπραξιών στράτευμα 90.000 και 0.000 ανδρών, αντίστοιχα. Ωστόσο, με το άρθρο  οριζόταν ότι οι υποχρεώσεις αμοιβαίας στρατιωτικής βοήθειας θα ίσχυαν και στην περίπτωση που ένα από τα δύο συμβαλλόμενα κράτη
δεχόταν επίθεση από ένα άλλο κράτος, πλην της Βουλγαρίας.
Το casus fœderis, δηλαδή η πλήρωση των προϋποθέσεων για την ενεργοποίηση της Συνθήκης, γεννήθηκε με την κήρυξη του πολέμου της Αυστροουγγαρίας κατά της Σερβίας, στις 28 Ιουλίου 90. Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση, της οποίας προΐστατο ο Ελ. Βενιζέλος, απάντησε αρνητικά σε ερώτημα
της Σερβίας, εάν η Ελλάδα προτίθεται να την υποστηρίξει στρατιωτικά. Κατά
την περίοδο αυτή η ελληνική κυβέρνηση θεωρούσε ότι ανταποκρινόταν πλήρως
στις υποχρεώσεις που απέρρεαν από την ελληνο-σερβική Συνθήκη Συμμαχίας,
κρατώντας μία ευμενή ουδετερότητα έναντι της Σερβίας και διατηρώντας
ετοιμοπόλεμες τις δυνάμεις της, για μία ενδεχόμενη επίθεση της Βουλγαρίας
εναντίον της Σερβίας. Η επόμενη χρονική στιγμή που γεννήθηκε το casus
fœderis ήταν, τον Οκτώβριο του 9, με αφορμή την εκ νέου επίθεση των Κεντρικών Δυνάμεων κατά της Σερβίας, στις οποίες τώρα συμπεριλαμβανόταν
και η Βουλγαρία. Και σε αυτή την περίπτωση, η ελληνική κυβέρνηση, της
οποίας προΐστατο ο Αλ. Ζαΐμης, απάντησε ότι δεν έχει προκύψει το casus
fœderis επειδή η Συνθήκη αφορούσε ένα βαλκανικό και όχι ένα ευρωπαϊκό πόλεμο. Επιπλέον, η Συνθήκη προέβλεπε επίθεση από μία δύναμη (είτε από την
Βουλγαρία είτε από άλλο κράτος) και όχι από δύο ή περισσότερες δυνάμεις2.

Βλ. Συνεδρίαση Θ΄ της Βουλής με ημερομηνία 2-9-9, Εφημερίς Συζητήσεων της Βουλής,
Σεπτέμβριος 9, σσ. 6-7, S. COSMIN, όπου παραπάνω, τ. , Paris, 926, σσ. 72.
0. Υπενθυμίζουμε ότι το πρώτο casus fœderis είχε επέλθει στις 29-6-9, όταν ο βουλγαρικός στρατός εισέβαλε στα υπό ελληνική κατοχή εδάφη, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ο
δεύτερος βαλκανικός πόλεμος.
. T. ION, «The Hellenic Crisis from the Point of View of Constitutional and International
Law», The American Journal of International Law, (Part III) vol. 2, no 2 (98), 2-7 S.
COSMIN, όπου παραπάνω, τ. , Paris, 926, σσ. 6 -72.
2. Βλ. Télégramme M.A. Zaimis, Président du Conseil des Ministres, Ministre des
Affaires étrangères, à M. J. Alexandropoulos, Ministre de Grèce a Nisch (Serbie) Athènes, le 29
septembre/2 octobre 9, Le livre Blanc Grec, Paris-Nancy 98, σσ. 66-69.
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Νωρίτερα, ωστόσο, είχε εκδηλωθεί μία έντονη πολιτική κρίση. Συγκεκριμένα
στις 2-9-9 είχε παραιτηθεί η κυβέρνηση Βενιζέλου, εξαιτίας της διαφωνίας της με τον Κωνσταντίνο για την έξοδο της χώρας στον πόλεμο, στο
πλευρό της Entente. Το ίδιο είχε συμβεί και μερικούς μήνες νωρίτερα, στις 22-9. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο μία κυβέρνηση που απολαμβάνει
της εμπιστοσύνης του Κοινοβουλίου, να υποχρεώνεται μέσα σε ένα χρόνο να
παραιτηθεί δύο φορές, για τον ίδιο λόγο, εξαιτίας, δηλαδή, της διαφωνίας της
με τον Βασιλιά, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Ποιες ήταν ωστόσο οι ευθύνες του Κωνσταντίνου και του Βενιζέλου στην
διένεξη που προκλήθηκε σχετικά με την εφαρμογή της ελληνο-σερβικής Συνθήκης Συμμαχίας; Στο ερώτημα αυτό θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε
στην επόμενη ενότητα της ανακοίνωσής μας.

. Μονάρχης και Κοινοβούλιο: ο ρόλος τους στην διαμόρφωση
της εξωτερικής πολιτικής
Κατά την περίοδο που εκδηλώθηκε ο Εθνικός Διχασμός, είχαν διατυπωθεί
στην Ευρώπη δύο διαφορετικές αντιλήψεις για τον ρόλο του μονάρχη, στα
κράτη που λειτουργούσε κοινοβούλιο. Σύμφωνα με την πρώτη, ο μονάρχης
ήταν αρμόδιος για τις εξωτερικές σχέσεις του κράτους, ενώ η κυβέρνηση ήταν
αρμόδια για τις εσωτερικές υποθέσεις του κράτους. Η αντίληψη αυτή στηριζόταν στην πεποίθηση ότι η εξουσία του μονάρχη θεμελιωνόταν στο θείο δικαίωμα (Divine Right) και δεν απέρρεε από τον λαό. Κατά συνέπεια ο μονάρχης
δεν είχε υποχρέωση να λογοδοτήσει για την εξωτερική πολιτική που ακολουθούσε.
Η παραπάνω αντίληψη, εθεωρείτο στις αρχές του 20ού αιώνα απηρχαιωμένη. Ωστόσο, αρκετά συντάγματα περιλάμβαναν διατάξεις που έδιναν την
δυνατότητα στον Μονάρχη να ακολουθήσει αυτή την επιλογή, δηλαδή να
διεκδικήσει το αποκλειστικό δικαίωμα άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Αυτό
συνέβη στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου ο Κωνσταντίνος, κάνοντας χρήση
του δικαιώματος που του παρείχε το άρθρο 7 του Συντάγματος, να διαλύει το
Κοινοβούλιο, προέβη δύο φορές, κατά την διάρκεια του 9, στη διάλυσή του.

. Ο Βενιζέλος είχε διατυπώσει τα σχετικά επιχειρήματά του σε τρία υπομνήματα τα
οποία είχε υποβάλει στον Κωνσταντίνο. Το πρώτο υπόμνημα φέρει ημερομηνία --9, το
δεύτερο 7--9 και το τρίτο 7-2-9. Βλ. Βίβλος Ελευθερίου Βενιζέλου, (Ιστορική σύνθεσις, Τάσου Μιχαλακέα) τ.  (9-97) Αθήνα 96, σσ. 9-206 και 2-29.
. T. ION, «όπου παραπάνω», (Part I), The American Journal of International Law, vol.
, no  (97), σσ. 6-7, όπου στην σημείωση 6 αναφέρεται ένα σύντομο ιστορικό της θεωρίας για την θεία προέλευση της εξουσίας του βασιλιά.
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Αιτία ήταν η παραίτηση της κυβέρνησης, λόγω διαφωνίας της με τον Μονάρχη σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Η συμπεριφορά αυτή, κατά την αντίληψη του Κωνσταντίνου, όχι μόνο δεν συνιστούσε παραβίαση του Συντάγματος,
αλλά αντίθετα προάσπισή του6.
Σύμφωνα με την δεύτερη αντίληψη, ο μονάρχης δεν δεσμευόταν μόνο από
το σύνταγμα της χώρας του, αλλά και από τα συνταγματικά ήθη και πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηριζόταν ότι πηγή κυριαρχίας ήταν ο λαός και
όχι ο Βασιλιάς, αυτό δε προέκυπτε και από το άρθρο 2 του ελληνικού Συντάγματος που όριζε ότι
«άπασαι αι εξουσίαι πηγάζουσιν εκ του Έθνους, ενεργούνται δε καθ’ον
τρόπον ορίζει το Σύνταγμα»7.
Κατά συνέπεια η εθνική κυριαρχία, που απέρρεε από τον ελληνικό λαό, δεν
αφορούσε μόνο τις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας αλλά και τις εξωτερικές.
Εάν αυτό δεν συνέβαινε, τότε ο Βασιλιάς μετατρεπόταν σε απόλυτο μονάρχη8. Παράλληλα υποστηριζόταν ότι το Κοινοβούλιο έχει το προβάδισμα έναντι της εξουσίας του Βασιλιά για δύο λόγους: α) λόγω της επαναστατικής
προέλευσης του Συντάγματος και της Δυναστείας, και β) λόγω της έλλειψης
Γερουσίας ή δεύτερης Βουλής9.
Οι παραπάνω απόψεις διατυπώνονται ως εξής από τον Βενιζέλο κατά τη
συνεδρίαση του Κοινοβουλίου στις 28-9-9:
«Η εξέλιξις ήν έλαβον τα ημέτερα πράγματα από ενός επταμήνου,
αποδεικνύουν ότι ευρισκόμεθα έξω της βάσεως του ελευθέρου ημών
κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, διότι εάν εις την Εθνικήν κυριαρχίαν
αναγνωρίζεται ακόμη το δικαίωμα της ρυθμίσεως των εσωτερικών
πραγμάτων της χώρας, ό,τι αφορά τας εξωτερικάς αυτής σχέσεις και
την ρύθμισιν της Εθνικής πολιτικής, ευρισκόμεθα ενώπιον παραγνωρίσεως και της ψήφου της Εθνικής αντιπροσωπείας αλλά και της δια
των εκλογών εκδηλωθείσης ετυμηγορίας του Ελληνικού λαού»20.

. T. ION, «όπου παραπάνω», (Part II), The American Journal of International Law, vol.
, no 2 (98), σσ. 27-7.
6. Times, 7-0-9.
7. Σύνταγμα 9, άρθρο 2.
8. T. ION, «όπου παραπάνω», (Part I), The American Journal of International Law, vol.
, no  (97), σσ. 6-7.
9. Η δήλωση αυτή προέρχεται από τον Ν. ΣΑΡΙΠΟΛΟ και αναφέρεται από τον T. ION,
«όπου παραπάνω», (Part II), The American Journal of International Law, vol. , no 2 (98),
σ. 6.
20. Συνεδρίασις ΙΑ, της 28ης Σεπτεμβρίου 9, Εφημερίς Συζητήσεων της Βουλής, σ. .
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Οι δύο προσεγγίσεις που παρουσιάσαμε για τον ρόλο του μονάρχη στην
άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, ανατρέχουν στις δύο θεωρίες για την ερμηνεία του νόμου: την θεωρία του νομικού φορμαλισμού (legal formalism) και την
θεωρία του νομικού λειτουργισμού (legal functionalism). Σύμφωνα με την
πρώτη, ο νόμος αποτελεί ένα σύνολο κανόνων που είναι ανεξάρτητο από το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο εντός του οποίου εφαρμόζεται, ενώ σύμφωνα με
την δεύτερη, ο νόμος ερμηνεύεται σε σχέση με την κοινωνική πραγματικότητα, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί2.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Βενιζέλος υποστήριζε τη θεωρία του νομικού λειτουργισμού, σύμφωνα με την οποία το Σύνταγμα έπρεπε να ερμηνευτεί με βάση το πολιτικο-κοινωνικό πλαίσιο της εποχής του, όπως εκφραζόταν
από τα συνταγματικά ήθη και πρακτικές. Αντίθετα ο Κωνσταντίνος υποστήριζε την θεωρία του νομικού φορμαλισμού και αγνοώντας τα συνταγματικά
ήθη και πρακτικές, ερμήνευε κατά γράμμα το Σύνταγμα.
Οι διαμάχες αυτές δεν ήταν άγνωστες κατά τον 9ο αιώνα. Ειδικότερα
στη Γαλλία, μετά την εγκαθίδρυση του συνταγματικού καθεστώτος, το 8,
είχε εκφραστεί μία διαμάχη μεταξύ του φιλελεύθερου και του βασιλικού κόμματος σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας του Συντάγματος. Οι φιλελεύθεροι
υποστήριζαν ότι το Σύνταγμα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το πνεύμα
του, ενώ οι βασιλικοί υποστήριζαν ότι πρέπει να ερμηνεύεται κατά γράμμα.
Από τη διαμάχη αυτή προέκυψε και η ρήση ότι «ο Βασιλιάς βασιλεύει αλλά
δεν κυβερνά» καθώς και ότι «ο Βασιλιάς δεν κυβερνά αλλά επηρεάζει την κυβέρνηση»22. Βασιλεύω, σύμφωνα με τις παραπάνω αντιλήψεις σήμαινε μία
συγκρατημένη επιρροή του Βασιλιά στις υποθέσεις του κράτους, αλλά όχι και
απόλυτο έλεγχο.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ερμηνεία του Συντάγματος αποτέλεσε
την κύρια αιτία της διένεξης Βενιζέλου –Κωνσταντίνου. Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο την εφαρμογή των συνταγματικών ηθών και πρακτικών
στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, αλλά συνδέεται και με τα
ίδια τα συνταγματικά κείμενα, από την μελέτη των οποίων εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμη μία συγκριτική μελέτη του επίμαχου άρθρου 2 του Συντάγματος του 9 με τις αντίστοιχες
ρυθμίσεις των προγενέστερων συνταγμάτων. Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο
2 του Συντάγματος του 9:

2. E. KATRAMADOU, Regulation inside Government: Assessing the de facto Independence
of the Greek Constitutional Independent Authorities from Public Administration, Thesis,
Zurich 202, σσ. 2-26. https://opac.nebis.ch/ediss/20296.pdf (ημερομηνία πρόσβασης
-8-208).
22. T. ION, «όπου παραπάνω» (part II), (σημείωση ), The American Journal of International Law, vol. , no 2 (98), σσ. 27-7.
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«Ο Βασιλεύς είναι ο ανώτατος άρχων του Κράτους, άρχει των κατά
ξηράν και θάλασσαν δυνάμεων, κηρύττει πόλεμον, συνομολογεί συνθήκας ειρήνης, συμμαχίας και εμπορίας, ανακοινώνει δ’ αυτάς εις την
Βουλήν μετά των αναγκαίων διασαφήσεων, άμα το συμφέρον και η
ασφάλεια του Κράτους το επιτρέψωσιν. Αι περί εμπορίας όμως συνθήκαι και όσαι άλλαι περιέχουσαι παραχωρήσεις, περί των οποίων κατ’
άλλας διατάξεις του παρόντος Συντάγματος δεν δύναται να ορισθή τι
άνευ νόμου, ή επιβαρύνουσιν ατομικώς τους Έλληνας, δεν έχουσιν
ισχύν άνευ της συγκαταθέσεως της Βουλής».
Το παραπάνω άρθρο περιλαμβάνεται με την ίδια σχεδόν διατύπωση και
στα δύο προηγούμενα Συντάγματα της Ελλάδας. Έτσι στο άρθρο 2 του Συντάγματος του 8 αναφέρεται ότι:
«Ο Βασιλεύς είναι ο ανώτατος Άρχων του Κράτους· άρχει των κατά ξηράν και θάλασσαν δυνάμεων, κηρύττει πόλεμον, συνομολογεί συνθήκας
ειρήνης, συμμαχίας και εμπορίας· ανακοινώνει δε αυτάς εις την Βουλήν
και την Γερουσίαν μετά των αναγκαίων διασαφήσεων, άμα το συμφέρον
και η ασφάλεια του κράτους το επιτρέψωσιν. Αι περί εμπορίας όμως
συνθήκαι, και όσαι άλλαι περιέχουσαι παραχωρήσεις περί των οποίων
κατ’ άλλας διατάξεις του παρόντος Συντάγματος δεν δύναται να ορισθή
τι άνευ Νόμου, ή επιβαρύνουσιν ατομικώς του Έλληνας, δεν έχουσιν
ισχύν, άνευ της συγκαταθέσεως της Βουλής και της Γερουσίας».
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην αρχική μορφή του σχεδίου Συντάγματος του 8, η παράγραφος 2 του σχετικού άρθρου, είχε την
ακόλουθη διατύπωση:
«Αι εμπορικαί όμως συνθήκαι, και όσαι άλλαι επιβαρύνουσι την Επικράτειαν, ή υποχρεώνουν ατομικώς τους Έλληνας, δεν έχουσιν ισχύν,
άνευ της συγκαταθέσεως της Βουλής και της Γερουσίας»2.
Ο Βασιλιάς όμως ζήτησε να τροποποιηθεί η παράγραφος αυτή υποβάλοντας την ακόλουθη πρόταση:
«Αι περί εμπορίας όμως συνθήκαι και όσαι περιέχουσι παραχωρήσεις
περί των οποίων κατ’ άλλας διατάξεις του παρόντος Συντάγματος δεν

2. Πρακτικά της εν Αθήναις της Τρίτης Σεπτεμβρίου Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως, Αθήνα 8, Ανατύπωση 99, σ. 6.
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δύναται να ορισθή τι άνευ νόμου, δεν έχουσιν ισχύν άνευ της συγκαταθέσεως της Βουλής και της Γερουσίας»2.
Με τον τρόπον αυτό υποστήριξε ότι
«ασφαλίζονται τα συμφέροντα των πολιτών χωρίς να περιορισθή το περί συνθηκών βασιλικόν δικαίωμα έτι μάλλον προς βλάβην του Κράτους»2.
Είναι προφανές, ότι ο Βασιλιάς ήθελε να εξαιρέσει από τη συγκατάθεση
των νομοθετικών σωμάτων, τις Συνθήκες εκείνες που επιβάρυναν ατομικά
τους Έλληνες, δηλαδή επέφεραν οικονομικά βάρη στο κράτος. Παράλληλα
ήθελε να περιορίσει τις παραχωρήσεις που απαιτούσαν τη συναίνεση του Κοινοβουλίου, σε εκείνες για τις οποίες το Σύνταγμα προέβλεπε ψήφιση σχετικού
νόμου. Οι περιπτώσεις αυτές ήταν δύο: τροποποίηση των ορίων της επικράτειας και διαμονή ή διέλευση στρατού από την επικράτεια26.
Ως πρότυπο για το παραπάνω άρθρο ελήφθη το αντίστοιχο άρθρο του βελγικού συντάγματος του 8, το κείμενο του οποίου είχε ως εξής:
«Ο βασιλιάς διοικεί τις στρατιωτικές και ναυτικές δυνάμεις, κηρύσσει
τον πόλεμο, συνάπτει συνθήκες ειρήνης, συμμαχίας και εμπορίου.
Γνωστοποιεί δε τις συνθήκες αυτές στα κοινοβουλευτικά σώματα, όταν
το συμφέρον και η ασφάλεια του κράτους το επιτρέπουν, μαζί με τα
σχετικά ανακοινωθέντα. Οι συνθήκες εμπορίου και αυτές που μπορούν
να επιβαρύνουν το κράτος ή να δεσμεύσουν ατομικά τους Βέλγους δεν
έχουν ισχύ παρά μετά την αποδοχή τους από τα κοινοβουλευτικά σώματα.» (μτφ. συγγραφέα).27
Προκύπτει, λοιπόν, ότι ήδη από το 8 εκδηλώθηκε εκ μέρους του Στέμματος μία προσπάθεια περιστολής του κύκλου των διεθνών συνθηκών που
απαιτούσαν τη συγκατάθεση των νομοθετικών σωμάτων. Τελικά επιτεύχθηκε ένας συμβιβασμός. Συγκεκριμένα παρέμεινε η σχετική υποχρέωση συ-

2. Πρακτικά..., Αθήνα 8, Ανατύπωση 99, σ. 70.
2. Πρακτικά..., Αθήνα 8, Ανατύπωση 99, σ. 70.
26. Πρόκειται για τα άρθρα  και 99 του Συντάγματος του 9.
27. Βλ. M. GUETZEVITCH, «Droit International et Droit Constitutionnel», Recueil des
Cours, Académie de Droit International de la Haye, 9, IV, σ. 6-6. Γ. ΤΕΝΕΚΙΔΗΣ, όπου
παραπάνω, τ. Α΄, Αθήνα, 99, σσ. 2-2.
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γκατάθεσης των νομοθετικών σωμάτων για τις συνθήκες που επιβάρυναν
ατομικά τους Έλληνες, ενώ παράλληλα έγινε δεκτή η τροπολογία του Βασιλιά που προσδιόριζε τις περιπτώσεις παραχωρήσεων που απαιτούσαν την συγκατάθεση των νομοθετικών σωμάτων, σε εκείνες που σύμφωνα με το Σύνταγμα, ήταν απαραίτητη η ψήφιση νόμου.
Κατά την ψήφιση του Συντάγματος του 86 το σχετικό άρθρο για τις
εξουσίες του Βασιλιά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής δεν αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων και ακολούθησε την ίδια διατύπωση με εκείνη του Συντάγματος του 828. Αυτό, ωστόσο, δεν συνέβη κατά την ψήφιση του Συντάγματος του 9, όπου κατά τη συζήτηση του επίμαχου άρθρου 2 υποβλήθηκε
τροπολογία με την ακόλουθη αιτιολογία:
«Η πρόοδος των κρατών σήμερον δεν επιτρέπει ουδεμίαν αυτόβουλον
ενέργειαν εις τον Βασιλέα, ούτε είνε απολύτως ηθικαί αι μυστικαί συνθήκαι, αίτινες έχουσαι και τον κίνδυνον να διαβάλωσι την διεθνή θέσιν του
Κράτους και τας προθέσεις της Βασιλείας επί βλάβη του θεσμού τούτου,
δια τούτο πρέπει να τροποποιηθεί προστιθεμένου “πάσαι ανεξαιρέτως αι
συνθήκαι ουδέν έχουσι κύρος άνευ της κυρώσεως της Βουλής”»29.
Η παραπάνω τροπολογία, σύμφωνα με την οποία ήταν απαραίτητη η συγκατάθεση του Κοινοβουλίου για όλες ανεξαιρέτως τις Συνθήκες, δεν έγινε
δεκτή. Έτσι το σχετικό άρθρο για τις εξουσίες του βασιλιά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ακολούθησε το κείμενο του Συντάγματος του 86.
Από το ιστορικό που παραθέσαμε προκύπτει ότι από το 8 οι σχετικές
συνταγματικές προβλέψεις για τις εξουσίες του Βασιλιά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής είχαν μικτό χαρακτήρα: αφενός έδιναν τη δυνατότητα στον
Μονάρχη, να αποφασίζει για σημαντικά θέματα της εξωτερικής πολιτικής
(κήρυξη πολέμου, σύναψη συνθηκών ειρήνης και συμμαχίας) χωρίς τη συμ-

28. Βλ. άρθρο 2 του Συντάγματος του 86 το οποίο έχει ως εξής: «Ο Βασιλεύς είναι ο
ανώτατος άρχων του Κράτους, άρχει των κατά ξηράν και θάλασσαν δυνάμεων, κηρύττει πόλεμον, συνομολογεί συνθήκας ειρήνης, συμμαχίας και εμπορίας, ανακοινώνει δ’ αυτάς εις την
Βουλήν μετά των αναγκαίων διασαφήσεων, άμα το συμφέρον και η ασφάλεια του Κράτους το
επιτρέψωσιν. Αι περί εμπορίας όμως συνθήκαι, και όσαι άλλαι περιέχουσαι παραχωρήσεις, περί των οποίων κατ’ άλλας διατάξεις του παρόντος Συντάγματος δεν δύναται να ορισθή τι άνευ
Νόμου, ή επιβαρύνουσιν ατομικώς τους Έλληνας, δεν έχουσιν ισχύν, άνευ της συγκαταθέσεως της Βουλής». Από την επίσημη εφημερίδα της Συνελεύσεως δεν προκύπτει ότι υποβλήθηκαν τροπολογίες επί του άρθρου αυτού, το οποίο ψηφίστηκε χωρίς αντιρρήσεις Βλ. Επίσημος
Εφημερίς της Συνελεύσεως, Αθήνα 86, σ. 6.
29. Τροπολογία του βουλευτή Ν. Δελακοβία επί του άρθρου 2 του σχεδίου Συντάγματος,
η οποία απορρίφθηκε. Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Β΄ Διπλής Αναθεωρητικής Βουλής, τ.
Α (8 Ιανουαρίου 9 - 2 Ιουλίου 9), Αθήνα 9, σ. 806.
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μετοχή του Κοινοβουλίου. Αφετέρου έδιναν τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να
συγκατατίθεται στις περιπτώσεις που οι συνθήκες είχαν εμπορικό χαρακτήρα,
προκαλούσαν ατομική επιβάρυνση στους πολίτες (δηλαδή επιβάρυναν τα οικονομικά του κράτους) ή προέβαιναν σε παραχωρήσεις για τις οποίες, σύμφωνα
με το Σύνταγμα, ήταν απαραίτητη η έκδοση νόμου (διέλευση ή παραμονή ξένου στρατού στην επικράτεια, τροποποίηση ορίων της επικράτειας)0. Τα παραπάνω είχαν αποδεχτεί οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας, κατά την ψήφιση
του Συντάγματος του 9, συμπεριλαμβανομένου και του Βενιζέλου.
Η διαπίστωση, ωστόσο, του Βενιζέλου ότι παραγνωρίζεται η ψήφος της
Εθνικής αντιπροσωπείας και η ετυμηγορία του ελληνικού λαού, όσον αφορά
τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας, συνδεόταν με το ακόλουθο παράδοξο:
σύμφωνα με τα συνταγματικά ήθη και πρακτικές, o Βασιλιάς έπρεπε να σέβεται την λαϊκή βούληση, τόσο σε θέματα εσωτερικής όσο και σε θέματα
εξωτερικής πολιτικής, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 2 του Συντάγματος, ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όπως η κήρυξη πολέμου και η σύναψη συνθηκών
ειρήνης και συμμαχίας, αποτελούσαν αρμοδιότητα του Βασιλιά και τελούσαν
εκτός του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ποια θα ήταν όμως η ιεράρχηση μεταξύ
Συντάγματος και συνταγματικών ηθών και πρακτικών; Αποτελούσε συνταγματικά ορθή επιλογή το προβάδισμα των συνταγματικών ηθών και πρακτικών επί του ιδίου του Συντάγματος; Από την άλλη πλευρά πώς θα εμφανιζόταν ο λαός ως τελικός κριτής της εξωτερικής πολιτικής του Βασιλιά, στην
χάραξη της οποίας δεν είχε συμμετάσχει; Ήταν προφανές ότι στην περίπτωση
αυτή, κατά την οποία θα κρινόταν η ορθότητα του τρόπου εφαρμογής μιας
συνθήκης, στη σύναψη της οποίας δεν είχε συμμετάσχει ο λαός, υπήρχε κίνδυνος διάσπασης της ενότητας του κράτους, αφού ήταν ενδεχόμενο ο λαός να
διαφωνήσει με τις επιλογές του μονάρχη. Με άλλα λόγια, εφόσον το Σύνταγμα αναγνώριζε στον Βασιλιά το αποκλειστικό δικαίωμα σύναψης συνθηκών
συμμαχίας, αυτό δεν υποδήλωνε ότι ο τελευταίος είχε και την αρμοδιότητα
εφαρμογής αυτών των συνθηκών;
Θα μπορούσε, λοιπόν, να υποστηριχτεί ότι αφού ο συνταγματικός νομοθέτης εξαιρούσε από την αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου την κήρυξη πολέμου και
την σύναψη συνθηκών ειρήνης και συμμαχίας, αποδεχόταν ότι για τα ζητήματα αυτά κάμπτονται τα συνταγματικά ήθη και οι πρακτικές σύμφωνα με
τα οποία, ο Βασιλιάς πρέπει να σέβεται την βούληση του λαού. Η δυσαρμονία,
ωστόσο, μεταξύ συνταγματικών ηθών και πρακτικών με το Σύνταγμα θα
παρέμενε. Για να εφαρμοστούν, λοιπόν, με πληρότητα τα συνταγματικά ήθη
και οι πρακτικές, θα έπρεπε να εναρμονιστεί το Σύνταγμα με αυτά, έτσι ώστε

0. Γ. ΤΕΝΕΚΙΔΗΣ, όπου παραπάνω, τ. Α΄, Αθήνα, 99, σσ. 2-2.
. Βλ. σημείωση 20.
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το Κοινοβούλιο να έχει λόγο και για τα θέματα που αφορούσαν την κήρυξη
πολέμου και την σύναψη συνθηκών ειρήνης και συμμαχίας. Με άλλα λόγια
για να είναι σε θέση το Κοινοβούλιο να επιβάλλει την άποψή του σε θέματα
εξωτερικής πολιτικής, χωρίς αυτό να διασπάσει την ενότητα του κράτους, θα
έπρεπε προηγουμένως να είχε εγκρίνει τις σχετικές συνθήκες.
Ωστόσο, το παραπάνω δημοκρατικό έλλειμμα, ο Βενιζέλος δεν το θίγει.
Έτσι το αίτημα να λάβει υπόψη του ο Βασιλιάς την ψήφο της Εθνικής αντιπροσωπείας και την ετυμηγορία του ελληνικού λαού, στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, παραμένει ημιτελές. Διότι, αφενός, ο Πρωθυπουργός της χώρας ζητά από τον Αρχηγό του κράτους να σεβαστεί την ψήφο της Εθνικής
αντιπροσωπείας και την ετυμηγορία του ελληνικού λαού, αναφορικά με την
εφαρμογή μιας συνθήκης συμμαχίας και αφετέρου, δεν διεκδικεί τη συνταγματική κατοχύρωση της αρμοδιότητας του Κοινοβουλίου να αποφαίνεται σε
καίρια θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως είναι η σύναψη συνθηκών συμμαχίας2. Αντ’ αυτού, προτίμησε να αποδώσει την συμπεριφορά του Κωνσταντίνου, όχι στον θεσμικό του ρόλο, όπως πρόεκυπτε από την σχετική διάταξη του
Συντάγματος, αλλά στις πεποιθήσεις του περί «θείου δικαιώματος». Τις πεποιθήσεις αυτές δεν τις ταύτισε με τη βασιλική ιδιότητα, αλλά τις απέδωσε
στον χαρακτήρα του. Όπως χαρακτηριστικά προκύπτει από τον ακόλουθο

2. Σημειώνεται ότι η διατύπωση του άρθρου 2 του Συντάγματος του 9, σχετικά με
την αρμοδιότητα του αρχηγού του κράτους να συνάπτει συνθήκες συμμαχίας, επαναλαμβάνεται σε όλα τα συντάγματα που ακολούθησαν, ενώ παρόμοια διατύπωση περιλαμβάνεται και
στο ισχύον Σύνταγμα. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 82 του Συντάγματος του
927, ενώ οι συνθήκες ειρήνης απαιτούσαν τη συγκατάθεση των νομοθετικών σωμάτων, δεν
ίσχυε το ίδιο και με τις συνθήκες συμμαχίας. Το Σύνταγμα του 92 με το άρθρο 2, θα επαναφέρει την ρύθμιση του Συντάγματος του 9 εντάσσοντας τις συνθήκες ειρήνης και συμμαχίας στην κατηγορία των συνθηκών που δεν απαιτούσαν την συγκατάθεση του Κοινοβουλίου. Τέλος, το Σύνταγμα το 97, με το άρθρο 6, προβαίνει σε παρόμοια ρύθμιση, προσθέτοντας μόνο την ανάγκη προσυπογραφής του αρμόδιου υπουργού και εμπλουτίζοντας τα είδη
των συνθηκών με την προσθήκη των συνθηκών οικονομικής συνεργασίας και συμμετοχής σε
διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις. Είναι χαρακτηριστικός ο σχετικός προβληματισμός που διατυπώθηκε από τον Α. Παπανδρέου κατά την συζήτηση του Συντάγματος του 97, ο οποίος
αναφερόμενος στο άρθρο 6, είπε τα εξής «...σε ένα τόπο ο οποίος δεν μπόρεσε ακόμα να χαράξη πλήρως τον δρόμο της εθνικής του ανεξαρτησίας, το να δίνουμε στον πρόεδρο αυτές τις
δυνατότητες ...είναι σαν να υπονομεύουμε πιθανώς και αυτή την ίδια την εθνική μας ανεξαρτησία». Βλ. Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής των συζητήσεων επί
του Συντάγματος 97, Αθήνα 97, σ. 926. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ευσταθιάδη «Είναι
ελάχιστα πιθανόν συνθήκαι ειρήνης ή συνθήκαι συμμαχίας, να μη περιέχουν παραχωρήσεις ή
επιβαρύνσεις...». Κατά συνέπεια και στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται κύρωσή τους με νόμο. Ωστόσο, η παραπάνω αιτιολογία, δεν καλύπτει την περίπτωση κατά την οποία δεν ανακοινώνονται οι συνθήκες αυτές στη Βουλή, λόγω συμφέροντος ή ασφάλειας του κράτους. Βλ. Κ.
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ, Διεθνές Δίκαιον, Αθήνα χχ, σ. 9.
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διάλογο που μεταφέρθηκε από τις στήλες της εφημερίδας των Times, ο Βενιζέλος είπε στον Κωνσταντίνο:

«διατυπώνετε το δόγμα του θείου δικαιώματος των βασιλέων με το
οποίο οι Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση... ο πατέρας σας εκλέχτηκε
ελεύθερα από τον ελληνικό λαό, για να είναι ο βασιλιάς τους. Δεν υπάρχει θείο δικαίωμα σε αυτό τον τίτλο. Θεμελιώνεται στην εντολή του λαού» (μτφ. συγγραφέα).
Η παραπάνω επιλογή του Βενιζέλου να διαχωρίσει τον θεσμικό ρόλο του
Κωνσταντίνου από τον χαρακτήρα του, εκδήλωνε και την πρόθεσή του να τον
υποχρεώσει σε ένα πολιτικό και όχι σε ένα θεσμικό περιορισμό της βασιλικής
εξουσίας. Στην πραγματικότητα επεδίωξε την άτυπη επίδραση του κοινοβουλευτικού συστήματος επί του Συντάγματος, χωρίς αυτό να συνοδευτεί από
μία συνταγματική αναθεώρηση. Η επιδίωξή του, συνίστατο στην επέκταση
της δημοκρατικής αρχής και επί των εξωτερικών σχέσεων της χώρας, χωρίς
όμως αυτό να φανεί ως μία επίθεση κατά των αρμοδιοτήτων του Μονάρχη. Η
«υποκρυπτόμενη», ωστόσο, συνέπεια αυτής της ενέργειας, ήταν να υπονομευτεί ο βασιλικός θεσμός, αφού καυτηριάστηκε η συμπεριφορά ενός Βασιλιά, που
δεν σέβεται την κυρίαρχη βούληση του λαού του. Έτσι το πρόβλημα της σχέσης μονάρχη και κυβέρνησης μετατράπηκε από ένα θεσμικό σε ένα πολιτικό
πρόβλημα που κυριάρχησε επί του συνολικού φάσματος της πολιτικής ζωής
της χώρας.
Το γεγονός ότι υπήρχε και άλλος δρόμος για την επίλυση αυτού του ακανθώδους συνταγματικού προβλήματος, της επέκτασης δηλαδή της λαϊκής κυριαρχίας και σε καίρια θέματα εξωτερικής πολιτικής, προκύπτει από το γεγονός ότι κατά τις συνεδριάσεις της Β΄ Διπλής Αναθεωρητικής Βουλής, που ψήφισε το Σύνταγμα του 9, υποβλήθηκε, όπως αναφέρθηκε, τροπολογία στο
επίμαχο άρθρο 2, σύμφωνα με την οποία όλες ανεξαιρέτως οι Συνθήκες θα
έπρεπε να τυγχάνουν της έγκρισης του Κοινοβουλίου. Αν και η τροπολογία
αυτή δεν έγινε δεκτή, προκύπτει ότι ήταν δυνατή η συνταγματική επίλυση της
δυσαρμονίας μεταξύ της νομικής συνείδησης του ελληνικού λαού και των μοναρχικών αντιλήψεων, σχετικά με την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, γεγονός που θα συνδύαζε τα δημοκρατικά ήθη με τον θεσμό της βασιλείας, εξασφαλίζοντας την ενότητα του κοινωνικού ιστού. Αντίθετα η επιλογή του Βενι-

. T. ION, «όπου παραπάνω», (Part I), (σημείωση 6), The American Journal of International Law, vol. , no  (97), σ. 70.
. M. GUETZEVITCH, «όπου παραπάνω», Recueil des Cours, Académie de Droit International de la Haye, 9, IV, σ. 0.
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ζέλου, να διεκδικήσει την επιβολή της δημοκρατικής αρχής κατά την άσκηση
της εξωτερικής πολιτικής, χωρίς μία ανάλογη συνταγματική μεταρρύθμιση,
δημιουργούσε ένα ρήγμα στη νομική συνείδηση του ελληνικού λαού, που αφορούσε τη σχέση του με τη βασιλική εξουσία.
Σύμφωνα με τη θεωρία, η νομική συνείδηση εκφράζει την αίσθηση του δικαίου που έχει ένα λαός, όπως προκύπτει από την εμπειρία που διαμορφώνουν
τα άτομα κατά την επικοινωνία με το περιβάλλον τους. Εκδηλώνεται δε σε
δύο επίπεδα: α) είτε με τη μορφή κοινών αντιλήψεων αναφορικά με τις αμοιβαίες σχέσεις των λαών με τα κράτη τους, β) είτε ως κοινή συμπεριφορά,
αναφορικά με τις διεθνείς σχέσεις των κρατών. Στην ελληνική περίπτωση η
νομική συνείδηση του ελληνικού λαού διχάστηκε, όχι επειδή υπήρξαν δύο διαφορετικές και ισοδύναμες αντιλήψεις για τον τρόπο διαχείρισης των εξωτερικών υποθέσεων της χώρας, αλλά επειδή ο βασιλικός θεσμός διασύρθηκε με το
πολιτικό επιχείρημα ότι ο Βασιλιάς δεν σέβεται το λαό του. Το γεγονός αυτό
είχε ως αποτέλεσμα να διχαστεί η νομική συνείδηση του λαού έναντι της βασιλικής εξουσίας, να διαταραχθούν, δηλαδή, οι σχέσεις της κοινωνίας με τον
Αρχηγό του κράτους. Έτσι αντί να επιδιωχθεί η θεσμική διευθέτηση ενός προβλήματος που γέννησε η ιστορική εξέλιξη, και το οποίο αφορούσε τον ρόλο του
μονάρχη σε μία δημοκρατική πολιτεία, το πρόβλημα αυτό αξιοποιήθηκε ως
επιχείρημα για την επιβολή ενός προγράμματος εξωτερικής πολιτικής.
Διαμορφώθηκαν, λοιπόν, κατά την διάρκεια του Εθνικού Διχασμού, δύο
διαφορετικά παράδειγματα κοινωνικής συνοχής: Το πρώτο, είχε ως βάση την
σχέση των πολιτών με τον Αρχηγό του κράτους. Το δεύτερο είχε ως βάση τις
εθνικές προσδοκίες. Το πρώτο θεμελιωνόταν στο Σύνταγμα, ενώ το δεύτερο
στην πολιτική. Τις παραπάνω διαφορές εκφράζουν τα δύο χαρακτηριστικά
αποσπάσματα που παραθέτουμε. Το πρώτο προέρχεται από μια δήλωση του
Βενιζέλου, με αφορμή την δημιουργία της Επαναστατικής κυβέρνησης στη
Θεσσαλονίκη, και έχει ως εξής:
«Αφού το κράτος προέδωκε τα καθήκοντά του, υπολείπεται εις το έθνος
να επιχειρήση όπως επιτύχει έργον, όπερ επιβάλλεται εις το κράτος»6.
Το δεύτερο απόσπασμα προέρχεται από τον Στρατηγό Καλλάρη, που ήταν
Υπουργός Στρατιωτικών της κυβέρνησης των Αθηνών, κατά την ίδια χρονική
περίοδο, και έχει ως εξής:

. A. LEVI, «Comment peut-on analyser la conscience juridique?», Theoria, vol. , issue
-, 99, σσ. -6. και G. TASSITCH, «La conscience juridique international», Académie
de Droit International de la Haye, Recueil des Cours, 98, ΙΙΙ, σσ. 09-9.
6. Προκήρυξη της Επαναστατικής Κυβέρνησης που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Πατρίς στις 6-9-96.
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«Η καθ’ ομάδας ή κατ’ άτομα ανάληψις κατευθύνσεων, αντίκειται
οφθαλμοφανώς εις την ιδέαν του κράτους, ούτινος ο οργανισμός δεινότατα πλήττεται ούτω. Υπέρ πάσαν άλλην ανάγκη προέχει σήμερον η
ενότης σκέψεων. Το ζήτημα του έθνους καθίσταται κατά την στιγμήν
ταύτην ζήτημα τάξεως.»7
Έτσι ο πολιτικός ανταγωνισμός που επικράτησε δεν επέτρεψε να απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα, όπως π.χ. εάν το Σύνταγμα πρέπει να ερμηνεύεται
με αποκλειστικό γνώμονα το ίδιο το κείμενό του, ή και με βάση τα συνταγματικά ήθη και πρακτικές. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου σε
θέματα εξωτερικής πολιτικής; Είναι επαρκείς οι συνταγματικές προβλέψεις
για την περίπτωση διαφωνίας του Μονάρχη με το Κοινοβούλιο, σε θέματα
εξωτερικής πολιτικής ή πρέπει να βελτιωθούν; Παράλληλα δεν αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της συνταγματικής εκτροπής. Αποτελούσε συνταγματική
εκτροπή η άρνηση εφαρμογής μιας συνθήκης συμμαχίας, δεδομένου ότι αυτή,
αφού δεν κυρωνόταν από το κοινοβούλιο, δεν αποτελούσε τμήμα του εσωτερικού δικαίου της χώρας; Ή αντίθετα συνιστούσε μία νόμιμη ενέργεια στην
οποία προέβαινε ο Βασιλιάς με βάση τις αρμοδιότητες που του παρείχε το Σύνταγμα;
Τα παραπάνω ερωτήματα συνδέονταν με τον συνταγματικό πυρήνα του
κράτους και δεν συνιστούσαν μία πολιτική αντιπαράθεση, σχετικά με τη θέση
της χώρας στο διεθνές σύστημα της εποχής. Όμως η διένεξη ΒενιζέλουΚωνσταντίνου «καταχωρήθηκε» στην ιστορία ως πολιτική και όχι ως θεσμική κρίση. Αναδείχτηκε, δηλαδή το επιφαινόμενο του προβλήματος και όχι η
πραγματική αιτία. Στο πλαίσιο αυτό τα γεγονότα «αξιοποιήθηκαν» προκειμένου να τροφοδοτήσουν την πολιτική αντιπαράθεση, αναπαράγοντάς την με
ποικίλες μορφές και επιφέροντας μια βαθιά ρωγμή στον ιστό της ελληνικής
κοινωνίας.
Ωστόσο, το πρόβλημα της σχέσης του συνταγματικού με το διεθνές δίκαιο
δεν αποτέλεσε ελληνική ιδιαιτερότητα. Από την ευρωπαϊκή συνταγματική
ιστορία προκύπτει ότι βαθμιαία, τα ευρωπαϊκά συντάγματα εκδημοκρατίστηκαν με την ενσωμάτωση διατάξεων που έθεταν ως προϋπόθεση ισχύος των
διεθνών συνθηκών την αποδοχή τους από το κοινοβούλιο8. Έτσι ορισμένα συ-

7. Εγκύκλιος του Υπουργού Στρατιωτικών προς άπασας τας στρατιωτικάς αρχάς, με
ημερομηνία 2-8-96, Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ) Φ. 7.
8. Στις αρχές του 20ού αιώνα διακρίνονταν έξι κατηγορίες συνταγμάτων ανάλογα με το
σύστημα συμμετοχής του Κοινοβουλίου στη σύναψη διεθνών συνθηκών: α) αποκλειστική αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας στη σύναψη των διεθνών συνθηκών (απόλυτες και συνταγματικές μοναρχίες), β) η σύναψη διεθνών συνθηκών αποτελεί αρμοδιότητα της εκτελε-
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ντάγματα απαιτούσαν μόνο για ορισμένα είδη συνθηκών την κύρωση τους
από τα κοινοβουλευτικά σώματα, ενώ άλλα απαιτούσαν την κύρωση του συνόλου των συνθηκών από τα κοινοβουλευτικά σώματα. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι τα συντάγματα κατά τον 20ό αιώνα, εκφράζοντας τη νομική
συνείδηση των λαών, διευρύνουν τον δημοκρατικό χαρακτήρα τους.
Σύμφωνα με τον GUETZEVITCH,
«τα συνταγματικά κείμενα δεν εκφράζουν μόνο την δύναμη των αριθμών, την δύναμη της πλειοψηφίας ... σε αυτά βλέπουμε να φανερώνεται
όχι μόνο η «δημοκρατία του πραγματικού» αλλά επίσης η «δημοκρατία
του δικαίου» που εκδηλώνεται με το νομικό ορθολογισμό της “γενικής
βούλησης”, της “βούλησης του λαού” και δικαιολογείται όχι μόνο επειδή είναι η “βούληση” της πλειοψηφίας αλλά επίσης επειδή ενσωματώνεται στους τύπους που εγγυώνται την έκφραση, την πλέον δικαιολογημένη και την πλέον ορθή αυτής της «βούλησης», φέρνοντας πιο κοντά το ελεύθερο κράτος με την πραγματική ανθρωποκρατία.» (μτφ.
συγγραφέα)9
Προκειμένου να γίνει καλύτερα κατανοητή η θεωρητική διάσταση των παραπάνω προβλημάτων θα εξετάσουμε τη σχέση του συνταγματικού με το διεθνές δίκαιο, κατά το πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα.

. Η σχέση του συνταγματικού με το διεθνές δίκαιο
Η σχέση συνταγματικού και διεθνούς δικαίου αποτελεί ένα ακανθώδες ζήτημα κατά το πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα. Οι μορφές που λαμβάνει αυτή η
σχέση είναι οι εξής: α) σύστημα παραλληλίας (Parallelism), σύμφωνα με το
οποίο τα δύο δίκαια συνυπάρχουν και ακολουθούν διαφορετική και ανεξάρτητη
μεταξύ τους πορεία, β) διεθνιστικό σύστημα (Internationalism) σύμφωνα με
το οποίο, το εσωτερικό δίκαιο υπέκειτο στο διεθνές, καί γ) σύστημα του εθνι-

στικής εξουσίας υπό τον πολιτικό και νομοθετικό έλεγχο του κοινοβουλίου (Μ. Βρετανία),
β) ορισμένα είδη διεθνών συνθηκών πρέπει να κυρωθούν από το κοινοβούλιο (Γαλλία Βέλγιο),
γ) οι διεθνείς συνθήκες απαιτούν την συναίνεση της Γερουσίας με αυξημένη πλειοψηφία
(Ηνωμένες Πολιτείας), δ) οι διεθνείς συνθήκες απαιτούν τη συναίνεση των κοινοβουλευτικών
σωμάτων (Πορτογαλία, Λατινική Αμερική) ε) αποκλειστική αρμοδιότητα για την σύναψη
διεθνών συνθηκών έχει το νομοθετικό σώμα με προαιρετική συμμετοχή του λαού, μέσω δημοψηφίσματος (Ελβετία). Βλ. M. GUETZEVITCH, «όπου παραπάνω», Recueil des Cours,
Académie de Droit International de la Haye, 9, IV, σσ. 7-8.
9. M. GUETZEVITCH, Les nouvelles tendances du droit constitutionnel, Paris 96, σ. 9.
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κού συνταγματισμού (Nationalisme Constitutionel), σύμφωνα με το οποίο
αναγνωρίζεται το προβάδισμα στο εσωτερικό δίκαιο. Το τελευταίο σύστημα
στην ουσία υποδηλώνει άρνηση του διεθνούς δικαίου. Τα παραπάνω τρία συστήματα αντιστοιχούν στην δυαδική και την μονιστική θεωρία0. Η πρώτη, η
δυαδική θεωρία, περιλαμβάνει το σύστημα της παραλληλίας, αφού το διεθνές
και το συνταγματικό δίκαιο είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, ενώ η δεύτερη, η
μονιστική θεωρία, αντιστοιχεί, είτε στο διεθνιστικό σύστημα, είτε στο σύστημα
του εθνικού συνταγματισμού, αφού και τα δύο αυτά συστήματα καθιερώνουν
μία ιεραρχική σχέση μεταξύ διεθνούς και συνταγματικού δικαίου. Στην πρώτη περίπτωση, του δυαδικού συστήματος, επιχειρείται ένας διαχωρισμός μεταξύ κράτους και κοινωνίας, εφόσον οι διεθνείς συνθήκες, που δεν αποτελούν
μέρος του εσωτερικού δικαίου, δεν μπορούν να δεσμεύσουν τους πολίτες ενός
κράτους. Έτσι προκύπτει ο διαχωρισμός του κράτους από την κοινωνία, αφού
το κράτος υποχρεούται, έναντι της διεθνούς κοινότητας, σε εφαρμογή των
συνθηκών, ενώ αυτό δεν ισχύει για την κοινωνία. Αντίθετα στην δεύτερη περίπτωση, του μονιστικού συστήματος, η παραβίαση μιας συνθήκης δεν είναι
νοητή, αφού συνιστά παραβίαση της εσωτερικής έννομης τάξης, στην οποία η
συνθήκη αυτή ανήκει. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το σύστημα αυτό, το κράτος ενώνεται με την κοινωνία2.
Για να κατανοήσουμε τον Εθνικό Διχασμό ως συνταγματική κρίση μεταξύ του Μονάρχη και της πολιτικά οργανωμένης κοινωνίας, θα πρέπει να
εστιάσουμε την προσοχή μας τόσο στο σύστημα της παραλληλίας, όσο και
στο διεθνιστικό σύστημα. Δίχως να σημαίνει ότι τα παραπάνω δύο συστήματα μπορούν να εφαρμοστούν με όλα τα χαρακτηριστικά τους σε ένα κράτος, είναι προφανές ότι η διένεξη Κωνσταντίνου – Βενιζέλου, εκφράζει σε γενικές γραμμές μία βαθειά θεωρητική κρίση των αρχών του 20ού αιώνα, που
αφορά στις σχέσεις του συνταγματικού με το διεθνές δίκαιο. Ξεκινώντας από
το σύστημα της παραλληλίας (δυαδικό σύστημα), διαπιστώνουμε ότι σε αυτό
η άσκηση εξωτερικής πολιτικής διαχωρίζεται από την εσωτερική έννομη τάξη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει o ROUSSEAU,
«Μία συνθήκη είναι μία κυβερνητική και όχι μία νομοθετική πράξη,

0. Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ, όπου παραπάνω, Αθήνα χχ. 9-.
. M. GUETZEVITCH, «Droit International et Droit Constitutionnel», Recueil des Cours,
Académie de Droit International de la Haye, 9, IV, σσ. 9-92.
2. M. GUETZEVITCH, «όπου παραπάνω», Recueil des Cours, Académie de Droit International de la Haye, 9, IV, σ. 2.
. Δεν αναπτύσσουμε το σύστημα του εθνικού συνταγματισμού, δεδομένου ότι το σύστημα αυτό οδηγεί σε αναίρεση του διεθνούς δικαίου.
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κατά συνέπεια αποτελεί αρμοδιότητα της κυβέρνησης» (μτφ. του συγγραφέα).
Τις απόψεις αυτές επικρίνει ο GUETZEVITCH, αποδίδοντάς τις στο γεγονός ότι ο ROUSSEAU δεν συνδέει τις ελευθερίες του πολίτη με την εξωτερική
πολιτική. Αφού, λοιπόν, δεν υφίσταται αυτή η σύνδεση, είναι φυσικό να υποστηριχτεί από τον ROUSSEAU ότι
«Η έκφραση της ισχύος στο εξωτερικό δεν αρμόζει καθόλου στον λαό...
Αυτό που ιδιαίτερα ενδιαφέρει κάθε πολίτη είναι η τήρηση των νόμων
στο εσωτερικό, η ιδιοκτησία των αγαθών, η ασφάλεια των ιδιωτών.
Όσο τα πράγματα βαίνουν καλώς σε αυτά τα τρία ζητήματα αφήστε
τα συμβούλια να διαπραγματευτούν και να συνάψουν συνθήκες με το
εξωτερικό» (μτφ. του συγγραφέα)».
Το πρόβλημα που παρουσιάζει το σύστημα της παραλληλίας, όπως το
αναπτύξαμε, συνίσταται στο γεγονός ότι μπορεί να εκφραστεί δυσαρμονία μεταξύ της λαϊκής βούλησης και του μονάρχη, σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Το πρόβλημα αυτό, βέβαια, δεν εκδηλώνεται στα απολυταρχικά καθεστώτα, όπου η πηγή εξουσίας, τόσο στην εσωτερική έννομη τάξη όσο και κατά την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής είναι η ίδια, δηλαδή ο μονάρχης.
Αντίθετα εκδηλώνεται στην περίπτωση που λειτουργεί ένα κοινοβούλιο στο
πλαίσιο της μοναρχικής αρχής. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να προκύψει
διάσταση μεταξύ του μονάρχη, ως υπεύθυνου για την εξωτερική πολιτική της
χώρας, και της κυβέρνησης, που απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του κοινοβουλίου. Για να γίνει κατανοητή αυτή η διαφορά, θα πρέπει να αναφερθούμε
στην αντίληψη που είχε ο μονάρχης για το ρόλο του κοινοβουλίου. Σύμφωνα με
την αντίληψη αυτή, το κοινοβούλιο δεν συνιστούσε όργανο εκπροσώπησης του
λαού, αλλά όργανο του κράτους, στη συγκρότηση του οποίου συμμετείχε ο λαός. Η διαφορά των δύο θέσεων είναι θεμελιώδης. Στη δεύτερη περίπτωση οι
αρμοδιότητες του κοινοβουλίου είναι περιορισμένες και αποσκοπούν αποκλειστικά στην παραγωγή νομοθετικού έργου. Στην πρώτη περίπτωση το κοινοβούλιο εκφράζει την υπέρτατη βούληση και την κυριαρχία του έθνους. Η θεωρητική βάση της παραπάνω μοναρχικής αντίληψης εκφράζεται με το ακόλουθο επιχείρημα: Ένας νόμος δεν περιλαμβάνει μόνο μία ρύθμιση αλλά και τη

. M. GUETZEVITCH, «όπου παραπάνω», Recueil des Cours, Académie de Droit International de la Haye, 9, IV, σ. 8.
. M. GUETZEVITCH, «όπου παραπάνω», Recueil des Cours, Académie de Droit International de la Haye, 9, IV, σ. 8.
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δυνατότητα της εφαρμογής του, δηλαδή την κύρωση, που προβλέπεται στην
περίπτωση μη συμμόρφωσης με το νόμο. Η δυνατότητα να επιβληθούν κυρώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής του νόμου, είναι δηλωτική της ύπαρξης κυριαρχίας σε ένα κράτος. Ωστόσο, σε ένα μοναρχικό κράτος η άσκηση της κυριαρχίας δεν υλοποιείται από το κοινοβούλιο, αλλά από τον μονάρχη, αφού ο
τελευταίος συνεχίζει να διατηρεί την κυριαρχία του στο πλαίσιο μιας συνταγματικής μοναρχίας. Κατά συνέπεια ο ρόλος του κοινοβουλίου είναι μόνο υποστηρικτικός (συμβουλευτικός) και περιορίζεται στη διαμόρφωση του περιεχομένου του νόμου6.
Οι παραπάνω αντιλήψεις αμβλύνθηκαν κατά τον 20ό αιώνα, με τη βαθμιαία επικράτηση του φιλελεύθερου κρατικού προτύπου. Σύμφωνα με τις νέες
αντιλήψεις που εκφράστηκαν κατά την περίοδο του μεσοπολέμου, πολλές κατηγορίες συνθηκών που συνήπταν τα κράτη, έπρεπε υποχρεωτικά να εγκρίνονται από τα κοινοβούλια. Έτσι βαθμιαία συναρτήθηκε το συνταγματικό με το
διεθνές δίκαιο. Η αντίληψη αυτή διέθετε το πλεονέκτημα ότι μπορούσε να
εντάξει τις διεθνείς συνθήκες στην εσωτερική έννομη τάξη και να τις καταστήσει υποχρεωτικές, αφού τυχόν παραβίασή τους θα συνιστούσε παραβίαση
της εσωτερικής έννομης τάξης.
Ωστόσο, ακόμη και οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που καθιέρωναν την
κύρωση των διεθνών συνθηκών με νόμο, δεν καθιέρωναν και την υπεροχή τους
έναντι της εσωτερικής έννομης τάξης, γεγονός που οδηγούσε στην δυνατότητα ανατροπής τους με νεότερο νόμο. Την ανάγκη αυτή αναγνώρισαν μεταπολεμικά ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη και προχώρησαν σε μεταρρυθμίσεις των
συνταγμάτων τους. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά την περίπτωση του Συντάγματος της Γαλλίας, του 96, και του Συντάγματος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, του 99. Και στις δύο περιπτώσεις οι διεθνείς συνθήκες είχαν αυξημένη τυπική ισχύ έναντι των νόμων7. Στην περίπτωση της
Ελλάδας, ωστόσο, δεν έχουμε αντίστοιχη συνταγματική ρύθμιση μέχρι το

6. M. GUETZEVITCH, «όπου παραπάνω», Recueil des Cours, Académie de Droit International de la Haye, 9, IV, σ. 90.
7. Το άρθρο 28 του γαλλικού Συντάγματος του 96 αναφέρει ότι «αι κανονικώς επικυρωθείσαι διπλωματικαί συνθήκαι κέκτηνται μείζονα των εσωτερικών νόμων ισχύν. Αι διεθνείς
συμβατικαί διατάξεις δεν δύνανται να καταργηθώσιν, τροποποιηθώσιν ή ανασταλώσιν ειμή
μόνον μετά την νόμιμον αυτών καταγγελίαν, δια της διπλωματικής οδού κοινοποιημένης».
Ενώ το άρθρο 2 του Συντάγματος της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Δημοκρατίας του 99,
αναφέρει ότι «οι γενικοί του διεθνούς δικαίου κανόνες αποτελούσιν αναπόσπαστον τμήμα του
ομοσπονδιακού δικαίου. Κατισχύουσιν των νόμων και δημιουργούσιν απ’ευθείας δικαιώματα
και υποχρεώσεις δια τους κατοίκους της Ομοσπονδίας». Βλ. Σ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, Η πολιτειακή
θέσις του Αγίου Όρους, Αθήνα 96, σελ.  και D. DEENER, «Internationalism, Party Politics
and the new French Constitution», The Journal of Politics, vol. , no  (9), σσ. 99-2.
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97. Μέχρι τότε, αν και η συνταγματική θεωρία αποδεχόταν την αυξημένη
τυπική ισχύ των διεθνών συνθηκών, εν τούτοις η νομολογία έδινε στις τελευταίες απλή ισχύ νόμου8. Εν τέλει, το Σύνταγμα του 97 προέβλεψε την αυξημένη τυπική ισχύ των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων διεθνούς δικαίου
και των διεθνών συνθηκών που κυρώνονται με νόμο9.
Μετά την παράθεση των θεωριών για τη σχέση συνταγματικού και διεθνούς δικαίου, μία σημαντική παράμετρος που πρέπει να ερευνηθεί είναι ο ρόλος των ξένων δυνάμεων σε περίπτωση παραβίασης μιας διεθνούς συνθήκης.
Στις αρχές του 20ού αιώνα δεν υπήρχαν διεθνή όργανα που θα μπορούσαν να
επιβάλουν την τήρηση των διεθνών συνθηκών. Κατά συνέπεια τον ρόλο αυτό
διαδραμάτιζαν οι μεγάλες δυνάμεις. Είναι προφανές ότι μία πολιτική κρίση,
που προκύπτει ως αποτέλεσμα διαφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και μονάρχη
για θέματα εξωτερικής πολιτικής, νομιμοποιεί την ξένη επέμβαση. Σε αυτή
την περίπτωση γίνεται επίκληση του επιχειρήματος ότι η ξένη επέμβαση
πραγματοποιείται για να τηρηθούν οι διεθνείς συνθήκες. Η περίπτωση της
Ελλάδας είναι χαρακτηριστική. Έτσι κατά τη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, η Ελλάδα αντιμετωπίστηκε από τους Συμμάχους, όχι ως
εχθρικό κράτος αλλά ως κράτος που είχε καταπατήσει τη διεθνή τάξη, παραβιάζοντας μία διεθνή συνθήκη. Το συνταγματικό καθεστώς της ήταν πλέον
αναχρονιστικό για τη διεθνή τάξη πραγμάτων. Το πρόβλημα αυτό θα «επέλυε» η ξένη επέμβαση.

. Η κατάληψη της Κέρκυρας από το γαλλικό πολεμικό ναυτικό,
στο πλαίσιο του ελληνικού συντάγματος και του διεθνούς δικαίου
Η κατάληψη της Κέρκυρας από τους Συμμάχους ήταν μία νόμιμη ή μια
παράνομη ενέργεια; Σύμφωνα με το άρθρο 99 του Συντάγματος του 9 δεν
ήταν δεκτός ξένος στρατός στην ελληνική επικράτεια άνευ νόμου. Είναι δε
γνωστό ότι το ελληνικό κοινοβούλιο δεν είχε ψηφίσει σχετικό νόμο. Επιπλέον,
σύμφωνα με το άρθρο 2 της Σύμβασης της Χάγης του 907, δεν ήταν επιτρεπτό στα στρατεύματα των εμπόλεμων να εισέλθουν σε έδαφος ουδέτερου κράτους. Τέλος, όπως αναφέρθηκε, οι διεθνείς συνθήκες παραχώρησης των

8. Σ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ όπου παραπάνω, 96, σελ. -7, Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ, όπου παραπάνω, Αθήνα χχ, σελ. 9-. Γ. ΤΕΝΕΚΙΔΗΣ, «Αντίθεσις νόμου προς προγενεστέραν εν ισχύι
συνθήκην, νεώτεραι επί του θέματος εξελίξεις», Εφημερίς των Ελλήνων Νομικών, 98, σσ.
8-82. Βλ. επίσης άρθρο 28 του Συντάγματος του 97.
9. Βλ. άρθρο 28 του Συντάγματος του 97 και Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής των συζητήσεων επί του Συντάγματος 97, Αθήνα 97, σσ. 96-.
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Επτανήσων στην Ελλάδα του 86/86 όριζαν ότι τα Ιόνια νησιά, θα τελούσαν σε καθεστώς «διαρκούς ουδετερότητας». Με βάση τα παραπάνω η κατάληψη της Κέρκυρας αποτέλεσε μία παράνομη πράξη αφού παραβίαζε την
εδαφική ακεραιότητα της χώρας0.
Ωστόσο, η φίλα προσκείμενη στους Συμμάχους νομική βιβλιογραφία της
εποχής, διατυπώνει ένα άλλο νομικό επιχείρημα, θεωρώντας της κατάληψη
της Κέρκυρας ως μέτρο συμμόρφωσης και ειδικότερα ως πράξη αντιποίνων.
Τα μέτρα συμμόρφωσης, συνιστούσαν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της εποχής, μέτρα που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον ενός κράτους, προκειμένου να αποφευχθεί η κήρυξη πολέμου. Μπορούσαν δε να είναι αποτέλεσμα: α) νόμιμης άμυνας, β) αμυντικής αυτοπροστασίας, γ) κατάστασης
ανάγκης και δ) αντιποίνων. Η πρώτη περίπτωση προϋπέθετε άδικη ενέργεια
σε βάρος ενός κράτους, η οποία, είτε ήταν επικείμενη, είτε είχε ξεκινήσει, και
η οποία αποκρουόταν εκ μέρους του προσβαλλόμενου κράτους με ανάλογα μέτρα. Η δεύτερη περίπτωση δεν προϋπέθετε επιθετική ενέργεια εκ μέρους ενός
κράτους, αλλά μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, με αποτέλεσμα να
απειλούνται τα συμφέροντα τρίτου κράτους. Στην περίπτωση της αμυντικής
αυτοπροστασίας το κράτος που παραβίαζε την κυριαρχία ενός άλλου, υποκαθίστατο στις υποχρεώσεις που το τελευταίο δεν εκπλήρωνε. Π.χ. ένα κράτος
δεν τηρούσε μία διεθνή υποχρέωση. Η μη υλοποίηση αυτής της υποχρέωσης
έθετε σε κίνδυνο τα συμφέροντα τρίτων κρατών, τα οποία υποκαθιστούσαν το
προσβαλλόμενο κράτος στην εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης. Η τρίτη περίπτωση αφορούσε την κατάσταση ανάγκης. Σύμφωνα με αυτήν ένα κράτος
προκειμένου να προστατεύσει τα ζωτικά του συμφέροντα παραβίαζε τα συμφέροντα ενός άλλου κράτους, το οποίο όμως δεν έφερε καμία ευθύνη για την
κατάσταση ανάγκης του πρώτου. Η τέταρτη, τέλος, περίπτωση, εκείνη των
αντιποίνων, είχε σαν σκοπό τον εξαναγκασμό ενός κράτους να επανορθώσει
μία αδικία που είχε διαπράξει2. Εκτός από τα παραπάνω μέτρα συμμόρφωσης, το διεθνές δίκαιο προέβλεπε και την περίπτωση να επιτρέψει ένα κράτος
την κατάληψη τμήματος της επικράτειάς του από άλλο ή άλλα κράτη, ως εγγύηση για την εκτέλεση μιας συνθήκης. Στην περίπτωση όμως αυτή η κατάληψη γινόταν με την συναίνεση του θιγόμενου κράτους και δεν επιβαλλόταν.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας

0. S. COSMIN, όπου παραπάνω, τ. 2, Paris 926, σσ. 7-2.
. R., ROCHE, Légitimité de l’Occupation Militaire Française en territoire hellénique, au
cours de la guerre 9-98, Toulouse 92, σσ. 2-6.
2. A. VERDROSS, “Règles Générales du Droit International de la Paix”, Recueil des Cours,
Académie de Droit International de la Haye, 929, V, σσ. 79-9.
. Ι. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, όπου παραπάνω, Αθήνα 90, σσ. 269-270.
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της Κέρκυρας (αλλά και των άλλων περιοχών της χώρας που οι Σύμμαχοι
κατέλαβαν στρατιωτικά) θα μπορούσε να ενταχθεί στην δεύτερη και τέταρτη
περίπτωση των μέτρων συμμόρφωσης. Πράγματι οι Σύμμαχοι, στην περίπτωση της κατάληψης της Θεσσαλονίκης, το 9, ισχυρίστηκαν ότι το έκαναν
προκειμένου να προστατεύσουν την Σερβία, υποχρέωση την οποία είχε αναλάβει η Ελλάδα αλλά δεν το έπραττε, παραβιάζοντας την ελληνο-σερβική Συνθήκη Συμμαχίας. Κατά συνέπεια η αποβίβαση συμμαχικών στρατευμάτων
στην Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να εκληφθεί ως πράξη αμυντικής αυτοπροστασίας. Η κατάληψη τμημάτων της ελληνικής επικράτειας θα μπορούσε επίσης να εκληφθεί και ως πράξη αντιποίνων, προκειμένου η Ελλάδα να επανορθώσει «αδικίες» που είχε διαπράξει. Οι «αδικίες» αυτές συνοψίζονταν στην
παραβίαση: α) της ελληνο-σερβικής Συνθήκης Συμμαχίας και β) των συνταγματικών εθίμων και πρακτικών σύμφωνα με τα οποία ο Βασιλιάς όφειλε
να σέβεται την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, κατά την άσκηση της εξωτερικής
πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση η κατάληψη της Κέρκυρας αλλά και άλλες
ενέργειες που παραβίαζαν την κυριαρχία της χώρας απέβλεπαν στον εξαναγκασμό της Ελλάδας ώστε να μεταβάλει την εξωτερική πολιτική της. Ποια
όμως ήταν η έννοια του «αδίκου» που νομιμοποιούσε παρόμοιες ενέργειες; Με
βάση όσα προαναφέρθηκαν το «άδικο» στηριζόταν στην διαφορετική αντίληψη
για τον ρόλο του μονάρχη στο πλαίσιο μιας συνταγματικής μοναρχίας. Κατά
συνέπεια δεν επρόκειτο για «άδικο» αλλά για μία θεσμική αντιπαράθεση στην
ιστορική πορεία του ελληνικού λαού, για μια μετεξέλιξη, δηλαδή, της νομικής
του συνείδησης. Οι δύο πόλοι αυτής της αντιπαράθεσης, δηλαδή, ο Κωνσταντίνος και ο Βενιζέλος εκλάμβαναν με διαφορετικό τρόπο τον ρόλο του Μονάρχη,
όσον αφορά την εκπόνηση της εξωτερικής πολιτικής. Κατά συνέπεια ήταν αδύναμη νομικά η επιχειρηματολογία που νομιμοποιούσε την επέμβαση των Συμμάχων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της επανόρθωσης του «αδίκου»6.
Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε ότι η επίκληση της έννοιας του «αδίκου» σε
μία ξένη επέμβαση είναι νομικά καινοτόμα για την εποχή της. Μέχρι τότε οι
ξένες δυνάμεις νομιμοποιούσαν τις επεμβάσεις τους στα άλλα κράτη, με βάση
το ρόλο που τους επεφύλασσαν οι διεθνείς συνθήκες, ως προστάτιδων/εγγυητριών δυνάμεων. Στο εξής, εμπλουτίζεται η αιτιολογία της επέμβασης. Δεν

. R., ROCHE, όπου παραπάνω, Toulouse 92, σ. 89.
. R., ROCHE όπου παραπάνω, Toulouse 92, σσ. 6-62, όπου ο συγγραφέας νομιμοποιεί την συμμαχική επέμβαση στην Ελλάδα και με βάση τον ρόλο που είχαν τα συμμαχικά
κράτη κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου για την ανεξαρτησία της Ελλάδας, ως εγγυήτριες δυνάμεις.
6. Θα πρέπει να τονιστεί ότι και το Σύνταγμα της Γαλλίας δεν προέβλεπε τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου για τις συνθήκες συμμαχίας. Βλ. Γ. ΤΕΝΕΚΙΔΗΣ, Δημόσιον Διεθνές
Δίκαιον, τ. Α΄, Αθήνα 99, σσ. 29-20.
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πρόκειται μόνο για ένα δικαίωμα που απορρέει από τον ρόλο ενός κράτους που
έχει οριστεί ως εγγυήτρια δύναμη7. Αντίθετα η ξένη επέμβαση επικαλείται
ανθρωπιστικά ιδεώδη (δηλαδή τη διάσωση του σερβικού στρατού) και την
επανόρθωση του «αδίκου». Συνδεδεμένη με την επανόρθωση του «αδίκου» είναι και η δικαίωση του ελληνικού λαού που, μέσω της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, έχει εκφραστεί υπέρ της εφαρμογής της ελληνο-σερβικής Συνθήκης,
με την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο. Έτσι η επέμβαση των Συμμάχων
αποβλέπει στην θεραπεία του «αδίκου» και στην υλοποίηση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.

6. Η εξόριστη κυβέρνηση της Σερβίας στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου
Οι κυβερνήσεις της Σερβίας και του Βελγίου υπήρξαν οι μόνες εξόριστες
κυβερνήσεις του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Η πρώτη εγκαταστάθηκε σε
ελληνικό έδαφος, στην Κέρκυρα, ενώ η δεύτερη σε γαλλικό, στο SainteAdresse και στο Neuilly8. Ωστόσο, ο τύπος της εξόριστης κυβέρνησης δεν
προβλεπόταν στο διεθνές δίκαιο της εποχής. Σύμφωνα με τον Σύμβαση της
Χάγης (907) μετά την πολεμική κατάληψη και τη συνθηκολόγηση ενός
κράτους εξακολουθούσε να υφίσταται η κυριαρχία του, η οποία όμως τελούσε
«εν υπνώσει» προκειμένου να αναβιώσει μετά την επίτευξη της ειρήνης9. Ο
κατακτητής ασκούσε πραγματική εξουσία και μπορούσε να λάβει όλα τα
απαιτούμενα για την προστασία της δημόσιας τάξης μέτρα, σεβόμενος την
ισχύουσα νομοθεσία. Σκοπός αυτής της ρύθμισης ήταν μετά την λήξη του πολέμου να επανέλθει στην κατακτημένη χώρα το προϋφιστάμενο πολιτικό
status quo. Ωστόσο, κατά την περίοδο της κατάληψης, η χώρα απολαμβάνει
των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην Σύμβαση της Χάγης, εφόσον η κατάκτηση είχε γίνει αποδεκτή, μέσω μιας συνθηκολόγησης, και η αντίσταση
είχε σταματήσει60. Τη νομική αυτή πραγματικότητα έρχεται να ανατρέψει ο

7. Άλλωστε η Γαλλία με την κατάληψη της Κέρκυρας παραβίασε την υποχρέωση που
είχε από τις Συνθήκες παραχώρησης των Επτανήσων στην Ελλάδα (86/86), να διασφαλίζει, ως εγγυήτρια δύναμη, την εις το διηνεκές ουδετερότητα του νησιού.
8. A. JUMEAU, όπου παραπάνω, Aix en Province, 9, σσ. 69-0.
9. D. MOSCHOPOULOS, «La nature juridique des gouvernements de l’Etat grec pendant
l’occupation militaire 9-9 et la notion de souveraineté», Jus, ars, philosophia et historia,
Τιμητικός τόμος Ιωάννου Στράγγα, Nomos, Sakkoulas 207, σσ. 7-90.
60. Σύμφωνα με τον Oppenheim η Σύμβαση της Χάγης δεν προέβλεπε την δυνατότητα
αντίστασης των πολιτών της κατεχόμενης χώρας, με σκοπό την εκδίωξη του κατακτητή.
Αντίθετα το καθήκον των πολιτών ήταν ανθρωπιστικό και συνίστατο στην αλληλεγγύη, με
σκοπό τον περιορισμό των αυθαιρεσιών του κατακτητή. Βλ. E. COLBY, “Occupation under the
Laws of War”, Part II, Columbia Law Review, vol. 26, No 2, 926, σσ. 6-70.
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θεσμός των εξόριστων κυβερνήσεων6. Οι τελευταίες έθεσαν υπό αμφισβήτηση
το γεγονός της κατάληψης, αφού δεν είχαν συνθηκολογήσει με τον εχθρό και
συνέχιζαν τον αγώνα στο εξωτερικό. Έτσι η Σύμβαση της Χάγης και ο θεσμός των εξόριστων κυβερνήσεων είχαν αντικρουόμενες νομικές βάσεις. Ειδικότερα οι τελευταίες είχαν να αντιμετωπίσουν την ακόλουθη πρόκληση: Ο
πλασματικός χαρακτήρας που διέθεταν, λόγω της έλλειψης δύο βασικών συστατικών της κυριαρχίας (επικράτεια και λαός), τους στερούσε την ικανότητα άσκησης μιας κυρίαρχης πολιτικής. Έτσι παρά το γεγονός ότι ασκούσαν
πλήθος κρατικών αρμοδιοτήτων (διπλωματία, στρατιωτική διοίκηση, διοίκηση υπηρεσιών, οικονομική διοίκηση κλπ), εγκαθιστάμενες στο έδαφος ξένου
κράτους θα έπρεπε να συμφιλιώσουν την εδαφική κυριαρχία του φιλοξενούντος
κράτους (dominium) με την πλασματική κυριαρχία (imperium) που ασκούσαν. Είναι προφανές ότι η άσκηση της κυριαρχίας ενός κράτους σε έδαφος
ενός άλλου κράτους, δεν υποδηλώνει συγκυριαρχία με αυτό, αλλά υποτάσσει
το imperium της εξόριστης κυβέρνησης στο dominium του φιλοξενούντος κράτους. Αυτό σημαίνει ότι η κυριαρχία της εξόριστης κυβέρνησης πρέπει να είναι
συμβατή με τη νομική τάξη του φιλοξενούντος κράτους. Για τον λόγο αυτό
κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο συνήφθησαν διμερείς συμφωνίες μεταξύ
των εξόριστων κυβερνήσεων και της Μεγάλης Βρετανίας που τις φιλοξενούσε.
Οι συμφωνίες αυτές προέβλεπαν σχετικά με το καθεστώς ετεροδικίας των μελών της εξόριστης κυβέρνησης (ανάλογης με την ετεροδικία που απολαμβάνουν τα μέλη ενός διπλωματικού σώματος σε μία ξένη χώρα) και του τρόπου
με τον οποίο αυτή θα ασκούσε τις αρμοδιότητές της62. Αυτό ήταν απαραίτητο
για τη νομιμοποίηση των πράξεων κάθε εξόριστης κυβέρνησης. Κατά την περίοδο, ωστόσο, του πρώτου παγκοσμίου πολέμου δεν εφαρμόστηκε η πρακτική
των διμερών συμφωνιών για την ρύθμιση παρόμοιων ζητημάτων. Το κενό αυτό καλύφτηκε μέσω των διευκολύνσεων που παρείχαν οι κυβερνήσεις του φιλοξενούντος κράτους στις εξόριστες κυβερνήσεις. Τί συμβαίνει όμως όταν το
έδαφος του «φιλοξενούντος» κράτους, στο οποίο εδρεύει η εξόριστη κυβέρνηση,
τελεί υπό κατάληψη, από τρίτη δύναμη, κατάληψη η οποία δεν είναι συναινετική ή αποτέλεσμα πολέμου, αλλά απορρέει από πράξη αντιποίνων ή πράξη
αμυντικής αυτοπροστασίας, εναντίον ενός ουδέτερου κράτους; Σε αυτή την
περίπτωση δεν υπάρχει αντίστοιχη νομική πρόβλεψη, αφού όπως αναφέρθηκε
για να λειτουργήσει η εξόριστη κυβέρνηση, θα έπρεπε να δοθεί η συγκατάθεση

6. D. MOSCHOPOULOS, «όπου παραπάνω», Jus, ars, philosophia et historia, Τιμητικός τόμος Ιωάννου Στράγγα, Nomos, Sakkoulas 207, σσ. 7-90.
62. Με τον όρο ετεροδικία εννοούμε στην προκειμένη περίπτωση, το δικαίωμα που παρέχεται σε μία εξόριστη κυβέρνηση να ασκήσει τις αρμοδιότητές της, στο έδαφος του κράτους που
την φιλοξενεί.
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της κυβέρνησης του φιλοξενούντος κράτους, που ασκεί την κυριαρχία και όχι
του κράτους που διενήργησε την κατάληψη, το οποίο είναι προφανές ότι δεν
διαθέτει κυριαρχία αλλά μόνο πραγματική εξουσία, που απορρέει από το γεγονός της κατάληψης. Εκτιμούμε ότι σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν ήταν δυνατόν ένα ξένο κράτος, μέσω ενός μέτρου συμμόρφωσης
(πράξη αντιποίνων ή πράξη αμυντικής αυτοπροστασίας) να υποκατασταθεί
στα κυρίαρχα δικαιώματα του κράτους που κατέλαβε.
Στην περίπτωση της Σερβίας, μετά την πλήρη κατάληψη της από τις Κεντρικές Δυνάμεις, το έδαφός της διαμελίστηκε μεταξύ της Αυστρίας και της
Βουλγαρίας. Η κατάληψη αυτή, ωστόσο, έγινε χωρίς να πραγματοποιηθεί
καμία πράξη συνθηκολόγησης από τις στρατιωτικές ή πολιτικές αρχές του
κράτους. Αυτό συνέβη επειδή τόσο ο στρατός της Σερβίας όσο και οι πολιτικές
αρχές της, διέφυγαν εκτός της κατακτημένης χώρας, διατηρώντας την οργανωτική δομή τους. Τα παραπάνω δεδομένα οδήγησαν στην πεποίθηση ότι η
κατάκτηση της χώρας δεν μπορούσε να διακόψει τη νόμιμη υπόσταση της κυβέρνησης της Σερβίας που διέφυγε στο εξωτερικό6. Το επιχείρημα αυτό ισχυροποιήθηκε και από το γεγονός ότι στο εσωτερικό της χώρας δεν λειτούργησε
κατά τη διάρκεια της κατοχής καμία ανταγωνιστική κυβέρνηση6. Από την
άλλη πλευρά ο στρατός της Σερβίας συνέχιζε τον αγώνα για την απελευθέρωση της χώρας του.
Το νομικό πλαίσιο, επί του οποίου θεμελίωσε την δράση της η εξόριστη σερβική κυβέρνηση, ήταν εκείνο της Σύμβασης της Χάγης και ειδικότερα των
άρθρων 2-6 που προέβλεπαν σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των δυνάμεων κατοχής και του κατεχόμενου πληθυσμού6. Με άλλα λόγια
η εξόριστη σερβική κυβέρνηση θεωρώντας ότι αποτελούσε τη μόνη νόμιμη κυβέρνηση της χώρας, λειτούργησε ως τοποτηρητής της νομιμότητας που απέρρεε από την Σύμβαση της Χάγης, ελέγχοντας την εφαρμογή της στην κατεχόμενη χώρα. Το έργο αυτό αποτελούσε ένα φιλόδοξο εγχείρημα, δεδομένου
ότι δεν ήταν δυνατόν μία κυβέρνηση που βρίσκεται εκτός της κατεχόμενης
χώρας, να ελέγχει την εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης στο εσωτερικό

6. M. RADOJEVIC, L. DIMIC, «όπου παραπάνω», Belgrade 20, σσ. 2-22.
6. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δυνάμεις κατοχής έκαναν προσπάθειες να δημιουργήσουν
μία κυβέρνηση κατοχής με αντάλλαγμα την παραχώρηση ορισμένων προνομίων διοικητικής
αυτονομίας. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές απέτυχαν επειδή δεν βρέθηκε κανείς πολιτικός να
δεχτεί αυτό τον ρόλο. Βλ. A. JUMEAU, όπου παραπάνω, Aix en Province, 9, σσ. 9.
6. «Παράρτημα στην Σύμβαση που αφορά στους νόμους και τα έθιμα του κατά ξηρά πολέμου, Χάγη 8-0-907, Ενότητα ΙΙΙ, Περί της στρατιωτικής εξουσίας σε έδαφος εχθρικού
κράτους», άρθρα 2-6 (https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/ART/9-200066?
OpenDocument, ημερομηνία πρόσβασης 0-7-208).
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της. Άλλωστε η Σύμβαση της Χάγης παρείχε τη δυνατότητα άσκησης καθηκόντων μόνο σε διοικητικές οντότητες που βρίσκονταν εντός της κατεχόμενης
χώρας66. Επιπλέον, το δικαίωμα αυτό ασκείτο όταν είχε επέλθει συνθηκολόγηση της κατεχόμενης χώρας και είχε πάψει κάθε αντίσταση εναντίον του
κατακτητή. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν ίσχυαν στην περίπτωση της Σερβίας, η οποία δεν είχε συνθηκολογήσει και συνέχιζε τον αγώνα για την απελευθέρωση της χώρας. Επιπλέον, η μία εκ των δύο δυνάμεων κατοχής (η
Βουλγαρία) είχε προβεί σε άτυπη προσάρτηση της εδαφικής περιοχής που
έλεγχε. Παρόλα αυτά η σερβική κυβέρνηση εναντιώθηκε σε όλες τις παραβιάσεις της Σύμβασης της Χάγης που διαπίστωνε (π.χ. μέτρα εκβουλγαρισμού του πληθυσμού, αλλαγή νομοθεσίας και αρμόδιων δικαστικών οργάνων,
μέτρα σχετικά με την απώλεια δικαιωμάτων όσων είχαν θεωρηθεί συνεργοί
στη δολοφονία του Αρχιδούκα Φερδινάνδου της Αυστρίας και της συζύγου του,
κ.λπ.)67. Παράλληλα η εξόριστη σερβική κυβέρνηση μερίμνησε για την οργάνωση του στρατού και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι Σέρβοι πολίτες που είχαν διαφύγει εκτός της κατεχόμενης χώρας. Κατέβαλε, επίσης, σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπίσει την
κερδοσκοπία σε βάρος του σερβικού νομίσματος68. Επιπλέον μερίμνησε για τη
μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων που είχαν παραμείνει στην κατεχόμενη
χώρα69.
Από τα παραπάνω προκύπτουν ποικίλα ζητήματα σχετικά με το νομικό
χαρακτήρα της εξόριστης κυβέρνησης της Σερβίας. Αναφέρουμε τα κυριότερα από αυτά: α) η εξόριστη κυβέρνηση αντλούσε τη νομιμοποίηση της από τη
Σύμβαση της Χάγης. Ωστόσο, στη Σύμβαση της Χάγης δεν προβλεπόταν η
δυνατότητα να λειτουργήσει εκτός της χώρας η κυβέρνηση ενός κατεχόμενου
κράτους. Κατά συνέπεια η κυβέρνηση της Σερβίας έπαψε υφιστάμενη μετά
την αναχώρησή της από το σερβικό έδαφος, β) η έδρα της εξόριστης κυβέρνησης ήταν σε ένα ελληνικό νησί, την Κέρκυρα, που αποτελούσε έδαφος ουδέτε-

66. L. OPPENHEIM, International Law (II), War and Neutrality, London 906, σσ. 76-77.
67. A. JUMEAU, όπου παραπάνω, Aix en Province, 9, σσ. 9-92.
68. Πρέπει να σημειωθεί ότι το σερβικό νόμισμα διέθετε δύο ισοτιμίες, μία εντός της κατεχόμενης χώρας και μία εκτός αυτής, με αποτέλεσμα να κερδοσκοπούν Αυστριακοί και
Βούλγαροι, οι οποίοι μετέφεραν σερβικά νομίσματα στην Ελβετία και τα αντάλλασαν με την
ευνοϊκή γι’ αυτούς ισοτιμία της εξόριστης κυβέρνησης. Βλ. A. JUMEAU, όπου παραπάνω, Aix
en Province, 9, σσ. 96-00.
69. Επειδή οι αρχές κατοχής δεν μισθοδοτούσαν κανονικά τους υπαλλήλους αυτούς, η
εξόριστη κυβέρνηση διοχέτευε χρηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν στην μισθοδοσία τους, μέσω ελβετικών τραπεζών. Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι κατά τα έτη του πολέμου η εξόριστη
σερβική κυβέρνηση δεν διέθετε προϋπολογισμό και συντηρούνταν με προκαταβολές των Συμμάχων. Βλ. A. JUMEAU, όπου παραπάνω, Aix en Province, 9, σ. 0.
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ρης χώρας, και το οποίο είχε καταληφθεί από τους Συμμάχους, χωρίς τη συναίνεση της χώρας αυτής. Το γεγονός αυτό έθετε σοβαρά ζητήματα σχετικά
με το καθεστώς ετεροδικίας των μελών της εξόριστης κυβέρνησης, δεδομένου
ότι ασκούσαν αρμοδιότητες χωρίς την έγκριση του ελληνικού κράτους. Τα παραπάνω νομικά ζητήματα, σε συνδυασμό με τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν σχετικά με τη νομιμότητα των εξόριστων κυβερνήσεων, δεν μας επιτρέπουν να αποδεχτούμε τον νόμιμο χαρακτήρα της εξόριστης σερβικής κυβέρνησης.
Η παράθεση, ωστόσο, των παραπάνω επιφυλάξεων, δεν πρέπει να μειώσει
τον σημαντικό πολιτικό και διοικητικό ρόλο που διαδραμάτισε η εξόριστη σερβική κυβέρνηση, αφού πέτυχε την αναδιοργάνωση του στρατού της, ανέπτυξε
δραστηριότητες που αφορούσαν τους Σέρβους πολίτες που είχαν διαφύγει από
τη κατεχόμενη πατρίδα τους, μερίμνησε για τον πληθυσμό της κατεχόμενης
Σερβίας, ενώ συνέβαλε στη δημιουργία του μεταπολεμικού γιουγκοσλαβικού
κράτους. Αναζητώντας ένα νομικό πλαίσιο να εντάξουμε τις δραστηριότητες
αυτές, καταλήξαμε στη θεωρία των de facto οργάνων.
Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή ένα όργανο που έχει υφαρπάξει δημόσια εξουσία ή δημόσιο αξίωμα δεν υφίσταται νομίμως και δεν μπορεί να εκφράσει την
βούληση της Πολιτείας. Κατά συνέπεια οι πράξεις του είναι ανυπόστατες. Δεδομένου όμως ότι το όργανο αυτό έχει ασκήσει «ευλογοφανώς» τα καθήκοντά
του, θεωρήθηκε ότι θα ήταν άδικο για τους διοικούμενους να μην έχουν έννομο
αποτέλεσμα οι πράξεις του. Στο πλαίσιο αυτό διατυπώθηκε η θεωρία των de
facto οργάνων, η οποία αποβλέπει στη νομιμοποίηση των αποτελεσμάτων που
επήλθαν από τη μη νόμιμη υπόσταση του οργάνου. Τα κριτήρια που θέτει ο νομοθέτης προκειμένου να θεωρηθούν νόμιμες οι πράξεις των de facto οργάνων
είναι: α) οι εξωτερικές ενδείξεις της νομιμότητας τους (φαινόμενο δίκαιο) και
β) Η ύπαρξη καλής πίστης, είτε υποκειμενικά (στο πρόσωπο του ενεργούντος
οργάνου), είτε αντικειμενικά (στο πρόσωπο του πολίτη)70.
Με αφετηρία, λοιπόν, την παραπάνω θεωρία μπορούμε να υποστηρίξουμε
ότι η εξόριστη σερβική κυβέρνηση αποτέλεσε ένα de facto πολιτικο-διοικητικό όργανο που ανέδειξαν οι συνθήκες της εποχής, το οποίο ανταποκρίθηκε με
επιτυχία στις ανάγκες, τόσο του σερβικού στρατού, όσο και του σερβικού
λαού.

70. Γ. ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ, Η αρμοδιότης εις τα πλαίσια της εκτελεστικής εξουσίας, Αθήνα
97, σσ. 0-2.
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7. Νομική φύση του στρατού της Σερβίας μετά
την έξοδό του από την χώρα
Ανάλογες νομικές προκλήσεις προκύπτουν και για τον σερβικό στρατό,
από τη στιγμή που εγκατέλειψε την επικράτεια της χώρας του. Η πρώτη πρόκληση συνδέεται με τη νομική φύση του στρατού. Στη προηγούμενη ενότητα
υποστηρίξαμε την άποψη ότι η εξόριστη κυβέρνηση της Σερβίας αποτελούσε
ένα de facto πολιτικο-διοικητικό όργανο. Τα de facto, ωστόσο, όργανα δεν
μπορούν να διασυνδεθούν ιεραρχικά με άλλα. Κατά συνέπεια ο σερβικός στρατός μετά την απομάκρυνσή του από τη χώρα έπαψε να αποτελεί ένα κρατικό
όργανο που διαθέτει ιεραρχική εξάρτηση με την κυβέρνηση της χώρας του. Η
πραγματική του όμως υπόσταση και ο καθοριστικός ρόλος του, μας οδηγούν
στο ίδιο συμπέρασμα, με εκείνο που διατυπώσαμε παραπάνω για την εξόριστη
κυβέρνηση, ότι δηλαδή πρόκειται για ένα de facto όργανο στρατιωτικού χαρακτήρα.
Η δεύτερη πρόκληση συνδέεται με τη δικαιοδοσία του στρατού μετά την
έξοδό του από τη χώρα. Είναι γνωστό ότι αποστολή κάθε στρατού είναι η
προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας του. Τί συμβαίνει όμως
όταν η χώρα του έχει ολοκληρωτικά εγκαταλειφθεί; Πως καθορίζεται η δικαιοδοσία του; Είναι προφανές ότι στο εξής αποστολή του στρατού δεν είναι
η υπεράσπιση της χώρας του αλλά η απελευθέρωσή της. Για να επιτευχθεί,
ωστόσο, αυτός ο στόχος, ο στρατός είναι υποχρεωμένος να κινείται και να
μάχεται σε ξένο έδαφος. Θα πρέπει, λοιπόν, να οριστούν οι δικαιοδοσίες του
στο ξένο έδαφος. Να καθοριστεί, δηλαδή, ένα καθεστώς παρόμοιο με εκείνο
της ετεροδικίας που απολαμβάνουν τα μέλη και το προσωπικό της εξόριστης
κυβέρνησης. Το ζήτημα αυτό, κατά τη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, ρυθμίστηκε από το εθιμικό δίκαιο του πολέμου, το οποίο προέβλεπε
ότι σε περίπτωση «συναινετικής κατάληψης», όταν δηλαδή ένας ξένος
στρατός βρίσκεται σε έδαφος συμμαχικού κράτους, τότε, διέθετε ποινική δικαιοδοσία για θέματα που τον αφορούσαν και τα μέσα άσκησής της7. Η
εθιμική αυτή πρακτική εκφράστηκε στην διμερή συμφωνία Γαλλίας-Σερβίας η οποία δημοσιεύτηκε στις -2-96. Σε αυτή προβλεπόταν ότι τα
σερβικά και γαλλικά στρατεύματα είχαν αντίστοιχα στρατιωτική ποινική
δικαιοδοσία για αδικήματα που διαπράττονταν από άτομα που ανήκαν στα
στρατεύματά τους, ανεξάρτητα του τόπου που αυτά βρίσκονταν και της ιθαγένειας των κατηγορουμένων. Παράλληλα με την ίδια συμφωνία ορίστηκε
ότι για αδικήματα που διαπράττονταν σε γαλλικό έδαφος σε βάρος του σερ-

7. E. CLUNET, «La présence des allies en France et l’ “exterritorialité», Journal du Droit
International, Paris 98, σσ. -7.
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βικού στρατού, από άτομα που δεν ανήκουν στο σερβικό στράτευμα, αρμόδια
ήταν τα γαλλικά δικαστήρια ενώ για αδικήματα που διαπράττονταν σε σερβικό έδαφος σε βάρος του γαλλικού στρατού από άτομα που δεν ανήκαν σε
αυτόν, αρμόδια ήταν τα σερβικά δικαστήρια72. Το πρόβλημα, ωστόσο, της
δικαιοδοσίας του σερβικού στρατού εκτός της χώρας του, δεν βρίσκει τη λύση του, όταν ο στρατός αυτός δεν βρίσκεται στο έδαφος συμμαχικού αλλά
ουδέτερου κράτους. Έτσι κατά το χρονικό διάστημα που ο σερβικός στρατός
ήταν εγκατεστημένος στην Κέρκυρα υπάρχει νομικό κενό, δεδομένου ότι οι
πράξεις του δεν διαθέτουν νομιμοποίηση, αφού δεν τυγχάνουν της συναίνεσης της ελληνικής κυβέρνησης. Ακόμη δηλαδή και εάν θεωρηθεί ότι ο στρατός απολάμβανε νομιμοποίησης μετά την έξοδο από την χώρα του, δύσκολα
μπορούν να θεωρηθούν νόμιμες οι ενέργειές του σε έδαφος ουδέτερης χώρας,
το οποίο τελεί υπό κατάληψη από τρίτη δύναμη. Η λύση λοιπόν που διατυπώθηκε περί λειτουργίας του εξόριστου σερβικού στρατού, ως de facto στρατιωτικού οργάνου, παραμένει η μόνη νομική διέξοδος.
Εκτός όμως από τις παραπάνω νομικές προκλήσεις, η δράση του σερβικού στρατού εκτός της επικράτειας της χώρας του, συνδέεται και με ένα
πολιτικό πρόβλημα που διατυπώνεται ως εξής: Πώς συμβιβάζεται η ανεξαρτησία του, όταν ο στρατός αυτός χρηματοδοτείται από τα συμμαχικά κράτη; Είναι φυσικό η υλική εξάρτηση να συνδεθεί με πιέσεις και παραχωρήσεις, όχι μόνο σε θέματα στρατηγικών αλλά και πολιτικών επιλογών7. Η
απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι δυσχερής. Για τον λόγο αυτό σε ορισμένους Σέρβους αξιωματικούς δεν ήταν κατανοητή η εγκατάλειψη του σερβικού εδάφους. Οι τελευταίοι πρότειναν να μην αποχωρήσει ο στρατός από τη
χώρα αλλά να δώσει την τελευταία μάχη του και εάν ηττηθεί να συνθηκολογήσει7. Είναι προφανές ότι οι στρατιωτικοί αυτοί έκφραζαν την παραδοσιακή αντίληψη περί κυριαρχίας, πιστεύοντας ότι δεν είναι δυνατόν να μεταφερθεί η κυριαρχία ενός κράτους στο εξωτερικό και κατ’ επέκταση και ο
στρατός της. Η πρότασή τους, ωστόσο, απορρίφθηκε επειδή κρίθηκε ότι εάν
η Σερβία συνθηκολογούσε, οι Σύμμαχοι θα την εγκατέλειπαν7. Έτσι η
αποχώρηση του σερβικού στρατού από τη χώρα, ανέδειξε ένα νέο ρόλο ενός
εθνικού στρατού, με απελευθερωτικούς στόχους και διαφορετικές οργανωτικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό ένας εθνικός στρατός δεν συνδέεται με συγκε-

72. «Déclaration Franco-Serbe relative a la compétence pénale militaire», -2-96,
Journal du Droit International, Paris 96, σσ. 69-70.
7. M. RADOJEVIC, L. DIMIC, όπου παραπάνω, Belgrade 20, σσ. 28-20.
7. Η πρόταση αυτή είχε διατυπωθεί από τον Στρατηγό Zivojin Misic. Βλ. M. RADOJEVIC,
L. DIMIC, όπου παραπάνω, Belgrade 20, σ. 9.
7. M. RADOJEVIC, L. DIMIC, όπου παραπάνω, Belgrade 20, σ. 9.
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κριμένη εδαφική περιοχή και μάχεται σε ξένα εδάφη, έχοντας κοινούς γεωπολιτικούς στόχους με άλλα κράτη76.

Συμπεράσματα
Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
. Η κατάληψη της Κέρκυρας από το γαλλικό πολεμικό ναυτικό μπορεί να
εκληφθεί, είτε ως πράξη αντιποίνων, προκειμένου να εξαναγκαστεί η Ελλάδα
να εγκαταλείψει την ουδετερότητά της, είτε ως πράξη αμυντικής αυτοπροστασίας. Η ενέργεια αυτή, ωστόσο, ερχόταν σε αντίθεση με το άρθρο 99 του
ελληνικού Συντάγματος, τις Συνθήκες παραχώρησης των Επτανήσων στην
Ελλάδα του 86/86 και την Σύμβαση της Χάγης.
2. Η «αδικία» που επικαλέστηκαν οι Σύμμαχοι για να διενεργήσουν την
κατάληψη της Κέρκυρας, αφορούσε την άρνηση του Κωνσταντίνου να εφαρμόσει την ελληνο-σερβική Συνθήκη Συμμαχίας του 9 και να αποδεχτεί το
γεγονός ότι σε ένα κοινοβουλευτικό πολίτευμα, η κυβέρνηση που έχει εκλέξει
ο λαός και όχι ο Βασιλιάς, πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο στην άσκηση της
εξωτερικής πολιτικής. Το παραπάνω επιχείρημα, ωστόσο, δεν θεμελιωνόταν
στο ελληνικό Σύνταγμα. Το τελευταίο, αναγνωρίζοντας στον Βασιλιά το αποκλειστικό δικαίωμα σύναψης συνθηκών ειρήνης και συμμαχίας καθώς και
κήρυξης πολέμου, υποδήλωνε την κάμψη της δημοκρατικής αρχής σε καίρια
ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.
. Η αντίληψη ότι ο Μονάρχης διαμορφώνει την εξωτερική πολιτική θεωρείται στις αρχές του 20ού αιώνα απηρχαιωμένη. Ωστόσο, η εκ μέρους του
Βενιζέλου διεκδίκηση της δημοκρατικής αρχής σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, υπήρξε ημιτελής, επειδή δεν εκφράστηκε η ανάγκη συνταγματικής
κατοχύρωσής της. Έτσι αντί να αναδειχθεί το πρόβλημα της σχέσης του συνταγματικού με το διεθνές δίκαιο, καυτηριάστηκε η συμπεριφορά ενός Βασιλιά που δεν σέβεται τη βούληση του λαού του. Το γεγονός αυτό διέσπασε την
ενότητα του κράτους και τη νομική συνείδηση του ελληνικού λαού.
. Η εξόριστη κυβέρνηση της Σερβίας εγκαθιστάμενη στην Κέρκυρα απολάμβανε μιας ελλιπούς νομιμοποίησης, με βάση το διεθνές δίκαιο της εποχής,
για τους εξής λόγους: α) η Συμβάση της Χάγης δεν προέβλεπε τον τύπο των
εξόριστων κυβερνήσεων, οι οποίες αποτελώντας πλασματικές κυβερνήσεις

76. Το φαινόμενο αυτό θα εμφανιστεί με μεγαλύτερη ένταση κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, στις πολεμικές επιχειρήσεις του οποίου συμμετείχαν στρατοί που το
έδαφος της χώρας τους είχε καταληφθεί από τον εχθρό.
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δεν μπορούσαν να ασκήσουν αποτελεσματικά την κυριαρχία τους, υποτασσόμενες στην εδαφική κυριαρχία του φιλοξενούντος κράτους, β) ειδικότερα όμως
η εξόριστη σερβική κυβέρνηση εγκαταστάθηκε σε έδαφος, όχι συμμαχικού
αλλά ουδέτερου κράτους, το οποίο είχε καταληφθεί από συμμαχικό κράτος. Το
γεγονός αυτό έθετε νομικά ζητήματα στο καθεστώς ετεροδικίας που απολάμβανε η κυβέρνηση, για το οποίο δεν είχε δοθεί η συγκατάθεση της κυβέρνησης
του «φιλοξενούντος» κράτους. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά προσδίδουν στην
εξόριστη σερβική κυβέρνηση χαρακτήρα de facto πολιτικο-διοικητικού οργάνου.
. Τέλος, η δράση του σερβικού στρατού εκτός των συνόρων της χώρας
του, μετέβαλε την αποστολή του, μετατρέποντάς τον σε απελευθερωτικό
στρατό. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στη διαμόρφωση νέων οργανωτικών
αξιών. Παράλληλα περιόρισε την αυτονομία δράσης του, αφού εντάχθηκε σε
έναν συμμαχικό στρατό, με ευρύτερους στρατηγικούς στόχους. Επιπλέον, ως
συνέπεια της άποψης ότι η εξόριστη κυβέρνηση της Σερβίας είχε χαρακτήρα
de facto οργάνου, ο σερβικός στρατός δεν διέθετε ιεραρχική σχέση με αυτήν,
με αποτέλεσμα να συνιστά και αυτός ένα de facto όργανο, στρατιωτικού χαρακτήρα. Κατά την παραμονή του, ωστόσο, στην Κέρκυρα ο σερβικός στρατός συνιστούσε ένα de facto στρατιωτικό όργανο και για τον επιπλέον λόγο ότι
βρισκόταν σε έδαφος ουδέτερης χώρας που δεν είχε δώσει τη συναίνεσή της
στην εγκατάστασή του.
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ΟΙ ΕΠΤΑΝΗΣΙΟΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ
Κωνσταντίνα Παναγάκη
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ 70 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ευαγγελία Λιάπη
Φιλόλογος, MSc

. Εισαγωγή
Από νωρίς ο Επτανήσιος πήρε το δρόμο της μετανάστευσης καθώς η αύξηση της φορολογίας μετά την ενσωμάτωση των Επτανήσων στην Ελλάδα το
86, η σταφιδική κρίση του 890 και η πτώχευση του κράτους το 89 οδήγησε στην υπερατλαντική μετανάστευση των Επτανησίων προς την Αμερική
στις αρχές του 20ού αιώνα.
Οι μεγαλοκτηματίες και τα μοναστήρια στα Επτάνησα είχαν στην κατοχή τους την ευφορότερη καλλιεργήσιμη γη ενώ η γη των μικροκαλλιεργητών καταδυναστεύονταν από τους τοκογλύφους. Η τοκογλυφία στο κατώφλι του 20ού αιώνα οργίαζε στα Επτάνησα. Ο τόκος κυμαίνονταν από 20%
έως 0% ανάλογα φυσικά με τον τοκογλύφο. Οι δανειστές, εκτός από χρήματα έπαιρναν από τους οφειλέτες τους και προϊόντα όπως γάλα ή βούτυρο
ανεβάζοντας την αξία του τόκου συχνά γύρω στα 70-80%. Η έλλειψη καλλιεργήσιμης γης, η απότομη πτώση της ζήτησης της σταφίδας2 θα ενισχύσουν την ανάγκη των Επτανησίων για αποδημία. Εκτός όμως από τη στα-

. Το κυριότερο εξαγωγικό προϊόν του Ελληνικού Βασιλείου, από την Απελευθέρωση μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, ήταν η σταφίδα, η οποία, μέχρι το 880, κάλυπτε
περισσότερο από το 0% της συνολικής αξίας των εξαγωγών της χώρας και κατά τη δεκαετία του 880 ξεπέρασε το 60%.
2. Η Γαλλία αποδείχθηκε καθοριστικός παράγοντας για τη σταφιδική κρίση. Όταν επλήγησαν οι αμπελοκαλλιέργειές της από φυλλοξήρα στράφηκε στην εισαγωγή σταφίδας, η
οποία ήταν αναγκαία για την οινοπαραγωγή της ανεβάζοντας έτσι την τιμή της σταφίδας.
Όταν αργότερα οι αμπελώνες της θεραπεύτηκαν επιβλήθηκαν ειδικοί δασμοί στην εισαγμένη
σταφίδα καθιστώντας την ασύμφορη.
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φιδική κρίση σπουδαία επίδραση άσκησε και η επάνοδος στο νησί μεταναστών οι οποίοι εμφανίζονταν ενδεδυμένοι εντυπωσιακά και οι οποίοι μιλούσαν
για τον διαφορετικό τρόπο ζωής στην Αμερική, τα κέρδη και την εργασία
των οχτώ ωρών ημερησίως. Επίσης, τα πολύχρωμα διαφημιστικά πόστερ
των ναυτιλιακών εταιριών που διαφήμιζαν τη γη της Επαγγελίας και που
τα συναντούσε κανείς και στα πιο απομακρυσμένα χωριά επηρέασαν τους
Επτανησίους στο να μεταναστεύσουν.

2. Η μετανάστευση των Επτανησίων στις ΗΠΑ
Υπολογίζεται ότι κατά την περίοδο 890-90 το ένα δέκατο του πληθυσμού της Ελλάδας και περίπου το ένα πέμπτο του Ελληνικού εργατικού δυναμικού μετανάστευσε στην Αμερική. Συγκεκριμένα για την περίοδο 890920 η Ελλάδα υπολογίζεται ότι έκανε εξαγωγή περίπου .000 μεταναστών προς τις ΗΠΑ.
Οι Επτανήσιοι μετανάστες προέρχονταν κυρίως από την Κεφαλληνία κι
ακολουθούσαν Ιθάκη, Λευκάδα, Ζάκυνθος αλλά και τα νησιά Ερείκουσα,
Μαθράκι και Οθωνοί. Μόνο οι Κερκυραίοι δεν επέλεξαν να μεταναστεύσουν.
Ιδιαίτερα οι Κεφαλλονίτες6 και οι Ιθακήσιοι υπήρξαν οι πιο δραστήριοι. Συνολικά γύρω στο 0% των Κεφαλλονιτών θα πάρει το δρόμο της ξενιτιάς σύμφωνα
με την απογραφή του 9077. Χαρακτηριστικά από το δήμο Αργοστολίου, μια
περιοχή που αριθμούσε γύρω στα 0.00 άτομα, οι μετανάστες ανέρχονται
στα 00 άτομα. Οι μετανάστες συνήθως προέρχονταν από τα χωριά Κοκολάτα, Χελμάτα, Σπήλια κ.α.8
Σύμφωνα με τον αστικό μύθο οι μετανάστες ήταν φτωχοί αγρότες. Η αλήθεια όμως είναι ότι το ταξίδι στην Αμερική απαιτούσε αρκετά χρήματα για
τον ναύλο κυρίως αλλά και για τα πρώτα έξοδα τα οποία οι φτωχοί, οι ακτή-

. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Χ. ΚΑΤΑΝΗΣ, Η μετανάστευσις εν τη επαρχία Κραναίας, Η ελληνική Μετανάστευσις, Αθήνα: Τυπογραφείον Παναγιώτη Πετράκου, 97, σ. 97.
. ΗΡΑ ΕΜΚΕ-ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, Προβλήματα μετανάστευσης παλιννόστησης, Αθήνα:
986, I.M.Ε.Ο. - Ε.Δ.Η.Μ., 986 σ. 8.
. ΛΟΥΚΙΑ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική στην Ελλάδα και
την Ευρώπη, Αθήνα: Gutenberg, 99, σ. .
6. Η φωτογραφία μάλιστα ενός Κεφαλλονίτη με τη στολή του Αμερικάνου στρατιώτη, του
Βαγγέλη Κλωνή, από το χωριό Αϊ-Γιώργης, του Δήμου Ελειού Πρόννων, της Κεφαλονιάς,
έγινε γραμματόσημο στις ΗΠΑ.
7. EFTYCHIA KOSMATOY, La population des Iles Ioniennes (8e-9e siécle), τόμοι -, Παρίσι: Πανεπιστήμιο Paris I-Pantheon-Sorbonne, 2000, σ. 7.
8. Bλ. ΚΑΤΑΝΗΣ, Η μετανάστευσις εν τη επαρχία Κραναίας, ό.π., σ. 98.
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μονες με δυσκολία μπορούσαν να εξασφαλίσουν. Μικροκτηματίες9 λοιπόν
ήταν οι μετανάστες οι οποίοι ρευστοποιούσαν κάποιο ακίνητό τους για να
πραγματοποιήσουν το ταξίδι στην Αμερική. Οι περισσότεροι «επέλεγαν» να
ταξιδέψουν στο κατάστρωμα. Για να καταφέρουν να πληρώσουν τον ναύλο, ο
οποίος κόστιζε γύρω στα σαράντα δολάρια, είχαν αναγκαστεί να πουλήσουν
ή να βάλουν υποθήκη το χωράφι ή το αμπέλι τους0. Όσοι ήταν φτωχοί, οι
ακτήμονες, δηλαδή, για να υλοποιήσουν το ταξίδι τους δεσμεύονταν με συμβόλαια εργασίας. Τους πλήρωνε, δηλαδή, ο εργολάβος το εισιτήριο και εκείνοι έπιαναν δουλειά για να τον εξοφλήσουν εργαζόμενοι, οι ενήλικες σε σιδηρόδρομους ή στα ορυχεία του Κολοράντο ενώ τα ανήλικα απασχολούνταν στα
στιλβωτήρια.
Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που οδηγήθηκαν στη μετανάστευση προς την Αμερική ήταν το 9% άνδρες, ανύπαντροι και συνήθως μικροκτηματίες κι αγρότες. «Ο Έλλην χωρικός άνευ εφοδίων είναι όλως ανίκανος
και διανοητικώς ανεπαρκής ν’ αντεπεξέρχηται επιτυχώς κατά των παρεμβαλλομένων δυσχερειών και ν’ ανταγωνίζηται αποτελεσματικώς προς τον
πεπολισμένον και αρτίως μεμορφωμένον Αμερικάνον. Ακριβώς δ’ ένεκα τούτου οι εις την Αμερικήν μεταναστεύοντες Έλληνες χωρικοί εξαναγκάζονται
ως εξηυτελισμένοι χυδαίοι εργάται, να εργάζονται βαρέως και επιμόχθως,
εκτελούντες τα μάλλον περιφρονημένα, βάναυσα και ταπεινά έργα!»
Το ταξίδι ήταν πολυήμερο και βασανιστικό. Έπρεπε να μετακινηθούν προς
την Πάτρα ή τον Πειραιά αρχικά και από εκεί στη συνέχεια να επιβιβαστούν
στα υπερωκεάνεια με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Ο άλλος δρόμος ήταν να μετακινηθούν προς τη Νάπολη ή τη Μασσαλία και από εκεί να ταξιδέψουν για
τον τελικό τους προορισμό. Το ταξίδι είχε διάρκεια γύρω στις τρεις εβδομάδες
(από 2 έως 2 ημέρες).
Η άφιξη ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς ακολουθούσε διοικητικός και υγειονομικός έλεγχος κι έλεγχος κοινωνικών φρονημάτων. Ο αμερικάνικος νόμος
του 907 ήταν ξεκάθαρος: «Αι ακόλουθοι τάξεις αποκλείονται εκ των Ηνωμένων Πολιτειών: Όλοι οι ηλίθιοι, ευήθεις, επιληπτικοί, φρενοβλαβείς, οι εντελώς
πένητες, οι εξ επαγγέλματος επαίται, οι επικινδύνου μεταδοτικής ασθενείας
πάσχοντες, οι σωματικώς ελαττωματικοί, οι καταδικασθέντες επί κακουργή-

9. «Προ πάντων δε μεταναστεύουν οι ιδιοκτήται, πωλούντες εις οιανδήποτε τιμήν τα κτήματα των ερημουμένων κωμοπόλεων και χωρίων», Οι Μετανάσται, Νέα Υόρκη (99): Πρόσκοπος, σ. 2.
0. ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΑΡΚΕΤΟΣ, Οι Ελληνοαμερικάνοι, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2006,
σ. 7.
. ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ, Το εμπόριον, η ναυτιλία και αι μεταναστεύσεις των Ελλήνων: Το νέον σύστημα του εμπορεύεσθαι, Αθήνα: 908, σ. 20.
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ματι, οι πολυγαμισταί, οι αναρχικοί, αι γυναίκες αι ερχόμεναι δι’ ανηθίκους
σκοπούς κ.λπ.»2
Στους υγειονομικούς ελέγχους τα πράγματα ήταν ιδιαίτερα δύσκολα.
Έπρεπε να συμπληρώσουν ειδικά τεστ για να διασαφηνιστεί ότι δεν είναι καθυστερημένοι. «Δράματα ζωής και θανάτου παίχτηκαν μέσα στις αίθουσες,
όπου εγένετο η εξέτασις των μεταναστών, ή πίσω από τα κάγκελα του κρατητηρίου, όπου έμεναν όσοι επρόκειτο να απελαθούν».
Ο Henry Goddard είχε φτιάξει επιτροπές για έλεγχο των μεταναστών και
την απέλαση όσων είχαν νοητική στέρηση έτσι ώστε οι μετανάστες να μη δημιουργήσουν προβλήματα στην αμερικανική κοινωνία. Τα ποσοστά νοητικά
καθυστερημένων μεταναστών που παρουσίασαν τα τεστ ήταν πολύ υψηλά και
φυσικά η κύρια αιτία ήταν ότι οι μετανάστες δεν γνώριζαν αγγλικά.
Ο Κεφαλλονίτης Ευάγγελος Κλωνής ο οποίος έγινε το σύμβολο του αμερικάνικου στρατού, όταν έφτασε λαθρεπιβάτης στην Αμερική δεν γνώριζε καθόλου αγγλικά. Ο Ευφυής Κεφαλλονίτης προσποιήθηκε λοιπόν τον κωφό και
δεν απαντούσε στις ερωτήσεις των Αμερικανών. Ήταν ιδιαίτερα όμορφος και
καλοντυμένος. Φορούσε ένα ωραίο καθαρό κοστούμι. Οι Αμερικάνοι πείστηκαν
ότι δεν άκουγε για αυτό και δεν τους απαντούσε και του επέτρεψαν την είσοδο
στην Αμερική επηρεασμένοι κυρίως από το παρουσιαστικό του.
Η καταγραφή των μεταναστών γινόταν από έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ στο Ellis Island, χειρόγραφα, έτσι ακριβώς
όπως άκουγε τα ονόματα, για αυτό και πολλές φορές υπάρχουν λάθη καθώς
είτε επικρατούσε φασαρία κι ο υπάλληλος δεν άκουγε καλά, είτε ήταν πολύ
κουρασμένος, είτε ο καταγραφόμενος μιλούσε ψιθυριστά. Στον έλεγχο οι μετανάστες έπρεπε να δηλώσουν πόσα χρήματα μετέφεραν. Το 908, από 28.808
μετανάστες, οι 2.76 είχαν πάνω τους λιγότερα από τριάντα δολάρια. Το ποσό αυτό δεν αρκούσε ούτε για ένα μήνα ζωής, όσο φτωχικά κι αν ζούσε ο μετανάστης6.
Το ένα τέταρτο των Επτανησίων που θα οδηγηθεί στη μετανάστευση προς
την Αμερική ήταν αναλφάβητοι. Κάποιοι από αυτούς δεν κατάφεραν να μάθουν αγγλικά ποτέ, ακόμα και μετά από μια μεγάλη περίοδο παραμονής στην
Αμερική επειδή δεν το επεδίωξαν. Πίστευαν πως γρήγορα θα επέστρεφαν στην

2. Σ. ΚΑΝΟΥΤΑΣ & Μ. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, Οδηγός του Μετανάστου Εν Αμερική, Νέα Υόρκη:
Τυπογραφείο Χέλμη, 909, σ. 8.
. ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΑΛΑΦΟΥΡΗΣ, Έλληνες της Αµερικής 28-98, Νέα Υόρκη: 98, σ. 7.
. Ο Henry Goddard (866-97), ήταν εκπαιδευτικός και ερευνητής στον τομέα της
ψυχολογίας. Ο Goddard χρησιμοποίησε το Binet Intelligence Test.
. Με βάση τα αποτελέσματα του τεστ σχεδόν το 8% των Εβραίων, 80% των Ιταλών,
87% των Ρώσων μεταναστών εμφάνιζαν νοητική υστέρηση.
6. Bλ. ΜΑΡΚΕΤΟΣ, Ελληνοαμερικάνοι, σ. .
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πατρίδα τους. Οι μετανάστες δεν απέβλεπαν σε μόνιμη εγκατάσταση, αλλά
στην κάλυψη βραχυπρόθεσμων βιοτικών αναγκών των οικογενειών τους7. Οι
προορισμοί που επιλέχτηκαν ήταν κυρίως, το Ιλλινόις του Σικάγου, η Γιούτα, η
Μασαχουσέτη, η Φιλαδέλφεια και φυσικά η Νέα Υόρκη.
Οι μετανάστες ηλικίας συνήθως 8-8 ετών δεν διέθεταν ιδιαίτερα προσόντα. Ασχολούνταν κυρίως με χειρωνακτικές εργασίες στους σιδηροδρόμους ή
εργάστηκαν ως ανθρακωρύχοι. Άλλες εργασίες με τις οποίες απασχολούνταν
ήταν ως ξυλουργοί, υποδηματοποιοί, μικρέμποροι ή πλανόδιοι έμποροι. Η
άγνοια της γλώσσας οδήγησε στη δημιουργία μιας τάξης μεσαζόντων των
«γλωσσάδων» οι οποίοι έβρισκαν εργασία στους μετανάστες και στην συνέχεια τους ζητούσαν την ανάλογη προμήθεια. Οι «γλωσσάδες» ασκούσαν μεγάλη εξουσία στους μετανάστες.
Οικογένειες ολόκληρες μετοικίζουν στην Αμερική. Αδέλφια, ξαδέλφια παίρνουν το πλοίο από την Πάτρα για τη γη της Επαγγελίας. Το 907 ο 8χρονος
Παναγής Γαλιατσάτος από το χωριό Διγαλέτο αναχώρησε για την Αμερική.
Είναι ο «πρωτοπόρος» των Γαλιατσάτων. Σε μικρό διάστημα ο ένας μετά τον
άλλο θα πάρουν το δρόμο της μετανάστευσης προς τις ΗΠΑ. Το 909 o συνονόματός του, ο Παναγής Γαλιατσάτος (2 χρονών) από το χωριό Βαλσαμάτα θα
φύγει κι αυτός για την Αμερική. Η μετανάστευση των Γαλιατσάτων ιδιαίτερα
τα έτη 90 και 9 μπορεί να χαρακτηριστική ως μαζική. Έτσι το 9 ο
τριαντάχρονος Σπυρίδων Γαλιατσάτος, ο δεκαοκτάχρονος Μενέλαος Γαλιατσάτος, ο εικοσιπεντάχρονος Γεράσιμος Γαλιατσάτος, ο δεκαοκτάχρονος Κυριάκος Γαλιατσάτος από το χωριό Βαλσαμάτα, ο δεκαεννιάχρονος Γεώργιος
Γαλιατσάτος από το χωριό Καμιναράτα, ο εικοσιενάχρονος Κωνσταντίνος Γαλιατσάτος από το χωριό Λουρδάτα, μετανάστευσαν στις ΗΠΑ. Ακολουθούν το
92 ο Καβαλιεράτος Γαλιατσάτος από τα Βαλλιανάτα, το 9 ο Διονύσιος
Γαλιατσάτος από τα Βαλσαμάτα καθώς και ο σαραντάχρονος Τζων Γαλιατσάτος. Το 9 ο Γεράσιμος Γαλιατσάτος από το χωριό Τρωϊαννάτα αναζήτησε κι αυτός το μέλλον του στην Αμερική. Ο εικοσιεπτάχρονος Βενέδικτος
Γαλιατσάτος από το χωριό Βαλσαμάτα θα φτάσει στις  Ιουλίου του 920 στη
Νέα Υόρκη και θα φιλοξενηθεί αρχικά στον ξάδελφο του Σπύρο Χιώνη8.
Το χωριό Διγαλέτο της επαρχίας Σάμης της Κεφαλονιάς σχεδόν ερημώνει
καθώς το ενεργό δυναμικό του χωριού θα πάρει το δρόμο της ξενιτιάς. Ο τριανταπεντάχρονος Γεράσιμος Σταματελάτος αναχώρησε από την Πάτρα με το
πλοίο Martha Washington με συνταξιδιώτες του τον τριανταδιάχρονο Μιλτιάδη

7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Επισκόπηση της Ιστορίας της Νεοελληνικής Διασποράς, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 99, σ. 9.
8. Έρευνα στα αρχεία του Ellis Island, on line στο: https://www.libertyellisfoundation.
org/passenger, ημερ. πρόσβασης: 2/0/208.
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Γιακουμάτο και τον δεκαεννιάχρονο Νικόλαο Γιακουμάτο για τις ΗΠΑ. Η
άφιξή τους έγινε στις  Αυγούστου του 907, και οι τρεις θα διέμεναν στο
New Port της Νέας Υόρκης ως φιλοξενούμενοι μελών της οικογένειας Σταματελάτου. Ο Γεράσιμος Καλούρης από το Αργοστόλι έφτασε στην Αμερική
στις 9 Σεπτεμβρίου του 96. Ήταν είκοσι επτά ετών κι έγγαμος. Ταξίδεψε
με το πλοίο «Πατρίδα». Ο ναύλος του όμως για Αμερική πραγματοποιήθηκε
από τη Νάπολη.
Ο Γεράσιμος Ζαχαράτος έφτασε στην Αμερική σε ηλικία είκοσι ετών στις
 Μαΐου του 92. Είχε επιβιβαστεί στο πλοίο «Θεμιστοκλής» στο λιμάνι
της Καλαμάτας. Από το συγκεκριμένο λιμάνι για ένα διάστημα αναχωρούσαν πλοία με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Συνταξιδιώτες του ήταν οι Κεφαλλονίτες: Βαλιανάτος Κωνσταντίνος (9 χρονών), Αναλυτής Διονύσιος (2 χρ.),
Μαλισσιάνης Νικόλαος (27 χρ.), Μαρινάκης Κωνσταντίνος (28 χρ.), Μαρινάκης Δημήτριος (2 χρ.), Παναγιωτάτος Νικόλαος (8 χρ.), Σταθάτος Ανδρέας (20 χρ.), Δαράτος Σταύρος (2 χρ.), Σπετσέρης Ιωάννης (20 χρ.) και
Πανοργιάς Βασίλειος (2 χρ.) από το χωριό Καρδακάτα της Κεφαλλονιάς.
Συνταξιδιώτης τους ήταν κι ο Ζακυνθινός Κόκλας Νικόλαος (8 χρ.)9
Αρχικά οι μετανάστες έκαναν πρόχειρες χειρωνακτικές εργασίες. Πωλούσαν λουλούδια, φιστίκια αλλά κυρίως φρούτα. Κάποιοι άρχισαν σιγά σιγά να
ανοίγουν στιλβωτήρια, τα όποια ως τότε ήταν κυρίως στα χέρια των Ιταλών.
Ταυτόχρονα μεσάζοντες, οι πατρόνοι, επάνδρωναν τα στιλβωτήριά τους με
ανήλικα παιδιά, οκτώ έως δώδεκα ετών, τα οποία φυσικά και εκμεταλλεύονταν σκληρά. Οι Έλληνες μετανάστες ελάμβαναν ημερομίσθιο μικρότερο κατά το 20% ή το 0% από τους Αμερικάνους20 και εργάζονταν σε εργασίες τις
οποίες αυτοί απέφευγαν.
Οι συνθήκες εργασίας ήταν άθλιες και συχνά οδήγησαν σε ταραχές και
εξεγέρσεις. Ο Χρήστος Γιακουμάτος, ο Σπύρος Φιλιππάτος, ο Αντώνης Σταματάτος, ο Παναγής Θεοδωράτος ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος και οι αδελφοί
Πετρίτση, Σπυρίδων και Νικόλαος εργάστηκαν στα ορυχεία του Κολοράντο
και συμμετείχαν στη μεγάλη απεργία του 9 που κατέληξε στη σφαγή του
Λάντλοου.
Οι όροι διαβίωσης δεν ήταν καλύτεροι. Συγκατοικούσαν τέσσερις πέντε
μαζί σε ανήλιαγα υπόγεια. Υπέμεναν τα πάντα προκειμένου να μαζέψουν ένα
καλό κομπόδεμα για να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα. Με υπομονή και επιμονή, όμως, και χωρίς οργανωμένη βοήθεια –όπως άλλες μεταναστευτικές ομά-

9. Έρευνα στα αρχεία του Ellis Island, on line στο: https://www.libertyellisfoundation.
org/passenger, ημερ. πρόσβασης: 2/0/208.
20. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΙΚΟΣ, Η Θέσις του Ελληνισμού εν Αμερική, Αθήνα: Τυπογραφείο
Αδελφών Μπαλζουδάκη, 96, σ. 9.
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δες–, κατόρθωσαν, παρά τις αναπόφευκτες διακυμάνσεις που συνεπάγεται
ένας τέτοιος αγώνας επιβίωσης, να κάνουν μεγάλα βήματα και να προοδεύσουν οικονομικά, πνευματικά, κοινωνικά.
Η μετανάστευση σταματάει προσωρινά το 92, εξαιτίας της λήψης περιοριστικών μέτρων που επέβαλε το Κογκρέσο, με σκοπό να κάμψει τη ροή
των μεταναστών από τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης2.

Συμπεράσματα
Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να ανανεώσει τον επιστημονικό διάλογο στην
κατανόηση της επτανησιακής υπερπόντιας μετανάστευσης στο πρώτο μισό
του 20ού αιώνα στις ΗΠΑ εστιάζοντας στις απίστευτες δυσκολίες που αντιμετώπισαν (άθλιες συνθήκες διαβίωσης-λιγοστά χρήματα, έλλειψη γνώσης της
αμερικάνικης γλώσσας, εκμετάλλευση από «επιτήδειους» κ.ά.)
Τα σημαντικότερα προβλήματα που έφεραν μαζί τους οι Έλληνες ήταν η
αμάθεια, η έλλειψη συνεργατικού πνεύματος και η τυφλή χωρίς έλεος φιλοδοξία22.
Οι Επτανήσιοι μετανάστες κατάφεραν όμως παρά τις αντιξοότητες και ενσωματώθηκαν στην αμερικάνικη κοινωνία, διαπρέποντας σε πολλούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς τομείς. Κάποιοι μάλιστα έλαβαν μέρος με τα
αμερικανικά στρατεύματα στην ιστορική απόβαση των Συμμάχων στη Νορμανδία τον Ιούνιο του 9, όπως ο Βαγγέλης Κλωνής που έγινε ο στρατιώτης-σύμβολο του αμερικάνικου στρατού2.
Οι Επτανήσιοι της Αμερικής είναι μια ζωντανή πραγματικότητα, ένα σύνολο σφιχτά δεμένο με την αμερικάνική ολότητα που παίζει κι αυτό, ανάλογα
με την αριθμητική του δύναμη, τον ρόλο που του ανήκει μέσα στη γενική δημιουργική προσπάθεια του αμερικανικού λαού, διατηρώντας συγχρόνως την
ελληνική του παράδοση και τη δικαιολογημένη του υπερηφάνεια για την καταγωγή του.

2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΤΡΟΕΦ, «Οι Έλληνες στις ΗΠΑ 909-922, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 770-2000», τ. 6, Αθήνα Ελληνικά Γράμματα, σ. 28. Το Κογκρέσο το 92 περιόρισε τον αριθμό των μεταναστών από κάθε εθνότητα στο 2% όσων κατοικούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες το 890. Επιπλέον υιοθέτησε ένα ετήσιο ανώτατο όριο 0.000 μεταναστών.
Κύριος στόχος του αμερικανικού κράτους ήταν ο αποκλεισμός όσων προέρχονταν από την
Ανατολική και τη Νότια Ευρώπη.
22. ΚΡΙΚΟΣ, Θέσις του Ελληνισμού, σ. 9.
2. HEZIEL PITOGO, «Delving Deep into the Story of Angelo Klonis, a WWII Icon», on line
στο: https://www.warhistoryonline.com/war-articles/delving-deep-story-angelo-klonis-wwiiicon.html, ημερ. πρόσβασης: /7/208.
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ABSTRACT
THE IONIAN ISLANDS IMMIGRANTS TO USA
DURING THE FIRST HALF OF 20th CENTURY

The scope of this paper is the migration of the Ionian islands people to
America in the first half of the 20th century. The research aims to highlight the
theoretical and practical aspects of the immigration with the review of literature
and research in the archives of Ellis Island. The main question of the paper
focuses on the conditions under which the Ionian Islands people migrated to the
USA. The lack of arable land and the sharp fall in demand for raisins,
reinforced the need for immigration. Immigrants, usually aged between 8 and
8 years old, lacked particular qualifications and were mainly engaged in
manual work on railways or restaurants. Whole families moved to America.
Brothers and cousins embarked for the Promised land by tackling a series of
difficulties such as miserable living conditions, lack of money, incomplete or no
knowledge of the English language and as a result became victims of
exploitation.
Nevertheless with patience and persistence, and solely with their own forces,
they managed to overcome the obstacles, and despite the inevitable fluctuations
that such a struggle of survival entailed, they took great strides, advanced and
reached their current point of development. Nowadays they run important
businesses, they are owners of large estates and are involved in key social and
public life positions (politicians, lawyers, doctors). They have reached the
highest point of culmination being present in the USA economically,
intellectually and socially for over a century.
Keywords: immigrants, Ionian Islands, USA.
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«Mein Weg zu den Partisanen» («Η πορεία μου προς τους αντάρτες»)

«Mein Weg zu Den PArtisAnen»
(«Η ΠΟρεΙα μΟΥ ΠρΟΣ ΤΟΥΣ ανΤαρΤεΣ»)
Ο ανΤΙΣΤαΣΙακΟΣ γερμανΟΣ ΣΤραΤΙΩΤΗΣ
Josef reitzle ΣΤΗν κεΦαΛΟνΙα

Doris Wille
φιλόλογος, μΔ Δημοσιογραφίας και Δικαίου,
συγγραφέας, μεταφράστρια

Πέτρος Πετράτος
φιλόλογος, διδάκτωρ Ιστορίας

Η σφαγή των Ιταλών της μεραρχίας Acqui, δηλαδή οι εκτελέσεις των
Ιταλών αιχμαλώτων το Σεπτέμβριο του 1943 στην κεφαλονιά, θεωρείται ένα
από τα μεγαλύτερα εγκλήματα, που έπραξε ο γερμανικός στρατός κατά τη
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. μέσα σε λίγες ημέρες χάθηκαν στις
μάχες και στις αθρόες εκτελέσεις γύρω στις 5.000 στρατιώτες και αξιωματικοί σε πολλά μέρη του νησιού1. αυτό το γεγονός είναι πλέον αρκετά γνωστό.
Δε γνωρίζαμε, όμως, μέχρι σήμερα, ότι μέσα στη γερμανική Βέρμαχτ υπήρχαν και στρατιώτες που αντιστάθηκαν σε εκείνο το μακελειό της κεφαλονιάς.

1. Υπάρχει συζήτηση για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Σχετικά με τους διαφορετικούς υπολογισμούς των θυμάτων βλ. Χερμαν Φρανκ μαγερ, αιματοβαμμένο εντελβαϊς.
Η 1η Ορεινή μεραρχία, το 22ο Ορεινό Σώμα στρατού και η εγκληματική δράση τους στην ελλάδα, 1943-1944, μτφρ. γιάννης μυλωνόπουλος, τ. α΄, αθήνα: Βιβλιοπωλείον της εστίας,
2009, σσ. 592-593· ΣΠΥρΟΣ ΛΟΥκαΤΟΣ, Τα χρόνια της Ιταλικής και γερμανικής κατοχής
και της εθνικής αντίστασης στην κεφαλονιά και Ιθάκη, τ. Β΄: Η ιταλο-γερμανική σύρραξη
στηνν κεφαλονιά και η συμβολή των εθνικοαπελευθερωτικών Οργανώσεων στην εκδήλωση
και διεξαγωγή της 8-24 Σεπτέμβρη 1943. επίμετρο: Η ιταλο-γερμανική σύρραξη στα άλλα
επτάνησα, αθήνα: εκδ. νόβολι, 2011 (3η έκδοση), σσ. 202-205. Στο μνημείο πεσόντων
Ιταλών της μεραρχίας Acqui (Monumento ai caduti italiani Divisione Acqui) λίγο έξω από το
αργοστόλι αναφέρονται σε αναμνηστικές πλάκες οι εξής αριθμοί: 5.000 εκτελεσμένοι στρατιώτες και 155 αξιωματικοί (με τόπους μαζικών εκτελέσεων: αγία Βαρβάρα, Άγιοι Θεόδωροι
[κόκκινο σπίτι], αργοστόλι, ακρωτήρι μούντα, Δαυγάτα, Διλινάτα, καρδακάτα, κουρουκλάτα [Ποντικού αυλάκι], κουτσούλι, Λακήθρα, Λαρδικό, Λουρδάτα, κουλούμι, Προκοπάτα, Σπήλια, Τρωϊανάτα, Φραγκάτα), ενώ αναγράφονται 3000 νεκροί σε ναυάγια.
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Ούτε καν το υποψιαζόμασταν, είναι ίσως και δύσκολο να το πιστέψουμε. αυτή
η εικόνα άλλαξε, όταν μάθαμε έκπληκτοι την ιστορία του επιλοχία Josef
reitzle και της ομάδας του. για πρώτη φορά γίνεται γνωστή αυτή η περίπτωση γερμανού αντιστασιακού στην κεφαλονιά2.
Πληροφορηθήκαμε για την ιστορία του από την κόρη του, τη δόκτορα
Annegret reitzle, όταν το μάιο του 2015 ήρθε σε επαφή μαζί μας, καθώς αναζητούσε μαρτυρίες και άλλα στοιχεία για την παρουσία του πατέρα της στην
κεφαλονιά3. είχε στα χέρια της ένα κείμενο του Josef reitzle, το οποίο φέρνει
τον χαρακτηριστικό τίτλο «Mein Weg zu den Partisanen» («Η πορεία μου προς
τους αντάρτες»)4. Πρόκειται για ένα κείμενο δέκα δακτυλογραφημένων σελίδων, στο οποίο ο Josef reitzle εξιστορεί την παρουσία του στην κεφαλονιά, την
ιταλογερμανική σύρραξη, την απέχθειά του στα εγκλήματα πολέμου στο νησί
και τις αντιστασιακές του ενέργειες. Συνέταξε την έκθεση αυτήν ο reitzle λίγα χρόνια μετά τον Πόλεμο, προκειμένου να γίνει δεχτός ως μέλος στην
Ένωση των διωκόμενων του ναζιστικού καθεστώτος (VVn - Vereinigung der
Verfolgten des naziregimes), συνυποβάλλοντας ταυτόχρονα και άλλα έγγραφα, όπως βεβαιώσεις του εΛαΣ, στον οποίο αργότερα αυτομόλησε5. Η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί γράφτηκε πολύ νωρίς (1950-1952),
ανεπηρέαστη δηλαδή από άλλα δημοσιεύματα για την κεφαλονιά, που τότε
βέβαια δεν υπήρχαν ακόμη. Έτσι, ό,τι διαβάζουμε στη έκθεση του Josef
reitzle, είναι τα αυθεντικά βιώματα και οι σκέψεις του. Πρόκειται για ένα
άκρως ενδιαφέρον κείμενο.

2. Λανθασμένα αναφέρει ο gregor KritiDis, “Überläufer. Deutsche Deserteure in den
reihen der griechischen Befreiungsbewegung”, στο ChryssoulA KAMBAs, MArilisA
Mitsou (επιμ.), Die okkupation griechenlands im zweiten Weltkrieg, Köln. Wien, Weimar:
εκδόσεις Böhlau, 2015, σ. 207, ότι στην κεφαλονιά με το εαμ συνεργάστηκε ο γερμανός
στρατιώτης Willi Birkelbach, ενώ το ορθό είναι ότι ο τελευταίος ήταν στη κέρκυρα, όπως προκύπτει από την βιογραφία του, βλ. Willi BirKelBACh, louise MAriA Dressler, fazit gelebt
– bewegt, Marburg: εκδόσεις schüren, 2000, σ. 58-64.
3. Η Annegret reitzle, η οποία απεβίωσε τον νοέμβριο του 2018, είχε δεχτεί πρόθυμα να
συνεργαστεί μαζί μας σε αυτήν την έρευνά μας διαθέτοντας απλόχερα το οικογενειακό της
αρχείο και απαντώντας σε κάθε ερώτημά μας. ευχαριστούμε το γιο της Markus toth, εγγονό του Josef reitzle, ο οποίος από τη αρχή στήριξε έμπρακτα την έρευνά μας. Ταξίδεψε μάλιστα από το Βερολίνο, για να παρευρεθεί στο Συνέδριο, όπου και έκανε σχετική παρέμβαση.
4. αρχείο Bundesarchiv, αριθμός αρχείου Dy55V278/4/105, Josef reitzle, Mein Weg zu
den Partisanen.
5. Τελικά, δεν έγινε δεχτός στο VVn. από το αιτιολογικό της αξιολόγησης της αίτησης
του reitzle προκύπτει ότι η αίτησή του απορρίφθηκε, επειδή κατά την εκτίμησή μας ο Josef
reitzle δεν ήταν πιστός στη γραμμή του seD, του ενιαίου Σοσιαλιστικού κόμματος γερμανίας, του οποίου ήταν μέλος. Ο reitzle έμεινε μετά τον Πόλεμο στην ανατολική γερμανία και
έκανε την αίτησή του στο τμήμα του Altenburg. Στη γνωμοδότηση αναφέρεται μεταξύ άλλων
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Θα πάρουμε αυτό το γραπτό ως οδηγό, για να ανασυνθέσουμε την παρουσία και τη δράση του στην κεφαλονιά και αργότερα στην αιτωλοακαρνανία
και αίγυπτο προσπαθώντας να διασταυρώσουμε τα στοιχεία και με άλλες
μαρτυρίες και τεκμήρια.
Ο Josef reitzle ήρθε στην κεφαλονιά το καλοκαίρι του 1943 με το 2ο λόχο
του Τάγματος Φρουράς 910 (2. Kompanie des festungsbataillons 910) που
ανήκε στο 966ο Σύνταγμα Φρουράς γρεναδιέρων (966. festungsgrenadierregiment). μαζί με το Τάγμα 909 εγκαταστάθηκαν στις αρχές αυγούστου
1943 περίπου 1800 γερμανοί στη χερσόνησο της Παλικής. Ταυτόχρονα εκείνη
την περίοδο υπήρχε στην κεφαλονιά η ιταλική μεραρχία Acqui, τότε σύμμαχος των γερμανών, η οποία είχε και τη διοίκηση του νησιού από τον απρίλιο
του 1941. Τις ημέρες της ιταλογερμανικής σύρραξης η μονάδα του Josef
reitzle έχει την εντολή να χτενίζει την περιοχή από την Παλική προς αργοστόλι αναζητώντας διασκορπισμένους Ιταλούς στρατιώτες. κατά την κρίση
του ίδιου αυτή η αναζήτηση ήταν ανεπιτυχής. Ήταν, βέβαια, μπλεγμένος σε
μάχες. Το συνταρακτικό, ωστόσο, για τον ίδιο θα προκύψει λίγο αργότερα λόγω των μαζικών εκτελέσεων.
Ο Josef reitzle έρχεται αντίκρυ με εκτελέσεις τις οποίες έπραξαν οι συμπατριώτες του και είναι χαραγμένες στη μνήμη του με όλη τη βαρβαρότητά
τους και τις περιγράφει ως εξής:

κανένας Ιταλός δεν φεύγει ζωντανός από το νησί, αυτή ήταν η διαταγή των v. hirschfeld και lanz. και αφού τότε στη γερμανία δεν υπήρχε τίποτα πιο ιερό από τη διαταγή αξιωματικού, ξεκίνησαν αμέσως οι
εκτελέσεις, δηλαδή η εξολόθρευση των Ιταλών. με τις αγαπημένες
μεθόδους των στρατοπέδων συγκέντρωσης ανάγκασαν τους Ιταλούς
από την αιχμαλωσία στην ελευθερία, για να τους πυροβολήσουν πισώπλατα. Σε κοιλώματα, γκρεμούς ή σε άλλες κατάλληλες τοποθεσίες

ότι ο reitzle φυγάδευσε ένα άτομο στη Δύση, γεγονός που έκανε τον αξιολογητή να αμφισβητήσει την ορθότητα της ιδεολογίας του reitzle. Ο αξιολογητής υποβάθμισε την περιγραφή του
reitzle για τα εγκλήματα της κεφαλονιάς και τη διάσωση των 200 Ιταλών, την οποία θεώρησε ως «σχεδόν γενικά αφηγήματα πολέμου... γνωστά μέχρι κορεσμού». επίσης, δεν έλαβε
υπόψη του την αυτομόληση του reitzle στον εΛαΣ. αν και δεν αμφισβήτησε τη γνησιότητα
των βεβαιώσεων του εΛαΣ, δεν αξιολόγησε καθόλου την προσχώρησή του στον εΛαΣ. αμφισβήτησε, ωστόσο, την παραδοχή του reitzle ότι δεν εντάχθηκε σε «καμιά οργάνωση του ναζιστικού κόμματος», διερωτώμενος ο αξιολογητής για προώθηση του reitzle σε ανώτερο βαθμό κατά την περίοδο της στρατιωτικής του υπηρεσίας και για την επαγγελματική απασχόλησή του πριν τον Πόλεμο σε γαλακτοπαραγωγική Ένωση, η οποία ήταν «ένας ιδιαίτερος
τομέας των τότε μελών του [ναζιστικού] κόμματος». Η έρευνα για το ζήτημα αυτό συνεχίζεται. Βλ. αρχείο Bundesarchiv, αριθμός αρχείου Dy55V278/4/105, γνωμοδότηση του VVn.
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τους μάζευαν σε μπουλούκια και τους θέριζαν με πολυβόλα. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελείωναν την εξολόθρευση με σαρωτικά πυρά και
χειροβομβίδες, αφού όχι σπάνια, ανάμεσα στους εκτελεσθέντες βρίσκονταν ακόμα και ζωντανοί. Προηγουμένως τους λήστευαν κανονικά τα
υπάρχοντά τους. Χωρίς κανέναν ενδοιασμό άδειαζαν τις τσέπες των
Ιταλών, τους έπαιρναν τα ρολόγια τους και γενικά όλα τα αντικείμενα
αξίας. Τους γκρέμιζαν στα βράχια ή τους στρίμωχναν στις παραλιακές
περιοχές σε παλαιές βάρκες, τις οποίες επιβάρυναν ώστε να πνιγούν.
(σσ. 2-3)6
Φαίνεται ξεκάθαρα στο γραπτό του Josef reitzle ότι υπήρχε διαταγή να
εκτελεστούν όλοι οι αιχμάλωτοι Ιταλοί. Θυμάται τον αξιωματικό του να δίνει
τις δολοφονικές διαταγές χωρίς ενδοιασμούς. Τον χαρακτήρίζει με περιφρόνηση και λεπτή ειρωνεία:

Ο κύριος ταγματάρχης ν., μια ζωή εκπαιδευτικός σε σχολείο σε ένα
απομακρυσμένο χωριό στην περιοχή rhön, για μερικές ώρες έγινε
καίσαρας. (σ. 4)
και περιγράφει την απελπισία των Ιταλών και την μικρότητα των γερμανών:

με μια αυτονόητη φυσικότητα, σαν να ήταν υπηρεσιακός κανονισμός
καταληστεύθηκαν οι Ιταλοί και από τους άνδρες του τάγματός μας. Το
πολύ να τους άφηναν τις φωτογραφίες των συγγενών τους, τις οποίες
με μια απίστευτη χειρονομία απελπισίας τις τέντωναν προς τον ουρανό,
τις φιλούσαν συνεχώς ώσπου σωριάστηκαν από τις επανειλημμένες ριπές των βαριών πολυβόλων. Ιδιαίτερη ενεργητικότητα σε αυτές τις
εκτελέσεις μπορούσε να παρατηρήσει κανένας ξανά και ξανά στο λεγόμενο προσωπικό μαγειρείου, γραφείου και παρομοίων, οι οποίοι βρήκαν
για πρώτη φορά την ευκαιρία να αποδείξουν ότι έδρασαν άξια εναντίον
του εχθρού. (σ. 4)
Στην έκθεσή του ο Josef reitzle δεν αναφέρει σχεδόν καθόλου τοπωνύμια.
Έτσι και εδώ, δεν γνωρίζουμε σε ποιές εκτελέσεις ακριβώς ήταν παρών.
μπορούμε να συμπεράνουμε, ωστόσο, από άλλες πηγές ότι ήταν στα καρδα-

6. Σε παρένθεση οι σελίδες από την έκθεση του Josef reitzle «Mein Weg zu den Partisanen» («Η πορεία μου προς τους αντάρτες»).
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κάτα, όταν εκεί στις 21 Σεπτεμβρίου 1943 έγιναν μαζικές εκτελέσεις7. Δεν
γνωρίζουμε, όμως, αν ο Josef reitzle πήρε μέρος στις εκτελέσεις αυτές. αλλά
ήρθε και για αυτόν η στιγμή, όπου βρέθηκε σε θέση να αποφασίσει για ζωή
και θάνατο πολλών ανθρώπων, όπως διαβάζουμε στην έκθεσή του:

Δίπλα σε έναν ελαιώνα βρισκόταν ένα μεγάλο ιταλικό στρατόπεδο,
όπου έστειλα τη διμοιρία μου για ξεκούραση. Το στρατόπεδο φαινόταν
να είχε εγκαταλειφθεί πρόσφατα, γιατί η τροφή μέσα στη στρατιωτική
χύτρα ήταν ακόμα ζεστή. μετά από λίγο ήρθαν περίπου 200 Ιταλοί από
μια λακτιά και μας πλησίασαν, κούναγαν τα όμορφα άσπρα μαντίλια
στα ψηλά κρατημένα όπλα και περίπου 100 μέτρα μακριά από τη θέση
μου, τα πέταγαν σε ένα σωρό. εκείνη τη στιγμή ήταν ξεκάθαρο για μένα ότι θα έκανα τα πάντα να σώσω τις ζωές αυτών των ανθρώπων. Θα
το πετύχαινα ακόμα πιο πολύ, γιατί όλα τα μέλη της διμοιρίας μου είχαν την ίδια απέχθεια απέναντι στα γεγονότα στο νησί. (σσ. 4-5)
είναι προφανές ότι ο γερμανός διμοιρίτης Josef reitzle δεν ήθελε να συμμετάσχει στις εκτελέσεις Ιταλών αιχμαλώτων. Προσπάθησε να αποφύγει τη
διαταγή εκτέλεσης που του δόθηκε, καθυστερώντας την στην αρχή με κάποιες προφάσεις.

εκείνη τη στιγμή, ήρθε ο διοικητής του λόχου μου, ο υπολοχαγός g., με
μια μοτοσικλέτα. μετά την παραλαβή της συνηθισμένης αναφοράς με
πήρε παραπέρα και διέταξε να εκτελέσω αμέσως τους Ιταλούς, τους
οποίους είχα βάλει να κάθονται σε ένα τετράγωνο. Του έφερα αντίρρηση, ότι δεν θα μπορούσε να γίνει κοντά σε κεντρικό πολυσύχναστο δρόμο και εκτός αυτού η διμοιρία μου θα χρειαζόταν οπωσδήποτε ένα διάλειμμα για φαγητό και ξεκούραση. (σ. 5)
Χρησιμοποιώντας αυτές τις προφάσεις, ο Josef reitzle ψάχνει για μια λύση, προκειμένου να αποφύγει τις εκτελέσεις. Δεν κρύβεται πίσω από μια διαταγή. αρνείται να υπακούσει τυφλά σε αυτήν. αντίθετα, παίρνει μια προσωπι-

7. Ο Χ. Φρ. μαγερ, ό.π., σ. 507, αναφέρει ότι το Τάγμα 910, στο οποίο άνηκε και ο Josef
reitzle, κατά την πορεία του προς το αργοστόλι πέρασε από τα καρδακατα, όπου εκτελέστηκαν 114 Ιταλοί της μεραρχίας Acqui, όπως άλλωστε πιστοποιείται από ξύλινο σταυρό στο
σημείο της εκτέλεσης. επίσης αναφέρεται το όνομά του σε κατάθεση του Wilhelm Künzel
στην εισαγγελία του Dortmund (στις 16 Σεπτεμβρίου 1966) σχετικά με τα καρδακάτα, τ.
α΄, staatsanwaltschaft Dortmund, strafsache Barge u.a., 45 Js 34/64, σ. 3 (122), χωρίς όμως
να κατηγορείται ως δράστης των εκεί εκτελέσεων.
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κή στάση εναντίον της διαταγής, διαπιστώνοντας ξεκάθαρα το εγκληματικό
της υπόθεσης. από αυτή την ηθική στάση εκφράζει και την άποψη του για τον
αξιωματικό του:

ρώτησα τον υπολοχαγό τι γνώμη είχε ως άνθρωπος για αυτήν τη διαταγή. «ναι, ράιτσλε, το ξέρω», απάντησε, «είναι τρομακτικό. [...]
εκτός των άλλων “η διαταγή είναι διαταγή”». από αυτό γαντζώθηκε
ένα μίζερο ανθρωπάκι, πάτερας τεσσάρων παιδιών, εκπαιδευτής της
νεολαίας, ένας άνδρας ο οποίος στη πολιτική του ζωή προστάτευε φοβισμένος τη λεγόμενη καλή του φήμη. εδώ πια, μια ανώνυμη εντολή,
διαγράφει την ανθρώπινη συνείδηση και η ξεκάθαρη αναμφισβήτητη δολοφονία γίνεται καθημερινότητα. (σ. 5)
Ο Josef reitzle δεν ήθελε να γίνει μέρος αυτών των εγκλημάτων και προσπάθησε να βρει τρόπο να σώσει τους Ιταλούς. Συνεχίζοντας την εξιστόρηση
των γεγονότων μάς πληροφορεί:

Δεν πραγματοποίησα τις εκτελέσεις. Ο διοικητής του λόχου συνέχισε
προς το αργοστόλι. Ο διαβιβαστής μου ο W. πήγε με τους Ιταλούς σε
ένα κοίλωμα σε απόσταση περίπου 10 λεπτών, το οποίο κατέληγε σε
ένα λατομείο αμμοχάλικου. αυτό το σημείο του τοπίου δεν είχε οπτική
επαφή από καμία πλευρά. Το πλάνο μας ήταν να περιμένουμε το σκοτάδι και γενικώς να κερδίσουμε χρόνο. (σ. 5)
και ο χρόνος ήταν υπέρ τους. Η εξέλιξη, ωστόσο, των γεγονότων, όσο
πλησίαζε το βράδυ, πήρε άλλη τροπή, όπως είναι πλέον γνωστό και από άλλες
πηγές8 – ικανοποιητική για τον γερμανό διμοιρίτη:

Τα πράγματα όμως ήρθαν διαφορετικά. γύρω στις 7 το απόγευμα, έφτασε ένας μηχανοκίνητος διαβιβαστής του τάγματος σε μένα και μου έφερε τη διαταγή, ότι τώρα μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης ήταν να
εκτελεστούν μονάχα οι αξιωματικοί, ενώ οι υπαξιωματικοί και οι απλοί
φαντάροι να συγκεντρωθούν σε ένα συγκερκιμένο σημείο στο αργοστόλι.
μεταβίβασα αυτήν τη διαταγή στον W. Έφερε τους Ιταλούς πίσω.
γνωστοποίησα τα απαραίτητα σε έναν Τιρολέζο, ο οποίος ήξερε γερμανικά. Περίπου 20 άντρες προτίμησαν να δραπετεύσουν. (σ. 6)
αυτή, βέβαια, η θετική εξέλιξη δεν μειώνει τη σημασία της ηθικής στάσης

8. Βλ. Χ. Φρ. μαγερ, ό.π., σ. 506.
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και της ανθρωπιάς του Josef reitzle, εξαιτίας της οποίας γλύτωσαν το θάνατο περίπου 200 στρατιώτες.
και πού ακριβώς συνέβη αυτό το σημαντικό γεγονός; Ο Josef reitzle δεν
προσδιορίζει ονομαστικά τον τόπο, μας δίνει όμως τα εξής στοιχεία:

Το απόγευμα της 25ης 9ου9 περίπου 6 χλμ πάνω από το αργοστόλι συνάντησα τη μεγάλη κύρια οδό, που συνδέει το αργοστόλι με τη Σάμη
και βρισκόμουν πάλι στο χώρο που επιχειρούσε το τάγμα μου. (σ. 4)
αυτά τα στοιχεία παραπέμπουν στο χωριό ραζάτα και επιβεβαιώνονται
από επιπλέον επιτόπια έρευνα, που έγινε το 2015 και το 2017. Στο λεγόμενο
Δασάκι του Λαυράγκα κατά τη διάρκεια της κατοχής είχε εγκατασταθεί
μια ιταλική μονάδα, στοιχείο που συμπίπτει με την παραπάνω περιγραφή. από
το χώρο αυτό και σε απόσταση δέκα λεπτών με τα πόδια, όπως γράφει ο Josef
reitzle, λειτουργούσε λατομείο, όπου λόγω της εξόρυξης είχε σχηματιστεί
«σπηλιά», που χρησιμοποιούταν τότε αλλά και αργότερα από τους χωρικούς
για κρυψώνα – είναι το «κοίλωμα» που αναφέρει ο J. reitzle στο γειτονικό
«λατομείο αμμοχάλικου». Η μη εκτέλεση των Ιταλών επιβεβαιώνεται από
δυο μάρτυρες, γεννημένους και μεγαλωμένους στο χωριό ραζάτα10, οι οποίοι

9. Υπάρχει μια μικρή ανακρίβεια στις ημερομηνίες, όπως τις καταγράφει ο J. reitzle. Η
απόκλιση από τις πλέον γνωστές ημερομηνίες είναι δυο ημέρες. Ίσως να οφείλεται στη χρονική απόσταση μεταξύ των γεγονότων και της συγκεκριμένης συγγραφής. αυτή η ανακρίβεια,
όμως, δεν μειώνει την αξιοπιστία της μαρτυρίας.
10. Οι αδελφοί Παναγής και γεράσιμος Λάσκαρη –γεννημένοι το 1939 και το 1940
αντίστοιχα– επιβεβαίωσαν ότι στα ραζάτα δεν έγιναν εκτελέσεις. Βέβαια, λόγω ηλικίας
– τότε ήταν μικρά παιδιά τριών και τεσσάρων χρόνων, δεν έχουν προσωπικές εμπειρίες και
αναμνήσεις από εκείνο το γεγονός, αλλά πολλά είχαν μάθει από τον πατέρα τους νικόλαο,
που είχε συμμετάσχει στην τοπική εθνική αντίσταση. Δηλώνουν και οι δύο ότι ήταν «γνωστό
σε όλο το χωριό» ότι σώθηκε ολόκληρος ιταλικός λόχος. Οι ίδιοι μας οδήγησαν στη λεγόμενη
«σπηλιά» του αϊ-γιάννη, η οποία πράγματι δεν φαίνεται από το δρόμο. Ονομάστηκε έτσι,
επειδή από εδώ πήραν οικοδομικό υλικό, για να χτιστεί η εκκλησία του αϊ-γιάννη στα ραζάτα. Τότε ήταν πολύ πιο μεγάλη και είχε μπροστά από την τωρινή είσοδο μια φυσική σκεπή.
Λόγω της συνεχούς εξόρυξης και εξαιτίας των σεισμών του 1953 αλλοιώθηκε η μορφή της
και έγινε πολύ πιο μικρή. (Βιντεοσκοπημένη συνέντευξη με τους αδελφούς Λάσκαρη στη
Doris Wille στις 27-7-2017. Ο Παναγής Λάσκαρης ήταν παρών κατά την εκφώνηση αυτής
της ανακοίνωσής μας στο Συνέδριο και συμμετείχε στη συζήτηση). ευχαριστούμε θερμά και
από τη θέση αυτή τους αδελφούς Παναγή και γεράσιμο Λάσκαρη για την πολύτιμη βοήθειά
τους στην έρευνά μας. Δεν μπορέσαμε να βρούμε Ιταλούς μάρτυρες για αυτήν τη διάσωση.
ευχαριστούμε θερμά την Bruna De Paula για την πολύτιμη στήριξή της στην έρευνά μας και
ιδιαίτερα για τις δυο δημοσιεύσεις της στο ιταλικό περιοδικό notiziArio του συλλόγου
Associazione nazionale Divisione “Acqui”: “l’uminità non è morta a Cefalonia: testimonianza
di un sergente tedesco”, notiziario, Οκτώβριος 2016, τχ. 49, σσ. 5-7 και “Josef reitzle: il
soldato tedesco partigiano a Cefalonia”, notiziario, Ιούνιος 2018, τχ. 56, σσ. 2-4.
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ανάμεσα στα άλλα μας πληροφορούν ότι ήταν κοινό γνωστό στα ραζάτα η
σωτηρία των Ιταλών αιχμαλώτων, μερικοί από τους οποίους προσχώρησαν
αργότερα στο αντάρτικο11.
επιστρέφουμε στα γεγονότα του Σεπτεμβρίου 1943. Έχοντας αποφύγει ο
Josef reitzle την εκτέλεση των Ιταλών και έχοντας σώσει 200 ανθρώπους,
ενώ γύρω του επικρατούσε η φρίκη των μαζικών εκτελέσεων, ένιωθε να ωριμάζει μέσα του μια σημαντική απόφαση: να αντισταθεί στον Χίτλερ και στη
ναζιστική γερμανία. Διαβάζουμε στην έκθεσή του:

Δεν είναι εδώ το κατάλληλο σημείο, να αναλύσω συναισθήματα, να
καταθέσω τις σκέψεις και την εσωτερική μου κατάσταση εκείνων των
ημερών που με συγκλόνισαν. μίσος και αγανάκτηση, απελπισία και
ανημπόρια με οδήγησαν όμως σε μια ξεκάθαρη απόφαση: για μένα δεν
υπήρχε πια όρκος στη σημαία, όσο ο φόνος και η σκύλευση ανταμειβόταν με διακριτικά πολέμου. Έτσι γύρισα την πλάτη μου σε μια πατρίδα,
στην οποία δάσκαλοι, καθηγητές, επιθεωρητές της εφορίας και υπάλληλοι δημοσίων αρχών με τη μαγική φράση «η διαταγή είναι διαταγή»
μπόρεσαν αδίστακτα και υπάκουα να γίνουν δολοφόνοι. από δω και πέρα ήμουν έτοιμος να αντισταθώ με τις πολύ μικρές μου δυνάμεις στο
παρανοϊκό φαινόμενο hitler και, όπου ήταν κάπως δυνατόν, να εμποδίσω μια μελλοντική συμφορά. (σ. 7)
μετά την ιταλογερμανική σύρραξη με την επικράτηση της γερμανικής
πλευράς και την αποχώρηση της 1ης μεραρχίας Ορεινών καταδρομών
(εντελβάις) από το νησί παρέμειναν τα δυο αρχικά γερμανικά Τάγματα
Φρουράς 909 και 910. Έτσι, ο Josef reitzle έμεινε στην κεφαλονιά σε όλη τη
διάρκεια της γερμανικής κατοχής (Σεπτέμβριος 1943-Σεπτέμβριος 1944)12,
προσπαθώντας να συγκροτήσει έναν πυρήνα αντίστασης, αρχικά μέσα στη
Βέρμαχτ, και να βοηθήσει τους κεφαλονίτες. από το Δεκέμβριο του 1943 κάνει τις πρώτες επαφές με συμπατριώτες του ομοϊδεάτες με σκοπό, όπως γράφει ο ίδιος, «τη μεθοδική προπαγάνδα από φίλο σε φίλο» (σ. 7). Δυο μήνες μετά, το Φεβρουάριο του 1944, κάνει λόγο για «στέρεο συνασπισμό της αντιφασιστικής ομάδας (Antifa-gruppe)» (σ. 8). κερδίζει σιγά-σιγά αρκετούς συστρατιώτες του και καταγράφει τα ονόματά τους: franz Wolf, Bruno Michel,
Meyer, Pauli, Junghanns, Wisler, fritz schwab, Paul zeltinger και τον ιερέα
Busch (σ. 7).

11. αυτό συμπίπτει και με την αφήγηση του Josef reitzle, όταν αναφέρει ότι «δυο από αυτούς [τους Ιταλούς] τους συνάντησα ξανά στους αντάρτες στη Στερεά» (σ. 3).
12. με εξαίρεση τον απρίλιο του 1944, που έλειψε με άδεια στην πατρίδα του.
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Βασικός στόχος της ομάδας του είναι η διαφώτιση των γερμανών στρατιωτών, πρωταρχικά των συναδέλφων του λόχου του, για να πεισθούν για τους
πραγματικούς σκοπούς του Χίτλερ. και θέτει αυτόν τον στόχο χωρίς να έχει
σχετική υπόδειξη από κάπου αλλού ή να έχει κάποια σύνδεση με ανάλογη
ομάδα στην κατεχόμενη ελλάδα13. με τη μεγαλύτερη δυνατή προφύλαξη παρακολουθούν τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του Λονδίνου, του καΐρου και της
μόσχας, απ’ όπου πληροφορούνται εκτός από την εξέλιξη των πολεμικών γεγονότων και την ύπαρξη και δράση γερμανικών αντιφασιστικών πυρήνων,
όπως η «εθνική επιτροπή “ελεύθερη γερμανία”» (nKfD) στη ρωσία14. αργότερα πληροφορήθηκαν την ύπαρξη ανάλογων κινήσεων και στην ελλάδα15,

13. αυτός ήταν ο πρώτος και βασικός στόχος κάθε αντιφασιστικής ομάδας ή επιτροπής
γερμανών στρατιωτών στην κατεχόμενη ευρώπη και επομένως και στην ελλάδα. «[...] είμαστε πρόθυμοι να αναλάβουμε τη δουλειά της πολιτικής διαφώτισης στα στρατόπεδα [γερμανών] αιχμαλώτων πολέμου. [...] Ωστόσο η πιο σπουδαία εργασία για μας τους γερμανούς
αντιφασίστες στρατιώτες είναι, κατά τη γνώμη μας, το κάλεσμα των γερμανών στρατιωτών
με προκηρύξεις, που θα κυκλοφορούμε συστηματικά να εγκαταλείψουν το ναζιστικό στρατό
και να έρθουν κοντά μας, κοντά σας», υποστήριζε ο γερμανός αντιφασίστας υποδεκανέας
falk harnack μπροστά σε ηγετικά στελέχη του εΛαΣ το Δεκέμβριο του 1943, fAlK
hArnACK, «Η γερμανική αντίσταση κατά του Χίτλερ στην κατεχόμενη ελλάδα», εθνική
αντίσταση, τχ. 61 (γεν.-μάρτ. 1989), σ. 47.
14. «[...] η ιδρυτική πράξη της εθνικής επιτροπής “ελεύθερη γερμανία” (nKfD) υπογράφηκε στο κρασνογκόρσκ κοντά στη μόσχα στις 12 Ιουλίου 1943 με πρωτοβουλία της κε
του “εξόριστου” κομμουνιστικού κόμματος γερμανίας μέσα στα πλαίσια της τοτινής πολιτικής του, της δημιουργίας δηλαδή ενιαίου λαϊκού μετώπου. Η κίνηση “ελεύθερη γερμανία”
απλώθηκε σύντομα ανάμεσα στους γερμανούς αιχμαλώτους, στρατιώτες και αξιωματικούς,
και περιέλαβε όλους τους αντιφασίστες, εργάτες, αγρότες, διανοούμενους [...]. Η ιδρυτική αυτή συνδιάσκεψη αποφάσισε την έκδοση ενός “μανιφέστου” της nKfD προς τις ένοπλες δυνάμεις και το γερμανικό λαό, όπου πρόβαλλε σαν κύριο στόχο την ανατροπή του Χίτλερ, τον τερματισμό του πολέμου και την οικοδόμηση μιας δημοκρατικής πολιτείας στη γερμανία», γΙΩργΟΣ ΔΗμΗΤρακΟΣ, «Η προσχώρηση και η δράση του [του gerhard reinhardt] στον εΛαΣ»,
εθνική αντίσταση, τχ. 61 (γεν.-μάρτ. 1989), σ. 59. Πάνω στην ίδια βάση δημιουργήθηκαν
και στην κατεχόμενη ελλάδα αντιφασιστικές επιτροπές γερμανών στρατιωτών.
15. Στην κατεχόμενη ελλάδα δημιουργήθηκαν πυρήνες και επιτροπές γερμανών αντιφασιστών, οι περισσότεροι από τους οποίους συνεργάστηκαν με τον εΛαΣ με κορύφωση την ίδρυση (10 αυγούστου 1944) και λειτουργία της αντιφασιστικής επιτροπής γερμανών Στρατιωτών «ελεύθερη γερμανία» («Antifaschistisches Komitee deutscher soldaten freies Deutschland», AKfD) με πρωτεργάτη τον falk harnack. Πρόκειται για ένα θέμα που δεν έχει ακόμη μελετηθεί στο σύνολό του. Πρώτες αναφορές γι’ αυτό βρίσκουμε στο περιοδικό εθνική
αντίσταση, –Συλλογή Έννατη [sic]– (Δεκέμβρης 1966), σσ. 917-930, όπου ενδιαφέρον αρχειακό υλικό (έγγραφα και προκηρύξεις) και αργότερα στο ίδιο περιοδικό με γενικό τίτλο «Η
γερμανική αντίσταση κατά του Χίτλερ στην κατεχόμενη ελλάδα» με κείμενα των γιώργου
Δημητράκου, falk harnack και ludwig gehm, σσ. 45-71. Το θέμα επανήλθε το 1987 μέσα
από δίγλωσση Έκθεση για την γερμανική αντίσταση στην κατεχόμενη ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό μουσείο στην αθήνα σε συνεργασία με το γερμανικό Ινστιτούτο
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χωρίς όμως να κατορθώσουν ποτέ, αν και το επιθυμούσαν, να αποκτήσουν
επαφή και σύνδεση μαζί τους. Παράλληλα, η ομάδα που βρίσκεται και δρα
στην κεφαλονιά, συγκεκριμένα στην περιοχή της Λειβαθώς, δηλαδή στα χωριά καλλιγάτα, μεταξάτα, κουρκουμελάτα, ντομάτα, Σβορωνάτα, Σαρλάτα, μηνιές (σ. 8), προσπαθεί να προσφέρει βοήθεια στον ντόπιο πληθυσμό.
Στην έκθεσή του ο Josef reitzle κάνει λόγο για παροχή τροφίμων σε παιδιά
της περιοχής (σ. 8)16. αυτή, άλλωστε, ήταν μια από τις δραστηριότητες των
γερμανών αντιφασιστών σε όλη την κατεχόμενη ελλάδα: «μοιράζονταν τρόφιμα και φάρμακα στον άπορο πληθυσμό», αλλά και προειδοποιούσαν τους
κατοίκους των χωριών σε περίπτωση γερμανικής εφόδου ή και «ανταλλάσσονταν ειδήσεις με τον πληθυσμό καθώς και προκηρύξεις»17.
Βασικό, επίσης, μέλημα της ομάδας του Josef reitzle είναι η σύνδεσή της
με το τοπικό αντιστασιακό κίνημα, εκπροσώπους του οποίου επιδιώκει να ενημερώνει σε περιπτώσεις γερμανικών εφόδων. Ο Josef reitzle, όπως προκύπτει
από την έκθεσή του, γνώριζε και για τον Ζέρβα και για τον εΛαΣ. αναφέρεται σε πρόσωπα, με τα οποία είχε αποκαταστήσει σύνδεση και επαφή18. εύκολα, βέβαια, μπορούμε να φανταστούμε τις δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει λόγω της γλώσσας. από τις πρώτες επαφές του είναι ο Βάνια [Wanja]
μαρκόπουλος από τη Λακήθρα, ο οποίος εκτελούσε χρέη διερμηνέα των γερμανών. Συνδέθηκε, επίσης, με τον ανδρογιάννη μπούρη, κοινοτάρχη των
Σαρλάτων –τον αποκαλεί «δήμαρχο»– που είχε συμμετοχή στο εαμικό κίνημα19. αυτούς τους δύο παραπάνω ενημέρωσε, όταν το μάρτιο του 1944 το
Τάγμα του προγραμμάτιζε έφοδο στα χωριά Σβορωνάτα και Σαρλάτα, για να
εξαρθρώσει εαμική αντιστασιακή ομάδα κατά τη διάρκεια συγκέντρωσής

γκαίτε, βλ. hAgen fleisCher, Deutscher Widerstand im besetzten griechenland. Συμπλήρωμα στον κατάλογο της έκθεσης «Deutscher Widerstand 1933-1945», αθήνα (γερμανικό Ινστιτούτο γκαίτε) 1987. επίσης βλ. eriK eBerhArD, «γερμανοί αντιφασίστες στις τάξεις του
εΛαΣ», online στο: https://left.gr/news/germanoi-antifasistes-stis-taxeis-toy-elas,, ημερ. πρόσβασης: 2-11-2018, [αναδημοσίευση από ΧαΤΖΗΙΩΣΗΦ ΧρΗΣΤΟΣ (επιμ.), Ιστορία της ελλάδας του 20ού αιώνα, αθήνα: 2009]· ναΤαΣα κεΦαΛΛΗνΟΥ, «γερμανοί αντιφασίστες στον
εΛαΣ», Ιστορικά Θέματα, τχ. 160 (μάρτιος 2016), σσ. 38-49.
16. Παρά τις προσπάθειές μας να τεκμηριώσουμε αυτήν την πληροφορία, δεν εντοπίσαμε
σχετικές μαρτυρίες κατά τις συζητήσεις μας με κατοίκους αυτών των χωριών.
17. f. hArnACK, ό.π., σ. 50.
18. μερικά πρόσωπα που κατονομάζει ο Josef reitzle, προέρχονται από τον αριστερό αλλά και τον δεξιό πολιτικό χώρο. Το θέμα απαιτεί προσεκτική έρευνα, η οποία δεν έχει ακόμη
ολοκληρωθεί για κάποια πρόσωπα.
19. επειδή ο ανδρογιάννης μπούρης είχε ζήσει ένα διάστημα στη νέα Υόρκη, γνώριζε
αγγλικά, όπως και ο Josef reitzle, και έτσι ήταν εύκολη η μεταξύ τους επικοινωνία. ευχαριστούμε θερμά και από τη θέση αυτή τον κ. γεράσιμο μπούρη, γιο του ανδρογιάννη, για τις
πληροφορίες και τη γενικότερη συνεισφορά του στην έρευνά μας.

«Mein Weg zu den Partisanen» («Η πορεία μου προς τους αντάρτες»)

129

της: «Δόθηκε προειδοποίηση στους μπούρη και μαρκόπουλο. Διεξήχθη χωρίς
αποτέλεσμα» (σ. 8). και η «προειδοποίηση» εκείνη ήταν χρήσιμη, γιατί η
αντιστασιακή συγκέντρωση, αφού πήρε τις προφυλάξεις της, πραγματοποιήθηκε, όπως τεκμηριώνεται από άλλη πηγή20.
Δεν άργησε, όμως, να γίνει αντιληπτή από τη Διοίκηση η αντιφασιστική
δράση του Josef reitzle και της ομάδας του. γι’ αυτό η πρώτη εφαρμόζει το
μέτρο της μετακίνησης των μελών της ομάδας σε διαφορετικές μονάδες. Σημειώνει ο Josef reitzle στην έκθεσή του για την κατάσταση τον Ιούνιο 1944:

Ο διοικητής του λόχου μου διαλύει τη διμοιρία μου. Έτσι ο δικός μου
αντιστασιακός πυρήνας διαλύθηκε τουλάχιστον επιφανειακά. Σημαντικές αντιπαραθέσεις με τον gr. «εσείς μου καταστρέφετε τον λόχο».
(σ. 9)
εξάλλου, πάντοτε υπήρχε ο φόβος, και το γνώριζε προφανώς αυτό ο Josef
reitzle, για αντίποινα της οικογένειάς του στη γερμανία21. Δεν είναι δηλαδή
τυχαίο το ότι εκείνη τη χρονική περίοδο (καλοκαίρι του 1944) πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική εντολή έρευνα στο σπίτι του στη γερμανία22.
Ωστόσο, βασικός στόχος της ομάδας παραμένει η αυτομόληση των μελών
της στους αντάρτες του εΛαΣ, αν και οι κεφαλονίτες αντιστασιακοί τον συμβουλεύουν να παραμείνουν οι γερμανοί αντιφασίστες στις μονάδες τους, καθώς εκεί θεωρείται πιο χρήσιμη η δράση τους. Ο «καθηγητής εΛαΣ Ληξούρι»
(σ. 7)23, σύμφωνα με τον Josef reitzle, τον συμβουλεύει:

την κατάλληλη στιγμή θα γίνει η μετάβαση μαζί με τη διμοιρία μου
(αν είναι δυνατόν ολόκληρη). Ο καθηγητής κάνει την προετοιμασία.

20. Ο ΣΠ. ΛΟΥκαΤΟΣ, Τα χρόνια της Ιταλικής και γερμανικής κατοχής και τα αντιστασιακά επιτεύγματα στην κεφαλονιά και την Ιθάκη, 24 Σεπτέμβρη 1943 - 17 Σεπτέμβρη
1944, τ. γ΄: Η ναζιστική γερμανική κατοχή, οι εθνικοαπελευθερωτικές Οργανώσεις και τα
αντιστασιακά τους επιτεύγματα στην κεφαλονιά και Ιθάκη 24 Σεπτέμβρη 1943-17 Σεπτέμβρη 1944, αθήνα: εκδ. νόβολι, 2011, σσ. 127-128, αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των αντιστασιακών στα Σβορωνάτα στις 17 μάρτη 1944, η οποία ήταν γνωστή στις
κατοχικές γερμανικές υπηρεσίες.
21. Aυτό ήταν κάτι συνηθισμένο σε τέτοιες περιπτώσεις γερμανών αντιφρονούντων και
αντιφασιστών στρατιωτών, βλ. gr. KritiDis, ό.π., σ. 206.
22. Σύμφωνα με αναγραφή του ίδιου στο έντυπο της αίτησής του προς το VVn, βλ. αρχείο
Bundesarchiv, αριθμός αρχείου Dy55V278/4/105.
23. o «καθηγητής» του εαμ-εΛαΣ από το Ληξούρι είναι ένας από τους συνδέσμους του
Josef reitzle με την αντίσταση, αλλά δεν έχουμε κατορθώσει να ταυτοποιήσουμε αυτό το
πρόσωπο· εικασίες μόνο κάνουμε.
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Όσο η Βέρμαχτ είναι στην κεφαλονιά η δραστηριότητα είναι πιο αποτελεσματική μέσα στη Βέρμαχτ. (σ. 9)
Στο μεταξύ, η γερμανική κατοχή προχωρεί προς το τέλος της. Στην έκθεσή του ο Josef reitzle, αναφερόμενος στις μέρες της αναχώρησης του γερμανικού στρατού από την κεφαλονιά, κάνει λόγο για επικράτηση χαώδους
κατάστασης στο νησί. Ο ίδιος βρίσκεται από τον αύγουστο πλέον στο αργοστόλι, υπεύθυνος περιπολιών, αλλά μπορεί και μας δίνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για γεγονότα που συνέβησαν και στην ευρύτερη περιοχή της Λιβαθώς:

Σεπτέμβριος 1944: Το χάος είναι μεγάλο. κρατιέμαι καλά στο αργοστόλι. εξουδετέρωση των εξής προετοιμασμένων ανατινάξεων: αποθήκη τροφίμων στα μεταξάτα, αποθήκη πυρομαχικών gartenhaus, τρόφιμα στο μέγαρο Δικαστηρίων, λιμάνι του αργοστολίου.
7 Σεπτ. 1944: Διανομή τροφίμων στον άμαχο πληθυσμό στο αργοστόλι.
8 Σεπτ. 1944: Διανομή τροφίμων στον άμαχο πληθυσμό στα χωριά μεταξάτα, ντομάτα, καλιγάτα, μηνιές, κουρκουμελάτα. (σ. 9)
Τελικά, η ομαδική λιποταξία θα πραγματοποιηθεί την ημέρα της αποχώρησης των γερμανών από την κεφαλονιά τον Σεπτέμβρη 1944. Ο reitzle δεν
μπήκε στο πλοίο της επιστροφής, αλλά έμεινε ως λιποτάκτης στην κεφαλονιά24. και δεν ήταν μόνος:
«11 Σεπτ. 1944: Το νησί έχει εκκενωθεί. κοντά μου βρίσκονται 18
άντρες». (σ. 10)25
Η ομαδική λιποταξία επιβεβαιώνεται από σχετική αναφορά της Βέρμαχτ. Στη γερμανική υπηρεσία Deutsche Dienststelle WAst στο Βερολίνο απόκειται σχετικό έγγραφο με τον τίτλο «namentliche Verlustmeldung» («Ονο-

24. Όπως θυμάται η Annegret reitzle, η λιποταξία του πατέρα της ήταν ήδη νωρίς γνωστή στην πατρίδα τους: μικρό κορίτσι η ίδια, άκουσε από ένα άλλο παιδί με το όνομα erika (;)
eisentraut ότι ο πατέρας της Annegret δεν μπήκε στο πλοίο του γυρισμού. Η erika το είχε μάθει από τον δικό της πατέρα, ο οποίος ήταν και αυτός στην κεφαλονιά.
25. Στο φάκελο του Josef reitzle στη γερμανική υπηρεσία Deutsche Dienststelle WAst
βρίσκονται βρετανικά έγγραφα εκείνης της εποχής, όπου λαθεμένα έχει σημειωθεί ότι o Josef
reitzle πιάστηκε αιχμάλωτος πολέμου από Άγγλους στις 11 Σεπτεμβρίου 1944 στην κεφαλονιά. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση, καθώς αγγλικός στρατός δεν υπήρχε στο νησί, εκτός
από τα μέλη της Βρετανικής αποστολής. Άλλωστε, υπάρχουν έγγραφα που τεκμηριώνουν
μια άλλη πορεία J. reitzle, όπως θα φανεί στη συνέχεια.
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μαστική αναφορά απώλειας»)26 Στον α/α 36 διαβάζουμε ότι ο επιλοχίας
Josef reitzle θεωρείται αγνοούμενος από τις 9 Σεπτεμβρίου 1944, την ημέρα δηλαδή της αποχώρησης των γερμανών από την κεφαλονιά27. Στις παρατηρήσεις αναφέρεται ότι «ενδέχεται λιποταξία» («fahnenflucht erscheint
möglich»). Στο ίδιο έγγραφο αναφέρονται και οι Paul zeltinger, fritz schwab
και helmut schilke, τρεις δηλαδή από τους συντρόφους του Josef reitzle
(σ. 8), με την παρατήρηση ότι «πιθανόν αυτομόλησαν» («vermutlich übergelaufen»). αντίθετα, υπήρξαν και φίλοι και σύντροφοι του Josef reitzle, οι
οποίοι δεν τόλμησαν να κάνουν αυτό το βήμα. Ο reitzle σημειώνει συγκεκριμένα ένα όνομα:

10 Σεπτ. 1944: μίλησα με τον [Bruno] Michel. Δυσκολεύεται στην
απόφαση να μείνει μαζί μου. (σ. 10)
Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να θυμίσουμε ότι η αυτομόληση στον εχθρό ή
και η προσχώρηση στο αντιστασιακό κίνημα της κατεχόμενης από τους γερμανούς χώρας συνιστούσε τη «ριζικότερη μορφή ρήξης με τη Βέρμαχτ»28, μια
πράξη βέβαια που οδηγούσε σε περίπτωση σύλληψης του λιποτάκτη στρατιώτη σε θανατική καταδίκη29. Έτσι, ο αντιφασίστας γερμανός Josef reitzle με
τη λιποταξία του προέβη σε μια «παράτολμη πράξη»30, αποδεικνύοντας με αυ-

26. Το έγγραφο εντόπισε η Doris Wille κατά την έρευνά της στη γερμανική υπηρεσία
Deutsche Dienststelle WAst στις 25 Οκτωβρίου 2018. Σε αυτό σημειώνονται τακτικά και με
λεπτομέρειες οι απώλειες, που υπέστη η Βέρμαχτ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το έγγραφο
αφορά στο διάστημα 1-30 Σεπτεμβρίου 1944. Υπάρχουν με αύξοντα αριθμό στήλες με στοιχεία σχετικά με τον τόπο και την ημερομηνία της απώλειας, το βαθμό του στρατώτη ή αξιωματικού, το λόχο κ.λπ., το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, τον τραυματισμό, τον θάνατο, τη μεταφορά σε άλλη υπηρεσία και παρατηρήσεις, όπως σε περίπτωση
αυτομολίας κ.λπ.
27. και εδώ υπάρχει αυτή η μικρή απόκλιση δυο ημερών στις ημερομηνίες. αντί για 9 Σεπτεμβρίου 1944 ο Josef reitzle σημειώνει τις 11 του ίδιου μήνα. κατά την κρίση μας, αυτό δεν
μειώνει την αξιοπιστία του ούτε τη σημασία του γεγονότος. κατά τον ΣΠ. ΛΟΥκαΤΟ, ό.π., τ.
γ΄, σσ. 430 και 434 αντίστοιχα, η αποχώρηση των γερμανών άρχισε τη νύκτα της 8ης προς
9η Σεπτεμβρίου, συνεχίστηκε και την επόμενη νύκτα 9 προς 10 Σεπτεμβρίου και το μεσημέρι
της 10ης Σεπτεμβρίου «είχε αποσυρθεί το μεγαλύτερο μέρος τους», ενώ στις 11 Σεπτεμβρίου
1944 στην κεφαλονιά «δεν παρέμενε ούτε ένας γερμανός».
28. e. eBerhArD, «γερμανοί αντιφασίστες στις τάξεις του εΛαΣ», ό.π.
29. «από τους 35.000 στρατιώτες της Βέρμαχτ που βρέθηκαν ένοχοι για λιποταξία, το
65% καταδικάσθηκε σε θάνατο. από αυτές τις περίπου 23.000 θανατικές καταδίκες εκτελέστηκαν πάνω από 15.000», e. eBerhArD, ό.π. Άλλωστε, ο ίδιος ο Χίτλερ έχει υπογραμμίσει
στο βιβλίο του Ο αγών μου ότι «στο μέτωπο μπορεί κανένας να πεθάνει, ως λιποτάκτης πρέπει να πεθάνει»- αναφέρεται από τον e. eBerhArD, ό.π.
30. ν. κεΦαΛΛΗνΟΥ, ό.π., σ. 40.
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τόν τον τρόπο την αντιφασιστική του ιδεολογία, όταν αμέσως μετά από λίγες
ημέρες ήρθε σε επαφή με τον εΛαΣ31:

20 Σεπτ. 1944: Συνομιλία με εΛαΣ και διοικητή. με δέχτηκαν ως ανθυπολοχαγό. (σ. 9)
μένει στην κεφαλονιά μέχρι το νοέμβριο του 1944 και μετά αναχωρεί για
την αιτωλοακαρνανία και στη συνέχεια δραστηριοποιείται στην περιοχή μεταξύ αστακού και Άρτας32. εκεί έχουν προωθηθεί και κάποιοι από την αντιφασιστική ομάδα της κεφαλονιάς, όπως οι Max Weigelt και ο ασυρματιστής Paul
zeltinger, που είχε αυτομολήσει με τον εξοπλισμό του (σ. 9). εκείνη την περίοδο παραμονής του στον εΛαΣ, όπως ο ίδιος γράφει, δεν συμμετείχε στο μαχητικό τμήμα του αντάρτικου, αλλά ασχολήθηκε με την εκπαίδευση των ανταρτών (σ. 10). Ωστόσο, η επιθυμία του, όπως και των υπόλοιπων γερμανών συντρόφων του, να έρθουν σε επαφή με τη γερμανική αντιστασιακή επιτροπή στο
ελληνικό έδαφος, δεν πραγματοποιήθηκε33. Ίσως το μικρό χρονικό διάστημα
που έμεινε στην αιτωλοακαρνανία, ή τα συγκρουσιακά γεγονότα εκείνης της
περιόδου δεν έδωσαν τη δυνατότητα τέτοιων διασυνδέσεων και επαφών. Δεν
αποκλείεται, όμως, να συναντήθηκε ο ίδιος και οι υπόλοιποι σύντροφοί του με
τον gerhard reinhardt, από τους ιδρυτές της αντιφασιστικής επιτροπής γερμανών Στρατιωτών «ελεύθερη γερμανία», όταν ο τελευταίος επισκέφθηκε τους
αυτόμολους γερμανούς στρατιώτες στις μονάδες του εΛαΣ στη ρούμελη34.

31. Ο eriK eBerhArD, ό.π., προσδιορίζει τους γερμανούς αντιφασίστες στον εΛαΣ σε πάνω από 600 μέχρι το καλοκαίρι του 1944, αλλά με την έναρξη της αποχώρησης των γερμανών από την ελλάδα ο αριθμός των αυτομολησάντων αυξήθηκε στους 1.000, ενώ 200 στρατιώτες εκτελέστηκαν από τη Βέρμαχτ ή τα ss στην προσπάθειά τους να αυτομολήσουν.
32. Βλ. Josef reitzle, στο συμπληρωμένο έντυπο της αίτησής του προς το VVn, αρχείο
Bundesarchiv, αριθμός αρχείου Dy55V278/4/105.
33. Ήδη από τον Ιούλιο του 1944 στα Τρόπαια της αρκαδίας είχε δημιουργηθεί ο «Σύνδεσμος γερμανών αντιφασιστών Πελοποννήσου» («Verband deutscher Antifaschisten auf dem
Peloponnes») με τη συμβολή του εΛαΣ και την πρωτοβουλία του γερμανού αντιφασίστα
στρατιώτη Werner ilmer, ο οποίος λίγες ημέρες μετά την ίδρυση του Συνδέσμου, εφοδιασμένος
με ελληνική ταυτότητα, έπεσε σε γερμανική περίπολο, πιάστηκε, καταδικάστηκε σε θάνατο
και εκτελέστηκε, ενώ τον αύγουστο του 1944 στην καστανιά καλαμπάκας είχε ιδρυθεί με
πρωτοβουλία του falk harnack και με την παρουσία του Στ. Σαράφη και του κ. Δεσποτόπουλου η «αντιφασιστική επιτροπή γερμανών Στρατιωτών “ελεύθερη γερμανία”» (AKfD) με
στόχο την ενιαία πολιτική και στρατιωτική οργάνωση των γερμανών στρατιωτών που είχαν
προσχωρήσει στον εΛαΣ. Βλ. e. eBerhArD, ό.π.· gr. KritiDis, ό.π., σσ. 204-206· ν. κεΦαΛΛΗνΟΥ, ό.π., σσ. 45-47. ειδικότερα, για την «αντιφασιστική επιτροπή γερμανών Στρατιωτών “ελεύθερη γερμανία”» βλ. f. hArnACK, ό.π., σσ. 46-50.
34. Βλ. γ. ΔΗμΗΤρακΟΣ, ό.π., σ. 60.
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Ο Josef reitzle θα παραμείνει στον εΛαΣ, όπως και κάποιοι άλλοι γερμανοί, μέχρι το Φεβρουάριο του 1945, οπότε θα αναχωρήσει για τη γιουγκοσλαβία. «Το Φεβρουάριο 1945 σε πορεία προς τη γιουγκοσλαβία», σημειώνει στην
έκθεσή του (σ. 9). και ακριβώς γι’ αυτήν την αναχώρηση εκδόθηκαν από την
Vii Ταξιαρχία του εΛαΣ βεβαίωση35 και φύλλο πορείας36 με ημερομηνία 24
Φεβρουαρίου 194537. αυτός, άλλωστε, φαίνεται ότι ήταν ο αρχικός σκοπός του
Josef reitzle, να αυτομολήσει δηλαδή από τη Βέρμαχτ και με τη βοήθεια του
εΛαΣ να προωθηθεί προς γιουγκοσλαβία, αυστρία και γερμανία, για να βοηθήσει σ’ εκείνα τα μέρη τον αντιφασιστικό αγώνα:

12 Σεπτ. 1944: [...] Σκοπός: Σύνδεση με γερμανικά επιτελεία της αντίστασης στον Τίτο στην αυστρία και τη γερμανία με τη βοήθεια των
ελλήνων ανταρτών. (σ. 8)
Δεν κατόρθωσε, όμως, να φτάσει εκεί που επιθυμούσε. Στα ελληνοαλβανικά σύνορα συνελήφθη από τους Άγγλους:

Σε αγγλική αιχμαλωσία στα ελληνοαλβανικά σύνορα τον απρίλη
1945. (σ. 10)38

35. Στη βεβαίωση αναγράφονται τα εξής: «Ο γερμανός ανθ/γός reitzle Josef και οι
στρατιώται zeltunger [sic!] Paul, Max Weigelt, Alwin sebastian, προσεχώρησαν εις τον εΛαΣ
την 7η Σεπτεμβρίου εις κεφαλληνίαν κατά την αποχώρησιν του γερμανικού Στρατού. εδήλωσαν ότι επιθυμούσαν να συνεχίσουν τον αντιφασιστικόν αγώνα, πλην όμως δεν εχρησιμοποιήθησαν εις μάχιμον υπηρεσίαν, παρέμειναν μέχρι σήμερον εκτελούντες βοηθητικάς μη μαχίμους υπηρεσίας. Τώρα αφήνονται ελεύθεροι να μεταβούν μέσω Σερβίας εις αυστρίαν διά να
συνεχίσουν τον πόλεμον κατά φασισμού».
36. Στο φύλλο πορείας διαβάζουμε: «Διά τον γερμανόν ανθ/γόν ράϊτσε γιόσεφ (reitzle
Josef) απερχόμενον επικεφαλής τριών γερμανών Στρατιωτών εις Σερβίαν ίνα συνεχίσουν τον
αγώνα κατά του φασισμού. επιθυμούν να καταταγούν στο στρατό του Τίτο. Οι οργανώσεις,
τα φρουραρχεία παρακαλούνται να τους διευκολύνουν με κάθε τρόπο για τη μετάβασή τους,
[;] τροφή, μέσα κ.λπ., διότι πρόκειται περί αυτομόλων από το γερμανικό στρατό».
37. και τα δύο έγγραφα απόκεινται στο αρχείο Bundesarchiv στο φάκελο του Josef
reitzle. Τα είχε καταθέσει ο Josef reitzle με την αίτηση στην Ένωση των διωκόμενων του
ναζιστικού καθεστώτος (VVn - Vereinigung der Verfolgten des naziregimes), όπως αναφέραμε στην αρχή, αριθμός αρχείου Dy55V278/4/105.
38. Οι Άγγλοι απαίτησαν από τον εΛαΣ να τους παραδώσει και τους αιχμαλώτους και
τους αυτόμολους αντιφασίστες γερμανούς χωρίς διάκριση, αλλά ο εΛαΣ, με παρέμβαση του
Άρη Βελουχιώτη, παρέδωσε από τους πρώτους μόνο εκείνους που επέλεξαν να παραδοθούν,
ενώ για τους δεύτερους έδωσε εντολή για διευκόλυνση της αναχώρησής τους προς την πατρίδα τους μέσα από τρεις κατευθύνσεις, προς αλβανία, γιουγκοσλαβία και Βουλγαρία, όπως
αναφέρει ο γνώστης αυτού του ζητήματος f. hArnACK, ό.π., σ. 51. Βλ. επίσης γ. ΔΗμΗΤρακΟΣ, ό.π., σ. 61· gr. KritiDis, ό.π., σσ. 206-207. επομένως, δεν ανταποκρίνεται στην πραγ-

134

Doris Wille - Πέτρος Πετράτος

Φαίνεται ότι κατά την αποχώρηση ή φυγάδευσή του μέσω των ελληνοαλβανικών συνόρων συνελήφθη από τους Άγγλους, καθώς «όλοι οι δρόμοι είχαν
ήδη φραχθεί από τους Άγγλους»39. Στη συνέχεια οδηγήθηκε σε στρατόπεδο
συγκέντρωσης στην αθήνα (Camp 377)40 και από εκεί μεταφέρθηκε στην αίγυπτο, όπου συνέχισε την αντιφασιστική του δράση και γι’ αυτό αποκλήθηκε
«κόκκινος Στρατηγός» (σ. 10)41.
Τελικά, το Δεκέμβριο του 1946 ο Josef reitzle επέστρεψε στην πατρίδα και
την οικογένειά του άρρωστος από φυματίωση42. Έζησε μέχρι το θάνατό του το
1958 στην ανατολική γερμανία με κλονισμένη υγεία και πέθανε σε ηλικία μόλις 48 χρονών.
Έτσι καταγράφεται η αντιστασιακή δραστηριότητα του γερμανού στρατιώτη Josef reitzle στην κεφαλονιά κατά τη γερμανική κατοχή μέσα από το
αρχειακό υλικό που μελετήσαμε και από επιτόπια έρευνα, ενώ παραμένουν
ακόμη κάποια στοιχεία που απαιτούν επιπλέον διερεύνηση.
Ο Josef reitzle γεννήθηκε τις 10 Ιανουαρίου 1910 στη νότια γερμανία στο
Miesbach/tegernsee από οικογένεια με ταπεινά οικονομικά. Ο πατέρας του
ήταν βασιλικός βαυαρικός δικαστικός υπάλληλος, ο οποίος αυτοκτόνησε μετά
τον α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο για άγνωστους λόγους. επειδή δεν υπήρχαν χρήματα για δίδακτρα, ο Josef δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει τις ανώτερες τάξεις του σχολείου. γι’ αυτό στράφηκε προς την επαγγελματική εκπαίδευση
παίρνοντας μαθήματα γαλακτοκομικής. Η κατάρτιση, όμως, διακόπηκε από
ένα σοβαρό συμβάν: το 1933, στην ηλικία των 23 ετών, ο Josef οδηγήθηκε στο

ματικότητα η άποψη που διατυπώνεται από τον e. eBerhArD, ό.π., και την ν. κεΦαΛΛΗνΟΥ,
ό.π., σ. 48, οι οποίοι αναφέρουν ότι ο εΛαΣ έθεσε το δίλημμα στους αυτόμολους γερμανούς να
παραδοθούν ή να φυγαδευτούν στα σύνορα.
39. f. hArnACK, ό.π., σ. 51.
40. Στο φάκελο του J. reitzle, που απόκειται στη γερμανική Υπηρεσία Deutsche
Dienststelle WAst, σε αγγλική καρτέλα, στην εγγραφή «τέλος μαρτίου 1945», διαβάζουμε
ότι ο J. reitzle βρίσκεται στο Camp 377 στην αθήνα. αντίθετα, ο ίδιος έχει σημειώσει στην
έκθεσή του τον απρίλιο του 1945. Στο ίδιο στρατόπεδο ήταν ήδη οι σύντροφοί του λιποτάκτες
από την κεφαλονιά, δηλαδή ο helmut schilke, ο οποίος πιάστηκε στις 4 μαρτίου 1945 στο
αγρίνιο, ο fritz schwab λίγες ημέρες αργότερα, στις 26 μαρτίου 1945, και ο Paul zeltinger.
και τα τρία πρόσωπα μάς είναι γνωστά από την ομαδική τους λιποταξία. (Στοιχεία από επιστολή της WAst στις 9 μαΐου 2018 και από επίσκεψη της Doris Wille στο αρχείο της Υπηρεσίας στις 25 Οκτωβρίου 2018).
41. από μαρτυρία και της κόρης του Annegret reitzle, η οποία απάντησε γραπτά στις 26
νοεμβρίου 2016 σε ερωτηματολόγιο της Doris Wille.
42. Το 1950 αναγκάζεται να μπει για μεγάλο διάστημα σε σανατόριο λόγω της φυματίωσης, την οποία μάλλον έπαθε, όπως λέει η κόρη του, «το χειμώνα στο δρόμο προς την αλβανία από την πείνα και την παγωνιά χωρίς στέγαση». Η κόρη του θυμάται, όπως η μητέρα της
είχε αφηγηθεί στην ίδια, ότι αναγκάστηκε να κλέψει μια φλοκάτη από ένα σπίτι, για να τυλιχτεί και να προστατευτεί από το κρύο.
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νεοσύστατο τότε γερμανικό στρατόπεδο συγκέντρωσης του nταχάου43 ως
«κρατούμενος προστασίας»44, όπου έμεινε τέσσερις μήνες45. για το λόγο της
φυλάκισης η έρευνα συνεχίζεται46.
Στις 10 Ιανουαρίου 1940 κατατάσσεται στον στρατό ως δεκανέας σε Τάγμα του Πεζικού και συνεχίζει μετά από έξι μήνες στρατιωτικής εκπαίδευσης
την πορεία του στη νορβηγία, όπου θα παραμείνει μέχρι τις αρχές του 1943.47
εκεί με ένα φίλο του νορβηγό εφοπλιστή φυγαδεύει πάλι εβραίους προς την
αγγλία, σύμφωνα με μαρτυρία της κόρης του. αυτή η τελευταία δραστηριότητά του φαίνεται ότι δεν έγινε αντιληπτή, γιατί μετά την επιστροφή του στη
γερμανία (στο hanau) θα γίνει δεκτός για εκπαίδευση ως αξιωματικός. επειδή, όμως, δεν έδειξε σοβαρότητα κατά την περίοδο της στρατιωτικής του εκπαίδευσης, τερματίστηκε η σταδιοδρομία του στο στρατό.
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η μονάδα του reitzle δεν ανήκε στα «Πειθαρχικά Τάγματα 999» («Bewährungsbataillone»), τα οποία, επανδρωμένα με
στρατιώτες «ανάξιους να υπηρετήσουν» για πολιτικούς κυρίως λόγους, από

43. Το νταχάου (Dachau) είναι το πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης, το οποίο άνοιξε πολύ νωρίς, στις 22 μαρτίου 1933, για πολιτικούς κρατουμένους, στο: https://www.kzgedenkstaette-dachau.de/zeitleiste1933-1945.html, ημερ. πρόσβασης: 22-11-2018.
44. Η λέξη «προστασία» είναι παραπλανητική. Δεν προστατεύεται ο φυλακισμένος από
οτιδήποτε. αυτό που προστατεύεται με την έννοια του νόμου είναι το γερμανικό κράτος και
ο γερμανικός λαός από το άτομο αυτό, που θεωρείται επικίνδυνο. Βλ. Verordnung des
reichspräsidenten zum schutz von Volk und staat vom 28. februar 1933 (rgBl. i s. 83)
45. Στον κατάλογο συλληφθέντων, που η Πολιτική αστυνομία της Βαυαρίας είχε συντάξει στις 24 Οκτωβρίου 1933 με προορισμό το νταχάου, διαβάζουμε στον α/α 9 το όνομα του
Josef reitzle. Βλ. αστυνομικές εισαγωγές και παραδόσεις κρατουμένων προστασίας στο
στρατόπεδο συγκέντρωσης του νταχάου [= Polizeiliche einweisungen und Überstellungen von
schutzhäftlingen zum Kz Dachau]. (Copy of 1.1.6.1./9908922. in conformity with the its
Archives Bad Arolsen). επίσης, στο αρχείο του νταχάου ο Josef reitzle έχει αριθμό κρατουμένου 4147, όπως επιβεβαιώνει η υπηρεσία Kz-gedenkstätte Dachau με επιστολή της προς
την Doris Wille μετά από σχετικό αίτημα της τελευταίας. Υπάρχει, ωστόσο, μια απόκλιση
στις ημερομηνίες, που αυτά τα δύο έγγραφα αναγράφουν. Στον κατάλογο της Πολιτικής
αστυνομίας της Βαυαρίας η μεταφορά των συλληφθέντων φέρνει την ημερομηνία 24 Οκτωβρίου 1933, ενώ στη βεβαίωση του νταχάου αναφέρεται ως χρόνος φυλάκισης το διάστημα
18 αυγούστου έως 30 Δεκεμβρίου 1933. Δεν γνωρίζουμε πού οφείλεται αυτό.
46. Σε κανένα, πάντως, από αυτά τα δύο παραπάνω έγγραφα δεν αναγράφεται ο λόγος
σύλληψης και κράτησης του Josef reitzle στο νταχάου. Σύμφωνα με μαρτυρία της κόρης
του, βοήθησε εβραίους στη διαφυγή.
47. από τις 10 Ιανουαρίου 1940 στο 1. Kompanie infanterie-ersatz-Bataillon 367 με έδρα
το hanau. μετά από μια στρατιωτική εκπαίδευση βρίσκεται από τις 18 Ιουλίου 1940 έως 3
Ιανουαρίου 1943 στη νορβηγία. από τις 24 Ιανουαρίου 1943 έως τις 8 Ιουνίου 1943 πάλι στο
hanau. μεταφέρεται το καλοκαίρι του 1943 στην ελλάδα και φτάνει αρχές αυγούστου 1943
στην κεφαλονιά. Πληροφορίες από την υπηρεσία Deutsche Dienststelle WAst σε επιστολή
στην Doris Wille (07-07-2017).
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την άνοιξη του 1943 άρχισαν να σταθμεύουν και στην ελλάδα, απ’ όπου προερχόταν το σύνολο σχεδόν των λιποτακτών και αυτόμολων γερμανών στρατιωτών48. Στην κεφαλονιά, όμως, δεν υπηρέτησε τέτοιο Τάγμα· αντίθετα, στο
νησί εγκαταστάθηκαν από την περίοδο της Ιταλικής κατοχής και κατά την
περίοδο της γερμανικής κατοχής τα Τάγματα Φρουράς 909 και 910 – στο
τελευταίο υπηρετούσε ο Josef reitzle49.
γενικά σχηματίζεται μια εικόνα ενός ανθρώπου αρκετά ατίθασου. Έχει
τις πολιτικές του απόψεις, αλλά, όπως μαρτυρεί η κόρη του, δεν ήταν κομματικά οργανωμένος πριν και κατά τη διάρκεια του Πολέμου50. Η Annegret
reitzle λέει για τον πατέρα της: «Ο πατέρας μου ήταν ένας καλόκαρδος άνθρωπος ο οποίος βοηθούσε όσους του ζήτησαν βοήθεια. Ήταν γενναιόδωρος
και στα υλικά και στα πνευματικά αλλά δεν μιλούσε ποτέ για αυτά. [...]
Ήταν ευθύς, γενναίος, έτοιμος να υπερασπιστεί τα πιστεύω του, ένας ανθρωπιστής».
Η περίπτωση του Josef reitzle αποδεικνύει ότι ακόμη και σε βάρβαρους
καιρούς έχει κανείς την επιλογή να μην αποκτηνώνεται και να παραμένει άνθρωπος. Θα θέλαμε με την ανακοίνωσή μας αυτή να του αποδώσουμε το φόρο
τιμής που του αξίζει51.

48. Βλ. e. eBerhArD, ό.π.· gr. KritiDis, ό.π., σσ. 201-202· ν. κεΦαΛΛΗνΟΥ, ό.π., σσ.
41-43.
49. Ο herMAnn frAnK Meyer, Blutiges edelweiß. Die 1. gebirgs-Division im zweiten
Weltkrieg, Berlin: Chr. links Verlag, 2008, σ. 300, (Χερμαν Φρανκ μαγερ, αιματοβαμμένο εντελβαϊς. Η 1η Ορεινή μεραρχία, το 22ο Ορεινό Σώμα Στρατού και η εγκληματική δράση τους στην ελλάδα, 1943-1944, τ. α΄, ό.π., σσ. 423-424), γράφει λανθασμένα στη γερμανική έκδοση του βιβλίου του ότι το Τάγμα του reitzle αποτελείτο από «ανάξιους θητείας, εν
αναστολή κατάδικους στρατιώτες» («aus wehrunwürdigen soldaten – zur Bewährung
eingezogenen»), όπως το είχε καταθέσει ο στρατηγός hubert lanz στην εισαγγελία του
ντόρτμουντ. Στη μεταγενέστερη ελληνική έκδοση του ίδιου βιβλίου ο συγγραφέας το διορθώνει, δίνοντας την εξής εξήγηση: «Ο ανώτατος εισαγγελέας Ούλριχ μάας (ulrich Maaß) υποθέτει ότι “ο Λαντς προέβη στη δήλωση αυτή και στην αξιολόγηση των στρατιωτών του 966ου
Συντάγματος [δηλαδή ως “αναξίων θητείας”], γιατί ήθελε να δώσει μια θετικότερη εικόνα
για τον [διοικητή τους] μπάργκε, πιθανώς στο στιλ ότι με τέτοιους στρατιώτες δεν μπορούσε
κανείς ούτε να κάνει ούτε να κερδίσει τίποτε”». Το ίδιο υποστηρίζει και η γερμανική υπηρεσία
Deutsche Dienststelle WAst διευκρινίζοντας σε επιστολή της (από 7 Ιουλίου 2017 με αριθμό
πρωτοκόλλου iiB22-170106067) προς την Doris Wille ότι «τα Πειθαρχικά Τάγματα που
αναφέρατε ήταν διάφορα Τάγματα Πεζικού Φρουρίου 999 (όχι 910)».
50. Η κόρη του αναφέρει σε γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο της Doris Wille στις 26
νοεμβρίου 2016: «Πριν από τον Πόλεμο ο πατέρας μου δεν έδειξε πολιτική δραστηριότητα ούτε ανήκε σε κάποιο κόμμα. Όμως αμέσως μετά από το γυρισμό του από την αιχμαλωσία έγινε μέλος του seD [ενιαίο Σοσιαλιστικό κόμμα γερμανίας]. Το θεωρώ συνέπεια του δεσμού
του με τον εΛαΣ. επίσης στο στρατόπεδο αιχμαλωσίας στην αίγυπτο ήταν γνωστός ως
“κόκκινος στρατηγός”».
51. Στη γερμανία άργησε πολύ η αποκατάσταση των λιποτακτών. μόλις το 1998, το
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Δεν είναι ο σκοπός μας ο εξωραϊσμός της γερμανικής κατοχής και σε
καμία περίπτωση η συγκάλυψη των εγκλημάτων των ναζί. Ωστόσο, εδώ
αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει απόλυτα το αφήγημα της κατοχής που παρουσιάζει τη σκληρή και βάρβαρη εικόνα του γερμανού στρατιώτη, καθώς η
πραγματικότητα έχει ποικιλόμορφες πτυχές. γι’ αυτό ακριβώς μείναμε έκπληκτοι, όταν μάθαμε την ιστορία του Josef reitzle που δείχνει μια διαφορετική πτυχή γερμανού στρατιώτη. εξάλλου, πρόσφατες έρευνες τεκμηριώνουν
ότι υπήρχαν αντιστασιακοί γερμανοί σε διάφορα μέρη της ελλάδας. Ο Josef
reitzle με τους συντρόφους του είναι μια τέτοια περίπτωση όπως είναι γνωστή
και από αρκετές άλλες περιοχές της κατεχόμενης ελλάδας, όπου κυρίως
στάθμευαν Τάγματα 999, όπως το αγρίνιο, ο Βόλος, τα Φάρσαλα, η αμαλιάδα, η καλαμάτα, η κυπαρισσία, η Λήμνος, η Λέσβος, η Σάμος, η ρόδος, η
κάρπαθος κ.λπ.52 για την κεφαλονιά μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν συγκεκριμένες πληροφορίες53. Πιστεύουμε ότι με αυτή την εισήγησή μας μπορέσαμε να
συμπληρώσουμε αυτό το κενό και η κεφαλονιά μπορεί πλέον να καταταχθεί
δίπλα στις άλλες περιοχές αντιφασιστικής δράσης γερμανών στην ελλάδα.

2002 και το 2009 η γερμανική κυβέρνηση ακύρωσε σταδιακά τις δικαστικές αποφάσεις
των ναζί εναντίον των λιποτακτών και άλλων θυμάτων της ναζιστικής δικαιοσύνης. Βλ.
MAtthiAs Brieger, «Wehrmachtsdeserteure in der resistenza», utopie kreativ, τχ. 175 (μάιος
2005), online στο: https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/175Brieger.pdf, ημερ.
πρόσβασης: 10-11-2018. ειρηνιστικές ομάδες προσπάθησαν από τη δεκαετία του 1980 να γίνει η αναγνώριση των λιποτακτών. εκτός από την πλευρά της νομοθεσίας, κοινωνιολογική
σημασία έχουν και τα μνημεία του άγνωστου λιποτάκτη. Το πρώτο ανεγέρθηκε στη Βρέμη το
1986 – μέχρι σήμερα έχουν στηθεί περισσότερα από είκοσι τέτοια μνημεία. Όμως, όπως οι περισσότεροι αυτόμολοι, έτσι και ο Josef reitzle δεν έζησε την αποκατάστασή του ως αντιστασιακού, υπερασπιστή μιας άλλης προοδευτικής γερμανίας και την κοινωνική αναγνώρισή του
ως λιποτάκτη. Όπως το περιγράφει η Ομοσπονδιακή Ένωση Θυμάτων της ναζιστικής
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης (Bundesvereinigung opfer der ns-Militärjustiz) στη νεκρολογία
της για τον ludwig Baumann στις 5 Ιουλίου 2018, η γερμανική Δικαιοσύνη άργησε πολλές δεκαετίες: «Ο νόμος περί αναστολής άδικων αποφάσεων των ναζί του 1998 αποκατέστησε
τους αντιρρησίες συνείδησης και τους υπονομευτές της αμυντικής δύναμης, ο πρώτος τροποποιητικός του 2002 αποκατέστησε συνολικά τα ομοφυλόφιλα θύματα των ναζί και τους λιποτάκτες της Βέρμαχτ, ο δεύτερος νόμος περί αναστολής άδικων αποφάσεων των ναζί του
2009 αποκατέστησε τελικά και τα θύματα ναζιστικής Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, που καταδικάστηκαν για προδοσία εν καιρώ πολέμου». Βλ. Bundesvereinigung opfer der nsMilitärjustiz, nachruf auf ludwig Baumann, 5. Juli 2018, online στο: http://upgr.bv-opfer-nsmilitaerjustiz.de/, ημερ. πρόσβασης: 8-11-2018.
52. Βλ. σχετικά e. eBerhArD, ό.π.· ν. κεΦαΛΛΗνΟΥ, ό.π., σσ. 43, 45-47.
53. μόνο στον e. eBerhArD, ό.π., διαβάζουμε τη λιτή πρόταση: «Στην κεφαλονιά, οι
επαφές της αντίστασης με τους γερμανούς αντιφασίστες στρατιώτες ήταν περιορισμένες»,
ενώ στον gr. KritiDis, ό.π., σ. 207, εντοπίσαμε ήδη τη λαθεμένη πληροφορία για τον Willi
Birkelbach, βλ. δική μας σημείωση 2.
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ABstrACt
“Mein Weg zu Den PArtisAnen”
[= “My Course toWArDs the reBels”].
the Anti-fAsCist gerMAn solDier Josef reitzle in KefAloniA

With this announcement we will present a valuable testimony for the italiangerman occupation (1941-1944) in Kefalonia. this is an autobiographical
report of the german soldier Josef reitzle, who at that time served in Kefalonia.
through the pages of this autobiographical text we learn for the first time about
a german soldier who resisted against the massacre of the Acqui Division in
september 1943. faces and things are presented, while the anti-fascist ideology
and action of reitzle emerges. the latter also records important movements and
contacts with resistance-actors of the island and his desertion to the greek elAs
partisans. the personal testimony was cross checked by our own research.
finally, it is documented that at that time a german anti-fascist group acted in
Kefalonia.

«Mein Weg zu den Partisanen» («Η πορεία μου προς τους αντάρτες»)

ΠαραρΤΗμα εΙκΟνΩν

εικόνα 1. Ο γερμανός αντιστασιακός Josef reitzle
(Ιδιωτικό αρχείο της οικογένειας reitzle).

139

140

Doris Wille - Πέτρος Πετράτος

εικόνα 2. Η πρώτη σελίδα της γραπτής έκθεσης του Josef reitzle
«Η πορεία μου προς τους αντάρτες» (αρχείο Bundesarchiv).
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εικόνα 3: Ο Paul zeltinger, όρθιος αριστερά, από την αντιστασιακή ομάδα του reitzle
στο πλευρό ενός αντάρτη στο Ξηρόμερο. Έκτός από τον Paul zeltinger, η ταυτότητα
των υπόλοιπων προσώπων είναι άγνωστη. (Ιδιωτικό αρχείο της οικογένειας zeltinger).
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εικόνα 4: Βεβαίωση της Vii Ταξιαρχίας του εΛαΣ για τον Josef reitzle
και τους συντρόφους του Paul zeltunger [sic], Max Weigelt και Alwin sebastian.
(αρχείο Bundesarchiv).

Λόγος και πράξη του μαθητικού κινήματος στην κεφαλονιά
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ΛΟγΟΣ καΙ ΠραΞΗ
ΤΟΥ μαΘΗΤΙκΟΥ κΙνΗμαΤΟΣ ΣΤΗν κεΦαΛΟνΙα
ΣΤα ΧρΟνΙα ΤΗΣ καΤΟΧΗΣ (1941-1944)
Πέτρος Πετράτος

Ι. εισαγωγικά
Τούτη η ανακοίνωσή μας βασίζεται σε ανέκδοτες γραπτές και προφορικές
μαρτυρίες συμπολιτών μας –κάποιοι έχουν φύγει από τη ζωή– οι οποίοι στα χρόνια της κατοχής (1941-1944) ήταν μαθητές και είχαν δραστηριοποιηθεί μέσα
από το αντιστασιακό μαθητικό κίνημα είτε ως ηγετικά του στελέχη είτε ως
απλά μέλη στα Σχολεία μέσης/Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κυρίως του αργοστολιού. Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε σε ανέκδοτα γραπτά κείμενα, γραμμένα αρκετά χρόνια μετά την κατοχή από τους τότε μαθητές Βασίλη μεταξά1,

1. Ο ΒαΣΙΛΗΣ μεΤαΞαΣ (1925, Λονδίνο - 1996, μεταξάτα κεφαλονιάς) πέρασε τα μαθητικά του χρόνια στο αργοστόλι, όπου και υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους μαθητές εκείνης της περιόδου. Λόγω των διώξεων κατά τη μεταβαρκιζιανή περίοδο έφυγε στο Λονδίνο και
μετά στη νέα Υόρκη, όπου σπούδασε. Το 1952 τον απέλασαν από τις ΗΠα λόγω της πολιτικής του δραστηριότητας μέσα από τις γραμμές του κκε και επέστρεψε στο Λονδίνο, όπου
ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές. μετά από μια πετυχημένη σταδιοδρομία σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της αγγλίας αποφάσισε να εγκατασταθεί στην ελλάδα και εντάχθηκε από το 1980 στο διδακτικό προσωπικό της τότε ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά - σημερινού Οικονομικού Πανεπιστημίου του Πειραιά, του οποίου διετέλεσε και αντιπρύτανης (1984-1987 και 1990-1992), έχοντας καταλάβει στο μεταξύ την έδρα του Τμήματος
Οικονομικών και ναυτιλιακών Σπουδών. είχε εκπονήσει πρωτοποριακές έρευνες και είχε
συγγράψει σπουδαίες μελέτες στον τομέα των Σημαιών ευκολίας και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, ενώ είχε συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια στην ελλάδα και το εξωτερικό. με την
υπ’ αρ. Φ. 670/826/453246/16-7-1984 απόφαση του υπουργού εθνικής Άμυνας κυρώθηκε ο
πίνακας, στον οποίο με α/α 25 αναγνωρίστηκε ο Β. μεταξάς ως αγωνιστής της εθνικής
αντίστασης 1941-44. Τα βιογραφικά στοιχεία για τον Β. μεταξά προέρχονται από ανακοίνωση της νομαρχιακής επιτροπής της Πανελλήνιας επιτροπής αγωνιστών εθνικής αντίστασης (Πεαεα) κεφαλονιάς-Ιθάκης με την αφορμή του θανάτου του στην τοπική εφημερίδα Όστρια, φ. 33, 17-5-1996. Βλ. επίσης τοπική εφημερίδα Παλμός, φ. 60, 30-5-1996. Τα δυο
τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε στο πατρικό του σπίτι στα μεταξάτα, όπου και
έγραψε το σχετικό με τη γέννηση και ανάπτυξη του μαθητικού κινήματος στην κεφαλονιά
κείμενό του, φωτοαντίγραφο του οποίου βρίσκεται στο προσωπικό μας αρχείο. Η γραπτή μαρ-
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γεράσιμο Δανελάτο2 και Διονύση γερολυμάτο3, σε γραπτό σημείωμα του γεράσιμου μουσούρη4, σε γραπτά κείμενα ομιλιών/παρεμβάσεων του Παναγή
γεράκη5 και στις προφορικές μαρτυρίες6 της μαθήτριας Ζωής αρσένη7 και

τυρία του Β. μεταξά συνίσταται από κείμενο 12 φύλλων, από τα οποία έχω τα 8 τελευταία.
Το κείμενο είναι ευκολοδιάβαστο, με ζωντανές περιγραφές και αρκετές λεπτομέρειες. Η αφήγηση, βέβαια, φτάνει μέχρι το Δεκέμβριο του 1942. Ο συγγραφέας φαίνεται δεν πρόλαβε να
την ολοκληρώσει, ενώ στο σχετικό φάκελο είχε συγκεντρώσει υλικό για τη συνέχιση της αφήγησής του.
2. Ο γεραΣΙμΟΣ ΔανεΛαΤΟΣ από τα Σπήλια κεφαλονιάς (1927-2002) υπήρξε από τα
βασικά στελέχη του μαθητικού κινήματος. Ήταν από τους πρώτους μαθητές, που συνδέθηκε
με το εαμ νέων, ενώ στη συνέχεια “πέρασε” στην εΠΟν και στον εφεδρικό εΛαΣ του χωριού του. Έχει αναγνωριστεί ως αγωνιστής της εθνικής αντίστασης και αγωνιστής κατά της
δικτατορίας 1967-1974. Έζησε στον οικισμό Σπήλια του τ. Δήμου αργοστολιού και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στο αργοστόλι με συμμετοχή στην τοπική Οργάνωση του κκε.
Το ιδιόχειρο γραπτό του κείμενο το τιτλοφορεί «Σημειωματάριο». ευχαριστώ θερμά και από
τη θέση αυτή την εγγονή του και συνάδελφό μου ελένη Δανελάτου, που είχε την καλοσύνη να
με εφοδιάσει με φωτοτυπία του «Σημειωματάριου» του παππού της.
3. Ο ΔΙΟνΥΣΗΣ γερΟΛΥμαΤΟΣ (γεννημένος στο αργοστόλι το 1923) είναι ένας από τους
μαθητές-αγωνιστές εκείνης της εποχής, που ζει ακόμη ανάμεσά μας. Ήταν τότε μαθητής
αρχικά του γυμνασίου κεραμιών και στη συνέχεια του γυμνασίου αρρένων αργοστολιού.
μετά την κατοχή έγινε στόχος διώξεων από το ελληνικό καθεστώς και μέχρι τις αρχές του
1950 “επισκέφτηκε” αρκετές φυλακές και τόπους εξορίας. Έχει υπηρετήσει και υπηρετεί με
συνέπεια τις ιδέες του, κινούμενος πολιτικά στον χώρο του κκε. με την υπ’ αρ. Φ.
670/554/451451/26-4-1984 απόφαση του υφυπουργού εθνικής Άμυνας κυρώθηκε ο πίνακας, στον οποίο με α/α 27 αναγνωρίστηκε ο Δ. γερολυμάτος ως αγωνιστής της εθνικής
αντίστασης 1941-44. Τα τελευταία χρόνια έχει καταπιαστεί με τη συγγραφή αυτοβιογραφικών σημειώσεων, αρκετά διαφωτιστικών και χρήσιμων για εκείνους, που ασχολούνται με το
μεσοπόλεμο (ειδικότερα τη βασιλομεταξική δικτατορία), την κατοχή και τα μεταπελευθερωτικά χρόνια στην κεφαλονιά. Πρόκειται για τις ανέκδοτες χειρόγραφες αυτοβιογραφικές
σελίδες του με τον τίτλο «αυτοβιογραφικές περιγραφές, δράσεις και αναμνήσεις», όπου, ανάμεσα σε πολλά άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, ο συγγραφέας σε σχετική ενότητα κάνει λόγο
για τα εκπαιδευτικά κατοχικά πράγματα, φωτοαντίγραφο της οποίας (ενότητας) μου εμπιστεύθηκε. ευχαριστώ θερμά και από τη θέση αυτή τον Δ. γερολυμάτο και για το φωτοαντίγραφο της συγκεκριμένης ενότητας του χειρογράφου του, που μου παραχώρησε, και για τις
διαφωτιστικές συζητήσεις που κατά καιρούς κάνουμε για τα κατοχικά ζητήματα.
4. Ο γεραΣΙμΟΣ μΟΥΣΟΥρΗΣ ήταν τότε μαθητής της εμπορικής Σχολής αργοστολιού
και από τα πιο ενεργά μέλη του μαθητικού κινήματος. Έζησε και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στο αργοστόλι.
5. Ο ΠαναγΗΣ γερακΗΣ (1925-2014) ήταν τότε μαθητής του γυμνασίου αρρένων αργοστολιού. αναφέρθηκε στο μαθητικό κίνημα της κατοχής σε δυο περιπτώσεις: α) κατά την
παρέμβασή του στην τιμητική διάκριση που έγινε για τον Διονύσιο κουγιανό, συμμέτοχο τότε
στο κατοχικό μαθητικό κίνημα, στο επιστημονικό Συνέδριο “Η Πύλαρος στο διάβα του χρόνου”, που πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Πυλαρέων στην αγία ευφημία κεφαλονιάς, 1-4
Σεπτεμβρίου 2005, βλ. Δήμος Πυλαρέων, επιστημονικό Συνέδριο “Η Πύλαρος στο διάβα του
χρόνου” (αγία ευφημία, 1-4 Σεπτεμβρίου 2005), Πρακτικά, τ. α΄, αγία ευφημία 2007, σσ.
32-36, και β) κατά την παρέμβασή του στην τιμητική εκδήλωση που έγινε για τον καθηγη-
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των τότε μαθητών Σπύρου αντωνάτου8, Παναγή γεράκη9, αγγελο-Διονύση
Δεμπόνου10, νίκου μαράτου11, Σταύρου μεσσάρη12, γεράσιμου μουσούρη13, γεράσιμου μποζά14, Σπύρου μπουχάγιερ15 και γεράσιμου Πεντόγα-

τή Βασίλη μεταξά, στέλεχος τότε του κατοχικού μαθητικού κινήματος, στο Διεθνές Συνέδριο “shipping in the era of social responsibility” από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Πειραιά στην κεφαλονιά, 14-16 Σεπτεμβρίου 2006. Έζησε
και δραστηριοποιήθηκε ως δικηγόρος στο αργοστόλι, με σημαντική συμβολή στα τοπικά πολιτικοκοινωνικά δρώμενα, ενώ η ενασχόλησή του με την πολιτική τον ανέδειξε δύο φορές βουλευτή κεφαλονιάς και Ιθάκης με το κόμμα της νέας Δημοκρατίας, για να προσχωρήσει αργότερα στο νέο κόμμα της Δημοκρατικής ανανέωσης του κωστή Στεφανόπουλου.
6. για την ολόπλευρη ανάπτυξη του θέματός μας θεωρήσαμε απαραίτητες και τις προφορικές μαρτυρίες, οι οποίες, όπως εύστοχα έχει γράψει ο PAul thoMPson, Φωνές από το Παρελθόν. Προφορική Ιστορία, μτφρ. ρ.Β. μπούσχοτεν – ν. Ποταμιάνος, εκδ. Πλέθρον, αθήνα
2002, σ. 155, «με το να μετασχηματίζουν τα “αντικείμενα” της μελέτης σε “υποκείμενα”,
συμβάλλουν [οι προφορικές μαρτυρίες] στη δημιουργία μιας ιστορίας όχι απλά πιο πλούσιας,
πιο ζωντανής και πιο σπαρακτικής, αλλά κυρίως πιο αληθινής».
7. Η ΖΩΗ αρΣενΗ ήταν τότε μαθήτρια του γυμνασίου Θηλέων αργοστολιού και υπεύθυνη από την πλευρά της Οργάνωσης (εαμ νέων και μετά εΠΟν) για το γυμνάσιό της. μετά την απελευθέρωση κατά τη διάρκεια των των σπουδών της στο Πανεπιστήμιο της αθήνας
συλλαμβάνεται και για δωδεκάμισι χρόνια βιώνει τις συνεχείς μετακινήσεις από φυλακή σε
φυλακή. Διώξεις είχε και κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Συζητήσαμε μαζί στις 28-3-2014 στην αθήνα, όπου και κατοικούσε.
8. Ο ΣΠΥρΟΣ ανΤΩναΤΟΣ (γεννήθηκε το 1927) ήταν μαθητής τότε του γυμνασίου αρρένων αργοστολιού. Ζει στο αργοστόλι, όπου δραστηριοποιήθηκε στο χώρο του εμπορίου, ενώ
τελευταία ασχολήθηκε με την έρευνα και τη συγγραφή. Συζητήσαμε μαζί στις 15-1-2011.
9. με τον ΠαναγΗ γερακΗ συζητήσαμε μαζί στις 10-6-2006.
10. Ο αγγεΛΟ-ΔΙΟνΥΣΗΣ ΔεμΠΟνΟΣ (γεννήθηκε το 1922) ήταν τότε μαθητής του γυμνασίου αρρένων αργοστολιού. Ζει στο αργοστόλι, όπου δραστηριοποιήθηκε στον χώρο του
εμπορίου. Παράλληλα, ασχολήθηκε με την έρευνα και μελέτη της τοπικής Ιστορίας και Λαογραφίας, έχοντας εμπλουτίσει την τοπική βιβλιογραφία με αξιόλογα βιβλία. για την πνευματική-ερευνητική και συγγραφική του προσφορά βλ. το αφιέρωμα του περιοδικού κυμοθόη,
τ. 20 (2010), σσ. 9-46. Συζητήσαμε μαζί αρκετές φορές (18-5-2010, 26-5-2010 και 11-62010).
11. Ο νΙκΟΣ μαραΤΟΣ ήταν τότε μαθητής του γυμνασίου αρρένων αργοστολιού και
υπεύθυνος από την πλευρά της Οργάνωσης (εαμ νέων και μετά εΠΟν) του γυμνασίου του.
μετά την απελευθέρωση υπέστη διώξεις από το 1947 μέχρι το 1953 (φυλακίσεις και εκτοπίσεις σε Ικαρία, μακρόνησο και αϊ-Στράτη). Συζητήσαμε μαζί στις 28-7-2006 στην αθήνα,
όπου και κατοικούσε.
12. Ο ΣΤαΥρΟΣ μεΣΣαρΗΣ ήταν τότε μαθητής της εμπορικής Σχολής αργοστολιού.
Έζησε και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στο αργοστόλι. Συζητήσαμε μαζί στις 28-62011.
13. με τον γεραΣΙμΟ μΟΥΣΟΥρΗ συζητήσαμε μαζί στις 15-6-2006.
14. Ο γεραΣΙμΟΣ μΠΟΖαΣ ήταν τότε μαθητής του γυμνασίου αρρένων αργοστολιού.
Έζησε και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στο αργοστόλι με συμμετοχή στην τοπική
Οργάνωση του κκε εσωτερικού. Συζητήσαμε μαζί στις 5-6-2006.
15. Ο ΣΠΥρΟΣ μΠΟΥΧαγΙερ ήταν τότε μαθητής της εμπορικής Σχολής αργοστολιού.
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λου16. Παράλληλα, έχουμε υπόψη μας τα δημοσιεύματα του τότε φιλόλογου
καθηγητή στο γυμνάσιο αρρένων αργοστολιού Σπύρου Λουκάτου, στελέχους
του τοπικού εαμικού κινήματος, σημαντικού σύγχρονου ιστορικού επιστήμονα17, καθώς και των τότε μαθητών Σπύρου Σταματάτου18 και Λευτέρη ελευθεράτου, γραμματέα τότε του Τομεακού Συμβουλίου της εΠΟν Παλικής19.
επιβάλλεται στο σημείο αυτό η εξής διευκρίνιση: μέσα από τις γραπτές
και προφορικές μαρτυρίες των ανθρώπων, που στα κατοχικά χρόνια ως μαθητές συμμετείχαν στο αντιστασιακό μαθητικό κίνημα, έχουμε όχι μόνο την καταγραφή γεγονότων, αλλά και την ερμηνεία τους από τους ίδιους τους δημιουργούς/δράστες εκείνων των γεγονότων. γιατί οι ερευνητές, οι ιστορικοί θα
δώσουμε τη δική μας ερμηνεία στα γεγονότα και φαινόμενα εκείνης της εποχής αλλά θα τη δώσουμε όντας άνθρωποι του 2018, ζώντας το 2018, επηρεα-

Έζησε και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στο αργοστόλι. Συζητήσαμε μαζί στις
21-9-2006.
16. Ο γεραΣΙμΟΣ ΠενΤΟγαΛΟΣ ήταν τότε μαθητής στις τελευταίες τάξεις του γυμνασίου αρρένων αργοστολιού. Έζησε και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά (ως χειρουργός
γιατρός) στην κεφαλονιά (Ληξούρι, αργοστόλι). Παράλληλα, ασχολήθηκε με την ιστορική
έρευνα, προχώρησε σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία και έφτασε
μέχρι τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διδάσκοντας κυρίως Ιστορία της Ιατρικής. Σύντομο βιογραφικό και κατάλογο δημοσιευμάτων τού γ. Πεντόγαλου (1927-2012) βλ. στον αφιερωματικό τόμο του περιοδικού κεφαλληνιακά Χρονικά, τ.
11 (2006-2008), σσ. 17-36). Συζητήσαμε μαζί στις 4-11-2006 και στις 17-6-2008.
17. Βλ. ΣΠΥρΟΣ ΛΟΥκαΤΟΣ, Τα χρόνια της Ιταλικής και γερμανικής κατοχής και της
εθνικής αντίστασης στην κεφαλονιά και Ιθάκη, τ. α΄: Η φασιστική Ιταλική κατοχή, οι
εθνικοαπελευθερωτικές Οργανώσεις και τα αντιστασιακά τους επιτεύγματα στην κεφαλονιά και Ιθάκη, εκδ. νόβολι, αθήνα 2010 (2η έκδοση), σσ. 324-334, και τ. γ΄: Η ναζιστική
γερμανική κατοχή, οι εθνικοαπελευθερωτικές Οργανώσεις και τα αντιστασιακά επιτεύγματα στην κεφαλονιά και την Ιθάκη, 24 Σεπτέμβρη 1943 - 17 Σεπτέμβρη 1944, εκδ. νόβολι,
αθήνα 2011 (2η έκδοση), σσ. 66-67, 175-183, 194-196. για την πνευματική-ερευνητικήσυγγραφική αλλά και την αγωνιστική προσφορά τού Σπ. Λουκάτου (1915-2014) βλ. το αφιέρωμα του περιοδικού κυμοθόη, τ. 19 (2009), σσ. 9-47.
18. Βλ. σύντομο άρθρο του ΣΠΥρΟΥ ΣΤαμαΤαΤΟΥ, «Το μαθητικό κίνημα ενάντια στον
ιταλικό φασισμό στην κεφαλονιά και το Θιάκι», εθνική αντίσταση, Ιούλης-Σεπτέμβρης
2001, σσ. 93-94. Ο Σπ. Σταματάτος (1926-2009) έζησε και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στην αθήνα, ενώ η συμμετοχή του στο λαϊκό κίνημα μέσα από τις γραμμές του κκε
του στοίχισε διώξεις και εκτοπίσεις σε Ικαρία και μακρόνησο.
19. Βλ. ενδιαφέρουσες μαρτυρίες για το κατοχικό μαθητικό και γενικότερα το νεολαιίστικο κίνημα στο βιβλίο του ΛεΥΤερΗ εΛεΥΘεραΤΟΥ, Οδοιπορικό μνήμης στην κεφαλονιά της
αντίστασης, έκδοση κέντρου μελέτης της Ιστορίας της εθνικής αντίστασης, αθήνα 1998,
σσ. 27-64, 87-121, 159-165. Ο Λ. ελευθεράτος (1928-2010) αναγκάστηκε μετά την απελευθέρωση να ξενιτευτεί και να ζήσει για ένα διάστημα στην αυστραλία. επιστρέφοντας στην
ελλάδα εργάστηκε ως δημοσιογράφος, ενώ σπουδαία κρίνεται μέσα από το συγγραφικό του
έργο η συνεισφορά του στην ανάδειξη της ιστορίας της εαμικής αντίστασης στην κεφαλονιά
και την Ιθάκη.
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σμένοι από το κλίμα, τις ανάγκες και αναγκαιότητες της δικής μας σύγχρονης εποχής. ειδικότερα, οι προφορικές μαρτυρίες έχουν τη δική τους ιδιαίτερη
χρησιμότητα στην έρευνά μας, όχι επειδή μπορεί να συμπλήρωναν τα κενά και
τα ερωτήματα, που μου προκάλεσαν οι γραπτές μαρτυρίες, από τη στιγμή μάλιστα που κάποιοι από τους συγγραφείς των τελευταίων είχαν ήδη φύγει από
τη ζωή, αλλά κυρίως επειδή μέσα από τη ζωντανή συζήτηση δεν αποτυπώνονται μόνο οι αναμνήσεις, η βιωμένη δηλαδή από τον συνομιλητή μας εμπειρία
της καθημερινότητας, αλλά πολλές φορές διατυπώνονται σημερινές εκτιμήσεις και σύγχρονοι προβληματισμοί για εκείνα τα γεγονότα20 – χρησιμότατο
υλικό για τον ερευνητή. Χωρίς να ξεχνάμε βέβαια ότι αυτό που μας αφηγείται
ο συνομιλητής μας είναι διαμεσολαβημένο τόσο από τη σχέση του ίδιου με το
παρελθόν του όσο και από την ίδια τη λειτουργία της συνέντευξης, δεν είναι
δηλαδή η «πραγματικότητα» εκείνης της εποχής αλλά μια ανακατασκευή
της21. Πάντως, όλοι τους μετέφεραν μια εμπειρία, που τότε τους ενθουσίασε
και τους πλούτισε τις γνώσεις και στη συνέχεια διεύρυνε τους ορίζοντές τους
και τους δημιούργησε μια νέα κοσμοαντίληψη.

ΙΙ. Το ιστορικό πλαίσιο
για να κατανοηθεί το κλίμα, μέσα από το οποίο ξεπήδησε και μέσα στο
οποίο κινήθηκαν στην κεφαλονιά οι μαθητές της μέσης/Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, είναι απαραίτητο να δώσουμε σε αδρές γραμμές το ιστορικό
πλαίσιο.
Aπό τις 30 απριλίου 1941 η κεφαλονιά βρίσκεται κάτω από ιταλική κατοχή22, στη διάρκεια της οποίας η φασιστική Ιταλία έθεσε ως βασικό της στό-

20. ας μην ξεχνάμε την ενδιαφέρουσα διατύπωση του ε.Χ. καρρ, Τι είναι η ιστορία;,
μτφρ. Φρίντα Λιάππα, εκδ. Πλανήτης-70, αθήνα [1984], σ. 144: «γι’ αυτό, όταν σε προηγούμενη ομιλία μου χαρακτήριζα την ιστορία σαν διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν,
θα έπρεπε καλύτερα να την έλεγα διάλογο ανάμεσα στα γεγονότα του παρελθόντος και τους
μελλοντικούς σκοπούς που αναφαίνονται προοδευτικά».
21. Σχετικά με αυτούς τους προβληματισμούς βλ. P. thoMPson, ό.π., σσ. 199-216.
22. αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι η επιχείρηση κατάληψης της κεφαλονιάς και
των υπόλοιπων Ιόνιων νησιών είχε σχεδιαστεί από τον μουσολίνι από τις 15 Οκτωβρίου 1940
στο πολεμικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στο Palazzo Venezia: η πρώτη φάση σκόπευε
στην κατάληψη των επτανήσων, των ελληνικών δυτικών ακτών και της Θεσσαλονίκης και η
δεύτερη φάση στην ολοσχερή κατάληψη της ελλάδας. και όλη αυτήν την επιχείρηση την είχε σκεφτεί, όπως ο ίδιος ο Ιταλός δικτάτορας ομολόγησε σ’ εκείνο το συμβούλιο, πολύ πριν
από την έναρξη του Πολέμου. από τις 5 Ιουλίου 1940, μάλιστα, είχε αναθέσει στον υπουργό
του των εξωτερικών κόμη Τσιάνο, όπως σημειώνει ο τελευταίος στο Ημερολόγιό του, να ενημερώσει τον Χίτλερ για την πρόθεσή του να κάνει απόβαση στα επτάνησα γύρω στα τέλη του
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χο την αποκοπή του νησιού και όλων γενικότερα των επτανήσων23 από τον
εθνικό ελληνικό κορμό και την ενσωμάτωσή τους στο ιταλικό imperium. γι’
αυτό ακριβώς πήρε τέτοια μέτρα και προέβη σε συγκεκριμένες ενέργειες, προκειμένου να προκαλέσει την de facto απόσπαση των νησιών από το ελληνικό
κράτος και την προσάρτησή τους στο ιταλικό24.
ειδικότερα στον εκπαιδευτικό τομέα στην κεφαλονιά25 η κατάσταση
διαμορφώθηκε ως εξής: Οι ιταλικές φασιστικές αρχές κατοχής κινήθηκαν
προς την κατεύθυνση της ιταλοποίησης και φασιστικοποίησης της εκπαίδευσης. καθοριστικός εκφραστής αλλά και συντελεστής της φασιστικής
εκπαιδευτικής πολιτικής υπήρξε ο giovanni ruffini, σημαντικό στέλεχος
του ιταλικού φασιστικού κόμματος, ο οποίος τον Οκτώβριο του 1941 ορίστηκε σχολικός επόπτης και γενικός επιθεωρητής της εκπαίδευσης στην κεφαλονιά και την Ιθάκη. αφού έθεσε την εκπαίδευση κάτω από τον δικό του
αποκλειστικό και αυστηρό έλεγχο, διέκοψε κάθε διοικητική σχέση και επαφή με τις έως τότε ιεραρχικά ανώτερες ελληνικές εκπαιδευτικές αρχές,
απαγορεύοντας οποιαδήποτε επικοινωνία με το ελληνικό υπουργείο Παιδείας στην κατεχόμενη αθήνα. Προκειμένου να αρχίσει ο εκφασισμός από τις

Σεπτεμβρίου 1940. Βλ. σχετικά ΙΩαννΗΣ ε. γκΙκαΣ, Ο μουσολίνι και η ελλάδα, εκδ. Βιβλιοπωλείον της εστίας, αθήνα 1982, σ. 108, καθώς και εμανΟΥεΛε γκραΤΣΙ, Το Ημερολόγιο του γκράτσι. Η αρχή του τέλους, μτφρ. Δανάη ρετέλα, ανθή νίκα, έκδοση της εφ. Τα
νέα, αθήνα 2018, σ. 259.
23. με εξαίρεση τα κύθηρα και αντικύθηρα, που τέθηκαν κάτω από τη δικαιοδοσία του
γερμανού στρατιωτικού διοικητή νότιας ελλάδας, βλ. μαρΤΙν ΖεκενΤΟρΦ, Η ελλάδα κάτω από τον αγκυλωτό σταυρό. ντοκουμέντα από τα γερμανικά αρχεία, μτφρ. Θανάσης γεωργίου, εκδ. Σύγχρονη εποχή, αθήνα 1991, σ. 26
24. Βλ. ΣΠ. ΛΟΥκαΤΟΣ, ό.π., τ. α΄, σσ. 55-56. να σημειωθεί εδώ ότι οι ιταλικές βλέψεις
προσάρτησης των επτανήσων είχαν ξεκινήσει πριν από την εποχή του μουσολίνι, επί φιλελεύθερων δηλαδή ιταλικών καθεστώτων, με τη δημιουργία προπαγανδιστικού δικτύου από τις
σχολές καθολικών καλογραιών και τους καθολικούς ιερείς κυρίως της κέρκυρας και της
κεφαλονιάς, με στόχους την εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας και κουλτούρας και τη διείσδυση ιταλικών πολιτισμικών εθίμων στην καθημερινή ζωή των νησιωτών, βλ. νΤΙνΟΣ κΟνΟμΟΣ, Η επτάνησος κατά την Ιταλικήν κατοχήν 1941-1943, αθήναι 1962, σ. 9.
25. Η εκπαιδευτική δομή στη Στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση που βρήκαν οι Ιταλοί
κατακτητές στην κεφαλονιά και γενικότερα στα επτάνησα, ήταν ίδια με εκείνη της υπόλοιπης ελληνικής επικράτειας, εκείνη δηλαδή που είχε επιβάλει το μεταξικό καθεστώς: περιλάμβανε τετράχρονη φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο και οχτάχρονη στο γυμνάσιο, αλλά το οχτατάξιο γυμνάσιο δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί, επειδή το 1939 θεσπίστηκε η ίδρυση εξατάξιων
γυμνασίων που βασίζονταν στο τετρατάξιο Δημοτικό Σχολείο, και διτάξιων Λυκείων που βασίζονταν στο εξατάξιο γυμνάσιο, χωρίς όμως και αυτοί οι τύποι Σχολείων να ολοκληρωθούν
λόγω του Πολέμου και της κατοχής, βλ. ΠανΟΣ ΠΟΛΥΧρΟνΟΠΟΥΛΟΣ, Παιδεία και πολιτική
στην ελλάδα, τ. α΄, εκδ. καστανιώτη, αθήνα 1980, σ. 200, καθώς και ΧαραΛαμΠΟΣ νΟΥΤΣΟΣ, Προγράμματα μέσης εκπαίδευσης και κοινωνικός έλεγχος (1931-1973), εκδ. Θεμέλιο, [αθήνα 1988], σσ. 260-261.
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μικρές ακόμη ηλικίες, δημιούργησε για την προσχολική και παιδική ηλικία
κατασκηνώσεις και εξοχές με ανάλογα προπαγανδιστικά προγράμματα.
επειδή η διοικητική διακοπή του νησιού με το ελληνικό υπουργείο Παιδείας
προκάλεσε σοβαρά κενά σε διδακτικό προσωπικό, κάλεσε και διόρισε, εκμεταλλευόμενος την αυξανόμενη οικονομική δυσπραγία των νησιωτών, αδιόριστους δασκάλους και καθηγητές αλλά και αποφοίτους γυμνασίων. Στα
Σχολεία μάλιστα της μέσης εκπαίδευσης του αργοστολιού διόρισε ως διευθυντές Ιταλούς καθηγητές26, ενώ στα υπόλοιπα γυμνάσια των δύο νησιών
άφησε τους ίδιους γυμνασιάρχες καθώς και τον Θανάση Δημόπουλο στη θέση του επιθεωρητή Στοιχειώδους εκπαίδευσης λόγω έλλειψης κατάλληλου
ιταλικού εκπαιδευτικού προσωπικού. επέβαλε νέους εσωτερικούς κανονισμούς και προσάρμοσε τα προγράμματα στα φασιστικά πρότυπα, προκειμένου να αφελληνίσει την εκπαίδευση. Έτσι, επέφερε, ιδιαίτερα στα γυμνάσια, τροποποιήσεις στη διδακτέα ύλη και το ωρολόγιο πρόγραμμα, αυξάνοντας, για παράδειγμα, τις ώρες των λατινικών, περιορίζοντας εκείνες της
ελληνικής ιστορίας και καθιστώντας υποχρεωτική τη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας. ανάρτησε σε όλα τα σχολικά κτήρια εικόνες του Ιταλού βασιλιά, του μουσολίνι και άλλων στελεχών του ιταλικού φασιστικού κόμματος και επιγραφές με φασιστικά συνθήματα, ενώ επέβαλε στους μαθητές το
φασιστικό χαιρετισμό προς τους Ιταλούς καθηγητές27.
αυτά τα νέα δεδομένα, προφανώς, προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια
στους μαθητές, από τους οποίους αναμενόμενες ήταν οι αντιδράσεις. Τόσο η
γενικότερη κατοχική κατάσταση όσο και το ειδικότερο κλίμα, που διαμορφωνόταν στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στους σχολικούς χώρους, συνέβαλαν στη γέννηση και άνδρωση ενός ρωμαλέου μαθητικού κινήματος.
Βέβαια, κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στο νησί (Σεπτέμβριος 1943 - Σεπτέμβριος 1944) το ζήτημα της προσάρτησης έπαψε να
υπάρχει28. γι’ αυτό και το μαθητικό κίνημα προσάρμοσε τον αγώνα του στα
νέα δεδομένα.

26. Ο ίδιος ο g. ruffini ανέλαβε τη διεύθυνση του γυμνασίου αρρένων του αργοστολιού,
αφαιρώντας την από τον φιλόλογο Θεόδωρο γιαννάτο, ενώ τοποθέτησε Ιταλίδες καθηγήτριες
στις διευθύνσεις του γυμνασίου Θηλέων και της εμπορικής Σχολής, τις tescari και gavala
αντίστοιχα, βλ. ΣΠ. ΛΟΥκαΤΟΣ, ό.π., τ. α΄, σ. 127.
27. Βλ. ΣΠ. ΛΟΥκαΤΟΣ, ό.π., τ. α΄, σσ. 124-136.
28. Βλ. ΣΠ. ΛΟΥκαΤΟΣ, ό.π., τ. γ΄, σσ. 31-33.
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ΙΙΙ. Οργάνωση και δράση του μαθητικού κινήματος
1. Το οργανωτικό σχήμα
Όταν λέμε μαθητικό κίνημα εννοούμε ουσιαστικά την πράξη συνένωσης,
περιστασιακά ή μόνιμα, των μαθητών μια πόλης, μιας ευρύτερης περιοχής,
ενός κράτους γενικότερα, με σκοπούς εκπαιδευτικούς/μαθητικούς και πολιτικούς, αλλά πάντοτε με βάση τη μαθητική τους ιδιότητα. Το μαθητικό κίνημα
εκδηλώνεται κυρίως μέσα στους σχολικούς χώρους αλλά κάποτε και έξω από
αυτούς και εκφράζεται μέσα από μαθητικές επιτροπές ή συμβούλια και από
τμήματα ή γραφεία πολιτικών οργανώσεων νεολαίας. Όταν, τώρα, λέμε αντιστασιακό μαθητικό κίνημα της κεφαλονιάς, εννοούμε το μαθητικό κίνημα
κατά την περίοδο της ιταλικής (1941-1943) και μετέπειτα γερμανικής κατοχής (1943-1944) στην κεφαλονιά, το οποίο οργανωμένα αγωνίστηκε με
διάφορους τρόπους και μέσα, προκειμένου να μην αφεθεί το ίδιο το μαθητικό
κίνημα και η εκπαίδευση– και κατ’ επέκταση η κεφαλονίτικη κοινωνία –στη
διάθεση των ξένων κατακτητικών δυνάμεων, αλλά να διατηρήσει ό,τι ήταν δυνατόν από τις αξίες της ελληνικής εκπαίδευσης και γενικότερα του ελληνικού πολιτισμού.
και ήταν λογικό και αναμενόμενο να ξεκινήσει από τους σχολικούς χώρους η αντίσταση. Οι λόγοι είναι αντικειμενικοί και υποκειμενικοί. εκεί συγκεντρωνόταν καθημερινά πολυπληθής νεανικός πληθυσμός, εκεί δίνονταν
καθημερινά οι δυνατότητες για επικοινωνία και συζήτηση. εκεί, από τον εκπαιδευτικό χώρο, άλλωστε, ο κατακτητής θα ξεκινούσε την προπαγάνδα του.
αλλά και οι μαθητές, παιδιά και έφηβοι, με τη γνωστή ψυχοσύνθεση, με τα δικά τους αισθητήρια, που τους επέτρεπαν να αντιλαμβάνονται τον δύσκολο καθημερινό αγώνα επιβίωσης της οικογένειάς τους και το κατοχικό κλίμα, με
τον ενθουσιασμό και την άδολη καρδιά, την επινοητικότητα και τη φαντασία,
την τόλμη και το ριψοκίνδυνο του χαρακτήρα τους, τη ροπή προς την περιπέτεια –βασικές αρετές για δράση– ήταν το κατάλληλο ανθρώπινο υλικό για τον
αγώνα. από την άλλη πλευρά οι μικρότεροι μαθητές, που ήταν σε θέση να
αντιληφθούν τί γίνεται στο νησί και στην πατρίδα τους, ακολουθούσαν τους
μεγαλύτερους και έτσι εύκολα συσπειρώνονταν οι μαθητές ενός Σχολείου29.
Ωστόσο, δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι ανάμεσα στο μαθητικό κίνημα και το γενικότερο εαμικό αντιστασιακό κίνημα στο νησί υπήρχε
αλληλεπίδραση30. Ήδη από την προκατοχική –μεταξική– περίοδο δρούσαν

29. μαρτυρία Σπύρου μπουχάγιερ.
30. για την ίδρυση, μετά από πρωτοβουλία του κκε, του εθνικού απελευθερωτικού μετώπου (εαμ) στις 27 Σεπτεμβρίου 1941, βλ. ΘαναΣΗΣ ΧαΤΖΗΣ, Η νικηφόρα επανάσταση
που χάθηκε, τ. α΄, εκδ. Δωρικός, αθήνα 1983 (3η έκδοση), σσ. 151-164.
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στα Σχολεία κυρίως του αργοστολιού πυρήνες της Οκνε31, αλλά με την
έναρξη της κατοχής η καθοδήγηση των μαθητικών δραστηριοτήτων και στη
συνέχεια του μαθητικού κινήματος θα περάσει στο εαμ νέων του αργοστολιού32 και συγκεκριμένα στην επιτροπή Πόλης αργοστολιού του εαμ νέων
και αργότερα στην εΠΟν33 και συγκεκριμένα στο νομαρχιακό Συμβούλιο
της εΠΟν και την επιτροπή Πόλης αργοστολιού της εΠΟν34.
Όμως, σύμφωνα με τις μαρτυρίες μας, η πρώτη προσπάθεια, και μάλιστα
πετυχημένη, συσπείρωσης και οργάνωσης των μαθητών ξεκίνησε αυθόρμητα,
χωρίς «έξωθεν» παρέμβαση ή επέμβαση. Ξεκίνησε από μαθητές του γυμνασίου αρρένων του αργοστολιού35: στο σπίτι του μαθητή Βασίλη μεταξά
πραγματοποιήθηκε στα μέσα του Ιουλίου 1941 σύσκεψη, όπου έλαβαν μέρος
οι μαθητές Βασίλης μεταξάς, Παναγής Σπυράτος, γεράσιμος Βαρθολόμος,
γιώργος γαϊτανίδης και Διονύσης ραζής (ντουμπανάς), ο οποίος ήταν τότε
μέλος της Οκνε – κάτι που δεν το γνώριζαν οι υπόλοιποι. Σε εκείνη τη σύσκεψη οι συγκεκριμένοι μαθητές αποφάσισαν να αρχίσουν συστηματική διαφώτιση μεταξύ των συμμαθητών τους με στόχο την ενεργοποίησή τους ενόψει
της νέας σχολικής χρονιάς, προκειμένου να αντιδράσουν απέναντι στη φασιστικοποίηση της εκπαίδευσης και στον εξιταλισμό της νεολαίας, καθώς ήταν
κοινό μυστικό ότι ο νέος Ιταλός επιθεωρητής ruffini επρόκειτο οπωσδήποτε
να επιβάλει το φασιστικό χαιρετισμό και την υποχρεωτική διδασκαλία της
ιταλικής γλώσσας στα Σχολεία της μέσης εκπαίδευσης. Σύνθημά τους:
«ελληνικά Σχολειά - ελληνική μόρφωση».
μέχρι τις 20 Ιουλίου μέσα από κρυφές συνεδριάσεις στο λοφίσκο του αϊΘανάση λίγο έξω από το αργοστόλι όλες οι τάξεις του γυμνασίου αρρένων
έχουν εκλέξει τους εκπροσώπους τους και έχει συγκροτηθεί η μαθητική επι-

31. Η Ομοσπονδία κομμουνιστικών νεολαιών ελλάδας (Οκνε) ιδρύθηκε το Δεκέμβριο
του 1922 σε μια προσπάθεια ενοποίησης και ενιαίας καθοδήγησης των τοπικών σοσιαλιστικών-εργατικών οργανώσεων της νεολαίας, αλλά και της συντονισμένης προώθησης των θέσεων του Σοσιαλιστικού εργατικού κόμματος ελλάδας (Σεκε) στη νέα γενιά της χώρας,
που από το 1920 έχει μετονομαστεί σε Σεκε (κομμουνιστικό). για την ίδρυση και δράση της
Οκνε βλ. XρΗΣΤΟΣ ΤΣΙνΤΖΙΛΩνΗΣ, Οκνε 1922-1943. Λενινιστικό μαχητικό σχολείο νέων,
εκδ. Σύγχρονη εποχή – Οδηγητής, αθήνα 1989.
32. Το εαμ νέων ιδρύθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1942, βλ. Θ. ΧαΤΖΗΣ, ό.π., τ. α΄, σσ.
242-244.
33. για την ίδρυση, μετά από πρωτοβουλία του εαμ νέων, της ενιαίας Πανελλαδικής
Οργάνωσης νέων (εΠΟν) στις 23 Φεβρουαρίου 1943 βλ. Θ. ΧαΤΖΗΣ, ό.π., τ. Β΄, σσ. 31-33.
34. Βλ. ΣΠ. ΛΟΥκαΤΟΣ, ό.π., τ. α΄, σσ. 272-275, 324-326, και τ. γ΄, σσ. 175-183· Λ.
εΛεΥΘεραΤΟΣ, ό.π., σσ. 37-45.
35. Η μαρτυρία αυτή οφείλεται στον τότε μαθητή του γυμνασίου αρρένων αργοστολιού
Βασίλη μεταξά, ο οποίος την έχει καταγράψει στο γραπτό κείμενό του.
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τροπή του γυμνασίου, η οποία και καθορίζει τους άμεσους στόχους της: «1)
να γίνει πλατειά καμπάνια και κατήχηση ανάμεσα στο μαθητόκοσμο για
τους σκοτεινούς σκοπούς των Ιταλών στα σκολειά και να τονιστεί η εθνική
ανάγκη της άρνησης με όλα τα μέσα πάνω στα φασιστικά σχέδια. 2) να
γνωστοποιηθεί η προσπάθειά μας σ’ όλα τα σημαίνοντα πρόσωπα του τόπου
(στρατιωτικούς, δικαστικούς, γυμνασιάρχες κ.λπ.). 3) Σε περίπτωση που οι
Ιταλοί θα δείξουν καθαρά τους σκοπούς τους να κηρυχτεί η πρώτη παμμαθητική απεργία»36.
Βέβαια, στα προαύλια και στα σπίτια τους οι μαθητές είχαν αρχίσει τις
συζητήσεις και τους προβληματισμούς και καταγίνονταν σε διάφορες ενέργειες, με τις οποίες συνειδητά προσπαθούσαν –αυτό μπορούσαν εκείνες τις ώρες–
να γελοιοποιήσουν οδηγίες και πρακτικές της Διοίκησης (στην εμπορική
Σχολή οι μαθητές σχεδίαζαν σε χαρτί σημαίες των Συμμάχων και τις πετούσαν στο γραφείο των καθηγητών, γελοιοποιούσαν το φασιστικό χαιρετισμό·
έφτασαν μάλιστα στο σημείο να αμολήσουν ... ποντικό, μόλις έμπαινε στο αμφιθέατρο ο ruffini, για να “νουθετήσει” τους μαθητές)37, χωρίς βέβαια να
σταματούν τις “διαολιές” τους και έξω από το Σχολείο38.

36. από το γραπτό κείμενο του Βασίλη μεταξά. και όπως γράφει ο ίδιος στη συνέχεια, ο
πρώτος στόχος βρισκόταν σε πορεία υλοποίησης, καθώς άρχισαν αμέσως οι συζητήσεις και οι
ζυμώσεις, ο δεύτερος στόχος δεν επιτεύχθηκε, καθώς τα “σημαίνοντα πρόσωπα”, παρ’ όλο
που οι μαθητές “μ’ όλη την ευγένεια και τη σοβαρότητα που καλούσαν οι περιστάσεις” τα επισκέφτηκαν, απαντούσαν “Βωρέ παιδάρια, δεν καθόσαστε στ’ αβγά σας. Τι γυρεύετε να βρήτε
το μπελλά σας και σεις κι οι δικοί σας και να πληρώσει κι άλλος κόσμος μαζί σας” και ο τρίτος στόχος δεν είχε την αναμενόμενη επιτυχία, καθώς, ενώ κηρύχτηκε η “απεργία”, δεν λήφθηκαν υπόψη λόγω απειρίας όλες οι παράμετροι μιας τέτοιας κινητοποίησης.
37. μαρτυρία Σπύρου μπουχάγιερ.
38. Παράλληλα, έξω από τους σχολικούς χώρους μαθητές προέβαιναν σε παράτολμες
αντικατοχικές ενέργειες, όπως μπλέξιμο του σχοινιού στον ιστό της ιταλικής σημαίας στην
πλατεία του αργοστολιού (μαρτυρία γεράσιμου μουσούρη. - Βλ και γΙαννΗΣ ΒΟΥΛΤεΨΗΣ,
Πρόκληση, εκδ. Ισοκράτης, αθήνα 1986, σ. 44: “Έπαιζε και ξανάπαιζε η μπάντα, το άγημα
παρουσίαζε όπλα, αλλά η σημαία δεν έλεγε να κατεβεί. Το χαχανητό [των παρευρισκομένων]
πήγε σύννεφο”), ή κατόπτευση του χώρου και προετοιμασία πυρπόλησης των αποθηκών βενζίνης των Ιταλών στο αργοστόλι (μαρτυρία Σπύρου αντωνάτου). Ο Σπ. αντωνάτος μας
πληροφορεί ότι οι μαθητές είχαν την υποχρέωση να χαιρετούν (φασιστικά) τον Ιταλό στρατιώτη στη σκοπιά έξω από το κτήριο του Διοικητηρίου στο αργοστόλι, ο οποίος και ανταπέδιδε το χαιρετισμό. Σκέφτηκαν, λοιπόν, οι μαθητές να κάνουν “καψόνι” στον Ιταλό σκοπό: περνούσαν από μπροστά του χωρίς λόγο, τον χαιρετούσαν και εκείνος αναγκαζόταν αρκετές φορές να χαιρετά... (Βλ. και γ. ΒΟΥΛΤεΨΗΣ, Συναγωνιστής ακέλας, εκδ. αλκυών, αθήνα
1997, 2η έκδοση, σ. 48). αρκετοί ήταν οι μαθητές ανάμεσα σε άλλους νέους που έσχισαν τις
αφίσες του βασιλά της Ιταλίας και του μουσολίνι, τις οποίες οι ιταλικές αρχές είχαν κολλήσει στους τοίχους οικοδομών στο αργοστόλι στις 21 μαΐου 1941 (μαρτυρία Παναγή γεράκη).
μαθητές, επίσης, αναλάμβαναν κυρίως το έργο της μεταφοράς μηνυμάτων ή βοηθούσαν στις
μετακινήσεις αγωνιστών (μαρτυρία γεράσιμου μποζά).
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Στο μεταξύ, ενώ το μαθητικό κίνημα ξεκίνησε αυθόρμητα, χωρίς κομματική ή άλλη νεολαιίστικη καθοδήγηση, στη συνέχεια θα καθοδηγηθεί από τα
τέλη Δεκεμβρίου του 1941 με αρχές Ιανουαρίου του 1942 από την εαμική
Οργάνωση του νησιού39 – κάτι βέβαια που δεν ήταν γνωστό στο σύνολο των
ενεργών μαθητών λόγω συνωμοτικότητας και περιφρούρησης. Η οργανωτική
δομή προέβλεπε, για συνωμοτικούς λόγους, τριάδες κατά τάξη και συγκρότηση γραφείου εαμ νέων κατά Σχολείο. Έτσι, δεν άργησαν να οργανωθούν
μέσα στο σχολικό έτος 1941-42 και τα τρία Σχολεία του αργοστολιού, το γυμνάσιο αρρένων, το γυμνάσιο Θηλέων και η εμπορική Σχολή, καθώς και το
γυμνάσιο κεραμιών και το γυμνάσιο Ληξουριού. εκείνη την περίοδο λειτουργούσαν με τακτικές συνεδριάσεις 25 περίπου εαμικές τριάδες σε όλα τα Σχολεία της μέσης εκπαίδευσης40.
Aπό το Σεπτέμβριο του 1943 η καθοδήγηση “περνά” στην εΠΟν41, η
οποία ουσιαστικά αντικαθιστά το εαμ νέων42. Η εΠΟν δίνει κατεύθυνση

39. για ένα μεγάλο διάστημα εκείνη την περίοδο λειτουργούσαν στην κεφαλονιά δύο
κομμουνιστικές Οργανώσεις, που είχαν δημιουργήσει τις αντίστοιχες εαμικές Οργανώσεις
και εαμικές νέων, γεγονός που δυσκόλευε την ενιαία έκφραση της αντιστασιακής διάθεσης
του λαού. Το εαμ νέων της “Φωνοσκλαβιάς” είχε μεγαλύτερη πρόσβαση στους μαθητές
του αργοστολιού σε σχέση με το εαμ νέων του “ρίζου”, αν και από το πρώτο αποσπάστηκε
λόγω διαφωνιών μετά το νοέμβριο του 1942 ένα τμήμα και συγκρότησε τη μαθητική αντιφασιστική νεολαία (μαν). Τελικά, τον αύγουστο του 1943 θα επέλθει η ενοποίησή τους και
η λειτουργία της εΠΟν από το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου θα δώσει νέα δυναμική στο νεολαιίστικο κίνημα της κεφαλονιάς. για την κατάσταση που επικρατούσε τότε στον κομμουνιστικό χώρο του νησιού και κατ’ επέκταση στον τοπικό εαμικό χώρο και ειδικότερα στο νεολαιίστικο εαμικό χώρο βλ. ΣΠ. ΛΟΥκαΤΟΣ, ό.π., τ. α΄, σσ. 241-293, 324-326, καθώς και τ.
γ΄, σσ. 46-67, 109-143, 175-183.
40. μαρτυρία Βασίλη μεταξά.
41. και τυπικά η επίσημη εμφάνιση της εΠΟν στην κεφαλονιά έγινε, όπως μαρτυρεί ο
αγγελο-Διονύσης Δεμπόνος, οργανωτικός γραμματέας, τότε, της επιτροπής Πόλης αργοστολιού του εαμ νέων, στις 6 Σεπτεμβρίου 1943.
42. Στην κομμουνιστική Οργάνωση της κεφαλονιάς εκείνος που πρωτομίλησε για την
εΠΟν ήταν, σύμφωνα με τη μαρτυρία του αγγελο-Διονύση Δεμπόνου και του γεράσιμου Πεντόγαλου, ο μάκης Βουτσινάς, όταν τον Ιούλιο του 1943 επέστρεψε στο αργοστόλι από το
ασκληπιείο της Βούλας, όπου νοσηλευόταν και όπου είχε μυηθεί στην Οκνε, και ζήτησε να
ξεκινήσει και στην κεφαλονιά η λειτουργία της εΠΟν. h Kεφαλονιά ήταν η μοναδική ίσως
περιοχή της κατεχόμενης ελλάδας, που δεν είχε εντάξει το νεολαιίστικο κίνημά της στην
εΠΟν, παρ’ όλο που είχαν περάσει αρκετοί μήνες από την ίδρυση της τελευταίας. μετά από
αρκετές συζητήσεις αποφασίστηκε η συγχώνευση και υπαγωγή στην εΠΟν με ταυτόχρονη
παύση της λειτουργίας του εαμ νέων. Βλ. και Λ. εΛεΥΘεραΤΟΣ, ό.π., σσ. 42-45. Βλ. επίσης
ΣΠ. ΛΟΥκαΤΟΣ, ό.π., τ. γ΄, σσ. 66-67, 175-183. αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι ο μάκης Βουτσινάς μετά την απελευθέρωση υπέστη διώξεις για την ιδεολογία και τη δράση του και αναγκάστηκε να καταφύγει στην ελβετία, όπου σπούδασε στο Πολυτεχνείο της Λωζάνης και
δραστηριοποιήθηκε στο χώρο των ελλήνων μεταναστών μέσα από τις γραμμές του κκε.
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μαζικής δράσης, αν και αρχικά υπήρξαν κάποιες διαφωνίες για μια τέτοια κατεύθυνση, ενώ σε οργανωτικό επίπεδο η συγκρότηση γίνεται κατά δεκάδες.
Το γραφείο του εαμ νέων του αργοστολιού, και αργότερα της εΠΟν, είχε και την ευθύνη του νεολαιίστικου Τύπου. Στο υπόγειο του σπιτιού του γεράσιμου γαλιατσάτου (Λαέρτη)43 στη συνοικία της επισκοπής λειτουργούσε το
τυπογραφείο, το οποίο διέθετε έναν πολύγραφο, κατασκευασμένο από τους ίδιους τους νέους, και αρχικά δύο και μετά τρεις γραφομηχανές44. από άλλες
πηγές γνωρίζουμε ότι εκδόθηκαν κατά καιρούς οι εφημερίδες μαθητικό Βήμα, που απευθυνόταν από την κομμουνιστική Οργάνωση στους μαθητές, η
νέα γενιά και το Σάλπισμα της νειότης από την εΠΟν45.
Στον οργανωτικό τομέα τελευταία προσπάθεια μαζικοποίησης του κεφαλονίτικου μαθητικού και γενικότερα του νεολαιΐστικου κινήματος θεωρείται η
ίδρυση της Φοιτητικής Ένωσης κεφαλονιάς (Φεκ) το Φεβρουάριο του 194446
από ανένταχτους νέους, στην οποία μέλη μπορούσαν να γίνουν οι κεφαλονίτες
φοιτητές αλλά και οι τελειόφοιτοι των γυμνασίων του νησιού47. Παρ’ όλο που
η αρχική θέση της κομμουνιστικής Οργάνωσης ήταν η διάλυση της Φεκ ή
τουλάχιστον η απομόνωσή της, τελικά, λόγω της τάσης συσπείρωσης των νέων στη Φεκ, επικράτησε η «γραμμή» της οργανωτικής, ιδεολογικής και πολιτικής παρέμβασης48. Kατά τη διάρκεια της λειτουργίας της η Φεκ είχε σημαντικά επιτεύγματα κοινωνικο-οικονομικού και πολιτιστικού κυρίως περιεχομένου (διανομή τροφίμων και οργάνωση συσσιτίων για τα μέλη της, μορφωτικές διαλέξεις, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις κ.λπ.)49. Βραχύβια, όμως, ήταν η

43. Ο γεραΣΙμΟΣ γαΛΙαΤΣαΤΟΣ (Λαέρτης), από τα βασικά τότε στελέχη της νεολαίας,
ήταν γραμματέας της νομαρχιακού Συμβουλίου της εΠΟν κεφαλονιάς και Ιθάκης.
44. Ο αγγελο-Διονύσης Δεμπόνος μαρτυρεί ότι η δεύτερη γραφομηχανή προερχόταν από
τα γραφεία της μητρόπολης κεφαλονιάς και η τρίτη, όπως αναφέρει και ο Λ. εΛεΥΘεραΤΟΣ,
ό.π., σσ. 159-163, από το κατάστημα της αγροτικής Τράπεζας αργοστολιού.
45. Βλ. ΣΠ. ΛΟΥκαΤΟΣ, ό.π., τ. α΄, σσ. 306-307, καθώς και τ. γ΄, σσ. 178-179. μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί κανένα φύλλο των παραπάνω εφημερίδων, εκτός από δύο φύλλα της
εφ. Σάλπισμα της νειότης, που απόκεινται στο επιμορφωτικό κέντρο – αρχείο – Βιβλιοθήκη
“Χαρίλαος Φλωράκης”.
46. για τη Φεκ, ίδρυση, λειτουργία και διάλυσή της βλ. ΣΠ. ΛΟΥκαΤΟΣ, ό.π., τ. γ΄, σσ.
179-181, καθως και Λ. εΛεΥΘεραΤΟΣ, ό.π., σσ. 32-35.
47. Σύμφωνα με μαρτυρία του αγγελο-Διονύση Δεμπόνου, την πρωτοβουλία ίδρυσης της
Φεκ είχε ο Τάσος Βουτσινάς. αντίθετα, ο ΣΠ. ΛΟΥκαΤΟΣ, ό.π., τ. γ΄, σ. 179, υποστηρίζει ότι
η Φεκ ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του νομαρχιακού Συμβουλίου της εΠΟν, ενώ ο ΔΙΟνΥΣΗΣ
γερΟΛΥμαΤΟΣ στις χειρόγραφες αυτοβιογραφικές σελίδες του με τον τίτλο «αυτοβιογραφικές περιγραφές, δράσεις και αναμνήσεις», σ. 235 γράφει ότι “τη σχετική νύξη” για την ίδρυση
της Φεκ έκανε ο Τάσος Βουτσινάς και “υιοθετήθηκε από υπεύθυνους κύκλους της εΠΟν”.
48. μαρτυρία αγγελο-Διονύση Δεμπόνου.
49. αξίζει να καταγράψουμε τον “Ύμνο της Φεκ”, όπως μας τον κατέθεσε ο αγγελο-
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δράση της, καθώς γερμανική –προσχεδιασμένη μάλλον– έφοδος στις 26 απριλίου 1944 σε ώρα γενικής συνέλευσης των μελών της με κύριο θέμα τη συμπαράσταση στον αγώνα για την αποφυλάκιση και τη ματαίωση της εκτέλεσης αγωνιστών των εαμικών οργανώσεων, είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη
δεκάδων μελών50 και τη συνακόλουθη διάλυσή της.
2. Η στάση των καθηγητών
Σημαντικός παράγοντας για την άνδρωση και δράση του μαθητικού κινήματος υπήρξε αναντίρρητα και η στάση των καθηγητών. γενικότερα, όπως
όλες σχεδόν οι μαρτυρίες μάς διαβεβαιώνουν, δεν υπήρξαν από την πλευρά των
καθηγητών πιέσεις προς τους μαθητές υπέρ των Ιταλών. Οι πατριώτες, ειδικότερα, καθηγητές προσπαθούσαν και έβρισκαν ευκαιρίες, για να μιλήσουν
για την αγάπη προς την πατρίδα, για τη σημασία της ελευθερίας και του
αγώνα και με διάφορους τρόπους εμψύχωναν τους μαθητές τους51, αν και οι
μαθητές πάντοτε προσδοκούσαν και απαιτούσαν περισσότερα από τους δασκάλους τους, όπως φαίνεται από το γραπτό κείμενο του τότε μαθητή και βασικού στελέχους του μαθητικού κινήματος Βασίλη μεταξά52. εξαίρεση, πά-

Διονύσης Δεμπόνος, σε στίχους Φώτη Παυλάτου, μέλους τότε της Φεκ και μετέπειτα καθηγητή ενδοκρινολογίας με διεθνή σήμερα αναγνώριση αλλά και αξιόλογου λογοτέχνη, και σε
μουσική Σπύρου μαρκάτου: «Ζωντανεμένο τ’ αθάνατο πνεύμα / στη νιότη έδειξε τη χαραυγή
/ και μες στ’ αστείρευτο το αγνό του ρεύμα / όλους μας ένωσε με μια κραυγή. / εμπρός,
εμπρός στην αγνή ένωσή μας / ας γίνουμε πρωτοπόροι πιστοί της μάθησης / μες στο όμορφο
νησί μας /και της γενιάς μας γεροί βλαστοί».
50. Οι μαρτυρίες διΐστανται: άλλοι μιλούν για 70 (Διονύσης γερολυμάτος) και άλλοι για
150 μέλη (Σπύρος μπουχάγιερ). Στην παράνομη εφημερίδα Σάλπισμα της νειότης, φ. 5, 144-1944, 2β, διαβάζουμε για “την αδικαιολόγητη σύλληψη από τους γερμανούς των 90 φοιτητών της Φεκ”, για τους οποίους σχηματίστηκε επιτροπή από μη συλληφθέντα μέλη και από
γονείς των συλληφθέντων, η οποία μαζί με επιτροπή μαθητών θα παρουσιαζόταν στο νομάρχη για την απελευθέρωση των μελών της Φεκ. Τελικά απελευθερώθηκαν στις 30 απριλίου.
51. Οι φιλόλογοι Χρίστος Θεοδωράτος και νικόλαος Λιβαδάς καλούσαν στο σπίτι τους
μαθητές και τους δάνειζαν βιβλία ή τους εμψύχωναν (μαρτυρία γεράσιμου μουσούρη), ενώ
αρκετές φορές ο Χρ. Θεοδωράτος, όταν δίδασκε το μάθημα της Ιστορίας, έκλαιγε, μαρτυρεί ο
Σπύρος μπουχάγιερ. από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι κατά καιρούς ή κατά περίπτωση οι
μαθητές ενημέρωναν κάποιους καθηγητές τους για τις αποφάσεις και τις αντιστασιακές
τους δραστηριότητες (μαρτυρία Παναγή γεράκη).
52. Το κείμενο του Βασίλη μεταξά είναι η μοναδική πηγή μας, που κάνει αυστηρή κριτική στους καθηγητές εκείνης της εποχής, καθώς ο συντάκτης του περίμενε διαφορετική - πιο
πατριωτική και αγωνιστική – συμπεριφορά. Όταν μετά την κήρυξη του Πολέμου, αναφέρει ο
Βασίλης μεταξάς, και τα πρώτα πολεμικά γεγονότα “άνοιξαν” τα Σχολεία στις 15 Ιουλίου
1941 και οι μαθητές βρέθηκαν στις σχολικές αίθουσες, «παράξενο μας φαίνεται πως σαν
τίποτε να μην έχει συμβεί, σαν όλα να ‘ταν όπως και προηγούμενα, οι καθηγητές μας δίχως
καν να βγάλουν μια λέξη απ’ το στόμα τους, μπαίνουν στη διδασκαλία τους [...] και για την
οδύσσεια της σκλαβιάς τίποτε, ούτε λέξη». Σε άλλο σημείο του κειμένου του ο Βασίλης
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ντως, χτυπητή αποτελούσαν δυο καθηγητές στο αργοστόλι, φιλόλογος ο
ένας, που δεν έκρυβε τα φιλοϊταλικά του αισθήματα, των γαλλικών ο άλλος,
που δεν έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα τεκταινόμενα εκείνης της εποχής
και φυσικά οι ιταλικής καταγωγής, όπως π.χ. ο ruffini, η tescari και η
gavala53.
3. Η προσάρτηση

• Ο μαθητόκοσμος έγκαιρα, πριν ακόμη δηλαδή η υπόλοιπη κοινωνία αντιληφθεί και συλλάβει σε όλο το εύρος τους τα ιταλικά σχέδια της προσάρτησης
και του εξιταλισμού, συνειδητοποίησε το πρόβλημα και θέλησε να αντιδράσει.
είναι αναμφισβήτητο ότι για το ζήτημα αυτό οι πρώτες κινήσεις, οι πρώτες
συζητήσεις, οι πρώτες αντιδράσεις ξεπήδησαν από τους σχολικούς χώρους,
από τους μαθητές.
• Οι κεφαλονίτες μαθητές, όπως και οι άλλοι των υπόλοιπων επτανήσων,
δεν είχαν να αντιπαλέψουν απλά μια κατοχική κατάσταση, όπως οι συμμαθητές τους στην υπόλοιπη κατεχόμενη ελλάδα, αλλά είχαν να αντιμετωπίσουν
μια προσάρτηση. Έπρεπε δηλαδή να αποκρούσουν τα σχέδια εκφασισμού και
εξιταλισμού των Ιταλών κατακτητών. επομένως, αυτή η πραγματικότητα
διαφοροποιεί το τοπικό μαθητικό κίνημα από εκείνα στην υπόλοιπη κατεχόμενη ελλάδα και άρα αντικειμενικά θέτει άλλες προτεραιότητες σε σχέση με τα
κινήματα στις άλλες ελληνικές περιοχές.
• Η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, της προσάρτησης δηλαδή, δεν
ήταν εύκολη. κάθε στιγμή υπήρχε άμεσος ο κίνδυνος να παραπλανηθεί ο λαός και ειδικότερα οι μικροί μαθητές, καθώς οι Ιταλοί ήταν γεωγραφικά γείτονες και πολιτισμικά είχαν κοινά στοιχεία με τους κεφαλονίτες και γενικότερα
τους επτανησίους. από την άλλη πλευρά ο φασιστικός χαιρετισμός, που είχε
επιβληθεί στις νεανικές φάλαγγες της εΟν54, από την οποία υποχρεωτικά εί-

μεταξάς σημειώνει: «μερικοί από τους καθηγητές, οι περισσότερο πουλημένοι, μπαίνουν μέσα στις τάξεις με την απαίτηση να χαιρετηθούν [φασιστικά]». και σε άλλο σημείο ειρωνικά
γράφει: «Οι καημένοι οι καθηγητές μας. Πόσο αυστηροί σε μας και πόσο ευγενείς εις τους ξένους μας. κάθε που ο αρχιφασίστας επιθεωρητής έμπαινε στο σκολειό σήκωναν τη χέρα τους
όσο μπορούσαν επιδειχτικότερα, πενήντα χρόνων γερόντοι, και κάθε που έμπαιναν στην τάξη
ήσαν αυστηρότατοι. αληθινά σοβαροί άνθρωποι».
53. Πάντως, εκτός από τον Βασίλη μεταξά, όλοι οι άλλοι πληροφορητές μας, στελέχη ή
ενεργά μέλη του κατοχικού μαθητικού κινήματος, εκφράστηκαν με σεβασμό και θαυμασμό
για το σύνολο σχεδόν των καθηγητών τους.
54. Σύμφωνα με τα επίσημα κείμενα της 4ης αυγούστου ο χαιρετισμός αυτός χαρακτηριζόταν “καθαρά” ελληνικός, βλ. εΛενΗ μαΧαΙρα, Η νεολαία της 4ης αυγούστου. Φωτογραφές, έκδοση του Ιστορικού αρχείου ελληνικής νεολαίας/γενικής γραμματείας νέας
γενιάς, αθήνα 1987, σ. 36. για την εΟν (εθνική Οργάνωσις νεολαίας) βλ. ΣΠΥρΟΣ ΛΙναρΔαΤΟΣ, 4η αυγούστου, εκδ. Θεμέλιο, [αθήνα 1966], σσ. 151-203.
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χαν περάσει πολλοί μαθητές κατά την προπολεμική/μεταξική περίοδο, παρουσιαζόταν σαν κάτι οικείο...
• Οι μορφές αγώνα που επέλεξαν και τις έφεραν σε πέρας είναι:
1. Σχίσιμο εικόνων και διαγραφή φασιστικών συνθημάτων. αυτό έγινε αρκετές φορές σε όλα σχεδόν τα Σχολεία του νησιού αλλά σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, με δύο τις κύριες ημερομηνίες, την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου του 1941 στο γυμνάσιο αρρένων του αργοστολιού55 και τη νύχτα της
6ης νοεμβρίου 1942 και στα τρία Σχολεία του αργοστολιού56 μετά από απόφαση του μαθητικού γραφείου του εαμ νέων57.
2. Σχίσιμο βιβλίων ιταλικής γλώσσας. Στα δυο γυμνάσια του αργοστολιού και την εμπορική Σχολή και στο γυμνάσιο κεραμιών μαθητές σχίζουν τα
εγχειρίδια της ιταλικής γλώσσας και τα σκορπίζουν στις αίθουσες, τους διαδρόμους και το προαύλιο58 , ενώ απορρίπτουν τις δελεαστικές προτάσεις της
ιταλικής πλευράς για δωρεάν κρατικές υποτροφίες ανώτατης εκπαίδευσης
στην Ιταλία59.
3. Άρνηση εκτέλεσης του φασιστικού χαιρετισμού. με καθολική σχεδόν τη
συμμετοχή των μαθητών στην απόφαση των υπευθύνων του κινήματος να
σταματήσουν οι μαθητές να χαιρετούν φασιστικά60, ακόμη και με γελοιοποί-

55. Bλ. Δ. γερΟΛΥμαΤΟΣ, ό.π., σ. 124
56. Οι μαθήτριες του γυμνασίου Θηλέων αργοστολιού “μόνες τους αυτή τη φορά”, όπως
μαρτυρεί η Ζωή αρσένη, σκαρφάλωσαν το μουράγιο και πήδησαν στο προαύλιο του Σχολείου
τους, ενώ την επόμενη μέρα η διευθύντρια του γυμνασίου tescari και ο επιθεωρητής ruffini
«είχαν λυσάξει από το κακό τους. Ο ruffini έλεγε πως τόσα χρόνια καθηγητής πρώτη φορά
συνάντησε τόσο “κακά παιδιά” και απειλούσε θεούς και δαίμονες». Οι μαθητές της εμπορικής Σχολής, που ανέλαβαν αυτό το έργο, ήταν, σύμφωνα με τη μαρτυρία του γεράσιμου μουσούρη, οι γεράσιμος αντύπας, Διονύσης αντύπας, Βασίλης καππάτος (μετανάστευσε αργότερα στις ΗΠα), Βασίλης Λουκάτος, Διονύσης μήλας (ο μετέπειτα σεναριογράφος και ηθοποιός), γεράσιμος μουσούρης και γιάννης Στεφανίτσης.
57. Η μαθήτρια Ζωή αρσένη, υπεύθυνη του γυμνασίου Θηλέων αργοστολιού, θυμάται ένα
“τραγουδάκι”, που οι μαθητές/τριες τραγουδούσαν κοροϊδεύοντας τον ruffini και γενικότερα
την ιταλική εκπαιδευτική διοίκηση: «αν δεν έχει φεγγάρι κι έχει γλυκιές βραδιές, / ας ετοιμάσεις, ρουφίνι, ταμπέλες, / γιατί θα σκιστούν οι παλιές. / Πάμε να τις σκίσουμε, εμπρός, /
πάμε όλοι στο σχολειό. / Δε θέλουμε ταμπέλες ούτε χαιρετισμό [φασιστικό]. /μαθητές και
μαθήτριες όλοι θα σβήσουμε το φασισμό. / Πάμε να τις σκίσουμε, εμπρός, / πάμε όλοι στο
σχολειό». Παραλλαγή αυτού αναφέρει ο ΣΠ. ΛΟΥκαΤΟΣ, ό.π., τ. A΄, σ. 331, σημ. 590.
58. Στο γυμνάσιο, μάλιστα, αρρένων του αργοστολιού σημειώθηκε ομαδική απόρριψη με
επιδεικτικό τρόπο του ιταλικού εγχειριδίου της ιταλικής γλώσσας αμέσως μετά την πρωινή
προσευχή μπροστά στα έκπληκτα μάτια της ιταλικής διεύθυνσης αλλά και των διδασκόντων
καθηγητών, όπως μου είχε αναφέρει παλαιότερα ο γεράσιμος γαλιατσάτος (Λαέρτης). Στο
ίδιο γυμνάσιο οι μαθητές όχι μόνο έσχισαν αλλά και έκαψαν κάποια άλλη μέρα βιβλία της
ιταλικής γλώσσας, όπως γράφει στο γραπτό σημείωμά του ο γεράσιμος μουσούρης.
59. μαρτυρία Παναγή γεράκη.
60. Mε την έναρξη της σχολικής χρονιάς 1942-43 ο ruffini απαιτεί το φασιστικό χαιρετι-
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ηση του χαιρετισμού, επιτυγχάνεται η ακύρωση στην πράξη αυτού του μέτρου
ως αποτέλεσμα της μαχητικής παμμαθητικής αποχής του Οκτωβρίου-νοεμβρίου του 194261 – καθοριστικό επίτευγμα βέβαια αλλά με αξιοπρόσεκτο τίμημα από την πλευρά του μαθητικού κινήματος: συλλήψεις, φυλακίσεις, βασανιστήρια, αποβολές αλλά και εκτοπισμοί μαθητών62.

σμό από τους μαθητές, αλλά, όπως γράφει ο Βασίλης μεταξάς, «κανείς δεν χαιρετάει, ούτε
στο γυμνάσιο, ούτε στην εμπορική και στο γυμνάσιο Θηλέων. [...] Στην εμπορική [...] μεμονωμένα [ο ruffini] αποτείνεται σε δυο-τρεις μαθητές να τον χαιρετήσουν. αυτοί αρνιούνται
και τους αποβάλλει κι αυτούς διά παντός από το σκολειό, νομίζοντας έτσι πως θα τρομοκρατήσει τους υπόλοιπους».
61. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει καταγράψει στο κείμενό του ο Βασίλης μεταξάς,
το χρονικό αυτής της κινητοποίησης έχει ως εξής: 6 oκτωβρίου 1942 οι μαθητές της εμπορικής Σχολής αποφασίζουν 24ωρη αποχή διαμαρτυρόμενοι για την αποβολή των συμμαθητών
τους. – μετά από λίγες μέρες καραμπινιέροι μπαίνουν στην αίθουσα της ΣΤ΄ τάξης του γυμνασίου αρρένων και συλλαμβάνουν τρεις μαθητές. – Τις αμέσως επόμενες μέρες ο ruffini
καλεί κατά Σχολείο τους μαθητές σε συγκεντρώσεις για συμβουλές, εντολές και απειλές.
(«[...] τους συσταίνει να απομακρυνθούν από τον κομμουνιστικό κίνδυνο [...]. Ήταν η πρώτη
φορά στη ζωή μας που ακούγαμε πως υπάρχει για τη νεολαία τέτοιος κίνδυνος κι ο ρουφίνι
ήταν ο πρώτος φασίστας που μας τον έκανε γνωστό») – Στις 15 Οκτωβρίου συνεδριάζει το
νομαρχιακό Συμβούλιο του εαμ νέων κεφαλονιάς-Ιθάκης – Στις 18 Οκτωβρίου τα γραφεία του εαμ νέων του γυμνασίου αρρένων και της εμπορικής Σχολής αποφασίζουν αποχή
για τις 20 του μήνα. – Πραγματοποιείται η αποχή με περιφρούρηση και στα δύο Σχολεία και
έχει σχεδόν απόλυτη επιτυχία. – Το απόγευμα της ίδιας μέρας (20 Οκτωβρίου) ο ruffini καλεί στο αμφιθέατρο του γυμνασίου αρρένων τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών των
Σχολείων για συστάσεις και απειλές. – Την επόμενη μέρα, 21 Οκτωβρίου, οι μαθητές επιστρέφουν στα μαθήματά τους, ενώ ο φασιστικός χαιρετισμός έχει γίνει, όπως λένε κάποιοι
καθηγητές, προαιρετικός. – Τις επόμενες μέρες το μαθητικό κίνημα ανασυντάσσεται οργανωτικά, εμπλουτίζεται ιδεολογικοπολιτικά με καθαρότερη την αντιφασιστική του διάσταση
και προετοιμάζεται για μαχητική παμμαθητική αποχή με αιτήματα: άρνηση φασιστικού χαιρετισμού, ελληνικά ήθη και έθιμα στο Σχολείο, προαιρετικό το μάθημα της ιταλικής. – Στις 5
νοεμβρίου 1942 οι συνεδριάσεις των μαθητών εγκρίνουν την απόφαση του μαθητικού γραφείου για την παμμαθητική αποχή. – Στις 6 νοεμβρίου το βράδυ μαθητικά συνεργεία μπαίνουν στα Σχολεία του αργοστολιού και σχίζουν τις φασιστικές αφίσες και σβήνουν τα φασιστικά συνθήματα. – ακολουθούν στις 7 νοεμβρίου από την πλευρά του ruffini αποβολές μαθητών, ενώ το ίδιο βράδυ το μαθητικό γραφείο καθορίζει την αποχή για τις 21 νοεμβρίου. –
Στις 8 νοεμβρίου μαθητικές επιτροπές υποβάλλουν στους διευθυντές των Σχολείων τους
υπομνήματα με τα αιτήματά τους, ενώ στις 10 νοεμβρίου μετά από εντολή του ruffini συλλαμβάνονται οχτώ μαθητές της εμπορικής Σχολής και οδηγούνται στην καραμπινιερία,
όπου με τη συνοδεία ξυλοκοπήματος και βασανιστηρίων ανακρίνονται, για να αποκαλύψουν
τους πρωτεργάτες του σχισίματος των φασιστικών αφισών. («Ο μαθητής Τσουρουνάκης κρεμιέται και ξυλίζεται, για να μαρτυρήσει, μέχρι λιποθυμίας. μα από το στόμα του δε βγαίνει
ούτε κιχ»). Το βράδυ μαθητική επιτροπή επισκέπτεται καθηγητές με την πρόταση της συμμετοχής στον αγώνα. – Στις 21 νοεμβρίου ξεκινά η αποχή, η οποία είναι πολύ καλά προετοιμασμένη. Στο γυμνάσιο αρρένων σημειώνονται συγκρούσεις μαθητών με τον επιστάτη, έναν
ιταλόφιλο καθηγητή και δυο-τρεις χαφιέδες με πέτρες και ξύλα, ενώ δεν αργούν να εμφανι-
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4. Η πείνα - Η οικονομική ενίσχυση

• Οι μαθητές θεώρησαν υποχρέωσή τους να αγωνιστούν και για τα ζητήματα της διατροφής. Η πείνα εξαπλωνόταν, με πρώτα θύματα τα παιδιά και
τους έφηβους. γίνονταν μάρτυρες των ληστρικών επιδρομών των Ιταλών σε
ιδιωτικές αποθήκες και κυρίως στην ύπαιθρο.
• γι’ αυτό συζητούν μεταξύ τους να δραστηριοποιηθούν για την καθιέρωση
μαθητικών συσσιτίων. κάνουν παραστάσεις στις αρχές63 και απαιτούν από
τους αρμόδιους της εκπαίδευσης την καθιέρωση συσσιτίων. και επειδή η ιταλική κατοχική Διοίκηση «ικανοποιεί» το μαθητικό αίτημα διανέμοντας κατά
τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος κάποια ποσότητα σταφίδας κακής
ποιότητας, η διαφωνία και η διαμαρτυρία εκδηλώνονται πολύ ζωντανά: οι μαθητές σκορπίζουν τη σταφίδα στα προαύλια των Σχολείων, μετατρέποντάς τα
σε αλώνια, παρόμοια με εκείνα που οι αγρότες λιάζουν τη σταφίδα τους.
• Διενεργούν οι ίδιοι ή και συμμετέχουν σε εράνους. Χαρακτηριστικός ό
έρανος των Χριστουγέννων του 1942, όπου ψάλλοντας τα κάλαντα συγκέ-

στούν ιταλικά περίπολα με πολυβόλα και αυτόματα, με τελικό αποτέλεσμα να μπουν στο
Σχολείο για μάθημα τριάντα περίπου μαθητές των μικρότερων τάξεων. επιτυχία είχε η
αποχή και στην εμπορική Σχολή και στο γυμνάσιο Θηλέων, όπου συλλαμβάνονται τέσσερις μαθήτριες. – Παρά το κλίμα τρομοκρατίας η αποχή συνεχίζεται και την επόμενη μέρα
με την καραμπινιερία έξω από τα Σχολεία. αποχή και στο γυμνάσιο κεραμιών, όπου όμως
συνελλήφθησαν περισσότεροι από 15 μαθητές. Το βράδυ μαθητικά συνεργεία πετούν προκηρύξεις στα σπίτια των καθηγητών, καλώντας τους σε συμπαράσταση και αγώνα. – Η αποχή συνεχίζεται και τις επόμενες μέρες, 23, 24 και 25 νοεμβρίου, καθώς συνεχίζονται και οι
ανακρίσεις και τα βασανιστήρια των συλληφθέντων μαθητών, ενώ οι ιταλικές αρχές, επειδή αποβαίνει άγονη η προσπάθεια της καραμπινιερίας να συλλάβει κάποιους μαθητές που
κρύβονται, κλείνουν καταστήματα ή διακόπτουν την ισχύ των Δελτίων τροφίμων κάποιων
οικογενειών των καταζητούμενων μαθητών. – Στις 26 νοεμβρίου, έκτη μέρα της αποχής, ο
ruffini, δείχνοντας μια διαλλακτικότητα, καλεί μαθητές, γονείς και τον υπόλοιπο λαό στο
Διοικητήριο και προτείνει τη λήξη της αποχής και την επιστροφή των μαθητών στα μαθήματά τους, αλλά μετά από την παρέμβαση μαθητή, που τόνισε ότι «δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε σκολειό τη στιγμή που οι συμμαθητές μας βασανίζονται στις φυλακές, ξεπαγιάζουν νηστικοί κρυμμένοι στα βουνά· είναι ιεροσυλία», ο ruffini σε μια επίδειξη καλής θέλησης συμφώνησε να απελευθερωθούν οι κρατούμενοι και να αμνηστευθούν οι φυγόδικοι μαθητές, προκειμένου να επανέλθουν οι μαθητές στα Σχολεία τους. – Στις 28 νοεμβρίου λύθηκε
η αποχή των μαθητών και τις επόμενες μέρες απελευθερώθηκαν οι κρατούμενοι και αμνηστεύθηκαν οι φυγόδικοι, ενώ άνοιξαν κάποια κατάστηματα, που είχαν κλείσει, και ενεργοποιήθηκε η ισχύς των Δελτίων τροφίμων κάποιων οικογενειών. – Τα Σχολεία ξαναλειτούργησαν και «κανείς πια δεν ξανάβαλε την απαίτηση του χαιρετισμού μήτε ιταλικό μάθημα
που ξανάγινε». Πράγματι, πρόκειται για μια ηρωική σελίδα του μαθητικού κινήματος της
κεφαλονιάς.
62. για την κινητοποίηση αυτή βλ. και ΣΠ. ΣΤαμαΤαΤΟΣ, ό.π., σσ. 93-94, καθώς και ΣΠ.
ΛΟΥκαΤΟΣ, ό.π., τ. α´, σσ. 328-333.
63. Η Ζωή αρσένη, σύμφωνα με μαρτυρία της, συμμετείχε στην επιτροπή, που επισκέφθηκε το μητροπολίτη γι’ αυτό το θέμα.
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ντρωναν χρήματα «για τους φυλακισμένους και τους καταδιωκόμενους»,
όπως ανοιχτά δήλωναν64.
5. Η Ιστορία και οι εθνικές γιορτές

• μια από τις πρακτικές του μαθητικού κινήματος και ένα από τα όπλα
του για τη μαζικοποίηση και τη συνειδητοποίηση των μαθητών είναι η σύνδεση του δικού τους αγώνα με προγενέστερα σημαδιακά ιστορικά γεγονότα
–πανελλαδικά ή τοπικά– και η αξιοποίηση των εθνικών γιορτών.
• Η επανάσταση του 1821 αρχίζει να παίρνει άλλες διαστάσεις στο μυαλό
των μαθητών. μέσα στις νέες, σκληρές συνθήκες της κατοχής το 1821 φαντάζει μεγαλειώδες. Ένα είδος ρομαντισμού αλλά και ο επηρεασμός τους από
τη σχολική Ιστορία επιτρέπει στους μαθητές να συνδέσουν τον αντικατοχικό/απελευθερωτικό τους αγώνα με την επανάσταση του 1821. Έτσι, κάνουν
τη σύνδεση με το παρελθόν, δίνουν βαθύτερο νόημα στο εγχείρημά τους, με
αποτέλεσμα να νιώθουν οι ίδιοι συνεχιστές μιας ένδοξης αγωνιστικής πορείας.
• αυτή η ιδεολογική χρήση της Ιστορίας από το μαθητικό κίνημα θα λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη για μαζική συσπείρωση και συμμετοχή. Παραμένουν χαρακτηριστικά και αντιπροσωπευτικά, νομίζω, όλου του μαθητόκοσμου όσα έχει διατυπώσει στη γραπτή του μαρτυρία ο γεράσιμος Δανελάτος. να πώς αισθάνθηκε μετά τη συνάντησή του και τη σύνδεσή του με το
εαμ και την ανάληψη αντιστασιακών καθηκόντων στο Σχολείο του: «Φεύγοντας από το σπίτι του [του συνδέσμου από το εαμ] και γυρίζοντας στα Σπήλια [στο χωριό του] ένιωθα άλλος άνθρωπος. Ήμουν γεμάτος υπερηφάνεια.
Ήμουν μέλος του εαμ από τους πρώτους και μάλιστα τόσο μικρός. Η αγάπη μου για την πατρίδα, την λευτεριά και η τόσο μεγάλη φτώχεια που γνώρισα βρήκαν μια διέξοδον στον αγώνα ενάντια στον κατακτητή μα και στο ριζικό μας. εκείνο το βράδυ σκεφτόμουν το 1821, τους προγόνους μας, τους αγώνες τους και την τύχη τους». και συνεχίζει με αναφορά σε γεγονότα της τοπικής Ιστορίας: «Θυμόμουν από όσα μας έλεγε ο παππούς μας ο Σόλωνας για
τους Άγγλους και τον Θοδωρή τον Βλάχο [πρωτεργάτη της εξέγερσης της
Σκάλας κατά την αγγλοκρατία με καταγωγή από τα Σπήλια, που τον κρέμασαν οι Άγγλοι]», και ολοκληρώνει με ακόμη νεότερο γεγονός: «[Θυμόμουν]
τον πατέρα μου, εθελοντή των πολέμων 1912-1913».
• αλλά και ο γιορτασμός της 25ης μαρτίου δίνει σπουδαίες δυνατότητες
στους “μικρούς ήρωες” του αντιστασιακού αγώνα. μέχρι τότε η 25η μαρτίου
ήταν απλά μια επίσημη κρατική αργία και μια σχολική γιορτή με εθνικό και
θρησκευτικό περιεχόμενο. για αρκετούς, μάλιστα, ήταν μια ανάμνηση αρνητι-

64. μαρτυρία γεράσιμου μποζά και αγγελο-Διονύση Δεμπόνου. Βλ. και γ. ΒΟΥΛΤεΨΗΣ,
Πρόκληση, ό.π., σ. 45.
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κή, καθώς τη βίωναν στα μεταξικά χρόνια μέσα από την υποχρεωτική ένταξή τους στην εΟν σαν μια βαρετή αγγαρεία. Τώρα τους απελευθερώνει, τους
ανοίγει δρόμους αγωνιστικούς. γι’ αυτό και γρήγορα μετατρέπεται σε σχολική αντιστασιακή πράξη. επειδή απαγορεύεται από τις ιταλικές κατοχικές
αρχές, ο γιορτασμός παίρνει τώρα νέες διαστάσεις και βιώνεται με εντελώς
νέο ενθουσιασμό. και γιορτάζεται είτε με εκδήλωση πατριωτικού περιεχομένου μέσα στο Σχολείο, όπου ψάλλεται και ο εθνικός ύμνος, είτε, όπως συνέβη
στο γυμνάσιο αρρένων του αργοστολιού στις 25 μαρτίου 1942, με αποχή από
τα μαθήματα και συμπλοκές με την ιταλική καραμπινιερία, ενώ από τα ξημερώματα της 25ης η πόλη είχε γεμίσει από τους νέους του εαμ με συνθήματα πατριωτικά και αντιφασιστικά65. ακολούθησε, βέβαια, σύλληψη και
ολιγοήμερη φυλάκιση μαθητών και στη συνέχεια αποβολή από το Σχολείο
τους καθώς και αποβολή μαθητριών66. Aλλά και στο Ληξούρι την ίδια μέρα
μια ομάδα μαθητών του γυμνασίου, που συναντιέται και συζητάει σε ένα δικηγορικό γραφείο της πόλης, γεμίζει τοίχους δημόσιων κτηρίων και σχολικούς χώρους με αυτοσχέδιες αντικατοχικού και πατριωτικού περιεχομένου
προκηρύξεις67. Παρόμοια περίπου περιγράφεται η κατάσταση (συνθήματα,
εθνικός ύμνος, συλλήψεις, ολιγοήμερες αποβολές αλλά και αποβολές “διά
παντός”) κατά το γιορτασμό της εθνικής επετείου και την επόμενη χρονιά68.
ειδικότερα στο Ληξούρι τα μεσάνυχτα της 24ης προς 25η μαρτίου 1943 ο
μαθητής του γυμνασίου κωστής καλός κατορθώνει ως “ελεύθερος σκοπευ-

65. Έχει γράψει ο ΣΠΥρΟΣ ΣΤαμαΤαΤΟΣ, ό.π., σ. 93: «Η πρώτη μεγάλη αντιφασιστική,
πατριωτική εκδήλωση, που ξάφνιασε τον ruffini και την ιταλική διοίκηση, ήταν η αφισοκόλληση και αναγραφή συνθημάτων στους τοίχους του αργοστολιού τη νύχτα ξημερώνοντας η
25η μαρτίου 1942 από ομάδα οργανωμένων στο εαμ νεολαίων. Οι τοίχοι του αργοστολιού
ξημερώθηκαν γεμάτοι με τα φλογερά συνθήματα: Λευτεριά ή Θάνατος, Ζήτω η 25η μαρτίου, Έξω οι Ιταλοί κατακτητές κ.ά.». Συμπληρώνοντας η Ζωή αρσένη μαρτυρεί ότι τότε τοποθέτησαν και ελληνικές σημαιούλες στα δέντρα στην είσοδο της πόλης· η ίδια μάλιστα
έφτασε τα χαράματα στο καθορισμένο μέρος στην είσοδο της πόλης με τον συναγωνιστή της
Στέλιο Τζαννάτο ως ζευγάρι, για να παραπλανήσουν προφανώς την ιταλική σκοπιά, που βρισκόταν στην περιοχή της γεωργικής Σχολής. και εξομολογείται: «Δε θα ξεχάσω το χτυποκάρδι μας και συνάμα τη συγκίνηση που νιώσαμε, όταν τελειώσαμε και αφήναμε πίσω μας
την είσοδο της πόλης γεμάτη αφίσες και σημαιούλες με το “Ζήτω η 25η μαρτίου”». καταθέτω μια ακόμη πληροφορία από τον γεράσιμο γαλιατσάτο (Λαέρτη): έντυπη ταινία με το
σύνθημα “Ζήτω η 25 μαρτίου” κολλήθηκε σε μια πλευρά της ιταλικής σκοπιάς, που βρισκόταν στο Διοικητήριο.
66. ανάμεσα στους συλληφθέντες και φυλακισθέντες μαθητές ήταν οι Βασίλης καππάτος, γεράσιμος κουνάδης, Βασίλης Λουκάτος, γεράσιμος μουσούρης, γιάννης Στεφανίτσης
και Διονύσης Τσακαρισιάνος, οι οποίοι και αποβλήθηκαν μαζί με τον γεράσιμο γοργορίνη και
τις νίτσα κατσιβέλη και Λέλα Παγουλάτου, βλ. Λ. εΛεΥΘεραΤΟΣ, ό.π., σσ. 29-30.
67. Βλ. Λ. εΛεΥΘεραΤΟΣ, ό.π., σσ. 90-91.
68. Βλ. ΣΠ. ΛΟΥκαΤΟΣ, ό.π., τ. α΄, σ. 334.
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τής” να αναρτήσει σε διάφορα σημεία της πόλης αλλά και στο κτήριο του
μαρκάτου, στον πίνακα ανακοινώσεων, όπου οι κατοχικές αρχές τοποθετούσαν τις επίσημες ανακοινώσεις τους, χάρτινες ελληνικές σημαίες μικρού μεγέθους με γραμμένα επάνω τους συνθήματα και στίχους του Δ. Σολωμού69.
κατά τη γερμανική κατοχή οι αρχές δίνουν την άδεια για σχολικούς επετειακούς γιορτασμούς και η γιορτή της 25ης μαρτίου το 1944 στα Σχολεία του
νησιού παίρνει πατριωτικό περιεχόμενο με ομιλίες καθηγητών πλαισιωμένες
με απαγγελίες μαθητών70.
• κοντά στην 25η μαρτίου, αρχίζει να τιμάται και η 28η Οκτωβρίου, επέτειος της ιταλικής εισβολής και άρα μέρα έναρξης του Πολέμου για τους Έλληνες, που τους οδήγησε στην κατοχή71. Την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου
1941 για πρώτη φορά ομάδα μαθητών του γυμνασίου αρρένων αργοστολιού
αναρριχήθηκε στο μαντρότοιχο του προαυλίου του Σχολείου και έσχισε αφίσες
των Ιταλών72.

69. είχε πολύ συγκινητική εξέλιξη η ανάρτηση της χάρτινης σημαίας στο μαρκάτο: διατάχθηκε από τους Ιταλούς ο διορισμένος από αυτούς δήμαρχος της πόλης να εξαφανίσει τη
σημαία και εκείνος παρακάλεσε τον τότε γραμματέα του Δήμου Ληξουριού μπάμπη μαρκέτο να το πράξει· ο τελευταίος την ξεκόλλησε με μεγάλη προσοχή και τη φύλαξε στο σπίτι του
ως ιερό κειμήλιο, για να την παραδώσει μετά από μισόν περίπου αιώνα στο “σημαιοκολλητή”
κ. καλό..., βλ. Λ. εΛεΥΘεραΤΟΣ, ό.π., σσ. 95-97.
70. Βλ. σχετικά ΣΠ. ΛΟΥκαΤΟΣ, ό.π., τ. γ΄, σσ. 194-196, καθώς και Θ. γΙανναΤΟΣ, «Το
άνοιγμα των Σχολείων στο αργοστόλι και ο εορτασμός της 25ης μαρτίου 1944», Ηώς, αρ.
58-60 (1962), σσ. 171-172. κατά τη μαρτυρία του Σπύρου μπουχάγιερ, στην εμπορική
Σχολή ο ομιλητής φιλόλογος Σπύρος Λουκάτος, στέλεχος του τοπικού εαμ, ήταν “χείμαρρος” και κάποια στιγμή λόγω συγκίνησης αναγκάστηκε να διακόψει την ομιλία του, γεγονός
που “ξάφνιασε” τους μαθητές και το υπόλοιπο ακροατήριο.
71. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η πρώτη επέτειος της 28ης Οκτωβρίου γιορτάστηκε
αγωνιστικά κατά την κατοχική περίοδο με πρωτοβουλία του εαμ, βλ. Θ. ΧαΤΖΗΣ, ό.π., τ.
α΄, σσ. 161-164. Το εαμ, που είχε ιδρυθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 1941, με το πρώτο διάγγελμά του προς τον ελληνικό λαό στις 10 Οκτωβρίου 1941, οπότε και έκανε την επίσημη εμφάνισή του, ανάμεσα σε άλλα για την «πρώτη επέτειο της άνανδρης επίθεσης των Ιταλών φασιστών ενάντια στη χώρα μας» καλούσε τους Έλληνες, τις ελληνίδες και τη νέα γενιά:
«στις 28 Οκτωβρίου με κάθε είδους εκδήλωση αγωνιστείτε για το εθνικό ξεκίνημα [που έκανε το εαμ]. [...] μπρος για τον πανεθνικό συναγερμό της 28 Οκτωβρίου». Το κείμενο αυτού
του διαγγέλματος βρίσκεται αναρτημένο στην έκθεση υλικού του μουσείου εθνικής αντίστασης του Δήμου Ηλιούπολης. ευχαριστώ και από τη θέση αυτή το διευθυντή του μουσείου, δημοσιογράφο και ιστορικό ερευνητή κ. Περικλή καπετανόπουλο, που είχε την καλοσύνη
να μου στείλει φωτογραφία τού αναρτημένου στο παραπάνω μουσείο κειμένου του σχετικού
διαγγέλματος.
72. Βλ. Δ. γερΟΛΥμαΤΟΣ, ό.π., σ. 124. «Οπότε την άλλη μέρα», συνεχίζει ο Δ. γερολυμάτος, «ήταν αγριεμένοι οι Ιταλοί. Άρχισαν ανακρίσεις, έφεραν και βάλανε σκοπούς στρατιώτες
στην είσοδο του σχολείου».
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6. Η Πρωτομαγιά

• Η κατάργηση από τις αρχές κατοχής της αργίας της Πρωτομαγιάς
δίνει την αφορμή και την ευκαιρία στο μαθητικό κίνημα να εκδηλώσει τα
αντιφασιστικά του αισθήματα και να κινηθεί ελεύθερα στις εξοχές με τραγούδια πρωτομαγιάτικα αλλά και πατριωτικά. αυτό συνέβη την Πρωτομαγιά του 194273, είχε όμως ως συνέπεια τη σύλληψη και φυλάκιση πολλών
μαθητών και το “πέρασμα στην παρανομία” κάποιων άλλων που ξέφυγαν τη
σύλληψη74.
7. καθήκοντα για ... μεγάλους

• κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής, από τον Σεπτέμβριο του
1943 και μετά, παύει να υπάρχει το πρόβλημα της προσάρτησης, αλλά τότε ο
αγώνας έχει άλλες απαιτήσεις. Ένα τμήμα του μαθητικού κινήματος, εκείνο
που βρίσκεται κάτω από την άμεση καθοδήγηση του εαμ και της εΠΟν, ή
καλύτερα όσοι μαθητές έχουν ήδη ενταχθεί στο εαμ νέων αρχικά και στη
συνέχεια στην εΠΟν αναλαμβάνουν γενικότερα και δυσκολότερα, πιο σύνθετα, καθήκοντα. «ενηλικιωμένοι», εννοείται, αγωνιστικά, οι μαθητές κατά τη
διάρκεια της γερμανικής κατοχής συμμετέχουν σε αντιστασιακές ενέργειες
πέρα και έξω από τους σχολικούς χώρους. και συγκεκριμένα:
– μαθητές συμμετέχουν στο παλλαϊκό συλλαλητήριο στο αργοστόλι της
30ής απριλίου 1943 για την απελευθέρωση και ακύρωση εκτέλεσης στελεχών
του εαμ75.
– μαθητές δραστηριοποιούνται στον προπαγανδιστικό μηχανισμό, που έχει
στήσει το εαμ νέων από τον Ιούλιο του 1943, μετά την απόβαση των Συμμάχων στη Σικελία, για να υπονομεύσει το ηθικό των ανδρών της ιταλικής
μεραρχίας Acqui: δελτίο ειδήσεων και προκηρύξεις στην ιταλική γλώσσα προ-

73. Βλ. ΣΠ. ΛΟΥκαΤΟΣ, ό.π., τ. α΄, σσ. 326-327, καθώς και Λ. εΛεΥΘεραΤΟΣ, ό.π., σ. 31,
όπου όμως από παραδρομή προφανώς αναφέρεται ότι το γεγονός αυτό έγινε την Πρωτομαγιά
του 1943. γλαφυρή είναι και η περιγραφή του Βασίλη μεταξά: «Έτσι, το γλυκανοιξιάτικο
πρωινό παρέες-παρέες τα νειάτα της πόλης ξεκινούν χαρούμενα γελαστά, σκορπώντας πνοή
λευτεριάς κι αγωνιστικής διάθεσης στους δρόμους. [...] Πάνω στον “Τηλέγραφο” στην πιο
ψηλή δηλαδή κορφούλα του λόφου αϊ-Θανασιού υψώνεται μια ελληνική σημαιούλα. [...]».
74. εκατόν περίπου συνολικά μαθητές και “εξωσχολικοί” ήταν οι συλληφθέντες, οι οποίοι
μετά την καραμπινιερία οδηγήθηκαν στις Φυλακές αργοστολιού, για να απελευθερωθούν
από εκεί τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας μετά από διάφορες διαμαρτυρίες και παραστάσεις
στις ιταλικές αρχές, βλ. Δ. γερΟΛΥμαΤΟΣ, ό.π., σσ. 127-128, καθώς και μαρτυρία Παναγή
γεράκη. Ο Βασίλης μεταξάς μας πληροφορεί ότι, καθώς τα αυτοκίνητα μετέφεραν στις Φυλακές τους συλληφθέντες μαθητές, οι τελευταίοι τραγουδούσαν το «κορόϊδο μουσολίνι, κανείς δε θα σου μείνει».
75. μαρτυρείται από όλους σχεδόν τους πληροφορητές μας. αυτό, άλλωστε, το θέμα απασχόλησε και τη Φεκ.
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τρέπουν τους Ιταλούς να εγκαταλείψουν τον Άξονα και τον Πόλεμο και να
απαιτήσουν την επιστροφή στην πατρίδα τους76. Τα αποτελέσματα, αναντίρρητα θετικά, φάνηκαν κατά την ιταλογερμανική σύρραξη.
– μαθητές τρέχουν για τη συλλογή, μεταφορά και φυγάδευση ιταλικού
πολεμικού υλικού, που είναι διάσπαρτο σε χωράφια και χαράδρες μετά την ήττα της μεραρχίας Acqui77, για να σταλεί σχεδόν στο σύνολό του στις δυνάμεις
του εΛαΣ στη Στερεά ελλάδα.
– μαθητές δραστηριοποιούνται ακόμη περισσότερο κατά τη γερμανική
κατοχή σε υπεύθυνες θέσεις, γεγονός που σημαίνει ότι πολλές φορές γίνονται
θύματα διώξεων από τις κατοχικές αρχές, όπως η μαθήτρια Ζωή αρσένη, η
οποία, κατά μαρτυρία της, “φιλοξενήθηκε” στις Φυλακές του αργοστολιού
τους τρεις τελευταίους κατοχικούς μήνες και έτσι ήταν μάρτυρας της απελευθέρωσης των φυλακισμένων πατριωτών από τον εΛαΣ στις 16 Σεπτεμβρίου 194478.
– μαθητές σκέφτονται να “περάσουν” απέναντι στη Στερεά ελλάδα και
να καταταγούν στο αντάρτικο, όπως μαρτυρεί για τον εαυτό του και για άλλους δύο ο Σπύρος αντωνάτος79.

76. Όλοι οι πληροφορητές καταθέτουν, με υπερηφάνεια μάλιστα, αυτήν τη συμβολή τους
στην υπονόμευση του ηθικού των Ιταλών στρατιωτών. Χαρακτηριστικά είναι όσα γράφει γι’
αυτό το θέμα ο α-Δ. ΔεμΠΟνΟΣ, Ημέρες οργής. Dies irae... dies illa..., έκδοση Συνδέσμου Φιλολόγων κεφαλονιάς-Ιθάκης, αργοστόλι 2017, σσ. 33-34: «Το τμήμα νέων [=εαμ νέων],
βλαστοί αστικών και μικροαστικών οικογενειών με πρώιμη ωριμότητα και φαντασία αντάξια
του ενθουσιασμού τους, εφάρμοσαν στην πράξη όχι μόνο διδαχές δοκιμασμένες αλλά και πρακτικές νεοφανείς, για τούτο και εξαιρετικά αποδοτικές, ξεπερνώντας πολλές φορές τους “μεγάλους”, άτομα με αγωνιστικό παρελθόν και δοκιμασμένη επαναστατική δράση. με τρεις
γραφομηχανές και έναν αυτοκατασκευασμένο πολύγραφο στη διάθεσή τους, στάθηκαν όχι
απλώς πολύτιμη επικουρία στους σχεδιασμούς, τα προγράμματα, τις αποφάσεις και τις ενέργειες της τοπικής [εαμικής] ηγεσίας αλλά και πολλές φορές οι αποκλειστικοί υλοποιοί αυτών των σχεδίων. [...] Η ενημέρωση με καθημερινό ιταλόφωνο δελτίο τύπου χρησιμοποιήθηκε
ως πρώτο όπλο σ’ αυτήν την καινοφανή μάχη. Συγχρόνως έντονη αντιπολεμική προπαγάνδα,
διεγείροντας τον πόθο του επαναπατρισμού. [...] επί συνεχείς μήνες καθημερινά, χωρίς ανάπαυλα, διακοπή ή αναστολή, πολυάριθμα τριμελή συνεργεία, χωρισμένα σε τομείς που καθημερινά εναλλάσσονται, ξεχύνονται στους καταυλισμούς, τα εργοτάξια, στους χώρους εργασίας, συγκέντρωσης ή ψυχαγωγίας των Ιταλών. [...]».
77. Όλοι οι πληροφορητές μας επιβεβαιώνουν αυτό το γεγονός. Ο Σπ. αντωνάτος θυμάται ότι μαζί με άλλα παιδιά μετέφερε τέτοιο υλικό στη θέση “Σκοτεινή” στην περιοχή Πινιατώρου έξω από το αργοστολι.
78. Η μαρτυρία της Ζωής αρσένη επιβεβαιώνει όσα αναφέρει ο ΣΠ. ΛΟΥκαΤΟΣ, ό.π., τ. γ΄,
σσ. 448-449.
79. Τελικά, όπως εξομολογείται ο ίδιος, δεν πήγαν, χωρίς να θυμάται το γιατί. Παρόμοια
ματαιώθηκε και η απόπειρα μιας τριμελούς μαθητικής ομάδας του Ληξουριού, η οποία προγραμμάτιζε από τις αρχές του 1942 να καταταχθεί στο αντάρτικο του Ζέρβα, «η φήμη του οποίου είχε προηγηθεί στην κεφαλονιά από αυτήν του εαμ», Λ. εΛεΥΘεραΤΟΣ, ό.π., σσ. 94-95.
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– μαθητές εντάσσονται στον εφεδρικό εΛαΣ – κάποιοι από αυτούς θα χάσουν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος κατά τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των γερμανών.
8. και το τίμημα...
Ωστόσο, η συμμετοχή στο μαθητικό κίνημα είχε το τίμημά της. Υπήρξαν
περιπτώσεις που οι μαθητές έπρεπε να δείξουν ευστροφία και σταθερότητα κατά τις ανακρίσεις, πίστη στον αγώνα και εμπιστοσύνη στους συναγωνιστές.
και πράγματι η εσωτερική δύναμη και το ψυχικό μεγαλείο, που έδειξαν οι μαθητές της κεφαλονιάς, τους καθιστούν μεγάλους “μικρούς ήρωες”, καθώς το
ηθικό τους ανάστημα σηματοδότησε φωτεινά και διαχρονικά τη λεβεντιά της
νιότης και την υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Πολλοί μαθητές οδηγήθηκαν στα κρατητήρια της καραμπινιερίας, όπου
για μέρες ξυλοκοπήθηκαν ή και βασανίστηκαν ακόμη και με φάλαγγα , όπως
από το γυμνάσιο κεραμιών ο Δημήτρης ρένεσης, από το γυμνάσιο αρρένων
αργοστολιού οι Βασίλης καππάτος, Βασίλης Λουκάτος, γιάννης Στεφανίτσης, ανδρέας Χέλμης, γιώργος μποζάς, Διονύσης αντύπας, γεράσιμος
αντύπας, Στέλιος γεννατάς, γεράσιμος γεωργόπουλος, γεράσιμος κουνάδης, γεράσιμος Λαδικός, γεράσιμος μουσούρης, αλέκος Τσουρουνάκης, Χριστόφορος Σπηλιώτης, γεράσιμος γοργορίνης, από τους οποίους τους εφτά τελευταίους80 φυλάκισαν στις Φυλακές αργοστολιού81 και εκτόπισαν αργότερα

αντίθετα, μια άλλη ομάδα πέντε νέων ηλικίας16-20 ετών κατόρθωσε να “περάσει απέναντι”
και να καταταχθεί στον εΛαΣ (ανάμεσα στους οποίους και μαθητές γυμνασίου, όπως ο μάκης Θεοτοκάτος) με πρωτοβουλία του γιάννη Βούλτεψη, βλ. γΙαννΗΣ ΒΟΥΛΤεΨΗΣ, Πρόκληση, ό.π., σσ. 48-58.
80. γράφει στο σημείωμά του ο γεράσιμος μουσούρης: «Τον Φεβρουάριο του 1943 είχαμε
μια συνάντηση στο σπίτι του γερ. κουνάδη με σκοπό να οργανώσουμε μια λοταρία, για να
βγάλουμε λεφτά και να ενισχύσουμε το μαθητικό κίνημα της Ιθάκης. [...] είχαμε αρχίσει να
μαζευόμαστε, όταν μπουκάρανε Ιταλοί καραμπινιέροι. ευτυχώς ήρθανε νωρίς και πιάσανε
μόνο εφτά, αλλοιώτικα θα ’τανε όλη σχεδόν η τάξη. μας περάσανε χειροπέδες και μας πήγαν
κατ’ ευθείαν στις Φυλακές. Πιάσανε τότε τους γερ. κουνάδη, γερ. γεωργόπουλο, γερ. Λαδικό, γερ. μουσούρη, αλέκο Τσουρουνάκη, Χριστόφορο Σπηλιώτη και Στέλιο γεννατά. [κάποιοι από αυτούς είχαν συλληφθεί και στο παρελθόν]. Την επομένη αποφυλάκισαν τον Στέλιο
γεννατά, που ήταν και ο υπαίτιος της σύλληψής μας, γιατί από φλυαρία του είχαμε προδοθεί.
μια δυο μέρες αργότερα συλλάβανε και μας φέρανε τον γερ. γοργορίνη και έτσι είμαστε πάλι
εφτά. Λίγες μέρες μας άφησαν ήσυχους. μια νύχτα όμως μας πήραν στην ασφάλεια [...] και
μας έκαμαν τουλούμι στο ξύλο, για να μαρτυρήσουμε πώς βρέθηκε στα χέρια του γεωργόπουλου ένα φύλλο μιας παράνομης εφημερίδας [της Φωνής του Σκλάβου]. Το ξύλο συνεχίστηκε μέχρι που μας ειδοποίησαν απ’ έξω να πούμε ότι την εφημερίδα έστειλε στη συγκέντρωση ο ν. μπαζίγος που φυγοδικούσε ακόμη. Έτσι το ξύλο σταμάτησε και λίγες μέρες μετά μας έστειλαν στο Λαζαρέτο της κέρκυρας [...]»
81. Όταν αυτοί οι εφτά μαθητές κρατούνταν ακόμη στις Φυλακές, έλαβαν ένα κέικ από
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στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Λαζαρέτο της κέρκυρας82 και από το γυμνάσιο Θηλέων αργοστολιού οι Ζωή αρσένη83 και νίτσα κατσιβέλη84· άλλοι
φυγοδικούσαν, όπως οι Βασίλης μεταξάς, νίκος μαράτος, νίκος μπαζίγος.
Τους δύο τελευταίους συνέλαβαν αργότερα οι Ιταλοί και, αφού αρχικά τους
εκτόπισαν στο Λαζαρέτο, τους μετήγαγαν στη συνέχεια στην Ιταλία (στις
Φυλακές Πρίντεζι και μετά σε στρατόπεδο συγκέντρωσης)85, απ’ όπου θα
απελευθερωθούν από τους Συμμάχους μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας
(Σεπτέμβριος 1943) και θα μεταφερθούν στην αίγυπτο, όπου θα ενταχθούν σε
στρατιωτικές μονάδες (ο νίκος μαράτος στο ναυτικό και ο νίκος μπαζίγος
στην αεροπορία), αλλά θα εμπλακούν στο κίνημα της μέσης ανατολής86 και
θα υποστούν διώξεις (φυλακίση στις φυλακές του Άγκαμ και εκτόπιση στο
στρατόπεδο συγκέντρωσης του κεμπέϊτ στο Σουδάν) και τελικά τον Δεκέμβριο του 1945 θα επιστρέψουν στην ελλάδα87.
Υπήρξαν, βέβαια, και μαθητές που εξαιτίας των διώξεων λιποψύχησαν και

τις συναγωνίστριές τους του γυμνασίου Θηλέων, μέσα στο οποίο βρήκαν σημείωμά τους με
τη φράση «Σας θυμόμαστε» (μαρτυρία γεράσιμου μουσούρη).
82. Στο Λαζαρέτο της κέρκυρας οδηγήθηκαν το Φεβρουάριο του 1943, όπου συνάντησαν
πολλούς μαθητές από το γυμνάσιο της κέρκυρας, ανάμεσά τους και τους κεφαλονίτικης καταγωγής Σπύρο γιαννάτο και Διονύση γιαννάτο· εκεί κρατήθηκαν μέχρι τον Σεπτέμβριο
(συνθηκολόγηση Ιταλίας), οπότε και απελευθερώθηκαν και επέστρεψαν στην κεφαλονιά άλλοι μέσω Λευκάδας και άλλοι μέσω Στερεάς ελλαδας (μαρτυρία γεράσιμου μουσούρη).
83. Η Ζωή αρσένη είχε συλληφθεί και έμεινε φυλακισμένη (στην ίδια αχτίνα με τη Διδώ
Λαυράγκα-κρητικού) κατά τους τελευταίους πέντε μήνες της γερμανικής κατοχής, οπότε
και “έζησε” τις ώρες της απελευθέρωσης των φυλακισμένων αγωνιστών από τους υπέυθυνους του εΛαΣ γεράσιμο γρηγοράτο (αστραπόγιαννο) και Χρήστο καραγιάννη (Διομήδη)
στις 16 Σεπτεμβρίου 1944 (βλ. σχετικά ΣΠ. ΛΟΥκαΤΟΣ, ό.π., τ. γ΄, σσ. 448-449). Σύμφωνα
με τη μαρτυρία της, εκτός από τον αστραπόγιαννο και τον Διομήδη μίλησε και ο Ιταλός αντιστασιακός Amos Pampaloni, οι απελευθερωνόμενοι αγωνιστές τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο
και το “Πέσατε θύματα”, ενώ η εντολή που τους δόθηκε, ήταν να μην ενοχλήσουν φεύγοντας
κανένα φύλακα ή βασανιστή τους.
84. Προφανώς θα υπήρξαν κι άλλοι μαθητές· αυτά όμως τα ονόματα συγκεντρώθηκαν
από τις μαρτυρίες των πληροφορητών μας.
85. Τον αύγουστο του 1943 τους οδήγησαν στο Λαζαρέτο· στην Ιταλία μαζί τους οδηγήθηκε και ο γνωστός αγωνιστής της αριστεράς Βασίλης νεφελούδης· στο ιταλικό στρατόπεδο
συγκέντρωσης βρήκαν Ιταλούς αντιφασίστες και παρτιζάνους του Τίτο (μαρτυρία νίκου μαράτου).
86. Θα συμμετάσχει ο νίκος μαράτος στην κατάληψη του πλοίου, πάνω στο οποίο επέβαινε και ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της αλεξάνδρειας (μαρτυρία νίκου μαράτου).
για το κίνημα της μέσης ανατολής βλ. γΙΩργΗΣ αΘαναΣΙαΔΗΣ, Η πρώτη πράξη της ελληνικής τραγωδίας, εκδ. Σύγχρονη εποχή, αθήνα 1994· ΒαΣΙΛΗΣ νεΦεΛΟΥΔΗΣ, Η εθνική
αντίσταση στη μέση ανατολή, τόμοι α΄και Β΄, ο ίδιος, Έλληνες πολεμιστές στη μέση ανατολή, Ι.κ. μανεΤαΣ, μαχομένη ελλάς - μέση ανατολή 1942-1945, τ. α΄,
87. μαρτυρία νίκου μαράτου.
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υπαναχώρησαν, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το Σχολείο και
να επιστρέψουν στο χωριό τους, κάποιοι από τους οποίους θα ολοκληρώσουν
τις εγκύκλιες σπουδές τους μετά την κατοχή. Υπήρξαν μαθητές που τιμωρήθηκαν με αποβολές ή και με “διά παντός” αποβολή από το Σχολείο88, ενώ άλλοι φυγαδεύονταν ή ακυρωνόταν το Δελτίο τροφίμων της οικογένειάς τους, ή
σφραγιζόταν το κατάστημα των γονιών τους.
Υπήρξαν, τέλος, μαθητές που εκτελέστηκαν από τους γερμανούς ή σκοτώθηκαν κατά τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των τελευταίων τον Ιούλιο
του 1944, όπως οι Σπυράγγελος Παπαναστασάτος, Σπύρος Βαβάσης, μαρίνος Λιναρδάτος, Διονύσης νεόφυτος και Παναγής Πανταζάτος89.

iV. επιλογικά

• μέσα στο καταθλιπτικό κατοχικό τοπίο, «σε στιγμή που ο καταχτητής
κυριαρχούσε πέρα για πέρα, σε στιγμή που οι λακέδες του συνέπιναν μαζί του
και που οι χαφιέδες οργίαζαν ενάντια στην εργατιά και την αγροτιά του τόπου», οι μαθητές νεολαίοι πήραν την απόφαση «ν’ ανοίξουν πρώτοι σ’ όλο το
λαό τις πόρτες στον κόσμο της λευτεριάς» κι έτσι «πρώτοι απ’ τα εφτάνησα
οι μαθητές τ’ αργοστολιού έκαναν την απαρχή για το μεγάλο εθνικοαπελευθερωτικό ξεσηκωμό», υπογραμμίζει στο κείμενο του ο μαθητής εκείνης της
εποχής Βασίλης μεταξάς. αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές, “σαν έτοιμοι από καιρό” με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και σίγουρη πίστη και αποφασιστικότητα δέχτηκαν την εμπλοκή τους στον αντιστασιακό αγώνα. Έτσι, «μέσα από τα θρανία
ακούστηκε το πρώτο εναρκτήριο σάλπισμα του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, μέσα από τους απίστευτους πραγματικά ηρωισμούς της τιμημένης κεφαλονίτικης μαθητικής νεολαίας άρχισε να φυσάει έντονα κι αποφασιστικά ο

88. Σύμφωνα με την Πράξη 3 της 7ης Δεκεμβρίου 1943 του Συλλόγου Διδασκόντων του
γυμνασίου αρρένων του αργοστολιού, κλήθηκαν να δώσουν εξετάσεις “ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες”, επειδή είχαν αποβληθεί κατά την προηγούμενη περίοδο επί ιταλικής κατοχής, οι παρακάτω μαθητές: Παναγής Τρωιάννος, Θεοτόκης Θεοτοκάτος, Σπύρος ρουχωτάς, Στάθης
Τραυλός, γιώργος μιχαλιτσιάνος, γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Παρασκευάς κουτροκόης, νίκος Βελισσάριος, Φίλιππος μοντεσάντος, γεράσιμος-ελευθέριος ραζής, Βαγγέλης κουνάδης, γεράσιμος Δανελάτος, αλέκος κοζάτσας, Διονύσης μεταξάς-μαριάτος, γιώργος γαϊτανίδης, Σπυράγγελος καλός, γεράσιμος Βουτσινάς, Βαγγέλης Πυλαρινός, Διονύσης κυριακάτος, γεράσιμος Πεντόγαλος, Βασίλης μεταξάς, Σπυράγγελος Παπαναστασάτος, Διονύσης γερολυμάτος, γιάννης καλογηράτος, Παναγής Σπυράτος, Φωτάγγελος καλλιβωκάς
και γεράσιμος μποζάς.
89. Βλ. σχετικά ΣΠ. ΛΟΥκαΤΟΣ, ό.π., τ. γ΄, σσ. 38, 324-325, 387, 397, σημ. 429, καθώς
και Λ. εΛεΥΘεραΤΟΣ, ό.π., σσ. 99-112.

168

Πέτρος Πετράτος

άνεμος της εθνικής μας αντίστασης σε τούτα τα λασπωμένα μέρη»90. και η
συμμετοχή ήταν σχεδόν καθολική – κάτι πρωτόγνωρο για εκείνη την εποχή.
• με τις δικές του οργανώσεις και με τη δική του ορμή, τη φαντασία και το
ριψοκίνδυνο, που το διακρίνει, το μαθητικό κίνημα έπαιξε τον ιστορικό του ρόλο. αγωνίστηκε όχι μόνο για τα μαθητικά ζητήματα αλλά και τα γενικότερα
εθνικά-δημοκρατικά. με τη δυναμική τους αντίσταση οι μαθητές της κεφαλονιάς ματαίωσαν ουσιαστικά την πολιτική του εκφασισμού και εξιταλισμού
της νεολαίας, που επεξεργάζονταν οι ιταλικές αρχές κατοχής.
• αναντίρρητα, το μαθητικό κίνημα της κεφαλονιάς διακρίθηκε από μια
δυναμικότητα και ένα ριζοσπαστισμό και γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα ισχυρό
νεανικό κίνημα με ποικίλη δράση. Οι λόγοι αυτής της θαυμαστής άνδρωσης
της μαθητικής νεολαίας σχετίζονται με τη ριζοσπαστική παράδοση του κεφαλονίτικου λαού, με τη στοχευμένη διδασκαλία άξιων δασκάλων και παιδαγωγών στα Σχολεία της μ. εκπαίδευσης –οι ίδιοι ζωντανά παραδείγματα για
τους μαθητές τους– αλλά και με την ορθή σε γενικές γραμμές καθοδήγηση
της εαμικής Οργάνωσης.
• Το αντιστασιακό κίνημα των μαθητών αποτελεί αναμφίβολα οργανικό
κομμάτι του νεανικού κινήματος και αυτό κομμάτι του συνολικού αντιστασιακού κινήματος του νησιού, ωστόσο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, που οφείλονται στις τοπικές εκπαιδευτικές συνθήκες και στα χαρακτηριστικά της
ηλικιακής κατηγορίας, στην οποία ανήκαν οι φορείς/δράστες του. Η σύνδεσή
του, πάντως, και η καθοδήγησή του στη συνέχεια από το εαμ νέων και αργότερα την εΠΟν έδωσε σταθερό προοδευτικό προσανατολισμό και αξιοσημείωτη δυναμική.
• Οι φορείς/δράστες του μαθητικού κινήματος με την ένταξή τους σε αυτό
διαμόρφωσαν ως μελλοντικοί πολίτες την προσωπικότητά τους και καθόρισαν,
στον βαθμό που επέτρεπαν και οι γενικότερες συνθήκες, την κοινωνικοπολιτική τους διαδρομή μέσα στην τοπική τους κοινωνία ή έξω και μακριά από αυτήν, καθώς εκείνη η κατοχική αγωνιστική συμμετοχή προκάλεσε τομές στο
επίπεδο των συνειδήσεων και των συλλογικών νοοτροπιών.

90. από το γραπτό κείμενο του Βασίλη μεταξά.

Λόγος και πράξη του μαθητικού κινήματος στην κεφαλονιά

169

ABstrACt
WorD AnD ACtion of thestuDent-MoVeMent
of KefAloniA During the yeArs
of the oCCuPAtion (1941-1944)

in the years of the italian-german occupation (1941-1944), a serious
resistance movement was developed in Kefalonia. Written and oral testimonies
of the protagonists and members of this movement spell out its genesis and
maturation, its ideological stance and its aims, while certain facts document the
dynamic of the movement, its pioneering character but also the hefty price of
the resistance of the students of Kefalonia.
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Τα δελΤια πληροφοριων Των υπαρχηΓων
ΤηΣ ΣυμμαχιΚηΣ ΣΤραΤιωΤιΚηΣ αποΣΤοληΣ
ΣΤη ΖαΚυνΘο επι ΓερμανιΚηΣ ΚαΤοχηΣ (1944)
Γεωργία Κόκλα-παπαδάτου
φιλόλογος, τ. δ/ντρια δημόσιας Βιβλιοθήκης και ΓαΚ Ζακύνθου

Τους τελευταίους μήνες της Γερμανικής κατοχής (απρίλιο-νοέμβριο
1944) ειδικών επιχειρήσεων (SOE) ολιγομελής Συμμαχική Στρατιωτική
αποστολή, με κωδική ονομασία «Dastard»1, προερχόμενη από το Συμμαχικό
Στρατηγείο μέσης ανατολής, με αρχηγό τον Ζακυνθινό έφεδρο υπολοχαγό
Θεμιστοκλή μαρίνο, έδρασε στη Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και λευκάδα2 και οργάνωσε δίκτυα κατασκοπείας, δολιοφθορών και υπονόμευσης του ηθικού των
γερμανικών δυνάμεων .
η θαλάσσια περιοχή που περιλαμβάνει τα νησιά Ζάκυνθο, Κεφαλονιά,
ιθάκη και λευκάδα, που δεσπόζουν του πατραϊκού κόλπου, απέκτησε στρατηγική σημασία μετά τη συμμαχική εισβολή στη νότιο ιταλία3. οι Σύμμαχοι επιδίωκαν να γνωρίσουν ακριβώς τις δυνάμεις και την ηθική κατάσταση4 των γερμανικών μονάδων στα νησιά και να τα προετοιμάσουν για ενδεχόμενη συμμαχική επιχείρηση, στα πλαίσια και γενικότερου σχεδίου υποκί-

1. Σπυρiδων Γ. πλουμiδηΣ, «η συμμαχική αποστολή «Slipstream» στην κατεχόμενη
Ζάκυνθο(1944)». η΄ διεθνές πανιόνιο Συνέδριο, Κύθηρα 21-25 μαΐου 2006. πρακτικά. Κύθηρα 2009, σ. 456-471 - ΘεμηΣ μαρινοΣ, μυστική αποστολή στο ιόνιο (1944) κωδικός
Dastard, Ίκαρος - ΘεοφιλοΣ ΣαρiΚαΣ, An epic of survival, chapter 4, «Zante island. The
Allied Military Mission. The German Garrison», σσ. 298-365 [φωτοτ. δοκιμίου και με
χειρ.αριθμήσεις]. Βλ. ΓαΚ-αρχεία νομού Ζακύνθου, ελλάδα, αρχείο Κατοχής και εθνικής
αντίστασης, φάκ. ιV, υποφ. 8.
2. η Dastard αποτελείτο από τρεις ολιγομελείς αποστολές με μέλη έλληνες βαθμοφόρους
του βρετανικού στρατού (3 αξιωματικούς καταδρομείς και 3 υπαξιωματικούς ασυρματιστές).
Τις αποστολές «Slipstream» της Ζακύνθου και τις Stinker και Spoilsport της Κεφαλονιάς και
λευκάδας αντίστοιχα. βλ. ΣαριΚαΣ, ό.π., σελ. 300, μαρινοΣ, ό.π., σ. 34-35.
3. ΘεμηΣ μαρινοΣ, ό.π., σ. 15.
4. δελτίο της 1ης μαΐου 1944. βλ. ΓαΚ-αρχεία νομού Ζακύνθου, ελλάδα, αρχείο Κατοχής και εθνικής αντίστασης, φακ. ιV, υποφ. 1, αρ. 1.
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νησης σε ανταρσία και εξουδετέρωσης των γερμανικών φρουρών στην πελοπόννησο5.
Για τους Γερμανούς τα επτάνησα, μέρος της εξωτερικής αμυντικής
γραμμής των δυνάμεων τους στην ελλάδα, είχαν ιδιαίτερη σημασία γιατί σε
περίπτωση σύρραξης στα Βαλκάνια, θα αποτελούσαν αμυντικά Local strong
points, σημεία βαθιά στη περιοχή της μάχης, που θα κρατούσαν σθεναρά ως
«εφεδρεία υπεράσπισης»6. ο Γερμανός ναύαρχος, διοικητής των αμυντικών
οχυρώσεων ιονίου πελάγους, που επισκέφτηκε τη Ζάκυνθο τον ιούλιο 19447,
χαρακτήρισε τις θέσεις Βολιμών και Βασιλικού «ως άκρως σημαντικάς και
προπύργιον της αμύνης του τριγώνου πελοποννήσου-Ζακύνθου-Στ. ελλάδας»8. Γι’ αυτό μέχρι και την τελευταία στιγμή έκαναν οχυρώσεις και προετοιμάζονταν ώστε σε περίπτωση συμμαχικής απόβασης να φθάσουν ενισχύσεις εντός 6 ωρών από την πελοπόννησο. Σ’ αυτό αποσκοπούσαν και οι συχνές μετακινήσεις αξιωματικών και στρατιωτών και οι μεταφορές υλικών,
εφοδίων και προμηθειών, που παρατηρούνταν τον ιούλιο-αύγουστο 19449.
Το κλιμάκιο της Ζακύνθου, κωδικός «Slipstream», με αρχηγό τον έφεδρο
ανθυπολοχαγό Θεόφιλο Σαρίκα (ψευδώνυμο Fly-μύγα) και ασυρματιστή τον
λοχία Γ. διακογιάννη (ψευδώνυμοWasp-σφήκα)10 προερχόμενο από τo μπάρι της ιταλίας έφθασε με υποβρύχιο στις 23-4-1944 στο πόρτο Βρώμη, μικρό
κόλπο στη Bδ πλευρά της Ζακύνθου και εγκαταστάθηκε από τον αρχηγό της
αποστολής «Dastard» Θεμιστοκλή μαρίνο11 στη μονή της παναγίας της
υπεραγάθου12, όπου έστησε σταθμό ασυρμάτου.

5. Σπυριδων Γ. πλουμιδηΣ, ό.π., σσ. 458-460 και μαρινοΣ, ό.π., σσ. 152-153, όπου σημειώνεται ότι το σχέδιο αυτό ήταν άκρως απόρρητο και δεν το γνώριζε η αποστολή.
6. ΘεοφιλοΣ ΣαριΚαΣ, ό.π., σ. 310.
7. δελτίο πληροφοριών των υπαρχηγών της ΣΣα, αρ. 27/ 25-7-44, ό.π., φακ. iV, υποφ. 1,
αρ. 5.
8. δελτίο αρ. 30/2-8-44, ό.π., αρ. 7.
9. δελτίο αρ. 29/29-7-44, ό.π., αρ. 6.
10. ο διακογιάννης αντικαταστάθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου από τον ασυρματιστή
Σπυρίδωνα χαμπέρη, του κλιμακίου της Κεφαλονιάς. (μαρΊνοΣ, ό.π., σ. 175.
11. ο Θέμης μαρίνος, αφού εγκατέστησε το κλιμάκιο Ζακύνθου, πέρασε στις 12 μαΐου
νύχτα με βάρκα στη Κεφαλονιά, με οδηγούς τους Γιάννη λευτάκη ή Καρκατζά και παν.
Βούτο ή Τσιόλη, που έγιναν αμέσως μέλη της αποστολής. (μαρινοΣ, ό.π., σ. 55, βλ. και ιωαννηΣ μαρΓαρηΣ, η εποποιία της εθνικής αντίστασης 1941-1944. ελληνοεκδοτική,1997,
σ.398 «μαρτυρία-διήγηση για την εθνική αντίσταση στην Ζάκυνθο του μίμη αρβανιτάκημαυραντά, από τα λαγκαδάκια Ζακύνθου, στελέχους της ένοπλης ομάδας του εδεΣ».
12. η εγκατάσταση της αποστολής στο μοναστήρι της παναγίας υπεραγάθου δεν ήταν
τυχαία. Το μοναστήρι είναι μετόχι της ιεράς μονής αγίας αικατερίνης Σινά, όπως και η
αγία αικατερίνη στους Κήπους της Ζακύνθου. ο μαρινοΣ (ό.π., σ. 31) πριν ξεκινήσει η αποστολή από το Κάιρο είχε εξασφαλίσει σημείωμα του αρχιεπισκόπου και ηγουμένου της μονής
Σινά πορφυρίου, που έφερε την υπογραφή του και τη σφραγίδα της μονής Σινά, με το οποίο
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οι διαταγές του συμμαχικού στρατηγείου13 (SOE, τομέας πληροφοριών,
επικεφαλής ταγματάρχης Laurence Ed. O’Toole) προς τον αρχηγό ήταν:
α) να συγκεντρώσει πληροφορίες για τον Άξονα
Β) να σαμποτάρει τις εχθρικές εγκαταστάσεις αποφεύγοντας αντίποινα
Γ) να πράξει υπονομευτικά στις εχθρικές μονάδες
δ) να απέχει από κάθε ανάμειξη στα πολιτικά και από κάθε βοήθεια σχετική με την οργάνωση των αντιστασιακών κινήσεων.
με τις γνωριμίες του Ζακυνθινού αρχηγού της «Dastard» Θεμιστοκλή
μαρίνου και τη συμπαράσταση του ηγουμένου της μονής υπεραγάθου νεόφυτου μαρούδα η αποστολή Ζακύνθου γρήγορα επεκτάθηκε και δικτυώθηκε
με περισσότερα από πενήντα14 μέλη15, προσεκτικά διαλεγμένα, προερχόμενα

σύστηνε στον ηγούμενο οποιουδήποτε μετοχίου της μονής Σινά να βοηθήσει αυτούς που το
έφεραν σε ό,τι του ζητήσουν. βλ. μαρινοΣ, ό.π., σ. 46. Σχετικά βλ. και διον. μυλωναΣ-μοΤΤαΣ «ο απελευθερωτικός αγώνας στα μαύρα χρόνια της κατοχής και η Συμμαχική αποστολή στη Ζάκυνθο», εφ. ελεύθερη φωνή, αρ. φ. 336, Ζάκυνθος 15 αυγούστου 1981, σσ. 1,4 και
αρ. φ. 337, Ζάκυνθος 29 αυγούστου 1981, σ. 1, 3. Στους Κήπους οργάνωσε ο ηγούμενος κέντρο μυστικών συναντήσεων των συνεργατών της αποστολής. (μαρινοΣ, ό.π., σ. 48), μέσω
των οποίων είχαν επαφή με την αποστολή τα συνεργαζόμενα μέλη του εδεΣ. (ι. μαρΓαρηΣ,
ό.π., σ. 406.
13. ΘεοφιλοΣ ΣαριΚαΣ, ό.π., σ. 300. (SOE= Special operations executive, διοίκηση ειδικών επιχειρήσεων).
14. ΘεοφιλοΣ ΣαριΚαΣ, ό.π., σ. 339.
15. η σύνθεση της ΣΣα Ζακύνθου ήταν η εξής: 1. αρχηγός Θεόφιλος Σαρίκας(captain
Fly, αριστείδης), λοχαγός, 2. νεόφυτος διον. μαρούδας, ηγούμενος ι.μ. υπεραγάθου,
3. διονύσιος παν. Καρατζάς, υπαρχηγός (τομέας πληροφοριών), 4. νικόλαος διον. λάτας,
υπαρχηγός (τομέας δολιοφθορών-υπονόμευσης), 5. Σπυρίδων χαμπέρης, ασυρματιστής (από
το Σεπτέμβριο είχε αντικαταστήσει το διακογιάννη), 6. αντωνόπουλος Γεώργιος ιωάννου,
ηλεκτρολόγος, 7. Βαλάσης χαράλαμπος του ιακώβου, ναυπηγός, 8. Βαρβιάνης νικόλαος
του αντωνίου, φαρμακοποιός, πρόεδρος της Τεκτονικής Στοάς, 9. Βαρβαρίγος νικόλαος του
ευσταθίου, 10. Βαρθάλης ή μπραχάμης δημήτριος του Σπυρίδωνος, έμπορος, 11. Βερτζάγιας ελευθέριος του διον. (χαλικιάς), αγρότης, 12. Βλαχιώτης Στυλιανός του αγγέλου, λιμενικός, 13. Βούλτσος ιωάννης του αλεξάνδρου, 14. Βούτος παναγιώτης του διονυσίου
(Τσιόλης), αγρότης-ναυτικός, 15. Βουτσινάς αντώνιος του ιωάννου, κτηματίας, 16. Βουτσινά διονυσία του αντωνίου (σύζυγος), 17. Γιαννούλης Σπυρίδων του διονυσίου, τσαγκάρης,
18. Καμπάσης χαράλαμπος του παναγιώτου, λιμενεργάτης, 19. Καρατζάς παναγιώτης
του διονυσίου (ιατρός), 20. Καρατζά ελισάβετ του παναγιώτου (σύζυγος), 21. Καρατζά
ελένη του παναγιώτου (θυγάτηρ), 22. Κωνσταντακόπουλος ή λουβίκης Κωνσταντίνος του
νικολάου, ναυτικός, 23. λάτας Γεράσιμος του διονυσίου, ιδ. υπάλληλος, 24. λευτάκης ιωάννης του πέτρου (Καρκατζάς), αγρότης, ναυτικός, 25. λούντζη νανά του δημητρίου, 26.
Mallia Don Felice (καθολικός ιερέας), 27. μαρίνος νικόλαος του διονυσίου, έμπορος, 28.
μαρούδας αντώνιος δημητρίου (παχούμης), αγρότης-κτηματίας, 29. μαρούδας Στυλιανός
του ιωάννου (μπιλάχας ή μπίχλας), αγρότης, 30. μαρούδας νικόλαος του παναγιώτου,
31. μαρούδας Γεώργιος του παναγιώτου, 32. μαρούδα ρούσσα του παναγ.(θυγάτηρ), 33.
μπαρτζός ή Τηνιός διονύσιος του μιλτιάδου, οικοδόμος, 34. μπάστας ιωάννης του παναγ.,
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από όλα τα κοινωνικά στρώματα πόλης και εξοχής ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση16. Τα μέλη δήλωναν ενόρκως ότι θα υπηρετήσουν μόνο
τους σκοπούς της ΣΣα, ότι μέχρι την απελευθέρωση της ελλάδας θα τηρήσουν απόλυτη μυστικότητα σε ό,τι ακούσουν, ιδούν ή αντιληφθούν, ότι δεν θα
έχουν σχέση και δεν θα αναμειχθούν με καμία πολιτική, στρατιωτική ή ναυτική οργάνωση ή υπηρεσία στην ελλάδα και ότι ο όρος της απόλυτης μυστικότητας θα ίσχυε17 και σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης από τη ΣΣα
για οποιονδήποτε λόγο.
ο Σαρίκας πλαισιώθηκε από δύο υπαρχηγούς, τους διον. Καρατζά και
νικ. λάτα18, που ανέλαβαν αντίστοιχα τους τομείς πληροφοριών και δολιοφθορών-υπονόμευσης. οι υπαρχηγοί έμεναν στην πόλη και επικοινωνούσαν με
τον αρχηγό, που έμενε στα βουνά, εγγράφως με δελτία πληροφοριών μέσω
συνδέσμων, ή προσωπικά, όποτε ήταν απόλυτη ανάγκη, με μυστικές συναντήσεις σε καθορισμένα μέρη στην πόλη ή την εξοχή19. με δελτία επίσης ο αρχη-

ναυτικός-καϊκτσής, 35. μπάστας ή αγιοπετρίτης Στυλιανός του παναγ., ναυτικός-καϊκτσής,
36. μποζίκης δημήτριος του χαραλ. (Τσελέπης), αγρότης, 37. Ξένος δημήτριος του νικολάου (ντάγκλας), 38. παπαγιώργης διονύσιος του παναγιώτου, ταξιτζής, 39. παπαγιώργη Θέκλη σύζυγος διονυσίου, οικοκυρά, 40. παπαγιώργη μαρία του διον (θυγάτηρ), 41. ρόζος Γεώργιος του διον., ταξιτζής, 42. Σαμαλτάνος ιωάννης του Γρηγορίου (ιατρός), 43. Τσιρογιάννης
διονύσιος του αντωνίου, έμπορος, 44. Τσιρογιάννης ιωάννης του αντωνίου, έμπορος, 45. Τσιρογιάννης χρήστος του αντωνίου, έμπορος, 46. χαϊκάλη Άλεξ του ιωάννου, μαθήτρια, 47. χαϊκάλης ιωάννης του διον. (Σαρτάγκουρος), έμπορος, 48. χαϊκάλης διονύσιος του ιωάννου
(Σαρτάγκουρος), 49. χαϊκάλης Γεώργιος του ιωάννου (Τζώρτζης), 50. χαρτάς νικόλαος του
αναστασίου. Βλ. ΓαΚ-αρχεία νομού Ζακύνθου, ελλάδα, αρχείο Κατοχής και εθνικής
αντίστασης, Σαρίκας, personal archives - βλ. και μαρινοΣ, ό.π., σ. 476-479, απ’ όπου και τα
επαγγέλματα των συνδέσμων και συνεργατών. από τον μαρίνο δίνονται ακόμη τα ονόματα: 1.
Κεφαλονίτη-Κουρελή αθηνά, δασκάλα, 2. αντύπας μάριος ιωάννου, ταξιτζής, 3. Τσουκαλάς
νικόλαος, αγρότης, 4. Γιατράς Γεώργιος διον., αγρότης, 5. μαλαπέτσας Άγγελος χαραλ.,
σαπωνοποιός, 6. μαρίνος παναγ. του Γεωργίου, μαθητής, 7. μαρούδας νικόλαος του
Κων/νου, γεωργός, 8. πισκαρδέλης ιωάννης διον., έμπορος, 9. Βαλάσης ιωάννης του ιακώβου, ναυπηγός 10. Βυθούλκας ιωάννης Γεωργίου, ναυτικός, 11. Θεοδόσης Κων/νος, μαθητής,
12. μπάιλας δημήτριος ιω., φοιτητής νομικής, 13. μπάστας νικόλαος Στυλ., ναυτικός-καϊκτσής, 14. χαρτάς παναγιώτης Γεωργίου, πρόεδρος εργατικού Κέντρου Ζακύνθου.
16. ΘεοφιλοΣ ΣαριΚαΣ, ό.π., σ. 339.
17. βλ. την ένορκη δήλωση του υποκελευστή Στυλιανού Βλαχιώτη, μέτωπον 9 μαΐου 44.
και του διον. παπαγιώργη, Ζάκυνθος 7 αυγούστου 1944, ΓαΚ-αρχεία νομού Ζακύνθου,
ελλάδα, αρχείο Κατοχής και εθνικής αντίστασης, φακ. ιV, υποφ. 4, αρ. 1.
18. οι δ. Καρατζάς, τραπεζικός, και ν. λάτας, φοιτητής νομικής, ήταν φίλοι και συμμαθητές του Θεμιστοκλή μαρίνου. Στις γνωριμίες τους, και στις γνωριμίες του ηγούμενου
νεόφυτου στηρίχτηκε η δικτύωση της αποστολής. (μαρiνοΣ, ό.π., σ. 48).
19. Σε πολλά δελτία αναφέρεται ότι ο δ. θα ευρίσκεται τα Σαββατοκύριακα για πιθανή
συνάντηση στο γνωστό μέρος. πρόκειται για το σπίτι του δ. Καρατζά στο χωριό πηγαδάκια.(δελτίο αρ. 43/2-9-44, ό.π., φακ. ιV, υποφ. 1, αρ. 16).
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γός έδινε οδηγίες και αποστολής και ο ίδιος κυκλοφορούσε20 είτε με στολή άγγλου αξιωματικού στα βουνά ή την εξοχή21 είτε με πλαστή ελληνική ταυτότητα καλύψεως22 για να έχει προσωπική αντίληψη των κινήσεων των Γερμανών23. οι υπαρχηγοί διαχειρίζονταν χρηματικό ποσό για την κάλυψη αναγκών
της αποστολής και κάθε μήνα απέδιδαν λογαριασμό με δελτίο διαχείρισης, το
οποίο ο αρχηγός επέστρεφε μετά από έλεγχο με το «καλώς έχει»24.
Τα δελτία πληροφοριών των υπαρχηγών δ. Καρατζά και ν. λάτα, απόκεινται στα αρχεία Ζακύνθου και προέρχονται από δωρεά του Θεόφιλου Σαρίκα25.
απευθύνονται όλα: «προς α.». αριστείδης ήταν ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε ο Σαρίκας (Fly). υπογράφονται και από τους δύο υπαρχηγούς με
τα αρχικά των ονομάτων τους δ και ν ενωμένα, τα περισσότερα –σ’ άλλα
παρατίθενται– με τρεις τελείες τριγωνικά διατεταγμένες στις άνω απολή-

20. ο Σαρίκας αναφερόμενος σε έρευνες των Γερμανών για τον εντοπισμό του γράφει
«παράξενο. Το μόνο μικρό μέρος 1.5x1.5 μ. που οι Γερμανοί για δύο ολόκληρες μέρες και νύχτες δεν ερεύνησαν ήταν η κορυφή του κωδωνοστασίου της εκκλησίας του αγ. διονυσίου στο
μέσον της πόλης στο κυρίως λιμάνι!». Βλ. ΣαριΚαΣ, ό.π., σ. 315 - βλ. και επιστολή 30-8-44
προς αριστείδη, ΓαΚ-αρχεία νομού Ζακύνθου, ελλάδα, ό.π., φακ.ιV, υποφ.2, αρ. 7.
21. δελτίο αρ. 43/2-9-44, ό.π., φακ. ιV, υποφ. 1, αρ. 16. - βλ. και επιστολή προς αριστείδη 30-8-44, ό.π., υποφ. 2, αρ. 7.
22. βλ. την πλαστή ταυτότητα καλύψεως του Σαρίκα με επώνυμο Γεώργιος παπαδάτος,
επικυρωμένη από τη γερμανική αστυνομία στα αρχεία νομού Ζακύνθου, ελλάδα, μουσείον
Κατοχής και εθνικής αντίστασης. Σχετικά βλ. μαρινοΣ, ό.π., σ. 4.
23. δελτίο αρ. 40/30-8-44, ΓαΚ-αρχεία νομού Ζακύνθου, ελλάδα, αρχείο Κατοχής
και εθνικής αντίστασης, φακ. ιV, υποφ. 1, αρ. 13, όπου αναφέρουν «Τα ως άνω ποταμόπλοια
είναι πλευρισμένα [...] εις ό σημείον [...] και η Γερμανική ατμάκατος την οποίαν και υμείς
κατά την κάθοδόν σας εις την πόλιν είχατε ίδει».
24. Στις 5 μαΐου αποδίδουν λογαριασμό για τη διόρθωση γραφομηχανής και αγορά γραφικής ύλης [φακέλους, κόλλες, μολύβια]απαραίτητης για το ξεκίνημα της δράσης τους, στις
24 ιουλίου αγοράζουν και στέλνουν μπαταρία αντί 324.000.000 δρχ., για τη φωτογραφική μηχανή του Fly, την 1-8-44 αναφέρουν ότι παρελήφθησαν «οι 10 λίτρες τυρί και 50 λίτρες κρεμμύδια. 6 καρτούτσα λαδιού αγοράστηκαν και από εμάς τυχούσης ευκαιρίας» και στις 3-8-44
ότι εδόθησαν «εις τον Β. και δια τον μήνα αύγουστο $.2, δι’ ατομικά αυτού έξοδα ως υμετέρα
εντολή διαβιβασθείσα δια ν». Βλ. ΓαΚ-αρχεία νομού Ζακύνθου, ελλάδα, ό.π., φακ. ιV,
υποφ. 1, αρ. 1, 5, 7, 8.
25. ο Θεόφιλος Σαρίκας(1916-1988), δικηγόρος αθηνών, αρχηγός της αποστολής Ζακύνθου, δώρισε το αρχείο τα χρόνια 1970-1972. Στο αρχείο κατατέθηκαν αργότερα και φωτοτυπίες του δοκιμίου του κεφαλαίου του σχετικού με τη Ζάκυνθο του ανέκδοτου ακόμη(καθ’
όσον γνωρίζω) βιβλίου του «An epic of survival», που ευγενώς μου παραχωρήθηκαν από την
κ. Marie Blance Σαρίκα και κ. Στέφ. διανέλλο. Το βιβλίο γράφτηκε την περίοδο 1986-1987
όταν ο Θεόφιλος Σαρίκας είχε προσκληθεί ως Research fellow στο Fletcher School of Law and
Diplomacy Tufts στη Βοστώνη. ο θάνατός του όμως το 1988 και ο θάνατος του πρύτανι του
πανεπιστημίου John Roche, λίγους μήνες αργότερα, ματαίωσαν την έκδοση.
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ξεις των γραμμάτων26. Καλύπτουν στο σύνολό τους το χρονικό διάστημα
από 1-5-1944 μέχρι 2-9-1944, είναι αριθμημένα και όπως φαίνεται από
τους αριθμούς τους δεν υπάρχουν όλα. με ενδιάμεσα κενά σώθηκαν ή δωρήθηκαν 16 από 43. πιθανόν δεν γράφτηκαν άλλα λόγω της μετά την 3 Σεπτεμβρίου ραγδαίας εξέλιξης των γεγονότων και των επαφών για παράδοση
των Γερμανών27.
επιστολές άλλων συνεργατών-μελών του δικτύου κατασκοπείας προς τον
αριστείδη είτε επιβεβαιώνουν πληροφορίες είτε συμπληρώνουν κάποια από τα
δελτία28 ενώ το σχετικό με τη Ζάκυνθο και τη Γερμανική φρουρά κεφάλαιο του
ανέκδοτου έργου του Σαρίκα, An epic of survival στηρίζεται και σ’ αυτά τα

26. Τα δελτία είναι γραμμένα σε χαρτί αναφοράς, ριγέ ή λευκό, τα περισσότερα,(ένα σε
φύλλο μεγάλου κατάστιχου) άλλα χειρόγραφα, με μολύβι –ένα με μελάνι– και άλλα δακτυλογραφημένα. Στο πάνω μέρος όλα φέρουν τη στρογγυλή σφραγίδα της ΣΣα με κόκκινο
μελάνι (στο μέσον ZAnTE iSLAnD νηΣοΣ ΖαΚυνΘοΣ - περιμετρικά: ALLiED MiLiTARY
MiSSiOn ΣυμμαχιΚη ΣΤραΤ. αποΣΤολh. Στη πίσω όψη των δελτίων γραμμένο με κόκκινο
μολύβι: FLY.
27. ο υποδιοικητής Κruschard, μετά από επαφές με το μητροπολίτη χρυσόστομο συμφωνούσε να παραδοθεί στη ΣΣα, εάν ολόκληρη η φρουρά μεταφερόταν γρήγορα με συμμαχικά πλοία στην αίγυπτο ή σ’ άλλη συμμαχική βάση και εάν μέχρι τότε κρατούσε τα όπλα
της για να ασφαλιστεί από τον ελαΣ. ο Σαρίκας τον βεβαίωσε ότι δύο συμμαχικά πλοία
με commandos βρίσκονταν ήδη εν πλω από μπάρι προς Ζάκυνθο. (ΣαριΚαΣ, ό.π., σ. 345). η
κατάσταση άλλαξε ανέλπιστα μετά την αποστολή εκ μέρους του εαμ εικοσιτετράωρου τελεσίγραφου για παράδοση σ’ αυτούς. (ΣωΚραΤηΣ ΚωΣΤηΣ, «Το τελεσίγραφο» εφ. ελεύθερη
φωνή, αρ. φ. 338, Ζάκυνθος 5 Σεπτ. 1981 και αρ. 339, Ζάκ. 12 Σεπτ. 1981). η Γκεστάπο
και οι ναζί αξιωματικοί πήραν τον έλεγχο και τη διοίκηση της φρουράς, συνέλαβαν τον υποδιοικητή και δεν παραδόθηκαν. (πλουμιδηΣ, ό.π., σσ. 466-467). ο Στραβόλεμος αγνοεί το
τελεσίγραφο, αποδίδει όμως στην ανάμειξη του εαμ από το Σαρίκα, τον λόγο που έκαμε
τους Γερμανούς να αλλάξουν γνώμη.(διον. ΣΤραΒολεμοΣ, η Ζάκυνθος τα χρόνια της
σκλαβιάς, Ζάκυνθος 1949, σσ. 418-422). οπωσδήποτε η ανάμειξη του εαμ, στο οποίο επ’
ουδενί δεν θα παραδίδονταν οι Γερμανοί, άλλαξε την κατάσταση. «οι Γερμανοί», γράφει ο
Σαρίκας (σ. 363), «αντιμετώπιζαν δύο προτάσεις, εαμ-ελαΣ και ΣΣα, και αποφάσισαν
ότι η ΣΣα στη Ζάκυνθο περιβαλλόμενη από αντάρτες του εαμ ήταν εκ των πραγμάτων
αδύνατον να τους προστατέψει. προτίμησαν να πολεμήσουν και να αποχωρήσουν με πιθανό
κίνδυνο περιβαλλόμενο από στρατιωτική τιμή αντί του παρόντος και βέβαιου κινδύνου του
ελαΣ» (βλ. και μαρινοΣ, ό.π., σσ. 246-251). ο μαυραντάς (εδεΣ) αποδίδει το ναυάγιο
της παράδοσης στο ότι δεν ήλθαν συμμαχικές δυνάμεις, όπως είχε υποσχεθεί ο Σαρίκας
(μαρΓαρηΣ, ό.π., σ. 407).
28. Στις επιστολές αυτές η προσφώνηση είναι: «Κε αρ.», «Κύριε αριστείδη», «αγαπητέ
Κύριε», «αγαπητέ φίλε», και υπογράφονται επίσης με αρχικά: δ., νΣμ (μονογραφή με τρεις
τελείες στις κάτω απολήξεις), 201 ή με μονογραφή. ο νΣμ είναι ο νικ. μπισκίνης και ο 201
ο γιατρός διον. Καλόφωνος, μέλη του εδεΣ. (Το σημειώνει ο Σαρίκας πάνω στην επιστολή). ο μπισκίνης και Καλόφωνος, ως αντιπρόσωποι του εδεΣ υπόγραψαν το πρωτόκολλο
Συνεργασίας μεταξύ εαμ-εδεΣ. Βλ. ΓαΚ-αρχεία νομού Ζακύνθου, ελλάδα, ό.π., φακ.
ιV, υποφ. 7, αρ. 1.
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πρόσωπα προσδιορίζονται με τα αρχικά του ονόματός τους. είναι οι Β., μ.μ.,
δ.μ., μπ., σύνδεσμοι και πληροφοριοδότες29. Στα δελτία πληροφοριών καταγράφονται σημαντικές πληροφορίες για τις δυνάμεις κατοχής,(κατανομή,
οχυρώσεις, οπλισμός, ηθικό, κινήσεις, αποχώρηση) και για τις οργανωτικές
και επιχειρησιακές δραστηριότητες της αποστολής.

i. εχθρικές δυνάμεις
οι Γερμανοί αξιωματικοί του 7ου τάγματος του 999 Συντάγματος οχυρών
που έδρευε στη Ζάκυνθο-1642 Γερμανοί και 280 ιταλοί του πυροβολικού30 υπό
τις διαταγές του υπολοχαγού Meglio31, κατά βαθμούς και αρμοδιότητες,
όπως αναφέρονται στα δελτία, ήταν οι: Ταγματάρχης Lueth, διοικητής, ταγματάρχης πυροβολικού Kruschard, υποδιοικητής, υποπλοίαρχος Brueck, μηχανικός, διοικητής των ναυτικών εγκαταστάσεων και του λιμένος Ζακύνθου,
δεύτερος υποπλοίαρχος Schultzke, υπασπιστής του ταγματάρχη Lueth. Άλλοι
αξιωματικοί με ειδικά καθήκοντα κατά λόχους ήταν οι: λοχαγός holler (25η
Compania φλόκα-Θεοδωρίτση), ανθυπολοχαγός Boerens (φρούραρχος), λοχαγός Worms (batteria αγ. Σώστης), λοχαγός Fischer (27η Compania Καλαμάκι), ανθυπολοχαγός Kreutzmann (26η Compania Τσιλιβή), ανθυπολοχαγός Schwerferga (μέρος 26ης Compania αλυκές-Καταστάρι), λοχαγός
Lippert (3η Batteria Καλαμάκι), Fechter (28η Compania πόλη), ο υπαξιωματικός Denter (της Γκεστάπο), ο λοχίας Anton Wirdgruber (αυστριακός)32, ο
αξιωματικός Lajens, αντικαταστάτης του Fischer33.

29. Σε δύο μόνο από τα υπάρχοντα δελτία αναφέρονται επώνυμα. ο [Σταμάτης] Τζίμης,
στο δελτίο της 8-7-1944 και ο [νικ.] μπισκίνης στο αρ. 43, και οι δύο μέλη του εδεΣ. Βλ.
ΓαΚ-αρχεία νομού Ζακύνθου, ελλάδα, ό.π., φακ. ιV, υποφ. 1, αρ. 2, 16.
30. ΘεοφιλοΣ ΣαριΚαΣ, ό.π., σ. 300, όπου αναφέρεται σε τηλεγράφημα του προς Κάιρο
και μπάρι. Στο προσωπικό ημερολόγιό του, 3 Σεπτ., αναφέρονται 1644 Γερμανοί, 2 τάγματα,
και 120 ιταλοί. από τον πλουμίδη (σ. 457) αναφέρονται 1350 «Γερμανοί» και 350 ιταλοί.
31. Τους ιταλούς αυτούς, αφού ορκίστηκαν πίστη στο χίτλερ, είχαν κρατήσει οι Γερμανοί
μετά την παράδοση και αποχώρηση των ιταλών. Βλ. ΣΤραΒολεμοΣ, ό.π., σ. 298 - μαρινοΣ,
ό.π., σ. 142.
32. ΘεοφιλοΣ ΣαριΚαΣ, ό.π., σ. 310.
33. δελτίο αρ. 41/31-8-1944. βλ. ΓαΚ-αρχεία ν. Ζακύνθου, ελλάδα, ό.π., φακ. ιV,
υποφ. 1, αρ. 14.
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ii. πράκτορες – οργάνωση
Στο τάγμα αυτό που χαρακτηριζόταν από εθνική και πολιτική ανομοιογένεια34 και απαρτιζόταν από Γερμανούς, πολωνούς και αυστριακούς35, πολλούς εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου36 και πολιτικούς καταδίκους,
μέλη του παράνομου Κομμουνιστικού Κόμματος της Γερμανίας και άλλων
αριστερών οργανώσεων37, αναζήτησε η αποστολή επαφή με αντιφρονούντα
στοιχεία και το πέτυχε στο πρόσωπο του αυστριακού λοχία Anton Wirdgruber, τον οποίο προσέγγισε ο λάτας και τον έφερε σε επαφή με το Σαρίκα38.
Σύνδεση με ιταλούς αντιφασίστες η αποστολή πέτυχε μέσω του καθολικού ιερέα Don Felice Mallia, που έφερε σε επαφή τους υπαρχηγούς με τον υπολοχαγό Felice Meglio39. από τα υπάρχοντα δελτία40 φαίνεται ότι η αποστολή πέτυχε την επαφή με τους αντιφρονούντες τον ιούλιο. Γερμανός στρατιώτης που
αναφέρεται σε επιστολή πληροφοριοδότη της αποστολής (18 ιουνίου 1944) ότι
συνελήφθη στις αρχές ιουνίου και οδηγήθηκε στον αριστείδη πιθανώς ήταν
γερμανός αντιφρονών, από τις πρώτες επαφές της αποστολής41.
οι υπαρχηγοί συναντιόνταν με τέσσαρες πράκτορες. Τον ιταλό υπολοχαγό
Felice Meglio (μL στα δελτία), τους δύο βοηθούς του, επιλοχίες G. Fressina
και S. Abadessa42 και το λοχία Anton Wirdgruber, αυστριακό καθηγητή, τον

34. Σπυριδων πλουμιδηΣ, ό.π., σ. 464.
35. ο υποδιοικητής, ταγματάρχης πυροβολικού Κruschard, αναφέρεται ως αυστριακός
και αντιχιτλερικός. (ΣωΚραΤηΣ ΚωΣΤηΣ, ό.π.). δεν είναι ίσως άσχετη με αυτό η πληροφορία(δελτίο αρ. 42/1-9-44, ΓαΚ-αρχεία νομού Ζακύνθου, ελλάδα, ό.π., φακ. iV, υποφ. 1,
αρ. 15) ότι τον διοικητή Luth δεν θα αντικαθιστούσε ο υποδιοικητής Κruschard αλλά άλλος
αξιωματικός, ο οποίος αναμενόταν. αν και τούτο δεν έγινε, οι ενέργειες του, φαίνεται, παρακολουθούνταν από τους ναζί αξιωματικούς, που τελικά τον συνέλαβαν.
36. Στο ποιόν των Γερμανών στρατιωτών «... των οποίων τα χέρια δείχνουν ότι είναι απόφοιτοι κατέργων με τας διαφόρους μπλε εικόνας που είναι σκαλισμένες σ’ αυτά» αναφέρεται
και ο διον. ΣΤραΒολεμοΣ, ό.π., σ. 312.
37. Σπυριδων πλουμιδηΣ, ό.π., σ. 464.
38. ΘεμηΣ μαρινοΣ, ό.π.,σ. 226.
39. ΘεμηΣ μαρινοΣ, ό.π., σσ. 143-144.
40. δελτία 8-7-44, αρ. 26, 29, ΓαΚ-αρχεία νομού Ζακύνθου, ελλάδα, ό.π., φακ. iV,
υποφ. 1, αρ. 2.4, 6. βλ. και πλουμiδηΣ, ό.π., σ. 462.
41. η επιστολή είναι γραμμένη από τον νικ. μπισκίνη του εδεΣ 8 μέρες μετά τη υπογραφή του πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ εαμ και εδεΣ, όταν υπήρχαν ακόμη οι δύο
ομάδες ενόπλων, εαμ και εδεΣ, που φρουρούσαν το μοναστήρι. ο μπισκίνης διαφωνεί με
τη σύλληψη του Γερμανού και απ’ αυτό συμπεραίνουμε ότι τον «συνέλαβαν» ένοπλοι του
εαμ. «εφόσον», του γράφει, «υπάρχει και η ελαχίστη εκδοχή ότι πρόκειται ίσως περί κατασκόπου δεν πρέπει να αφεθεί αλλ’ εάν όχι πάλι δεν είναι λογικόν να επανέλθει εις την μονάδα
του. πλην όμως είναι συζητήσιμον τι θα πράξουν οι Γερμανοί μετά την εξαφάνισίν του;». Βλ.
ΓαΚ-αρχεία ν. Ζακύνθου, ό.π., φακ. ιV, υποφ. 2, αρ. 1.
42. Στα δελτία αναφέρονται ως βοηθοί του ιταλού λοχαγού. Τους κατονομάζει ο Σαρί-
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αναφερόμενο AnTOniO, που ανήκε στη compania Kreutzman (German forces)
με έδρα το Τσιλιβή43. οι πράκτορες ανέλαβαν τη συλλογή πληροφοριών, τη
διενέργεια δολιοφθορών –«δουλειές» αναφέρονται στα δελτία– και την υπονόμευση του ηθικού των Γερμανών στρατιωτών. Συχνότερες συναντήσεις είχαν
οι υπαρχηγοί με τους ιταλούς πράκτορες που δημιούργησαν αμέσως δίκτυο44
με 20 αρχικά άτομα της απόλυτης εμπιστοσύνης τους, διανεμημένα σε διάφορες γερμανικές μονάδες, απολύτως πρόθυμα να ενεργήσουν με κάθε τρόπο και
μέσο εναντίον των Γερμανών, «δεδομένου ότι τρέφουν άσπονδον μίσος κατ’
αυτών διότι οι περισσότεροι εκ τούτων παρέστησαν μάρτυρες του ιταλικού
δράματος Κεφαλληνίας»45. με μεγάλη ευκολία προσεταιρίστηκαν και πολλούς άλλους συναδέλφους τους με τις ίδιες αντιλήψεις και την ίδια απόφαση
δράσης εναντίον των Γερμανών. «...εις Βολίμας», αναφέρουν οι υπαρχηγοί,
«γίνεται εκ μέρους των ιταλών μια πολύ καλή εργασία οργανώσεως των εκεί
ευρισκομένων ιταλών δια την εν καιρώ εξυπηρέτησιν συμμαχικής ενεργείας
[...]. προσεχή δευτέρα υπάρχει πιθανότης μας παραδώσουν τας ακριβείς θέσεις των εκεί οχυρωματικών έργων και εγκαταστάσεων»46.
ο Meglio οργάνωσε πυρήνες σε διάφορα σημεία με υπεύθυνους αρχηγούς
των υπ’ αυτούς στρατιωτών και παρέδωσε τα ονόματα τους στην αποστολή47.
μέσω των ιταλών η αποστολή είχε πλήρη ενημέρωση για τις δυνάμεις κατοχής, τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τα επάκτια οχυρά και τα αεροπορικό
αμυντικό σύστημα.
η συνάντηση και συζήτηση με τον Antonio παρουσίαζε δυσκολίες . μετά
τη συνάντησή του με τον Σαρίκα, που πρέπει να έγινε τον ιούνιο, ο Antonio
ανέλαβε να οργανώσει ομάδες κατά λόχους αποβλέποντας σε εξέγερση των
μονάδων. η δολοφονική απόπειρα όμως κατά του χίτλερ άλλαξε τα πράγματα. Στις μονάδες τοποθετήθηκαν άνδρες των SS και της Γκεστάπο και οι επαφές και συζητήσεις διακόπηκαν48. «Συνάντησις και συζήτησις μετά τούτου
[AnTOniO]» γράφουν οι υπαρχηγοί στις 8-7-44, «δεν επραγματοποιήθη λόγω
γνωστής υμίν δυσκολίας. Όλαι αι δια τον σκοπόν τούτον προσπάθειαι ν απέ-

κας, ό.π., σ. 357 «μάχη της ελευθερίας». Στα αρχεία ν. Ζακύνθου, μουσείο Κατοχής και
εθνικής αντίστασης, εκτίθεται δεσμίδα ιταλικού τυφεκίου που πρόσφεραν στο Σαρίκα σε ένδειξη ειλικρινούς συνεργασίας τους μετά της συμμαχικής αποστολής.
43. δελτίο αρ. 39/29-8-44, ΓαΚ-αρχεία νομού Ζακύνθου, ελλάδα, αρχείο Κατοχής
και εθνικής αντίστασης, φακ. ιV, υποφ. 1, αρ. 12.
44. δελτίο αρ. 27/24-7-44, ό.π., φακ. ιV, υποφ. 1, αρ. 5.
45. ΘεοφιλοΣ ΣαριΚαΣ, ό.π., σ. 311 και δελτίο αρ. 27/24-7-44, ό.π.
46. δελτίο αρ. 35/19-8-44, βλ. ΓαΚ-αρχεία νομού Ζακύνθου, ελλάδα, ό.π., φακ. ιV,
υποφ. 1, αρ. 9.
47. δελτίο αρ. 30/2-8-44, ό.π., φακ. ιV, υποφ. 1, αρ. 7.
48. ΘεμηΣ μαρινοΣ, ό.π., σ. 227.
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τυχον. ν συνεχίση εντόνους προσπαθείας δια την συνάντησιν μετ’ αυτού»49.
χρειάστηκαν συναντήσεις και κοινωνιολογικές συζητήσεις του ν. λάτα με
τον Antonio προτού αυτός αποφασίσει να συνεργασθεί και πάλι εμπράκτως με
την αποστολή50 προσεταιριζόμενος αρχικά δύο προηγουμένους συνεργάτες
του αλλά και «διακεκριμένον επιστήμονα ήδη Γερμανόν στρατιώτην λόγω της
προϋπηρεσίας του εις στρατόπεδον συγκεντρώσεως αντιχιτλερικών εν Γερμανία [...]» από τις συζητήσεις με τον οποίο συμπέρανε ότι υπήρχε μεταξύ των
στρατιωτών μυστική αντιναζιστική οργάνωση, μέλος της οποίας ήταν ο επιστήμων αυτός51. Όπως φαίνεται από διάφορα δελτία οι επαφές με τον Antonio
δεν ήταν εύκολες και για κάποιο πρόβλημα υγείας52 αλλά και για λόγους
προφύλαξης. οι Γερμανοί γνώριζαν την ύπαρξη αντιναζί στρατιωτών στις τάξεις τους. οι αξιωματικοί και στρατιώτες της Γκεστάπο που είχαν έλθει λίγο
πριν τις 8 ιουλίου στο νησί για να πατάξουν, καθώς έλεγαν, τους κομμουνιστές53 στην πραγματικότητα διασκορπισμένοι σε διάφορους λόχους παρακολουθούσαν τους αντιφρονούντες ενώ υπήρχαν και διαταγές που απαγόρευαν
τις συναντήσεις και επαφές των Γερμανών με ντόπιους54. Γι’ αυτό και τις συναντήσεις τις προκαλούσε ο Antonio και εφ’ όσον οι όροι θα του επέτρεπαν. ο
Antonio οργάνωσε τρεις πυρήνες αντιναζιστών: ένα στην πόλη, δεύτερο στο
Τσιλιβή και τρίτο στις αλυκές. οι πυρήνες αυτοί θα υπονόμευαν το ηθικό των
στρατιωτών, θα έδιναν πληροφορίες και σε περίπτωση αποβάσεως θα παρεμπόδιζαν55 τις Γερμανικές κινήσεις με οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε
τρόπο έκρινε η αποστολή56. η αντιναζί ομάδα αποτελείτο από 120 ιταλούς και

49. δελτίο της 8 ιουλίου 1944, βλ. ΓαΚ-αρχεία νομού Ζακύνθου, ελλάδα, ό.π., φακ. ιV,
υποφ. 1, αρ. 2.
50. δελτίο αρ.29/ 29-7-44, ό.π., αρ. 6.
51. Όπως αναφέρει ο μαρίνος (ό.π., σσ. 226-227) ο Anton τους πληροφόρησε ότι η αντιμιλιταριστική κίνηση είχε εκδηλωθεί το μάιο σε δύο γερμανικούς λόχους και είχε ιδρυθεί Κεντρική επιτροπή και υποεπιτροπές αγώνα. ο ίδιος ανέλαβε να ιδρύσει δική του οργάνωση υπονόμευσης, προσπάθεια που ατόνησε προσωρινά μετά την έλευση των SS και της Γκεστάπο.
52. Στα δελτία αρ. 27/24-7-44, αρ. 29/29-7-44, αρ. 39/29-8-44, βλ. ΓαΚ-αρχεία νομού Ζακύνθου, ελλάδα, ό.π., φακ. ιV, υποφ. 1, αρ. 5, 6, 12, γίνεται αναφορά σε αποκατάσταση ελεύθερης κυκλοφορίας του, σε απαλλαγή από ιατρικές εξετάσεις και σε ανάρρωση του,
ακόμη και ότι ως «αναρρωνύων» θα παρέμενε πιθανόν στη Ζάκυνθο, αν αποχωρούσε ο λόχος
του.
53. δελτίο της 8-7-44, ό.π., αρ. 2.
54. δελτίο αρ. 29-7-1944, ό.π., αρ. 6. «ο συνταγματάρχης OSAM διοικητής του 965 συντάγματος έδωσεν προς τους ενταύθα αξιωματικούς αυστηροτάτας οδηγίας όπως προσέχουν
τους υπ’αυτούς στρατιώτας δεδομένου ότι οι περισσότεροι εξ αυτών είναι επικίνδυνοι και όπως
απαγορεύουν εις αυτούς συζητήσεις και σχέσεις εν γένει με Έλληνες».
55. δελτίο αρ. 29/29-7-44, ό.π.
56. Και πράγματι την κρίσιμη μέρα της 9 Σεπτεμβρίου η εντολή του Fly προς Καρατζά-
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80 Γερμανούς, τα ονόματα των οποίων διαβιβάστηκαν στο Στρατηγείο μέσης
ανατολής57.

iii. Το ηθικό των Γερμανών στρατιωτών
Το ηθικό των Γερμανών στρατιωτών όπως καταγράφεται στα υπάρχοντα
στοιχεία ήταν πεσμένο. Θεωρούσαν ότι η Γερμανία είχε χάσει τον πόλεμο και
εύρισκαν παράλογη τη συνέχισή του. Στρατιώτες του στρατώνα φλόκα-Θεοδωρίτση (διοικητής λοχαγός holler) τον ιούνιο είχαν ακουστεί να λένε «όταν
θα έλθουν οι Άγγλοι εμείς θα πετάξουμε τα όπλα»58. Τον ιούλιο αναφέρεται
ότι το μεγαλύτερο μέρος των Γερμανών στρατιωτών, ήταν απογοητευμένο
γιατί απέτυχε η δολοφονική απόπειρα εναντίον του χίτλερ και πάνω από το
60% αποφασισμένο να μην πολεμήσει καθόλου σε περίπτωση συμμαχικής εισβολής και να παραδοθεί αμέσως. πολλοί Γερμανοί στρατιώτες «είχαν θεαθεί
κλαίοντες»59. Τους απασχολούσε το τί θα γίνουν και πώς θα τους συμπεριφερθούν οι Έλληνες σε περίπτωση υπογραφής ανακωχής και θα ήθελαν μέχρι να
επιστρέψουν στη Γερμανία να διατηρήσουν τον οπλισμό τους μόνο και μόνο
για την προσωπική τους ασφάλεια. Τα ίδια με τους στρατιώτες πρέσβευαν, αν
και δεν εκτίθενταν σε συζητήσεις, και οι αξιωματικοί εκτός από τους από τους
Worms, Fischer, Berens, Kreutzman, που ήταν ακραιφνείς ναζί, και τόσο αντιπαθείς στους στρατιώτες τους, οι δυο πρώτοι, που λεγόταν ότι θα τους φόνευαν στην πρώτη ευκαιρία60.
Το ηθικό τους έπεσε περισσότερο τον αύγουστο με την έναρξη των βομβαρδισμών και τις εξ αυτών απώλειες. πληρώματα που αντικατέστησαν συναδέλφους τους – θύματα του βομβαρδισμού του λιμανιού (21 αυγούστου)
έκλαιγαν κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους61, ενώ φημολογήθηκε62

λάτα ήταν: «Revolt with help of italians and Germans of Wirdgruber», που είχε ως αποτέλεσμα να στασιάσει ένας λόχος Γερμανών και ν’ αρνηθεί να αναχωρήσει. (ΣαριΚαΣ, ό.π., σ. 347
και πλουμιδηΣ, ό.π., σ. 466).
57. ΘεοφιλοΣ ΣαριΚαΣ, ό.π., σ. 342.
58. Στην επιστολή νΣμ. [μπισκίνη] προς τον αριστείδη (18-6-44) σημειώνεται «εξεδηλώθη δια λόγου ανταρσία Γερμανών Στρατιωτών ειπόντες ότι “όταν θα έλθουν οι Άγγλοι θα
πετάξουμε τα όπλα”. ο διοικητής των τους έκαμε λόγον και ζητά ευθύνας». Βλ. ΓαΚ-αρχεία νομού Ζακύνθου, ό.π., φακ. ιV, υποφ. 2, αρ. 1.
59. δελτίο αρ. 29/29-7-44, ό.π., φακ. ιV, υποφ. 1, αρ. 6.
60. δελτία αρ. 29/29-7-44 και αρ. 41/31-8-44, στα οποία αναφέρεται: «ο Fischer έχει
πολλάς αντιπαθείας και μεταξύ των στρατιωτών του ακόμη λόγω του μοχθηρού χαρακτήρος
του», ό.π., αρ. 6, 14.
61. δελτίο αρ. 39/23-8-44, ό.π., αρ. 12.
62. δελτίο αρ. 41/ 31-8-44, ό.π., αρ. 14.
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ότι και πλήρωμα ποταμόπλοιου αρνήθηκε να παραμείνει εντός του πλοίου μέχρι να αποπλεύσουν. ακόμη και οι εθνικοσοσιαλιστές στρατιώτες τα είχαν κυριολεκτικά χαμένα και χλώμιαζαν στο άκουσμα και μόνο της αναχώρησης.
φοβούνταν τους αντάρτες της πελοποννήσου αλλά και της Ζακύνθου, και κυκλοφορούσαν φήμες ότι επειδή θα έμεναν ελάχιστοι Γερμανοί θα έπαιρναν ομήρους63 για να προστατευτούν από τους Ζακυνθινούς αντάρτες64. η αργοπορία
μεταγωγικών πλοίων ενίσχυε την ανησυχία τους και οι συνεχείς ανακλήσεις
διαταγών αναχωρήσεως προκαλούσαν αισθήματα ανασφάλειας και σύγχυσης όπως καθαρά εκφράστηκαν στη φράση Γερμανού στρατιώτη «We don’t
know where to go»65.

iV. οχυρώσεις – οπλισμός – επιχειρησιακοί σχεδιασμοί
οι οχυρώσεις των Γερμανών σημειώνονταν από τους υπαρχηγούς με τις γεωγραφικές συντεταγμένες τους σε απόρρητο στρατιωτικό χάρτη της Ζακύνθου
που τους δόθηκε. «Άνευ χάρτου λεπτομερούς στρατιωτικού πόλεως και περιχώρων αφ’ ενός και ολοκλήρου της νήσου αφ’ ετέρου δεν θα δυνηθώμεν να σας κατατοπίσωμεν ακριβώς», έγραφαν οι υπαρχηγοί την 1 μαΐου 1944 και ζητούσαν
οδηγίες για το πώς και κατά ποίο τρόπο θα σημείωναν τις ακριβείς θέσεις των
εντός και εκτός της πόλεως μονάδων στρατού, πυροβολείων, πολυβολείων, αποθηκών πυρομαχικών και τροφίμων, θέσεων ραδιογωνιομέτρων, γκαράζ αυτοκινήτων, υποστέγων πυροβόλων, οικημάτων όπου έμεναν Γερμανοί στρατιώτες66.
χάρτης που αντέγραψε κρυφά από το Γερμανικό επιτελείο ο ιταλός πράκτορας ML (Meglio)67 επιβεβαίωνε τις θέσεις των αμυντικών οχυρώσεων σ’
ολόκληρη τη Ζάκυνθο, πλην των οχυρώσεων σε Τσιλιβή-αλυκές (εικ. 1), λόγω του επείγοντος της αντιγραφής και της αγνοίας του, κυρίως όμως έδινε
σημαντικές πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό των πυροβόλων και πυρομαχικών, τον τύπο τους και το διαμέτρημά τους, πληροφορίες σημαντικές για την
οργάνωση ενδεχόμενης απόβασης των συμμάχων και αεροπορικών επιδρομών. Σύμφωνα με τον χάρτη και τις πληροφορίες των υπαρχηγών υπήρχαν
(εικ. 2, 3):

63. δελτίο αρ. 41/31-8-44, ό.π. και επιστολή 30-8-44, ό.π., φακ. ιV, υποφ. 2, αρ. 7.
64. διον μυλωναΣ, ό.π., φ. 337, Ζάκ., 29 αυγούστου 1981 «οι Γερμανοί είχαν υπερεκτιμήσει τις δυνάμεις του ελαΣ γι’ αυτό και [...] έμεναν κλεισμένοι μέσα στη χώρα και δεν
τολμούσαν να ξεμυτίσουν κατά τα χωριά».
65. δελτίο αρ.42/ 1-9-44, ΓαΚ-αρχεία νομού Ζακύνθου,ελλάδα, ό.π., αρ. 15.
66. δελτίο της 1-5-1944, ό.π., αρ. 1.
67. δελτίο αρ. 26/21-7-44, ό.π., αρ. 4. Βλ. το χάρτη στα ΓαΚ-αρχεία νομού Ζακύνθου,
ό.π., φακ. ιV, υποφ. 5, αρ. 1.
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α) Γερμανικές οχυρώσεις σε: 1) αλυκές και Τσιλιβή, 2) Βολίμες 3) Κερί
4) Βασιλικό, όπου και τρεις μεγάλοι προβολείς με ακτίνα προς την πελοπόννησο.
Β) πυροβολαρχίες σε: 1. Καλαμάκι (αρχηγός Lippert)68 όπου υπήρχαν
και όλμος ιταλικός 81 χιλ. και 3 μυδραλιοβόλα και 1 τηλεβόλο των 75 χιλ.
(στην ιδιοκτησία Τζαβαλά) 2. Άγ. Σώστη (αρχηγός Worms) με 4 τηλεβόλα
ιταλικά των 47/32 και 3 μυδραλιοβόλα 3. Κρύο νερό με 4 πυροβόλα. πυροβολαρχίες επίσης στις Βολίμες, Βασιλικό, Κερί, Τσιλιβή, Σχινάρι. Στις αλυκές
και Τσιλιβή από 3 πυροβόλα των 75 χιλ. αντιαρματικά μεικτής χρήσεως.
Γ) πυρομαχικά-Τύποι: πυροβόλα Schneider των 105 και 155 χιλ. με πυρομαχικά για μια ή για μιάμιση μέρα πυρός ανάλογα με το διαμέτρημα τους.
δ) αντιαεροπορικά σε Βολίμες, Κερί, Βασιλικό και τρία γύρω από την πόλη light guns ταχυβόλα τύπου Flak italienishe Breda 20 mm, model 1935, που
εξυπηρετούνταν με δεσμίδα πέντε βλημάτων ενισχυμένη από τους Γερμανούς
με μία οβίδα αντιαεροπορική και μία αντιαρματική69 (στο Κάστρο, στον λόφο
εξηνταβελόνι και στους πρόποδες στη θέση ατσαλή και στη περιοχή του λιμανιού70).
ε) ραδιογωνιόμετρα τρία, το ένα στο Κερί και δύο στου Κρωβ (ακρωτήρι) κινούμενα και περιστρεφόμενα. ασύρματος στην πόχαλη (οικία Βουτσινά).
ΣΤ) αποθηκευτικοί χώροι: 1. αποθήκες πυρομαχικών: στις εγκαταστάσεις της οινοποιίας Κοργιανίτη-πέντε μεγάλες αποθήκες-νάρκες ξηράς, οι
πυροκροτητές τους και σε μεγάλη ποσότητα οβίδες, στην αποθήκη μπαγδατόπουλου (οδός ρόιδου-λιθακιάς, θέση Άγ. ιάκωβος) υγρές καύσιμες ύλες
και νάρκες 2. ποσότητες πυρομαχικών στη θέση ατσαλή, στη θέση Κρύο νερό, Βολίμες και Βασιλικό μέσα σε υπόγειες στοές κοντά στα πυροβολεία.
Ζ) ναρκοπέδια κυρίως στις ακτές αγ. Σώστη-Καλαμάκι και αλυκέςΚαταστάρι. Σχεδιάγραμμα και χάρτης (εικ. 4, 5) που έδωσε ο ML, αντιγραμμένος επίσης από το Γερμανικό επιτελείο71, έκαναν γνωστές τις παγιδευμένες με επιπλέουσες νάρκες Βα και ν της Ζακύνθου περιοχές, κόλπος
λαγανά, στενό Ζακύνθου Κυλλήνης και Τσιλιβή-αλυκές, καθώς και τη διάταξη των ναρκοπεδίων στις ακτές αγ. Σώστη-Καλαμάκι και αλυκές-Κατα-

68. Κατά τον Γερμανό ναύαρχο που επισκέφτηκε κατά τα τέλη ιουλίου το νησί, η πυροβολαρχία Καλαμακίου (Lippert) δεν είχε θέση στο σημείο εκείνο, γιατί τα πυρά των πυροβόλων
Βασιλικού και Άγ. Σώστη διασταυρώνονταν. Για τον λόγο αυτό η πυροβολαρχία αυτή από
3-8-44 βρισκόταν υπό αναχώρηση. (δελτία αρ. 31/3-8-44 και 35/19-8-44, ό.π., αρ. 8, 9).
69. δελτίο αρ. 26/21-7-44, ό.π., αρ. 4.
70. ΘεμηΣ μαρινοΣ, ό.π., σ. 150.
71. δελτίο αρ. 35/19-8-1944, ό.π., φακ. ιV, υποφ. 1, αρ. 9 και χάρτη ναρκοπεδίων και
σχεδιαγράμματα Κ1 και Κ2, ό.π., υποφ. 5, αρ. 2, 3.
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στάρι72, την περιοχή στην οποία ήταν δυνατή η αφαίρεση των ναρκών καθώς
και εκείνη στην οποία αποκλειόταν73. Σύμφωνα με αυτά οι νάρκες τοποθετημένες 20-30 μέτρα από τη θάλασσα και σε απόσταση 8 μέτρων οριζοντίως
και καθέτως η μία από την άλλη, καταλάμβαναν, σε λωρίδα πλάτους 16 μέτρων, όλη την παραλία από Καλαμάκι μέχρι αγ. Σώστη (από την πυροβολαρχία Lippert μέχρι την πυροβολαρχία Worms) ενώ δυτικά του αγ. Σώστη οι
Γερμανοί εξακολουθούσαν (και τον αύγουστο) να υπονομεύουν με νάρκες την
περιοχή.
χάρτες και φωτογραφίες των οχυρωματικών έργων, του οπλισμού-πυροβόλων αντιαρματικών κ.λπ. και των ναρκοπεδίων στέλνονταν στο Κάιρο με
το υποβρύχιο που ερχόταν για εφοδιασμό. με το ίδιο υποβρύχιο ερχόταν στη
Ζάκυνθο οπλισμός74 και είδη για σαμποτάζ, που αποθηκεύονταν στην υπεράγαθο ή σ’ άλλα μέρη στην εξοχή και στην πόλη για να παραδοθούν εν καιρώ μέσω των υπαρχηγών στους πράκτορες για ενδεχόμενη εξουδετέρωση
της φρουράς75.
Σχέδιο δράσης είχε καταρτισθεί με την ιταλική ομάδα76 η οποία την κατάλληλη στιγμή θα ενεργούσε παντοιοτρόπως. Το σχέδιο στις περιπτώσεις
αποχώρησης μέρους του γερμανικού στρατού ή συμμαχικής απόβασης πρό-

72. δελτίο αρ. 35/19-8-1944, ό.π., υποφ. 1, αρ. 9. «η παραλία του όρμου αλυκών αναφέρεται από το Meglio απαλλαγμένη από νάρκες ξηράς και ανεξακρίβωτη η ύπαρξη και διάταξη ναρκών ξηράς εις Τσιλιβή». οι πληροφορίες ελέγχονται για την ακρίβειά τους γιατί άνδρες
του δεν εργάζονταν εκεί μονίμως.
73. από την υπονομευμένη περιοχή τμήμα 11/2 χιλιομ. από Καλαμάκι προς αγ. Σώστη, δεν ήταν δυνατόν να εκκαθαρισθεί. Τις νάρκες είχαν τοποθετήσει Γερμανοί στρατιώτες, Γερμανοί περιπολούσαν συνεχώς και η έρευνα στην άμμο ήταν αδύνατη ως επικίνδυνη.
Στην περιοχή αυτή σε λωρίδα μήκους 500 μέτρων είχαν εγκατασπαρθεί νάρκες που εκρήγνυνταν με την πίεση του ανθρωπίνου σώματος και σε άλλη λωρίδα 60 μέτρων υπήρχαν
οπές προς τοποθέτηση φυσιγγίων δυναμίτιδος και σ’ απόσταση 2,5 μετρ. η μια από την άλλη. Το υπόλοιπο 1 χιλιομ. πριν τον αγ. Σώστη ήταν δυνατόν να εκκαθαρισθεί μέσα σε 10
ώρες από δύο άνδρες του Meglio. (δελτίο αρ. 35/198-44, ό.π. και ΘεοφιλοΣ ΣαριΚαΣ, ό.π.,
σσ. 307-308).
74. δελτίο αρ. 39/29-8-1944, ό.π., υποφ. ιV, αρ. 12 βλ. και την έκθεση της διοικούσας
επιτροπής του εδεΣ προς το Σαρίκα 15-7-44 «[...] εάν πληροφορηθούν μερικάς εντοπισμένας φήμας ότι έφθασαν εις τας χείρας σας όπλα απ’ έξω δεν θα διστάσουν να επέμβουν [...]»
και επιστολή 30-8-44 «[...] πως βγήκαν 4 Κύπριοι αξιωματικοί από ένα υποβρύχιο και πως
ξεφόρτωσαν ένα σωρό πράγματα (με όλες τις λεπτομέρειες του ξεφορτώματος, πώς βράχηκε
μερικό εμπόρευμα, με τί σχοινιά το δέσανε κλπ.) [...]». Βλ. ΓαΚ-αρχεία νομού Ζακύνθου,
ό.π., φακ. ιV, υποφ. 2, αρ. 2, 7. Βλ. και μαρινοΣ, ό.π., σ. 172).
75. δελτίο αρ. 39/29-8-44, ό.π., αρ. 12. βλ. και μαρινοΣ, ό.π., σ. 131, όπου αναφέρει αποθήκες της αποστολής στο μοναστήρι, στις αλυκές-Καταστάρι, πηγαδάκια (οικία Καρατζά) στο μετόχι του Σινά στους Κήπους, στην πόλη (ιατρείο παναγιώτη διον. Καρατζά, δίπλα στο φρουραρχείο) και σε σπίτια συνεργατών της αποστολής.
76. δελτίο αρ. 27/ 24-7-44, ό.π., φακ. ιV, υποφ. 1, αρ. 5.
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βλεπε ανατινάξεις αποθηκών πυρομαχικών και καυσίμων υλών77, εφεδρειών,
πυροβολείων κ.λπ., πλωτών μεταφορικών μέσων και μηχανοκίνητων οχημάτων και εξουδετέρωση των ναρκών ξηράς ώστε να δημιουργήσουν δίοδο ακίνδυνη για τις συμμαχικές αποβατικές δυνάμεις στις περιοχές Καλαμάκι-λαγανάς και οπουδήποτε αλλού. Συγχρόνως οι υπεύθυνοι επικεφαλής των ομάδων των διαφόρων θέσεων εφοδιασμένοι από τη ΣΣα με πιστόλια και σφαίρες
θα τα χρησιμοποιούσαν εναντίον των Γερμανών αξιωματικών και υπαξιωματικών που δεν θα παραδίδονταν την ώρα της συμμαχικής επιχείρησης.
οδηγίες για το πού θα κατέφευγαν μετά τις αντιγερμανικές τους ενέργειες σε περίπτωση απόβασης και πώς θα διέφευγαν και θα παρέμεναν στη Ζάκυνθο υπό τις διαταγές της ΣΣα σε περίπτωση γερμανικής αποχώρησης, που
ζητούσαν οι ιταλοί πράκτορες78, δόθηκαν με δελτίο του Σαρίκα προς τους
υπαρχηγούς για να κοινοποιηθούν στον Megliο79. ποίες ήταν οι οδηγίες και
ποίες οι υποσχέσεις προς τους ιταλούς δεν προκύπτει από τα δελτία των υπαρχηγών. προκύπτει μόνο ότι αυτοί ζήτησαν διευκρινίσεις αν οι οδηγίες αφορούσαν στο σύνολο των συνεργατών. «παρακαλούμεν» γράφουν «διασαφηνίσατε
το δυνατόν ταχύτερον την σημασίαν της λέξεως UniT αναγραφομένης εις τας
επί του ιταλικού ζητήματος οδηγίας σας εις την αγγλικήν. Σημαίνει αύτη
μόνο τους τρεις μετά των οποίων συναντώμεθα ή και τους άλλους υπολοίπους
οίτινες θα βοηθήσωσι ενεργώς εις ενδεχομένην απόβασιν;»80.
μετά την αποχώρηση των Γερμανών πάντως και την επικράτηση του
εαμ81 ο Σαρίκας ενδιαφέρθηκε για την τύχη των ιταλών συνεργατών του
και δεν άφησε να ακολουθήσουν την τύχη των συμπατριωτών τους αιχμαλώτων πολέμου, που το εαμ θα έστελνε στον ελαΣ πελοποννήσου. επωφελούμενος της ευκαιρίας του κατάπλου βρετανικής κορβέτας στο λιμάνι επιβίβασε κρυφά τους ιταλούς συνεργάτες του82.
οδηγίες για την υλοποίηση του σχεδίου διενέργειας σαμποτάζ κατά την
αποχώρηση των Γερμανών και τρόπους χρήσεως των προς τούτο μέσων δόθηκαν τον αύγουστο εγγράφως από τον Fly στο Megliο, που σύνταξε και τον κα-

77. ο Meglio σύστηνε να αποφευχθεί η ανατίναξη των αποθηκών Κοργιανίτη και μπαγδατόπουλου γιατί ήταν επικίνδυνο για την πόλη.
78. δελτίο αρ. 27/ 24-7-44, ό.π.
79. «υμέτερον σημερινόν 01.15΄ ελήφθη ώραν 10.30΄. περιεχόμενον ανακοινώσωμεν ML
το ταχύτερον, αν και δ εις χθεσινήν συνάντησιν του μετ’ ανωτέρω κατέστησεν τούτον προσεκτικόν εφ’ όλων όσα αναφέρονται εις το σημερινόν δελτίον σας. Όμως εις προσεχή συνάντησι
μετά ML θα παραδοθή πιστή μετάφρασις οδηγιών σας εις ιταλικήν». (δελτίο αρ. 30/2-8-44,
ό.π., φακ. ιV, υποφ. 1, αρ. 7).
80. δελτίο αρ. 31/3-8-44, ό.π., αρ. 8.
81. διον. ΣΤραΒολεμοΣ, ό.π., σ. 441-562.
82. ΘεμηΣ μαρινοΣ, ό.π., σ. 262.
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τάλογο με τα απαραίτητα υλικά. Βόμβες μαγνητικές και εμπρηστικές, καψύλια δυναμίτιδας, φυσίγγια εκρηκτικής πάστας, φυτίλια κ.ά.83 για σαμποτάζ σε καράβια, ατμόπλοια, ποταμόπλοια κλ.π., από τα οποία παραδόθηκαν
όσα ήταν διαθέσιμα.
ο Σαρίκας επεξεργαζόταν σχέδιο που πρόβλεπε την εξουδετέρωση της
φρουράς με συνδυασμένες ενέργειες συμμαχικής επιδρομής και σύγχρονης
δράσης της ιταλικής και της Γερμανικής ομάδας και του ελαΣ84 με έναρξη
της επιχείρησης την 15 Σεπτεμβρίου, μετά από έγκριση του Συμμαχικού
στρατηγείου που υποσχέθηκε να αποστείλει Βρετανούς κομάντος. Στα δελτία
υπάρχει η εικόνα της προετοιμασίας των δύο ομάδων για την επιχείρηση και
κάποιες νύξεις για το χρόνο δράσης που πλησιάζει. «εφ’ όσον ελπίζομεν ότι η
μοιραία δια τους Γερμανούς της Ζακύνθου στιγμή πλησιάζει, πρέπει να είμεθα
κατά ταύτην ελεύθεροι ν’ ασχοληθώμεν με άλλας εξ ίσου σπουδαίας ενεργείας» γράφουν στις 29 αυγ. και προτείνουν να παραδώσει η αποστολή σε λίγες
μέρες όλα τα άλλα υλικά που ζήτησε ο Meglio «ίνα μη την τελευταίαν στιγμήν
καθ’ ην θα διατάξωμεν, ενδεχομένως ανατινάξεις κλπ σαμποτάζ ξηράς, μας
παρουσιασθή δυσκολία τις περί την παράδοσίν των»85.
λίγες μέρες αργότερα, 2 Σεπτεμβρίου, με αφορμή τις χωρίς προφυλάξεις
κινήσεις του Σαρίκα «προσοχή, του γράφουν, διότι κινδυνεύομεν εν τη πραγματικότητι, και κινδυνεύομεν την τελεταίαν στιγμήν»86.

V. Κίνηση λιμανιού – δολιοφθορές
η κίνηση του λιμανιού γινόταν γνωστή στους συμμάχους μέσω των δελτίων που οι υπαρχηγοί έστελναν στον Σαρίκα. οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις
πλοίων (ημέρα και ώρα), το είδος τους, η χωρητικότητα, τα υλικά που μετέφεραν, η προέλευση και ο προορισμός τους, οι μετακινήσεις και ο αριθμός των
μετακινουμένων Γερμανών στρατιωτών εντός και εκτός Ζακύνθου(αφίξειςαναχωρήσεις).
Γερμανικά επίτακτα, βενζινόπλοια και ιστιοφόρα, 3 έως και 120 τόνων, το
σκάφος της Γκεστάπο, η γερμανική ατμάκατος, άλλη περιπολική-καταδιωκτική, πολεμικά(τορπιλοβόλα 150 τόνων, αντιτορπιλικά-ναρκοθέτιδες) και

83. δελτίο αρ. 39/29-8-44, ό.π., αρ. 12.
84. πλουμιδηΣ, ό.π., σ. 464. μαρiνοΣ, ό.π., σσ. 232-233. Βλ και ΘεOφιλοΣ ΣαρiΚαΣ,
ό.π., σ. 345 όπου σημειώνεται: «Major L.E. O’Tool was ready, if necessary, to be parachuted
into the island».
85. δελτίο αρ. 39/29-8-44, ό.π., αρ. 12.
86. δελτίο αρ. 42/2-9-44, ό.π., αρ. 15.
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ποταμόπλοια, τα πλοία της υπηρεσίας του ερυθρού Σταυρού, γερμανικό τρικινητήριο υδροπλάνο για την παραλαβή των τραυματιών του βομβαρδισμού, κατέπλευσαν στο λιμάνι της Ζακύνθου τους μήνες ιούλιο και αύγουστο από πάπα (Άραξο), Κυλλήνη, πάτρα, Κεφαλονιά, μεσολόγγι και αναχώρησαν για
Κυλλήνη, πάτρα, πειραιά και αλυκές Ζακύνθου. με τα πλοία αυτά διακινήθηκαν ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί και στρατιώτες από και προς τη
Ζάκυνθο καθώς και ο Σουηδός ουδέτερος εντεταλμένος του διεθνούς ερυθρού
Σταυρού [Vilkestall].
μέχρι 23 αυγούστου τα πλοία μετέφεραν βενζίνη, πετρέλαιο, τσιμέντο, πυρομαχικά, όλμους, νάρκες, γραμμές και βαγονέτα ντεκοβίλ, ξυλεία, συρματοπλέγματα, κάρβουνο, βρώμη, τρόφιμα. από 20 αυγούστου απέπλεαν με
στρατιώτες, πολεμοφόδια και άλλο πολεμικό υλικό.
ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι πληροφορίες αυτές όταν άρχισε η αποχώρηση
των Γερμανικών δυνάμεων, καθώς δόθηκε εντολή για διενέργεια σαμποτάζ
από τις ομάδες δολιοφθορών στα πλοία με τα οποία θα έφευγαν. δύο ομάδες
δολιοφθορών είχαν οργανωθεί και εκπαιδευτεί. μία ιταλών του ML και άλλη
ελλήνων. Στα δελτία γίνεται διάκριση των δύο ομάδων87. η ομάδα των ιταλών, που είχε πρόσβαση στις οχυρώσεις, σε αποθήκες και σε συνεργεία οχημάτων, είχε αναλάβει ήπιας μορφής χερσαίες δολιοφθορές, ώστε να μη δημιουργούνται υποψίες σαμποτάζ. η ελληνική ομάδα είχε αναλάβει τις θαλάσσιες δολιοφθορές και αποτελείτο από λιμενεργάτες, ναυπηγούς και πλοιοκτήτες που δούλευαν στο γερμανικό νεώριο στο λιμάνι88.
δολιοφθορές τελικά δεν έγιναν, στην κλίμακα που είχαν σχεδιασθεί και οργανωθεί, καθώς προϋπόθεση της διενέργειας σαμποτάζ ήταν η αποφυγή αντιποίνων. Για να τα αποφύγει η αποστολή δεν επιχείρησε να προβεί σε ανατινάξεις πλοίων μέσα στο λιμάνι, πράγμα που θα ήταν εύκολο και στην ίδια αλλά
και στο εαμ, που είχε καταστρώσει και σχέδιο και διέθετε και ομάδα που θα

87. δελτίο αρ. 40/ 30-8-44 (ό.π., αρ. 13), όπου οι δν αναφέρουν «βόμβαι ωρολογίου είναι
σχεδόν αδύνατον να τοποθετηθούν τόσον από ημάς όσον και υπό της ομάδος ML».
88. μέλος της ελληνικής ομάδας ήταν ο με το αρχικό Β. αναφερόμενος για τον οποίο οι
δν γράφουν «Β. επανήλθεν. αμέσως ήρχισε προσπαθών οργανώση ταχύτατα υπηρεσίαν σαμποτάζ πλοίων». (δελτία αρ. 37/23-8-44 και αρ. 38/24-8-44, βλ. ό.π., αρ. 10, 11).
πρόκειται για έναν από τους αδελφούς Γιάννη και μπάμπη Βαλάση, που μαζί με τους
αδελφούς νικ. και Στυλ. μπάστα (αγιοπετρίτη), ιω. μπάστα, ιω. Βυθούλκα, χαρ. Καμπάση και Κων. Κωνσταντακόπουλο αποτελούσαν την ελληνική ομάδα δολιοφθορών θαλάσσης.
(μαρiνοΣ, ό.π., σ. 479). Σε σαμποτάζ της ομάδας αυτής οφείλεται η βύθιση τριών μεγάλων
πετρελαιοκίνητων μεταφορικών σκαφών με γερμανικά πληρώματα ανοιχτά της Ζακύνθου
που αποδόθηκε σε πρόσκρουση σε νάρκες και ενέργεια συμμαχικού πλοίου και η υπονόμευση
γερμανικού καϊκιού με φορτίο ναρκών ξηράς, που βυθίστηκε μετά τον απόπλου χωρίς να δημιουργηθούν υποψίες σαμποτάζ (μαρινοΣ, ό.π., σ. 237-238).
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μπορούσε να εκτελέσει, εάν, όπως ζητούσε, τους εφοδίαζε η αποστολή με τα
απαραίτητα και κυρίως ωρολογιακές βόμβες89.
μέχρι 29 αυγούστου μεγάλα ατμόπλοια δεν είχαν έλθει. Τα μικρά επίτακτα βενζινόπλοια που έφευγαν με πολεμοφόδια και στρατιώτες από τις αρχές
αυγούστου δε σαμποταρίστηκαν γιατί οι υπαρχηγοί τότε ούτε υλικά για τέτοια «δουλειά» είχαν, ούτε λεπτομερείς οδηγίες, ούτε καν τηλέφωνο για να ειδοποιήσουν εκτάκτως90. Τα μικρής χωρητικότητας (10-50 τόννων) επίτακτα, δεν επιχείρησαν να τα σαμποτάρουν, γιατί μετά δεν θα μπορούσαν να σαμποτάρουν τα μεγάλα ποταμόπλοια που αναμένονταν για τη μεταφορά του
βαρέως υλικού, πυροβόλων, αυτοκινήτων, τρακτέρ κ.λπ., λόγω των μέτρων
που ασφαλώς θα έπαιρναν μετά οι Γερμανοί.
Την τελευταία εβδομάδα του αυγούστου λόγω πολυήμερης θαλασσοταραχής τα μικρά επίτακτα δεν απέπλεαν. φόρτωναν την ίδια μέρα του κατάπλου
και παρέμεναν φορτωμένα και αγκυροβολημένα μακριά από την προκυμαία
φρουρούμενα, περιμένοντας ευνοϊκό καιρό. Έτσι δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί ο απόπλους ώστε την ώρα της φόρτωσης να τοποθετηθούν οι ωρολογιακές βόμβες στο αμπάρι κάτω από τα πυρομαχικά ή στη μηχανή ή κάτω απ’
αυτήν, με ρυθμισμένα τα time pencil, ώστε η έκρηξη να γίνει εν πλω για να
αποφευχθούν σκληρά αντίποινα. εν τω μεταξύ οι Γερμανοί, επειδή περίμεναν
ότι οι Άγγλοι αξιωματικοί, που πίστευαν ότι βρίσκονταν στο νησί91, θα διενεργούσαν σαμποτάζ επί των πλωτών μέσων, είχαν εντείνει την επιτήρηση του
λιμανιού και των προκυμαιών92.
Για τους λόγους αυτούς αλλά και για τη βέβαιη απώλεια του πενταμελούς
πληρώματος κάθε επίτακτου βενζινόπλοιου, που ήταν Ζακυνθινοί προστάτες
πολυμελών οικογενειών, αναβλήθηκε η διενέργεια σαμποτάζ στα μικρά επίτακτα εν αναμονή των μεγάλων γερμανικών ποταμόπλοιων.

89. ο μυλωναΣ (ό.π.) αναφέρει ότι προσπαθούσαν να πείσουν την αποστολή να τους δώσει εφόδια για σαμποτάζ και για ανατίναξη πλοίων μέσα στο λιμάνι. «Τέτοια εφόδια όμως είτε δεν εστάλησαν είτε δεν έφθασαν σε μας», σημειώνει.
90. Έτσι δεν μπόρεσαν να σαμποτάρουν τα βενζινόπλοια που μετέφεραν άνδρες της Γκεστάπο, γιατί δεν είχαν εκρηκτικές εγκαιροφλεγείς βόμβες (δελτίο αρ 31/3-8-44, ό.π., φακ.
ιV, υποφ. 1, αρ. 8), την πυροβολαρχία Lippert –Καλαμακίου– κατά την μεταφορά της, (δελτίο αρ. 35/19-8-44, ό.π., αρ. 9) το βενζινόπλοιο πεΤροΣ 50 τόννων με φορτίο πυρομαχικών
οπλισμού και 35 στρατιώτες και υπαξιωματικούς (δελτίο αρ. 38/24-8-44, ό.π., αρ. 11).
υπήρχαν ελλείψεις υλικών γιατί, το υποβρύχιο που ερχόταν για εφοδιασμό της αποστολής μόλις στις 22 αυγούστου μπόρεσε να επιτύχει ανταπόκριση και να αποβιβάσει εφόδια. (μαρινοΣ, ό.π., σ. 169). βλ. και επιστολή συνεργάτη 30-8-44, ό.π., φακ. ιV, υποφ. 2, αρ. 7).
91. δελτίο αρ 41/31-8-44, ό.π., φακ. ιV, υποφ. 1, αρ. 14, βλ. και ΣαριΚαΣ, ό.π., σ. 315.
92. Τοποθέτησαν φρουρούς σε πολλά σημεία που πριν δεν υπήρχαν, έκαναν αιφνιδιαστικούς
ελέγχους ταυτοτήτων των διερχομένων από την προκυμαία, ακόμα και τις παρόδους- εξόδους
προς την παραλιακή οδό ετοιμάζονταν να φράξουν με συρματόπλεγμα.
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Σαμποτάζ επίσης δεν μπορούσε να γίνει πλέον ούτε στο πολεμικό υλικό
–πυροβόλα, αυτοκίνητα κ.λπ.– που βρίσκονταν στη θέση Άμμος εν αναμονή
πλωτού μεταφορικού μέσου, γιατί οι Γερμανοί εκτός από την ιταλική φρουρά
τοποθέτησαν και γερμανική που παρακολουθούσε κάθε κίνηση. Έτσι οργανώθηκε σαμποτάζ για την τελευταία στιγμή της φόρτωσής τους στο σκάφος, με
τρόπο που υποδείχτηκε στην ιταλική ομάδα, στην οποία παραδόθηκαν τα απαραίτητα υλικά με εντολή να τα χρησιμοποιήσουν για σαμποτάζ μόνο σε πλωτά μέσα Γερμανών.
Στις 30 αυγούστου που ήλθαν 2 ποταμόπλοια με συνοδεία 2 τορπιλακάτων και παρουσίαζαν ενδιαφέρον για σαμποτάζ, ήταν σχεδόν αδύνατο να τοποθετηθούν από τις δύο ομάδες σαμποτάζ ωρολογιακές βόμβες γιατί φρουρείτο πλέον άγρυπνα κάθε κίνηση στο λιμάνι και απομακρυνόταν όποιος,
Γερμανός ή ιταλός, πλησίαζε. Το μόνο σαμποτάζ που αναφέρεται ότι έγινε
είναι η τοποθέτηση πλέον του 1Kg άμμου στα ντεπόζιτα λαδιού των καμιονιών, που φορτώθηκαν στα ποταμόπλοια. η έλλειψη μικρών μαγνητικών
βομβών –δεν είχαν time pencil– που η ιταλική ομάδα ζητούσε επίμονα γιατί
θα μπορούσε εύκολα να τις τοποθετήσει σε κάθε πυροβόλο και καμιόνι που
φορτώθηκε, ακύρωσε την καταστροφή των ποταμόπλοιων και του βαρέως
πολεμικού υλικού93.
προ της αδυναμίας αυτής ο Fly ζήτησε τη συνδρομή της RAF και ακολούθησαν επανειλημμένες αεροπορικές επιδρομές με στόχο να πληγούν τα ποταμόπλοια που απέπλεαν. οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί άρχισαν, ενώ στο λιμάνι
βρίσκονταν τρία αντιτορπιλικά, με θύματα Γερμανούς ναύτες94 και συνεχίστηκαν ασταμάτητα μέχρι την αποχώρηση των Γερμανών95. Άστοχοι όμως
βομβαρδισμοί96 που είχαν αποτέλεσμα την καταστροφή συνοικιών της πόλης,
νεκρούς και τραυματίες εκ του αμάχου πληθυσμού, προκάλεσαν την αγανάκτηση του λαού ώστε να «καταράται την εν Ζακύνθω υπάρχουσαν αΓΓλιΚην προπαΓανδαν περί της υπάρξεως της οποίας και είναι βέβαιος» και
όπως ανέφεραν οι υπαρχηγοί στον αρχηγό ζητώντας του να συστήσει στη
συμμαχική αεροπορία προσοχή στους βομβαρδισμούς97 «εάν ο λαός εγνώριζε
περί των προσώπων της ΣΣα ασφαλώς θα τους ελυντσάριζε εκ του αποτελέσματος των τελευταίων βομβαρδισμών».

93. δελτίο αρ. 41/31-8-44, ό.π.
94. δελτίο αρ. 37/23-8-44, ό.π., φακ. ιV, υποφ. 1, αρ. 10, φ. 1-2 (κίνηση του λιμένος).
95. ΣΤραΒολεμοΣ, ό.π., σσ. 409-412. μαρινοΣ, ό.π., σσ. 245-246.
96. δελτία αρ. 41/31-8-44 και αρ. 43/2-9-44, ό.π., αρ. 14, 16.
97. δελτίο αρ. 43/2-9-44, ό.π., αρ. 16.
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Vi. Γερμανική αποχώρηση
οι συζητήσεις στους γερμανικούς κύκλους για αποχώρηση μέρους ή και
του συνόλου των γερμανικών δυνάμεων και των ιταλών είχαν αρχίσει από τον
ιούλιο98 και εξακολούθησαν μέχρι και το τέλος του αυγούστου σε μια ρευστή
κατάσταση όπου διαταγές σχετικά με το ποίοι και πόσοι αναχωρούν ή παραμένουν, δίνονταν και ανακαλούνταν99. από τα μέσα αυγούστου παρατηρήθηκε γενική σύμπτυξη των δυνάμεων που μετακινούνταν προς την πόλη προς
επιβίβαση. η πορεία της αναχώρησης κυμαινόταν ανάλογα με τον καιρό, τα
μέσα μεταφοράς, τις καθυστερήσεις από βλάβες πλοίων ή κωλυσιεργία πληρωμάτων, τα εμπόδια στην απέναντι ξηρά και τη δράση της RAF100. οι μετακινήσεις αυτές είχαν μεγάλο ενδιαφέρον για την αποστολή και στα δελτία παρατηρείται συνεχής και λεπτομερής ενημέρωση των κινήσεων για πιθανές
ενέργειες σαμποτάζ.
με την έναρξη της αποχώρησης των Γερμανών, σύμφωνα με τηλεγραφική
διαταγή του αρχηγείου μ. ανατολής «εμποδίσατε σαμποτάζ και κατεδαφίσεις»101 η ΣΣα προσανατολιζόταν πλέον στο να εμποδίσει τους Γερμανούς να
εκτελέσουν το σχέδιο αποχώρησης που προέβλεπε ανατινάξεις102 και οργάνωνε με την ιταλική ομάδα τη ματαίωσή τους103.

98. δελτίο αρ. 27/24-7-44, ό.π., αρ. 5.
99. δελτία αρ. 37/23-8-44, αρ. 38/24-8-44, αρ. 40/30-8-44, αρ. 43/2-8-44, ό.π., αρ. 10,
11, 13, 16.
100. δελτία αρ. 31/3-8-44, αρ. 37/ 23-8-44, αρ. 42/1-9-44, ό.π., αρ. 8, 10, 15 και επιστολή 30-8-44, ό.π., φακ. ιV, υποφ. 2, αρ. 7.
101. Bλ. αποκωδικοποιημένο και σε ελληνική μετάφραση: «ΤηλεΓραφημα αριθ. 82DDD
πρώτον. Στοπ. αναφ. υμέτ. 73 της 3ης. Στοπ. Το έργον σας πρέπει τώρα συγκεντρωθή να
εμποδίσετε Γερμανούς καταστρέψουν χρησίμους εγκαταστάσεις. Στοπ. εις την φάσιν ταύτην
του πολέμου χρήσιμοι δολιοφθοραί λαβούσαι χώραν κατά το παρελθόν, θα εμποδίσουν μόνον
Συμμάχους επαναφέρουν ομαλήν κατάστασιν περιοχήν σας όπου απελευθέρωσις φαίνεται παρούσα. Στοπ. αριθ. 77 της 6ης. από Κάιρον προς FLY». μέρος πρώτον. ΓαΚ-αρχεία νομού
Ζακύνθου, ελλάδα, αρχείο Κατοχής και εθνικής αντίστασης, φακ. ιV, υποφ. 3, αρ. 2α.
102. οι Γερμανοί επρόκειτο να εγκαταλείψουν όλοι το νησί εκτός από την 27η compania
του Fischer(Καλαμάκι),ενός τμήματος του μηχανικού του ναυτικού(ομάδα μέρους του τμήματος Bruek και της ιταλικής ομάδας) που θα παρέμεναν για να προβούν σε ανατινάξεις πυροβόλων, πυρομαχικών και οχυρώσεων, του λιμενοβραχίονα, των αποθηκών και κάθε άλλου
που θα μπορούσε να χρησιμεύσει στους συμμάχους. «δι’ αυτό ο ML προτείνει να συστηθεί και
εις τας οργανώσεις και εις όλους τους Έλληνας ν’ αποκόπτουν την τελευταίαν εκείνην στιγμήν όλα τα ηλεκτροφόρα σύρματα της Γερμανικής υπηρεσίας δια ν’ αποφευχθούν ανατινάξεις
αυτοκινήτων». Βλ. δελτίο αρ. 41/31-8-44, ό.π., φακ. ιV, υποφ. 1, αρ. 14.
103. η ιταλική ομάδα απόκοψε τα ηλεκτροφόρα σύρματα της Γερμανικής υπηρεσίας για
να αποφευχθούν ανατινάξεις αυτοκινήτων (δελτίο αρ. 41/31-8-44, ό.π.), αχρήστευσε τις
νάρκες στις αποθήκες Κοργιανίτη και απόκοψε το σύρμα ανάφλεξης και δεν έγινε η ανατίνα-
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Vii. Σχέσεις με τις οργανώσεις
οι αναφορές στις σχέσεις της ΣΣα με τις αντιστασιακές οργανώσεις ή
πρόσωπα που ανήκαν σ’ αυτές, όσες υπάρχουν στα δελτία πληροφοριών, είναι
σχετικές με τον κίνδυνο που διέτρεχε αυτή από διαδόσεις, οι οποίες ακολούθησαν την εγκατάστασή της104, και από εμπλοκή της στις διαμάχες τους. Τις
διαδόσεις προσπαθούσαν να σταματήσουν με άλλες που έφεραν την αποστολή
να έχει αναχωρήσει105 χωρίς πάντοτε να το επιτυγχάνουν106 και δεν ήθελαν
μέλη των οργανώσεων να συζητούν ζητήματα της αποστολής107.
από τη μεταξύ των οργανώσεων διαμάχη βρέθηκε σε δύσκολη θέση η αποστολή όταν αντάρτες του εδεΣ καταζητούσαν να συλλάβουν τον υπαρχηγό
ν. λάτα για να εκδικηθούν στο πρόσωπο του συλλήψεις μελών του εκ μέρους
του εαμ χωρίς να ξέρουν ότι αυτός, ως μέλος της αποστολής, δεν αναμειγνυόταν πλέον σε καμία οργάνωση108. ο κίνδυνος, που ήταν σοβαρός, γιατί θα
μπορούσε ο υπαρχηγός της αποστολής να εκτεθεί στην Γκεστάπο ως μέλος

ξη (ΣαρiΚαΣ, ό.π., σ. 346) και εξουδετέρωσε τις υπονομεύσεις του λιμανιού (ΣαρiΚαΣ, ό.π., σ.
363). φεύγοντας η Γερμανική φρουρά με τα 5 σλέπια στις 12 Σεπτ. βομβαρδίστηκε στις
οξυές, βορειοδυτικά της αιτωλοακαρνανίας από τη RAF της βάσης μπάρι. (ΣαριΚαΣ, ό.π.,
σ. 347).
104. Βλ. την έκθεση της διοικούσας επιτροπής του εδεΣ προς το Σαρίκα 15-7-44 «[...]
εάν πληροφορηθούν μερικάς εντοπισμένας φήμας ότι έφθασαν εις τας χείρας σας όπλα απ’
έξω δεν θα διστάσουν να επέμβουν [...]» και επιστολή προς α. (αγαπητέ φίλε) 30-8-44, για
διαδόσεις περί εφοδιασμού, «διάδοση ευρέως διαδεδομένη πως βγήκαν 4 Κύπριοι αξιωματικοί
από ένα υποβρύχιο και πως ξεφόρτωσαν ένα σωρό πράγματα( με όλες τις λεπτομέρειες του
ξεφορτώματος, πώς βράχηκε μερικό εμπόρευμα, με τί σχοινιά το δέσανε κ.λπ.) [...]». βλ.
ΓαΚ-αρχεία νομού Ζακύνθου, αρχείο Κατοχής και εθνικής αντίστασης, φακ. ιV, υποφ. 2,
αρ. 2, 7.
105. δελτίο της 8-7-44, ό.π., φακ. iV, υποφ. 1, αρ. 2. υπήρχε ηθελημένη σύγχυση περί
της ύπαρξης της αποστολής. Βλ. και Σ.α.Κ. [ΣωΚραΤηΣ ΚωΣΤhΣ], «η ομιλία του κ.Θέμη
μαρίνου», εφ. ελεύθερη φωνή, αρ. 322, Ζάκυνθος 16-5-1981.
106. Βλ. επιστολή προς α. (αγαπητέ φίλε) 30-8-44. ό.π., φακ. ιV, υποφ. 2, αρ. 7, όπου
αναφέρονται:
«Καλέ ποιος αριστείδης;» του λέω «αυτός δεν έχει φύγει τόσο καιρό;». Και ο παναγιώτης απαντά «Τι νομίζεις πως δεν το ξέρω πως ο αριστ. είναι εδώ μαζί μ’ έναν άλλον; [...] Στο
σπίτι μου δεν ξέρω πώς κατάφερε κάποιος και τους κόλλησε πως ο Θ. βρίσκεται στο μπάρι.
μακάρι να βρεθή και κανένας άλλος να τους πη πως τώρα βρίσκεται στο Τόκιο [...]».
107. «[...] Τζίμης εξακολουθεί παριστάνων τον καλώς πληροφορημένον εις τα ζητήματα
της συμμαχικής αποστολής, δηλώσας μάλιστα ότι τελευταίως ηρωτήθη αν πρέπει να αλλάξει
κατάλυμα η συμμαχική αποστολή». (δελτίο της 8-7-44, ό.π., φακ. ιV, υποφ. 1, αρ. 2). Για τις
επισκέψεις των οργανώσεων στην υπεράγαθο προς συνάντηση της αποστολής βλ. ΣΤραΒολεμοΣ, ό.π., σ. 378. μυλωναΣ, ό.π., πλουμiδηΣ, ό.π., σ. 461 και μαρινοΣ, ό.π., σ. 50.
108. Βλ. τις ένορκες δηλώσεις μελών της αποστολής, ΓαΚ-αρχεία νομού Ζακύνθου,
ελλάδα, αρχείο Κατοχής και εθνικής αντίστασης, φακ. ιV, υποφ. 4, αρ. 1, 2.
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του εαμ με απρόβλεπτες συνέπειες109 γι’ αυτήν, απομακρύνθηκε μετά από
έγγραφη παρέμβαση του Fly στη διοικούσα επιτροπή του εδεΣ110 και τη χορήγηση ειδικού δελτίου κυκλοφορίας111 στον λάτα112.
δελτία ταυτότητας ζητούσαν από την αποστολή για την ασφάλειά τους
και οι δύο πράκτορες, Meglio και Antonio, γιατί φοβούνταν μήπως πέσουν στα
χέρια του ελαΣ. οι υπαρχηγοί έστειλαν στον Σαρίκα δελτία ταυτοτήτων για
συμπλήρωση και υπογραφή113, η ΣΣα όμως δεν μπορούσε να επισημοποιήσει
τις σχέσεις της με τον εχθρό114.
η αποστολή, παρ’ όλο που προσπάθεια του Σαρίκα να συμφιλιώσει τις οργανώσεις με την υπογραφή πρωτοκόλλου Συνεργασίας εαμ-εδεΣ115 δεν
τελεσφόρησε116, σ’ όλο το διάστημα της παραμονής της στη Ζάκυνθο είχε
επαφές και με τις δύο οργανώσεις και χρησιμοποίησε μέλη τους ως πληροφοριοδότες και συνδέσμους117. ο Σαρίκας κράτησε ίσες αποστάσεις και από τις

109. δελτίο αρ. 29/29-7-44, ό.π., φακ. ιV, υποφ. 1, αρ. 6.
110. δελτίο αρ. 30/1-8-44, ό.π., αρ. 7, φ. 1
111. Βλ. το φύλλο ελευθέρας κυκλοφορίας μελών της ΣΣα που χορηγούσε ο εδεΣ, ό.π.,
φακ. ιV, υποφ. 7, αρ. 3.
112. «εις τον κ. λάταν χορηγείται ειδικόν δελτίον δια να μη ενοχλείται». (επιστολή προς
αριστείδη, με υπογραφή 201 (διον. Καλόφωνος του εδεΣ), 4-8-1944). Ό.π., φακ. ιV, υποφ.
2, αρ. 3.
113. δελτίο αρ. 30/1-8-44, ό.π., φακ. ιV, υποφ. 1, αρ. 7, φ. 2.
114. ΘεμηΣ μαρινοΣ, ό.π., σ. 236.
115. Το πρωτόκολλο υπογράφτηκε από τους παν. μποζίκη και δημήτριο Βλασσόπουλο,
εκπροσώπους του εαμ και διον. Καλόφωνο και νικ. μπισκίνη, εκπροσώπους του εδεΣ,
παρουσία του αρχηγού της αποστολής Σαρίκα, του εκπροσώπου του ΚΚε διον. μυλωνά και
δύο ουδέτερων αξιωματικών, των ιακ. Στήνιου, λοχαγού μηχανικού και Κων. μποζίκη, ανθυπολοχαγού πεζικού. Σχετικά με το πρωτόκολλο βλ. ΣΤραΒολεμοΣ, ό.π., σ. 379-382. ΘεοφιλοΣ ΣαριΚαΣ, ό.π., σσ. 339-341. Σπυριδων πλουμιδηΣ, ό.π., σ. 461-462. ΘεμηΣ μαρινοΣ, ό.π., σ. 136). ο μυλωναΣ (ό.π., αρ. φ. 336, 15 αυγούστου 1981) αναφέρει ότι η συνεργασία ήταν προϋπόθεση για εξοπλισμό του εαμ. «...να υπογραφή αυτό το σύμφωνο και κατά
κάποιον τρόπο έμπαινε σαν όρος για να πάρουμε ενίσχυση από το Στρατηγείο μ.α.». βλ.το
πρωτόκολλο στα ΓαΚ-αρχεία νομού Ζακύνθου, ελλάδα, αρχείο Κατοχής και εθνικής
αντίστασης, φακ. ιV, υποφ. 7, αρ. 1.
116. Σχετικά με παραβιάσεις του πρωτοκόλλου βλ την έκθεση της διοικούσας επιτροπής
του εδεΣ προς τη ΣΣα (15-6-1944), ό.π., φακ. ιV, υποφ. 2, αρ. 2 Βλ. και μυλωναΣ, ό.π., φ.
337, 29 αυγούστου 1981. η διοικούσα επιτροπή του εδεΣ αποτελείτο τότε από τον πρόεδρο
Σπ. ιθακήσιο και τα μέλη νικόλαο μπισκίνη, διον. πλέσσα (δικαστικό), δημ. Καταιβάτη
(γιατρό) και διον. Καλόφωνο (γιατρό). (μαρινοΣ, ό.π., σ. 156).
117. Σύνδεσμος του εδεΣ στη ΣΣα ήταν ο μίμης αρβανιτάκης-μαυράντας «Και τους
πήγαινα πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές. μια μέρα [...] με έπιασε το Γερμανικό φρουραρχείο, όταν μπήκα στην πόλη. ευτυχώς [...] δεν είχα μαζί μου τον φάκελο πληροφοριών».
(μαρΓαρηΣ, ό.π., σ. 399). Ίσως είναι ο μ.μ. των δελτίων αρ. 41/31-8-44 και αρ. 42/1-944. Βλ. ΓαΚ-αρχεία νομού Ζακύνθου, ελλάδα, αρχείο Κατοχής και εθνικής αντίστασης,
φακ. ιV, υποφ. 1, αρ. 14, 15.

Τα δελτία πληροφοριών των υπαρχηγών της αποστολής στη Ζάκυνθο

193

δυο118, που, καθώς φαίνεται, θα ήθελαν να έχουν λόγο και ενεργό ρόλο στα της
αποστολής προς στήριξη των δικών τους δραστηριοτήτων και συμφερόντων119,
και δεν έπαψε να είναι επιφυλακτικός απέναντί τους μέχρι τέλους. «φυλαχτείτε, έγραφαν οι υπαρχηγοί (2-9-44), γιατί οι δύο παρατάξεις ξέρουν τα πάντα περί συμμαχικής αποστολής»120.
η εσωτερική κατάσταση του νησιού, οι διαμάχες μεταξύ των οργανώσεων121, οι επιθέσεις των Γερμανών κατά των κομμουνιστών και οι συλλήψεις
αυτών122 καταγράφονταν στα δελτία από τους υπαρχηγούς.
Τα δελτία πληροφοριών των υπαρχηγών της ΣΣα, όσα υπάρχουν, μοναδικά εις το είδος τους ως ιστορικά στοιχεία, κάνουν γνωστή την υπονομευτική
δράση της αποστολής στις τάξεις του εχθρού, συμβάλλουν σημαντικά στην
κατανόηση του ρόλου που διαδραμάτισαν όλες οι δυνάμεις που έδρασαν την περίοδο αυτή και έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς είναι αυθεντικά, γραμμένα από
τα πρόσωπα που είχαν τις επαφές με τα αντιφρονούντα και συνεργαζόμενα με
τη ΣΣα στοιχεία από τις τάξεις του εχθρού.
ως καταγραφή των γεγονότων εν τη γενέσει τους, αποτυπώνουν λεπτομερώς το σχεδιασμό και την οργάνωση της επιχείρησης, τους κινδύνους, τις δυσκολίες, τον εφοδιασμό και τις ελλείψεις. παράλληλα συμπληρώνουν ή κά-

ο διον. μυλωναΣ (ό.π.) αναφέρει ότι αυτός ήταν ο σύνδεσμος του εαμ με την αποστολή και σημειώνει «Το εαμ είπε στο Fly, αν θέλει φρουρά, να την εξοπλίσει. δεν τους εξόπλισε και σταμάτησαν τη φρούρηση. Συνεργάζονταν μόνο όπως πρώτα με πληροφορίες».
118. ο ΣΤραΒολεμοΣ (σ. 420) αναφέρει ότι ο Σαρίκας συνεργάστηκε μόνο με το εαμ.
Τις τελευταίες μέρες της αποχώρησης των Γερμανών ο Σαρίκας στηρίχτηκε στον ένοπλο
εαμ-ελαΣ γιατί ουσιαστικά ήταν οι μόνοι ένοπλοι μετά τον αφοπλισμό του εδεΣ. Στις 7
Σεπτεμβρίου εξόπλισε και την επον για την τελική μάχη. Το χάσμα που είχε δημιουργηθεί
μεταξύ των οργανώσεων φαίνεται να επηρέαζε και την παρουσία του εδεΣ κατά τις κρίσιμες ώρες της αποχώρησης των Γερμανών «πού ευρισκόμεθα εις στιγμάς αποχωρήσεως; Και
εάν ναι τότε με την διαμορφωθείσαν εδώ κατάστασιν τι πρόκειται να γίνη. [...] εάν νομίζετε
ότι ενδεχομένως χρειασθώμεν αναμένομεν εντολάς Σας» του έγραφε ο νΣμ (ν.Σ. μπισκίνης) στις 23-8-44. Bλ. επιστολή νΣμ ΓαΚ-αρχεία νομού Ζακύνθου, ό.π., φακ. ιV, υποφ. 2,
αρ. 5.
119. Σε διαφορετικές εκτιμήσεις για τον τρόπο διεξαγωγής του αγώνα και σε παράλειψη
της αποστολής να έλθει σ’ επαφή με το εαμ αναφέρεται ο διον. μυλωνάς, στο άρθρο του «ο
απελευθερωτικός αγώνας στα μαύρα χρόνια της κατοχής και η Συμμαχική αποστολή στη
Ζάκυνθο», εφ. ελεύθερη φωνή, αρ. φ. 336 και 337, Ζάκυνθος 15-8-1981 και 29-8-1981. Βλ.
και μαρινοΣ, ό.π., σ. 50.
120. δελτίο αρ. 43/2-9-44, ΓαΚ-αρχεία νομού Ζακύνθου, ό.π., φακ. ιV, υποφ. 1, αρ. 16.
121. δελτίο αρ. 43/2-9-44, ό.π.
122. δελτία αρ. 27/24-7-44, αρ. 30/2-8-44 («μετεκομίσθησαν εκ Ζακύνθου [...] και
τρεις όμηροι και μία όμηρος εκ των τελευταίως υπό των Γερμανών συλληφθέντων ως Κομμουνιστών-μελών του εαμ»), αρ. 35/19-8-44, αρ. 41/31-8-44, αρ. 43/2-9-44, ό.π., αρ. 5, 7,
9, 14, 16.
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νουν γνωστά άγνωστα από αλλού στοιχεία που αφορούν στις δυνάμεις των
Γερμανών, τη στελέχωση, τον οπλισμό, το ηθικό των στρατιωτών, τα σχέδια
και τις ενέργειές τους τούς τελευταίους μήνες της κατοχής.
η δικτύωση με τα κατάλληλα πρόσωπα είχε αποτέλεσμα την επιτυχή οργάνωση της αποστολής, την εκτεταμένη διείσδυση στις τάξεις του εχθρού και
την αξιόλογη δραστηριότητα στους τομείς κατασκοπείας, υπονόμευσης και
προετοιμασίας για ενδεχόμενη συμμαχική απόβαση, που πραγματοποίησε.
Τα γεγονότα όμως εξελίχτηκαν διαφορετικά. Συμμαχική απόβαση δεν έγινε.
η πρόωρη αποχώρηση των Γερμανών ακύρωσε την εξέγερση της γερμανικής
φρουράς και η παρέμβαση της Γκεστάπο ή η ανάμειξη του εαμ στις συζητήσεις ακύρωσε την παράδοσή της.
η περιορισμένη έκταση της εδαφικής περιοχής του νησιού και οι κίνδυνοι
για τον άμαχο πληθυσμό έκαναν αδύνατη την εκτέλεση εκτεταμένων χερσαίων δολιοφθορών και η προστασία των ζακυνθινών πληρωμάτων επίτακτων
πλοιαρίων περιόρισαν τον αριθμό των θαλασσίων, ενώ η έλλειψη υλικών ανατίναξης την ώρα της αποχώρησης περιόρισε τις εχθρικές απώλειες. παρ’ όλα
αυτά η αποστολή πέτυχε να φύγουν οι Γερμανοί χωρίς να αιματοκυληθεί ο τόπος και να μην καταστραφεί η πόλη.

Τα δελτία πληροφοριών των υπαρχηγών της αποστολής στη Ζάκυνθο

195

παραρΤημα φωΤοΓραφιων - ειΚονων

φωτ. 1:
ο διον. Καρατζάς
υπαρχηγός
της Slipstream (δεξιά)
με τον Θεμιστοκλή μαρίνο,
αρχηγό της αποστολής.
(από το βιβλίο του Θ. μαρίνου,
μυστική αποστολή στο ιόνιο.
Κωδικός Κωδικός Dastard. 2013).

φωτ. 2: ο νικ. λάτας(αριστερά) και ο Θεόφιλος Σαρίκας (δεξιά), υπαρχηγός και αρχηγός
της Slipstream, στη Ζάκυνθο τις πρώτες μέρες μετά την απελευθέρωση.
(από το ανέκδοτο βιβλίο του Θ. Σαρίκα: An epic of survival. (ΓαΚ-αρχεία ν. Ζακύνθου).
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εικ. 1. ο χάρτης των αμυντικών Γερμανικών οχυρώσεων
που αντέγραψε επί διαφανούς
ο ιταλός πράκτορας από το Γερμανικό επιτελείο.
αριστερά υπόμνημα στα γερμανικά.
(ΓαΚ-αρχεία ν. Ζακύνθου)

εικ. 2, 3. αμυντικές οχυρώσεις των Γερμανών στο βόρειο και νότιο τμήμα της Ζακύνθου.
(από το ανέκδοτο βιβλίο του Θ. Σαρίκα: An epic of survival. (ΓαΚ-αρχεία ν. Ζακύνθου)
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εικ. 4. χάρτης των γερμανικών ναρκοπεδίων
που αντέγραψε ο ιταλός πράκτορας
από το Γερμανικό επιτελείο.
(ΓαΚ-αρχεία ν. Ζακύνθου)

εικ. 5. Σχεδιάγραμμα των γερμανικών ναρκοπεδίων λαγανά-Άγ. Σώστη
που παρέδωσε ο ιταλός πράκτορας. (ΓαΚ-αρχεία ν. Ζακύνθου)
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ThE DEPUTY COMMAnDERS’ inTELLiGEnCE REPORTS
OF ThE ALLiED MiLiTARY MiSSiOn DURinG
ThE GERMAn OCCUPATiOn in ZAKYnThOS (1944)

A SOE Allied Military Mission codenamed “Slipstream” took place on
Zakynthos island during the final months of German occupation and its aim was
to organize a network of secret agents, sabotages, the demoralization of the
enemy’s forces (German forces) and to make all necessary preparations for
supporting a probable Allied Landing.
The head of the Mission, Theofilos Sarikas(Captain Fly) being hidden in
the mountainous areas of the island of Zakynthos was secretly in communication
through contacts, with his Deputy Commanders, Dionisios Karatzas (intelligence) and nikolaos Latas (sabotages) with the exchange of the intelligence
Reports.
The intelligence Reports issued by the above Deputy Commanders, reveal
the degree of the penetration into the enemy’s ranks, the spying action of the
Mission and the organizing of multiple actions for undermining the enemy’ s
causes and morale. Are recorded: 1. Meetings and arrangements with dissident
secret agents of the italian and German forces who were thus in collaboration
with the Allies and acted by betraying the German army, the intelligence they
produced and the interception of data and information from the German
General Staff. 2. The organization and the allocation of the German forces, the
defensive fortification projects, the minefields and the maritime zones with
floating (naval) mines, the weapons and their types, used by German officers
and soldiers, their arrivals and departures as well as of those of the ships, the
transported materials and the condition of the morale of the German soldiers. 3.
The organization of sabotages on land and the sea by the Greek and the italian
group of sabotages. 4. The actins plans and the necessary supplies and
equipment for the collaborating dissidents, in order to succeed sabotages and
inflict damages upon the enemy in case of German withdrawal or an Allied
Landing. 5. All perils which threatened the Mission and caused by the disputes
arising between the resistance organizations.
The intelligence Reports contribute to the comprehension of the singular
role played by all involved forces during hat era and have a particular significance as they are written by individuals who were in contact with the dissidents
of the enemy and who consequently collaborated with the Allied Military
Mission.
Regardless the final outcome of the events, the Mission achieved various and
highly important tasks during the time that it had been active.
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ΞαναδιαΒαΖονΤαΣ Την ιΣΤορια
η φαΣιΣΤιΚη προπαΓανδα ΣΤο ιονιο (1941-1943)

δημήτρης δ. αρβανιτάκης
διδάκτωρ, ιστορικός, επιμελητής στο μουσείο μπενάκη

οι κομβικές στιγμές της ιστορίας του ιονίου κατά τον δέκατο όγδοο και
τον δέκατο ένατο αιώνα σήμαιναν, για ευρύτερα ή μικρότερα κοινωνικά στρώματα, μια διαδικασία επανανάγνωσης του παρελθόντος των νησιών1. η αναδιαπραγμάτευση του ιστορικού χρόνου (1) συνδυαζόταν με τους διαφοροποιούμενους άξονες αναφοράς και τους νέους ιστορικούς ορίζοντες, (2) εξαρτώνταν
από την κοινωνική θέση και τις επιδιώξεις ατόμων και κοινωνικών ομάδων
και (3) αποτελούσε βασική μέριμνα των εξωτερικών παραγόντων, των δυνάμεων δηλαδή στις οποίες οφειλόταν η αλλαγή του ιστορικού ορίζοντα. υπ’ αυτή την έννοια, τα στρώματα της συλλογικής μνήμης αναταράσσονταν και
αναδιατάσσονταν κάθε φορά που ένα νέο, διαφορετικό μέλλον ανοιγόταν στον
ιστορικό ορίζοντα των νησιών: η πτώση της Βενετίας και η εμφάνιση των δημοκρατικών Γάλλων το 1797, η δημιουργία της ιονίου πολιτείας (1800), η
ελληνική επανάσταση, ο ριζοσπαστισμός και η κοινωνική του δυναμική
(1848), η κρίσιμη περίοδος του Κριμαϊκού πολέμου (δεκαετία 1850), η προοπτική της Ένωσης, οι μετά την Ένωση δεκαετίες. Όλες αυτές οι εμπειρίες,
με έκδηλα τα αποτυπώματά τους στον δημόσιο, τον ιστοριογραφικό, τον θεατρικό και τον λογοτεχνικό λόγο, έριχναν νέο φως στη μακρά ιστορική-πολιτιστική εμπειρία και μνήμη του ιονίου, συνεπαγόμενες την αναδιαπραγμάτευση
της ίδιας της ταυτότητάς του και φυσικά τη σχέση του με τους δύο μεγάλους
άξονες που καθόρισαν, στη μακρά διάρκεια, με εντελώς ιδιότυπο τρόπο, την
ιστορική του φυσιογνωμία: τον ελληνικό και τον ιταλικό κόσμο, δηλαδή. αυτό
είναι ένα κεφάλαιο της ιστορίας του ιονίου που μένει ακόμα να γραφτεί. ο τεράστιος πλούτος των πηγών, η ποικιλία των περιπτώσεων, αλλά και η μεγά-

1. Για μια πιο αναλυτική εκδοχή του θέματος βλ. δημηΤρηΣ δ. αρΒανιΤαΚηΣ, «Ξαναδιαβάζοντας την ιστορία. η φασιστική προπαγάνδα στο ιόνιο (1941-1943)», Τα ιστορικά, έτ.
36, τχ. 69 (απρίλιος 2019), [υπό δημοσίευση].
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λη απόκλισή του από το κυρίαρχο ελληνικό παράδειγμα καθιστούν το ιόνιο
προνομιακό πεδίο για την κατανόηση των μεταμορφώσεων της μνήμης και
των διαφοροποιούμενων ταυτοτήτων στη διαλεκτική τους σχέση με την ιστορική πορεία.
αν μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο το ζήτημα ξεθώριασε σταδιακά, στις
πρώτες δεκαετίες του αιώνα γνώρισε έξαρση. η κατάληψη της Κέρκυρας
(1923), ο προπολεμικός ιταλικός φασισμός και κυρίως η Κατοχή έθεσαν με
ιδιαίτερη ένταση το ζήτημα της μνήμης και της ταυτότητας του ιονίου, καθώς αυτό συνδέθηκε με την πολιτική της ένταξης των νησιών στο ιταλικό
imperium.
Σε αυτή την κατεύθυνση, οι ιταλικές αρχές Κατοχής οργάνωσαν όχι μόνο
έναν μηχανισμό προπαγάνδας υπέρ του φασισμού και κατά των δυτικών συμμάχων, αλλά κυρίως έναν μηχανισμό επανανάγνωσης της ιστορίας. υπ’ αυτή
την έννοια, το ιόνιο αποτελεί ειδική περίπτωση μέσα στον ελληνικό εικοστό αιώνα. εδώ, η κατοχική πραγματικότητα ενείχε και άλλες, ειδικές παραμέτρους: κυρίως τη διαπλοκή σύνθετων ζητημάτων οργάνωσης της μνήμης,
αφού η προπαγάνδα του φασισμού στον ιόνιο χώρο, αγκυρωνόταν εξ αντικειμένου σε έναν προϋπάρχοντα εκρηκτικό συνδυασμό μυθικής και ρεαλιστικής
πραγματικότητας: το βενετικό δηλαδή παρελθόν των νησιών.
η βασική προκείμενη της φασιστικής προπαγάνδας υπήρξε σαφής: η ιταλική Κατοχή ήταν η συνέχεια του βενετικού Dominio, ήταν η «επιστροφή της
ιταλίας» σε έναν χώρο που τη “δικαιολογούσαν” η ιστορία, η γεωγραφία και η
γεωπολιτική. ιδού πώς παρουσίαζε το πράγμα ένα πρωτοσέλιδο κείμενο της
φασιστικής εφημερίδας της Ζακύνθου il Littorio, με τον εύγλωττο τίτλο
«1797-1941», υπογραμμένο με το αρχικό «G.», πίσω από το οποίο πρέπει
μάλλον να αναγνωρίσουμε τον επόπτη της εκπαίδευσης, τον Guido Fabris:

είναι γνωστό πως οι Βενετσιάνοι είχαν ονομάσει τη Ζάκυνθο “άνθος
της ανατολής”. Και την είχαν ονομάσει έτσι γιατί της άξιζε. Ήτανε
πράγματι τότες ένα άνθος που η ομορφιά και η γοητεία του ενέπνευσε
πραγματικούς ύμνους και εγέννησε χιλιάδες νοσταλγίες. μα δυστυχώς, το ωραίο αυτό λουλούδι μαράθηκε, έσβυσε εντελώς. Όχι, όμως,
από νόμους φυσικούς. η δύναμί του, όταν άρχισε να φθίνει, ήταν απεριόριστη και ανεξάντλητη για δημιουργίες ακόμα μεγαλύτερες. αιτία
μόνο ήτανε η πολιτική. Έπεσε κι αυτό θύμα της πολιτικής του 1797.
ακολούθησε την τύχη της Βενετιάς, χάθηκε αυτή, χάθηκε και τούτο.
ποιος λογάριαζε πια το μικρό Zante; οι μεν το θέλανε για στρατιωτική
βάσι, οι δε για να το εκμεταλλεύονται οικονομικά. Τίποτ’ άλλο. Και το
λουλούδι μαράθηκε. Στους τόπους π’ άλλη φορά ανθούσαν τριαντάφυλλα και γιούλια τώρα δεν βλέπεις παρά γαϊδουράγκαθα κι ασφάκες. Τις
ευωδιές των κρίνων και των γιασεμιών τώρα αντικατέστησεν η μυρω-
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διά της ανθρώπινης ανάγκης! Κατάπτωσις!!! Και φτάνει το 1941. οι
ιταλοί ξαναγυρίζουν και η Ζάκυνθος αρχίζει να ξανανιώνει2.
Και να πώς ξεκινούσε, στο ίδιο πνεύμα, αλλά με πολύ πιο επεξεργασμένο
λεξιλόγιο και εννοιολογική στερεότητα το κύριο άρθρο του πρώτου κιόλας φύλλου της κερκυραϊκής εφημερίδος των ιονίων, τον νοέμβριο του 1941, ένα κείμενο που πρέπει μάλλον να αποδοθεί στον εμβληματικότερο εκφραστή της φασιστικής προπαγάνδας, τον Paolo Veronese, διευθυντή της εφημερίδας και
συγγραφέα ενός σχετικού βιβλίου:

Το πρόγραμμα της εφημερίδος ταύτης είναι απλούν και έχει στενήν
σχέσιν μετά της επιστήμης εκείνης την οποίαν οι άνθρωποι πολύ συχνά
λησμονούσιν ή προσβάλλουσι με τα πάθη των και με τους παραλογισμούς των: της Γεωγραφίας. αι ιόνιοι νήσοι είναι ο σπόνδυλος του ιονίου πελάγους, της θαλάσσης εκείνης, δηλαδή, η οποία από το σκότος
των προϊστορικών χρόνων συνέδεσε την ιταλία με την ελλάδα και αίτινες –μέχρι της ημέρας κατά την οποίαν οι τυφλοί εθνικισμοί, νόθα τέκνα των κεφαλαιοκρατικών δημοκρατιών, δεν τας καταπίεσαν–, εσχημάτιζον σημείον επαφής μεταξύ των δύο μεσογείων λαών και δύο πολιτισμών, οίτινες είναι η αυθεντική δόξα της ανθρωπότητος. οι παραλογισμοί του αιώνος των «αθανάτων αρχών του ’89» έχουσι μεταβάλλει
μίαν γαλήνιον, ανεκτικήν και ευδαίμονα κατάστασιν εις σπασμώδη
υπερερεθισμόν αγώνων και προσβολών. [...] αι ιόνιοι νήσοι δέον να
επιστρέψωσιν εις τον φυσικόν και ιστορικόν προορισμόν των, ο οποίος
έσχεν την πλήρη εκδήλωσίν του κατά την διάρκειαν των τεσσάρων αιώνων της κυβερνήσεως της “Γαληνοτάτης”, κυβερνήσεως σεβομένης
τους λαούς, ανεκτικής και συνετής, προστάτιδος δια των ισχυρών
όπλων και επιτηδείου εις τας συναλλαγάς. [...] δια τούτο και μόνον η
επικεφαλίς της εφημερίδος μας φέρει το ισχυρόν και πτερωτόν έμβλημα
της μόνης ιστορικής περιόδου η οποία προσέφερεν εις τους ιονίους πλήρες συναίσθημα των συμφερόντων των, επανασυνδεομένους κατά τε
τους τύπους και την ουσίαν με την αλησμόνητον Βενετίαν3.

2. G. [GUiDO FABRiS;], «1797-1941», il Littorio, έτ. α΄, αρ. 41, 22 μαρτίου 1942, σ. 3
(στήλη «San Marco»). οι επισημάνσεις δικές μου.
3. Βλ. [PAOLO VEROnESE;], «ας αποβλέψωμεν εις το μέλλον», εφημερίς των ιονίων, έτ.
α΄, αρ. 1, 1 νοεμβρίου 1941, σ. 1 (η έμφαση δική μου). η «επικεφαλίς» της εφημερίδας ήταν
ο λέων του αγίου μάρκου, ο οποίος κρατούσε ένα ευαγγέλιο με τον σταυρό και εφτά βέλη.
δεξιά κι αριστερά του υπήρχαν δύο φασιστικοί πελέκεις. ο Veronese υπήρξε συγγραφέας του
La dominazione veneziana nelle isole Jonie, Società Editrice “San Marco”, Κέρκυρα 1943.
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η ευρώπη που ονειρευόταν ο φασισμός σήμαινε την καταστροφή της αρχής
των εθνοτήτων, του βασικού καρπού της Γαλλικής επανάστασης, και την
υπέρβαση των εθνικών κρατών. η φασιστική ιταλία ερχόταν να βάλει στην
άκρη τα «σκωληκόβρωτα ενθύμια παλαιοντολογικού μουσείου», τις αρχές του
εθνισμού δηλαδή, διατρανώνοντας ότι η γεωγραφία και η ιστορία τοποθετούν το
ιόνιο στην ιταλία, μέσα στο πλαίσιο ενός imperium που, όπως η Βενετία μέχρι
το Καμποφόρμιο, θα διασφάλιζε τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα έθιμα και την
ελευθερία. Έτσι, ξαναγραφόταν η ιστορία. η γένεση του τρίτου ιταλικού πολιτισμού ήταν η βίαιη ακύρωση της ιστορικής διαδικασίας, ήταν η επιστροφή στη
ρωμαϊκή Mare nostrum. η φασιστική ρώμη, κληρονόμος του ρωμαϊκού μεγαλείου του αυγούστου, με ενδιάμεσο εδώ τη χιλιετή ιστορία της Γαληνοτάτης.
αλλά, ποιας Βενετίας ένιωθαν κληρονόμοι οι φασίστες; πώς αντιλαμβάνονταν τη raison d’état της Γαληνοτάτης και την έννοια του Dominio; Για τους
φασίστες διανοούμενους και για τους ιόνιους υποστηρικτές τους, η βενετική
περίοδος δεν ήταν μια περίοδος «κυριαρχίας», αλλά «συνεργασίας», βασισμένης στις «ομοσπονδιακές ιδέες» (idee federalistiche)4.
δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι iταλοί επέμειναν στο ζήτημα της βενετικής διακυβέρνησης και της απονομής της δικαιοσύνης. «Κεντρικός άξονας
της βενετικής διακυβέρνησης», σύμφωνα με τον Bruno Dudan, «υπήρξε η δικαιοσύνη, θεωρούμενη ως παράγων ισχυροποίησης της αυτοκρατορίας. [...]
δεν ήταν το σπαθί του νικητή [...] εκείνο που υπαγόρευε τους νόμους, αλλά η
ελεύθερη συμμετοχή. Και υπό άλλες οπτικές γωνίες, όμως, η βενετική πολιτική θύμιζε εκείνη της ρώμης, η οποία “μετά τη νίκη της έκανε τους λαούς
συμμέτοχους στο δικό της πεπρωμένο”»5.
ακόμη, παραπέρα, ποια ήταν «η ουσία της πολιτικής σκέψης της Βενετίας», ποια ήταν «η βάση της επιτυχίας της»; «Ήταν», θα μας πει πάλι ο
Dudan, «η πράξη, η ανυποχώρητη, ακόμα και εγωιστική, η σταθερή ιθύνουσα
γραμμή της συγκέντρωσης πλούτου και ισχύος για αιώνες σε έναν συγκεκριμένο χώρο». αυτό ήταν το μέγιστο μάθημα της βενετικής πολιτείας, η «ανθεκτική πράξη» (azione duratura), χαρακτηριστική των λαών εκείνων που
«θέλουν να βρουν τον δικό τους βηματισμό και να χαράξουν μια δική τους πορεία στον κόσμο»6. η Βενετία υπήρξε η απόλυτη έκφραση του «κράτους δικαί-

4. Βλ. σχετικά: BRUnO DUDAn, il dominio veneziano di Levante, nicola Zanichelli, μπολόνια 1938, σ. 157-158· VEROnESE, La dominazione veneziana nelle isole Jonie, ό.π., σ. 7-11
και σ. 206-207· [Paolo Veronese;], «Ritorno a Venezia», Gazzetta Jonica, αρ. 12 (14 νοεμβρίου 1941), σ. 1.
5. Βλ. DUDAn, il dominio veneziano, ό.π., σ. 226 και 212 αντίστοιχα (τα εντός εισαγωγικών του τελευταίου παραθέματος προέρχονται από τον λόγο του μουσολίνι «Discorso
all’impero», 1936).
6. DUDAn, il dominio veneziano, ό.π., σ. 271-272.
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ου», του «αυστηρού πατρικού ηγεμόνα», που φρόντιζε για το «καλό του συνόλου», που ως κανόνα είχε τη «δράση» και όχι τις «θεωρίες», που «γνώριζε» το
αγαθό και το επέβαλλε πάνω από τις διασπαστικές ατομικότητες, με την
απαραίτητη επιβολή της «πειθαρχίας». αυτό δεν ήταν, βέβαια, η ιστορική Βενετία, ήταν η φασιστική Βενετία του εικοστού αιώνα. η ανάγνωση του βενετικού παρελθόντος γινόταν ενόψει του φασιστικού μέλλοντος. ο Duce ήταν ο
κληρονόμος του δόγη.
η φασιστική ρητορεία, ταυτόχρονα, έβρισκε τον τρόπο, πέραν των άλλων, να
διεισδύσει στις ψευδαισθήσεις μιας απαρχαιωμένης όσο και απατηλής αίσθησης τοπικότητας. «από τα βάθη του φυλετικού μας ενστίκτου», διαβάζουμε στο
Littorio (μάιος 1942), «αναβρύζει μέσα μας κάτι σαν ένα κύμα αναμνήσεων
που θα μας μεταβιβάστηκε από τους αρχαίους γεννήτορές μας: μια θύμηση
ενός άλλου κόσμου που ήταν σιωπηλός κι εργαζότανε με θετικότητα»7.
αυτός που μιλάει εδώ είναι το ιόνιο – κι εμείς αγγίζουμε ένα από τα πιο
κρίσιμα ζητήματα της ιστορίας του ιόνιου χώρου. Ένα ζήτημα που ταλάνισε
τους ιόνιους υπέρμαχους του ελληνικού εθνισμού, που υποψίασε σοβαρά τη λογιοσύνη του ελληνικού κέντρου και αποτέλεσε εργαλείο των σκεπτικιστών ή
των αντιπάλων της Ένωσης σε ολόκληρο τον δέκατο ένατο αιώνα. Τι ήταν
άραγε αυτός ο πολιτισμός; ποια ήταν η ουσία, το βάθος της δυτικότητάς του;
η φασιστική ρητορική δεν γνώριζε αποχρώσεις. Σύμφωνα με αυτήν, στο ιόνιο
είχε δημιουργηθεί ένα «βενετοϊονικό εθνικογλωσσικό σύμπλεγμα» (complesso
ethnicolinguistico veneto-jonico), οι κάτοικοί του ήταν «veri italiani», η ζωή
των οποίων σταμάτησε το 1797, με την κατίσχυση των ιδεών του «διαλυτικού
εθνισμού». Ένας λαός όχι ελληνικός, αλλά βενετοϊόνιος, ιταλοϊόνιος, δηλαδή
ιταλικός8. η «μετακίνηση» του ιονίου προς την ελλάδα ήταν αποτέλεσμα
«προδοσίας», «πατροκτονίας», όπως είχε διακηρύξει ο niccolò Tommaseo και
φρόντιζαν φορτικά να θυμίζουν οι φασίστες.
η επανανάγνωση της ιστορίας έχει ανάγκη πάντα την οπτικοποίηση της
μνήμης, έχει ανάγκη έναν κώδικα συμβόλων, που καταλήγει στη διαμόρφωση
ενός νέου πάνθεου, μίας νέας ανάγνωσης του δημόσιου χώρου. αν στο φαντασιακό του ιονίου, αλλά και στην εθνική μνήμη των ελλήνων, η κορυφαία
στιγμή της ελληνικότητας του ιονίου υπήρξε ο διονύσιος Σολωμός, για τον
ιταλικό φασισμό το πράγμα δεν μπορούσε να είναι έτσι: αυτός αναζήτησε και
πρόβαλε την κορυφαία στιγμή της ιταλικότητάς του. Κι αυτή η στιγμή της
απόλυτης σύνθεσης του ιταλοϊόνιου κόσμου, ήταν ο ούγκο φόσκολο.

7. ανυπόγραφο, «Tu sei Venezia! / Συ είσαι η Βενετία!», il Littorio, έτ. α΄, αρ. 49, 17
μαΐου 1942, σ. 1 (η έμφαση δική μου).
8. Βλ. σχετικά: GinO DAMERini, Le isole Jonie nel sistema adriatico. Dal dominio veneziano
a Buonaparte, Βαρέζε-μιλάνο 1943-XXi, σ. 28 και 39-40.
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αλλά, η ανάδειξη του φόσκολο στο πάνθεο της ιταλικότητας του ιονίου δεν
ήταν ευκαιριακή, ούτε απλώς προπαγανδιστική. ο φασισμός θεώρησε τον
εαυτό του κληρονόμο του «ανολοκλήρωτου Risorgimento», κι έτσι, ο Mazzini, ο
Garibaldi, ο φόσκολο και τόσοι άλλοι «ντύθηκαν μελανοχίτωνες», για να συμπορευτούν με τις βλέψεις του μουσσολίνι, τόσο στο ιταλικό παρελθόν όσο και
στο ιταλικό μέλλον.9 ο φόσκολο, λοιπόν, δεν ήταν μόνο ένας «πρόγονος» του
φασισμού, ήταν επιπλέον το εκπρεπέστερο παράδειγμα της συμβολοποίησης
του αναθεωρητικού ιστορικού τους λόγου στο ιόνιο.
Σε συμβολικό επίπεδο, μία από τις πρώτες ενέργειες των ιταλών στη Ζάκυνθο ήταν η μεταφορά, στα τέλη ιουνίου του 1941, της προτομής του φόσκολο, έργου του γλύπτη Κώστα δημητριάδη, που είχε τοποθετηθεί στις γιορτές
του 1927. η προτομή μεταφέρθηκε από την αρχική της θέση σε ένα πολύ πιο
κεντρικό σημείο, εκεί όπου ώς τότε βρισκόταν η προτομή του «μισητού» (και
για τους Ζακυνθινούς και για τους ιταλούς, αλλά όχι πάντα για τους ίδιους
λόγους) πρώτου λόρδου αρμοστή Thomas Maitland. Στη βάση της προτομής,
ενδεικτικό των νέων προσανατολισμών και της νέας πραγματικότητας γράφτηκε: Zante d’italia / a / Ugo Foscolo / 1 Maggio XiX10.
η αφαίρεση της προτομής του Maitland και μαζί η εγκατάσταση στο ίδιο
σημείο της προτομής του φόσκολο ήταν μια κίνηση διττού συμβολισμού: ο δημόσιος χώρος και μαζί η μνήμη που αυτός συμβολοποιούσε και διαιώνιζε,
«εξαγνιζόταν» τώρα από το μιαρό σύμβολο της αγγλικής προστασίας και
«αναβαπτιζόταν» στον καθαρό βενετοϊόνιο μνημονικό χρόνο.
αλλά, ο φασιστικός λόγος ενίσχυσε επιπλέον τα «ιστορικά δίκαιά» του, μέσω μιας επιθετικής ανάγνωσης της περιόδου μετά το 1797. Ήταν αναγκαία η
ομογενοποίηση της περιόδου 1797-1941 και η προβολή της ως χρόνου μιας ξένης, αρνητικής ιστορικής εμπειρίας. αυτός υπήρξε ο κοινός τόπος της ρητορικής: οι υποκριτές δημοκρατικοί Γάλλοι, οι ιμπεριαλιστές και κάπηλοι της θρη-

9. Για την «κληρονομιά» του Risorgimento στον φασισμό βλ. ενδεικτικά: ALBERTO MARiO
BAnDi, il Risorgimento italiano, ρώμη-μπάρι 2004, σ. 137-141 (βιβλιογραφική σύνοψη)·
EMiLiO GEnTiLE, La grande italia. il mito della nazione nel XX secolo, ρώμη-μπάρι 2006, σ.
157-313 (κυρίως)· MASSiMO BAiOni, Risorgimento conteso, Reggio Emilia 2009· MARiA LUiSA
BERTi (επιμ.), Rileggere l’Ottocento. Risorgimento e nazione. Atti di Convegno, Τορίνο 2010·
ALBERTO MARiO BAnDi, Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al
fascismo, ρώμη-μπάρι 2011.
10. η 1η μαΐου 1941 ήταν η ημερομηνία κατάληψης της Ζακύνθου. η μεταφορά έγινε με
διαταγή του Luigi Giannoni (επιτετραμένου του Γραφείου πολιτικών υποθέσεων Ζακύνθου),
ενώ ταυτόχρονα η οδός ονομάστηκε από «4ης αυγούστου» σε «φωσκόλου» (διονυΣιοΣ
ΣΤραΒολεμοΣ, η Ζάκυνθος στα χρόνια της σκλαβιάς, Ζάκυνθος 1949, σ. 44-45 και 51). πβ.
νιΚοΣ ΓρυπαρηΣ, «η ιταλική Κατοχή της Ζακύνθου και ο ποιητής ούγος φόσκολος»,
επτανησιακά φύλλα, τόμ. ΚΖ΄, τχ. 3-4 (αφιέρωμα: «Συναντώντας τον ούγο φώσκολο
[1778-1827]»), Ζάκυνθος, φθινόπωρο-χειμώνας 2007, σ. 797-798.
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σκείας ρώσοι, οι οικονομικοί εκμεταλλευτές και δεσμοφύλακες της μεσογείου Άγγλοι, οι υποταγμένοι εν είδει αποικίας στην αγγλία Έλληνες – όλοι επιχείρησαν να ξερριζώσουν την ιταλικότητα του ιονίου. η αγγλία, ωστόσο,
υπήρξε ο κύριος στόχος: και για το παρελθόν και για το παρόν.
μέσα σε αυτό το πνεύμα, ο φασιστικός τύπος επέμεινε ιδιαίτερα στη
«σκιαγράφηση» της πνευματικής και οικονομικής κατερήμωσης, της πλήρους ανελευθερίας των νησιών επί προστασίας και της ολοκληρωτικής αντίδρασης των ιονίων. «ο αναδιφών», γράφει το Littorio, «την επί αγγλικής προστασίας πνευματικήν εργασίαν της επτανήσου, δεν θα εύρη τίποτε σχεδόν
άλλο, ειμή θρήνους και οδυρμούς των επτανησίων δια την συμφοράν που τους
εβρήκε»11. πολύ “έξυπνα”, εν προκειμένω, η φασιστική προπαγάνδα χρησιμοποίησε αποκλειστικά πηγές της εποχής. Τις χρησιμοποίησε, όμως, επιλεκτικά και απολύτως ιδεολογικά. ανέδειξε τον δούσμανη, τον λομβάρδο, τον Ζερβό ιακωβάτο, τον Γαήτα, τον δομενεγίνη, τον λασκαράτο και άλλους. Για
τον ίδιο λόγο, δεν δίστασε να αναδείξει τον Γιάνη Κορδάτο και τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη.
πλήθος κείμενα αποδείχνουν την εργώδη προσπάθεια αποδόμησης της εικόνας της Βρετανίας ως “προστάτιδας” και της μέσω αυτής υπονόμευσης
της αγγλοφιλίας των ημερών του πολέμου. πέρα από την απόλυτα αρνητική
εικόνα της αγγλίας, πάντα σε αντιδιαστολή με τη βενετική περίοδο, χρειάζεται να επιμείνουμε σε ένα κομβικό σημείο της ρητορικής αυτής: στη βασική
συνέπεια του αγγλικού δεσποτισμού. Σύμφωνα με την προπαγάνδα, ήταν η
καταπίεση, ο σκοταδισμός και η αδικία, τα αίτια που έσπρωξαν τους ιόνιους,
ως λύση ανάγκης, στην ελλάδα. Και δεν μπορούσε να είναι αλλιώς, αφού το
«εθνικό συναίσθημα» του ιονίου ήταν ιταλοϊόνιο και όχι ελληνικό: «ανάμεσα
στα τόσα που έκλεψαν [οι Άγγλοι]», έγραφε η Gazzetta Jonica, «ήταν επίσης
και το αίσθημα της ανεξαρτησίας των ιονίων. αυτός ο λαός που ήξερε για αιώνες να διατηρεί ζωντανό το αίσθημα της εθνικότητας και της πολιτικής του
ανεξαρτησίας κατάντησε να απελπιστεί τόσο από την αγγλική διακυβέρνηση,
ώστε να λησμονήσει τα περασμένα μεγαλεία της ελεύθερης και ανεξάρτητης
πατρίδας και να επιθυμήσει την ένωση με την ελλάδα, προκειμένου να γλιτώσει από τη βρετανική κυριαρχία»12.
Κι εδώ, η προπαγάνδα θα κλείσει τον αναθεωρητικό της κύκλο. η απε-

11. από την αρχή του πρώτου μιας σειράς ανυπόγραφων άρθρων με τον (κάποτε διαφοροποιημένο) τίτλο «οι Άγγλοι στην επτάνησον»: il Littorio, έτ. Β΄, αρ. 24, 22 νοεμβρίου, σ. 3
(απ’ όπου το παράθεμα)· αρ. 25, 29 νοεμβρίου, σ. 3· αρ. 26, 6 δεκεμβρίου, σ. 3· αρ. 28, 20 δεκεμβρίου 1942, σ. 3.
12. Βλ. ανυπόγραφο, «Come gli Jnglesi tradirono gli Joni con il loro “protetorato” sugli
Stati Uniti delle isole», Gazzetta Jonica, έτ. α΄, αρ. 25, 29 νοεμβρίου 1941, σ. 2 (η έμφαση δική μου).
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γνωσμένη κίνηση για την Ένωση, θα μας πει, υπήρξε μία διάψευση. Το γιατί
θα μας το πει με τη γλώσσα της γεωπολιτικής. Στα τέλη του 1941, ένα μακρό άρθρο του Paolo Veronese στη Gazzetta Jonica, με τον τίτλο «Corfù e le
isole dello Jonio fra il passato e l’avvenire», έδινε με σαφήνεια την ερμηνεία
του παρελθόντος και την προφητεία του μέλλοντος. παραλείποντας άλλα, σε
ό,τι μας αφορά, σύμφωνα με τον συντάκτη, η «αγοραπωλησία» της Ένωσης,
ήταν μία αποτυχημένη διέξοδος για το ιόνιο για έναν ακόμα λόγο. Γιατί, «η
ελλάδα, προσανατολισμένη αποφασιστικά στην ανατολή και στη μικρά
ασία, δεν άνοιξε κανέναν καινούργιο ορίζοντα για τα νησιά του ιονίου»13. υπ’
αυτή την έννοια, η πραγματικότητα μετά το 1864 αναίρεσε ολοκληρωτικά τη
βενετική πολιτική. «Για την ελλάδα», διαβάζουμε στο ίδιο άρθρο, «η αδριατική δεν υπήρξε ποτέ μια ενδιαφέρουσα θάλασσα και τα ιόνια νησιά θα διαδραμάτιζαν έναν σημαντικό ρόλο στην περίπτωση κατά την οποία η ελλάδα θα
έκανε κάποια προσπάθεια επέκτασης προς τα λιμάνια της αδριατικής. αλλά
αυτό δεν συνέβη». Και ο Veronese συνέχιζε, στο πλαίσιο του φασιστικού σχεδιασμού, σκιαγραφώντας λεπτομερειακά το «λαμπρό» οικονομικό, πολιτιστικό και πολιτικό μέλλον των νησιών, καταλήγοντας: «αυτό που πρέπει να πούμε σήμερα είναι ότι τα ιόνια νησιά έχουν ανάγκη από μια ενότητα στόχων και
λειτουργιών στο πλαίσιο ενός ζωτικού χώρου πιο πλατιού και πιο οργανικού».
Σχεδόν έξι μήνες μετά την κατάληψη των νησιών, τα πάντα είχαν ειπωθεί.
ο κύκλος τώρα μπορούσε να κλείσει, η αμφισβήτηση ήταν πλήρης, βίαιη και
καταλυτική. η επιχειρηματολογία που ξεκίνησε με τη ρητή αμφισβήτηση της
ελληνικότητας των νησιών, έκλεινε τώρα με την επίκληση της οικονομίας και
της γεωπολιτικής. ο ιταλικός φασισμός έβρισκε εδώ, στο ιόνιο, έναν λαό “όχι
ελληνικό”, αλλά έναν λαό “που ήταν δικός του”: ιστορικά, πολιτικά, ταυτοτικά, οικονομικά, γεωπολιτικά.

13. P.V. [= Paolo Veronese], «Corfù e le isole dello Jonio fra il passato e l’avvenire»,
Gazzetta Jonica, έτ. α΄, αρ. 31, 6 δεκεμβρίου 1941, σ. 2· αρ. 32, 7 δεκεμβρίου 1941, σ. 2· αρ.
33, 9 δεκεμβρίου 1941, σ. 2.
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«Κλειουνε δυο χρονια Σημερα π’αιχμαλωΤοΣ ΓυριΖω
Σε Ξενη χωρα, αΓνωΣΤη, Τη ΓλωΣΣα δεν ΓνωριΖω»
ΖαΚυνΘιοι ομηροι ΣΤην ιΤαλια, 1943-1945

αννίτα π. παναρέτου
Συγγραφέας, διδάκτωρ φιλολογίας

η πολιτική των βίαιων εκτοπισμών σε περιοχές έξω από τα ελληνικά σύνορα υπήρξε κοινή και στις τρεις ζώνες ελέγχου της κατεχόμενης ελλάδας,
αλλά με διαφορετικό χαρακτήρα και διαφορετικές σκοπιμότητες.
οι Βούλγαροι στρατολογούσαν άνδρες για ένα είδος χρονικά καθορισμένης
θητείας μερικών μηνών στην κατασκευή έργων υποδομής στη Βουλγαρία.
Το ναζιστικό καθεστώς κατατρυχόταν από ιδεοληψίες, που ανήγαγαν τους
εκτοπισμούς σε μείζονος σημασίας πρακτική και σε εντελώς άλλη κλίμακα: ο
αντισημιτισμός έστειλε στα στρατόπεδα εξόντωσης του ράιχ δεκάδες χιλιάδες
Έλληνες εβραίους. Και η ανάγκη τεράστιου όγκου εργατικού δυναμικού
(προκειμένου να εξασφαλιστεί η αδιάκοπη λειτουργία της γερμανικής πολεμικής μηχανής) έστειλε σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας και απερίγραπτης βαναυσότητας χιλιάδες μη εβραίους Έλληνες.
Τα φασιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης μόνο κατ’ όνομα είχαν σχέση με
τα ναζιστικά. Στο φασιστικό καθεστώς δεν είχε τεθεί ζήτημα εξόντωσης των
εβραίων ούτε υπήρχαν ιδιαίτερες ανάγκες εργατικού δυναμικού. υποδομές
εγκλεισμού μεγάλου αριθμού ανθρώπων δεν είχαν λόγο ύπαρξης. Έτσι, ο
αριθμός των φασιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης υπήρξε υποπολλαπλάσιος των ναζιστικών. Τα μεγαλύτερα στρατόπεδα ήταν μετρημένα (μερικές
δεκάδες), ενώ ως στρατόπεδα εργασίας νοούνται ουσιαστικά κάποιες δορυφορικές των κυρίως στρατοπέδων μονάδες, σχεδόν πάντα αγροκτήματα, όπου
στρατιώτες και υπαξιωματικοί ως το βαθμό του λοχία ασχολούνταν με την
καλλιέργεια της γης. Όσο ο πόλεμος προχωρούσε και ο αριθμός των κρατουμένων μεγάλωνε, ως χώροι κράτησης χρησίμευαν επαύλεις, μοναστήρια, ξενώνες, υποστατικά.
οι Έλληνες όμηροι των φασιστών χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: σε στρατιώτες που συνελήφθησαν στο αλβανικό μέτωπο και προωθήθηκαν κατευθείαν
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στην ιταλία ως αιχμάλωτοι πολέμου και σε στρατιωτικούς ή πολίτες που συνελήφθησαν στην ιταλοκρατούμενη ελλάδα, για να εκτοπιστούν στη συνέχεια
στην ιταλία. πολλοί υπήρξαν διπλά άτυχοι, καθώς, μετά την ιταλική συνθηκολόγηση, πέρασαν στα χέρια των Γερμανών για να υποστούν την τραυματική εμπειρία των ναζιστικών στρατοπέδων.
δεν γνωρίζουμε τον ακριβή συνολικό αριθμό των ελλήνων που εστάλησαν
στην ιταλία. οι πληροφορίες είναι αποσπασματικές και συγκεχυμένες και
οποιαδήποτε σύνθεσή τους είναι ανέφικτη, όπως συνάγεται από σχετικά στοιχεία του ιστορικού αρχείου του υπουργείου εξωτερικών. Συγκεκριμένα:
Την 1 μαρτίου 1945 το Γραφείο αιχμαλώτων του ελληνικού ερυθρού
Σταυρού ενημερώνει το υπεΞ ότι σύμφωνα με «τας σήμερον εις χείρας μας
υπαρχούσας ενδείξεις» οι αποσταλέντες στην ιταλία ως πολιτικοί κατάδικοι ή
όμηροι ανέρχονται σε 1.0001.
Στις 3 μαρτίου 1945 διαβιβάζεται από το Γενικό επιτελείο Στρατού προς
το υπεΞ ονομαστική κατάσταση «των εν ιταλία ελλήνων ομήρων, αναγνωρισθέντων υπό της ιταλικής Κυβερνήσεως». πρόκειται για 575 άτομα σε 68
στρατόπεδα, σε 12 περιφέρειες της χώρας2. Άλλα 66 ονόματα περιλαμβάνονται σε κατάλογο χωρίς ημερομηνία3.
Στις 21 μαρτίου 1945 ο πρέσβης στο παρίσι περικλής αργυρόπουλος τηλεγραφεί κρυπτογραφικά στο υπεΞ ότι «νηοπομπή πρόκειται προσεγγίση μετά 1ην απριλίου εις μασσαλίαν, ίνα παραλάβη 800 περίπου Έλληνας αιχμαλώτους δραπετεύσαντας εξ ιταλίας και κρατουμένους εις ελβετίαν»4.
ενώ πολλά χρόνια αργότερα, στις 13 νοεμβρίου 1958, η εφημερίδα ελευθερία δημοσιεύει ότι, σύμφωνα με επίσημα και εξακριβωμένα στοιχεία του
ελληνικού ερυθρού Σταυρού, οι απαχθέντες από τους ιταλούς και μεταφερθέντες (μετά την κατάρρευση της ιταλίας) σε γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης ανέρχονταν σε 772, από τους οποίους οι 613 ήταν στρατιωτικοί του
αλβανικού πολέμου.
η πενταετής συστηματική ενασχόλησή μου με περιπτώσεις ελλήνων μη
εβραίων ομήρων σε φασιστικά και ναζιστικά στρατόπεδα και φυλακές από το
1941 ως το 1945 απέφερε πάνω από 8.500 σελίδες πρωτογενών μαρτυριών,
που εντοπίστηκαν σε 47 αυτοτελείς εκδόσεις διεσπαρμένες σε ένα χρονικό διάστημα 72 ετών.

1. υπηρεσία διπλωματικού και ιστορικού αρχείου (υ.δ.ι.α.) υπουργείου εξωτερικών,
φάκελος 1945/48.12.
2. υ.δ.ι.α. υπουργείου εξωτερικών, φάκελος 1946/65.2 (5ος υποφάκελος).
3. υ.δ.ι.α. υπουργείου εξωτερικών, φάκελος 1945-6/29.5.
4. υ.δ.ι.α. υπουργείου εξωτερικών, φάκελος 1946/65.3 (3ος υποφάκελος).
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από αυτές, οι 9 αφορούν σε εκτοπισμούς στη ιταλία και δίνουν την πολυδιάστατη εικόνα μιας όχι ευρέως γνωστής πραγματικότητας.
Τρεις ανήκουν σε μόνιμους αξιωματικούς του ελληνικού στρατού, δύο σε
έφεδρους αξιωματικούς, μία σε στρατιώτη που συνελήφθη αιχμάλωτος στο
αλβανικό μέτωπο, μία σε πολίτη –συμβολαιογράφο– και άλλη μία σε έφηβο,
μαθητή της Ζωσιμαίας Σχολής ιωαννίνων. (ως δέκατη μαρτυρία μπορούμε
να θεωρήσουμε το φερόμενο ως μυθιστόρημα βιβλίο του ευάγγελου αβέρωφΤοσίτσα Όταν ξεχνούσαν οι θεοί, όπου περιγράφεται η ζωή και η απόδρασή του
από το στρατόπεδο του φερραμόντι).
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω κείμενα, οι Έλληνες εκτοπισμένοι δεν
έτυχαν της ίδιας αντιμετώπισης και μεταχείρισης.
οι Ζακύνθιοι έφεδροι ανθυπολοχαγοί παναγιώτης ακτύπης και Κωνσταντίνος Βυθούλκας υπήρξαν από τους τυχερότερους. Κατέγραψαν λεπτομερώς
την περιπέτεια της ομηρείας τους στην ελλάδα και στην ιταλία από τη σύλληψη ως την επιστροφή τους. ο ακτύπης μάλιστα αποτύπωσε και σε στίχους
κάποιες συναισθηματικά φορτισμένες περιστάσεις της.
από τις εκτενείς μαρτυρίες τους, που, με ελάχιστες αποκλίσεις, τεκμηριώνουν η μια την άλλη, προκύπτουν, εκτός από τη μυθιστορηματική ζωή τους,
άφθονα στοιχεία και διαπιστώσεις ευρύτερου ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως η
καθημερινότητα στην ιταλοκρατούμενη Ζάκυνθο και οι τεράστιες διαφορές
στις συνθήκες εγκλεισμού ανάμεσα στο φασιστικό και το ναζιστικό σύστημα
ομηρείας.
παράλληλα, φωτίζεται η ιδιότυπη σχέση των ιταλών με τους Έλληνες
στη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου: η αντιπαλότητα του αλβανικού μετώπου και η ελληνική υπεροχή. η ελληνική αγανάκτηση όταν οι νικημένοι κατέλαβαν ως κατακτητές τα 2/3 της ελληνικής επικράτειας και η
συνακόλουθη υπεροψία έναντι των ιταλών. η αντίστοιχη ιταλική αμήχανη
στάση απέναντι στους Έλληνες μόνιμους και έφεδρους στρατιωτικούς (αλλά
και στους πολίτες που πολέμησαν στο αλβανικό μέτωπο ως απλοί στρατιώτες), η οποία συχνά ενεργοποίησε συμπλέγματα που οδήγησαν σε πράξεις
αντεκδίκησης. Και τέλος η ιστορική ανατροπή, που κατέληξε στην ουσιαστική επαναπροσέγγιση δυο γειτονικών λαών της μεσογείου.
O παναγιώτης ακτύπης, με σύζυγο και έξι παιδιά, βιοποριζόταν από τα
κτήματά του. ο άγαμος Βυθούλκας, με ηλικιωμένους γονείς και αδελφές
ανύπαντρες, ήταν δάσκαλος. Και οι δυο υπήρξαν μέλη της μυστικής οργάνωσης «εθνικός Σύνδεσμος αξιωματικών», με αρχηγό τον απόστρατο συνταγματάρχη αντώνη Καποδίστρια.
Στις 11 δεκεμβρίου 1942 παρουσιάζονται ύστερα από πρόσκληση στην
καραμπινιερία, μαζί με άλλους 23 συμπατριώτες τους, 2 απόστρατους και 21
έφεδρους αξιωματικούς και νωρίς το επόμενο πρωί εγκαταλείπουν το νησί
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τους. με ενδιάμεσες στάσεις στην Κεφαλονιά, ιθάκη, λευκάδα, Βόνιτσα,
αμφιλοχία, αγρίνιο, μεσολόγγι, φτάνουν, στις 12 ιανουαρίου 1943 ακτοπλοϊκώς στην πάτρα, όπου παραμένουν έγκλειστοι κάτω από άθλιες συνθήκες.
Το βράδυ της 21ης ιανουαρίου 1943, 152 συνολικά Έλληνες αξιωματικοί
–μόνιμοι και έφεδροι– επιβιβάζονται στο πλοίο «πόλη της Γένοβα» με προορισμό το μπάρι. Το απομεσήμερο της επόμενης μέρας και ενώ οι κρατούμενοι
αναπαύονταν σε αιώρες στο κύτος του πλοίου, το Città di Genoa τορπιλίζεται
και βυθίζεται, περίπου 25-30 μίλια δυτικά του νησιού Σάσων, ανοιχτά των αλβανικών ακτών.
από τους επιβαίνοντες Έλληνες χάθηκαν 71, ανάμεσά τους και ο ήρωας
του ελληνοϊταλικού πολέμου συνταγματάρχης Κωνσταντίνος δαβάκης.
επέζησαν 81, ανάμεσά τους 13 από τους 25 Ζακύνθιους. Ύστερα από δεκαήμερη παραμονή στη Σάσωνα, στον αυλώνα και στο δυρράχιο απέπλευσαν για
το μπάρι.
Τρία χιλιόμετρα έξω από την πόλη βρίσκεται το στρατόπεδο συγκεντρώσεως διερχόμενων αιχμαλώτων πολέμου, στρατιωτών και αξιωματικών Campo
di Concentramento 75, όπου κρατούνται Άγγλοι, Γάλλοι, αμερικανοί, νοτιοαφρικανοί, Σκωτσέζοι, Σέρβοι, ρώσοι, ινδοί.
εκεί μεταφέρονται οι Έλληνες. ως αιχμάλωτοι πολέμου έχουν, έστω σποραδικά, τα προνόμια της μισθοδοσίας, της αλληλογραφίας με τα σπίτια τους,
και της παραλαβής δεμάτων με είδη διατροφής και προσωπικής υγιεινής από
τον διεθνή ερυθρό Σταυρό.
Στις 3 ιουνίου 1943 αναχωρούν σιδηροδρομικώς προς βορρά: σχεδόν 500
χιλιόμετρα ως το χωριό πόππι, κοντά στο Aρέτσο, στη Βίλα ασενσιόνε: ένα
συγκρότημα, με βοηθητικά κτίσματα και κήπο, στο ειδυλλιακό τοπίο της Τοσκάνης, με θέα τον πύργο του δάντη και τον ποταμό Άρνο και με ωραία ιταλική μουσική να ακούγεται αδιάκοπα από το σπιτάκι της φρουράς. αν και
στην αρχή σιτίζονται ανεπαρκώς, ο ακτύπης δηλώνει απερίφραστα: «Καλλίτερη ζωή δεν περιμέναμε να βρούμε!»5.
Στις 11 ιουλίου 1943 πανηγυρίζουν τη συμμαχική απόβαση στη Σικελία.
Και στις 21 ιουλίου ο ευγενικός αξιωματικός της φρουράς τους ανακοινώνει
περιχαρής και συγκινημένος την ανατροπή του μουσολίνι και την πεποίθησή
του ότι σύντομα θα επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όπως αποδεικνύεται, η
πλειονότητα των ιταλών –ιδίως στην επαρχία– δεν συνέπλεε με το φασιστικό
καθεστώς.
η υπογραφή της ιταλικής συνθηκολόγησης στις 8 Σεπτεμβρίου 1943 συνεπάγεται ταυτόχρονα ανακούφιση και φόβο προ της ναζιστικής οργής: οι

5. παναΓιωΤου αΚΤυπη μωροΓιαννη (έφεδρος ανθυπολοχαγός) ημερολόγιον ομηρίας
στα φασιστικά στρατόπεδα 1942-1945. Γαϊτάνι Ζακύνθου 1964, αθήνα 2001, σ. 42.
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Γερμανοί συλλαμβάνουν ιταλούς και τους στέλνουν στη Γερμανία. πολλοί
Έλληνες φεύγουν και κατευθύνονται νότια, αλλά χωρίς να καταφέρουν να
φτάσουν στους Συμμάχους. Σε μια άλλη ανάλογη απόπειρα τον δεκέμβριο,
άλλοι Έλληνες συλλαμβάνονται και στέλνονται σε γερμανικά στρατόπεδα.
Σηματοδοτείται έτσι η απαρχή μιας διαφορετικής σχέσης ελλήνων και
ιταλών και αποφασίζεται κοινή δράση μπροστά στον κοινό κίνδυνο: κάθε τόσο
κρύβονται μαζί στα γειτονικά βουνά.
Στις 29 φεβρουαρίου 1944, ύστερα από μερικούς μήνες σε καθεστώς ημιελευθερίας, οι Έλληνες του πόππι, φρουρούμενοι από Γερμανό επικεφαλής και
ένοπλους ιταλούς συνοδούς, μεταφέρονται στο φόσολι. πρόκειται για ένα μεγάλο στρατόπεδο βόρεια της Mόντενα, χωρητικότητας περίπου 20.000 ατόμων, που, μετά την ιταλική συνθηκολόγηση, περιήλθε στα χέρια των ναζί και
χρησίμευε για τη συγκέντρωση και μεταφορά στη Γερμανία εβραίων και
κρατουμένων πολλών εθνικοτήτων από διάφορες περιοχές της ιταλίας.
οι συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής είναι αφόρητες. ωστόσο, με σύνθημα τη φράση «κάνουμε τους τρελούς για να μην τρελαθούμε»6, οι Ζακύνθιοι επιβιώνουν ως το καλοκαίρι του 1944, οπότε το στρατόπεδο εκκενώνεται.
είναι ξανά τυχεροί. δεν τους στέλνουν στη Γερμανία.
μεταφέρονται σε μικρή απόσταση βορειοανατολικά της μόντενα, στο ποβίλιο, όπου ο δήμαρχος τους υποδέχεται ως υψηλούς προσκεκλημένους και
προωθούνται στο παρακείμενο χωριό Καζαλπό. Γράφει ο Βυθούλκας: «Στο
δρόμο διερωτώμαστε: Τι ήταν ο δήμαρχος αυτός; ένας άγνωστος ιταλός που
πρώτη φορά μας έβλεπε, ή ο ίδιος ο πατέρας μας;»7.
δεκάδες σελίδες στα βιβλία των δύο Ζακύνθιων αφιερώνονται στη ζωή
τους κοντά στους ιταλούς που τους έσωσαν, τους περιέθαλψαν, τους συνέδραμαν, σα να ήταν δικοί τους άνθρωποι. οι ίδιοι ανταποδίδουν τα αισθήματα:
βοηθούν όπως και όπου μπορούν, συμπαραστέκονται σε οικογενειακές λύπες,
συμμετέχουν στις χαρές. φιλοξενούνται με θέρμη από σπίτι σε σπίτι, όποτε θεωρείται ότι μπορεί να κινδυνεύουν, ως την αποχώρηση των Γερμανών από την
περιοχή, στις 21 απριλίου του 1945.
δεν είναι λοιπόν περίεργος ο χαιρετισμός «αντίο, αλησμόνητο, αγαπημένο
μας Καζαλπό»8 του ντίνου Βυθούλκα, όταν, ένα μήνα αργότερα, επιβιβάζονται σε ένα μεγάλο στρατιωτικό όχημα, με κατεύθυνση νότια, παραλαμβάνοντας καθ’ οδόν Έλληνες από άλλες περιοχές. Σε όλη τη διαδρομή εικόνες καταστροφής και εγκατάλειψης, ενώ ιταλοί και σύμμαχοι χαιρετούν την ελλη-

6. νΤινοΣ ΒυΘουλΚαΣ Όμηρος. Ένας έφεδρος αξιωματικός, όμηρος των ιταλών, αφηγείται... Ζάκυνθος, εκδόσεις Τρίμορφο, 2005, σ. 190.
7. Ό.π., σ. 167.
8. Ό.π., σ. 237.
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νική σημαία που κυμάτιζε στο αυτοκίνητο. Τελικός προορισμός ο Τάραντας,
όπου μένουν χωρίς χρήματα επί 54 μέρες, περιμένοντας τον επαναπατρισμό
τους.
Όταν στις 20 ιουλίου 1945, μερικούς μήνες μετά τα δεκεμβριανά και τη
Συμφωνία της Βάρκιζας, επιστρέφουν στην ελλάδα, έρχονται αντιμέτωποι με
μια αναπάντεχη υποδοχή και μια αδιανόητη πραγματικότητα.
δεν τους περίμενε κανείς στον πειραιά. Ταλαιπωρημένοι φτάνουν στην
αθήνα, όπου παραμένουν επί 9 μέρες τρέχοντας από υπουργείο σε υπουργείο,
από γραφείο σε γραφείο και στον ερυθρό Σταυρό. Τελικά τους δίνουν μια αλλαξιά εσώρουχα, ένα ζευγάρι παλιές αρβύλες και 2.000 δραχμές για το ταξίδι
ως το νησί τους.
Βρίσκουν μια διχασμένη Ζάκυνθο, όπου οι συνεργάτες των Γερμανών κυκλοφορούν ελεύθεροι, ατιμώρητοι και εύποροι. O Bυθούλκας αδυνατεί να παραμείνει στο νησί και πηγαίνει στην πάτρα. επιστρέφοντας αργότερα μαθαίνει ότι μερικοί πέρασαν από δίκη, αλλά η ποινή των ισοβίων έγινε τελικά κατάταξη στη λίστα των εθνικοφρόνων. ο ακτύπης βρίσκεται μπροστά σε μια
οδυνηρή δοκιμασία: κατά την απουσία του σκοτώθηκε ο μεγαλύτερος γιος
του, 14 ετών, όταν εξερράγη ένα γερμανικό αντιαεροπορικό βλήμα που περιεργαζόταν.
Tο 1963, μαζί με τις αρχές του νησιού και πλήθος κόσμου, οι δυο τους και
άλλοι τέσσερις επιζήσαντες του Città di Genoa υποδέχονται στη Ζάκυνθο τα
οστά των τεσσάρων συμπατριωτών που μετά το ναυάγιο είχαν ταφεί στην αλβανία, στο νεκροταφείο του αυλώνα.
επίσης το 1963 οι ιταλοί φίλοι του Καζαλπό επισκέπτονται τον Βυθούλκα
στη Ζάκυνθο. ανταποδίδει την επίσκεψη, με τη γυναίκα και τα παιδιά του.
Έκτοτε οι οικογένειες συναντιώνταν τα καλοκαίρια, ενώ όλοι μαζί επισκέφθηκαν το φόσολι και τη βίλα ασενσιόνε. ο τοπικός ιταλικός Τύπος κάλυψε την
ιστορία τους.
Όταν ο ντίνος Βυθούλκας έγραφε το βιβλίο του το 2005 ήταν ο τελευταίος επιζών της ομηρείας. ο παναγιώτης ακτύπης είχε αποχωρήσει νωρίτερα.
Τα βαθύτατα ανθρώπινα και αποκαλυπτικά κείμενά τους αποτελούν πολύτιμες ψηφίδες για την ανασύνθεση μιας ιστορικής πτυχής η οποία δεν έτυχε
ως τώρα της προσοχής που της αξίζει.
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ABSTRACT

Six months after successfully resisting the fascist italian attack in October
1940, Greece was forced to succumb to the superior nazi invasion. The country
was divided into 3 occupation zones, German, italian, Bulgarian.
From 1941 to 1943 hundreds of Greek permanent and reserve officers were
captured by the italians and deported to concentration camps in italy (prisoners
of war in Albania were also taken to italy).
This paper focuses on the case of P. Aktypis and C. Vythoulkas, two reserve
officers from the island of Zante, who were arrested (together with 23 other
officers, both permanent and reserves also from Zante) on December 11th 1942.
αfter a long journey through western Greece they ended up at the port of Patras
where on January 21st 1943 they boarded the ship “Città Di Genova”, which,
the next day, was torpedoed by a British submarine and sank. The two were
saved and finally they were sent to italy, where they were subjected to the usual
fascist “treatment” of foreign captives:
At first the Greeks were kept in one of the few major camps (where
numerous British prisoners of war were also kept). On June 3rd 1943 they were
transferred to one of the many smaller installations, such as old villas, convents
and farms, where small numbers of prisoners were detained. Following italy’s
capitulation οn September 8th 1943, the conditions drastically changed and,
ironically, the Greek captives and their former italian captors were both
subjected to the same German fierceness.
At the end of February 1944, after some months of partial custody, Aktypis
and Vythoulkas were taken to the huge transit camp of Fossoli, under German
administration. Luckily they were not transported to German camps. After
Fossoli was dismantled in the summer 1944, the two men were sent to a rural
area near Modena, where they were warmly hosted by italian families until the
Germans evacuated the area, on April 21st, 1945. They were repatriated to
Zante on July 20th 1945, never to forget their italian friends. Vythoulkas in
particular never lost contact with them.
Annita P. Panaretou
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«...Για Την ιΣΤορiα Του χωριοY Και Των ΚαΤοiΚων Του
που δυΣΤυχωΣ ειναι ιΣΤορια που πουΘενα
δεν εχει ΚαΤαΓραφει...»
Τα ΖερΒAΤα Του ’50 μEΣα απO προφοριΚh μαρΤυρiα

ράνυ χ. Καλούρη
καθηγήτρια ανώτατης Σχολής παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής εκπαίδευσης (αΣπαιΤε)

αφετηρία της εργασίας μας, και κίνητρό της, στάθηκε η πρωτοβουλία του
αντώνη Καλλιβωκά, πριν περίπου 5 χρόνια, το 2013, να οργανώσει μια συνάντηση για την ιστορία του δημοτικού Σχολείου των Ζερβάτων1.
Τότε, μας δόθηκε η ευκαιρία να ακούσουμε ιστορίες για το δημοτικό Σχολείο των Ζερβάτων, τη λειτουργία του και τις αναμνήσεις των δασκάλων που
το υπηρέτησαν, αλλά πολύ περισσότερο να μιλήσουμε με τους κατοίκους του
χωριού, και να διαπιστώσουμε ότι ...πράγματι, η ιστορία του χωριού και των
κατοίκων του είναι μια ιστορία που «δυστυχώς πουθενά δεν έχει καταγραφεί»2.
μια ιστορία που πουθενά δεν έχει καταγραφεί γιατί είναι μια ιστορία στην
οποία για πολλά χρόνια δεν «επιτρεπόταν» κανείς να αναφερθεί...οι μνήμες
για το χωριό το ’50 καθορίζονται είτε από το «κομματικό συλλογικό υποσυνείδητο», είτε από τον δημόσιο λόγο της δεξιάς ο οποίος καθόριζε και την ατομική μνήμη των αριστερών, σύμφωνα με την Τασούλα Βερβενιώτη3.
είναι μια ιστορία που έγραψαν οι κάτοικοι των Ζερβάτων και των κοντινών
μουζακάτων, χωριών που μπορούν να δανειστούν την άποψη του ιστορικού
Σπύρου λουκάτου για τα χωριά της πυλάρου: «αυτός ο λαός, συνεπής προς
τις ιστορικές του παρακαταθήκες και την κληρονομιά του από τους ριζοσπά-

1. https://www.kefalonitikanea.gr/2013/08/blog-post_2607.html, 11/1/2018
2. Καλουρη α. (το γένος Ζαχαράτου), https://www.youtube.com/watch?v=svVtnZhTg
G4, 11/1/2018
3. http://tvxs.gr/news/istoria/proforiki-istoria-ena-rizospastiko-kinima-tis-tasoylas-berbe
nioti, 12/10/2017
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στες και τους πρωτοσοσιαλιστές, κάτω από την καθοδήγηση των εαμικών
οργανώσεων φάνηκε υπεραντάξιός τους, γράφοντας νέες σελίδες ηρωικού μεγαλείου, τόλμης, θάρρους, αρετής και τιμής συμμετέχοντας πρωτοποριακά
στο πανελλήνιο Έπος της εθνικής αντίστασης»4.
Στην εργασία μας, η αφηγηματική συμβουλευτική και οι τεχνικές της
παραχωρούν ενίοτε τη θέση τους στην προφορική ιστορία, προκειμένου να
υπάρξει μια γραπτή μαρτυρία, για τα όσα έχουν μείνει ως ανάμνηση στην περίοδο του ’50 στα Ζερβάτα.
Σύμφωνα με τον Bruner η αφηγηματική γνώση βασίζεται σε μια διαδικασία νοηματοδότησης του κόσμου μέσα από τη διήγηση ιστοριών, ιστοριών που
μπορούν να θεωρηθούν ως ο απολογισμός ενός παρελθοντικού γεγονότος που
είναι δομημένο με αρχή, μέση και τέλος, και μεταδίδει πληροφορίες για μια
ακολουθία εκούσιων πράξεων που επιτέλεσε ένα πρόσωπο ή μια ομάδα5. η
διήγηση της ιστορίας των Ζερβάτων του ’50, διήγηση που επικεντρώθηκε με
πρωτοβουλία των ερευνητικών μας υποκειμένων στην οργάνωση των δημοτικών σχολείων της εποχής και στην «ανάμνηση» του εμφύλιου, μας έδωσε πολύ λίγα στοιχεία όσον αφορά στο χρόνο και το χρονικό των γεγονότων, ενώ με
σημαντικό «βαθμό δραματικής ποιότητας6» παρέπεμπε στην ιστορία.
εάν η αφήγηση στην αφηγηματική συμβουλευτική προσέγγιση δεν αντανακλά μόνο την πραγματικότητα αλλά τη δημιουργεί, παρέχοντας τη δυνατότητα
στον αφηγητή να προσδώσει το δικό του νόημα στις εμπειρίες7 και να «συγκατασκευάσει» νέα, πιο ικανοποιητικά σενάρια ζωής8, η προφορική ιστορία ως
κλάδος της ιστορίας κατορθώνει να φέρει στο ιστορικό προσκήνιο τους «αφανείς»9, εκείνες δηλαδή τις κοινωνικές κατηγορίες για τις οποίες η εξουσία «λησμόνησε» να γράψει... παράλληλα όμως, η αφήγηση είτε ειδωμένη ως προφορική ιστορική μαρτυρία, είτε ως αφηγηματικό εργαλείο συχνά, όπως και στην περίπτωση της μαρτυρίας για το χωριό των Ζερβάτων το ’50, αναδεικνύει το γεγονός ότι το τραύμα δεν έχει ακόμη βιωθεί, απλά έχει «αποσιωπηθεί»...

4. λουΚαΤοΣ, Σπ. «η πύλαρος της κατοχής και της αντίστασης», στο επιμ. πετράτος,
π. (2007). η πύλαρος στο διάβα του χρόνου, αγία ευφημία, δήμος πυλαρέων, 2007.
5. BRUnER, J. Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge, MA: harvard University Press,
1986.
6. Op.cit.
7. RUSSELL, R.L., & van den Broek, P. Changing narrative schemas in psychotherapy.
Psychotherapy, 29 (3), 1992, 344-354.
8. MORGAn, A. Τι είναι η αφηγηματική θεραπεία; αθήνα, University Studio Press, 2011·
SAViCKAS, L. Life Design: A paradigm for career intervention in the 21st century. Journal of
Counseling & Development, 90 (1), 2012, σσ. 13-19.
9. http://tvxs.gr/news/istoria/proforiki-istoria-ena-rizospastiko-kinima-tis-tasoylas-berbe
nioti, 7/10/2017.
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Τα ερευνητικά μας υποκείμενα είναι αφενός η δασκάλα του δημοτικού
Σχολείου των Ζερβάτων το 1951 και αφετέρου μία κάτοικος του χωριού, η
οποία είχε βιώσει το τραυματικό γεγονός του εμφυλίου και των συνεπειών του,
τόσο στην οικογένειά της, –«πού θα πάω... μάνα δεν έχω, πατέρα δεν έχω,
αδέλφια δεν έχω... πού να πάω;10»–, όσο και σ’ολόκληρο το χωριό. οι συνεντεύξεις, περισσότερο ανοικτές συζητήσεις, πάρθηκαν το 2013 κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που αναφέρθηκε στην αρχή και εμπλουτίστηκαν, το φθινόπωρο του 2017 και τον χειμώνα του 2018. Τα ερευνητικά μας υποκείμενα
έχουν γεννηθεί μεταξύ 1927-1932.
από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 αρχίζει, και για την εκπαίδευση, η
«επιστροφή στην ομαλότητα»11. Το ερευνητικό μας υποκείμενο, η δασκάλα,
διορίζεται στο δημοτικό Σχολείο στα Ζερβάτα το 1951. η δασκάλα έχει καταγωγή από το γειτονικό χωριό των πουλάτων, και όπως μας λέει «ήταν στο
υπουργείο παιδείας τμηματάρχης η αδελφή του δενδρινού (του βουλευτή)
και όσα επίθετα έβλεπε σε «-ατος» τα ’στελνε στην Κεφαλλονιά! 12».
Στο χωριό λειτουργούσε μονοθέσιο δημοτικό Σχολείο με περίπου 60-70
παιδιά, σε αρκετά δύσκολες συνθήκες για τα ίδια, μια και «λίγοι άντρες υπήρχαν στο χωριό... Ή τους είχαν στείλει φυλακή, εξορία ή τους είχαν εκτελέσει...». Και τόσο τα παιδιά όσο και ο δάσκαλος έπρεπε να διαχειριστούν το γεγονός, πάντοτε όμως μέσα από τον φόβο: «...φοβόσουν να μιλήσεις... Τί να
πεις... Ότι είχαν κατεβάσει τα κεφάλια των ανταρτών στην Σάμη; να πεις
για τον αστραπόγιαννο13;» η αναφορά αφορά στον Γεράσιμο Γρηγοράτο από
τα μουζακάτα, που ήταν «ο φόβος και ο τρόμος των κατακτητών, αλλά κυρίως των ντόπιων φασιστών» και σκοτώθηκε σε μάχη με τις κυβερνητικές δυνάμεις στη παχιά πούντα Σάμης στις 13-10-194914.
Το δημοτικό Σχολείο των Ζερβάτων, αποτελούνταν από μία αίθουσα διδασκαλίας, ένα μικρό γραφείο για τον διευθυντή, ο οποίος ήταν ο δάσκαλος του
σχολείου –αφού το σχολείο ήταν μονοθέσιο–, και έναν μικρό χώρο στον οποίο
θα μπορούσε να μένει. παρόλο που τα σχολεία της εποχής είχαν μαθητικό κήπο, για το σχολείο των Ζερβάτων δεν αναφέρεται σχολικός κήπος.
Το δημοτικό Σχολείο ήταν εξαετές15. Όλοι οι μαθητές ήταν συγκεντρωμέ-

10. Κάτοικος του χωριού, αύγουστος 2013. Σημειώνεται ότι ο πατέρας και τα αδέλφια
της είχαν εκτελεστεί και η μητέρα της ήταν εξορία.
11. δημαραΣ, α. ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης: Το “ανακοπτόμενο άλμα”: Τάσεις και αντιστάσεις στην ελληνική εκπαίδευση 1833-2000, επιμέλεια Βάσω Βασιλού-παπαγεωργίου, αθήνα, μεταίχμιο, 2013.
12. Συνέντευξη δασκάλας, οκτώβριος 2017.
13. Op.cit.
14. https://istorika-ntokoumenta.blogspot.com/2017/01/blog-post_13.html, 5/11/2017.
15. από το 1951 με το αναγκαστικό ν.δ. 1823.
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νοι σε μία αίθουσα και ο δάσκαλος έβαζε, «για παράδειγμα, ασκήσεις αριθμητική στην 5η και 6η δημοτικού, καλλιγραφία στην 3η και 4η, προκειμένου
να διδάξει ανάγνωση στην 1η!. δεν ήταν εύκολη η διδασκαλία...αλλά είχαμε
μάθει στην παιδαγωγική ακαδημία πώς θα διδάσκουμε σε μονοθέσια και μονοτάξια σχολεία16!»
Στο σχολείο των Ζερβάτων ερχόντουσαν τα παιδιά και από τα 3 γειτονικά
χωριά: τα Ζερβάτα, τα Καταποδάτα και τα μουζακάτα. «Τα μουζακάτα τα
είχαν λεηλατήσει και κάψει ολοσχερώς οι φασίστες Γερμανοί... από τις ιστορίες
που μου έλεγαν οι κάτοικοι του χωριού, τα μουζακάτα κάηκαν όταν κάποιος
κεφαλλονίτης, μαυραγορίτης και δοσίλογος, υπέδειξε στους Γερμανούς που
ήταν το αρχηγείο του ελαΣ στα μουζακάτα... και έκαψαν το χωριό...το ’4417».
είχαν όμως ειδοποιηθεί στο χωριό και έφυγαν όλοι οι κάτοικοι εκτός από τρεις
ανήμπορους που δεν μπόρεσαν να φύγουν και τους εκτέλεσαν. μαζί τους εκτέλεσαν και τον 17χρονο επονίτη πέτρο μιχαλάτο που δεν άφησε τον πατέρα του
που ήταν ανήμπορος, όπως μας αναφέρει και ο Σπύρος λουκάτος18.
δεν πήγαιναν όλα τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο. λίγα παιδιά, κυρίως
αγόρια, συνέχιζαν στο Γυμνάσιο στη Σάμη, το οποίο είχε μόνο τρείς τάξεις.
αλλά και στην α΄ δημοτικού στα Ζερβάτα «ήταν μόνο 3 παιδιά. μου φαίνεται
ότι βλέπω και τώρα τα θρανία με τα παιδάκια... χωριστά τα αγόρια από τα
κορίτσια. να προσπαθούν να γράψουν καλλιγραφικά με το κοντύλι στην πλάκα. Συνολικά πρέπει να ήταν περίπου 60-70 παιδιά, πλειοψηφία ήταν τα αγόρια στο σχολείο19!»
Τα κορίτσια συχνά αναγκάζονταν από την οικογένεια να σταματήσουν τη
φοίτησή τους στο σχολείο και να μείνουν στο σπίτι για να βοηθήσουν στις εργασίες των χωραφιών, στη φροντίδα των ζώων και των μικρότερων αδελφιών
τους καθώς προορίζονταν για νοικοκυρές και αγρότισσες20.
«Στην 6η δημοτικού υπήρχαν παιδιά που είχαν μείνει 2-3 χρονιές... ήταν
πιο μεγάλα από τα άλλα... δεν υπήρχε νερό στο χωριό, είχαμε την στέρνα...
ακόμη, υπήρχαν 4 βρύσες έξω από το χωριό, κάτω από το σχολείο, όπου πήγαιναν εκεί πήγαιναν να πλύνουν χόρτα, να πλύνουν τα ρούχα τους και πήγαινα κι εγώ... δεν είχα τί να κάνω21!»

16. Συνέντευξη δασκάλας, οκτώβριος 2017.
17. Συνέντευξη δασκάλας, αύγουστος 2013.
18. λουΚαΤοΣ, Σπ. «η πύλαρος της κατοχής και της αντίστασης», στο επιμ. πετράτος, π. η πύλαρος στο διάβα του χρόνου, αγία ευφημία, δήμος πυλαρέων, 2007.
19. Συνέντευξη δασκάλας, ιανουάριος 2018.
20. ελεΓμιΤου, ε., μπαΚαλαΚη, α. η εκπαίδευση «εις τα του οίκου» και τα γυναικεία
καθήκοντα, ιστορικό αρχείο ελληνικής νεολαίας, αθήνα, Γενική Γραμματεία νέας Γενιάς,
1987.
21. Συνέντευξη δασκάλας, ιανουάριος 2018.
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Το σχολείο λειτουργούσε καθημερινά (και το Σάββατο) πρωί-απόγευμα,
8.00 με 12.00 το πρωί και 15.00-17.00 το απόγευμα. Το χτύπημα της καμπάνας της εκκλησίας του χωριού, από κάποιον από τους μαθητές, σήμαινε την
έναρξη του σχολείου. Βιβλία δεν υπήρχαν παρά μόνο τα αναγνωστικά: «την
ιστορία, τα θρησκευτικά τα έλεγε ο δάσκαλος, σήκωνε και έναν-δυό μαθητές
να τα πουν και εκείνοι... και έτσι τα μάθαιναν. η αλληλοδιδακτική μέθοδος
άλλωστε εύρισκε εφαρμογή στα μονοτάξια σχολεία22». Τα παιδιά συνήθως
έπαιρναν τα μεταχειρισμένα βιβλία από προηγούμενους μαθητές... «Τα αγόραζαν τα βιβλία, και δεν ήταν εύκολο εκείνη την εποχή... υπήρχαν και οι εξορίες..., οι επιπτώσεις του εμφύλιου23».
η αφήγηση συνεχώς «εκτρέπεται» της ιστορίας του δημοτικού Σχολείου
των Ζερβάτων και επιστρέφει στην ανάμνηση του εμφυλίου, ανάμνηση η οποία
είναι πολύ και ιδιαίτερα «προσωπικά βιωμένη».
Στο σχολείο, σε όλες τις τάξεις, τα παιδιά μάθαιναν προσευχές και τραγουδάκια. υπήρχε δε, στο γραφείο του δασκάλου ένας χάρακας που πόναγε
πολύ και μια βέργα. «Και εγώ τα μάλωνα..., αλλά δεν ήταν άτακτα τα παιδιά, φτωχά ήταν...και έρημα...για τα περισσότερα ένας από τους δυο γονείς
έλειπε... φυλακή ή εξορία συνήθως24». Τα παιδιά είτε ήταν ξυπόλητα, είτε φορούσαν κάτι «χοντροπάπουτσα που τους τα έφτιαχναν οι γονείς τους». Έγραφαν στις μικρές τάξεις με το κοντύλι στην πλάκα και στις μεγαλύτερες με πένα την οποία την βουτούσαν στο μελανοδοχείο. «Ήταν δύσκολα χρόνια... και
όμως...κάτι τους έμαθα (στους μαθητές), αλλά μου έλειπε η εμπειρία της
δράσης. δεν υπήρχαν άλλες δασκάλες εκεί να ρωτήσω τι έκαναν... ο επιθεωρητής καθόταν στ’ αργοστόλι και ήταν ένας για όλη την Κεφαλλονιά25».
εκείνη την εποχή, ο επιθεωρητής ήταν ένα από τα βασικότερα κρατικά
όργανα που επέβλεπε το σχολείο, παρακολουθούσε το εκπαιδευτικό έργο των
δασκάλων και συνέτασσε έκθεση με την οποία ο δάσκαλος ή εξελισσόταν ή
έμενε στάσιμος26. η αξιολόγηση του δασκάλου από τον επιθεωρητή δεν στηριζόταν απλά και μόνο στη διδακτική ικανότητα του δασκάλου αλλά, κυρίως
στην προσωπική του ζωή, στα πολιτικά του φρονήματα και στις κοινωνικές
του συναναστροφές27.

22. Op.cit.
23. Op.cit.
24. Συνέντευξη δασκάλας, δεκέμβρης 2017.
25. Op.cit.
26. παμουΚΤΣοΓλου, α. εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση: Ζήτημα πολιτικής επιλογής και όχι μόνο, αθήνα, Γρηγόρη, 2001. ΤΖανη, μ. Κοινωνιολογία παιδείας, αθήνα, Γρηγόρη, 2004.
27. ΚαραφυλληΣ, α. ο θεσμός του επιθεωρητή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: η αξιολόγηση των δασκάλων στη Θράκη κατά την περίοδο
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«εγώ πήγα στο αργοστόλι να δω τον επιθεωρητή για θέματα του σχολείου. Όταν το είπα στο σπίτι που έμενα, που ήταν σπίτι αριστερών, μου ζήτησαν
να πάω να επισκεφτώ στην φυλακή στο αργοστόλι, έναν φυλακισμένο Ζερβάδο. μου είχαν πει ποιον να πάω να δω! δεν τον ήξερα, αλλά πήγα..., άντρας
ήταν, όχι γυναίκα! χάρηκε πολύ που τον επισκέφτηκα!.
Τι αναμνήσεις... πως τόλμησα και πήγα... Και να σκεφτείς, κανείς δεν μιλούσε για τους φυλακισμένους και εξορίστους του χωριού... Κυριαρχούσε ο φόβος... Τα Ζερβάτα είχαν πληρώσει πολύ ακριβά την αντίσταση, αλλά και τον
εμφύλιο. Τί να πεις όμως... Την ιστορία την γράψανε εκείνοι που τρώγανε...
εκείνοι που πεινάγανε τί να γράψουνε...28».
ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι κάτοικοι των Ζερβάτων προσπάθησαν να διατηρήσουν τη μνήμη της αντίστασής τους κατά των Γερμανών,
αλλά παράλληλα και την αντίστασή τους στους «ντόπιους συνεργάτες τους».
με ιδιωτική πρωτοβουλία και χρηματοδότηση κατασκευάζεται μνημείο στα
μουζακάτα, πάνω στο βουνό, εκεί που με δυσκολία ζυγώνει άνθρωπος στη
μνήμη των φειδία, αριστείδη και αντζουλέτας μερκούρη, 35, 25 και 19 ετών
αντίστοιχα29.
παραχωρείται οικόπεδο στην είσοδο του χωριού για την προτομή του
αστραπόγιαννου και χώρος για μνημείο των αγωνιστών του δημοκρατικού
Στρατού. εάν στις περισσότερες αφηγήσεις, η μνήμη των μαχητών του δημοκρατικού στρατού «απορροφάται» από την μνήμη της εθνικής αντίστασης, ως περισσότερο αποδεκτή, στα Ζερβάτα η αφήγηση είναι ξεκάθαρη:
«μας πήραν, όταν σχόλασε η εκκλησία και μας πήγαν στη Σάμη για να μας
στείλουν εξορία... με έπιασε ένας στη Σάμη και μου λέει: “εσένα δεν σε φέραμε εδώ για εξορία, σε φέραμε να μας πεις που είναι οι αντάρτες...” και εγώ
τους είπα: Σε όλα τα σπίτια... Στη συνέχεια, βρέθηκα εξορία...30».
η μνήμη είναι και θα παραμένει επιλεκτική...
Το δημοτικό Σχολείο των Ζερβάτων εμπλέκεται με την ανάμνηση του εμφυλίου... δεν υπάρχει στη μνήμη παρά μόνον ως η αφήγηση των δυσκολιών
που αντιμετώπιζαν οι μικροί μαθητές ως συνέπεια του εμφυλίου...
Συναισθηματικές παράμετροι καθορίζουν τη μνήμη και την αφήγηση...
«Τί να πει κανείς αλίκη μου... εκάναμε μια τρύπα μες το νερό... Κάτι κάναμε αλλά... πολλές καραβοτσακισιές...31».

1950-1982, αθήνα, Κριτική, 2010. ΚαραφυλληΣ, α. νεοελληνική εκπαίδευση [e-book]: δύο
αιώνες μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, αθήνα, Κριτική, 2013.
28. Συνέντευξη δασκάλας, φεβρουάριος 2018.
29. αδέλφια της κατοίκου των Ζερβάτων με την οποία συνομιλήσαμε τον αύγουστο του
2013.
30. Κάτοικος Ζερβάτων, αύγουστος 2013.
31. Op.cit.
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Τα γραπτά ντοκουμέντα που σώζονται και φυλάσσονται στο δημοτικό
Σχολείο Σάμης μας προσφέρουν την ακριβή εικόνα του σχολείου..., αριθμός
μαθητών, βιβλία, πρόγραμμα, ονόματα δασκάλων...
η προφορική αφήγηση όμως, μας παραπέμπει στην ιστορική μνήμη32, έτσι
όπως αυτή, αληθινή ή αναπλασμένη βιώνει το 1950-51 στα Ζερβάτα... και
συνδέει κάθε γεγονός, στην περίπτωσή μας την περιγραφή του δημοτικού
Σχολείου, με την ανάμνηση του εμφυλίου.
η αναδιήγηση βιωμένων γεγονότων, για τα οποία δεν είχε δοθεί η ευκαιρία
εξιστόρησης μας οδήγησε σε μια αφηγηματική αλήθεια33 η οποία «περιόρισε»
την αφήγηση για την εκπαιδευτική πραγματικότητα στα Ζερβάτα του ’50
και, αντίθετα, «ανέδειξε» το κυρίαρχο γεγονός του εμφυλίου και τις επιδράσεις
του, σε μια θετική, χωρίς περιορισμούς, ελεύθερη ίσως του φόβου, θεώρηση34.

ABSTRACT

h ιστορία του δημοτικού Σχολείου των Ζερβάτων, εμπλέκεται και αλληλεπιδρά με την «ανάμνηση» του εμφύλιου και των συνεπειών του. η προφορική
μαρτυρία και η αφηγηματική συμβουλευτική, με αφορμή την αφήγηση της
ιστορίας του δημοτικού σχολείου, προσέφεραν την δυνατότητα «αναδιήγησης»
βιωμένων γεγονότων και «συγκατασκευής» τους.
Les témoignages oraux concernant l’histoire de l’école primaire du village de
Zervata se centrent davantage sur l’histoire de la guerre civile en Grèce et ses
effets sur la vie quotidienne et le psychisme des habitants. Les entretiens avec la
professeure de l’école et un des habitants du village leur offrent la possibilité de
reconstruire l’histoire vécue à travers le récit et de «narrativiser» leurs
expériences de la vie pendant les années d’après la guerre civile.

32. ΒερΒενιωΤη, Τ. προφορική ιστορία και έρευνα για τον ελληνικό εμφύλιο: η πολιτική
συγκυρία, ο ερευνητής και ο αφηγητής, επιθεώρηση Κοινωνικών ερευνών, 107, 2002, σσ.
157-181.
33. SChAFER, R. Retelling a Life: narration and Dialogue in Psychoanalysis, new York,
Basic Books, 1992.
34. ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στην Βαρβάρα μερκούρη, την δασκάλα αλίκη
Ζαχαράτου-Καλούρη, τον Γεράσιμο Κοψαχείλη, το νίκο ρωμανό για το ότι μας εμπιστεύτηκαν και «μοιράστηκαν» τις αναμνήσεις τους μαζί μας, και τον αντώνη Καλλιβωκά που, με
την πρωτοβουλία του, στην ουσία μας πρόσφερε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την «ιστορία που
δεν έχει γραφεί» και να επιδιώξουμε την «αφηγηματική» γραφή της, η οποία θα προσπαθήσουμε να συνεχίσει.
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παραρΤημα ειΚονων

εικ. 1: δημοτικό Σχολείο Ζερβάτων, 1951-52 (αρχείο αλίκης Καλούρη)

εικ. 2: δημοτικό Σχολείο Ζερβάτων, 1951-52 (αρχείο αλίκης Καλούρη)
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εικ. 3: μνημείο εκτελεσθέντων (αρχείο μάκη Καλούρη)

εικ. 4: προτομή αστραπόγιαννου (αρχείο μάκη Καλούρη)
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ΒΥΖΑνΤΙνΕΣ ΡΙΖΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚων ΘΕΣΜων
ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚων ΣΥνΗΘΕΙων ΣΤΗν ΚΕΡΚΥΡΑ
Γεώργιος Γαστεράτος
Φιλόλογος, υποψήφιος διδάκτωρ του Ιονίου πανεπιστημίου

Με την κατάληψη της Κέρκυρας το 17 από τον Κάρολο Α΄ τον Ανδηγαυό
(Charles d’ Anjou, 1-18)1 ή ενωρίτερα από την εποχή του Φίλιππου Κινάρδου (18-1) ο ορθόδοξος μητροπολίτης φαίνεται ότι έχει εγκαταλείψει
το νησί και την κενή θέση του καταλαμβάνει λατίνος, του οποίου το όνομα δεν
έχει σωθεί3. Στις διαμαρτυρίες των Κερκυραίων ο πάπας Ιννοκέντιος Γ΄ (11111), ως γνωστόν, προέβαλε ένα σόφισμα της Συνόδου του Λατερανού
(113)4, σύμφωνα με το οποίο ... ἕν σῶμα μὲ δύο κεφαλὰς εἶναι ἔκτρωμα.
Επιτράπηκε, όμως, στους ορθόδοξους να έχουν ως επικεφαλής έναν πρωτοπαπά, οποίος λόγω της επιτελικής θέσης του στο ορθόδοξο ποίμνιο έφερε τον
τίτλο «μέγας» (Εικ. 1). Μάλιστα, αναφέρεται ότι το αξίωμα του πρωτοπαπά
επέλεξαν οι ίδιοι οι Κερκυραίοι να φέρει ο πνευματικός τους αρχηγός και προσέθεσαν και το επίθετο «Μέγας», ανακαλώντας έτσι βυζαντινές μνήμες.
πράγματι, το εκκλησιαστικό αυτό αξίωμα απαντάται κατά κόρον στην
βυζαντινή περίοδο. Για παράδειγμα, ο Ιωάννης Σκυλίτσης, εξιστορώντας την
ήττα των βυζαντινών στρατευμάτων από τους Βουλγάρους κοντά στην Αγ-

1. Σπ. πΑπΑΓΕωΡΓΙΟΣ, Ιστορία της Εκκλησίας της Κερκύρας, Κέρκυρα 190, σ. 4,
Α.Χ. ΤΣΙΤΣΑΣ, Η Εκκλησία της Κερκύρας κατά την λατινοκρατίαν, Κέρκυρα 199, σ. 30 και
W. MILLER, Η Φραγκοκρατία στην Ελλάδα, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1990, σ. 90.
. Σπ. ΑΣωνΙΤΗΣ, Ανδηγαυϊκή Κέρκυρα, εκδ. Απόστροφος, Κέρκυρα 1999, σ. 4.
3. Μ. ΦωΣΚΟΛΟΣ, «Series episcoporum ecclesiae latinae in Graecia», Anno Domini, περιοδική έκδοση για την παρουσία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα, 1 (003), σ. 7.
4. Στη σύνοδο αυτή κλήθηκε να λάβει μέρος και ο μητροπολίτης Κερκύρας Βασίλειος
πεδιαδίτης (1198-117 περίπου), ο οποίος απάντησε επικριτικά στην πρόσκληση του πάπα
(Σ.Κ. πΑπΑΓΕωΡΓΙΟΣ, ό.π., σ. 31-34, Σπ. ΑΣωνΙΤΗΣ, ό.π., σ. 3 και Κ.ν. ΚωνΣΤΑνΤΙνΙδΗΣ, «Λογιοσύνη στην ορθόδοξη επισκοπή Κερκύρας κατά τον 13ο αιώνα: Η περίπτωση του
Βασιλείου πεδιαδίτου», Κερκυραϊκά Χρονικά, περίοδος Β΄, τ. Η΄, 01, Ι΄ διεθνές πανιόνιο
Συνέδριο, Κέρκυρα, 30 Απριλίου - 4 Μαΐου 014, Κέρκυρα 01, σ. 7-8.
. Σπ. πΑπΑΓΕωΡΓΙΟΣ, ό.π., σ. 47.
. Α.Χ. ΤΣΙΤΣΑΣ, ό.π., σ. 84-8.
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χίαλο το 917 αναφέρεται, συν τοις άλλοις, στην προετοιμασία της μάχης και
στο γεγονός ότι οι στρατιώτες, πριν την μάχη, προσκυνούν τεμάχια του Τιμίου Σταυρού που είχε φέρει μαζί του ο πρωτοπαπάς των ανακτόρων: «ἀθροισθέντων δὲ πάντων τῶν θεμάτων καὶ τῶν ταγμάτων κατὰ τὴν διάβασιν (πεδίον
δὲ ἡ διάβασις μέγα καὶ πρὸς ὑποδοχὴν στρατοῦ ἐπιτήδιον) ἀποσταλεὶς ὁ πρωτοπαπᾶς τοῦ παλατίου μετὰ τῶν τιμίων ξύλων παρεσκεύασε προσκυνήσαντας
πάντας ἐπομόσασθαι κατὰ Βουλγάρων συναποθνῄσκειν ἀλλήλοις»7. Ο ίδιος ο
πρωτοπαπάς του παλατίου έφερε τον τίτλο μέγας τουλάχιστον κατά τον 1ο
αιώνα, όπως μας παραδίδει ο Γεώργιος Φραντζής στο Chronicon Majus αναφερόμενος στην τελετή απονομής της πατριαρχικής ράβδου από τον αυτοκράτορα στο νέο πατριάρχη. Στην εν λόγω τελετή, που γινόταν στο Ιερό παλάτιο,
κατά τον Φραντζή «...ὁ μέγας πρωτοπαπᾶς τοῦ παλατίου ἐποίει εὐλογητόν,
εἶτα καὶ μικρὰν ἐκτενῆ...»8.
Εκτός, όμως, από τον πρωτοπαπά του παλατίου υπήρχε και ο πρωτοπαπάς της Αγίας Σοφίας, της Μεγάλης Εκκλησίας, όπως λεγόταν: «Τῇ αὐτῇ
ἡμέρᾳ (8 Ιανουαρίου 1400) ἔλαβε βούλαν ὁ μέγας πρωτοπαπᾶς τῆς ἁγιωτάτης τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας, ἵνα εὐλογήσῃ Ἰωάννην τὸν Συρόπουλον καὶ Μαρίαν
εἰς δεύτερον ἐρχομένους καὶ ἄμφω γάμον...»9. Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι και
στο συγκρότημα των Βλαχερνών υπήρχε επικεφαλής των κληρικών, που υπηρετούσαν εκεί, ένας πρωτοπαπάς. διασώζεται, μάλιστα, και το εξής όνομα: ὁ
πρωτοπαπᾶς τοῦ κλήρου τῶν Βλαχερνῶν Μανουήλ ὁ Μονομάχος10 ενώ αναφέρεται ότι στις 0 Οκτωβρίου 1399 «...ἔλαβε καὶ ὁ πρωτοπαπᾶς τῶν Βλαχερνῶν βούλλαν, ἵνα εὐλογήσῃ Στυλιανὸν καὶ Μαρίαν...»11.
Το αξίωμα αυτό, επομένως, απαντάται συνεχώς στον κλήρο της βασιλεύουσας. Σχετική είναι και επιγραφή σε σφραγίδα του 11ου αι. όπου διαβάζουμε:
«Λέων κουβουκλείσιος καὶ πρωτοπαπᾶς τῆς πόλεως»1. Τον ίδιο αιώνα, μάλι-

7. I. SCYLITzAE, Synopsis Historiarum, Editio princeps, recensuit Ioannes Thurn, Berlin
1973, σ. 03 και Ι. ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ, Χρονογραφία, νεοελληνική μετάφραση με τις μικρογραφίες
του κώδικα της Μαδρίτης, εισαγ.-μετάφρ. δ.Ι. Μούσουρας, πρόλ. Α. Τσελίκας, εκδ. Μίλητος,
σ. 30.
8. ν.Β. ΤωΜΑδΑΚΗΣ, Οι συγγραφείς της Αλώσεως, Αθήνα 199, σ. 198, βλ. σχετ. και
δΕΣπΟΙνΑ ΣΤΕΦ. ΜΙΧΑΛΑΓΑ, «Το εκκλησιαστικό οφφίκιο του “πρωτοπαπά” και η λειτουργία
του στα βενετοκρατούμενα Επτάνησα», Κερκυραϊκά Χρονικά, περίοδος Β΄, τ. Θ΄, 01, Ι΄ διεθνές πανιόνιο Συνέδριο, Κέρκυρα, 30 Απριλίου - 4 Μαΐου 014, Κέρκυρα 01, σ. 39-38.
9. F. MIkLOSICH - I. MüLLER, Acta et Diplomata medii aevi sacra et profana, Vindobonae
MDCCCXC, v. II, σ. 99.
10. F. MIkLOSICH - I. MüLLER, ό.π., v. I, σ. 371.
11. F. MIkLOSICH - I. MüLLER, ό.π., v. ΙΙ, σ. 98 και Α.Γ. πΑΣπΑΤΗΣ, Βυζαντιναί μελέται,
τοπογραφικαί και ιστορικαί, Κωνταντινούπολη 1877, σ. 39.
1. VITALIEn LAuREnT, Corpus des Sceaux de l’ Empire Byzantin, Centre national de la
Recherche Scientifique France, Paris 197, V. 1, σ. 109.
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στα, και συγκεκριμένα στις 4 Μαρτίου 1041, ανάγεται και επιγραφή στον
παρθενώνα που αναφέρει: «Ἐτελειώθη Ἰωάννης πρωτοπαπᾶς, ὁ υἱὸς πόθου
οἰκονόμου...»13.
Εκτός, όμως, από την βασιλεύουσα, το αξίωμα του πρωτοπαπά απαντάται
και στον κλήρο άλλων πόλεων. Ο γνωστός Σιλβέστρος Συρόπουλος στο έργο
του Historia vera unionis non verae αναφέρει τον μητροπολίτη Μολδοβλαχίας
που είχε τον πρωτοπαπά της μητροπόλεώς του14. Επιπλέον σε συνοδική απόφαση στις 19 Σεπτεμβρίου 134 αναφέρεται ο πρωτοπαπάς Ερισσού Λάζαρος.
Σε πατριαρχικό έγγραφο τον Ιούλιο του 13 αναφέρεται ο πρωτοπαπάς Αλανίας Μιχαήλ. Σε ένα άλλο τον δεκέμβριο του 137 μνημονεύεται ο πρωτοπαπάς Μυριοφύτου Ιωάννης ο Χωρινός. Κατά τον ίδιο τρόπο, σε πατριαρχικά έγγραφα αναφέρονται ο πρωτοπαπάς της Μητροπόλεως Μαυροβλαχίας ή Μαυρορωσίας, ο πρωτοπαπάς Ευρίπου, ο πρωτοπαπάς Σμύρνης Μιχαήλ ο Μαυσταυρηνός, πρωτοπαπάδες της Μητροπόλεως Μιλήτου, στην επισκοπή Ιερού
ο ἱερεὺς καὶ πρωτοπαπᾶς Λέων Συρόπουλος, στην επισκοπή Κῶ ο Ἰωάννης
ἱερεὺς καὶ πρωτοπαπᾶς κ.λπ.1.
Επομένως, οι εμπερίστατοι κερκυραίοι μάλλον δεν επέλεξαν να φέρει ο
πνευματικός τους αρχηγός το αξίωμα του πρωτοπαπά αλλά ο βυζαντινός αυτός θεσμός, όπως παρατηρήσαμε για τις ανωτέρω επισκοπές, θα πρέπει να
υπήρχε ήδη και στην Κέρκυρα και ο πρωτοπαπάς του νησιού είτε να βοηθούσε
στην άσκηση της διοίκησης της εκεί εκκλησίας μαζί με τον μητροπολίτη είτε
να διοικούσε μόνος του πια, αφότου ο οικείος μητροπολίτης απομακρύνθηκε
από το θρόνο του.
Όταν ιερουργούσε ο Μέγας πρωτοπαπάς, πλέον των ιερατικών του αμφίων, φορούσε ένα κάλυμμα κεφαλής, την περιστερά, η οποία ήταν ένα σταυροειδές καλυμμαύχι χρώματος ερυθρού με χρυσοκέντητες πάνω του τις εικόνες των τεσσάρων ευαγγελιστών1. Ένα τέτοιο, όμως, όμοιο κάλυμμα πηγές
της βυζαντινής περιόδου αναφέρουν ότι έφερε και ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Συγκεκριμένα, ο λόγιος νικηφόρος Γρηγοράς (19-130) μας
πληροφορεί το 1341 για τον σύγχρονό του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
Ιωάννη Καλέκα (1334-1347) ότι: «Μήτ’ ἐν καλύπτρᾳ κεφαλῆς ἕπεσθαι τοῖς
παλαιοῖς ἐθισμοῖς, σηρικοῖς δὲ καὶ χρυσοῖς τὴν καλύπτραν ὑφάσμασι κεκο-

13. Α.Κ. ΟΡΛΑνδΟΣ, Τα χαράγματα του παρθενώνος, Αθήναι 1973, σ. 43.
14. SYLVESTER SYROPOuLOS, Vera historia non verae unionis inter Graecos et Latinos: sive
concilii Florentini exactissima narratio, XII, , έκδ. V. Laurent, , .
1. F. MIkLOSICH - I. MüLLER, ό.π., v. I, σ. 114, 3, 374, v. II, σ. 41-4, v. IV, σ. 4, v.
V, σ. 170, 173, 18, v. VI, σ. 13, 17, 1, 1, 19 και νΙΚΟΛΑΟΣ ΤωΜΑδΑΚΗΣ, «Εκ της
εκκλησιαστικής ορολογίας», Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής πανεπιστημίου
Αθηνών, 4 (1973-1974), σ. 31.
1. Α.Χ. ΤΣΙΤΣΑΣ, ό.π., σ. 91 και Σπ. πΑπΑΓΕωΡΓΙΟΣ, ό.π., σ. .

30

Γεώργιος Γαστεράτος

σμῆσθαι»17. Μάλιστα, για το πατριαρχικό αυτό κάλυμμα του Καλέκα ο σύγχρονός του αυτοκράτορας Ιωάννης Στ΄ Καντακουζηνός (19-1383) δίνει περισσότερες πληροφορίες: «Καὶ τὴν ἐπὶ κεφαλῆς καλύπτραν, ἣν τοὺς πατριάρχας ἔθος φέρειν (...), αὐτὸς κατεκόσμησε χρυσῷ, εἰκόνας αὐτῇ τοῦ τε
Σωτῆρος ἡμῶν ἐγγράψας Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ τῆς τεκούσης αὐτὸν ἀχράντου
Θεοτόκου καὶ Ἰωάννου του Βαπτιστοῦ»18. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη
και την λαμπρότητα, μεγαλοπρέπεια και τάξη του Μεγάλου πρωτοπαπά, που
ήταν εν δυνάμει ο ορθόδοξος επίσκοπος της Κέρκυρας19, το κάλυμμά του είναι
δυνατόν να αντανακλά αντίστοιχες βυζαντινές παραδόσεις, όπως τις είδαμε
στο κάλυμμα κεφαλής του Ιωάννη Καλέκα.
Στη διοίκηση της εκκλησίας της Κέρκυρας ο Μέγας πρωτοπαπάς γνωρίζουμε ότι υποβοηθούνταν από τη λεγόμενη Ιερά πεντάδα, από πέντε δηλαδή οφφικιούχους πρεσβυτέρους, οι οποίοι λειτουργούσαν πάντοτε μαζί του. Αυτοί ήταν,
ως γνωστόν, ο Σακελλάριος, ο οποίος τον αντικαθιστούσε, όταν απουσίαζε, γι’
αυτό και ονομαζόταν vice πρωτοπαπάς, ο Εκκλησιάρχης, ο Αρχιμανδρίτης, ο
Άρχων των Μοναστηρίων και ο Ιερομνήμων0. Η πεντάδα αυτή, όμως, ανακαλεί στη μνήμη μας τις πέντε πεντάδες με τα αξιώματα που συναντάμε στους
οφφικιάλιους κληρικούς που υπηρετούσαν στη Μεγάλη Ἐκκλησία, την Αγία
Σοφία1. Για παράδειγμα στην πρώτη πεντάδα από τη notice I, που έχει δημοσιεύσει ο Darrouzès, εντοπίζουμε το αξίωμα του μεγάλου σακελλάριου. Αυτός
ήταν ο «κατέχων τὰ γυναικεῖα μοναστήρια καὶ κελεύων τὰς ἡγουμένας χειροτονεῖσθαι καὶ ἐγγράφως ταῦτα παραδιδοὺς καὶ ἐν ταῖς ὑποθέσεσι τῶν μοναστηρίων διϊθύνων καὶ ἐξετάζων καὶ ἐξισῶν». Στην τρίτη πεντάδα αναφέρεται ως
αξίωμα ο «ἱερομνήμων κατέχων τὸ κοντάκιον ἐν ταῖς λειτουργίαις καὶ ὑποδεικνύων τὰς εὐχὰς τῷ πατριάρχῃ καὶ ὑπηρετῶν ἐν ταῖς καθιερώσεσι τῶν ναῶν
καὶ γράφων τὰς ἐγγραφὰς τῶν χειροτονηθησομένων ἀρχιερέων»3. Τέλος, στην

17. nICEPHORuS GREGORAS, «Byzantinae Historiae Libri XXXVII», Patrologia Graeca,
εκδ. J. P. Migne, v. 148, σ. 98.
18. JOAnnIS CAnTACuzEnI, «Opera Omnia», Patrologia Graeca, εκδ. J. P. Migne, v. 13, σ.
909 και Αρχιμ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑνΙδΗΣ, «Η των αυτοκρατορικών ενδυμάτων του Βυζαντίου
επίδρασις επί των αρχιερατικών αμφίων (Η παλαιά και η νέα θεωρία)», Θεολογία, 1 (190),
τεύχ. 1, σ. -3.
19. Βλ. σχετ. Α.Χ. ΤΣΙΤΣΑΣ, ό.π., σ. 91.
0. Α.Χ. ΤΣΙΤΣΑΣ, ό.π., σ. 91, Σπ. πΑπΑΓΕωΡΓΙΟΣ, ό.π., σ. - και π. ΓΕωΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗνΟΣ, Η Εκκλησία της Κέρκυρας, εκδ. Απόστροφος, Κέρκυρα 1999, σ. 4-.
1. Γ. ΡΑΛΛΗΣ και Μ. πΟΤΛΗΣ, Σύνταγμα θείων και ιερών κανόνων..., Αθήνα 18, σ.
34-39, J. DARROuzèS, Recherches sur les οφφίκια de l’ église byzantine, Institut Français d’
études byzantines, Paris 1970, σ. 3- και A. GuILLOu, Ο βυζαντινός πολιτισμός, μετάφρ.
P. Odorico - Σμαράγδα Τσοχανταρίδου, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 199, σ. 184-18.
. J. DARROuzèS, ό.π., σ. 3.
3. J. DARROuzèS, ό.π., σ. 4.
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τέταρτη πεντάδα αναφέρεται ο «ἄρχων τῶν μοναστηρίων, ἀπερχόμενος μετὰ
τοῦ μεγάλου σακελλαρίου καὶ ἀποκαθιστῶν τοὺς ἡγουμένους καὶ ἐγγράφως
παρέχων αὐτοῖς τὰ τοῦ μοναστήριον (sic) πράγματα»4. Και στην περίπτωση
αυτή, επομένως, οι παραλληλισμοί και οι βυζαντινές επιδράσεις έκδηλες.
Εφόσον, όμως, εξετάζουμε τους καταλόγους με τα εκκλησιαστικά αξιώματα του Darrouzès, αξίζει να σταθούμε στη notice k, όπου αναφέρονται τα
λειτουργικά καθήκοντα του πρωτοπαπά: «Ὁ πρωτοπαπᾶς, ὅταν ψάλλει ὁ
ἀρχιεπίσκοπος τὴν λειτουργίαν, νὰ εἱστήκει ἐπάνω ὅλους τοὺς ἄρχοντας τῆς
Ἐκκλησίας καὶ νὰ μεταλαμβάνῃ τὸν ἐπίσκοπον ὁμοίως καὶ ὁ ἐπίσκοπος τὸν
πρωτοπαπᾶν νὰ τοῦ ἐπιδώσει τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ». Επιπλέον, στον ίδιο
κατάλογο αναφέρεται και ένα άλλο αξίωμα, ο δευτερεύων, με καθήκον «νὰ
κάθεται εἰς τὸν τόπον τοῦ πρωτοπαπᾶ, ὅταν λείπει ὁ πρωτοπαπᾶς». Το ίδιο
όμως αξίωμα υπήρχε και στην Κέρκυρα κατά τη διάρκεια της ενετοκρατίας.
Από τον Μεγάλο πρωτοπαπά εξαρτιώνταν εννέα πρωτοπαπάδες της υπαίθρου
και ο πρωτοπαπάς των παξών, στους οποίους το αμέσως επόμενο αξίωμα
ήταν αυτό του δευτερεύοντος. Όπως ο σακελλάριος αντικαθιστούσε τον μέγα
πρωτοπαπά, όταν εκείνος απουσίαζε, έτσι και οι δευτερεύοντες αντικαθιστούσαν τους πρωτοπαπάδες της υπαίθρου, όταν έλειπαν7.
Κατά τις επίσημες μετακινήσεις του Μεγάλου πρωτοπαπά λάμβανε μέρος και το σέμνωμα της μεσαιωνικής Κέρκυρας, η αμφιπρόσωπη εικόνα της
παναγίας της δημοσιάνας που βρίσκεται σήμερα στο μητροπολιτικό ναό
του νησιού. Η εικόνα αυτή, που χρονολογείται στο ο μισό του 14ου αι., ακολουθεί τον αγιογραφικό τύπο της Οδηγήτριας, της οποίας το αρχέτυπο αποδίδεται, σύμφωνα με την παράδοση, στον ευαγγελιστή Λουκά και για αιώνες φυλασσόταν στη μονή των Οδηγών της Κωνσταντινούπολης8. Στην
οπίσθια όψη, δε, εικονίζεται ο βυζαντινός Άγιος Αρσένιος, αρχιεπίσκοπος
Κερκύρας. Το αντίγραφο της Κέρκυρας απολάμβανε ιδιαίτερης τιμής καθ’
όλη την περίοδο της βενετοκρατίας, φυλασσόταν στον εκάστοτε πρωτοπαπαδικό ναό και λιτανευόταν, όπως είπαμε, σε κάθε θρησκευτική τελετή, στην οποία συμμετείχε ο Μέγας πρωτοπαπάς και το Ιερό Τάγμα9.

4. J. DARROuzèS, ό.π., σ. 4.
. J. DARROuzèS, ό.π., σ. 9.
. J. DARROuzèS, ό.π., σ. 9.
7. Α.Χ. ΤΣΙΤΣΑΣ, ό.π., σ. 94.
8. ΧΡΙΣΤΙνΑ ΑΓΓΕΛΙδΗ - Τ. πΑπΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ, «Η Μονή των Οδηγών και η λατρεία
της Θεοτόκου Οδηγήτριας», Μήτηρ Θεού-απεικονίσεις της παναγίας στη βυζαντινή τέχνη,
Αθήνα 000, σ. 373-41.
9. Α.Χ. ΤΣΙΤΣΑΣ, «Η παναγία η δημοσιάνα», δελτίον Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας 7 (1970), σ. 108-109, Ο περίπλους των εικόνων-Κέρκυρα 14ος-18ος αιώνας, Ελληνική
προεδρία Ευρωπαϊκής Ένωσης 1994, σ. -4 και ΑΛΙΚΗ νΙΚΗΦΟΡΟΥ, δημόσιες τελετές
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Μαζί με την εικόνα λιτανευόταν το φλάμπουρο και ο σταυρός του Ιερού Τάγματος30.
Οι λιτανείες, όμως, αυτές, μοιάζουν με τις βυζαντινές ιλαρίες, τις τελετές
δηλαδή που γίνονταν για να «εορταστούν επινίκεια ή να τιμηθούν αξιομνημόνευτα γεγονότα και ήταν πάντοτε συνδεδεμένες με θρησκευτικές τελετουργίες, λειτουργίες και λιτανείες»31. Και για να πάμε πιο πίσω στο χρόνο, το όλο
τελετουργικό τυπικό είναι φανερό πως γίνεται κατά τα πρότυπα του adventus,
της θριαμβευτικής υποδοχής του αυτοκράτορα της ύστερης Ρώμης»3. Ειδικότερα, η συστηματική λιτάνευση της εικόνας της δημοσιάνας-Οδηγήτριας
στις επίσημες μετακινήσεις του Μεγάλου πρωτοπαπά μάς θυμίζει έντονα τη
θριαμβευτική είσοδο το 971 του Ιωάννη Τσιμισκή στην Κωνσταντινούπολη, με
την εικόνα της παναγίας να προπορεύεται, όπως την έχει αποτυπώσει ο Ιωάννης Σκυλίτσης στη Χρονογραφία του: «...ἐν δὲ τῷ ἅρματι τὰς Βουλγαρικὰς
θεὶς τῶν βασιλέων στολὰς καὶ ἄνωθεν τούτων εἰκόνα τῆς θεομήτορος ὡς πολιούχου, προπορεύεσθαι ἑαυτοῦ διετάξατο»33. Ή το γεγονός ότι, όταν εισέρχεται θριαμβευτής στην Κωνσταντινούπολη ο Μιχαήλ Η΄ παλαιολόγος (1918) το 11, τερματίζοντας τη λατινική της κατάκτηση, προπορεύεται
η εικόνα της Οδηγήτριας34. Έτσι επιβεβαιώνεται η αναφορά του Μιχαήλ
Αταλειάτη για την εικόνα της παναγίας ότι «...ειώθει τοις πιστοίς βασιλεύσιν
εκ εκστρατείας ως απροσμάχητον όπλον συνεκστρατεύεσθαι»3. Τέλος, σχετική είναι και η τοιχογραφία με τη λιτανεία, τη χαρά, όπως λέγεται, της εικόνας της Οδηγήτριας στην Κωνσταντινούπολη, που έχει σωθεί στον ναό της

στην Κέρκυρα κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας 14ος-18ος αι.», Αθήνα 1999, σ.
48, υποσ. 18.
30. ΑΛΙΚΗ νΙΚΗΦΟΡΟΥ, ό.π., σ. 48.
31. ΑΛΙΚΗ νΙΚΗΦΟΡΟΥ, ό.π., σ. 44 και Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός,
εκδ. παπαζήση, Αθήνα 19, τ. Β΄ Ι, σ. 43-47.
3. P. BROWn, Η κοινωνία και το Άγιο στην ύστερη αρχαιότητα, μετάφρ. Αλεξάνδρα παπαθανασοπούλου, εκδ. Άρτος Ζωής, Αθήνα 000, σ. 19.
33. I. SCYLITzAE, Synopsis Historiarum, Editio princeps, recensuit Ioannes Thurn, Berlin
1973, σ. 310 και Ι. ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ, Χρονογραφία, νεοελληνική μετάφραση με τις μικρογραφίες
του κώδικα της Μαδρίτης, εισαγ.-μετάφρ. δ. Ι. Μούσουρας, πρόλ. Α. Τσελίκας, εκδ. Μίλητος, Αθήνα, σ. 3-3.
34. νΙΚΗΦΟΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΣ, PG 148, 17C, DOnALD nICOL, «Από την άλωση ως την
ανάκτηση της Κωνσταντινουπόλεως (104-11)», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Αθήνα 1980, τ. Θ΄, σ. 97, CH. AnGELIDI - T. PAPAMASTORAkIS, «Picturing the spiritual protector:
from Blachernitissa to Hodegetria», Images of the Mother of God, επιμ. M. Vassilaki,
Ashgate 00, σ. 1. Για την ιδιαίτερη λατρεία της Θεοτόκου από τον Μιχαήλ Η΄, βλ. Χ.
ΚωνΣΤΑνΤΙνΙδΗΣ, «Η Αχειροποίητος-Φανερωμένη των πρώτων παλαιολόγων», δΧΑΕ 4
(003), σ. 89-100.
3. ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΗΣ, εκδ. Bonn, 183, σ. 13.
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Βλαχέρνας Άρτας3. ενώ το οξυγώνιο ερυθρό φλάμπουρο, απαραίτητο συστατικό στις κερκυραϊκές, ακόμα και σήμερα, λιτανείες ομοιάζει με το
φλάμ(μ)ουλ(λ)ον ή φλάμπουρον των βυζαντινών, που ήταν είτε βασιλικό λάβαρο από πορφυρό ύφασμα με χρυσές αναπαραστάσεις είτε πολεμική σημαία
απολήγουσα σε οξείες γωνίες37.
Μιας και, όμως, αναφερόμαστε στην Οδηγήτρια, αξίζει να τονίσουμε τη
συστηματική λιτάνευση της εικόνας κάθε Τρίτη38. Κατά τη διάρκεια της λιτανείας γινόταν, ως γνωστόν, το λεγόμενο «Θαύμα της Τρίτης». πίστευαν,
δηλαδή, ότι η εικόνα σηκωνόταν ψηλά από μόνη της, κινούνταν με καταπληκτική ταχύτητα και παρέσυρε αυτόν που την κρατούσε. Αλλά ας δούμε τι
γράφει σχετικά ένα σκανδιναυϊκό χρονικό του 1ου αι., η λεγόμενη «Σάγκα
των Ορκάδων»: «Κάθε μέρα (sic) γίνεται λιτάνευση της εικόνας από τη μία
συνοικία στην άλλη. Τα πλήθη την ακολουθούν και την περιβάλλουν με σύννεφα από θυμιάματα. Κάθε Τρίτη, μία αθέατη δύναμη κάνει την εικόνα να κινείται με καταπληκτική ταχύτητα. παρασύρει τον ιερέα (sic) που την κρατεί
και διασχίζει το σαστισμένο πλήθος. Όλοι σταυροκοπιούνται και ψέλνουν το
Κύριε ελέησον»39. Ύστερα από αυτά θα ήταν παρακινδυνευμένο να επιχειρήσουμε κάποιον παραλληλισμό με τις συνεχείς λιτανείες της εικόνας της παναγίας στην Κέρκυρα ειδικά την πασχαλινή περίοδο; νομίζουμε πως όχι. Τέλος, στην ακτινοβολία αυτών των θαυματουργών βυζαντινών εικόνων είναι
φανερό ότι οφείλεται και η πληθώρα των ναών που είναι αφιερωμένοι στην παναγία τη Βλαχέραινα ή την Οδηγήτρια στην Κέρκυρα.
Επίσης, θα θέλαμε να μιλήσουμε για τη θέση των εφέστιων εικόνων στους
ναούς της Κέρκυρας. δεν θα τις αναζητήσουμε στην αριστερή πλευρά του εικονοστασίου, όπως συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά σε ειδική προθήκη
που βρίσκεται στον νότιο τοίχο του ναού και ονομάζεται ντεπόζιτο ή μονή
(Εικ. ). Τα ντεπόζιτα αυτά είναι συνήθως περίτεχνα και μοιάζουν με τα λατινικά αλτάρια, μόνο που εδώ λείπει η προέχουσα βάση, καθώς δεν τελείται η
θεία λειτουργία40. Έτσι η όλη θέση και αρχιτεκτονική τους σύλληψη αποτε-

3. ΒΑΡΒΑΡΑ πΑπΑδΟπΟΥΛΟΥ, Η βυζαντινή Άρτα και τα μνημεία της, γεν. επιμ. ντιάνα
Ζαφειροπούλου, Αθήνα 00, σ. 83, 8, ΧΡΙΣΤΙνΑ ΑΓΓΕΛΙδΗ - Τ. πΑπΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ, «Η μονή των Οδηγών και η λατρεία της Θεοτόκου Οδηγήτριας», Μήτηρ Θεού. Απεικονίσεις της
παναγίας στη βυζαντινή τέχνη, επιμ. Μαρία Βασιλάκη, εκδ. Skira-Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 000, σ. 37.
37. ΚΙΜων-ΕΜΜΑνΟΥΗΛ πΛΑΚΟΓΙΑννΑΚΗΣ, δημόσιος και ιδιωτικός βίος και πολιτισμός
των βυζαντινών, εκδ. Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη 00, σ. 339.
38. kRInJE n. CIGGAAR, «une description de Constantinople dans le Tarragonensis »,
REB 3 (199), σ. 117-140 και ΧΡΙΣΤΙνΑ ΑΓΓΕΛΙδΗ - Τ. πΑπΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ, ό.π., σ. 378.
39. Κ. ΣΙΜΟπΟΥΛΟΣ, Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα 333 μ.Χ. - 1700, εκδ. Στάχυ, Αθήνα
19999, τ. Α΄, σ. 07.
40. ΑΦΡΟδΙΤΗ ΑΓΟΡΟπΟΥΛΟΥ-ΜπΙΡΜπΙΛΗ, «Η αρχιτεκτονική των λατινικών εκκλησιών
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λεί, τρόπον τινά, παρέκκλιση από ό,τι έχει συνηθίσει να βλέπει το μάτι μας σε
μία ορθόδοξη εκκλησία. Είναι όμως έτσι; Από έρευνα που έχουμε κάνει σε αρκετούς ναούς που διασώζονται από τη βυζαντινή εποχή (νέα Μονή της Χίου,
εκκλησίες της Άρτας, του Μυστρά, του οσίου Λουκά, της παναγίας Σκριπού
Βοιωτίας κλπ.) πουθενά δεν υπάρχει στο εικονοστάσι θέση για την εφέστια εικόνα αλλά μόνο για τις δύο δεσποτικές, του Ιησού Χριστού και της Θεοτόκου
με το Βρέφος. Αντιθέτως, υπάρχει αναφορά από τον Μιχαήλ Ψελλό (10181078) για τη θέση της περίφημης εικόνας της Βλαχέραινας στον ομώνυμο
ναό της: «Εἰκών τις αὐτῇ ἐν δεξιᾷ τοῦ νεὼ τοῖς πρὸς ἀνατολὰς εἰσιοῦσιν
ἐκκρέμματαί τε ἅμα καὶ ἐνήρμοσται ἀκριβῶς, τὴν ἰδέαν ἀμίμητος, τὴν χάριν
ἀσύγκριτος, τὴν δύναμιν ἀπαράμιλλος...»41. Επομένως, η ύπαρξη στους κερκυραϊκούς ναούς της εφέστιας εικόνας στην ίδια θέση είναι δυνατόν να αποτελεί κι αυτή μία πανάρχαια βυζαντινή παράδοση.
Μία λαμπρή τελετή, τέλος, που γινόταν παλαιότερα στην Κέρκυρα είναι
αυτή του Ιερού νιπτήρος, της αναπαράστασης δηλαδή της νίψεως των ποδών των Αποστόλων από τον Κύριο. Η εν λόγω τελετή, όμως, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία από τις πολλές παραστάσεις θρησκευτικών δραμάτων που
συνηθίζονταν στο Βυζάντιο και αποκαλούνταν «μυστήρια». Μάλιστα, σε
κώδικα του Βατικανού του 13ου αιώνα περιέχονται θρησκευτικά δράματα
με τους ακόλουθους τίτλους: «Η έγερση του Λαζάρου», η «Τράπεζα», «ο
νιπτήρ», η «προδοσία», η «Άρνηση του πέτρου», η «Εξουθένωση του Ηρώδη», η «Σταύρωση» και η «Ψηλάφηση». Τα ίδια περίπου περιλαμβάνει και ο
παλατίνος κώδικας του 14ου αιώνα επίσης του Βατικανού που δημοσίευσε ο
Σπυρίδων Λάμπρος το 191 με τίτλο «Βυζαντιακή σκηνοθετική διάταξις
των παθών του Χριστού». Μάλιστα, όπως αναφέρει, «το θρησκευτικό δράμα
των Βυζαντινών ήπτετο από του έκτου αιώνος και θεμάτων αναφερομένων
αμέσως εις αυτά τα πάθη του Σωτήρος. Τοιούτον μικρόν δράμα ήσαν τα επί
του αυτοκράτορος Μαυρικίου τω 91 υπό του Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου

της Κέρκυρας και η θέση τους στον ιστό της πόλης κατά τη βενετοκρατία», Ο χώρος και τα
δημογραφικά μορφώματα, κύριοι συντελεστές της οικονομίας, πρακτικά Ζ΄ πανιονίου Συνεδρίου, Λευκάδα -30 Μαΐου 00, σ. 3. Τα λατινικά αλτάρια παραπέμπουν στους τάφους
των μαρτύρων της πίστεως, τα μαρτύρια, που αποτελούνταν καταρχάς από απλά μνήματα
(memoria) διακοσμημένα με κιβώρια (Γ. ΣωΤΗΡΙΟΥ, «Οι τάφοι των μαρτύρων της πίστεως ή
τα μαρτύρια», δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 4 (193-1938), περίοδος
Γ΄, σ. 39-40.
41. ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΣ, «Λόγος ἐπὶ τῷ ἐν Βλαχέρναις γεγονότι θαύματι», στο: Michaelis
Pselli orationes hagiographicae, έκδ. E.A. Fisher, Stuttgart 1994, αρ. 4, σ. 11-13, V.
GRuMEL, «Le “miracle habituel” de notre-Dame des Blachernes à Constantinople», Échos d’
Orient 30 (1931), σ. 13 και AnnEMARIE WEYL CARR, «Η δημόσια λατρεία της παναγίας»,
Μήτηρ Θεού-απεικονίσεις της παναγίας στη βυζαντινή τέχνη, εκδ. Skira - Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 000, σ. 38-39.
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μνημονευόμενα θεανδρικά μυστήρια, άτινα ο αυτός αλλαχού καλεί θεανδρικήν πανδαισίαν»4.
Επίσης, υποθέσεις θρησκευτικών δραμάτων αντλούνται συχνά και από την
παλαιά διαθήκη. Εδώ αξίζει να αναφερθεί η πληροφορία του γνωστού επισκόπου Κρεμόνας Λιουτπράνδου, ο οποίος, επισκεπτόμενος τη βασιλεύουσα επί
νικηφόρου Φωκά και αντικρύζοντας την Αγία Σοφία μεταβεβλημένη σε θέατρο43, αναφέρει ότι «...οι ανόητοι Γραικοί πανηγυρίζουν με θεατρικά θεάματα
την ανάληψη του προφήτη Ηλία στους ουρανούς»44.
Όμως, πληροφορίες υπάρχουν και για την παράσταση των «Τριών παίδων
εν καμίνω». Μάλιστα, για το δράμα αυτό, ο Γάλλος περιηγητής Bertrandon de
la Brocquiere, επισκεπτόμενος λίγο πριν την άλωση την Κωνταντινούπόλη,
καθώς έτυχε να παρακολουθήσει μία λειτουργία στην Αγία Σοφία με τη συμμετοχή του πατριάρχη, αναφέρει: «“Ήταν εκεί ο αυτοκράτορας, με τη γυναίκα
του, τη μητέρα του και τον αδελφό του, το δεσπότη του Μορέως. Γινόταν η παράσταση ενός μυστηρίου με θέμα τα τρία παιδιά που ο ναβουχοδονόσορ έρριξε
στην κάμινο”. Επιπλέον, ο Συμεών ο Θεσσαλονίκης (1ος αι.) μας πληροφορεί
ότι για την ίδια παράσταση χτιζόταν κάμινος, όπου αντί για φωτιά άναβαν λαμπάδες και έκαιγαν λιβάνι. Τη στιγμή, μάλιστα, που ακουγόταν το “...ο δε άγγελος Κυρίου συγκατέβη άμα τοις παισί τοις περί τον Αζαρίαν εις την κάμινον...”, κατέβαινε με «μηχανή» από την οροφή του ναού ένα ομοίωμα αγγέλου.
Επίσης οι βυζαντινοί χρησιμοποιούσαν και το “βροντείον” του αρχαίου ελληνικού θεάτρου για θρησκευτικά δράματα σχετικά με την Ανάσταση»4.
Αναφορικά με το «μυστήριο» του νιπτήρος, αυτό γινόταν στη Βασιλεύουσα από τον πρωτοπαπά του παλατίου προς το τέλος της λειτουργίας της
Μεγάλης πέμπτης μετά την οπισθάμβωνη ευχή και πριν από την διανομή
του αντίδωρου4. Το ρόλο του Χριστού υποδύονταν ο ίδιος ο Αυτοκράτορας
ενώ τους μαθητές δώδεκα φτωχοί της πόλης. Η ίδια τελετή γινόταν και στη
Βενετία, γνωστή ως «mandatum», όπου το ρόλο του Χριστού υποδυόταν ο
δόγης47.

4. ΣπΥΡΙδων ΛΑΜπΡΟΣ, «Βυζαντιακή σκηνοθετική διάταξις των παθών του Χριστού»,
νέος Ελληνομνήμων, 13 (191), σ. 381-407 και ΘΕΟΦYΛΑΚΤΟΣ ΣΙΜΟΚAΤΤΗΣ, Ιστορία, μετάφρ. δέσποινα Τσουκλίδου, εισαγ.-σχόλ. δημήτρης Τσουγκαράκης, εκδ. Κανάκη, Αθήνα
00, σ. 338-339.
43. ΣπΥΡΙδων ΛΑΜπΡΟΣ, ό.π., σ. 40.
44. ΛΙΟΥΤπΡΑνδΟΣ της Κρεμώνας, πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη του νικηφόρου
Φωκά, εισ.-μετάφρ.-σχόλ. δ. δεληολάνης, εκδ. Στοχαστής, Αθήνα 1998, σ. 44 και Κ. ΣΙΜΟπΟΥΛΟΣ, ό.π., σ. 318, υποσ. .
4. Κ. ΣΙΜΟπΟΥΛΟΣ, ό.π., σ. 318, υποσ. .
4. Α.Χ. ΤΣΙΤΣΑΣ, Η τελετή του Ι. νιπτήρος εις την Κέρκυραν κατά την Βενετοκρατίαν,
Κέρκυρα 199, σ. 7.
47. ΑΛΙΚΗ νΙΚΗΦΟΡΟΥ, ό.π., σ. 38.
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Η παράδοση αυτή των βυζαντινών μυστηρίων, όμως, φαίνεται ότι ήταν
γνωστή και στην Κέρκυρα, καθώς ο νιπτήρ ετελείτο «εις το μέσον της πόλεως», «εις τον φόρον κατά την συνήθειαν» «...in mezzo la piazza in faccia della
sopradetta chiesa delli padri Agostiniani...» δηλαδή μπροστά από την εκκλησία
της Ανουντσιάτας. Στο χώρο αυτό και σε εξέδρα που είχε κατασκευαστεί για
το σκοπό αυτό, νωρίς το απόγευμα της Μεγάλης πέμπτης, σε λιτανευτική
πομπή με επικεφαλής τον Σταυρό, μετέβαιναν από την πρωτοπαπαδική ιεροκατοικία ο Μέγας πρωτοπαπάς και ο κλήρος. Επίσης, στην τελετή συμμετείχαν και οι ενετοί αξιωματούχοι του νησιού (το «Ιllustrissimo Reggimento»)
ενώ ο Αρχιμανδρίτης εκφωνούσε τις φήμες υπέρ της Γαληνοτάτης48.
Τον ρόλο του Χριστού έπαιζε ο Μέγας πρωτοπαπάς ενώ τον ρόλο του πέτρου ο Σακελλάριος. Τους υπόλοιπους έντεκα απόστολους υποδύονταν οι υπόλοιποι τέσσερις ιερείς της Ιεράς πεντάδος καθώς και άλλοι επτά κληρικοί του
Ιερού Τάγματος, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να συμμετέχουν ανελλιπώς κάθε Μ. πέμπτη στην τελετή. Αν δεν μπορούσαν να παραστούν, όφειλαν να
στέλνουν τον αναπληρωτή τους. Σε διαφορετική περίπτωση τούς επιβαλλόταν
πρόστιμο, αργία και παύονταν από μέλη του Ιερού Τάγματος49.
Από τους ιερείς αυτούς ένας εκλεγόταν για να υποδυθεί τον Ιούδα. Μάλιστα, επρόκειτο για το ίδιο άτομο που κάθε χρόνο έπαιζε αυτόν τον ρόλο, καθώς
τον είχε αναλάβει με υπόσχεση ήδη από την είσοδό του στο Τάγμα. Για τον
ρόλο του αυτό αντιμετώπιζε συχνά τον χλευασμό και την έχθρα του πλήθους.
Τόσο δε είχε παραγίνει το κακό που στις 3 Μαΐου 1777 ο «Εκκλησιάρχης»
δον Αναστάσιος Μάρμορας κατέθεσε αναφορά στον Μ. πρωτοπαπά Αλοϊζιο
Καππάδοκα προτείνοντάς του να σταματήσει να υποδύεται τον ρόλο του Ιούδα κληρικός αλλά ένας «φτωχός τυχοδιώκτης» και, σε περίπτωση που ούτε
αυτός δεν βρισκόταν, η θέση του να παραμένει κενή. Η αναφορά τέθηκε προς
ψηφοφορία στην ολομέλεια του Ιερού Τάγματος, όπου ομόφωνα αποφασίστηκε
να εφαρμοστεί η πρότασή της. Ακολούθως, η αναφορά αυτή καθώς και η απόφαση του Ιερού Τάγματος διαβιβάστηκαν, προς έγκριση, στον Γενικό προνοητή Θαλάσσης Ιάκωβο nani, ο οποίος τις επικύρωσε0.
Αναφορικά με το τελετουργικό, σύμφωνα με χειρόγραφο που διεσώζετο
στην Ιερά Μητρόπολη της Κέρκυρας η τελετή περιελάμβανε δύο ακολουθίες:
αυτήν της λιτανευτικής μεταβάσεως και αυτήν του ιερού νιπτήρος. Από τη
δεύτερη αξίζει να αναφέρουμε το κυρίως μέρος και ειδικότερα εκείνο από την
ανάγνωση του ιερού Ευαγγελίου από τον Ιερομνήμονα. Συγκεκριμένα, καθώς

48. ΑΛΙΚΗ νΙΚΗΦΟΡΟΥ, ό.π., σ. 38-383.
49. ΑΛΙΚΗ νΙΚΗΦΟΡΟΥ, ό.π., σ. 383.
0. Α.Χ. ΤΣΙΤΣΑΣ, «Σύμμικτα Κερκυραϊκά», δημοσιεύματα Εταιρείας Κερκυραϊκών
Σπουδών, Κέρκυρα 198, σ. 49-3.
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αυτός διάβαζε το ιερό Ευαγγέλιο, ο Μ. πρωτοπαπάς έκανε ό,τι αυτό έλεγε:
Συγκεκριμένα στο «Τίθησι τὰ ἱμάτια αὐτοῦ» τον εκδύουν οι διάκονοι από τα
ιερά του άμφια. Στο «Λαβὼν λέντιον διεζώσατο» τον ενδύουν με λευκό χιτώνα. Στο «Εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτήρα» βάζει κι αυτός νερό στη λεκάνη.
Στο «ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν» ξεκινάει να πλένει, να σκουπίζει και να ασπάζεται το πόδι καθενός καταλήγοντας στον πέτρο. Τότε εκτυλίσσεται ο ακόλουθος διάλογος:
ΙΕΡΟΜνΗΜων: Ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα πέτρον καὶ λέγει αὐτῷ ἐκεῖνος.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ (πέτρος): Κύριε, σύ μοῦ νίπτεις τοὺς πόδας;
ΙΕΡΟΜνΗΜων: Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ.
Μ. πΡωΤΟπΑπΑΣ (kύριος): Ὅ ἐγὼ ποιῶ, σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ

ταῦτα.
ΙΕΡΟΜνΗΜων: Λέγει αὐτῷ πέτρος.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ (πέτρος): Οὐ μὴ νίψῃς τοὺς πόδας μου εἰς τὸν αἰῶνα.
ΙΕΡΟΜνΗΜων: Ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς.
Μ. πΡωΤΟπΑπΑΣ (kύριος): Ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις μέρος μετ’ ἐμοῦ.

ΙΕΡΟΜνΗΜων: Λέγει αὐτῷ Σίμων πέτρος.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ (πέτρος): Κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς
χεῖρας καὶ τὴν κεφαλὴν.
ΙΕΡΟΜνΗΜων: Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς.
Μ. πΡωΤΟπΑπΑΣ (kύριος): Ὁ λελουμένος οὐ χρείαν ἔχει, ἢ τοὺς πόδας νίψασθαι, ἀλλ’ ἐστι καθαρὸς ὅλος. Καὶ ὑμεῖς καθαροὶ ἐστέ, ἀλλ’ οὐχὶ πάντες.
ΙΕΡΟΜνΗΜων: ᾚδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν, διὰ τοῦτο εἶπεν οὐχὶ πάντες καθαροὶ ἐστέ...1.
Η τελετή του Ιερού νιπτήρος, όμως, γινόταν και στα χωριά, όπου έδρευαν
οι πρωτοπαπάδες της υπαίθρου, ενώ το έθιμο αυτό, όπως συνέβη και με άλλα
στην Κέρκυρα, διατηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της Ενετοκρατίας. Καταργήθηκε δε με την κατάλυσή της. Απόπειρα να επαναληφθεί η τελετή έγινε λίγο αργότερα, το 181, επί Τοποτηρητού Χρυσάνθου Κεφαλά, ο οποίος απέστειλε σχετική επιστολή προς τον ευρισκόμενο τότε στην Κέρκυρα και μετέπειτα Τοποτηρητή Μακάριο, πρώην επίσκοπο Ρωγών, στην οποία του αναθέτει την τέλεση του νιπτήρος3.

1. Α.Χ. ΤΣΙΤΣΑΣ, Η τελετή του Ι. νιπτήρος..., σ. 3.
. Ο Χρύσανθος Κεφάλας όταν πέθανε ο μητροπολίτης Ιερόθεος Κιγάλας, το έτος 1813,
διορίστηκε Τοποτηρητής του μητροπολιτικού θρόνου (βλ. Σπ. πΑπΑΓΕωΡΓΙΟΣ, ό.π., σ. 19-130).
3. Α.Χ. ΤΣΙΤΣΑΣ, «Σύμμικτα...», σ. 3, υποσ. 11 και Α.Χ. ΤΣΙΤΣΑΣ, «Χρύσανθος ιερομό-
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Κατ’ αντιστοιχία, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι και το μοναδικό σκηνικό που στήνεται στους ναούς της Κέρκυρας ακόμη και σήμερα για την τέλεση της Βάπτισης την ημέρα των Θεοφανείων είναι κι αυτό κατάλοιπο ενός
ακόμη βυζαντινού μυστήριου.
Συμπερασματικά, τα παραπάνω στοιχεία, που εκθέσαμε για το θεσμό του
Μ. πρωτοπαπά της Κέρκυρας, για την Ιερά πεντάδα, για τα σεμνώματα και
τις τελετές του νησιού, είναι φανερό ότι διαλύουν κάθε αμφιβολία και μας παραπέμπουν απευθείας στη βασιλίδα των πόλεων, ώστε να μιλάμε για βυζαντινές ρίζες εκκλησιαστικών θεσμών και λατρευτικών συνηθειών. Τα παραπάνω
στοιχεία πιστεύουμε ότι γίνονται αποδείξεις για τις καταβολές της κερκυραϊκής και κατ’ επέκταση της επτανησιακής εκκλησιαστικής κληρονομιάς, η
οποία, αν και ενίοτε περιφρονημένη και παρεξηγημένη, έχει πλούσιο (βυζαντινό) παρελθόν πίσω της.

ναχος Κεφαλάς τοποτηρητής του μητροπολιτικού θρόνου Κερκύρας», πρακτικά του Ε΄ διεθνούς πανιονίου Συνεδρίου (Αργοστόλι-Ληξούρι, 17-1 Μαΐου 198), τόμος 1, Ιστορία ως το
1809, γεν. επιμ. Γεώργ. ν. Μοσχόπουλος, Αργοστόλι 1989, σ. 419-40.
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πΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟνων

Εικ. 1. Ο Μέγας πρωτοπαπάς της Κέρκυρας Ιωάννης Βούλγαρις (1738-1749),
Έργο Γεωργίου Χρυσολωρά (180-170), Μητροπολιτικό Μέγαρο, Κέρκυρα.

Εικ. . Το «ντεπόζιτο» του Αγίου Γεωργίου στον Ι.ν. των Αγίων Αναργύρων
Αναπλάδων Λευκίμμης Κέρκυρας.
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ABSTRACT

The present study is a contribution to the ecclesiastical history of Corfu.
Specifically, tries to detect the Byzantine background and past in ecclesiastical
institutions and worship customs on the island. Corfu, an integral part of
Byzantine territory, has preserved to this day Byzantine customs and traditions,
which have vanished in the rest of Greece, mainly due to the Ottoman rule,
which the island never went under.
We are examining the institution of the Mégas Protopapás, as we find it in
Byzantine sources, who was the head of the orthodox church of Corfu
throughout the period of the Latin Occupation, and we conclude that this office
must have existed at the helm of the local church already in Byzantine times.
In addition, looking at the cover of the head covering he wore, when he
officiated, we conclude that even visually he was reflecting Byzantine memories,
as did as all five priests who assisted him in the performance of his duties, the
Hierá Pentás. Even the names of these church officials, as well as the
responsibilities of each one, are found in Byzantium (Sakellários, Ecclesiárches,
Archimandrítes, Archon of the Monasteries and Hieromnémon).
Byzantine origins can be additionally detected in the Palladium of Medieval
Corfu, the double-sided icon of Our Lady Demosiána, which is nothing more
than the transfer to the island of a Constantinopolitan devotion, that of the icon
of the Virgin of Odegétria. This image was shown in procession at every
religious ceremony attended by the Mégas Protopapás and the Hierón Tágma,
and the frequent Corfiot processions strongly recall the Byzantine merrymaking, which included the demonstration in procession of a miraculous image,
such as that of Odegétria.
Finally, a Byzantine tradition exists in the position occupied by the effigy of
a Corfiot temple, as opposed to other Greek temples, as well as in the ceremony
of the Hierós niptēr, the representation of the washing of the apostles’ feet by
Jesus Christ.

Ὁ κερκυραϊκὸς κλῆρος τὴ δεκατία 131-141. Σχόλια σὲ ἕνα διάταγμα
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Ο ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ ΤΗ δΕΚΑΕΤΙΑ 131-141
ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΕνΑ δΙΑΤΑΓΜΑ
Σπύρος Χρ. Καρύδης
Εκπαιδευτικός, διδάκτωρ Θεολογίας

Τὸ ζήτημα τοῦ ὀρθόδοξου κλήρου, κατὰ τὴ χρονικὴ περίοδο ποὺ καλύπτει ἡ
ἔρευνα, ἀπασχόλησε ἔντονα τὴ Βενετία. Οἱ πρῶτες παρεμβάσεις της γιὰ τὴν
Κέρκυρα, χρονολογούμενες ἀπὸ τὸ 114, ἀφοροῦσαν στὸν περιορισμὸ τῆς σύναψης πολλαπλῶν συμβάσεων ἱερουργίας ἀπὸ τὰ ἴδια πρόσωπα, ποὺ εἶχαν ὡς συνέπεια τὴν ἐλλιπὴ ἱερουργία τῶν ναῶν ἀλλὰ καὶ τὴν ἀδυναμία ἐξασφάλισης τῶν
πρὸς τὸ ζῆν γιὰ πολλοὺς κληρικούς, οἱ ὁποῖοι στεροῦνταν ἄλλης προσόδου. Οἱ
ρυθμίσεις αὐτὲς ἐπαναλήφθηκαν καὶ στὸ διάταγμα τῆς 8ης Φεβρουαρίου 1
τοῦ γενικοῦ προβλεπτῆ Giust’Antonio Belegno1. Ἡ σημαντικότερη ὅμως παρέμβαση στὸν τομέα τοῦ κλήρου ἦταν ἐκείνη τοῦ γενικοῦ προβλεπτῆ Antonio
Pisani τὸ 131, ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψή του στὰ νησιά, ὅπου διαπίστωσε (σύμφωνα μὲ τὸ περιεχόμενο τῶν διαταγμάτων του καὶ τῆς ἀναφορᾶς του στὴν κεντρική διοίκηση) ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι κληρικοὶ ἦταν ἀπαίδευτοι καὶ εἶχαν ἐνταχθεῖ
στὸν κλῆρο μὲ στόχο τὴν ἀπαλλαγή τους ἀπὸ τὶς ἀγγαρεῖες καὶ τὶς ἄλλες ὑπηρεσίες πρὸς τὸ δημόσιο, χωρὶς νὰ πληροῦν τὶς ἡλικιακὲς προϋποθέσεις ποὺ ὅριζαν οἱ κανόνες καὶ χωρίς, σὲ πολλὲς περιπτώσεις, νὰ γνωρίζουν ἀνάγνωση καὶ
γραφή, ἐνῶ ὡς γάγγραινα κατέτρωγε τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἡ σιμωνία.

1. G. POJAGO, Le leggi municipali delle Isole Jonie dall’anno 138 fino alla caduta della
Repubblica Veneta, τ. 1, Corfù, Dalla Tipografia del Governo, 184, σσ. 17 καὶ 18-10. Βλ.
καὶ Σπ. ΚΑΡΥδΗΣ, Ὀρθόδοξες ἀδελφότητες καὶ συναδελφικοὶ ναοὶ στὴν Κέρκυρα (1ος-19ος
αἰ.), Ἀθήνα, Σταμούλης, 004, σ. 08.
. SP. kARYDIS, «Il clero ortodosso delle Isole Ionie sotto la dominazione veneziana nel
17° e 18° secolo. un mondo di contrasti», Collegio Flangini 30 anni, Κολλέγιο Φλαγγίνη
30 χρόνια, Atene-Venezia 01, σ. 9 ὅπου καὶ ἄλλη βιβλιογραφία. Γιὰ τὶς ἀγγαρεῖες βλ.
Σπ. ΑΣωνΙΤΗΣ, «Ἡ ἀγγαρεία στὴν Κέρκυρα κατὰ τὸν ὄψιμο Μεσαίωνα», Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια,
τ. 4 (1999-000), σσ. 133-174· Θ. δΕΤΟΡΑΚΗΣ, «Ἡ ἀγγαρεία τῆς θάλασσας στὴ βενετοκρατούμενη Κρήτη», Κρητολογία, τ. 1-19 (1983-1984), σσ. 103-139· Γ. ΜπΑΛΛΑΣ, «Ἡ
ἀγγαρεία τῆς θάλασσας στὰ χρόνια τῆς βενετικῆς κυριαρχίας στὴν Κεφαλονιὰ (ΙΖ΄ αἰώνας)», Κεφαλληνιακὰ Χρονικά, τ. 11 (00-008), σσ. 41-0· Γ. νΙΚΟΛΑΟΥ, «Εἰδήσεις
γιὰ τὴν ἐπιβολὴ ἀγγαρειῶν στὴν Provincia di Laconia κατὰ τὴν περίοδο τῆς δευτέρας Βενετοκρατίας», Λακωνικαὶ Σπουδαί, τ. 13 (199), σσ. 40-4.
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1. Τὸ διάταγμα τοῦ 131 καὶ ἡ ἐπικύρωσή του
Μὲ τρία διατάγματα, ἕνα γιὰ τὴν Κέρκυρα καὶ δύο γιὰ τὰ ἄλλα νησιά, ὁ
Pisani ἐπεδίωξε νὰ βελτιώσει τὴν κατάσταση τοῦ κλήρου μὲ τὸν καθορισμὸ
τοῦ πλαισίου σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο θὰ ἔπρεπε στὸ ἑξῆς νὰ γίνονται οἱ χειροτονίες. Στὴν Κέρκυρα, μὲ τὸ διάταγμα τῆς ης Μαΐου 131, ὅρισε τὴ σύσταση
κληρικολαϊκῆς ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς, ἀποτελούμενης ἀπὸ τὴν τοπικὴ βενετικὴ διοίκηση, τοὺς ὀφφικιούχους ἱερεῖς καὶ τὰ μέλη τοῦ Συμβουλευτικοῦ Συνεδρίου, ἡ ὁποία θὰ ἐξέταζε τοὺς ὑποψήφιους ἱερεῖς καὶ θὰ ἀποφαινόταν γιὰ τὴν
ἐπάρκειά τους. Ὁ μέγας πρωτοπαπᾶς θὰ χορηγοῦσε στὴ συνέχεια τὴν ἄδεια
χειροτονίας, ἀφοῦ προηγουμένως ὁ ὑποψήφιος εἶχε κριθεῖ καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο ἱκανός, σύμφωνα μὲ τὰ προβλεπόμενα στοὺς ἱεροὺς κανόνες. Μὲ τὸ ἴδιο διάταγμα
ὁρίστηκε ὡς κατώτερο ὅριο ἡλικίας γιὰ τὸν διάκονο τὸ ο ἔτος καὶ τὸ 30ὸ γιὰ
τὸν πρεσβύτερο καὶ ἀπαγορεύτηκε ἡ χειροτονία ἀπὸ ἐπισκόπους ἐκτὸς τῶν
ὁρίων τῆς βενετικῆς ἐπικράτειας. Ἐπιπλέον ἐπιβλήθηκε ἡ τήρηση ληξιαρχικῶν βιβλίων στοὺς ναούς, ὥστε νὰ εἶναι δυνατὸς ὁ ἔλεγχος τῆς ἡλικίας τοῦ
καθενός3.
δέκα χρόνια μετά, ἡ κερκυραϊκὴ Κοινότητα συμπεριέλαβε στὰ αἰτήματα
τῆς πρεσβείας ποὺ ἀπέστειλε στὴ Βενετία καὶ τὴν ἐπικύρωση τοῦ διατάγματος Pisani. Στὸ Ἀρχεῖο τῆς Κέρκυρας σώζεται τὸ κείμενο τῆς πρεσβείας στὸ
ὁποῖο περιλαμβάνονται, πέραν τῆς ἐπικύρωσης, τὸ ψηφισμένο ἀπὸ τὸ Συμβούλιο τῶν 10 αἴτημα καὶ ἀπόσπασμα τοῦ διατάγματος4. Ἐκτὸς αὐτῶν, στὸ
Ἀρχεῖο τῆς Βενετίας σώζονται τὰ πρωτότυπα ἔγγραφα ποὺ στάλθηκαν, μαζὶ
μὲ τὰ συνημμένα τους, συνοδευόμενα ἀπὸ τὸ σχετικὸ ὑπόμνημα τοῦ βάιλου
Antonio Girardo. πιὸ συγκεκριμένα:
Στὶς 1 νοεμβρίου 141 οἱ σύνδικοι Στάθης Μορέλος, Φραντζέσκος Βενιέρ, Στέφανος Μάστρακας καὶ Στέφανος πετριτῆς, κατέθεσαν στὸ Συμβού-

3. Βλ. kARYDIS, «Clero», σσ. 38-39. Στὴν Κεφαλονιὰ καὶ στὴ Ζάκυνθο, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ζητήματος καθοριστικὲς ἦταν δύο παρεμβάσεις. Στὶς 13 Σεπτεμβρίου 131,
στὸ πλαίσιο τῆς διευθέτησης ζητημάτων ποὺ ἀφοροῦσαν τὴ δικαιοδοσία τοῦ ἀρχιεπισκόπου
Κεφαλληνίας στὴ Ζάκυνθο, ὁρίστηκε ὁ ἔλεγχος τῶν ὑποψηφίων πρὸς χειροτονία ἀπὸ τὸν πρωτοπαπὰ Ζακύνθου ἢ ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο, ἐφόσον ἦταν παρών, γιὰ νὰ ἀποφεύγονται στὸ
μέλλον περιπτώσεις ἔνταξης ἀναξίων στὸν κλῆρο. Εἰδικότερα μὲ τὸ διάταγμα τῆς 10ης νοεμβρίου 131 ὁρίστηκε, ὅπως καὶ στὴν Κέρκυρα, ὅτι οἱ ὑποψήφιοι ἔπρεπε νὰ εἶναι ἄνω τῶν 30
ἐτῶν καὶ νὰ ἐξετάζονται ἀπὸ ἐπιτροπὴ ἀποτελούμενη ἀπὸ τοὺς ὀφφικιούχους ἱερεῖς, τὴ βενετικὴ διοίκηση καὶ τοὺς κήνσορες, τέλος δὲ νὰ ἐγκρίνονται ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο. Μὲ τὸ ἴδιο
διάταγμα ἐπιβλήθηκε καὶ ἡ τήρηση ληξιαρχικῶν βιβλίων, μὲ βάση τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦσε νὰ
πιστοποιηθεῖ ἡ ἡλικία τῶν ὑποψηφίων (ὅ.π., σσ. 41-4).
4. Γ.Α.Κ.-Ἀρχεῖα νομοῦ Κέρκυρας (A.n.k.), Ἑνετοκρατία, φάκ. 100, ἀρ. 38 (στὸ ἑξῆς:
πρεσβεία 141).
. Archivio di Stato di Venezia (A.S.V.), Senato, Deliberazioni, Mar, filza 343, φ.χ.ἀ.
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λιο τῶν 10 πρὸς ψήφιση πρόταση αἰτήματος στὸ ὁποῖο περιέγραφαν τὴν κατάσταση τοῦ κερκυραϊκοῦ κλήρου μὲ τὰ μελανότερα χρώματα, ἐξῆραν τὴν
πρωτοβουλία τοῦ Pisani νὰ ρυθμίσει τὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦσαν τὸν κλῆρο μὲ τὸ
διάταγμα τῆς ης Μαΐου 131, καὶ ζητοῦσαν τὴν ἐπικύρωσή του. Ἀναφορικὰ
μὲ τὴν κατάσταση τοῦ κλήρου ἐπεσήμαιναν τὴν τάση νὰ χειροτονοῦνται διάκονοι καὶ ἱερεῖς ἀνήλικοι καὶ γενικότερα ἀκατάλληλοι, τόνιζαν ὅτι ἀπώτερος
σκοπὸς τῶν χειροτονουμένων ἦταν ἡ ἀποφυγὴ τῆς ὑποχρέωσης παροχῆς ὑπηρεσίας στὶς γαλέρες, στὴν παραγωγὴ ἁλατιοῦ, στὰ δημόσια ἔργα, στὴ φρουρὰ
τοῦ νησιοῦ καὶ στὶς ἄλλες ἀνάγκες ποὺ συνεχῶς παρουσιάζονταν, καὶ ἐπιπλέον ἐπεσήμαιναν ὅτι μὲ τὸν πολλαπλασιασμὸ τῶν κληρικῶν προξενοῦνταν διαμάχες οἱ ὁποῖες κατέληγαν στὰ δικαστήρια, ὀφειλόμενες στὴ διεκδίκηση τῶν
διαθέσιμων θέσεων ἐφημερίας στοὺς ὑπάρχοντες ναοὺς τοῦ νησιοῦ. Τὴν ἴδια
ἡμέρα ἐγκρίθηκε τὸ αἴτημα μὲ 70 θετικὲς ψήφους ἔναντι 7 ἀρνητικῶν καὶ
ὁρίστηκε ὡς πρέσβης καὶ ὑπερασπιστὴς τῶν δικαιωμάτων τῆς Κοινότητας ὁ
Στέλιος Μάστρακας. Τὸ αἴτημα, μὲ τρία συνημμένα ἔγγραφα, ὑποβλήθηκε
στὴ συνέχεια στὴν τοπικὴ βενετικὴ διοίκηση ὥστε νὰ μεριμνήσει γιὰ τὴν
ἀποστολὴ τῆς πρεσβείας7.
Στὶς 3 νοεμβρίου, ὁ βάιλος Antonio Girardo, μὲ τοὺς συμβούλους του,
συνέταξε τὸ συνοδευτικὸ τοῦ αἰτήματος ὑπόμνημα στὸ ὁποῖο περιέγραφε τὴν
τότε κατάσταση, τονίζοντας τὸν μεγάλο ἀριθμὸ ἱερέων τοῦ ὀρθόδοξου δόγματος ποὺ ὑπῆρχαν στὰ χωριά, ὁ ὁποῖος προξενοῦσε συγχύσεις καὶ σκάνδαλα.
Ἐπεσήμαινε ὅτι οἱ ἱερεῖς ἀνέρχονταν σὲ περίπου 9, χωρὶς νὰ ὑπολογίζονται
οἱ πολλοὶ ἐπίσης μοναχοί, καὶ ὅτι βρίσκονταν ὀκτώ, δέκα ἀκόμη καὶ δεκάξι σὲ
ἕνα χωριό. Σημείωνε ὅτι οἱ λίγες καὶ φτωχὲς ἐκκλησίες τοῦ νησιοῦ καὶ ὁ μικρὸς ἀριθμὸς τῶν κατοίκων δὲν ἐπαρκοῦσαν γιὰ τὴ συντήρηση τόσων κληρικῶν, οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἦταν νυμφευμένοι καὶ εἶχαν οἰκογένειες. Ἡ κατάσταση αὐτὴ ἦταν πρόξενος δικαστικῶν διαμαχῶν, στὴν προσπάθεια διασφάλισης κάποιας ἐφημερίας, μὲ συνέπεια καὶ τὴν ἐλλιπὴ λατρεία τοῦ
Θεοῦ καὶ τὴ ζημία τῆς Γαληνοτάτης, καθὼς ὅλοι αὐτοὶ ἀπαλλάσσονταν ἀπὸ
τὶς ἀγγαρεῖες. Ἀκολούθως, περιέγραφε τὸ περιεχόμενο τοῦ διατάγματος τοῦ
Pisani, τονίζοντας ἰδιαίτερα τὸ θέμα τῆς ἡλικίας καὶ κάνοντας σαφεῖς ἀναφορὲς στοὺς σχετικοὺς κανόνες τῶν τοπικῶν καὶ οἰκουμενικῶν συνόδων.

. Τὴν ἐκλογὴ γνωρίζουμε ἀπὸ βεβαίωση τοῦ βαΐλου μὲ ἡμερομηνία 3 νοεμβρίου 141:
A.S.V., Senato, Deliberazioni, Mar, filza 343, φ.χ.ἀ.. Βλ. καὶ πρεσβεία 141, φ. 1v.
7. Γιὰ τὴ διαδικασία ἀποστολῆς τῶν πρεσβειῶν βλ. ΕΡΜ. ΛΟΥνΤΖΗΣ, περὶ τῆς πολιτικῆς
καταστάσεως τῆς Ἑπτανήσου ἐπὶ Ἑνετῶν, ἐν Ἀθήναις 18, σσ. 34-3. Γιὰ μιὰ ἀποτίμηση
τῶν πρεσβειῶν καὶ τοῦ περιεχομένου τους βλ. ΕΛΛΗ ΓΙωΤΟπΟΥΛΟΥ-ΣΙΣΙΛΙΑνΟΥ, Κερκυραϊκά, Ἀθήνα 1997, σσ. 13-14· ἡ ἴδια, πρεσβεῖες τῆς βενετοκρατούμενης Κέρκυρας (1ος-18ος
αἰ.). πηγὴ γιὰ σχεδίασμα ἀνασύνθεσης τῆς ἐποχῆς, Ἀθήνα, Γ.Α.Κ. Ἀρχεῖα νομοῦ Κέρκυρας, 00, σσ. 31-3.
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Κατὰ τὸν βάιλο, τὸ διάταγμα δὲν ἐφαρμόστηκε ἕως τὸ 141, ἐπειδὴ δὲν εἶχε
τύχει τῆς ἔγκρισης καὶ τῆς ἐπικύρωσης ἀπὸ τὴ Γερουσία, μὲ ἀποτελέσματα
ἀρνητικά, ἀφοῦ ὑπῆρχαν τότε ἱερεῖς ἀκόμη καὶ κάτω τῶν 1 ἐτῶν, ἀνίκανοι νὰ
τελέσουν τὴ θεία λειτουργία, σύμφωνα μὲ τὰ ἐπισυναπτόμενα ἀπὸ τὴν Κοινότητα ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα. Μὲ τὸ ὑπόμνημά του ὁ βάιλος ὑποστήριζε τὸ αἴτημα τῆς Κοινότητας, ἐπιπροσθέτως δὲ πρότεινε νὰ περιοριστεῖ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἱερέων σὲ ἕναν ἀνὰ χωριὸ καὶ νὰ ἀπαγορευτεῖ στὸν μέγα πρωτοπαπᾶ κάθε ἀπολαβὴ κατὰ τὴ χορήγηση τῶν ἀδειῶν πρὸς χειροτονία. Τὰ μέτρα αὐτά, θὰ
εἶχαν κατὰ τὸν βάιλο, θαυμαστὰ ἀποτελέσματα, ἀφοῦ ὁ μικρὸς ἀριθμὸς θὰ
ἐξασφάλιζε στοὺς ἱερεῖς μιὰ εὐπρεπὴ ζωή, ἀφιερωμένη στὴν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ, χωρὶς νὰ ἐπιβαρύνονται οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες, ὁ δὲ πρωτοπαπᾶς δὲν θὰ
ἐνέδιδε στὶς πιέσεις γιὰ τὴ χορήγηση πολλῶν ἀδειῶν, ποὺ ἦταν ἐπιζήμιες καὶ
γιὰ τὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ καὶ γιὰ τὰ δημόσια πράγματα.
Τὸ αἴτημα τῆς Κοινότητας μαζὶ μὲ τὸ ὑπόμνημα τῆς βενετικῆς διοίκησης
στάλθηκαν στὴ Βενετία τὶς ἑπόμενες ἡμέρες. Μαζὶ μὲ αὐτὰ στάλθηκαν καὶ
τὰ ἀκόλουθα ἔγγραφα ὡς συνημμένα στὸ αἴτημα τῆς κερκυραϊκῆς Κοινότητας, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν ἀναφορά τους στὸ ὑπόμνημα τοῦ βαΐλου.
1. Ἀπόσπασμα τοῦ διατάγματος τοῦ 1318, στὸ ὁποῖο περιλαμβάνονται τὰ
τμήματα ποὺ ἀναφέρονται στὴ διαδικασία ἐλέγχου τῆς καταλληλότητας τῶν
ὑποψηφίων, στὴ δικαιοδοσία τοῦ μεγάλου πρωτοπαπᾶ, στοὺς χειροτονοῦντες
ἐπισκόπους καὶ στὶς ποινὲς πρὸς τοὺς παραβάτες.
. Κατάλογος τῶν ἱερέων, ἱερομονάχων καὶ μοναχῶν, ποὺ ζοῦσαν στὰ χωριά, μὲ τὶς ἡλικίες τους. Ὁ κατάλογος, ὅπως θὰ δοῦμε παρακάτω, στηρίζεται
στὰ δεδομένα τῆς ἀπογραφῆς πληθυσμοῦ τῆς ὑπαίθρου τοῦ 13-34. Τὸ περιεχόμενό του ἑπομένως, ἀλλὰ καὶ ὁ τονισμὸς τῆς ἐξοχῆς, ὡς ἀποδεικτικῶν
στοιχείων, στὸ αἴτημα τῆς Κοινότητας καὶ στὸ ὑπόμνημα τοῦ βαΐλου, ὀφείλονται στὰ διαθέσιμα ἀπογραφικὰ στοιχεῖα καὶ δὲν θὰ πρέπει νὰ νοηθοῦν ὡς συνειδητὴ προσπάθεια τῆς Κοινότητας νὰ ἐξαιρέσει τὸν ἀστικὸ χῶρο ἢ νὰ προβάλει ὡς κατ’ ἐξοχὴν χῶρο ἀντικανονικῆς συμπεριφορᾶς ἐκεῖνον τῆς ὑπαίθρου. Ὁ κατάλογος τεκμηριώνει τόσο τὸ αἴτημα τῆς Κοινότητας γιὰ τὴν ἐπικύρωση τοῦ διατάγματος, ἀφοῦ ἀποδεικνύει τὶς καταγγελίες γιὰ ἀντικανονικὲς χειροτονίες καὶ χειροτονίες ἀνηλίκων, ὅσο καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ βαΐλου,
ἀφοῦ μὲ τὶς ἐπισημάνσεις στὸ περιθώριο γιὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἱερέων ἀνὰ χωριό,
ἐνισχύει τὴν πρόταση γιὰ τὸν περιορισμὸ τῶν ἱερέων.
3. Ἀντίγραφο κανόνων τῶν οἰκουμενικῶν καὶ τοπικῶν συνόδων, στὴ λατινική τους ἐκδοχή, καθὼς καὶ βιβλιογραφία σχετικὴ μὲ δύο θέματα: τὴ σιμω-

8. A.S.V., Senato, Deliberazioni, Mar, filza 343, φ.χ.ἀ. Βλ. καὶ πρεσβεία 141, φ. r-3r.
Τὸ κείμενο παρουσιάζει μικρὲς διαφορὲς ἤσσονος σημασίας σὲ σχέση μὲ τὸ δημοσιευμένο κείμενο ἀπὸ τὸν G. POJAGO, Leggi, τ. 1, σσ. 188-189.
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νία καὶ τὸν χρόνο χειροτονίας τῶν ἱερέων. Ὡς πρὸς τὴν ἡλικία τῶν ὑποψηφίων
πρὸς χειροτονία, ἐπισημαίνεται ὁ 11ος κανόνας τῆς νεοκαισαρείας, ὁ ὁποῖος
ἀναφέρεται στὸν βαθμὸ τοῦ πρεσβυτέρου. Γιὰ τὸ ζήτημα τῆς σιμωνίας, περιλαμβάνονται οἱ κανόνες: 9(30)ος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ος τῆς δ΄ Οἰκουμενικῆς συνόδου καὶ ος τῆς ἐν Τρούλλῳ ΣΤ΄ Οικουμενικῆς συνόδου, οἱ ὁποῖοι
ἀναφέρονται στὴν διὰ χρημάτων ἀνάδειξη σὲ κάποιον ἀπὸ τοὺς βαθμοὺς τῆς
ἱερωσύνης καὶ ὁρίζουν τὴν καθαίρεση τόσο τοῦ χειροτονηθέντος ὅσο καὶ τοῦ
χειροτονήσαντος. Γιὰ τὸ ἴδιο θέμα προστίθεται ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Decretum
de reformation τῆς 1ης συνεδρίας τῆς συνόδου τοῦ Trento, τὸ ὁποῖο, γιὰ τὴν
καλύτερη πρόληψη καταχρήσεων ἢ σκανδάλων στὰ θέματα χειροτονίας ἀπαγορεύει ἀκόμη καὶ τὰ δῶρα στὰ ἐμπλεκόμενα πρόσωπα9. Ἐπίσης ἐπισημαίνεται ὅτι στὸ ἴδιο κλίμα κινοῦνταν καὶ οἱ καζουιστὲς θεολόγοι, καὶ παρατίθεται
ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Francisco Toleto10. Ἡ ἐπιλογὴ τῆς Κοινότητας
νὰ παραθέσει, μαζὶ μὲ τοὺς κανόνες τῶν οἰκουμενικῶν καὶ τοπικῶν συνόδων,
κείμενα ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τοῦ Trento καὶ δυτικὴ βιβλιογραφία, φανερώνει τὴ
διάθεσή της νὰ ἐντάξει τὸ θέμα στὸ πλαίσιο τῶν σχέσεων τῶν δύο δογμάτων,
ὅπως τὸ κατανοοῦσε ἡ Βενετία, δηλαδὴ σύμφωνα μὲ τοὺς ὅρους τῆς ἑνωτικῆς
συνόδου Φερράρας-Φλωρεντίας, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπιτύχει τὴν ἐπίλυσή του ἀποδεικνύοντας στὴ Γερουσία τὴν ταύτιση σύνολης τῆς Ἐκκλησίας στὴν καταδίκη
τῆς σιμωνίας.
Ἡ ἔμμεση κατηγορία γιὰ τὸν χρηματισμὸ τοῦ μεγάλου πρωτοπαπᾶ στὴν
ἔκδοση τῶν ἀδειῶν, ἡ ὁποία διατυπώθηκε ἀπὸ τὸν βάιλο καὶ τὴν ὁποία ὑπαινίχθηκε ἡ Κοινότητα, μὲ τὴν κατάθεση τῶν σχετικῶν μὲ τὴ σιμωνία κανόνων,
κινητοποίησαν τὸν μέγα πρωτοπαπᾶ καὶ τὸ Ἱερὸ Τάγμα τῆς Κέρκυρας, οἱ
ὁποῖοι ὅρισαν ὡς ἐκπρόσωπό τους στὴ Βενετία τὸν Θεόδωρο Balbi. Αὐτός, μὲ
ἔγγραφο τῆς ης Ἰανουαρίου 14 (141 m.v.) ἀπαίτησε τὴν ἐνημέρωσή του
πρὶν ἀπὸ κάθε ἐνέργεια τοῦ πρέσβη τῆς Κοινότητας ποὺ θὰ ἀφοροῦσε τὴν ἐπικύρωση τοῦ διατάγματος καὶ τὰ συμφέροντα τοῦ μεγάλου πρωτοπαπᾶ11. Στὶς
10 Ἰανουαρίου 14 (ἢ 141 more veneto) πάντως, ἡ βενετικὴ Γερουσία περιορίστηκε μόνον στὴν ἐπικύρωση τοῦ διατάγματος τοῦ 131 καὶ ὅρισε τὴν
ἐφαρμογή του1, χωρὶς νὰ ὑπεισέλθει στὰ ζητήματα ποὺ ὁ βάιλος εἶχε θέσει.

9. Γιὰ τὸ κείμενο βλ. J.T.L. DAnz, Libri symbolici ecclesiae Romano-Catholicae, Vimariae
183, σ. 138. [Ψηφιακὸ ἀντίγραφο: https://books.google.gr/books?id=LdAAAAAYAAJ].
10. πρόκειται γιὰ παραπομπὴ στὸ βιβλίο τοῦ FRAnCISCO TOLETI, De Instructione
Sacerdotum, et peccatis mortalibus Libri VIII... Duaci, Ex officina Baltazaris Belleri,...
M.D.C.VIII [108]. Τὸ κείμενο στὶς σσ. 8-87. [Ψηφιακὸ ἀντίγραφο: https://books.google.
gr/books?id=b_JFAAAAcAAJ].
11. πρεσβεία 141, φ. r.
1. πρεσβεία 141, φ. 1rv. Βλ. ἐπίσης: A.S.V., Senato, Deliberazioni, Mar, filza 343,
φ.χ.ἀ.
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. Ἡ κερκυραϊκὴ πραγματικότητα
Ὁ Antonio Pisani, ἕναν χρόνο μετὰ τὴν ἔκδοση τῶν διαταγμάτων, στὴν
ἀναφορά του τῆς ης Ἰουνίου 13, ἐπεσήμαινε ὅτι ἡ διευθέτηση τοῦ ζητήματος τῶν χειροτονιῶν στὰ νησιὰ θὰ προσέθετε περίπου 1.000 ἄτομα πρὸς
ἐγγραφὴ στοὺς καταλόγους τῶν ὑπόχρεων σὲ παροχὴ ἀγγαρείας13. Ἡ ἐπισήμανση αὐτὴ προσδιορίζει τὸν ἀπώτερο στόχο τοῦ ὅλου ἐγχειρήματος, συγχρόνως ὅμως γεννᾶ ἐρωτηματικὰ ἀναφορικὰ μὲ τὶς πραγματικὲς διαστάσεις τοῦ
προβλήματος, τὴν ἀκρίβεια τῶν περιγραφῶν καὶ τῶν ἀριθμῶν, τὴ βασιμότητα
τῶν κατηγοριῶν ἢ καταγγελιῶν ἀλλὰ καὶ τῶν αἰσιόδοξων προβλέψεων. Στὰ
ἐρωτήματα αὐτὰ καὶ σὲ ἄλλα, ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τὴ μελέτη τῶν ἐγγράφων
ποὺ μόλις παρουσιάσαμε, ἐπιχειροῦμε στὴ συνέχεια νὰ ἀπαντήσουμε, περιοριζόμενοι στὴν Κέρκυρα καὶ ἑστιάζοντας κυρίως στὸ πλῆθος τῶν κληρικῶν καὶ
στὴν ἀναλογία τους μὲ τὸν πληθυσμὸ τοῦ νησιοῦ κατὰ τὴ δεκαετία 131141, στὸ ζήτημα τῶν ἀντικανονικῶν χειροτονιῶν καὶ εἰδικὰ τῶν χειροτονιῶν
ἀνηλίκων, στὴ ἀκρίβεια τῆς θέσης γιὰ τὴν ὕπαρξη λίγων καὶ φτωχῶν ναῶν,
σὲ σύγκριση μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν κληρικῶν.

.1. Τὰ ἀρχειακὰ τεκμήρια

Βασικὴ πηγὴ γιὰ τὴ διερεύνηση τῶν ἀνωτέρω ἀποτελοῦν τὰ ἀκόλουθα πέντε ἀρχειακὰ τεκμήρια, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν τὸ διάστημα 130-13.
α. Κατάλογος τῶν ναῶν τῆς βόρειας καὶ μέσης Κέρκυρας (γύρω στὸ 130)
πιθανὸν τμῆμα ἐκτενέστερης καταγραφῆς, ὁ κατάλογος περιλαμβάνει 8
ἐγγραφὲς κατανεμημένες σὲ χωριὰ καὶ εὐρύτερες γεωγραφικὲς ἑνότητες, ὀνομαζόμενες «balie», οἱ ὁποῖες ὅμως ταυτίζονται μὲ τὶς ἐκκλησιαστικὲς ἐπαρχίες
στὶς ὁποῖες ἦταν τότε χωρισμένος ὁ κερκυραϊκὸς χῶρος. Συνολικὰ καταγράφονται 73 ναοὶ μὲ τοὺς ἐφημερίους καὶ τοὺς κτήτορές τους. Ὁ κατάλογος εἶναι
ἀχρονολόγητος, μὲ βάση τὰ στοιχεῖα του ὅμως θὰ μποροῦσε νὰ χρονολογηθεῖ
γύρω στὸ 130. δημοσιεύτηκε πρόσφατα μὲ ἐκτενὴ σχολιασμό14.

13. «avanzerà circa 1000 huomini da descriversi ne rolli de galeotti», ΜΑΡΙΑννΑ ΚΟΛΥΒΑ,
«Cattastico delle chiese greche. Καταστίχωση τῶν ὀρθόδοξων ναῶν καὶ μονῶν τῆς Ζακύνθου
(τὸ ἔτος 137)», Θησαυρίσματα, τ. 34 (004), σ. 179 σημ.  (δημοσίευση ἀποσπάσματος ἀπὸ
A.S.V., Collegio, V- Secreta, Relazioni, φάκ. 7).
14. Βλ. Σπ. ΚΑΡΥδΗΣ - ΓΕΡ. δΗΜΟΥΛΑΣ - Γ. πΟΥΛΗΣ, Χῶροι λατρείας καὶ κλῆρος στὴν
Κέρκυρα τοῦ 17ου αἰώνα. Ἀρχειακὰ τεκμήρια, Κέρκυρα, Ἀναγνωστικὴ Ἑταιρία Κέρκυρας,
018, σσ. κη΄-λα΄, 189-43.
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β. Κατάλογος τῶν ἐφημερίων τῶν ἐνοριακῶν ναῶν (131-13)
Συντάχθηκε τὸν Ἰανουάριο τοῦ 13 καὶ στηρίχθηκε στὴν καταγραφὴ τῶν
κληρικῶν οἱ ὁποῖοι κλήθηκαν μέσα στὸ 131 νὰ ἐφαρμόσουν τὸ διάταγμα τοῦ
Pisani ὡς πρὸς τὸ σκέλος τῆς τήρησης ληξιαρχικῶν βιβλίων στὶς ἐνορίες τους.
Εἶναι δίστηλος καὶ περιλαμβάνει τὰ ὀνόματα 84 ἐφημερίων ναῶν μὲ ἐνορίτες, χωρισμένων σὲ ἕνδεκα γεωγραφικὲς ἑνότητες: τὴν πόλη καὶ τὰ προάστια
καὶ τὶς δέκα ἐκκλησιαστικὲς ἐπαρχίες. δημοσιεύτηκε πρόσφατα μὲ ἐκτενὴ
σχολιασμό1.
γ. Κατάλογος τῶν κληρικῶν τῆς ἐξοχῆς (13-134)
Στάλθηκε στὴ Βενετία, συνημμένος στὴν αἴτηση γιὰ τὴν ἐπικύρωση τοῦ
διατάγματος. περιλαμβάνει 8 ὀνόματα, χωρισμένα, σύμφωνα μὲ τὴ διοικητικὴ διαίρεση τοῦ νησιοῦ, σὲ τέσσερα βαϊλάτα καὶ σὲ 89 χωριὰ καὶ οἰκισμούς.
Εἶναι τρίστηλος καὶ ἀναγράφει τὴν ἰδιότητα τοῦ προσώπου (pappà, diacono,
caloero), τὸ ὄνομα καὶ τὸ ἔτος τῆς ἡλικίας του. Στὸ δεξὶ περιθώριο κάθε σελίδας καταγράφεται ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν κληρικῶν ἀνὰ χωριό. Ὁ κατάλογος ἐκτείνεται σὲ  φύλλα, σήμερα συρραμμένα μεταξὺ ἄλλων. Ἀπὸ τὸν ἔλεγχο δὲν διαπιστώθηκε χάσμα ποὺ νὰ δικαιολογεῖ τὴν ἀπώλεια φύλλων. Ἄλλωστε τὸν ἴδιο ἀριθμὸ κληρικῶν μὲ αὐτὸν τοῦ καταλόγου ἀναφέρει καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ βάιλου. Σε σημείωση στὴν κορυφὴ τοῦ καταλόγου ἐπισημαίνεται
ὅτι πρόκειται γιὰ «Copia tratta dall’Anagraffi sive descrittione de tutte le anime
dell’isola di Corfù fatta sotto il reggimento dell’illustrissimo signor Lorenzo
Dolfin, fù provveditor et capitano la qual serve anco sotto l’attual illustrissimo
signor Marc’Antonio Memmo provveditor et capitano». Ὁ κατάλογος ἑπομένως εἶναι ἀντίγραφο ἀπὸ τὴν ἀναγραφὴ τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ νησιοῦ ποὺ ἔγινε
στὰ χρόνια τοῦ προβλεπτῆ-καπιτάνου Lorenzo Dolfin. Ο Lorenzo Dolfin κατεῖχε τὸ ἀξίωμα τὸ διάστημα 13-1341. Ἡ ἔκθεσή του πρὸς τὴ Γερουσία

1. ΚΑΡΥδΗΣ-δΗΜΟΥΛΑΣ-πΟΥΛΗΣ, Τεκμήρια, σσ. λα΄-λγ΄, 4-9.
1. Σπ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Ἀναμνηστικὸν τεῦχος τῆς πανιονίου Ἀναδρομικῆς Ἐκθέσεως, Μέρος Α΄, Ἑνετοκρατία, ἐν Κερκύρᾳ 1914, σ. 1. Ὁ Lorenzo Dolfin ἀλληλογραφεῖ μὲ τὸν Alvise
Contarini, πρέσβη στὴ Ρώμη, ἀπὸ τὴν Κέρκυρα τὸ διάστημα ἀπὸ 0 Σεπτεμβρίου 133 ἕως
1 Ἰουλίου 13 (Biblioteca νazionale Marciana, Χφ., It. X, 0 (=0), φ. 3r-4r), ἐνῶ λίγο πρὶν καὶ λίγο μετὰ οἱ ἐπιστολές του προέρχονται ἀπὸ τὴν Βενετία. πιθανὸν στὸ σημεῖο αὐτὸ
νὰ χρειάζεται διόρθωση τῶν καταλόγων. Ταυτίζεται μὲ τὸν μετέπειτα γενικὸ προβλεπτὴ τῶν
τριῶν νησιῶν, ἡ θητεία τοῦ ὁποίου στὴ βιβλιογραφία ὁρίζεται κατὰ περίπτωση, στὸ 147148, στὸ 148, στὸ 149 (βλ. A. VALORI, Condottieri e generali del Seicento, Roma, 1943, σ.
17· ΑΘ. ΤΣΙΤΣΑΣ, Βενετοκρατούμενη Κέρκυρα (Θεσμοί), Κέρκυρα 1989, σ. 11· LInDA
BOREAn, «“una memoria di pietre fine et belle”. Il monumento di Lorenzo Dolfin nella chiesa
di San Lazzaro dei Mendicanti», La chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti, Venezia, Marcianum
Press, 014, σσ. 189-04 (διαθέσιμο στὴν ἠλ. διεύθυνση: https://www.academia.edu/
33901). Ὁ ἴδιος διετέλεσε, podestà στὴν Padova τὸ 14-47, καὶ τέλος provveditore gene-
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χρονολογεῖται στὴν 1η Σεπτεμβρίου 1317, ἡ ἀπογραφὴ ὅμως στὴν ὁποία γίνεται ἡ παραπομπὴ θὰ πρέπει νὰ ὁριστεῖ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς θητείας του, τὸ
πιθανότερο περὶ τὸ 133. Γιὰ τὴν ἀπογραφὴ δὲν ἔχουμε ἄλλα στοιχεῖα οὔτε
ἔχει διασωθεῖ ἀπὸ αὐτὴν ἀπογραφικὸ ὑλικό, ὅπως ἄλλωστε δὲν ἔχει διασωθεῖ
καὶ γιὰ πολλὲς ἄλλες, μὲ ἐξαίρεση ἐκεῖνες τοῦ δεύτερου μισοῦ τοῦ 18ου αἰώνα18. Ἡ πληροφορία ἑπομένως τοῦ καταλόγου γιὰ τὴ διενέργειά της εἶναι σημαντική, ἀλλὰ καὶ τὸ περιεχόμενο ποὺ ἀντλήθηκε ἀπὸ αὐτὴν καὶ σώζεται στὸν
κατάλογο εἶναι ἐξίσου σημαντικό, ἀφοῦ προσδιορίζει τὴν ἔκτασή της, τὴν τυπολογία της καὶ τὶς ἐλλείψεις της. Ἡ χρήση της ἐπίσης ὡς πηγῆς γιὰ τὴν κατάρτιση τοῦ ὀνομαστικοῦ πίνακα κληρικῶν τὸ 141 καὶ ἡ ἐπισήμανση ὅτι
ἀποτελοῦσε σημεῖο ἀναφορᾶς καὶ στὰ χρόνια τοῦ προβλεπτῆ καπιτάνου
Marc’Antonio Memmo τῶν ἐτῶν 139-14, βεβαιώνει ὅτι στὸ μεταξὺ διάστημα δὲν διενεργήθηκε ἄλλη ἀπογραφὴ τοῦ πληθυσμοῦ. Ὁ κατάλογος ταυτίζεται μὲ ἐκεῖνον τὸν ὁποῖο ὁ π. Ἀθανάσιος Τσίτσας, στηριγμένος σὲ μεταγραφὴ καὶ χωρὶς αὐτοψία τοῦ πρωτοτύπου, δημοσίευσε ὡς κατάλογο τῶν
κληρικῶν τῶν χωριῶν τοῦ νησιοῦ τοῦ ἔτους 141, ἐπισημαίνοντας πάντως ὅτι
τὸ ἀντίγραφο ποὺ κατεῖχε δὲν ἔφερε χρονολογικὴ σήμανση καὶ ἐπιγραφή19. Ὁ
ἐκδότης εἶχε τότε χρονολογήσει τὸν κατάλογο στηριζόμενος στὸν ἐντοπισμό
του μεταξὺ τῶν ἐγγράφων ποὺ συναπαρτίζουν τὴν filza 343 τῆς ἀρχειακῆς
σειρᾶς Senato, Deliberazioni, Mar, τοῦ Κρατικοῦ Ἀρχείου τῆς Βενετίας, τὰ
ὁποῖα ὅπως εἴδαμε, πράγματι ἀφοροῦν τὸ ἔτος 141, ὁρισμένα μάλιστα τὴν
κερκυραϊκὴ πρεσβεία τοῦ ἔτους ἐκείνου0.
προβληματισμὸ γεννᾶ ἡ μὴ συμπερίληψη τοῦ κλήρου τῆς Χώρας καὶ τῶν

rale in Dalmazia τὴ διετία 1-3 (LInDA BOREAn - S. MASOn (ἐπ.), Il collezionismo d’arte a
Venezia. Il Seicento, Venezia 007, σ. 7).
17. EFTYCHIA kOSMATOu, La population des Iles Ioniennes XVIIIème-XIXème siècle,
Thèse de doctorat de l’université de Paris I, Paris 000, σ. 39 σημ. 11.
18. kOSMATOu, Population, σ. 48.
19. ΑΘ. ΤΣΙΤΣΑΣ, «πίνακας τῶν ἱερέων τῆς ὑπαίθρου Κερκύρας (141)», περὶ Ἱστορίας,
τ. 1 (199), σσ. 1-70.
0. Ἀπὸ τὴν παραβολὴ τοῦ δημοσιευμένου καταλόγου μὲ τὸν χειρόγραφο προέκυψαν τὰ
ἀκόλουθα διορθωτέα στὸ δημοσιευμένο κατάλογο ἀβλεπτήματα (παραλείπονται ἀμελητέες
διαφορὲς ποὺ ἀφοροῦν τὴν ὀρθογραφία ὁρισμένων ὀνοματων): ἀρ. [] 3: διόρθ. 34 - ἀρ. []
Alavano: διόρθ. Alamano - ἀρ. [31] Panajoti: διόρθ. Stathi - ἀρ. [0] Basta: διόρθ. Bassà - ἀρ.
[] 3: διόρθ. 43 - ἀρ. [4] Clipicoti: διόρθ. Chiprioti - ἀρ. [78] Busi: διόρθ. Buri - ἀρ. [111]
Bui: διόρθ. Dui - ἀρ. [11] 3: διόρθ. 43 - ἀρ. [1] Ciulimbari: διόρθ. Cinlimbari - ἀρ. [133]
nicolato: διόρθ. nicoluso - ἀρ. [141] ἔχει παραλειφθεῖ τὸ ὄνομα τοῦ χωριοῦ Signes (στὸ χωριὸ
ἐντάσσεται ὁ ἱερέας Dimo Trifona) - ἀρ. [14] Culluri: διόρθ. Cuzzuri - ἀρ. [147] Purioti:
διόρθ. Surioti- ἀρ. [11] Cormarù: διόρθ. Cormarin - ἀρ. [1] 4: διόρθ. 44 - ἀρ. [174] Schado:
διόρθ. Rhado - ἀρ. [] Chandazelli: διόρθ. Chandarelli - ἀρ. [37] Marato, 3: διόρθ. Manato,
43 - ἀρ. [44] 4: διόρθ. 14.
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προαστίων στὸν κατάλογο ἀλλὰ καὶ τὸ νόημα τῆς ἔκφρασης «dell’isola» στὸν
προσδιορισμὸ τῆς ἔκτασης τῆς ἀπογραφῆς. Ἡ χρήση της στὶς πηγὲς συνήθως
γίνεται σὲ ἀντιδιαστολὴ πρὸς τὴν «città». Ἄν πράγματι τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ ἐδῶ,
τότε ἡ ἀπογραφὴ περιέλαβε μόνον τὴν ὕπαιθρο. Ἡ ὑπόθεση ἐνισχύεται καὶ ἀπὸ
τὰ πληθυσμικὰ στοιχεῖα ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Dolfin παρέθεσε στὴν ἔκθεσή του πρὸς
τὴ Γερουσία τὸ 13, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν μόνον τὸν πληθυσμὸ τῆς ἐξοχῆς1. Τὸ
ἑστιασμένο ἐνδιαφέρον τῆς βενετικῆς διοίκησης ἄλλωστε, δὲν εἶναι ἄσχετο μὲ
τοὺς κύριους στόχους τῶν ἀπογραφῶν, δηλαδὴ τὴν καταγραφὴ τοῦ πληθυσμοῦ ποὺ μποροῦσε νὰ παράσχει δωρεὰν ἐργασία, δηλαδὴ ἀγγαρεία, στὰ δημόσια ἔργα καὶ σὲ μιὰ ποικιλία ἄλλων δραστηριοτήτων. πέραν τῆς πόλης
καὶ τῶν προαστίων, ἀπὸ τὸν κατάλογο λείπουν ἐπίσης τὰ ἀκόλουθα 19 χωριά,
ἡ ὕπαρξη τῶν ὁποίων τὴν ἴδια περίοδο τεκμηριώνεται ἀπὸ τὶς ἀρχειακὲς πηγές: Βίστωνας, Βιτουλάδες, Βουνιατάδες, Βραγκανιώτικα, Βυρός, Γαρούνας
Κάτω, Ἐπισκοπιανά, Κανακάδες, Καστελλάνοι Μέσης, Κυπριανάδες, Λαύκι, παυλιάνα, πελεγκρινάδες, πολιτάδες, ποτάμι (παραποταμία Ἀλευκίμμου), Σγουράδες, Σταυρός, Στρογγυλή, Χλωμοτιανά.
δ. Ἀπογραφὴ ναῶν καὶ μονῶν τῆς Κέρκυρας (13)
Ἡ ἀπογραφὴ πραγματοποιήθηκε στὸ πλαίσιο τῆς γενικῆς ἐπιθεώρησης
τῶν βενετικῶν κτήσεων ἀπὸ τοὺς sindici, inquisitori ed avocatori in Levante
Marco Contarini, Piero Corraro καὶ Giovanni Capello καὶ διήρκεσε ἀπὸ τὶς 14
Ἰουλίου ἕως τὴν 1η Αὐγούστου 13. Συνολικὰ στὸ κατάστιχο τῆς ἀπογραφῆς περιλαμβάνονται 43 ναοὶ καὶ  εἰκόνες, προφανῶς ἐφέστιες κατεδαφισμένων ναῶν. Στὶς δηλώσεις καταγράφεται ἡ ἐμφάνιση τοῦ δηλοῦντος προσώπου, ἐφημερίου ἢ κτήτορα, ἡ ἐπωνυμία τοῦ δηλούμενου ναοῦ ἢ μονῆς, ἡ
ἐνδεχόμενη ὕπαρξη ἐνορίας, τὸ ὄνομα τοῦ ἱερουργοῦ καὶ τὰ εἰσοδήματα. δημοσιεύτηκε πρόσφατα μὲ ἐκτενὴ σχολιασμό3.
ε. Τὰ βιβλία τῶν πρωτοπαπαδικῶν ἀδειῶν γάμων τῆς περιόδου 111-14
Φυλάσσονται στὸν φάκελο ἀρ.  τῆς σειρᾶς Μεγάλοι πρωτοπαπάδες τοῦ
Ἀρχείου τῆς Κέρκυρας. πρόκειται γιὰ ἀντίγραφα, γραμμένα ἐνίοτε μὲ βιασύνη, ἀπὸ διαφορετικοὺς γραφεῖς, μὲ συχνὴ παράλειψη τῶν ὀνομάτων τῶν ἱερουργῶν ἢ τὴ χρήση ὡς προσδιοριστικῶν τῶν ὀφφικίων τους ἢ τοῦ ναοῦ στὸν
ὁποῖο ἦταν ἱερουργοί, καὶ χωρὶς δήλωση τοῦ χώρου τέλεσης τοῦ γάμου. Οἱ
ἄδειες, παρὰ τὶς ἐλλείψεις ποὺ παρουσιάζουν, παρέχουν σημαντικὸ προσωπογραφικὸ ὑλικό, τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ ἀξιοποιηθεῖ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς ἄλλες πη-

1. kOSMATOu, Population, σ. 40.
. πρβλ. kOSMATOu, Population, σσ. 37-38.
3. ΚΑΡΥδΗΣ-δΗΜΟΥΛΑΣ-πΟΥΛΗΣ, Τεκμήρια, σσ. ιζ΄-κη΄, 1-188.
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γές. Γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς ἔρευνας καταγράφτηκαν οἱ ἄδειες τῆς περιόδου
11-13. πρόκειται γιὰ 187 ἄδειες γάμων, ἀπὸ τὶς ὁποῖες οἱ 97 ἀφοροῦν
τὴν περίοδο 130-13, στὴν ὁποία δόθηκε ἰδιαίτερη προσοχή. Τὰ στοιχεῖα τῆς
πηγῆς συμπληρώνονται καὶ ἀπὸ τὶς πληροφορίες ποὺ ἔχουν συλλεχθεῖ ἀπὸ τὸ
νοταρικὸ καὶ ἄλλο ἀρχειακὸ ὑλικὸ τῆς περιόδου.

.. Ὁ κερκυραϊκὸς κλήρος πρὶν καὶ μετὰ τὸ διάταγμα Pisani

α. Ἀριθμητικὰ δεδομένα
Ἀπὸ τὴν ἐπεξεργασία τῶν δεδομένων τῶν ἀνωτέρω πηγῶν προέκυψαν τὰ
ἀκόλουθα:
Κατάλογος ναῶν βόρειας καὶ μέσης Κέρκυρας, περὶ τὸ 130 (στὸ ἑξῆς
πηγὴ Α΄): Σύνολο κληρικῶν . Ἀπὸ αὐτοὺς οἱ 10 δὲν ἀπαντοῦν στοὺς λοιποὺς καταλόγους.
Κατάλογος τῶν ἐφημερίων τοῦ 131-13 (στὸ ἑξῆς πηγὴ Β΄): Σύνολο
κληρικῶν 84. Ἀπὸ αὐτοὺς στὸν κατάλογο τῆς ἀπογραφῆς τῆς ἐξοχῆς τοῦ
133 ἀπαντοῦν οἱ 139, στὴν ἀπογραφὴ τοῦ 13 οἱ 17, ἐνῶ γιὰ 4 δὲν ὑπάρχουν ἄλλες πληροφορίες πέραν τοῦ καταλόγου.
Κατάλογος κληρικῶν τῆς ἐξοχῆς τοῦ 133 (στὸ ἑξῆς πηγὴ Γ΄): Σύνολο
κληρικῶν 7. Ἀπὸ αὐτοὺς στὸν κατάλογο τοῦ 131-3 ἀπαντοῦν 139, στὴν
ἀπογραφὴ τοῦ 13 ἀπαντοῦν 104, ἐνῶ ὑπάρχουν 8 ὀνόματα τὰ ὁποῖα ἀπαντοῦν μόνον ἐδῶ.
Ἀπογραφὴ ναῶν καὶ μονῶν τοῦ 13 (στὸ ἑξῆς πηγὴ δ΄): Σύνολο κληρικῶν 38. περιλαμβάνει 17 κοινὰ ὀνόματα μὲ τὸν κατάλογο τοῦ 131-3
καὶ 104 μὲ ἐκεῖνον τοῦ 133. Γιὰ 34 κληρικοὺς δὲν ὑπάρχουν ἄλλες πληροφορίες πέραν τῆς ἀπογραφῆς.
Κατάλογος κληρικῶν ἀπὸ τὶς ἄδειες γάμων καὶ ἄλλες πηγὲς τῆς περιόδου
11-13 (στὸ ἑξῆς πηγὴ Ε΄). περιλαμβάνει τὰ ὀνόματα 319 κληρικῶν (ἱερέων καὶ ἱερομονάχων), ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 77 μαρτυροῦνται στὴν περίοδο
130-13. Ἐξ αὐτῶν οἱ 3 ἀπαντοῦν καὶ στοὺς ἄλλους καταλόγους, ἐνῶ
γιὰ 4 οἱ πληροφορίες μας προέρχονται εἴτε ἀπὸ τὰ γαμήλια εἴτε ἀπὸ ἄλλες
πηγές.
Τὰ δεδομένα τῶν παραπάνω καταλόγων περιέχονται στὸν πίνακα ποὺ
ἀκολουθεῖ.
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πίνακας 1. Ἀριθμητικὰ στοιχεῖα καταλόγων ἀνὰ περιφέρεια4
περιφέρεια

πηγὴ Α΄
130
κληρ. μον.

πόλη
προάστια
Κάτω Γύρου
Ἄνω Γύρου
Ἀρχαγγέλου
Ὄρους-Γύρου
Ὄρους
Κάτω Μέσης
Ἄνω Μέσης
Μεσογγῆς
Λευκίμμου
ΑΓνωΣΤΗ
ΣΥνΟΛΑ

1
8

11
8
18







πηγὴ Β΄
131-3
κληρικοὶ
3
4
30
7
14

18
33
37
1
0

πηγὴ Γ΄
13-34
κληρ.

84

7

31
1
13
30
0
7
4
9
1

πηγὴ δ΄
πηγή Ε΄
13
11-3
μον. κληρ. μον. κληρικοὶ
3

3
1
30
1
1


8
10
7
11
8
4



1
1
4


30

31

3
9

9
9
39
4
4
1
31
38 17
77

Ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν κληρικῶν κατὰ τὴν περίοδο 130-13 ὁ ὁποῖος
προκύπτει ἀπὸ τὸ ἄθροισμα τῶν μοναδικῶν ἀναφορῶν ἀνέρχεται σὲ 4, κατανεμημένους ἀνὰ ἐπαρχία ὅπως φαίνεται στὸν πίνακα ποὺ ἀκολουθεῖ.

προάστια

Κάτω Γύρου

Ἄνω Γύρου

Ἀρχαγγέλου

Ὄρους-Γύρου

Ὄρους

Κάτω Μέσης

Ἄνω Μέσης

Μεσογγῆς

Λευκίμμου

Ἄγνωστη

8

39

49

19

0

4

3

4



1

9

1 4

Σύνολο

Χώρα

πίνακας . Κατανομὴ κληρικῶν πενταετίας ἀνὰ ἐπαρχία

4. Στὸν πίνακα, τὰ στοιχεῖα τῆς πηγῆς Γ΄ προσαρμόστηκαν στὴν ἐκκλησιαστικὴ διαίρεση τοῦ νησιοῦ. Ὁ προσδιορισμὸς τῆς περιφέρειας γιὰ τοὺς κληρικοὺς τῆς πηγῆς Ε΄ γιὰ τοὺς
ὁποίους δὲν ὑπῆρχαν στοιχεῖα, ἔγινε κατ’ ἐκτίμηση. Ἡ ἔνταξη τῶν κληρικῶν σὲ μιὰ γεωγραφικὴ ἑνότητα ἀντικατοπτρίζει τὴ θέση τους τὴ στιγμὴ τῆς καταγραφῆς τους καὶ μπορεῖ νὰ
διαφέρει ἀπὸ κατάλογο σὲ κατάλογο. Οἱ ἴδιοι κληρικοὶ συχνὰ ἐμφανίζονται σὲ διαφορετικὲς
περιοχές, ἀνάλογα μὲ τὶς συμβάσεις ποὺ ἔχουν ὑπογράψει καὶ τοὺς ναοὺς ποὺ ἔχουν ἀναλάβει
νὰ ἱερουργοῦν.
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Ἡ διαφορὰ τῶν τριῶν γενικῶν καταλόγων ὡς πρὸς τὸν συνολικὸ ἀριθμὸ
τῶν ἐγγραφῶν τους εἶναι μικρή, ὅμως ἡ πραγματική τους διαφορὰ εἶναι πολὺ
μεγαλύτερη, ἀφοῦ οἱ κατάλογοι σὲ μεγάλο ποσοστὸ περιλαμβάνουν ὀνόματα
τὰ ὁποῖα δὲν ἀπαντοῦν στοὺς ἄλλους. Ἂς σημειωθεῖ ὅτι μόλις 90 ὀνόματα
εἶναι κοινὰ μεταξὺ τῶν τριῶν γενικῶν καταλόγων, ἐνῶ γιὰ 18 ὀνόματα πληροφορίες ἀντλοῦνται ἀπὸ ἕναν μόνον κατάλογο, τὰ ὁποῖα αὐξάνονται σὲ 18 ἂν
προστεθοῦν καὶ τὰ 4 ὀνόματα κληρικῶν ποὺ δὲν ἀπαντοῦν σὲ κανέναν κατάλογο, ἡ παρουσία τους ὅμως βεβαιώνεται ἀπὸ ἄλλες πηγές.
πίνακας 3. Σύγκριση καταλόγων
Ἄθροισμα

Σύνολο ὀνομάτων

Κοινὰ ὀνόματα

διαφορὰ

πηγὲς Β΄/Γ΄

11

37

139

33

,3%

πηγὲς Β΄/δ΄



347

17

17

49,7%

πηγὲς Γ΄/δ΄

4

31

104

7

71,19%

Οἱ διαφορὲς αὐτές, οἱ ὁποῖες φαίνονται στὸν πίνακα ἀρ. 3 καὶ ἀπεικονίζονται στὸ γράφημα δὲν μποροῦν νὰ δικαιολογηθοῦν στὸ πλαίσιο τῆς φυσικῆς
ἀνανέωσης τῆς ὁμάδας τοῦ κλήρου (ἀποβιώσεις-χειροτονίες) διότι: α) Ὁ
ἀριθμὸς τῶν ὑπερηλίκων, μὲ βάση τὰ δεδομένα τοῦ καταλόγου τοῦ 133, ἦταν
ἐξαιρετικὰ μικρός: στοὺς 7 μόλις 7 (ἢ 3,08%) ἦταν ἄνω τῶν 0 ἐτῶν καὶ β)
ὁ μέσος ἐτήσιος ἀριθμὸς ἀδειῶν πρὸς χειροτονία ἐκτιμᾶται ὅτι δὲν ξεπερνοῦσε
τὶς ἐννέα (9), λαμβάνοντας ὑπόψη τὰ δεδομένα τῆς δεκαετίας 1739-1748,
γιὰ τὴν ὁποία ἔχουμε πληροφορίες, καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι στὸ μεταξὺ διάστημα
τίποτε οὐσιαστικὰ δὲν ἄλλαξε, παρὰ τὶς καλὲς προθέσεις τῆς πολιτείας.
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Οἱ μεγάλες διαφορὲς ποὺ προκύπτουν μᾶς ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα ὅτι
πρόκειται γιὰ ἐλλιπεῖς καταγραφές καί ὅτι τὰ δεδομένα τους θὰ πρέπει νὰ τὰ
δοῦμε μᾶλλον συμπληρωματικά. Ὁ ἀριθμὸς 30, ὡς μέσος ὅρος τῶν συγκριτικῶν δεδομένων τῶν τριῶν καταλόγων, προσεγγίζει τὸν μέγιστο βεβαιωμένο
ἀριθμὸ κληρικῶν ἀνὰ ἔτος, ὁ ὁποῖος κατὰ τὸ 133 φτάνει τοὺς 33, κατὰ τὴν
ἐκτίμησή μου ὅμως καὶ οἱ δύο ἀριθμοὶ ἀπέχουν ἀπὸ τὴν πραγματικότητα. Θεωρῶ ὅτι οἱ κληρικοὶ στὴν ἀρχὴ τῆς ἐξεταζόμενης περιόδου θὰ πρέπει νὰ ἦταν
περίπου 400-410, παρουσιάζοντας ἐλαφρὰ ἐνδεχομένως αὔξηση κατ’ ἔτος. Ἡ
ἐκτίμηση στηρίζεται στὸν συνολικὸ γνωστὸ ἀριθμὸ ὀνομάτων, δηλαδὴ τοὺς
4 κληρικούς, στὸν μέσο ἐτήσιο ἀριθμὸ τῶν ἐννέα χειροτονιῶν, καὶ σὲ ἕναν
ἐκτιμώμενο δείκτη θνησιμότητας γύρω στὸ %. Ἡ ἐκτίμηση αὐτὴ ἐνισχύεται
καὶ ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν κληρικῶν ἕναν αἰώνα περίπου μετά. Τὸ 1738 καταγράφονται στὸ νησὶ 394 κληρικοὶ (31 ἱερεῖς καὶ 43 ἱερομόναχοι), ἀριθμὸς
ποὺ πιθανὸν δὲν περιλαμβάνει τὴν πόλη καὶ τὰ προάστια, προσεγγίζει ὅμως
τὴν εἰκόνα ποὺ ἔχουμε γιὰ τὴν ἐξεταζόμενη περίοδο.

Ἐπισημαίνω ὅτι τὰ παραπάνω μεγέθη ἀφοροῦν μόνον τοὺς καταγραμμένους κληρικούς, χωρὶς τοὺς ἀναγνῶστες καὶ τοὺς μοναχούς, οἱ ὁποῖοι ἐπίσης
ἀπαλλάσσονταν ἀπὸ τὶς ἀγγαρεῖες. Ὁ ἀριθμὸς τῶν πρώτων δὲν μπορεῖ νὰ
ὑπολογιστεῖ, μιὰ ἐνδεικτικὴ ὅμως εἰκόνα καὶ ἐδῶ μᾶς παρέχει ἡ καταγραφὴ
τοῦ 1738, στὴν ὁποία ἀναφέρονται 13 ἀναγνῶστες. Ὅσο γιὰ τοὺς μοναχούς, στὶς πηγές μας ἀπαντοῦν 0 ὀνόματα μοναχῶν διαφόρων ἡλικιῶν.
Κατὰ τὴν ἴδια χρονικὴ περίοδο ὁ πληθυσμὸς τῆς ἐξοχῆς τοῦ νησιοῦ, δηλαδὴ

. Α.ν.Κ., Μεγάλοι πρωτοπαπάδες, φάκ. 3, βιβλίο , φύλλο πρῶτο χ.ἀ.
. Α.ν.Κ., Μεγάλοι πρωτοπαπᾶδες, φάκ. 3, βιβλίο , φύλλο πρῶτο χ.ἀ.
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τῶν χωριῶν καὶ τῶν οἰκισμῶν, σύμφωνα μὲ τὴν ἔκθεση τοῦ προβλεπτῆ-καπιτάνου Lorenzo Dolfin, ὁ ὁποῖος προϋποθέτει προφανῶς τὰ ἀποτελέσματα τῆς
ἀπογραφῆς ποὺ διενήργησε ὁ ἴδιος, ἀνερχόταν σὲ .137 ψυχές, ἐκ τῶν ὁποίων
11.8 ἄνδρες καὶ 10.4 γυναῖκες7. Ὅσο γιὰ τὴν πόλη καὶ τὰ προάστια, ἀπὸ
τὴν ἔκθεση τοῦ βάιλου Marcantonio Malipiero γνωρίζουμε ὅτι τὸ 19 ὁ πληθυσμός τους ἀνερχόταν στὶς .00. Ἑπομένως σὲ ὅλο τὸ νησὶ κατὰ τὴν περίοδο ποὺ μελετᾶμε ζοῦσαν περὶ τοὺς 8.37 κατοίκους. Ὑποθέτοντας ὅτι καὶ
στὴν πόλη καὶ στὰ προάστια ἴσχυε ἡ ἴδια μὲ τὴν ἐξοχὴ ἀναλογία ἀνδρικοῦ καὶ
γυναικείου πληθυσμοῦ, ὑπολογίζουμε ὅτι ὁ ἀνδρικὸς πληθυσμὸς τὴν περίοδο
ποὺ μελετᾶμε ἀνερχόταν στοὺς 1.117, ὁ δὲ ἀριθμὸς τῶν κληρικῶν (λαμβάνοντας ὑπόψη τὸ σύνολο τῶν γνωστῶν ὀνομάτων καὶ μὴ ὑπολογίζοντας τοὺς
ἀναγνῶστες) ἦταν τὸ 3,0% τοῦ ἀνδρικοῦ πληθυσμοῦ ἢ διαφορετικὰ ἡ ἀναλογία τοῦ κλήρου πρὸς τὸν ἀνδρικὸ καὶ τὸν συνολικὸ πληθυσμὸ ἦταν 1:3 καὶ
1:1 ἀντίστοιχα.
β. Τὸ ἡλικιακὸ προφὶλ τῶν κληρικῶν
Τὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν ἡλικία τῶν κληρικῶν προέρχονται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ
τὸν κατάλογο τοῦ 13-34. Ἡ μέση ἡλικία τῶν καταγραμμένων κληρικῶν
εἶναι τὰ 34,7 ἔτη, δηλαδὴ πρόκειται γιὰ ἕναν κλῆρο μᾶλλον νεανικό. Ἀξίζει
νὰ σημειωθεῖ ὅτι οἱ 10 ἢ τὸ 4,% εἶναι ἡλικίας ἕως 30 ἐτῶν, ἐνῶ οἱ 1 ἢ
τὸ ,9% ἔχουν ἡλικία ἕως 40 ἔτη. Τοῦτο φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ διάγραμμα
ποὺ ἀκολουθεῖ στὸ ὁποῖο ἐμφανίζονται τὰ δεδομένα κατανεμημένα ἀνὰ δεκαετίες.
Σὲ μιὰ προσπάθεια διερεύνησης τῆς βασιμότητας τῶν καταγγελιῶν γιὰ

7. kOSMATOu, Population, σσ. 39-40.
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ἀντικανονικὲς χειροτονίες, οἱ κληρικοὶ κατανεμήθηκαν, μὲ βάση τὴν ἡλικία
τους, στὶς ἀκόλουθες κατηγορίες: 1-9 (μὲ μία ἐπιπλέον κατάτμηση σὲ
1-1, 17-4 καὶ -9), 30-0, 1+, ὅπως φαίνεται στὸν πίνακα ἀρ. 4. Στὴν
κατανομὴ λάβαμε ὑπόψη δύο στοιχεῖα: α) ὅτι σύμφωνα μὲ τοὺς βενετικοὺς νόμους, ἡ ἀνηλικιότητα διαρκοῦσε γιὰ τοὺς ἄρρενες ἕως τὰ 1 ἔτη8 καὶ β) ὅτι ἡ
κανονικὴ ἡλικία γιὰ τὴ χειροτονία στὸν βαθμὸ τοῦ διακόνου εἶναι τὰ  καὶ
στὸν βαθμὸ τοῦ πρεσβυτέρου τὰ 30 ἔτη. Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ πίνακα,
κατὰ τὴ στιγμὴ τῆς ἀπογραφῆς, 94 ἱερεῖς βρίσκονταν κάτω ἀπὸ τὸ προβλεπόμενο ἀπὸ τοὺς κανόνες ὅριο τῶν 30 ἐτῶν ἢ διαφορετικὰ τὸ 41,8% τῶν καταγραμμένων ἱερέων εἶχαν λάβει ἀντικανονικὴ χειροτονία. Ἀπὸ αὐτούς, οἱ 0 ἢ
τὸ ,7% εἶχε λάβει τὴ χειροτονία στὸν βαθμὸ τοῦ ἱερέα πρὶν ἀπὸ τὸ κανονικὸ
ὅριο γιὰ τὴ χειροτονία στὸν βαθμὸ τοῦ διακόνου, ἐνῶ ἕνα σημαντικὸ ποσοστὸ
τῆς τάξης τοῦ 13,8% εἶχε ἡλικία ἕως 0 ἐτῶν (συνολικὰ 31 ἱερεῖς). Θὰ πρέπει
ἐπιπλέον νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι ἕνα μικρὸ ἀλλὰ ἀξιοσημείωτο ποσοστὸ τῆς τάξης
τοῦ ,3% εἶχε χειροτονηθεῖ σὲ ἡλικία ἕως καὶ 1 ἐτῶν, μὲ τὴ μικρότερη καταγραμμένη ἡλικία γιὰ τὸν βαθμὸ τοῦ ἱερέα νὰ κατεβαίνει ἕως τὰ 1 χρόνια,
σὲ μία περίπτωση στὸ χωριὸ τῆς περίθειας.
πίνακας 4. Ἡλικιακὴ κατανομὴ κληρικῶν9
1-9 ἔτη
1-1
Λευκίμμη 4+1 διάκ.
Μέση
1
Όρος
3
Γύρου
4
ΣΥνΟΛΟ
13

17-4
14+1 διάκ.
10
1
1
49

-9

8
11
9
34

30-0

1+

41
3
4
7
14

3

ΣΥνΟΛΟ

4
7

70
1
0

7

3

7

πίνακας . Ἡλικία κληρικῶν στὴν πρώτη
γνωστὴ ἀρχειακὴ ἀναφορά τους
ΣΥνΟΛΟ 14+1 διάκ.

0+1 διάκ.

43

10

8. δ. ΜΑνΙν, περὶ τῆς ἀστικῆς, ἐμπορικῆς καὶ ποινικῆς τῶν Ἑνετῶν νομοθεσίας, μετάφρασις ἐκ τοῦ ἰταλικοῦ μετὰ σημειώσεων καὶ παραπομπῶν ὑπὸ Μιχαὴλ Στεφ. Ἱδρωμένου, ἐν
Κερκύρᾳ 1889 σ. 38.
9. Ἡ κατανομὴ ἔγινε ἀνὰ βαϊλάτο. Ἡ balia τῆς Λευκίμμης περιλαμβάνει τὶς ἐκκλησιαστικὲς περιφέρειες Λευκίμμης καὶ Μεσογγῆς. Ἡ balia τοῦ Γύρου τὶς περιφέρειες Ἀρχαγγέλου,
Ἄνω καὶ Κάτω Γύρου. Ἡ balia τοῦ Ὄρους τὶς περιφέρειες Ὄρους καὶ Ὄρους-Γύρου.
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Ἡ ἐπεξεργασία τῶν δεδομένων μὲ πρόσθετο κριτήριο τὴν ἡλικία τῶν ἴδιων
προσώπων κατὰ τὴν πρώτη γνωστὴ ἀρχειακὴ ἀναφορά τους, ἡ ὁποία προέκυψε ἀπὸ τὸν συνδυασμὸ ποικίλων πηγῶν, ἐπιτείνει ἀκόμη περισσότερο τὶς παραπάνω διαπιστώσεις. Τὰ στοιχεῖα αὐτά, τὰ ὁποῖα ἀποτυπώνονται στὸν πίνακα ἀρ. , δείχνουν ὅτι ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν ἱερέων ποὺ καταγράφτηκαν τὸ 133,
οἱ 117 ἢ διαφορετικὰ τὸ % κατὰ τὴν πρώτη γνωστὴ ἀρχειακὴ ἀναφορά τους,
εἶχαν ἡλικία κατώτερη ἀπὸ τὸ προβλεπόμενο ἀπὸ τοὺς κανόνες ὅριο τῶν 30
ἐτῶν, δηλαδὴ εἶχαν λάβει ἀντικανονικὴ χειροτονία. Τὸ 3,9% εἶχε λάβει τὴ
χειροτονία στὸν βαθμὸ τοῦ ἱερέα πρὶν ἀπὸ τὸ κανονικὸ ὅριο γιὰ τὴ χειροτονία
στὸν βαθμὸ τοῦ διακόνου, ἐνῶ οἱ κάτω τῶν 0 ἐτῶν ἱερεῖς ἀνέρχονταν στὸ
1,% (συνολικὰ 3). Αὐξημένο ἐμφανίζεται ἐπίσης τὸ ποσοστὸ τῶν ἱερέων
ἡλικίας ἕως 1 ἐτῶν, τὸ ὁποῖο ἀνέρχεται στὸ ,%, ἐνῶ ἡ μικρότερη καταγραμμένη ἡλικία γιὰ τὸν βαθμὸ τοῦ ἱερέα παραμένει ἴδια.
Λαμβάνοντας ὑπόψη τὴν ἰδιαιτερότητα τοῦ καταλόγου τοῦ 131, ὁ ὁποῖος
περιλαμβάνει τοὺς ἱερεῖς οἱ ὁποῖοι ἔπρεπε νὰ τηροῦν ληξιαρχικὰ βιβλία, σὲ συνδυασμὸ μὲ ἐκεῖνον τῆς ἀπογραφῆς πληθυσμοῦ, καταλήγουμε στὸ συμπέρασμα ὅτι νέοι ἕως 1 ἐτῶν ἦταν ὑπεύθυνοι ἐνοριακῶν ναῶν. πέρα ἀπὸ τὸ ζήτημα τῆς ἐπάρκειας στὴν ἀντιμετώπιση τῶν ζητημάτων ποὺ συνεπάγεται ἡ παρουσία ἐνοριτῶν σὲ ἕναν ναό, ἡ ὕπαρξη νεαρῶν στὴν ἡλικία ἱερέων ἐγείρει ποικίλα ἄλλα ζητήματα. Σημειώνω ἐνδεικτικά, τὸ ζήτημα τῆς αὐτεξουσιότητας
ἢ ὑπεξουσιότητας τῶν ἱερέων. Γνωρίζουμε ὅτι ἡ συναρίθμηση στὶς τάξεις τοῦ
κλήρου δὲν καθιστοῦσε τὸν κληρικὸ αὐτεξούσιο (μὲ ἐξαίρεση τὸ ἀξίωμα τοῦ
ἐπισκόπου)30 ἑπομένως ἡ διερεύνηση τῆς ὕπαρξης τῆς πράξης ἀλλὰ καὶ τοῦ
χρόνου χειραφέτησης ἔχει ἐνδιαφέρον, ἀφοῦ συναρτᾶται καὶ μὲ τὴ δικαιοπρακτική του ἱκανότητα, εἰδικότερα μὲ τὴ σύναψη συμβάσεων ἱερουργίας καὶ
ἀνάληψης τῆς διαχείρισης τῶν περιουσιῶν ναῶν καὶ μονῶν. Ἐξίσου ἐνδιαφέρον εἶναι καὶ τὸ ζήτημα τῆς οἰκογενειακῆς κατάστασης τῶν νεαρῶν ἱερέων
καὶ τοῦ χρόνου σύναψης τῶν γάμων, παρότι οἱ γάμοι μεταξὺ ἀνηλίκων δὲν
εἶναι πρακτικὴ ἀσυνήθιστη γιὰ τὴν ἐποχή. Τὰ ζητήματα αὐτά, χρήζουν εἰδικότερης διερεύνησης, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει τὰ ὅρια τῆς παρούσας ἀνακοίνωσης.

.3. Ὁ κλῆρος, οἱ ναοὶ καὶ ἡ ἐνοριακὴ συγκρότηση

Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ θέμα τοῦ πλήθους τῶν ναῶν καὶ τοῦ μεγέθους τῆς περιουσίας τους, σὲ σχέση μὲ τὸν κλῆρο, τὸ ὁποῖο ὅπως εἴδαμε, ἀπαντᾶ στὸ αἴτημα
τῆς Κοινότητας καὶ στὸ ὑπόμνημα τοῦ βάιλου τὸ 141, ἡ ἐπεξεργασία τῶν δε-

30. Γ. ΡΑΛΛΗΣ - Μ. πΟΤΛΗΣ, Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν Κανόνων, τ. Α΄, Ἀθήνησιν
18, σ. 7.
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δομένων τῆς ἀπογραφῆς τοῦ 13 μὲ ἄλλα διαθέσιμα ἀρχειακὰ τεκμήρια
ἔδειξε ὅτι τότε ὑπῆρχαν στὸ νησὶ τουλάχιστον 73 ναοί, ἐνῶ ὁ πραγματικὸς
ἀριθμός τους ἐκτιμᾶται ὅτι πλησίαζε τοὺς 718-7931. Στοὺς ναοὺς αὐτοὺς φυσικὰ περιλαμβάνονται οἱ κεντρικοὶ τῆς πόλης, τῶν προαστίων καὶ τῶν χωριῶν
καθὼς καὶ τὰ ἐξωκκλήσια, τὰ ὁποῖα ἐπίσης ἱερουργοῦνταν ἀπὸ κληρικοὺς οἱ
ὁποῖοι καρπώνονταν τὰ εἰσοδήματά τους.

πίνακας . ναοί γύρω στο 13 καὶ ἐνορίες
πΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
πόλη
προάστια
Κάτω Γύρου
Ἄνω Γύρου
Ἀρχαγγέλου
Ὄρους-Γύρου
Ὄρους
Κάτω Μέσης
Ἄνω Μέσης
Μεσογγῆς
Λευκίμμου
ΣΥνΟΛΟ

Σύνολο
γνωστῶν ναῶν
9
8
77
33
3

1

88

93
73

ποσοστὸ ναῶν
ἀνὰ περιφέρεια
4,31%
1,78%
11,44%
4,90%
4,7%
9,1%
7,8%
9,81%
13,08%
8,3%
13,8%
100,00%

Ἐνοριακοὶ ναοὶ
στὶς πηγές Α΄&δ΄
19
4
31
14
1
1
1


10
8
34

πηγή: Καρύδης-δημουλᾶς-πουλῆς, Τεκμήρια

Ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸ ἑπομένως τῶν ναῶν σὲ σχέση μὲ τὸν κλῆρο τὰ πράγματα ἦταν μᾶλλον διαφορετικά, ἡ ἐπισημαινόμενη ὅμως ἀδυναμία διαβίωσης
τῶν κληρικῶν ἀπὸ τὰ εἰσοδήματα τῶν ναῶν καὶ τὶς προσφορὲς τῶν πιστῶν
εἶναι πιθανὴ ἂν δεχθοῦμε τὰ εἰσοδηματικὰ στοιχεῖα τῶν ναῶν ποὺ περιλαμβάνονται στὴν ἀπογραφή, στὴν ὁποία ἡ περιουσιακὴ κατάσταση τῶν ναῶν
ἐμφανίζεται γιὰ τοὺς μισοὺς περίπου ἀνεπαρκὴς γιὰ νὰ συντηρήσει τὸν ἱερουργὸ καὶ τὴν οἰκογένειά του. διατυπώνονται ὅμως ἀμφιβολίες ὡς πρὸς τὴν ἀκρίβεια τῶν ἀναγραφομένων εἰσοδημάτων, ἀφοῦ αὐτὰ προέκυψαν ἀποκλειστικὰ
ἀπὸ τὴ δήλωση εἴτε τῶν ἐφημερίων εἴτε τῶν κτητόρων.
Ἕνας ἐπιπλέον παράγοντας ὁ ὁποῖος ἐπηρέαζε τὰ εἰσοδήματα τῶν κληρικῶν ἦταν τὰ δικαιώματα στὴν ἐφημερία τῶν ναῶν ὅλων τῶν κτητόρων ἱε31. ΚΑΡΥδΗΣ-δΗΜΟΥΛΑΣ-πΟΥΛΗΣ, Τεκμήρια, σσ. λε΄-λη΄.
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ρέων3 καὶ ἡ ἰδιότυπη ἐνοριακὴ συγκρότηση τοῦ τόπου. Γιὰ τὶς ἐνορίες τοῦ νησιοῦ, ὁ κατάλογος τοῦ 131-3, προσφέρει ἕνα ξεκάθαρο δεδομένο: ἦταν ὅσες
καὶ οἱ ἱερεῖς οἱ ὁποῖοι εἰδοποιήθηκαν γιὰ τὸ ἄνοιγμα ληξιαρχικῶν βιβλίων. Ὁ
ἀριθμὸς εἶναι μεγάλος γιὰ ἕνα νησὶ μὲ πληθυσμό 8.37 κατοίκων περὶ τὸ 133
καὶ μὲ γνωστοὺς 108 οἰκισμοὺς καὶ χωριά, πέραν τῆς Χώρας καὶ τῶν προαστίων33 καὶ ἀντιστοιχεῖ σὲ περίπου 100 κατοίκους ἀνὰ ἐνοριακὸ ναό. Ὁ ἀριθμὸς
ὅμως αὐτὸς εἶναι σχεδὸν ἴδιος μὲ ἐκεῖνον τοῦ 184, ὅπου σὲ σύνολο 4.38 ὀρθόδοξων κατοίκων τοῦ νησιοῦ ἀναλογοῦσαν τότε 40 ναοὶ μὲ ληξιαρχικὰ βιβλία,
δηλαδὴ κατὰ μέσον ὅρο περίπου 10 κάτοικοι ἀνὰ ναό34, στοιχεῖο ποὺ βεβαιώνει
τὴν ἀκρίβεια τῆς ἐκτίμησης τὸν 17ο αἰώνα, ἀλλὰ καὶ τὴ σταθερὴ προσήλωση
τῶν κατοίκων τῆς Κέρκυρας σὲ ἕνα διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ σημερινὸ μοντέλο ἐνοριακῆς ὀργάνωσης τὸ ὁποῖο, ὅπως ἔχω γράψει παλαιότερα, στηριζόταν στὸ δικαίωμα ταφῆς καὶ φυσικὰ περιλάμβανε κάθε κατηγορία ναῶν3.

3. Συνοψίζοντας...
Τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ γενικοῦ προβλεπτῆ Pisani νὰ θέσει τέρμα σὲ ἕνα ζήτημα
μὲ ἀρνητικὲς συνέπειες γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν πολιτεία, τὶς ἀνεξέλεγκτες χειροτονίες, ἀποτυπώνεται σὲ δύο κείμενά του τὰ ὁποῖα διαφοροποιοῦνται ὡς πρὸς τὴ στοχοθεσία. Στὸ πρῶτο, τὸ διάταγμα τοῦ 131, τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ὕπαρξη ἀκατάλληλων κληρικῶν, ἡ ἀγγαρεία ἐμφανίζεται ὡς ἡ
αἰτία τῆς ἔνταξης στὸν κλῆρο, χωρὶς νὰ παραλείπεται ἡ ἐπισήμανση τῆς ζημίας ποὺ ὑφίστατο ἡ Βενετία, ἐνῶ ὡς στόχος προβάλλεται ἡ βελτίωση κυρίως
τῆς πρὸς τὸν Θεὸ λατρείας3. Στὸ δεύτερο, τὴν ἀναφορὰ τοῦ 13, τὸ βάρος
πέφτει στὸ ζήτημα τῆς ἀγγαρείας καὶ στὸν περιορισμὸ ἐκείνων οἱ ὁποῖοι μὲ
τὴν προσχώρησή τους στὸν κλῆρο ἀπαλλάσσονταν, γι’ αὐτὸ καὶ ἐπισημαίνεται
ὅτι μὲ τὴ διευθέτηση τοῦ ζητήματος θὰ ἦταν 1.000 τουλάχιστον ἐπιπλέον διαθέσιμοι πρὸς παροχὴ ἀγγαρείας. Θεωρῶ ὅτι στόχος τοῦ Pisani ἦταν ἡ ἀντιμετώπιση καὶ τῶν δύο ζητημάτων. Ἡ Βενετία διαχειρίζεται τὰ τῆς γῆς καὶ τῆς
θαλάσσης ἔχοντας πάντα στραμμένο τὸ βλέμμα στὸν «Signor Iddio», ὅμως
εἰδικά ἡ ἀγγαρεία τῆς θάλασσας ἦταν ζήτημα προτεραιότητας κατὰ τὴ χρονικὴ στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία ὁ Pisani ἀναλάμβανε νὰ δώσει λύση στὸ ζήτημα

3. Γιὰ τὸ θέμα βλ. ΚΑΡΥδΗΣ, Ἀδελφότητες, σ. 9 ἑξῆς.
33. ΚΑΡΥδΗΣ-δΗΜΟΥΛΑΣ-πΟΥΛΗΣ, Τεκμήρια, σ. κζ΄.
34. Γιὰ τὰ ἀπογραφικὰ στοιχεῖα τοῦ 184 βλ. kOSMATOu, Population, σ. 43. Γιὰ τὰ ληξιαρχικὰ βιβλία βλ. ΚΑΡΥδΗΣ, Ἀδελφότητες, σσ. 49-0.
3. Γιὰ τὴν ἐνοριακὴ ὀργάνωση βλ. ΚΑΡΥδΗΣ, Ἀδελφότητες, σσ. 37 ἑξῆς.
3. «... dovendo ponere qualche meta e regola in questa così importante materia, massime
principalmente dal zelo del culto divino....» (POJAGO, Leggi, τ. 1, σ. 188).
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τοῦ κλήρου τῶν νησιῶν. Βρισκόμαστε λίγο πρὶν τὸν μεγάλο πόλεμο, ποὺ θὰ
ἔχει ὡς συνέπεια τὴν ἀπώλεια τῆς Κρήτης.
Τὸ ἴδιο ὅμως τὸ διάταγμα δὲν ὁδηγοῦσε πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς ἐπίτευξης καὶ τῶν δύο στόχων. Μὲ τὴν καθιέρωση μηχανισμῶν ἐλέγχου τῆς κανονικότητας τῶν χειροτονιῶν, τῆς γνωστικῆς ἐπάρκειας καὶ τῆς ἠθικῆς καταλληλότητας τῶν ὑποψηφίων, μπορεῖ νὰ περιοριζόταν ἡ ἀνεξέλεγκτη εἴσοδος
στὸν κλῆρο, καὶ συνακόλουθα νὰ βελτιωνόταν ἡ γενικότερη κατάστασή του
καὶ ἡ πρὸς τὸν Θεὸ λατρεία, δὲν εἶναι ὅμως βέβαιο ὅτι θὰ αὐξάνονταν οἱ διαθέσιμοι γιὰ τὶς ἀγγαρεῖες. Θὰ μποροῦσε ἴσως κανεὶς νὰ ὑποθέσει ὅτι ἡ ἔλλειψη
στοιχειώδους ἐκπαίδευσης ἦταν τέτοια στὸν κλῆρο ποὺ καὶ μόνον ὁ ἁπλὸς
ἔλεγχος θὰ ἀρκοῦσε γιὰ νὰ περιορίσει δραστικὰ τὸ κακό, τοῦτο ὅμως θὰ ἔπρεπε νὰ συνδυαστεῖ μὲ μιὰ ἐπιπλέον παραδοχή, ὅτι δηλαδὴ οἱ δυνατότητες μόρφωσης στὸν τόπο ἦταν πρακτικὰ ἀνύπαρκτες γιὰ τοὺς ἐνδιαφερόμενους νὰ
ἐπιτύχουν στὶς ἐξετάσεις, στὶς ὁποῖες ὁ ἔλεγχος τῆς γνωστικῆς ἐπάρκειας δὲν
ξεπερνοῦσε τὸν ἐγγραμματισμὸ καὶ τὴ στοιχειώδη γνώση τῆς χριστιανικῆς
πίστης37. Εἶναι ὅμως γνωστὸ ὅτι τὸ δεύτερο δὲν ἴσχυε. Ἡ Κέρκυρα στὰ χρόνια
τοῦ Pisani καὶ σχολεῖα διέθετε καὶ φωτισμένους δασκάλους, ἱκανοὺς νὰ διδάξουν τοὺς νέους38. Ἑπομένως ἀκόμη καὶ ἂν τὸ μορφωτικὸ ἐπίπεδο τῶν κληρικῶν ἦταν ἐξαιρετικὰ χαμηλό, ὅπως περιγράφεται, ἦταν θέμα χρόνου ἡ βελτίωσή του, ἐφόσον ἐφαρμοζόταν τὸ διάταγμα. Εἶναι προφανές, λοιπόν, ὅτι ὁ
στόχος τοῦ διατάγματος δὲν συμβάδιζε μὲ τὸν προβαλλόμενο στὴν ἀναφορὰ
στόχο. Ὅμως ἀκόμη καὶ ἂν πράγματι μειώνονταν οἱ χειροτονίες, τὰ διαθέσιμα
στοιχεῖα δὲν ἐπιβεβαιώνουν τοὺς ἰσχυρισμοὺς τοῦ Pisani ὅτι ἔπειτα ἀπὸ τὴν
ἐφαρμογὴ τοῦ διατάγματος θὰ προέκυπταν στὰ τρία νησιὰ περὶ τὰ 1.000 ἄτομα διαθέσιμα γιὰ ἀγγαρεῖες. Λαμβάνοντας ὑπόψη τὰ δεδομένα τῆς Κέρκυρας, ὅπως ἐκτέθηκαν παραπάνω γιὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν κληρικῶν, τὸν ἀριθμὸ
τῶν ἀναγκαίων ἐφημερίων γιὰ τὴν λειτουργία τῶν ἐνοριῶν, καθὼς καὶ τὴν
ἐκτίμηση γιὰ τὸν κατώτερο κλῆρο καὶ τοὺς μοναχούς, καὶ ὑποθέτοντας ὅτι
ἀνάλογη ἦταν ἡ εἰκόνα καὶ στὰ ἄλλα δύο νησιά39, ὁ ἀριθμὸς εἶναι ὑπερβο-

37. Γιὰ τὸ θέμα βλ. ἀναλυτικὰ kARYDIS, «Clero», σσ. 0 ἑξῆς.
38. Γιὰ τὴν ἐκπαιδευτικὴ κατάσταση στὸ νησί, κατὰ τὴν περίοδο τῆς βενετοκρατίας, βλ.
πΑνΑΓΙωΤΑ ΤΖΙΒΑΡΑ, Σχολεῖα καὶ δάσκαλοι στὴ βενετοκρατούμενη Κέρκυρα (1ος-18ος
αἰ.), Ἀθήνα 003.
39. δὲν εἶναι γνωστὴ ἡ κατάσταση τοῦ κλήρου στὴν Κεφαλληνία καὶ τὴ Ζάκυνθο, ὡς πρὸς
τὸν ἀριθμό του καὶ τὴν τάση ἀποφυγῆς τῆς ἀγγαρείας. Ἀπὸ τὴν ἀπογραφὴ τῶν ναῶν τοῦ 137138 διαπιστώνεται ἡ παρουσία ἑνὸς ἱκανοῦ ἀριθμοῦ κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι δηλώνουν τοὺς ναούς, ἡ
συχνὴ ὅμως ἀναφορὰ σὲ συνεφημερίους, βεβαιώνει ὅτι αὐτοὶ ἦταν πολὺ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς
ἐμφανιζόμενους. Ἐπιπλέον ἡ παρουσία τοῦ ἀρχιεπισκόπου διευκόλυνε τὴν ἔνταξη στὸν κλῆρο σὲ
σχέση μὲ τὴν Κέρκυρα, οἱ ὑποψήφιοι τῆς ὁποίας ἔπρεπε νὰ διανύσουν τὸ πέλαγος ἕως ὅτου βροῦν
χειροτονοῦντα ἀρχιερέα εἴτε στὴν Κεφαλονιὰ εἴτε στὴν ἀπέναντι ἠπειρωτικὴ γῆ.
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λικὸς, ἀποτέλεσμα γενίκευσης ἢ διάθεσης ἐπίδειξης στὴ Μητρόπολη γιὰ τὰ
προσδοκώμενα ἀποτελέσματα τῆς προσπάθειάς του. Τὴν ἐκτίμηση αὐτὴ δὲν
φαίνεται νὰ ἐνστερνίστηκε οὔτε ἡ Μητρόπολη, ἂν λάβουμε ὑπόψη τὴ μὴ ἐπικύρωση τοῦ διατάγματος.
Ρεαλιστικότερη ἦταν ἡ πρόταση τοῦ βάιλου, τὸ 141, ὁ ὁποῖος πρότεινε τὸν
περιορισμὸ τῶν ἱερέων ἀνὰ χωριό, κάτι ποὺ εἶχε ἐπιβληθεῖ στὴν Κρήτη καὶ σὲ
ἄλλες περιοχὲς ἀπὸ τὸν 1ο αἰώνα40. Ἡ πρόταση τοῦ βάιλου ἂν ἐφαρμοζόταν,
θὰ ὁδηγοῦσε σὲ δραστικὸ περιορισμὸ τῶν ἐνοριῶν, ὄχι ὅμως ἀπαραίτητα καὶ
τῶν ἱερέων. Ἡ πρόταση κινεῖται στὸ πλαίσιο τῆς κανονικότητας ποὺ δὲν γνωρίζει ἀπολελυμένες χειροτονίες. Τὸ τελευταῖο ὅμως εἶχε πρὸ πολλοῦ ξεχαστεῖ
τόσο στὴν Ἀνατολὴ ὅσο καὶ στὴ δύση, γι’ αὐτὸ καὶ οὐδέποτε ἐπισημάνθηκε
ὡς στοιχεῖο ἀντικανονικότητας ἀνάμεσα στὰ ἄλλα. πέραν τούτου, ἡ ἐνοριακὴ
ὀργάνωση τοῦ τόπου, ὅπως δείχθηκε παραπάνω, καθιστοῦσε ἀνέφικτο τὸν
προσδιορισμὸ ἑνὸς ἐλάχιστου ἀναγκαίου ἀριθμοῦ ἐφημερίων γιὰ τὴ λειτουργία
τῶν ἐνοριακῶν ναῶν καὶ τὴν κάλυψη τῶν λατρευτικῶν ἀναγκῶν τῶν πιστῶν.
Ἡ πρόταση τοῦ βάιλου στὴν πράξη δὲν περιοριζόταν στὸν ἐξορθολογισμὸ μιᾶς
οὕτως ἢ ἄλλως προβληματικῆς κατάστασης, ἀλλὰ ἀπαιτοῦσε τὴν κατάργηση τοῦ ἕως τότε ἰσχύοντος συστήματος ἐνοριακῆς ὀργάνωσης καὶ τὴν ἀντικατάστασή του μὲ ἄλλο, τὸ ὁποῖο θὰ στηριζόταν σὲ κριτήρια γεωγραφικὰ καὶ
πληθυσμικά, παρέμβαση ἡ ὁποία ἐρχόνταν σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν πρακτικὴ τῆς
Βενετίας νὰ διατηρεῖ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ὀργάνωση κάθε τόπου ποὺ ἐνσωμάτωνε, ἀποφεύγοντας νὰ ἐμπλακεῖ σὲ ζητήματα ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ταράξουν τὴν ἠρεμία μιᾶς περιοχῆς ἢ νὰ θέσουν σὲ κίνδυνο τὴν κυριαρχία της41.
πέρα ὅμως ἀπὸ τὶς ὅποιες ἀστοχίες στὸν σχεδιασμὸ καὶ στὴν ἀναζήτηση
λύσεων, τὸ καταγραφόμενο πρόβλημα στὸν χῶρο τοῦ ὀρθόδοξου κλήρου ἦταν
πράγματι ἐξαιρετικὰ σοβαρό, ὅπως φάνηκε ἀπὸ τὴν ἀνάλυση ποὺ προηγήθηκε. Ἀναφορικὰ μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν κληρικῶν, τὰ στοιχεῖα ποὺ παρουσιάσαμε
ἔδειξαν ὅτι τὸ πρόβλημα ἦταν πολὺ σοβαρότερο ἀπὸ ὅ,τι τὸ περιέγραφε ὁ βάιλος τὸ 141, ἀφοῦ ὁ μέσος ἐτήσιος ἀριθμὸς ἐνεργῶν κληρικῶν τὸ διάστημα
130-13 ἦταν λίγο πάνω ἀπὸ τοὺς 400, τὸ σύνολο δὲ τῶν καταγραμμένων
κληρικῶν στὸ ἴδιο διάστημα ἀνῆλθε στοὺς 4, ποὺ ἀντιστοιχεῖ (λαμβάνοντας
ὑπόψη τὸ σύνολο τῶν γνωστῶν ὀνομάτων) στὸ 3,0% τοῦ ἀνδρικοῦ πληθυσμοῦ
καὶ δίνει μιὰ ἀναλογία ἑνὸς κληρικοῦ πρὸς 1 κατοίκους. Στοὺς ἀριθμοὺς
αὐτοὺς δὲν περιλαμβάνεται, ἐλλείψει στοιχείων, ὁ κατώτερος κλῆρος, ὁ ὁποῖος

40. Βλ. Σπ. ΚΑΡΥδΗΣ, «Ἡ ὀργάνωση τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας», στὸν τόμο Βενετοκρατούμενη Ἑλλάδα - προσεγγίζοντας τὴν ἱστορία της, τ. Α΄, ἐπιστ. διεύθυνση Χρύσα Μαλτέζου, Ἀθήνα-Βενετία 010, σσ. 309-310.
41. Γιὰ τὴν πολιτικὴ τῆς Βενετίας στὸν τρόπο ἀντιμετώπισης τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὀργάνωσης τῶν τόπων ποὺ ἐνσωμάτωνε βλ. ΚΑΡΥδΗΣ, «Ὀργάνωση», σ. 9-98.
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ὑποθέτουμε, στηριζόμενοι στὴν καταγραφὴ τοῦ 1738, ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἔφτανε
περίπου στοὺς ἑκατὸ ἀναγνῶστες.
Ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ καταλόγου τοῦ κλήρου τῆς ἐξοχῆς τοῦ 133, φάνηκε
ἐπίσης καθαρὰ τὸ μέγεθος τοῦ προβλήματος τῆς ἔνταξης στὶς τάξεις τοῦ
κλήρου ἀτόμων ποὺ δὲν πληροῦσαν τὰ κανονικὰ ὅρια ἡλικίας, τὸ ὁποῖο προσδιορίστηκε στὸ % τουλάχιστον τῶν χειροτονουμένων, καθὼς καὶ ἐκεῖνο τῆς
ἀνηλικιότητας ἀρκετῶν ἀπὸ αὐτούς. Τὰ στοιχεῖα ποὺ προέκυψαν γιὰ τοὺς
ἀνηλίκους, μᾶς προβληματίζουν ὡς πρὸς τὴν ἀκρίβεια τῶν δηλώσεων τῶν
ἀπογραφομένων ἢ τὴν ἀκρίβεια τῆς καταγραφῆς κατὰ τὴ διενέργεια τῆς ἀπογραφῆς, ἢ τῆς ἀντιγραφῆς τους γιὰ τὴν κατάρτιση τοῦ καταλόγου. Οἱ ἐπισημάνσεις τῆς Κοινότητας καὶ τοῦ βάιλου στὰ ἔγγραφα ποὺ κατατέθηκαν γιὰ
τὴν ἐπικύρωση τοῦ διατάγματος τὸ 141, δὲν μποροῦν νὰ ἀξιοποιηθοῦν ὡς ἐπιπλέον τεκμηριωτικὸ ὑλικό, ἀφοῦ στηρίζονται στὰ δεδομένα τῆς ἀπογραφῆς.
Θεωροῦμε ὅμως ὅτι τὰ στοιχεῖα τοῦ καταλόγου θὰ πρέπει νὰ γίνουν δεκτά,
ἀφοῦ, μὲ ἐξαίρεση τὶς ἀκραῖες ἡλικίες, δὲν λείπουν καὶ στὰ νεότερα χρόνια οἱ
περιπτώσεις ὑποψηφίων κάτω τῶν 0 ἐτῶν4.
Χάρη στὸ ὑπόμνημα τοῦ βαΐλου σήμερα γνωρίζουμε ὅτι κατὰ τὴ δεκαετία
131-141 τίποτε δὲν ἔγινε στὸν τομέα τῶν χειροτονιῶν, διότι ἁπλὰ τὸ διάταγμα δὲν τέθηκε σὲ ἐφαρμογή, ἀφοῦ δὲν ἐπικυρώθηκε ἔγκαιρα ἀπὸ τὴν κεντρικὴ βενετικὴ διοίκηση. Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἐπικύρωσή του οὐσιαστικὰ τίποτε δὲν ἄλλαξε, ἂν κρίνουμε ἀπὸ τὶς καταγγελίες τοῦ μεγάλου πρωτοπαπᾶ
Χριστόδουλου Βούλγαρη, 3 χρόνια μετά, ἀλλὰ καὶ τὴν κατάσταση ποὺ παρουσίαζε ὁ κλῆρος τὸν 18ο αἰώνα43. Γεγονὸς εἶναι ὅτι τὸ διάταγμα ἀποτέλεσε
τὴ βάση καὶ καθόρισε τὴ διαδικασία γιὰ τὴν ἔνταξη στὶς τάξεις τοῦ κλήρου
ἕως τὸ τέλος τῆς βενετοκρατίας. Τὸ ὅλο ὅμως ἐγχείρημα δὲν βελτίωσε τὴν
κατάσταση καὶ αὐτὸ ὀφειλόταν σὲ μιὰ ποικιλία λόγων οἱ ὁποῖοι ἀνιχνεύονται
στὶς ἰσχυρὲς ἀντιστάσεις τῆς τοπικῆς κοινωνίας, στὴ διαδεδομένη σιμωνία
στὸν βενετοκρατούμενο καὶ στὸν τουρκοκρατούμενο χῶρο, στὶς ἐλλείψεις καὶ
παραλείψεις στὴ λειτουργία τῶν ἐξεταστικῶν ἐπιτροπῶν, στὴν πλημμελή
ἐφαρμογὴ τῶν νόμων καὶ στὴν κατὰ περίπτωση καταστρατήγησή τους, σὲ
συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀδυναμία ἢ καὶ ἀδιαφορία τῶν πολιτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου νὰ ἐπιτελέσουν τὸν ρόλο ποὺ τοὺς ἀναλογοῦσε44. Τὰ
παραπάνω σκιαγραφοῦν τὸ ἐνδιαφέρον τῆς βενετικῆς διοίκησης νὰ θέσει τέρ-

4. kARYDIS, «Clero», σσ. -7.
43. Βλ. περισσότερα, kARYDIS, «Clero». Σημειώνω ἐνδεικτικὰ ὅτι στὴ δεκαετία 17381748 καὶ γιὰ  γνωστὲς ἄδειες χειροτονίας, ἀπὸ τὶς 8 γιὰ τὸν βαθμὸ τοῦ διακόνου οἱ  ἀφοροῦσαν ἄτομα κάτω τῶν  ἐτῶν καὶ ἀπὸ τὶς47 γιὰ τὸν βαθμὸ τοῦ πρεσβυτέρου οἱ 3 ἀφοροῦσαν ἄτομα κάτω τῶν 30, δηλαδὴ τὸ 74% τῶν ἀδειῶν ἀφοροῦσαν ἀντικανονικὲς χειροτονίες
(ὅ.π., σ. 8).
44. Γιὰ τὰ ζητήματα αὐτὰ βλ. kARYDIS, «Clero».
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μα σὲ ἕνα χρόνιο ζήτημα ποὺ ζημίωνε καὶ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν πολιτεία,
τὴν πρακτικὴ ἀδυναμία της νὰ προχωρήσει στὴ θεσμοθέτηση τῶν κατάλληλων μέτρων καὶ νὰ τὰ ἐφαρμόσει, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀναβλητικότητα ἢ ἀδιαφορία
τῆς Μητρόπολης, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπέρρεαν οἱ ὁδηγίες πρὸς τοὺς τοπικοὺς διοικητὲς καὶ κατέληγαν τὰ ἀποτελέσματα ἐν εἴδει ἀναφορῶν, διαταγμάτων ἢ
καταστιχώσεων, νὰ ἐπιβάλει τὴν ἐφαρμογὴ τῶν βέλτιστων πρακτικῶν γιὰ τὴ
λύση τῶν ἑκάστοτε ζητημάτων.
παραμένει ἀνοιχτὸ τὸ ζήτημα τοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου τοῦ κλήρου. Ἡ
συλλογὴ πληροφοριῶν, οἱ ὁποῖες θὰ μποροῦσαν νὰ βεβαιώσουν τὴ γνωστικὴ
ἐπάρκεια τῶν κληρικῶν, ὅπως ἡ παράλληλη ἄσκηση τοῦ λειτουργήματος τοῦ
νοταρίου, παρὰ τὶς ἀπαγορεύσεις τῆς πολιτείας, ἡ πιστοποιημένη κηρυκτικὴ
δράση, οἱ σπουδὲς κοντὰ σὲ ἰδιῶτες καὶ δημόσιους δασκάλους, οἱ σπουδὲς καὶ
ἡ λήψη πτυχίων ἀπὸ σχολὲς τῆς Ἰταλίας, ἡ ἐπίδοση στὰ γράμματα, ἡ ἄσκηση τῆς τέχνης τοῦ δασκάλου, θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποκαλύψουν τὴν πραγματικὴ
εἰκόνα τοῦ κλήρου. Τὰ διαθέσιμα ὅμως στοιχεῖα εἶναι ἀκόμη λιγοστά, γιὰ τὴ
διατύπωση ὁποιασδήποτε ἐκτίμησης.

πΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ἔγγραφο 1
Ἀντίγραφο ἀπὸ τὸ πρακτικὸ τῆς Κοινότητας τῆς 1ης νοεμβρίου 141,
μὲ τὸ αἴτημα τῆς πρεσβείας καὶ τὴν ἔγκρισή του.

πηγή: A.S.V., Senato, Deliberazioni, Mar, filza 343, φ.χ.ἀ. Ἀντίγραφο
στὴν πρεσβεία τοῦ 141, φ. 3r-4v.

Adi 1 novembre 141 Presentato nel consortio di 10 per li spettabili
signori Stathi Morello, Francesco Venier, Steffano Mastracha et Steffano
Petriti quondam ser Costantin Sindici.
Serenissimo Prencipe
Ottima e saggia deliberatione fù la constitutione dell’Eccellentissimo signor
Antonio Pisani, pia memoria, fù proveditor general et inquisitor in queste isole
di Levante, e di cosi angustissima Republica Senator sapientissimo, havendo
decretato una ben ordinata provisione diretta al venerando culto di sua Divina
Maestà, mentre alla giornata si vedevano promoversi all’ordine del diaconato et
sacerdotio gioveni di ettà immatura, et in riguardo della sacra dispositione de’
canoni incapacci, et con maggiori inconvenienti ignari et imperiti del tutto, pur
contro l’ecclesiastiche provisioni de’ santi concilii, havendo questi tali ordinati,
non altra mira in sè che detrahersi et spogliarsi dall’obligo et servitio bisognoso
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di Vostra Serenità nelle angarie de fattioni, galere, fabricationi de’sali,
ministerii di fabriche publiche, et guardie dell’isola, et altre neccessità, che
continuamente si rappresentano alla Serenità Vostra, et ha bisogno questa isola;
oltre poi che per sussequenti ellettioni et multiplicità de promossi venivano
partoriti confusioni e ben spesso littiggii et essi medemi, a garra, e con poco zelo
di Dio versanti nelli giuditij et controversie, per insidiar un l’altro all’interesse
di ottener chiesa, in privatione del prossimo relliggioso, effetto cosi assurdo, che
per esser reprobato dalle canoniche ordinationi, cresceva scandalo non ordinario
a tutti li christiani. Però stabili con matura et canonicha institutione il preffatto
et non mai a sufficienza commendato Senatore, che in abbolitione e destruttione
di tali inconvenienti, confusioni, et censure de canoni, havessero li elletti et
promossi participar età idonea, i diaconi di anni  et i sacerdoti de anni 30 et
per la sufficienza et attitudine loro dovessero esser prima accuratamente
essaminati dalli cinque offitij del sacro Clero et dalli deputati del Conclave alla
presentia anco dell’illustrissimo Reggimento dal quale col numero delli elletti et
strettezza in questo santo // ordine descritta conosciuti per capacci fossero poi
habili di servire, servato jure ecclesiae, alli offitij venerandi de’tempij di Dio; la
onde si compiacerà la Serenità Vostra una cosi ben regolata santione, confirmare, et approbare, per la puntual sua essecutione a gloria sempre maggiore
dell’eterno Iddio, a servitio di Vostra Serenità et a destruttione delli scandali,
confusione et intentioni dannati delli elletti, che per primo scoppo hanno
l’ordinarsi per schivare i servitij di Vostra Sublimità. Grazie.
Adi 1 novembre 141
Convocato il spettabile Conseglio di 10 alla loggia per ballottar il sopradetto
capitolo havendo prima giurato tutti del Conseglio alla presentia dell’illustrissimo Reggimento, furonno li ballottanti compreso l’illustrissimo Reggimento et il signor suo cancellier n.o 97.
Letto et ballottato il sopradetto capitolo hebbe in favor balle no. 70
et de non balle no. 7. Preso.
Dimo Bua v(ic)e Canc(eglie)r della Spettabil Communità.
Ἔγγραφο 
Ὑπόμνημα τοῦ βάιλου Antonio Girardo τῆς 3ης νοεμβρίου 141

πηγή: A.S.V., Senato, Deliberazioni, Mar, filza 343, φ.χ.ἀ., πρωτότυπο.

Serenissimo Prencipe
La numerosa quantità de pretti sive papà del ritto greco, che sono stati sin
hora ordinati per le ville di quest’isola hà causate tante scandalose confutioni,
mentre le poche, et povere chiese, et poco numero delli habbitanti in riguardo de
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molti de medemi pretti, che ascendono al n.o di 9 incirca ritrovandosene sino
otto, dieci et sedici per vila oltre molto altro numero de monaci, sive calogeri
dello stesso ritto, non sono bastevoli al loro sostentamento, e tanto più che tutti
prendendo moglie se gl’ingrossano le famiglie, onde sono necessitati procatiarsi
il vitto con maniere improprie, turbandosi l’un’l’altro con litiggij et querelle, per
scatiare, et rispetive haver luoco nelle chiese stesse, riuscendo oltre il disservitio
di Dio tanto numero de religgiosi in danno della Serenità Vostra mentre si
esentano dalle facioni, et angarie ben spesso bisognose per l’armata, guardie, et
altri publici affari, per lo che la felice memoria dell’eccellentissimo signor
Antonio Pisani Proveditor General in quest’isole l’anno 131  maggio per
divertire tali pregiuditij decretò, che non pottesse essere approbato alcun
religgioso per il Diaconato, se non haverà anni  et al sacerdotio 30 almeno,
come dispone il sacro canone al capo  del sesto Concilio Generale
neocesarense alla sessione ii, ordinando quelle prudentissime regole, che per la
medema terminatione constano, acciò la promotione et ordinatione de sacerdoti
greci sia fatta in persone di qualche inteligenza et non in ogn’uno ancor che di
tenera et incongrua ettà, come da quell’ eccellenza fu scoperto essere introdoto
l’abuso, la qual terminatione// per non havere havuto il beneplacito, et
necessaria confirmatione di cotesto eccellentissimo Senato venendo abasata, ne
in conto alcuno esequita con sucessi pregiuditiali, essendone di presente molti di
minor ettà de anni sedici, et per consequenza inhabili, che celebrano la
santissima messa, come dall’oclusa detentione presentata dalla Magnifica
Communità Vostra Serenità potrà chiaramente comprendere. Questi fidellissimi
cittadini, per in augumento di fede, et devotione cosi verso sua Divina Maestà,
come della Serenità Vostra non ciedono a qualsisia altra città di catolica
religgione bramando l’esecutione de sacri canoni, et della terminatione medema
a 1 instante nel loro consiglio balotarono, et presero l’oclusa loro supplicatione,
con quale humilmente ricercano la confermatione del medemo decretto, lo che
con le annesse scritture presentato solamente a noi, (per esser l’Illustrissimo
signor Provveditor e Capitano per ancora indisposto, che non può udire alcuno)
supplicandoci di dover il tutto con i nostri senti trasmetere in cotesto
eccellentissimo Senato come riverentemente all’ogetto predeto faciamo, per
debbita essecutione de i loro privileggij, siano tenuti aggio... alla Serenità Vostra
esser per nostro riverentisssimo senso [.... ...] piu necessaria la confirmatione et
essecutione di tutto il decreto del sudetto eccellentissimo Pisani nella materia
delli pretti stessi, [............] se fosse ingiunto nel medemo, che non pottessero
essere se non uno di// pretti al piu per villa, et che per le lettere dimissoriali che
doverano levare doppo le necessarie prove, per andarsi ad ordinare il signor
Protopapà non pottesse partecipare alcuna uttilità o emolumento, conforme i
sacri concilij, darebbe effetto mirabile poiche come il poco numero renderebbe a
quelli maggior commado di vivere con decoro, a servitio di Dio senza

Ὁ κερκυραϊκὸς κλῆρος τὴ δεκατία 131-141. Σχόλια σὲ ἕνα διάταγμα



disminutione delle pubbliche foncioni, cosi detto signor protopapà non [........]
cosi facilmente nell’oppera della moltiplicità de preti, tanto pregiuditiale e
danosa al servitio di Sua Divina Maestà et delle cose pubbliche. Rimetendose
però a quel di piu per [..........]mato proprio dell’infalibile suprema Divina
sapienza della Serenità Vostra. Grazie.
Corfù li 3 9mbre 141 s.v.
Antonio Girardo Bailo di mano propria con giuramento
Gio: Francesco Grimani consiglier di mano propria con giuramento.
Giacomo zancaruol consiglier di man proprio con giuramento.

ABSTRACT

THE CORFIOT CLERGY DuRInG THE DECADE 131-141.
COMMEnTS On A DECREE

Spyros Chr. karydis
In 131 the provveditor general Antonio Pisani issued a decree through
which he aimed at settling the issue of ordinations in Corfu and at reducing the
number of clergymen, stating the conditions for joining the clergy, organizing
the framework for controlling the efficiency and knowledge of candidates and
enforcing the keeping of Registrar Acts. Ten years later, in 141, the corfiot
Community, sent an ambassador to Venice, to ask, among other things, for the
confirmation of the decree, which had not been implemented yet.
What is being researched in this communication, thanks to the available
archive material of the period 131-141 from the Corfiot and Venetian
archives, is how imperative Pisani’s intervention had been in 131, as well as the
reasons which urged the corfiot Community to ask for the confirmation of the
decree. More specifically, our interest is centered on the number of clergymen
and their ratio to the population of the island. Also, on the subject of irregular
ordinations and more specifically on the ordaining of minors, as well as on the
precision of claims on the part of the Community and the venetian Reggimento
on the existence of few and poor churches, as compared to the number of
clergymen.
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Η ΜΙΣΘωΣΗ ΤΗΣ νΗΣΙδΑΣ πΕΤΑΛΑ
ΑπΟ ΤΗν ΜΟνΗ Των ΑΓΙων ΦΑνΕνΤων
π. Γεώργιος Φ. Αντζουλάτος
πρωτοπρεσβύτερος, ιστορικός ερευνητής

Στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Εχινάδων, μια συστάδα μικρών νησιών
ακροβολισμένη εμπρός από τις εκβολές του Αχελώου1 περιλαμβάνεται ο πεταλάς, «νησίς μακρά καί στενή, σχήματος ἐλλειψοειδοῦς, προσκειμένη ἤ
μᾶλλον εἰπεῖν ἡνωμένη πρός τά τεναγώδη αὐτόθι παράλια τῆς Ἀκαρνανίας,
καί μόνον διαχωριζομένη ἀπό τοῦ ἀπέναντι τενάγους διά μικροῦ αὔλακος
πλωτοῦ εἰς λέμβους». Οι καραβοκύρηδες πλέοντας από το βόρειο Ιόνιο προς
τον κόλπο του Lepanto διάβαζαν σε πορτολάνο του 17ου αι. μεταξύ των άλλων
τα εξής: «Ὁ πεταλᾶς ἔναι νησί καί ἔχει καί πόρτο καλό. καί ἄν θέλεις νά
ὑπᾶς εἰς τόν πεταλᾶ καί θέλεις νά ῥάξεις είς τήν μερέα τῆς τρεμουντάνας,
ἔναι καμπάνια καί ῥάζης ἄγκουραις καί ἄγκουραις. Καί ἄν θέλεις νά ὑπᾶς εἰς
τόν πεταλᾶ εἰς τήν μερέα τοῦ λεβάντη, ἄμε μέσα σιγοῦρος καί κοστάριζε τόν
πεταλᾶ καί ῥάξε τά σίδερά σου εἰς τόν λεβάντη είς φοῦντος ὀργίαις ζ’ καί τά
πλωρήσια σου εἰς τό νησί. καί ἄν θέλεις νερό, ἄμε εἰς τόν Ἅγιον νικόλαον καί
ἔναι μία γρότα καί ἔναι νερόν ὄσον θέλεις»3. Την περίπου πεντέμισι χιλιάδων
τετραγωνικών χιλιομέτρων επιφάνεια της νησίδας, που καλύπτεται από δεν-

1. δΙΚΑΙΟΣ Β. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ, «Εχίναι – Εχινάδες», Τόμος τιμητικός Κ.ν. Τριανταφύλλου, Β΄, πάτραι 1993, σ. 97, όπου ο πεταλάς κατατάσσεται στη μέση υποσυστάδα των Εχινάδων, μαζί με το Γλαρονήσι. Η σύγχρονη αποτύπωση της τελευταίας νησίδας ως χερσονίζουσας ακτής της Ακαρνανίας (Χάρτης 13 «νήσοι Εχινάδες - δίαυλος και Λιμένας Μεσολογγίου» της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του πολεμικού ναυτικού), προσεγγίζει τους μύθους
της αρχαίας Γραμματείας (ό.π., σσ. 11-1).
. Ο ΑνΤ. ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ, Γεωγραφία νέα και αρχαία του νομού Κεφαλληνίας, Αθήνησιν
1890, σ. 1, θεωρεί τη νησίδα ως την «σημαντικωτέρα των νήσων» Εχινάδων, και παραθέτει επιπλέον πληροφορίες για το άνυδρο έδαφος, για λειτουργία ιχθυοτροφείου, για σπήλαιο μεγάλων διαστάσεων στα ανατολικά, για δύο λιμανάκια στα δυτικά και για το βάθος της θάλασσας.
3. A. DELATTE, Les portulans grecs, Paris 1947, σ. 09. Το εκκλησάκι του Αγίου νικολάου σημειώνει και ο PETER SOuSTAL, «nikopolis und kephallenia, Tampula Imperii Byzantini»,
τόμ. 3, Wien 1981, σ. 31.
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δρώδη βλάστηση και θάμνους4, διατρέχουν χαμηλοί λόφοι η ψηλότερη κορυφή
των οποίων μόλις που ξεπερνά τα 0 μ.
Σχεδόν ενωμένη στην ηπειρωτική Ελλάδα, ακολουθεί τις ιστορικές τύχες
των εγγύτερων σ’ αυτήν γαιών. Από τον 1ο αι. υπάγεται στο σατζάκι του
Κάρλελι και ειδικότερα στον καζά του Ξηρομέρου. Αρχειακές αναγραφές
οδηγούν στην εκτίμηση ότι, στο ίδιο τσιφλίκι με τον πεταλά ανήκαν τουλάχιστον τα νησιά Βρόμωνας, Μάκρη και Οξιά7, ολόκληρο πιθανώτατα το σύμπλεγμα των μέσων και των νότιων Εχινάδων8 συναποτελώντας το τιμάριο
της Κατοχής9. Κάτω από την κυριαρχία του Σουλτάνου μισθώνεται από τους

4. Στις 3 Απριλίου 1809 περνά από τον πεταλά ο WILLIAM M. LEAkE, Travels in northern
Greece, τόμ. IV, London 183, σ. , περιγράφει μεγάλη κάλυψη του εδάφους από βοσκοτόπια
και συστάδες από βελανιδιές και ελιές. Μερικές δεκαετίες αργότερα, το 1890, ο ΑνΤ. ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ, ό.π., σημειώνει ότι, στον πεταλά «ὑπάρχουσι πολλαί ἀγριελαῖαι καί δρῦς, ἐξ ὧν
παράγονται 1.000 λίτραι βαλάνων» και συμπληρώνει, αφενός μεν, ότι η νησίδα «παράγει καί
κριθήν», αφ ετέρου δε, ὅτι «ἐπί ταύτης ἔτι τρέφονται ποίμνια αἰγοπροβάτων».
. Το σαντζάκι του Κάρλελι, διοικητική διαίρεση της Στερεάς Ελλάδας που προήλθε από
τον Κανουνναμέ που εξέδωσε ο Σουλεϊμάν ο Α΄ (10-1), απαρτιζόταν από 11 ζιαμέτια
και 119 τιμάρια (ΙωΑννΗΣ Γ. ΓΙΑννΟπΟΥΛΟΣ, «Η περιήγησις του Εβλιά Τσελεμπή ανά την
Στερεάν Ελλάδα», Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών, τόμ. , 199, σ. 14).
. ΙωΑννΗΣ Γ. ΓΙΑννΟπΟΥΛΟΣ, Η διοικητική Οργάνωσις της Στερεάς Ελλάδας κατά την
Τουρκοκρατίαν, 1393-181, Αθήνα 1971, σ. 87 και χάρτης εκτός κειμένου στο τέλος του βιβλίου.
7. Γενικά Αρχεία Κράτους - Αρχείο νομού Κεφαλληνίας, Αρχείο Θρησκείας, Μονές,
Υπεραγία Θεοτόκος στα Αγρίλια (στο εξής Α.ν.Κ.-Υ.Θ.), Κατάστιχα εσόδων-εξόδων των
ετών 178-183, λυτά έγγραφα, Αλληλογραφία και σημειώσεις κινητών και ακινήτων 1791818, Σημείωμα με ημερομηνία 18-8-171 (παλαιά αρίθμηση 33), φ. 1v: «εχρόστα του καλογερου παραδες 1 από το μερτικό του ναύλο που του επίγενε να δοσι από τα πραματα απόταν τα ευγάλαν απο το βρομονα και τα ερίξαν στι μακρι». Α.ν.Κ.-Υ.Θ., ό.π., Σημείωμα με
ημερομηνία 7-4-174, φ. 1r: «του εψοφισε κε μια γίδα στις οξές, έχασε κε ένα αρνι στον πεταλλά, εχαθι στις οξές κατζίκι ένα». Α.ν.Κ.-Υ.Θ., Κατάστιχα εσόδων-εξόδων των ετών
178-183, Κατάστιχο των ετών 179-170, φ. r: «νότα εις τα ζοντανά οπού έχι το μοναστῆρι εδο και εις τα νησιά της στεριάς». Γενικά Αρχεία Κράτους - Αρχείο νομού Κεφαλληνίας, Αρχείο Θρησκείας, Μονές, Μονή Αγίων Φανέντων, (στο εξής Α.ν.Κ.-Α.Φ.), Κατάστιχο εσόδων-εξόδων των ετών 1798-180, φ. r, Eξοδιά λαδιού 1801: «του καλογέρου μπιστικού
πέρα εις τα νησιά δικωνία, του έδωκα παλιάτσες τρεις». Α.ν.Κ.-Υ.Θ., Κατάστιχο εσόδωνεξόδων των ετών 1814-180, φ. 1r, εγγραφή με ημερομηνία 30 Μαΐου 1814: «επούλισα τρία
τραγιά οπού τα ήφερε από τιν οξιά ο γερο ανδρέας πουλάκις, επύρα Γα.[ζέτες] 3».
8. Την γεωγραφική κατανομή των Εχινάδων παραθέτει αναλυτικά ο δΙΚΑΙΟΣ Β. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ, ό.π., σσ. 97-0. Στο ίδιο τιμάριο πιθανώτατα ανήκαν και εδάφη στην περιοχή της
Κατοχής όπως υπονοούν αναγραφές στο Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας, δηλώσεις - Αναφορές - Αποφάσεις, Φάκ. 3 (171-1770), Επιστολή με ημερομηνία 1 Ιουνίου
179, και στα Α.ν.Κ., Υ.Θ., Κατάστιχα εσόδων-εξόδων των ετών 178-183, όπου πολλαπλές αναφορές για τα «μέρη της στεριάς».
9. Σπ. π. ΑΡΑΒΑνΤΙνΟΣ, Ιστορία Αλή πασά του Τεπελενλή, Συγγραφείσα επί τη βάσει
ανεκδότου έργου του παναγιώτου Αραβαντινού, Εν Αθήναις 189, σελ. 10, όπου στην περιοχή «Ξηρόμερο» απαντάται το τσιφλίκι με το όνομα «Κατοχή».
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τούρκους διαχειριστές της, στην παλαίφατη Μονή των Αγίων Φανέντων της
Κεφαλονιάς10.
Για την αρχή μίσθωσης του πεταλά από την ιστορική Μονή, εντοπίζεται
μαρτυρία σε επιστολή του 180011, στην οποία ο συντάκτης της νικολής Φερεντίνος, καταγόμενος από την πύλαρο και σημαίνον πρόσωπο ανάμεσα στους
Επτανήσιους της Κωνσταντινούπολης1, απευθυνόμενος στον αποδέκτη της
επιστολής, σημειώνει: «θέλει δώσεις ἔσοθεν γράμμα τοῦ μαθητοῦ μου κῦρ νικολῆ Κρητικοῦ (...) ὁ ὁποῖος μαθητής μου, ἔχει νά σοῦ παραδόσι ὀκτώ φερμάνια τούρκηκα ὅπου ἤχε. Τά ἔχω σταλμένα μέ Αὐτόν τόν μαθητή μου, τοῦ
Ἐκλαμπροτάτου Αὐθεντός μου Sig(no)r Co(nte) Σπυράκη Μεταξᾶ Λησέου,
τά ὁποῖα τά ἔχουν τοῦ τότε καιροῦ Οἱ Ἁγιώτατοι Ἅγιοι πατέραις τοῦ Μοναστηρίου Τῶν Ἁγίων Φανέντων ἀπό περιωχήν Σάμου. εἶναι ἕως τήν σήμερον
χρόνοι 0 ὁποῦ τά εὐγάλαν»13. Αν και δεν γνωρίζουμε εάν στο σύνολό τους

10. Στοιχεία για την ιστορία της Μονής ενδεικτικά αντλούνται από τις εργασίες:
ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. Β΄, Εν Αθήναις 190, σ. 374-37,
πΑνΑΓΗΣ ΑννΙνΟΣ-ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ «Η Μονή Αγίων Φανέντων», περ. Η Κεφαλονίτικη
πρόοδος, Αργοστόλι 197, αρ. , σ. 8-10. ΓΕωΡΓΙΟΣ Φ. ΑνΤΖΟΥΛΑΤΟΣ, «Το μοναστήρι των
Αγίων Φανέντων στην Κεφαλονιά κατά τις μαρτυρίες περιηγητών του ΙΘ΄ αι.», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. , Αργοστόλι 1994, σ. 8-91. δΙΑΜΑνΤω ΡΗΓΑΚΟΥ, «Η Μονή
Αγίων Φανέντων Σάμης και οι τοιχογραφίες του ναού του Αγίου νικολάου», Κεφαλονιά
ένα μεγάλο μουσείο, Εκκλησιαστική Τέχνη, τόμ. 3, Αργοστόλι 199, σ. 4-48. ΓΕωΡΓΙΟΣ Φ. ΑνΤΖΟΥΛΑΤΟΣ, «Οι φανέντες άγιοι μάρτυρες στην Κεφαλονιά Γρηγόριος, Θεόδωρος
καί Λέων», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. 8, Αργοστόλι 1999, σ. 177-07. ΓΕωΡΓΙΟΣ Φ.
ΑνΤΖΟΥΛΑΤΟΣ, Οι Άγιοι Φανέντες, Οι ομολογητές Άγιοι της Κεφαλονιάς Γρηγόριος-Θεόδωρος-Λέων, Εκδοτικός Οργανισμός π. Κυριακίδη, Αθήνα 00, ΓΕωΡΓΙΟΣ Φ. ΑνΤΖΟΥΛΑΤΟΣ, «Μια σημαντική ενθύμηση για τη Μονή των Αγίων Φανέντων», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. 1, Αργοστόλι 010, σσ. 749-79, ΓΕωΡΓΙΟΣ Φ. ΑνΤΖΟΥΛΑΤΟΣ, «Ειδήσεις για τη
Βιβλιοθήκη της Μονής των Αγίων Φανέντων», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. 14, Αργοστόλι 014, σσ. 4-.
11. Α.ν.Κ.-Α.Φ., Λυτά έγγραφα, αρ. 3, Επιστολή του 1800, φ. 1r, στίχ.  και -8.
Την επιστολή δημοσίευσε η δΙΟνΥΣΙΑ πΑπΑδΑΤΟΥ, «Μια επιστολή του 1800: Αναφορές στα
γεγονότα της εποχής», πρακτικά Συνεδρίου Επτάνησος πολιτεία (1800-1807), το πρώτο
ανεξάρτητο Ελληνικό Κράτος, επιμ. Γ.ν. Μοσχόπουλος - Γ.Σ. Μπάλλας, Αργοστόλι 003,
σσ. 387-39.
1. Στην επιστολή ο ίδιος ο Φερεντίνος αναφέρει: «ήμουνα και είμαι και ακόμη Κάπος των
Κεφαλληναίων και Ιθακησίων» (Α.ν.Κ.-Α.Φ., ό.π., φ. r, στίχ. 101-10). Στην εργασία του
ΓΕωΡΓΙΟΥ ν. ΜΟΣΧΟπΟΥΛΟΥ, «Ο Σύνδεσμος Κεφαλλήνων “Ο Άγιος Γεράσιμος” στην Κωνσταντινούπολη» Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. , Ἀργοστόλι 1994, σ. 88, εντοπίζεται αρκετά χρόνια αργότερα (191) ένας Φερεντίνος Ιωάννης, ως μέλος του.
13. Α.ν.Κ.-Α.Φ., ό.π., φ. 1r, στίχ.  και -8. Η αναφορά στα οκτώ τούρκικα φιρμάνια, τα οποία γνωρίζει και ο Ευγενής Σπυρίδων Μεταξάς-Λυσέος γίνεται ακριβώς επειδή
αυτά κατοχυρώνουν τα δικαιώματα της ιστορικής Μονής της Κεφαλονιάς επί της νησίδας
πεταλά. Σύμφωνα με έγγραφο του Public Record Office του Λονδίνου, που δημοσιεύεται
από τον ΓΕωΡΓΙΟ ν. ΜΟΣΧΟπΟΥΛΟ, Ιστορία της Κεφαλονιάς, τόμ. Β΄, εκδόσεις Κέφαλος,
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αυτά έχουν εκδοθεί από την Υψηλή πύλη διακόσια πενήντα χρόνια πριν από
την ημερομηνία σύνταξης της επιστολής, η αναγραφή του Φερεντίνου παραπέμπει σαφέστατα στα μέσα του 1ου αιώνα και καταδεικνύει ότι κατά τη
χρονική εκείνη περίοδο, η Μονή των Αγίων Φανέντων είχε επικοινωνία με την
πύλη, προκειμένου είτε να κατοχυρώσει δικαιοδοσία επί του πεταλά, είτε για
να διασφαλίσει παλαιότερα κεκτημένα δικαιώματά της14.
προκειμένου να εξασφαλίσουν την αγροτοκτηνοτροφική νομή της οι Αγιοφανεντιώτες πατέρες, κατέβαλαν ετήσιο ενοίκιο, ώστε να παρατείνουν την
αναγνώριση και να επικαιροποιούν την ισχύ των παλιότερων σχετικών φιρμανιών: «έχοντας τό ἀνοθεν Μοναστήριον ἀπό τήν ἐξουσίαν τόν τουρκόν ὡς φέουδο τό νισί τοῦ πεταλά, δηά τό ὁπίο πλέροναν κάθε χρόνον γρόσια —- διά ρικονιτζιόν και τζένσο καί δαῦτο ἀπό παλιά χαρτιά καί βούλες βασιληκιές»1.
Για την αιτία εκχώρησης της νησίδας στη Μονή ο φιλόλογος Ευάγγελος
Τσιμαράτος, γύρω στο 1900, γράφει: «Ἐπίσης ἀπέκτησεν ἡ Μονή ταύτη καί
τήν νησῖδα πεταλᾶν, ἐπί τῆς ὁποίας ἔρριψε τά πολυάριθμα αὐτῆς θρέμματα,
τῇ ἐνεργείᾳ ἐπισήμου τινός Τούρκου, ξενισθέντος ἐν τῇ Μονῇ»1. Αν και η εκμετάλλευση της νησίδας ως αποτέλεσμα φιλοξενίας ελέγχεται για την ακρίβειά της, η νομή των βοσκοτόπων από κοπάδια ευάριθμων ζώων, επαληθεύεται από τις αρχειακές μαρτυρίες με παλαιότερη αυτήν του 1709, όπου στον
πεταλά καταμετρώνται «πρόβατα μικρά και μεγάλα 1, γίδια μικρά και
μεγάλα 00, αγελάδια 4, γαϊδούρια κεφάλια 8»17.
Στα μέσα όμως του 18ου αιώνα το καθεστώς της μίσθωσης του πεταλά,
μεταβάλλεται. Ενώ μέχρι τότε «ποσεδέριζε το μοναστίρι τών αγίων φανέντων
κίμενο εδό είς τήν κεφαλινία είς τι σαμο, τό νισί τού πεταλά με φερμανι βασιλικό καί εσκουδέριζε το μοναστίρι, ὅλα τά προδέτα του»18, δηλαδή κατείχε και

Αργοστόλι 1988, σ. , ο Σπυρίδων συγκαταλέγεται στο διοικητικό Σώμα της Κεφαλονιάς
επί εποχής στρατιωτικού διοικητή Καρόλου Φιλίππου De Bosset (1810-1814).
14. Τον 1ο αι. η Μονή των Αγίων Φανέντων έχει ήδη επαναλειτουργήσει έπειτα από
τρείς περίπου αιώνες εγκατάλειψης και η παρουσία της στην τοπική κοινωνία γίνεται ιδιαίτερα αισθητή (ΓΕωΡΓΙΟΣ Φ. ΑνΤΖΟΥΛΑΤΟΣ, «Μια σημαντική ενθύμηση», σσ. 70-77).
1. Α.ν.Κ.-Α.Φ., Λυτά έγγραφα, αρ. , Σχέδιο (abbozzo) νοταριακού εγγράφου χωρίς
χρονολογία, μεταξύ της Μονής και του ν. Φερεντίνου, φ.1r.
1. Κατάλοιπα Ευάγγελου Τσιμαράτου, Φάκελος V (Θρησκευτική Ιστορία της Κεφαλληνίας), Υποφάκελος Α΄, Κεφάλαιο ΙΙΙ (πρώτοι αιώνες του Χριστιανισμού. Ιστορία της Μονής των Αγ. Φανέντων), σ. 3. Το υλικό ταξινομήθηκε και δημοσιεύθηκε από τον πΕΤΡΟ πΕΤΡΑΤΟ, «Τα κατάλοιπα του φιλόλογου και μελετητή-συγγραφέα Ευάγγελου Σπ. Τσιμαράτου», πηγές Επτανησιακής Φιλολογίας (100-1940), πρακτικά Συνεδρίου (Κεφαλονιά 830 Οκτωβρίου 00) στη μνήμη Γιώργου Γερ. Αλισανδράτου, επιμ. Γεωργ. ν. Μοσχόπουλου,
Αργοστόλι 008, σσ. 3-380.
17. Α.ν.Κ.-Α.Φ., Κατάστιχο εσόδων-εξόδων των ετών 1709-1710, φ. 1r.
18. Α.ν.Κ.-Α.Φ., Λυτά έγγραφα, αρ. 3, Επιστολή του 1800, φ. 1r.
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εκμεταλλευόταν την παραγωγή του, γύρω στα 170 «τους ασικόθι με διναστίαν από τήν εξουσίαν τών τουρκών». Η απώλεια των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης «από το αυτό φέουδο» συνέβη «δηα τιν ετίαν, που δεν ανανέοναν τά
ήδηα χαρτηα από κάθε νέον Βασιλεαν ὀς ήτον το χρέος τους»19. Στο γεγονός
της μη ανανέωσης των συμβάσεων, φαίνεται πως συνέβαλε καθοριστικά η
γενικότερη κακοδιαχείριση της Μονής. Για τη ζοφερή κατάσταση των Αγίων
Φανέντων εκείνη την περίοδο, χαρακτηριστικές είναι τρεις αναφορές, που
εντοπίστηκαν στο Αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας.
Στην πρώτη, τον δεκέμβριο του 174 ο διορισμένος από τον Αρχιεπίσκοπο
Κεφαλληνίας ηγούμενος παΐσιος Κουλουμπής, με επιστολή του, ζητά την
απαλλαγή του από τη θέση αυτή λόγω γηρατειών και ασθένειας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «γνορίζοντας του υποκιμένου μου την ανεπιτιδιότιτα,
το υπεργιρον τής υλικίασ μου τάς βαριτατους ασθενίας απο τάς οπίας σινεχός
εβρίσκομε περικικλομένος, τά οπία ίνε όλλα ετια ικανά να με εμποδίσουν εἰς τό
νά πλιρόσο τό χρέος μου εις τετιον βαρος οπού υποσχέθικα, έρχομε δια τής παρουσης προσπίπτοντας μετά δακρίον εις τους ποδας της σής πανιερότιτος εγο
ο ταπινός εν ιερομονάχοις παυσιος κουλουμπής ζιτόντας να με ελεφθερόσης
από τέτιον βάρος»0. δεν γνωρίζουμε εάν το αίτημα του παϊσίου έγινε δεκτό
και επήλθε αλλαγή στην διοίκηση της Μονής. Ο ίδιος πάντως εντοπίζεται
στην θέση του ηγουμένου και κατά το έτος 1791.
Στη δεύτερη, ο Οικονόμος Ιλαρίων Κόκκινος, υποβάλλει στις 30 Σεπτεμβρίου 17 την παραίτησή του στον Αρχιεπίσκοπο (σε πολύ σύντομο διάστημα έπειτα από το διορισμό του), εκθέτοντας την θλιβερή κατάσταση της Μονής, όπου μεταξύ άλλων επισημαίνει: «Ἄν μοῦ ἤτον συγκεχωρημένον νά
ἀπλοθώ περησώτερον ἤθελε ἰδῆ σαφέστατα ἡ σοφία τῆς ὑμετέρας πανιερώτητος τήν δυστηχή κατάστασιν εἰς τήν ὁποίαν ἔφθασεν ἡ προειρημένη μονή ἀπό
τήν διεστραμένην προέραισιν καί κακίαν τῶν ἐκεῖσε ἀσκουμένων». να σημειωθεί ότι ο Ιλαρίων είχε παραλάβει τη διαχείριση της Μονής στις 0 Φεβρουαρίου από τον Οικονόμο παΐσιο Τρουγιάνο (πρόσωπο με αρνητικές κριτι-

19. Α.ν.Κ.-Α.Φ., Λυτά έγγραφα, αρ. , Σχέδιο (abbozzo) νοταριακού εγγράφου χωρίς
χρονολογία, μεταξύ της Μονής και του ν. Φερεντίνου, φ. 1r.
0. Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας, δηλώσεις - Αναφορές - Αποφάσεις, Φάκ.
 (171-170), Έγγραφο με ημερομηνία  δεκεμβρίου 174.
1. Α.ν.Κ.-Α.Φ., Κατάστιχο εσόδων-εξόδων των ετών 179-171, φ. 1r. Στα επόμενα
χρόνια, ηγούμενοι εντοπίζονται το 170 ο Γρηγόριος Μαζαράκης (ό.π., φ. v), το 171 ο
παΐσιος Βολτέρας (ό.π., φ. 3r) το 174 και το 17 ο Ιωαννίκιος Μαζαράκης (Α.ν.Κ.Α.Φ., Κατάστιχο εσόδων-εξόδων των ετών 173-174, φ. 1r και αντίστοιχα φ. 10r όπου
inventario με ημερομηνία 0 Φεβρουαρίου 17).
. Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας, δηλώσεις - Αναφορές - Αποφάσεις, Φάκ.
3 (171-1770), Έγγραφο με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 17.
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κές), ο οποίος ανέλαβε και πάλι το διακόνημα του Οικονόμου κατά το διάστημα Σεπτέμβριος 177 - Ιούνιος 179.
Η τρίτη επιστολή, αποστέλλεται στον ποιμενάρχη της Κεφαλονιάς στις
1 Ιουνίου 179. Υπογράφεται από τέσσερα μέλη της μοναστικής αδελφότητας, που προσωρινά ζουν μακριά από το Μοναστήρι, στην Κατοχή της Ακαρνανίας, εκθέτοντας την πρώην ζοφερή κατάσταση και ευελπιστώντας σε ανάκαμψη της Μονής: «Ὁμείως αὐθέντι δεσπότι, σοῦ δίνομεν ἤδισιν εδόθε ἀπό τιν
στεριά καί βάρος τῆς τουρκιάς ὁποῦ εβρισκόμεσθε ἐξορισμένι ὡς κατάδικοι
καί κακοπιοί ἀνθρώποι ὡς πος μάς εκατάστισεν ὁ προεστός τοῦ μοναστιριού
μας, παπᾶ παΐσιος τουργιάνος ὁποῦ νά σοῦ τά γράψομεν ὅλα εἴναι ἀδίνατον
(...) Ὁθεν ημείς τό μέν πρότον ηβλέποντες τον αφανισμόν καί καταχαλασμόν
τοῦ μοναστιρίου, όπου ἐκίνα τα σκάνδαλα ὁποῦ καθιμερινός μάς ἐνέργα καί
διά να δόσομαι τόπο στιν οργί, ἐφίγαμε ἀποφασισμένοι ὅτι ἀν αὐτός καθίσι εἰς
το μοναστίρι ἐμείς πλέον (...) Το λοιπόν πανιερότατε αὐθέντι δεσπότι παρακαλοῦμεν σε καί ἰμεῖς γονατιστί ὁς ταπινοί δοῦλοι σου, τίραξε τίν κιβέρνισις τοῦ
διστιχισμένου μοναστιριού καί να ευγάλις τέτοιον ζιζάνιον καί σκάνδαλον μέσα ἀπό ιδαύτο»3.
Την ανεύθυνη διακυβέρνηση της άλλοτε οικονομικά εύρωστης ιστορικής
Μονής των Αγίων Φανέντων4, επωφελήθηκαν οι πατέρες τής τότε αναπτυσσόμενης Μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου των Αγριλίων. Η πλησιόχωρη αυτή Μονή της Σάμης που συστήθηκε γύρω στο έτος 1703, ήκμασε ιδιαίτερα
στα μέσα του 18ου αι. με την ένταξη στη μοναστική οικογένεια τριών κατά
σάρκα αδελφών, καταγόμενων από την αρχοντική οικογένεια των ευγενών
της περιοχής Σάμης με το επώνυμο Ζερβός. Εκ των τριών, ο νικόδημος,
που απαντάται στη θέση του Ηγουμένου της Μονής ήδη από το έτος 1707,

3. Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας, ό.π., Έγγραφο με ημερομηνία 1 Ιουνίου
179. Την επιστολή υπογράφουν οι μοναχοί Αβράμιος (Φαραντούρης), Καλλιόπιος (Μπεκατώρος), και οι δόκιμοι μοναχοί Σταμάτης (Μουζάκης) και Ζήσιμος (Στεργιότης), όπως διασταυρώνεται η παρουσία τους στην καταγραφή της Φαμελιάς της Μονής τον Μάρτιο του
179 (Α.ν.Κ.-Α.Φ., Κατάστιχο εσόδων-εξόδων των ετών 177-178, φ. 1r).
4. Το έτος 178, το «Monasterio Santi Fanenti» κατέβαλε φορολογία 0 ρεαλίων, τη μεγαλύτερη εισφορά από κάθε άλλο μοναστήρι του νησιού (νΙΚ. ΜΟΣΧΟνΑΣ, «Φοροδοτικός πίνακας της Κεφαλονιάς του 178», δελτίον Ιονίου Ακαδημίας, τόμ. Α΄, Κέρκυρα 1977, σ. 11).
. ΓΕωΡΓΙΟΣ Φ. ΑνΤΖΟΥΛΑΤΟΣ, Το μοναστήρι της παναγίας των Αγριλίων στη Σάμη
της Κεφαλονιάς, Αθήνα 1988.
. Στοιχεία για την οικογένεια Ζερβού παρέχει ο ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλληνιακά
Σύμμικτα, τόμ. Α΄, Εν Αθήναις 1904, σσ. 18-171. Για την εγγραφή της μεταξύ των ευγενών οικογενειών της Κεφαλονιάς βλ. ΚΑΤΕΡΙνΑ Φ. ΖΑΡΙδΗ, Το “Libro d’ oro” της Κεφαλονιάς του έτους 1799, έκδ. Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ερευνών, Αργοστόλι 00, σσ. 3-38.
7. «Εὑρισκομένου τοῦ πανιερωτάτου καί θεοπροβλήτου Ἀρχιεπισκόπου Κυρίου Κυρίου
Ἀβραμίου ἐν τῷ Ἀρχιερατικῷ αὐτοῦ κελίω, προσῆλθεν ὁ πανοσιώτατος Καθηγούμενος τῆς
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μαρτυρείται ως ο πλέον δραστήριος με επαναλαμβανόμενη την αναφορά του
ονόματός του, είτε στο διακόνημα της Ηγουμενίας είτε του Οικονόμου, τουλάχιστον στην επόμενη εικοσαετία8. Με δεδομένη λοιπόν αφενός μεν την προαναφερθείσα δυσχερή κατάσταση της Μονής των Αγίων Φανέντων, αφετέρου
δε την κλιμακούμενη επιρροή της νεοσύστατης Μονής της παναγίας στην
κοινωνία του νησιού, οι Αγριλιώτες πατέρες άδραξαν την ευκαιρία και έλαβαν
τα δικαιώματα μίσθωσης του πεταλά.
Ανάμεσα στις καταγραφές των Οικονόμων της Μονής Αγριλίων, απαντούμε συχνά μαρτυρίες για την χρήση της νησίδας. Έτσι σημειώνονται εδαφοκαλλιέργειες, όπως επί παραδείγματι του έτους 179 «από τη σπορα του
πεταλλα επίραμε μερτικό βατσέλια ευδομίντα»9, ή «από το λυνοκόκι οπού
ίτανε σπαρμένο εις τον πεταλλά ειφέρανε ευγάνοντας όλες τες εξοδες ως ανωθεν, λινάρι λίτρες ογδόντα ίτι νο, λ. 80»30, του έτους 17 «από το σταρι έδοσα
εις τον πεταλά δια σπορα, βαντζέλια 3»31 ή αυτή του έτους 178 «εσπάρτι εις
το νισι του πεταλα κριθάρι βατσέλια δέκα»3. Μαρτυρείται επίσης δραστηριότητα της απαραίτητης για τις γεωργικές εργασίες κτηνοτροφίας, με πιο χαρακτηριστική καταγραφή αυτήν του 170: «Έχομε εις τον πεταλά άλο βόιδι
ζιγάρικο σεμπρικό... άλο ένα οπού επέρισι εκλέψανε εις τον πεταλλά... μια μοσκάρα εις τον πεταλά μοναχικί του μοναστηρίου... από τις δίο φοράδες μισιακές ι μία εψόφισε εις τον πεταλλά... ένα άλογο σεμπρικό το έχομε εις τον πεταλλά... ένα άλογο μοναχικό μας εις τον πεταλλά»33.
Την ίδια περίοδο σημαντικές είναι και οι αναφορές στα κοπάδια των αιγοπροβάτων που νέμονται χορτολιβαδικά τον πεταλά. Σε αναγραφή του Οικονόμου το 179 καταγράφονται τα παραγωγικά αιγοπρόβατα «γίδια καματερά
της γένας κεφάλια σαράντα δίο, πρωβατα ος ανοθεν κεφάλια ικοσιτέσερα, ευρισκοντε εος το παρόν εις το νησί του πεταλλά από τα οπία εκάμαμε πρέντζα
λ. 0, κε μαλί πρόβιο λ. 80»34, ενώ σε σημείωμα του 174, καταγράφονται

Κυρίας ἀπό τ’ ἀγρίλι παπα-νικόδημος Ζερβός καί ὁ παπα-Χριστόδουλος Λιβαθυνόπουλος
παραπονούμενοι ἐναντίον τοῦ παπα-Κωσταντή Μεσάρη...» (Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας, δηλώσεις - Αναφορές - Αποφάσεις των ετών 1700-170, υποφ. ετών 1741-170,
Αναφορά καταγγελίας ληστείας, με ημερομηνία 18 Μαρτίου 170).
8. Επί της ηγουμενίας του, το 178, η θαυματουργή εικόνα της παναγίας της Αγριλιώτισσας, στολίζεται με ασημένια επένδυση: «επίγαμε τιν αγία ικόνα στο αργοστόλι και ασιμόθικε» (Α.ν.Κ.-Υ.Θ., Κατάστιχο εσόδων-εξόδων των ετών 177-179, φ. v).
9. Α.ν.Κ.-Υ.Θ., Κατάστιχο εσόδων-εξόδων των ετών 179-17, φ. 1r.
30. Α.ν.Κ.-Υ.Θ., Κατάστιχο εσόδων-εξόδων των ετών 178-179, φ.1v.
31. Α.ν.Κ.-Υ.Θ., Κατάστιχο εσόδων-εξόδων των ετών 170-17, φ. 1r.
3. Α.ν.Κ.-Υ.Θ., Κατάστιχο εσόδων-εξόδων των ετών 177-179, φ. r.
33. Α.ν.Κ.-Υ.Θ., Λυτά έγγραφα, Κατάστιχο εσόδων-εξόδων των ετών 179-170, φ. v.
34. Α.ν.Κ.-Υ.Θ., Κατάστιχο εσόδων-εξόδων των ετών 178-9, φ. r.
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αναλυτικά και ανά κατηγορία ζωικής παραγωγής «γίδια μικρά μεγάλα κεφάλια 98» και «πρόβατα μικρά μεγάλα ενενίντα τρία»3. παράλληλα σημειώνονται και τα εξ αυτών προερχόμενα προϊόντα: «από τα γιδοπρόβατα οπου
εχομε ις τον πεταλά μας ήφεραν πρέντζα λ. 800 και μαλί πρόβιο λ. 10»3 και
«έστιλε ο καλόγηρος από τον πεταλά πρέτζα εισε περίσιες φορές λίτρες
800»37.
Τις γεωργοκτηνοτροφικές ανάγκες εξυπηρετεί ανθρώπινο δυναμικό που
ανήκει στην μοναστική οικογένεια. Σε απογραφή της φαμελιάς της Μονής
των Αγριλίων του 170 γίνεται σαφής αναφορά: «παΐσιος μαρκέτος καλόγερος, είνε εις τη φύλαξι των ζωντανόνε εις τον πεταλλά. Αντζουλίς μελέτις δόκιμος, ευρίσκετε και αυτός εις το πεταλά. Κωσταντίς φαλαγκάρις, παχτομένος από το μοναστήρι δια τη σπορά του πεταλά και δια τα ζοντανά. δημήτρις
ροίς πεδιακό, ευρίσκετε εις τον πεταλλά και αυτό»38.
Από τα μέσα του 18ου αι. δικαστικοί αγώνες θα ταλανίσουν τις σχέσεις
των δύο γειτονικών Μονών και θα φέρουν κατ’ επανάληψιν τους εκπροσώπους
τους, εμπρός στο Οθωμανικό δίκαιο. Η προαναφερθείσα επιστολή του 1800,
μας πληροφορεί ότι το νησάκι ήταν μισθωμένο από το μοναστήρι της παναγίας, πριν από το 17, οπότε και μαρτυρείται η πρώτη διεκδίκηση. Γράφει ο
Φερεντίνος: «Καί ἐρχώμενος ἐδῶ τό πρότο μου ταξήδι, εἶναι μέχρι τήν σήμερον
ἕως 44 χρόνοι ὁποῦ ἐπροτοῆλθα εἰς Κωνσταντινούπολιν, ὅθεν ἐνέργησα τήν
ὑπόθεσιν καί ἐματαεπύρε τό τό Αὐτῷ νισεί Τῶ Αὐτῶ Μωναστήρη τῶν Ἁγίων
πάντων»39. Λίγο αργότερα, το 17, ο Οικονόμος της Μονής των Αγριλίων

3. Α.ν.Κ.-Υ.Θ., Λυτά έγγραφα, Αλληλογραφία και σημειώσεις κινητών και ακινήτων
179-1818, «174 απριλιου 1, ίλθε ο κιρ παϊσίος με το μενέγο από το νησί και εδοσαν λογαριασμό εις τα πράματα οπου εκονσονιάρισε του κιρ αγαπίου μελέτι και του επαράδοσε γίδια
μικρά μεγάλα κεφ. 98, από τα οπία ινε γαλάρια γίδια κεφ.118, ίνε μιλιόρες περσινές κεφ. 4,
ίνε στιρόγιδες κεφ 7, ίνε τραγιά παλιά κεφ. 14, εφτα βαρβάτα και εφτα μουνούχα, ίνε μιλιόρια
περσινά βαρβάτα κεφ. 9, ίνε μιλιόρια μουνούχα κεφ. 14, ίνε κατζίκια φετινά πρόιμα κεφ. 8,
ίνε και έψιμα κατζίκια κεφ. , χόρια άλα έξι οπου αφίσαν δια καμία χρία. πρόβατα οπού επερίλαβε κεφ. μικρά μεγάλα ενενίντα τρία νο 93, από τα οπια ίνε μεγάλα κριάρια παλιά 7, ακόμα ίνε βαρβάτα κεφ. , ίνε αρνία φετινά πρόιμα κεφ. 3, ίνε και τις γένας πρόβατα κεφ. ».
3. Α.ν.Κ.-Υ.Θ., Κατάστιχο εσόδων-εξόδων των ετών 179-170, φ. 1r.
37. Α.ν.Κ.-Υ.Θ., Κατάστιχο εσόδων-εξόδων των ετών 171- φ. r, με χρονολογική ένδειξη «179 μαγιού πρώτι».
38. Α.ν.Κ.-Υ.Θ., Λυτά έγγραφα, Κατάστιχο εσόδων-εξόδων των ετών 179-170, φ. v.
39. Α.ν.Κ.-Α.Φ., Λυτά έγγραφα, αρ. 3, Επιστολή του 1800, φ. 1r. «Μονή των Αγίων πάντων» είναι η δεύτερη ονομασία της Μονής των Αγίων Φανέντων, που σχετίζεται με την ημέρα εορτής των τριών Αγίων Γρηγορίου, Θεοδώρου και Λέοντος, οι οποίοι τιμώνται εδώ και αιώνες στην Κεφαλονιά, κατά την Κυριακή των Αγίων πάντων. Γι’ αυτό και άλλοτε καταγράφεται «των Αγίων Φανέντων», άλλοτε «των Αγίων πάντων», κάποτε δε και με τα δύο
ονόματα «των Αγίων Φανέντων ήτοι των Αγίων πάντων» (ΓΕωΡΓΙΟΣ Φ. ΑνΤΖΟΥΛΑΤΟΣ, «Οι
φανέντες άγιοι», σσ. 19-19).
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καταγράφει στα έξοδα: «Εις τες διαφορές οπού ήχαμε με τους αγιωφανεντιότες καθός φενετε ι φτιάστη οπού εκάμαμε, εξοδιάσαμε ειςε σκριτούρες κόπιες
μαντάτα εντιμάνζα και άλα, οπου έτρεξα εις το τζιβίλι, λίτρες είκοση»40.
Για τη δικαστική διαμάχη εκείνων των ετών, σημαντικές πληροφορίες παρέχουν δύο καραμανλίδικα τεκμήρια, που αποτελούν ακριβείς μεταφράσεις
αντίστοιχων τούρκικων φιρμανιών, τα οποία εξαπολύθηκαν από το Σουλτάνο
το έτος Εγίρας 1177, που αντιστοιχεί στο έτος 173 από Χριστού γεννήσεως.
Στο πρώτο καραμαλίνδικο έγγραφο που επιγράφεται «Τω ίσιον του φερμανιού απαράλακτον του νισιού του πεταλά»41, αναφέρεται ότι, ο Ηγούμενος, οι
Επίτροποι και οι μοναχοί των Αγίων Φανέντων, είχαν προσφύγει δικαστικώς
προς τον καδή του καζά της πρέβεζας και του καζά του Βραχωρίου, ζητώντας την κατοχύρωση των δικαιωμάτων, που είχαν από παλαιότερα χρόνια
επί της υπαγόμενης στο τιμάριο τῆς Κατοχής, νησίδας του πεταλά. Αυτό συνέβη επειδή, σχετικό προϋπάρχον «Υψηλόν» φιρμάνι, είχε χάσει την ισχύ του,
εξαιτίας της αμέλειας των πατέρων της Μονής, να πληρώσουν το προκαθορισμένο τίμημα για τη μίσθωση της νησίδας. Επαναφέροντας λοιπόν πρότερη
αίτηση, προσκόμισαν σχέδια – χάρτες του νησιού, καθώς και τα παλαιότερα
συμβόλαιά τους. Ο Χαλίφης κρίνοντας ότι επειδή δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα ή ελάττωμα, επικυρώνει τα ευρισκόμενα στα χέρια των πατέρων της Μονής συμβόλαια και προστάζει τις τοπικές αρχές του καζά της πρέβεζας και
του καζά του Βραχωρίου, να αναγνωρίσουν όλα τα παλαιότερα φιρμάνια, αποδίδοντας προς τη Μονή όλα τα νόμιμα δικαιώματά της επί της νησίδας του
πεταλά, με ισχύ απαρασάλευτη και αιώνια.
Στο δεύτερο, που τιτλοφορείται «Ίσιων του φερμανιού κατά του ισμαήλαγα
απαράλακτον»4, κατοχυρώνονται ανάλογα δικαιώματα προς τη Μονή των
Αγίων Φανέντων, εξ αφορμής παλαιότερης καταπάτησης της νησίδας του
πεταλά. Αυτό συνέβη πριν από δεκαπέντε χρόνια, όταν ο Ισμαήλ αγάς ιδιοποιήθηκε το νησί, διασαλεύοντας έκτοτε τη νόμιμη κατοχή του. Ο καταπατητής χαρακτηρίζεται ως πλεονέκτης και κατακρίνεται για την παρανομία του.
προστάζονται οι αρχές του καζά του Βραχωρίου, να επαναφέρουν στο παλαιό
καθεστώς τη νησίδα του πεταλά και ορίζεται οι πατέρες της Μονής των
Αγίων Φανέντων να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους επί της νησίδας,
απαρασάλευτα, όπως και πριν. Αξιοσημείωτο ότι, σύμφωνα με το κείμενο, η
έκδοση του φιρμανιού βασίστηκε σε προειλημμένη ιερονομικού δικαίου γνωμοδότηση (φετβά) του ανώτερου στην θρησκευτική ιεραρχία μουσουλμάνου, του
Σεϊχουλισλάμη43.
40. Α.ν.Κ.-Υ.Θ., Κατάστιχο εσόδων-εξόδων των ετών 170-17, φ. 1r.
41. Α.ν.Κ.-Α.Φ., Λυτά έγγραφα, αρ. 17.
4. Α.ν.Κ.-Α.Φ., Λυτά έγγραφα, αρ. 18.
43. Η περίληψη των καραμανλίδικων κειμένων οφείλεται στην αείμνηστο εκπαιδευτικό
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Η έκδοση των δύο φιρμανιών το 173 και οι παρεχόμενες εσωτερικές πληροφορίες, ότι αφ’ ενός μεν ότι το καθεστώς διασαλεύθηκε επειδή οι πατέρες
των Αγίων Φανέντων αμέλησαν στην πληρωμή του μισθώματος, αφετέρου δε
ότι η τάξη καταπατήθηκε πριν από 1 χρόνια από τον πλεονέκτη Ισμαήλ αγά,
τοποθετούν χρονικά τη αμφισβήτηση των κεκτημένων, γύρω στο 170.
Η ανάκτηση της εκμετάλλευσης του νησιού από τη Μονή των Αγίων Φανέντων διήρκησε μόλις μια διετία. Σε μεταγενέστερο συμφωνητικό, σημειώνεται η αλλαγή: «Ὁθεν ὁ μισέρ νικολίς φερεντινος ποτέ στέλιου ἀσουμκάρισε εἱς
τούς 173 καί νά εφέρθη εἰς κονσταντινούπολην σορτίροντας ἀπό τήν βασιλεύουσαν τήν ελευθερία του αυτού νισιού εἰς τόν πεταλά μέ εξοδες εδικές του καθός φένοντε τα φερμάνια τἀ βασιλικά καί έλαβε το ποσέσο το αυτό μοναστίρι
καί ἐπιτα από δίο χρόνους πάλιν τους ασικόθι από το χέρι τών τουρκών το αυτό νισί»44. Έτσι τα δικαιώματα επί της νησίδας του πεταλά αίρονται από
τους πατέρες της Μονής των Αγίων Φανέντων και κατοχυρώνονται ξανά στη
Μονή που τα είχε απολαύσει πρόσφατα, στην παναγία των Αγριλίων.
Η άρση της μίσθωσης, πυροδοτεί νέους αγώνες εκ μέρους των Αγίων Φανέντων. πρωταγωνιστής των διεκδικητικών αυτών κινήσεων, φέρεται και πάλι ο νικολής Φερεντίνος. Και όχι μόνο αυτός, αλλά και ο πεθερός του Γιαννάκης Ζερβός, ο οποίος με επιστολή που συντάσσει και στέλνει από το Μεσολόγγι στις 1 Μαΐου του 17, πληροφορεί τον γαμπρό του για τις ενέργειες που
έλαβαν χώρα τις πέντε προηγούμενες εβδομάδες.
Ειδικότερα τον ενημερώνει πως, το επίμαχο φιρμάνι που αποστερούσε από
τη Μονή των Αγίων Φανέντων την εκμετάλλευση του πεταλά, προσκομίστηκε, όχι δίχως περιπέτειες, στον Γκενεράλε της Κέρκυρας στις 4 Απριλίου
17, στον Κόνσολα και στον Καδή του Μεσολογγίου, στον Μουσελίμη και
στον Μουφτή του Βραχωρίου. Έπειτα από αλλεπάλληλες προφορικές και
γραπτές αρνητικές γνωμοδοτήσεις, ο Βενετός πρόξενος στο Μεσολόγγι συνέταξε μια έκθεση προς τον Γενικό προβλεπτή, με απώτερο σκοπό, να υποβληθεί εκ νέου το σύνολο των εγγράφων στον Βάϊλο της Κωνσταντινούπολης, ευελπιστώντας πως, εάν έφθανε η υπόθεση και πάλι στην Υψηλή πύλη, θα μπορούσε να επιτευχθεί κάποια θετική έκβαση4.

και Ελληνίδα της Κωνσταντινούπολης Ιφιγένεια παπαγιάννη-Κίσσα (+01). δύο έγγραφα
με αραβική γραφή του ίδιου φακέλου (Α.ν.Κ.-Α.Φ., Λυτά έγγραφα, αρ. 19 και 0) τα οποία
έδωσε προς μετάφραση ο φιλόλογος κ. νικ. Μαραγκάκης, δείχθηκε ότι δεν έχουν σχέση με
την υπόθεση του πεταλά, αλλά με ζαχαροπλαστείο (σύμφωνα με παρέμβαση του ιδίου στη
συζήτηση που ακολούθησε την ανάγνωση της Ανακοίνωσης στις εργασίες του Συνεδρίου).
44. Α.ν.Κ.-Α.Φ., Λυτά έγγραφα, αρ. 8, Συμφωνητικό με ημερομηνία 1-8-1793, φ. 1r.
4. Α.ν.Κ.-Α.Φ., Λυτά έγγραφα, αρ. , Επιστολή Γιαννάκη Ζερβού με ημερομηνία 1-17, φ. 1r-v. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο απόσπασμα της επιστολής (φ. 1v): «Έπιτα
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Ο Βενετός πρόξενος συνέταξε επίσης ένα «αμπότζο», ένα προσχέδιο συμφωνητικού, σύμφωνα με το οποίο, ο νικολής Φερεντίνος θα έπραττε τα απαιτούμενα, προκειμένου να λάβει και πάλι η Μονή τίτλο κατοχής πάνω στο νησί. Και επειδή θα έμπαινε σε κόπους και σε έξοδα, χωρίς να διακινδυνεύσουν οι
πατέρες, αυτοί τού υπόσχονταν ως αντάλλαγμα, την επικαρπία του νησιού
κατά το ήμισυ: «ο άνοθεν ο μισέρ νικολής, εφανέρωσε του ηγουμένου και προεστόν ηριθέντον, ότι με έξοδα και μέ κόπον πολήν ηνμπορί να επιτήχη νέαν ηνβεστιτούρα, τα οπία μην θέλοντας να ιντραπεντέρουν η μοναστιρηακί στοχαζόμενι το βάρος, τες έξοδες, τον κίνδινον της ζοής, και εις τέλος το αβαίβαιον
να επιτήχουν την αυτίν νέαν ινβεστιτούρα, περικάλεσαν τον ήδηον μισέρ νικολή να πάρι το βάρος αυτό και ως ευχαρήστισιν του κόπου και εξόδοστου να έχι
το ημισό από τό ήδηο νισί του πεταλά»4.
Από το 17 έως το 1770 (χρονιά των Ορλωφικών) η κατάσταση δεν φαίνεται να έχει ξεκαθαρίσει. Αν και καταγράφεται σπορά κριθαριού από τους
Αγριλιώτες πατέρες· και ότι «εις τι δεκατια μερτικό μας του τουρκου δια το
νισι στον πεταλα δια τους 178, οπου ίχαμε το ζοντανο του μοναστηριού μεσα
χοντρα και λιανα, έδοσα τζεκινια τέσερα»47, μαρτυρία του ίδιου έτους κάνει
λόγο για κοινή χρήση του πεταλά και από τις δύο μονές της Κεφαλονιάς:
«τον ίχαμε ανταμα με τους αγιοφανεντιοτες»48.
Η Μονή των Αγριλίων πέτυχε ουσιαστική κατοχύρωση των δικαιωμάτων
της επί του πεταλά αμέσως μετά από τη Ρωσοτουρκική Συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή (Ιούλιος 1774). Οι Αγριλιώτες πατέρες εκμεταλλευόμενοι
προφανώς τους ευεργετικούς όρους της συνθήκης υπέρ των Ορθοδόξων υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, απευθύνθηκαν προς τους Τούρκους
αξιωματούχους της Ακαρνανικής περιοχής της Κατοχής και πέτυχαν την μίσθωση της νησίδας υπέρ της Μονής της παναγίας: Στην επιστολή Φερεντίνου

επίρε ο σινιόρ κόνσολας το φερμάνι και γραφές και τις επίγιε του κατί καί άλονε εδό ιστο μισολογγι και τα εδιαβασανε, μα δεν έχουν τίποτις θεμέλιο. Έτζι μόκανε γραφί και μόδοσε και
σιντροφιά και επίγα ιστο βραχόρι ιστο μουσουλίμι και με εδέχτι με όλι τι γγαλοσίνι. Μα αφόντις εδιάβασε το φερμάνι μου ίπε πος δε φελάγι και πος δεν ίνε χρία να αποκριθί του αφεντός
του νγγενεράλε και μόδοσε το φερμάνι οπίσο. Ίστερο μου το εματαζίτισε και το έδοσε του μουχτί και με κράτισε εδεκί τρις ιμέρες. Ίστερο μόδοσε το φερμάνι και τις γραφές οπίσο και άλι
γραφί του αφεντός γγενεράλε και άλι εδό ιστον σινόρ κόνσολα. Ις σε ολίγα λόγια δεν επιασαν
τίποτις τόπο, όμος εγό ίθελα να στα στίλο εδεπάθε όλα τα χαρτιά. Μα ο σινιόρ κόνσολας μόκαμε άλι γραφί και με τι γραφί του μουσουλίμι να ματαπάνε τα χαρτιά ιστον αφέντι τον γγενεράλε, και ο γγενεράλες να γράψι του αφεντός μπαΐλου με κάθε ινφορματζιο του σινιόρ κόνσολα».
4. Α.ν.Κ.-Α.Φ., Λυτά έγγραφα, αρ. , Σχέδιο (abbozzo) νοταριακού εγγράφου χωρίς
χρονολογία, μεταξύ της Μονής και του ν. Φερεντίνου, φ. 1v.
47. Α.ν.Κ.-Υ.Θ., Κατάστιχο εσόδων-εξόδων των ετών 177-179, φ. v.
48. Α.ν.Κ.-Υ.Θ., ό.π., φ. v.
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διαβάζουμε: «μετά τήν Ἀγάπη στούς 177 τῶν ὑψυλοτάτων δοβλετίων Ρωσσῶν καί Ὀθωμανῶν, ἐπύγαν οἱ Ἁγρηλιώταις οἱ Ἅγιοι πατέραις καί ἔδωσαν
τῶν Σπαϊδων τῆς Κατοχῆς γρόσια 140 καί ἔλαβαν τό αὐτό νισεῖ τοῦ πεταλᾶ
τόν χρόνον, ὁποῦ ἐγώ τό ἐπύρα μόνον γρόσια δέκα πέντε τόν κάθε χρόνον»49.
Επιβεβαιωτική της καταβολής μισθώματος προς τούρκους διαχειριστές του
πεταλά, είναι η αναγραφή του Οικονόμου της Μονής Αγριλίων, με ημερομηνία  Σεπτεμβρίου 1784: «εδοςα του λεοντίου φραγγατου δία το νιςί δια τους
μπέιδες το χρέι, γρόςια ενενίντα ενα νίμισι, Αγγαλά και τους μενομε ρεστο,
εος τα εκατό πεντε, κανουν λ. 198»0.
Από την άλλη πλευρά, στο inventario της Μονής των Αγίων Φανέντων του
1788, παρουσιάζεται εύγλωττα η εγκατάλειψη και η αδιαφορία των μοναχών
για ό,τι είχε σχέση με τον πεταλά. Στην παράγραφο με τα «ζώα εις στην
στερεά», δηλαδή στην περιοχή της Κατοχής, καταγράφεται η εξής χαρακτηριστική, εξ ακοής, πληροφορία: «λέγουσι ότι ύνε εις το νισι του πεταλά διο αγελάδες κε ένα δαμάλλι αὐταβοσκα»1. να είναι άραγε τούτα τα ζωντανά που,
αφημένα στο έλεος του Θεού και μόνα τους βοσκούσαν, τα εναπομείναντα μέλη μιας άλλοτε ευάριθμης αγέλης; Στο ινβεντάριο του 179 δεν αναγράφεται
καμιά είδηση για τον πεταλά, παρά μόνο για 141 αιγοπρόβατα τα οποία ευρίσκονται «εις την στερεάν» και αυτά έχουν δοθεί σε σέμπρο, μισιακά.
Μια σημαντική κίνηση εκ μέρους της Μονής των Αγίων Φανέντων για την
επανάκτηση της νησίδας δρομολογείται το έτος 1793, όταν στις 1 Αυγούστου συντάσσεται νοταριακή πράξη μεταξύ της Μονής και του νικολή Φερεντίνου, ενεργοποιώντας κατά μία έννοια το προαναφερθέν «αμπότζο» του
17. Σ’ αυτό το συμφωνητικό υπόσχεται ο Φερεντίνος ότι θα πάει στην πόλη
και με έξοδα δικά του θα επιδιώξει να εκδοθεί νέο φιρμάνι, που θα απέδιδε και
πάλι όπως και πρωτύτερα το νησί του πεταλά στην κατοχή των Αγίων Φανέντων: «θέλοντας να υπάγι στήν κονσταντινούπολην ὁ ἀνοϊριμένος φερεντίνος
υπόσχετε πάλιν με ἔξοδες εδικές του νά οτενίρι νέο φερμάνι διά να βάλι ρεπριστινάρι είς τό ποσέσο του αυτού νισίου το άνο ιριμένο μοναστίρι». Από τήν άλλη πλευρά οι πατέρες της Μονής, έχοντας την σύμφωνη γνώμη «του πανιεροτάτου αυφθεντός καί δεπότου Κυρίου Κυρίου ιοανικίου ανίνου, ανταμός με
τούς εκλαμπροτάτους καί ευγενίς άρχοντες κουβερναδέους» υπόσχονται στον
Φερεντίνο «καί διά τες πρότες ἔξοδες του αυτού και με ετούτες ὁπού θέλι κάμι
ο άνοθε φερεντίνος δια νά οτενίρι καί ίστερο φερμάνι να στερεόσι καί τά πρό-

49. Α.ν.Κ.-Α.Φ., Λυτά έγγραφα, αρ. 3, Επιστολή του 1800, φ. 1r, στίχ. 3-40.
0. Α.ν.Κ.-Υ.Θ., Κατάστιχο εσόδων-εξόδων των ετών 1783-1784, φ. v.
1. Α.ν.Κ.-Α.Φ., Λυτά έγγραφα, αρ. 19, Inventario με ημερομηνία 0 Ιουλίου 1788, φ. 4r.
. Α.ν.Κ.-Α.Φ., Λυτά έγγραφα, αρ. 4, Inventario με ημερομηνία 1 Φεβρουαρίου 179,
φ. r.
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τα», την απολαβή κατά το ήμισυ της ετήσιας παραγωγής του νησιού: «ὁτι να
μιράζουν είς τι μέσι ἀπό ὅτι διάφορα προδούρι το αυτό νισί», αναφέροντες μάλιστα ρήτρα αθέτησης της υπόσχεσης: «ναν του δίνουν τζεκίνια χρισά εκατό»3.
Η έρευνα δεν απέδωσε πληροφορίες για σχετικές ενέργειες του Φερεντίνου.
Στην επιστολή του 1800 καταγράφεται με σαφήνεια (στίχ. 39) ότι από το
177 «ἀπόμεινε ἕως τήν σήμερον τό Αὐτό νισεῖ τοῦ πεταλᾶ ἐπάνω εἰς τούς
Ἁγίους πατέραις τῆς Κυρίας ἀπό τά Ἀγρίλια». Αν και ο Φερεντίνος επιθυμεί
έπειτα από ένα προγραμματισμένο ταξίδι του, να συνεχίσει τον αγώνα «ὅθεν
ἐγώ Θεοῦ θέλοντος (...) πάλιν Θεοῦ εὐδοκοῦντος νά ἔλθω εἰς Κωνσταντινούπολιν, νά κατορθώσω, τά ὄσα ὁ Θεός θέλει», δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάποια αλλαγή στο διαμορφωμένο υπέρ της Μονής των Αγριλίων καθεστώς4.
Η νησίδα δεν φαίνεται να ξαναγύρισε στα χέρια των πατέρων της Μονής
των Αγίων Φανέντων, ούτε ο υπέργηρος πια και φιλάσθενος Φερεντίνος να
έλαβε δικαιώματα πάνω στο μισό νησί. πιθανότατα το ενδιαφέρον από πλευράς Αγίων Φανέντων σταμάτησε οριστικά, σε μια περίοδο που η Μονή οδηγείται σε έσχατο σημείο παρακμής. Οι παρεχόμενες αρχειακές και βιβλιογρα-

3 Α.ν.Κ.-Α.Φ., Λυτά έγγραφα, αρ. 8, Συμφωνητικό με ημερομηνία 1-8-1793, φ. 1r.
Έπονται οι υπογραφές των συμβαλλομένων και σημείωση του νοδάρου: «Ιωαννίκιος ο Αρχιεπίσκοπος, Giorgio Cazzaiti Governator, Μαρίς δετόρος Μεταξάς Λισέος Κιβερνίτις, Χαρίτος
ιερομόναχος ο ζερβός ικονόμος και υγούμενος του αυτού μοναστιρίου βεβεόνο τα άνωθεν δια
λόγου μου και διά την επίλλιποι φαμελλοιά έσοντας και δεν ιξεύρι γράψιμο, Σπυρίδων ιεροδιάκον ο ζερβός βεβαιώνο τα άνοθεν, νικολής Φερεντίνος βεβαιόνο και ομπλιγάρομε ως άνοθεν,
Μεταξάς γαρμπής παρακαλεστός από τα μέρι έκαμα το παρόν εις μακαντζιά νοδάρου και να
ηνμπορί να μπένι ειςε πράξες νοδαρικιες». Στο πανομοιότυπο αντίγραφο (ό.π., αρ. 7), δεν
υπάρχει η υπογραφή του Φερεντίνου.
4. δικαιώματα χρήσεως του πεταλά, φαίνεται να έχει το Μοναστήρι της παναγίας,
ακόμη και το νοέμβριο του 181, αφού σε καταγραφή σημειώνεται κινητή περιουσία, αμελητέα ίσως, «δυο σακιά οπού ειναι εις τον πεταλά» (Γενικά Αρχεία Κράτους - Αρχείο νομού
Κεφαλληνίας, Αρχείο Θρησκείας, Μονές, Σύμμικτα Μονών, Inventarii των ετών 181-1831,
αρ. , Inventario del Convento di Grilia με ημερομηνία  νοεμβρίου 181, φ. 3r.
. Τελευταία μαρτυρία για τη λειτουργία της ιστορικής Μονής εντοπίζεται στις 19
Μαΐου 184, ημερομηνία κατά την οποία συντάσσονται, στην ιταλική γλώσσα, τρία ινβεντάρια κινητών αγαθών των ισάριθμων μοναχών της. Τα φτωχικά έπιπλα και τα λιγοστά σκεύη
που υπήρχαν στα κελιά τους, καταγράφονται και παραλαμβάνονται από τον –εκτός της
Μοναστικής Αδελφότητας– ορισθέντα Οικονόμο Σεραφείμ Βλαστό (Α.ν.Κ.-Α.Φ., Λυτά έγγραφα, Inventarii με ημερομηνία 19--184). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το εσπευσμένο κλείσιμο του Οικονομικού Καταστίχου της Μονής μόλις τέσσαρες ημέρες ενωρίτερα,
στις 1 Μαΐου (Α.ν.Κ.-Α.Φ., Κατάστιχο εσόδων-εξόδων των ετών 180-184, φ. 9r), οδηγεί στην εκτίμηση ότι, έκτοτε το Μοναστήρι περνά στη διαχείριση μιας άλλης διοικήσεως, όχι
εκκλησιαστικής, αλλά πολιτικής. Το τί απέγιναν οι τρεις τελευταίοι υπερήλικες μοναχοί, παπά Χαρίτων Ζερβός-παπαδάτος, διάκονος Σπυρίδων Ζερβός-πετράτος και Μοναχή πελαγία Βάλσαμου, είναι άγνωστο. Οι προφορικές μαρτυρίες ομιλούν για εκδίωξή τους από τη Μονή «τσού ’διωξε ο Τόμσος» με σκοπό την εγκατάσταση σ’ Αυτήν Άγγλων διαχειριστών
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φικές μαρτυρίες για τις εξελίξεις που ακολούθησαν την υπογραφείσα συνθήκη
του Μαρτίου του 1800 μεταξύ Ρωσίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,
αποδεικνύονται εξόχως ενδιαφέρουσες για την «μεταμοναστηριακή» εκμετάλλευση του πεταλά7.

(ΓΕωΡΓΙΟΣ ΑνΤΖΟΥΛΑΤΟΣ, πρωτοπρ., «Οι προφορικές περί των Αγίων Φανέντων παραδόσεις
και η τεκμηρίωσή τους», πρακτικά Συνεδρίου Λαογραφία – Εθνογραφία στα Επτάνησα,
Μνήμη δημητρίου Σωτ. Λουκάτου, Αργοστόλι 008, σσ. 9-9).
. Με το δεύτερο άρθρο της Συνθήκης της Κωνσταντινούπολης, που υπογράφηκε στις
9/1 Μαρτίου 1800, την επικράτεια της νεοσύστατης Επτανήσου πολιτείας συγκροτούσαν
εκτός από τις επτά μεγαλύτερες νήσους και όλες οι μεγάλες και μικρές νήσοι, κατοικημένες
ή ακατοίκητες, «που βρίσκονται απέναντι από τις ακτές της πελοποννήσου και της Αλβανίας και οι οποίες είχαν αποσπασθεί από τη Βενετία, στη συνέχεια δε κατακτήθηκαν από την
Υψηλή πύλη, και τώρα διατελούν υποτελείς της» (ΑΛΙΚΗ δ. νΙΚΗΦΟΡΟΥ (επιμ.), Συνταγματικά Κείμενα των Ιονίων νήσων, εκδ. Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 008,
σ. 377).
7. Μελέτη με τίτλο «νησίδα πεταλάς· Από τους Αγίους Φανέντες στους ξένους επενδυτές» οδεύει για δημοσίευση στις φιλόξενες σελίδες του περιοδικού «Η Κεφαλονίτικη πρόοδος»
που εκδίδεται από την κ. Αμαλία Βουτσινά.
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ΟΙΚΟΓΕνΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΟνΗΣ
ΑΓΙΑΣ πΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟν ΤΑΦΙΟ ΚΕΦΑΛΟνΙΑΣ
διονύσιος Θ.Γ. Κατερέλος
Αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου
και Μουσικών Οργάνων, ΤΕΙ Ιονίων νήσων

Εισαγωγή
Στα δυτικά της χερσονήσου της πάλλης (παλικής) της Κεφαλονιάς βρίσκεται τοποθεσία (κοίλος χώρος κατά τον Μηλιαράκη1) με το όνομα «Ταφιός». πρόκειται για κοιλάδα «σκαφοειδή» όπως αναφέρει ο Ηλίας Τσιτσέλης και ο Partsch3 με κατεύθυνση βορειοανατολική – νοτιοδυτική, κλειστή
και απαρατήρητη έως ότου φθάσει κάποιος σε αυτή. Το βουνό, με κορυφή στα
370 μ, που κλείνει την κοιλάδα από την ανατολική πλευρά καλείται «Τάφιον
όρος»4, σήμερα «Ταφιονόρος». Ο Μηλιαράκης αναφέρει ότι υποπτεύθηκε πως
το όνομα του βουνού το έδωσε κάποιος λόγιος ορμηθείς από την ονομασία της
εκεί Μονής και της αρχαίας Τάφου των Ταφίων. Όμως, λέει, το όνομα αυτό,
που είναι γνωστό σε όλους τους κατοίκους της πάλλης, άκουσε από όλους ότι
«ανέκαθεν και προ αμνημονεύτων χρόνων ούτως ονομάζεται το όρος». Η κοιλάδα του Ταφιού έχει υψόμετρο 10 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας και
είναι καλλιεργήσιμη και ιδιαίτερα εύφορη. Η πρόσβαση στην περιοχή είναι δύσκολη ακόμη και σήμερα. Μέχρι τις αρχές του 0ού αιώνα ο δρόμος που οδηγούσε στον Ταφιό ξεκινούσε από το πλησίον χωριό Καμηναράτα, στου οποίου

1. ΑνΤωνΙΟΣ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ, Γεωγραφία πολιτική νέα και Αρχαία του νομού Κεφαλληνίας, Αθήνησιν 1890, Ανατύπωση Βιβλιοπωλείο διονυσίου νότη Καραβία Αθήνα 1997, σ. 7.
. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. Β΄, «Εκκλησιαστικά. Μονών
Ιστορίαι. Χρονογραφίαι. πολιτικά και Στατιστικά Σημειώματα», Αθήνα, Τύποις Μηνά Μυρτίδη, 190, σελ. 33.
3. ΙωΣΗΦ πΑΡΤΣ, Κεφαλληνία και Ιθάκη Γεωγραφική Μονογραφία, εξελληνισθείσα υπό
Λ.Γ. παπανδρέου, Εν Αθήναις, 189, Ανατύπωση Βιβλιοπωλείο διονυσίου νότη Καραβία,
Αθήνα 198, σελ. 8.
4. ΑνΤωνΙΟΣ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ, ό.π., σελ. 7.
. ΑνΤωνΙΟΣ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ, ό.π., σελ. 187.
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την κτηματική περιφέρεια ανήκει η περιοχή. Ο δρόμος αυτός (μονοπάτι) ξεκινούσε από την κορυφογραμμή του όρους Μηλός, κατηφόριζε περνώντας μέσα
από την κοιλάδα «δαμούτσα» και κατέληγε στην πύλη της Μονής του Ταφιού. Στα δαμούτσα, περιοχή με αγρούς, που αναφέρεται με αυτό το όνομα τουλάχιστον από το 1ο αι, έχουν ανιχνευθεί κατά καιρούς από τους καλλιεργητές τάφοι, άγνωστης χρονολόγησης και, δυστυχώς, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω σχετική έρευνα. Στον παρακείμενο λόφο «Αγρίλοι», δυτικά των δαμούτσων, βρισκόταν κατά παράδοση το χωριό «Γερακαριό», το οποίο καταστράφηκε από πειρατές σε άγνωστη χρονολογία και οι κάτοικοί του μετακινήθηκαν και ίδρυσαν τα Καμηναράτα. Άλλος δρόμος οδηγεί από τον Ταφιό στα
Κηπούρια, όπου και η Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας Κηπουραίων ή Κηπουρίων,
η οποία διαδέχθηκε την Μονή Ταφιού. Κατά το Μηλιαράκη7 ο Ταφιός βρίσκεται βορειοανατολικά των Κηπουραίων. Αυτό δεν είναι σωστό. Ο Ταφιός βρίσκεται ανατολικά-νοτιοανατολικά. Η απόσταση των δυο θέσεων την εποχή
του Μηλιαράκη ήταν ένα τέταρτο της ώρας8. Αρχαίοι τάφοι έχουν ανιχνευθεί
και κοντά στη Μονή Ταφιού9 εμφανίζοντας σημάδια για την αρχαιότητα της
κατοίκησης και του ονόματος του τόπου, το οποίο παραπέμπει στον αρχαίο
πρωτοελληνικό λαό των Ταφίων και την Ελληνική προϊστορία.
Στο παρόν κείμενο θα επιχειρηθεί μια καταγραφή των οικογενειών που χορήγησαν τη Μονή κατά την ιστορική της παρουσία και οι οποίες ανασύρρονται
από το σωζόμενο στα Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχείο νομού Κεφαλληνίας κώδικα της Μονής10, καθώς και από άλλες πηγές.

Η Ιερά Μονή της Αγίας παρασκευής του Ταφιού – Συνοπτική ιστορία
Καθώς ο περιηγητής κατέρχεται από τα Καμηναράτα προς τον Ταφιό,
φθάνει εμπρός σε μια σκαλιστή αψιδωτή πύλη, μοναδική στο είδος της, ως πύλη Μονής, η οποία στέκει αγέρωχη στους αιώνες αντιμετωπίζοντας τις φθορές που της επιβάλλει ο χρόνος, η φύση και ο άνθρωπος ενίοτε. Μέσα στον περίβολο διακρίνονται διάφορα ερείπια κτηρίων, ένα νεότερο κτίσμα και μια νεότερη εκκλησία χωρίς επιχρίσματα. πρόκειται για τα απομεινάρια της πάλαι
ποτέ διαλαμψάσης Ιεράς Μονής της Αγίας παρασκευής του Ταφιού. Ο Τσι-

. ΙωΣΗΦ πΑΡΤΣ, ό.π., σελ. 8.
7. ΑνΤωνΙΟΣ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ, ό.π., σελ. 7.
8. ΑνΤωνΙΟΣ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ, ό.π., σελ. 7.
9. ΑνΤωνΙΟΣ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ, ό.π., σελ. 1.
10. ΓΑΚ-Αρχεία ν. Κεφαλληνίας, Ελλάδα, Εκκλησιαστικό Αρχείο, Μονές, Μονή
Αγίας παρασκευής Ταφιού, φάκ. .

Οικογένειες χορηγοί της ιστορικής μονής Αγίας παρασκευής στον Ταφιό Κεφαλονιάς 83

τσέλης11 γράφει ότι το μοναστήρι δεν έχει κάτι το αξιόλογο αρχιτεκτονικά.
Αυτό δεν είναι απολύτως σωστό, διότι αν μη τι άλλο η πλουσιότατα σκαλισμένη πύλη του Μοναστηριού αποτελεί αρχιτεκτονικό μνημείο μοναδικό τουλάχιστον στην Κεφαλονιά, αν όχι γενικότερα. Σχετικά με την κατάσταση της πύλης όσον αφορά τη μηχανική της συμπεριφορά βλ.1. Η Μονή είναι διαλυμένη
ήδη από την εποχή της επίσκεψης του Μηλιαράκη13 όπως θα δούμε και στα
επόμενα.
Σχετικά με την ιστορία της Μονής έχουν γράψει, ο μετέπειτα ιερέας
Ηλίας δ. Μαρούλης στην ιστορία της Ιεράς Μονής Κηπουραίων που γράφει
το 1933, την οποία εκδίδει εμπλουτισμένη το 1979 ο Αρχιμανδρίτης πανάρετος Μοσχονάς14, ο Ηλίας Τσιτσέλης1, ο δ. Κατερέλος1. Στο παρόν θα αναφερθούμε συνοπτικά σε αυτή και ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις χορηγίες
και την περιουσία της Μονής.
Αναφορικά με τον χρόνο ίδρυσής της έχουν γίνει πολλές εικασίες, ιδιαιτέρως από τους ιερείς Μαρούλη και Μοσχονά. Το βέβαιον είναι ότι η πρώτη
γραπτή μαρτυρία σχετικά με τη Μονή έχει ανευρεθεί έως σήμερα σε νοταριακή πράξη του 1817 (νοτάριος Ανδρέας Λευκόκοιλος), όπου αναφέρεται ως
ανδρώα κοινοβιακή με ηγούμενο τον ιερομόναχο Γαβριήλ Καμηνάρη. Η φράση «... Γαβριήλ, ιερομόναχον, τον Καμηνάρη, κύριος και καθολικός οικοκύρης
και ηγούμενος της σεβασμίας και Ιεράς Μονής του παντοκράτορος, το επίκλιο εις την Αγία παρασκευή εις τον Ταφιό, ...» οδηγεί τον Μονοκρούσο να
θεωρήσει ότι υπήρχε και άλλη Μονή στον Ταφιό, εκτός της Αγίας παρασκευής, αυτή του παντοκράτορος. Όμως, η συγκεκριμένη φράση είναι απλά έκφραση περιγραφής της Μονής της Αγίας παρασκευής ως Μονή του παντοκράτορος (Μονή του Χριστού). Ο ιερομόναχος Γαβριήλ Καμηνάρης αναφέρεται ως κύριος και καθολικός οικοκύρης και ηγούμενος, επομένως, ίσως είναι
ο ιδρυτής ή ανακαινιστής ή ιδιοκτήτης της Μονής. δεν αναφέρεται αλλού άλλος ηγούμενος με αυτούς τους προσδιορισμούς. Σε νοταριακή πράξη του 147

11. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., σελ. 33.
1. δΙΟνΥΣΙΟΣ Θ.Γ. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ, Αψίδες στην παλική – Η πύλη της Ιεράς Μονής
Αγίας παρασκευής Ταφιού, προς έκδοση τόμος σχετικά με την παλική από την δημόσια Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη-Μουσείο Ληξουρίου.
13. ΑνΤωνΙΟΣ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ, ό.π., σελ. 7.
14. Αρχιμ. πΑνΑΡΕΤΟΣ ΜΟΣΧΟνΑΣ, Ιστορία της Ιεράς Μονής Κηπουραίων, Ληξούρι, 1979.
1. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., σελ. 33.
1. δΙΟνΥΣΙΟΣ Θ. Γ. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ, «Οι αγροληψίες της Μονής Αγίας παρασκευής Ταφιού και τα ενοίκια (“πάκτα”) αυτών σε “ενθύμηση” του 13», Κεφαλληνιακά Χρονικά, Τόμος 14, Αργοστόλι, 013, σελ. 7-78.
17. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, «Αρχειακή Έρευνα: Οι Ιερές Μονές στην Επαρχία πάλλης της Κεφαλονιάς από το έτος 100 μ.Χ. έως και σήμερα βάσει νοταριακών
πράξεων και λοιπών στοιχείων», Ληξούρι, 003, σελ. 179.
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(νοτάριος Αντώνιος Μηνιάτης) με την οποία γίνεται συμβιβασμός μεταξύ του
ηγουμένου Γαλάτη και των αδελφών Κατηφόρων, οι οποίοι διεκδικούν τα κτήματα της Μονής ως φεουδαρχικό τους δικαίωμα, φαίνεται ότι η Μονή ήδη θεωρούνταν παλαιά18. Ο Τσιτσέλης19 αναφέρει ότι ο παλαιός κώδικας της Μονής δε σώθηκε, αντίθετα νεότερος, ο οποίος παρέχει πληροφορίες για τη Μονή
από το 147 και μετά, βρισκόταν στα χέρια του Μαρίνου Τυπάλδου Χαριτάτου. Από τον κώδικα αυτόν λείπουν (έχουν σκιστεί) τα πρώτα φύλλα0. Όμως
στα Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τοπικό Ιστορικό Αρχείο νομού Κεφαλληνίας σώζεται, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, Κώδικας της Μονής ακέφαλος από το 19 και μετά1 (η πρώτη πράξη είναι μάλλον του 18) καθώς
και άλλα λυτά έγγραφα.
Η Μονή στη διάρκεια της λειτουργίας της έφθασε να κατέχει τεράστια περιουσία, τόσο στην παλική όσο και στην υπόλοιπη Κεφαλονιά. Η περιουσία
αυτή προήλθε κυρίως από προσηλώσεις μοναχών, δωρεές και αγορές. Το 11
έχει ως μετόχι την Ιερά Μονή προφήτη Ηλία στο Λειβάδι της παλικής, την
οποία είχε παραχωρήσει νωρίτερα στον Επίσκοπο πρώην πολυφέγγους δαυίδ
Κεφαλά, την οποία τη χρονιά εκείνη παραχωρεί στον ιερομόναχο Βενιαμίν Άννινο ισοβίως (νοτάριος Ιωάννης δελλαπόρτας). Η Μονή του προφήτη Ηλία
προσηλώθηκε στον Ταφιό το 109 από τον μοναχό Ιωάννη (Γιανούτσο) Κονταρά3. Το καθεστώς του μετοχίου διατηρήθηκε τουλάχιστον μέχρι το 170
περίπου. Η Μονή έχει ακόμη ως μετόχια την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου στον
Ερμιά Χαυριάτων καθώς και την Ιερά Μονή της Υπαπαντής στο Τριβή του
ίδιου χωριού. Η πρώτη, φαίνεται από νοταριακή πράξη του 11 ότι, προσηλώθηκε στον Ταφιό μέσω της Μονής του προφήτη Ηλία στην οποία την είχε παραχωρήσει ο Επίσκοπος παχώμιος Αναλυτής. Η Μονή του Ερμιά συναντάται
το 119 ως κοινόβιο με ηγούμενο τον Ιερομόναχο Βενιαμίν Άννινο, μετέπειτα
ηγούμενο του προφήτη Ηλία4, ενώ κατά τον Μονοκρούσο ανήκε και αυτή
στην οικογένεια Μαγουλά. Ο Τσιτσέλης αναφέρει ότι δεν βρήκε (στον κώ-

18. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., σελ. 337.
19. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., σελ. 337.
0. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., σελ. 337.
1. ΓΕωΡΓΙΟΣ ν. ΜΟΣΧΟπΟΥΛΟΣ, «Κηπούρια. Η Ιστορική Μονή του Ευαγγελισμού
(179-01) Ένας Θύλακας παράδοσης, Τέχνης, παιδείας», Εταιρεία Κεφαλληνιακών
Ιστορικών Ερευνών, Αθήνα, 013, σελ. 3.
. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, ό.π., σελ. 180, ΓΑΚ-Αρχεία ν. Κεφαλονιάς, ό.π.
3. ΓΑΚ-Αρχεία ν. Κεφαλονιάς, Εκκλησιαστικό Αρχείο, Μονές, Μονή Αγίας παρασκευής Ταφιού, φάκ. .
4. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, ό.π., σελ. 1.
. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, ό.π., σελ. 17.
. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., σελ. 338.
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δικα Χαριτάτου) κανένα στοιχείο για το μετόχι του Ερμιά, το οποίο είναι λογικό μια και ο κώδικας αυτός ξεκινά όπως αναφέρθηκε από το 147. Η Μονή
της Υπαπαντής στο Τριβή ανήκε στην οικογένεια Μαγουλά και εμφανίζεται
το έτος 119 ως κοινόβιο7 και παραχωρήθηκε στον Ταφιό το 144 από τον
Ορλάνδο Μαγουλά (νοτάριος Φραγκίσκος περλιγγής)8.
Στα κτήματα της Μονής του Ταφιού, εκτός από αυτά γύρω από το μοναστήρι, τον Ερμιά και το Τριβή περιλαμβάνονται, ελαιώνες στα Φαρακλάτα, τα
Ραζάτα και τα δαυγάτα, τα οποία δωρήθηκαν από τον Σίμωνα Μπλέσα9 το
174 (σε άλλο σημείο ο Τσιτσέλης αναφέρει30 ότι το 174 η Μονή είχε 177
ελαιόδεντρα στην περιοχή ποταμιάνα που περιλαμβάνει τα ως άνω χωριά,
άρα πρόκειται για τη δωρεά Μπλέσα), το Μαζοχόρτι όπου ήταν τα μαντριά
των κοπαδιών του μοναστηριού και άλλα31. Μεγάλη περιουσία δώρισε στο
Μοναστήρι ο Ιερέας Ιωσήφ Αρδαβάνης (κώδικας Χαριτάτου) το 17343. Κατά το κτηματολόγιο της Επισκοπής των μέσων του 18ου αιώνα είχε γη έκτασης 908 βατσελιών (περίπου 70 στρεμμάτων) και 39 ελιές33. Σε επίσημη
κατάσταση του 180 αναφέρεται η Μονή Ταφιού ότι έχει 0 Αδελφούς και
έσοδα 3390 πιάστρες (τέταρτη σε μοναχούς και τρίτη σε έσοδα από τις Μονές
της Κεφαλονιάς)34. Εξαιτίας αυτής της οικονομικής της κατάστασης, επιβάλλεται το 180 στη Μονή με θέσπισμα χρηματική ετήσια συνδρομή από
100 τάλληρα για την ενίσχυση της διάδοσης της παιδείας στο νησί3. Το 1819
είχε 17 Μοναχούς, καλλιεργήσιμη γη 40 βατσελίων (11 στρέμματα) και
άγονη 400 βατσελίων3 (1000 στρέμματα). Σε κατάλογο μοναστηρίων που
συντάχθηκε επί Αρχιεπισκόπου Γερμανού Καλλιγά το 1891 αναφέρεται: Κηπούρια (μετά του Ταφιού) 0 μοναχοί, ετήσιο εισόδημα 000 δραχμές. Από
τον κατάλογο προκύπτει ότι το μοναστήρι της περιοχής των Καμηναράτων
είναι την εποχή εκείνη το μεγαλύτερο της Κεφαλονιάς, μεγαλύτερο και από
αυτό του Αγίου Γερασίμου, το οποίο έχει  μοναχές και εισόδημα 000
δραχμές37.
Η μεγάλη περιουσία της Μονής άνοιξε την όρεξη διαφόρων αρχόντων της

7. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, ό.π., σελ. 17.
8. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, ό.π., σελ. 17.
9. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., σελ. 338.
30. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., σελ. 340.
31. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., σελ. 330.
3. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., σελ. 338.
33. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., σελ. 340.
34. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., σελ. 340.
3. ΙωΣΗΦ πΑΡΤΣ, ό.π., σελ. 7.
3. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., σελ. 340.
37. ΙωΣΗΦ πΑΡΤΣ, ό.π., σελ. 7.
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εποχής και της περιοχής οι οποίοι με διάφορους τρόπους προσπάθησαν να την
καταπατήσουν. Κατά τον Μαρούλη38, για τον σκοπό αυτό κλάπηκε το Κτηματολόγιο της Μονής, ενώ αναφέρει ότι υπάρχουν αποδείξεις γι’ αυτά, χωρίς να τις
κατονομάζει. Κατά τον Μονοκρούσο39 έριδες και διχογνωμίες των ηγουμένων
από το 1730 έφεραν σε οπισθοδρόμηση τα οικονομικά της Μονής καθώς και την
απήχησή της στους πιστούς. Ο Τσιτσέλης40, αναφέρει πράξη του Αρχιεπισκόπου
Σεραφείμ Άννινου (173-174) του 1739 από την οποία μαθαίνουμε πολλά για
καταχρήσεις, ακοσμία, φατριασμό και αντιπάθεια πρώην ηγουμένων μεταξύ
τους αλλά και κατά του τότε ηγουμένου και του οικονόμου της Μονής.
Το 174 κατά τον Μονοκρούσο41 το αγρόκτημα της Μονής μισθώνεται σε
διάφορους με αντίτιμο σαράντα έως πενήντα ρεάλια. Την περίοδο 17-177,
σύμφωνα με τα κατάστιχα εσόδων-εξόδων της Μονής4, το κοινόβιο αποτελείται από έξι () ιερομονάχους, δεκαεπτά (17) μοναχούς (τελειωμένους τους
αναφέρει) και εννέα (9) δοκίμους. Το 179 η Μονή (Ηγούμενος Μιχαήλ πυλαρινός) παραχωρεί τα Κηπούρια στον Αρχιμανδρίτη Χρύσανθο Μπόικο πετροπουλο από τους παξούς για την ίδρυση νέας Μονής43. Η χρονιά αυτή σημαδεύει και τα δύο μοναστήρια. Από εδώ και μπρος η παλαιά Μονή θα φθίνει
και η καινούρια θα ανθεί, ώσπου να απορροφηθεί η παλαιά από τη νέα. Οι δύο
μονές δεν είχαν αγαστές σχέσεις από την αρχή. Ζώντος ακόμα του Χρυσάνθου, ο Ταφιός ζήτησε την επιστροφή των Κηπουραίων, με αφορμή ότι δήθεν δεν
τηρήθηκαν οι συμφωνηθέντες όροι. Μετά από σαράντα χρόνια ανταλλαγών
εγγράφων, αναφορών προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιωαννίκιο και τη διοικητική επιτροπή, εκδόθηκε το 1799 κυρωτική απόφαση της τελευταίας η οποία αναγνώριζε τις κτήσεις και τα προνόμια των Κηπουραίων σε όσα κτήματα της είχαν
παραχωρηθεί το 179.
Οι σεισμοί του 17 και του 177, οι οποίοι κατέστρεψαν σχεδόν ολοσχερώς
την Κεφαλονιά, κατέστρεψαν και το μοναστήρι. Οι πατέρες και οι επίτροποι
του Μοναστηριού αποφάσισαν τότε να πουλήσουν το μετόχι της Λαγκάδας
για να ανοικοδομήσουν τη Μονή44. Αγοραστής βρέθηκε, ο Αντώνιος Τυπάλδος και συμφωνήθηκε αντίτιμο εξακοσίων πενήντα τσεκινίων. Όμως η πώληση αυτή δεν επιτράπηκε από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο Κουτούβαλη
καθώς και από την Ενετική διοίκηση4.

38. Αρχιμ. πΑνΑΡΕΤΟΣ ΜΟΣΧΟνΑΣ, ό.π., σελ. 47.
39. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, ό.π., σελ. 179.
40. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., σελ. 338.
41. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, ό.π., σελ. 179.
4. ΓΑΚ-Αρχεία ν. Κεφαλονιάς, ό.π.
43. Αρχιμ. πΑνΑΡΕΤΟΣ ΜΟΣΧΟνΑΣ, ό.π., σελ. 7.
44. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, ό.π., σελ. 179.
4. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, ό.π., σελ. 179.
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Το 178 τα πράγματα και πάλι δεν είναι καλά για τη Μονή. Ο Τσιτσέλης4 καταγράφει αναφορά στα ιταλικά προς τον δόγη και τους Ινκουϊζίτορες
της Ανατολής (όργανα της Ενετικής διοίκησης) από την οποία αναφαίνεται
ότι κάποιος ισχυρός αριστοκράτης της παλικής έχει καταφέρει να φθάσει το
μοναστήρι σε άθλια κατάσταση παρότι η ιδιοκτησία του μπορεί να του αποφέρει έσοδα 100 τσεκινίων. Το 1843 κατά τον Μαρούλη47, ένεκα διαφόρων λόγων, προφανώς και των προαναφερθέντων, γίνεται λόγος για διάλυση της Μονής. Η διάλυση αυτή δε φαίνεται να συμβαίνει τελικά και το 181 η Μονή του
Ταφιού, με ελάχιστους πλέον μοναχούς, ενοικιάζεται από τη Μονή Κηπουραίων με ενοίκιο 00 δίστηλα το χρόνο. Στα κατάστιχα εσόδων-εξόδων της Μονής48 αναφέρεται την περίοδο 180-181 ως επιστάτης ο Γεράσιμος Γεννατάς
Κομινάτος. Το ενοίκιο καταβάλλεται στην Ιονική Τράπεζα. Η ενοικίαση υπογράφεται από τον ηγούμενο των Κηπουραίων Κωνστάντιο Μοσχονά, ώστε να
ενισχύσει τη Μονή του, η οποία δεν είχε δική της περιουσία και οι ανάγκες της
αυξάνονταν με την αύξηση του αριθμού των Μοναχών. Το συμβόλαιο ενοικίασης φέρει αριθμό 1319/1(13)-7-181. Το ενοίκιο ήταν υπέρογκο και καταβλήθηκαν προσπάθειες για τη μείωσή του.
Σε αναφορά των κατοίκων της πάλης προς το Υπουργείο των Εκκλησιαστικών της Ελλάδος και την Σεβασμιωτάτη Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της
Ελλάδας το 1880, αναγράφεται ότι οι μοναχοί των Κηπουραίων μίσθωσαν τον
Ταφιό για να τον απαλλάξουν από την μη καλλιέργεια των κτημάτων και την
αδηφάγο σπατάλη των ευνοουμένων της (Αγγλικής) προστασίας, οι οποίοι
μίσθωναν τη Μονή λόγω πολιτικών παθών και από ατομικό συμφέρον. Στην
ίδια αναφορά φαίνεται ότι η περιουσία διατηρήθηκε την περίοδο της ενοικίασης
και η φιλοξενία αυξήθηκε. Τέλος οι κάτοικοι ζητούν την ένωση των δύο μονών.
Η αίτηση αυτή απορρίπτεται. Η Επισκοπική Επιτροπή επανέρχεται το 1889
προς την Ιερά Σύνοδο με το ίδιο αίτημα της συγχώνευσης και στις 31 Μαΐου
1890 οι δύο μονές ενώνονται σε μια υπό τον ηγούμενο της Ι.Μ. Κηπουραίων
δανιήλ Γραικούση, ενώ το 1908 ο ηγούμενος των Κηπουραίων νικηφόρος
δανελάτος πληρώνει χρηματικό αντίτιμο στο Σωματείο Φιλανθρωπικών Καταστημάτων, το οποίο διεκδικούσε τη Μονή και πλέον ο Ταφιός αποτελεί μετόχι της Μονής Κηπουραίων.
Με τη μείωση του αριθμού των μοναχών των Κηπουραίων παρακμάζει και
ο Ταφιός. Από τους τελευταίους μοναχούς που ζουν εκεί στη διάρκεια του 0ού
αιώνα είναι ο Λαυρέντιος Σταθάτος (προφορική μαρτυρία στον γράφοντα). Ο
χώρος της Μονής και τα κτήματα ενοικιάζονται σε διάφορους αγρολήπτες ως

4. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., σελ. 338.
47. Αρχιμ. πΑνΑΡΕΤΟΣ ΜΟΣΧΟνΑΣ, ό.π., σελ. 47.
48. ΓΑΚ-Αρχεία ν. Κεφαλονιάς, ό.π.
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νομή. Με τους σεισμούς του 193 καταστρέφονται ακόμη περισσότερο τα κτίσματα, ενώ η Εκκλησία παραμένει μισοερειπωμένη. Τη δεκαετία του 1980 θα
κατεδαφισθεί και στη θέση της θα κτιστεί μικρότερη νέα.

Η Ιερά Μονή Αγίας παρασκευής του Ταφιού τον 17ο αι.
μέσα από το σωζόμενο κώδικα
περιγραφή κώδικα
Ο σωζόμενος κώδικας49 περιλαμβάνει 3 φύλλα γραμμένα και στις δυο
πλευρές, πλην ενός του 3r που είναι άγραφο. Στο κείμενο του κώδικα περιλαμβάνονται διάφορες πράξεις που γενικά μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) προσηλώσεις νέων μοναχών, (β) προσηλώσεις ναών,
αγροτεμαχίων, οικιών, ζώων και φυτών, (γ) αγορές ακινήτων, (δ) πωλήσεις
ακινήτων, (ε) ανταλλαγές ακινήτων, (ς) μεταγραφές πράξεων, (ζ) διευθετήσεις ζητημάτων και διαφορών, (η) μισθώσεις (πακτώσεις) ακινήτων, (θ)
συμφωνίες συνένωσης Ιερών Μονών, (ι) αποσπάσματα διαθηκών και (ια) μια
ενθύμηση0. Τις πράξεις, ως επί το πλείστον, έχουν καταγράψει νοτάριοι, είτε
της περιοχής του Ταφιού, είτε άλλων περιοχών. Ορισμένες έχουν καταγραφεί
από ιδιώτες, ιερομονάχους, ιερείς ή λαϊκούς, κατόπιν παρακλήσεως των συμβαλλομένων μερών. Αυτές οι πράξεις κατόπιν μεταγράφονται από νοταρίους
στον Κώδικα. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι η ελληνική της εποχής,
πολύ κοντά στη σημερινή δημοτική, συμπεριλαμβάνοντας τοπικούς ιδιωματισμούς. Μια πράξη είναι γραμμένη στην ιταλική (βενετσιάνικη) γλώσσα.
Η περίοδος που καλύπτει ο κώδικας, με την επιφύλαξη μη αναγνωσθέντων
χρονολογιών λόγω φθοράς του εγγράφου, ξεκινά το 19 και λήγει το 148 με
την προσθήκη μιας ακόμη πράξεως του 19 και μιας του 1777, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Καλύπτει επομένως περισσότερα από 0 χρόνια λειτουργίας της Ιεράς Μονής. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι η Ιερά Μονή χρονολογείται τουλάχιστον από τα μέσα του 1ου αι. και λειτουργεί αδιάλειπτα μέχρι τη
διάλυσή της και την ένωσή της με την Ιερά Μονή Κηπουραίων στα τέλη του
19ου αι, ήτοι, επιβεβαιωμένα για σχεδόν τριακόσια πενήντα (30) χρόνια.
περιεχόμενα
Ο κώδικας περιλαμβάνει 74 καταγεγραμμένες πράξεις με τον κύριο όγκο
αυτών (αριθμός πράξεων ανά έτος) να εμφανίζεται (Εικόνα 1) τη δεκαετία

49. ΓΑΚ-Αρχεία ν. Κεφαλονιάς, ό.π.
0. δΙΟνΥΣΙΟΣ Θ. Γ. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ, Κεφαλληνιακά Χρονικά, ό.π.
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13-14 (Ηγούμενοι Γαβριήλ Μαλασπίνας και Τιμόθεος Μήλας). Από
αυτές, οι 133 αφορούν μεταβιβάσεις γης από και προς την Ιερά Μονή (στην
συντριπτική πλειοψηφία αφορούν απόκτηση αγροτεμαχίων). 44 πράξεις είναι
μεταγραφές πράξεων, οι οποίες και αυτές περιέχονται στον Κώδικα αμέσως
μετά. Σε 3 πράξεις αναφέρονται προσηλώσεις νέων μοναχών στην Ιερά Μονή. Οι  αφορούν πακτώσεις και ενοικιάσεις κτημάτων. 11 αναφέρουν αποσπάσματα διαθηκών με τις οποίες κληροδοτούνται στην Ιερά Μονή ακίνητα ή
χρηματικά ποσά. 10 αφορούν την απόκτηση ελαιών και κλημάτων αμπελιού,
κατά το τότε και σχεδόν έως σήμερα, ισχύον σύστημα της δυνατότητας κτήσης είτε μόνο της γης, είτε των φυτών μακροχρόνιας καλλιέργειας που καλλιεργούνται σε αυτή. Οι 4 διευθετούν ζητήματα με ζώα της Ιεράς Μονής ή
αναφέρουν την αγορά ή προσήλωση ζώων. 4 αφορούν διακανονισμούς χρεών
προς την Ιερά Μονή και δάνεια. 4 πράξεις αναφέρονται σε συγχωνεύσεις Ιερών
Μονών, 1 περιγράφει προσήλωση Ιερού ναού και  δεν έγινε εφικτό να προσδιοριστούν.
Ηγούμενοι - προσηλώσεις Μοναχών
Την περίοδο αυτή στη διοίκηση της Ιεράς Μονής εναλλάσσονται δώδεκα
(1) ηγούμενοι οι: Γαβριήλ Καμηνάρης, Μωυσής Βώρος, δανιήλ Κεφαλάς,
δαβίδ Κεφαλάς, Καλλίνικος Τυπάλδος, Συμεών Λοβέρδος, Γαβριήλ Μαλασπίνας, Ακάκιος Βρυώνης, Βενιαμίν Άννινος, Αθανάσιος Ιγγλέσης, Τιμόθεος
Μήλας και Αθανάσιος Αβάσταγος. Οι περίοδοι ηγουμενίας είναι ετήσιες,
εκτός από τις περιπτώσεις όπου φαίνεται ο ηγούμενος να διοίκησε (επανεξελέγη) για δύο συνεχόμενα έτη. Οι Τιμόθεος Μήλας και Γαβριήλ Μαλασπίνας
αποδεικνύονται οι πλέον δραστήριοι ηγούμενοι της Ιεράς Μονής, την περίοδο
για την οποία παρέχει πληροφορίες ο κώδικας, με σαράντα οκτώ (48) και σαράντα επτά (47) πράξεις να τους αναφέρουν, αντίστοιχα. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει
να γίνει και στον Μωυσή Βώρο, ο οποίος προέρχεται από την Ιερά Μονή της
Κυρίας των Αγγέλων, στην οποία χρημάτισε ηγούμενος. Ο Βενιαμίν Άννινος
συνδέεται με τις Ιερές Μονές του προφήτη Ηλία στο Λειβάδι και του Αγίου
Γεωργίου στον Ερμιά τις οποίες και διοίκησε. Τέλος, καταγράφεται ως ιδιαίτερη περίπτωση και ο δαβίδ Κεφαλάς, ο οποίος ηγουμένευσε δύο φορές, την πρώτη ως ιερομόναχος και τη δεύτερη ως Επίσκοπος πρώην πολυφέγγους.
Την περίοδο αυτή προσηλώνονται στην Ιερά Μονή Ταφιού τριάντα οκτώ
(38) νέοι αδελφοί. Κοινός τόπος στις πράξεις προσήλωσης είναι η παραχώρηση στην Ιερά Μονή μέρους ή όλης της περιουσίας τους, είτε ακίνητης, είτε και
κινητής (χρήματα, αντικείμενα, ζώα αλλά και προϊόντα και πάκτα). Στις δε
πράξεις προσήλωσης αναφέρεται ρητά ότι, σε περίπτωση αποχώρησης του
αδελφού από τη Μονή αυτός δεν έχει δικαίωμα να πάρει πίσω τίποτε άλλο
«πάρεξ το ράσο του». Αξιόλογες περιουσίες αποκτά η Ιερά Μονή με τις προσηλώσεις των Μοναχών, Κωνσταντίνου Μοσχονά το 198, Λαμπρινού πετρίτση
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το 109, Άνθιμου πλουμιστού (μοναχικό όνομα, Ακάκιος) το 14, Τουμάζου
Μήλα το 19, Ανδρούτσου Βλάχου, Γεωργίου ποριάρη και παναγιώτη ποριάρη το 137, Ιωάννη Βουτσινά το 144, Εμμανουήλ Μιχαλίτση το 14 και
Τζανή Λοβέρδου το 148.
Οι περισσότεροι από τους προσηλωθέντες Μοναχούς έλκουν την καταγωγή τους από τα χωριά της παλικής. παρά ταύτα εμφανίζονται και περιπτώσεις ξένων, όπως οι Γεώργιος και παναγιώτης ποριάρης που κατάγονται από
τα Σιμωτάτα της Λειβαθούς καθώς και ο Καλλίνικος Κουρτέσης από την
Κρήτη. Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από τις πράξεις προσήλωσης
νέων μοναχών είναι ότι κάποιοι από αυτούς είναι ήδη ιερείς, όπως ο ιερέας
Μάρκος Άννινος (έτος προσήλωσης 119). Άλλοι, είναι ήδη μοναχοί (Καλλίνικος Κουρτέσης, 13) ή ιερομόναχοι (Αθανάσιος Ιγγλέσης, 130). δυστυχώς, δεν αναφέρεται η Ιερά Μονή από την οποία προέρχονται. Ο Αθανάσιος
Ιγγλέσης προσηλώνεται αφού πρώτα έχει αναλάβει τη διοίκηση της Ιεράς
Μονής, όπως φαίνεται από τη σχετική πράξη.
Η ροή προσέλευσης κατά την περίοδο που αφορά ο Κώδικας είναι σχεδόν
σταθερή, περίπου 1- νέοι μοναχοί τον χρόνο. Θα σταθούμε σε δυο πράξεις
προσήλωσης: αυτή του Τζατιάνου Μαλασπίνα το 11 και αυτή του Τουμάζου Μήλα του Σκηνιώτη το 19. Αν και δεν αναφέρεται το μοναχικό όνομα
των νέων μοναχών, υποθέτουμε ότι πρόκειται για τις προσηλώσεις των, μετέπειτα αναδειχθέντων ως σημαντικότερων ηγουμένων της Ιεράς Μονής, Γαβριήλ Μαλασπίνα και Τιμοθέου Μήλα. Η υπόθεσή μας βασίζεται (α) στο γεγονός ότι το έτος προσήλωσης δεν αντικρούει τις περιόδους ηγουμενίας των
ανωτέρω και (β) στο μέγεθος της περιουσίας που προσηλώνουν στην Ιερά Μονή, στοιχείο που συνηγορεί στο να καταστούν σχετικά γρήγορα ηγούμενοι.
Τα ακίνητα της Ιεράς Μονής
Ο Κώδικας ως βάση για τη συμπλήρωση του Κτηματολογίου της Ιεράς
Μονής είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Η Ιερά Μονή Ταφιού είναι καταγεγραμμένη στην Ιστορία και στη συλλογική μνήμη του λαού της παλικής, ως κατέχουσα ιδιαίτερα σημαντική περιουσία, η οποία μεταβιβάστηκε στην Ιερά
Μονή Κηπουραίων, όταν η πρώτη αφομοιώθηκε από τη δεύτερη. Μέσα από τη
μελέτη του Κώδικα προκύπτουν πολλά στοιχεία που καταδεικνύουν το πότε
και το πώς αποκτήθηκαν πολλά από τα κτήματα της Ιεράς Μονής, τόσο αυτά που παραμένουν στην ιδιοκτησία της Ιεράς Μονής Κηπουραίων έως σήμερα, όσο και αυτά που αναφέρονται στα παλαιά Κτηματολόγια της Ιεράς Μονής Κηπουραίων και δεν κατέχονται πλέον για διάφορους λόγους, αλλά και
άλλα για τα οποία δεν υπάρχουν μεταγενέστερες μαρτυρίες. Τα ακίνητα της
Ιεράς Μονής είναι κατανεμημένα σχεδόν σε όλη την παλική, αλλά και σε
άλλα μέρη της Κεφαλονιάς, όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα.Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών βρίσκεται στις σημερινές κτηματικές περιφέρειες
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των χωριών Καμηναράτα (όπου και η Μονή), Χαυδάτα και Χαυριάτα. Στην
περιοχή των Χαυδάτων, στον Κάμπο, η Μονή αποκτά μια εκκλησία της
Αναλήψεως. Ίσως αυτή η παραχώρηση και η αναφορά οδήγησε τον Τσιτσέλη
να αναφέρει ότι στο χώρο της Μονής σώζεται στήλη Αγίας Τράπεζας ναού
της Αναλήψεως.
Η Μονή από τα τέλη του 1ου έως τα μέσα του 17ου αι. αποκτά πάνω από
τριακόσια τριάντα (330) ακίνητα. Η απόκτηση γίνεται είτε με δωρεά (προσήλωση, κληροδοσία), είτε με αγορά. Στις πράξεις απόκτησης αναγράφεται κάποιες φορές και η έκταση των ακινήτων, ενώ πολλές φορές αυτή περιγράφεται
με τη φράση «όσον και οίον εστί», δίνοντας περισσότερη έμφαση στον καθορισμό των γειτόνων. Η έκταση, όπου αναφέρεται, μετράται είτε σε βατσέλια είτε σε ταγάρια. Για τα οικόπεδα και τα σπίτια δίνεται το μήκος και το πλάτος
τους σε οργιές. Με βάση τα παραπάνω, στον κώδικα αναγράφεται η απόκτηση γης συνολικής εκτάσεως εκατόν τριάντα δύο και μισό (13,) βατσελίων
και είκοσι (0) ταγαρίων. Ενώ τα οικόπεδα και τα σπίτια, για τα οποία δίνεται η έκταση είναι περίπου εκατό (100) τετραγωνικές οργιές. Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο από τον Κώδικα είναι ότι από ορισμένες προσηλώσεις ακινήτων,
η Ιερά Μονή αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδίδει πάκτο (μίσθωμα)
στους πρώην ιδιοκτήτες ή στους κληρονόμους αυτών.
Τα πρόσωπα του Κώδικα
Ο Κώδικας αποτελεί πολύτιμη πηγή για την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής. Μέσα από τα αναφερόμενα πρόσωπα και τις οικογένειες προκύπτουν
στοιχεία σχετικά με τους τόπους κατοίκησης αυτών, τις περιοχές που είχαν
ιδιοκτησίες καθώς και το αν υφίστανται ή όχι οι οικογένειες αυτές σήμερα. Τα
επίθετα που αναφέρονται στον Κώδικα είναι: Αβάσταγος, Αβούρης Λυκιαρδόπουλος, Αβράμης, Αναλυτής, Άννινος, Αντύπας, Απέργης, Αραβαντινός, Αρδαβάνης, Ατσάρος, Αυγερινός, Βαλιάνος, Βαλσαμάκης, Βεργωτής, Βλάχος,
Βλαχούλης, Βονμπακάς (;), Βοριάς, Βουτσινάς, Βρυώνης, Βυζαντής, Γαλάτης, Γενηματάς, Γεννατάς, Γερακάρης, Γερουλάνος, Γεωργόπουλος, Γιαννόπουλος, Γίλης, δαβενέζιας, δαμουλιάνος, δε Φραντζής, δελλαπόρτας, δεμοντεσάντος, δεμπονέρας, δεστούνης, διβάρης, δρακονταειδής, δυσεμένος,
Ερνικός, Ζερβός, Θαλασσινός, Θεοδόσης, Θεοδωρίτζης, Ιγγλέσης, Κακουράτος, Καλλιγάς, Καλός, Καμηνάρης, Καραβάς, Καραβίας, Καρατζάς, Καρδάκης, Καρδαράς, Κατερέλος, Κατζιάλος, Κατηφόρης, Κατσαΐτης, Κάτσαρης, Κεφαλάς, Κοκκίνης, Κομητόπουλος, Κονταράς, Κονταρίνος, Κοντογούρης, Κουβαλιάς, Κουλουμπής, Κουλουράς, Κουρούκλης, Κούρτελης,
Κουρτέσης, Κούρτσουλας, Κουτουβίνος, Κρασσάς, Κρητικός, Λαδάς, Λαδικός, Λαμπίρης, Λάσκαρης, Λευκόκοιλος, Λευτέρης, Λιβαθινός, Λικιαρδόπουλος ή Λιτζαρδόπουλος ή Λιτσαρδόπουλος ή Ριτσαρδόπουλος, Λιτζερής, Λιώκης, Λοβέρδος, Λουκέρης, Λουρδάς, Λυκόπουλος, Λυκούδης, Μαγουλάς,
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Μαής, Μαλανδρίνος, Μαλασπίνας, Μάνος, Μαντζαβίνος, Μάντουκας, Μαρκεζίνης, Μαρκόπουλος, Μαυρογιάννης, Μαύρος, Μελισσηνός, Μεσίνης, Μεσσάρης, Μεταξάς, Μήλας, Μηνιάτης, Μιχαλίτσης, Μιχαλιτσιάνος, Μονοκρούσος, Μονόπολης, Μοσχονάς, Μοσχόπουλος, Μόσχος, Μουδήλος, Μουρελάτος, Μπάλτζας, Μπελεζάτος, Μπόικος, Μωραΐτης, νάτος, Ξενοδόχος,
παλατσιόλ, παλημέρης, παλούμπος, πάλτζας, πάνγκας, παπαδάτος, παρίσης, παρτίδος, πασχάλης, περάτης, περδικάρης, περδίκης, περλιγγής,
πετρίτσης, πινιατώρος, πλουμιστός, πολυκαλάς, ποριάρης, πουλουπής,
πρεβετός, πυλαρινός, Ραζής, Ραυτόπουλος, Ρεμούνδος, Ρουμάνος, Ρουμαντζάς, Σαμικός, Σιγούρος, Σιμωτάς, Σκλίτζης, Σπετσέρης, Σπετσιέρης,
Στημέλος, Στραβάγγελος, Στραβαλετράς, Σωφής, Τετραδούλης, Τζούμας,
Τουρλής, Τρατάφιλος, Τραυλός, Τρωιάνος, Τσίκλης, Τυπάλδος, Φαβατάς, Φισκάρδης, Φλαμπουράρης, Χαλκωματάς, Χοϊδάς και Χωραφάς. Επιπλέον,
αναφέρονται άτομα χωρίς επίθετο και άλλα με δυσανάγνωστο επίθετο. Συνολικά αναφέρονται χίλια ογδόντα δύο (108) άτομα.
Οι περισσότερες οικογένειες προέρχονται από τα τρία γειτονικά προς την
Ιερά Μονή χωριά, τα Χαυδάτα, τα Χαυριάτα και τα Καμηναράτα. Ιδιαίτερα
στα Χαυδάτα προστίθεται και η οικογένεια Ερνικού, που την εποχή αυτή κατοικεί ακόμη στο τότε χωριό Ερνικάτα. Από τα Χαυδάτα προέρχονται οι και
σήμερα εκεί απαντώμενες οικογένειες Βοριά, δεστούνη, Κατερέλου, Μελισσηνού, Μοσχονά, Μουρελάτου και η μεγάλη οικογένεια των Τυπάλδων, που
δεν έχει ακόμη προσλάβει το δεύτερο, προσδιοριστικό, επίθετο. Από τις σημερινές οικογένειες των Χαυριάτων αναφέρονται οι, Γαλάτη, Κουρούκλη, Μοσχόπουλου και Μουδήλου. Από τα Καμηναράτα, από τις σημερινές οικογένειες
αναφέρεται μόνο η οικογένεια Λαδά, όμως αναφέρονται πολλά άτομα από την
οικογένεια Καμηνάρη, ενισχύοντας την άποψη ότι τα επίθετα των οικογενειών των Καμηναράτων, προέρχονται στην πλειοψηφία τους από δεύτερα επίθετα της αρχικής οικογένειας Καμηνάρη. Στην ίδια οικογένεια ανήκει και ο
πρώτος ηγούμενος της Ιεράς Μονής που αναφέρεται στον Κώδικα.
Από τα χωριά των Φαβατάτων και των Μαντουκάτων αναφέρονται οι σημερινές οικογένειες Βρυώνη, δρακονταειδή και Λυκούδη. Από το πάλαι ποτέ
χωριό των Μαρκοπουλάτων (όπου σήμερα τα δελλαπορτάτα) αναφέρεται η
οικογένεια Μαρκόπουλου. Από τα χωριά της Ανωγής αναφέρονται οι υφιστάμενες οικογένειες Αβάσταγου, Αναλυτή, Γεννατά, Γερουλάνου, δαμουλιάνου,
δελλαπόρτα, δεμπονέρα, Καλού, Κοκκίνη, Κονταρά, Λαμπίρη, Λιώκη, η μεγάλη οικογένεια των Λοβέρδων, χωρίς και αυτή, όπως οι Τυπάλδοι να έχουν
ακόμη προσλάβει δεύτερα επίθετα, Λουκέρη, Μαλασπίνα, Μήλα, Μονοκρούσου, παλημέρη, παρίση, περδικάρη και πετρίτση. Από τα χωριά της Κατωγής προέρχονται οι αναφερόμενες υπάρχουσες και σήμερα οικογένειες, Αραβαντινού, Αρδαβάνη, Ατσάρου, Κομητόπουλου, Μαντζαβίνου, Μιχαλίτση, Μιχαλιτσιάνου, πολυκαλά, πυλαρινού και Τσίκλη.
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Οι νοτάριοι
Οι πράξεις στον Κώδικα γράφονται από νοταρίους, κατά κανόνα, της περιοχής. Επίσης, μεταγράφονται και πράξεις που έχουν γίνει σε άλλες περιοχές του
νησιού της Κεφαλονιάς και μια που έγινε στη Ζάκυνθο. Ο νοτάριος με τις περισσότερες πράξεις είναι ο Γεωργίλας Βαλλιάνος με 44 πράξεις σε σύνολο 74.
Ακουλουθούν ένας πρωτοσύγγελος δρακονταειδής με , ο Αντώνιος δρακονταειδής με 18, ο ιερέας Ιωάννης δρακονταειδής με 1, ο Αλέξιος δρακονταειδής με 14, ο δημήτριος Βρυώνης με 13, ο Αλέξανδρος Γερουλάνος με 1, ο Γεράσιμος δρακονταειδής με 9 όσες και ο ιερέας Αντώνιος δρακονταειδής, ο
Σταματέλος Μαρκόπουλος με  όσες και ο Μητροφάνης Κάτσαρης, ένας ιερέας δρακονταειδής με 4 όσες και κάποιος Γερουλάνος, ένας Αλέξιος με 3, ένας
Αλέξανδρος με  όσες και οι νικόλαος Μαντζαβίνος, ιερέας νικόλαος Γερουλάνος και Αντώνιος Βρυώνης. Από μια πράξη έχουν οι, ένας πρωτοσύγγελος,
ένας Γεωργίλας, ο ιερέας Αντώνιος Τυπάλδος (τη γράφει μαζί με έναν Τουρλή),
ο Φάμπιος Στραβαλετράς, ο Απόστολος πασχάλης, ο Φραγκίσκος παλατσιόλ,
ο Αντώνιος Μονοκρούσος, ο Ιωάννης Λιτσαρδόπουλος, ο Κωνσταντίνος Λευκόκοιλος, ο Κονταρής Λευκόκοιλος, ο ιερέας Μαρκαντώνιος δρακονταειδής, ο
Μαρκαντώνιος δρακονταειδής, ο ιερέας Ανδρέας δρακονταειδής, ο Ιωάννης δε
Φραντζής από τη Ζάκυνθο, ο ιερέας Αντώνιος Βρυώνης και ο Τουμάζος Βεργωτής. δεκαπέντε (1) πράξεις δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθεί από ποιούς
γράφτηκαν, ενώ οι υπόλοιπες πενήντα (0) έχουν γραφεί από μη νοτάριους (μοναχούς, ιερομονάχους, ηγουμένους και λαϊκούς).
Η παραπάνω παράθεση των νοταρίων είναι πρωτόλεια. Χρειάζεται η ταυτοποίηση των αναφερομένων, τόσο στην περίπτωση που απαντώνται δυο άτομα με το ίδιο όνομα (π.χ. ο Μαρκαντώνιος δρακονταειδής και ο ιερέας Μαρκαντώνιος δρακονταειδής), αν πρόκειται για το ίδιο άτομο, όσο και σε αντιπαραβεολή με τους καταγεγραμμένους και γνωστούς νοταρίους από το νοταριακό Αρχείο της Κεφαλονιάς, που φυλάσσεται στα ΓΑΚ-ΤΙΑΚ.
παρατηρείται ότι ως νοτάριοι υπηρετούν πρόσωπα από συγκεκριμένες οικογένειες, π.χ. από τις οικογένειες δρακονταειδή και Βρυώνη (που απαντώνται και οι δυο στο χωριό Φαβατάτα) ή την οικογένεια Γερουλάνου.

Οικογένειες χορηγοί
Αβάσταγου: Οι Ιωάννης και Λεόντιος Αβάσταγος είχαν αφήσει στη Μονή σπίτι στην πλάκα του Αργοστολίου, το οποίο αφού καταστράφηκε από σεισμό,
εν συνεχεία πωλήθηκε το 13 για να καλυφθούν ανάγκες της Μονής1. Ο

1. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, ό.π., σελ. 18.
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Αθανάσιος Αβάσταγος υπηρέτησε ως ηγούμενος της Μονής το 130, το
149, το 1-17 και το 13. πλην των αναφερθέντων, στον κώδικα
εμφανίζονται άλλα εννέα (9) άτομα της οικογένειας. Ο ιερομόναχος Στέφανος Αβάσταγος προσηλώνει το 14 ένα αμπέλι για τον γιο του Αντώνιο
(ίσως το μετέπειτα Ηγούμενο). Ο Λοράνδος Αβάσταγος προσηλώνει το
138 σπίτι και χωράφι, ενώ ο αδελφός του Ιωάννης προσηλώνει το 14 οικόπεδο. Η οικογένεια Αβάσταγου αναφέρεται ως μεγάλη γηγενής οικογένεια της παλικής, ιδιαιτέρως απαντώμενη στην Ανωγή, η οποία ανήκει
στις προνομιούχες στον κλάδο των ευγενών.
Άννινου: Ο Μοναχός δανιήλ Άννινος είχε πωλήσει στον νικόλαο πολυκαλά
αγροτεμάχιο στη Λαγκάδα του Βουνίου, το οποίο αγόρασε η Μονή το 191
από τον πολυκαλά3. Το αγρόκτημα μισθώνεται το 174 σε δύο Μοναχούς
της Μονής4. Το 177 πωλείται στον Αντώνιο Τυπάλδο Χαριτάτο, αλλά η
πράξη ανακαλείται. Κατά τον Τσιτσέλη, (κώδικας Χαριτάτου), το
αγρόκτημα της Λαγκάδας ανήκε στην οικογένεια Άννινου, κατόπιν δόθηκε στη δήμητρα Βλασσοπούλου, χήρα του δημητρίου Τ. Άννινου (πιθανόν
κοσμικό όνομα του Μοναχού δανιήλ Άννινου) και αφιερώθηκε από αυτή
στη Μονή το 18 (ο Τσιτσέλης αναφέρει ότι εμόνασε εκεί(;)) εξαγοράζοντας και δωρίζοντας και το μέρος του αγροκτήματος που είχε πωληθεί
προηγουμένως από το σύζυγό της. Ο ιερομόναχος Βενιαμίν Άννινος συνδέεται, εκτός από τη Μονή και με τα μετόχια αυτής, τις Μονές προφήτη
Ηλία στο Λειβάδι, Υπαπαντής στο Τριβή και Αγίου Γεωργίου στον Ερμιά.
Ηγουμένευσε στη Μονή το 1. Άλλος ηγούμενος της Μονής από την οικογένεια είναι ο Αββακούμ Άννινος (171-1718 και 174-1733). Ο Μαρής
Άννινος εμφανίζεται το 179 στο συμβόλαιο παραχώρησης των Κηπουραίων στον πετρόπουλο ως Κουβερναδούρος της Μονής. Εκτός των αναφερθέντων, στον κώδικα εμφανίζονται άλλα είκοσι (0) άτομα από την οικογένεια Άννινου. δωρεές προς τη Μονή σε κτήματα κάνουν πέραν του Βενιαμίν
και οι ιερέας Μάρκος (προσήλωση), Φραντζής, Ανδρέας, Ιερομόναχος Μακάριος (ίσως μετονομασία του Ιερέα Μάρκου) και Κωνσταντίνος. Η οικογένεια Άννινου ανήκει στις οικογένειες των ευγενών του νησιού7, με πολλά

. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, Κεφαλονιά 100-171. Η συγκρότηση της κοινωνίας του
νησιού, university Studio Press, Θεσασαλονίκη, 1999, σελ. 4 και 148.
3. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, ό.π., σελ. 18.
4. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, ό.π., σελ. 190.
. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, ό.π., σελ. 191.
. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., σελ. 337-338.
7. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. Α΄, «Βιογραφικά. Οίκων Ιστορίαι. δημοσιεύματα», Αθήνα, Τύποις παρασκευά Λεώνη, 1904, σελ. 4 κ. ε.
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μέλη στο Συμβούλιο της Κοινότητας, ενώ εμφανίζεται ως γηγενής στη
Λειβαθώ και στη Σάμη8.
Αρδαβάνη: το 1744 λύεται υποχρέωση κληρονομιάς με την κυράτζα Χρυσή
χήρα του Βίτζου Αρδαβάνη και απόκτηση πλήρους κυριότητας της περιουσίας, που ο τελευταίος άφησε στη Μονή9. Η οικογένεια Αρδαβάνη είναι
έποικοι από την Κέρκυρα στο Κάστο και στην παλική (Κατωγή) εμφανιζόμενη το 11 και από το Μοριά στην Κρανιά εμφανιζόμενη το 190.
Αρκαδιώτη: Το 173 ο Θεοτόκης Αρκαδιώτης αφιερώνει χωράφι στη Μονή
προφήτη Ηλία στο Λειβάδι1. Στον κώδικα δεν αναφέρεται άλλος από αυτή την οικογένεια, η οποία είναι γηγενής στην παλική και στη Θηνιά.
Βαλιάνου: Ο Γεωργιλάς Βαλιάνος προσηλώνει το 134 χωράφι. δεν αναφέρεται άλλο άτομο από την οικογένεια. Οι Βαλιάνοι εμφανίζονται ως γηγενείς
στη Λειβαθώ και στον Ελειό από το 143. δεν είναι σαφές αν ο συγκεκριμένος ανήκει σε αυτή την οικογένεια.
Βαλσαμάκη: Ο Βελισσάριος Βαλσαμάκης προσηλώνει το 1 χωράφι. δεν
αναφέρεται άλλο άτομο από την οικογένεια. Η οικογένεια εμφανίζεται ως
γηγενής στη Λειβαθώ από το 1404. Ανήκει δε στις αριστοκρατικές της
νήσου.
Βλάχου: Από την οικογένεια Βλάχου αναφέρονται εικοσιτρία (3) άτομα. Ο
Ανδρούτζος Βλάχος του Βρετού προσηλώνει αρκετά ακίνητα στη Μονή το
137. Αλλά και άλλα μέλη της οικογένειας γίνονται δωρητές της Μονής.
Οι Βλάχοι είναι γηγενής οικογένεια στην παλική και στη Λειβαθώ από το
108.
Βοριά: Στον κώδικα αναφέρονται τριάντα (30) μέλη της οικογένειας Βοριά.
Από αυτά η οικογένεια του Φράγκου Βοριά δωρίζει το 118 κτήματα. Η οικογένεια Βοριά ήρθε στην Κεφαλονιά από την Κέρκυρα από το 1 και
εγκαταστάθηκε στην παλική7 (Χαυδάτα), όπου υφίσταται έως σήμερα.
Βουτσινά: δεκαεννέα (19) μέλη της οικογένειας αυτής αναφέρονται στον κώδικα. Από αυτούς οι Εμμανουήλ, ιερέας Αλέξιος και Ιωάννης δωρίζουν

8. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 44 και 148.
9. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, ό.π., σελ. 183.
0. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 149, ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., τόμ. Α΄, σελ.
9 κ.ε.
1. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, ό.π., σελ. 19.
. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 149.
3. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 10.
4. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 10.
. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., τόμ. Α΄, σελ. 43 κ.ε.
. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 11.
7. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 11.
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κτήματα στη Μονή. Οι Βουτσινά (και ως Βουτζινά) είναι γηγενείς στην
παλική και στη Λειβαθώ από το 1178. Αναφέρονται ως μέλη της αδελφότητας οι ιερομόναχος Ιωνάς (ηγούμενος την περίοδο 1-14), ιερομόναχος Ιωάννης (ίσως ο ίδιος με τον προηγούμενο), ιερομόναχος νικόλαος, ηγούμενος Ζωσιμάς (18-183, στη Μονή προφήτη Ηλία στο Λειβάδι), μοναχός παΐσιος (επίσης στον προφήτη Ηλία).
Γαλάτη: Στον κώδικα αναφέρονται δεκατέσσερα (14) μέλη της οικογένειας
Γαλάτη, η οποία εμφανίζεται στα Χαυριάτα ως γηγενής της παλικής από
το 199. Από αυτά τα τρία (3) προσηλώνουν κτήματα στη Μονή. Όπως
αναφέρθηκε προηγουμένως, το 147 εμφανίζεται ηγούμενος της Μονής,
μέλος της οικογένειας, χωρίς άλλα στοιχεία, ενώ το 11 εμφανίζεται ο
μοναχός Αβέρκιος Γαλάτης (ίσως πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο).
Γίλη: Ο Σπυρίδων Γίλης φαίνεται στον κώδικα να προσηλώνει σταφιδάμπελο
στη Μονή. Για την οικογένεια Γίλη δεν υπάρχουν στοιχεία.
δαμουλιάνου: Στον κώδικα αναφέρονται οκτώ (8) άτομα της οικογένειας δαμουλιάνου, εκ των οποίων ένα προσηλώνει στη Μονή ένα χωράφι. Η οικογένεια είναι γηγενής της παλικής (χωριό δαμουλιανάτα) από το 170
με πολλά μέλη.
δεμπονέρα: Ο Μοναχός δεμπονέρας του Κουβιέλου προσηλώνει στη Μονή
ένα χωράφι. Στον κώδικα αναφέρονται άλλα τρία (3) άτομα της οικογένειας. Η οικογένεια δεμπονέρα είναι γηγενής από το 104 στην παλική και
στη Λειβαθώ71.
δεστούνη: Το 138 η Σταματέλα δεστούνη του δήμου προσηλώνει πολλά
ακίνητα. Η οικογένεια δεστούνη, γηγενής στα Χαυδάτα, εμφανίζεται από
το 113 στην παλική7. Στον κώδικα αναφέροναι και άλλα δώδεκα (1)
μέλη της οικογένειας.
Ερνικού: Τρία (3) μέλη της οικογένειας Ερνικού παραχωρούν στη Μονή κτήματα την περίοδο που καλύπτει ο κώδικας. Αναφέρονται ακόμη άλλα εικοσιεπτά (7) μέλη της οικογένειας. Η οικογένεια έχει ως κέντρο το χωριό
Ερνικάτα, που δεν υπάρχει σήμερα, κοντά και νότια από τα Χαυδάτα
(όπου εμφανίζεται σήμερα το επίθετο). Είναι γηγενής της παλικής από το
10473. Στη Μονή ανιχνεύονται δύο ηγούμενοι από αυτή την οικογένεια, ο
Φιλόθεος (18-1) και ο νεόφυτος (170-17), ενώ και άλλα μέλη

8. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 11.
9. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 1.
70. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 13.
71. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 14.
7. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 14.
73. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 14.
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μόνασαν εκεί (αναφέρονται ο ιερομόναχος Φανουήλ και ένας διάκονος χωρίς όνομα).
Θεοδωρίτζη: Η Αναστασία Θεοδωρίτζη προσηλώνει στη Μονή κήπο το 119.
δεν αναφέρεται άλλο μέλος της οικογένειας στον κώδικα. Η οικογένεια
συναντάται το 13 ως γηγενής στους πρόννους74.
Καμηνάρη: Το 14 προσηλώνεται στη Μονή του προφήτη Ηλία στο Λειβάδι
ο ιερέας Βασίλειος Καμηνάρης του Τζανή του Ιερέα Αποστόλου και δίνει
στη Μονή κτήματα στο Ρίφι και στο Χόχλιο καθώς και βιβλία7. Στον
κώδικα αναφέρονται εβδομήντα επτά (77) άτομα από την οικογένεια. Από
αυτούς δωρίζουν στη Μονή κτήματα οι Γεώργιος, Αλύσανδρος, δήμος του
Ιωάννη, δήμος (παλουμπής) του Γεωργίου, Βαρδάραμος, Θεόδωρος, δημήτριος του Αν..., χήρα και γιοί του Αντωνίου και δημήτριος του δράκου.
Στην οικογένεια αυτή ανήκει ο πρώτος αναφερόμενος ηγούμενος της Μονής, ο Γαβριήλ, από το 18 τουλάχιστον, ενώ πλήθος μελών της μόνασαν
στον Ταφιό διαχρονικά. Ο ιερομόναχος Ακάκιος Καμηνάρης αναφέρεται
ως ηγούμενος της Μονής του προφήτη Ηλία στο Λειβάδι κατά διαστήματα από το 14 έως το 19. Η οικογένεια είναι γηγενής στην παλική7
με τόπο καταγωγής το χωριό Καμηναράτα, στην κτηματική περιφέρεια
του οποίου ανήκει η Μονή και πολλά από τα κτήματά της. Αναφέρεται ήδη
από το 147177. πιθανόν είναι η οικογένεια από την οποία προέρχονται οι
περισσότερες από τις σημερινές οικογένειες του χωριού78.
Καραβάς: Μέλη της οικογένεια Καραβά προσηλώνουν ακίνητα στη Μονή
ήδη από το 19, ιδιαιτέρως ο Σταματέλος το 113. Στον κώδικα αναφέρονται άλλα είκοσι (0) μέλη της. Η οικογένεια απαντάται ως γηγενής
στην παλική και στη Σάμη από το 179, ενώ ένα μέλος της, ο Σάββας,
εμφανίζεται ως μοναχός στη Μονή από το 11.
Καραβίας: Το 134 ο παύλος Καραβίας προσηλώνει στη Μονή χωράφι. Η οικογένεια, έποικοι από την Κρήτη, απαντώνται στην παλική από το
180. Στον κώδικα αναφέρονται έξι () μέλη της.

74. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 1.
7. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, ό.π., σελ. 147.
7. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 1.
77. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Η. πΕνΤΟΓΑΛΟΣ, «νοταριακό Αντίγραφο Καταλόγου του ΙΕ΄ Αιώνα για
δωρητές και Κτήματα της Εκκλησίας του Αγίου νικολάου στο Ρίφι της Κεφαλονιάς», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. , Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, Αργοστόλι,
1977, σελ. 4-9.
78. δΙΟνΥΣΙΟΣ Θ. Γ. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ, Κεφαλληνιακά Χρονικά, ό.π., ΓΕωΡΓΙΟΣ ν. ΜΟΣΧΟπΟΥΛΟΣ, διαθήκες 1801-1900, τόμ. 1 και , Αθήνα, 1989, 1993.
79. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 17.
80. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 17.
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Κατερέλος: Οι αδελφοί Ευστάθιος και Φαράνδος Κατερέλος αφιερώνουν στη
Μονή χωράφι το 139. Συνολικά αναφέρονται δεκαπέντε (1) μέλη της οικογένειας αυτής από τα Χαυδάτα (συνοικισμός Κατερελάτα), η οποία
απαντάται ως γηγενής το 10 στην παλική81. Κατά τον Τσιτσέλη8 συγκαταλέγεται στις προνομιούχες οικογένειες του νησιού, ενώ κατά τον
Μοσχόπουλο83 συμπεριελήφθη στο Συμβούλιο της Κοινότητας το 138.
Κατηφόρης: Τρία (3) μέλη της οικογένειας αυτής αφιερώνουν κτήματα στη
Μονή. Η οικογένεια απαντάται σε πολλές πράξεις στον κώδικα, ενώ αναφέρονται τριανταεπτά (37) μέλη της. Η κτηματική της περιουσία συνορεύει σε πολλές περιπτώσεις με αυτή της Μονής. Επιπλέον, υπάρχει η αναφορά για τη δικαστική διαμάχη, κατά την οποία οι Κατηφόρηδες θεωρούσαν
τη Μονή πατρωνυμική τους (βλ. πρ.). Η οικογένεια απαντάται ως γηγενής της παλικής από το 1184. Ανάμεσα στους μοναχούς της Μονής
απαντάται και ο Αβέρκιος Κατηφόρης την περίοδο 178-1798.
Κεφαλάς: Μεγάλη περιουσία αφήνει στη Μονή η οικογένεια του Βρετού Κεφαλά, σε διάφορες χρονικές περιόδους (19, 13, 137). Αλλά και άλλα
μέλη της οικογένειας ενισχύουν τη Μονή με ακίνητα. Καθίσταται έτσι, σε
έναν από τους μεγάλους δωρητές της Μονής. Στον κώδικα απαντώνται
πενηνταεπτά (7) μέλη της οικογένειας, μεταξύ των οποίων και ο Επίσκοπος, πρώην πολυφέγγους, δαβίδ, που ηγουμένευσε και στη Μονή. Άλλοι ηγούμενοι από την ίδια οικογένεια είναι οι δανιήλ (κατά διαστήματα
από το 19 έως το 10) και Ιωσήφ (κατά διαστήματα από το 18 έως
το 170). Επίσης, στη Μονή μόνασαν και οι Ιερομόναχος χωρίς όνομα και
ιερομόναχος διονύσιος. Η οικογένεια είναι από τις αριστοκρατικές του νησιού8, ενώ εμφανίζεται ως γηγενής στην παλική από το 14087.
Κομητόπουλος: Το 1 ο πέτρος Κομητόπουλος και η σύζυγός του αφιερώνουν στη Μονή χωράφια. Αναφέρονται στον κώδικα άλλα τρία (3) άτομα
της ίδιας οικογένειας, η οποία είναι γηγενής της παλικής από το 10488.
Στη Μονή του προφήτη Ηλία στο Λειβάδι ηγουμένευσε το 178 ο ιερομόναχος νεόφυτος Κομητόπουλος.
Κονταράς: Το 109 ο μοναχός Γιανούτσος Κονταράς προσηλώνει τη Μονή

81. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 18.
8. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., τόμ. Α΄, σελ. 4.
83. ΓΕωΡΓΙΟΣ ν. ΜΟΣΧΟπΟΥΛΟΣ, Ιστορία της Κεφαλονιάς, Τόμος πρώτος, «Από τα Αρχαία Χρόνια ως το 1797», Γ΄ Έκδοση Βελτιωμένη, Αθήνα, 00.
84. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 18.
8. ΓΑΚ-Αρχεία ν. Κεφαλονιάς, ό.π., φάκ. . Κατάστιχο εσόδων-εξόδων της Μονής
8. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., τόμ. Α΄, σελ. 37 κ.ε.
87. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 18.
88. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 19.
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του προφήτη Ηλία στο Λειβάδι στη Μονή του Ταφιού. Οι Κονταρά είναι
άγνωστης προέλευσης και εμφανίζονται το 1 στην παλική89.
Κρασσάς: Από τις μεγάλες αρχοντικές οικογένειες του νησιού90. Το 109 κάποια Κρασσά (χωρίς όνομα) αφιερώνει στη Μονή ένα οικόπεδο. Η οικογένεια είναι γηγενής στην παλική και στο Κάστρο από το 10491. Στον κώδικα αναφέρονται άλλα τέσσερα (4) άτομα από την ίδια οικογένεια.
Κρητικός: Ο νικόλαος Κρητικός αφιερώνει στη Μονή «όσες αγορές έχει κάνει»
το 133. Η οικογένεια Κρητικού αναφέρεται από το 108 ως έποικοι από την
Κρήτη9. Στον κώδικα περιέχονται και άλλα δύο () μέλη της οικογένειας.
Κουβαλιάς: Το 148 προσηλώνεται στη Μονή προφήτη Ηλία στο Λειβάδι ο
ιεροδιάκονος Ιωάννης Κουβαλιάς του Σταμάτη δίνοντας περιουσία σε σπίτια και αγροτεμάχια93. Η προσήλωση λύεται το 14994. Στον κώδικα αναφέρονται επτά (7) άτομα από την οικογένεια. Οι Κουβαλιά είναι γηγενείς
της παλικής9, στο χωριό Κουβαλάτα, στην κτηματική περιφέρεια του
οποίου ανήκει η Μονή του προφήτη Ηλία, ενώ αναφέρεται ως τοπωνύμιο
(στου Κουβαλέα) ήδη από το 149.
Κουβιελάτος: Ο Ανδρέας Κουβιελάτος με διαθήκη το 139 επιβεβαιώνει την
προσήλωση που είχε κάνει στη Μονή του προφήτη Ηλία στο Λειβάδι και
επιπλέον αφήνει στη Μονή όλη του την περιουσία εξ ημισείας με το γιο του
Ιωάννη97. Στον κώδικα δεν αναφέρεται άλλο πρόσωπο από αυτή την οικογένεια, η οποία είναι άγνωστης προέλευσης και εμφανίζεται το 17 μάλλον στην παλική98.
Λευτέρης: Το 13 ο πέρος Λευτέρης προσηλώνει στη Μονή σταφιδάμπελο.
Ουδεμία πληροφορία έχει ανιχνευθεί για την εν λόγω οικογένεια.
Λιτζερής: Το 139 ο Κωνσταντίνος Λιτζερής κληροδοτεί τη Μονή με χωράφι.
Στον κώδικα αναφέρονται άλλα έξι () άτομα της ίδιας οικογένειας. Η οικογένεια είναι άγνωστης προέλευσης και συναντάται στην παλική από το
17099. Στην αδελφότητα της Μονής αναφέρεται ως μέλος ο Αναγνώστης
Ευστάθιος Λιτζερής το 130.

89. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 19.
90. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., τόμ. Α΄, σελ. 80.
91. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 10.
9. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 11.
93. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, ό.π., σελ. 148.
94. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, ό.π., σελ. 149.
9. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 10.
9. ΘΗΣΕΑΣ ΣΤ. ΤΖΑννΕΤΑΤΟΣ, Το πρακτικόν της Λατινικής Επισκοπής Κεφαλληνίας
του 14 και η Επιτομή αυτού, Κριτική έκδοσις αυτών, εν Αθήναις, 19.
97. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, ό.π., σελ. 144.
98. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 10.
99. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 1.
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Λοβέρδος: Το 180 ο Αντωνέλος Λοβέρδος αφιερώνει στη Μονή προφήτη Ηλία
στο Λειβάδι ένα χωράφι100. Το 179 προσηλώνεται στη Μονή προφήτη Ηλία
στο Λειβάδι ο Άντζουλος Λοβέρδος του Χριστόδουλου δίνοντας ελιές101. Η
οικογένεια είναι από τις μεγαλύτερες αρχοντικές οικογένειες της παλικής
και του νησιού, με πολλούς κλάδους, πολλά μέλη στο Συμβούλιο της Κοινότητας, μεγάλη συμβολή στην ιστορία του νησιού, ενώ έχει αναδείξει αξιόλογους επιστήμονες, ανθρώπους των γραμμάτων κλπ10. Είναι γηγενής και
εμφανίζεται στην παλική103, ιδιαιτέρως δε στην Ανωγή (Β. παλική). Στον
κώδικα αναφέρονται σαράντα (40) μέλη της οικογένειας. Από την οικογένεια Ηγουμένευσε στη Μονή ο Συμεών (109;, 111-117, 118-11) ενώ
μόνασαν και άλλα μέλη της. Σημαντικός δωρητής της Μονής εκτός του Συμεών αναδεικνύεται και ο Τζανής. Στον προφήτη Ηλία στο Λειβάδι αναφέρονται ως ηγούμενοι ο δανιήλ το 148-149, ο παρθένιος το 14, ο Γεράσιμος το 1710 και το 1713, ο Μιχαήλ το 174, ο παΐσιος το 1743, ο Άνθιμος
(κλάδος Μαντζουράτου) το 1747 και το 1749, ο Αγάπιος το 17 και το
179, ενώ κι εκεί εμόνασαν κι άλλα μέλη από την οικογένεια.
Μαλασπίνας: Το 11 ο Σταμάτης Μαλασπίνας προσηλώνει στη Μονή μεγάλη περιουσία για λογαριασμό του γιού του Τζατιάνου που πρόκειται να
μονάσει. δεν αναφέρεται το μοναστικό όνομα του Τζατιάνου, αλλά υπάρχει
πολύ μεγάλη πιθανότητα να πρόκειται για τον μετέπειτα ηγούμενο Γαβριήλ (ο Τσιτσέλης (ό.π.) τον αναφέρει και ως Γεράσιμο, μάλλον από λάθος), ο οποίος διοίκησε τη Μονή κατά διαστήματα από το 11 έως το
19, με ιδιαίτερα μεγάλη δραστηριότητα. Η οικογένεια Μαλασπίνα εμφανίζεται από το 19 ως γηγενής στην παλική104. Στον κώδικα αναφέρονται δέκα (10) μέλη της οικογένειας.
Μάντουκας: Το 140 ο ιερέας δημήτριος Μάντουκας προσηλώνει στη Μονή
ένα χωράφι. Στον κώδικα αναφέρονται άλλα οκτώ (8) άτομα από την οικογένεια Μάντουκα, η οποία είναι γηγενής της παλικής εμφανιζόμενη
από το 10410.
Μαυρογιάννης: Το 14 ο Ιάκωβος Μαυρογιάννης προσηλώνει στη Μονή διάφορα ακίνητα. Αναφέρεται άλλο ένα άτομο από την οικογένεια, ο ιερομόναχος Γεράσιμος το 130. Η οικογένεια Μαυρογιάννη (ως Μαυροϊωάννης) είναι γηγενής στη Λειβαθώ και στους πρόννους από το 1410.

100. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, ό.π., σελ. 13.
101. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, ό.π., σελ. 19.
10. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., τόμ. Α΄, σελ. 317 κ.ε.
103. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 1.
104. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 13.
10. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 13.
10. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 14.
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Μελισσηνός: Το 19 ο Μαρίνος Μελισσηνός αφιερώνει στη Μονή ένα χωράφι
και μια ελιά. Στον κώδικα εμφανίζονται άλλα επτά (7) άτομα από την οικογένεια, η οποία ανήκει στις αριστοκρατικές του νησιού107 και εμφανίζονται ως έποικοι από το Μοριά από το 10 στην παλική108.
Μήλας: Το 19 ο Σκινιώτης Μήλας προσηλώνει στη Μονή για το γιό του
Τουμάζο ένα χωράφι, ένα αμπέλι και μια σταφίδα. Ίσως πρόκειται για
την προσήλωση του μετέπειτα ηγουμένου Τιμοθέου Μήλα, του άλλου σημαντικού ηγουμένου της Μονής την περίοδο που καταγράφεται στον κώδικα. Ο Μήλας διοίκησε τη Μονή κατά διαστήματα από το 13 έως το
14. Η οικογένεια Μήλα εμφανίζεται ως έποικοι από τη Ζάκυνθο από το
13 στην παλική109. Στον κώδικα αναφέρονται εννέα (9) μέλη της οικογένειας.
Μηνιάτης: Η οικογένεια Μηνιάτη αναδεικνύεται σε ένα ακόμα μεγάλο δωρητή της Μονής με αφιερώσεις πολλών ακινήτων, την περίοδο που καλύπτει
ο κώδικας. Άξιο παρατήρησης είναι ότι όλες οι δωρεές που αναφέρονται
στον κώδικα γίνονται από γυναίκες-μέλη της οικογένειας. Στον κώδικα
αναφέρονται τριανταένα (31) μέλη της οικογένειας, η οποία σήμερα απαντάται στο Ληξούρι, με ενοριακό ναό τον ναό του Αγίου νικολάου των
Μηνιατών, ενώ το 17ο αι. τη βρίσκουμε να έχει περιουσία στα Καμηναράτα και στα Χαυριάτα. Η οικογένεια είναι από τις προνομιούχες του νησιού110 και εμφανίζεται ως γηγενής στην παλική από το 108111. Όπως
αναφέρθηκε προηγουμένως, ιδρυτής της Μονής εμφανίζεται ο Αρχιμανδρίτης Σπυρίδων Μηνιάτης, αλλά ατεκμηρίωτα. πέραν τούτου, στη Μονή
ηγουμένευσε ο ιερομόναχος Ακάκιος Μηνιάτης κατά διαστήματα από το
13 έως το 1711. Το 1710 αναφέρεται (Τσιτσέλης, ό.π.) ως ηγούμενος ο
ιερομόναχος Ιωάννης, αλλά μη έχοντας άλλα στοιχεία και μη εμφανιζομένου αλλού (σε συμβόλαιο, π.χ.) του συγκεκριμένου ονόματος, μπορούμε να
υποθέσουμε ότι πρόκειται περί του Ακακίου με λάθος όνομα. Επίσης, ο ιερομόναχος Ζωσιμάς Μηνιάτης εγκαταβιοί στη Μονή τουλάχιστον από το
1774 (όπως φαίνεται σε νοταριακή πράξη11) και όχι από το 1833, όπως
αναφέρει ο Τσιτσέλης, ο οποίος θεωρεί ότι ο Ζωσιμάς προΐστατο πνευματικώς των μοναχών.
Μιχαλίτσης: Το 14 ο Εμμανουήλ Μιχαλίτσης αφιερώνει στη Μονή τέσσερα

107. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., τόμ. Α΄, σελ. 388 κ.ε.
108. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 1.
109. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 1.
110. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., τόμ. Α΄, σελ. 44 κ.ε.
111. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 1.
11. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, ό.π., σελ. 19.
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ακίνητα. Στον κώδικα αναφέρονται άλλα έξι () άτομα από την οικογένεια, η οποία εμφανίζεται ως γηγενής (ως Μιχαλίτζης) στην παλική και
στη Σάμη από το 104113.
Μονοκρούσος: δύο προσηλώσεις ακινήτων αναφέρονται την περίοδο του κώδιακ από την οικογένεια Μονοκρούσου. Στον κώδικα γίνεται μνεία επτά
(7) μελών της οικογένειας, η οποία εμφανίζεται ως γηγενής στην παλική
και στο Κάστρο από το 104114. Το 13 αναφέρεται ως μέλος της αδελφότητας της Μονής ο ιερομόναχος Χαρίτων Μονοκρούσος, ο οποίος χρημάτισε ηγούμενος της Μονής της Κυρίας των Αγγέλων το 147.
Μοσχονάς: Το 14 ο δανιήλ Μοσχονάς αφιερώνει στη Μονή ένα αμπέλι.
Επίσης, το 198 ο Κωνσταντίνος Μοσχονάς αφιερώνει στη Μονή μεγάλη
περιουσία. Στον κώδικα αναφέρονται εικοσιτέσσερα (4) μέλη της οικογένειας. Οι Μοσχονά αναφέρονται ως έποικοι από την Κρήτη από το 1
στην παλική11. Στην ατεκμηρίωτη αναφορά για τους πρώτους ηγουμένους της Μονής αναφέρεται ως δεύτερος μετά τον Ιδρυτή ο Αρχιμανδρίτης
παρθένιος Μοσχονάς «εκ Κρήτης» (βλ. πρ.). ως μέλη της αδελφότητας
αναφέρονται, ο Σωφρόνιος το 11, ο παχώμιος και ο δόκιμος Μαρής το
178-179.
Μοσχόπουλος: Οι αδελφοί Θεόδωρος και Λινάρδος Μοσχόπουλος αφιερώνουν
το 13 έναν κήπο στη Μονή. Στον κώδικα αναφέρονται εικοσιένα (1)
μέλη της οικογένειας, η οποία αναφέρεται ως έποικοι από την Ήπειρο στην
πύλαρο και στην παλική από το 1111. Συγκαταλέγεται στις αριστοκρατικές του νησιού και συμπεριελήφθη στο Συμβούλιο της Κοινότητας το
138117.
Μόσχος: Το 119 ο Σταμάτης Μόσχος προσηλώνεται στη Μονή αφιερώνοντας κτήματα. Στον κώδικα δεν αναφέρεται άλλος από αυτή την οικογένεια, για την οποία δε βρέθηκαν άλλα στοιχεία.
Μπλέσας: Το 174 ο Σίμων Μπλέσας δωρίζει ελαιώνες με 177 ελαιόδεντρα στα
ποταμιάνα118. Η οικογένεια είναι έποικοι από τη Μεθώνη εμφανιζόμενοι στο
νησί το 101119 (μετά την άλωση της Μεθώνης από τους Τούρκους).
Μωραΐτης: Το 118 γίνονται δυο αφιερώσεις κτημάτων στη Μονή από μέλη
της οικογένειας Μωραΐτη. Η οικογένεια εμφανίζεται ως έποικη από το

113. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 1.
114. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 1.
11. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 1.
11. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 1.
117. ΓΕωΡΓΙΟΣ ν. ΜΟΣΧΟπΟΥΛΟΣ, «Ιστορία της Κεφαλονιάς», ό.π.
118. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., τόμ. Α΄, σελ. 338.
119. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 17.
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Μοριά στην παλική, τη Λειβαθώ και τη Σάμη από το 10410. Στον κώδικα αναφέρονται τέσσερα (4) μέλη της. Στην ατεκμηρίωτη αναφορά ηγουμένων αναφέρεται ο Ιερομόναχος Αβράμιος ως ηγούμενος την περίοδο
89-918. Στη Μονή της Κυρίας των Αγγέλων αναφέρεται το 14 μοναχός Μωραΐτης χωρίς άλλα στοιχεία.
παρίσης: Το 1 ο Φαράνδος παρίσης αφιερώνει στη Μονή διάφορα ακίνητα.
Στον κώδικα αναφέρονται πέντε () άτομα από την οικογένεια, η οποία είναι γηγενής στην παλική από το 10411.
περδικάρης: Το 14 ο Αλύσανδρος περδικάρης αφιερώνει στη Μονή ένα χωράφι. Η οικογένεια είναι έποικοι από την Κέρκυρα στην παλική από το
11.
περλιγγής: Το 11 η Ζαμπετούλα περλιγγή αφιερώνει στη Μονή χωράφι.
Αναφέρονται τρία (3) άτομα από την οικογένεια στον κώδικα. Οι περλιγγήδες εμφανίζονται ως γηγενείς στην παλική από το 11913.
πετρικός: Το 170 προσηλώνεται στη Μονή προφήτη Ηλία στο Λειβάδι ο δημήτριος πετρικός του Ανδρούτζου και δίνει μια αγελάδα14. Το 194 προσηλώνεται ο ιερέας Ευγένιος πετρικός δίνοντας περιουσία (σπίτι, μερίδιο
από ελαιοτριβείο, κήπο και ελιές)1. Στον κώδικα δεν αναφέρεται άτομο
από αυτή την οικογένεια, η οποία είναι γηγενής της παλικής1 (Θηνιά,
όπου και χωριό πετρικάτα).
πετρίτσης: Το 109 ο Λαμπρινός πετρίτσης αφιερώνει στη Μονή πολύ μεγάλη περιουσία. Στον κώδικα βρίσκουμε τέσσερα (4) μέλη της οικογένειας, η
οποία (ως πετρίτζης) είναι γηγενής στην παλική από το 10417. Αναφέρεται δε και ηγούμενος ο Βενέδικτος πετρίτσης το 1819-1818.
πλουμιστός: Ο Άνθιμος πλουμιστός προσηλώνεται το 14 στη Μονή και
αφιερώνει μεγάλη περιουσία. ως μοναχός παίρνει το όνομα Ακάκιος. δεν
υπάρχουν στοιχεία για τη συγκεκριμένη οικογένεια.
ποριάρης: δύο μέλη της οικογένειας ποριάρη, οι Γεώργιος το 137 και Κωνσταντίνος για το γιο του παναγιώτη την ίδια χρονολογία, αφιερώνουν στη
Μονή μεγάλη περιουσία. Η οικογένεια είναι γηγενής στη Λειβαθώ από το
1919, στο δε κώδικα αναφέρονται οκτώ (8) μέλη της.
10. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 17.
11. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 19.
1. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 170.
13. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 170.
14. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, ό.π., σελ. 11-1.
1. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, ό.π., σελ. 1.
1. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 170.
17. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 170.
18. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., τόμ. Β΄, σελ. 340.
19. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 170.
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πυλαρινός: Ο Μιχαήλ πυλαρινός (αναφερόμενος ως «ευπατρίδης κληρικός»
από τον Τσιτσέλη) όπως προκύπτει από τον κώδικα που βρίσκεται την
εποχή του Τσιτσέλη στα χέρια του Χαριτάτου, γιος γιατρού, προσηλώθηκε
στη Μονή το 177 αφιερώνοντας πολλά κτήματα, αλλά το σύμφωνο διαλύθηκε το 17130. πρόκειται για τον Ηγούμενο Μιχαήλ πυλαρινό που
υπογράφει την παραχώρηση των Κηπουραίων στον Χρύσανθο πετρόπουλο
το 179. Στον κώδικα αναφέρονται έξι () άτομα από την οικογένεια, η
οποία είναι γηγενής της παλικής131. Από αυτά δωρητής αναδεικνύεται ο
Φλώριος το 18. Στο ατεκμηρίωτο σημείωμα του παναρέτου, σχετικά με
τους Ηγουμένους του Ταφιού, αναφέρεται Ηγούμενος παύλος (93-93),
ενώ το 14 ο ιερομόναχος Ακάκιος είναι ηγούμενος (μετοχιάρης;) στο
Τριβή. Το 1718 ηγούμενος στον προφήτη Ηλία στο Λειβάδι είναι ο ιερομόναχος νικόδημος. Οι πυλαρινοί ανήκουν στις προνομιούχες οικογένειες
του νησιού13.
Ραυτόπουλος: Το 1 ο Αντώνιος Ραυτόπουλος προσηλώνει διάφορα ακίνητα
στη Μονή. Οι Ραυτόπουλοι (ως Ραφτόπουλοι) αναφέρονται ως έποικοι από
την Κρήτη στον Ελειό και στην παλική από το 149133. Στον κώδικα επισημαίνονται τέσσερα (4) μέλη της οικογένειας.
Ρουχωτάς: Το 183 ο δόκιμος στη Μονή προφήτη Ηλία στο Λειβάδι δημήτριος Ρουχωτάς προσηλώνει κτήματα στις δροκές (δρακιές;)134. Στον
κώδικα δεν αναφέρεται άλλο μέλος της οικογένειας. Οι Ρουχωτά είναι
άγνωστης προέλευσης και εμφανίζονται το 17 στην παλική13.
Σιμωτάς: Το 11 ο Απόστολος Σιμωτάς αφιερώνει στη Μονή οικόπεδο(;). Οι
Σιμωτά είναι γηγενείς στη Λειβαθώ και στους πρόννους από το 10013.
Στον κώδικα αναγράφονται τέσσερα (4) μέλη της οικογένειας, μεταξύ αυτών και ο μοναχός και οικονόμος της Μονής Βαρλαάμ από το 103.
Τραυλός: Το 137 ο Μαρίνος Τραυλός αφιερώνει στη Μονή μια ελιά. Οι Τραυλοί εμφανίζονται ως γηγενείς στη Λειβαθώ, στους πρόννους και στον
Ελειό από το 101137. Αναφέρεται στον κώδικα και άλλο μέλος της οικογένειας, ο Γεώργιος.
Τυπάλδος: Ο Άντζουλος Τυπάλδος του Χαρίτου είχε δώσει στη Μονή ένα σπίτι στο Αργοστόλι κοντά στη Σάντα Μαρία. Το 194 το σπίτι αυτό ανταλ-

130. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., τόμ. Β΄, σελ. 338.
131. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 171.
13. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., τόμ. Α΄, σελ.  κ.ε.
133. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 171.
134. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, ό.π., σελ. 14.
13. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 17.
13. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 173.
137. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 17.
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λάσσεται με χωράφια του Θεόδωρου Μαυροειδή138. Οι Τυπάλδοι και μάλιστα οι κλάδοι που κατοικούν στα Χαυδάτα εμπλέκονται ιδιαιτέρως στην
ιστορία της Μονής (βλ. προηγούμενα). Στον κώδικα αναφέρονται ενενήντα τρία (93) μέλη της οικογένειας, πολλά από τα οποία ηγουμένευσαν
στη Μονή, με πρώτο αναφερόμενο τον Καλλίνικο το 101-10 ενώ αρκετοί είναι και αυτοί που απλά μόνασαν εκεί. Οι άλλοι ηγούμενοι της Μονής
από την οικογένεια Τυπάλδου είναι οι, Άνθιμος (1718-170), Ζήσιμος ή
Ζωσιμάς (17-174 και 174-17), Λεόντιος (174-173), Γεράσιμος
(από πριν από το 173 έως το 17 κατά διαστήματα), Βενέδικτος Σκαφιδάς (από πριν του 173 έως το 1774 κατά διαστήματα), παΐσιος
Αντζουλάτος (από το 174 έως το 1787 κατά διαστήματα), Λάσκαρης
(17-178) και διονύσιος (αναφέρεται το 1770). Η οικογένεια αναφέρεται από τη Ζαπάντη ως γηγενής από το 10139, ενώ ο Τσιτσέλης140 αναφέρει ότι είναι ιταλικής προελεύσεως, που ήρθε στο νησί επί Τόκκων και
της αποδόθηκε τιμάριο στην παλική. Τα κτήματα των διαφόρων κλάδων
των Τυπάλδων βρίσκονται στην Κατωγή (ν. παλική) με κέντρο τον οικισμό Τυπαλδάτα. Η οικογένεια Τυπάλδου ανήκει στους μεγάλους δωρητές
της Μονής, ήδη από το 19 κατά τον κώδικα.
Φιδίος: Το 170 προσηλώνεται στη Μονή προφήτη Ηλία στο Λειβάδι η Μαργαρίτα Φιδίου χήρα Μαρκαντώνη μαζί με περιουσία141 καθώς και ο γιος
της παναγιώτης Φιδίος14. Η οικογένεια (ως Φιδέος) εμφανίζεται το 1
να έχει έρθει στην Κεφαλονιά από την Κέρκυρα143. δεν αναφέρεται στον
κώδικα.

Επίλογος – Συμπεράσματα
Η Μονή του Ταφιού άνθισε στις δυτικές εσχατιές της παλικής καταγεγραμμένα για πάνω από τριακόσια πενήντα (30) χρόνια. Στη διάρκεια αυτή
συνδέθηκε με σειρά οικογενειών της περιοχής, αλλά και της Κεφαλονιάς γενικότερα. Αυτό αποδεικνύεται από το μεγάλο αριθμό οικογενειών που αφιέρωσαν γη ή κινητή περιουσία στη Μονή, που προσηλώθηκαν μέλη τους, αλλά και
από τον πόλεμο που δέχθηκε η Μονή από διαφόρους ισχυρούς, με κίνητρο πά-

138. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, ό.π., σελ. 187.
139. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 17.
140. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., τόμ. Α΄, σελ. 3 κ.ε.
141. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, ό.π., σελ. 1-13.
14. ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ Α. ΜΟνΟΚΡΟΥΣΟΣ, ό.π., σελ. 1.
143. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑπΑνΤΗ, ό.π., σελ. 177.
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ντα την κάρπωση της μεγάλης της περιουσίας και ισχύος. Θα ήταν ευχής
έργο η ανάληψη προσπάθειας από τους αρμοδίους, για την ανάδειξη του χώρου της Μονής, αλλά και τη λεπτομερέστερη εξιστόριση της παρουσίας της
και της επιρροής της στην παλική και στην όλη Κεφαλονιά, την απάντηση
του μεγάλου ερωτηματικού της ίδρυσής της και την αξιοποίηση όλων αυτών
των στοιχείων προς εμπλουτισμό της Κεφαλονίτικης και, ιδιαίτερα, της παλικισιάνικης πολιτστικής κληρονομιάς και ταυτότητας, ως παρακαταθήκη
προς τις επόμενες γενιές από την ίδια τους την πατρίδα-Μάνα, που όπως
λέει και ο ποιητής «έχει μνήμη, θυμάται, απ’ τον άγιο της κόρφο ποιά βυζάξανε χείλη».

Εικ. 1. Αριθμός πράξεων που καταγράφονται στον κώδικα
ως προς τη χρονολογία εγγραφής

Εκλογή ορθόδοξου σε περιβάλλον καθολικό
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Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου
ομότιμη διευθύντρια Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Στο Ζ΄ Πανιόνιο Συνέδριο, που οργανώθηκε το 2002 στη Λευκάδα, παρουσιάστηκαν δύο ανακοινώσεις συναδέλφων, ειδικών στα ζητήματα που διαπραγματεύτηκαν, σχετικά με το εκκλησιαστικό καθεστώς των υπό Βενετική
κυριαρχία νησιών του Ιονίου. Η διαπίστωση, τότε, του αείμνηστου Κωνσταντίνου Πιτσάκη, πως παραμένει desideratum η συστηματική έρευνα των νομικών ή νομοκανονικών πλευρών της εκκλησιαστικής διοίκησης και του εκκλησιαστικού δικαίου των Ιονίων1, μου έδωσε την αφορμή να ασχοληθώ με μια
περίπτωση που η ιδιομορφία της αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες των εκκλησιαστικών πραγμάτων στα βενετοκρατούμενα Επτάνησα αλλά ταυτόχρονα και
τις γενικές αρχές που είχαν γίνει αποδεκτές από την καθολική Βενετία και το
ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εύστοχα ο ίδιος μελετητής χαρακτήρισε
το καθεστώς της Ανατολικής Εκκλησίας στις περιοχές αυτές ως «ενδιάθετη
επιφύλαξη» (reservatio mentalis), διευκρινίζοντας πως ο όρος δηλώνει την
«εξωτερίκευση βουλήσεως με τρόπο που ο αποδέκτης θα την αντιληφθεί με
την έννοια που του είναι αποδεκτή, αλλά που δεν είναι η δική μας»2. Με άλλους όρους η σκέψη αυτή θα μπορούσε να διατυπωθεί: στοχαστική προσαρμογή του ορθόδοξου κλήρου στο πολιτικό καθεστώς των κατακτητών, καθολικών στο δόγμα.
Η πολιτική φαίνεται πως δεν ήταν μια τέχνη άγνωστη στο Πατριαρχείο,
όπως αποδεικνύεται και στην περίπτωση των Επτανήσων. Και βεβαίως σχετίζεται με τη στοχαστική προσαρμογή που μόλις ανέφερα. Στο πλαίσιο αυτό

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΙΤΣΑΚΗΣ, «Η ανατολική εκκλησία της βενετοκρατούμενης
Επτανήσου. Σε αναζήτηση μιας ανέφικτης “κανονικότητας”, Ζ΄ Πανιόνιο Συνέδριο, Λευκάδα
26-30 Μαΐου 2002. Πρακτικά, τόμ. Α΄, «Πρώτο Τμήμα: Ζητήματα Πολιτισμικής Ιστορίας»,
Λευκάδα: Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 2004, σ. 481.
2. Στο ίδιο, σ. 482.
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πρέπει να εντάξουμε την επιμονή και τη σχολαστικότητα του Πατριαρχείου
για να τηρηθεί και μέσα στο καθολικό πλαίσιο του Βενετού κατακτητή το εκκλησιαστικό τυπικό της ορθόδοξης παράδοσης και φυσικά η ελληνική γλώσσα, παράγοντες που θεωρούνταν ικανοί να διατηρήσουν συνεκτική την κοινωνία των ορθοδόξων που ζούσαν σε βενετοκρατούμενο περιβάλλον.
Ας θυμηθούμε πρώτα κάποια αποφασιστικής σημασίας παρέμβαση του
Πατριαρχείου στα εκκλησιαστικά πράγματα του Ιονίου. Ως τα μέσα τουλάχιστον του 16ου αιώνα στην Κέρκυρα η εκκλησιαστική διοίκηση των ορθοδόξων
έχει ανατεθεί από τη Βενετία στους πρωτοπαπάδες, οι οποίοι προσφεύγουν
στον Πάπα για να κατοχυρώσουν δικαιοδοσίες και προνόμια3. Οι προσπάθειες
του Πατριαρχείου στρέφονται στην τριάδα των νησιών Κεφαλονιά, Ιθάκη και
Ζάκυνθο προκειμένου να τα υπαγάγει υπό τον αμεσότερο έλεγχό του, προσπάθειες που είχαν αρχίσει το 1628, επί της ισχυρής προσωπικότητας του πατριάρχη Κυρίλλου Λουκάρεως. Με μια πράξη αιφνιδιαστική ο πατριάρχης
απέσπασε τότε τα νησιά από την εποπτεία του μητροπολίτη Κορίνθου και τα
προβίβασε σε αρχιεπισκοπή, την οποία ανέθεσε στην επίσης ισχυρή προσωπικότητα του Νικόδημου Μεταξά4. Η Βενετία για ποικίλου λόγους δεν ανέχθηκε την πρωτοβουλία και επέβαλε την ανάκληση αυτού του «νεωτερίζοντος»
γράμματος, όπως αργότερα το χαρακτήρισε ο ίδιος ο εκδότης του, ο πατριάρχης Κύριλλος Α´: τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς με νέο πατριαρχικό γράμμα ο Κύριλλος Λούκαρης ομολογεί πως αναγκάστηκε να άρει την απόφασή
του «ἵνα μὴ δόξωμεν... προσκεκρουκότες» στη βούληση της Βενετίας, όπως
σημειώνεται στο κείμενο5. Η ανατροπή ωστόσο δεν άργησε να έρθει: τέσσερα

3. ΣΠΥΡΟΣ ΧΡ. ΚΑΡΥΔΗΣ, Όψεις της εκκλησιαστικής οργάνωσης στον βενετοκρατούμενο Ελληνικό χώρο, τόμ. 1, «Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Κύθηρα, Πελοπόννησος»,
Αθήνα 2011, σ. 40 επ.
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΘΑΣ, Νεοελληνική Φιλολογία, Αθήνα 1868, σ. 24-28, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΡΕΤΟΣ, Νεοελληνική Φιλολογία, ήτοι κατάλογος των από πτώσεως της
Βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι εγκαθιδρύσεως της εν Ελλάδι βασιλείας τυπωθέντων βιβλίων παρ’ Ελλήνων εις την ομιλουμένην, ή εις την αρχαίαν ελληνικήν γλώσσαν, τόμ. 1, σ.
222-223, ΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΔΕΩΝ, «Νικόδημος Μεταξάς: Κεφαλληνίας ή Νεαπόλεως;», Εκκλησιαστική Αλήθεια 19 (1899), σ. 51 επ. Βλ. ακόμα τη μελέτη του ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ,
«Ο Νικόδημος Μεταξάς μεταξύ εκκλησιαστικών και κοινωνικών αντιθέσεων», Θησαυρίσματα 29 (1999), σ. 28-326, ιδίως σ. 296 επ. και του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΠΙΤΣΑΚΗ, «Σχετικά με
την “τρισεπισκοπή” του Νικοδήμου Μεταξά (1635)», ΣΤ΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Ζάκυνθος 23-2 Σεπτεμβρίου 199, Πρακτικά, τόμ. 3, Αθήνα 2002, σ. 29-303 και τη βιβλιογραφία για τον Νικόδημο που καταγράφεται στη σημ. 1.
5. «...Ἐπειδὴ τό γε νῦν ἀπὸ βεβαίας ἀναφορᾶς ἔγνωμεν καὶ κατενοήσαμεν, τὸ ἡμέτερον
ἐκεῖνον πατριαρχικὸν γράμμα ὡς νεωτερίζον, μεγάλως ἐναντιοῦσθαι τῇ παλαιᾷ τῆς ἐπισκοπῆς τάξει... ἡ μετριότης ἡμῶν... ἀποφαίνεται παραγγέλλουσα ἐκεῖνο τὸ πατριαρχικὸν
γράμμα, ἤτοι πριβιλέγιον τὸ ἄνωθεν, τὸ δοθὲν τῷ θεοφιλεστάτῳ ἀρχιεπισκόπῳ Νεαπόλεως τῷ
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χρόνια αργότερα το Πατριαρχείο, επί της τρίτης πατριαρχίας του Κυρίλλου Α΄
(22 Σεπτεμβρίου 1628 - 4 Οκτωβρίου 1633) ανακτούσε το χαμένο έδαφος και
επανερχόταν στην αρχική του απόφαση: κατηγόρησε τον Ζακύνθιο πρωτοπαπά ότι συμπεριφέρεται σαν επίσκοπος και προβίβασε ξανά την Κεφαλονιά μαζί με την Ιθάκη και τη Ζάκυνθο σε αρχιεπισκοπή, όπως αναφέρεται στο σχετικό πατριαρχικό γράμμα6. Παρά την αστάθεια που ακολουθεί κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, το εκκλησιαστικό καθεστώς της αρχιεπισκοπής, άρα
και της εξάρτησής της από το Πατριαρχείο, παγιώθηκε. Φυσικά ήταν ένα γεωπολιτικό παράδοξο, αφού η επαρχία αυτή δεν υπαγόταν εδαφικά στην επικράτεια του Πατριαρχείου: τα νησιά εξακολουθούσαν να βρίσκονται υπό βενετική κυριαρχία. Επρόκειτο όμως για μια «εκτόπιο» επαρχία, σύμφωνα με αριστοτεχνική διατύπωση της πατριαρχικής γραμματείας. Όπως σημείωνε ο
πατριάρχης Γαβριήλ Δ΄ τον Ιανουάριο του 182, δύο χρόνια πριν από τη χειροτονία του Ιωαννίκιου Άνινου ως αρχιεπισκόπου Κεφαλληνίας που θα μας
απασχολήσει εδώ, ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως δύναται να εγκαθιστά
επισκόπους «οὐ μόνον ταῖς ὑπ’ αὐτὸν ἤδη τελούσαις ἐκκλησίαις..., ἀλλὰ καὶ
ὅσαι ἐκτόπιαι, ὀρθότητι δὲ πίστεως ἐπισεμνυνόμεναι».
Διαπιστώνουμε πως το πλαίσιο άσκησης της δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου τίθεται, για μία ακόμα φορά, υπεράνω των εδαφικών ορίων, με τάσεις

κῦρ Νικοδήμῳ Μεταξᾷ, εἶναι ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ μετέπειτα ἄκυρον». Το κείμενο δημοσίευσε ο
ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, «Ένα ανέκδοτο έγγραφο του Κυρίλλου Λουκάρεως για το Νικόδημο
Μεταξά (Δεκέμβριος 1628)», Κεφαλληνιακά Χρονικά 2 (19), σ. 81-82, από το πρωτότυπο
που σώζεται στο Archivio di Stato di Venezia (Documenti Greci, 314/XIII)· πβ. και όσα αναφέρει ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, «“Ημείς προεβιβάσαμεν... και η αρχή των Ενετών
εκυρώσατο”. Η εκκλησιαστική διοίκηση των Επτανήσων στη συνάφειά της με την πολιτική
διοίκηση», Ζ΄ Πανιόνιο Συνέδριο, Λευκάδα 26-30 Μαΐου 2002. Πρακτικά, τόμ. Α΄, «Πρώτο
Τμήμα: Ζητήματα Πολιτισμικής Ιστορίας», Λευκάδα: Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 2004,
σ. 45-46.
6. «...ὡς ἐμάθομεν καὶ ἐπιστώθημεν νῦν, ὁ ἐν Ζακύνθῳ εὑρισκόμενος πρωτοπαπᾶς παρὰ
τάξιν ἐκκλησιαστικὴν τὰ τῷ ἀρχιερεῖ ἀνήκοντα πράγματα μετερχόμενος ἐνάντιος φαίνεται
τῷ ἱερωτάτῳ ὑμῶν ἀρχιεπισκόπῳ σὺν ἄλλοις τισὶν τῶν ἀρχόντων καὶ ἰδιοποιεῖται τὰ τοῦ
ἀρχιερέως προνόμια». Το κείμενο δημοσίευσαν οι FR. MIKLOSICH-IOS. MÜLLER, Acta et
diplomata graeca medii aevi sacra et profana, τόμ. 5: «Acta et diplomata monasteriorum et
ecclesiarum Orientis» τόμ. 2, Βιέννη 188, σ. 4-6, ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΘΑΣ, Νεοελληνική
Φιλολογία, Αθήνα 1868, σ. 282-284 και ο Π. ΧΙΩΤΗΣ, Ιστορικά Απομνημονεύματα Επτανήσου, τόμ. 6, «Περιέχων την ηθικήν κατάστασιν από Βενετοκρατίας μέχρι των ημερών ημών»,
Ζάκυνθος 188, σ. 135-13· το απόσπασμα στη σ. 135.
. Το πατριαρχικό αυτό γράμμα εξέδωσε ο Ι. ΒΕΛΟΥΔΟΣ, Χρυσόβουλλα και γράμματα
των οικουμενικών πατριαρχών, ανήκοντα εις τους Φιλαδελφείας μητροπολίτας..., Βενετία
1893, σ. 93-98· το απόσπασμα στη σ. 94. Βλ. και όσα σημειώνουν ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, «Ημείς προεβιβάσαμεν...», ό.π., σ. 46 και ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΙΤΣΑΚΗΣ, «Η
ανατολική εκκλησία...», ό.π., σ. 495-499.
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επέκτασης στις υπό βενετική κυριαρχία περιοχές όπου κατοικούσαν ορθόδοξοι
πληθυσμοί8.
Μετά τις ανωμαλίες του πρώτου μισού του 1ου αιώνα «τα πράγματα θα
κυλήσουν ομαλά», σημείωνε ο Παναγιώτης Μιχαηλάρης9.
Τον 18ο αιώνα αρχίζουν τα σύννεφα να πυκνώνουν πάνω από την πανίσχυρη κάποτε Βενετία. Καθώς βαδίζουμε προς τις τελευταίες δεκαετίες, ο έλεγχος τον οποίο ασκούσε η κρατική εξουσία στους υποτελείς αρχίζει να χαλαρώνει, γεγονός που το εκμεταλλεύονται οι ορθόδοξοι υπήκοοί της10. Το κλίμα που
αποπνέουν τα έγγραφα με τα οποία θα ασχοληθώ είναι σαν να προοιωνίζεται
την επερχόμενη πτώση της Γαληνοτάτης.
Eννέα έγγραφα εκδόθηκαν επί της πατριαρχίας του Γαβριήλ Δ΄ από τη
γραμματεία του Πατριαρχείου Kωνσταντινουπόλεως για μία και μόνο υπόθεση, τη χειροτονία του Iωαννίκιου Άνινου ως αρχιεπισκόπου Kεφαλληνίας και
Zακύνθου τον Mάιο του 184.
Tο κείμενό τους το γνωρίζουμε από την πιο έγκυρη πηγή: πριν σταλούν
στους αποδέκτες τους αντιγράφηκαν στον Iερό Kώδικα του Πατριαρχείου
–όπως γινόταν πάντοτε στην πατριαρχική γραμματεία–, όπου σώζονται ως
σήμερα, καταγεγραμμένα στον Κώδικα Ζ΄11. Tα κείμενα τα αρίθμησε ο ίδιος
ο νοτάριος του Πατριαρχείου από το α΄ ως το θ΄ και τα κατέγραψε κάτω από
τον τίτλο: «Ἶσα τῶν εἰς Kεφαληνίαν σταλέντων πατριαρχικῶν γραμμάτων

8. Βλ. το άρθρο της ΓΙΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, «The Ecumenical Patriarchate on the fringes of
the Ionian Sea around the 16th century. Breaks and continuities», An Ecumene of Changes.
Jurisdictional Spaces and Frontiers of the Patriarchate of Constantinople (4th-20th C.), Dan
Ioan Muresan-DominicMoreau (eds), Palgrave-Macmillan (υπό έκδοση).
9. Π.Δ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, «Ἡμείς προεβιβάσαμεν...», ό.π., σ. 46.
10. Σχετικά με τη χειροτονία των ορθόδοξων αρχιερέων σε βενετοκρατούμενες περιοχές
βλ. ενδεικτικά τις μελέτες του Ν. ΤΩΜΑΔΑΚΗ, «Οι ορθόδοξοι παπάδες επί Ενετοκρατίας»,
Κρητικά Χρονικά 13 (1959), σ. 39-2 και M. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ, «H χειροτονία ιερέων της Kρήτης...», Δελτίον της Xριστιανικής Αρχαιολογικής Eταιρείας 4 (1964/5), σ. 31 επ.
11. Πατριαρχικό Αρχειοφυλάκιο, Kώδιξ Z΄, σ. 15-16. Τα κείμενα των δύο από τα έγγραφα αυτά, και μαζί τα σχετικά της εκλογής του Ιωαννίκιου από τον τοπικό κλήρο, δημοσίευσε ο ΜΗΝΑΣ ΧΑΜΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα στη μελέτη του «Πατριαρχικαί Πινακίδες», Eκκλησιαστική Αλήθεια 2 (1881-2), σ. 253-255. Ας σημειωθεί πως ο
HΛΙΑΣ TΣΙΤΣΕΛΗΣ στο κεφάλαιο το αναφερόμενο στον Ιωαννίκιο Άνινο της μελέτης του Kεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. 2, Αθήνα 1960, σ. 158 επ. δημοσιεύει ελληνική μετάφραση του
Πρακτικού της εκλογής του από τον ορθόδοξο κλήρο της Κεφαλληνίας την 21η Οκτωβρίου
183, χωρίς όμως να γνωρίζει την ύπαρξη των δύο εγγράφων που μας απασχολούν εδώ και
που το κείμενό τους είχε ήδη δημοσιεύσει από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα ο Μηνάς Χαμουδόπουλος. Από τη θέση αυτή επιθυμώ να ευχαριστήσω τον Αρχειοφύλακα του Οικουμενικού Πατριαρχείου Μ. Αρχιμανδρίτη κ. Βησσαρίωνα για τη φροντίδα του να μου αποστείλει
–σεπτῇ πατριαρχικῇ ἐντολῇ ἀλλὰ ἰδίοις κόποις– φωτογραφίες των εγγράφων, ώστε να δώσω
διπλωματική έκδοση όλων των σχετικών κειμένων.
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διὰ τὴν χειροτονίαν τοῦ ἀρχιεπισκόπου Kεφαληνίας καὶ Zακύνθου κυρίου Ἰωαννικίου Ἀνίνου».
Tο πρώτο κείμενο είναι η «πατριαρχική έκδοσις», η άδεια που χορηγήθηκε
από τον πατριάρχη για να γίνει η χειροτονία του νέου ιεράρχη. Στην επιγραφή
σημειώνεται: «αον Ἡ ἔκδοσις π(ατ)ριάρχ(ου)». Από την αρχή ήδη του κειμένου διευκρινίζεται το περιεχόμενο:
† Ἡ μετριότης ἡμῶν διὰ τῆς παρούσης ἡμετέρας π(ατ)ριαρχικῆς ἐκδόσεως προτρέπεται καὶ ἄδειαν δίδωσι..., ὅπως... κατὰ τὴν ἱερὰν τῆς
ἐκκλησίας τάξιν καὶ κανονικὴν διατύπωσιν ἡμετέρᾳ πατριαρχικῇ προτροπῇ καὶ ἀδείᾳ ἐκτελέσητε τὰς κανονικὰς ψήφους περὶ τῆς ἁγιωτάτης
ἀρχιεπισκοπῆς Κεφαληνίας καὶ Ζακύνθου.
Η χρονολογία του εγγράφου σημειώνεται στο τέλος: «Ἐν ἔτει σ(ωτη)ρίῳ
χιλιοστῷ ἑπτακοσιοστῷ ὀγδοηκοστῷ τετάρτῳ, κατὰ μῆνα Μάϊον:-»12.
Mε το έγγραφο αυτό ο πατριάρχης Γαβριήλ Δ΄ έδινε εντολή στον μητροπολίτη Xριστιανουπόλεως και Tριπολιτσάς Mακάριο να μεταβεί, συνοδευόμενος
από τους επισκόπους Αμυκλών και Kορώνης, στην Kεφαλληνία προκειμένου
να χειροτονήσουν τον εκλεγμένο ήδη από τον τοπικό κλήρο, σύμφωνα με την
επικρατούσα συνήθεια, Iωαννίκιο Άνινο ως αρχιεπίσκοπο.
Όσα καταγράφονται στο επίσημο αυτό έγγραφο αποκαλύπτουν όχι μόνο
το τυπικό που έπρεπε να ακολουθηθεί, αλλά κυρίως –και αυτό είναι που μας
ενδιαφέρει εδώ– το πνεύμα με το οποίο η επίσημη εκκλησιαστική αρχή των ορθοδόξων, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, προσπαθούσε να επιβάλει την
εξουσία της και να διατηρήσει, και στην περίπτωση των υποτελών της Γαληνοτάτης, τις ίδιες αρχές όπως αυτές ίσχυαν στον τουρκοκρατούμενο γεωγραφικό χώρο στον οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία εἶχε επιτύχει τη νομιμοποίησή
της. Χαρακτηριστική είναι μια φράση στην οποία πολύ συχνά προσέφευγε σε
παρόμοιες περιπτώσεις το Πατριαρχείο προκειμένου να νομιμοποιήσει την αρμοδιότητά του, φράση η οποία παρατίθεται και τώρα, στην περίπτωση της αρχιεπισκοπής Κεφαλληνίας και Ζακύνθου: «ἀνέκαθεν καὶ ἐξ ἀρχῆς ὑποκειμένης οὔσης τῷ... καθ᾽ ἡμᾶς ἁγιωτάτῳ π(ατ)ριαρχικῷ ἀποστολικῷ καὶ οἰκουμενικῷ θρόνῳ»13. Και διευκρινίζεται πως οι τοπικές εκκλησιαστικές αρχές
ζήτησαν –ἐδέοντο σημειώνεται– την άδεια τοῦ πατριάρχη, ώστε η χειροτονία
να είναι κανονική και νόμιμη. Υποδεικνύεται λοιπόν πως θα ακολουθηθεί το
τυπικό που ακολουθείται στις περιπτώσεις εκλογής αρχιερέων σε εκκλησιαστικές επαρχίες του Πατριαρχείου:

12. Κείμενο αον, στ. 3-8.
13. Κείμενο γον, στ. 5.
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... κατὰ τὴν ἱερὰν τῆς ἐκκλησίας τάξιν καὶ κανονικὴν διατύπωσιν ἡμετέρᾳ πατριαρχικῇ προτροπῇ καὶ ἀδείᾳ ἐκτελέσητε τὰς κανονικὰς ψήφους περὶ τῆς ἁγιωτάτης ἀρχιεπισκοπῆς Κεφαληνίας καὶ Ζακύνθου, δι᾽
ὑπομνήματος καταγεγραμμένου ἐν τῷ ἱερῷ αὐτῆς κώδικι εἰς διηνεκῆ
ἔνδειξιν καὶ ἀσφάλειαν14.
Αφού τηρηθεί αυτό το τυπικό, θα χειροτονηθεί από τους τρεις απεσταλμένους του πατριάρχη ο «προεκλελεγμένος, κατά την τοπικήν συνήθειαν» Ιωαννίκιος. Τέλος, δίνεται εντολή η χειροτονία να γίνει στην εκκλησία της Θεοτόκου Ρεκαντζή, ναό την εποχή εκείνη μεγαλοπρεπή, με κτήτορες την οικογένεια Ρακαντζή, καταγόμενη κατά πάσα πιθανότητα από την πόλη Ρακάν του
Πόντου.
Και η Γαληνοτάτη; Όσα παρακολουθήσαμε ως τώρα δίνουν την εντύπωση, πως έχουμε να κάνουμε με τη χειροτονία ενός αρχιερέα κάποιας επαρχίας
που βρισκόταν στο γεωγραφικό χώρο της δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου. Μόνο που η εκλογή του, που είχε φυσικά προηγηθεί, έγινε «κατά την τοπικήν συνήθειαν», την οποία είχε επιβάλει η Βενετία. Στο τρίτο πατριαρχικό γράμμα
γίνεται σαφής αναφορά στη βενετικὴ αρχή, στην οποία και αναγνωρίζει ο πατριάρχης την πολιτική επικυριαρχία. Ο νέος αρχιεπίσκοπος, σύμφωνα με το
κείμενο, θα χειροτονηθεί «συναινέσει καὶ τῆς ὑψηλοτάτης ἀριστοκρατίας τῶν
Ἐνετῶν κατὰ τὴν ἀνέκαθεν καὶ ἐξαρχῆς τοπικὴν συνήθειαν»15.
Ωστόσο η διευθέτηση του πλέγματος των εξουσιών –και της διεκδίκησής
τους– δεν εξαντλείται στις αναφορές που εντοπίσαμε ως τώρα. Ο νεοεκλεγόμενος θα ασκεί τα καθήκοντά του σε έδαφος που βρίσκεται υπό βενετική κυριαρχία και για το λόγο αυτό ζητήθηκε η συναίνεσή της, όμως την άδεια για
τη χειροτονία θα την δώσει ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο οποίος
εδρεύει σε έδαφος που βρίσκεται υπό οθωμανική κυριαρχία. Άλλη μια εξουσία
που θα πρέπει να ενημερωθεί και να δώσει και αυτή τη σχετική άδεια. Στους
στίχους 16-1 τοῦ κειμένου γ΄ διαβάζουμε πως η χειροτονία θα γίνει «ἀδείᾳ
καὶ εἰδήσει τῆς ὑψηλῆς Πόρτας»16.
Αφού παρακολουθήσαμε το παιχνίδι της εξουσίας ανάμεσα στο Πατριαρχείο και τους κυριάρχους, την Γαληνοτἀτη και την Υψηλή Πύλη, ας δούμε με
ποιόν τρόπο διευθετήθηκαν τα πρακτικά ζητήματα της χειροτονίας.
Κάθε χειροτονία απαιτεί την παρουσία τριών αρχιερέων για να είναι νόμι-

14. Κείμενο αον, στ. -9.
15. Κείμενο γον, στ. 10.
16. Βλ. όσα αναφέρει ο ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ, «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον
και οι ορθόδοξοι ιεράρχαι της Βενετίας», Φωτίειος Βιβλιοθήκη, Μέρος Πρώτον, Κωνσταντινούπολη 1933, σ. 34 επ.
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μη. Μολονότι ο υποψήφιος αρχιεπίσκοπος στην επιστολή του προς τον πατριάρχη είχε ζητήσει να οριστούν δύο επίσκοποι για τη χειροτονία του1, ο πατριάρχης του απαντά πως οι κανόνες επιβάλλουν σε κάθε χειροτονία να παρίστανται τρεις ιεράρχες. Ορίζει λοιπόν στο πατριαρχικό γράμμα πως δύο επίσκοποι, ο Αμυκλών και ο Κορώνης, θα συμπληρώσουν μαζί με τον μητροπολίτη Χριστιανουπόλεως Μακάριο τον απαιτούμενο αριθμό18. Όμως τίθεται και
εδώ ένα ζήτημα εξουσίας, σε μικρότερη φυσικά κλίμακα: πρέπει και οι επίσκοποι με τη σειρά τους να διαθέτουν την άδεια του προϊσταμένου τους, του
μητροπολίτη Παλαιών Πατρών και του μητροπολίτη Λακεδαιμονίας αντίστοιχα, προκειμένου να μεταβούν στην Κεφαλονιά, μολονότι φυσικό θα ήταν
να αρκούσε η εντολή του πατριάρχη. Όλο το ριπίδι των εξουσιών βλέπουμε να
αναπτύσσεται και να αποκαλύπτεται στο έγγραφο αυτό.
Ας περάσουμε τώρα στην πλευρά του υποψηφίου για χειροτονία. Πλούσιες
είναι οι πληροφορίες που αντλούμε για το θέμα αυτό αλλά και για τις λεπτομέρειες τις σχετικές με τον υποψήφιο αρχιερέα από το τέταρτο πατριαρχικό
γράμμα, το οποίο απευθυνόταν στον υποψήφιο και που αριθμήθηκε από λάθος
του νοταρίου και αυτό ως γ΄. Πληροφορούμαστε πως ο Ιωαννίκιος είχε ήδη
στείλει τα αποδεικτικά της εκλογής του από τον τοπικό κλήρο καθώς και την
ομολογία πίστεως: ο πατριάρχης τον διαβεβαιώνει πως έλαβε «ἓν γράμμα σου
μετὰ ὁμολογίας τῆς πίστεως, ὁμοῦ καὶ ἓν ἄλλο ἐνσφράγιστον δηλωτικὸν τῆς
ἐκλογῆς σου»19.
Είχε ακόμα στείλει το σύνηθες «φιλότιμον» που αποτελείτο από το σεβαστό ποσό των 100 βενέτικων φλωρίων. Η καταβολή φαίνεται πως δεν έγινε
αγόγγυστα από τη μεριά του υποψηφίου. Το πληροφορούμαστε από τον αυστηρό τόνο με τον οποίο ο πατριάρχης του γράφει, πως δεν κατανοεί γιατί διατυπώθηκε από μέρους του τοιαύτη «οἰμωγὴ καὶ τοσοῦτος κλαυθμός», γιατί
παραπονέθηκε πως τα εισοδήματα της επαρχίας του είναι λιγοστά, αφού η
Μεγάλη Εκκλησία δεν του ζήτησε τίποτε παραπάνω από τη συνήθη φιλοτιμία, το σταθερό ποσό που κατέβαλλε κάθε χειροτονούμενος20.
Τέλος, με το γράμμα αυτό ο πατριάρχης απαντούσε σε ερώτηση του νέου

1. Κείμενο γον [=δον], στ. 8. Το κείμενο της επιστολής που απέστειλε ο Ιωαννίκιος στο
Πατριαρχείο, με ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου 184, δημοσίευσε ο ΜΗΝΑΣ ΧΑΜΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ,
ό.π., σ. 253-254.
18. Κείμενο γον [=δον], στ. 13-15.
19. Κείμενο γον [=δον], στ. 5-6.
20. Παραθέτω το σχετικό χωρίο του πατριαρχικού γράμματος: «... μεγάλως ἠπορήσαμεν,
διὰ τί καὶ πόθεν τοιαύτη οἰμωγὴ καὶ τοιοῦτος κλαυθμὸς διὰ τὰ εἰσοδήματα τῆς ἐπαρχίας ταύτης, εἰς καιρὸν ὁποῦ ὁ καθ᾽ ἡμᾶς οἰκουμενικὸς π(ατ)ριαρχικὸς θρόνος δὲν ἀποβλέπει παντελῶς εἰς τοιαῦτα, ἐκτὸς μόνης τῆς ἀνέκαθεν καὶ ἐξ ἀρχῆς συνήθους φιλοτιμίας», Κείμενο
γον [=δον], στ. 9-12.
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αρχιεπισκόπου σχετικά με ποιες διατάξεις θα πρέπει να ακολουθεί όταν θα
κρίνει ζητήματα οικογενειακού δικαίου, αν θα ακολουθεί τον Αρμενόπουλο ή
κάποια πρόσφατη νομοκανονική συλλογή. Του διευκρινίζει πως θα εφαρμόζει
στην επαρχία του τις ίδιες διατάξεις που εφαρμόζει η Μεγάλη Εκκλησία στην
επικράτειά της: ό,τι ορίζεται στην Εξάβιβλο του Αρμενόπουλου όπως εκτίθεται από τον Αλέξιο Ισπανό. Αναφέρεται φυσικά στον Αλέξιο Σπανό, ο οποίος
είχε αποδώσει και εκδώσει στη δημώδη το 144 στη Βενετία την Εξάβιβλο
του Αρμενόπουλου21. Το σημείο αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς
αποδεικνύει πως η εποπτεία του Πατριαρχείου στους υπό βενετική κυριαρχία
ορθόδοξους πληθυσμούς ήταν απολύτως όμοια με εκείνη που ασκούσε η εκκλησιαστική αρχή στο υπό οθωμανική κυριαρχία ποίμνιο. Με άλλα λόγια, γίνεται φανερό πως ο διοριζόμενος από το Πατριαρχείο αρχιερέας θα δίκαζε τις
υποθέσεις οικογενειακού δικαίου των ορθοδόξων που ζούσαν υπό την εξουσία
της Γαληνοτάτης με τον ίδιο τρόπο και προσφεύγοντας στις ίδιες διατάξεις τις
οποίες η Μεγάλη Εκκλησία εφάρμοζε στους υπηκόους της Υψηλής Πύλης. Η
εντολή του πατριάρχη είναι σαφής:

... οἱ αὐτοὶ νόμοι νὰ ἐνεργοῦνται ἀπαραχάρακτοι, καὶ νὰ φυλάττωνται
ἀπαράτρεπτοι παρὰ πάντων τῶν εὐσεβῶν αὐτόθι καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν μὲ τὴν καλὴν καὶ προσεκτικὴν ἐπιμέλειαν καὶ ἐπιστασίαν
σου22.
Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να παρατηρήσουμε, πως ο πατριάρχης
συνιστά στον νεοχειροτονηθέντα να εφαρμόζει τη δημώδη εκδοχή της Εξαβίβλου, εκδοχή η οποία είχε τυπωθεί μόλις πριν από 40 χρόνια. Οι ιστορικοί του
δικαίου θα έχουν έδαφος για διερεύνηση, καθώς γνωρίζαμε πως το Πατριαρχείο χρησιμοποιούσε το αυθεντικό κείμενο του Αρμενόπουλου, στη λόγια
γλώσσα.
Ακολουθούν στον Κώδικα Ζ΄ δύο γράμματα τα οποία απηύθυνε ο πατριάρ-

21. Πρόκειται για μία από τις τρεις αποδόσεις στη δημώδη της Εξαβίβλου του Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου που έχουν εντοπιστεί· βλ. Δ.Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Ένας Αρμενόπουλος που ήταν σε αφάνεια. Μία ακόμα αθησαύριστη απόδοση της “Εξαβίβλου” στη δημώδη
(ante 141)», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου [της
Ακαδημίας Αθηνών] 42 (2010), σ. 221-230. Εδώ ο πατριάρχης αναφέρεται φυσικά στην
έντυπη δημώδη εκδοχή του Αλέξιου Σπανού, δημοσιευμένη για πρώτη φορά στη Βενετία το
144, έκδοση που γνώρισε έκτοτε αρκετές επανεκδόσεις· βλ. ΝΙΚΟΣ ΒΕΗΣ, «Αρμενοπουλικά
Ανάλεκτα. Εκδόσεις εν τη κοινή της Εξαβίβλου του Αρμενοπούλου 144-1820», Τόμος Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου επί τη εξακοσιετηρίδι της Εξαβίβλου αυτού (1345-1945), Θεσσαλονίκη 1952, σ. 381-393.
22. Κείμενο γον [=δον], στ. 2-29.
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χης στους μητροπολίτες Παλαιών Πατρών και Λακεδαιμονίας αντίστοιχα
και αφορούν την ίδια υπόθεση. Τους ζητά να παρακινήσουν τους δύο επισκόπους να σπεύσουν στην Κεφαλονιά για τη χειροτονία. Επί της ουσίας, τους
ενημερώνει και κατά κάποιον τρόπο ζητά ως προϊστάμενοι των δύο επισκόπων
να συναινέσουν στην πατριαρχική επιλογή και απόφαση.
Το έβδομο γράμμα απευθύνεται στον μητροπολίτη Κορίνθου με αίτημα να
διευκολυνθεί κατά την οδοιπορίαν του ο ιερομόναχος Ευγένιος, ο οποίος έφθασε από την Κεφαλονιά για την υπόθεση της χειροτονίας του Ιωαννικίου.
Το όγδοο πατριαρχικό γράμμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς
αποκαλύπτει μια άλλη διάσταση, τον κίνδυνο που ενδεχομένως απειλούσε
τους συμμετέχοντας στην αποστολή. Ο πατριάρχης δίνει εντολή στον επικεφαλής της, τον μητροπολίτη Χριστιανουπόλεως, να εφοδιάσει τον ιερομόναχο Ευγένιο με γράμμα που θα δηλώνει ότι ταξιδεύει με την ιδιότητα του
εξάρχου, του απεσταλμένου δηλαδή του πατριάρχη, ώστε να τύχει προστασίας σε τυχόν συνάντηση με ληστές. Προφανώς ο Ευγένιος, υπήκοος Βενετίας και Επτανήσιος, δεν ήταν εξοικειωμένος με τέτοιες δυσάρεστες συναντήσεις και μια στοιχειώδης κάλυψη θα του ήταν αναγκαία. Δυστυχώς δεν
αντιγράφηκε στον κώδικα του Πατριαρχείου το πλήρες κείμενο του γράμματος αυτού, ώστε να γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες, καταγράφηκε
μόνο περιληπτικά το περιεχόμενό του. Κατά συνέπεια μόνο υποθέσεις μπορούμε να διατυπώσουμε για τον τρόπο που θα μπορούσε να ήταν αποτελεσματική η επίδειξη ενός τέτοιου γράμματος. Θα απέτρεπε τους ληστές;
Προφανώς όχι. Σε περίπτωση που θα συνέβαινε κάποιο τέτοιο ατύχημα, το
θύμα, εν προκειμένω ο Ευγένιος θα μπορούσε να το επιδείξει στις αρχές,
ώστε να θεμελιώσει την ιδιότητα με την οποία ταξίδευε και είτε να διεκδικήσει τα απωλεσθέντα είτε να πετύχει την απελευθέρωσή του, αν προέκυπτε
μια τέτοια επιπλοκή.
Η ένατη τέλος πατριαρχική επιστολή, που φέρει την αρίθμηση θ΄, ήταν
«κεκρυμμένη», όπως την χαρακτηρίζει στο ίδιο το κείμενό της. Την είχε εγχειρίσει προσωπικά ο μητροπολίτης Κορίνθου εκ μέρους του πατριάρχη στον
μητροπολίτη Χριστιανουπόλεως. Με το γράμμα αυτό ο πατριάρχης απευθυνόταν στον επικεφαλής της αποστολής αρχιερέα Χριστιανουπόλεως και τον
εξουσιοδοτούσε, στην περίπτωση που οι δύο επιλεγέντες επίσκοποι εμποδίζονταν για κάποιον λόγο να συμμετάσχουν, να επιλέξει μόνος του αντικαταστάτες και να πάνε όλοι στην Κεφαλονιά για τη χειροτονία, χωρίς άλλη χρονοτριβή. Η τελευταία φράση του γράμματος μάς διαφωτίζει και για κάτι
ακόμα, πως οι μετέχοντες στην αποστολή της χειροτονίας δικαιούντο κάποιας αποζημίωσης, καθοριζόμενη από το Πατριαρχείο και διευκρινίζεται πως οι
τυχόν αντικαταστάτες δεν θα πρέπει να ζητήσουν μεγαλύτερη αμοιβή από τη
συνήθη:
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... νὰ πάρῃ μαζῆ του συλλειτουργὸν ὅποιον ἄλλον ἐπίσκοπον εὕρῃ εὔλογον καὶ εὐθὺς χωρὶς ἀργοπορίαν νὰ ὑπάγουν εἰς Κεφαληνίαν καὶ νὰ μὴν
ζητήσουν τίποτες περισσότερον ἀπὸ τὸ συνειθισμένον23.
Συνοψίζω την εικόνα που μας πρόσφεραν οι πηγές που εξετάζουμε.
Το 184 που εκδίδονται τα εννέα πατριαρχικά γράμματα για τη χειροτονία
του αρχιεπισκόπου Ιωαννίκιου Άνινου, η Γαληνοτάτη βρίσκεται λίγο πριν από
την οριστική πτώση, με φυσική συνέπεια το ενδιαφέρον για τους ορθόδοξους
υπηκόους της να είναι περιορισμένο. Παρέμενε βεβαίως εν ισχύι η πολιτική
την οποία εφάρμοζε εξ αρχής η Βενετία, να εκλέγεται στα κατοικούμενα από
ορθοδόξους εδάφη της ο αρχιερατικός προϊστάμενος από τον τοπικό κλήρο. Η
επιλογή αυτή παρέκκλινε φυσικά από το τυπικό του Πατριαρχείου, το οποίο
όμως την είχε αποδεχθεί, όπως με ενάργεια βλέπουμε και στην περίπτωση
της χειροτονίας του αρχιεπισκόπου Κεφαλληνίας και Ζακύνθου. Η πολιτική
που άσκησε το Πατριαρχείο, να αναγνωρίζει την εξουσία των κυριάρχων στις
ορθόδοξες επαρχίες του, αποδείχθηκε πως του επέτρεψε να κατοχυρώνει και
ταυτόχρονα να επεκτείνει τη δικαιοδοσία του μόλις οι συνθήκες άφηναν κάποιο
τέτοιο περιθώριο.
Ο χρόνος απέδειξε πως η πολιτική αυτή διατήρησε συνεκτική την ορθόδοξη
κοινωνία, είτε αυτή κατοικούσε στα υπό την οθωμανική κυριαρχία εδάφη είτε
στα βενετοκρατούμενα μέρη.

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Πατριαρχικό Αρχειοφυλάκιο, Κωνσταντινούπολη
Κώδιξ Ζ΄, σ. 15-16
σ. 15 Ἶσα τῶν εἰς Κεφαληνίαν σταλέντων πατριαρχικῶν γραμμάτων διὰ
τὴν χειροτονίαν τοῦ ἀρχιεπι|2σκόπου Κεφαληνίας καὶ Ζακύνθου κυρίου Ἰωαννικίου Ἀνίνου
|3 αον: ἡ ἔκδοσις: π(ατ)ριάρχου:
† Ἡ μετριότης ἡμῶν διὰ τῆς παρούσης ἡμετέρας π(ατ)ριαρχικῆς ἐκδόσεως προτρέπεται καὶ ἄδειαν δίδωσι σοὶ τῷ ἱερωτάτῳ |4 μητροπολίτῃ Χριστιανουπόλεως καὶ Τριπολιτσᾶς, ὑπερτίμῳ καὶ ἐξάρχῳ πάσης Ἀρκαδίας, ἐν ἁγίῳ
πνεύματι ἀγαπητῷ ἀδελφῷ |5 καὶ συλλειτουργῷ ἡμῶν κὺρ Μακαρίῳ, ὅπως

23. Κείμενο θον, στ. 2-4.
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παραλαβὼν μετὰ σεαυτοῦ δύω ἐπισκόπους, τὸν Ἀμυκλῶν καὶ τὸν Κορώνης, |6
καὶ ἀπελθὼν εἰς τὴν νῆσον Κεφαληνίαν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῶν γενεθλίων τῆς
ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τοῦ Ῥεκαντζῆ | ἐπονομαζομένῃ,
πρῶτον μὲν κατὰ τὴν ἱερὰν τῆς ἐκκλησίας τάξιν καὶ κανονικὴν διατύπωσιν
ἡμετέρᾳ πατριαρχικῇ |8 προτροπῇ καὶ ἀδείᾳ ἐκτελέσητε τὰς κανονικὰς ψήφους περὶ τῆς ἁγιωτάτης ἀρχιεπισκοπῆς Κεφαληνίας καὶ Ζακύνθου, δι᾽ ὑπομνή|9ματος καταγεγραμμένου ἐν τῷ ἱερῷ αὐτῆς κώδικι εἰς διηνεκῆ ἔνδειξιν
καὶ ἀσφάλειαν. Εἶτα δὲ ἐν τῇ αὐτῇ ἐκκλησίᾳ ἔχων |10 συλλειτουργοὺς τοὺς
αὐτοὺς δύω ἐπισκόπους, ἐκτελέσῃς τὴν ἱερὰν λειτουργίαν ἀρχιερατικῶς μετὰ
πάσης τῆς κανονικῆς |11 παρατηρήσεως καὶ χειροτονήσῃς ἀρχιεπίσκοπον
Κεφαληνίας καὶ Ζακύνθου τὸν αὐτόθι προεκλελεγμένον κατὰ τὴν τοπικὴν |12
συνήθειαν πανοσιώτατον ἐν ἱερομονάχοις κὺρ Ἰωαννίκιον Ἀνῖνον. Ἐπὶ τοῦτο
γάρ σοι ἐστάλη καὶ ἡ παροῦσα ἡμετέρα |13 π(ατ)ριαρχικὴ ἔκδοσις:
Ἐν ἔτει σ(ωτη)ρίῳ χιλιοστῷ ἑπτακοσιοστῷ ὀγδοηκοστῷ τετάρτῳ, κατὰ
μῆνα Μάϊον: †
|14 [Ὁ] Κωνσταντινουπόλεως:
3 π(ατ)ριάρχου: om X | 5 δύω: δύο Χ | 6 Ῥεκαντζῆ: Ῥακανζῆ Χ |  ἐπονομαζομένη: ἐπονομένη Χ | 10 δύω: δύο Χ | 12 τοῦτο: τούτῳ Χ | 14 [Ὁ] Κωνσταντινουπόλεως: Ὁ Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφός Χ
Το γράμμα έχει εκδοθεί από τον Μηνά Χαμουδόπουλο, «Πατριαρχικαί Πινακίδες», Eκκλησιαστική Αλήθεια 2 (1881-2), σ. 253-255. Στο υπόμνημα
που προηγείται οι αναγνώσεις του Χαμουδόπουλου δηλώνονται με Χ.

βον
Ἡ ὁμολογία τῆς πίστεως ῥητῶς ἀπ᾽ ἀρχῆς μέχρι τέλους γεγραμμένη καὶ
ἐπιβεβαιωμένη παρὰ |2 τῆς σεβασμιωτάτης παναγιότητος.
γον
† Γαβριὴλ ἐλέῳ Θ(εο)ῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καὶ οἰκουμενικὸς π(ατ)ριάρχης:
|2 † Ἱερώτατε μητροπολίτα Χριστιανουπόλεως καὶ Τριπολιτσᾶς, ὑπέρτιμε
καὶ ἔξαρχε πάσης Ἀρκαδίας, ἐν ἁγίῳ πνεύματι ἀγα|3πητὲ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ τῆς ἡμῶν μετριότητος κὺρ Μακάριε, χάρις εἴη σου τῇ ἱερότητι καὶ
εἰρήνη παρὰ Θ(εο)ῦ.
Διὰ |4 τῆς παρούσης ἡμετέρας π(ατ)ριαρχικῆς ἐπιστολῆς δηλοποιοῦμεν
αὐτῇ, ὅτι τῆς ἁγιωτάτης ἀρχιεπισκοπῆς Κεφαληνίας καὶ Ζακύν|5θου ἀνέκαθεν καὶ ἐξ ἀρχῆς ὑποκειμένης οὔσης τῷ καθ᾽ ἡμᾶς ἁγιωτάτῳ π(ατ)ριαρχικῷ
ἀποστολικῷ καὶ οἰκουμενικῷ θρόνῳ |6 διά τε βασιλικῶν θεσπισμάτων καὶ συνοδικῶν ἀποφάσεων, ὡς ἐν τοῖς τυπικοῖς καὶ τακτικοῖς φαίνεται, καὶ ἐστερη-
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μένης ἤδη | οὔσης ἀρχιερατικῆς ἐπισκέψεως, προσεκομίσθησαν τῇ ἡμῶν μετριότητι συνοδικῶς προκαθημένῃ ἐνυπόγραφα |8 καὶ ἐνσφράγιστα ἐκεῖθεν
γράμματα διαλαμβάνοντα, ὅτι κοινῇ γνώμῃ τῶν ἐντιμοτάτων κληρικῶν τῆς
ἁγι|9ωτάτης ἀρχιεπισκοπῆς ἐκείνης καὶ παντὸς τοῦ ἐκεῖσε εὐαγοῦς κλήρου
καὶ τοῦ χριστωνύμου πληρώματος τοῦ εὐσε|10βοῦς καὶ ὀρθοδόξου ἡμῶν γένους, συναινέσει καὶ τῆς ὑψηλοτάτης ἀριστοκρατίας τῶν Ἐνετῶν κατὰ τὴν
ἀνέκαθεν |11 καὶ ἐξαρχῆς τοπικὴν συνήθειαν, προεξελέγη τῶν ἄλλων, ὡς
ἄξιος καὶ ἁρμόδιος, ὁ πανοσιώτατος ἐν ἱερομονά|12χοις κὺρ Ἰωαννίκιος Ἀνῖνος
εἰς τὸ ἀναδέξασθαι τὴν πνευματικὴν προστασίαν καὶ ἀρχιερατικὴν ῥάβδον |13
τῆς εἰρημένης ἀρχιεπισκοπῆς, καὶ ἑπομένως ἐδέοντο ἐκδοθῆναι αὐτοῖς ἡ κανονικὴ καὶ νόμιμος ἄδεια τῆς |14 χειροτονίας αὐτοῦ δι᾽ ἡμετέρας πατριαρχικῆς ἐκδόσεως. Σκέψεως οὖν συνοδικῆς γενομένης μετὰ πά|15σης τῆς ἐνδημούσης ἱερᾶς τῶν ἀδελφῶν ὁμηγύρεως ἀπεφάνθη, ὅπως ἡ ἱερότης σου ὡς πρακτικὸς καὶ νου|16νεχὴς μετὰ δύω ἐπισκόπων, τοῦ Ἀμυκλῶν καὶ τοῦ Κορώνης
τῶν συναδελφῶν ἡμῶν ἀγαπητῶν ἀπέλθῃς |1 κατὰ τὴν ἀνέκαθεν καὶ ἐξ
ἀρχῆς συνήθειαν εἰς ἐκτέλεσιν τῆς εἰρημένης χειροτονίας. Ὅθεν ἀδείᾳ |18 καὶ
εἰδήσει τῆς ὑψηλῆς Πόρτας, ἰδοὺ ὁποῦ στέλλεται ἡ ἡμετέρα κανονικὴ πατριαρχικὴ ἔκδοσις καὶ ἡ συνήθης |19 παρὰ πάντων τῶν ὑποψηφίων ἐν ταῖς χειροτονίαις ἐκφωνουμένη ὁμολογία τῆς πίστεως, ὑπογεγραμμέναι καὶ |20 ἐπιβεβαιωμέναι ἀμφότεραι παρ᾽ ἡμῶν, κατὰ τὰς ὁποίας ἔχεις χειροτονῆσαι τὸν
ῥηθέντα κὺρ Ἰωαννίκιον |21 εἰς ἀρχιεπίσκοπον Κεφαληνίας καὶ Ζακύνθου.
Γράφομεν δὲ καὶ πρὸς τοὺς συναδελφοὺς ἡμῶν ἅγιον Παλαιῶν |22 Πατρῶν
καὶ ἅγιον Λακεδ[[ε]]\αι/μονίας, διὰ νὰ δώσουν καὶ αὐτοὶ τὴν ἄδειαν ὡς κυριάρχαι εἰς τοὺς εἰρη|23μένους ἐπισκόπους διὰ νὰ ἔλθουν μετὰ τῆς ἱερότητός
σου εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῆς εἰρημένης χειροτονίας. Ἐντελλό|24μεθα γεμὴν καὶ
τῇ ἱερότητί σου ὅπως κατὰ τὴν κανονικὴν διατύπωσιν, ἀφ᾽ οὗ ὁ προεκλελεγμένος κὺρ Ἰωαν|25νίκιος εἰς ὑπήκοον πάντων ἐπ᾽ ἐκκλησίας ἀναγνώσῃ καὶ
ἐκφωνήσῃ ἀποστόματος ὅλην τὴν ῥηθεῖσαν παρ᾽ ἡμῶν |26 ἐπιβεβαιωμένην
συνήθη ὁμολογίαν, καὶ ὅτι οὐδεμίαν ἄλλην ἐφ᾽ ἑαυτῷ γνωρίζει, οὔτε ὁμολογεῖ
πατριαρχικὴν ἀρχὴν |2 καὶ ἐξουσίαν εἰ μὴ μόνον τὴν τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς ἁγιωτάτου π(ατ)ριαρχικοῦ ἀποστολικοῦ καὶ οἰκουμενικοῦ θρόνου, τότε |28 κατὰ τὴν
ἱερὰν τῆς ἐκκλησίας τάξιν μετὰ πάσης τῆς κανονικῆς παρατηρήσεως ἐκτελέσῃς τὴν τοῦ εἰρημένου κὺρ |29 Ἰωαννικίου χειροτονίαν κατὰ τὴν στελλομένην σοι ἡμετέραν πατριαρχικὴν ἔκδοσιν.
Οὕτω γενέσθω καὶ μὴ ἄλλως ἐξ ἀ|30ποφάσεως, ἡ δὲ τοῦ Θεοῦ χάρις εἴη
μετὰ τῆς σῆς ἱερότητος, αῷψπδῳ, Μαΐου.
|31 [Ὁ] Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἐν Χ(ριστ)ῷ ἀδελφὸς
1 † Γαβριὴλ ἐλέῳ Θ(εο)ῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καὶ οἰκουμενικὸς π(ατ)ριάρχης: Γαβριὴλ ἐλέῳ Θ(εο)ῦ κλπ. Χ | 10
Ἐνετῶν: lege Ἑνετῶν, Ἑνετῶν Χ | 11 ἐξαρχῆς: lege ἐξ ἀρχῆς, ἐξ ἀρχῆς Χ | 16
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δύω: δύο Χ | 22 Λακεδ[[ε]]\αι/μονίας: Λακεδαίμονος Χ | 23-24 Ἐντελλόμεθα
γεμὴν: lege Ἐντελλόμεθά γε μὴν | 25 ὑπήκοον: lege ἐπήκοον, ἐπήκοον Χ |
ἀποστόματος: lege ἀπὸ στόματος, ἀπὸ στόματος Χ |,αῷψπδῳ:,αψπδ΄ Χ
σ. 16
γον [=δον]
† Γαβριὴλ ἐλέῳ Θ(εο)ῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καὶ οἰκουμενικὸς π(ατ)ριάρχης:
|2 † Πανοσιώτατε ἐν ἱερομονάχοις κὺρ Ἰωαννίκιε Ἀννῖνε καὶ προεκλελεγμένε εἰς ἀρχιεπίσκοπον Κεφα|3ληνίας καὶ Ζακύνθου αὐτόθι κατὰ τὴν τοπικὴν
συνήθειαν, ἡμέτερε κατὰ πν(εῦ)μα ἀγαπητέ, χάρις εἴη σοὶ |4 καὶ εἰρήνη παρὰ
Θ(εο)ῦ.
Διὰ τῆς παρούσης ἡμετέρας πατριαρχικῆς ἐπιστολῆς δηλοποιοῦμέν σοι, ὅτι
ἐνεφανίσθη τῇ ἡμῶν |5 μετριότητι ἓν γράμμα σου μετὰ ὁμολογίας τῆς πίστεως, ὁμοῦ καὶ ἓν ἄλλο ἐνσφράγιστον δηλωτικὸν τὴς ἐκλογῆς |6 σου, μέσα δὲ εἰς
τὸ γράμμα σου περιέχεις, πρῶτον μὲν τὴν δυστυχίαν τῶν εἰσοδημάτων τῆς
ἁγιωτάτης ἀρχιεπι|σκοπῆς Κεφαληνίας καὶ Ζακύνθου, δεύτερον δὲ ζητεῖς
τὴν συνήθη ἡμετέραν π(ατ)ριαρχικὴν κανονικὴν ἔκδοσιν |8 διὰ νὰ χειροτονηθῆς ὑπὸ δύω ἀρχιερέων, καὶ τρίτον δηλοποιεῖς τὴν ἐξαποστολὴν τοῦ συνήθους φιλοτίμου τῶν ἑ|9κατὸν βενετικῶν φλωρίων. Ὅθεν εἰς μὲν τὸ πρῶτον μεγάλως ἠπορήσαμεν, διὰ τί καὶ πόθεν τοιαύτη |10 οἰμωγὴ καὶ τοσοῦτος κλαυθμὸς διὰ τὰ εἰσοδήματα τῆς ἐπαρχίας ταύτης, εἰς καιρὸν ὁποῦ ὁ καθ᾽ ἡμᾶς |11
οἰκουμενικὸς π(ατ)ριαρχικὸς θρόνος δὲν ἀποβλέπει παντελῶς εἰς τοιαῦτα,
ἐκτὸς μόνης τῆς ἀνέκαθεν καὶ |12 ἐξ ἀρχῆς συνήθους φιλοτιμίας.
Περὶ δὲ τοῦ δευτέρου ἀποκρινόμεθά σοι νὰ χειροτονηθῇς ὄχι ὑπὸ δύω
ἀρχιε|13ρέων, ἀλλ᾽ ὑπὸ τριῶν, ἐπειδὴ ἡ καθ᾽ ἡμᾶς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία καθὼς φαίνεται εἰς τὰς νομικὰς δια|14τάξεις καθ᾽ αὑτὸ νόμιμον γνωρίζει τὸ ὑπὸ τριῶν, τὴν δὲ ὑπὸ δύω ἀρχιερέων χειροτονίαν τὴν γνωρίζει |15 κατηναγκασμένην, καὶ ἔξω τοῦ καθ᾽ αὑτὸ νομίμου. Καὶ λοιπὸν διὰ νὰ γένῃ νόμιμος καὶ κανονικὴ ἡ χειροτονί|16α σου, ἰδοὺ ὁποῦ στέλλεται ἡμετέρα
π(ατ)ριαρχικὴ ἔκδοσις ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ ἱερωτάτου μητροπολίτου Τριπολιτσᾶς
|1 καὶ Χριστιανουπόλεως συναδελφοῦ ἡμῶν ἀγαπητοῦ κὺρ Μακαρίου, ὅπως
μετὰ δύω ἐπισκόπων, τοῦ τε ἁγίου |18 Ἀμυκλῶν καὶ τοῦ ἁγίου Κορώνης, ἔλθῃ
εἰς τὰ αὐτόθι καὶ ἐκτελέσῃ τὴν χειροτονίαν σου μετὰ πάσης τῆς |19 κανονικῆς
παρατηρήσεως κατὰ τὴν ῥηθεῖσαν ἔκδοσιν καὶ κατὰ τὴν πρὸς τὴν αὐτοῦ ἱερότητα ἡμετέραν |20 πατριαρχικὴν ἐπιστολήν. Ἔσο δὲ πεπληροφορημένος, ὅτι
ἐδέχθημεν τὸ σύνηθες φιλότιμον τῶν ἑκατὸν βε|21νετικῶν φλωρίων. Ἐπὶ τέλους δὲ τῆς ἐπιστολῆς σου περιέχεται καὶ μία ἐρώτησις, περὶ τῶν συνοικεσίων,
ποῖ|22οι νόμοι νὰ φυλάττωνται, οἱ τοῦ Ἁρμενοπούλου, καὶ ἐκτεθειμένοι παρὰ
τοῦ Ἰσπανοῦ; ἢ ἄλλου τινὸς κα|23νονικοῦ νεωστὶ ἐκδεδομένου; Ὅθεν τὴν πληροφοροῦμεν ἐντελλόμενοι αὐτῇ, ὅπως μετὰ τὴν κανονικὴν |24 ἀποκατάστασίν
σου εἰς τὴν ἁγιωτάτην ἀρχιεπισκοπὴν Κεφαληνίας καὶ Ζακύνθου, καθὼς
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ἡμεῖς καὶ ὅλοι |25 οἱ ἀδελφοὶ ἅγιοι ἀρχιερεῖς ἀνέκαθεν καὶ ἐξ ἀρχῆς μέχρι τῆς
σήμερον ἐξακολουθοῦσι τῷ ἱερῷ Ἁρμε|26νοπούλῳ καὶ τοῖς ἐκτεθειμένοις παρὰ
τοῦ Ἀλεξίου Ἰσπανοῦ περί τε τῶν ἐξ αἵματος, ἐξ ἀγχιστίας καὶ τοῦ ἁγίου |2
βαπτίσματος, ἔτζι καὶ εἰς ὅλην τὴν ἐπαρχίαν ταύτην οἱ αὐτοὶ νόμοι νὰ ἐνεργοῦνται ἀπαραχάρακτοι, |28 καὶ νὰ φυλάττωνται ἀπαράτρεπτοι παρὰ πάντων
τῶν εὐσεβῶν αὐτόθι καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν μὲ τὴν |29 καλὴν καὶ προσεκτικὴν ἐπιμέλειαν καὶ ἐπιστασίαν σου. Οὕτω γίνωσκε, καὶ οὕτω ποίει, ἡ δὲ τοῦ
Θεοῦ χάρις εἴη σοι:
|30 [Ὁ] Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἐν Χ(ριστ)ῷ εὐχέτης:
24 Κεφαληνίας: Κεφαλληνίας Χ | 26 Ἰσπανοῦ: Σπανοῦ Χ | ἀγχιστίας: lege
ἀγχιστείας, ἀγχιστείας Χ
Μικρό τμήμα του κειμένου, αυτό που αναφέρεται στην τήρηση των διατάξεων του Αρμενόπουλου (στ. 23-29) δημοσίευσε ο Μηνάς Χαμουδόπουλος,
«Πατριαρχικαί Πινακίδες», Eκκλησιαστική Αλήθεια 2 (1881-2), σ. 255. Τις
αναγνώσεις του σημειώνω με Χ στο υπόμνημα που προηγείται.

εον
Μία π(ατ)ριαρχικὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν ἅγιον Παλαιῶν Πατρῶν διὰ νὰ παρακινήσῃ |2 τὸν ἐπίσκοπόν του ἅγιον [[Ἀμυκλῶν]] Κορώνης ὁποῦ ἐν τάχει νὰ
συναποπλεύσῃ μὲ τὸν ἅγιον Χριστιανου|3πόλεως εἰς Κεφαληνίαν διὰ νὰ κάμουν τὴν χειροτονίαν τοῦ εἰρημένου νέου Κεφαληνίας κατὰ |4 τὰ πατριαρχικὰ
γράμματα.
ςον
Ἄλλη ὁμοία περὶ τὸν ἅγιον Λακεδαιμονίας διὰ νὰ παρακινήσῃ τὸν ἐπίσκοπόν του ἅ|2γιον Ἀμυκλῶν εἰς τὸ αὐτό, ὡς εἴρηται:
ζον
Ἄλλη π(ατ)ριαρχικὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Κορίνθου, διὰ νὰ βοηθήσῃ εἰς τὴν
ὁδοιπορίαν του |2 διερχόμενον τὸν πανοσιώτατον ἱερομόναχον κὺρ Εὐγένιον τὸν
σταλθέντα ἀπὸ Κεφα|3ληνίας διὰ τὴν ὑπόθεσιν τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου:
ηον
Ἄλλη ἐπιστολὴ πρὸς τὸν ἅγιον Χριστιανουπόλεως οἰκονομική, ἐκδοθεῖσα
τῷ αὐτῷ κὺρ |2 Εὐγενίῳ κατὰ ζήτησιν αὐτοῦ, διὰ νὰ φυλάττεται ἀπὸ ληστάς,
τάχα ὡς ἐξαρχικῶς |3 στελλόμενος εἰς τὴν ὑπηρεσίαν ταύτην ἐκ μέρους τῆς
παναγιότητός του.
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θον
Ἄλλη ἐπιστολὴ κεκρυμμένη πρὸς τὸν ἅγιον Χριστιανουπόλεως, σταλθεῖσα
διὰ χειρὸς τοῦ Ἁγίου Ναυπλίου |2 ὁποῦ ἂν ὁ Ἀμυκλῶν ἢ ὁ Κορώνης ἐμποδισθοῦν ἀπὸ κανένα συμβεβηκός, νὰ ἔχῃ ἄδειαν νὰ πάρῃ |3 μαζῆ του συλλειτουργὸν ὅποιον ἄλλον ἐπίσκοπον εὕρῃ εὔλογον καὶ εὐθὺς χωρὶς ἀργοπορίαν νὰ
ὑπάγουν εἰς Κε|4φαληνίαν καὶ νὰ μὴν ζητήσουν τίποτες περισσότερον ἀπὸ τὸ
συνειθισμένον καὶ ἀφ᾽ οὗ τελειώσουν τὸ ἔργον τους |5 μετὰ πέντε ἢ ἓξ ἡμέρας
εὐθὺς νὰ γυρίσουν εἰς τὰς ἐπαρχίας των.
4 συνειθισμένον: lege συνηθισμένον
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ABSTRACT
ELECTIOn OF An ORTHODOX In A CATHOLIC EnVIROnMEnT
A CASE FROM KEPHALOnIA In 184

In 184, a few years before the end of Venetian rule in the Ionian Islands,
but with the waning authority of the Serenissima still present, Ioannikios Aninos
was elected archbishop of Kephalonia and Zakynthos by the local Orthodox
community, in accordance with the Venetian decisions in force, which had been
accepted by the Patriarchate of Constantinople. The next step was his
consecration by the Patriarchate, according to the rules dictated by the
Orthodox typikon. If the see of the new archbishop was in Ottoman territory, his
ordination would require the promulgation of two official documents by the
patriarchal chancery: the patriarchal sanction of the ordination and his
“synodical act”, i.e. the official patriarchal document issued to the newly
elected, a document that would legitimize his election and would delineate his
privileges and responsibilities toward his Orthodox congregation. At the same
time, the Patriarch would announce to the Christian community the election of
its new religious leader, with advice prescribing obedience to him. However, in
the case of the archbishop of Kephalonia and Zakynthos, which was still under
Venetian rule, nine patriarchal documents were required, which were copied
onto the Sacred Codex (Ιερός Κώδιξ) of the Patriarchal Chancery, where they
are still preserved (Codex Z, p. 15-16).
This paper comments on the large number of documents, which is a paradox
in Church diplomatics; at the same time the texts of these documents that
complement each other constitute a reliable source for the political situation of
the time and reveal the peculiar relationships between the Orthodox
Patriarchate and the Catholic overlords of the Ionian islands.
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Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΟΥΣΠΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Θεοδώρα Ζαφειράτου
διδάκτωρ Ιστορίας, προϊσταμένη ΓΑΚ-Αρχείων Νομού Κεφαλληνίας

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί μία πρώτη παρουσίαση ιστορικών στοιχείων για τη μονή του Αγίου Νικολάου της Γρούσπας, καθώς βρίσκεται σε
εξέλιξη μία εκτενέστερη έρευνα για τη συγκεκριμένη μονή, που αφορά στην
παρουσία και στον ρόλο της στην κοινωνία της Κεφαλονιάς από τον 1ο έως
και τον 19ο αιώνα.
Τα ιστορικά στοιχεία που ακολουθούν βασίζονται κυρίως στη μελέτη του
αρχειακού υλικού που σώζεται και αφορά στη μονή στα ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας στο Εκκλησιαστικό Αρχείο Μονών και Ναών1. Πρόκειται για τον
Κώδικα της μονής των ετών 1614-1801, τρία Κτηματολόγια των ετών 1804,
1805 και 1848 αντίστοιχα, καθώς και εικοσιτέσσερα Κατάστιχα εσόδων εξόδων των ετών 159-19.
Η μονή του Αγίου Νικολάου της Γρούσπας βρισκόταν στη βορειοανατολική πλευρά του Ρουδίου σε υψόμετρο 44 μέτρων, στη θέση όπου σώζονται τα
ερείπιά της2.
Στο σημείο αυτό ο επισκέπτης φτάνει σήμερα είτε οδικώς είτε ακολουθώντας μία σχετικά ομαλή πεζοπορική διαδρομή στην πλαγιά του Ρουδίου. Η
μονή έχει θέα στην κοιλάδα και στον κόλπο της Σάμης καθώς και στην απέναντι Ιθάκη3.
Η ονομασία Γρούσπα οφείλεται στην ύπαρξη ενός σπηλαιώδους βάραθρου

1. Για το περιεχόμενο του Εκκλησιαστικού Αρχείου των ΓΑΚ-Αρχείων Ν. Κεφαλληνίας, βλ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, Το Εκκλησιαστικό Αρχείο Κεφαλονιάς, Μητρόπολη Μονές - Ναοί, Έκδοση Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Κεφαλονιάς (2), Αθήνα 1984.
2. Για τη θέση της μονής πρβλ. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, Τόμ. 2,
Εν Αθήναις Τύποις Μηνά Μυρτίδη, 1960, σ. 366.
3. Οι αποστάσεις από τα γύρω κοντικά χωριά είναι 4,5 χιλιόμετρα από το χωριό Γριζάτα,
4 χιλιόμετρα από τα Χαλιωτάτα, 3,8 χιλιόμετρα από τα Κουλουράτα και 8 χιλιόμετρα από τα
Βαλσαμάτα. (Οι αποστάσεις έχουν μετρηθεί στο google earth).
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(=γρούσπας) έξω από τον περίβολο της μονής4. Πρόκειται για ένα βάραθρο με
άνοιγμα περίπου κυκλικό, διαστάσεων 20x40 μέτρων και αγνώστου βάθους,
το οποίο απέχει 20 μέτρα από το εξωτερικό τείχος της μονής.
Ο Ηλίας Τσιτσέλης αναφέρει ότι κτήτωρ της μονής ήταν ο Νικόλαος Ιακώβου Ζερβός, απόγονος 5ης γενιάς του Αναστασίου Ζερβού, ο οποίος μετά
την άλωση της Κωνσταντινούπολης κατέφυγε στην Κορώνη και από εκεί το
1501 κατέληξε στη Σάμη της Κεφαλονιάς5.
Μολονότι η ακριβής χρονολογία ίδρυσης της μονής δεν είναι γνωστή μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτή ιδρύθηκε περίπου το 1600. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουμε λαμβάνοντας υπόψη μαρτυρία στον Κώδικα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κεφαλληνίας - Ζακύνθου - Ιθάκης, σύμφωνα με την οποία στις
5 Οκτωβρίου του 1600 ο κυρ Διονύσιος ιερομόναχος ο Φουκάς, ο κυρ Γεννάδιος
μοναχός Μαλεβίτης και ο Μωραΐτης κυρ Παχούμιος συνέστησαν κοινόβιο
στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη Γρούσπα, «να είνε καθαρό κοινόβιο
κατά την διάταξι του Μεγάλου Βασιλείου και καθώς είνε την σήμερο τα καθαρά κοινόβια», όπως ακριβώς αναφέρεται. Ο παπά κυρ Διονύσιος Φουκάς
ορίστηκε ηγούμενος και ο «γέροντας κυρ Γεννάδιος» σκευοφύλαξ της Μονής6.
Το βέβαιο είναι ότι η μονή διαλύθηκε το 1805, μαζί με τις μονές Καρυάς
και Δρυμών και τα δύο καθολικά άσυλα (ospizi) S. Maria della Salute και S.
Maria della Vittoria.
Ως αιτίες της διάλυσης των μονών αυτών αναφέρεται η άθλια κατάστασή
τους, εξαιτίας είτε της απομάκρυνσής τους από τον προορισμό τους είτε της
ερήμωσής τους από τον σεισμό του 166, καθώς και η ανάγκη του Δημοσίου
να εξεύρει ικανούς πόρους για τη λειτουργία των σχολείων και τη διάδοση της
παιδείας8. Οι πόροι αυτοί προήλθαν από την κτηματική περιουσία των καταργημένων μονών η οποία προστέθηκε στην εγχώριο περιουσία του νησιού, που
προοριζόταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς9.

4. Στο ΤΣΙΤΣΕΛΗ, όπ.π., (σημείωση 2) αναφέρεται ότι η λέξη «γρούσπα», «βρούσπα» και
«βρούσκα» σημαίνει μέρη ακαλλιέργητα ως επί το πλείστον στενά και φαραγγώδη (εικάζεται
σχέση με το ιταλικό grotto που σημαίνει σπηλιά) και ότι το ίδιο τοπωνύμιο υπάρχει και στα
Ραζάτα (κοντά στο Αργοστόλι) και στα Χαβριάτα της Παλικής. H άποψη ότι «γρούσπα»
σημαίνει το σπηλαιώδες βάραθρο συναντάται και στο ΙΩΣΗΦ ΠΑΡΤΣ, Κεφαλληνία και Ιθάκη,
εν Αθήναις 1892, (Ανατύπωση Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, Αθήνα MCMLXXXII),
σ. 48-49.
5. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, όπ.π., σ. 169, 10 και 366.
6. Κώδιξ Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κεφαλληνίας Ζακύνθου Ιθάκης, φ. 2. Ο Κώδικας φυλάσσεται στην Ι.Μ. Αγίου Ανδρέα Μηλαπιδιάς.
. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, όπ.π., σ. 242-243.
8. ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας, Αρχείο Θρησκείας, Φακ. 126, Έγγραφο 1, με ημερομηνία 11/11/1804 ε.π.
9. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, όπ.π., σ. 242.
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Ο σημερινός επισκέπτης του χώρου στον οποίο βρισκόταν η μονή αντικρύζει ένα κτηριακό συγκρότημα εντελώς ερειπωμένο πλέον, σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου με προβολή της μίας γωνίας, διαστάσεων 45x55 μέτρων. Από τα σωζόμενα ερείπια διαπιστώνεται η ύπαρξη εξωτερικού τείχους
και εσωτερικής αυλής, μέσα στην οποία βρισκόταν το καθολικό της μονής
αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο και το κωδωνοστάσιο, σήμερα γκρεμισμένο,
πάνω στο οποίο ο Τσιτσέλης αναφέρει ότι υπήρχε η χρονολογία 13310.
Σε σχεδιάγραμμα11, που παρατίθεται στο παράρτημα, εικονίζεται το καθολικό της μονής που ήταν λοξά τοποθετημένο στην εσωτερική αυλή και διαστάσεων 1x,5 μέτρων. Το κωδωνοστάσιο βρισκόταν σε προέκταση του δυτικού τοίχου, δεξιά του εισερχομένου στο ναό από τη δυτική είσοδο.
Εικονίζονται επίσης τα ερείπια ενός δεύτερου μικρού ναού διαστάσεων
,5x3,5 μέτρων κτισμένου σε τριγωνικού περίπου σχήματος επιφάνεια του συγκροτήματος οριζόμενη από το εξωτερικό τείχος και από μέρος των εγκαταστάσεων ενδιαίτησης, που ήταν αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου12.
Ο χώρος γύρω από τον μικρό αυτόν ναό θα πρέπει να ήταν ο πλέον κατάλληλος για κοιμητήριο της μονής13.
Τέλος, σώζονται τα ερείπια μίας σειράς από κτίσματα σε επαφή με το
εξωτερικό τείχος, προφανώς εγκαταστάσεις ενδιαίτησης14. Ολόκληρο το συγκρότημα των κτηρίων αυτών, που έχουν πλάτος 11 ή 12 μέτρα, έχει σήμερα
τη μορφή επιμήκους σωρού από πέτρες, τόσο που είναι δύσκολο να κατανοήσει
κανείς το ακριβές σχήμα τους και λεπτομέρειες της κατασκευής.
Στην εσωτερική αυλή και μπροστά στη νότιο είσοδο του καθολικού υπάρχει
υπόλειμμα δεξαμενής νερού (στέρνας)15.
Έξω από το εξωτερικό τείχος διαπιστώνονται προσπάθειες εξωραϊσμού του
χώρου, καθώς εύκολα διακρίνονται αναβαθμίδες εδάφους για καλλιέργειες
μπροστά στη μονή, ένα τετράπλευρο κτίσμα και ένα αλώνι16.
Η έκταση του Μοναστηριού σύμφωνα με το Κτηματολόγιο του 1848 ήταν
ένα βατζέλι, δύο ταγάρια, έντεκα οργιές και δεκαπέντε εκατοστά, δηλαδή
1.840 περίπου τετραγωνικά μέτρα1.

10. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, όπ.π., (σημείωση 2).
11. Βλ Παράτημα στο τέλος της εργασίας. Το σχεδιάγραμμα είναι έργο του κ. Διονυσίου
Γ. Γαρμπή, τον οποίο ευχαριστώ για την ευγενή παραχώρηση.
12. ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας, Αρχείο Θρησκείας, Μονή Άγιος Νικόλαος Γρούσπας,
Φακ. 21, Κτηματολόγιο Γ΄, 1848, [Στο εξής Κτηματολόγιο Γ΄], φ. 3r, στιχ. 6.
13. Κτηματολόγιο Γ΄, όπ.π.
14. Όπ.π., στιχ. 1-2.
15. Όπ.π., στιχ. -8.
16. Όπ.π., στιχ. 3-4 και 8-9.
1. Όπ.π., στιχ. 9-11.
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Η παραπάνω περιγραφή ταιριάζει απολύτως στην περιγραφή της Μονής,
όπως αυτή αποτυπώνεται στο Κτηματολόγιο του έτους 1848, στο οποίο διαβάζουμε: «Μονή Αγίου Νικολάου Γρούσπα, Συνθεμένη από κτούρια δυλαδή
παλάτια, κελιά και χαμόγια όλα ξίσκεπα η οποία συμπλιάζει όξο τα χοράφια
και προάβλια της αυτής Μονής και ολόγυρα της Αυτής Μονής. Βρίσκονται
μέσα δύο εκκλησίες δηλαδή ο Άγιος Νικόλαος και η Κοίμηση της Θεοτόκου,
Κημητήριον των πατέρων, ηυρίσκονται περί πλέον και τρεις στέρνες, η μία
έχει νερό και οι άλλες ξερόστερνες. Έχει μέσα και μερικά κηπάρια. Της εκτάσεως όλον το αυτό Μοναστήρι βατζελίου ενού, ταγαρίων δύο οργιές έκτεκα
και δεκαπέντε εκατοστά (1 2 11 15/100)»18.
Από τη μελέτη των πηγών προκύπτει ότι στη μονή ανήκαν δύο μετόχια. Το
ένα ονομαζόταν μετόχι στο Σήρμα (Σάρμα στον Τσιτσέλη19) και βρισκόταν
στον αιγιαλό της Σάμης κοντά στο χωριό Βλαχάτα και το άλλο μετόχι στον
Μίλο και βρισκόταν στον οικισμό Πατεράτα κοντά στο χωριό Ζερβάτα.
Από τις σχετικές με το μετόχι στον Μίλο αναφορές στα Κτηματολόγια
της Μονής των ετών 1804 και 1848 πληροφούμαστε ότι σε αυτό καλλιεργούνταν ελιές και διάφορα καρποφόρα δένδρα. Υπήρχαν ακόμη μελίσσια, ένα
αλώνι, ένας νερόμυλος και μία εκκλησούλα αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο, η
οποία ήταν πια χαλέπεδο το 184820.
Το μετόχι στο Σίρμα προέκυψε από περιουσία που δώρισε στη Μονή το
Σταματέλος Πεκατόρος το 160521.
Από τον Κώδικα της Μονής πληροφορούμαστε ότι το 1609 προσήλωσαν σε
αυτό κτηματική τους περιουσία ο κυρ Δήμος ο Μπεκατόρος και ο κυρ Αθανάσις ο Μπεκατόρος και οι αδελφοί Θεόφηλος και Ντζάνις Ζερβάδες22.
Το 1848 στο μετόχι αυτό υπήρχαν σπίτια χαλέπεδα, μία στέρνα στην αυλή
των σπιτιών και ένα αλώνι με πλάκες. Υπήρχε ακόμη ένας μικρός «μελισσόκηπος» που «έχει μέσα ολίγα μελίσσια τα οποία κυριεύει ο παπά Γεράσιμος
Σπαθής από Χαλιοτάτα», όπως ακριβώς αναφέρεται23.
Σύμφωνα με τις παλαιότερες καταγραφές του Κώδικα κατά την περίοδο
1613-1699 η Μονή διέθετε κτηματική περιουσία στον χώρο γύρω από αυτήν «όξου από το Μοναστήρι». Το σύνολο των υπόλοιπων κτημάτων της Μονής βρί-

18. Όπ.π., στιχ. 1-11.
19. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, όπ.π., (σημείωση 2).
20. ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας, Αρχείο Θρησκείας, Μονή Άγιος Νικόλαος Γρούσπας,
Φακ. 21, Κτηματολόγιο Α΄, 1804, [Στο εξής Κτηματολόγιο Α΄], φ. r, στιχ.  και φ. v, στιχ.
9-20. Επίσης στο Κτηματολόγιο Γ΄, φ. 10v, στιχ. 1-16.
21. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, όπ.π., σημείωση 2.
22. ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας, Αρχείο Θρησκείας, Μονή, Άγιος Νικόλαος Γρούσπας, Φακ 21, Κώδικας της Μονής, 1614- 1801, [Στο εξής Κώδικας], φ. 63v, στιχ.  κ. επ.
23. Κτηματολόγιο Γ΄, φ. 18r, στιχ. 22-31 και φ. 18v, στιχ. 1-9.
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σκονταν στην ευρύτερη περιοχή της Σάμης και συγκεκριμένα στα Ζερβάτα,
όπου είχε κατοικήσει η οικογένεια του κτήτορα, στα Χαλιωτάτα, στα Γριζάτα,
στα Κουλουράτα, στον κάμπο της Σάμης, στα Ομαλά και στο Τσακαρισιάνο.
Τη χρονική περίοδο 102-19 στις ήδη αναφερθείσες περιοχές προστέθηκαν τα
Βαρικά, τα Μουζακάτα, τα Βλαχάτα, η Μολού, το Πυργί και τα Πατεράτα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μονή διέθετε ακόμη μικρή γεωργική έκταση στο
χωριό Διλινάτα24.
Στο Κτηματολόγιο της Μονής του 1804 αναφέρονται επίσης κτήματα
στην Ιθάκη25.
Στο Κτηματολόγιο του 1848 είναι καταγεγραμμένη η συνολική περιουσία
της Μονής με κάθε λεπτομέρεια και επιπλέον η έκταση των κτημάτων είναι
μετρημένη με ακρίβεια, καθώς το Κτηματολόγιο αυτό συντάχθηκε με εντολή
της Επιτροπής επί των Δημοσίων Κτημάτων από τριμελή επιτροπή στην
οποία συμμετείχε και ο Εγχώριος Αρχιτέκτονας Ιωάννης Βάλσαμος26.
Σύμφωνα με τις μετρήσεις της επιτροπής η συνολική έκταση υπολογίζεται
σε 113 βατζέλια, 19 ταγάρια και 1250 οργιές (δεν έχουν υπολογιστεί τα
εκατοστά), που αντιστοιχούν σε 140 περίπου στρέματα.
Εκτός από τις γεωργικές εκτάσεις στην περιουσία της Μονής συμπεριλαμβάνονταν και σημαντικός αριθμός ελαιοδένδρων2.

24. Κώδικας, φ. 6r, στιχ. 5-6.
25. Κτηματολόγιο Α΄, φ. 8v, στιχ. 5-13.
26. Κτηματολόγιο Γ΄, φ. 1r, Τας 12 Μαιου 1848 ε.ν. /1 Η Επιτροπή επί των Δημοσίων
Κτημάτων συνισταμέ/2νη από τον Κον Δημήτριον Καμπίτζη, εκλεγμένος από /3 τα έτερα
δύο μέλη αυτής, εφέρθη επιτοπίως εις την /4 Μονήν του παύσαντος Μοναστηρίου Αγίου Νικολάου Γρούσ/5 πας, κύμενον εις περιοχήν Σάμος, συνοδευόμενος και /6 από τους Κον Ιωάννην
Βάλσαμον Ενχόριος Αρχιτέκτων / και Κον Σπυρίδωνα Λούζη, Συμβοηθός της αυτής Επιτροπής, /8 παρόντος και του ιερέως Γεοργίου Χαλιότη, Εφημέριος /9 της αυτής Μονής και
Βασίλης Αγούδιμος ποτέ Δημητρίου /10 οι οποίοι χρησίμευαν ως οδηγοί του αυτού πράγματος
και /11 έδειχναν της Επιτροπής όλα τα κτήματα της αυτής /12 Μονής ένα προς ένα, της έλεγαν τις τοποθεσίες και Συμ/13 πλιασμούς, παρόντος προσέτι και του Στάθη Μαραβέγια /14
ποτέ Γεράσιμου, ο οποίος χρησιμεύει διά να φανεροσιμιεί /15 όλα τα ελαιόδενρα. Και λοιπόν δυνάμει /16 του άρθρου Βου της Πράξεως αρ. 56 της 4ης Συναθρίσεως /1 της Εβδόμης Γερουσίας ειδοποιεί τον Κον Σπυρίδωνα Να/18 στάτο Ενικιαστή του άνωθεν Μοναστηρίου ως ακολούθως /19 12 Μαιου 1848 /20 Κύριε Σπυρίδων /21 Δυνάμει της πράξεως αρ. 56 της 4ης συναθρίσεως της /22 Εβδόμης Γερουσίας περικαλείσθαι να φερθήται την /23 Άβριον ημέραν εις την
Μονήν του Αγίου Νικολάου της /24 Γρούσπας μαζή με τον Κον Σπυρίδωνα Λόύζη, Συμβοηθόν /25 της Επιτροπής επί των Δημοσίων Κτημάτων, διά /26 φ.1v να μας οδηγήσεται και δείξεται όλα τα Αγαθά του Μονα/1 στηρίου της Γρούσπας, των οποίων είσθαι παχτουάρης, και
/2 εις τα οποία μέλλη η Επιτροπή να σχηματίση τον /3 Κατάλογον του αυτού πράγματος, και
να φέρεται μαζή σας /4 κάθε αναγραφήν και Κατάστοιχον που αποβλέπει την /5 ιδιοκτησίαν
της αυτής Μονής. /6 Δημίτρις Καμπίτζης μέλος της Επιτροπής τον διμοσίον κτιμάτων./
2. Πληροφορίες για τα ελαιόδενδρα που ανήκαν στη μονή συναντώνται σε όλο το διαθέσιμο αρχειακό υλικό. Ενδεικτικά βλ. Κτηματολόγιο Γ΄, φ. 25v-28v.
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Διέθετε ακόμη ζώα28, κυρίως αιγοπρόβατα, που της ανήκαν εξ ολοκλήρου
«ανταμός με το μαλί τους και το φρούτο τους», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε καταγραφή του Κώδικα του έτους 1682 καθώς και ζώα απαραίτητα
στις αργοτικές εργασίες, τα οποία μοιραζόταν με άλλους συνιδιοκτήτες τους,
όπως για παράδειγμα «ένα τετάρτη βόδι», που φαίνεται στον Κώδικα της
Μονής να της αφιερώνει ο Γιάνις Βλάχος ποτέ Διμίτρη Καβαλιέρι το 14829.
Επιπλέον, στην περιουσία της Μονής συγκατελέγονταν τουλάχιστον σπίτια στην περιοχή της Σάμης30 και δύο στο Αργοστόλι, το ένα στη «σκοντράδα» του Αγίου Νικολάου των Ξένων και το άλλο στην «σκοντράδα» της Παναγήας της Σισιότησας, το οποίο της ανήκε κατά το ήμισυ31.
Τέλος, στη Μονή ανήκαν τουλάχιστον πέντε ελαιοτριβεία, «λιτρουβιά»32,
και «ένας νερόμιλος με τι νεροτρουβιά του»33.
Σπανιότερα στη μονή δωρίζονταν μετρητά χρήματα, είδη ρουχισμού και
ξυλεία για την επισκευή της εκκλησίας, όπως για παράδειγμα το 1818, από
τον «εβγενί» σ(ινιό)ρ Νικολέτο Άνινο, προκουρατόρο της μονής34, αλλά και
άρματα, όπως για παράδειγμα το 122 η μάνα και ο κουνιάδος του Αναστάση Βάλτζαμου με αφορμή τον άδικο θάνατό του στο βουνό της Γρούσπας χάρισαν στη μονή εκτός από κτηματική περιουσία και τα άρματά του35.
Η περιουσία της Μονής προερχόταν από αφιερώσεις και προσηλώσεις προς
τη Μονή κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Σάμης. Ανάμεσα στους αφιερωτές το συχνότερα εμφανιζόμενο επίθετο είναι το Ζερβός, γεγονός που θα
μπορούσε ίσως να ερμηνευθεί από το ότι ως κτήτορας της Μονής αναφέρεται
ο Νικόλαος Ιακώβου Ζερβός. Ακολουθούν τα επίθετα Φουκάς, Βάλσαμος (ή
Βάλτζαμος), Χαλιότης (που σε μία περίπτωση φέρεται ως λεγόμενος Θεοδορακάτος), Βλάχος, Άνινος, Μήλας, Τσακαρισιάνος (ή Τζακαρισιάνος), Καλιβωκάς, Μπρούμας, Ρουμάνος, Αμούργης, Αριματάς, Ρασιάς, Θεοδωρακάτος, Μιχαλίτζης, όλοι κάτοικοι των περιοχών στις οποίες βρισκόταν η κτηματική περιουσία της Μονής. Όσον αφορά στους τίτλους των προσώπων αυτών ο

28. Πληροφορίες για τα ελαιόδενδρα που ανήκαν στη μονή συναντώνται σε όλο το διαθέσιμο αρχειακό υλικό. Ενδεικτικά βλ. Κτηματολόγιο Α΄, φ. 9v, στιχ. 1-4.
29. Κώδικας, φ. 21r, στιχ. 2.
30. Βλ. ενδεικτικά Κώδικας, φ. 38v, στιχ. 23-24, φ. 48v, στιχ. 5-, φ. 13r, στιχ. 18-19,
φ.14r, στιχ. 18-21, φ. 42v, στιχ. 1.
31. Κώδικας, φ. 66v, στιχ. 10-46 και Κτηματολόγιο Α΄, φ. 9v.
32. Κώδικας, φ. 39r στιχ. 14-15. Επίσης στο Κτηματολόγιο Α΄, φ. r, στιχ. 13-15 και φ.
8v, στιχ. 20-25 και στο ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας, Αρχείο Θρησκείας, Μονή Άγιος Νικόλαος Γρούσπας, Φακ. 21, Κτηματολόγιο Β΄, 1805, [Στο εξής Κτηματολόγιο Β΄], φ. 14r,
στιχ. 8, φ. 15v, στιχ. 30-32 και φ. 16r, στιχ. 1-2.
33. Κτηματολόγιο Α΄, φ. v, στιχ. 11-13 και Κτηματολόγιο Β΄, φ. 15v, στιχ. 29.
34. Κώδικας, φ. 42v, στιχ. 1-12.
35. Όπ.π., φ. 44v, στιχ. 9-28.
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συχνότερα απαντώμενος είναι μισέρ, έπειτα κυρ και τέλος σινιόρ. Αρκετές βέβαια είναι και οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες το όνομα του αφιερωτή καταγράφεται χωρίς κανένα χαρακτηρισμό36.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στους αφιερωτές συγκατελέγονται και γυναίκες,
σύζυγοι ή χήρες κατοίκων της περιοχής3.
Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο γίνονταν αυτές οι αφιερώσεις- προσηλώσεις ήταν η επιθυμία των αφιερωτών να γραφτεί το όνομα το δικό τους και πολύ συχνά των γονέων τους ή άλλων αγαπημένων τους προσώπων (αδελφών,
παιδιών κ.λπ.) στην Αγία Πρόθεση και να μνημονεύονται από τους πατέρες
της Μονής – «διά ψυχικό και μνημόσυνο», όπως χαρακτηριστικά γράφεται.
Συχνά επίσης αναφέρεται ως λόγος και η επιθυμία τους να ταφούν στη Μονή
–«διά θαπτικό»– και μάλιστα με υποχρέωση των πατέρων της Μονής να φροντίσουν για την κηδεία και την ταφή τους με έξοδα της Μονής38.
Άλλος λόγος είναι η αφιέρωση περιουσίας για την εκπλήρωση κάποιου τάματος39.
Βεβαίως, όπως είναι αναμενόμενο, στον Κώδικα της Μονής αναφέρονται
και έντεκα περιπτώσεις προσηλώσεων στις οποίες ο αφιερωτής προσηλώνει
στο μοναστήρι περιουσία προκειμένου να γίνει μοναχός40.
Οι δύο από αυτές τις περιπτώσεις αξίζει να μνημονευθούν ιδιαιτέρως, καθόσον αφορούν γυναίκες. Η πρώτη, η κυράτζα Ρουμπίνα, θυγατέρα του ποτέ
Ατρία Χαλιότι γινέκα του κυρ Γιόργου Άνινου του ποτέ Γερόλιμου το 112
αποφάσισε να γίνει καλόγρια λόγω της διάλυσης του γάμου της με απόφαση
του αρχιερέως41. Η δεύτερη, η κυράτζα Πέρδικα θυγατέρα του ποτέ Βάλσαμου
δε Βαλσαμί, δίνει στη Μονή 100 γρόσια τούρκικα «διά ζοοθροφί και μαντενιμέντο τισ όστε ζι» υποσχόμενη να δείχνει την πρέπουσα υπακοή και ταπείνωση
στον εκάστοτε προεστώτα της Μονής. Αξίζει να επισημανθεί η δέσμευση της
Μονής να την ξαναδεχθεί ως μοναχή σε περίπτωση που ο Αρχιερέας έκρινε ότι
εκδιώχθηκε από το μοναστήρι είτε δίκαια είτε άδικα, αλλά είναι άξια να επιστρέψει σε αυτό. Άλλως, η Μονή υποχρεωνόταν να της εξασφαλίζει τα μέσα
διαβίωσής της έως το τέλος της ζωής της «καθόσ ίνε ι σινίθια ιστά γυνεκία
μοναστίρια», όπως ακριβώς γράφεται στον Κώδικα της μονής42.
Από τη μελέτη των πηγών προκύπτει ένας αρκετά πλούσιος κατάλογος

36. Οι πληροφορίες έχουν προκύψει από την μελέτη των καταγραφών στον Κώδικα του
μοναστηριού.
3. Κώδικας, φ. 45v, στιχ. 13-15. φ. 48r, στιχ. 19-21.
38. Βλ. Όπ.π., φ. 49r, στιχ. 24-25 και φ. 48v, στιχ. 19-24.
39. Βλ. Όπ.π., φ. 39v, στιχ. 5-8 και φ. 40v, στιχ. 19-22.
40. Βλ Όπ.π., φ. 5v, στιχ. 1-10 και φ. 6r, στιχ. 1-5.
41. Όπ.π., φ. 14r, στιχ. 1-36 και φ. 15r, στιχ. 1-41.
42. Όπ.π., φ. 68v, στιχ. 40-4 και φ. 69r, στιχ. 1-36.
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ηγουμένων, οικονόμων, μοναχών, ιερέων και άλλων προσώπων που εγκαταβιούσαν στη μονή, όπως «δουλευτών», «μπιστικών», βουκόλων κ.λπ. από την
ίδρυσή της μέχρι την κατάργησή της43.
Μετά την κατάργηση της μονής το 1805 η κτηματική της περιουσία προστέθηκε στην εγχώριο περιουσία που προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς και συγκεκριμένα για την χρηματοδότηση της λειτουργίας
των σχολείων. Για τον λόγο αυτόν ήδη με διαταγή του Πρύτανη Δημήτριου Πετριτζόπουλου με ημερομηνία 11/11/1804 απαγορεύθηκε κάθε αγοραπωλησία ή
ανταλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία που αφορούσε περιουσιακά στοιχεία
Μονών του νησιού, – ανάμεσά τους και της Μονής του Αγίου Νικολάου στη
Γρούσπα, προκειμένου να εξευρεθούν πόροι για την λειτουργία των σχολείων που
θεωρήθηκε εξαιρετικά σπουδαία κοινωνική ανάγκη και προσφορά44.
Οι πρόσοδοι των καταργημένων Μονών μισθώνονταν μέσω πλειοδοτικής
δημοπρασίας. Για παράδειγμα, με διαταγή του Μαγγιστράτου με ημερομηνία
13/10/1805 καλούνταν οι ενδιαφερόμενοι στο Πρενταντίσιμο Κολλέγιο για να
πάρουν μέρος σε δημόσιο πλειστηριασμό προκειμένου να αγοράσουν διαθέσιμα
ζώα των μοναστηριών Καρυάς, Γρούσπας και Δριμού45.
Ο μισθωτής των προσόδων αναλάμβανε την υποχρέωση να διατηρεί εφημερίους σε κάποιες από τις μονές αυτές, αναμεσά τους και σε αυτήν του Αγίου
Νικολάου στη Γρούσπα. Έτσι, στο Κτηματολόγιο της Μονής του 1848, για
παράδειγμα, αναφέρεται ως εφημέριος ο ιερέας Γεώργιος Χαλιώτης46.
Ολοκληρώνοντας την πρώτη παρουσίαση ιστορικών στοιχείων για τη Μονή του Αγίου Νικολάου της Γρούσπας, ευελπιστούμε η συνεχιζόμενη έρευνά
μας να μας δώσει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε και τον ρόλο της στην
κοινωνία της Κεφαλονιάς στους δύο τουλάχιστον αιώνες της βεβαιωμένης
λειτουργίας της από τον 1o έως και τον 19ο αιώνα.
ABSTRACT

This paper presents information about the history of the monastery of Saint
nicholas Grossas from the 160th to the 19th century. This information is based
on the archival material stored in the General State Archives of Kefallinia and
concerns the particular monastery.
43. Σχετικές πληροφορίες αντλούνται από όλο το διαθέσιμο αρχειακό υλικό, κυρίως όμως
βλ. σχετικά ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας, Αρχείο Θρησκείας, Μονή Άγιος Νικόλαος Γρούσπας, Φακ. 22, Κατάστιχα εσόδων εξόδων, 159-19.
44. ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας, Αρχείο Θρησκείας, Φακ. 126, Έγγραφο 1,
11/11/1804 ε.π.
45. Όπ.π., (σημείωση 44), Έγγραφο 2.
46. Κτηματολόγιο Γ΄, όπ.π., (σημείωση 26).
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Εικόνα 1: Σωζόμενα ερείπια της μονής Αγίου Νικολάου Γρούσπας.
[Φωτογραφία Διονύσης Γ. Γαρμπής]

Εικόνα 2: Σχεδιάγραμμα της μονής Αγίου Νικολάου Γρούσπας
[Σχέδιο Διονύσης Γ. Γαρμπής]
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«GLI DIEDE UnA SGUAnCIATA»
ΜΙΑ ΤΑΡΑΧΩΔΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ*

Απόστολος Γ. Κουρουπάκης
Διδάκτωρ Ιστορίας Πανεπιστημίου Κύπρου

«Και του έδωσε ένα χαστούκι!» Έτσι ξεκίνησαν όλα την Κυριακή 31
Μαΐου του 1818, όταν η αδελφότητα των ενοριτών του Αγίου Γεωργίου του
Πετρούτσου στην πόλη της Ζακύνθου συγκεντρώθηκε για να εκλέξει τους
επιτρόπους του ναού για τη διετία 1818-1820. Η εκλογή μόνο ήρεμη δεν ήταν
και το «σήμασμα» της καμπάνας από το περασμένο βράδυ προμήνυε μία μακρά και θυελλώδη εκλογή, αγνώστου, όπως θα δούμε παρακάτω, αποτελέσματος.
Ο χαρτώος Κώδικας του Αγίου Γεωργίου του Πετρούτσου, που σώζεται
στο Ιστορικό Αρχείο της Ζακύνθου, διαστάσεων 31x21, αποτελεί πλούσια πηγή πληροφοριών για πολλά ζητήματα που αφορούν τον ναό και τη λειτουργία
του ως ενοριακού ναού. Στον κώδικα, μεταξύ άλλων, καταγράφονται όλες οι
εκλογικές διαδικασίες, από την πρώτη, που διεξήχθη στις 5 Ιουνίου 16, δηλαδή λίγους μήνες αφότου περιήλθε στην «κατοχή» των ενοριτών, έως την τελευταία, αυτή στις 23 Ιουνίου 1816. Είναι άγνωστο γιατί σταματάνε οι καταγραφές των εκλογικών διαδικασιών στον κώδικα, αφού ο ναός συνεχίζει να είναι ενοριακός/συναδελφικός και συνεχίζονται άλλου τύπου εγγραφές, ενώ
στον Κώδικα υπάρχουν κενά φύλλα. Πιθανώς να υπήρχε δεύτερο βιβλίο, το
οποίο να μη διασώζεται. Είναι ενδιαφέρον, ωστόσο, ότι στο Ιστορικό Αρχείο
της Ζακύνθου σώζονται και διάφορα έγγραφα που αφορούν στον ναό και μεταξύ αυτών υπάρχουν και τα σχετικά με την εκλογική διαδικασία του 1818, η
οποία είναι επίσης η μοναδική που αναφέρεται και στον σχετικό φάκελο. Το να
υποστηρίξουμε ότι έκτοτε δεν έγιναν άλλες εκλογές, αλλά γινόταν απευθείας
τοποθέτηση από την αρμόδια για τη θρησκεία υπηρεσία είναι παρακινδυνευμέ-

* Οφείλω θερμές ευχαριστίες στον δρα Σπύρο Καρύδη για τη διάθεσή του να δει και να
κάνει χρήσιμες παρατηρήσεις στο τελικό κείμενο. Λάθη και παραλείψεις βαραίνουν αποκλειστικά τον γράφοντα.
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νο, αν και όχι απίθανο, αν και πρόκειται για μία σημαντική και κεντρική ενορία της πόλης της Ζακύνθου1.

Ο ν α ός
Ο ναός του Αγίου Γεωργίου του Πετρούτσου βρισκόταν στη νότια πλευρά
της πόλης στη θέση «stu Ferdericu», πιθανόν σε περιοχή ή τεμάχιο γης κάποιου Φρειδερίκου, αν κρίνουμε από το όνομα της τοποθεσίας που μας παραδίδει ο Κώδικας του ναού, του οποίου ετοιμάζουμε την έκδοση2. Ο ναός αυτός
ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς της λεγόμενης «Όξω Μερίας» και όπως
μας πληροφορεί ο χρονικογράφος Διονύσιος Βαρβιάνης υπήρχε ήδη το 148.
Μάλιστα, ο Βαρβιάνης τον τοποθετεί πλησίον της θάλασσας. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1513, η Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας παραχώρησε ως
ius patronatum publicum τα δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης των περιουσιακών του στοιχείων του ναού του αγίου Γεωργίου στην οικογένεια Πετρούτσου3.
Ο Άγιος Γεώργιος, ο επονομαζόμενος του Πετρούτσου, παρέμεινε στην
κατοχή της οικογένειας έως τις 18 Απριλίου 164, οπότε και ο Τομάζος Κωλέττης, σύζυγος της τελευταίας απογόνου της οικογένειας, της Νικολέτας
Πετρούτσου του ποτέ Αρσένη, η οποία είχε αποβιώσει, εκπροσωπώντας και τα
παιδιά του, ως φυσικός τους επίτροπος, τα οποία ήταν «προκρεάδα» μαζί της,
παραχώρησε τον ναό στους ενορίτες της. Η παρουσία της οικογένειας Πετρούτσου5 στο νησί μαρτυρείται ήδη από το 148, όπως και ο ίδιος ο ναός, και

1. ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΥΒΑ-ΚΑΡΑΛΕΚΑ, «Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου Ζακύνθου», Μνήμων, τχ. 10 (1982), σ. 35 και 65.
2. Το τοπωνύμιο δεν αναφέρεται στο Λεξικό του Ζώη ούτε επισημαίνεται σε άλλη μελέτη
σχετική με τον ναό του αγίου Γεωργίου του Πετρούτσου. Γ.Α.Κ. – Γ.Α. Νομού Ζακύνθου,
Κώδικας ναού αγίου Γεωργίου του Πετρούτσου, φ. 6v [8v]. Για περισσότερα στοιχεία βλ.
αδημ. μεταπτυχιακή εργασία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ, Σύμμικτος Ζακυνθινός Κώδικας,
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2008, σ. 58.
3. Βλ. ενδεικτικά ΣΠΥΡΟΣ ΧΡ. ΚΑΡΥΔΗΣ: «Ναοί δημοσίου δικαιώματος στον κερκυραϊκό
χώρο. Τα δεδομένα της απογραφής του 1635», στο: Σελίδες Ιστορίας και Πολιτισμού. Τόμος
αφιερωμένος στον Δημήτρη Ε.-Γ. Καρύδη, επιστ. επιμέλεια Γεράσιμος Δ. Παγκράτης – Παναγιώτα Τζιβάρα, Ιόνιος Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, Κέρκυρα 2018.
4. Γ.Α.Κ. – Γ.Α. Νομού Ζακύνθου, Κώδικας ναού αγίου Γεωργίου του Πετρούτσου, φ. 6v
[8v].
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΙΒΑΡΑ, Βενετοκρατούμενη Ζάκυνθος 1588-1594. Η νομή και η διαχείριση της εξουσίας από το Συμβούλιο των 150, εκδ. Ενάλιος, Αθήνα 2009, σ. 366. Για το οικόσημο της οικογένειας βλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ-ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, «Οικόσημα της Ζακύνθου από
τον κώδικα 1 της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος», Δελτίον Ιστορικής
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καταγράφεται στον κατάλογο των οικογενειών που απαρτίζουν το Συμβούλιο
της πόλης. Διά του συμβολαιογράφου Μάρκο Φλαμπουριάρη και παρουσία
μαρτύρων, λοιπόν, ο Τομάζος παραχώρησε τον ναό, ο οποίος ήταν σε ετοιμόρροπη κατάσταση, μαζί και με τα υποστατικά του, σε λαϊκή αδελφότητα, σχηματίζοντας μία αδελφότητα ενοριτών ουσιαστικά. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα
όσα αναφέρονται στην πράξη παραχώρησης που καταγράφεται στον κώδικα:
«[...] ρινουτζιάρι» την οικογενειακή του εκκλησία “μαζί με τα ήποστατικά
όπου φένουντε περιγεγραμένα ις τό αυτό μεμοριάλε” [σημ. δική μας στους
ενορίτες] «δια νάν τά εξουσιάζουν ή αυτί ενορίτες παντοτινά, εγδινόμενος ο
signor Κολέτις από τόρα, καί πάντοτε από τό νικοκυράτο όπου ήχε, καί ός τά
πάντα περιέχουν τό αυτο δεκρέτο, καί μεμοριάλε ήν τούτο, επίρ τούτο, τά
οποία έχουν πάντοτε νά προσφέρνουν τήν τέλιαν διναμήν τους, καί ενέργιαν
χωρίς καμίαν εναντιότιτα». Μόνος όρος του παραχωρητή να παραμείνει εφημέριος για οκτώ χρόνια, ο ιερέας, Γεώργιος Λούντζης, «διά τές καλές του
πράξεις, καί ήθη, όπου έχι, εκλέγοντάς τον εί ενορίτες κατά τούς νόμους»6.
Έκτοτε, λοιπόν, ο ναός θα διοικείτο πλήρως από τους ενορίτες, και σύμφωνα με τον Κώδικα «εις κιριότιτα, καί δεσποτίαν τόν νομίμων καθολικών ενοριτών». Η διοίκηση των ενοριακών ναών γινόταν σύμφωνα με τον Σαγρέδειο
Νόμο και τον γαλλικό νόμο του 1811 σύμφωνα με τους οποίους η διοίκηση
των ναών γινόταν από τους ενορίτες, καθώς και από τους αδελφούς που αποτελούσαν την αδελφότητα. Η έννοια της ενορίας την εξεταζόμενη περίοδο δεν
είναι ταυτόσημη με τη σημερινή, ιδιαίτερα στα Επτάνησα, όπου και συγκροτήθηκε μία διάφορη κατάσταση σε σχέση με τον υπόλοιπο ελληνικό χώρο. Ειδικότερα, στα Επτάνησα ενορία εννοούνταν η γεωγραφική περιοχή στην οποία
ευρίσκετο ο ναός, σε έννοια αστικής χωροθέτησης – διαβάζουμε σε έγγραφο

και Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος, τ. 31 (1988), σ. 18. – ΔΙΚΑΙΟΣ ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ, «Μανιάται εις Ζάκυνθον επί τη βάσει ανεκδότων εγγράφων του αρχειοφυλακείου Ζακύνθου», Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου, τχ. 6 (1955), σ. 2, σημ. 4. – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ, Ιστορικά απομνημονεύματα της νήσου Ζακύνθου, Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη
Καραβία, Αθήνα 2199, σ. 959. – ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΜΟΣ, «Ζάκυνθος. Πεντακόσια χρόνια (148198)», Εκκλησιαστικά, Αθήνα 198, σ. 130, 132, 135.
6. Γ.Α.Κ. – Γ.Α. Νομού Ζακύνθου, Κώδικας ναού αγίου Γεωργίου του Πετρούτσου, φ. 4v
[6v].
 Πρόκειται για το διάταγμα του προβλεπτή Αυγουστίνου Σαγρέδου (26 Ιουλίου 154),
που έμεινε γνωστός ως «σαγρέδειος νόμος», που έμεινε εν μέρει σε ισχύ περί των εκκλησιαστικών πραγμάτων έως τον 20ό αιώνα. Για την ενοριακή συγκρότηση βλ. ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ,
Ορθόδοξες αδελφότητες και συναδελφικοί ναοί στην Κέρκυρα (15ος-19ος αι.), εκδ. Σταμούλη
Α.Ε., Αθήνα 2004, σ. 260-263.
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«εἰς τὴν κοντράδα τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Πετρούτζου» – και εκκλησιαστικά
στην οργάνωση κατοίκων της πόλης σε έναν ναό, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας των και η υποχρέωσή τους να τελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα σε
αυτόν8. Φυσικά, εδέχοντο να υπάγονται στη δικαιοδοσία του εκάστοτε εφημέριου του ναού. Υποχρέωση και συνάμα δικαίωμα των ενοριτών ήταν η ανά διετία εκλογή επιτρόπων (προκουρατόροι) και άλλων αξιωματούχων, όπως
γραμματικό και διερευνητή, καθώς και εφημέριο και διοικείτο έκτοτε από
τους ενορίτες9.
Την περίοδο που εξετάζουμε ο ναός, όπως σημειώνεται, είναι ένα επιβλητικό και εντυπωσιακό κτήριο, ενώ λίγα χρόνια πριν ήταν ερειπιώνας – στο εσωτερικό του υπήρχε μάλιστα και χώρος ταφής. Αυτή η αναγέννηση του κτηρίου
οφείλεται στον ζήλο των ενοριτών, οι οποίοι ανταγωνίζονται για την ανακαίνισή και κυριότερη πηγή εσόδων δεν είναι άλλη από τα χρήματα των ενοριτών
αδελφών. Η συλλογή αυτών των χρημάτων οφείλεται στους επιτρόπους, όπως
σημειώνεται στον σχετικό φάκελο όπου εμπεριέχονται έγγραφα σχετικά με
τον ναό και παρατηρούμε τη σημασία που είχε η οικονομική συνεισφορά των
ενοριτών στα του ναού, αλλά και το πόσο σημαντική ήταν η διαδικασία συλλογής χρημάτων εκ μέρους των εκλεγμένων επιτρόπων. Μία τέτοια δικαιοδοσία
και υποχρέωση θα μπορούσε να δημιουργήσει και προστριβές φυσικά10.

Η διοίκηση του ναού ένδειξη κοινωνικής κυριαρχίας;
Οι εκλογές για την ανάδειξη των αξιωματούχων του ναού, όλα τα προηγούμενα χρόνια, από τότε που ο ναός παραχωρήθηκε στους ενορίτες (16)
ήταν ειρηνικές και χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις. Μέσα από τα στοιχεία των
εκλογικών διαδικασιών που καταγράφονται στον Κώδικα φαίνεται ότι ισχυρές οικογένειες ενοριτών διαγωνίζονταν για τις θέσεις των επιτρόπων, αλλά

8. Γ.Α.Κ. – Γ.Α. Νομού Ζακύνθου, Κώδικας ναού αγίου Γεωργίου του Πετρούτσου, φ.
31(34)r: «[...] θέλει νὰ ἔχει ἐνορία εἰς τὸν παρόντα θεῖον ναὸν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ s(igno)r Πετρούτζου τὸ λοιπὸν ὅτι βαπτίσματα, θαναῖς καὶ στεφανώματα
καὶ κάθε ἄλην ἱεροπραξίαν ὁποῦ ἤθελε τοῦ χρηασθὴ νὰ γίνωνται άπό τὸν ἐφημέριον τοῦ ἄνωθεν θείου ναοῦ καὶ νὰ ἀκούεται ἐνορίτης [...]» και αλλού φ. 1(3)v: «[...] λαμβάνοντας ὅλλας
τὰς ἱερὰς πράξης καὶ νὰ εἶναι ὐποκίμενη ἠς ὅλλα τὰ βάρη, ὥς καὶ τοῦς λοιποῦς ἐνορίτας
[...]».
9. ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ, Ορθόδοξες αδελφότητες, σ. 238-239. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΦ. ΜΙΧΑΛΑΓΑ,
«Το εκκλησιαστικό καθεστώς των Ιονίων νήσων έως την Ένωσή τους με την αυτοκέφαλη
Εκκλησία της Ελλάδος», Ιονικά Ανάλεκτα, τχ. 5, 2015, σ. 169-19, 429.
10. Γ.Α.Κ. – Γ.Α. Νομού Ζακύνθου, Φάκ. 5, Υποφ. 12, ν. Αγίου Γεωργίου της οικ. Πετρούτζου.
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και για εκείνη του ιερέα. Έτσι, οι εκλογικές διαδικασίες, για λόγους γοήτρου
και εξουσίας, μπορούσαν οποτεδήποτε να πάρουν άσχημη τροπή με αποτέλεσμα όσοι είχαν έννομο ή μη συμφέρον να οδηγήσουν τα πράγματα στα άκρα.
Ωστόσο, στην περίπτωση του Αγίου Γεωργίου του Πετρούτζου τα πράγματα
προχωρούσαν ειρηνικά έως τα πρώτα χρόνια της δεύτερης δεκαετίας του
1800, όταν οι οικογένειες Γάβρου ή Καλαμπρέζα και Μούσουρα11 άρχισαν να
αντιπαρατίθενται μέχρι που έφτασαν στη χειροδικία, ακόμα και εναντίον κρατικών αξιωματούχων12.
Καμιά από τις οικογένειες που ενεπλάκησαν στο γεγονός δεν ήταν άγνωστες στα του ναού, αφού αυτές ανήκαν στην αδελφότητα του ναού. Ο Διονύσιος Καλαμπρέζας στις εκλογές του 189 είχε συμμετάσχει, λαμβάνοντας
38 ψήφους υπέρ και 58 κατά, χωρίς να καταφέρει να εκλεγεί επίτροπος του
ναού. Την επόμενη διετία, στις εκλογές του 192, ο Αναστάσιος Καλαμπρέζας έλαβε 65 θετικές ψήφους και 5 αρνητικές. Στην εκλογική διαδικασία του
1809 ο Μηνάς Γαύρος Καλαμπρέζας ήταν ένας από τους έξι επιτρόπους που
εξελέγησαν ομοφώνως από τους αδελφούς ενορίτες. Ο Μηνάς εξελέγη και πάλι το 1811 επίτροπος του ναού. Αργότερα, στις εκλογές του 1814, οι Αναστάσιος και Γεώργιος Καλαμπρέζας έλαβαν μέρος στις εκλογές. Ενώ αργότερα,
το 1814, συναντάμε και τον Μιχαήλ Καλαμπρέζα Γάβρο, ως παλαιό επίτροπο, ο οποίος δεν γνώριζε γραφή13. Το 1816 ο Μηνάς Καλαμπρέζας με 43 θετικές ψήφους και 93 αρνητικές δεν κατάφερε να εκλεγεί επίτροπος του ναού.
Παρόμοια ανάμειξη είχαν και μέλη της οικογένειας Μούσουρα. Το 184
ήταν ήδη επίτροπος ο Δημήτρης Μούσουρης, ο οποίος παραιτήθηκε τον Ιανουαρίου του 186. Το 189 Δημήτρης Μούσουρης έλαβε στην εκλογική διαδικασία, για την ανάδειξη επιτρόπων της διετίας 189-191, 92 θετικές ψήφους
και 4 μόνο κατά και τελικά εξελέγη και κάποιος Διονύσιος Μούσουρας πήρε

11. Λ. ΖΩΗΣ, Λεξικόν, σ. 252 και 441 τ. Α΄, 1963. Δυστυχώς για την οικογένεια Καλαμπρέζα ή άλλως Γάβρος δεν διαθέτουμε παρά ελάχιστα στοιχεία. Στον κατάλογο των ενοριτών του 1856 συναντάμε τους: Ιωάννη Καλαμπρέζο, Μιχαήλ Καλαμπρέζο, Διονύσιο Καλαμπρέζο, Δημήτριο Καλαμπρέζο και τους Αλέξη, Γεώργιο και Νικολή, τους λεγόμενους Γάβρους· βλ. Γ.Α.Κ. – Γ.Α. Νομού Ζακύνθου, Κώδικας ναού αγίου Γεωργίου του Πετρούτσου.
12. Οι εκλογές προκηρύσσονταν για την ανάδειξη επιτρόπων και ιερέα και σε αυτές, τουλάχιστον κατά τον 19ο αιώνα παρίσταντο και αρμόδιοι αξιωματούχοι, όπως φαίνεται άλλωστε
και από την περίπτωση που εξετάζουμε, μιας και στην ψηφοφορία παρίσταντο αξιωματούχοι
και φρουρά· βλ. ΣΠΥΡΟΣ ΧΡ. ΚΑΡΥΔΗΣ, Ο κώδικας του Ιερού Ναού του Αγίου Ελευθερίου
Κέρκυρας, Κέρκυρα 200.
13. «[...] διὰ τὸν Διονίσιον Καλαμπρέζα καὶ ἐπίρε μπαλες φαβόρε 38 κόντρα 58 τὸν Ἀναστάσιον Καλαμπρέζα καὶ ἐπίρε μπάλες δεσὶ 65 κ. 5 1814 Ἰανουαρίου 11. [ε.π.]. Ἡμέρα Κυριακή, τὸν Ἀναστάσιον Καλαμπρέζα καὶ τὸν Γεώργιον Καλαμπρέζα. Μηχαὴλ Καλαμπρέζα
Γαβρο παλεὸς ἐπήτροπος μήν ἠξεύροντας νά γράψη [...]» βλ. Γ.Α.Κ. – Γ.Α. Νομού Ζακύνθου, Κώδικας ναού αγίου Γεωργίου του Πετρούτσου.
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39 ναι και 1 όχι. Στις εκλογές του 191, του 1800, καθώς και του 1804 συναντάμε και τον Νικόλαο Μούσουρα, ο οποίος το 198 εξελέγη επίτροπος με
62 θετικές ψήφους και 6 αρνητικές. Το 1816 ο Αντρίας Μούσουρας ο λεγόμενος Κάθικας πήρε 100 ναι και 34 όχι και εξελέγη επίτροπος.
Αμφότερες, λοιπόν, οι οικογένειες (Καλαμπρέζα και Μούσουρα) είχαν παλαιόθεν σχέσεις με τον ναό και συχνά αναμειγνύονταν στη διακυβέρνησή της.
Φαίνεται, έτσι, ότι η αντιπαλότητα είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη διετία
(1816-1818), κατά την οποία το μέλος της οικογένειας Καλαμπρέζα ή Γάβρου Γεώργιος, ενώ είχε παραιτηθεί από τη θέση επιτρόπου (procuratore ή
gastaldo), στη θέση του διορίστηκε, από τον έπαρχο Ζακύνθου ο πατέρας του
Μηνάς14. Ειδικότερα, τον Ιούνιο του 1816, σύμφωνα με επιστολές της 15ης
και 16ης Ιουνίου, προέκυψε ζήτημα με τον Γιωργάκη Καλαμπρέζα και τον
πατέρα του Μηνά Καλαμπρέζα, αφού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα –ακόμα
δεν είχε διενεργηθεί ψηφοφορία, που τελικά έγινε λίγες ημέρες αργότερα (23
Ιουνίου 1816)– για επιτρόπους, από τους ενορίτες και έτσι έγινε απευθείας
διορισμός από τον αξιωματούχο περί της Θρησκείας, πράγμα που τον 19ο αιώνα συνέβαινε ολοένα και συχνότερα. Σύμφωνα με τους κανονισμούς δεν επιτρεπόταν, άτυπα, η συνεχής κατοχή θέσης από μέλη της ίδιας οικογένειας
για δεύτερη συνεχόμενη φορά ή ταυτόχρονα και την ίδια περίοδο15.
Ο επίτροπος Στέλιος Φλαμπουριάρης αποτάθηκε στον αξιωματούχο, γράφοντας του ότι o διορισμός εκ νέου μέλους της ίδιας οικογένειας αντίβαινε
τους κανονισμούς και ζητούσε την αντικατάστασή του με άλλο πρόσωπο. Από
την άλλη, οι επίτροποι Χαραλάμπης Φλεμοτόμος και Γεώργιος Κορωνιός με
δική τους επιστολή θεώρησαν κανονική την αντικατάσταση του Γεωργίου με
τον Μηνά Καλαμπρέζα και ότι εδικαιούντο να λάβει μέρος στις επικείμενες
εκλογές για ανάδειξη επιτρόπων του ναού, επιχειρηματολογώντας ότι πολλά
είναι τα οφέλη που έχει ο ναός από τους επιτρόπους και θέτουν υπόψη του αρμόδιου αξιωματούχου ότι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ήταν πριν ένα ερείπιο και σήμερα, χάρις στις ενέργειες των ενοριτών, αυτή είναι σε εξαιρετική
κατάσταση, με τη σημαντική συμβολή των επιτρόπων και για να επιτευχθεί
κάτι τέτοιο πάντοτε διευρυνόταν ο αριθμός των επιτρόπων. Με την αίτησή
τους ζητάνε από τον αξιωματούχο να μη ληφθεί υπόψη η αίτηση του Φλαμπουριάρη, πράγμα που απ’ ό,τι φαίνεται έγινε αποδεκτό, μιας και στους υποψήφιους επιτρόπους για τη διετία 1816-1818 ο Μηνάς Καλαμπρέζας έλαβε
κανονικά μέρος, λαμβάνοντας, ωστόσο, μόνο 43 θετικές ψήφους που δεν του

14. Η συνήθεια να διορίζονται με διάφορες προφάσεις από τις Αρχές οι διάφοροι αξιωματούχοι των ενοριακών και συναδελφικών ναών είχε αρχίσει να γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη από τα πρώτα χρόνια της αγγλικής κυριαρχίας.
15. ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ, Ορθόδοξες αδελφότητες, σ. 418-419.
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επέτρεψαν να είναι ένας από τους επιτρόπους του ναού. Στην εκλογική διαδικασία της 23ης Ιουνίου 1816 ο Μηνάς Καλαμπρέζας με 43 θετικές ψήφους
και 93 αρνητικές και ο Αντρέας Μούσουρας με 100 θετικές και 34 κατά, συνεπώς ο Μηνάς Καλαμπρέζας απέτυχε να εκλεγεί επίτροπος του ναού, εν
αντιθέσει με τον Μούσουρα. Εκείνη τη χρονιά, εξελέγησαν τελικά ως προκουραδόροι του ναού οι Χαραλάμπης Φλεμοτόμος, με 126 ψήφους θετικές και ο
Στασινός Ξενόπουλος με 119, ο Μάρκος Φιοραβάντες με 112, ο Στέλιος Φλαμπουριάρης με 108, ο Διονύσιος Ζέζας με 102 και ο Αντρέας Μούσουρας με
10016. Αυτή είναι και η τελευταία εκλογική διαδικασία που καταγράφεται
στον Κώδικα του ναού – είναι άγνωστο αν σχετίζεται με την επεισοδιακή
εκλογή της επόμενης διετίας ή αν υπήρχε και δεύτερο βιβλίο, το οποίο χάθηκε
μετά την καταστροφή του ναού, το 1953.
Διάφορα λυτά έγγραφα, ωστόσο, που αφορούν τον ναό που διασώζονται
στα Κρατικά Αρχεία της Ζακύνθου μάς διαφωτίζουν σχετικά με διάφορες
υποθέσεις της ενοριακής εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου του Πετρούτσου και
που αποτελούν αντίγραφα εγγράφων που κάποτε υπήρχαν στα αρχεία του ναού. Τα έγγραφα αυτά είναι οι αναφορές των εμπλεκόμενων μερών, οικογένειες Καλαμπρέζα και Μούσουρα, καθώς και του επί καθήκοντι αξιωματικού Ν.
Βερναρδάκη, οι οποίες απευθύνονται στον Francesco Muzzan, έπαρχο της Ζακύνθου. Εμπλεκόμενοι στην υπόθεση ήταν τα μέλη της οικογένειας Γαβρού ή
Καλαμπρέζα: Μηνάς Γαβρός (Minà Gavro), ο Λαμπρινός Γαβρός (Lambrinò
Gavro), ο Γιάννης Γαβρός ή Καλαμπρέζας (Gianni Gavro), και ο Νικολός
Μούσουρας (niccolò Mussura) και διάφορα μέλη της οικογένειάς του1.
Ο Μηνάς Καλαμπρέζας και ο πατέρας του Γεώργιος είχαν ήδη δημιουργήσει θέμα, όπως είδαμε παραπάνω, για τη μη εκλογή τους, από τότε. Άραγε, αυτή η μεγάλη διαφορά ψήφων ήταν αιτία μιας λανθάνουσας αντιπαλότητας που βρήκε αφορμή να ξεσπάσει στην επόμενη εκλογή; Δυστυχώς, δεν
γνωρίζουμε τίποτε περισσότερο για τους λόγους διένεξης των δύο οικογενειών
– σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις είναι που αναλογιζόμαστε το μέγεθος της καταστροφής του 1953.
Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή: Οι εκλογικές διαδικασίες
ξεκίνησαν όπως προέβλεπαν οι κανονισμοί· την προηγούμενη το βράδυ σήμα-

16. Γ.Α.Κ. – Γ.Α. Νομού Ζακύνθου, Κώδικας ναού αγίου Γεωργίου του Πετρούτσου, φ.
31(34)v. Μάλιστα, όπως έχει ήδη αποδείξει ο Διονύσης Φλεμοτόμος, ο Στασινός Ξενόπουλος
ήταν ο εκ πατρός πάππος του μεγάλου συγγραφέα μας Γρηγορίου Ξενόπουλου, βλ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ, «Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Πετρούτσου, οι Πελοποννήσιοι πρόσφυγες και ο παππούς του Γρηγορίου Ξενόπουλου», Ιονικά Ανάλεκτα, τχ. 3, σ. 194-212.
1. Γ.Α.Κ. – Γ.Α. Νομού Ζακύνθου, Φάκ. 5, υποφ. 12, Υποφ. 12, ν. Αγίου Γεωργίου της
οικ. Πετρούτζου.
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ναν οι καμπάνες του ναού, μετά τον εσπερινό, ώστε να ειδοποιηθούν οι ενορίτες
για την εκλογή των νέων επιτρόπων, καθώς και την ημέρα των εκλογών, πριν
και μετά τη θεία λειτουργία. Οι υπεύθυνοι για την εκλογή είχαν φροντίσει για
τις μπάλες και τα βότα και είχε προετοιμαστεί ο χώρος του ναού για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
Το πρωί, λοιπόν, της Κυριακής του 1818, μετά τη θεία λειτουργία, οι ενορίτες του ναού του Αγίου Γεωργίου συγκεντρώθηκαν εντός της εκκλησίας και
ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την εκλογή νέων επιτρόπων – η θητεία των παλαιών θα έληγε στις 23 Ιουνίου 1818. Την ώρα, λοιπόν, που μοιραζόντουσαν
στους παρισταμένους τα «ψηφοδέλτια» προκειμένου να αρχίσει η ψηφοφορία,
ένα λάθος βλέμμα έφερε τη σύγκρουση.
Σύμφωνα με το έγγραφο της 31ης Μαΐου 1818 οι αξιωματούχοι Στέφανος
Μεσσαλάς και Παύλος Κομούτος σημειώνουν ότι η προγραμματισθείσα εκλογική διαδικασία απέβη άκαρπη, εξαιτίας αναταραχής που εκδηλώθηκε κατά
τη διάρκεια καταμέτρησης των παρόντων ενοριτών, μεταξύ μερικών μελών του
καπίτολου. Σύμφωνα με το έγγραφο που οι δύο αξιωματούχοι απέστειλαν στη
Διοίκηση η διένεξη ξεκίνησε τη στιγμή καταμέτρησης των παρόντων, προκειμένου να διαπιστωθεί ο αριθμός των ψηφοφόρων. Ο αρμόδιος για τούτο αξιωματούχος διέκοψε την καταμέτρηση από μία ξαφνική διακοπή, που εξελίχθηκε σε
γενικευμένη σύρραξη και χειροδικίες. Όπως σημειώνει, η παρέμβασή του δεν
στάθηκε ικανή να αποσοβήσει όσα δυσάρεστα ακολούθησαν και τότε, ο επικεφαλής αξιωματικός με κάθε μέσο διέταξε τους φρουρούς που επέβλεπαν τη διαδικασία να καταστείλουν την αναταραχή. Εν τέλει τα μέτρα που έλαβε ηρέμησαν την κατάσταση εντός του ναού, αποσοβώντας περαιτέρω εντάσεις από τυχόν εξωτερικούς παράγοντες. Εξαιτίας του συμβάντος συγκάλεσε εκτάκτως
την αρμόδια αρχή και την ενημέρωσε για τα διαδραματισθέντα. Για τούτο υποβάλει τα γεγονότα στον έπαρχο για τα αναγκαία μέτρα18.
Τι ακριβώς συνέβη, όμως, εντός του ιερού ναού; Τι οδήγησε τα πράγματα σε αναταραχή και σε χειροδικίες; Η ανωτέρω αναφορά, δυστυχώς, δεν
μας διαφωτίζει περαιτέρω. Ωστόσο, περισσότερες πληροφορίες αντλούμε από
τις τρεις εκθέσεις των άμεσα εμπλεκόμενων μερών, των αναφορών των οικογενειών Μούσουρα και Καλαμπρέζα και από εκείνη του αξιωματικού
Βερναρδάκη.
Όπως σημειώνει η πλευρά Καλαμπρέζα, το κλίμα ήταν ήδη τεταμένο –εί-

18. Γ.Α.Κ. – Γ.Α. Νομού Ζακύνθου, Φάκ. 5, Υποφ. 12, ν. Αγίου Γεωργίου της οικ. Πετρούτζου: «nell’atto che si voleva regolare il capitolo per riconoscere il numero degli
intervenuti e che il magistrato era tutto aplicato a questa operazione venne interotto da
improviso strepito insorto fra alcuni componenti il capitolo che prosseguì poi in un quasi
generale sconcerto con tenace azufamento a battiture colle mani».
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χε παρέμβει ο Δημήτριος Καλαμπρέζας προς κατευνασμό των πνευμάτων–
όταν εντός του ναού ήταν παρόντες το 1/3 των εκλογέων, ενώ σύμφωνα την
οικογένεια Μούσουρα, ξέσπασε αντιδικία μεταξύ του Ανδρέα Μούσουρα και
του Δημήτριου Γάβρου (Καλαμπρέζα). Το ηλεκτρισμένο κλίμα από την αρχή
της ψηφοφορίας είναι το μόνο κοινό σημείο που έχουν οι αναφορές των οικογενειών Γάβρου (Καλαμπρέζα) και Μούσουρα. Πράγμα, που επιβεβαιώνει και ο
αξιωματικος Βερναρδάκης.
Όπως είναι φυσικό, οι απόψεις για το ποιος άρχισε τον καβγά διίστανται.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την αναφορά της οικογένειας Μούσουρα της 31ης Μαΐου
1818, μόλις συγκεντρώθηκε το 1/3 των ψηφοφόρων, στην παρουσία και του
αρμόδιου αξιωματούχου ξεκίνησε η ψηφοφορία, και επειδή δεν επετράπη σε
κάποιον να ψηφίσει, ζητήθηκε από τον εφημέριο, μαζί με κάποιον κλητήρα
(uscier) Tortoreli να πάει στον αξιωματούχο που ήταν παρών. Τότε, ο Γιάννης
Γάβρος, γιος του Λαμπρινού, με ύφος, είπε στο εφημέριο να σταματήσει, ο
οποίος σκεπτόμενος με σωφροσύνη το έπραξε. Τότε, ο Αντρέας Μούσουρας είπε ότι αυτός δεν ήταν τρόπος να συμπεριφερθεί στον εφημέριο, με αποτέλεσμα
ο Γιάννης Γάβρος να ρίξει ένα χαστούκι στον Νικολό Μούσουρα, πατέρα του
Αντρέα, και αμέσως και από τις δύο πλευρές οι οικογένειες εξεμάνησαν και
τότε σημειώθηκε μεγάλη αναταραχή. Μία από τις παρατηρήσεις που γίνονται
από την πλευρά της οικογένειας Μούσουρα είναι ότι ο αξιωματούχος ασφαλείας έκλεισε τις πόρτες και δεν τις άφησε ανοικτές, ώστε όποιος ήθελε να μπορεί να βγει από τον ναό19 – γεγονός που μάλλον επιβεβαιώνεται και από την
έκθεση των Μεσσαλά και Κομούτου, όπου αναφέρουν ότι η διαμάχη κρατήθηκε εντός του ναού.20 Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην αναφορά των Μουσουραίων ο Γιάννης Γάβρος έτσι κατάφερε να κακοποιήσει πολλούς παρισταμένους και επικαλούνται γι’ αυτό τον αξιωματικό Βερναρδάκη, ο οποίος μπορούσε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, όπως επίσης οι παριστάμενοι στρατιωτικοί, καθώς και οι άλλοι τρεις προκουρατόροι, οι Ζέζας, Ξενόπουλος και
Φλαμπουριάρης. Τις θέσεις της οικογένειας Μούσουρα κατέγραψε για λογαριασμό της ο νοτάριος Διονύσιος Ζαβραδινός21.
Από την πλευρά της η οικογένεια Καλαμπρέζα δίνει μία διαφορετική, αλ-

19. Μέσα από τις καταγγελίες των μερών μαθαίνουμε ότι οι πόρτες του ναού ήταν ανοικτές, και το κλείσιμό τους ήταν μία λάθος πράξη. Φυσικά, η ψηφοφορία κεκλεισμένων των θυρών ήταν κανονικότητα· βλ. ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ, Κώδικας του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου
Κέρκυρας, σ. 4. Ενδεικτικά για θυελλώδεις και προβληματικές εκλογές βλ. Σπύρος Καρύδης, Ορθόδοξες αδελφότητες, σ. 451-452.
20. Γ.Α.Κ. – Γ.Α. Νομού Ζακύνθου, Φάκ. 5, Υποφ. 12, ν. Αγίου Γεωργίου της οικ. Πετρούτζου: «[...] le misure da esso prese che segregando il tumulto da qualunque altra esterna
comunicazione fù represso ed assopita entro nella chiesa stessa ogni ulteriore conseguenza».
21. Λ. ΖΩΗΣ, Λεξικόν, τ. Α΄, σ. 208.
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λά πιο γλαφυρή εκδοχή των όσων διαδραματίστηκαν στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σύμφωνα με το έγγραφο προς τον έπαρχο Ζακύνθου, την 1η Ιουνίου 1818, όταν ξεκίνησαν να μοιράζουν τα ψηφοδέλτια και αφού είχε προηγηθεί η καταμέτρηση των παρόντων ενοριτών, ο Δημήτριος Καλαμπρέζας είπε
κάτι, όχι όμως, όπως αναφέρεται στην έκθεση, για να προσβάλλει κάποιον
από τους παρόντες, αλλά για να κατευνάσει τα τεταμένα πνεύματα, τότε έκπληκτος δέχθηκε ένα χαστούκι από κάποιον που ήταν πλησίον του και τότε,
για να μην προκληθεί μεγαλύτερη αναστάτωση και επηρεαστούν άνθρωποι,
όπως ο Νικόλαος Βερναρδάκης, ο Καλαμπρέζας ανέχθηκε το χτύπημα που
δέχθηκε. Μάλιστα, λέει πως αν ό,τι συνέβη ήταν ευθύνη του Καλαμπρέζα, τότε θα έπρεπε να τον συλλάβουν και να τον στείλουν στη φυλακή και όχι να τον
χτυπήσουν σε δημόσιο χώρο και μάλιστα ιερό και σεβάσμιο, αλλά και εν τω
μέσω μιας τέτοιας επίσημης σύναξης. Το χτύπημα κατά του Καλαμπρέζα,
μάλιστα, έγινε έναυσμα για όσους ήταν εναντίον του να τον κακομεταχειριστούν και να τον προσβάλλουν. Τα πράγματα πήραν ακόμη πιο περίεργη τροπή, αφού ο Νικολός Μούσουρας του έδωσε ένα χαστούκι, όπως είχε κάνει και
ο Βερναρδάκης. Μη ικανοποιηθέντες οι γιοι του Μούσουρα, ο Ανδρέας και ο
Διονύσιος, μαζί με τον επίτροπο Στασινό Ξένο επιτέθηκαν και αυτοί με χτυπήματα στον Καλαμπρέζα. Η πλευρά Καλαμπρέζα τονίζει στην αναφορά της
ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα εναντίον του Βερναρδάκη για την πράξη του που
πυροδότησε όσα συνέβησαν στη συνέχεια. Η οικογένεια Γάβρου ή Καλαμπρέζα στην αναφορά της παραθέτει και ονόματα μαρτύρων, που είναι τα εξής: Νικολός Δαφνιάς, Στεφανίν Ματζούνης, Γιώργος Κοντοδήμας, Αντώνιος Κατζούλης, Αντώνης Κούρτζολας, ο βοηθός αξιωματικός Tortorelli και ο Αθανάσης Λεούτζης.
Η επίσημη αναφορά Βερναρδάκη, της 31ης Μαΐου 1818, που την απευθύνει στον έπαρχο της Ζακύνθου, αναφέρει ότι ο Magistrato ad Pias Causas προκήρυξε νέες εκλογές για τους επιτρόπους του ναού, αφού ενημερώθηκε από
τον ίδιο τον Βεναρδάκη. Σημειώνει, λοιπόν, ότι την ημέρα σύγκλησης του καπίτολου για την εκλογή επιτρόπων του Αγίου Γεωργίου, στην παρουσία του
ίδιου του Βερναρδάκη, αλλά και του αξιωματικού d’Angeli, και ενώ ετοιμαζόντουσαν να μοιραστούν οι ψήφοι στον καθένα, σημειώθηκε φιλονικία μεταξύ
του Ανδρέα Μούσουρα και του Δημήτριου Γάβρου. Ο Βερναρδάκης για να
αποφύγει περαιτέρω προβλήματα και όπως έκανε κάθε φορά σε ανάλογες περιπτώσεις, προσπάθησε να τους απομακρύνει και να τους οδηγήσει εκτός του
ναού, πράγμα που δεν κατάφερε, μάλιστα ανέμενε τις διαταγές του ανωτέρου,
που ήταν παρών. Τότε ο Δημήτριος Γάβρος πρώτος έριξε ένα χαστούκι
(slanziρ una guanciata) στον Νικολό Μούσουρα, πατέρα του Ανδρέα. Η κατάσταση, σύμφωνα με την αναφορά Βερναρδάκη ξέφυγε από τον έλεγχο και τότε o Γιάννης Γάβρος και o Γεωργάκης Μηνά Γάβρος, ο οποίος ήταν και ο
πρωταίτιος του όλου συμβάντος δεν δίστασαν να σηκώσουν χέρι και στον ίδιο
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τον Βερναρδάκη και στους παριστάμενους φύλακες –δεν σεβάστηκαν καν τη
στολή του, αλλά ούτε την κυβέρνηση– σημειώνει ο Βερναρδάκης. Τελικά, συνελήφθησαν οι Γάβροι Γιάννης και Μηνάς από τη φρουρά, όπως και ο πατέρας
και θείος Μούσουρας και οδηγήθηκαν στις δημόσιες φυλακές. Εν τέλει αφέθηκαν ελεύθεροι, με διαταγές του ανωτέρου D’Angeli, πράγμα που ήταν πέραν
των δυνατοτήτων του να εμποδίσει, ωστόσο, αξιοί την παραδειγματική τιμωρία των Γάβρου και Μηνά, ώστε να αποκατασταθεί το όνομά του και να αναστηλωθεί ο σεβασμός στο αξίωμά του.
Το θέμα αυτό, που έφτασε μέχρι τον έπαρχο Ζακύνθου και εκτυλίχθηκε
από τις 15 Μαΐου και μέχρι και τον Ιούνιο του 1818, σίγουρα θα τάραξε τα νερά στο Φιόρο του Λεβάντε και τα χρηστά ήθη της εποχής. Δυστυχώς, όμως,
παρά την έρευνά μας στα Γενικά Αρχεία της Ζακύνθου και της Κέρκυρας δεν
κατέστη δυνατόν να μάθουμε τι συνέβη μετά την επεισοδιακή προσπάθεια
εκλογής επιτρόπων και αν ή πώς τελικά τιμωρήθηκαν οι υπαίτιοι. Δυστυχώς,
ο κώδικας και τα λυτά έγγραφα που αφορούν τον ναό δεν μας δίνουν περισσότερα στοιχεία. Ούτε στον Κώδικα, αλλά ούτε και στα λυτά έγγραφα που αφορούν τον ναό δεν καταγράφεται άλλη εκλογική διαδικασία, αν και όπως φαίνεται από τις διάφορες πράξεις που καταχωρίζονται ο ναός συνέχιζε να έχει επιτρόπους.
Η ασυνήθιστη αυτή περίπτωση ανώμαλης εκλογικής διαδικασίας, της
οποίας δυστυχώς αγνοούμε το αποτέλεσμα, είναι ενδιαφέρουσα, διότι δείχνει
και μία άλλη διάσταση των λαϊκών αδελφοτήτων και τις σχέσεις των ισχυρών
οικογενειών της πόλης μεταξύ τους. Είναι πιθανόν οι δύο οικογένειες να αναζητούν την κοινωνική και ίσως και την πολιτειακή αναγνώριση, τώρα που το
καθεστώς αρχίζει να αλλάζει. Δεδομένης και της παρέμβασης των αρχών
στην ονομασία αξιωματούχου σε ενοριακό ναό, πράγμα εξαιρετικά σπάνιο την
προηγούμενη περίοδο, ίσως μας δείχνει τις επερχόμενες ανακατατάξεις και σε
αυτόν τον σημαντικό θεσμό των Επτανήσων. Μάλιστα, όπως ήδη σημειώσαμε, από τα σωζόμενα έγγραφα και από τον Κώδικα του ναού ουδεμία άλλη
αναφορά σε εκλογές δεν γίνεται. Η δημιουργία της Επτανήσου Πολιτείας
(Κράτος των Ενωμένων Ιονίων Νήσων) από το 1815 φέρνει νέα δεδομένα, ο
παλαιός κόσμος, άρα και οι παλαιές συνήθειες, αρχίζουν να τίθενται σε αμφισβήτηση, και σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε ότι ανήκει και το συμβάν εντός του
ναού του Αγίου Γεωργίου του Πετρούτσου.

344

Απόστολος Γ. Κουρουπάκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Έγγραφο 1
Γ.Α.Κ. – Γ.Α. Νομού Ζακύνθου, Φάκ. 5, Υποφ. 12. ν. Αγίου Γεωργίου της οικ.
Πετρούτζου.

Zante li 31 maggio 1818 S.n.
Prestantissimo sig(nor)e
Il nobile S(igno)r Co(nte) Stefano Messala in qualità di vice preside di
settimana intervenne in quest’oggi in unione al s(igno)r seg(reta)rio nella chiesa
di San Zorzi del Petruzzo ove seguir doveva la convocazione di quell capitolo
per l’elezione di nuovi procuratori secondo le forme stabilite.
nell’atto che si voleva regolare il capitolo per riconoscere il numero degli
intervenuti e che il magistrato era tutto aplicato a questa operazione venne
interotto da improviso strepito insorto fra alcuni componenti il capitolo che
prosseguì poi in un quasi generale sconcerto con tenace azufamento a battiture
colle mani.
La voce del vice preside si rese ineficace ad onta che fù significata nel modo
più energico.* // In tal circostanza il signor maggior di Piazza ha usato i mezzi
i più eficaci, ordinando ai militari che pressidiavano la ballotazione di disipare il
tumulto, ed aggiunge il vice preside che furono così prudenti ed oportune le
misure da esso prese che segregando il tumulto da qualunque altra esterna
comunicazione fù represso ed assopita entro nella chiesa stessa ogni ulteriore
conseguenza.
Dietro tal avenimento il vice preside ebbe a convocare straordinariamente il
magistrato a cui avendo comunicato quanto di sopra, il magistrato unanime dopo
aver considerato l’argomento sotto l’aspetto d’irriverenza al sacro tempio
d’intubordinazione ad una publica autorità ed in fine d’un atto sì violento che
offre il primo caso di tal disordine accaduto sotto la di lui am(m)inistrazione
non manca di tantosto assogettarlo // all’autorità di vostra s(igno)ria
prestantissima per tutte quelle riparazioni e providenze che riputasse le più

* Κάτω από την ημερομηνία σημειώνεται ο αριθμός 158 και στο αριστερό περιθώριο μονογραφή.
** Στο τέλος του φύλλου: «Al prestantissimo sig(no)re. Il signor [...] Francesco Muzzan,
Reggente del Zante».

«Gli diede una sguanciata». Μια ταραχώδης περίπτωση ψηφοφορίας επιτροπών

345

analoghe all’insorgenza e nel [mentre] si onora di protestarsi con tutto
l’ossequio.
Di vostra [s(igno)ria] prestantissima
[Devotissimi obbligati servitori Stefano Messala Vice Preside
Spetabile [...tto del consiglio] Paolo Comuto del [...].

ABSTRACT

The church of St. George tou Petroutsu, which was on the south side of the
city of Zakynthos, was granted in 16 by its last lawful owner, Tomaso Kolleti,
husband of nicoleta Petroutsu, to a brotherhood. From this year the church
would be administrated by the parishioners who were elected every two years.
Primarily the election of the officials of the temple was peaceful and without
any surprises. However, these elections could have been bad for many reasons,
with the result that those who had a legitimate or not interest could bring things
to the extreme. This was the case during the electoral process for the years
1818-1820, when the families of Gavros or Kalambresa and Moussouras had a
strong confrontation that reached up to the verdict, even against state officials.
According to the Kodikas of St. George tou Petroutsu (held in the State
Historical Archives at Zakynthos) and other relevant documents concerning the
temple, the rivalry had begun in the past two years when a member of the Gavro
family had not finally been elected to the post of commissioner. This unusual
case of abnormal electoral processis interesting because it shows another aspect
of the fraternities and the relations of the families with each other.
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Εμπορικές συντροφιές στη Λειβαθώ, 180-180

ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Στη μνήμη του Σπύρου Ασδραχά

III. ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY
In memory of Spyros Asdrachas
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ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΒΑΘΩ, 180-180
Μηνάς Αντύπας
πτυχιούχος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εισαγωγικά
Η ανακοίνωση αυτή βασίζεται στη διπλωματική μου εργασία για τη ναυτιλιακή επιχείρηση της Κεφαλονιάς την περίοδο της αγγλικής επικυριαρχίας
που εκπονήθηκε στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου· μια εργασία που στηρίχτηκε
κατά βάση στη μελέτη του νοταριακού αρχείου του νησιού1. Πιο συγκεκριμένα αξιοποιήθηκαν τα κατάλοιπα των νοταρίων της Λειβαθούς: Ροσόλυμου
Μάρκου, Μαρίνου Καμηλάτου Μεταξά, Νικολάου Καλλιγά Άννινου, Γεράσιμου Ιγγλέση, Νικολάου Μαντζουράτου Μεταξά, καθώς και του Αργοστολίου:
Γεράσιμου Μουσούρη και Αθανάσιου Σολομού.
Η χρήση των νοταριακών αρχείων ως σημαντικής πρωτογενούς πηγής
για την κοινωνική και οικονομική ιστορία, είναι πλέον κοινός τόπος. Ειδικότερα για τον χώρο των Επτανήσων και συγκεκριμένα για το υπό συζήτηση θέμα ξεχωριστή είναι η συμβολή του Γεράσιμου Παγκράτη με τη μελέτη από
μέρους του των σχετικών με τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις εγγράφων του νοταριακού αρχείου Κέρκυρας.
Χρειάζεται να έχουμε υπόψη βέβαια, όσον αφορά τη χρήση των νοταριακών αρχείων, την παρατήρηση του Παγκράτη ότι «τα νοταριακά έγγραφα
φωτίζουν πληρέστερα ορισμένες μικροσκοπικές πραγματικότητες, των οποίων
η αναγωγή στο σύνολο αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα. Αντίθετα οι
πηγές που αναφέρονται σε συνολικότερα οικονομικά μεγέθη φωτίζουν το σύνολο αφήνοντας σκοτεινά τα επιμέρους»2.

1. ΜΗΝΑΣ ΑΝΤΥΠΑΣ, Η ναυτιλιακή επιχείρηση των Επτανήσων (181-186). Η περίπτωση της Κεφαλονιάς, διπλωματική εργασία, Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών
και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Π.Μ.Σ. «Πολιτική
Επιστήμη και Ιστορία», 201.
2. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ, Θαλάσσιο εμπόριο στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα (196158), Διδακτορική διατριβή, Κέρκυρα, Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου, 2001, σελ. 16.
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Διευκρινιστικά για τη χρησιμοποίηση των αρχείων των νοταρίων της Λειβαθούς, όσον αφορά στο υπό συζήτηση θέμα, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί. Η επιλογή –ως τόπου σύναψης των σχετικών δεσμευτικών συμβολαίων–
του συγκεκριμένου νοταρίου της Λειβαθούς και όχι του επιφανέστερου του Αργοστολίου όσο και αν απηχούσε την επιχειρηματική δράση ανθρώπων που δεν
είχαν κατορθώσει να πραγματοποιήσουν το μεγάλο βήμα στην ανάπτυξη των
ναυτιλιακών τους δραστηριοτήτων, εντούτοις εξυπηρετούσε και άλλες παραμέτρους: γνωριμίες, κοινωνικές συναναστροφές, προτίμηση στην «τακτοποίηση» των υποθέσεων στο γνώριμο περιβάλλον του χωριού και των ανθρώπων
του. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό, αρκετοί υπολογίσιμοι παράγοντες της εμπορικής και ναυτιλιακής ανάπτυξης του τόπου να κατέφευγαν στον νοτάριο του
χωριού τους, αντί της πρωτεύουσας.
Σχετικά με το θέμα της οργάνωσης των εμπορικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων του νησιού, επισημαίνουμε επίσης ότι σε ορθότερα συμπεράσματα
θα καταλήξουν έρευνες που θα στηριχτούν σε μια συστηματική και συγκριτική μελέτη του νοταριακού αρχείου του νησιού την περίοδο αυτή. Δεν υποστηρίζουμε ότι οι νοτάριοι της Λειβαθούς είναι λιγότερο αξιόπιστοι. Δε μπορεί να
αγνοηθεί, όμως, ότι το Αργοστόλι ήταν η πρωτεύουσα και μεγαλύτερο λιμάνι
του νησιού και εκεί είχαν την «έδρα» τους τα μεγάλα «ονόματα» στο χώρο του
θαλάσσιου εμπορίου.
Ως αντικείμενο της παρούσας παρέμβασης τίθενται τρία παραδείγματα
εμπορικών συντροφιών της Λειβαθούς τις δεκαετίες 1820-180. Παρά το ότι
η επιλογή του θέματος υπαγορεύθηκε από τους αρχειακούς περιορισμούς,
εντούτοις η ανάδειξη περιπτώσεων εμπορικών συντροφιών απ’ αυτή ειδικά την
περιοχή έχει ξεχωριστή σημασία.
Ο λόγος είναι προφανής. Η Λειβαθώς αποτελεί τη «ναυτομάνα» όλου του
νησιού, ζήτημα το οποίο δε νομίζω ότι χωράει αμφισβήτηση. Σταδιακά η οικονομία της περιοχής χαρακτηρίζεται από αυξανόμενα επίπεδα εκχρηματισμού, την ίδια στιγμή που, από δεκαετίες, έχουν δημιουργηθεί δίκτυα εμπορίας και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων της περιοχής στα οποία εμπλέκονται έμποροι και ναυτιλλόμενοι των χωριών και της πρωτεύουσας. Ταυτόχρονα είναι μια περιοχή όπου ζει και δραστηριοποιείται οικονομικά ένας πυρήνας ισχυρών οικογενειών με διακριτή δύναμη, ήδη από την εποχή της βενετικής κυριαρχίας. Στο εσωτερικό των οικογενειών, τα μέλη τους μοιράζονται
τους ρόλους του εμπόρου, του καπετάνιου-ιδιοκτήτη εμπορικού πλοίου, του

. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, Η ποντοπόρος εμπορική ναυτιλία των Ιονίων Νήσων
την εποχή της βρετανικής κατοχής και προστασίας και η κεφαλληνιακή υπεροχή (1809/15186), Διδακτορική διατριβή, Κέρκυρα, Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου, 2009, σελ.
25-59.
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αγροτικού πιστωτή στην ύπαιθρο. Στα πλαίσια αυτά αναπτύσσουν συνεργασίες μεταξύ τους, με οικογένειες από άλλα μέρη του νησιού καθώς και με ξένους εμπόρους.
Παρά, λοιπόν, τη σημασία της Λειβαθούς για την οικονομία του νησιού,
εντούτοις, το ζήτημα της δημιουργίας και ανάπτυξης του εμπορίου και της
ναυτιλίας της, πιστεύω ότι απέχει πάρα πολύ από το να θεωρείται ότι έχει μελετηθεί διεξοδικά. Μιλάμε για τις μεγάλες εφοπλιστικές οικογένειες, αναφερόμαστε με θαυμασμό στα μεγάλα ευεργετήματα των Κεφαλλονιτών της
Μαύρης Θάλασσας και όμως· το παρελθόν των οικογενειών αυτών, η κρίσιμη
περίοδος του τέλους του 18ου αιώνα και των αρχών του 19ου, είναι ζητήματα
που παραμένουν «σκοτεινά» στην ιστορική έρευνα. Σε αυτή την κατεύθυνση
θεωρώ ότι οι νοτάριοι της Λειβαθούς ρίχνουν φως στον εμπορικό κόσμο της
περιοχής. Δίνουν «φωνή» στους πρωταγωνιστές της εμπορικής και ναυτιλιακής έκρηξης, ιδίως στις πιο αφανείς περιπτώσεις ανθρώπων που δραστηριοποιήθηκαν οικονομικά στο θαλάσσιο εμπόριο.
Μεθοδολογικά, χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι η μελέτη των εμπορικών
συντροφιών του νησιού και ειδικότερα της Λειβαθούς δίνει το ερέθισμα για τη
διερεύνηση ή/και τον εμπλουτισμό της έρευνας για μια σειρά θεμάτων όπως:
το γεωγραφικό εύρος δραστηριοτήτων του εμπορίου και της ναυτιλίας του νησιού, η ιδιοκτησιακή διάρθρωση των συντροφιών και το οργανωτικό πλαίσιο
λειτουργίας τους, οι πρακτικές της αμοιβής του πλοιάρχου και του πληρώματος στην περίπτωση χρησιμοποίησης ενός πλοίου, το ποσοστό κέρδους και η
κατανομή του, οι πρακτικές των «θαλασσοδανείων» και γενικότερα της εμπορικής χρηματοδότησης και πίστης. Στο παρόν κείμενο, επιχειρώ να διατυπώσω κάποιες σκέψεις σχετικά με αυτές τις πλευρές, όπως αναδεικνύονται μέσα
και από την εξέταση των εγγράφων.

Εμπορικές συντροφίες στο χώρο του Αιγαίου και του Ιονίου
Το σχήμα της εμπορικής συντροφίας σε όλο τον ελλαδικό χώρο, και στο

. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, Ελληνική Ναυτιλία 16-185. Δεύτερος Τόμος, Οι μηχανισμοί, Αθήνα, εκδ. Ιστορικού Αρχείου Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδας, 1986, σελ. 59-61,
Επίσης: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, Εισαγωγή την ιστορία της νεοελληνικής κοινωνίας, 1001821, εκδ. Εξάντας, Αθήνα, 1988, σελ. 126-28, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, Εμπορικές πρακτικές στο τέλος της πλουτοκρατίας, Μυκονιάτες έμποροι και πλοιοκτήτες, Αθήνα, εκδ. Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου, 199, σελ. 1-9 και 191-99, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΦΑΣ, «Θαλασσοδάνεια,
σερμαγιές, βλησίδια. Τρεις μορφές χρηματοδότησης της θαλάσσιας επιχείρησης στα μεταβυζαντινά χρόνια», στο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΦΑΣ, Μελέτες Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου των
Συναλλαγών: Αρχαίου, Βυζαντινού, Μεταβυζαντινού, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις
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Ιόνιο5, λειτούργησε για αιώνες, ως μορφή συγκέντρωσης κεφαλαίων και συνεργασίας δύο ή και περισσότερων εμπόρων προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στο αναπτυσσόμενο εμπόριο του Λεβάντε με πιθανότητες επιτυχίας και
εξασφάλισης του μέγιστου κέρδους.
Οι κεφαλαιούχοι έπρεπε να συνεργαστούν προκειμένου να προαγοράσουν
προϊόντα από το γεωργικό πλεόνασμα του νησιού, να επιβιβαστούν στο καράβι και να πάνε σε ένα ή και περισσότερα λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου
και της Μαύρης Θάλασσας προκειμένου να τα πουλήσουν, να αγοράσουν άλλα με σκοπό να πουλήσουν και αυτά, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό κέρδος,
να θεωρηθεί το ταξίδι επιτυχημένο και να επιστρέψουν στο νησί6. Ένας από
τους εταίρους στο σχηματισμό του αρχικού κεφαλαίου είχε το πλήρες δικαίωμα στη διαχείριση του και στην ασφαλή και κερδοφόρα διεξαγωγή του εμπορίου. Όφειλε επίσης, με τον γυρισμό του, να συντάξει αναλυτικό λογαριασμό
προκειμένου να εξαχθούν τα κέρδη του κάθε μέρους (του ίδιου, των άλλων μεριδιούχων, κ.ά.). Σε περίπτωση που ένας από τους αρχικούς κεφαλαιούχους/εταίρους ήταν ένας πλοίαρχος-ιδιοκτήτης πλοίου, αυτός αναλάμβανε
την ασφαλή μεταφορά του εμπορεύματος. Συνήθως βέβαια ήταν αυτός που
αναλάμβανε και τη διεξαγωγή της εμπορικής πράξης.
Η συντροφία εμπορίου συστηνόταν συνήθως με νοταριακό έγγραφο και
σπανιότερα με όρκο. Το έγγραφο-συμφωνητικό όριζε τη διάρκεια της σύμπραξης, το κεφάλαιο, τις υποχρεώσεις των εταίρων. Ο μικρός, κατά κανόνα, χρόνος διάρκειας ήταν μια ευκολία για το ξεκαθάρισμα κερδών και ζημιών, για
την επένδυση κερδών και την ανανέωση των εταίρων, με σκοπό την αύξηση ή
μείωση κεφαλαίων, για την επέκταση εργασιών με συνεταιρισμό νέων προσώπων, την ένταξη νέων αγορών. Προϋπόθεση για τη σύσταση της εμπορικής
συντροφίας ήταν η κατάθεση ενός κεφαλαίου, που μπορούσε ν’ αποτελείται
από είτε από εμπορεύματα που ήταν στις αποθήκες των συνεταίρων έτοιμα να

Αρχαιολογικής Εταιρείας, 199, σελ. 09, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ναυτιλιακές επιχειρήσεις, διεθνή δίκτυα και θεσμοί στη σπετσιώτικη εμπορική ναυτιλία, 180-180. Οργάνωση, διοίκηση και στρατηγική, αδημοσίευτη Διδακτορική διατριβή, Κέρκυρα, Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου, 2009, σελ. 259-62.
5. Για το χώρο του Ιονίου: SAKIS GEKAS, «The merchants of the Ionian Islands between East
and West: Forming international and local networks», στο MARGRIT SCHULTE-BEERBUHL, JÖRG
VÖGELE (eds.), Spinning the commercial web. International Trade, Merchants and commercial
cities, c. 160-199, Peter Lang Pub Inc, 200, σελ. 55. Τέλος ιδιαίτερα αξία για μια συγκριτική εξέταση με παρόμοιες πρακτικές που χρησιμοποιούνταν στον οθωμανικό χώρο και γενικά στην ανατολική Μεσόγειο έχει η μελέτη του MURAT ÇİZAKÇA, A comparative evolution of
business partnerships: The Islamic World and Europe, With Specific Reference to the Ottoman
Archives, Leiden, Brill Publishers, 1996, σελ. 66-90.
6. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, Ελληνική Ναυτιλία 16-185. Δεύτερος Τόμος, Οι μηχανισμοί..., ό.π., σελ. 25.
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πουληθούν είτε από πιστώσεις εμπόρων των αγορών με τις οποίες είχαν δοσοληψίες είτε, σπανιότερα, από ρευστό χρήμα.Ύστερα από το πέρας του ταξιδιού
γινόταν εκκαθάριση των λογαριασμών και εξέπνεε ή ανανεωνόταν η ισχύς της
συντροφίας. Γινόταν πραγματική και λογιστική απόδοση των κερδών, τα
οποία μοιράζονταν, ανάλογα με τη συμμετοχή του καθενός στο αρχικό κεφάλαιο.
Όπως έχει επισημανθεί από διάφορους μελετητές της ναυτιλίας αυτή η
προτίμηση προς τις εταιρικές μορφές εμπορίου απηχεί γενικά τη ροπή του προβιομηχανικού επιχειρηματία προς τον συνεταιρισμό, μια μορφή επιχειρηματικής συνεργασίας που του έδινε τη δυνατότητα να διαχειρίζεται κεφάλαια μεγαλύτερα απ’ όσα πραγματικά διέθετε, αυξάνοντας τις πιθανότητες κερδοφορίας και περιορίζοντας ενδεχόμενες εμπορικές ζημιές. Με τη συνεργασία των
κεφαλαιούχων σχηματίζονταν χρηματικά ποσά που θα ήταν δύσκολο να καταβληθούν από ένα μόνο άνθρωπο8.

Οι συντροφίες θαλάσσιου εμπορίου της Λειβαθούς. Μια τυπολογία
Η εξέταση των εγγράφων αποδεικνύει ότι, σε γενικές γραμμές, οι εμπορικές συντροφίες θαλάσσιου εμπορίου αποτελούσαν κλασικό σχήμα εμπορικής
δραστηριοποίησης για τους Λειβαθινούς. Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν σε εταιρικές συμπράξεις που συστήνονταν μπροστά στην οργάνωση ενός
ταξιδιού. Δεν απουσιάζουν, όμως, και περιπτώσεις συντροφιών μεγαλύτερης
χρονικής διάρκειας (που ανανεώνουν την ισχύ της σύμπραξης για δύο, τρία ή
και περισσότερα ταξίδια)9. Στο παρόν κείμενο, θα εστιάσω σε τρείς περιπτώσεις που αφορούν συνεργασίες μπροστά στην οργάνωση ενός μόνο ταξιδιού.

. ΤΖΕΛΙΝΑ ΧΑΡΛΑΥΤΗ, «Η “ναυτική πολιτεία” του Ιονίου και του Αιγαίου, Ναυτότοποι,
ναυτικές οικογένειες και επιχειρήσεις», στο ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΤΖΕΛΙΝΑ
ΧΑΡΛΑΥΤΗ (επιμ.), Ναυτιλία των Ελλήνων, 100-1821. Ο αιώνας της ακμής πριν από την
Επανάσταση, Αθήνα, εκδ. Κέδρος, 201, σελ. 29-0.
8. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ, «Οργάνωση και διαχείριση της ναυτιλιακής επιχείρησης
στην Κέρκυρα στο πρώτο ήμισυ του 16ου αιώνα», Μνήμων, τ. 0 (2009), σελ. 22-2 και 5. Επίσης: ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΠΕΛΑΣΗ-ΜΙΝΟΓΛΟΥ, «Επιχειρηματικότητα», στο ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΗΣ,
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕΤΜΕΖΑΣ (επιμ.), Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τον 19ο αιώνα, εκδ.
Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2006, σελ. -. Για την αγγλική ναυτιλία του 1ου-18ου αιώνα:
RALP DAVIS, The rise of the English shipping industry in the seventeenth and eighteenth
centuries, London, Macmillan & Co., Ltd. and New York, St Martin’s Press, 1962, σελ. 8.
9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, «The Ionian Danube, 1815-6: The effects of the Ionian
maritime presence in the Danube on the structure of Ionian shipping business», στο GELINA
HARLAFTIS, RADU PAUN (eds.), Greeks in Romania in the nineteenth century, Athens, Alpha
Bank Historical Archives, 201, σελ. 2-29.

5

Μηνάς Αντύπας

Στην κατεύθυνση αυτή ας δούμε αποσπάσματα από τρία σχετικά έγγραφα από τα αρχεία των νοταρίων της Λειβαθούς.
Στο συμβόλαιο υπ. αρ. 221 με ημερομηνία 21/5-2/6/180 του νοταρίου
Νικόλαου Άννινου Καλλιγά10 από το χωριό Καλλιγάτα, καταγράφεται η
εμπορική συνεργασία μεταξύ Φιεραβάντε και Βασίλη Καλλιγά. Η συνεργασία τους αφορά εμπορία προϊόντων από την Αδριατική και συγκεκριμένα από
τη Σενιγκάλια. Το αρχικό κεφάλαιο της συντροφίας ήταν 210 τάλιρα κολονάτα «...δια να τα ψονίσι όλλα αυτά εις ότη πραγματιές ήθελε των φοτήσι ο Κύριος δια το καλιότερον κη δια το σινφέρον και των διό και με ότη παστημέντο
ήθελε έβρη εύλογον...» Από αυτά τα 2/ (10 τάλιρα) ήταν το μερίδιο του Βασίλη Καλλιγά και το άλλο 1/ (0 τάλιρα) του Φιορεβάντε. Το συμβόλαιο σημειώνει, ωστόσο, ότι το μερίδιο του Φιεραβάντε θεωρούνταν ως «αρίζικα της
θαλάσσης», ως θαλασσοδάνειο δηλαδή με το οποίο αυτός χρηματοδοτούσε την
κοινή συντροφία. Αυτό το ποσό νοούνταν ως το καθαρά «εταιρικό» κεφάλαιο,
αυτό δηλαδή με το οποίο θα χρηματοδοτούνταν οι αγοραπωλησίες που θα έκανε ο Φιορεβάντες. Τα κέρδη που θα προέκυπταν θα μοιράζονταν στους συμβαλλόμενους αναλογικά με το μερίδιό τους στη συντροφία, αφού αφαιρούνταν
το αρχικό κεφάλαιο και τα έξοδα του ταξιδιού. Το ίδιο θα ίσχυε και με τις ζημίες που τυχόν προέκυπταν: «...και ότη διάφορον ήθελε εξαποστίλη, ο Κύριος
ευγάζοντας πρότον τα καπητάλια κη τα έξοδα κη ότη μήνι να πέρνι τα διό
μερτηκά. Τα άσπρα ήγουν ο Καπετάν Βασίλης ης το εν μερίδηον ο άνοθεν φηεραβάντες ομοίος θέλη αγρικήοντε και εις την ζημίαν όπου ο Κύριος φυλάξη.
και επηδή πεύτη ης το ανάλογο του άνοθεν φιεραβάντε Κολονάτα ευδομήκοντα Νο 0 κη εις αυτά επηδί κη να είναι το ένα τρίτον, του καπιταλιού δια τούτο τα αρήζηκα τον αυτόν ευδομήκοντα θέλη είναι κη ενοούντε δια τον άνοθεν
φιεραβάντε τα αρήζηκα της θαλάσις...» Ο Φιορεβάντες κατέβαλε επιπλέον 90
τάλιρα ώστε το όλο κεφάλαιο που θα είχε μαζί του στο ταξίδι να γίνει 00 τάλιρα κολονάτα. Αυτό όμως το ποσό δεν υπαγόταν στο εταιρικό κεφάλαιο. Με
αυτό ο Φιορεβάντες θα έκανε εμπόριο για λογαριασμό του: «...με υπόσχεσιν
του άνοθενφη εραβάντε. ότη θέληβάλη και το εναποληφθέν. δια να γήνι το καπιτάλι όλλον κολονάτα τριακόσια Νο 00. κη ης αυτά τα εναποληφθένεν ενίκοντα κολονάτα όπου θέληβάλι ο άνοθεν φηεραβάντες δια να γίνουν τριακόσια
δεν θελη αγρικέτε ο άνοθεν Καπετάν Βασίλης μήτε ης το διάφορον της μήτε
ης την ζημίαν περό να ενέχουντε και αυτά εις τα έξοδα όπου θέλη ακολουθήσουν αναλόγος...» Τέλος, το συμβόλαιο αναφέρει ότι ο Βασίλης Καλλιγάς
έδωσε στον Φιορεβάντε πέντε τάλιρα επιπλέον για να του αγοράσει μανέστρα,
για λογαριασμό του.

10. ΓΑΚ-ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Νοταριακό Αρχείο Νικολάου Καλλιγά Άννινου
του Άννινου, Φ.Α., βιβλίο , πράξη 221 (21/5-2/6/180).
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Το συμβόλαιο υπ. αρ. 1156 με ημερομηνία 12-2//18, του νοταρίου
Μαρίνου Μεταξά Καμηλάτου11 από το χωριό Μεταξάτα αναφέρει ότι ο Λαζαρής Καλλιγάς Μανωλάτος και ο Ιωάννης Ζαφειράτος συμπράττουν σε μια οικονομική συνεργασία με σκοπό, μάλλον, το διά ξηράς εμπόριο. Ο Καλλιγάς
δίνει στον Ζαφειράτο 200 τάληρα αυτοκρατορικά (Μεξικού) προκειμένου να
«...απεράση ής τό μέρος της πρέβεζας ώς κάθε άλλο μέρος τῆς Ρούμελης δια
να εμπορευθή...». Ο Ζαφειράτος με αυτό το ποσό θα έκανε αγοραπωλησίες για
λογαριασμό του Καλλιγά σε ό,τι είδος εμπορεύματος έκρινε πιο ωφέλιμο. Τα
κέρδη θα μοιράζονταν αναλογικά στα δύο μέρη, ενώ τυχόν ζημίες θα τους επιβάρυναν, επίσης αναλογικά. Ακόλουθα, προφανώς όταν έκρινε ότι η «αποστολή» ήταν επιτυχημένη, θα γύριζε στην Κεφαλονιά. Εκεί τα δύο «μέρη» θα
έκαναν τον λογαριασμό του ταξιδιού («...μέ χρέος ὀμως του Ζαφυράτου με την
καλήν του ἐπιστροφήν ής την πατρίδα να δίνη σοστόν λογαριασμόν τοῦ ριθέντος Λαζαρῆ τόσο ής την ψωνισιά όπου κάμη καθώς κή ης τα αναγκαία έξοδα...»). Τέλος, προβλέπεται ότι, αν στη διάρκεια του ταξιδιού ο Ζαφειράτος παρουσίαζε έλλειψη δικών του χρημάτων, μπορούσε να «τραβήξει» από το ποσό
που του κατέθεσε ο Καλλιγάς, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η συνέχιση του
ταξιδιού.
Στο σημείο αυτό θα εξετάσουμε ένα συμβόλαιο του νοταρίου Γεράσιμου
Ιγγλέση από το χωριό της Πεσσάδας. Είναι ένα συμβόλαιο σημαντικό καθώς
αποκαλύπτει το ότι το εμπόριο της Λειβαθούς είχε ήδη διεθνοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις δραστηριότητές του. Σύμφωνα, λοιπόν, με το συμβόλαιο υπ. αρ.
128 με ημερομηνία 16-28/8/180 του νοταρίου Γεράσιμου Ιγγλέση12 ο Σπυρίδων Βαλσαμάκης και ο Νικόλαος Ιγγλέσης συμφωνούν (16-28/8/180)
στη διεξαγωγή εμπορίου σιτηρών από το Γαλάτσι της Μολδαβίας στην Κεφαλονιά («...τα αυτά δυο μέρη επιθυμούν να κάμουν αναμεταξύ των εν συντροφικόν εμπόριον από το Γαλλάτζιον της Ρωσσίας εις τα εδώ, εις γεννήματα δια
το κοινόν αυτών όφελος...»). Το αρχικό κεφάλαιο της συντροφίας ήταν 100
τάλιρα δίστηλα. Από αυτά τα 1550 ήταν του Νικόλαου Ιγγλέση και τα άλλα
1550 του Σπυρίδωνα Βαλσαμάκη. Με αυτά ο Νικόλαος Ιγγλέσης θα πήγαινε
στο Γαλάτσι και θα αγόραζε στάρι «κατά τας πλέον οφελιμωτέρας τιμάς».
Ακόλουθα είχε υποχρέωση να ναυλώσει όποιο πλοίο ήταν διαθέσιμο προκειμένου να μεταφερθεί το στάρι στην Κεφαλονιά. Εκεί ο Βαλσαμάκης θα φρόντιζε
για την πώλησή του στο νησί ή θα το διαμετακόμιζε σε άλλα λιμάνια, προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο κέρδος για την συντροφία («...θα φροντίση δια

11. ΓΑΚ-ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Νοταριακό Αρχείο Μαρίνου Μεταξά Καμηλάτου
του Σταματέλου., Φ.Β., βιβλίο 6, πράξη 1156 (12-2//18).
12. ΓΑΚ-ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Νοταριακό Αρχείο Γεράσιμου Ιγγλέση του Χριστοδούλου, Φ. Α, βιβλίο 6, πράξη 128 (16-28/8/180).
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την πωλησιάν του τόσων ης τα εδώ, ώσων και ης όποιον άλλον τόπων να το
μετακομίζη δια το κοινόν αυτών όφελος καθώς ήθελε κρίνη άξιον...»). Ο Βαλσαμάκης αφού πωλούσε το στάρι έπρεπε να στέλνει τα χρήματα στον Ιγγλέση είτε μετρητά είτε σε συναλλαγματική προκειμένου εκείνος να συνεχίσει το
εμπόριο των σιτηρών: «...και μετά την πωλησίν του να του εμβάζη τα χρήματα ή με μετριτά ή και με μέσον συναλλαγματικής...» Ο Ιγγλέσης όμως είχε
υποχρέωση να ασφαλίζει το εμπόρευμά του σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό κατάστημα μπορούσε («...να ασφαλή το φορτήον όλον του σιταρίου όπου θα πέμψη ης οποιονδήποτε ασφαληστικόν Κατάστημα όπου ήθελε ευκολύνεται καλλιότερα...») Οι δύο συνεταίροι συμφώνησαν ότι η χρονική διάρκεια της εταιρείας θα ήταν ένας χρόνος, ωστόσο αν το εμπόριο των σιτηρών απέβαινε κερδοφόρο μπορούσαν να συνεχίσουν τις αγοραπωλησίες για όσο περισσότερο διάστημα συμφωνούσαν από κοινού. Το κέρδος της συντροφίας θα κατανεμόταν
αναλογικά με το μερίδιο του καθενός στη συντροφία. Επίσης οι δύο συνέταιροι
συμφωνούσαν να εξασφαλίζουν έγκαιρη πληροφόρηση για τις τιμές των σιτηρών. Το ζήτημα της γρήγορης εμπορικής πληροφόρησης αναδεικνύεται ως
κομβικό για την έγκαιρη και κερδοφόρα αγορά των εμπορευμάτων («...να
ηδοποιούνται αναμεταξύ των δια γραμμάτων δια τας τιμάς των γεννημάτων...») Τέλος οι Ιγγλέσης και Βαλσαμάκης συμφώνησαν ότι τα προσωπικά
τους έξοδα στη διάρκεια εκτέλεσης των εμπορικών εργασιών τους στο Γαλάτσι και στην Κεφαλονιά, δε θα επιβάρυναν τη συντροφία, αλλά θα τα αναλάμβανε ο καθένας μόνος του.
Τα συμβόλαια αυτά, νομίζω ότι είναι ενδεικτικά μιας γενικότερης κατάστασης στη ναυτιλία της Λειβαθούς και αποκαλύπτουν τη σχετική ευκολία
όσον αφορά τη συγκρότηση αυτών των εμπορικών συντροφιών.
Εξετάζοντας τα συγκεκριμένα έγγραφα μπορούμε να καταλήξουμε σε μια
τυπολογία των κύριων χαρακτηριστικών της εμπορικής συντροφίας της Λειβαθούς.
Αρχικά, χρειάζεται να επισημάνουμε ότι η μελέτη των σχετικών εγγράφων αποκαλύπτει το γεωγραφικό εύρος των δραστηριοτήτων της κεφαλληνιακής ναυτιλίας. Οι περιοχές που επισημαίνονται θα μπορούσαμε να πούμε ότι
αντικατοπτρίζουν και τις χρονικές φάσεις «ανοίγματος» της ναυτιλίας του
νησιού στο εμπόριο της ανατολικής Μεσογείου. Από την επικοινωνία με τις
τοπικές ακτές της Στερεάς και της Ηπείρου στο άνοιγμα στην Αδριατική και
τις ονομαστές πόλεις-λιμάνια με τις εμποροπανηγύρεις τους, όπως η Σενιγκάλια. Και το 180 πια, όσο προχωράει ο αιώνας, έχουμε την εδραίωση στα
λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας. Διατηρώντας ως βάση των δραστηριοτήτων
της το γνώριμο περιβάλλον του Ιονίου και της Αδριατικής (η λεγόμενη
«Αδριατική Οικονομία» έπαιξε βασικό ρόλο στην εξάπλωση και γιγάντωση
της κεφαλληνιακής ναυτιλίας από τα χρόνια της βενετικής κυριαρχίας) οι
Κεφαλλονίτες επιχειρούν και σταθεροποιούν τη μετάβαση τους στα μεγάλα
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λιμάνια της νότιας Ρωσίας (αν και αυτό γίνεται από τις αρχές του 19ου αιώνα) και κυρίως της Ρουμανίας (Γαλάτσι, Βραΐλα, Σουλινάς). Σε αυτή τη μετάβαση πρωταγωνίστησαν, κατεξοχήν, οι ναυτικοί και οι έμποροι της Λειβαθούς.
Ακόλουθα μπορούμε να σταθούμε στα βασικά χαρακτηριστικά της εμπορικής συντροφίας της περιοχής.
Σε αυτή τη χρονική περίοδο, η εμπορική επιχείρηση – συντροφία της Λειβαθούς εμφανίζεται ως μια μικρή επιχείρηση, από πλευράς ιδιοκτησιακού καθεστώτος και ελέγχου. Οι συνέταιροι προχωρούσαν στην οργάνωση της επιχείρησης, βασιζόμενοι στα δικά τους κεφαλαιακά αποθέματα. Οι Λειβαθινοί
φαίνεται πως επέλεγαν τα άτομα τα οποία ήταν πρόθυμα να συμμετάσχουν σε
μια κοινή εμπορική συντροφία με κριτήριο την εξασφάλιση των ιδίων κεφαλαίων τους, την απόκτηση της απαραίτητης ρευστότητας, καθώς και τον περιορισμό της πιθανότητας μεγάλων απωλειών1. Παρατηρούμε ότι ο κύκλος των
συνεργατών αποτελείται από 2 (ή και  άτομα όπως δείχνουν άλλα συμβόλαια). Αυτό αποτελεί μια αντίθεση σχετικά σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες, όπου – τουλάχιστον στο χώρο του θαλάσσιου εμπορίου – παρατηρούνται
συνεργασίες πολλών ατόμων. Τα νοταριακά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι σχετικά πιο διευρυμένες συνεργασίες χαρακτηρίζουν συντροφίες που αφορούν είτε
την εμπορία και διακίνηση αγροτικών προϊόντων (σταφίδα κ.α.), είτε τη συγκρότηση μαγαζιών και βιοτεχνιών (καφενείων, ταβερνών, αρτοποιείων
κ.α.). Μία αιτία για τον μικρό κύκλο «επενδυτών» που συναντάμε στις συντροφίες που αφορούσαν στο εμπόριο διά θαλάσσης (είτε αυτές αφορούσαν ένα
ταξίδι όπως στην περίπτωση των δύο πρώτων συμβολαίων, είτε σε μια πιο
εκτεταμένη συνεργασία όπως στην περίπτωση των Νικ. Ιγγλέση – Σπ. Βαλσαμάκη), ίσως είναι η ύπαρξη, τη χρονική περίοδο που μας απασχολεί, μεγαλύτερων κεφαλαιακών επαρκειών σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες. Η
συσσώρευση στο χώρο της Λειβαθούς ρευστών αποθεμάτων και η μεγάλη
ανάπτυξη της ναυτιλίας της περιοχής οδηγούσε ορισμένα άτομα στο να επιχειρούν ένα πιο «γενναίο» άνοιγμα στο χώρο του θαλάσσιου εμπορίου, χωρίς
να έχουν ανάγκη τη χρηματική συνεισφορά άλλων ατόμων από την οικογένεια ή το χωριό, καθώς και άλλων εμπόρων. Αυτή όμως η υπόθεση χρειάζεται
περαιτέρω διερεύνηση.
Όπως μαρτυρούν τα ίδια τα έγγραφα οι συνέταιροι αφού συμφωνούσαν και
συγκέντρωναν τα απαραίτητα κεφάλαια, επισκέπτονταν ακόλουθα τον νοτάριο της περιοχής τους για να υπογραφεί το ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο θα

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, Η ποντοπόρος εμπορική ναυτιλία των Ιονίων Νήσων
την εποχή της βρετανικής κατοχής και προστασίας και η κεφαλληνιακή υπεροχή (1809/15186), ό.π., σελ. 282-85.
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καθόριζε με κάθε λεπτομέρεια τους όρους της επιχειρηματικής τους συνεργασίας1.
Σε ότι αφορά την κεφαλαιακή στήριξη, την οργάνωση και τον έλεγχο των
συντροφιών, στα συμβόλαια που παραθέσαμε και όχι μόνο, διαπιστώνουμε ότι
η πλειονότητα των συμβαλλόμενων είναι συνήθως συγγενείς εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας ή/και άλλα άτομα από το ίδιο χωριό ή την ευρύτερη περιοχή. Οι
εμπορικές συντροφίες στον χώρο του νησιού διαμορφώθηκαν κατ’ ανάγκη σε
συγγενική βάση15 καθώς οι οικογενειακοί και συγγενικοί δεσμοί προσέφεραν
ένα βασικό χαρακτηριστικό για την οργάνωση του εμπορίου εκείνη την εποχής, την εμπιστοσύνη16. Η εμπιστοσύνη δεν πρέπει να νοείται μόνο ως «ηθικό»
πλεονέκτημα που εξασφάλιζε εχεμύθεια και ασφάλεια για την επιλογή των
συνεργατών και την ασφαλή διεξαγωγή του εμπορικού ταξιδιού. Αφορούσε
πρώτα και κύρια την οικονομική στήριξη της συντροφίας και του ταξιδιού, καθώς ήταν απαραίτητο οι συνεργάτες να ήξεραν καλά ο ένας τον άλλο προκειμένου να καταθέσουν τα κεφάλαιά τους, τα οποία θα διαχειριζόταν μόνο ο
ένας απ’ αυτούς στη διάρκεια του ταξιδιού.
Τα ονόματα που καταγράφονται στα συμβόλαια που παραθέσαμε είναι ενδεικτικά: οι Καλλιγάδες ανέδειξαν πολλούς εμπόρους και ναυτικούς, ενώ οι οικογένειες Ιγγλέση και Βαλσαμάκη αποτελούσαν τις πιο εύρωστες οικονομικά
οικογένειες της Πεσάδας με διακεκριμένη παρουσία στο θαλάσσιο εμπόριο1.

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, «The Ionian Danube, 1815-6: The effects of the
Ionian maritime presence in the Danube on the structure of Ionian shipping business», ό.π., σελ.
2-29.
15. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ, «Οργάνωση και διαχείριση της ναυτιλιακής επιχείρησης
στην Κέρκυρα στο πρώτο ήμισυ του 16ου αιώνα», ό.π., σελ. 15-16, ΤΖΕΛΙΝΑ ΧΑΡΛΑΥΤΗ, «Η
“ναυτική πολιτεία” του Ιονίου και του Αιγαίου, Ναυτότοποι, ναυτικές οικογένειες και επιχειρήσεις», στο ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΤΖΕΛΙΝΑ ΧΑΡΛΑΥΤΗ (επιμ.), Ναυτιλία
των Ελλήνων, 100-1821. Ο αιώνας της ακμής πριν από την Επανάσταση, Αθήνα, εκδ. Κέδρος, 201, σελ. 1.
16. Αξίζει να σημειωθεί και η επισήμανση του Κρεμμυδά ότι δε χρειάζεται να επιδεικνύουμε προσοχή όσον αφορά στην εξέταση και θεωρητική ερμηνεία του ζητήματος της οικογενειακής συγκρότησης, επειδή η ευρύτητα της έννοιας της οικογένειας και της συγγένειας
στο επίπεδο οργάνωσης της κοινωνίας εκείνης της εποχής συνιστούσε δεδομένο αυτοακύρωσής της. Αυτή είναι μια σημαντική επισήμανση που οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη προκειμένου να μην υπερβάλλουμε όσον αφορά την σημασία των οικογενειακών σχέσεων στην διαμόρφωση επιχειρηματικής στρατηγικής. Οφείλουμε να θυμόμαστε ότι η εμπιστοσύνη σε συγγενικά πρόσωπα ήταν αναγκαστική επιλογή για τους εμπόρους και πλοιοκτήτες της εποχής:
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Ελληνική Ναυτιλία 16-185. Δεύτερος τόμος: Οι μηχανισμοί,
Αθήνα, εκδ. Ιστορικού Αρχείου Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος, 1986, σελ. 6, ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Εμπορικές πρακτικές στο τέλος της πλουτοκρατίας, Μυκονιάτες έμποροι και
πλοιοκτήτες, Αθήνα, εκδ. Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου, 199, σελ. 206-208.
1. Η ναυτιλία της Πεσσάδας, όπως και άλλων χωριών της Λειβαθούς χρειάζεται, όπως
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Οι μικρές κοινωνίες της Λειβαθούς και των χωριών της μπορούσαν να υποστηρίξουν οικονομικές δραστηριότητες κατεξοχήν βασισμένες στους προσωπικούς και οικογενειακούς δεσμούς. Αυτοί εξασφάλιζαν τους υλικούς και άυλους πόρους για την στήριξη και εδραίωση μιας επιχειρηματικής συνεργασίας, η οποία έπρεπε να λειτουργήσει μέσα σε ένα εκτεταμένο γεωγραφικό
περιβάλλον που εκτεινόταν από την Πρέβεζα, την Αδριατική και τη Σενιγκάλια μέχρι το Γαλάτσι και τα λιμάνια της νότιας Ρωσίας.
Η αναφορά σε πλοίο στο συμβόλαιο των Βασίλη και Φιορεβάντε Καλλιγά
μας οδηγεί σε μια γνωστή παραδοχή. Ότι ακριβώς ο οικογενειακός έλεγχος
σε μια επιχειρηματική συνεργασία υπαγόρευε έναν «καταμερισμό εργασίας»
ανάμεσα στα μέλη των οικογενειών και των συγγενικών δικτύων. Έτσι άλλα
άτομα ασχολούνταν στο εμπόριο, αλλά (και) στη ναυτιλία, άλλα στην οικονομία της γης. Η οικογενειακή ιδιοκτησία επεκτεινόταν και σε ένα ή περισσότερα εμπορικά πλοία, μέσω των οποίων γίνονταν και οι αγοραπωλησίες των
εμπορευμάτων. Επίσης και η διοίκηση του πλοίου μπορούσε να είναι «οικογενειακή υπόθεση» δεδομένου ότι ο καπετάνιος ήταν πιθανό να αποτελούσε άτομο της οικογένειας ή του ίδιου χωριού. Πιθανόν βέβαια, όπως γνωρίζουμε και
από αλλού, ιδιοκτήτης και καπετάνιος του πλοίου να αποτελούσαν το ίδιο πρόσωπο, όπως φανερώνει και η περίπτωση του Φιορεβάντε Καλλιγά.
Μπορούμε να κάνουμε βάσιμες υποθέσεις, που υπαγορεύουν μια πιο ενδελεχή αρχειακή τεκμηρίωση, για τις συνδέσεις και τις δικτυώσεις ανάμεσα
στις λιβαθινές οικογένειες, τα μέλη των οποίων είχαν αναλάβει τους καταμερισμένους ρόλους του διακινητή του προϊόντος στην ύπαιθρο, του εμπόρου και
του πλοιοκτήτη που αναλάμβανε τη μεταφορά του στα μεσογειακά λιμάνια.
Ένα άλλο στοιχείο που μας κάνει εντύπωση είναι ότι παρά το ότι πρόκειται
για συμβόλαια που πραγματεύονται μετακινούμενους εμπόρους και αγοραπωλησίες που εξακτινώνονται σε μεγάλη γεωγραφική κλίμακα, εντούτοις δεν
γίνεται αναφορά σε εμπορία των προϊόντων, μέσω κεφαλλονίτικης ιδιοκτησίας

ήδη αναφέραμε, να γίνει αντικείμενο έρευνας εξειδικευμένων μελετών. Μελέτες που μπορούν,
αν ξεφύγουν από το χαρακτήρα του περιγραφικού και στενά ιστοριοδιφικού, να αναδείξουν τον
τρόπο οργάνωσης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, στον οποίο βασικό ρόλο έπαιξαν οικογενειακές σχέσεις και δικτυώσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση αξίζει να προσεχθεί μια επισήμανση
του Δεμπόνου, η οποία, νομίζω, έχει γενικότερη σημασία. Ο ίδιος σημειώνει ότι «...οι δύο οικογένειες (Ιγγλέση και Βαλσαμάκη), συνδεδεμένες με αλληλοδιασταυρούμενες επιγαμίες
αποτελούν ουσιαστικά μια ευρύτερη μεγαλοοικογένεια που με τις σχέσεις της και έξω από το
στενό χώρο του χωριού, διαμορφώνει όχι μόνο πολιτική και κοινές συμπεριφορές ομοιόμορφων
προσδοκιών αλλά και ιχνογραφούν σχέσεις και προγραμματισμούς ευνοικούς και συμπορευόμενους με στόχο πάντα την, σε όλα τα επίπεδα, ανέλιξη των μελών της», στο: ΑΓΓΕΛΟ-ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΕΜΠΟΝΟΣ, «Πεσσαδιάνικα», Κυμοθόη, τ. 28 (201-2018), Αργοστόλι, 2018, σελ.
185-192.
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πλοίων. Ρητή αναφορά γίνεται μόνο στο συμβόλαιο που αφορά τον Φιορεβάντε
Καλλιγά γίνεται ρητή αναφορά στην ύπαρξη πλοίου. Η δράση του ως πλοιάρχου μαρτυρείται και από το Αρχείο Υγειονομείου Κεφαλληνίας18. Στο συμβόλαιο του Ζαφειράτου δεν αναφέρεται πλοίο, καθώς προφανώς η υπόθεση αφορά
χερσαίο εμπόριο και συγκεκριμένα την αγοραπωλησία εμπορευμάτων στην
απέναντι ακτή της Ηπείρου. Στο άλλο συμβόλαιο (Σπ. Βαλσαμάκης) παρότι
το προσηγορικό «καπετάν» μαρτυρεί το επάγγελμα του ενός συμβαλλόμενου,
εντούτοις δεν αναφέρεται η ύπαρξη δικού του πλοίου, πλοίου δηλαδή που να
αναφέρεται σαφώς ότι μέσω αυτού θα γινόταν η μεταφορά των εμπορευμάτων
ή αποτελούσε ιδιοκτησιακό στοιχείο της συντροφίας. Αντίθετα δηλώνεται ότι
τα «γεννήματα» θα στέλνονταν από το Γαλάτσι με πλοίο που θα ναύλωνε ο
Βαλσαμάκης.
Παρά το ότι γίνεται αναφορά μόνο σε ένα συμβόλαιο, εντούτοις –όπως
αποδεικνύουν άλλες περιπτώσεις συμβολαίων από το νοταριακό αρχείο– το
πλοίο αποτελούσε βασικό περιουσιακό στοιχείο για πολλές συντροφίες και
άνηκε στο όνομα του ή των ιδιοκτητών. Ήταν ακριβώς η επιθυμία εισόδου στο
χώρο του θαλάσσιου εμπορίου που λειτουργούσε ως το ισχυρό κίνητρο για να
προχωρήσει μια οικογένεια ή μια ομάδα κεφαλαιούχων στην κατοχή και τη
λειτουργία ενός εμπορικού σκάφους.
Σε άλλα συμβόλαια από το νοταριακό αρχείο της Λειβαθούς διαπιστώνουμε ότι παρατηρείται τόσο η μονοπρόσωπη όσο και η πολυπρόσωπη ιδιοκτησία
στα πλοία. Οι ιδιοκτήτες του πλοίου είναι συνήθως δύο ή τρεις και η ιδιοκτησία
του καθενός επί του πλοίου εξασφαλιζόταν με την πρακτική της κατοχής μεριδίων. Η διαίρεση του πλοίου σε ιδιοκτησιακά «μερίδια» αποτελούσε μακρόχρονη πρακτική της ναυτιλίας στον χώρο του Ιονίου,19 όπως και στο Αιγαίο.

18. Ο Φιορεβάντες Καλλιγάς εμφανίζεται πέντε φορές στα Αρχεία του Υγειονομείου: ως
ιδιοκτήτης του καϊκιού «Αγ. Δημήτριος» με σημαία ιονική (με ημερομηνία έκδοσης άδειας
ελευθεροκοινωνίας στις 5/5/18, 1/6/18 και 1/10/18), καθώς και ως ιδιοκτήτης του
καϊκιού «Αγ. Νικόλαος» με σημαία ιονική (με ημερομηνία έκδοσης άδειας ελευθεροκοινωνίας στις /8/1850 και /9/1851). Η γεωγραφική διάσταση των δραστηριοτήτων του, εξαιτίας και της μικρής χωρητικότητας του πλοίου του, φανερώνει ότι είχε εστιάσει στις γειτονικές ακτές της Ηπείρου, της Πελοποννήσου και της Αδριατικής, Γ.N. MΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΖΑΠΑΝΤΗ, Υγειονομείο Κεφαλληνίας. Άδειες Eλευθεροκοινωνίας 186-186, τ. 1
(186-1851), Αργοστόλι, 199, σελ. 58, 6, 2, 198, 210.
19. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ, «Οργάνωση και διαχείριση της ναυτιλιακής επιχείρησης
στην Κέρκυρα στο πρώτο ήμισυ του 16ου αιώνα», Μνήμων, τ. 0 (2009), σελ. 12-1. Την εικόνα αυτή συμπληρώνει ο Άγγλος περιηγητής John Davy στο Notes and Observations on the
Ionian Islands and Malta. Επισημαίνει ότι στην Κεφαλονιά, στη δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα, ήταν γενικευμένο το σύστημα της συμπλοιοκτησίας. Απαιτούνταν η συμμετοχή κεφαλαίων από πολλά πρόσωπα, προκειμένου να καταβληθούν τοις μετρητοίς και να αγοραστεί το
εμπόρευμα που θα προοριζόταν για εμπορία στην ανατολική Μεσόγειο. Επισημαίνει ότι το
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Οι λόγοι που υπαγόρευαν αυτή την πρακτική ήταν πολλοί. Η ίδια η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του πλοίου ήταν πολυδάπανες διαδικασίες οι
οποίες προϋπέθεταν μεγάλα κεφάλαια που δεν ήταν καθόλου σίγουρο ότι μπορούσε να διαθέσει ένας έμπορος από μόνος του. Ήταν, λοιπόν, έργα τα οποία
έπρεπε να αναλάβουν περισσότερα άτομα. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομούνταν
κεφάλαια, ενώ όλα τα αναγκαία έξοδα για τη συντήρησή του πλοίου τόσο όταν
έμενε ανενεργό, όσο και στη διάρκεια των ταξιδιών, καλύπτονταν από κοινού.
Η πρόσβαση στην ιδιοκτησία του πλοίου, σήμαινε συνήθως και πρόσβαση
στην εμπορική πράξη αλλά και τα κέρδη του ταξιδιού.
Για έναν πλοίαρχο όπως ο Φ. Καλλιγάς το πλοίο ήταν το μέσο που είχε για
να διεξάγει εμπόριο. Δεν αποτελούσε ούτε έμμισθο πλοίαρχο που δεν είχε άλλη
σχέση με την επιχειρηματική συντροφία, ούτε θεωρούσε τον εαυτό του «πάροχο αποκλειστικά ναυτιλιακών υπηρεσιών». Ο πλοίαρχος-ιδιοκτήτης αποτελούσε ο ίδιος έμπορος και συμμετέχων στα εμπορικά συνεργατικά σχήματα.
Ο ίδιος είχε άμεσο όφελος από το εμπόριο και με «όχημα» το καράβι του πήγαινε από λιμάνι σε λιμάνι αναζητώντας τις κατάλληλες ευκαιρίες προκειμένου να πουλήσει το εμπόρευμά του και να αγοράσει άλλα, επιτυγχάνοντας το
μέγιστο κέρδος20.
Όσον αφορά την διεξαγωγή του εμπορίου διαπιστώνουμε ότι οι συντροφίες
που συστήνονταν μπροστά σε ένα ταξίδι προέκριναν την αγορά εμπορευμάτων
και την επιστροφή στο νησί σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα (τα δύο
πρώτα συμβόλαια αναφέρουν ακριβώς αυτό). Αντίθετα στις συντροφίες που
συγκροτούνταν για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (όπως αυτή των Νικ.
Ιγγλέση-Σπ. Βαλσαμάκη) συναντούμε την πρακτική της εξακολούθησης

εμπορικό κέρδος ξεπερνούσε το 25% σε κάθε ταξίδι και μοιραζόταν ανάμεσα στους κεφαλαιούχους. Η οργάνωση του εμπορίου, ωστόσο, ήταν σε πρωτόγονη κατάσταση, ενώ οι ναυτικοί δεν
πληρώνονταν καλά. Οι αναφορές, όπως παρατίθενται στο: ΝΙΚΟΣ ΣΤ. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ., Η
ναυτιλία των Ιονίων Νήσων (100-186), Το δυναμικό της ιονικής ναυτιλίας, τ. Α΄, Αθήνα,
εκδ. Ελληνική Ευρωεκδοτική, 1995, σελ. 155-159. Για αντίστοιχες πρακτικές στην αγγλική
ναυτιλία: RALP DAVIS, The rise of the English shipping industry in the seventeenth and
eighteenth centuries, London, Macmillan & Co., Ltd. and New York, St Martin’s Press, 1962,
σελ. 81-90.
20. Κλασικές είναι οι επισημάνσεις του Κρεμμυδά για τη ναυτιλία του Αιγαίου όσον αφορά το πλοίο-έμπορο. Το «πλοίο που κάνει εμπόριο» νοείται ως η μόνη επιχείρηση του Έλληνα
πλοιοκτήτη ο οποίος εμπορεύεται προσωπικά ο ίδιος για λογαριασμό του ή για λογαριασμό
ενός στενού κύκλου προσώπων, συνήθως της ίδιας οικογένειας, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ,
Εμπορικές πρακτικές στο τέλος της πλουτοκρατίας, Μυκονιάτες έμποροι και πλοιοκτήτες...,
ό.π., σελ. 51, 6. Επίσης: ΤΖΕΛΙΝΑ ΧΑΡΛΑΥΤΗ, «Το εμπόριο και η ναυτιλία, 15-185», στο
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ (επιμ.), Εισαγωγή στην νεοελληνική οικονομική ιστορία (18ος-20ός
αιώνας), Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, 1999, σελ. -8, ΤΖΕΛΙΝΑ ΧΑΡΛΑΥΤΗ, Ιστορία της ελληνόκτητης ναυτιλίας, 19ος-20ός αιώνας, Αθήνα, εκδ. Νεφέλη, 2001, σελ. 258-62.
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των αγοραπωλησιών για όσο διάστημα κρίνουν εύλογο οι συμβαλλόμενοι. Αν
αυτοί βλέπουν ότι έχουν συνεχές κέρδος μπορούν, επίσης, να ανανεώσουν και
την ισχύ της συνεργασίας. Πρόκειται για πρακτικές που συναντούμε στο ελληνικό εμπόριο και τη ναυτιλία· ο έμπορος αναζητεί παντού την εμπορική ευκαιρία (από λιμάνι σε λιμάνι και από πόλη σε πόλη, με σκοπό την συνεχή αγορά και πώληση των πιο διαφορετικών εμπορευμάτων στις πιο συμφέρουσες τιμές κ.ο.κ.). Οι Κεφαλλονίτες δε μπορούσαν ν’ αποτελούν εξαίρεση.
Σε σχέση με τα διακινούμενα προϊόντα παρατηρούμε την συνηθισμένη εικόνα που μας έχει παραδοθεί και από άλλες πηγές σχετικά με τα είδη που
διακινούσαν ή μετέφεραν οι Κεφαλλονίτες. Στα δύο πρώτα συμβόλαια έχουμε
αναφορά σε αγοραπωλησίες αγροτικών προϊόντων στην Ήπειρο και την Ιταλία, προφανώς που να έχουν ζήτηση στην αγορά της Κεφαλονιάς. Το τελευταίο όμως συμβόλαιο πραγματεύεται ένα προϊόν που ήδη έπαιζε κομβικό ρόλο
στο χώρο της κεφαλλονίτικης ναυτιλίας και έμελλε να αναδειχτεί στο κατεξοχήν εμπόρευμα που διακινούσαν οι Κεφαλλονίτες έμποροι και τα πλοία τους
στη Μαύρη Θάλασσα: το σιτάρι των εύφορων πεδιάδων της νότιας Ρωσίας και
της Ρουμανίας. Αυτό αναζητεί ο Ιγγλέσης πηγαίνοντας στο λιμάνι του Γαλατσίου, με σκοπό όχι μόνο τη μεταφορά και πώλησή του στην Κεφαλονιά αλλά
και τη διαμετακόμισή του και σε άλλα λιμάνια. Ίσως ο Σπ. Βαλσαμάκης να
είχε εμπορικές δικτυώσεις σε αρκετά λιμάνια, ώστε να μπορεί να μεταπωλεί
το εκλεκτό στάρι των πεδιάδων της Μολδαβίας.
Διαπιστώνουμε, ακόμα, ότι η μοιρασιά των κερδών ακολουθούσε τη λογική που μας είναι γνωστή και από άλλες περιοχές του ελληνικού χώρου. Και
στα τρία συμβόλαια που είδαμε καταγράφεται η ίδια πρακτική. Με την ολοκλήρωση του ταξιδίου/της συνεργασίας ο συνεργάτης που είχε αναλάβει την
διεξαγωγή του εμπορίου όφειλε, με την επιστροφή του στο νησί, να συντάξει
λογαριασμό, όπου θα καταγράφονταν τα έξοδα και τα κέρδη του ταξιδιού, καθώς και τυχόν ζημίες. Το κέρδος θα υπολογιζόταν αφού πρώτα αφαιρούνταν
τα αρχικά κεφάλαια τα οποία σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν υπήρχε ναυάγιο
ή αρπαγή, αποτελούσαν την ελάχιστη εγγύηση των συμβαλλόμενων· ότι δηλαδή, ακόμα και αν δεν υπήρχαν κέρδη, τουλάχιστον το ταξίδι δεν θα απέβαινε ζημιογόνο. Πρόκειται για πρακτική με μεγάλο παρελθόν στη ναυτιλία της
ανατολικής Μεσογείου. Η συμμετοχή στα κέρδη που προέκυπταν από το ταξίδι, γινόταν αναλογικά με το αρχικό κεφάλαιο του καθενός, όπως αναφέρουν
ρητά όλα τα έγγραφα. Τυχόν ζημίες επιβάρυναν επίσης αναλογικά τα μέλη
της συντροφίας.
Το συμβόλαιο των Νικ. Ιγγλέση - Σπ. Βαλσαμάκη αναδεικνύει μια σημαντική εξέλιξη, δείγμα των μικρών, αλλά αξιόλογων αλλαγών που συμβαίνουν
τα χρόνια εκείνα στον κόσμο του εμπορίου της Λειβαθούς και γενικότερα του
νησιού. Αποτυπώνει τη στροφή που έκαναν σταδιακά οι Κεφαλλονίτες εμπορευόμενοι στην κατεύθυνση της ασφάλισης των πλοίων και των εμπορευμά-
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των τους, κάτι που έλειπε τα προηγούμενα χρόνια. Όπως, τουλάχιστον, φαίνεται από το αρχειακό υλικό, δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη η πρακτική της
ασφάλισης πλοίου και εμπορευμάτων στον χώρο του νησιού, πριν τα μέσα του
19ου αιώνα. Ορθότερα, ήταν τα «θαλασσοδάνεια» που υποκαθιστούσαν αυτή
την αναγκαιότητα.
Η ίδρυση, ωστόσο, ασφαλιστικών καταστημάτων στα μεγάλα λιμάνια –
κόμβους του διαμετακομιστικού εμπορίου στη Μεσόγειο (Τεργέστη, Οδησσός,
Βενετία, Λιβόρνο κ.α.)21, συνέβαλε στην εδραίωση μιας «κουλτούρας» ασφάλισης· ζήτημα που απασχολούσε άμεσα τον κόσμο του εμπορίου και της ναυτιλίας22. Οι Κεφαλλονίτες, μια από τις πιο δυναμικές εμπορικές ομάδες της
ανατολικής Μεσογείου, ήταν λογικό να ενδιαφέρονται άμεσα και πρακτικά γι’
αυτή την εξέλιξη. Η μέριμνα των Ιγγλέση-Βαλσαμάκη είναι ενδεικτική. Η
ύπαρξη ασφαλιστικών καταστημάτων στα μεγάλα λιμάνια της ανατολικής
Μεσογείου σε συνδυασμό με την καλή φήμη των Κεφαλλονιτών εμπόρων,
αποτελούσαν εχέγγυα για την εξασφάλιση της ασφάλισης των εμπορευμάτων.

Συμπεράσματα
Διαπιστώνουμε ότι οι επιχειρηματικές συμπράξεις που καταγράψαμε και
χαρακτήριζαν το εμπόριο της Λειβαθούς και γενικότερα του νησιού της Κεφαλονιάς είχαν, όπως ήδη αναφέραμε, ένα μεγάλο παρελθόν και εξασφάλιζαν
για αιώνες τις απαραίτητες εγγυήσεις και κεφαλαιακές διαθεσιμότητες για
την οργάνωση ενός ταξιδιού στα λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου. Η σταδιακή αλλαγή του χαρακτήρα του διεθνούς εμπορίου όσο και αν απαιτούσε νέα
οργανωτικά σχήματα, εντούτοις στην «περιφέρεια» των μεγάλων εμπορικών
αξόνων μπορούσε, ακόμα, να διεξάγεται μέσω καθιερωμένων πρακτικών και
σχημάτων.

21. ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ, Οικογενειακή στρατηγική και Εμπορικός Συναγωνισμός. Ο οίκος Γερούση τον 19ο αιώνα, Αθήνα, εκδ. Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής
Τραπέζης (Μ.Ι.Ε.Τ.), 2005, σελ. 20-211.
22. Η ναυτική ασφάλιση επεκτάθηκε και στα αποκαλούμενα υποδεέστερα λιμάνια – κομβικά όμως από τη σκοπιά της συμβολής τους στη δικτύωση του εμπορίου και της ναυτιλίας.
Όπως είναι γνωστό στον επτανησιακό χώρο το αποφασιστικό βήμα στην κατεύθυνση ίδρυσης
και γενίκευσης των ασφαλιστικών εταιρειών έγινε στην Κεφαλονιά. Τα πρώτα ασφαλιστικά
καταστήματα ιδρύθηκαν τις δεκαετίες του 180 («Ασφαλιστική της Κεφαλληνίας Εταιρεία»
το 181 με πρώτο διευθυντή τον Παύλο Φωκά Αλεξανδράτο) και του 1850 («Αρχάγγελος» το
185, «Ομόνοια» το 185). Σχετικά: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, Η ποντοπόρος εμπορική
ναυτιλία των Ιονίων Νήσων την εποχή της βρετανικής κατοχής και προστασίας και η κεφαλληνιακή υπεροχή (1809/15-186), ό.π., σελ. 26-68.
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Προκύπτει κατά συνέπεια το ερώτημα πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε την
αντοχή αυτών των «παλαιών» επιχειρηματικών πρακτικών στo εμπόριο και
τη ναυτιλία του νησιού σε μια χρονική περίοδο που σημειώνονται μεγάλες αλλαγές στην οργάνωση της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ναυτιλίας.
Το δυναμικό στοιχείο της οικονομίας της Κεφαλονιάς ήταν το εμπόριο και
η ναυτιλία της. Μια ναυτιλία διεθνοποιημένη και ευνοημένη από την αγγλική
διοίκηση που ήδη είχε δυναμική παρουσία στα μεγάλα λιμάνια της Μαύρης
Θάλασσας και της Αζοφικής. Παρ’ όλ’ αυτά δεν έπαυε να είναι ένα νησί που
κυριαρχούσε η αγροτική οικονομία, ιδίως η εμπορευματική καλλιέργεια της
σταφίδας. Ακόμα και τις δεκαετίες 1820-180 οι κεφαλαιακές διαθεσιμότητες και το επίπεδο του εκχρηματισμού δεν επέτρεπαν το σχηματισμό μεγάλων
εμπορικών επιχειρήσεων. Η συνεταιριστική μορφή οργάνωσης αποτελούσε
μονόδρομο για όσους ήθελαν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο του εμπορίου. Οι
«παλιές» συνήθειες και πρακτικές εξασφάλιζαν κεφάλαια, πλοία, εμπιστοσύνη και εμπορική πληροφόρηση. Επιπλέον τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο το
εμπόριο της εποχής (και κατεξοχήν το θαλάσσιο), όσο και αν ήταν μια επισφαλής δραστηριότητα υποσχόταν μεγάλα κέρδη για τους Κεφαλλονίτες. Αυτό το γεγονός ωθούσε πολλούς, ιδιαίτερα από μια περιοχή σαν τη Λειβαθώ, να
στραφούν σε αυτόν τον τομέα, αξιοποιώντας τις μορφές και τα σχήματα που,
τουλάχιστον, τους ήταν οικεία τη δεδομένη στιγμή που επιχειρούσαν το εμπορικό «άνοιγμά» τους ή το ταξίδι τους. Είναι προφανές, επομένως, ότι η καταφυγή σε «γνωστά» οργανωτικά σχήματα αποτελούσε μια σταθερά για ένα
πλήθος ατόμων που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο του νησιού.
Το εγγύς μέλλον θα αποδείκνυε ότι οι παραδόσεις και οι αντοχές αιώνων
θα ανατρέπονταν εξαιτίας της τεράστιας δυναμικής του νέου μεσογειακού και
ευρωπαϊκού καπιταλιστικού εμπορίου. Οι ρυθμοί της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης στην ανατολική Μεσόγειο επέτρεπαν σταδιακά την αναδιάρθρωση
των οργανωτικών σχημάτων στον χώρο του εμπορίου και της ναυτιλίας. Οι
αλλαγές αυτές δε θα αργούσαν να γίνουν αισθητές και σε περιοχές και ναυτότοπους που είχαν γνωρίσει μια μεγάλη και σε βάθος χρόνων κεφαλαιακή
ανάπτυξη ειδικά στον τομέα της ναυτιλίας, όπως ήταν και η Κεφαλονιά.
Τα νέα «αστικά» στρώματα του νησιού αποδείχτηκαν ιδιαίτερα ευέλικτα
στην αποδοχή και αξιοποίηση του καινοφανούς πλαισίου επιχειρηματικής συγκρότησης στο χώρο του εμπορίου και της ναυτιλίας. Ο σταδιακός παραμερισμός μακραίωνων πρακτικών σήμαινε την υιοθέτηση νέων οργανωτικών μορφών και θεσμών, αυτών που προσιδίαζαν στη γενίκευση των καπιταλιστικών
σχέσεων στον χώρο ιδιαίτερα του θαλάσσιου εμπορίου. Χρειάζεται, ωστόσο, να
είμαστε προσεκτικοί. Σε μια μικρή, νησιωτική κοινωνία με σχετικά μικρές
κεφαλαιακές διαθεσιμότητες και μια ορισμένη γεωγραφική «απομόνωση»
από τα μεγάλα οικονομικά κέντρα, δεν θα μπορούσαν να εγκαταλειφθούν
αμέσως μορφές και πρακτικές που εξασφάλιζαν για ένα πλήθος ανθρώπων

Εμπορικές συντροφιές στη Λειβαθώ, 180-180

65

την εμπορική δραστηριοποίηση. Το Αργοστόλι, ακόμα, δεν μπορεί να νοείται
ως μια αναπτυσσόμενη πόλη-λιμάνι της δυτικής Ευρώπης, την ίδια εποχή.
Ωστόσο, ένα χαρακτηριστικό δείγμα των καινοτομιών στην εμπορική επιχειρηματική οργάνωση αποτέλεσε η πρόνοια των Κεφαλλονιτών εμπορευόμενων για την ασφάλιση του πλοίου και των εμπορευμάτων τους, όπως μας
μαρτυρεί και το συμβόλαιο Βαλσαμάκη-Ιγγλέση. Η καταφυγή στο δίκτυο
των ασφαλιστικών καταστημάτων που είχε αναπτυχθεί στον μεσογειακό χώρο ήταν ένα σαφές δείγμα της σταδιακής απομάκρυνσης από τον χώρο των
εθιμικών πρακτικών και τον υπερκαθορισμό των προσωπικών και οικογενειακών σχέσεων εμπιστοσύνης (χωρίς αυτό να σημαίνει την πλήρη εγκατάλειψή
τους). Η αλλαγή αυτή δεν ήταν η μόνη. Στις δεκαετίες μετά το 180 συντελέστηκαν και άλλες αλλαγές στο εμπόριο και τη ναυτιλία της Κεφαλονιάς
όπως η δημιουργία μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων, η εμφάνιση «ονομάτων» στον χώρο του εμπορίου με μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και κεφαλαιακής συσσώρευσης, ο σταδιακός διαχωρισμός πλοιοκτησίας-εμπορίου που
οδηγούσε σε μία επέκταση του θεσμού της ναύλωσης, ο διαχωρισμός ιδιοκτησίας και διεύθυνσης του πλοίου, καθώς και η σταδιακή μετάβαση στον χώρο
του εξειδικευμένου εφοπλισμού· εξέλιξη στην οποία πρωταγωνίστησαν οι Κεφαλλονίτες έμποροι της Μαύρης Θάλασσας και του Δούναβη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΓΓΡΑΦΟ 1
Πράξη υπ. αρ. 221 (21/5-2/6/180) του νοταρίου
Νικόλαου Άννινου Καλλιγά
Γ.Α.Κ.-ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Νοταριακό Αρχείο Νικολάου Καλλιγά

Άννινου του Άννινου, Φ.Α., βιβλίο .
180, χηλίους oκτακοσίους τριάκοντα Μαΐου· ηκοσιμία · έτος παλεόν ·
κη διό 2 Ἰουνίου έτος Νέον |2ημέρα Τετρἀδη όραις οκτό προ μεσινβρίας Κεφαληνία Καληγάτα της Ληβαθός. | Την Σήμερον επροσκάλεστηκα εγώ ο
Νοτάριος με το παρόν βιβλήον κ΄ εφέρθη |κα εδὠ είς την οικήαν του Κυρίου
Καπετάν Βασίλη Καληγά ποτέ Σοφηανού ης το πορ |5τεο όθεν ήβρα τον αυτόν ομού κη τον Φιεραβάντε Καληγά ποτέ Παναγή κη διο κάτηκη|6 ης το
εδό χορίον και γνοστή μου οι οποίοι ήλθαν ής τον παρόν σηνβηβασμόν με
ταις κά |τοθεν σηνφονίες ως ακόλουθα. ένμπροστεν των εδώ προσκαλεστέντον μαρτύρων· του Κυ |8ρίου Στεφανί Καληγά ποτέ Κωνσταντή τζηγόνια
κή του Κυρίου Αλεξάνδρου Αρσένι Γερασίμου, ό πρό |9τος από το εδώ χορίον
Καληγάτα και ο δεύτερος από χορίον Κουρκουμελάτα χορής ε |10δικότητα
ως ομολογούν ούτε με τα μέρη ούτε εντομεσον τους ούτε με τον Νοτάριον κή
|11 ληπόν Δηλούν ως ακόλουθα. ότη ὸ Κύριος άνο ηριμένος Καπετάν Βασίλης βάνι δια κα |12πητάλε ης μετρά του άνο ηριμένου φιεραβάντε Κολονάτα
της υσπανίας εδιακόσια δέκα |1 Νο 210. Τα οποία αυτά είναι και ενοούντε
σιντροφικός ήγουν σουρδούμη, δια να ήθελε |1 ακολουθήσι το ταξήδιόν του
δια τον Κώλφον τον ανδριατηκόν, δια να τα ψονίσι όλλα |15 αυτά εις ότη
πραγματιές ήθελε των φοτήσι ο Κύριος δια το καλιότερον κη δια το σιν |16
φέρον και των διό και με ότη παστημέντο ήθελε έβρη εύλογον τόσον το αντάρ
|1 όσον και εις το τορνάρ να εχη όλην την πληρεξουσιότητα· και ότη διάφορον ήθε |18λε εξαποστίλη, ο Κύριος ευγάζοντας πρότον τα καπητάλια κη τα
έξοδα κη ότη μήνι |19 να πέρνι τα διό μερτηκά· Τα άσπρα ήγουν ο Καπετάν
Βασίλης ης το εν μερίδηον |20 ο άνοθεν φηεραβάντες ομοίος θέλη αγρικήοντε και εις την ζημίαν · όπου |21 ο Κύριος φυλάξη. και επηδή πεύτη ης το
ανάλογο του άνοθεν φιεραβάντε Κολο |22νάτα ευδομήκοντα Νο 0. κη εις
αυτά επηδί κη να είναι το ένα τρίτον, του καπιταλιού |2 δια τούτο τα αρήζηκα τον αυτόν ευδομήκοντα θέλη είναι κη ενοούντε δια τον άνοθεν φι |2ραβάντε τα αρήζηκα της θαλάσις, με υπόσχεσιν του άνοθεν φηεραβάντε. ότη
|25 θέλη βάλη και το εναποληφθέν. δια να γήνι το καπιτάλι όλλον κολονάτα
τρια |26κόσια Νο 00. κη ης αυτά τα εναποληφθέν ενενίκοντα κολονάτα
όπου θέλη βάλι ο άνοθεν |2 φηεραβάντες δια να γίνουν τριακόσια δεν θελη
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αγρικέτε ο άνοθεν Καπετάν Βασίλης μήτε ης |28 το διάφορον της μήτε ης
την ζημίαν περό να ενέχουντε και αυτά εις τα έξοδα όπου θέλη |29 ακολουθήσουν αναλόγος. με υπόσχεσιν του άνοθεν φηεραβάντε να ήθελε βαστά
έναν |0 παστρικόν και καθαρόν λογαριασμόν, δια να δόκη του άνοθεν Καπετάν βασίλη. τόσον ης |1 τα διάφορα όσον κη εις κάθε έτερον έξοδόν όπου
ήθελε τύχη μετά το καλόν του γήρη |2σμα εδώ ης την πατρήδα. και έτζι
εμέτρησεν ο άνοθεν Καπετάν Βασίλης ένμπροστεν | εμού Νοταρίου κη
μαρτύρων. τα άνο ηρημένα κολονάτα εδιακόσια δέκα προς τον άνο |θεν
φηεραβάντε κη χηροδοτός τα επεράλαβε δια να εξακολουθήσι το άνο ηριμένο του |5 ταξήδιον, δια τον άνοθεν μελετημένον Κόλφον κη δια την σηνιγάλια όπου έχουν σινφο |6νιμένο ακολουθόντας πάντοτες τους άνο σημιομέναις σινφονίες ο άνοθεν φηεραβάντες | και περιπλέον του δήνι ακόμα τάλαρα πέντε Νο 5 δια να του ψονίση κη του φέρη ης τόσην |8 μανέστρα. ούτος εποίοισαν το παρόν, κή θέλουν να είναι στέρεον, τους την εδιάβασα με
|9σα ής τον ήδιον οίκων ένμπροστεν των μερόν και μαρτύρων. κή επηδή ως
λέγει |0 ο άνοθεν Φηεραβάντες δεν ηξεύρη γράματα υπογράφη έτερος παρακαλεστός από |1 αυτόν. ο δε Καπετάν Βασίλης υπογράφη ηδία του χηρί
υπογράφοντας κη η παρον |2 ταις μἀρτυραις.
Λαζαρής Καληγάς του Νικολάου ηπογράφι παρακαλεστός από τον άνοθεν φηωραβάντε επηδή δεν ηξέβρη γράματα
Βασίλης Καλιγάς βεβεόνο ος άνοθεν
Αλέξανδρος Αρσένις Γερασίμου παρόν μάρτυς
Στεφανής Καλιγάς ποτέ Κονσταντή μαρτιρώ

ΕΓΓΡΑΦΟ 2
Πράξη υπ. αρ. 1156 (12-2//18) του νοταρίου
Μαρίνου Μεταξά Καμηλάτου
Γ.Α.Κ.-ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Νοταριακό Αρχείο Μαρίνου Μεταξά

Καμηλάτου του Σταματέλου., Φ.Β., βιβλίο 6
18΄ χιλίους οκτακοσίους τριάντα πέντε Μαρτιού · 12:/: 2: δώδεκα ηκοσητέσσαρας |2 ημέρα Τρίτη ώρες τρής μετά τό μεσημέρι Μεταξάτα Λιβαθός
επαρρησιάστησαν | ής το νοταριάτο μου: ἀπό ένα μέρος ό κύριος Λαζαρής
Καλληγάς Μανολάτος ποτέ: Νι| κολάου: κη από το άλλο ό κύριος Ιωάννης
Ζαφυράτος ποτέ: Ευσταθίου. κάτικοι ἢς χωρίο Καλ|5 ληγάτα ὠς γνωστοί
μου. Παρόν κή οι εδώ προσκαλεσμένοι μάρτυρες. Κύριος Σπυρί|6 δων Μονό-
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πωλης ποτέ Αλεβίζη, κή Κύριος Νικόλαος Μαγουλάς ποτέ Ιωάννου κάτικοι|
κή αυτοί ής τούτο τό χωρίο Μεταξάτα γνωστοί μου καλά κή χωρίς να μη τ
έχει |8 καμία ἀπό τον νόμον εμποδισμένη συγγένηα με τινά ως με ώρκον τους
εφα|9 ναίρωσαν: οί οποίοι ένεφανισθέντε. φαναιρώνουν ως ακολουθά ο άνοθεν
Ζα |11φυράτος έχοντας σκοπόν. δια νά απεράση ής τό μέρος της πρέβεζας ώς
κάθε άλλο |11 μέρος τής Ρούμελης δια να εμπορευθή δια τούτο συμφωνή με
τόν μελετιμένον |12 Λαζαρή κή του δίδη τάλληρα ιμπεριάλικα διακόσια
·Νο200: δια νά έχη ο |1 αυτός Ζαφυράτος νά τα εμπορευθῆ ής πάσα πράγμα
οπού του φανή αρεστόν|1 κή οφέλιμον. κή να ακούουνται συντροφικός με τον
ριθέντα λαζαρή ήγουν ότι|15 ήθελε πέμψη ό πανάγαθος θεός ή ζιμία ή διάφωρο, να ακούετε εξημισίας|16 μέ χρέος ὀμως του Ζαφυράτου με τήν καλήν του
επιστροφήν ής την πατρίδα|1 να δίνη σοστόν λογαριασμόν τού ριθέντος Λαζαρή τόσο ής την ψωνισιά όπου|18 κάμη καθώς κή ης τα αναγκαία έξοδα.
υποκίμενος πάντωτε ο Ζαφυρά |19τος ης πάσαν έλιψιν εδικήν του να αποκρίνετε το αυτό καπιτάλι, ήγουν εάν |20 του χαλάση ης εδικήν του υπόθεσιν κη
ούτως συμφώνος εστερέοσαν διαβάζον |21τας το παρόν μεσα ης το νοταριάτο
μου ενόποιων μερών κη μαρτύρων. υπογρά |22φοντας ο κύριος Λαζαρής εν ιδία
του χηρί κη έτερος παρακαλεστός από τον |2 Ζαφυράτον επηδή αγράμματος
ως λέγη ης μαρτυρία του.
λαζαρής καλιγάς ποτέ Νικολάου βεβαιώνο
ελευθέριος μεταξάς λασκαράτος ποτέ νικολάου υπογράφο παρακαλεστός
από τον άνοθεν υοάνι ζαφιράτο επιδί ος λέγι υνε αγράματος
Νικολής μαγουλάς ποτέ ηοάνου μαρτηρό
Σπήρος μονόπολις του αληβήζι μαρτηρό
Μαρής Μεταξάς ποτέ Σταματέλου Νοτάριος Δημόσιος

ΕΓΓΡΑΦΟ 
Πράξη υπ. αρ. 128 (16-28/8/180) του νοταρίου Γεράσιμου Ιγγλέση
Γ.Α.Κ.-ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Νοταριακό Αρχείο Γεράσιμου Ιγγλέση

του Χριστοδούλου, Φ. Α, βιβλίο 6
180 σαράντα τη 16/28 ηκοσιοκτώ αυγούστου ημέρα Παρασκευή ώρας
δέκα προ Μεσημβρίας εν Κομωπόλη Πεσ- |2σάδα Λιβαθός. επαρουσιάσθησαν προσωπικώς ης το Μνημονήον μου και έμπροσθεν εμού και των υποφαι|νωμένων τιμίων μαρτύρων κυρίων Καπετάν Χαραλάμπου Ιγγλέση ποτέ
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Σπυρίδωνος και Νικολάου Βαλσαμάκη | ποτέ Παναγή. εξ ενός μέρους ο
κύριος Καπετάν Σπυρίδων Βαλσαμάκης ποτέ Φιλίππου και εκ του ετέρου ο
κύριος |5 Καπετάν Νικόλαος Ιγγλέσης ποτέ Τζανέτου κάτοικοι αμφότεροι
της κωμωπόλεως ταύτης. καλώς γνωστοί μου, και |6 άσχετοι κατά Νόμον
συγγενήας: τα οποία δυο μέρη συμφωνούν και πράττουν ως ακολούθως. |
Εις το όνομα της αγίας Τριάδος τα αυτά δυο μέρη επιθυμούν να κάμουν
αναμεταξύ των εν συντρο- |8φικόν εμπόριον από το Γαλλάτζιον της Ρωσσίας εις τα εδώ, εις γεννήματα δια το κοινόν αυτών όφελος |9 κατά τον ακόλουθον τρόπον. Ο άνωθεν Καπετάν Σπυρίδων Βαλσαμάκης την σήμερον και
ώραν ταύτην |10 καταβάλλη τάλληρα δίστηλα 1550 χίλια πεντακόσια πενήντα. παρομοίως δε και ο άνωθεν Καπετάν Νικό- |11λαος Ιγγλέσης καταβάλλη και αυτός έτερα δίστηλα εδικά του 1550 χίλια πεντακόσια πενήντα,
συνιστά- |12μενα όλα 100. τα οποία όλα τα περιλαμβάνη ης μετριτά ο αυτός Καπετάν Νικόλαος μαζύ του δια να με- |1ταβή ης Γαλλάτζιον, και
φθάνωντας εκή θα ήναι ης χρέος να αγωράση με αυτά τόσον σιτάριον κατά
|1 τας πλέον οφελιμωτέρας τιμάς όπου ήθελε τρέχουν. δια το οποίον σιτάριον να ναυλλώνη όποιον δήποτε πλοίον |15 ήθελε κρίνη εύλογον, και να το
στέλνη κατ’ ευθήαν εδώ ης Κεφαλληνίαν συστημένον προς τον άνω- |16θεν
συντροφόν του κύριον Βαλσαμάκην, ο οποίος περιλαμβανοντάς το θα φροντίση δια την πωλησιάν του |1 τόσων ης τα εδώ, ώσων και ης όποιον άλλον τόπων να το μετακομίζη δια το κοινόν αυτών όφελος καθώς |18 ήθελε κρίνη
άξιον, και μετά την πωλησίν του να του εμβάζη τα χρήματα ή με μετριτά ή
και με |19 μέσον συναλλαγματικής, ή και εάν ήθελε θελίση να του εμβάζη
την άνωθεν ποσότητα και πριν της |20 πωλήσεώς του εξ’ ιδίαν του, και να τα
βάζη μετά την πώλησιν. με χρέος όμως του Καπετάν Νικολάου |21 να
ασφαλή το φορτήον όλον του σιταρίου όπου θα πέμψη ης οποιον δήποτε
ασφαληστικόν |22 Κατάστημα όπου ήθελε ευκολύνεται καλλιότερα, ώστε
όπου με τοιούτον τρόπον θα εξακο- |2λουθούν και εις το εξής το αυτό εμπόριον του ης σιτάριον χρόνον ένα αρχινόντας από την |2 σήμερον. και εάν ης
το αυτό διάστημα ήθελε ευχαριστηθούν αμοιβαίως να εξακολουθί- |25σουν
δια όσον περισσότερον καιρόν ήθελε κρίνουν εκ συμφώνου εύλογον. το δε κέρδος |26 του αυτού εμπορίου καθώς και την ζημίαν, όπου ο Κύριος να μη το
δώση, θα εννωήται εξ’ ημι- |2σίας των. με χρέως των αμοιβαίον να κρατούν καθαρόν λογαργιασμόν περί τούτου, και να ηδο- |28ποιούνται αναμεταξύ των δια γραμμάτων δια τας τιμάς των γεννημάτων, όσον μεν δια τα |29
έξοδα θα αφαιρούνται τα όσα πρέπονται αναμεταξύ των ήθε απαντούν. δια δε
τους κόπους των |0 και χασομεριαίς των τόσον του κυρίου Ιγγλέση ης
Γαλλάτζι, καθώς και του κυρίο Βαλσαμά- |1κη ης τα εδώ δεν θα εμβαίνουν ης τον αναμεταξύ των λογαργιασμόν, αλλά ο καθείς θα φρον- |2τιζη
αμισθή. Ούτως έπραξαν και έμηναν αμοιβαίως ευχαριστημένα τα αυτά δυο
μέρη δια της | παρούσης, την οποίαν υπόσχωνται να διατηρούν βέβαιην,

0

Μηνάς Αντύπας

στέρεαν και απαραβίαστην, ως θέλη την | βεβαιόσουν ιδιοχήρος των. την
οποίαν δε ανέγνωσα ης ακοήν αυτών και των μαρτύρων. |5 ως όλοι υποφαίνωνται.
Νικόλαος Ινκλέσης ποτέ Τζανέτου βεβεόνο ος άνοθεν
σπίρος βαλσαμάκης ποτέ φιλίπου βεβεόνο ος άνοθεν
Νικολής βαλσαμάκης ποτέ παναγή μαρτηρό
Χαράλαμπος Ινγκλέσης ποτέ σπιρίδονου μαρτιρό
Γεράσιμος Ιγγλέσης ποτέ Χριστοδούλου Μνήμων Δημόσιος

ABSTRACT

This presentation describes the characteristics of cooperative commercial
business partnerships (συντροφίες-compagnie) of the region of Livathos, Cephalonia. The presentation is based on the examination of the region’s notary’s
deeds that lie in the General State Archives – Archives of Cephalonia. For
centuries, in the Aegean and Ionian Seas, the cooperative forms of business
constituted a useful way of capital raising and activation in Levant trade with
possibilities of success and profit securing. In the early 19th century
cephalonian trade and shipping were flourishing. The region of Livathos was the
center of the island’s maritime development, especially as the place of origin of
most families active in shipping. Traders from Livathos had established great
maritime networks with the great city-ports of Black Sea region. The collaboration of traders capable to provide capital sums was necessary for the
establishment of trading business ventures. This form of entrepreneurial
activity permitted not only the traders but also many others from the region’s
villages to finance the organization of the journey to the ports of Adriatic and
Black Seas. Of great importance were the kinship and family ties because they
ensured trust, access to resources and people who worked as traders or sailors.
The contracts also reveal the gradual shift that happened these decades on the
field of maritime credit and insurance. Initially the insurance of ships and
commodities was secured by short sea loans. Gradually Cephalonian traders
trusted the great ship insurance companies established in the major ports of the
Mediterranean. In conclusion cooperative business partnerships even though
they seemed “archaic” to the contemporary forms of shipping and trade
organization, they helped Cephalonians to become important players in the
peripheral trade of Eastern Mediterranean.
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Η ΕΓΧΩΡΙΟΣ Ή ΕΠΙΧΩΡΙΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Νικόλαος Μαραγκάκης
Φιλόλογος

Εγχώριος ή Eπιχώριος Περιουσία ήταν το σύνολο της δημόσιας περιουσίας
κάθε νήσου-κράτους του ομόσπονδου κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών των
Ιονίων Νήσων1, που ιδρύθηκε με την συνθήκη των Παρισίων του έτους 1815.
Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 της συνθήκης αυτής η κεντρική κυβέρνηση του
κράτους μπορούσε να κατέχει τα φρούρια, τα στρατιωτικά καταστήματα και
άλλα κτήρια σχετικά, όπως π.χ. τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Όλη η υπόλοιπη
περιουσία, όση δεν ανήκε σε ιδιώτες, εκκλησίες, μοναστήρια και άλλα ιδρύματα ή δεν ήταν κοινοτική, αποτελούσε τη δημόσια περιουσία των νησιών.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα του έτους 181 των Ηνωμένων Πολιτειών των
Ιονίων Νήσων την Διοίκηση αποτελούσε η κεντρική κυβέρνηση με επικεφαλής τον Ύπατο Αρμοστή, αντιπρόσωπο της Βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας και εξαμελή κυβέρνηση, τη Γερουσία και τις τοπικές κυβερνήσεις των νησιών με επικεφαλής τον Έπαρχο,
τον οποίο διόριζε η Γερουσία2 και πενταμελές εκλεγόμενο συμβούλιο.

1. Το θέμα της εγχώριας περιουσίας των νησιών του Ιονίου δεν έχει τύχει εμπεριστατωμένης έρευνας. Οι κυριότερες μελέτες που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα είναι οι εξής: Ε. ΤΣΟΥΛΟΎΦΗ, «Η Επιχώρια Περιουσία στις Νήσους του Ιονίου», Ελληνική Δικαιοσύνη, /1996, σσ. 16511, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, «Ο Θεσμός της Εγχώριας Περιουσίας», Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου «Η Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, 186-200», Αθήνα 2005, σσ. 2255, ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ, «Η Τύχη της “Εγχωρίου Περιουσίας” στα Επτάνησα μετά την Ένωσή τους με την Ελλάδα», Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου «Η Ένωση της Επτανήσου με
την Ελλάδα, 186-200, Αθήνα 2005, ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ, Το Ιδιοκτησιακό Καθεστώς του
Δημοσίου στα Επτάνησα, ιστότοπος argyros.office@gmail.com., και ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ, Ιστορικά Στοιχεία και Νομικό Καθεστώς, Διαύγεια.
2. Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του 2ου τμήματος του ου Κεφαλαίου του Συντάγματος
του 181 τον Έπαρχο ή Ύπαρχο διόριζε η Γερουσία, αλλά ο Αρμοστής είχε δικαίωμα να αρνηθεί τον διορισμό και πρώτη και δεύτερη φορά. Σε περίπτωση δεύτερης άρνησης ο Αρμοστής
πρότεινε δύο άτομα, από τα οποία η Γερουσία έπρεπε υποχρεωτικά να επιλέξει και να διορίσει
το ένα. Με τη συνταγματική αναθεώρηση του 189 τα παραπάνω άρθρα καταργήθηκαν και
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο  της απόφασης της Νομοθετικής Συνέλευσης 6/12-12189 με το ίδιο περιεχόμενο και διαφορετική λεκτική διατύπωση.
. Τα μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου εκλέγονταν σύμφωνα με το άρθρο 6 του 2ου τμή-
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Την ευθύνη για την διαχείριση της εγχώριας περιουσίας είχε ο Έπαρχος
και το Εγχώριο Συμβούλιο, σύμφωνα με την πράξη ΚΣΤ΄ (26) της 11-8-18
της Ε΄ Γερουσίας, η οποία διέκρινε ρητά την εγχώρια οικονομία από τη γενική
οικονομία του κράτους, καθόρισε τα έσοδα του εγχωρίου ταμείου και επιβεβαίωσε την κυριότητα του Δημοσίου κάθε νήσου επί των μη ιδιωτικών και εκκλησιαστικών κτημάτων. Η Πράξη αυτή με τίτλο «Πράξη της Γερουσίας διευθετίζουσα την έγερσιν οικοδομών, και καθυποβάλλουσα εις πείραν σύστημα
επιχωρίου οικονομίας» εκδόθηκε από το κοινοβούλιο με σκοπό, σύμφωνα με το
προοίμιο, να μεταρρυθμίσει τους υπάρχοντες νόμους σχετικά με την ανέγερση
των οικοδομών και για να δοθεί «μέλησις ευρυτέρα και ευθυτέρα εις τας Τοπικάς Διοικήσεις», δηλαδή τα Εγχώρια Συμβούλια.
Με το άρθρο  της παραπάνω πράξης καθορίστηκαν τα έργα για τα οποία
θα ήταν υπεύθυνη η τοπική κυβέρνηση κάθε νησιού, όπως η κατασκευή ή επισκευή των δημοσίων κτιρίων, οδών, γεφυρών, διωρύγων, προχωμάτων, υδραγωγείων, ξηράνσεως ελών ή βάλτων, και παντός άλλου δημόσιου έργου, κυρίως τοπικής σημασίας.
Στο άρθρο 5 καθορίζεται ότι: «Η εγχώρια Οικονομία εκάστης Νήσου είναι
αποχωρισμένη της Γενικής Οικονομίας του Κράτους», ενώ με το άρθρο 6, με
τίτλο «Το Επιχώριο Ταμείο σχηματίζεται:», καθορίστηκαν τα έσοδα του Επιχωρίου Ταμείου. Έχει σημασία να παρατεθεί ως έχει η πρώτη παράγραφος
αυτού του άρθρου, η οποία έχει ως εξής: «Από τα ενοίκια ή τοπιάτικα των
Αστυκών Κτημάτων, από τα εισοδήματα των τοπιάτικων, μεριδίων και ενοικίων αγροικών αγαθών ανηκόντων εις το δημόσιον εκάστης νήσου». Με τις
λοιπές παραγράφους το άρθρου 6 καθορίστηκαν τα υπόλοιπα έσοδα των επιχωρίων ταμείων, όπως, τα εισοδήματα από τις διαλυμένες μονές και άλλα
εκκλησιαστικά καταστήματα, τα ενοίκια των δημοσίων αγορών, τον φόρο
στα παιγνιόχαρτα, τα έσοδα από την χορήγηση αδειών οπλοφορίας, καφενείων, οινοπωλείων, λεσχών, μπιλιάρδων, φαγητοπωλείων, πανδοχείων, ξενοδοχείων, καπηλείων και λεσχών, καθώς επίσης και από τα έσοδα των ιχθυοτροφείων και των αλυκών. Θα μπορούσαν δε τα Επιχώρια Συμβούλια να επιβάλουν, με έγκριση της Γερουσίας, προσωρινούς φόρους, για την εισαγωγή ή
εξαγωγή τοπικών προϊόντων.
Το ζήτημα του χωρισμού των εγχωρίων εσόδων και δαπανών από τους γενικούς λογαριασμούς του κράτους επανήλθε το έτος 18, όταν, με την Πράξη ΞΗ΄ (68)/25 Μαΐου/6 Ιουνίου 18 της Εβδόμης Γερουσίας, σχετικά με

ματος του ου κεφαλαίου του Συντάγματος από τη Σύγκλητο (εκλογικό σώμα) κάθε νήσου.
Οι υποψήφιοι έπρεπε να είναι μέλη της Συγκλήτου της νήσου, όπου θα ήταν υποψήφιοι, έπρεπε
δηλαδή να κατάγονται από την ίδια νήσο και να έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.
. Πιθανόν να εννοείται «αγροτικών».
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τον τρόπο χρήσεως των εγχωρίων προσόδων, επιβεβαιώθηκε ο χωρισμός αυτός. Το επόμενο έτος, κατά την πρώτη συνάθροιση της ογδόης Γερουσίας εκδόθηκε η Πράξη Ι΄ (10) της 1/26 Μαΐου 185, σε συνέχεια της προηγούμενης Πράξης, με το άρθρο 19 της οποίας ακυρώθηκε κάθε προηγούμενη διάταξη σχετική με το θέμα. Στο προοίμιο της Πράξης αυτής αναφέρεται ότι υπάρχει ανάγκη να προσδιοριστούν ακριβώς ποιες πρέπει να θεωρούνται επιχώριες
πρόσοδοι και ποιες επιχώριες δαπάνες.
Με τον τίτλο (άρθρο) 1 της Πράξης Ι΄ καθορίζονται τα έσοδα του Επιχωρίου Ταμείου. Στα έσοδα αυτά συμπεριλαμβάνονταν όσα προέβλεπε η Πράξη
ΚΣΤ΄ του 18 και προστέθηκαν και κάποια άλλα, όπως π. χ. οι δασμοί εισαγωγής από το ένα νησί στο άλλο για τους οίνους και τα οινοπνεύματα, οι πρόσοδοι των υδραγωγείων για την Κέρκυρα και Ζάκυνθο, τα ελλιμενικά δικαιώματα, ο δασμός επί των κτηνών, ο δασμός του 1,5% επί της εξαγωγής των
προϊόντων του κράτους, και από τον δασμό στο σαπούνι για την Ζάκυνθο.
Με τον τίτλο 2 καθορίστηκαν οι δαπάνες για τις οποίες έπρεπε να γίνεται
χρήση των εγχωρίων προσόδων. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές δαπάνες,
όπως π.χ. η δαπάνη διατροφής των ασθενών των νοσοκομείων, πλην του τρελλοκομείου, η δαπάνη για τον φωτισμό των οδών, για τη συντήρηση των οδών
και την κατασκευή νέων και τέλος για τους μισθούς των αξιωματούχων και
των υπαλλήλων των Επιχωρίων Συμβουλίων, για τον ελληνικό και λατινικό
κλήρο, και ειδικά για τους εφημερίους των εκκλησιών, για τα καταστήματα
του ελέους κ.ά.
Σύμφωνα με τα παραπάνω την εγχώρια περιουσία κάθε νησιού αποτελούσαν:
Όλα τα μη ιδιωτικά ή εκκλησιαστικά:
Αστικά ακίνητα (κτήρια και οικόπεδα).
Αγροτικά ακίνητα (αγροί, κήποι, ελαιώνες και αμπελώνες).
Δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις.
Επίσης τα ιχθυοτροφεία.
Οι αλυκές.
Οι τόποι, που αφήνει η θάλασσα, όταν αποσύρεται.
Η περιουσία των διαλυμένων μονών και άλλων εκκλησιαστικών ιδρυμάτων.
Οι νησίδες και βραχονησίδες.
Στην εγχώρια περιουσία ακόμη ανήκαν, όλα τα κοινόχρηστα πράγματα,
τα μη επιδεχόμενα ιδιωτική κτήση, όπως:
Οι δρόμοι και οι πλατείες.
Οι παραλίες, τα λιμάνια, οι προκυμαίες και οι όρμοι.
Τα νερά με ελεύθερη και αέναη ροή και
Οι όχθες των πλεύσιμων ποταμών, οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους.
Τέλος στην εγχώρια περιουσία ανήκαν όλα τα σχολάζοντα και αδέσποτα
κτήματα, τα κτήματα των αποθανόντων ακλήρων καθώς και τα εγκαταλελειμμένα από τους κληρονόμους.
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Παρά το άρθρο 5 της συνθήκης των Παρισίων η κεντρική κυβέρνηση κατείχε μεγάλο αριθμό κτηρίων και κτημάτων, κυρίως στην Κέρκυρα, αλλά και
στα άλλα νησιά. Για την διαχείριση των κτημάτων αυτών δεν υπήρχε κάποια
αρμόδια υπηρεσία και, ως εκ τούτου, πολλά από αυτά είχαν καταπατηθεί. Για
την ανάκτηση των κτημάτων αυτών εκδόθηκε η Πράξη ΝΣΤ΄ (56) της 1/25
Απριλίου 18 της εβδόμης Γερουσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Πράξης
αυτής διορίστηκαν επιτροπές σε κάθε νησί από την Εκτελεστική (Κεντρική)
Κυβέρνηση, έργο των οποίων ήταν η καταγραφή όλων των κτημάτων, που
ανήκαν στην κυβέρνηση και η σύνταξη κτηματολογίου, που θα περιελάμβανε
όλα γενικώς τα κτήματα της κυβέρνησης.
Δεν έλειψαν όμως οι περιπτώσεις αμφισβήτησης του δικαιώματος της Κεντρικής Κυβέρνησης να κατέχει ακίνητα στα νησιά. Χαρακτηριστική είναι η
περίπτωση της διένεξης ανάμεσα στο Εγχώριο Συμβούλιο της Κέρκυρας και
της Γερουσίας, σχετικά με την κυριότητα ενός οικοπέδου έξω από τα τείχη
της πόλης της Κέρκυρας, παρά την πύλη του Αγίου Νικολάου ή της Ηπείρου.
Στο οικόπεδο αυτό, με εξουσιοδότηση του αρχηγού του Βασιλικού Ναυτικού
και του Αρμοστή ο Γενικός Υγειονόμος έδωσε άδεια στον Ιάκωβο Γουλιέλμο
Τάυλωρ, έμπορο, προμηθευτή του αγγλικού στόλου, να ανεγείρει ξύλινη οικοδομή, που θα χρησίμευε ως αποθήκη γαιανθράκων για τα αγγλικά ατμόπλοια, στις 10 Οκτωβρίου 189. Τον Ιούνιο του 1858 ο Τάυλωρ ζήτησε από τον
Αρμοστή και τη Γερουσία την άδεια να αντικαταστήσει την υπάρχουσα ξύλινη
οικοδομή με πέτρινη, την οποία και έλαβε. Στην συνέχεια ο Τάυλωρ υπέβαλε
αίτηση στο Εγχώριο Συμβούλιο για να πάρει άδεια οικοδομής, σύμφωνα με τις
διατάξεις της 16ης Πράξης του 1ου Κοινοβουλίου και της 20ής του 2ου, την
οποία όμως οικοδομή είχε ήδη ξεκινήσει.
Αντί για τη χορήγηση της άδειας αυτής οι πέντε Εγχώριοι Σύμβουλοι
της Κέρκυρας, Μ. Παδοβάς, Ι. Τόμπρος, Αχ. Δελβινιώτης, Θ. Τριβόλης και
Σ. Δώριας Προσαλέντης συνεδρίασαν στις 10 Ιουλίου 1858, με απόντα τον
Έπαρχο Ηλία Βασιλάκη. Οι πέντε σύμβουλοι θεώρησαν ότι το οικόπεδο, επί
του οποίου ο Τάυλωρ ζητούσε να οικοδομήσει την αποθήκη, ανήκε στην εγχώρια περιουσία και το είχε αυτός σφετερισθεί ήδη από το έτος 189. Επίσης είχε ξεκινήσει την οικοδομή χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Για τους λόγους αυτούς το συμβούλιο ζήτησε από τον Τάυλωρ να διακόψει τις εργασίες ανέγερσης της οικοδομής, ως παράνομης και τον καταμήνυσε στην Εκτελεστική
Αστυνομία.
Ο ισχυρισμός των πέντε Εγχωρίων Συμβούλων βασιζόταν στο γεγονός ότι
σε κάθε νησί υπήρχε μόνο μία επιτροπή διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας.
Άρα υπήρχε μία μόνο δημόσια περιουσία. Η Εγχώρια. Η Προστασία απλώς
είχε την κατοχή των νησιών. Όχι την κυριότητα.
Μετά από τα ανωτέρω η Γερουσία συνέστησε επιτροπή για να μελετήσει
το θέμα της κυριότητος του επιδίκου οικοπέδου και ζήτησε από τον Γενικό Ει-
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σαγγελέα να της υποβάλει τη γνωμάτευσή του. Τόσο η επιτροπή, όσο και ο εισαγγελέας γνωμάτευσαν ότι το οικόπεδο ανήκε στην Κεντρική Κυβέρνηση.
Έτσι η Γερουσία ακύρωσε την απόφαση του Εγχωρίου Συμβουλίου ως παράνομη.
Κρίσιμο ζήτημα και για τα δύο μέρη ήταν η ερμηνεία της λέξης Stato, που
χρησιμοποιήθηκε στο πρωτότυπο κείμενο του Ιόνιου Πολιτικού Κώδικα στα
ιταλικά, στα άρθρα 2-26 σχετικά με τη δημόσια περιουσία. Στην μετάφραση του Κώδικα στα ελληνικά χρησιμοποιήθηκε η λέξη δημόσιο. Το Εγχώριο Συμβούλιο ισχυριζόταν ότι ο νομοθέτης με την λέξη Stato εννοούσε το ίδιο,
ενώ ο εισαγγελέας ισχυριζόταν ότι εννοούσε την Κεντρική Κυβέρνηση5.
Η Γερουσία μετά την ακύρωση της απόφασης του Εγχωρίου Συμβουλίου
απέστειλε προς αυτό ένα μακροσκελές έγγραφο με κατηγορίες εναντίον του.
Ανάμεσα στις κατηγορίες ήταν και το ότι το Εγχώριο Συμβούλιο προσπάθησε
να εμπλέξει στην υπόθεση τη δικαιοσύνη, ενώ η διαφορά ήταν καθαρά διοικητική6. Διοικητικά Δικαστήρια μέχρι τότε δεν υπήρχαν στο Ιόνιο Κράτος.
Υπήρχαν μόνο ποινικά και πολιτικά. Στα διοικητικά θέματα, η Γερουσία ως
υπερτέρα αρχή, μπορούσε να επιβάλει την άποψή της.
Την έλλειψη ειδικού δικαστηρίου για την επίλυση παρόμοιων με την παραπάνω διαφορών ήρθε να καλύψει το 12ο Κοινοβούλιο, με πρόεδρο τον Ηλία
Ζερβό-Ιακωβάτο, το οποίο ψήφισε κατά την πρώτη του σύνοδο τον νόμο
ΙΗ΄/1/26 Μαΐου 1862, με τίτλο «Νόμος διορίζων το Δικαστήριον και τους
τύπους προς εκδίκασιν των διοικητικών διενέξεων». Το δικαστήριο αυτό συγκροτούσαν οι τακτικοί δικαστές του Ανωτάτου Συμβουλίου και τρεις ακόμη
άλλοι δικαστές.
Ενώπιον του ειδικού αυτού δικαστηρίου το Εγχώριο Συμβούλιο Κέρκυρας
υπέβαλε αγωγή κατά της Κεντρικής Κυβέρνησης, ζητώντας να υποχρεωθεί
αυτή να του καταβάλει ενοίκιο για τα κτήρια, τα οποία χρησιμοποιούσε για
τις υπηρεσίες της και τα οποία ήταν εγχωρίου ιδιοκτησίας. Το δικαστήριο δικαίωσε το Εγχώριο Συμβούλιο και με την απόφασή του της12ης Μαρτίου
186, μόλις δυόμισι μήνες πριν την Ένωση, υποχρέωσε την Κεντρική Κυβέρνηση να πληρώσει τα ενοίκια που ζητούσε το Εγχώριο Συμβούλιο. Έτσι, με δικαστική πλέον απόφαση, από δικαστήριο αυξημένου κύρους, επιβεβαιώθηκε
ότι η δημόσια περιουσία στα Ιόνια Νησιά ανήκε στις τοπικές κυβερνήσεις, τα
Εγχώρια ή Επιχώρια Συμβούλια. Η Προστασία μπορούσε να κατέχει στα νησιά, μόνο ό,τι της επέτρεπε το άρθρο 5 της συνθήκης των Παρισίων του 1815,

5. Βλ. Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων αρ. 9/15-211-1858.
6. Βλ. Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων αρ. 6/9/21-81858.
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δηλαδή, τα φρούρια, τους στρατώνες και άλλα παρεμφερή κτήρια και αυτά όχι
κατά κυριότητα, σύμφωνα και με τα άρθρα 25 και 26 του Ιόνιου Πολιτικού
Κώδικα, στα οποία χαρακτηρίζονται δημόσια κτήματα, δηλαδή κτήματα του
Δημοσίου (του Κράτους), κάθε νήσου.
Προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομέρειες σχετικά με την παράδοση και
παραλαβή των Ιονίων Νήσων και να πραγματοποιηθεί η Ένωση, υπογράφηκε μεταξύ του τελευταίου Αρμοστή Ερρίκου Στορξ και του εκτάκτου απεσταλμένου της ελληνικής κυβέρνησης Θρασύβουλου Ζαΐμη το πρωτόκολλο
της Κέρκυρας, της 16/28 Μαΐου 186. Με το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου αυτού καθορίστηκε το τυπικό της τελετής αποχώρησης των αγγλικών στρατευμάτων από τα Ιόνια Νησιά, ενώ με το άρθρο  καθορίστηκε το τι θα παρέδιδε
η Αγγλία και θα παρελάμβανε η ελληνική κυβέρνηση και ορίστηκαν οι αξιωματούχοι των δύο πλευρών, οι οποίοι θα υπέγραφαν τα σχετικά πρωτόκολλα
παράδοσης και παραλαβής.
Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο  του πρωτοκόλλου αυτού ο Αρμοστής έπρεπε να παραδώσει τα φρούρια και τα στρατιωτικά καταστήματα, τα αρχεία
της Γερουσίας και της Νομοθετικής Συνέλευσης, τα σκεύη του παλατίου των
Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου και τέλος τα σκεύη του παλατίου του Αρμοστή.
Για την παράδοση και παραλαβή των Φρουρίων και των στρατιωτικών καταστημάτων της Κέρκυρας ορίστηκαν εκ μέρους του Αρμοστή ο ταγματάρχης
Κ. Δομυλάς και εκ μέρους του Εκτάκτου Απεσταλμένου ο στρατιωτικός επιμελητής Μιχαήλ Γεωργαντάς και ο ταγματάρχης Νικόλαος Μάνος. Για την
παράδοση και παραλαβή των αρχείων ορίστηκαν εκ μέρους του Αρμοστή ο
Πέτρος Βράιλας και εκ μέρους του Εκτάκτου Απεσταλμένου ο διευθυντής του
γραφείου του Γεώργιος Ζινόπουλος. Για την παράδοση και παραλαβή των
σκευών του παλατίου των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου ορίστηκαν ο βοηθός
γραμματέας του Αρμοστή κ. Βαρρ και εκ μέρους του Εκτάκτου Απεσταλμένου ο διπλωμάτης Ιωάννης Περόγλου. Τέλος για την παράδοση και παραλαβή
των σκευών του παλατίου του Αρμοστή ορίστηκαν εκ μέρους του ο κ. Ροδόσταμος, υπασπιστής του Προέδρου της Γερουσίας και εκ μέρους του Εκτάκτου Απεσταλμένου ο διπλωμάτης Ανδρέας Ψύλλας.
Παρόμοια μέτρα το ίδιο άρθρο προέβλεπε και για τα άλλα νησιά, όπου την
παράδοση και παραλαβή των φρουρίων και των στρατιωτικών καταστημάτων, των αρχείων και των σκευών των κατά τόπους τοποτηρητείων θα έπρεπε να κάνουν εκ μέρους του Αρμοστή ο Τοποτηρητής και εκ μέρους του Εκτάκτου Απεσταλμένου ο Έπαρχος.

. Βλ. Πρακτικά των Συνεδριάσεων της εν Αθήναις Β΄ Εθνοσυνέλευσης, τόμος 5ος, Αθήναι, 186, σ. 189-192. Στην Κεφαλονιά την παράδοση και παραλαβή έκαναν εκ μέρους του
Αρμοστή ο Τοποτηρητής λοχαγός Σικελιανός Λέιν και ο Έπαρχος Κωνσταντίνος Ιγγλέσης
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Μετά την Ένωση το θέμα της εγχώριας περιουσίας απασχόλησε την Β΄ εν
Αθήναις Εθνική Συνέλευση, στην οποία συμμετείχαν πλέον και οι Επτανήσιοι
πληρεξούσιοι. Η επιτροπή της Εθνοσυνέλευσης της οποίας έργο ήταν η νομοθετική αφομοίωση της Επτανήσου με το Ελληνικό Βασίλειο, συνέταξε προσωρινό νόμο «Περί συστάσεως Δήμων εν τοις Ιονίοις Νήσοις». Με το άρθρο 5 του
νόμου αυτού καθορίζονταν οι πόροι των δήμων, μεταξύ των οποίων θα ήταν
«Αι από της περιουσίας εκάστης νήσου, συμπεριλαμβανομένων των μοναστηριακών και άλλων εκκλησιαστικών κτημάτων, των συγχωνευθέντων εις την
περιουσίαν ταύτην, πρόσοδοι». Με τα άρθρα  και 8 καθοριζόταν ο τρόπος
εκλογής της διοίκησης της περιουσίας κάθε νησιού. Την διοίκηση θα είχε επιτροπή, αποτελούμενη από τόσα μέλη, όσα και οι δήμοι κάθε νησιού, τα οποία
θα εκλέγονταν από τα δημοτικά συμβούλια. Πρόεδρος της επιτροπής θα ήταν
ο εκάστοτε Νομάρχης8. Ο προσωρινός αυτός νόμος δεν ίσχυσε ποτέ, αφού δεν
προωθήθηκε για ψήφιση από την Εθνοσυνέλευση και δεν δημοσιεύτηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

εκ μέρους του Εκτάκτου Απεσταλμένου. Στις  Ιουνίου/26 Μαΐου 186 ο Έπαρχος διαβίβασε στον Έκτακτο Απεσταλμένο με το υπ’ αριθμόν  έγγραφό του τα πρωτόκολλα παράδοσης
και παραλαβής των Αρχείων, των στρατώνων, του τοποτηρητείου με τα έπιπλά του και των
φρουρίων του Αγίου Γεωργίου και της Άσσου. Με το ίδιο έγγραφο τον πληροφορούσε σχετικά
με την αποχώρηση των Άγγλων στις 8 η ώρα το πρωί της 21ης Μαΐου αντί της προγραμματισμένης 12ης, αλλά και την καθυστερημένη άφιξη του ελληνικού στρατού την 2η Μαΐου.
(Βλ. ΓΑΚ, Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας, Αρχείο Ιονίου Κράτους, Διοίκηση, Αλληλογραφία
Επάρχου, Εξωτερική Αλληλογραφία, Βιβλίο 0, φ. 6v-r, και ΑΓΓΕΛΟΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΕΜΠΟΝΟΣ, Η Κεφαλονιά στον Αστερισμό της Παρθένου, Αργοστόλι, 199, σ. 50). Εξ αιτίας της
αντιπαλότητας, που είχε αναφυεί μεταξύ του Επάρχου και του Φρουράρχου Παρασκευά
Κουρκουμέλη οι στρατώνες και τα φρούρια παραδόθηκαν στον στρατό με μεγάλη καθυστέρηση τον Δεκέμβριο του 186. Το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής διαβιβάστηκε στο
Υπουργείο Εσωτερικών από τον Έπαρχο με το υπ’ αριθμόν 1/2-12-186 έγγραφό του.
(Βλ. ΓΑΚ, ό.π., φ. 206v). Τα Αρχεία δεν παραδόθηκαν. Μεταξύ των κτηρίων, τα οποία έπρεπε να παραδοθούν από τον Τοποτηρητή στον Έπαρχο ήταν και το κτήριο του Αγγλικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου. Όμως αυτό δεν παραδόθηκε, αλλά παρ’ όλα αυτά η κυβέρνηση κατέλαβε το κτήριο. Όταν αυτό έγινε αντιληπτό από τους Άγγλους, ζήτησαν από την ελληνική
κυβέρνηση να τους επιστραφεί το κτήριο. Η κυβέρνηση υπέκυψε στην απαίτηση αυτή των
Άγγλων και, παρά την αντίθεση αρκετών βουλευτών επέστρεψε το κτήριο στην Αγγλία με
τον νόμο ΡΜΕ΄ (15)/ 1866. Συγκεκριμένα στον νόμο αναφέρεται ότι το κτήριο «επανέρχεται
εις την κυριότητα της Μεγάλης Βρετανίας». Εκεί στεγάστηκε το αγγλικό προξενείο Κεφαλονιάς, το πρώτο μετά την Ένωση. Μετά την κατάργηση του προξενείου το κτήριο δωρήθηκε
στο Ορφανοτροφείο «Ο ΣΩΤΗΡ». Μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς του 195, στον ίδιο
ακριβώς χώρο, κτίστηκε το σημερινό κτήριο του ορφανοτροφείου. (Βλ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ, Η παραχώρηση στην αγγλική κυβέρνηση ενός κτηρίου στην Κεφαλονιά μετά την Ένωση, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, τεύχος 26, 2018, σ. 25-28).
8. Βλ. Πρακτικά των Συνεδριάσεων της εν Αθήναις Β΄ των Ελλήνων Εθνοσυνελεύσεως,
τόμ. 6ος, Αθήναι, 1865, σ. 29.
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Το θέμα της εγχώριας περιουσίας παρέμεινε εκκρεμές μέχρι τον Ιανουάριο
του 1866, όταν στις  του μηνός δημοσιεύτηκε ο νόμος ΡΚΕ΄ (125)/1866,
«Περί εισαγωγής εν Επτανήσω της δημοτικής νομοθεσίας» στο άρθρο  του
οποίου προβλεπόταν ότι «Τα περί της κατά δήμους διανομής της εγχωρίου περιουσίας κανονισθήσονται δι’ ειδικού νόμου».
Αντί για ειδικό νόμο τα θέματα της διοίκησης και διαχείρισης της εγχώριας περιουσίας των Ιονίων Νήσων ρυθμίστηκαν προσωρινά με τα άρθρα 1015 του περίφημου νόμου ΡΝ΄ (150)/1966 «Περί εισαγωγής εν Επτανήσω της
εν τω λοιπώ βασιλείω ισχυούσης νομοθεσίας» που δημοσιεύτηκε λίγες μέρες
μετά τη δημοσίευση του νόμου ΡΚΕ΄ (125), στις 2 Φεβρουαρίου 1866. Σύμφωνα με το άρθρο 11 αυτού του νόμου η διοίκηση της εγχώριας περιουσίας των
Ιονίων Νήσων ανατέθηκε σε επιτροπή αποτελούμενη από τόσα μέλη, όσοι και
οι δήμοι κάθε νησιού, με πρόεδρο τον Νομάρχη, όπως προέβλεπε και ο προσωρινός νόμος της Εθνοσυνέλευσης, μέχρις ότου εφαρμοστεί και στα Επτάνησα
η νομοθεσία του Βασιλείου για τη δημοτική φορολογία, αλλά και μέχρι να ψηφιστεί ειδικός νόμος για τη διανομή της εγχώριας περιουσία στους δήμους κάθε νησιού. Με το άρθρο 1 του νόμου ΡΝ΄ καθορίστηκε ο τρόπος διανομής των
εσόδων της εγχώριας περιουσίας στους δήμους, ανάλογα με τον πληθυσμό
τους, μετά την αφαίρεση των εξόδων διοίκησης και των εξόδων συντήρησης
των νοσοκομείων, πλην του φρενοκομείου Κέρκυρας.
Λόγω του ιδιαίτερου εδαφικού καθεστώτος της Κέρκυρας, όπου το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείτο από βαρωνίες και φέουδα αλλά και κτήματα της
εγχωρίου περιουσίας και επειδή μετά την Ένωση είχε δημιουργηθεί εκεί εκρηκτική κατάσταση, η Βουλή ψήφισε τον νόμο ΣΜΔ΄ (2)/186, «Περί απαλλαγής των εν Κερκύρα ακινήτων από των επιβαρυνόντων αυτά βαρών». Τα άρθρα
2-5 του νόμου αυτού αναφέρονταν στην εγχώρια περιουσία της Κέρκυρας και
προέβλεπαν την μετατροπή των εσόδων της από σε είδος, σε χρήμα και την
πληρωμή τους από τους αγρολήπτες ή εδαφονομείς ή εμφυτευτές, αν μεν πρόκειται για το λάδι ανά διετία, αν δε πρόκειται για άλλα είδη ανά έτος.
Αντί να ψηφιστεί ενιαίος νόμος για τη διανομή της εγχωρίου περιουσίας
στους δήμους, όπως προβλεπόταν στους νόμους ΡΚΕ΄ και ΡΝ΄, ψηφίστηκαν
σταδιακά διαφορετικοί νόμοι για κάθε νησί, με καθυστέρηση μάλιστα πολλών
ετών.
Πρώτος εκδόθηκε ο νόμος ΧΚΗ΄ (628)/186 «Περί υπαγωγής των εν
Λευκάδι αλυκών εις το μονοπώλιον του κράτους», σύμφωνα με τον οποίο η
διαχείριση των αλυκών της Λευκάδας περιερχόταν στο Υπουργείο Οικονομικών, ενώ στα νησιά που δεν είχαν αλυκές θα διδόταν το ποσό, το οποίο μέχρι
τότε εισέπρατταν από το μονοπώλιο του άλατος9. Είναι η πρώτη φορά που το

9. Η κρατικοποίηση των αλυκών της Λευκάδας επέφερε σοβαρό πλήγμα στα έσοδα της

Η Εγχώριος ή Eπιχώριος Περιουσία στα Ιόνια Νησιά

9

ελληνικό κράτος αφαιρεί από την Λευκάδα περιουσία που της ανήκε, με νόμο.
Στην συνέχεια εκδόθηκε ο νόμος ΨΞΣΤ΄ (66)/189, «Περί διανομής της περιουσίας Λευκάδος». Από την διανομή εξαιρέθηκαν το ιχθυοτροφείο, τα δικαστήρια και το νοσοκομείο, ενώ την διοίκηση του νοσοκομείου και του ορφανοτροφείου αναλάμβανε Αδελφάτο, αποτελούμενο από τον Δήμαρχο Λευκάδας,
ως Πρόεδρο και, ως μέλη, τέσσερις δημότες. Τέλος την δαπάνη συντήρησής
τους αναλάμβαναν όλοι οι δήμοι. Κυρίως, όμως, για την συντήρησή τους προορίζονταν τα έσοδα του ιχθυοτροφείου. Ακόμη με τον νόμο ΩΛ΄ (80)/1880,
«Περί πληρωμής των χρεών των δήμων της επαρχίας Λευκάδος», καθορίστηκε ότι τα χρέη της εγχωρίου περιουσίας θα έπρεπε να πληρωθούν από τους δήμους, ανάλογα με τον πληθυσμό τους.
Για την Κέρκυρα εκδόθηκε ο νόμος ΣΟΕ΄ (25)/1868, «Περί διαχειριστικής επιτροπής της κοινής της νήσου Κέρκυρας περιουσίας». Σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου αυτού, την οριζόμενη από τα άρθρα 11 και 12 του νόμου
ΡΝ΄ επιτροπή θα αποτελούσαν ο προϊστάμενος της διοικητικής αρχής, δηλαδή
ο Νομάρχης Κέρκυρας, ο Εισαγγελέας και τρία μέλη, εκλεγόμενα από τα
επαρχιακά συμβούλια του νησιού. Στη συνέχεια με το Βασιλικό Διάταγμα
της 20 Μαρτίου 180 καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες και ο τρόπος εκπλήρωσης των καθηκόντων της διαχειριστικής επιτροπής της Κέρκυρας.
Τα πράγματα στην Κέρκυρα περιπλέχτηκαν, επειδή η διαχειριστική επιτροπή υπέβαλε αγωγή εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου ζητώντας από αυτό να
καταβάλει ενοίκιο για τα κτήρια που χρησιμοποιούσε για τις υπηρεσίες του, και
τα οποία ανήκαν στην εγχώρια περιουσία της Κέρκυρας, αλλά και τα ενοίκια
της κτηρίων της εγχωρίου περιουσίας, τα οποία χρησιμοποιούσε η Ιόνιος Κυβέρνηση, όπως είχε αποφασίσει το ειδικό δικαστήριο του νόμου ΙΗ΄ του 12ου
Κοινοβουλίου, που αναφέρθηκε παραπάνω. Αλλά και ο δήμαρχος Κερκυραίων,
ως Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Μοντσενιγείου Κληροδοτήματος,
το οποίο χορηγούσε προίκα σε άπορες νέες κατά τον γάμο τους, ήγειρε αγωγή
κατά του Ελληνικού Δημοσίου ζητώντας από αυτό να πληρώσει το δάνειο το
οποίο είχε συνάψει η Ιόνιος Κυβέρνηση από το Μοντσενίγειο Κληροδότημα.

Εγχώριας Περιουσίας της Κεφαλονιάς, γιατί από εκεί προμηθευόταν το νησί το αλάτι που
κατανάλωνε, το οποίο μεταπωλούσε η Εγχώρια Περιουσία, γεγονός που της απέφερε κέρδη
5-6 χιλιάδες δραχμές, τις οποίες δαπανούσε για τη συντήρηση των έκθετων και του νοσοκομείου. Για τον λόγο αυτό θεσπίστηκε η πληρωμή του ίδιου ποσού από το δημόσιο ταμείο, ύστερα από ενέργειες της επιτροπής διαχείρισης της εγχώριας περιουσίας της Κεφαλονιάς και
των τοπικών βουλευτών Φλωριά και Βαλσαμάκη. (Βλ. Εφημερίδα Κεφαλονιάς ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ,
αριθ. 1/25-6-18, σ. ). Για το έτος 1959, με την υπ’ αριθμόν 169/2-9-1959 Πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α/222/1959) το ανωτέρω ποσό καθορίστηκε στις 6.000
δραχμές για τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Κεφαλληνίας και άλλες 6.000 δραχμές για τις
Κοινότητες της Λευκάδας.
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Η Κυβέρνηση αντέδρασε στις αγωγές αυτές εισάγοντας στη βουλή νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε με τον νόμο ΑΦΔ΄ (150)/189, «Περί συμβιβαστικής
λύσεως των εκκρεμών διαφορών μεταξύ του Δημοσίου, της Εγχωρίου Περιουσίας της νήσου Κέρκυρας και του Μοντσενιγείου Κληροδοτήματος». Στην
ουσία με τον νόμο αυτόν η κυβέρνηση εξανάγκασε τα δημοτικά συμβούλια
της Κέρκυρας να συναινέσουν στην παραχώρηση των περισσότερων κτηρίων
της Κέρκυρας στο Δημόσιο, τα οποία ήδη χρησιμοποιούσαν οι Δημόσιες Υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους. Σε αντάλλαγμα το Δημόσιο διέγραψε τα χρέη
της εγχώριας περιουσίας προς αυτό, και ανέλαβε να πληρώνει προς το Μοντσενίγειο Κληροδότημα το ποσό των 55.000 δραχμών, ως τόκο 5% επί του
ποσού του δανείου της πρώην Ιονίου Κυβερνήσεως. Δηλαδή το ποσόν του δανείου αποτιμήθηκε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων δραχμών.
Για την οριστική λύση αυτού του θέματος συντάχθηκε το συμβόλαιο αριθμός 80/25--188 του συμβολαιογράφου Κέρκυρας Νικολάου Τριβόλη, το
οποίο υπογράφτηκε εκ μέρους του Δημοσίου από τον Οικονομικό Επιθεωρητή
Ιωάννη Α. Χαραλάμπη, εκ μέρους της Διαχειριστικής Επιτροπής από τον
Νομάρχη Ανδρέα Π. Μεταξά και εκ μέρους του Δημάρχου από τον πρώτο Δημαρχιακό Σύμβουλο Μιχαήλ Ιδρωμένο. Στο συμβόλαιο αναφέρονται οι δίκες,
οι οποίες είχαν εγερθεί, τόσο στην Κέρκυρα, όσο και στην Αθήνα και οι οποίες
καταργήθηκαν, καθώς και τα ακίνητα, τα οποία περιήλθαν στο Δημόσιο, και
τα οποία ήταν: Τα ανάκτορα, το οίκημα του Προέδρου της Γερουσίας, το βουλευτήριο10, η Ιόνιος Ακαδημία και το Ιεροσπουδαστήριο, το φρενοκομείο, τα
δικαστήρια, οι φυλακές, το σωφρονιστήριο, το ταμείο, το τελωνείο, το υγειονομείο, το λιμεναρχείο, το λοιμοκαθαρτήριο, το ταχυδρομείο, το αγροκήπιο,
εκτός από το τμήμα το οποίο είχε ήδη δωρηθεί την 1η Ιουνίου 186 στον βασιλιά Γεώργιο Α΄, και γενικά όλα τα ακίνητα, τα οποία κατείχε το ελληνικό Δημόσιο11.
Μετά την τακτοποίηση του ζητήματος αυτού εκδόθηκε ο νόμος ῊΑΦΙ΄
(1510)/188, «Περί διανομής της εγχωρίου περιουσίας Κερκύρας». Με το άρ-

10. Πριν ακόμη περιέλθει στην κυριότητα του δημοσίου το βουλευτήριο η Κυβέρνηση το
ενοικίασε στην αγγλική κοινότητα της Κέρκυρας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αγγλικανική εκκλησία. Στη συνέχεια με νομοσχέδιο, το οποίο κατέθεσαν στη Βουλή οι υπουργοί Θ.
Δηλιγιάννης, Θρ. Ζαΐμης και Α. Αυγερινός ψηφίστηκε ο νόμος ΤΞΖ΄ (6)/1869 με τον οποίο
το ιστορικό κτήριο της Βουλής της Επτανήσου «παραχωρείται δωρεάν εις την εν Κερκύρα
κοινότητα του αγγλικανικού θρησκεύματος ίνα και εφ’ όσον χρησιμεύη ως ευκτήριος οίκος
του ειρημένου θρησκεύματος». Σήμερα το μισό κτήριο χρησιμοποιείται ως μουσείο των αγωνιστών της επτανησιακής ανεξαρτησίας και το άλλο μισό ως αγγλικανική εκκλησία. (Βλ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ, Η παραχώρηση στην αγγλική κοινότητα Κέρκυρας του κτηρίου
του κοινοβουλίου του Ιονίου Κράτους, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, τεύχος 2, 2018, σ. 9-2).
11. Το συμβόλαιο αυτό δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αριθ. 228/19-8-188.
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θρο 2 αυτού του νόμου εξαιρέθηκαν από τη διανομή κάποια κτήματα, τα οποία
θα χρησίμευαν για τη συντήρηση των αγαθοεργών καταστημάτων της Κέρκυρας, δηλαδή του νοσοκομείου, του ορφανοτροφείου και του πτωχοκομείου.
Τα υπόλοιπα κτήματα θα έπρεπε να διανεμηθούν στους 11 δήμους της Κέρκυρας, συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου των Διαποντίων Νήσων. Για την
εκτέλεση αυτού του νόμου εκδόθηκε το Βασιλικό Διάταγμα της 2 Σεπτεμβρίου 18812.
Τέλος με τη Διακήρυξη του Νομάρχη Κέρκυρας της 20-2-1888 η απομείνασα περιουσία διανεμήθηκε στους 11 δήμους ανάλογα με τον πληθυσμό τους.
Στον πίνακα, ο οποίος επισυνάπτεται στην απόφαση του Νομάρχη, υπάρχουν
αναλυτικά στοιχεία για το είδος των κτημάτων και την αξία τους1.
Για την Ζάκυνθο εκδόθηκε ο νόμος ΥΙΓ΄ (1)/181, «Περί διανομής της
επιχωρίου περιουσίας των δήμων Ζακύνθου». Για τη διανομή ορίστηκε επιτροπή αποτελούμενη από τον Νομάρχη, τον Εισαγγελέα και τον Πρόεδρο των
Πρωτοδικών. Δεν διανεμήθηκαν το νοσοκομείο και το ορφανοτροφείο, για τη
συντήρηση των οποίων έπρεπε η επιτροπή να καθορίσει ικανό αριθμό προσοδοφόρων ακινήτων.
Με τον νόμο ΥΠ΄ (80)/18, «Περί αποτίσεως οφειλών της εγχωρίου περιουσίας των δήμων Ζακύνθου», καθορίστηκε ότι η επιτροπή του προηγούμενου νόμου μπορούσε να εκποιήσει κάποια από τα ακίνητα, τα οποία προορίζονταν για την συντήρηση του νοσοκομείου και του ορφανοτροφείου, προκειμένου
να πληρώσει τα χρέη. Με τον ίδιο νόμο καθορίστηκε ότι για την είσπραξη των
χρεών προς την εγχώρια περιουσία θα εφαρμόζονταν οι διατάξεις περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων.
Για τα Κύθηρα και Αντικύθηρα δεν εκδόθηκε ποτέ νόμος περί διανομής
της εγχώριας περιουσίας στους δήμους των νησιών. Τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας είχε η επιτροπή που όριζαν τα άρθρα 11 και 12 του νόμου
ΡΝ΄, δηλαδή ο Νομάρχης ως πρόεδρος και μέλη οι δύο δήμαρχοι του νησιού,
Κυθηρίων και Ποταμίων, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, που καθόριζε το
Σύνταγμα του πρώην Ιονίου Κράτους και οι νόμοι των ετών 18 και 18,
που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Μια πρώτη παρέμβαση της πολιτείας στη διοίκηση της Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων επιχειρήθηκε με τον νόμο 255/1920, με τον οποίο αντικαταστάθηκαν τα μέλη της επιτροπής διαχείρισης, η οποία ανατέθηκε σε νέα επιτροπή, αποτελούμενη από τον ειρηνοδίκη Κυθήρων, ως πρόεδρο και μέλη τέσσερις πολίτες, καταγόμενους ανά δύο από τους πρώην πλέον δήμους του νησιού και εκλεγόμενους από τους προέδρους των κοινοτήτων, χωριστά για κά-

12. ΦΕΚ αριθ. 22/2-9-188.
1. Η Διακήρυξη του Νομάρχη Κέρκυρας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αριθ. 8/21--1888.
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θε πρώην δήμο. Η θητεία των αιρετών μελών καθοριζόταν τριετής και μπορούσε να ανανεωθεί. Κατά τα άλλα δεν επήλθε καμιά μεταβολή στον τρόπο
διαχείρισης της περιουσίας.
Δεύτερη παρέμβαση επιχειρήθηκε κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής με το Νομοθετικό Διάταγμα 61/191, με το οποίο η διαχείριση της Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων ανατέθηκε σε οκταμελή επιτροπή, αποτελούμενη από την Μητροπολίτη Γυθείου, Οιτύλου και Κυθήρων, ως πρόεδρο, και μέλη τον γυμνασιάρχη, τον ειρηνοδίκη, τον οικονομικό έφορο και τέσσερις πολίτες, εκλεγόμενους με τη διαδικασία, την οποία καθόριζε ο νόμος 255/1920,
οι οποίοι δεν μπορούσαν να επανεκλεγούν.
Με νέο κατοχικό νόμο, τον 51/19 και συγκεκριμένα με το άρθρο 15, το
Νομοθετικό Διάταγμα του 191 καταργήθηκε, θεωρούμενο ως ουδέποτε
ισχύσαν και επανήλθε σε ισχύ ο νόμος 255/1920, με τη διαφορά ότι αντί του
ειρηνοδίκη, πρόεδρος της επιτροπής θα ήταν πάλι ο Μητροπολίτης Κυθήρων.
Πρώτη συστηματική παρέμβαση στον τρόπο διοίκησης και διαχείρισης
της Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων, έγινε με τον νόμο 116/1985 και συγκεκριμένα με το άρθρο 8. Με τον τίτλο Εγχώρια Περιουσία Κυθήρων και Αντικυθήρων, το άρθρο αυτό εισάγει πλέον και τα Αντικύθηρα στον θεσμό της εγχώριας περιουσίας, την οποία χαρακτηρίζει ως «διακοινοτική περιουσία των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης των Κυθήρων και των Αντικυθήρων».
Η περιουσία αυτή περιλαμβάνει:
α) Όλες τις εκτάσεις των νησιών, είτε είναι κοινόχρηστες, δασικές ή χορτολιβαδικές, είτε αγροτικά ή αστικά ή άλλης κατηγορίας ακίνητα, που δεν
ανήκουν σε ιδιώτες ή βάσει νόμιμων τίτλων κτήσης στο Δημόσιο ή νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή σε κατ’ ιδίαν κοινότητες.
β) Την κινητή και ακίνητη περιουσία των ιερών προσκυνημάτων της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, της Αγίας Μόνης και του Αγίου Ιωάννου του «εν
κρημνώ» και των ανηκόντων σε αυτά παρεκκλησίων και
γ) Τις νησίδες, που βρίσκονται γύρω από τα Κύθηρα.
Με την παράγραφο α του άρθρου 16 του νόμου 296/2001 διευκρινίστηκε
η έννοια των κοινόχρηστων εκτάσεων, οι οποίες ανήκουν στην Εγχώρια Περιουσία Κυθήρων και Αντικυθήρων και είναι αυτές, που ορίζονται στο άρθρο 96
του Αστικού Κώδικα, δηλαδή τα νερά με ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόμοι, οι
πλατείες, οι γιαλοί, τα λιμάνια και οι όρμοι, οι όχθες πλεύσιμων ποταμών, οι
μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το νόμο 208/200, άρθρο 10,
παρ, ΙΙΙ, εδάφιο , «το δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε δάση
και δασικές εν γένει εκτάσεις, που περιήλθαν στην Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 116/196».
Αναγνωρίζεται με αυτόν τον τρόπο ότι το Δημόσιο δεν διαθέτει στα Κύθη-
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ρα και Αντικύθηρα δάση και δασικές εκτάσεις, αφού τίποτε δεν παρέλαβε από
τον Άγγλο Τοποτηρητή, ως εκπρόσωπο του Αρμοστή. Αλλά η αναγνώριση
αυτή αφορά μόνο αυτά τα νησιά και όχι τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, όπου όμως
ίσχυε το ίδιο καθεστώς της εγχώριας περιουσίας, και επομένως έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται και αυτά.
Η διοίκηση και διαχείριση της παραπάνω περιουσίας ανατέθηκε με το άρθρο 8 στην Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας, η οποία αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, και
λειτουργεί υπό την εποπτεία του κράτους, όπως ακριβώς και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Με Προεδρικό Διάταγμα έπρεπε να καθοριστούν οι επιμέρους αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της επιτροπής, καθώς και ό,τι αφορά στον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, τη λογοδοσία και
την απόδοση των εσόδων στις κοινότητες του νησιού, και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του νόμου 116/198.
Τέλος με την παράγραφο 5 του άρθρου 8, καταργήθηκαν τόσο ο νόμος
255/1920, όσο και το άρθρο 15 το νόμου 51/19.
Σε εκτέλεση της διάταξης του άρθρου 8, εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 22/1985, με τίτλο «Οργάνωση και αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας». Με το
άρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγματος αυτού ορίζονται τα όργανα της επιτροπής, που είναι ο πρόεδρος και η επιτροπή. Η επιτροπή είναι πενταμελής και
αποτελείται από τον πρόεδρο και τέσσερα μέλη. Ο πρόεδρος και τα μέλη εκλεγόταν από το σύνολο των προέδρων και των μελών των κοινοτικών συμβουλίων μεταξύ των δημοτών των Κυθήρων και Αντικυθήρων ο πρώτος, ενώ τα
δύο μέλη εκλέγονταν μεταξύ των δημοτών των κοινοτήτων του πρώην δήμου
Κυθηρίων, και τα άλλα δύο μεταξύ των δημοτών των κοινοτήτων του πρώην
δήμου Ποταμίων.
Με το Προεδρικό Διάταγμα 18/200 προσαρμόστηκαν οι διατάξεις του
Προεδρικού Διατάγματος 22/198 στις διατάξεις του νόμου 259/199
(σχέδιο Καποδίστριας) ενώ με το Προεδρικό Διάταγμα 5/201 οι τροποποιημένες διατάξεις του Διατάγματος 22/198 προσαρμόστηκαν πάλι στις διατάξεις του νόμου 852/2010 για την Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης, σε εκτέλεση της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου  του νόμου 9/2011. Στο άρθρο 28, παράγραφος 15 του
νόμου 852/2010 έχει περιληφθεί διάταξη, σύμφωνα με την οποία το Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Εγχώριος Περιουσία Κυθήρων και Αντικυθήρων
εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία
που καθορίζει τις αρμοδιότητές του.
Τέλος με το άρθρο 8 του νόμου 68/2016 προστέθηκε διάταξη στην παραπάνω παράγραφο 15 του νόμου 2852/2010, με την οποία καθορίζεται νέος
τρόπος εκλογής του προέδρου και των μελών της Επιτροπής της Εγχωρίου
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Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται από ειδικό εκλεκτορικό σώμα, το
οποίο αποτελείται από τον δήμαρχο Κυθήρων, τον πρόεδρο και τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων, τον πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής
Κοινότητας Αντικυθήρων, τους προέδρους, τα μέλη και του τοπικούς εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Κυθήρων. Για να
εκλεγεί κάποιος πρόεδρος θα πρέπει να λάβει τα δύο τρίτα των ψήφων των παρόντων εκλεκτόρων. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή προέδρου, τότε η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται μετά από τρεις ημέρες, οπότε αρκεί η πλειοψηφία των παρόντων εκλεκτόρων. Για την εκλογή των τεσσάρων μελών της επιτροπής με
ισάριθμους αναπληρωματικούς, απαιτείται απλή πλειοψηφία των παρόντων
εκλεκτόρων1.
Για την Ιθάκη, το Μεγανήσι, τους Παξούς και Αντίπαξους δεν εκδόθηκε
ποτέ κανένας νόμος, που να αφορά στην μη ιδιωτική περιουσία τους είτε γιατί
θεωρήθηκαν μικρά, επομένως η περιουσία αυτή ήταν ασήμαντη, είτε γιατί οι
τοπικοί παράγοντες δεν φρόντισαν να εισηγηθούν στις κυβερνήσεις μέτρα για
την προστασία της. Αφέθηκε έτσι η περιουσία αυτή να γίνει βορά των καταπατητών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των νησιών της Ιθάκης, για τα
οποία κάποιοι εμφανίζουν αμφιβόλου γνησιότητας τίτλους και πωλούν τα νησιά αυτά, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Δεδομένου ότι οι εκτάσεις των νησιών αυτών είναι δασικές οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες θα πρέπει να διαθέτουν
τίτλους ιδιοκτησίας με ημερομηνία πριν από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, δηλαδή πριν από τις 2 Φεβρουαρίου 196 και να τους έχουν προσκομίσει στο Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών του άρθρου 8 του νόμου 998/199 προκειμένου να επιβεβαιώσουν την κατοχή των νησιών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου  του ίδιου νόμου.
Η Κεφαλονιά αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση, και αυτό γιατί ούτε και εδώ
εκδόθηκε ποτέ νόμος για τη διανομή της εγχώριας περιουσίας στους δήμους
του νησιού. Η επιτροπή διαχείρισης των άρθρων 11 και 12 του νόμου ΡΝ΄ λειτούργησε μέχρι και το έτος 188, προβαίνοντας σε πληρωμές των χρεών της,
χωρίς όμως να προβαίνει στη διανομή των εσόδων στους δήμους του νησιού,
μετά την αφαίρεση των εξόδων διοικήσεως και των εξόδων συντήρησης του
νοσοκομείου, όπως προέβλεπε το άρθρο 1 του νόμου ΡΝ΄.
Στις 16 Νοεμβρίου 188, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
ο νόμος ΨΙ΄ (10)/188, «Περί διαχειρίσεως της εγχωρίου περιουσίας Κεφαλληνίας». Σύμφωνα με τον νόμο αυτόν τα αγροτικά ακίνητα της περιουσίας, δηλαδή οι αγροί, οι σταφιδάμπελοι, οι άμπελοι και οι ελαιώνες καθώς και

1. Βλ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ, Ιστορικά Στοιχεία και Νομικό Καθεστώς, Διαύγεια.
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μία οικία στο Δράπανο και άλλη μία στη Σάμη επιτρεπόταν να εκποιηθούν. Το
τίμημα από την εκποίηση θα χωριζόταν στα δύο. Το μισό θα έπρεπε να κατατεθεί στην Ιονική Τράπεζα για λογαριασμό της Κεφαλληνίας και το άλλο μισό θα μοιραζόταν στους δήμους του νησιού, ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Η
επιτροπή διαχείρισης της εγχώριας περιουσίας Κεφαλληνίας του άρθρου 11
του νόμου ΡΝ΄ καταργήθηκε και τη διαχείριση της περιουσίας ανέλαβε προσωρινή επιτροπή, αποτελούμενη από τον Νομάρχη ως πρόεδρο, τον ειρηνοδίκη
Αργοστολίου και τρεις πολίτες, κατοίκους Αργοστολίου, εκλεγόμενους από τα
δημοτικά συμβούλια του νησιού.
Περαιτέρω ο νόμος προέβλεπε ότι οι τόκοι των καταθέσεων, καθώς και
κάθε άλλη δωρεά ή συνεισφορά θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για τη σύσταση και συντήρηση αγαθοεργών καταστημάτων, νοσοκομείου, βρεφοκομείου,
πτωχοκομείου και φρενοκομείου. Η σύσταση και διοίκηση των αγαθοεργών
αυτών καταστημάτων και η διαχείριση των πόρων για τη συντήρησή τους
ανατέθηκε σε Αδελφάτο, με έδρα το Αργοστόλι και αποτελούμενο από τον Αρχιερέα του νησιού ως πρόεδρο, τον Δήμαρχο Κρανίων και τέσσερις πολίτες,
εκλεγόμενους από τα δημοτικά συμβούλια. Τα μέλη του Αδελφάτου πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους αμισθί.
Μετά τη σύσταση του αδελφάτου η προσωρινή επιτροπή έπρεπε να διαλυθεί
και το αρχείο της να κατατεθεί στο Αρχειοφυλακείο. Όση περιουσία, δεν είχε
εκποιηθεί, μεταβιβάστηκε στη διαχείριση και επιμέλεια του Αδελφάτου.
Σύμφωνα με το άρθρο  του νόμου ΨΙ΄ η εκποίηση των κτημάτων της εγχώριας περιουσίας θα έπρεπε να γίνει σύμφωνα με τους νόμους και τα Βασιλικά Διατάγματα του Ελληνικού Βασιλείου, περί εκποιήσεως των εθνικών
φθαρτών κτημάτων, ενώ οι λεπτομέρειες για την εκτίμηση των κτημάτων, τη
δημοπρασία, τα πρακτικά των επιτροπών δημοπρασίας και την έκδοση των
παραχωρητηρίων θα έπρεπε να εκδοθεί ειδικό Βασιλικό Διάταγμα, το οποίο
και εκδόθηκε την 1 Φεβρουαρίου 189.
Τέλος με το άρθρο 1 του νόμου αυτού, καταργήθηκαν οι διατάξεις του νόμου ΡΝ΄, οι οποίες αφορούσαν στη διοίκηση και διαχείριση της εγχώριας περιουσίας Κεφαλληνίας.
Με τον νόμο ῊΑ²Η΄ (1098)/188 επήλθαν ορισμένες τροποποιήσεις στον
νόμο ΨΙ΄, που αφορούσαν κυρίως στον τρόπο εξόφλησης του τιμήματος των
εκποιητέων κτημάτων από τους αγοραστές καθώς και στη χορήγηση άδειας
εκποίησης του καταστήματος οινοποιίας στο Αργοστόλι, που ανήκε στην εγχώρια περιουσία, προκειμένου το τίμημα να χρησιμεύσει για τις ανάγκες του
νοσοκομείου και του βρεφοκομείου Κεφαλληνίας.
Εννέα περίπου χρόνια μετά χρειάστηκε να εκδοθεί νέος νόμος για την εγχώρια περιουσία Κεφαλληνίας, ο ῊΑΦΚΖ΄/188, ο οποίος κατήργησε τα περισσότερα άρθρα του νόμου ΨΙ΄. Ο νέος αυτός νόμος όριζε ότι το τίμημα των
«εκποιηθέντων ή εκποιηθησομένων κτημάτων» έπρεπε να κατατεθεί στην Ιο-
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νική ή Εθνική Τράπεζα ή να διατεθούν για την αγορά ομολογιών των εθνικών
δανείων ή μετοχών της Εθνικής Τράπεζας. Οι τόκοι θα χρησίμευαν αποκλειστικά για τη σύσταση και συντήρηση στην Κεφαλονιά φιλανθρωπικών καταστημάτων, νοσοκομείου, βρεφοκομείου και πτωχοκομείου. Δεν προβλεπόταν
πλέον με τον νέο νόμο διανομή του μισού τιμήματος στους δήμους του νησιού,
και δεν προβλεπόταν επίσης η ίδρυση φρενοκομείου.
Η σύσταση και διοίκηση των παραπάνω καταστημάτων, η διαχείριση της
περιουσίας τους, του τιμήματος, ως ανωτέρω, και «πάσης της εγχωρίου περιουσίας Κεφαλληνίας» ανατέθηκε σε Αδελφάτο, με έδρα το Αργοστόλι και
αποτελούμενο από τον Αρχιερέα του νησιού, ως πρόεδρο, έξι πολίτες, δημότες,
ανά δύο, των δήμων των τριών επαρχιών του νησιού, της Κραναίας, Πάλης
και Σάμης, εκλεγόμενους από τα δημοτικά συμβούλια και έναν ιατρό, εκλεγόμενο από τα λοιπά μέλη του Αδελφάτου. Η θητεία των έξι πολιτών και του
ιατρού ήταν τριετής και μπορούσε να ανανεωθεί.
Το Αδελφάτο, που είχε συσταθεί με τον νόμο ΨΙ΄ καταργήθηκε και όφειλε
να παραδώσει το αρχείο του και ό,τι άλλο κατείχε από την περιουσία στο νέο
Αδελφάτο. Τα υφιστάμενα νοσοκομείο και βρεφοκομείο συγχωνεύτηκαν με τα
νέα και η περιουσία τους μεταβιβάστηκε σ’ αυτά.
Όσα κτήματα δεν είχαν μέχρι τότε εκποιηθεί, έπρεπε να εκποιηθούν, σύμφωνα με τις μη καταργούμενες διατάξεις του νόμου ΨΙ΄, με μόνη διαφορά, ότι
μπορούσε το Αδελφάτο να δεχθεί ως πρώτη προσφορά το μισό της αξίας, που
θα προσδιόριζε η επιτροπή εκτίμησης.
Με τον νόμο ῊΓΦΘ΄ (509)/2010 το «Σωφρόνειο Ίδρυμα» της Αγίας Ευφημίας συγχωνεύτηκε με τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Κεφαλληνίας, το
Αδελφάτο των οποίων ανέλαβε τη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας του.
Το Αδελφάτο από τα εισοδήματα της περιουσίας αυτής έπρεπε να διατηρεί σε
καλή κατάσταση τα κτήρια και την εκκλησία του πτωχοκομείου του Σωφρονείου, να συντηρεί σ’ αυτό μέχρι οκτώ τροφίμους καταγόμενους από τον Δήμο
Πυλάρου και να προικίζει κάθε δύο χρόνια μια κόρη, καταγόμενη από τον ίδιο
δήμο, όπως προέβλεπε η από 0 Ιουλίου 18 διαθήκη του αοιδίμου αρχιμανδρίτου Σωφρονίου Μακρή15.
Είκοσι τρία έτη μετά την έκδοση του νόμου ῊΑΦΚΖ΄ χρειάστηκε νέα νομοθετική παρέμβαση. Στις 1 Μαΐου 1910 εκδόθηκε ο νόμος ῊΓΨΚΗ΄(28)1910,

15. Ο Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Μακρής (19-186) καταγόταν από τα Μακριώτικα
Πυλάρου. Επιστρέψας από το Άγιον Όρος, όπου ασκήτευε, στην πατρίδα του, ανοικοδόμησε
τον ερειπωμένο ναό της Αγίας Ευφημίας στο ομώνυμο χωριό και αφού πρόσθεσε κελιά και ξενώνες συνέστησε κοινοβιακή μονή. Με τη διαθήκη του κληροδότησε την περιουσία του και τη
μονή για τη συντήρηση μικρού πτωχοκομείου σ’ αυτήν. (Βλ. ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. Α΄, εν Αθήναις 190, σ. ).
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με το πρώτο άρθρο του οποίου τροποποιήθηκε το δεύτερο άρθρο του νόμου ῊΑΦΚΖ΄, που αφορούσε στη σύνθεση του Αδελφάτου. Με τη νέα διάταξη πρόεδρος
εξακολουθούσε να είναι ο Αρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας, τα μέλη όμως από
τους δημότες γίνονται τρία, ένας από κάθε επαρχία, ενώ ο ιατρός δεν εκλεγόταν πλέον από τα λοιπά μέλη, αλλά από την πλειοψηφία των ιατρών του Αργοστολίου. Στη σύνθεση των μελών του Αδελφάτου προστέθηκε ένα μέλος, το
οποίο θα ήταν αντιπρόσωπος των εκτελεστών της διαθήκης του αοίδιμου Παναγή Βαλλιάνου, και αυτό λόγω των μεγάλων δωρεών του Βαλλιάνου, όσο
ζούσε, στο νοσοκομείο, αλλά, κυρίως, λόγω της μεγάλης δωρεάς του Κληροδοτήματος Π. Βαλλιάνου για την ανέγερση μιας ολόκληρης νέας πτέρυγας
στο νοσοκομείο, το οποίο και ονομάστηκε Βαλλιάνειο.
Με το δεύτερο άρθρο του νόμου αυτού ρυθμίστηκαν θέματα, τα οποία αφορούσαν χρέη των αγοραστών κτημάτων της εγχωρίου περιουσίας, σύμφωνα
με τις διακηρύξεις των ετών 1881 και 1990. Τα χρέη έπρεπε να πληρωθούν σε
πέντε ετήσιες δόσεις άτοκα και χωρίς εφαρμογή της προσωποκράτησης. Τα
ποσά που είχαν καταβάλει οι οφειλέτες ως τόκο 12% επί των καθυστερούμενων δόσεων, θα υπολογίζονταν ως δόση έναντι του κεφαλαίου.
Με τον νόμο 201/1920 τροποποιήθηκε και πάλιν το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 του νόμου ῊΑΦΚΖ΄. Με τον νέο νόμο οι αντιπρόσωποι του Βαλλιανείου
Κληροδοτήματος στο Αδελφάτο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας έγιναν δύο, ενώ προστέθηκε και ένας εκπρόσωπος του δήμου Αργοστολίου. Παρέμειναν ο Αρχιεπίσκοπος, ως πρόεδρος και οι τρεις πολίτες,
εκπρόσωποι των τριών επαρχιών. Άλλαξε όμως ο τρόπος εκλογής των τριών
πολιτών. Οι πρόεδροι των κοινοτήτων που αποτελούσαν τους πρώην δήμους,
μετά από πρόσκληση του Νομάρχη, συγκεντρώνονταν στην κοινότητα, που
ήταν η έδρα του πρώην δήμου και εξέλεγαν ένα αντιπρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι
αυτοί των Δήμων, πάλιν με πρόσκληση του Νομάρχη, συνέρχονταν στο νομαρχιακό κατάστημα υπό την προεδρία του αρχαιότερου και εξέλεγαν τα τρία
μέλη, ένα από κάθε επαρχία. Δεν μπορούσαν να εκλεγούν ως μέλη, βουλευτές, δήμαρχοι, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, καθώς και συγγενείς υπαλλήλων των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων έως και πέμπτου βαθμού. Για
πρώτη φορά καθιερώθηκε και ο θεσμός το αντιπροέδρου του Αδελφάτου, ο
οποίος εκλεγόταν από τα μέλη του και αναπλήρωνε τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και των δύο θα προήδρευε το
αρχαιότερο από τα μέλη.
Ο νόμος 201/1920 είναι ο τελευταίος που εκδόθηκε και αφορά την σύνθεση των μελών του Αδελφάτου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας. Από τότε μέχρι σήμερα επήλθαν αλλεπάλληλες αλλαγές στον
τρόπο οργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.
Ο Νομάρχης, εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, καταργήθηκε. Ο αιρετός Νομάρχης, στον οποίο περιήλθαν οι αρμοδιότητες του διορισμένου Νομάρχη κα-
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ταργήθηκε επίσης. Ο Αντιπεριφερειάρχης σε κάθε νομό δεν έχει καμιά σχέση
με τους πρώην Νομάρχες, αφού εκπροσωπεί τον νέο θεσμό της περιφερειακής
οργάνωσης της χώρας. Οι επαρχίες εξάλλου έχουν καταργηθεί. Ολόκληρη η
Κεφαλονιά αποτελεί πλέον ένα Δήμο. Εκατό σχεδόν χρόνια από το 1920, σε
αντίθεση προς τα Κύθηρα, κανείς δεν φρόντισε να προτείνει την εναρμόνιση
της νομοθεσίας, σχετικά με τον ορισμό των μελών του Αδελφάτου, στα νέα
δεδομένα. Ο διορισμός των τριών πολιτών ως μελών του Αδελφάτου, των
οποίων η θητεία είναι τριετής, γίνεται, κατά τρόπο εντελώς παράνομο, από
την Αντιπεριφέρεια Κεφαλονιάς. Ο Δήμος Κεφαλονιάς, ως διάδοχος του
πρώην Δήμου Αργοστολίου δεν ορίζει αντιπρόσωπό του, όπως ρητά προβλέπει
ο νόμος 201/1920. Ο ιατρός, μέλος του Αδελφάτου, πρέπει να εκλέγεται από
τους ιατρούς του Αργοστολίου, σύμφωνα με τον νόμο και όχι από τον Ιατρικό
Σύλλογο Κεφαλληνίας.
Παράνομη σύνθεση του Αδελφάτου σημαίνει και παράνομες αποφάσεις.
Γα τον λόγο αυτόν είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη να εναρμονισθεί η νομοθεσία για την εκλογή των μελών του Αδελφάτου στα νέα δεδομένα, ώστε
να μην υπάρχει κίνδυνος ακύρωσης των αποφάσεών του. Ο Δήμος Κεφαλονιάς, στον οποίο έχει ανατεθεί με τον νόμο 852/2010, άρθρο 9, παρ. Β11, η
εποπτεία των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας, οφείλει να ενεργήσει, ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα στη σύνθεση των μελών του
Αδελφάτου, αλλά και να ελέγξει τον τρόπο λειτουργίας του.
Όπως προαναφέρθηκε, το Αδελφάτο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων
Κεφαλληνίας έπρεπε να συντηρεί τρία φιλανθρωπικά Καταστήματα, νοσοκομείο, πτωχοκομείο και βρεφοκομείο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου ῊΑΦΚΖ΄. Στο άρθρο  όμως προβλεπόταν ότι στα νέα ιδρύματα θα συγχωνεύονταν
τα υφιστάμενα νοσοκομείο και βρεφοκομείο. Δεν αναφέρεται το πτωχοκομείο.
Προφανώς πρόκειται για λάθος, αφού πτωχοκομείο λειτουργούσε ήδη και μάλιστα εντός του νοσοκομείου.
Ίσως σ’ αυτό να οφείλεται η παράλειψη.
Νοσοκομείο λειτουργούσε στην Κεφαλονιά ήδη από την εποχή της Ενετοκρατίας, αφού ιδρύθηκε το έτος 1116. Δεν είναι γνωστό πού βρισκόταν. Πιθανόν να ήταν στο Κάστρο του Αγίου Γεωργίου, την τότε πρωτεύουσα της
Κεφαλονιάς. Ασφαλώς όμως θα μεταφέρθηκε στο Αργοστόλι, όπου και μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα το έτος 15.
Όπως παρατηρεί ο Ηλίας Τσιτσέλης κατά τη διάρκεια της Αγγλοκρατίας
λειτουργούσε μικρό νοσοκομείο1. Αυτό καταστράφηκε εντελώς από τον κα-

16. Βλ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ-ΓΑΡΜΠΗ, Έκθετα και Ορφανά στην Κεφαλονιά (18ος19ος αι.), Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, τεύχ. 25/2018, σ. 1.
1. Βλ. ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., τόμ. Β΄, εν Αθήναις, 1960, σ. 206.
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ταστρεπτικό σεισμό της 2 Ιανουαρίου 186, που ισοπέδωσε σχεδόν ολόκληρο
το νησί18. Τη βελτίωση της κατάστασης ανέλαβε αργότερα ο Μητροπολίτης
Κεφαλληνίας Σπυρίδων Κομποθέκρας, αφού εξασφάλισε υπόσχεση για γενναία συνδρομή από τον πλούσιο Κεφαλονίτη Γεράσιμο Κούπα19. Δυστυχώς η
προσπάθειά του δεν είχε συνέχεια, γιατί αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη
θέση του, στις 20 Οκτωβρίου 18, λόγω του ότι καταδικάστηκε για δωροδοκία των τότε υπουργών Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Ιωάννη Βαλασσόπουλου και Δικαιοσύνης Βασιλείου Νικολόπουλου, προκειμένου
να εκλεγεί Αρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας20. Από τότε μέχρι και τις 25 Μαρτίου 188 ο Μητροπολιτικός θρόνος της Κεφαλονιάς παρέμεινε κενός. Έτσι και
η προεδρία του Αδελφάτου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων παρέμενε κενή, με όλα τα επακόλουθα για την εγχώρια περιουσία.
Στις 25 Μαρτίου 188 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Κεφαλληνίας ο δρα-

18. Βλ. Εφημερίδα Αθηνών ΑΥΓΗ, αρ. 185/ 26-1-186, σ. .
19. Βλ. ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 201.
20. Ο Σπυρίδων Κομποθέκρας είναι ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος ανήλθε στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κεφαλονιάς μετά την Ένωση, όπου παρέμεινε από τις 0 Νοεμβρίου
18 έως τις 20 Οκτωβρίου 186. Δικάστηκε για ενεργητική δωροδοκία από το Ειδικό Δικαστήριο, το οποίο λειτούργησε από τις 26 Ιανουρίου έως 1 Μαρτίου 186. Κατηγορούμενοι στη
δίκη αυτή εκτός από τους δύο υπουργούς ήταν και τρεις Αρχιεπίσκοποι, ο Πατρών και Ηλείας Αβέρκιος Λαμπίρης, ο Μεσσηνίας Στέφανος Αργυριάδης και ο Κεφαλληνίας Σπυρίδων
Κομποθέκρας, καθώς και οι μεσάζοντες Περικλής Οικονομόπουλος, Δημήτριος Χαριτάκης
και Νικόλαος Πετρής. Το Ειδικό Δικαστήριο καταδίκασε τον Βαλασσόπουλο σε φυλάκιση
ενός έτους και τριετή στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, καθώς και κατάθεση στο Ταμείο
των Πτωχών 52.200 δραχμών και ενός ζεύγους ενωτίων και μια καρφίτσας, για το αδίκημα
της δωροδοκίας ενώ για το ίδιο αδίκημα ο Νικολόπουλος καταδικάστηκε σε φυλάκιση δέκα
μηνών. Και οι δύο απαλλάχτηκαν από την κατηγορία της εκβίασης. Οι τρεις Αρχιεπίσκοποι
καταδικάστηκαν να πληρώσουν ποσά διπλάσια από αυτά με τα οποία δωροδόκησαν τους δύο
υπουργούς. Ο Πατρών και Ηλείας καταδικάστηκε να πληρώσει 22.00 δραχμές, ο Μεσσηνίας 20.000 δραχμές και ο Κεφαλληνίας 50.000 δραχμές. Ένας άλλος Αρχιεπίσκοπος, ο Αργολίδος Καλλίνικος Τερζόπουλος, ο οποίος, όπως αποδείχτηκε στο δικαστήριο, δωροδόκησε,
επίσης, τους δύο υπουργούς, προκειμένου να γίνει Αρχιεπίσκοπος, δεν δικάστηκε, γιατί πέθανε, λίγο πριν την έναρξη της δίκης. Από τους μεσάζοντες ο Οικονομόπουλος καταδικάστηκε
σε φυλάκιση τεσσάρων μηνών και ο Χαριτάκης σε φυλάκιση δύο μηνών. Όλοι καταδικάστηκαν επίσης να πληρώσουν τα δικαστικά έξοδα. Αθωώθηκε ο Νικόλαος Πετρής. Τα πρόστιμα
των Αρχιεπισκόπων δεν πληρώθηκαν, γιατί το δικαστήριο πρότεινε τη χορήγηση βασιλικής
χάριτος. Μετά την καταδίκη των Αρχιερέων η Ιερά Σύνοδος, παρά το γεγονός ότι οι Ιεροί Κανόνες προβλέπουν για την περίπτωση της Σιμωνίας καθαίρεση από το αξίωμα, που κατέχουν
οι Σιμωνιακοί, τους επέβαλε ποινή τριετούς αργίας, Την απόφαση αυτή δεν προσυπέγραψε ο
Βασιλικός Επίτροπος στην Ιερά Σύνοδο και το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας
Εκπαιδεύσεως δεν δέχτηκε την απόφαση. Τελικά, επειδή υπήρχε μεγάλη αντίδραση από το
σύνολο σχεδόν των ελληνικών εφημερίδων, βρέθηκε η λύση της παραίτησης των τριών Αρχιεπισκόπων. (Βλ. ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 200 και εφημερίδα Κωνσταντινουπόλεως
ΝΕΟΛΟΓΟΣ, αριθ. 2150/10/22 Απριλίου 186, σ. 1-2).
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στήριος και φιλάνθρωπος Γερμανός Καλλιγάς21, ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων
του ανέλαβε την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με τον δήμαρχο Κραναίας Γεράσιμο Δρακόπουλο, να συγκεντρώσει χρήματα για την ανέγερση νέου νοσοκομείου, απευθυνόμενος στους πλούσιους Κεφαλονίτες, τόσο τους ντόπιους
όσο και τους ομογενείς. Πρώτη προσφορά για την έναρξη του έργου ήταν το
ποσό των πενήντα χιλιάδων δραχμών, το οποίο ήταν κατατεθειμένο στην τράπεζα από το κληροδότημα του Άγγελου Ρωμάνου22. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη και γρήγορα άρχισαν να καταφθάνουν μεγάλες δωρεές. Από το Λονδίνο
ο Μαρίνος Κοργιαλένιας έστειλε χίλια φράγκα, από την Τεργέστη ο Διονύσιος
Ξυδιάς έστειλε τριακόσια φράγκα2, από το Λονδίνο επίσης ο Παναγής Βαλλιάνος έστειλε πεντακόσιες λίρες, από τη Μασσαλία ο Γρηγόριος Λιβιεράτος
έστειλε πεντακόσια φράγκα2, η Λαγουρέτα Ρένεση προσέφερε έξι χιλιάδες
δραχμές, ο Ιωάννης Βουτσινάς επίσης έξι χιλιάδες δραχμές25. Μεγάλα χρηματικά ποσά επίσης προσέφεραν οι αδελφοί Βαλλιέροι, ο Κοσμάς Κοσμετάτος26, και πολλοί άλλοι διάφορα ποσά. Μέγας ευεργέτης των Φιλανθρωπικών
Καταστημάτων αναδείχτηκε ο Πλάτων Βέγιας, ο οποίος δώρισε πενήντα χιλιάδες δραχμές για το νέο κτήριο του νοσοκομείου αλλά και δάνεισε στο Αδελφάτο, στο οποίο ήταν μέλος, είκοσι οχτώ χιλιάδες δραχμές, προκειμένου να
πληρωθούν τα χρέη της Εγχώριας Περιουσίας2. Για την προσφορά του Βέγια
προς τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα το Δημοτικό Συμβούλιο Κρανίων ψήφισε ευχαριστήριο προς τον δωρητή, ενώ τα Δημοτικά Συμβούλια Άσσου και
Δολιχίου τον ανακήρυξαν ευεργέτη των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων28.
Σημαντική προσφορά προς το νοσοκομείο ήταν η δωρεά της περιουσίας του Γερασίμου Γιαννουλάτου-Πολυζώη, με διαθήκη του συμβολαιογράφου Αργοστολίου Σπυρίδωνος Μαρκάτου, που εγκρίθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα της 29-1891. Τέλος από τον Αργοστολιώτη τενόρο Κ.Ι. Κρητικό δόθηκαν συναυλίες στο Αργοστόλι και στο Ληξούρι, τα έσοδα των οποίων διατέθηκαν υπέρ
του νοσοκομείου29.

21. Βλ. ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 20.
22. Βλ. ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 206.
2. Βλ. Εφημερίδα Κεφαλονιάς ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΙΣ, αρ. 0/26-1-1885, σ. 8.
2. Βλ. Εφημερίδα Κεφαλονιάς ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΙΣ, αρ. /2-5-2885, σ. 2.
25. Εφημερίδα ΝΕΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ, αρ. 156/5-11-1888, σ. 1
26. Βλ. Εφημερίδα ΝΕΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ, αρ. 15/16-10-1888, σ. .
2. Βλ. Εφημερίδα ΝΕΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ, αρ. 1/1--1888, σ. .
28. Βλ. Εφημερίδα ΝΕΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ, αρ. 15/12--1888, σ. 1 και αρ. 1/5-5-1888,
σ. .
29. Βλ. Εφημερίδα Αθηνών ΕΦΗΜΕΡΙΣ, αρ. 8/-2-186, σ. 1 και εφημερίδα Κεφαλληνίας ΣΠΙΝΘΗΡ, αρ. 2/19--186, σ. . Σύμφωνα με το δημοσίευμα της πρώτης εφημερίδας
στο Αργοστόλι συγκεντρώθηκε το σημαντικό ποσό των 10.000 δραχμών και σύμφωνα με το
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Με τα χρήματα των δωρεών αγοράστηκε η οικία Μοσχόπουλου στο βόρειο
τμήμα του Αργοστολίου, με μεγάλο οικόπεδο, έναντι του ποσού των είκοσι εννέα χιλιάδων δραχμών0. Η οικία αυτή επισκευάστηκε και διαρρυθμίστηκε,
ώστε να γίνει κατάλληλη για νοσοκομείο και για τον σκοπό αυτό δαπανήθηκε
το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων δραχμών1. Το έτος 1910 προστέθηκε νέα
μεγάλη πτέρυγα με δαπάνη της Διαχεριστικής Επιτροπής του Βαλλιανείου
Κληροδοτήματος, οπότε, όπως προαναφέρθηκε το νοσοκομείο ονομάστηκε
«Βαλλιάνειο», ενώ μέχρι τότε είχε τον τίτλο «Αστυκό Νοσοκομείο».
Το νοσοκομείο αυτό λειτούργησε μέχρι το Αύγουστο του 195, οπότε και καταστράφηκε ολοσχερώς από τους σεισμούς του έτους εκείνου. Με την υπ’ αριθμόν 5222/-10-195 κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών
και Κοινωνικής Πρόνοιας ιδρύθηκε στο Αργοστόλι προσωρινό νοσοκομείο με τον
τίτλο «Προσωρινόν Νοσοκομείον Κεφαλληνίας». Το προσωρινό αυτό νοσοκομείο
λειτούργησε με αυτόν τον τίτλο μέχρι τον Οκτώβριο του 195, οπότε έγινε κρατικό, υπαγόμενο στις διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος 66/195
(ΦΕΚ Α΄/19/195), και με τον τίτλο «Βαλλιάνειο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας». Το νέο αυτό νοσοκομείο στεγάστηκε σε ξύλινα οικήματα,
στον χώρο όπου βρίσκεται σήμερα το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας. Όσοι υπάλληλοι είχαν τα προσόντα τοποθετήθηκαν σε θέσεις του νέου νοσοκομείου. Οι ιατροί κατέλαβαν αυτοδίκαια θέσεις σ’ αυτό.
Το οικόπεδο του παλαιού νοσοκομείου, ιδιοκτησίας των Φιλανθρωπικών
Καταστημάτων Κεφαλληνίας και εκτάσεως είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων, απαλλοτριώθηκε από το δημόσιο το 1955, προκειμένου να επεκταθεί το σχέδιο πόλης του Αργοστολίου2. Το οικόπεδο αυτό
ρυμοτομήθηκε και χωρίστηκε σε μικρά οικόπεδα, όπου τοποθετήθηκαν από
την Εργατική Κατοικία ξύλινες κατοικίες, δωρεά των κυβερνήσεων της Σουηδίας και της Φινλανδίας, Οι κατοικίες αυτές διανεμήθηκαν σε δικαιούχους
σεισμόπληκτους εργατοϋπαλλήλους της Κεφαλονιάς.
Ορφανοτροφείο, ως ξεχωριστό ίδρυμα όπως το γνωρίζουμε σήμερα, δεν δη-

δημοσίευμα της δεύτερης εφημερίδας στο Ληξούρι συγκεντρώθηκε το ποσό των 2.00 δραχμών. Για περισσότερες πληροφορίες για τους δωρητές, καθώς και τα ποσά και άλλα είδη που
προσέφεραν βλ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ, Παναγής Βαλλιάνος, Από τη Μυθοπλασία στην Ιστορία, Αθήνα, 2008, σ.5-58, ΑΓΓΕΛΟΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΕΜΠΟΝΟΣ, Σταθμοί στην Πολιτικοκοινωνική
και Πολιτισμική Ζωή του Αργοστολίου, Αθήνα, 200, σ. 96 και ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ, Λογοδοσία επί του υπ’ αυτού Ιδρυθέντος Νοσοκομείου εν Κεφαλληνία δια Συνδρομών των εν τη Ξένη Κεφαλλήνων, εν Κεφαλληνία, 1888, σ. -8.
0. Βλ. Εφημερίδα ΝΕΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ, αρ. ;1/25-19-1886, σ. 1.
1. Βλ. ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., τόμ. Α΄, σ. 20.
2. Το οικόπεδο αυτό απαλλοτριώθηκε με την υπ’ αριθμόν Ε. 55/ 12-1-1955 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Λάμπρου Ευταξία και του Υφυπουργού Οικισμού και Σεισμοπλήκτων Νήσων Β. Παπαρρηγόπουλου. (ΦΕΚ. Β΄/10/1-1-1955).
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μιουργήθηκε. Ήδη από την εποχή της Ενετοκρατίας υπήρχε το νοθοτροφείο,
ως τμήμα του νοσοκομείου, για την φροντίδα των νόθων και εγκαταλελειμμένων παιδιών. Η μέριμνα για τα παιδιά αυτά συνεχίστηκε και επί Αγγλοκρατίας αλλά και μετά την Ένωση, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του
νόμου ΡΝ΄, οι νόμοι του Ιονίου Κράτους, οι οποίοι αφορούσαν στα ιδρύματα δεν
καταργήθηκαν και εξακολουθούσαν να εφαρμόζονται και μετά την Ένωση.
Τα παιδιά δεν έμεναν στο νοσοκομείο, αλλά δίδονταν σε γυναίκες, που μπορούσαν να τα θηλάσουν, με αμοιβή, για να τα μεγαλώσουν.
Η ανάγκη ίδρυσης κανονικού ορφανοτροφείου, προκειμένου, όπως γράφει η
εφημερίδα του Αργοστολίου Νέα Κεφαλληνία, «...να ανατρέφονται τα ατυχή
και απροστάτευτα ορφανά, τα υπό της δυσμενούς τύχης στερηθέντα γονέων και
μέσων και αποκτώντα εν αυτώ γνώσεις τινάς και συγχρόνως εφοδιαζόμενα δια
τινος τέχνης ή επαγγέλματος εξέλθωσιν εις την κοινωνίαν χρηστοί και έντιμοι
πολίται...», οδήγησε τις κυρίες Μαρία Κοντομίχαλου, Ειρήνη Αννίνου, Μαρία
Ιγγλέση και Κ. Πινιατώρου να αναλάβουν την πρωτοβουλία να ιδρύσουν ορφανοτροφείο στο Αργοστόλι. Για τη συγκέντρωση χρημάτων αποφάσισαν να διοργανώσουν παζάρι, στις 2 Απριλίου 1889, και για τον λόγο αυτό κάλεσαν τους
καταστηματάρχες του Αργοστολίου, αλλά και τους ιδιώτες να προσφέρουν
αντικείμενα για πώληση. Αλλά και κάποιοι ερασιτέχνες ηθοποιοί αποφάσισαν
να δώσουν παράσταση, τα έσοδα της οποίας θα δίδονταν για την ίδρυση του ορφανοτροφείου. Το εγχείρημα δεν θα πρέπει να είχε επιτυχία και συνέχεια, αφού
μάλιστα υπήρξε εφημερίδα (δεν αναφέρεται το όνομά της), η οποία προέτρεπε
τον κόσμο να μην πάει στο παζάρι. Τριάντα χρόνια αργότερα, το 1919, με
πρωτοβουλία των κυριών Αγνής Μεταξά και Κάτες Τουλ, ιδρύθηκε στο Αργοστόλι το ορφανοτροφείο «Ο Σωτήρ», το οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα.
Το μακροβιότερο Φιλανθρωπικό Κατάστημα, που λειτουργεί μέχρι σήμερα,
είναι το πτωχοκομείο. Ιδρύθηκε το έτος 186, λίγο πριν από την Ένωση, όχι
ως ανεξάρτητο ίδρυμα, αλλά στα πλαίσια του νοσοκομείου, με απόφαση του
Εγχωρίου Συμβουλίου, μετά από αίτηση του τελευταίου Άγγλου τοποτηρητή
της Κεφαλονιάς λοχαγού Σικελιανού Λέιν, ο οποίος ζήτησε με αίτησή του να
του παραχωρηθούν δύο υπόγειες αίθουσες του νοσοκομείου, προκειμένου να
δημιουργήσει εκεί πτωχοκομείο. Το Επαρχιακό Συμβούλιο δέχτηκε την αίτηση του λοχαγού, και ευχαριστώντας τον για τα φιλάνθρωπα αισθήματά του,
ενέκρινε την παραχώρηση των δύο αιθουσών5. Σε ψήφισμά του το Δημοτικό

. Βλ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ-ΓΑΡΜΠΗ, ό.π., σ. 1-20.
. Βλ. Εφημερίδα ΝΕΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ, αρ. 16/0--1889, φ. 1α-1β και 166/22-1889, σ. .
5. Βλ. ΓΑΚ, Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας, Αρχείο Ιονίου Κράτους, Διοίκηση, Έπαρχος, Βιβλίο
Εσωτερικής Αλληλογραφίας, αρ. 9/186, φ. 6v, έγγραφο αριθ. /2 Μαΐου / 9 Ιουνίου 186.
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Συμβούλιο Άσσου αναφέρει ότι στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα «περιθάλπονται και οι εκ του ημετέρου δήμου δυστυχείς»6.
Το πτωχοκομείο λειτούργησε έτσι, ως τμήμα του νοσοκομείου, μέχρι την
καταστροφή του κτηρίου το έτος 185, οπότε και έπαψε να λειτουργεί το νοσοκομείο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων. Το έτος 1960 κτίστηκε ο πρώτος όροφος του νέου κτηρίου του πτωχοκομείου, σε οικόπεδο δωρεάς Ευαγγέλου Τυπάλδου Μπασιά και γενναία χορηγία της Υπατίας Δεστούνη, δωρεάν
μελέτη και επίβλεψη του αρχιτέκτονα Αρθρούρου Σκέπερς, με πρόεδρο του
Αδελφάτου τον μακαριστό Μητροπολίτη Ιερόθεο Βουή, στην οδό Ρόκκου Βεργωτή 2. Το έτος 19 άρχισε η ανέγερση του δευτέρου ορόφου του κτηρίου.
Με καθυστέρηση εξήντα οκτώ ετών εκδόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 1965 το
προβλεπόμενο από το άρθρο 2, εδάφιο γ΄ του νόμου ῊΑΦΚΖ΄, που διατηρήθηκε σε
ισχύ με το άρθρο 1 του νόμου ῊΓΨΚΗ΄, Βασιλικό Διάταγμα, «Περί κυρώσεως
του εσωτερικού κανονισμού του εν Αργοστολίω «Οίκου Ευγηρίας» των «Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας», με αριθμό 98/1965, ύστερα από
πρόταση του Αδελφάτου την 1η Δεκεμβρίου 196. (ΦΕΚ Α/21/1965)
Με το Βασιλικό αυτό Διάταγμα καθορίστηκε η νομική φύση του πτωχοκομείου, ως ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου, το οποίο πλέον σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του κανονισμού «θέλει λειτουργεί υπό την επωνυμίαν Οίκος Ευγηρίας». Το
πτωχοκομείο με την νέα του ονομασία Οίκος Ευγηρίας, ως μοναδικό πλέον
ίδρυμα των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας θεωρήθηκε ενσωματωμένο στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα και γι’ αυτό δεν προβλέφτηκε
ιδιαίτερο διοικητικό συμβούλιο για τη διοίκησή του, αλλά αυτή ανατέθηκε στο
Αδελφάτο. Για τη νομική φύση του Αδελφάτου καμιά μνεία δεν έγινε στο ανωτέρω Βασιλικό Διάταγμα, ούτε βέβαια και σε κανένα άλλο νομοθετικό κείμενο. Στα 16 άρθρα του παραπάνω κανονισμού καθορίστηκαν λεπτομερώς όλα
τα θέματα λειτουργίας του Οίκου Ευγηρίας, η διοίκηση, οι πόροι, οι δωρητές,
θέματα τροφίμων και προσωπικού, και άλλα.
Παραδόξως το Βασιλικό Διάταγμα 98/1965 καταργήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 1099/1980, το οποίο στο πρώτο άρθρο επανέλαβε τη μετονομασία σε Οίκο Ευγηρίας, ενώ με το άρθρο 6 ανέθεσε την εποπτεία και τον
έλεγχό του στο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών. Ο νέος κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας του ιδρύματος έπρεπε να συνταχθεί πλέον σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος 162/19, «Περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων».
Το πτωχοκομείο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων άρχισε να λειτουργεί το έτος 186 ως Φιλανθρωπικό Κατάστημα, ενσωματωμένο στο νοσοκο-

6. Βλ. Εφημερίδα ΝΕΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ, αρ. 15/12--1888, σ. 2.
. Βλ. Ιστότοπο www. kefaloniapress.gr
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μείο. Οι τρόφιμοι φιλοξενούνταν δωρεάν, ενώ τα έξοδα λειτουργίας καλύπτονταν από δωρεές ιδιωτών και χορηγίες του Αδελφάτου και του Βαλλιανείου
Κληροδοτήματος. Σήμερα λειτουργεί ως Οίκος Ευγηρίας, ίδρυμα ιδιωτικού
δικαίου, και τα έξοδα λειτουργίας καλύπτονται κατά το πλείστον από τα τροφεία, τα οποία καταβάλλονται από τους περιθαλπόμενους. Χαρακτηριστικό
είναι ότι το καταργηθέν Βασιλικό Διάταγμα 98/1965 προέβλεπε καταβολή
τροφείων μόνο από τους εύπορους γέροντες, ενώ στο Προεδρικό Διάταγμα
1099/1980 προβλέπεται η καταβολή τροφείων από όλους. Το Αδελφάτο των
Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας δεν επιχορηγεί πλέον τον Οίκο
Ευγηρίας, παρά την πρόβλεψη του άρθρου  του Προεδρικού Διατάγματος
1099/1980, αφού ουδέν εισπράττει από την τεράστια περιουσία, αξίας πολλών
εκατομμυρίων ευρώ, την οποία διαθέτει.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου ΡΝ΄/1866 η διαχείριση της εγχώριας
περιουσίας της Κεφαλονιάς ανατέθηκε σε επιτροπή με πρόεδρο τον πρώτο Νομάρχη Κωνσταντίνο Μηλιώτη. Όμως σύμφωνα με έκθεση του Επαρχιακού
Συμβουλίου Κραναίας, με ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 186, σχεδόν δύο χρόνια
μετά την έκδοση του νόμου, η επιτροπή αυτή όχι μόνο δεν εισέπραξε κανένα
έσοδο, αλλά δεν φρόντισε να βρει ούτε το κτηματολόγιο του νησιού, ούτε υπέβαλε απολογισμό της διαχείρισης, αλλά κατέβαλε πληρωμές και αποζημιώσεις, χωρίς τον απαιτούμενο έλεγχο8.
Η κατάσταση δεν βελτιώθηκε ούτε όταν το 188 θεσμοθετήθηκε με τον
νόμο ΨΙ΄ το Αδελφάτο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων, με πρόεδρο τον
Μητροπολίτη, ο οποίος παραιτήθηκε, όπως προαναφέρθηκε, και δεν είχε ακόμη αντικατασταθεί. Έτσι το Αδελφάτο παρέμεινε χωρίς πρόεδρο σχεδόν εφτά
χρόνια. Βλέποντας αυτή την κατάσταση και την εγχώριο περιουσία να διαρπάζεται, ο επόμενος Μητροπολίτης Γερμανός Καλλιγάς, σε συνεργασία με
τοπικούς βουλευτές, κατήρτισαν το σχέδιο νόμου, που ψηφίστηκε από τη Βουλή ως νόμος ῊΑΦΚΖ΄9.
Όπως προαναφέρθηκε, για την εκποίηση της εγχωρίου περιουσίας εκδόθηκε το Βασιλικό Διάταγμα της 1-2-189, σύμφωνα με το οποίο θα έπρεπε να
εφαρμόζεται η νομοθεσία του Ελληνικού Βασιλείου, που αφορούσαν την εκποίηση των φθαρτών κτημάτων, δηλαδή ο νόμος της 1/25 Νοεμβρίου 186, ο
νόμος ΙΖ΄ (1)/186, ο νόμος ΡΞΘ΄ (169)/186, που τροποποιεί το νόμο ΙΖ΄, το
Ν.Δ. της 28-12-186, καθώς και το Βασιλικό Διάταγμα της 1-2-189.
Δεν εκποιήθηκαν τα δάση και οι δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, που
ανήκαν στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα, αφού δεν συμπεριλαμβάνονταν
στα προς εκποίηση κτήματα. Πρώτη φορά γίνεται μνεία για τα δάση της Κε-

8. Βλ. Εφημερίδα ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ, αρ. 0/2-2-21868, σ. -.
9. Βλ. ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π., τόμ. Α΄, σ. 206.
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φαλληνίας στο άρθρο 2 του νόμου 68/190, με το οποίο προστέθηκε η παράγραφος στο άρθρο 16 του νόμου 1/1929, «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 11 Μαΐου 1929 Νομοθετικού Διατάγματος Περί Δασικού
Κώδικος», που έχει ως εξής: «Δεν απαιτείται άδεια του διαχειριζομένου τα
δάση Αίνου και Ρουδίου Κεφαλληνίας αδελφάτου, προκειμένου περί απολήψεως προϊόντων εκ των δασών τούτων, ενεργουμένης εκ των περιοίκων πληθυσμών, καθ’ απάσας τας περιπτώσεις καθ’ ας και εκ των δημοσίων δασών ο
δασικός κώδιξ επιτρέπει ατελείς υλοτομίας». Στην η αυτή παράγραφο προστέθηκε ένα χρόνο μετά, με το άρθρο 28 του νόμου 526/191, η φράση «επίσης και δια την βοσκήν των ζώων, πλην των αιγών, περιοίκων πληθυσμών δεν
απαιτείται άδεια, ούσα ελευθέρα, εφόσον αστυνομική διάταξις δεν απαγορεύει
ταύτην και εφόσον η βοσκή επί των δασών τούτων δεν ενοικιάζετο υπό του
ιδιοκτήτου άχρι τούδε».
Το έτος 199 εκδόθηκε από την κυβέρνηση Μεταξά ο Αναγκαστικός Νόμος 191, «Περί δασοπολιτικής επιτηρήσεως του κράτους επί την δασοπονίαν
εις τα εν Κεφαλληνία δάση των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων, ως και εις
τοιαύτα κοινωφελών ιδρυμάτων». Στο πρώτο άρθρο του νόμου αυτού ορίζεται
ότι: «Τα εν Κεφαλληνία δάση, μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις και χορτολίβαδα των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας, μετά των επ’ αυτών
κεφαλαίων πάσης φύσεως, ονομαζόμενα του λοιπού “Δασική περιουσία των
Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας” υπάγονται εις την δασοπολιτικήν επιτήρησιν του κράτους...» Η διαχείριση της περιουσίας αυτής ανατέθηκε στο Ταμείο Γεωργίας0 Κεφαλληνίας, το οποίο και θα εισέπραττε τα πάσης φύσεως έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας, εν ονόματι του δασοκτήμονος, και το περίσσευμα, μετά την αφαίρεση των εξόδων, θα έπρεπε να
κατατίθεται στο ταμείο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων.
Με το νομοθετικό διάταγμα 86/1969 με τίτλο «Δασικός Κώδιξ» κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο οι ισχύουσες δασικές διατάξεις. Με την παράγραφο 0
του άρθρου 1 καταργήθηκε το νομοθετικό διάταγμα 191/199, όμως οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1-6 του διατάγματος αυτού κωδικοποιήθηκαν αυτούσιες στο άρθρο 1 του δασικού αυτού κώδικα, ο οποίος ισχύει και σήμερα.
Είναι περισσότερο από σαφές λοιπόν ότι τα δάση κ.λπ. της Κεφαλληνίας
ανήκουν στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Κεφαλληνίας και μάλιστα «μετά
των επ’ αυτών πάσης φύσεως κεφαλαίων», δηλαδή σπήλαια, λατομεία, μεταλλεία κ.λπ. Το Δημόσιο δεν διαθέτει στην Κεφαλονιά δάση, δασικές εκτά-

0. Τα Ταμεία Γεωργίας ιδρύθηκαν με το άρθρο 2 του νόμου 2/199 με σκοπό την
εξυπηρέτηση των γεωργικών υπηρεσιών της περιφέρειας και καταργήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 2298/199. Οι αρμοδιότητες τους περιήλθαν στην τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
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σεις και βοσκοτόπια, εκτός από αυτά για τα οποία διαθέτει νόμιμους τίτλους
ιδιοκτησίας, όπως οι κορυφές του Αίνου και του Ρουδίου, που αγόρασε από τα
Φιλανθρωπικά Καταστήματα το έτος 1968, προκειμένου να δημιουργηθεί ο
Εθνικός Δρυμός Αίνου, ο οποίος, σημειωτέον, είχε νομοθετηθεί από το έτος
1962, με το βασιλικό διάταγμα 66/6-11-1962, αλλά δεν λειτουργούσε, γιατί
ο Αίνος και το Ρούδι δεν ανήκαν στο δημόσιο.
Στο δημόσιο ανήκουν και τα δάση και οι βοσκότοποι, που παραχωρήθηκαν
σ’ αυτό από τις Ι. Μονές Αγίου Γερασίμου, Σισίων, Άτρου, Θεμάτων. Εσταυρωμένου, Κηπουραίων και Αγίου Ανδρέου, που περιλαμβάνονται στους πίνακες Α-Ε της σύμβασης της 18-9-1952, που κυρώθηκε με το βασιλικό διάταγμα της 8-10-1852 (ΦΕΚ Α/280/-10-1952), οι οποίοι πίνακες αποτελούν τίτλους ιδιοκτησίας, τόσο για το δημόσιο, όσο και για τις μονές, σύμφωνα με την παράγραφο  του άρθρου 51 του νόμου 01/2011.
Στο δημόσιο επίσης ανήκουν οι δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, οι
οποίες παραχωρήθηκαν σ’ αυτό από τις Ιερές Μονές της Κεφαλονιάς, Αγίου
Γερασίμου, Κορωνάτου, Εσταυρωμένου, Άτρου, Αγριλίων, Αγίου Ανδρέου,
Κηπουραίων, Θεμάτων και Σισσίων, σύμφωνα με τον νόμο 1811/19882.
Σύμφωνα με το άρθρο 62 του νόμου 998/199, όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο  του νόμου 280/201 το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου επί
των δασών κλπ στα Ιόνια Νησιά και άλλες περιοχές δεν ισχύει. Αντίθετα το
τεκμήριο κυριότητας ισχύει για τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Κεφαλληνίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 6/2000 γνωμάτευση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Σχετική είναι και η υπ’ αριθμόν 22/201 απόφαση
του Αρείου Πάγου, με την οποία το ανώτατο αυτό δικαστήριο απέρριψε τον
ισχυρισμό του Δημοσίου ότι στην Κεφαλονιά ισχύει υπέρ αυτού το τεκμήριο
κυριότητας στα δάση κ.λπ.
Παραδόξως όμως στο άρθρο 10 του νόμου 208/200 στο οποίο περιγράφονται τα δάση και οι δασικές εκτάσεις για τα οποία δεν προβάλλει δικαιώματα
το Δημόσιο δεν περιλαμβάνονται αυτά της Κεφαλονιάς και των άλλων Ιονίων
Νήσων, πλην των Κυθήρων και Αντικυθήρων. Αλλά και στην υπ’ αριθμόν

1. Οι παραχωρούμενοι στο Δημόσιο βοσκότοποι είναι σχετικά μικρής έκτασης, μικρής
αξίας, εκτός από τους παραχωρούμενους από τη Ι. Μονή Άτρου, που είναι ολόκληρο το βουνό
Άτρος, εκτάσεως .200 στρεμμάτων και βοσκότοπος στη θέση Μπαρράκα Κατάρραχου,
εκτάσεως 2.200 στρεμμάτων, καθώς και οι παραχωρούμενοι από την Ι.Μ. Κηπουραίων βοσκότοποι στη θέση Βοράτο Ιλλάρων (Σουλλάρων) εκτάσεως 20 στρεμμάτων και στη θέση
Ξι Μαντζαβινάτων, εκτάσεως 00 στρεμμάτων.
2. Με τον νόμο 1811/1988 κυρώθηκε η σύμβαση παραχώρησης στο δημόσιο της δασικής και χορτολιβαδικής περιουσίας των Ιερών Μονών, που συμβλήθηκαν σ’ αυτήν. Σε αντάλλαγμα το δημόσιο ανέλαβε τη μισθοδοσία και των ιεροκηρύκων, ενώ ανέλαβε και την υποχρέωση να διαθέτει το 1% του προϋπολογισμού στην εκκλησία για τις ανάγκες της.
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12/950/2-8-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β/288/-9-2016), «Διαδικασία μίσθωσης
βοσκήσιμων γαιών κλπ», ουδεμία μνεία γίνεται για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις (βοσκοτόπια) των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων, με αποτέλεσμα αυτές να μισθώνονται στους κτηνοτρόφους της Κεφαλονιάς από τον Δήμο Κεφαλονιάς, ο οποίος δεν διαθέτει ούτε ένα στρέμμα βοσκότοπου στην Κεφαλονιά.
Κατά το έτος 2018 ο δήμος προέβλεπε στον προϋπολογισμό του στον κωδικό
αριθμό 219.0, «Δικαίωμα βοσκήσιμων εκτάσεων», ποσό .,92 ευρώ. Από
αυτά βεβαιώθηκαν .205,8 ευρώ, και εισπράχτηκαν 268,92 ευρώ.
Αν και όπως αναφέρθηκε παραπάνω το Δημόσιο κατέχει στην Κεφαλονιά
μόνο τα κτήματα για τα οποία έχει νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας, εν τούτοις
έχει μεταβιβάσει στο υπερταμείο (ΕΤΑΔ Α.Ε.) μεγάλες εκτάσεις στον Πόρο,
το Τραπεζάκι και αλλού. Στον Πόρο μάλιστα διενήργησε δύο ανοιχτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς το 201 για τη εκμίσθωση ένδεκα παραθαλάσσιων
οικοπέδων στη θέση Ράγια και δώδεκα οικοπέδων, (με θέα θάλασσα), στη θέση Λεύκες5. Πρόσφατα επίσης παραχωρήθηκαν στην ΕΤΑΔ δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Αργοστολίου, κατά παράβαση μάλιστα του νόμου
89/2018, που απαγορεύει την παραχώρηση δασικών εκτάσεων, οι οποίες
βέβαια ανήκουν στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα.
Εδώ πρέπει να αναφερθεί η περίπτωση του ξενοδοχείου «Ξενία». Όταν αποφασίστηκε η ανέγερση ξενοδοχείου από τον ΕΟΤ στο Αργοστόλι, απαλλοτριώθηκε το οικόπεδο που βρίσκεται δίπλα από το κτήριο του «Ξενία», εκεί όπου
σήμερα έχουν τοποθετηθεί πρόχειρες αίθουσες διδασκαλίας, για τη στέγαση
των σχολείων, των οποίων τα κτήρια έπαθαν ζημιές από τους σεισμούς του
Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 201. Αντί όμως να κτισθεί στο οικόπεδο αυτό,
κτίστηκε στο διπλανό οικόπεδο, όπου προσεισμικά βρίσκονταν οι φυλακές Αργοστολίου, το οποίο ανήκε στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Κεφαλληνίας,
όπως και το διπλανό μικρό οικόπεδο, το οποίο τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα είχαν παραχωρήσει για τη στέγαση του Αρχαιολογικού Μουσείου. Με το
Βασιλικό Διάταγμα αριθμός /12 Ιουνίου 19696 της δικτατορίας τα δύο

. Ο μόνος βοσκότοπος, που ανήκει σίγουρα στον Δήμο Κεφαλονιάς είναι το 15% της νησίδας Πεταλάς (Βλ. παρακάτω). Στη νησίδα αυτή η οικογένεια Αθ. Τσαούση, διατηρεί
εκτροφή βοδιών και αιγοπροβάτων. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Ιονίων
Νήσων το έτος 201 στη νησίδα υπήρχαν 286 βοοειδή και 265 αιγοπρόβατα. (Βλ. ΔΗΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 201-201, σ. 0).
. Βλ. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2018, Διαύγεια.
5. Βλ. Ιστότοπο www.e-publicreal estate.gr.
6. Το διάταγμα αυτό δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αριθ. Α/129/1969 και αναδημοσιεύτηκε,
λόγω κάποιων λαθών στις κορυφές των τοπογραφικών διαγραμμάτων, τα οποία επισυνάπτονταν, στο ΦΕΚ Α/10/1969.
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οικόπεδα έκτασης 5.250 και 50 τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα, ως ανήκοντα δήθεν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το πρώτο και στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων το δεύτερο, παραχωρήθηκαν κατά κυριότητα στον ΕΟΤ. Από
τον πραγματικό ιδιοκτήτη δεν υπήρξε καμιά αντίδραση.
Αλλά δεν είναι μόνο το Δημόσιο και ο Δήμος που καταπατούν την περιουσία των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων. Είναι και πολλοί ιδιώτες, που εκμεταλλευόμενοι τη διαχρονική αδυναμία ή την αδιαφορία του Αδελφάτου να προστατεύσει την περιουσία του, έχουν ιδιοποιηθεί μεγάλες δασικές εκτάσεις.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση οικογένειας στην Παλική που αναγνωρίστηκε με δικαστική απόφαση κυρία έκτασης 1.50 στρεμμάτων ενώ στο συμβόλαιό της αναγραφόταν 250. Κι αυτό γιατί αντίδικος στην δίκη ήταν ο Δήμος
Παλικής και όχι ο ιδιοκτήτης της επιπλέον έκτασης, δηλαδή το Αδελφάτο
των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων.
Θα μπορούσαν ακόμη να αναφερθούν πολλές άλλες περιπτώσεις καταπάτησης δασικών εκτάσεων ιδιοκτησίας των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων,
όπου έχουν εγκατασταθεί ανεμογεννήτριες, κεραίες κινητής τηλεφωνίας,
στύλοι μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης, λατομεία και μεταλλεία, χωρίς καμιά ενόχληση από το Αδελφάτο. Πρόσφατη είναι η περίπτωση
διεκδίκησης ολόκληρης της έκτασης, όπου εγκαταστάθηκαν ανεμογεννήτριες
στη θέση Μωρού στα Καμιναράτα από την Ιερά Μονή Κηπουραίων, ενώ,
σύμφωνα με το κτηματολόγιο της Ι. Μονής8, αλλά και τον πίνακα Γ΄ του
Βασιλικού Διατάγματος της 26-9-1952, το οποίο κυρώνει την σύμβαση της
18-9-1852, όπως προαναφέρθηκε, στη θέση Μωρού η μονή κατέχει μόνο 8
στρέμματα αγρό9, ενώ στη θέση αυτή δεν είχε στην κατοχή της καμιά δασική ή χορτολιβαδική έκταση, ώστε να την παραχωρήσει στο δημόσιο, σύμφωνα
με τον νόμο 1811/198850.

. Το ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ παραχωρήθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο με τη σειρά του το παραχώρησε στον Δήμο Αργοστολίου με χρησιδάνειο διάρκειας είκοσι ετών. Σήμερα στεγάζονται
εκεί υπηρεσίες του Δήμου Κεφαλονιάς. Το διπλανό οικόπεδο, όπου κάποτε υπήρχε η αγγλικανική εκκλησία, έχει γίνει χώρος εναπόθεσης σκουπιδιών.
8. Βλ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, Κηπούρια. Η Ιστορική Μονή του Ευαγγελισμού
(159-2012) Ένας Θύλακας Παράδοσης, Τέχνης, Παιδείας, Αθήνα, 201, σ. 118.
9. Στον πίνακα αυτόν η τοποθεσία αναφέρεται λάθος ως Μορδι.
50. Βλ. Β. Διάταγμα 26-9-1852, πίνακας Γ΄, σ. 2100. Την έκταση στην οποία εγκαταστάθηκαν οι ανεμογεννήτριες στη θέση Μωρού Καμιναράτων το Δασαρχείο τη χαρακτήρισε
ως δημόσια, γεγονός το οποίο δεν αληθεύει, αφού το Δημόσιο δεν την απέκτησε με κανένα
τρόπο, ούτε διαθέτει κανένα νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας. Η έκταση αυτή, εκτός από τα οκτώ
στρέμματα αγρό της Ι. Μονής Κηπουραίων ανήκει στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Κεφαλληνίας, σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί προηγουμένως. Το Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας,
που δέχτηκε ότι η έκταση ανήκει στη μονή, παραπλανήθηκε από τις μαρτυρίες των κατοίκων
της περιοχής και δεν αναζήτησε τους τίτλους ιδιοκτησίας της μονής.
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Όπως προαναφέρθηκε στην εγχώρια περιουσία των νησιών κατά την περίοδο της Αγγλικής Προστασίας ανήκαν και οι νησίδες και βραχονησίδες που βρίσκονται γύρω από τα νησιά. Αλλά και σύμφωνα με τον νόμο 116/1988 στην
Εγχώρια Περιουσία Κυθήρων και Αντικυθήρων ανήκουν και οι νησίδες και
βραχονησίδες, που βρίσκονται γύρω από τα δύο νησιά. Επομένως στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Κεφαλληνίας ανήκουν και οι νησίδες και βραχονησίδες που υπάρχουν γύρω από την Κεφαλονιά, καθώς και όσα από τα νησιά των
Εχινάδων υπάγονται στην Κεφαλονιά51. Άξια λόγου είναι μόνο τα μεγαλύτερα
νησιά, όπως το μεγάλο νησί των Βαρδιάνων π.χ., όπου η Ι. Μονή Κηπουραίων
διαθέτει αγρό 120 στρεμμάτων.Σημαντικής αξίας όμως είναι τα νησιά των
Εχινάδων Έξω Πέτρα, Καλόγερος, Λαμπρινή, Άπασα, Γκράβαρης, Μόδι και
Σωρός, Ξεροπούλα, Ξεροπούλα, Πίστρος, Πράσο, Σοφία Τσακαλονήσι και Φίλιππος. Πολλά από τα νησιά αυτά διεκδικούνται από διάφορους, που επικαλούνται αμφιβόλου αξιοπιστίας τίτλους, στο διαδίκτυο μάλιστα υπάρχουν πολλές
αγγελίες πώλησης, με ποσά που φτάνουν σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.
Είναι πραγματικά κρίμα τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Κεφαλληνίας
να διαθέτουν περιουσία αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ και να μην εισπράττουν ούτε ένα ευρώ από την εκμετάλλευσή της. Γι’ αυτό τεράστια ευθύνη
έχουν όσοι διαχρονικά διοίκησαν αυτό το ίδρυμα, αλλά και κυρίως αυτοί που
τους ορίζουν, όπως η Διαχειριστική Επιτροπή του Βαλλιανείου Κληροδοτήματος. Την ίδια ευθύνη φέρουν και όσοι από τον νόμο τάχθηκαν να εποπτεύουν
και να ελέγχουν τη λειτουργία των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων.

SUMMARY

Domestic Property was called the Public Estate of each state-island of the
United States of the Ionian Islands, during the British Protection. This estate
constituted all non-private or ecclesiastical: Urban property (houses and plots),
rural property (fields, gardens, olive groves and vineries), forests, forestlands
and pasturelands, fish farms, salt lakes,islets, and rocky islets. It also included
all public things like roads, squares, springs, ports, docks e.t.c.

51. Από τις Εχινάδες η νησίδα Πεταλάς ανήκει κατά 85% στην οικογένεια του προσφάτως αποθανόντος Αθανασίου Τσαούση και κατά 15% στον Δήμο Κεφαλληνίας (10% ως διάδοχος του Δήμου Πυλαρέων και 5% ως διάδοχος του Δήμου Αργοστολίου). Μετά την ίδρυση
του Δήμου Σάμης το 10% θα πρέπει να περιέλθει στον δήμο αυτόν. (Βλ. Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αριθ. 28/1996). Τα νησιά των Εχινάδων Δρακονέρα, Καρλονήσι, Ποντικός, Προβάτι, Βρόμωνας, Κουνέλι, Μάκρη και Οξειά υπάγονται στην Ιθάκη.
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The central government legally possessed only the following· which was
stipulated by The Treaty of Paris (1815) Article 5 – the fortresses, military
camps and other buildings of military nature.
After the Union of the Ionian Islands with Greece, the estate of the Ionian
Islands of Zante, Lefkada and Corfu was distributed to the municipalities of
each island according to their population. However, the same regime which was
in effect during the British Protection applied in Kithira and Antikithira. The
government didn’t provide for the little islands of Ithaki, Meganisi, Paxos and
Antipaxos.
On the island of Kefalonia, the domestic estate wasn’t distributed to the
municipalities, but was given to the foundation “The Cefalonian Charity Foundation” which was founded with the objective to preserve three philanthropic
institutions the nursery, hospital and the poor house. In fact, the nursery and the
poor house didn’t operate independently, but as part of the hospital which was in
operation until August of 195, where it was totally destroyed by earthquakes of
that same year.
After the 195 earthquakes only the poor house was in operation. It was
renamed “Retirement Home” and is still in operation by that same name.
The urban and rural property of the Kefalonian Charity Foundation was
sold for the maintenance of the three institutions as well as for the payment of
debts for the Domestic Property. However, the forests, woodlands, grassland
areas as well as whatever else was in them like caves, mines, quarries e.t.c. which
don’t yield any income to the Philanthropic Institutions remained in their
ownership.
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ΤΟ ΚαΘΕςΤως ΤΗς αΓρΟΛΗψιας
ςΤΗΝ ΠαΛιΚΗ ΤΗς ΚΕφαΛΟΝιας ΤΟΝ ιΘ΄ αιωΝα
Θεοδόσης Μοσχόπουλος

Η Παλική ως αυτοδύναμη οικονομική ζώνη
από τους χρόνους της βενετικής κυριαρχίας υπήρξε στην Παλική μια κοινωνική διαφοροποίηση σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της Κεφαλονιάς. Ο
κάμπος της νότιας Παλικής είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και η ευφορότερη
πεδινή περιοχή της Κεφαλονιάς. Γι’ αυτό και η πυκνότητα των φεουδαρχικών
γαιών ήταν εκεί ηυξημένη. Οι κάτοικοι της υπαίθρου ήταν κυρίως αγρότες. Οι
περισσότεροι απ’ αυτούς, ακτήμονες ή μικροϊδιοκτήτες, ήταν εξαρτημένοι από
κάποιο φέουδο1, είτε αυτό ανήκε σε ιδιώτη είτε ανήκε στην Εκκλησία.
Οι μεγάλες ιδιοκτησίες φεουδαρχικού τύπου ανήκαν σε πέντε γηγενείς,
παλαιές οικογένειες: του Τυπάλδου, του Τσιτσέλη, του Κλαδά, του Πινιατώρου και του Κατσαΐτη. Τα συμφέροντα των οικογενειών αυτών αφορούσαν,
σχεδόν αποκλειστικά, την περιοχή της νότιας Παλικής, όπου κυριαρχούσε η
μεγάλη ιδιοκτησία.
Οι Τυπάλδοι2 ήταν η μόνη, ίσως, οικογένεια της Παλικής που μπορούσε να
θεωρηθεί οικογένεια μεγαλογαιοκτημόνων. Ήταν όλοι εγκατεστημένοι στο
Ληξούρι με πολλά ακίνητα και οικόπεδα μέσα στην πόλη και μεγάλα αγροκτήματα στο ςαμόλι, στον Μερσιά, στις αμμουδαρές και στα Τυπαλδάτα
(περιβόλια Τυπάλδου-Μπασιά) με ισόβια προνόμια και αναπαλλοτρίωτα κληρονομικά δικαιώματα. Η οικογένεια ήταν γραμμένη στη Χρυσή Βίβλο και

1. Η λέξη φέουδο προέρχεται από τη λατινική λέξη feudum, βενετ. feudo, με αρχική σημασία το ποίμνιο και στη συνέχεια την περιουσία. Έχει ως αντίστοιχες έννοιες την πρόνοια
των Βυζαντινών, το τιμάριο των Οθωμανών και το τσιφλίκι στην ηπειρωτική Ελλάδα επί
τουρκοκρατίας και αργότερα.
2. Οι Τυπάλδοι κατάγονται από τη Νεάπολη και απώτερα από τη Γερμανία. Το όνομα της
οικογένειας ήταν αρχικά Τεομπάλντι (Teobaldi) και στη συνέχεια Τεμπάλντι (Tebaldi). Γενάρχης της οικογένειας ήταν ο Κολέλας Τυπάλδος, ο οποίος το 1408 στάλθηκε από τον βασιλιά της Νεαπόλεως Λαδίσλαο (1375-1414) στην Κεφαλονιά για να αποκαταστήσει εκεί την
τάξη που είχε διασαλευθεί. ΗΛιας ΤςιΤςΕΛΗς, Κεφαλληνιακά ςύμμικτα, τόμ. α΄, σ. 633.
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πολλά μέλη της εχρημάτισαν, επί ενετοκρατίας σύνδικοι της Κοινότητας
(magnifica ο fedelissima communita), όπως ο Άγγελος Τυπάλδος (1674), ο
Κωνσταντίνος Τυπάλδος (1697), ο Μάρκος Τυπάλδος (1748) και ο Τιμόθεος
Τυπάλδος (1760)3.
Η οικογένεια Τσιτσέλη4 αποτελείτο από δύο κλάδους, τον κλάδο του αγγέλου Τσιτσέλη (αντζουλάκη) με μεγάλα κτήματα, κυρίως σταφιδαμπέλους,
στα Βάτσα και στον Πλατυμπόρο και τον άλλο κλάδο του Παναγή Τσιτσέλη
με κτήματα στην Ποθού και στο Ποτάμι. Η οικογένεια του αγγέλου Τσιτσέλη είχε την έπαυλη με τους υπηρέτες στον Πλατυμπόρο, όπου γεννήθηκε ο
ιστοριοδίφης Ηλίας Τσιτσέλης (1850-1927). Η άλλη οικογένεια του Παναγή
Τσιτσέλη είχε κι αυτή την επιβλητική έπαυλή της, με υπηρέτες και στάβλους
για τα άλογα, πάνω στον πευκόφυτο γήλοφο του αγίου Κωνσταντίνου.
Η οικογένεια Κλαδά5 ήταν κι αυτή χωρισμένη σε δύο κλάδους. Ο πρώτος
κλάδος ήταν της Γέτας Κλαδά με ακίνητα στο Ληξούρι και κτήματα στο
ακρωτήρι. Ο δεύτερος κλάδος ήταν του Πέτρου Κλαδά με μεγάλη κτηματική
περιουσία στη Λάμια, στον αριμιά και στον Κάβο του ςκίνου.
Η οικογένεια Πινιατώρου6 είχε τεράστια κτηματική περιουσία σ’ ολόκλη-

3. Ό.π., τόμ. Β΄, σσ. 544-546.
4. Η οικογένεια Τσιτσέλη ή Τζιτζέλη (Gigeli) είναι ιταλικής καταγωγής. από την ιταλία
μετανάστευσε στην Πελοπόννησο και κατά το τέλος του ιΖ΄ αιώνα μέλη της εγκαταστάθηκαν στην Κεφαλονιά. Είναι από τις πρώτες οικογένειες που ενεγράφησαν επί πληρωμή στη
Χρυσή Βίβλο το 1751 επί προνοητού Π. Τσικόγια. ΗΛιας ΤςιΤςΕΛΗς, Κεφαλληνιακά ςύμμικτα, τόμ. α΄, σ. 621.
5. Η οικογένεια Κλαδά είναι ηπειρωτικής καταγωγής. από τη Χιμάρα της Βορείου Ηπείρου μετανάστευσε στην Πελοπόννησο τον ιΕ΄ αιώνα κατά τις ομαδικές αλβανικές μετακινήσεις
προς τη νότια Ελλάδα. Γενάρχης της οικογένειας ήταν ο Θεόδωρος Κλαδάς, του οποίου ο γιος,
ο Κορκόδυλος υπήρξε ηγέτης επαναστατικών κινημάτων στην Πελοπόννησο εναντίον των
Τούρκων (1425-1490). Το 1490 κατά τη διάρκεια μάχης στην περιοχή της Μάνης αιχμαλωτίστηκε και θανατώθηκε με βασανιστήρια. Ο γιος του Θεόδωρος αναγκάσθηκε να εγκαταλείψει
την Πελοπόννησο και το 1514 εγκαταστάθηκε στην Κεφαλονιά. Η βενετική διοίκηση απένειμε
σ’ αυτόν μεγάλα φέουδα και τον διόρισε αρχηγό στρατιάς στην Κεφαλονιά και τη Δαλματία. Η
οικογένεια ενεγράφη στη Χρυσή Βίβλο των ευγενών του νησιού ανάμεσα στα έτη 1593 και
1604. απενεμήθη σ’ αυτήν ο τίτλος του κόμητος το 1700 και το 1803 ανεγνιυρίσθη από την ιόνιο Γερουσία. ΗΛιας ΤςιΤςΕΛΗς, Κεφαλληνιακά ςύμμικτα, τόμ. α΄, σ. 253.
6. Η οικογένεια Πινιατώρου κατάγεται από τη ςικελία. Γενάρχης της οικογένειας θεωρείται ο Γεώργιος Πινιατώρος, ο οποίος από τη ςικελία μετανάστευσε στην Κεφαλονιά γύρω
στο 1500 και πέθανε εκεί το 1524. Οι απόγονοί του ενεγράφησαν στη Χρυσή Βίβλο των ευγενών του νησιού ανάμεσα στα έτη 1593 και 1604. Η οικογένεια αρχικά είχε εγκατασταθεί στα
ςπήλια και αργότερα στη Λάση. Είχε δύο ιδιωτικές, πατρωνικές εκκλησίες, τον Άγιο αθανάσιο στη Λάση και τον Άγιο ιωάννη στον Κούταβο. Όλες σχεδόν οι αριστοκρατικές οικογένειες είχαν δικές τους εκκλησίες (cappelle) κυρίως στα κτήματά τους. Μέσα στις εκκλησίες
αυτές είχαν και τους τάφους τους ως άλλοι φαραώ μέσα στις πυραμίδες. ΗΛιας ΤςιΤςΕΛΗς,
Κεφαλληνιακά ςύμμικτα, τόμ. α΄, σ. 528.
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ρη την Κεφαλονιά. ςτη νότια Παλική είχε κτήματα στην Ποθού, στον ςκίνο
και στην παραθαλάσσια περιοχή φραγκάτα, στο νότιο μέρος του νησιού. Η
κτηματική αυτή περιουσία επωλήθη από τους κληρονόμους του Νικολάου Πινιατώρου γύρω στο 1920 και περιήλθε στους αδελφούς Ευάγγελο και ιωάννη
Γαλάτη (Πιτσούνας).
Η οικογένεια Κατσαΐτη7 είχε κτήματα στον Πλατύ Γιαλό, βορειοανατολικά του αηξουρίου, όπου σήμερα υπάρχει η εκκλησία του αγίου ςπυρίδωνα.
Ολόκληρη η περιοχή ήταν γνωστή μέχρι πρότινος με την ονομασία Κατσαϊτέικα. Μεγάλα κτήματα είχε επίσης στην παραθαλάσσια περιοχή νότια του
νησιού από το ακρωτήριο του αγίου Γεωργίου, στα Μιχαλιτσάτα, μέχρι τον
Άγιο ισίδωρο.
Μεγάλη σε μέγεθος και με το ίδιο φεουδαρχικό καθεστώς ήταν και η κτηματική περιουσία της Εκκλησίας, την οποία φυσικά ενέμετο η αρχιεπισκοπή
του νησιού. Η μονή Κηπουραίων, για παράδειγμα, είχε πολλά και μεγάλα
κτήματα στη Λαγκάδα, στον Άι Γιάννη, στο Τριβί, στα Λαγκαδάκια, κάτω
από τη Λάμια, στον Άι Γιώργη και στον αριμιά. Η κτηματική περιουσία της
μονής εκτεινόταν από τον Ταφιό μέχρι τον Γερογόμπο, στη νοτιοδυτική εσχατιά του νησιού.
Tο 1207, επί Ματθαίου Ορσίνι, καταργήθηκε η ορθόδοξη Επισκοπή Κεφαλληνίας και αντικαταστάθηκε από την καθολική επισκοπή. Οι καθολικοί
επίσκοποι που αντικατέστησαν τους ορθόδοξους υπήχθησαν τότε στη διοίκηση
της Μητροπόλεως Κορίνθου. Η ορθόδοξη επισκοπή δεν καταργήθηκε τότε μόνο στην Κεφαλονιά και στα υπόλοιπα ιόνια νησιά, αλλά σε όλη τη φραγκοκρατούμενη Ελλάδα κατ’ απαίτηση του Πάπα. Οι Πάπες όλο το χρονικό διάστημα της φραγκοκρατίας μεταχειρίστηκαν δόλια και ποταπά μέσα για να
εξαναγκάσουν τους ορθόδοξους Έλληνες να υποταχθούν στην εκκλησία της
ρώμης. Όλη η φραγκοκρατούμενη Ελλάδα δεχόταν τότε τα αλλεπάλληλα
κύματα του δυτικού εκκλησιαστικού επεκτατισμού.
Το 1264 συντάχθηκε κατάλογος των κτημάτων της καθολικής επισκοπής
στην Κεφαλονιά γνωστός με την ονομασία πρακτικό της Λατινικής Επισκοπής. ςύμφωνα με το πρακτικό αυτό η κτηματική περιουσία της καθολικής
επισκοπής, όπως κατανέμεται ποσοστιαία στις περιοχές της Κεφαλονιάς εμφανίζεται ως εξής: Παλική 39%, Θηνιά 4%, Πύλαρος 1%, Έρισος 2%, ςάμη
4%, Κρανιά και Κούταβος 19%, Ποταμιάνα 2%, Ομαλά 9%, αράκλι και Κορωνόι 21%8.
7. Η οικογένεια Κατσαΐτη καταγόταν από την Τραπεζούντα. Μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως μετανάστευσε στην Κεφαλονιά και ενεγράφη στη Χρυσή Βίβλο ανάμεσα
στα έτη 1593 και 1604. ΗΛιας ΤςιΤςΕΛΗς, Κεφαλληνιακά ςύμμικτα, τόμ. α΄, σ. 230.
8. ΘΗςΕας ςΤ. ΤΖαΝΝΕΤαΤΟς, Το Πρακτικόν της Λατινικής Επισκοπής Κεφαλληνίας
και η επιτομή αυτού, αθήνα 1965.
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Όταν έγινε η ανασύσταση της ορθόδοξης επισκοπής στην Κεφαλονιά, επί
ηγεμονίας Λεονάρδου Γ΄ των Τόκκων, πιθανόν το 1448, με πρώτο ορθόδοξο
επίσκοπο τον Γεράσιμο Λοβέρδο, η έγγειος ιδιοκτησία της καθολικής επισκοπής, αλλάζοντας πρόσωπο και δόγμα, πέρασε στη δικαιοδοσία της ορθόδοξης
επισκοπής. Η εκκλησία είτε ως ορθόδοξη είτε ως καθολική παρέμεινε αταλάντευτα ένας μεγάλος γαιοκτήμονας και χωροδεσπότης. Παράλληλα με τους
ιδιώτες φεουδάρχες επέβαλε πλήθος αγροληπτικών βαρών στους μικροκαλλιεργητές που είχαν τη νομή των κτημάτων της και πότιζαν καθημερινά τη
γη με τον ιδρώτα τους. Και δεν αρκείτο μόνο σ’ αυτό, αλλά κάλυπτε και ιδεολογικά την άκαμπτη φεουδαρχική διαστρωμάτωση, ερμηνεύοντας ως θεία
βούληση την ύπαρξη τριών κοινωνικών τάξεων με τα αντίστοιχα δικαιώματα
και υποχρεώσεις: οι άρχοντες να αποτελούν την τάξη των υπερασπιστών της
γης, ο ανώτερος κλήρος να αποτελεί την τάξη των εκπροσώπων του Θεού και
όλοι οι άλλοι την τάξη των υπόχρεων εργασίας χωρίς κοσμικά ή ιδεολογικά δικαιώματα.
Το σύστημα της μεγάλης γαιοκτησίας που υπήρχε στους χρόνους της βενετοκρατίας, ως γνωστό, διατηρήθηκε και κατά την περίοδο της αγγλοκρατίας και γενικότερα κατά τον ιΘ΄ αιώνα με ελάχιστες ρυθμίσεις και παρέμεινε σαν κοινωνική αντίληψη, δημιουργώντας έντονες κοινωνικές αντιθέσεις9.
Εφόσον τα 3/4 της καλλιεργούμενης γης στην Κεφαλονιά ανήκαν σε ιδιώτες
μεγαλοκτηματίες και στο ιερατείο, ήταν φυσικό να δημιουργηθούν αντιθέσεις
ανάμεσα στους μεγάλο κτηματίες και στους μικροκαλλιεργητές που κορυφώθηκαν στα μέσα του ιΘ΄ αιώνα με τις εξεγέρσεις των χωρικών. Εδώ πρέπει να
σημειωθεί ότι οι υποκινητές των εξεγέρσεων και των πολιτικών εκδηλώσεων
σε πολλές περιπτώσεις ήταν άνθρωποι που ανήκαν στη μεγαλοαστική τάξη
του νησιού, μεγαλέμποροι ή γαιοκτήμονες. Το γεγονός αυτό έθιγε το γόητρο
των Άγγλων, έτσι ώστε ο Άγγλος τοποτηρητής D’Everton σε αναφορά του να
σημειώνει: «Εκείνοι που συμμετείχαν στα επεισόδια» (αναφέρεται στο συλλαλητήριο που έγινε στο αργοστόλι την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής του
1848) «δεν ήταν μερικοί τεχνίτες ή χωρικοί, αλλά οι γιοι των πρώτων οικογενειών του νησιού, των οποίων οι γονείς και οι συγγενείς επλούτισαν από τη
γενναιοδωρία της κυβερνήσεως»10.
ςτην Παλική σημαντική ήταν η παραγωγή λαδιού και κρασιού. Κύρια
όμως παραγωγή της νότιας Παλικής από τις αρχές του δεκάτου ενάτου αιώ-

9. ΓΕωρΓιΟς Ν. ΜΟςΧΟΠΟυΛΟς, ιστορία της Κεφαλονιάς (1797-1940), αθήνα 2010, σ.
89.
10. ΜιραΝΤα ΠαξιΜαΔΟΠΟυΛΟυ-ςΤαυριΝΟυ, Οι εξεγέρσεις της Κεφαλληνίας κατά τα
έτη 1848 και 1849, εκδ. Εταιρείας Κεφαλληνιακών ιστορικών Ερευνών, αθήνα 1980, σ. 90
και σ. 16.
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να μέχρι τα μέσα του εικοστού ήταν η σταφίδα, η μαύρη σταφίδα, η λεγάμενη
κορινθιακή, η οποία σε αποξηραμένη μορφή είχε μεγάλη ζήτηση στις ξένες
αγορές. Η παραγωγή σταφίδας σε ολόκληρη την Κεφαλονιά το 1803 ήταν
4.000.000 λίτρες με εμπορικά κέντρα εξαγωγών το Λονδίνο, το αμβούργο, το
ρότερνταμ και την Τεργέστη11.
Χωρίς αυτό να θεωρηθεί υπερβολή, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τη
νότια Παλική ως αυτοδύναμη οικονομική ζώνη. Όλοι οι οικισμοί της υπαίθρου
λειτουργούσαν δορυφορικά σε σχέση με το Ληξούρι που ήταν το κέντρο των
εμπορικών συναλλαγών. Οι σέμπροι12 παρέδιδαν το γεώμορο ή γήμορο στον
άρχοντα που είχε την κατοικία του στο Ληξούρι. Επειδή η μικρή αυτή πόλη
αποτελούσε το κέντρο της εμπορικής συναλλαγής ήταν φυσικό να αποκτήσει
και «αστικά» χαρακτηριστικά. Όλα τα συμβόλαια συντάσσονταν με έδρα το
Ληξούρι και όλες οι δανειστικές ή ορθότερα, τοκογλυφικές δραστηριότητες είχαν ως επίκεντρο το Ληξούρι, την όμορφη χωροπούλα του Λασκαράτου για
τους αστούς, αλλά και τόσο μισητή ως άλλη ςαμάρεια, στους εξαθλιωμένους
κολλήγους της υπαίθρου. Το έλεγε και η παροιμία:

από φίλο Χωραΐτη
κάλλιο σκύλο από την Κρήτη.
(Η Κρήτη φημιζόταν για τ’ άγρια σκυλιά της.)
Όλα τα αγροτικά προϊόντα της Παλικής κατέληγαν στο Ληξούρι είτε ως
γαιοπρόσοδοι είτε ως σοδειές, οι οποίες κατά κανόνα προαγοράζονταν έναντι
του χρέους του γεωργού, ο οποίος ήταν κάτοικος της υπαίθρου ή έμενε στο
Ληξούρι, αλλά καλλιεργούσε αγροτεμάχια στην ύπαιθρο. Οι γεωργοί δανείζονταν χρήματα από τους σταφιδέμπορους. από τα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα η οικονομική ισχύς είχε μετατοπιστεί από τους αριστοκράτες γαιοκτήμονες στους σταφιδέμπορους. Οι τόκοι δανεισμού ήταν μεγάλοι και ο πιστωτής
σταφιδέμπορος, παρότι εισέπραττε το κεφάλαιο, τον τόκο και κάτι παραπάνω
παρίστατο ακόμη πιστωτής και για την επόμενη χρονιά, με αποτέλεσμα η
εξόφληση του χρέους να καταλήγει πολλές φορές στην απώλεια της μικρής
περιουσίας του οφειλέτη.

11. ςΠυρΟς αςΔραΧας, Ελληνική οικονομική ιστορία, πολιτιστικό ίδρυμα ομίλου Πειραιώς, αθήνα 2003, τόμ. α΄, σ. 279.
12. ςέμπρος είναι ο επίμορτος καλλιεργητής, ο αγρότης που καλλιεργεί ξένα κτήματα
και παίρνει μερίδιο από τα εισοδήματα, κολλήγος. Ο ΗΛιας ΤςιΤςΕΛΗς υποθέτει ότι η λέξη
προέρχεται από το συνέμπορος (ςύμμικτα, τόμ. Γ΄, σ. 434. ςύμφωνα με το λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη είναι η σερβοκροατική λέξη sebru που σημαίνει συνεταίρος.
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Οι αγροληψίες
Μια βάρβαρη νομοθεσία αφορούσε την καλούμενη αγροληψία που επεσώρευσε πάνω στα αγροτικά κτήματα της Παλικής και γενικά της Κεφαλονιάς
δυσβάστακτα βάρη. Η νομοθεσία αυτή εξανάγκασε τους γεωργούς να παραδοθούν άνευ όρων στους μεγαλοκτηματίες και να καταβάλλουν σ’ αυτούς το
γήμορο ανελλιπώς και απροφασίστως.
αγροληψία είναι η μίσθωση αγροτικού κτήματος, σύμφωνα με την οποία
ως μίσθωμα συμφωνείται μέρος των παραγομένων καρπών ή καθορισμένη
νομισματική αξία. Ο μισθωτής καλείται αγρολήπτης και ο γαιοκτήμονας
αγροδότης. Ο πρώτος δεν έχει κανένα εμπράγματο δικαίωμα πάνω στο αγρόκτημα όσα χρόνια και αν διαρκεί η σύμβαση της μίσθωσης. Το αγρόκτημα
ανήκει αποκλειστικά και εσαεί στον μεγαλοκτηματία. Ο μισθωτής έχει μόνο
το δικαίωμα της χρήσεως του κτήματος.
Οι γαιοκτήμονες κατά κανόνα ζούσαν στις πόλεις και τη διαχείριση των
κτημάτων τους την ανέθεταν σε επιστάτες αδίστακτους και θρασείς, οι οποίοι
ήταν ελεύθεροι να εκβιάζουν κατά βούληση τους σέμπρους, εν αγνοία πολλές
φορές του γαιοκτήμονα.
Η διανομή της συγκομιδής, όταν επρόκειτο για ελαιόλαδο, γινόταν με βάση την εκτίμηση που έκαναν στα ελαιόδεντρα επαγγελματίες εκτιμητές, οι
λεγόμενοι στιμαδόροι, που πληρώνονταν από τον ιδιοκτήτη του ελαιώνα. Η
μοιρασιά της αποξηραμένης σταφίδας γινόταν στα αλώνια του αφέντη και
πάντα βράδυ για ευνόητους λόγους. Ο σέμπρος την ώρα της μοιρασιάς έβλεπε
το δολερό ύφος του αφέντη και καταλάβαινε ότι μπροστά στα μάτια του πήγαινε να τον γελάσει.
«Βλέπεις, σέμπρε;», ρωτούσε μ’ ένα γαλίφικο χαμόγελο ο αφέντης.
«Βλέπει ο Θεός, αφέντη», του απαντούσε ο σέμπρος που αδύναμος και
καρτερικός, όπως ήταν, αντιμετώπιζε μοιρολατρικά την κατάσταση13.
ςτη διάρκεια του δέκατου ένατου αιώνα επιβαλλόταν στο νησί η μονοκαλλιέργεια της μαύρης σταφίδας. απαγορευόταν ρητώς η καλλιέργεια δημη-

13. ΓρΗΓΟρΗς αΝΤ. ΜΟςΧΟΠΟυΛΟς, Κοινωνικοί αγώνες του εφτανησιακού λαού, ΟΔΕΒ,
σ. 22, όπου δημοσιεύονται παροιμίες αναφερόμενες στις σχέσεις γεωργών και αρχόντων παρμένες από τις συλλογές Ν. ανδριώτη, Γ. Καββαδία και Δημ. Λουκάτου. Ο Γρηγόρης Μοσχόπουλος σχολιάζοντας την παραπάνω παροιμία γράφει: «Η πιο πάνω παροιμία στη διαλογική
της μορφή έχει και μια δόση ειρωνείας για τους αγρότες που παίρνουν μια χαλαρή στάση
απέναντι στην απανθρωπιά του άρχοντα. ψέγει όσους αφήνουν στον Θεό το έργο να τιμωρήσει τους άρχοντες για την απληστία τους. Δεν μπορεί παρά να γεμίσει οργή η ψυχή των αδικουμένων σαν αναταραχτεί η συνείδησή τους από την καυστικότητα της παροιμίας, όταν
αφήσουν το νου τους να πλανέψει μέσα στην πραγματική κατάσταση που τη δημιούργησε».
Ό.π., σ. 23, σημ. 9α.
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τριακών. Το μέτρο αυτό είχε σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή των γεωργών, γιατί λόγω της ανεπάρκειας σιτηρών η τιμή του ψωμιού είχε ανέβει στα ύψη. Η
εντατική καλλιέργεια της σταφίδας οφειλόταν βέβαια στην υψηλή τιμή του
προϊόντος, αλλά και κυρίως στη ζήτηση του είδους αυτού, από τις αγορές του
εξωτερικού.
Οι αγροληψίες διαιώνιζαν μια σιωπηρή πάλη μεταξύ αγροδότη και αγρολήπτη. Ήταν δύο ειδών, οι πρόσκαιρες και οι διηνεκείς αγροληψίες, γνωστές
στην Κεφαλονιά ως νομές. Οι αμοιβαίες υποχρεώσεις σέμπρου και γαιοκτήμονα καθορίζονταν με συμβόλαιο. Η πρόσοδος του γαιοκτήμονα μπορούσε να
ήταν είτε σε είδος, δηλαδή μερίδιο επί της παραγωγής, το λεγόμενο γήμορο,
είτε σε χρήμα, το λεγόμενο πάκτο.
από την πλευρά των γαιοκτημόνων η προτίμησή τους σε συμβάσεις τύπου
πάκτου δείχνει ότι στόχευαν στην εξασφάλιση σταθερών εσόδων. ςτα κατάστιχα των συμβολαιογράφων εκείνης της εποχής οι αγροληπτικές συμβάσεις που
στόχευαν στην εξασφάλιση πάγιου εισοδήματος σε χρήμα έχουν μεγαλύτερη
συχνότητα εμφάνισης από τις συμβάσεις που κατοχύρωναν μερίδιο από την
παραγωγή. Όλες οι συμβάσεις συντάσσονταν πάντα με επαχθείς και δυσβάστακτους όρους για τον σέμπρο. ςτις 3 Οκτωβρίου 1925, λόγου χάρη, υπογράφεται στο Ληξούρι, στο συμβολαιογραφείο του Γεράσιμου Γεωργίου Λοβέρδου
με αριθμό 16302 η παρακάτω σύμβαση μεταξύ γαιοκτήμονα και σέμπρου:

Μίσθωση δρχ. 1500.
«Ὁ Πέτρος Κλαδὰς τοῦ Χαραλάμπους, κτηματίας, ἐκμισθεῖ στὸν
Θεοδόσιο Μοσχόπουλο τοῦ Θεοδώρου ἀκκαλιέργητον ἀγρὸν εἰς θέσιν
Κοκκινόγιο τῆς κοινότητος Χαβριάτων ἐκτάσεως βατσελίων14 περίπου
δέκα ἐπὶ μίαν δεκαετίαν15 ἀρχομένην ἀπὸ σήμερον 1925 καὶ λήγουσαν
τὸν αὔγουστον τοῦ ἔτους 1935 ἐπὶ καταβολῇ ἐτησίως λόγῳ μισθώσεως
κοιλῶν16 κριθῆς τριάκοντα ἀποτιμηθέντων διὰ τὴν τοῦ χαρτοσήμου
ἐπιβολὴν εἰς δραχμὰς χιλίας πεντακοσίας, πρὸς δραχμὰς πεντήκοντα

14. ςτις τρέχουσες συναλλαγές στην Παλική μεταξύ 16ου και 17ου αιώνα το μόδι (1200
τ.μ.) αντικαταστάθηκε από το βατσέλι (800 τ.μ.) και την υποδιαίρεσή του ταγάρι (1/4 του
βατσελιού), ενώ παράλληλα εγκαταλέίφθηκε η συνήθεια να μετρώνται με διαφορετικό μέτρο
τα είδη των αγροτεμαχίων, χωράφια σε βατσέλια και αμπέλια σε τζαπιά (1 τζαπί = 400 τ.μ.),
και χρησιμοποιήθηκε ως κοινό μέτρο επιφάνειας, το βατσέλι. ςΤαΜαΤΟυΛα ΖαΠαΝΤΗ, Κεφαλονιά 1500-1571. Η συγκρότηση της κοινωνίας του νησιού, Θεσσαλονίκη, 1999, σ. 208.
15. Η χρονική διάρκεια των δέκα ετών σηματοδοτεί την υποχώρηση της δυνατότητας που
είχε ο σέμπρος να θεμελιώσει διηνεκές δικαίωμα στο αγρόκτημα.
16. Το βατσέλι ως μέτρο χωρητικότητας σιτηρών και ξηρών καρπών ισοδυναμεί με 1,25
κοιλά. Το κοιλό ισοδυναμεί με 80 βενετικές λίτρες ή 30,768 kgr. Με βάση την τιμή του κοιλού
το βατσέλι ισοδυναμεί με 100 βενετικές λίτρες ή περίπου 37 kgr.
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ἕκαστον κοιλόν, παραδοτέων τῶν μισθωμάτων τούτων ἐν Ληξουρίῳ
πρὸς τὸν ἐκμισθωτὴν παρὰ τοῦ μισθωτοῦ μέχρι τῆς 15η (δεκάτης πέμπτης) Ἰουλίου ἑκάστου ἔτους. Ἡ μὴ ἔγκαιρος καταβολὴ οἱουδήποτε
μισθώματος συνεπάγεται τὴν ἀποζημίωσιν τοῦ ἐκμισθωτοῦ καὶ τὴν
μονομερὴ διάλυσιν τῆς παρούσης μισθώσεως παρὰ τοῦ ἐκμισθωτοῦ.
Κατὰ δὲ τὸ διάστημα τῆς δεκαετίας καὶ διαρκούσης τῆς παρούσης μισθώσεως θά δικαιοῦται ὁ Πέτρος Κλαδὰς νὰ βόσκει τὸ προβατοποίμνιον αὐτοῦ εἰς τὰ θερισμένα ὡς ἄνω χωράφια καὶ εἰς ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα
τυχὸν ἤθελον μείνει ἀκαλλιέργητα».
Τα σχόλια, περιττεύουν.
Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι και τούτο προερχόμενο από προφορική μαρτυρία:
Οι ακτήμονες γεωργοί όφειλαν στον αφέντη όχι μόνο προσφορά υπηρεσιών
αλλά και υπακοή. Δεν τον χαιρετούσαν απλώς αλλά τον προσκυνούσαν και εν
απουσία του προσκυνούσαν το πορτόνι του σπιτιού του. Το «προσκυνώ, αφέντη» ήταν καθημερινή φράση στο στόμα του σέμπρου. Το βάρβαρο αυτό καθεστώς απαιτούσε από τα όργανα του αφέντη (επιστάτες, μπράβους) την επιβολή σκληρής πειθαρχίας που οδηγούσε πολλές φορές σε έκρυθμες καταστάσεις
και εξεγέρσεις.
ςυγγενής θεσμός εξάλλου ήταν η διηνεκής αγροληψία, όπως ευρύτερα
ήταν γνωστή η νομή. Ο μεγαλοκτηματίας στη σχέση αυτή βάζει τη γη. Ο
καλλιεργητής προσφέρει την εργασία τη δική του και των ζώων του. Προσφέρει τα εργαλεία και τον σπόρο και επομένως επωμίζεται όλα τα βάρη από τις
ζημιές. Οι ζημιές αυτές δεν λαμβάνονταν υπόψη στη διανομή του καρπού. Η
νομή ήταν κληρονομούμενη και πήγαινε από πατέρα σε γιο κι από γενιά σε
γενιά in secula seculorum!
Δικαιοπρακτικά έγγραφα αποδεικνύουν ότι ήταν συνηθισμένη η ρήτρα στα
συμβόλαια ότι ολική ή μερική καταστροφή του προϊόντος από ανώτερη βία
εβάρυνε τον σέμπρο, ο οποίος ήταν υποχρεωμένος να πάρει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να αποφευχθεί η ζημία.
Η νομή αγοραζόταν από τον φτωχό γεωργό και αποτελούσε το 1/4 του
κτήματος. Τα άλλα 3/4 τα είχε ο μεγαλοκτηματίας, ο οποίος εξακολουθούσε
να ονομάζεται αγροδότης. Είχε το δικαίωμα να κάνει κατάτμηση του κτήματος και να το μοιράσει σε άλλους αγρολήπτες, όπως είχε δικαίωμα να απαγορεύσει την εκποίηση της νομής που την είχε αγοράσει ο γεωργός και ανήκε σ’
αυτόν. Η κατάτμηση πάλι της γης από τον γαιοκτήμονα υπονόμευε καθοριστικά τη δυνατότητα του γεωργού να αντλεί εισόδημα από τη γη, στην οποία
είχε τη νομή, οπότε ήταν αναγκασμένος να συμπληρώνει το εισόδημά του από
μισθώσεις ξένου αγροκτήματος.
Ο σέμπρος παρότι είχε ονομασθεί στο συμβόλαιο συγκύριος του κτήματος
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δεν είχε δικαίωμα ούτε να ζητήσει τη διανομή και να πάρει το μερίδιό του ούτε
να το μεταβιβάσει χωρίς την άδεια του αφέντη. Ο αφέντης από την άλλη μεριά μπορούσε να μεταβιβάσει το κτήμα χωρίς να λάβει υπόψη του τη θέληση
του σέμπρου του17. Με νεότερη τροποποίηση του άρθρου του πολιτικού κώδικα
του Ηνωμένου Κράτους των ιονίων Νήσων ο αγρολήπτης μπορούσε να μεταβιβάσει το μερίδιό του χωρίς τη συναίνεση του αγροδότη μόνο στην περίπτωση
συστάσεως προίκας18.
ςτο συμβόλαιο που υπογραφόταν για την κατοχή της νομής δεν αναφερόταν μόνο το μερίδιο που θα παίρνει ο κάτοχος του κτήματος αλλά και τα δώρα
του αγρολήπτη, τα λεγόμενα ρεγάλα, ως αναγνώριση της φεουδαλικής εξάρτησης. υπήρχαν και γεωργοί που δεν είχαν νομές, ήταν όμως προσκολλημένοι
στη γη του γαιοκτήμονα με διάφορες μισθωτικές σχέσεις. ςτην ουσία ήταν
δουλοπάροικοι, δηλαδή δούλοι που δεν ανήκαν βέβαια στον κύριό τους, αλλά
στη γη που καλλιεργούσαν για λογαριασμό του κυρίου τους.
Οι μισθώσεις ανανεώνονταν συνεχώς για πολλά χρόνια και όχι μόνο μεταξύ
των αρχικών προσώπων αλλά και των απογόνων τους. Ο γεωργός που είχε παραλάβει αγροληπτικό κτήμα χέρσο για καλλιέργεια και για δύο συνεχή έτη δεν
έκανε καμίαν εργασία πάνω σ’ αυτό έχανε τη νομή (άρθρο 1636-1650 του ιονίου αστικού κώδικα). Επί ενετοκρατίας αλλά και αργότερα επί αγγλοκρατίας ο
γαιοκτήμονας είχε το δικαίωμα να υποβάλει μήνυση εναντίον του σέμπρου του
για πλημμελή καλλιέργεια του αγροληπτικού κτήματος και να ζητήσει αποζημίωση. Ήταν τα λεγόμενα καλαμέντα του ιονίου κώδικα, δηλαδή «ἡ ἐπὶ κακογεωργησίᾳ ἀγωγὴ πρὸς ἀποζημίωσιν»19. Τα καλαμέντα ήταν ο φόβος και ο
τρόμος των γεωργών που είχαν νομές στα κτήματα των αρχόντων.
Οι γεωργοί με συνεχείς αγώνες και διαμαρτυρίες ζητούσαν τη λύση των
διηνεκών αγροληψιών και την αποκατάστασή τους σε πλήρεις κυρίους της
γης που καλλιεργούσαν αυτοί και οι πρόγονοί τους. Και ενώ στην υπόλοιπη
Ελλάδα με νομοθετικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στις 19 αυγούστου 1925
απηγορεύθη η σύναψη διηνεκών αγροληψιών, στην Κεφαλονιά ίσχυε το καθεστώς αυτό μέχρι το 1950. Ένας από τους λόγους αυτής της καθυστέρησης
ήταν ενδεχομένως και το γεγονός ότι όλοι σχεδόν οι βουλευτές του νησιού από
την ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα μέχρι το τέλος του εμφυλίου πολέμου, τον αύγουστο του 1949, ανήκαν αποκλειστικά στην τάξη των μεγαλοκτηματιών. Όλοι αυτοί αδιαφορούσαν παντελώς για τις συνθήκες διαβίωσης
των εξαθλιωμένων γεωργών και προστάτευαν με πείσμα τα συμφέροντα της
τάξης τους. Και είναι ευνόητη η θέση τους, θέση προστασίας των γαιοκτημό-

17. ΜιραΝΤα ΠαξιΜαΔΟΠΟυΛΟυ, Οι εξεγέρσεις της Κεφαλληνίας, σσ. 6-7.
18. Ό.π., σ. 6, σημ. 6.
19. ΗΛιας ΤςιΤςΕΛΗς, ςύμμικτα, τόμ. 3, σ. 225.
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νων, παρ’ όλο που μέσα απ’ αυτή την κοινωνική τάξη προήλθαν εμπνευσμένοι
αγωνιστές κατά την περίοδο της αγγλοκρατίας, οι αγωνιστές δηλαδή του ριζοσπαστικού κινήματος.
Ο θεσμός της διηνεκούς αγροληψίας καταργήθηκε στα Επτάνησα το
1950 με τον νόμο 1597 «περὶ διαλύσεως τῶν εἰς τὰς Ἰονίους νήσους ἀγροληψιῶν» και με τον νόμο 3096/1954 «περὶ ἀγροληψίας Ἰονίων νήσων». Οι νόμοι
αυτοί επέβαλαν την κατάλυση της νομής με διανομή 50-50 μεταξύ ιδιοκτήτη
και σέμπρου.
Τα μοναστηριακά κτήματα, οι μεγάλες κι αυτές γαιοκτησίες της Κεφαλονιάς, περιήλθαν στο κράτος το 1952 και παραχωρήθηκαν στους αρχικούς
αγρολήπτες ή τους διαδόχους τους το 1954 με νόμο «περὶ τρόπου παραχωρήσεως τῶν διὰ τῆς ἀπὸ 18/9/1952 συμβάσεως ἐξαγορασθέντων μοναστηριακῶν ἐμφυτευτικῶν καὶ ἀγροληπτικῶν κτημάτων» (φΕΚ α΄ 141).
αργότερα, ως γνωστό, η μεγάλη γαιοκτησία αντικαταστάθηκε από την
υπεργιγάντωση των επιχειρήσεων και τη χρηματοπιστωτική υπερεξουσία των
αγορών.
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ΠαραΓωΓιΚΕς ςΧΕςΕις Και αΓΟρα ΧρΗΜαΤΟς
ςΤΗΝ ΚΕφαΛΟΝια Τα ΠρωΤα ΧρΟΝια ΜΕΤα ΤΗΝ ΕΝωςΗ
Η ΔραςΗ ΤΟυ αΝΤαΠΟΚριΤΗ ΤΗς ΕΘΝιΚΗς ΤραΠΕΖας
ΝιΚΟΛαΟυ Γ. ΠιΝιαΤωρΟυ, 1864-1880

Ζήσιμος Χ. ςυνοδινός
ιστορικός, αρχειονόμος, επιστημονικός
υπεύθυνος ιστορικού αρχείου Eurobank

Μαζί με τον εκχρηματισμό συνεχίζει τη ζωή της μια άλλη πανάρχαιη οικονομική συμπεριφορά, η αποθησαύριση.
Κι αυτή, όπως και το χρήμα, έχει την πηγή της στη διακίνηση ανθρώπων και αγαθών: μέσο της είναι βέβαια το
νόμισμα, όχι όμως αποκλειστικώς αυτό...
ςπύρος ασδραχάς1

I. Εισαγωγή
Όπως έχει τονιστεί και στο παρελθόν, ο ανταγωνισμός στο χώρο της
Επτανήσου μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) και της ιονικής Τράπεζας, με διακύβευμα την αξιοποίηση συσσωρευμένων στην περιοχή
κεφαλαίων από το εμπόριο και τη ναυτιλία, αλλά και την εξασφάλιση ικανών
κερδών από την κυκλοφορία του τραπεζογραμματίου τους, εκδηλώθηκε με
ένταση την εποχή της Ένωσης και πέρασε διάφορες φάσεις μέχρι τις αρχές
της δεκαετίας του 1880, οπότε επήλθε για κάποιο χρονικό διάστημα συμβιβασμός και αμοιβαία συνεργασία των δύο μεγάλων πιστωτικών ιδρυμάτων2.

1. ςΠυρΟς αςΔραΧας, ιστορικά απεικάσματα, εκδ. Θεμέλιο, αθήνα 1995, σ. 158.
2. Για τον μακροχρόνιο τραπεζικό ανταγωνισμό στα ιόνια νησιά από τα μέσα του 19ου
αιώνα μέχρι και τα πρώτα χρόνια του 20ού, βλ. ΖΗςιΜΟς Χ. ςυΝΟΔιΝΟς, «Η ένωση της
Επτανήσου με την Ελλάδα και το πιστωτικό σύστημα. Ο ανταγωνισμός των Τραπεζών Εθνικής και ιονικής τον 19ο αιώνα», στο ΒΟυΛΗ ΤωΝ ΕΛΛΗΝωΝ-αΚαΔΗΜια αΘΗΝωΝ, Η Ένωση
της Επτανήσου με την Ελλάδα 1864-2004, Επιστημονικό ςυνέδριο, Πρακτικά, τόμ. α΄, ιστορία, αθήνα 2005, σ. 559-578.
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ιστορικές συγκυρίες και η σθεναρή αντίδραση της ιονικής δεν επέτρεψαν
στην Εθνική Τράπεζα, αλλά ούτε και σε άλλους επίδοξους ανταγωνιστές να
διεισδύσουν αποτελεσματικά στις ακμάζουσες τότε αγορές του ιονίου. Έτσι η
ΕΤΕ, παρά τη δηλωμένη διάθεσή της να συστήσει υποκαταστήματα στα
Επτάνησα, αναγκάστηκε τελικά να περιοριστεί σε μια διακριτική παρουσία
μέσω των ανταποκριτών της στα τρία μεγαλύτερα νησιά: στην Κέρκυρα, όπου
είχε διορίσει ανταποκριτή της ήδη από τον ιανουάριο του 18603, ακολούθως
στην Κεφαλονιά (1864-1880) και τέλος στη Ζάκυνθο (1870-1880)4.
Οι συγκεκριμένοι «ανταποκριτές εσωτερικού» της ΕΤΕ λόγω της ιδιαιτερότητάς τους (δραστηριοποίηση στη ζώνη εκδοτικού προνομίου της ιονικής),
ασχολήθηκαν μόνο με εργασίες παθητικού (αγορά μετοχών της Εθνικής
Τράπεζας από κατοίκους των νησιών και πληρωμές ή τοποθετήσεις των μερισμάτων τους, άνοιγμα και κίνηση προθεσμιακών λογαριασμών καταθέσεων),
αλλά και με γενικότερες συναλλαγές που αφορούσαν τον κρατικό δανεισμό,
αγοραπωλησίες μεταλλικού ή συναλλάγματος υπέρ της Τράπεζας, μεταφορές κεφαλαίων σε άλλα ελληνικά μέρη, εμπορικές διευκολύνσεις κ.λπ5.
Το 1880, όταν η ιονική Τράπεζα επιτυγχάνει να ανανεώσει το εκδοτικό της
προνόμιο στα Επτάνησα για 25 ακόμη έτη, μέχρι το 1905, η Διοίκηση της
ΕΤΕ θα προχωρήσει σε αναδιάταξη της πολιτικής της. αποδεχόμενη την

3. Ήταν ο ηπειρωτικής καταγωγής μεγαλέμπορος στην Κέρκυρα, έμπιστος του διοικητή
Γ. ςταύρου, Μιχαήλ ιω. Παραμυθιώτης (1793-1862) και στη συνέχεια, μέχρι το 1872, οι
ανιψιοί του, ιωάννης και Γεώργιος αναστ. Παραμυθιώτης. Το 1872 η ΕΤΕ άνοιξε υποκατάστημα στο νησί, το οποίο όμως αναγκάστηκε να κλείσει το 1881 λόγω μειωμένων εργασιών.
Για τις δραστηριότητες του ανταποκριτή και του τοπικού υποκαταστήματος, βλ. ΖΗςιΜΟς Χ.
ςυΝΟΔιΝΟς, «Οι πρώτες προσπάθειες διείσδυσης της Εθνικής Τράπεζας στα Επτάνησα: Το
έμμισθο υποκατάστημα Κερκύρας, 1872-1881», στο ΕΤαιρΕια ΚΕρΚυραϊΚωΝ ςΠΟυΔωΝ,
ι΄ Διεθνές Πανιόνιο ςυνέδριο, Κέρκυρα 30 απριλίου - 4 Μαΐου 2014, Τα Πρακτικά, 1. ιστορία,
περ. Κερκυραϊκά Χρονικά, περίοδος Β΄, τόμ. Η΄, Κέρκυρα 2015, σ. 277-294.
4. ςτη Ζάκυνθο ανταποκριτής τοποθετήθηκε ο έμπορος ιωάννης Κρενδιρόπουλος. ςτη
Λευκάδα, ίσως λόγω μικρών μεγεθών αλλά και της ίδρυσης, λίγο αργότερα, άμισθου υποκαταστήματος της ΕΤΕ στην απέναντι Βόνιτσα (1873-1880), δεν υπήρξε ανταποκριτής, ενώ
λειτούργησε υποκατάστημα της Τράπεζας το 1900, πριν από την ίδρυση μονάδων της στα άλλα νησιά το 1905. Βλ. Θ.[αΝαςΗς] Κ.[αΛαφαΤΗς] - Ζ.[ΗςιΜΟς ς.[υΝΟΔιΝΟς], «Το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στη Λευκάδα», στο ιςΤΟριΚΟ αρΧΕιΟ ΕΘΝιΚΗς ΤραΠΕΖας
ΤΗς ΕΛΛαΔΟς, ιωάννης α. Βαλαωρίτης, 1855-1914. Διοικητής Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 1911-1914, αθήνα 2000, σ. 61-63.
5. Τα γενικά καθήκοντα των ανταποκριτών της ΕΤΕ ορίζονταν από τα άρθρα 97 και 98
του καταστατικού της. ςύμφωνα με αυτά οι ανταποκριτές εκλέγονταν από το Γενικό ςυμβούλιο της Τράπεζας και φρόντιζαν για τα ενυπόθηκα δάνεια σε περιοχές που δεν υπήρχαν μονάδες της, ενώ προβλεπόταν αμοιβή τους μέχρι 5% ετησίως από τις υποθέσεις τους, βλ. [Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος], Εθνικής Τραπέζης νόμοι, διατάγματα και κανονισμοί, αθήνα
1873, σ. 51-52.
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απόλυτη κυριαρχία της ιονικής στην περιοχή, καταργεί τους ανταποκριτές
της στη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Τον επόμενο χρόνο θα κλείσει επίσης το
έμμισθο υποκατάστημά της στην Κέρκυρα, το οποίο άλλωστε μετρούσε μόνο
ζημίες τα τελευταία έξι χρόνια λειτουργίας του, και θα επιδιώξει τη συνεργασία με την ανταγωνίστριά της στα τρία μεγάλα νησιά, όπου αυτή διάθετε υποκαταστήματα, ώστε να διατηρήσει όσα από τα οφέλη είχε επιτύχει την προηγούμενη περίοδο.
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνάς μας που
εξετάζει τη στρατηγική και τους μηχανισμούς του κεφαλαίου στην Κεφαλονιά την περίοδο μετά την Ένωση και μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, τις παραγωγικές σχέσεις και το εμπόριο, την τραπεζική δραστηριότητα και τη διείσδυση του αντιπροσωπευτικού χρήματος στην αναπτυγμένη, «στον αφρό της
κερδοσκοπίας», τοπική αγορά. Το υπόδειγμα αναδύεται μέσα από την προσεκτική μελέτη των λογιστικών τεκμηρίων και της αλληλογραφίας της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας με τον τοπικό ανταποκριτή της και με το υποκατάστημα της ιονικής. Έχουν αξιοποιηθεί ακόμη άλλες αρχειακές σειρές της
ΕΤΕ για την περιοχή, που διασώζονται στο σημαντικό ιστορικό της αρχείο
(ι.α./ΕΤΕ), ιδιαίτερα η αλληλογραφία των δύο τραπεζών της περιόδου 18801901. Επίσης, οι βρετανικές προξενικές εκθέσεις της εποχής, οικονομικά
στοιχεία της ιονικής Τράπεζας, δημόσια αρχεία, ο τοπικός τύπος, πλήθος δημοσιευμάτων από την πλούσια επτανησιακή βιβλιογραφία καθώς και τα πορίσματα της σύγχρονης ιστορικής έρευνας.

II. Παραγωγικές σχέσεις, πίστη και αγορά χρήματος στην Κεφαλονιά
Η Κεφαλονιά, διακριτή νησιωτική μονάδα στον ιόνιο χώρο όχι μόνον λόγω
του μεγέθους της ή των γεωφυσικών χαρακτηριστικών της, αλλά κυρίως διότι,
εξαιτίας της τολμηρής ιδιοσυγκρασίας, της φιλοπονίας και της πνευματικότητας των κατοίκων της, της σταφιδοπαραγωγής και της ναυτιλίας της, διαδραμάτισε έναν ιδιαίτερο ρόλο στην επτανησιακή οικονομία του 19ου αιώνα6.

6. ςημαντική πηγή αποτελούν οι δημοσιευμένες ετήσιες βρετανικές προξενικές εκθέσεις
της εποχής για τα ιόνια Νησιά, βλ. Parliamentary Papers, Foreign Office-Annual Series,
Diplomatic and Consular Reports, 1862-1914, στη Βιβλιοθήκη του Foreign and Commonwealth Office Library (FCOL), Λονδίνο, και σε μικροταινίες στο ιστορικό αρχείο της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος. Για μια γενική θεώρηση της επτανησιακής οικονομίας στο δεύτερο
μισό του 19ου αιώνα, με συχνές αναφορές στην Κεφαλονιά, βλ. ΓιωρΓΟς ΔΕρΤιΛΗς, «Η επτανησιακή οικονομία στον 19ο αιώνα», στην έκδοση Κοινωνία, Οικονομία και Πολιτισμός στα
Επτάνησα (1386-1864). Πρακτικά α΄ ςυνεδρίου “Επτανησιακού Πολιτισμού”, Λευκάδα 1519 ςεπτεμβρίου 1982, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Θεσσαλονίκη χ.χ. [1991], σ. 27-38.
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Ευρισκόμενη στον άξονα μεταφοράς βασικών προϊόντων και καταναλωτικών αγαθών από την ανατολή προς τη Δύση και αντιστρόφως, διαθέτοντας
δύο σύγχρονα λιμάνια, εμπορικά-διοικητικά κέντρα (αργοστόλι και Ληξούρι)
με το αργοστόλι να υπερέχει αισθητά ως πρωτεύουσα του νησιού με το μεγάλο φυσικό λιμάνι του, ευρύχωρο και ασφαλές αγκυροβόλιο, αναδείχθηκε σε
σημαντικό κέντρο εξαγωγικού και διαμετακομιστικού εμπορίου της χώρας,
αφού κατά καιρούς εξυπηρετούσε τις εξαγωγές προϊόντων από τα απέναντι
πελοποννησιακά εδάφη ή από τα μικρότερα νησιά Λευκάδα και ιθάκη. Τη διαφορά όμως έκανε κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό της: ανήσυχο και φίλεργο,
επιδεικνύοντας πείσμα και τολμηρό εμπορικό πνεύμα. Οι Κεφαλλήνες, εκτός
από σκληρά εργαζόμενοι παραγωγοί, υπήρξαν ικανοί, ριψοκίνδυνοι ναυτικοί,
που από τον 18ο αιώνα ενεπλάκησαν συστηματικά στη διαπόντια μεταφορά
ευγενών προϊόντων, δημητριακών και ποικίλων αγαθών στους μακρούς θαλάσσιους δρόμους από τη νότια ρωσία και τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τα μεγάλα ευρωπαϊκά λιμάνια της Μεσογείου, κι ακόμη πιο πέρα μέχρι το Λονδίνο, μερικοί εκ των οποίων αναδείχθηκαν επιτυχημένοι πλοιοκτήτες, εφοπλιστές και επιχειρηματίες στα εμποροναυτιλιακά κέντρα της Δύσης και της
ανατολής7.
Όπως στα άλλα ιόνια Νησιά, έτσι και στην Κεφαλονιά κυριαρχεί η μεγάλη ιδιοκτησία που βρίσκεται στα χέρια μιας μικρής πληθυσμιακά μερίδας με
πλούτο και κοινωνική επιρροή, των παλαιών αρχοντικών οικογενειών. αυτοί
μαζί με την Εκκλησία (μονές) κατέχουν πάνω από τα 3/4 της καλλιεργημένης γης, την οποία φροντίζουν με έξοδά τους ακτήμονες, μορτίτες γεωργοί
ή/και ιδιοκτήτες μικρών κλήρων με διαρκείς ή πρόσκαιρες αγροληπτικές
συμβάσεις.
Παράλληλα, από την εποχή της βενετοκρατίας, φαινόμενο που συνεχίστηκε και επί Βρετανικής Διοίκησης, συγκυρίες του διεθνούς εμπορίου και επιλογές των κυριάρχων είχαν στρέψει τον περισσότερο πληθυσμό της υπαίθρου
στην παραγωγή σχεδόν αποκλειστικά εμπορευματικών αγροτικών προϊόντων,
σταφίδας, κρασιού, λαδιού, βαμβακιού, μειώνοντας σταδιακά την παραγωγή
βασικών αυτοκαταναλωτικών αγαθών (δημητριακά, όσπρια, κηπευτικά) σε
τέτοιο βαθμό που τα τελευταία μόλις επαρκούσαν για 4-5 μήνες το χρόνο. Οι
κατά καιρούς κρατικές παρεμβάσεις, στις φάσεις όξυνσης του προβλήματος

7. Για την «κεφαλληνιακή υπεροχή» στην ιόνια ναυτιλία που είχε εκδηλωθεί από τους
χρόνους της ξενοκρατίας και συνεχίστηκε δυναμικά καθ’ όλον τον 19ο αιώνα, από όπου αναδείχθηκαν οι μεγάλες εφοπλιστικές οικογένειες του νησιού, βλ. ΠαΝαΓιωΤΗς ΚαΠΕΤαΝαΚΗς,
Ναυτιλία και εμπόριο υπό Βρετανική Προστασία. ιόνιο κράτος (1815-1864), Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών-ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Κληροδότημα ςπ. φ. αντύπα, αθήνα 2015,
ιδίως σ. 197-304.
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της σιτάρκειας, δεν είχαν καταφέρει να ανακόψουν αυτή την τάση, αφού η
επέκταση των φυτειών συνδεόταν άμεσα με τις περιόδους έξαρσης των τιμών
αυτών των προϊόντων, την προσέλκυση ξένων εμπορικών οίκων, αγοραστών,
και τη συνακόλουθη κερδοσκοπία8. Μάλιστα την εποχή που εξετάζουμε, τα
καλλιεργούμενα με εμπορευματικά προϊόντα εδάφη του νησιού προσέγγιζαν το
80% του συνόλου, λόγω της εντυπωσιακής αύξησης της σταφιδοκαλλιέργειας,
ως αποτέλεσμα της απογείωσης της ζήτησης της σταφίδας στην Ευρώπη
(1865-1891), μετά την εκτεταμένη καταστροφή από φυλλοξήρα των αμπελώνων στη Γαλλία και την ιβηρική.
Η παραδοσιακή μονοκαλλιέργεια του αμπελιού και δευτερευόντως της
ελιάς, σχεδόν αποκλειστικά από ακτήμονες γεωργούς, αγρολήπτες (σέμπρους) στα αγροκτήματα των γαιοκτημόνων ευγενών («αφεντάμπελων»)
είχε διαμορφώσει ένα εύθραυστο μοντέλο. Το ιδιότυπο γαιοκτητικό καθεστώς,
ο αρχαϊκός τρόπος παραγωγής των ευπαθών τοπικών προϊόντων, οι κίνδυνοι
από τις κλιματολογικές συνθήκες και οι διακυμάνσεις των τιμών της διεθνούς
αγοράς λόγω διαφόρων πολιτικοοικονομικών γεγονότων (πολεμικών συρράξεων, εμπορικών αποκλεισμών, οικονομικών κρίσεων, κοινωνικών εξεγέρσεων ή
αλλαγών συνθηκών του διεθνούς εμπορίου), σε συνδυασμό με τη μεγάλη ζήτηση βασικών εισαγόμενων ειδών διατροφής και τη «χρηματοδεία»-πιστωτική στενότητα στο μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού του νησιού9, είχαν αναδείξει τους κεφαλαιούχους, εισαγωγείς και χονδρεμπόρους, αλλά και τους
ισχυρούς αγροδότες γαιοκτήμονες σε αποκλειστικούς χρηματοδότες του κυκλώματος παραγωγής και διάθεσης-εξαγωγής των προϊόντων και σχεδόν
απόλυτους ρυθμιστές του κόστους και της κυκλοφορίας του χρήματος (προαγορά της παραγωγής σε εξευτελιστικές τιμές, επιβολή τοκογλυφικού επιτοκίου 30-50% στα χορηγούμενα δάνεια). Θύματα των επιλογών τους ήταν κι από
τις δύο τάξεις: καλλιεργητές και γαιοκτήμονες.
Οι μικροϊδιοκτήτες καλλιεργητές και οι ακτήμονες αγρολήπτες, σε αγώνα
συνεχή και άνισο με τη φύση και τους αγροδότες αφέντες τους, τελώντας σε
μόνιμη ένδεια ή και πείνα λόγω στέρησης βασικών αυτοκαταναλωτικών
αγαθών, δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν βελτιώσεις για μεγαλύτερες αποδόσεις,
αφού κατέχουν μικρό κλήρο ή το μερίδιό τους είναι προδιαγεγραμμένο στον ξέ-

8. Για το εξαγωγικό εμπόριο των νησιών, βλ. ΘαΝαςΗς ΚαΛαφαΤΗς, «Οι κοινωνικές επιπτώσεις του εμπορικού κύκλου των εξαγώγιμων αγροτικών προϊόντων στα Επτάνησα (18641914)», στο ΒΟυΛΗ ΤωΝ ΕΛΛΗΝωΝ-αΚαΔΗΜια αΘΗΝωΝ, Η Ένωση της Επτανήσου με την
Ελλάδα 1864-2004, ό.π., τόμ. α΄, σ. 281-295.
9. Να θυμίσουμε ότι από την εποχή των ξένων κυριάρχων το εμπορικό ισοζύγιο της Κεφαλονιάς, όπως και των άλλων ιόνιων Νησιών, ήταν μονίμως ελλειμματικό και η διαφορά
καλυπτόταν συνήθως από τους άδηλους πόρους (μεταναστευτικό-ναυτικό συνάλλαγμα) και
την πίστωση.
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νο καλλιεργημένο χώρο. αναγκασμένοι να παραχωρούν τη σοδειά τους σε χαμηλές τιμές, ορισμένοι για να επιβιώσουν καταφεύγουν σε εποχιακή απασχόληση στην απέναντι ελληνική ενδοχώρα και σχεδόν όλοι τους καταλήγουν
στον υπερδανεισμό από το τοκογλυφικό κεφάλαιο10, ενώ η απόγνωση τους
οδηγεί σε έκνομες ενέργειες, βίαιες αντιδράσεις ή δυναμική συμμετοχή σε αιματηρές αγροτικές εξεγέρσεις, που στην Κεφαλονιά, την εποχή της αγγλοκρατίας είχαν μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση, λαμβάνοντας μάλιστα ιδεολογικό και κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα.
αρκετοί πάλι από τους γαιοκτήμονες ευγενείς («προπριετάριοι») δεν έχουν
τη διάθεση να αναπτύξουν ή ανανεώσουν τις καλλιέργειες, αφού η ακίνητη περιουσία τους ήταν συνήθως επιβαρυμένη με παλαιές υποθήκες ή δικαιώματα
τρίτων. Επιπλέον, εκτεθειμένοι κι αυτοί απέναντι στους τοκιστές, αφού προσφεύγουν συχνά στον δανεισμό για να διατηρήσουν τη σπάταλη, κοσμική ζωή
τους, αναγκάζονται να αυξάνουν τα εμπράγματα βάρη και να αποξενώνονται
διαρκώς από τμήματα της περιουσίας τους.
Χρόνιοι λοιπόν κοινωνικοοικονομικοί θεσμοί και νοοτροπίες που υπέθαλψε
η ξένη επικυριαρχία, σε συνδυασμό με το άνετο κέρδος από το εισαγωγικόεξαγωγικό εμπόριο, καθηλώνουν σημαντικό τμήμα της κοινωνίας σε προκαπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής. ικανά ποσά που αποσπώνται από το γεωργικό πλεόνασμα δεν επενδύονται σε παραγωγικούς τομείς, αλλά απασχολούνται στη διαμεσολάβηση-μεσιτεία, που έχει μεγάλα περιθώρια κέρδους και
επανατοποθετούνται στο εισαγωγικό-εξαγωγικό εμπόριο και στο τοκογλυφικό σύστημα. Το τελευταίο αποβλέπει εκτός των άλλων, μέσω των δικαστικών
διώξεων για τα «ανεξόφλητα πιστώματα», και στον έλεγχο της εγγείου ιδιοκτησίας.
από τα μέσα όμως του 19ου αιώνα, η κοινωνία του νησιού βρίσκεται σε
μετάβαση: παρατηρείται μείωση της γαιοπροσόδου, σταδιακή αποδυνάμωση
της παραδοσιακής αριστοκρατίας και προσανατολισμός των πιο δυναμικών
στοιχείων της στο εμπόριο και τη ναυτιλία, άνοδος της αστικής τάξης, ανάπτυξη των μεσαίων στρωμάτων και των αστικών επαγγελμάτων στις μεγά-

10. Πρβλ. την παρουσίαση του σεμπρικού συστήματος στα χρόνια της ξενοκρατίας, με τις
τοπικές του ιδιαιτερότητες, από τον ακούραστο μελετητή της κεφαλληνιακής ιστορίας αΓΓΕΛΟ-ΔιΟΝυςΗ ΔΕΜΠΟΝΟ στο έργο του Η πειθαρχική Προστασία. από τους αγώνες του λαού
της Κεφαλονιάς, Δήμος αργοστολίου, αργοστόλι 1985, σ. 90-99, 118-130, 190-196 κ.λπ.,
ενώ χρήσιμες συμπληρωματικές πληροφορίες για την εκμετάλλευση των σταφιδοκαλλιεργητών περιλαμβάνονται σε νεότερο άρθρο του με τίτλο: «ςτοιχεία σταφιδικής πολιτικής στην
Κεφαλονιά του 19ου αιώνα», περ. Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. 10, Εταιρεία Κεφαλληνιακών ιστορικών Μελετών, αργοστόλι, 2005, σ. 271-296, ιδίως 273-281. Βλ. επίσης ιωςΗφ
ΠαρΤς, Κεφαλληνία και ιθάκη, γεωγραφική μονογραφία (μτφρ. Λ.Γ. Παπανδρέου), αθήνα
1892, σ. 267-270.
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λες και μικρότερες αστικές συγκεντρώσεις11 – αύξηση πόρων από το εξωτερικό εμπόριο, τη ναυτιλία, τη μετανάστευση κ.λπ. Το 70% περίπου του ενεργού
πληθυσμού απασχολείται στη γεωργία, με διαρκώς όμως αυξανόμενα τα ποσοστά απασχόλησης στη βιοτεχνία-βιομηχανία (18%) και στο εμπόριο (12%).
Η δυναμική αυτή ενισχύεται αποφασιστικά από τα μεγάλα έσοδα της ακμάζουσας ναυτιλίας και τους πόρους από τους ναυτικούς και τους μετανάστες,
που βελτιώνουν το γενικότερο επίπεδο ζωής με την έντονη οικοδομική δραστηριότητα, την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης12 και τον ιδιόμορφο κεφαλληνιακό ευεργετισμό13. Οφείλουμε να ομολογήσουμε όμως ότι το μεγαλύτερο
μέρος του πλούτου από τη ναυτιλία δεν επενδύεται παραγωγικά στο νησί, τοποθετείται πάλι στο εμπόριο και στον ιδιωτικό (τοκογλυφικό) δανεισμό, ενώ
την εποχή της μετάβασης από το ιστίο στον ατμό κάποιοι Κεφαλλήνες πλοιοκτήτες και εφοπλιστές που ζουν μονίμως στο εξωτερικό, Κάτω Δούναβη14,
Μαύρη Θάλασσα, αζοφική, επανεπενδύουν συνήθως εκεί κεφάλαιά τους.
Επομένως, έχουμε να κάνουμε με μια οικονομία εξωστρεφή, σχεδόν πλήρως εκχρηματισμένη, λόγω της κυριαρχίας των εμπορευματικών προϊόντων.
Κοινωνία φιλελεύθερη, με διαδεδομένη την ελευθεροτυπία (πλούσιος τύπος),
την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνιστικών-σοσιαλιστικών ιδεών των ριζοσπαστών και των επιγόνων τους15, μυημέ-

11. Για τις νεωτερικές ιδέες στο εμπόριο και την επιχειρηματικότητα που αναπτύσσονται
έντονα τα τελευταία χρόνια της αγγλοκρατίας και κυριαρχούν την επόμενη περίοδο, βλ. καίριες επισημάνσεις στο SAkIS GEkAS, Business Culture and Entrepreneurship in the Ionian
Islands Under British Rule, 1815-1864, Working Paper no. 89/05, London School of Economics-Department of Economic History, Μάρτιος 2005.
12. «Οι πιο μετρημένοι [από τους μετανάστες και ναυτικούς] –γράφει το 1882 ο Βρετανός
υποπρόξενος στην Κεφαλονιά J. Saunders– αφού συγκεντρώσουν μια μικρή περιουσία, επιστρέφουν στο νησί τους και το μεγαλύτερό τους καύχημα είναι να κτίσουν ένα σπίτι και να
αποκτήσουν κάποια ιδιοκτησία, αγοράζοντας, πολλοί από αυτούς, τις γαίες των παλαιών μεγαλοκτηματιών, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται τώρα μια αυξανόμενη τάξη μικροϊδιοκτητών
που καλλιεργούν τη δική τους γη. Οι ευγενείς ως τάξη βαθμηδόν εκπνέει και χωρίς αμφιβολία
οι σέμπροι τους τελικά θα εξαγοράσουν τη γη τους». Foreign Office-Annual Series, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance, Greece-Cephalonia, year 1881, Parliamentary Papers, τόμ. 42 (1882), σ. 1550.
13. Όψεις αυτού του ευεργετισμού, που τροφοδοτείται από το εμποροναυτιλιακό κεφάλαιο,
αναλύονται στη μελέτη της ΠαΝαΓιωΤας ΜΟςΧΟΝα, Παναγής α. Βαλλιάνος. από τη Μυθοπλασία στην ιστορία, Κληροδότημα Παναγή α. Βαλλιάνου, αθήνα 2008.
14. Για την εμπορικο-ναυτιλιακή «ιθακοκεφαλληνιακή επικράτηση» στα ρουμανικά λιμάνια μετά τον Κριμαϊκό Πόλεμο και μέχρι το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο βλ. ςΠυριΔωΝ Γ. φωΚας, Οι Έλληνες εις την ποταμοπλοΐαν του Κάτω Δουνάβεως (μτφρ. Μαρία ι. Μαρκοπούλου), Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του αίμου, Θεσσαλονίκη 1975, σ. 117-144, κυρίως 297310, 378 κ.ε.
15. Γενικά για τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Κεφαλονιά το δεύτερο μισό του
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νη στη δυτική νεωτερικότητα, εξαιτίας των σπουδών και της άμεσης επικοινωνίας πολλών μορφωμένων μελών της με τα μεγάλα κέντρα του ευρωπαϊκού
πολιτισμού. Πολίτες εξοικειωμένοι οι περισσότεροι με τις δραστηριότητες του
τριτογενούς τομέα και ειδικά με τις τράπεζες, τη συμμετοχή-επένδυση σε μετοχικές εταιρείες (joint-stock companies), κυρίως ασφαλιστικές επιχειρήσεις16, και τις λειτουργίες του χρήματος (τοκιστές, ναυτικοί πράκτορες και
ασφαλιστές, παραγγελιοδόχοι, μεσίτες και εξαγωγείς ευγενών αγροτικών
προϊόντων, εμπορικοί ανταποκριτές ξένων οίκων, μέτοχοι, ομολογιούχοι, κεφαλαιούχοι επενδυτές και κερδοσκόποι), ανήσυχοι ταξιδιώτες, κοσμοπολίτες
ομογενείς και τολμηροί επιχειρηματίες, μετανάστες τα φτωχότερα στρώματα
μέχρι και τον Νέο Κόσμο, αλλά και εντός της χώρας, κινούμενοι συχνά, στις
«άσοδες χρονιές», στα απέναντι παράλια της ςτερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου για πρόσκαιρη εργασία, θεραπεύοντας μερικώς την ενδημική πενία τους17.
ςτην τοπική αγορά χρήματος την εποχή αυτή, εκτός από την ιονική Τράπεζα και τις ναυτασφαλιστικές εταιρείες, κυριαρχούν από τη μια μεριά οι μεγάλοι έμποροι, εξαγωγείς της σταφίδας, του κρασιού και του λαδιού18, και εισαγωγείς δημητριακών και λοιπών ειδών διατροφής- κατανάλωσης, που συνεργάζονται με αντίστοιχους ξένους οίκους. από την άλλη, οι ευγενείς μεγα-

19ου αιώνα, βλ. ΓΕωρΓιΟς Ν. ΜΟςΧΟΠΟυΛΟς, ιστορία της Κεφαλονιάς, τόμ. Β΄, 17971940, εκδ. Κέφαλος, αθήνα 1988, σ. 217-260. Επίσης, ΝιΚΟΛαΟς ςΠ. ΚαΜΗΛΟς, αδελφότητες και εργατικοί σύνδεσμοι στην Κεφαλονιά τέλη 19ου - αρχές 20ού αιώνα. ςυμβολή στη
μελέτη της τοπικής ιστορίας, εκδ. Παπαζήση, αθήνα 2011, σ. 20-56, 115-119.
16. ςτο νησί μεταξύ άλλων λειτούργησαν τουλάχιστον τρεις αξιόλογες ναυτασφαλιστικές-προεξοφλητικές εταιρείες, η «Κεφαλληνία» (1841-1872), ο «αρχάγγελος» (1854-1882)
και η «Ομόνοια» (1857-1863), οι οποίες διεκδικούσαν μερίδιο στην τοπική χρηματοπιστωτική
αγορά. Ο «αρχάγγελος», Ναυτική Τράπεζα & ασφαλιστική Εταιρεία, από το 1868 μετέφερε
την έδρα του στην αθήνα και μετά από αναδιαρθρώσεις, ανασυστάσεις και επέκταση στο
εξωτερικό (με υποκαταστήματα, πρακτορεία και ομώνυμη εταιρεία στο Λονδίνο) αναδείχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου, στην οποία είχαν τοποθετημένα
κεφάλαια αρκετοί εύποροι Κεφαλλήνες. Για τις επτανησιακές ασφαλιστικές εταιρείες βλ.
Athanasios (Sakis) Gekas, «A sector “most beneficial to commerce”; Marine insurance companies in nineteenth-century Greek port cities», Entrepreneurial History Discussion Papers, 2008
(στο Διαδίκτυο).
17. Η κατάστασή τους θα επιδεινωθεί την επόμενη περίοδο, όταν το 1892 θα ξεσπάσει η
σταφιδική κρίση στη χώρα, με την «αζητησία» της σταφίδας και τις εξευτελιστικές τιμές
της, που θα επιφέρει παρατεταμένη ύφεση στην τοπική οικονομία.
18. ςτο τελευταίο διάστημα της αγγλοκρατίας (1861-1864), από τις «προόψεις (καταστάσεις) εξαχθέντος σταφιδοκάρπου», που δημοσιεύονταν τακτικά στην Επίσημο Εφημερίδα
των ιονίων Νήσων, αποδεικνύεται ότι η κεφαλληνιακή αγορά λειτουργούσε σχεδόν μονοπωλιακά, αφού το 80-85% της ετήσιας παραγωγής εξήγαγαν τρεις μόνον μεγαλέμποροι, οι Ερνέστος Τουλ, Γεράσιμος ραζής Λουκάτος και ο οίκος Βαρφ & ςυντροφία.
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λοκτηματίες που εμπλέκονται στο δανεισμό των σέμπρων τους ή άλλων αγροληπτών και μικροϊδιοκτητών, ενώ οι τολμηρότεροι κατέχουν ήδη σημαντικές
θέσεις στη νέα επιχειρηματική ελίτ του νησιού.
ςτην πρώτη γραμμή είναι ο εμπορικός οίκος Βαρφ και ςυντροφία (Barff &
Co.)19, ο ιρλανδικής καταγωγής βιομήχανος, οινοπαραγωγός και μεγαλοεξαγωγέας Ερνέστος α. Τουλ (Ernest Augustus Toole), ο Γεράσιμος ραζής
Λουκάτος, ο Μαρίνος Γκεντιλίνης, ο κόμης Δημήτριος Βαλσαμάκης, ο Ηλίας
Λαδικός, ο Γεράσιμος φωκάς αλεξανδράτος.
ακολουθούν οι έμποροι, κτηματίες και επιχειρηματίες, όπως ο Νικόλαος
φωκάς Γεωργακάτος, οι αδελφοί Θεόδ. Άβλιχου, ο οίκος ρωμάνος και Δαμήρης, ο Παναγής φλαγγίνης, ο Γεώργιος Μ. φωκάς, ο Νικόλαος Γ. ιγγλέσης,
οι φωκάδες-Κοσμετάτοι, οι Χωραφάδες, ο Νικόλαος Γ. Πινιατώρος, ο ιωάννης ςκαλτσούνης, οι αιμίλιος Πυλαρινός, Δημήτριος Καρούσος, Δαυίδ α.
Δαβής, αριστόβουλος ι. Μομφεράτος, ςπυρίδων ι. Μομφεράτος, αθανάσιος
Μπασιάς, Άγγελος Κεφαλάς, Γεώργιος ςάββας κ.ά.
ςτην τελευταία βαθμίδα, συνήθως εξαρτώμενοι από τους προηγούμενους,
δρουν οι μικροί τοκιστές, οι έμποροι λιανικής και οι παντοπώλες των πόλεων,
των χωριών και των οικισμών, ύστατοι κρίκοι διεξαγωγής του αλυσωτού δανεισμού.
Με δεδομένο το παραπάνω σχήμα, η θεσμοθετημένη πιστωτική παρέμβαση, δηλαδή η λειτουργία τραπεζικών ιδρυμάτων στο νησί τα οποία θα δάνειζαν
με λογικό τόκο, εκτός από τους εμπόρους, τους κτηματίες και τους καλλιεργητές, ήταν κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτη. Η παρέμβαση της ιονικής
Τράπεζας είχε σαφώς βελτιώσει την κατάσταση, αν και οι τοποθετήσεις της
στον ευαίσθητο αγροτικό τομέα, λόγω ασάφειας των τίτλων ιδιοκτησίας, γίνονταν με μεγάλη φειδώ και πάντοτε έναντι ασφαλών εγγυήσεων. αυτή την
ανάγκη για περισσότερες πιστώσεις στην τοπική ιδιωτική οικονομία –κυρίως
στον αγροτικό κόσμο– φαινόταν να υπηρετεί στη συγκυρία η παρουσία της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

19. ιδρυτής του ήταν ο φιλέλληνας Βρετανοεβραίος τραπεζίτης και έμπορος Samuel Barff
(1793-1880), εγκατεστημένος από το 1816 στη Ζάκυνθο, φίλος του Λόρδου Βύρωνα, χρηματοδότης και υποστηρικτής της Επανάστασης του 1821, στη συνέχεια ιδρυτής του εμπορικού
οίκου Barff, Hancock & Co., παράγοντας και μέτοχος της ιονικής Τράπεζας και μεγαλοεξαγωγέας σταφιδοκάρπου από τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Βλ. P.[HILIP] L. COTTRELL, The
Ionian Bank. An Imperial Institution, 1839-1864, ιστορικό αρχείο της Alpha Bank, αθήνα
2007, σ. 10, 180, 260, 262, 313-315.
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III. Ο τραπεζικός ανταγωνισμός και ο Νικόλαος Γ. Πινιατώρος
ως ανταποκριτής της ΕΤΕ στην Κεφαλονιά
Το ενδιαφέρον της Εθνικής Τράπεζας να επεκτείνει τη δράση της στα, αγγλοκρατούμενα ακόμη, Επτάνησα εκδηλώνεται το 1860, όταν προσπαθεί
να αξιοποιήσει το νέο θεσμικό πλαίσιο πιστωτικής λειτουργίας στην περιοχή.
ςυγκεκριμένα, με τον ν. Λα΄, που ψήφισε το ια΄ ιόνιο Κοινοβούλιο στις
4/16.2.1860, καταργήθηκε το από το 1839 χορηγούμενο «αποκλειστικό» εκδοτικό δικαίωμα της ιονικής Τράπεζας20, ώστε να επιτραπεί η ίδρυση και άλλων εκδοτικών τραπεζών με στόχο τη διεύρυνση της πίστης και της νομισματικής κυκλοφορίας στα νησιά. Η ελληνική κυβέρνηση όμως δεν έδωσε τη σχετική άδεια, για να μην απασχοληθούν στην «αλλοδαπή» κεφάλαια της Τράπεζας που τα είχε ανάγκη η εθνική οικονομία. Η άρνηση του ελληνικού κράτους να επιτρέψει πρόωρη επέκταση της Εθνικής Τράπεζας στα Επτάνησα το

20. Η βρετανικών συμφερόντων ιονική Τράπεζα, που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1839 ως
εμπορική, προεξοφλητική και υποθηκική τράπεζα με αποκλειστικό προνόμιο έκδοσης τραπεζογραμματίων στα Επτάνησα και άρχισε να λειτουργεί στα τρία μεγαλύτερα νησιά το 1840,
λόγω του θεσμικού της ρόλου και των προνομίων της αντιμετωπίστηκε με επιφύλαξη από
τους τοπικούς ανταγωνιστές της, παραδοσιακούς τοκιστές, μεγαλέμπορους εξαγωγείς, προεξοφλητικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις. από το 1855 θα εκδηλωθούν κινήσεις από Κερκυραίους και Κεφαλλήνες ή ξένους κεφαλαιούχους για σύσταση κι άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων στα νησιά, ενώ λίγο αργότερα θα διεκδικήσουν ρόλο η Εθνική Τράπεζα και οι ομογενείς επενδυτές. ςτις περισσότερες από αυτές τις προσπάθειες κομβικό ρόλο έπαιξε ο επιφανής
Ληξουριώτης νομικός, λόγιος, πολιτικός και επιχειρηματίας και όχι μόνο ιωάννης Ευαγγελινού ςκαλτσούνης (1821-1905), φιλελεύθερη, πολυδιάστατη και χαρισματική φυσιογνωμία
της εποχής, ιδρυτής και για 22 χρόνια (1854-1876) διευθυντής της ναυτικής τράπεζαςασφαλιστικής εταιρείας «Ο αρχάγγελος», σύμμαχος στα σχέδια της Εθνικής, αλλά αργότερα συνεργάτης του ανδρέα ςυγγρού και πρόεδρος της Γενικής Πιστωτικής Τράπεζας, που
επιχείρησε (ανεπιτυχώς) επέκτασή της στα Επτάνησα, προσωρινός διευθυντής της Εταιρείας των Μεταλλείων Λαυρίου κ.λπ. Ο ςκαλτσούνης μάλιστα το 1855, απευθυνόμενος στο ιόνιο Κοινοβούλιο, είχε δημοσιεύσει μελέτη με τίτλο Περί της κτηματικής πίστεως και σχέδιον
προς καθίδρυσιν υποθηκικής τραπέζης εν Κεφαλληνία, προτείνοντας για τη δημιουργία της
να αξιοποιηθούν οι πρόσοδοι κτημάτων των καταργημένων μονών του νησιού. Για τον ςκαλτσούνη βλ. ενδεικτικά, ΗΛιας α. ΤςιΤςΕΛΗς, Κεφαλληνιακά ςύμμικτα, ςυμβολαί εις την
ιστορίαν και λαογραφίαν της νήσου Κεφαλληνίας, αθήνα, τόμ. α΄ (1904), σ. 577-600 και
τόμ. Β΄ (1960), σ. 646. ΒαςιΛΗς ΚαρΔαςΗς, «Κρατική παρέμβαση και φιλελευθερισμός: ιωάννης ςκαλτσούνης (1824-1905), αριστείδης Οικονόμος (1835-1890)», Ίστωρ, αρ. 8, αθήνα Δεκ. 1995, σ. 57-68 κυρίως. ΓιωρΓΟς Β. ΔΕρΤιΛΗς, Το ζήτημα των Τραπεζών, (18711873). Οικονομική και πολιτική διαμάχη στην Ελλάδα του ιΘ΄ αιώνα, ΜιΕΤ, αθήνα 1980, σ.
24, 36, 51, 150-152, 190, 219, 239-247, 272-288. Για την ιονική Τράπεζα βλ. ενδεικτικά:
[PAUL BAREAU], Ionian Bank Limited. A history, Ionian Bank, Λονδίνο 1953, και ελληνικά Η
ιστορία της ιονικής Τραπέζης, 1839-1953, αθήνα 1953. ΒαςιΛΗς Δ. ΜΗΤςΗς, Το εκδοτικό
προνόμιο της ιονικής Τράπεζας 1839-1920, αθήνα 1987. P.[HILIP] L. COTTRELL, The Ionian
Bank. An Imperial Institution, ό.π., αθήνα 2007.
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186021, δεν έπεισε τη Διοίκηση της Τράπεζας να εγκαταλείψει το στόχο της
για διείσδυση στις συγκυριακά ακμάζουσες τότε αγορές των νησιών, κυρίως
λόγω του αυξανόμενου εξωτερικού εμπορίου της σταφίδας, του λαδιού και του
κρασιού. Η αφορμή δόθηκε τη χρονιά της Ένωσης, όπου είχε διαμορφωθεί και
το κατάλληλο, ευνοϊκό κλίμα: Η Εθνική φαινόταν ότι ερχόταν να βοηθήσει
στη γενικότερη προσπάθεια ενσωμάτωσης και αφομοίωσης της Επτανήσου
στη μητέρα Ελλάδα, να διευρύνει τη ρευστότητα στα νησιά, διοχετεύοντας
επιπλέον πόρους στην αναπτυσσόμενη αγροτική οικονομία, διακινώντας το
ελληνικό χαρτονόμισμά της και καταργώντας στην πράξη το «μονοπώλιο»
και το αυστηρό πλαίσιο χρηματοδότησης μιας «ξένης» τράπεζας που είχε
ιδρυθεί την εποχή της αγγλοκρατίας.
Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου του 1864 (παλαιό ημερολόγιο), τις
ημέρες δηλαδή του εορτασμού της επίσημης Ένωσης των νησιών με την Ελλάδα, ο διοικητής της ΕΤΕ Γεώργιος ςταύρος βρίσκεται στην Κέρκυρα με
αφορμή την υποδοχή του νεαρού βασιλιά Γεώργιου22, συντονίζοντας πρωτοβουλία-υπόμνημα ενενήντα ντόπιων εμπόρων, κτηματιών, πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων που ζητούν ίδρυση υποκαταστήματος της Εθνικής στο
νησί23. Λίγες μέρες αργότερα (14 ιουνίου 1864, νέο ημερολόγιο) ανάλογο αίτημα θα συνταχθεί προς τον Γ. ςταύρο από 138 κτηματίες και εμπόρους της
Κεφαλονιάς («εκ των πρώτων... και κατ’ εξοχήν του Ληξουρίου»)24.
ςτο αρχικό, τηλεγραφικό κείμενό τους γράφουν:

«Κύριε Διευθυντά, Οι υποφαινόμενοι Κτηματίαι και Έμποροι της Νήσου ταύτης, φέροντες εις γνώσιν υμών την γενική επιθυμίαν της

21. ςτην πρώιμη αυτή προσπάθεια της ΕΤΕ είχε εμπλακεί και ο ιω. ςκαλτσούνης, βλ.
ΕυαΓΓΕΛΟς ΠρΟΝΤΖας, «Τραπεζική δικαιοταξία και κεφαλαιούχοι στο ιόνιο Κράτος (18331864)», στην έκδοση του Κέντρου Μελετών ιονίου, Το ιόνιο Κράτος, 1815-1864. Πρακτικά
του Διεθνούς ςυμποσίου ιστορίας (Κέρκυρα, 21-24 Μαΐου 1988), επιμ. Παναγιώτα Μοσχονά, αθήνα 1997, σ. 408-414. Ο ςκαλτσούνης, επίσης, δύο χρόνια πριν, ενόψει της ανανέωσης
των όρων λειτουργίας της ιονικής Τράπεζας, είχε παρέμβει δυναμικά στον δημόσιο διάλογο,
υποστηρίζοντας την ίδρυση μιας Εθνικής Τράπεζας στα Επτάνησα που θα ανταγωνιζόταν ή/
και θα υποκαθιστούσε την ιονική. Βλ. σχετική αρθρογραφία του στην κερκυραϊκή εφημερίδα
Ο Παρατηρητής, φ. 29-33, 35/ιούλιος-αύγουστος 1858 και την αυτοτελή συνοπτική τετρασέλιδη ανακοίνωσή του Το ζήτημα της ιονίου Τραπέζης. απόσπασμα εκ των δημοσιευμένων
άρθρων υπό της εφημερίδος «ο Παρατηρητής», Εν Κεφαλληνία, Τυπογραφείον «Η Κεφαλληνία», οδός φουσάτου, 1858.
22. ςυνοδευόμενος από το γραμματέα του Γενικού ςυμβουλίου της Τράπεζας Όθωνα
Λεβέντη, στενό του συνεργάτη και στέλεχος με μεγάλη πείρα, που 8 χρόνια αργότερα θα τοποθετηθεί, από την επόμενη διοίκηση του Μ. ρενιέρη, ως πρώτος διευθυντής (1872-1878) του
υποκαταστήματος ΕΤΕ Κέρκυρας.
23. ι.α./ΕΤΕ, α1ς20υ1, υποκαταστήματα-Γενικά, φάκ. 10, υποφάκ. 3.
24. ι.α./ΕΤΕ, α1ς21υ15, αλληλογραφία-ιδιώτες, φάκ. 21, υποφάκ. 10.
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ενταύθα αποκαταστάσεως ενός υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, ήν υμείς διοικείτε, ευελπιζόμεθα ότι θέλετε αξιώση την παραδοχήν ταύτην της αιτήσεως ημών.
Μένομεν μεθ’ όλης της προς υμάς υπολήψεως και τιμής».
ςημειωτέον ότι αρχικά είχαν υπογράψει και μέτοχοι της ιονικής, που στη
συνέχεια αποποιήθηκαν την υπογραφή τους.
Η πρωτοβουλία ανήκε στους υιούς του Θεόδωρου Άβλιχου, ανδρέα, Νικόλαο και Γεώργιο, σημαντικούς οικονομικούς παράγοντες της Παλικής (εισαγωγείς σιτηρών), μετόχους και ναυτικούς πράκτορες της Εταιρείας Ελληνικής ατμοπλοΐας (1857-1892), η οποία είχε συσταθεί από την Εθνική Τράπεζα με έδρα την Ερμούπολη25.
Το σχετικό έγγραφο υπογράφουν, μεταξύ άλλων, ο διευθυντής της ασφαλιστικής Εταιρείας «Κεφαλληνία», και αντιπρόσωπος του νησιού στη Β΄
Εθνοσυνέλευση 1862-1864, Νικόλαος φωκάς Γεωργακάτος, ο διακεκριμένος
οινοπαραγωγός και μεγαλοεξαγωγέας σταφίδας και οινοπνευματωδών Ερνέστος Τουλ, ο Μαρίνος Τυπάλδος φορέστης, ο ιωάννης Γερουλάνος, οι κτηματίες ή/και σταφιδέμποροι Άγγελος Κεφαλάς, ςπυρίδων Κρασσάς, Παναγής
φλαγγίνης, ο αντώνιος Βρυώνης, ο Γεώργιος Τυπάλδος φορέστης, ο κόμης
ςτυλιανός Λοβέρδος, ο ιππότης Δημήτριος Τυπάλδος Χαριτάτος και άλλοι
σημαντικοί επιχειρηματίες, μέτοχοι των ασφαλιστικών και οινοποιητικών
εταιρειών αλλά και προσωπικότητες του νησιού. Ορισμένοι από αυτούς λίγο
αργότερα θα αναπτύξουν επαγγελματικές σχέσεις με την ΕΤΕ μέσω του τοπικού ανταποκριτή.
Η «αναφορά» των Κεφαλλήνων κτηματιών και εμπόρων θα αποσταλεί τελικά με νέα εκτενέστερη επιστολή των υιών Άβλιχου στις 10/22 ιουλίου 1864,
ενώ από την υπόλοιπη σχετική αλληλογραφία φαίνεται ότι οι συντάκτες της
είχαν ανοικτή επικοινωνία με τον γραμματέα του Γενικού ςυμβουλίου της
ΕΤΕ Όθωνα Λεβέντη, έμπιστο συνεργάτη του Γ. ςταύρου. Επίσης κάποιο ρόλο στην κίνηση αυτή διαδραμάτισε ο πολυπράγμων ιωάννης ςκαλτσούνης,
δεινός αντίπαλος της ιονικής και σύμμαχος τότε της ΕΤΕ26. Η Διοίκηση της

25. Την πρώτη περίοδο ήταν κάτοχοι 20 μετοχών της Εταιρείας, αξίας 10 χιλ. δραχμών.
Βλ. ΚωΝςΤαΝΤιΝΟς ΠαΠαΘαΝαςΟΠΟυΛΟς, Εταιρεία Ελληνικής ατμοπλοΐας (1855-1872):
Τα αδιέξοδα του προστατευτισμού, αθήνα 1988, σ. 56, 59, 193-195. Επίσης, ΜιΛΤιαΔΗς
ΜΠΟυΚας, Οδηγός εμπορικός, γεωγραφικός και ιστορικός των πλείστων κυριωτέρων πόλεων
της Ελλάδος του έτους 1875..., αθήνα 1875, σ. 216.
26. Δεν προσυπογράφει ο ίδιος την αναφορά, αλλά στην αρχή σχεδόν του καταλόγου εμφανίζεται ο αδελφός του Παναγής, νομικός κι αυτός, ποιητής και λόγιος, μέτοχος αργότερα
της Εθνικής Τράπεζας. Για τον Παναγή Ευ. ςκαλτσούνη (1832-1910), βλ. πρόχειρα στο
ΗΛιας α. ΤςιΤςΕΛΗς, Κεφαλληνιακά ςύμμικτα, ό.π., σ. 869 και τ. Β΄ (1960), σ. 646.
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Εθνικής απάντησε γενικά θετικά, εξαρτώντας τη λύση του θέματος από τη
συγκατάθεση της ελληνικής κυβέρνησης, βρίσκοντας την ευκαιρία να γνωστοποιήσει στους κεφαλαιούχους του νησιού την πρόθεσή της για αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της κατά 4.500 συνολικά μετοχές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μέρος αυτής της αύξησης σχετιζόταν με την προγραμματισμένη επέκτασή της στον ιόνιο χώρο. Τα ζητήματα που θα απασχολήσουν την αμέσως
επόμενη περίοδο την Εθνική ήταν οι κινήσεις πρώτα των ομογενών27 και στη
συνέχεια της ιονικής που στόχευαν να περιορίσουν το ρόλο της στα Επτάνησα.
Ένα μήνα αργότερα η Διοίκηση της ΕΤΕ θα τοποθετήσει ειδικό ανταποκριτή της Τράπεζας στην Κεφαλονιά τον διακεκριμένο επιχειρηματία, πλούσιο κτηματία και ιδρυτή της πρώτης αξιόλογης οινοποιητικής μονάδας στο
νησί, τον Νικόλαο Γεωργίου Πινιατώρο. Για τον διορισμό του είχε προηγηθεί
επικοινωνία του με την Τράπεζα και συνεννόηση στην Κέρκυρα μεταξύ του
μεγαλύτερου αδελφού του, Δημήτριου Γ. Πινιατώρου, διαπρεπούς νομικού,
«προέδρου των δικαστηρίων» Κέρκυρας28 με τον τοπικό ανταποκριτή της
ΕΤΕ ιωάννη Παραμυθιώτη, ο οποίος και αποστέλλει στον Γ. ςταύρο τις ανάλογες συστάσεις, την 1/13 αυγούστου 1864:

«Ο κ. Ν. Πινιατώρος ανήκει εις μίαν των αρχαιοτέρων και εντιμοτέρων
της Κεφαλληνίας οικογενειών και εις την τάξιν των πρώτων του τόπου
του κτηματιών· δεν έχει παθητικόν, αλλά μάλλον ενεργητικόν· δεν έχει
ανάγκην μισθοδοσίας· έχει μέγα ζήλον διά τα κοινωφελή καταστήματα, δι’ ό και απεδέχθη την Διεύθυνσιν της εν Κεφαλληνία Οινουργικής
Εταιρίας ήν και διεχειρίσθη αμισθί επί τρία έτη· όταν δε παρητήθη
ενταύθα το ςώμα τω προσέφερε μικρόν τι δώρον μετ’ αναλόγου ευχαριστηρίου εγγράφου.

27. Παράλληλα με την ΕΤΕ, την ίδια εποχή ένας όμιλος κεφαλαιούχων, με επικεφαλής
τον ομογενή Επαμεινώνδα Ε. Bαλτατζή και τον Γαλλοεβραίο Hermann Oppenheim, είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση για ίδρυση κτηματικής και προεξοφλητικής τράπεζας με δικαίωμα έκδοσης τραπεζογραμματίων στα Επτάνησα, αλλά και στην
υπόλοιπη Ελλάδα όπου δεν είχε συστήσει η ΕΤΕ υποκαταστήματα. Η πρόταση, παρά τις
αντιδράσεις των τραπεζών ΕΤΕ και ιονικής, εγκρίθηκε από τη Βουλή αλλά δεν υλοποιήθηκε
ποτέ. Βλ. ΚαΤΕριΝα Π. ΜΠρΕΓιαΝΝΗ, ιόνιο Κράτος 1814-1864. Θεσμοί και κοινωνική διάρθρωση, ακαδημία αθηνών-Κέντρον Ερεύνης της ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού, αθήνα
2017, σ. 83-85.
28. Για τον Δημήτριο Γ. Πινιατώρο (1819-1889), με σπουδές στα νομικά και τη φιλοσοφία σε ιταλία και Γαλλία, «εγκρατέστατο της ιονίου νομοθεσίας, νομολογίας, νομικών εθίμων και Ενετικών ςτατούτων», πρωτοδίκη στη Ζάκυνθο, εφέτη στην Κέρκυρα και μετά την
Ένωση αρεοπαγίτη στην αθήνα, συγγραφέα, μεταξύ άλλων, του ιστορικού πονήματος Το
αργοστόλιον και το Ληξούριον (αθήνα 1887), βλ. ΗΛιας α. ΤςιΤςΕΛΗς, Κεφαλληνιακά ςύμμικτα..., ό.π., τόμ. α΄, σ. 864-865. Επίσης, Νέα Εφημερίς, αθήνα, φ. 58/ 27.2.1889, σ. 7.
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Ο κ. Πινιατώρος ευχαρίστως ήθελεν αποδεχθή την Διεύθυνσιν των
εν Κεφαλληνία της Τραπέζης συμφερόντων αμισθί, ή με τινα μικράν
αποζημίωσιν. Είναι ηλικίας 43 περίπου ετών· διδάκτωρ των φυσικών
επιστημών σπουδάσας εις Παρισίους και στενός συγγενής του φίλου
μας Κόμητος Βαλσαμάκη, όστις ουν ευρίσκεται ενταύθα...».
ςτη συνέχεια, ο Γ. ςταύρος με επιστολή του στις 8/20 αυγούστου 1864,
αφού επισημάνει ότι η σύσταση υποκαταστήματος στο νησί σχετίζεται με την
έγκριση από το ελληνικό κοινοβούλιο των γενικότερων προτάσεων της Τράπεζας για τα Επτάνησα, ανακοινώνει στον Ν. Πινιατώρο ότι:

«από τούδε σας θεωρούμεν ανταποκριτήν της Τραπέζης και σας παρακαλούμεν να συνεννοηθήτε μετά του Κυρίου [ς]καλτζούνη όπως εγγράψετε τους επιθυμούντας να γίνωσι μέτοχοι της Τραπέζης μας, προς
δε, κατά το έσωθεν έντυπον όσοι θέλουν να δανείσουν χρήματα αυτή...»29.
ως προς το επίμαχο θέμα, τη σύσταση και τη διοίκηση μονάδας της Τράπεζας, ο Γ. ςταύρος, απαντώντας διπλωματικά, αφήνει στον Πινιατώρο ελπίδες για ανάληψη της διεύθυνσης του μελλοντικού τοπικού υποκαταστήματος
της Τράπεζας, κατ’ εξαίρεση του κανόνα που απαγόρευε να διορίζεται διευθυντής μόνιμος κάτοικος της περιοχής δικαιοδοσίας του υποκαταστήματος. Τον
επόμενο μήνα οι ελπίδες του ανταποκριτή θα διαψευσθούν, όταν μαθαίνει ότι
«η Επτάνησος δεν δύναται επί του παρόντος να μεθέξη κατ’ ευθείαν των ωφελειών, όσας παράγει εις το έθνος το τοιούτον ευϋπόληπτον και ανθηρόν κατάστημα της Εθνικής τραπέζης»30.
Πριν αναφερθούμε στο έργο του Πινιατώρου ως ανταποκριτή της ΕΤΕ,
αξίζει να σταθούμε λίγο στην οικογενειακή κατάσταση, την προσωπικότητα
και την προηγούμενη επαγγελματική δράση του, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα και τη διορατικότητα της Διοίκησης της ΕΤΕ στην επιλογή των συνεργατών της.
Οι Πινιατώροι συγκαταλέγονταν στις πρώτες, μεγάλες αρχοντικές οικογένειες του νησιού. Με καταγωγή από τη ςικελία, εγκατεστημένοι στην Κε-

29. ι.α./ΕΤΕ, α1ς21υ1, αλληλογραφία ανταποκριτών εσωτερικού-Κεφαλληνία, φάκ.
29 (1864-1875), υποφάκ. 1 (1864). Με τον ιω. ςκαλτσούνη ο Πινιατώρος είχε μακρά συνεργασία από την εποχή της «Οινουργικής Εταιρίας Κεφαλληνίας», για την οποία βλ. παρακάτω.
30. Βλ. επιστολή Ν. Πινιατώρου προς Γ. ςταύρο στις 5/17.9.1864, ι.α./ΕΤΕ, α1ς21υ1,
φάκ. 29, ό.π.
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φαλονιά περί το 1500, πρωτογράφηκαν στο Libro d’Oro του νησιού την περίοδο
1593-1604, ενώ μέλη της διακρίθηκαν ως τοπικοί πολιτικοί και κοινωνικοί
παράγοντες, λόγιοι, νομικοί, ανώτεροι κληρικοί, συγγραφείς κ.λπ.
Ο Νικόλαος Γ. Πινιατώρος (αργοστόλι, 1821-11.3.1884) ήταν ο δεύτερος
από τους τρεις γιούς του κόμη Γεωργίου Δημ. Πινιατώρου31 και της Άννας
Γερ. Κλαδά. Ο μεγαλύτερος, ο Δημήτριος, διακεκριμένος νομικός, έχει ήδη
αναφερθεί παραπάνω και στην υποσημείωση 27, ενώ για τον μικρότερο, τον
Μαρίνο (1835-;) δεν διαθέτουμε πληροφορίες. Ο Νικόλαος σπούδασε φυσική
και μαθηματικά στο Παρίσι (licencier en sciences physiques) στη φημισμένη
«Κεντρική των Τεχνών ςχολή» (École Centrale des Arts et Manufactures, ιδρ.
1829). από τον γάμο του, τον ιανουάριο του 1855, με την Πηνελόπη (18371872), θυγατέρα του ισχυρού εμποροκτηματία, πρωτοπόρου εφοπλιστή Παύλου Λ. φωκά αλεξανδράτου32, ιδρυτή και πρώτου διευθυντή της πρώτης ναυτασφαλιστικής εταιρείας του νησιού «Η Κεφαλληνία», απέκτησε με τη σειρά
δύο θυγατέρες, την Κορίνα και την αμαλία, και δύο γιούς, τον Γεώργιο
(1860-1904) και τον Γεράσιμο (1864-1918)33. υπήρξε «εταίρος της προς εμψύχωσιν της βιομηχανίας αυτοκρατορικής Γαλλικής Εταιρείας», ιδρυτής το
1857, με τη σύμπραξη κορυφαίων τοπικών επιχειρηματικών παραγόντων και
του διάσημου Γάλλου οινολόγου Galot, της «Οινουργικής Εταιρίας Κεφαλληνίας», πρώτος διευθυντής της (1858-1861) και αργότερα, μαζί με τον Νικόλαο Μ. Δελαπόρτα, διαχειριστής και εκκαθαριστής της (1870-1871). Όταν η
Εταιρεία πτώχευσε, εξαγοράστηκε από τον ανταγωνιστή Ερνέστο α. Τουλ, ο
οποίος είχε ιδρύσει το 1854 τη σπουδαία ομώνυμη οινοποιία (βινάρια), σήμα
κατατεθέν του νησιού. Ο Νικόλαος επίσης συνέγραψε πρωτότυπες μικρές μελέτες όπως: αναλυτικαί έρευναι επί του εν Κεφαλληνία ύδατος της αγίας
Ελεούσης (1858, πρώτη δημοσίευση στο περ. Πανδώρα και επανεκδόσεις
1883 και 1886), ιδέαι τινές περί ρυμοτομίας των ελληνικών πόλεων (1868),
Παραλληλισμοί τινες της ελληνικής πολιτείας προς την ρωμουνικήν (1883)
κ.ά. Νεκρολογία στην κηδεία του έκανε ο ανιψιός του, δικηγόρος Άγγελος Τυπάλδος φορέστης. ςημειωτέον ότι οι γιοι του κατείχαν στο αργοστόλι αντί-

31. Ο Γεώργιος Δημ. Πινιατώρος (1776-1835) υπήρξε αξιόλογος νομικός και πολιτικός.
Πίνακας με την προσωπογραφία του, μαζί με άλλων διακεκριμένων μελών της οικογένειας,
δωρεά της Ελένης Πολυχρονιάδου-Παναγιωτοπούλου (2005), εκτίθεται στο Μουσείο του
ιδρύματος φωκά-Κοσμετάτου στο αργοστόλι.
32. Για τον Παύλο φωκά αλεξανδράτο (1799-1864), βλ. ΠαΝαΓιωΤΗς ΚαΠΕΤαΝαΚΗς,
Ναυτιλία και εμπόριο υπό Βρετανική Προστασία, ό.π., σ. 244-249.
33. Ο γιος του, Νικόλαος Γερ. Πινιατώρος (1903-1987), δικηγόρος και πολιτικός, χρημάτισε βουλευτής Κεφαλονιάς την περίοδο 1958-1961, εκλεγμένος με την ΕρΕ. Βλ. ΒΟυΛΗ
ΤωΝ ΕΛΛΗΝωΝ..., Μητρώον Γερουσιαστών και Βουλευτών, Εθνικό Τυπογραφείο, αθήνα 1977,
σ. 178-179.
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γραφο ενός χειρογράφου 147 σελίδων, γραμμένο το 1804 από τον σπουδαίο
προγονό τους Μαρίνο Βασ. Πινιατώρο (1771-1818), το οποίο αναφερόταν
στην ιστορία της οικογένειας με τίτλο «Memorie della Famiglia Pignatorre»34,
του οποίου σήμερα αγνοείται η τύχη.
Ο Πινιατώρος λοιπόν, γόνος αρχοντικής οικογένειας με κύρος και εκτεταμένο οικογενειακό-κοινωνικό δίκτυο, πλούσιος γαιοκτήμονας, επιτυχημένος
επιχειρηματίας («πνεύματος πρακτικωτάτου») και δραστήριος κοινωνικός
παράγοντας35, με γνώση της τοπικής αγοράς αλλά και με στέρεη ευρωπαϊκή
παιδεία, επιλέγεται να εκπροσωπήσει τη μεγάλη ελληνική τράπεζα που εξαγγέλλει επενδυτικές ευκαιρίες και χρηματικές διευκολύνσεις στους κατοίκους
μιας ιδιαίτερης από πολλές απόψεις νησιωτικής μονάδας, όπου ο συγκεντρωμένος πλούτος των εύπορων στρωμάτων αναζητά ευκαιρίες μεγιστοποίησης,
ενώ διαφαίνονται ευοίωνες προοπτικές γενικότερα για τον τόπο από το αυξανόμενο εμπόριο της σταφίδας, την ανερχόμενη ναυτιλία και τα ναυτικά-μεταναστευτικά εμβάσματα.
Ο ανταποκριτής, έχοντας ήδη εγγραφεί για 6 μετοχές της ΕΤΕ, που προέβλεπε ο κανονισμός της, κινείται δραστήρια, πρώτα στους ευρείς συγγενικούς, φιλικούς και επιχειρηματικούς κύκλους του, για να εξασφαλίσει τους
πρώτους πελάτες της Τράπεζας, μετόχους και καταθέτες, αν και αναλαμβάνει υπηρεσία την εποχή του τρύγου στο νησί, όπου «οι πλείστοι [κτηματίαι] ευρίσκονται εις τας εξοχάς των προς συγκομιδήν του καρπού». Η επιτυχής ενασχόλησή του με την Οινουργική Εταιρία τον είχε φέρει σε επαφή με τα πιο
δραστήρια στοιχεία του επιχειρηματικού κόσμου του νησιού. Τα οικογενειακά
του δίκτυα ήταν επίσης σημαντικά. υπόψη ότι, εκτός από τη δική του οικογένεια, η αρχοντική οικογένεια Κλαδά της μητέρας του Άννας ήταν από τις
ισχυρότερες με μεγάλη πολιτική επιρροή, ενώ ο παππούς του Γεράσιμος ςπ.
Κλαδάς (1762-1822) υπήρξε διακεκριμένος διπλωμάτης και πολιτικός της
Επτανήσου Πολιτείας, προσωπικότητα κύρους και εμπιστοσύνης τόσο των

34. ΗΛιας α. ΤςιΤςΕΛΗς, Κεφαλληνιακά ςύμμικτα..., ό.π., τόμ. α΄, σ. 528-535, 865.
Πρβλ. EUGènE RIzO-RAnGABè, Livre d’Or de la noblesse Ionienne, vol. II, Céphalonie,
premiere partie A-I, Ελευθερουδάκης, αθήνα 1926, σ. 272, και deuxième partie L-z, ό.π., σ.
516-525. ΘωΜας ι. ΠαΠαΔΟΠΟυΛΟς, ιονική Βιβλιογραφία, Bibliographie Ionienne (16ος-19ος
αιώνας): ανακατάταξη, προσθήκες, βιβλιοθήκες, τ. Β΄ (1851-1880), αθήνα 2000, σ. 78, 85,
329, 404 και τ. Γ΄ (1881-1900), αθήνα 2002, σ. 39, 55, 71, 90, 93, 101. Περ. Πανδώρα, τ. 9
(1858-1859), σ. 235-238.
35. Μεταξύ άλλων, το 1857 και 1858 συμμετείχε στις επιτροπές κατάρτισης των τοπικών
εκλογικών καταλόγων της περιόδου 1857-1859, ενώ μέχρι το 1864 συμπεριλαμβανόταν, μαζί με τον αδελφό του Δημήτριο, στους καταλόγους των «εκλογίμων» του νησιού, βλ. Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των ιονίων Νήσων, Κέρκυρα, φύλλα με ημερομηνίες
1/13.7.1857, 18/30.7.1858, 2/14.9.1861 και 3/15.8.1863.
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ρώσων όσο και των Βρετανών αργότερα. αναφέρθηκε ήδη η οικογένεια της
γυναίκας του, Πηνελόπης φωκά αλεξανδράτου, που ήταν από τις πλουσιότερες του νησιού. Με τον πεθερό του Παύλο είχε ήδη πολυετή συνεργασία στην
Οινουργική Εταιρεία, ενώ σε συγγενείς του από την πολυμελή οικογένεια, τον
Γεράσιμο Παύλ. φωκά αλεξανδράτο, αδελφό της Πηνελόπης, και τον Νικόλαο Γεωργ. ιγγλέση (1831-1880), σύζυγο της αδελφής της, Ελένης, θα
εμπιστευτεί τις υποθέσεις της ΕΤΕ, όταν αργότερα ο ίδιος θα αναγκαστεί να
απουσιάσει μερικές φορές στο εξωτερικό (σε «λουτρά της Εσπερίας») για λόγους υγείας. Τη δεκαετία του 1870 θα αποκτήσει συγγένεια και με την ισχυρή οικογένεια των φωκάδων-Κοσμετάτων, αφού θα παντρέψει τη μικρή κόρη
του αμαλία με τον Παναγή Κοσμ. φωκά-Κοσμετάτο.
Οι συναλλαγές του με την Τράπεζα διεκπεραιώνονταν αρχικά μέσω του
πλησιέστερου τότε υποκαταστήματος της Πάτρας, όπου έστελνε τα χρηματοδέματα (μεταλλικό και τραπεζογραμμάτια), τις εμπορικές συναλλαγματικές
και τα παραστατικά των εργασιών του με τα πλοία της γραμμής της Εταιρείας Ελληνικής ατμοπλοΐας, δωρεάν ή με χαμηλό ναύλο που είχε διαπραγματευτεί η Διοίκηση της ΕΤΕ. ςτη συνέχεια, συνεργαζόμενος με το τοπικό υποκατάστημα της ιονικής, τα εκάστοτε χρηματικά πλεονάσματά του τα έστελνε στην Πάτρα ή στην αθήνα, συνήθως με συναλλαγματικές της ιονικής Τράπεζας πληρωτέες «εν όψει εις το εν αθήναις Κεντρικόν της Κατάστημα» ή
εφοδίαζε με αυτά τον κεντρικό ανταποκριτή των νησιών στην Κέρκυρα ιω. α.
Παραμυθιώτη. από το 1872 και εξής με τις εισπράξεις του διευκόλυνε τη ρευστότητα του έμμισθου καταστήματος της ΕΤΕ στην Κέρκυρα (αποστολή μεταλλικού και τραπεζογραμματίων), ενώ κατά καιρούς έστελνε μεταλλικό ή
«συναλλάγματα» της ιονικής και σε άλλα μέρη ανάλογα με τις ανάγκες της
Τράπεζας. Τις δικές του ανάγκες κάλυπτε με τις νέες εισροές, ώστε να χρειάζεται ποσά από την ΕΤΕ μόνο στις περιπτώσεις μεγάλων τακτικών ή έκτακτων πληρωμών, όπως την εποχή της καταβολής των εξαμηνιαίων τόκων,
μερισμάτων ή τοκομεριδίων στους δικαιούχους προθεσμιακών καταθέσεων,
μετόχους της ΕΤΕ ή κατόχους ομολογιών του δημοσίου αντίστοιχα.
Γενικά, η τραπεζική του εκπροσώπηση «επί προμηθεία» περιλάμβανε εργασίες όπως:
– αγορά μετοχών της ΕΤΕ36, για λογαριασμό μόνιμων κατοίκων του νη-

36. από το 1861 και εξής η Εθνική Τράπεζα βρισκόταν σε φάση οργανωτικής ανάπτυξης:
είχε ανανεώσει το εκδοτικό της προνόμιο στην Ελλάδα μέχρι το 1891, είχε εισαγάγει την
αγροτική πίστη και μέχρι το 1874 θα τριπλασίαζε το μετοχικό της κεφάλαιο, από 6 εκ. δρχ.
σε 18 εκ. δρχ., με διαδοχικές αυξήσεις: 1862, 2.000 μετοχές, 1864, 4.500, 1866, 2.500, 1870,
1.000 και 1874, 2.000 μετοχές. Βλ. ιωαΝΝΗς α. ΒαΛαωριΤΗς, ιστορία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος 1842-1902, αθήνα 1902, σ. 35-37, 40-41, 56, 62, 239.
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σιού ή κάποιων ναυτικών και Κεφαλλήνων κεφαλαιούχων της διασποράς, καθώς και πληρωμές ή τοποθετήσεις των μερισμάτων τους. ςτο πλαίσιο της
δουλειάς του ενέγραψε μετόχους στην Εθνική Τράπεζα ισχυρούς οικονομικούς
και πολιτικοκοινωνικούς παράγοντες του νησιού, όπως οι ανδρέας Π. Γεράκης, Μαρίνος Π. Γκεντιλίνης, Νικόλαος Γ. ιγγλέσης, Επαμεινώνδας Κ. Μεταξάς, Ευσέβιος Κ. Πανάς, ο Γεράσιμος Π. φωκάς αλεξανδράτος, οι φωκάδες-Κοσμετάτοι, οι Χωραφάδες κ.ά. (βλ. Πίνακα α΄).
– Μεσολάβηση για τη δημιουργία προθεσμιακών λογαριασμών καταθέσεων («εντόκων παρακαταθηκών») των κατοίκων του νησιού στο Κεντρικό
Κατάστημα ή σε υποκαταστήματα της Τράπεζας πληρωμές, μεταφορές, τοποθετήσεις των εξαμηνιαίων τόκων τους. Η γενική κατεύθυνση που του είχε
δοθεί από την Τράπεζα ήταν, εκτός από τα τραπεζογραμμάτια της Εθνικής,
να προτιμάει να λαμβάνει μεταλλικό (χρυσά και αργυρά νομίσματα) ή ξένο
συνάλλαγμα παρά τα τραπεζογραμμάτια της ιονικής. ςτα 16 χρόνια δράσης
του κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερους από 150 καταθέτες (βλ. Πίνακα Β΄).
– Εργασίες που αφορούσαν τον κρατικό δανεισμό από το 1865 και εξής,
στον οποίο είχε αυξημένη συμμετοχή η ΕΤΕ: ανακοινώσεις, εγγραφές, εξοφλήσεις ομολογιακών δανείων του κράτους, κληρώσεις λαχειοφόρων ομολογιών, πληρωμές των τοκομεριδίων τους.
– αγοραπωλησίες ξένου συναλλάγματος37, κυρίως μεταλλικού για λογαριασμό της Τράπεζας (τα «ωφελιμότερα νομίσματα») έναντι ειδικής προμήθειας. Είναι γνωστό ότι στα Επτάνησα υπήρχε μεγάλη διακύμανση στις τιμές
των ξένων νομισμάτων, που σχετιζόταν και με την ποσότητα και τον κύκλο
παραγωγής-διάθεσης των εμπορευματικών προϊόντων τους, γεγονός που εκμεταλλεύονταν δεόντως όλοι οι έμποροι του χρήματος, συμπεριλαμβανομένων
και των δύο τραπεζών. ςτο περιθώριο των κερδοσκοπικών παιγνίων με το συνάλλαγμα, η εργασία αυτή αποκτούσε όλο και μεγαλύτερο βάρος αυτά τα
χρόνια. Ο ανταποκριτής, εκτός από τα νομίσματα και το συνάλλαγμα που
αντλούσε από τις καταθέσεις των ιδιωτών, αξιοποιώντας εισπράξεις του σε
«νεκρά ιονικά γραμμάτια» και συνεργαζόμενος με το τοπικό υποκατάστημα
της ιονικής, αγόραζε για λογαριασμό της Τράπεζας πολύτιμο μεταλλικό
(χρυσά γαλλικά εικοσόφραγκα και αργυρά πεντόφραγκα, αγγλικές λίρες,

37. Λόγω του εκτεταμένου εξαγωγικού και εισαγωγικού εμπορίου, στην Κεφαλληνιακή
αγορά κυκλοφορούσαν πολλών ειδών χρυσά ή αργυρά νομίσματα και συναλλαγματικές σε ξένο συνάλλαγμα, με διακυμάνσεις στην τιμή τους ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση,
ώστε οι έμποροι και οι μεσίτες να εμπλέκονται σε κερδοσκοπικές τακτικές. Η ΕΤΕ, όπως
ήταν φυσικό, ενδιαφερόταν για ξένο συνάλλαγμα ή πολύτιμο μεταλλικό, η αξία του οποίου διαφοροποιούνταν στην αθήνα, την Ερμούπολη και την Πάτρα.
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αυστριακά, γερμανικά, ισπανικά, μεξικάνικα και σικελικά τάλιρα) και συναλλαγματικές σε ξένο συνάλλαγμα, κυρίως επί Λονδίνου, σε συμφέρουσες τιμές,
πολύ καλύτερες από αυτές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι πράξεις αυτές απέφεραν άμεσα κέρδη στην Τράπεζα, αφού τα διοχέτευε σε αγορές όπου ήταν
υπερτιμημένα, αλλά και έμμεσα, με την ενίσχυση του απαραίτητου καλύμματος της νομισματικής της κυκλοφορίας στη ζώνη του προνομίου της, δηλ.
στην υπόλοιπη χώρα38.
– Εμβάσματα-μεταφορές κεφαλαίων σε άλλα ελληνικά μέρη και λοιπές
εμπορικές διευκολύνσεις με συναλλαγματικές, τραβηκτικές, πιστωτικές επιστολές κ.λπ., μορφές που αξιοποιούσαν συχνά κατά την άσκηση της εμπορίας
τους και οι ίδιοι οι ανταποκριτές, μέσα στα συμφωνημένα πιστωτικά τους
όρια.
– ςυγκέντρωση των μηνιαίων εισπράξεων του Τελωνείου του νησιού που
αφορούσαν χρεολυτικές δόσεις από δύο δάνεια που είχε λάβει, το 1866 και το
1868, το ελληνικό κράτος από την Εθνική Τράπεζα «επί παραχωρήσει των
προσόδων του Τελωνείου Κεφαλληνίας»39.
Επίσης, ασχολούνταν και με δοσοληψίες που αφορούσαν λογαριασμούς άλλων εμπόρων και πελατών του.
Τέλος, απαντούσε σε ερωτήματα για συγκεκριμένους εμπόρους και επιχειρηματίες που ενδιέφεραν την Τράπεζα, ενημέρωνε συστηματικά τη Διοίκηση της Εθνικής για τις τιμές των ξένων νομισμάτων και του συναλλάγματος,
την κατάσταση της κεφαλληνιακής αγοράς ή για γενικότερα οικονομικοκοινωνικά ζητήματα της περιοχής. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες και
οι εκτιμήσεις του για γεγονότα όπως ο μεγάλος σεισμός της Κεφαλονιάς στις
23.1.1867 και οι επιπτώσεις του στην κοινωνία και την οικονομία του νησιού,
η περίθαλψη 800 περίπου γυναικόπαιδων, προσφύγων από τη μεγαλόνησο μετά την αποτυχία της Κρητικής Επανάστασης του 1866, οι αντιδράσεις των
κατοίκων στην επιβολή της αναγκαστικής κυκλοφορίας των γραμματίων
των δύο τραπεζών το 1869 και η φυγάδευση του μεταλλικού, η διατίμηση του

38. Για το ρόλο και τη λειτουργία του συναλλάγματος εκείνη την εποχή βλ. ΝιΚΟΛας Δ.
ΚΟυΓΕας, Η τιμή του συναλλάγματος και η νομισματική πολιτική στην Ελλάδα (18431879), ΜιΕΤ, αθήνα 1992. Για την παρέμβαση της ΕΤΕ στην αγορά συναλλάγματος στις
σταφιδοπαραγωγικές περιοχές, βλ. ΘαΝαςΗς ΚαΛαφαΤΗς, αγροτική πίστη και μετασχηματισμός στη Β. Πελοπόννησο: αιγιάλεια τέλη 19ου αιώνα, τ. α΄: αγροτική πίστη και παραγωγή, ΜιΕΤ, αθήνα 1990, σ. 270-275, 340-341.
39. Βλ. ιωαΝΝΗς α. ΒαΛαωριΤΗς, ιστορία της Εθνικής Τραπέζης..., ό.π., σ. 43-46. Λόγω
της σταφίδας, τη δεκαετία του 1870 οι ετήσιες τελωνειακές εισπράξεις της Κεφαλονιάς ανέρχονταν σε 1-1,2 εκ. δρχ. και αντιπροσώπευαν το 10-12% στο σύνολο της χώρας. Βλ. υΠΟυρΓΕιΟΝ ΟιΚΟΝΟΜιΚωΝ-ΤΜΗΜα Γ΄, Γενικός πίναξ του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος μετά
των ξένων επικρατειών, έτη 1865, 1866-1869, 1870 & 1871, 1872 & 1873, αθήνα 1869-1875.
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1875 για τα ξένα νομίσματα, η πρωτοβουλία τοπικών παραγόντων για σύσταση νοσοκομείου στο νησί το 1876, η δράση ληστρικών συμμοριών στην
ακαρνανία και ο φόβος εξάπλωσής τους στα Επτάνησα, η κυκλοφορία παραποιημένων ιονικών γραμματίων των 5 κολονάτων και αργότερα 100δραχμων
της ΕΤΕ κ.ά., ενώ το θέμα που επαναλαμβάνεται συχνά στην αλληλογραφία
του είναι η εκάστοτε πιστωτική συμπεριφορά του τοπικού υποκαταστήματος
της ανταγωνίστριας ιονικής.
Ο Πινιατώρος, στο πλαίσιο των εντολών της Διοίκησης της ΕΤΕ, θα διατηρήσει πολύ καλές σχέσεις με το υποκατάστημα της ιονικής (οι εκάστοτε
διευθυντές του ήταν γνωστοί ή φίλοι του), θα συναλλάσσεται κατά βάση με τα
ιονικά γραμμάτια ή με μεταλλικό και θα αποδέχεται τα τραπεζογραμμάτια
της Εθνικής μόνο στις περιπτώσεις προθεσμιακών καταθέσεων ή για έκδοση
επιταγών πληρωτέων σε μονάδες της ΕΤΕ. Παράλληλα θα φροντίσει για τη
διάδοση και κυκλοφορία του τραπεζογραμματίου της Εθνικής, αφού οι ανάγκες της τοπικής αγοράς δημιουργούν κάποιες ευκαιρίες, όπως οι τελωνειακές εισπράξεις και η πληρωμή των μηνιαίων χρεολυτικών δόσεων δανείων της
ΕΤΕ προς το κράτος ή το εσωτερικό εμπόριο με τα πελοποννησιακά κέντρα
παραγωγής-εξαγωγής σταφίδας που αναγκάζει την ιονική να αγοράζει στην
περίοδο της σοδειάς αρκετές ποσότητες δραχμών της ΕΤΕ χάριν των πελατών της μεγαλεμπόρων εξαγωγέων, αγοραστών της πελοποννησιακής σταφίδας. Έτσι στα χρόνια δράσης του το τραπεζογραμμάτιο της Εθνικής θα
διακινείται στην Κεφαλονιά και δεν θα υποχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που συνέβη σε άλλα νησιά, π.χ. στην Κέρκυρα, μολονότι κάποια εποχή η ιονική Τράπεζα και οι έμποροι-τοκιστές θα τα ανταλλάσσουν στους κομιστές με υποτίμηση κατά 1-1,5% της ονομαστικής τους αξίας40.
Τελικά ο ειδικός ανταποκριτής της Εθνικής στην Κεφαλονιά θα διατηρηθεί μέχρι το φθινόπωρο του 1880. Είχε προηγηθεί ένα αποφασιστικό γεγονός
που ανάγκασε την ΕΤΕ να εγκαταλείψει, προσωρινά, τις προσδοκίες της
για τα Επτάνησα. Ήταν η ψήφιση από την ελληνική βουλή του ν. ωκστ΄/
21.4.1880, σύμφωνα με τον οποίο ανανεωνόταν το εκδοτικό δικαίωμα της ιονικής Τράπεζας στα νησιά για 25 ακόμη έτη, μέχρι το 1905, με αντίτιμο την
αύξηση των τοποθετήσεών της σε ενυπόθηκα και αγροτικά δάνεια στην περιοχή. Διαπιστώνοντας ότι το διαμορφωμένο θεσμικό πλαίσιο δεν της επέτρεπε
ουσιαστική παρέμβαση στην επτανησιακή αγορά, η Διοίκηση της ΕΤΕ αποφάσισε να παύσει τους ανταποκριτές της στη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά και
να επιδιώξει την απευθείας συνεργασία με τα δύο τοπικά υποκαταστήματα
της ανταγωνίστριάς της ιονικής, ώστε να διατηρήσει την υπάρχουσα πελατεία της και όσα το δυνατόν οφέλη είχαν επιτύχει οι ανταποκριτές της. Την

40. Πρβλ. ι.α./ΕΤΕ, α1ς21υ1, ό.π., φάκ. 29.
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ίδια συμπεριφορά θα ακολουθήσει τον επόμενο χρόνο, όταν θα καταργήσει και
το έμμισθο υποκατάστημά της στην Κέρκυρα.
ςτις 30 ςεπτεμβρίου 1880 η Διοίκηση της ΕΤΕ θα αποστείλει και την τυπική ευχαριστήρια επιστολή στον Πινιατώρο για τις πολύχρονες υπηρεσίες
του. Ο ίδιος με την από 7 Οκτωβρίου 1880 επιστολή του θα απαντήσει ευγενικά τονίζοντας ότι «αφ’ ής στιγμής ο απόδημος της Τραπέζης ιδρυτής με ετίμησε διά της εμπιστοσύνης του εσυνήθισα να θεωρώ τας υποθέσεις της Τραπέζης ως ιδιαίτερα οικογενειακά μου συμφέροντα· νυν δε ότε παύουν αι επίσημοι μετ’ αυτής σχέσεις μου, ελπίζω ότι θα με θεωρείτε πάντοτε ως αδιάσειστα
φίλον των συμφερόντων της και πρόθυμον εις ό,τι με γνωρίζει προς τούτο χρήσιμον η σεβαστή Διοίκησις αυτής»41.
Λίγες μέρες πριν ο διευθυντής του υποκαταστήματος Κεφαλονιάς της ιονικής Τράπεζας Μ.Π. Λευκόκοιλος είχε ενημερώσει επίσημα τη Διοίκηση της
ΕΤΕ ότι στο εξής το υποκατάστημα θα διεκπεραίωνε τις εργασίες της Εθνικής Τράπεζας ως αντιπρόσωπός της στο νησί.

IV. Τα επενδυμένα στην Εθνική Τράπεζα κεφάλαια
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν για την έρευνα οι επενδυτικές επιλογές
και οι συμπεριφορές των κεφαλαιούχων του νησιού απέναντι στην Εθνική
Τράπεζα την περίοδο δράσης του ανταποκριτή της (1864-1880). από το πρωτογενές υλικό συνάγεται ότι, εκτός από μετοχές της ΕΤΕ, τα συσσωρευμένα
κεφάλαια διοχετεύθηκαν κατά κύριο λόγο σε προθεσμιακές καταθέσεις, αφού
περισσότεροι από 150 κάτοικοι της Κεφαλονιάς γράφτηκαν πελάτες της Εθνικής Τράπεζας ανοίγοντας λογαριασμούς προθεσμιακών καταθέσεων (βλ. τον
Πίνακα Β΄, που συγκροτήσαμε με βάση την επαγγελματική επιστολογραφία
του Ν. Πινιατώρου προς τη Διοίκηση της Εθνικής).
αποτελούσαν σχεδόν όλοι τους δυναμικά στοιχεία από τα προνομιούχα ή
ανερχόμενα κοινωνικά στρώματα του νησιού: μεγαλοκτηματίες, έμποροι, κεφαλαιούχοι, επιχειρηματίες, βιοτέχνες-βιομήχανοι, δικηγόροι, γιατροί, δημόσιοι λειτουργοί, ναυτικοί, εφοπλιστές, αλλά και πολιτικοί, βουλευτές, εκπαιδευτικοί, κληρικοί, λόγιοι και διανοούμενοι42. Οι περισσότεροι άρρενες καταθέτες ήταν ενταγμένοι στους τελευταίους εκλογικούς καταλόγους (1861-1864)

41. ι.α./ΕΤΕ, α1ς21υ1, αλληλογραφία ανταποκριτών εσωτερικού-Κεφαλληνία, φάκ.
30 (1876-1880).
42. Κάποια από τα ονόματα των καταθετών τα συναντάμε και στο έργο του αΓΓΕΛΟΔιΟΝυςΗ ΔΕΜΠΟΝΟυ, Η πειθαρχική Προστασία. από τους αγώνες του λαού της Κεφαλονιάς,
ό.π., σ. 429-481.
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της αγγλοκρατίας43, ενώ οι 23 γυναίκες καταθέτριες, μερικές χήρες44, με
την ιδιότητα συνήθως του επιτρόπου των ανήλικων τέκνων τους, προέρχονταν
από αρχοντικές ή οικονομικά ισχυρές οικογένειες, όπως Βαλλιάνου, Βαλσαμάκη, Γιαννουλάτου, ιγγλέση, Πανά, ςκλάβου, φωκά, Χωραφά κ.ά. υπήρχαν επίσης και δύο φορείς που επέλεξαν την Εθνική Τράπεζα, το Ταμείο Πτωχών ιερέων Κεφαλληνίας και η ςχολή ςπαρτιών του Δήμου Λειβαθούς.
Η πλειονότητα των τοποθετήσεων ιδιωτών αφορούσε σημαντικά ποσά κατατεθειμένα για ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα, 11-16 έτη συνήθως,
με κάποιες να φτάνουν τα 30 έτη! ακόμη, οι μισοί περίπου καταθέτες είχαν
κατά μέσον όρο επενδυμένα ποσά πάνω από 10.000 δρχ., ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις, όπως των αδελφών Παγουλάτου, των φωκάδων-Κοσμετάτων ή
των Χωραφάδων, των οποίων οι συνολικές «έντοκοι καταθέσεις επί μακραίς
προθεσμίαις» ξεπερνούσαν και τις 100.000 δρχ., ποσά λίαν σημαντικά τότε.
Παράλληλα, διαπιστώνουμε ότι σχεδόν τα ίδια πρόσωπα τοποθετούσαν
επιπλέον κεφάλαιά τους σε μετοχές των δύο τραπεζών, Εθνικής και ιονικής
(πρβλ. Πίνακες α΄ και Γ΄), σε ομολογίες των εθνικών δανείων, αλλά και σε
χρεόγραφα, μετοχές ή λοιπούς τίτλους τοπικών επιχειρήσεων, όπως στις
ασφαλιστικές εταιρείες «Κεφαλληνία» και «αρχάγγελος»45.
αναμφισβήτητα, πρόκειται για πλεονάζοντα πλούτο που δεν υπολογίζει τις
ανάγκες ρευστότητας της τοπικής αγοράς, δεν επενδύεται άμεσα σε παραγωγικούς σκοπούς και δεν διαχέεται στη συγκεκριμένη κοινωνία, ούτε μέσω του
οικονομικού κυκλώματος της θεσμοθετημένης πίστης. Δεν διατίθεται στο νησί, αφού η ΕΤΕ αξιοποιεί αυτά τα κεφάλαια σε άλλα μέρη της χώρας όπου
μπορεί να δράσει με τους δικούς της όρους. ςυσσωρευμένα κεφάλαια που αναζητούν απεγνωσμένα ευκαιρίες αποκόμισης μεγάλων κερδών ή προσεκτική
τοποθέτηση σε πολλές θέσεις για διασπορά του κινδύνου και ακόμη επιλογή
μέρος του άφθονου κεφαλαίου να δεσμευτεί σε ασφαλείς τοποθετήσεις προθεσμιακών τραπεζικών λογαριασμών;

43. Πρβλ. Εφημερίς Επίσημος..., ό.π., φ. 540 της 2/ 14.9.1861 και φ. 648 της 3/
15.8.1863.
44. Οι χήρες αντικειμενικά αποκτούσαν ανεξαρτησία, χειραφετούνταν, αφού αναλάμβαναν
ηγετικό-διαχειριστικό ρόλο στην οικογένεια και έτσι αναβαθμιζόταν η θέση τους στην τοπική
κοινωνία. Πρβλ. ςΠυριΔωΝ ΠΛΟυΜιΔΗς, «Όψεις της ιστορίας των γυναικών της Κεφαλονιάς
(16ος-18ος αιώνας)», στο ςυνέδριο ιστορίας, από το κάστρο αγίου Γεωργίου στο αργοστόλι
(1757-2007), τόμ. α΄, Η βενετική κυριαρχία στην Κεφαλονιά (1500-1757), αργοστόλι 2010,
σ. 216-220. Επίσης, αΝΝα ΚΟΜΠΟΘρΕΚα, «Γυναίκες σε χηρεία: οικονομικές και κοινωνικές
συμπεριφορές στην Κεφαλονιά τον 20ό αιώνα», μεταπτυχιακή εργασία στη φιλοσοφική ςχολή του Πανεπιστημίου ιωαννίνων, ιωάννινα 2011, σ. 186.
45. Να σημειώσουμε ότι λείπουν οι μεγάλες έρευνες που εξετάζουν σε βάθος τα οικογενειακά, κοινωνικοοικονομικά και επιχειρηματικά δίκτυα των εύπορων στρωμάτων του νησιού,
τη συμπεριφορά τους και τη διαπλοκή τους με την πολιτική εξουσία.
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Θεωρούμε φυσικό όσοι παραδοσιακοί γαιοκτήμονες εμπλέκονταν μόνο περιστασιακά με τον δανεισμό να προσβλέπουν στην ασφαλή μακροχρόνια «τίμια» τραπεζική τοποθέτηση των πλεονασμάτων τους προς μελλοντική αξιοποίηση από τους απογόνους τους46, ενώ κάποιοι έμποροι και επιχειρηματίες
επένδυαν μέρος των κερδών τους στην τραπεζική προθεσμιακή κατάθεση,
αφού η απόδοση 5-6% δεν ήταν αμελητέα.
Χωρίς αμφιβολία, οι συμπεριφορές αυτές είχαν να κάνουν και με την ιδιοσυγκρασία των Κεφαλλήνων, την αποστροφή τους στη σπατάλη και τη σχέση τους με το χρήμα. Την ως άνω εκτίμηση ενισχύουν μαρτυρίες της εποχής,
όπως λ.χ. του νομικού, λόγιου και βουλευτή Πάλης Νικόλαου Γ. Μαντζαβίνου, ο οποίος γράφει χαρακτηριστικά:

«Εν Κεφαλληνία, ιδίως εν αργοστολίω, εις πολλά εκατομμύρια ανέρχεται το ολικόν ποσόν των περιουσιών των κατοίκων, αναλογικώς δε
κατά πολύ υπερτερούσι των Πατρών και της ςύρου υπό την έποψιν
ταύτην. Πλείστοι έχουσι περιουσίαν πλέον του ημίσεως εκατομμυρίου,
αρκετοί είναι οι εκατομμυριούχοι, τινές δε κέκτηνται περιουσίαν ανερχομένην εις εκατομμύρια. Τύπους περιέργους ζαπλούτων μόνον εν αργοστολίω θ’ απαντήσετε· όσον πλουσίων τόσον και φιλαργύρων...»47
για να μην ανασύρουμε πλείστες όσες σχετικές ρήσεις και σατιρικές ρίμες του
ανδρέα Λασκαράτου ή του Γεωργίου Μολφέτα.
αλλά γιατί οι ντόπιοι καταθέτες προτιμούσαν την Εθνική Τράπεζα; Μας
το εξηγεί απλά ο Πινιατώρος σε επιστολή του προς τη Διοίκηση της ΕΤΕ στις
23.1.1865:

«Η νήσος μας έχει σημαντικά κεφάλαια διαθέσιμα, άτινα με πολλάς
δυσκολίας η ιόνιος Τράπεζα δέχεται εις καταθέσεις με τόκον 3%. Η
Τράπεζα αύτη έχει εις καταθέσεις κεφάλαια του τόπου ανώτερα των

46. ανάλογη κατάσταση περιγράφει, δώδεκα χρόνια πριν σε έκθεσή του προς την ιόνια
Γερουσία (31.7.1852), ο Βρετανός ύπατος αρμοστής της Επτανήσου Henry George Ward επισημαίνοντας ότι «ςτα ιόνια Νησιά έχει αποθησαυριστεί αξιόλογο σε ποσότητα ρευστό χρήμα.
Μέρος του επενδύεται σε οικοδομές. Άλλο σε τοκογλυφικά δάνεια. υπάρχουν κι εκείνοι που
απεχθάνονται ή θεωρούν ανίκανο τον εαυτό τους για τοκογλυφική ενασχόληση. Προτιμούν το
μικρότερο αλλά έντιμο κέρδος από καταθέσεις». αναφέρει ακόμη ότι από τις συνολικές έντοκες καταθέσεις με 4% στην ιονική Τράπεζα, που ανέρχονταν στις 95 χιλιάδες λίρες στερλίνες,
οι 40 χιλιάδες ανήκαν σε Κεφαλλήνες καταθέτες, βλ. ΓΕραςιΜΟς ΧυΤΗρΗς, Η Κέρκυρα στα
μέσα του 19ου αιώνα. Κοινωνική δομή και πολιτική έκφραση, δημόσια οικονομία, ιδιωτική οικονομία, Δημοσιεύματα Εταιρείας Κερκυραϊκών ςπουδών, Κέρκυρα 1988, σ. 36, 70-71.
47. Ν.Γ. ΜαΝΤΖαΒιΝΟς, αναμνήσεις Κεφαλληνίας, αθήνα 1892, σ. 19.
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αναγκαιούντων διά τας εργασίας της· αλλ’ αν ο θεός ήθελεν ευδοκήση
να επεκτείνη η Εθνική Τράπεζα τους κλάδους της μέχρι των νήσων
μας, αναντιρρήτως εις αυτήν ήθελον εισρεύσει τα κεφάλαια του τόπου...».
Παρακάμπτοντας τον ενθουσιασμό του ανταποκριτή, από τα γραφόμενά
του μπορούμε συναγάγουμε ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα:
– ςτο νησί υπάρχουν πλεονάζοντα κεφάλαια που, με δεδομένη την «αχρηματία», ουσιαστικά πενία μεγάλων τμημάτων του αγροτικού, κυρίως, πληθυσμού, αποδεικνύουν τη μεγάλη άνιση κατανομή πόρων και εισοδημάτων.
– Η ιονική Τράπεζα, όπως έχει τονιστεί και στο παρελθόν, λόγω του ιδιότυπου ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Επτανήσου, και συνακόλουθα της έλλειψης ασφαλών εγγυήσεων, αποφεύγει τον εκτεταμένο δανεισμό στον αγροτικό τομέα, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να αντλήσει μεγάλα κεφάλαια
από ιδιώτες, επομένως προσφέρει χαμηλό επιτόκιο καταθέσεων.
– Εδώ παρεμβαίνει η ΕΤΕ, η ελληνική τράπεζα που προβάλλει τον εθνικό
χαρακτήρα της προσφέροντας επενδυτικές ευκαιρίες, υψηλό επιτόκιο καταθέσεων 5,5-6% και ακόμη υψηλότερες αποδόσεις με τις μετοχές της48.
– Γιατί τόσο γαλαντόμα η ΕΤΕ; Με μια κίνηση βάζει ισχυρές υποθήκες
για το μέλλον. Εξασφαλίζει κύρος, εμπιστοσύνη και πολιτική επιρροή, σταθερούς, μακροχρόνιους πελάτες, ρευστότητα, πολύτιμο ξένο μεταλλικό και συναλλάγματα σε σχετικά συμφέρουσες τιμές. Μακροπρόθεσμα προσβλέπει
στην ελεύθερη κυκλοφορία του δικού της «ελληνικού» τραπεζογραμματίου49
στην περιοχή και στην ουσιαστική ενοποίηση των τοπικών αγορών, στην προοπτική σχηματισμού εθνικής αγοράς.
από τη μελέτη των εργασιών του τοπικού ανταποκριτή προκύπτει ότι τα
κεφάλαια που άντλησε συνολικά η ΕΤΕ από την Κεφαλονιά στο διάστημα
1864-1880, πρέπει να ξεπερνούν τα 4-5 εκ. δραχμές. αυτά προέρχονταν από

48. Με ονομαστική αξία 1.000 δρχ., η τιμή διάθεσης της μετοχής της ΕΤΕ ήταν συνεχώς
ανερχόμενη. 1864: 1.370 δρχ., 1870: 2.050 δρχ., 1874: 3.000 δρχ., ενώ το 1881 η χρηματιστηριακή της αξία ανερχόταν σε 3.840 δρχ. περίπου. Μεγάλη άνοδο σημείωναν και τα ετήσια μερίσματα των μετοχών, με μικρή εξαίρεση μια τετραετία. 1864: 122,50 δρχ., 1875: 252,40 δρχ.
1880: 240 δρχ., 1881: 255 δρχ. Πρβλ. ιωαΝΝΗς α. ΒαΛαωριΤΗς, ιστορία της Εθνικής Τραπέζης..., ό.π., σ. 40, 56, 62, 271-272.
49. Μέχρι και το 1875 τα τραπεζογραμμάτια της ιονικής Τράπεζας είχαν ως νομισματική μονάδα τα ισπανικά δίστηλα-κολονάτα (1 κολονάτο = 6 δραχμές). Μετά τη μεγάλη διεθνή
υποτίμηση του αργύρου και την απόφαση του ελληνικού κράτους να μη δέχεται στα δημόσια
ταμεία αργυρά νομίσματα χωρών εκτός της Λατινικής ένωσης (β.δ. 29.3.1876), η ιονική μετέτρεψε το μεταλλικό απόθεμά της σε ελληνικά αργυρά νομίσματα και εισήγαγε τη δραχμή
ως νομισματική μονάδα των τραπεζογραμματίων της.
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τις 250-300 περίπου μετοχές των 33 Κεφαλλήνων μετόχων της και από τις
προθεσμιακές καταθέσεις 150-160 ιδιωτών, ενώ προς τα τέλη της δεκαετίας
του 1870 οι συγκεντρωμένες προθεσμιακές καταθέσεις στην Κεφαλονιά ανέρχονταν κάθε χρόνο γύρω στα 3 εκ. δραχμές50. Το ποσό αυτό των μακροπρόθεσμων ιδιωτικών τοποθετήσεων ήταν αρκετά σημαντικό, αν σκεφθούμε ότι,
σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, την ίδια εποχή ο μέσος όρος της αξίας των
ετήσιων εξαγωγών του νησιού δεν ξεπερνούσε τις 156 χιλ. λίρες αγγλίας (£)
ή τα 4,7 εκ. δραχμές51. Δεν υπολογίζουμε τα οφέλη της Τράπεζας από την
αγοραπωλησία μεταλλικού και ξένου συναλλάγματος, ούτε αυτά από τις
αξιόλογες τοποθετήσεις των κατοίκων σε τίτλους των εθνικών δανείων. Τέλος, τα κέρδη μόνο από το δικό της «χαρτίον» ήταν σχετικά χαμηλά, αφού η
διακίνηση του τραπεζογραμματίου της στο νησί δεν έλαβε μεγάλη διάσταση,
λόγω του προνομίου και της ανυποχώρητης στάσης της ιονικής.

V. από τον ανταγωνισμό στη συνεργασία
Όπως προαναφέραμε, το 1880 η Διοίκηση της ΕΤΕ αποφάσισε την κατάργηση των ανταποκριτών της στην Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, εγκαινιάζοντας
απευθείας πλέον συνεργασία με τα τοπικά υποκαταστήματα της ιονικής Τράπεζας. Όσον αφορά την Κεφαλονιά, από τη μελέτη της αλληλογραφίας της Διοίκησης της ΕΤΕ με το διευθυντή του τοπικού υποκαταστήματος της ιονικής
Τράπεζας52, διαπιστώνουμε ότι οι σχετικές πρωτοβουλίες της Εθνικής για άμεση συνεργασία είχαν ξεκινήσει πολύ πιο πριν, στις αρχές του 1869, αμέσως μετά την επιβολή της αναστολής της εξαργύρωσης και της αναγκαστικής κυκλοφορίας των χαρτονομισμάτων των δύο τραπεζών από το ελληνικό κράτος53, αλλά τότε η πρότασή της δεν βρήκε την ανάλογη ανταπόκριση.

50. Το 1879, όλων των ειδών οι «καταθέσεις επί τόκω» στην ΕΤΕ από ολόκληρη τη χώρα ανέρχονταν σε 32,7 εκ. δρχ. περίπου, ενώ οι συνολικές έντοκες καταθέσεις στην ιονική κυμαίνονταν γύρω στα 6 εκ. δρχ. Πρβλ. ΕΘΝιΚΗ ΤραΠΕΖα ΤΗς ΕΛΛαΔΟς, απολογισμός του
έτους 1879, αθήνα 1880, σ. 37 και μηνιαίες συνοπτικές καταστάσεις της ιονικής Τράπεζας
στις 30.6. και 31.12.1879, δημοσιευμένες στον Τύπο (εφ. Ώρα, αθήνας, φ. 254/18.7.1879 και
φ. 82/30.1.1880).
51. ςύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις του Βρετανού προξένου, η συνολική αξία των εξαγωγών προϊόντων από την Κεφαλονιά την περίοδο 1864-1880 κυμάνθηκε μεταξύ 89.101 £
(κατώτατο ποσό το 1865) και 189.308 £ (ανώτατο ποσό το 1874), με πιο παραγωγικά τα έτη
1872-1878. Βεβαίως, τα παραπάνω ποσά σχετίζονταν με τις ετήσιες σοδειές και με τις μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών στη διεθνή αγορά.
52. ι.α./ΕΤΕ, α1ς21υ14, αλληλογραφία, έγγραφα της ιονικής Τράπεζας, Κεφαλληνία,
φάκ. 6-8 (1869, 1873-1901).
53. Η αναγκαστική κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων της ΕΤΕ και της ιονικής ίσχυ-
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Το 1873, η ΕΤΕ ανακίνησε το θέμα της συνεργασίας των δύο τραπεζών,
εξαιτίας της νέας προσπάθειας των ομογενών κεφαλαιούχων της Γενικής Πιστωτικής Τράπεζας να συστήσουν τραπεζικό ίδρυμα με εκδοτικό δικαίωμα
στα Επτάνησα, κίνηση που τελικά δεν ευοδώθηκε λόγω της χρηματιστηριακής κρίσης, της επακόλουθης πτώσης της κυβέρνησης Επαμ. Δεληγιώργη,
αλλά και των μεθοδεύσεων των δύο μεγάλων πιστωτικών ιδρυμάτων54.
Το φθινόπωρο του ίδιου έτους επισημοποιήθηκε η συνεργασία με το άνοιγμα τρεχούμενου λογαριασμού της ΕΤΕ στο τοπικό υποκατάστημα της ιονικής, το οποίο αναλάμβανε στο εξής, με προμήθεια 1/4 % επί των εισπράξεων,
αρκετές από τις εργασίες που διεκπεραίωνε ο τοπικός ανταποκριτής (εισπράξεις των μηνιαίων τοκοχρεωλυτικών δόσεων κρατικού δανείου από τα έσοδα
του Τελωνείου Κεφαλληνίας, αγοραπωλησία μεταλλικού και συναλλαγματικών σε ξένο συνάλλαγμα, διάθεση-πώληση τίτλων κρατικών ομολογιακών
δανείων μέσω Εθνικής), και επιπλέον έκδοση επιταγών του σε δρχ. επί των
υποκαταστημάτων της ΕΤΕ με προμήθεια 2,5%, εργασία που διευκόλυνε το
εμπόριο της σταφίδας με την Πελοπόννησο.
φαίνεται ότι τα έξοδα του ανταποκριτή προβλημάτιζαν τη Διοίκηση της
ΕΤΕ, η οποία κατά καιρούς αντιμετώπιζε παράπονα και διαμαρτυρίες του για
τη χαμηλή του προμήθεια σε σχέση με τα διαρκώς αυξανόμενα καθήκοντά
του. Οι παράγοντες της Εθνικής προφανώς αντιλαμβάνονταν ότι οι απευθείας
σχέσεις με την ιονική θα οδηγούσαν σε καλύτερο αποτέλεσμα με μικρότερο
κόστος. Η άρνηση όμως του διευθυντή του τοπικού υποκαταστήματος της ιονικής Γεωργίου α. Τουλ (αδελφού του βιομήχανου Ερνέστου α. Τουλ) να
εμπλακεί σε «παρεξηγήσεις» με τον φίλο του Πινιατώρο, έναν εκ «των ευϋπολήπτων και εντίμων Κεφαλλήνων», υποχρέωσε τη Διοίκηση της ΕΤΕ να διατηρήσει τη συνεργασία και με τους δύο. Έτσι, ο ανταποκριτής, ενώ μοιραζόταν εργασίες της Εθνικής με το υποκατάστημα της ιονικής Κεφαλονιάς, παρέμενε ο διακινητής του τραπεζογραμματίου της ΕΤΕ και ο αποκλειστικός

σε για περισσότερο από 1,5 χρόνο (30.12.1868-15.7.1870) και ήταν αποτέλεσμα των δανειακών αναγκών του κράτους, το οποίο υποχρέωσε τις δύο τράπεζες να του παράσχουν δάνεια σε
μεταλλικό και τραπεζογραμμάτια συνολικά 21 εκ. δρχ. Βλ. ιωαΝΝΗς α. ΒαΛαωριΤΗς, ιστορία της Εθνικής Τραπέζης..., ό.π., σ. 45-58.
54. Για τη νέα αυτή πρωτοβουλία των ομογενών, στην οποία αρχικά διαδραμάτισε ρόλο
και ο πρόεδρος της Γενικής Πιστωτικής Τράπεζας ιωάννης ςκαλτσούνης, βλ. ΓιωρΓΟς Β.
ΔΕρΤιΛΗς, Το ζήτημα των Τραπεζών, ό.π., 115, 151-152, 172-173, 261-288. Επίσης, ΒαςιΛΗς Δ. ΜΗΤςΗς, Το εκδοτικό προνόμιο της ιονικής Τράπεζας, ό.π., σ. 47-60. από επιστολή
του διευθυντή του υποκαταστήματος Κεφαλονιάς της ιονικής, Γεωργίου α. Τουλ, προς τη Διοίκηση της ΕΤΕ μαθαίνουμε ότι διευθυντής του υπό ίδρυση Καταστήματος Κέρκυρας της
Γενικής Πιστωτικής Τράπεζας είχε διοριστεί ο Παναγής ςκαλτσούνης. ι.α./ΕΤΕ,
α1ς21υ14, ό.π., φάκ. 6 (1869, 1873-1882), υποφάκ. 2.
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διαχειριστής των προθεσμιακών καταθέσεων των κατοίκων. Άλλωστε οι περισσότερες εισπράξεις του κατέληγαν στο λογαριασμό της Εθνικής που τηρούνταν στο υποκατάστημα της ιονικής και από εκεί διοχετεύονταν στο έμμισθο υποκατάστημα ΕΤΕ Κέρκυρας ή στην αθήνα.
ςτη συνέχεια, η εκ νέου αναστολή της εξαργύρωσης και η αναγκαστική
κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων των δύο τραπεζών (1877-1884), απότοκες των μεγάλων δανείων που απέσπασε το ελληνικό κράτος από τις δύο τράπεζες για να καλύψει τις πολεμικές του δαπάνες λόγω της ανατολικής κρίσης
του ρωσοτουρκικού πολέμου, αλλά και η νέα προσπάθεια διείσδυσης στην περιοχή του δραστήριου ομογενειακού κεφαλαίου (αποτυχημένη ξανά) είχαν ως
αποτέλεσμα την περαιτέρω προσέγγιση των δύο ανταγωνιστών.
ςημειώνουμε ότι το 1880 για μια σειρά λόγους υπήρξε έτος καθοριστικό
στη μετέπειτα πορεία και φυσιογνωμία της Εθνικής. Μετά την οριστική διευθέτηση του εκδοτικού δικαιώματος της ιονικής στα Επτάνησα, οι δύο τράπεζες συμφώνησαν σε κεντρικό επίπεδο ότι η ιονική Τράπεζα θα παρέμενε αποκλειστικός κύριος της επτανησιακής αγοράς, υπό τον όρο ότι δεν θα επέκτεινε
το δίκτυό της σε ελληνικές πόλεις όπου είχε υποκαταστήματα η Εθνική χωρίς
τη συναίνεσή της. Παράλληλα, η Διοίκηση της ΕΤΕ ανταπάντησε καταλλήλως· ερχόμενη σε συμφωνία με το ελληνικό κράτος τον Οκτώβριο του ίδιου
έτους, πέτυχε παράταση του αποκλειστικού εκδοτικού δικαιώματος της Εθνικής (το οποίο έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 1891) σε όλη την Ελλάδα «πλην της
Επτανήσου» για 25 ακόμη έτη, δηλαδή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1916. Τέλος,
επιτεύχθηκε σημαντική ενίσχυση στα κεφάλαια της Τράπεζας με την έκδοση
λαχειοφόρου δανείου 60 εκ. φράγκων, ώστε να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες
δανειακές ανάγκες του κράτους, προστέθηκαν στις εργασίες της τα δάνεια σε
δήμους και λιμενικές επιτροπές (από τα οποία θα ωφεληθούν στο μέλλον και
τα Επτάνησα), μειώθηκε ο τόκος των χρηματοδοτήσεων από 8% σε 7%
κ.λπ.55.
Τα επόμενα χρόνια τα δύο μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα, για να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα που προέκυψαν από τη δυσμενή οικονομική
κατάσταση της χώρας, τον υψηλό κρατικό δανεισμό και την αναγκαστική
κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων τους προτίμησαν να συνεργαστούν. Για
περισσότερα από είκοσι χρόνια η ιονική Τράπεζα τίμησε αυτή τη συνεργασία.
Πρώτα, διατήρησε την παλιά παράδοση της τακτικής ενημέρωσης της ΕΤΕ
για τα τεκταινόμενα στην τοπική αγορά, απαντώντας «υπό άκραν εχεμύθειαν» σε όλα τα αιτήματα της δεύτερης σχετικά με τη δραστηριότητα και την
οικονομική θέση εμπόρων και επιχειρηματιών της Κεφαλονιάς. Δεύτερον,
ανέπτυξε με επιτυχία, έναντι μικρής προμήθειας 1/8-1/4 %, όλες τις εργασίες

55. ιωαΝΝΗς α. ΒαΛαωριΤΗς, ιστορία της Εθνικής Τραπέζης..., ό.π., σ. 74-83.
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που διεκπεραίωνε παλαιότερα ο ανταποκριτής Ν. Πινιατώρος: οι κάτοχοι ομολογιών του κράτους εξυπηρετούνταν κανονικά, οι μέτοχοι της Εθνικής λίγο
πολύ διατήρησαν τις συμμετοχές τους στην Τράπεζα και διευκολύνθηκαν σε
εγγραφές νέων, ενώ οι ιδιώτες καταθέτες προθεσμιακών λογαριασμών αυξήθηκαν κατά 100 τουλάχιστον56 δίχως να υπολογιστούν και οι ανανεώσεις λογαριασμών των παλαιοτέρων όπως επίσης και τα συνολικά ποσά των καταθέσεών τους, με αποτέλεσμα να σημειωθεί αύξηση στην κυκλοφορία και διάδοση του «χαρτίου» της ΕΤΕ στην τοπική αγορά, κυρίως των χαρτονομισμάτων των μικρών αξιών μέχρι και τις 100 δραχμές. Επίσης, εισήχθηκαν και νέες εργασίες, όπως η εγγραφή στο ομολογιακό λαχειοφόρο δάνειο των 60 εκ.
φράγκων και η πληρωμή των τοκομεριδίων του, οι καταβολές ποσών σε λιμενικές επιτροπές που διατηρούσαν ανοικτό λογαριασμό στην Εθνική, η διάθεση
μετοχών επιχειρήσεων μείζονος ενδιαφέροντος της ΕΤΕ (ςιδηρόδρομοι Θεσσαλίας, Προνομιούχος Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας) κ.ά.
Έτσι η Εθνική Τράπεζα αντιπροσωπεύτηκε επάξια στην Κεφαλονιά από
την ανταγωνίστριά της ιονική μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, όταν, σε νέες
πλέον συνθήκες, θα κάνει πράξη το σχέδιο δημιουργίας μονάδων της σε όλα
τα ιόνια Νησιά.

56. Οι υπολογισμοί δικοί μας, με βάση την αλληλογραφία της Διοίκησης της ΕΤΕ με το
υποκατάστημα Κεφαλονιάς της ιονικής Τράπεζας την περίοδο 1869-1901, βλ. ι.α./ΕΤΕ,
α1ς21υ14, φάκελοι 6-8, ό.π. Και εδώ συναντάμε 25 τουλάχιστον περιπτώσεις υψηλών προθεσμιακών καταθέσεων που υπερβαίνουν τις 10.000 δρχ., με τις οικογένειες των φωκάδωνΚοσμετάτων και των Χωραφάδων να διατηρούν πάνω από 100.000 δρχ.
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ΕιΚΟΝΕς

Εικ. 1-2. Το οικόσημο της κεφαλληνιακής αρχοντικής οικογένειας Πινιατώρου.
1. Aπό την έκδοση Eugène Rizo-Rangabè, Livre d’Or de la noblesse Ionienne, τόμ. II,
Cephalonie, deuxième partie L-z, εκδ. Ελευθερουδάκης, αθήνα 1926, σ. 516.
2. Μουσείο ιδρύματος φωκά Κοσμετάτου, αργοστόλι.

Εικ. 3. Η υπογραφή του Ν. Γ. Πινιατώρου. ι.α./ΕΤΕ, α1ς21υ1,
αλληλογραφία ανταποκριτών εσωτερικού-Κεφαλληνία,
φάκ. 29 (1864-1875), υποφάκ. 6.
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Εικ. 4-5. Τα εξώφυλλα από τις μικρές, πρωτότυπες δημοσιευμένες εργασίες
του Ν.Γ. Πινιατώρου (1821-1884): ιδέαι τινές περί ρυμοτομίας των ελληνικών πόλεων,
τυπογραφείον «Η Κεφαλληνία», Κεφαλονιά 1868, σ. 34 και Παραλληλισμοί τινες
της ελληνικής πολιτείας προς την ρωμουνικήν, τύποις «Ηχούς», Κεφαλονιά 1883, σ. 16.
Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη, αργοστόλι.
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Εικ. 6. Η ληξιαρχική πράξη γάμου του Νικόλαου Γ. Πινιατώρου με την Πηνελόπη,
θυγατέρα του Παύλου Λ. φωκά αλεξανδράτου, 16.1.1855.
Γενικά αρχεία του Κράτους (ΓαΚ)-αρχεία Νομού Κεφαλληνίας,
Ληξιαρχικό αρχείο-Βιβλία πολιτικών αρχών επαρχιών Κραναίας-ςάμης (1841-1932),
φάκ. 145: Βιβλίο γάμων 1855, τεκμήριο 19.
από την ψηφιακή πολιτιστική συλλογή των ΓαΚ «@ρχειομνήμων».
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Εικ. 7. Η ληξιαρχική πράξη θανάτου του Νικόλαου Γ. Πινιατώρου, 11.3.1884.
Γενικά αρχεία του Κράτους (ΓαΚ)-αρχεία Νομού Κεφαλληνίας,
Ληξιαρχικό αρχείο-Βιβλία πολιτικών αρχών επαρχιών Κραναίας-ςάμης (1842-1932),
φάκ. 232: Βιβλία θανάτων 1884, υποφάκ. 1, τεκμήριο 137.
από την ψηφιακή πολιτιστική συλλογή των ΓαΚ «@ρχειομνήμων».
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ΠιΝαΚας Β΄
Κάτοχοι προθεσμιακών καταθέσεων της Εθνικής Τράπεζας
στην Κεφαλονιά την εποχή του ανταποκριτή της, 1864-1880
α/α Ονοματεπώνυμο καταθέτη
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Άβλιχος Θεόδ. Γεώργιος
Άννινος α. Γεράσιμος
Άννινος Καβαλιεράτος ανδρ.
αναστάσιος
αντύπας αναστ. Γεράσιμος
αρσένης ςάβ. Γεώργιος
αυγουστάτος ςάρλος Γερ. ιωάννης, ιερέας
αυγουστάτος ςάρλος ιω. φωτεινός
Βαλλιάνος Δημ. Γρηγόριος
Βαλλιάνος Γερ. Δημήτριος
Βαλλιάνος Γερ. Παρθένιος, ιερέας
Βαλλιάνος Νικ. Περικλής
Βαλλιάνου Νικ. Ελένη
Βαλσαμάκη ςτέλλα σύζ. Ευστάθ. ιγγλέση
Βαλσαμάκης Μαρ. Νικόλαος
Βανδώρος Λ. Γεράσιμος
Βανδώρος α. Μιχαήλ
Βανδώρος Λ. Παναγής
Βεργωτής Π. ςπυρίδων
Βιτσεντζάτος Γερ. ανδρέας
Βλάχου Ζαχαρένια χήρα ιωάννη αλαβέντουρου
Βουτσινά Δ. ςοφία (χήρα)
Βουτσινάς ιω. Νικόλαος
Βρυώνη ςπ. ρεγγίνα
Γεράκης Πέτρ. ανδρέας
Γερμενής Γεωργ. Χρήστος
Γιαννουλάτος Χριστόδ. Γεράσιμος
Γιαννουλάτος Χριστόδ. Ηλίας
Γιαννουλάτος Χριστόδουλος

α/α Ονοματεπώνυμο καταθέτη
29
30
31

32
33
34

35

36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49

Γιαννουλάτου Γεωργ. αικατερίνη
Γκεντιλίνης Πέτρ. Μαρίνος
Δεμπονέρας Γερ. Ευαγγελινός
Διβάρη Τασούλα χήρα Παναγή
αρσένη
Δρακονταειδής Γερ. Γεώργιος
Δρακονταειδής Νικόλαος, ιερέας – Ηλίας ραζής Λουκάτος –
Παύλος Κομποθέκρας – Άγγελος ρωμάνος – Γεράσιμος
φωκάς Κοσμετάτος
Επισκοπική Επιτροπή του Ταμείου Πτωχών ιερέων Κεφαλληνίας
Έρτσος ανδρ. αντώνιος
Ζακυνθινός Διονύσιος, ιερέας
ιγγλέσης Γεωργ. ιωάννης
ιγγλέσης Γερ. Κοσμέτος
ιγγλέσης Γερ. Μιχαήλ
ιγγλέσης φ. Μιχαήλ
ιγγλέσης Γεωργ. Νικόλαος
Καλαφάτης ςτεφ. Γεώργιος –
Διονύσιος ςπυρ. Μακρής –
Παρασκευή Βασιλοπούλου χήρα Διον. Βρυώνη
Καλλιγάς Γιαννάτος Χαρ.
Ηλίας
Καλλιγάς φραγκιάς ανδρέας,
ιεροδιάκονος
Καμπίτσης Διον. Πέτρος
Καππάτος Ηλίας
Καραβάς Μάρκ. Ζήσιμος
Καραβάς Μάρκ. Παναγής
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
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Καραντινού ι. αικατερίνη &
τέκνα
Καρκαβέλας αναστάσιος
Καρούσος ς. Γεώργιος
Καρούσος Δημ. Θεόδωρος
Κατσαΐτης Παν. ιωάννης
Κατσαΐτης Νικ. Λεωνίδας
Κατσίγερας Δ. Λεωνίδας
Κυταριόλος Λεωνίδας
Λαγκούση αναστ. ςταματούλα
Λεκατσά Ευτυχία συζ. ιωάννη
Οδυσ. Πάλμου
Λεκατσάς αθαν. ςπυρίδων
Λιβαδά Ε. ασπασία
Λιμπίδης Γερ. Βασίλειος
Λιναρδάτος Κων. Διονύσιος
Λιναρδάτου αικατερίνη
Λοβέρδος Χριστόδ. Διονύσιος,
ιερέας
Λοβέρδος Κωστής ανδρ. Γεράσιμος
Λουράντος Γερ. ςπυρίδων
Λυκιαρδόπουλος ςπυρ. Διονύσιος
Λυκιαρδόπουλος Θεόδ. ςταύρος
Λυκιαρδοπούλου ρεγγίνα
Μαζαράκης ιω. Γεράσιμος
Μακρής Διονυσάτος Δ. Παναγής
Μαρκέτος ςταθάτος Γ. Γαβριήλ
Μαρκέτος ςταθάτος Γ. Παναγής
Μαυρογιάννης ςπυρ. Γεώργιος
Μαυρομάτης Γεράσιμος, ιερέας
Μεταξάς ςπυρ. Βασίλειος
Μεταξάς Κ. Επαμεινώνδας
Μεταξάς Ηλ. Θεοδόσιος
Μεταξάς Παΐσιος, ιερέας
Μεταξάς Ευσταθιάδης Ευστάθ. Κωνσταντίνος

82
83

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

102
103
104
105
106
107
108
109
110

Μηλιαρέσης ιω. Χαράλαμπος
Μιχαλιτσιάνος Χριστόδ. Πέτρος
– Πηνελόπη και Διαμαντούλα
Χριστόδ. Μιχαλιτσιάνου
Μιχαλιτσιάνος Πέτρ. Χαράλαμπος
Μιχαλιτσιάνος Π. Χριστόδουλος
Μουσούρη Ηλ. ςοφία
Μπέτσης Παν. ςπυρίδων
ξυδιάς Δ. Γεράσιμος-Δημήτριος
Παγουλάτου φ. Παναγή αδελφοί Παύλος & ιωάννης
Πανά αγγελική χήρα Κ. Μομφεράτου
Πανάς Κων. Ευσέβιος, ιεροδιδάσκαλος
Πανάς ςπυρ. Νικόλαος
Παυλάτος Κοκόλης Π. ςπυρίδων
Πεταλούδης ιω. Παναγής
Πεφάνης Γερ. ςπυρίδων
Πεφάνης αντ. ςωκράτης
Πινιατώρος Γ. Δημήτριος
Πινιατώρος Μ. Ευστάθιος
Πινιατώρου Πηνελόπη συζ. Νικόλαου
Πολλάκης ιω. ςτυλιανός
Προκόπη Γεωργ. αδελφοί Νικόλαος, Κωνσταντίνος & ανδρέας
ραζή αγγελική χήρα Χαράλ.
Γαρμπή
ραζής Ζησ. ανδρέας
ρένεση Λαουρέτα
ρένεσης Δ. Γεράσιμος
ρηγόπουλος Παναγής
ςβορώνος Μαρ. Γεράσιμος
ςβορώνος ιω. Ευστάθιος
ςβορώνος ςπυρ. Μιχαήλ
ςβορώνος αθαν. Χαράλαμπος
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111 ςβορώνος Κατσίγερας Ν.
αναστάσιος
112 ςβορώνος Μποφιλάτος ςπυρ.
ανδρέας
113 ςβορώνος Μποφιλάτος αντών.
Νικολέτος
114 ςκλάβου Ευρυδιάδ. Μαριάννα
115 ςκλαβουνάκη-Βρετού Μαρία
116 ςολωμός Θεόδ. ςπυρίδων
117 ςπαθή Ευγενία-Πατρώνα
118 ςπινέλης Νικ. Διονύσιος
119 ςτίβας Γ. Νικόλαος
120 ςφαέλος Κων. Δημήτριος
121 ςφαέλος Νικόλαος, ιερέας
122 ςχολή ςπαρτιών του Δήμου
Λειβαθούς
123 Τρέκα Παρασκευή χήρα Κουλουμπή
124 Τρέκας Μάρκ. Μαρίνος
125 Τυπάλδος Λασκαράτος Γερ.
Κωνσταντίνος
126 Τυπάλδος φορέστης ςπυρ. Γεώργιος
127 Τυπάλδος φορέστης ιω. Μαρίνος
128 Τυρναβίτου ι. Ελισάβετ
129 φλαγγίνη Παναγή ανήλικα τέκνα Παύλος & ιωάννης
130 φορέστης ιω. Γεώργιος
131 φραγκόπουλος ςπυρ. Κοσμέτος
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132 φωκά αλοϊσία (Λουΐζα)
133 φωκάς Μάρκ. Γεώργιος
134 φωκάς Τζανετάτος Ν. ςπυρίδων
135 φωκάς αλεξανδράτος Παύλ.
Γεράσιμος
136 φωκάς ανδρεάτος Μαρ. Κωνσταντίνος
137 φωκά Κοσμετάτου αδελφοί
Γεράσιμος & Μιχαήλ
138 φωκάς Κοσμετάτος ιω. ανδροϊωάννης
139 φωκάς Κοσμετάτος ανδρ. Γεράσιμος
140 φωκάς Κοσμετάτος ανδρ. Μιχαήλ
141 φωκάς Κοσμετάτος ιω. Κοσμέτος
142 φωκάς Τζεντζεράτος ανδρ.
Παναγής
143 Χαριτάτου ι. αμαλία χήρα Ευαγγελινού Λοβέρδου
144 Χωραφά Γερ. αικατερίνη χήρα
αλύπιου Χωραφά
145 Χωραφά-ςκουτζοπούλου
αριάδνη
146 Χωραφάς Ευστάθ. Νικόλαος
147 Χωραφάς Ευστάθ. Παναγής
148 Χωραφάς Ευστάθ. Πέτρος
149 Χωραφάς Ευστάθ. ςπυρίδων

ςΗΜΕιωςΗ. Οι περισσότεροι καταθέτες ή οι κληρονόμοι τους, οι οποίοι ας σημειωθεί ότι τον
πρώτο καιρό ήταν συγκρατημένοι ως προς το ύψος των αρχικών καταθέσεων, διέθεταν στη
συνέχεια περισσότερους από έναν προθεσμιακούς λογαριασμούς που ανανεώνονταν τακτικά
και τα κατατεθειμένα ποσά δεσμεύονταν συνήθως για μεγάλη περίοδο, 11 έως 16 έτη, ενώ
συναντάμε και λογαριασμούς διάρκειας 18 και 30 ετών. Όσοι καταγράφονται με μαύρα στοιχεία διατηρούν αξιόλογες προθεσμιακές καταθέσεις που κατά καιρούς ξεπερνούν τις 10 χιλιάδες δραχμές, ενώ όσοι είναι με πλάγια στοιχεία είναι και μέτοχοι της ΕΤΕ.
ΠΗΓΗ: ι.α./ΕΤΕ, α1ς21υ1φ29-30, αλληλογραφία ανταποκριτών εσωτερικού, Κεφαλληνία 1864-1880. α1ς21υ14φ6, Έγγραφα της ιονικής Τράπεζας προς την ΕΤΕ, Κεφαλληνία
1869, 1873-1882 (καταγραφές και υπολογισμοί δικοί μας).
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ΠιΝαΚας Γ΄
Κάτοχοι μετοχών της ιονικής Τράπεζας στην Κεφαλονιά, 1860 και 1898
Μάρτιος 1860
ςυνολικό μετοχικό κεφάλαιο 150.000 £
(6.000 μετοχές των 25 £, εκ των οποίων
οι 888 ανήκαν σε Επτανήσιους)
α/α Ονοματεπώνυμο

1

Μετοχές Ονοματεπώνυμο

Βαρφ ςαμουήλ & ραζής
Λουκάτος Ηλίας
Βαλσαμάκης Πέτρ. Δημήτριος1
Γκεντιλίνης Πέτρ. Μαρίνος
ραζής Λουκάτος Ηλίας
Rivarola Roque Helène
Rivarola Francis
Τυπάλδος αθανάσιος
φωκάς αλεξανδράτος Ν. ςπυρίδων6

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ςυΝΟΛΟ

Μάιος 1898
ςυνολικό μετοχικό κεφάλαιο 315.507 £
(12.620 μετοχές των 25 £, εκ των οποίων
οι μισές περίπου ανήκαν σε Κερκυραίους)
Μετοχές

25

Βέγιας Πλάτων

71
100
20
25
100
9
20

Γεράκης Πέτρ. ανδρέας2
18
165
Γκεντιλίνης Πέτρ. Μαρίνος3
Καμπίτση Μαρία, χήρα Διονυσίου Βρυώνη4 119
5
Κατσαΐτης ιω. Λεωνίδας5
Rivarola Francis
110
Saunders James
4
Τσιμάρα Ελένη συζ. A. Woodley
78
Τυπάλδος Μπασιάς Ευαγγελινός
64
7
φωκάς Κοσμετάτος ιω. ανδροϊωάννης 45
φωκάς Κοσμετάτος ανδρ. Γεράσιμος 75
φωκάς Κοσμετάτος Κοσμ. ιωάννης8 40
φωκάς Κοσμετάτος Κοσμ. Παναγής 70
30
Χωραφάς Ευστ. Νικόλαος9
ςυΝΟΛΟ
855

370

32

ΠΗΓΗ: ι.α./ΕΤΕ, α1ς22υ10φ1, ιονική Τράπεζα, 1860-1902.

1.Κάτοχος και 80 μετοχών της ΕΤΕ τη δεκαετία του 1860.
2. Κάτοχος και 16 μετοχών της ΕΤΕ.
3. Κάτοχος και 14 μετοχών της ΕΤΕ.
4. Κάτοχος και 8 μετοχών της ΕΤΕ τη δεκαετία του 1890.
5. Κάτοχος, μαζί με τον αδελφό του Γεράσιμο, και 13 μετοχών της ΕΤΕ τη δεκαετία του
1870.
6. Κάτοχος και 63 μετοχών της ΕΤΕ τη δεκαετία του 1870.
7. Κάτοχος και 7 μετοχών της ΕΤΕ τη δεκαετία του 1880.
8. Μαζί με τα αδέλφια του, αγαμέμνονα και Παναγή, ως κληρονόμοι του Κοσμέτου ιω.
φωκά Κοσμετάτου, κάτοχος 20 μετοχών της ΕΤΕ, αλλά και επιπλέον 12 μετοχών της ΕΤΕ
δικών του.
9. Μαζί με τα αδέλφια του Παναγή, Πέτρο και ςπυρίδωνα, κάτοχος και 15 μετοχών της
ΕΤΕ από τη δεκαετία του 1860.
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ABSTRACT

Production conditions and the money market in Cephalonia in the first period
after the union of the Ionian Islands with the kingdom of Greece
The activities of the nBG correspondent agent nikolaos G. Piniatoros
After the union of the Ionian Islands with the kingdom of Greece (1864),
the national Bank of Greece (nBG) attempted to establish branches in the
region, but failed due to the reaction of its strong competitor, the Ionian Bank
(founded 1839), an Anglo-Ionian commercial bank which had the privilege of
issuing and circulating banknotes in the islands since the British protectorate
years. So nBG posted correspondent agents at the bigger Ionian Islands like
Corfu, Cephalonia and zante (1860-1880), while its first attempt to operate a
branch on Corfu (1872-1881) wasn’t efficient
nikolaos G. Piniatoros, a noble landowner and businessman, was posted as
the correspondent agent of nBG in Cephalonia, 1864-1880. During these
sixteen years n. Pianiatoros managed to raise some of the wealth of the local
capitalists and investors in nBG deposits and shares. The estimated amount is
4-5 million drs. that came from 250-300 nBG shares owned by 33 shareholders
as well as long time deposits by 150-160 customers.
After a temporary mutual compromise of the two banks in the following
years, the Ionian Bank accepted to represent the nBG in the region. So, the
Cephalonia branch of the Ionian Bank became the official nBG correspondent
agent on the island, until the early 20th century, when the national Bank of
Greece eventually opened branches at all the Ionian Islands.
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OψΕις ΤΗς ΚΟιΝωΝιΚΗς Και ΤΗς ΟιΚΟΝΟΜιΚΗς ΖωΗς
ΚαΤα ΤΟΝ 19ο αιωΝα ςΤα ΚυΘΗρα
Η ΠΕριΠΤωςΗ ΤωΝ ΟιΚΟΓΕΝΕιωΝ ΤΟυ ιωαΝΝΗ
Και ΤΟυ ΝιΚΟΛαΟυ ςΟφΟΚΛΗ ΚαΛΟυΤςΗ

Μαρία-Κωνσταντίνα Λεοντσίνη*
Μα (University of Sheffield), υποψήφια διδάκτωρ
Πρώιμης Ευρωπαϊκής ιστορίας του Πανεπιστημίου αθηνών

Εισαγωγικά
ςτη μελέτη αυτή παρουσιάζω δύο ανέκδοτα κατάστιχα μιας ευγενούς οικογένειας των Κυθήρων του 19ου αιώνα, που ανήκουν στον ιωάννη Εμμανουήλ Καλούτση (1786-1857) και στον υιό του, Νικόλαο-ςοφοκλή Καλούτση
(1825-1896), που προέρχονται από τους cittadini («πρώτους πολίτες») της
βενετικής περιόδου. Ο ιωάννης επί πολλά χρόνια υπηρέτησε ως δημοτικός
σύμβουλος, Έπαρχος των Κυθήρων και βουλευτής του ιονίου Κράτους, ενώ ο
κοσμοπολίτης υιός του Νικόλαος-ςοφοκλής, άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου στα Κύθηρα. Ο Νικόλαος-ςοφοκλής, με τη στήριξη του πατρός του,
πραγματοποίησε σπουδές στην αθήνα και στην ιταλία όπως και πολλά ταξίδια στην Ευρώπη και στον ελληνικό χώρο την περίοδο των «Μεγάλων Περιηγήσεων»1. ςτη γενέτειρά του, τα Κύθηρα, επιστρέφει το έτος 1855. αξιοποιώ-

* Η δημοσίευση αυτή υλοποιήθηκε με υποτροφία του ιΚυ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από
την Πράξη «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου σπουδών» από πόρους του ΕΠ «ανάπτυξη ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση, 2014-2020 με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
(Ε.Κ.Τ.) και του Ελληνικού Δημοσίου».
1. Πβ. γενικότερα: PAULA FInDLEn, WEnDy WASSynG ROWORTH και CATHERInE M. SAMA
(επιμ.), Italy’s Eighteenth Century, Gender and Culture in the Age of Grand Tour, Stanford
University Press, Stanford, California 2009˙ GIOVAnnA CESERAnI, GIORGIO CAVIGLIA, nICOLE
COLEMAn, THEA DE ARMOnD, SARAH MURRAy και MOLLy TAyLOR-POLESkEy, «British Travelers in Eighteenth-Century Italy: The Grand Tour and the Profession of Architecture», [απρί-
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ντας, επίσης, στο κείμενό μου το Ημερολόγιό του (1848-1896), που εκδόθηκε
από τον «ςύλλογον προς Διάδοσιν ωφέλιμων Βιβλίων» με επιμέλεια του Γεωργίου Ν. Λεοντσίνη (αθήνα, 2009)2, κυρίως όμως τα δύο ανέκδοτα «Βιβλία
υποθέσεων» (κατάστιχα), το ένα του πατέρα του, ιωάννου Εμμανουήλ Καλούτση (περιόδου 1833-1848)3 και το άλλο του υιού του Νικολάου-ςοφοκλή
(περιόδου 1858-1877)4, τα οποία εναπόκεινται στο ιδιωτικό αρχείο της οικογένειας ςπυρίδωνος Λογοθέτη-Καλούτση, επιχειρώ να αναδείξω όψεις της
κοινωνικής, της θρησκευτικής και της οικονομικής ζωής των Κυθήρων κατά
τον 19ο αιώνα*.
Το βιβλίο του ιωάννη είναι γραμμένο σε σταχωμένο τετράδιο συνολικά 500
σελίδων και αριθμεί μόνον τις σελίδες, που βρίσκονται στη δεξιά πλευρά
(rectum). Ο ίδιος, επομένως, αριθμεί έως την σελίδα 250. ςτο συγκεκριμένο
κατάστιχο σημειώνονται καταγραφές δεκαπέντε ετών από το 1833-1848.
ςτο πρώτο μέρος του (σσ. 1-143) καταγράφονται τα έξοδα της οικογένειας
κατά ημέρα, μήνα και έτος και αριθμούνται τα καθημερινά έξοδα. Οι ημέρες
που δεν πραγματοποιούνταν αγορές, ήταν εκείνες των θρησκευτικών εορτών
όπως των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς οι εορτές αυτές αναγνωρίζονταν ως ημέρες θρησκευτικής αργίας και υπήρχε εορταστικός προγραμματισμός και ειδική προετοιμασία.
από το Ημερολόγιο του Νικολάου-ςοφοκλή και τα κατάστιχα της οικογένειας Καλούτση (πατέρα και υιού) αξιοποιούνται ιστορικές πληροφορίες, που
περιέχονται στις καθημερινές, μηνιαίες και ετήσιες, καταγραφές των δύο συντακτών τους. Επιχειρώ να αναδείξω όψεις της καθημερινής ζωής των Κυθήρων στη βάση σταδιακής δημιουργίας μηχανισμών αξιοποίησης των οικονομικών πόρων του νησιού σε συνδυασμό με τη στροφή των κατοίκων του προς τον
εξωτερικό κόσμο, όπως με την εποχική μετανάστευση για τις καλλιέργειες
και την συγκομιδή των καρπών και την περιοδική αποδημία εξειδικευμένου
τεχνικού και επαγγελματικού δυναμικού προς τις γειτονικές οθωμανοκρα-

λιος, 2017], AHR Forum, American History Association-Oxford University Press, σ. 425-50˙
JOHn TOWnER, «The Grand Tour. A key Phase in the History of Tourism», Annals of Tourism
Research, [12], [1985], σ. 297-333.
2. ΓΕωρΓιΟς Ν. ΛΕΟΝΤςΊΝΗς, (πρόλογος-εισαγωγή και επιμέλεια έκδοσης), Το Ημερολόγιο του Νικολάου-ςοφοκλή Καλούτση (1848-1896), ςύλλογος προς Διάδοσιν ωφελίμων
Βιβλίων, αθήναι 2009, σ. 306.
3. ιωαΝΝΗς ΕΜΜ. ΚαΛΟυΤςΗς, «ςημειώσις τῶν καθημερινῶν ἐξόδων τοῦ ὁσπιτίου
(1833-1848)», ι.α.Λ.Κ.α. (ιδιωτικό αρχείο ςπυρίδωνος Λογοθέτη-Καλούτση, αθήνα).
4. ΝιΚΟΛαΟς-ςΟφΟΚΛΗς ΚαΛΟυΤςΗς, «Βιβλίον υποθέσεων Νικολάου ςοφοκλέους Καλούτση π. ιωάννου. Άρχεται κατά τον Μάρτιον 1858», στο: ι.α.Λ.Κ.α., ό.π.
* Τα χειρόγραφα των δύο καταστίχων («Βιβλία υποθέσεων») της οικογένειας Καλούτση
ήδη μεταγράφονται και προγραμματίζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να εκδοθούν.
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τούμενες ελληνικές και άλλες όμως περιοχές. ςυγκεκριμένα, από τις καταγραφές-μαρτυρίες αυτές αντλούνται πληροφορίες για το μορφωτικό επίπεδο
της οικογένειας, για την οικιακή οικονομία μέσω λεπτομερών καθημερινών
καταγραφών εσόδων και εξόδων, για τις αγροτικές καλλιέργειες και την τοπική γενικότερα οικονομία καθώς και για έσοδα προερχόμενα από τις επαγγελματικές δραστηριότητες των συντακτών τους αλλά και από τις αγροληπτικές και άλλου τύπου συμβάσεις που σύναπτε η οικογένεια, καθώς κατείχε
μεγάλη έγγεια ιδιοκτησία στο νησί. Λαμβάνονται ακόμη πληροφορίες για τις
διατροφικές συνήθειες της οικογένειας, που αναδεικνύουν τις καταναλωτικές
τάσεις και τις προτιμήσεις των ευγενών των Κυθήρων.
Για τις ανάγκες επίσης της έρευνας αξιοποιούνται κατάλογοι γεωργικών
εργαλείων, επίπλων και άλλων ειδών οικιακού και γεωργοκτηνοτροφικού εξοπλισμού, σχολικών βιβλίων και άλλων ειδών σχολικής χρήσης, εικόνων θρησκευτικής λατρείας, κ.ά. Τα κατάστιχα αυτά αναδεικνύουν ένα αστικό πρότυπο
διατροφής και διαβίωσης μιας οικογένειας ευγενών με μεγάλη οικονομική επιφάνεια στα Κύθηρα. Ενδεικτικά, εάν εντοπίσουμε στο έτος 1835, όπου καταγράφονται οι ανάγκες και τα έξοδα της οικογένειας, ο ιωάννης Καλούτσης διαπιστώνουμε πως σε τακτά χρονικά διαστήματα επέλεγε να αγοράζει φρέσκο
ψάρι αλλά και παστό (ρέγγες, σολομό), χαβιάρι, καλαμάρια και βοδινό, χοιρομέρι, ερίφια, πατάτες, ρύζι, τυρί, κριθάρι, φιδέ, χυλοπίτες, υλικά για παρασκευή
παραδοσιακών κυθηραϊκών γλυκών όπως, π.χ., το ξεροτήγανο κ.ά5. Οι κατάλογοι αυτοί υποδηλώνουν και αναδεικνύουν βασικά γνωρίσματα του καθημερινού
βίου των μελών της οικογένειας και γενικότερα παρέχουν εναργή εικόνα της
κοινωνικής και της πολιτισμικής ζωής των κατοίκων των Κυθήρων6.

5. IωαΝΝΗς ΚαΛΟυΤςΗς, «ςημείωσις τῶν καθημερινῶν ἐξόδων τοῦ ὁσπιτίου», ι.α.Λ.Κ.α.,
ό.π., σ. 20r-30r.
6. Για την πρωτογενή παραγωγή των Επτανήσων στις αρχές του 19ου αιώνα, πρλβ.
αΝωΓΕιαΤΗς-ΠΕΛΕ ΔΗΜΗΤριΟς, «ςχέσεις επτανησιακού και ηπειρωτικού χώρου κατά το
1808, μέσα από γαλλικές στρατιωτικές εκθέσεις», στο: ΓΕωρΓ. Ν. ΜΟςΧΟΠΟυΛΟς (γεν.
επιμ.), Πρακτικά του Ε΄ Διεθνούς Πανιονίου ςυνεδρίου, (αργοστόλι-Ληξούρι, 17-21 Μαΐου
1986), Τόμ. [ι], ιστορία ως το 1809, αργοστόλι 1989, σ. 376-7. (373-379)˙ Για την καθημερινή ζωή στην αθήνα των μέσων του 19ου αιώνα μέσα από το κατάστιχο εσόδων και εξόδων
του Χριστόδουλου Ευθυμίου (1839-1846), πβ. ΕυΤυΧια ΛιαΤα, Τιμές και αγαθά στην αθήνα
(1839-1846). Μια μαρτυρία από το κατάστιχο του εμπόρου Χριστόδουλου Ευθυμίου, ΜιΕΤ,
αθήνα 1984, σ. 48-66. Για τη διαβίωση και τη διατροφή μιας οικογένειας εμπόρων στην Τεργέστη, πβ. ΒαςιΛΗς ΚρΕΜΜυΔας, «ςτο τέλος του 18ου αιώνα: Μια αρχοντική οικογένεια μεταναστεύει και ενδιαιτάται», στο: Βασίλης Κρεμμυδάς, Διπλό ταξίδι. ψηλαφήσεις ενός ιστορικού, Μουσείο Μπενάκη, αθήνα 2005, σ. 172-190˙ Βλέπε επίσης για τα διατροφικά πρότυπα
των αστών στην Ερμούπολη της ςύρου, ΒαςιΛΗς ΚρΕΜΜυΔας, «αστικά διατροφικά πρότυπα: Ένα παράδειγμα από την Ερμούπολη του 1837», στο: Βασίλης Κρεμμυδάς, Διπλό ταξίδι.
ψηλαφήσεις ενός ιστορικού, Μουσείο Μπενάκη, αθήνα 2005, σ. 247-274. Βλ. επίσης, ΧρΗςΤΟς ΛΟυΚΟς, ΔΗΜΗΤρα ςαΜιΟυ, Οικονομικές συμπεριφορές, ψυχολογία και βιοτικό επί-
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Τα παραπάνω, ως τεκμήρια οικιακής οικονομίας και της κοινωνικής, της
οικονομικής και της πνευματικής δραστηριότητας μίας οικογένειας ευγενών
των Κυθήρων του 19ου αιώνα, μπορούν, ως ενδεικτικές μελέτες περίπτωσης,
να αναδείξουν όψεις δομής, οργάνωσης και λειτουργίας της οικογένειας και
του οικογενειακού της προγραμματισμού, καταναλωτικών τάσεων και προτιμήσεων, οικογενειακών επενδύσεων (τοκισμοί χρημάτων, αγορές και πωλήσεις έγγειας και άλλης ιδιοκτησίας όπως και τα είδη και τα μέσα αγροτικών
καλλιεργειών). Επίσης, τα κατάστιχα αναδεικνύουν παράλληλα και μια κανονιστική έκφραση ανδρικότητας, όπου ο άνδρας αποτελεί το κυρίαρχο μέλος
της οικίας και της οικογένειας όπως και συμπεριφορές, νοοτροπίες και εκφράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και μέριμνας προς άλλα μέλη του νοικοκυριού
και εκτός αυτού. ακόμη, μέσω των καταγραφών αυτών εκφράζονται όψεις
θρησκευτικής αφοσίωσης των μελών της οικογένειας εντός και εκτός οικίας,
ενώ παράλληλα αναδεικνύονται και οι λαϊκές και θρησκευτικές παραδόσεις
και τα έθιμα του νησιού7. Γενικά, εντοπίζεται ο ιδεολογικός προσανατολισμός
των ελίτ των Κυθήρων, σε μία περίοδο κατά την οποία αναγνωρίζονται σταθερά τα βήματα μετάβασης των κατοίκων των Κυθήρων και της ευρύτερης περιοχής τους προς την νεωτερικότητα.
ςημειώνεται γενικά πως οι καθημερινές καταγραφές εσόδων και εξόδων
της οικογένειας δεν συνιστούν μόνον απλές τυπικές λογιστικές καταγραφές.
αποτελούν για την ιστορική έρευνα συστατικά στοιχεία μελέτης των εκφάνσεων της καθημερινότητας, ενώ παράλληλα, καθίστανται χρήσιμα για την
απεικόνιση της δομής, της οργάνωσης και της λειτουργίας ενός αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού οικογένειας ευγενών των Κυθήρων, σε χρονική συνέχειά
της, μέσω των πυρηνικών οικογενειών πατέρα και υιού. Μάς δίνουν, επίσης,
τη δυνατότητα τα κατάστιχα αυτά μέσω των καταγραφών τους, να ρίξουμε
‘μια ματιά’ στο εσωτερικό του οίκου τους, μέσω της καταγραφής αντικειμένων που καταγράφονται αλλά και των νοοτροπιών και συμπεριφορών μελών
της οικογένειας που απαρτίζουν και οργανώνουν το νοικοκυριό τους8.

πεδο ενός συριανού τοκιστή: ςτέφανος Δ. ρήγας, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού-Μνήμων, αθήνα 1991.
7. Το ζήτημα της θρησκευτικής αφοσίωσης εντός και εκτός οικιακού χώρου, έχει αποτελέσει πεδίο της σύγχρονης έρευνας, καθώς, μέσω μελετών περιπτώσεων από ένα δείγμα διαφορετικών περιοχών αλλά και θρησκειών, καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός τόσο του προσωπικού και του ενδοοικογενειακού φαινομένου της λατρείας, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται
η σημασία του για έναν συγκεκριμένο τόπο, (πβ. MARCO FAInI, ALESSIA MEnEGHIn, «Εισαγωγή», στο: Domestic Devotions in the Early Modern World, Marco Faini, Alessia Meneghin
(επιμ.), Brill, Leiden και Boston 2019, σ. 1-4).
8. FAInI, MEnEGHIn, «Εισαγωγή», στο: Domestic Devotions in the Early Modern World,
ό.π., σ. 9.

Όψεις της κοινωνικής και της οικονομικής ζωής κατά τον 19ο αιώνα

455

Τα Κύθηρα του 19ου αι. – ιστορικό πλαίσιο
Τα Κύθηρα του 19ου αιώνα εμφανίζουν αλλαγές με δυναμικές κοινωνικής,
πολιτικής και οικονομικής εξέλιξης και οργάνωσης που επέρχονται και καθίστανται περισσότερο εμφανείς με τη λήξη της βενετικής περιόδου (1797 και
εξής). Οι επόμενες αυτής της περιόδου δυτικές ευρωπαϊκές κυριαρχίες επηρεάζουν την κοινωνία τους καθοριστικά. Ο πληθυσμός τους αυξάνεται (κυμαίνεται περίπου από τις 9.000 κατοίκους του έτους 1803 στις 15.000 περίπου το
έτος 1863)9. Επίσης, όλα τα δεδομένα της γεωργικής και της βιοτεχνικής
παραγωγής εμφανίζουν μίαν εξελικτική πορεία ανόδου, που οφείλεται αφενός
στη διεύρυνση της ατομικής ιδιοκτησίας, κυρίως σε καλλιεργήσιμη γη και
αφετέρου στην επέκταση της κτηνοτροφικής ενασχόλησης των κατοίκων.
αυτές ήταν συνάρτηση μιας βαθμιαίας παρακμής των αγροληπτικών συμβάσεων, με την περισσότερη γι’ αυτό ανεξαρτησία των καλλιεργητών της γης να
επιλέγουν τις καλλιέργειές τους και των αγροληπτών να συνάπτουν συμφερότερες συμβάσεις ή να επεκτείνουν την προσωπική τους ιδιοκτησία, αγοράζοντας αγροκτήματα και καλλιεργώντας αυτά σύμφωνα με τις προσωπικές
τους ανάγκες και τις δυνατότητες επέκτασης των οικονομικών τους πόρων
και την προσωπική τους ανεξαρτησία10. Ο ιωάννης Καλούτσης το 1850 ίδρυσε άλλωστε το πρώτο σύγχρονο «ἐλαιοπιεστήριο» στον οικισμό Μανιτοχώρι
πλησίον της περιοχής του ναού αγίου Ελευθερίου, γεγονός που συνέβαλε στην
αύξηση της καλλιέργειας ελαιών και της παραγωγής λαδιού στα Κύθηρα11.
ακόμη, η γεωγραφική θέση των Κυθήρων την περίοδο αυτήν, αναφορικά
και με τις συνθήκες ενός διαφοροποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος της
ευρύτερης περιοχής τους, εντάσσεται στους παράγοντες που επέφεραν πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές. Η πληθυσμιακή αύξηση στα
Κύθηρα στο πρώτο τέταρτο του 19ου αιώνα, όπως έχει δείξει στη μελέτη της
η Χιονίδου, δημιούργησε αυξημένες ανάγκες εργασίας στους κατοίκους των
Κυθήρων12. Οι αυξημένες δυνατότητες διακίνησης του πληθυσμού με τα νέα

9. G.Ν. LEOnTSInIS, The Island of kythera: A Social History (1700-1863), University of
East Anglia, School of Modern Language and European History (Ph.D. Thesis), Sofia
Saripolos’ Library Series, School of Philosophy, national and kapodistrian University of
Athens, Athens 1987, (επανέκδοση 2002, Κεντρ. Διάθεση ινστιτούτου του Βιβλίου-α. Καρδαμίτσα), σ. 192 κ.ε.
10. ςτο ίδιο, σ. 217 κ.ε.
11. «Το Ημερολόγιο του Νικολάου-ςοφοκλή Καλούτση (1848-1896)», ό.π., σ. 257.
12. VIOLETTA HIOnIDOU, «Independence and inter-dependence: Household formation patterns in eighteenth century kythera, Greece», History of Family, [16], [2011], σ. 218 (217234). Για την δημογραφική αποτύπωση του πληθυσμού των Κυθήρων μέσω βενετικών απογραφών από το 1724 έως το 1825 πβ. στο ίδιο σ. 218, πίνακας 1.
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δεδομένα των επόμενων ξένων διοικήσεων, της ίδρυσης του κράτους της
Επτανήσου Πολιτείας (21 Μαρτίου 1800) και κυρίως εκείνης της περιόδου
της Βρετανικής Προστασίας (1809-1864), επεκτείνει την εξωστρέφεια των
κατοίκων, με το να αναπτύσσεται η ναυτιλία του νησιού και των γειτονικών
περιοχών και να διαμορφώνονται συνθήκες αύξησης και διακίνησης του
εμπορίου. Παράλληλα παρατηρείται ανάπτυξη του εμπορίου των Επτανησίων, μέσω εξαγωγών προϊόντων προς την Οθωμανική αυτοκρατορία13. ςτα
Κύθηρα όμως που οπωσδήποτε η ναυτιλία δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένη, συγκριτικά με εκείνην της αγροτικής παραγωγής, παρατηρείται αύξηση της
εποχικής μετανάστευσης προς τις γειτονικές περισσότερο προς τα Κύθηρα
περιοχές (Πελοπόννησο, ςτερεά, Κρήτη αλλά και Θεσσαλία, Μ. ασία και
ακόμη μακρύτερα) για την καλλιέργεια γαιών από τους εποχικά μεταναστεύοντες κατοίκους των Κυθήρων όπως επίσης και στον κατάλληλο εκάστοτε εποχικό χρόνο μετακίνησή τους για τη συγκομιδή των καρπών14. Η
μετανάστευση των Κυθηρίων προς την ςμύρνη για λόγους εργασίας και
άσκησης εμπορίου ήταν άλλωστε σε μεγαλύτερη κλίμακα συγκριτικά με τα
υπόλοιπα νησιά του ιονίου15.
Η εποχική μετακίνηση ανθρώπινου δυναμικού προς τις περιοχές αυτές συντελούσε στη συμπλήρωση του εισοδήματος μικροϊδιοκτητών ή ακτημόνων
μονίμων κατοίκων του νησιού με τη μορφή αμοιβής σε είδος ή σε οθωμανικό
νόμισμα αλλά και με συνδυασμό και των δύο μορφών καταβολής των αμοιβών στους εργαζομένους. ςε πολλές περιπτώσεις η προμήθεια και η μεταφορά ειδών διατροφής των κατοίκων των Κυθήρων εξασφαλιζόταν από τα δυτικά λιμάνια της Πελοποννήσου, κυρίως από το Πόρτο-Βίτυλο (Οίτυλο) της
Μάνης, αν και υπήρχαν πολλές άλλες δυνατότητες πρόσφορων προσαραγμάτων των διακινούμενων πλοιαρίων σε όλο το μήκος των παράκτιων περιοχών16. Οι σχέσεις γενικότερα των νησιών του ιονίου με τον απέναντι ηπειρωτικό τους χώρο μαρτυρείται να είναι συνεχείς και για διαφορετικούς κάθε φορά λόγους κατά τον 19ο αιώνα. Η διακίνηση αυτή μέρους του πληθυσμού, που
αποδυνάμωνε το σύστημα των αγροληπτικών συμβάσεων, συντελούσε στην

13. ΓΕραςιΜΟς Δ. ΠαΓΚραΤΗς, «Η επτανησιακή παροικία της ςμύρνης στις αρχές του
19ου αιώνα (1800-1807)», Επετηρίδα φιλοσοφικής ςχολής, Τόμ. [36], (2004-2005), σ. 223-5.
14. Γ.Ν. ΛΕΟΝΤςIΝΗς, «Εποχική μετανάστευση από τα Κύθηρα προς τις τουρκοκρατούμενες ελληνικές και άλλες περιοχές και Ελληνική Επανάσταση», στο: Ζητήματα Νεότερης
Ελληνικής ιστορίας, ινστιτούτο του Βιβλίου-α. Καρδαμίτσα, αθήνα 2005, σ. 353-380.
15. ΠαΓΚρAΤΗς, «Η επτανησιακή παροικία», ό.π., σ. 226-7, 231-2.
16. αΝωΓΕιAΤΗς-ΠΕΛE ΔΗΜHΤριΟς, «ςχέσεις επτανησιακού και ηπειρωτικού χώρου κατά το 1808, μέσα από γαλλικές στρατιωτικές εκθέσεις», στο: Πρακτικά του Ε΄ Διεθνούς Πανιονίου ςυνεδρίου, (αργοστόλι-Ληξούρι, 17-21 Μαΐου 1986), Τόμ. [ι], ιστορία ως το 1809,
Γεωργ. Ν. Μοσχόπουλος (γεν. επιμ.), [αργοστόλι 1989], σ. 375-7.
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εξασφάλιση πλεονάζοντος εισοδήματος από την πλευρά ικανού αριθμού κατοίκων, το οποίο χρησιμοποιούσαν στο νησί τους για αγορά γαιών προς καλλιέργεια, για την ίδρυση βιοτεχνικών και γεωργικών επιχειρήσεων και για τη
σχολική εκπαίδευση των νέων και την εξασφάλιση θρησκευτικής στέγης, με
την ανέγερση ιδιόκτητων ναών (jus patronato privato) ή ναών για ενοριακή
χρήση (jus patronato publico)17.
Γενικά, η περίοδος του 19ου αιώνα, εμφανίζει οικονομική κινητικότητα,
που τη χαρακτηρίζουν μικρότερης μορφής ένδεια των κατοίκων και δυνατότητες αύξησης της ιδιοκτησίας σε καλλιεργήσιμη γη και ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Επίσης, είναι η περίοδος που ενίσχυσε τις δυνατότητες του πληθυσμού να επεκτείνει τις εμπορικές και επαγγελματικές του δραστηριότητες με
τον απέναντί τους ηπειρωτικό χώρο. Ώθηση στην ανάπτυξη αυτής της μορφής
οικονομίας των Κυθήρων προσέφερε επίσης και η περιοδική μετακίνηση βιοτεχνών και τεχνιτών του νησιού, κυρίως κτιστών, ξυλουργών, σαμαράδων, πετροκόπων, υποδηματοποιών, χαλκουργών, ραπτών, βαρελάδων, αργυροτεχνιτών, βαφειάδων και υφαντών κατά κανόνα στις αντίστοιχες περιοχές, στις
οποίες λάμβανε χώραν και η εποχική οικονομική μετανάστευση μεγάλου μέρους των κατοίκων18.
Η επέκταση της έγγειας ιδιοκτησίας στο νησί τους από τους περιοδικά
μετακινούμενους τεχνίτες συνέβαλε στην ενίσχυση της οικονομίας, θέτοντας σε συνεχιζόμενη υποβάθμιση το παραδοσιακό αγροληπτικό σύστημα.
Γενικά όμως η δυνατότητα διακίνησης, κυρίως με τη μορφή εποχικής μετανάστευσης και της περιοδικής αποδημίας εξειδικευμένου τεχνικού δυναμικού του πληθυσμού του νησιού προς τον απέναντι ηπειρωτικό χώρο, ενίσχυσε
πολλούς τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας των κατοίκων. ςυγκεκριμένα, η μεταφορά και η διακίνηση προϊόντων, χρημάτων και ανθρώπινου εργατικού και επαγγελματικού δυναμικού διαμόρφωνε συνθήκες περισσότερης κοινωνικής ισορροπίας με όρους οικονομικής ανεξαρτησίας και κάλυψης
νέων σύγχρονων αναγκών της ζωής των κατοίκων. Κυρίως σημάδεψε την
έξοδο μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού από στατικές μορφές παραγωγικής δραστηριότητας που οδηγούσαν μόνον στην αυτοκατανάλωση των προϊόντων, κινητικότητα, που είχε σταδιακά αρχίσει να εκδηλώνεται από τις αρχές του 18ου αιώνα19.

17. G.n. LEOnTSInIS, «The Rise and Fall of the Confraternity Churches in kythera»,
Proceedings of XVIth International Congress of Byzantine Studies, [τ. 2], Vienna, σ. 59-86.
18. Γ.Ν. ΛΕΟΝΤςIΝΗς, «Εποχική Μετανάστευση», ό.π.
19. G.n. LEOnTSInIS, «The Island of kythera», ό.π., σ. 213 κ.ε.
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Οι πηγές: Το ημερολόγιο του Νικολάου-ςοφοκλή Καλούτση και
τα δύο κατάστιχα, του ίδιου και του πατέρα του (19ος αι.)
Ο Νικόλαος-ςοφοκλής Καλούτσης (1825-1896), νομικός το επάγγελμα,
γεννήθηκε στα Κύθηρα και είναι απόγονος οικογένειας με παράδοση αριστοκρατικής ευγένειας από τις αρχές του 16ου αιώνα (1503 κ.ε.). Η οικογένειά
του, με πολλούς κλάδους της, εμφανίζει μέχρι σήμερα συνεχή παρουσία στα
Κύθηρα και στη Διασπορά. Ήταν το έκτο, κατά τη σειρά γέννησης, από τα
επτά παιδιά του ιωάννη Καλούτση (1786-1757) και της ρόζας Κλάδου
(-1868), που καταγόταν επίσης από οικογένεια ευγενών των Κυθήρων. Ο ιωάννης Καλούτσης του Εμμανουήλ, πατέρας του Νικολάου-ςοφοκλή, είχε,
από την έναρξη ισχύος του ιονίου ςυντάγματος (1817), αναλάβει επί πολλά
έτη (1817-1857) πολιτικά αξιώματα, ως Δημοτικός ςύμβουλος και έπαρχος
Κυθήρων, ως βουλευτής («νομοθέτης») σε έξι κοινοβούλια της ιονίου Βουλής
και Γερουσιαστής της ιόνιας Γερουσίας. αξίζει να αναφερθεί πως ο Εμμανουήλ Καλούτσης του Γεωργίου (1756-1833), πάππος του Νικολάου-ςοφοκλή,
διετέλεσε υποπρόξενος της Μ. Βρετανίας και της Δανίας στα Κύθηρα (17981807) και αναγνωρίζεται ως πολιτικός με μεγάλη επιρροή, κυρίως κατά την
περίοδο μετάβασης από τη βενετική κυριαρχία στις επόμενες ευρωπαϊκές.
Ήταν επίσης εκείνος, του οποίου η συμβολή στην επιχείρηση ανέλκυσης, διάσωσης και αποστολής στο Λονδίνο των γλυπτών του Παρθενώνα, μετά το
ναυάγιο του πλοίου «Μέντορος» στις ακτές των Κυθήρων (αυλέμονα), ήταν
αποφασιστική20.
Το Ημερολόγιο του Νικολάου-ςοφοκλή, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1825,
μαζί με τα δύο κατάστιχα, καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του 19ου αιώνα,
καθώς και οι δύο άνδρες (πατέρας και υιός) ζουν και δραστηριοποιούνται κατά την περίοδο αυτή. Το Ημερολόγιο καλύπτει μια περίοδο πενήντα ετών
(1848-1896). Το ανέκδοτο κατάστιχο του ίδιου, το «Βιβλίον υποθέσεων», αρχίζει από τον Μάρτιο του έτους 1858 και λήγει τον φεβρουάριο του 1877, ενώ
εκείνο του πατέρα του, ιωάννη, διαρκεί από τον ιανουάριο του έτους 1833 έως
τον Δεκέμβριο του 1848. Δεν έχουν εντοπισθεί καταγραφές υποθέσεων, που
αφορούν στα έτη 1848-58. υποθέτω ότι οι οικογένειες κατέγραφαν τις υποθέσεις τους και κατά την περίοδο αυτήν της ζωής τους αλλά δεν έχουν ίσως διασωθεί ή ακόμη εντοπισθεί τα αντίστοιχα «Βιβλία ςημειώσεων-υποθέσεων».
Τα κατάστιχα και το Ημερολόγιο προέρχονται από το ιδιωτικό αρχείο της
οικογένειας του ςπυρίδωνος Λογοθέτη-Καλούτση, η οποία είχε συνδεθεί δια
γάμου με την οικογένεια Καλούτση από το έτος 1892, όταν η ρόζα Καλού-

20. ι.α.Λ.Κ.α., φάκελος εγγράφων του υποπροξένου της Μ. Βρετανίας στα Κύθηρα
(1802-1805).
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τση, κόρη του Νικολάου-ςοφοκλή Καλούτση παντρεύτηκε το γιατρό Θεόδωρο
Λογοθέτη από το χωριό Λογοθετιάνικα των Κυθήρων. ςτο κείμενο της Γενεαλογίας της οικογενείας του, που το επιγράφει «Τελευταίαι παραγγελίαι
μου», ο Νικόλαος-ςοφοκλής Καλούτσης κατέγραψε ως εξής συγκεκριμένη
επιθυμία του: «Ἡ ἐπιθυμία μου εἶναι ό ἔγγονός μου ςοφοκλῆς, υἱός τοῦ Θεόδ.
Λογοθέτη καί τῆς θυγατρός μου ρόζας προσλάβει καί τήν ἐπονυμίαν Καλούτσης»21. Την επιθυμία του αυτή, γνωρίζουμε, πως η οικογένεια Λογοθέτη τίμησε και αποδέχθηκε, γι’ αυτό και μέρος του οικογενειακού αρχείου της οικογένειας Καλούτση διασώθηκε μέχρι σήμερα από την οικογένεια του ςπυρίδωνος Λογοθέτη-Καλούτση του Θεοδώρου22.

Περιεχόμενα του Ημερολογίου και των δύο καταστίχων
Καθώς ο υλικός βίος και οι καταναλωτικές συνήθειες ενός ατόμου ή μίας
οικογένειας συμβάλλουν στην αποτύπωση της κοινωνικής τους θέσης όπως
και στην ανάδειξη διακριτών κοινωνικών, οικονομικών και έμφυλων ταυτοτήτων23, θα σημείωνα πως από τις λεπτομερείς καθημερινές καταγραφές αποκτάται η εικόνα ως προς το τί, π.χ., κατανάλωνε για το φαγητό της μία οικογένεια της τάξης των ευγενών στα Κύθηρα. Τα κατάστιχα (τα βιβλία εσόδων
και εξόδων και υποθέσεων πατέρα και υιού), που τηρούνται από τα άρρενα μέλη-αρχηγούς της οικογένειας, αποτελούν χρήσιμα εργαλεία αναζήτησης της
ποιότητας και της ποσότητας των παραγόμενων και επιλεγόμενων προϊόντων
από τους κατοίκους για τη διατροφή τους αλλά και ανάδειξης της δομής, της
οργάνωσης και της λειτουργίας της οικογένειας και του συγγενικού και του
ευρύτερου κοινωνικού της περιβάλλοντος στα Κύθηρα του 19ου αιώνα.
ωστόσο, σκόπιμο είναι να αναφερθεί πως στην Ευρώπη του 18ου αιώνα,
όπως λ.χ. στην αγγλία, οι απογραφές οικιακών ειδών όπως και οι καταγραφές εσόδων και εξόδων αποτελούσαν ένα μέσο οικονομικού ελέγχου και προγραμματισμού του νοικοκυριού. Η τάση καταγραφής των οικονομικών της οικίας φαίνεται πως είχε μεγάλη διάδοση, καθώς παρατηρείται η συγγραφή έργων που αποτελούσαν πρότυπα για την τήρηση των λογιστικών καταγραφών
της οικίας. Οι καταγραφές αυτές είχαν ως στόχο τον έλεγχο των οικονομικών
μιας οικογένειας αλλά και των περιουσιακών στοιχείων της, με στόχο την

21. Ν.ς. ΚαΛΟyΤςΗς, «Ημερολόγιο», Μέρος Γ΄: Τελευταίαι Παραγγελίαι μου, σ. 233.
22. Ν.ς. ΚαΛΟyΤςΗς, «Ημερολόγιο», Μέρος α΄, σ. 13.
23. ALISOn J. CLARkE, «Window shopping at home: classifieds, catalogues and new consumer skills», στο: Material cultures. Why some things matter, Daniel Miller edit, UCL Press,
London 1998.
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παράδοσή τους στην επόμενη γενιά24. Οι καταναλωτικές συνήθειες καταγράφονταν από τους άνδρες, επιβεβαιώνοντας τον πατριαρχικό τους ρόλο με την
οικονομική αποτύπωση της οικογένειας να αποτελεί ανδρική υπόθεση, ειδικά
με αγορές που αφορούσαν αγορές πολυτελών ειδών όπως αλόγων, αλκοόλ και
καπνού25.
Μέσω, π.χ., των καταστίχων, στα οποία αναφερόμαστε, καθίσταται εφικτό να παρατηρήσουμε όψεις της ανδρικής παρουσίας εντός της ιδιωτικής
σφαίρας, στο πλαίσιο της διοίκησης του οίκου αλλά και των εξωτερικών υποθέσεων των οικογενειών Καλούτση26. Τα βιβλία υποθέσεων της οικογένειας
Καλούτση παρέχουν λεπτομερείς καταγραφές αναφορικά με τις διατροφικές
συνήθειες των μελών της οικογένειας, τις αγοραζόμενες ποσότητες, για ποιόν, συγκεκριμένα, αγοράζονταν είδη ρουχισμού, για τη σύζυγο, για τον υιό ή
για την οικιακή βοηθό. Μας παρέχουν επίσης καθημερινή πληροφόρηση και
για τις τιμές των αγαθών. Παρέχεται στο τέλος των σημειώσεων και των
καταγραφών λεπτομερής καταγραφή των επίπλων και των άλλων κινητών
ειδών των νοικοκυριών των οικογενειών Καλούτση αλλά και ο τρόπος που τα
απέκτησαν. αναφέρεται ποια είδη προϋπήρχαν στην κατοχή τους, ποια αποκτήθηκαν, λόγω προίκας, και ποια αγοράστηκαν από τους ίδιους. Έχουμε δηλαδή στα χέρια μας μία εικόνα λεπτομερούς καταγραφής μιας οικιακής
πραγματικότητας των δύο οικογενειών, που κατά διαδοχή προέρχονταν από
το ανώτερο κοινωνικό στρώμα της κοινωνίας των Κυθήρων του 19ου αιώνα.
Καταγράφονται εκάστοτε, διά χειρός του πατέρα, όλα, χωρίς να παραλείπεται
κάτι ή να μην είναι άμεσα ελεγχόμενο από αυτόν. ςε κάθε περίπτωση διαθέτουμε μια δομή, οργάνωση και λειτουργία του νοικοκυριού μίας οικογενείας,
πατέρα και υιού, που η συνέχειά της ορίζεται από την στιγμή που ο υιός οργανώνει, μετά τον θάνατο του πατέρα του, στο ίδιο το πατρικό του σπίτι τη δική
του οικογένεια.
Μεγάλο μέρος των περιεχομένων των «υποθέσεων» θα λέγαμε ότι έχουν
να κάνουν με μια μορφή οικιακής λογιστικής. Ήδη από τον 18ο αιώνα είχαν

24. AMAnDA VICkERy, «His and Hers: Gender, Consumption and Household Accounting in
Eighteenth-Century England», στο: Past and Present, [2006] Supplement, [1], σ. 19-22. Για το
εθιμικό και κληρονομικό δίκαιο στα νησιά των Κυκλάδων, όπου παρατηρείται η μεταβίβαση
της μητρικής περιουσίας στην θυγατέρα και της πατρικής στον υιό αλλά και για το καθεστώς των ίσων μεριδίων μεταξύ των τέκνων, βλ. AGLAIA E. kASDAGLI, «Family and inheritance in Cyclades, 1500-1800: Present knowledge and unanswered questions», The History of
the Family, [9], [2004], σ. 268- 271. (257-274)
25. A. VICkERy, «His and Hers», σ. 12-3.
26. ΔHΜΗΤρα ΒαςιΛΕιAΔΟυ, «Όταν η ιστορία της οικογένειας συνάντησε την ιστορία του
φύλου», στο: φύλο στην ιστορία, αποτιμήσεις και παραδείγματα, Γ. Γκότση, α. Διαλέτη, Ε.
φουρναράκη (επιμ.), ασίνη, αθήνα 2015, σ. 195-6 (189-208).
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εκδοθεί στον ευρωπαϊκό χώρο διάφορες πραγματείες, που έδιναν οδηγίες σε
άνδρες και γυναίκες για την καλή διατήρηση των οικονομικών του νοικοκυριού τους. Όμως, λόγω της ιδιαίτερης οικονομικής φύσης τους, τα τεκμήρια αυτού του είδους δεν αποτυπώνουν βαθύτερα συναισθήματα ή άλλα στοιχεία της
προσωπικότητας ή και της προσωπικής ζωής του καταγράφοντος27. Γνωρίζουμε πως η τήρηση αυτού του είδους των βιβλίων δήλωνε περισσότερο μια οικονομική αβεβαιότητα, ένα άγχος για τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας του νοικοκυριού μέσω του τακτικού ελέγχου των εσόδων και των εξόδων, προκειμένου να γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίσουν μια ενδεχόμενη κακή
συγκυρία, που θα μπορούσε να επισυμβεί, ώστε η οικογένεια να γνωρίζει, όποτε θα χρειαζόταν, να μπορέσει να την αντιμετωπίσει.
από τον ιώαννη Καλούτση, λόγω της ιδιαίτερα αναλυτικής καταγραφής,
λαμβάνουμε πολλές πληροφορίες για τα είδη των εξόδων μιας οικογένειας
των Κυθήρων του 19ου αιώνα αποτυπώνονται όμως και πλείστα άλλα στοιχεία της προσωπικότητάς του και των μελών της οικογένειάς του. Κάθε ιανουάριο, τόσο ο ιωάννης όσο και ο υιός του Νικόλαος-ςοφοκλής, το πρώτο
έξοδο που κατέγραφαν την πρώτη του μηνός ήταν για «μποναμάδες», πρωτοχρονιάτικα ή άλλα έκτακτα δώρα ή φιλοδωρήματα, ποσό καθόλου ευκαταφρόνητο, καθώς δηλαδή αντιστοιχούσε περίπου στο μισό ποσό των συνολικών
εξόδων συγκριτικά με τα υπόλοιπα έξοδα του μήνα. ςε πολύ συχνή βάση κατέγραφαν την διδόμενη ελεημοσύνη σε πρόσωπα του οικείου και μη άμεσου περιβάλλοντός τους στην πόλη τους και στην κυθηραϊκή ύπαιθρο, απλόχερα
όμως και στο οικιακό τους προσωπικό.
Ο υίος του χαρακτηριστικά αναφέρει για τον πατέρα του στη Γενεαλογία
της οικογένειας Καλούτση που συνέγραψε ο ίδιος: «Δεν ἔκρυπτε τό τάλαντον
ἀλλ’ ἐπόθει να τό διαδώσῃ, εἰς τήν χρηματικήν τού περιουσίαν, ἐσκόπει πάντοτε νά χρησιμοποιῇ, διό τά τέκνα αὐτού δι’ ἀδρᾶς δαπάνης, ἐφρόντισε νά εκπαιδεύση καί νά ἀποκαταστήση διά τῆς επιστήμης των εἰς την κοινωνίαν»28. από
την καταγραφή αυτήν και από άλλες αναδεικνύεται το ενδιαφέρον του πατέρα
του για την εκπαίδευση των παιδιών του, κυρίως όμως από τις καταγραφές
οικονομικής στήριξης και πρόνοιας και των φορέων για τη διάδοση της εκπαίδευσης στα Κύθηρα. ωστόσο, τα βιβλία υποθέσεων αποκαλύπτουν ένα συνεχές κοινωνικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον της οικογένειας για οικονομική
στήριξη οικονομικά ασθενέστερων μελών της κοινωνίας που ζουν.

27. VICkERy, «His and Hers», σ. 19-20.
28. Ν.ς. ΚαΛΟyΤςΗς, Ημερολόγιο, Μέρος Δ΄: Γενεαλογία της οικογένειας Καλούτση, σ.
257.
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Το Βιβλίο υποθέσεων (1833-1848) του ιωάννη Εμμανουήλ Καλούτση
Το βιβλίο υποθέσεων του ιωάννη, πατέρα του Νικολάου ςοφοκλή Καλούτση, είναι ιδιαίτερα λεπτομερές ως προς τις καταγραφές του. ςτο πρώτο μέρος καταγράφονται, με χρονολογική σειρά και με ακριβή ημερομηνία αγοράς
τα αγαθά του μήνα, δηλαδή τα καθημερινά έξοδα, ενώ στο δεύτερο μέρος, και
πάλι με αύξοντα αριθμό ανά ημέρα και μήνα, τα έσοδα της οικογένειας. ςτο
τέλος κάθε έτους καταγράφονται συνολικά τα έξοδα και τα έσοδα και σημειώνεται με διακριτικό τρόπο το πλεονάζον ποσό, που σε όλες τις περιπτώσεις
ήταν αρκετά πλεονασματικό. Μέσω των λεπτομερών αυτών καταγραφών
καθίσταται δυνατή η παρατήρηση της συναλλαγματικής εξέλιξης του νησιού
αλλά και των πολιτικών και πολιτειακών μεταβολών του ελληνικού κράτους
σε ένα μακρό διάστημα κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα29.
Το νόμισμα μέτρησης, ήταν τα σελίνια, τα φαρδίνια ή σε ορισμένες περιπτώσεις και τα όβολα. Για τη χρήση από την οικογένεια του νομίσματος χαρακτηριστικά αναφέρει ο ίδιος: 1η ιουνίου 1835: «Ἀπό τήν σήμερον συμφωνῶ τά ἔσοδα εἰς
σελίνια καί ὄβολα πρός 120: τό σελίνι μέ τό νά ἔξορίσθησαν τά φαρδήνια»30. αποσπώ, ωστόσο ενδεικτικά, μια ενδιαφέρουσα καταχώριση της 1ης Οκτωβρίου του
έτους 1863 όπου χαρακτηριστικά αναφέρει πως «διά τήν ἐορτήν τοῦ ψηφίσματος
της Ἑνώσεως φωταψίαν» για το οποίο πλήρωσε 5.60 σελίνια31. Η οικογένεια συνέβαλε οικονομικά με αυτόν τον τρόπο στον εορτασμό του χαρμόσυνου γεγονότος της Ένωσης των Επτανήσων με τον κορμό του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Η καταγραφή επίσης του Μαΐου του έτους 1864 παρουσιάζει ενδιαφέρον,
καθώς στις 20 Μαΐου ο Ν.ς. Καλούτσης πλήρωσε 10 σελίνια για την υποδοχή
του Ελληνικού ςτρατού και την ύψωση της ελληνικής σημαίας στο Κάστρο των
Κυθήρων και στην οικία του στο Μέσα Βούργο32. από τον ιανουάριο του έτους
1866, λόγω της Ένωσης της Επτανήσου με τον κορμό του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, όλες οι καταγραφές των ποσών απαντούν σε δραχμές33.

29. Για την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος αλλά και για την συγχώνευσή
της με την ιονική Τράπεζα μετά την Ένωση των Επτανήσων με την Ελληνική επικράτεια
πβ.: RAnAJOy RAy CHAUDHURI, Central Bank, Independence, Regulation, & Monetary Policy.
From Germany and Greece to China and the United States, Palgrave Macmillan, new york
2018, σ. 121-3.
30. ι. ΚαΛΟyΤςΗς, σ. 154r.
31. Ν.ς. ΚαΛΟyΤςΗς, «Βιβλίον υποθέσεων», σ. 37.
32. Ν.ς. ΚαΛΟyΤςΗς, «Βιβλίον υποθέσεων», σ. 42. Όπως παραθέτει ο Νικόλαος Καλούτσης στην Γενεαλογία της οικογένειας Καλούτση η οικία της οικογένειας βρισκόνταν στο
Κλειστό Βούργο (Borgo Serrato), απέναντι ακριβώς από τον ναό του αγίου Γεωργίου (Εκκλησία των Καλουτσιάνων, πβ. Ν. Καλούτσης, Ημερολόγιο, Μέρος Δ΄: Γενεαλογία της οικογένειας Καλούτση, σ. 242.)
33. Ν. ΚαΛΟyΤςΗς, «Βιβλίον υποθέσεων», σ. 58.
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ςτο δεύτερο μέρος του κατάστιχου (σ. 143-250) καταγράφονται λεπτομερώς τα έσοδα της οικογένειας, όπως οι πηγές των εσόδων του, ο μισθός του
από τη μακρόχρονη υπηρεσία του ως Επάρχου και Βουλευτή της ιονίου Βουλής, «ἀπό τους μισούς μισθούς μού ὡς Νομοθέτης», όπως αναφέρει34, αλλά
και από άλλες οικονομικές δραστηριότητες. ακόμη, καταγράφεται μεγάλος
αριθμός ονοματεπώνυμων και παρωνύμιων Κυθηρίων, που απαντώνται μέχρι
σήμερα στο νησί όπως, π.χ., Καλοχαιρέτας, Μαριόλος, κ.ά., στους οποίους είχε δανείσει μετρητά χρήματα και του απέδιδαν το οφειλόμενο ποσό με τόκο.
Καταγράφεται επίσης εκάστοτε το μηνιαίο τίμημα από μισθώσεις ακινήτων
του.
αναφέρω ακόμη ενδεικτικά την ύπαρξη και λειτουργία μπιλιάρδου και καζίνου στα Κύθηρα, από το οποίο είχε έσοδα από τη μίσθωση, το «νοίκι μπιλιάρδου καί καζίνου», με ποσά όχι ευκαταφρόνητα και από ακίνητα που βρίσκονταν στη Χώρα. αναφέρεται, π.χ., πως τον Δεκέμβρη του 1836 τού καταβλήθηκαν 12 σελίνια και 60 πέννες, και για ενοίκιο 13 σελίνια τα επόμενα
έτη, καθώς μίσθωνε το μπιλιάρδο και το καζίνο π.χ. τον ιούνιο του 183735.
Χαρακτηριστικά, τρία χρόνια αργότερα το 1839, το ενοίκιο εκτοξεύθηκε στα
22 σελίνια36, ενώ τον ςεπτέμβριο του 1840 έπεσε μόλις στα 937. Άλλες πηγές
εσόδων προέρχονταν από την πώληση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων όπως π.χ. μαναρόλες (μπιζέλια) που ζυγίζονταν σε μουζούρια (μονάδα
μέτρησης για ελιές, σιτηρά, όσπρια κ.α.)38, από την πώληση σύκων39, από το
σφάξιμο ζώων, από τις πωλήσεις γουρουνιού και πολλών άλλων40. ςημειώνω
τη διατήρηση μέχρι σήμερα των ονομασιών γεωργικών και κτηνοτροφικών
προϊόντων αλλά και συστημάτων μέτρησης βάρους στα Κύθηρα41.
Κάθε μήνα ο ιωάννης πλήρωνε 1-2 σελίνια για το «ςχολείο των Γυναικών», ως ευεργέτης του σχολείου, μια πρωτοβουλία του για την ενίσχυση αυτού του αλληλοδιδακτικού σχολείου, το οποίο προέβλεπε μαζικότερα τη φοίτηση των κοριτσιών δωρεάν, γεγονός που αναιρούσε τη δυσκολία της κοινωνίας
να αποδεχθεί συμφοίτηση αγοριών και κοριτσιών στην ίδια σχολική στέγη,
παρότι προέβλεπε αυτό, μεταξύ άλλων, ο θεσμός της αλληλοδιδασκαλίας, που

34. ι. ΚαΛΟyΤςΗς, σ. 167r.
35. Ν.ς. ΚαΛΟyΤςΗς, «Βιβλίον υποθέσεων», σ. 161, 163.
36. Ν.ς. ΚαΛΟyΤςΗς, «Βιβλίον υποθέσεων», σ. 173.
37. Ν.ς. ΚαΛΟyΤςΗς, «Βιβλίον υποθέσεων», σ. 176.
38. Ν.ς. ΚαΛΟyΤςΗς, «Βιβλίον υποθέσεων», σ. 158.
39. Ν.ς. ΚαΛΟyΤςΗς, «Βιβλίον υποθέσεων», σ. 163.
40. Ν.ς. ΚαΛΟyΤςΗς, «Βιβλίον υποθέσεων», σ. 172.
41. Γ.Ν. ΛΕΟΝΤςIΝΗς, «Λειτουργία του συστήματος μετρήσεων και μεθοδεύσεις κοινωνικής εκμετάλλευσης στα Επτάνησα», στο: Ζητήματα Επτανησιακής κοινωνικής ιστορίας,
σ. 585-97.
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είχε επιβληθεί από την βρετανική διοίκηση των ιονίων Νήσων. Γενικότερα, ο
θεσμός των αλληλοδιδακτικών σχολείων, κοινοτικών (δημόσιων) και ιδιωτικών, ενίσχυσε αρκετά την παροχή εκπαίδευσης στους νέους του νησιού με το
να διευρύνει αυτήν σε ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας. ςημειώνεται πως ο
θεσμός των γυναικείων αλληλοδιδακτικών σχολείων εισήχθη στα Επτάνησα
το 1826, ενώ προηγουμένως η διδασκαλία των κοριτσιών, κυρίως των ευγενών, διεξαγόταν με κατ’ οίκον διδασκαλία. Η ίδρυση του θεσμού στα Κύθηρα
έγινε με πρωτοβουλία γυναικών που ανήκαν στο κοινωνικό στρώμα των ευγενών και επιτεύχθηκε με την στήριξη του Βρετανού Τοποτηρητή, J. Macphail.
Η χρηματοδότησή του γινόταν από τους ευγενείς της Χώρας. Μέχρι το 1836
το σχολείο ήταν ιδιωτικό, ενώ έπειτα περιήλθε στο δημόσιο42.
Ο ι. Καλούτσης, ως ευγενής και κάτοικος της Χώρας (Χωραΐτης), πρωτεύουσας των Κυθήρων, στήριξε την πρωτοβουλία αυτών των γυναικών. ςυγκεκριμένα, από τον Οκτώβριο του 1834 πλήρωνε «διά το Γυναικείον σχολείον αλληλοδιδακτικόν» 1 σελίνι τον μήνα. Η πληρωμή ήταν τακτική και αποδιδόταν είτε κάθε μήνα είτε συγκεντρωτικά με την λήξη κάθε δεύτερου μήνα.
Ο ιωάννης Καλούτσης κατέβαλε το προαναφερθέν ποσόν από τον Οκτώβριο
του 1834 έως και τον αύγουστο του 183843. Οι πληρωμές του όμως δεν έπαυσαν και μετά την κρατικοποίηση του σχολικού ιδρύματος για άλλα δύο ακόμη
χρόνια, καθώς θεωρούσε ότι έπρεπε να συνεχίζει να το στηρίζει οικονομικά μέχρι να λειτουργήσει επαρκώς η πρόνοια γι’ αυτό της τοπικής βρετανικής διοίκησης44.
Το έτος 1857 ο ιωάννης, μετά από καρδιακό επεισόδιο, χάνει τη ζωή του45.
Ο θρήνος του υιού του Νικολάου-ςοφοκλή Καλούτση, ο οποίος ήδη από το
1855 έχει επιστρέψει από τις εγκύκλιες σπουδές του στο εξωτερικό και βρίσκεται στα Κύθηρα, για την απώλεια αυτή του πατέρα του αλλά και ως ευγνωμοσύνη του προς αυτόν για την αμέριστη συνεισφορά και στήριξη της προσωπικής του παιδείας και εκπαίδευσης αλλά και για τη βοήθεια που τού παρέσχε να πραγματοποιήσει τα περιηγητικά του ταξίδια στην Ευρώπη, καταγράφεται στο Ημερολόγιό του. από τον επόμενο μήνα, τον αύγουστο, αναλαμβάνει και συνεχίζει να διατηρεί το «Βιβλίο υποθέσεων» της οικογένειας

42. G. LEOnTSInIS, «The Island of kythera. A Social History (1700-1863)», ό.π., σ. 32930.
43. ι. ΚαΛΟyΤςΗς, «Βιβλίον υποθέσεων», σ. 18-64. (βλ. αναλυτικά σ. 18, 23, 25, 26, 28
31, 32, 34, 35, 40, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 55, 59, 60.)
44. Ο ιωάννης Καλούτσης πλήρωσε ενδεικτικά την 1η Μαΐου 1844 τον διδάσκαλον Κασιμάτη αλλά και το Δευτερεύον ςχολείο με ποσό 4.20 σελίνια, ι. Καλούτσης, («Βιβλίον υποθέσεων», σ. 126).
45. Ν. ΚαΛΟyΤςΗς, Ημερολόγιο, Μέρος Δ΄: Γενεαλογία της οικογένειας Καλούτση, σ.
257-8.
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κατά τα πρότυπα του πατέρα του. από το αμέσως επόμενο έτος (1858) έχουμε τις καταγραφές των εσόδων και των εξόδων και γενικότερα των υποθέσεων όλης της οικογένειας, που την ευθύνη αυτών είχε πλέον επωμιστεί εκείνος46. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Ἀπολέσας τόν πατέρα μού, ἢρχισα
νά σκέφτομαι ὡριμώτερον εἰς τά τοῦ πρακτικοῦ βίου. Ἔδωσα τάς πρακτικάς
εξετάσεις καί ἢρχισα κατά τον Νοέμβριο τοῦ ἰδίου ἔτους (1857) να μετέρχωμαι τόν Δικηγόρον ἀποκτῶν βαθμηδόν ἱκανή πελατείαν καί ἀπολαμβάνων
ἀμοιβήν τῶν κόπων μου»48.

Το «Βιβλίον υποθέσεων» (1858-1870) του Νικολάου-ςοφοκλή Καλούτση
Το «Βιβλίον υποθέσεων» του Νικολάου-ςοφοκλή Καλούτση ξεκινά το
έτος 1858 με την τελευταία καταγραφή των εσόδων και των εξόδων να αφορά
το έτος 1870. Το βιβλίο αυτό είναι επίσης γραμμένο σε σταχωμένο τετράδιο
και αριθμεί συνολικά 275 σελίδες. ςτο εμπροσθόφυλλο παρέχει περιεχόμενα
του βιβλίου σημειώσεων του και συγκεκριμένα τα έξοδα σελίδες 1-100, τα
έξοδα 101-179, και τα δάνεια σε τρίτους 180-158. ακόμη, το κατάστιχο
εμπεριέχει κατάλογο επίπλων, χαλκωμάτων, αργυρών σκευών, πιατικών,
κρυστάλλων, και βιβλίων48. Η καταγραφή του Νικολάου-ςοφοκλή αναφορικά
με τα έξοδα της οικογένειας δεν είναι τόσο λεπτομερής όσο του πατέρα του.
Δεν καταγράφονται δηλαδή πάντοτε εξειδικευμένα τα είδη διατροφής της οικογένειας αλλά γενικά ως «έξοδα οικιακά μηνιαία και διατροφής». Το κατάστιχο μάλιστα ξεκινά με μια ανακεφαλαίωση εξόδων από τον αύγουστο του
1857, δηλαδή τον αμέσως επόμενο μήνα μετά από τον θάνατο του πατέρα του
ιωάννη, που συνέβη στις 11 ιουλίου του ίδιου έτους. από τον αύγουστο του
1857 έως και τον ιούλιο του 1858 απλά αναφέρει ανακεφαλαιωτικά τα έξοδα.
Η λεπτομερής καταγραφή ξεκινά από τον αύγουστο του 185849. Τα πρώτα
δύο χρόνια οι καταγραφές στο βιβλίο του Νικολάου αναφορικά με τα έξοδα είναι συνεπώς λιγότερο λεπτομερείς.
από το 1860, όμως, που αποφάσισε να νυμφευθεί την Παυλίνα Λογοθέτη
με τον γάμο του να τελείται στις 3 ςεπτεμβρίου του ίδιου έτους, οι καταγραφές γίνονται πλέον αρκετά λεπτομερείς. Μέσω αυτών των καταγραφών, λαμβάνονται πληροφορίες για την τήρηση εθίμων κατά την τέλεση του γάμου του

46. «Το Ημερολόγιο του Νικολάου-ςοφοκλή Καλούτση (1848-1896)», σ. 21, 214-5.
47. ό.π., σ. 214-5.
48. Τα βιβλία όμως που έχει στην ιδιοκτησία του, ενώ καταγράφονται στα περιεχόμενα,
δεν αντιστοιχούν με αντίστοιχη καταγραφή τους στο Βιβλίο υποθέσεων.
49. Ν.ς. ΚαΛΟyΤςΗς, «Βιβλίο υποθέσεων», σ. 1.
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με την Παυλίνα. Τον Μάιο αγόρασε χρυσά δακτυλίδια 1,5 καρατίων για τον
αρραβώνα50. Παραγγέλνει, επίσης μεταξωτή γραβάτα, καταβάλλοντας 5
σελίνια και 90 πέννες τον αύγουστο. Τον ίδιο μήνα για την έκδοση των εγγράφων των «γεννητηρίων πράξεων» για την άδεια τέλεσης γάμου του με την
Παυλίνα κατέβαλε ένα σελίνι. Για τα κουφέτα που ήρθαν από την Ζάκυνθο 22
σελίνια και 60 πέννες. Την 1η ςεπτεμβρίου, δύο ήμερες πριν από τον γάμο του,
αγόρασε ζάχαρη, μέλι, κανέλα καταβάλοντας 5.86 σελίνια και για αμύγδαλα
αξίας 3.80 σελίνια για το «φτιάξιμο απιδακίων εις γάμο», δηλαδή παραδοσιακών γλυκισμάτων των Κυθήρων που είναι αμυγδαλωτά σε σχήμα αχλαδιού
και σήμερα ονομάζονται «αχλαδάκια». Για την παρασκευή τους χρειάσθηκαν
αλεσμένα αμύγδαλα, μέλι, κανέλα και γαρίφαλα.51 ακόμη, την ημέρα του
γάμου ο γαμπρός πλήρωσε για 9 άσπρα κεριά 8.12 σελίνια και τα στέφανα
στη μοδίστρα για τα οποία αγόρασε και μεταξωτή κορδέλα. ακόμη, κατέβαλε ποσόν χρημάτων για τη μεταφορά των κινητών ειδών, της προίκας της συζύγου του Παυλίνας, στο σπίτι τους. Η παροχή των κινητών ειδών που θα
χρειάζονταν ένα νέο νοικοκυριό, αποτελούσε μέρος της προίκας της νύφης52.
Παρατηρείται επίσης, πως αυτός όπως και ο πατέρας του, συνεχίζει να
προσφέρει πολύ συχνά «ἐλεημοσύνη» και «μποναμάδες» με την ευκαιρία διαφόρων εορτών του χρόνου. ςυνεισφέρει, κατά περίπτωση, στα έξοδα τέλεσης
θρησκευτικών λειτουργιών όπως και στο αντίτιμο αμοιβής του ενοριακού ιερέα
λ.χ. «διά Πασχάτικον τοῦ ἱερέως» 1.70 σελίνια, ενώ επίσης και η σύζυγός του
90 οβολούς, που καταγράφεται στα έξοδα από τον Ν.ς. Καλούτση53. Πολλά
είναι τα παραδείγματα τέλεσης θείων λειτουργιών στους ιδιόκτητους ναούς
της οικογένειας (jus patronato privato)54, για τις οποίες αναλάμβανε τα έξοδα
του ιερέα, για τα κεριά, το λιβάνι και το πρόσφορο με συνολικό κόστος 1.90

50. Ν.ς. ΚαΛΟyΤςΗς, «Βιβλίο υποθέσεων», σ. 11.
51. Ν.ς. ΚαΛΟyΤςΗς, Βιβλίο υποθέσεων, σ. 13 και ΕιρΗΝΗ ΧΟρΤαρΕα, «Τοπικά προϊόντα και διατροφικές συνήθειες των Κυθηρίων», στο: α΄ Διεθνές ςυνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα: Μύθος και πραγματικότητα», Κύθηρα 2000, Γεννάδειος ςχολή, αθήνα 2000,
σ. 25.
52. Ν.ς. ΚαΛΟyΤςΗς, «Βιβλίο υποθέσεων», σ. 13-4. Πβ. επίσης Hionidou, «Independence and inter-dependence», σ. 220.
53. Ν.ς. ΚαΛΟyΤςΗς, «Βιβλίο υποθέσεων», σ. 19.
54. Όπως καταγράφει στην Γενεαλογία της οικογένειας Καλούτση ο Νικόλαος-ςοφοκλής, η κτητορική κατοχή της Μονής του αγίου Ελευθερίου στο Μανιτοχώρι των Κυθήρων,
αποδόθηκε στις 14 φεβρουαρίου 1658. Η Βενετική διοίκηση απένειμε τον Ναό στην οικογένεια, εξαιτίας των υπηρεσιών που προσέφερε ο πρόγονός του ιωάννης-ςοφοκλής Καλούτσης,
ιωάννης Βαπτιστής Καλούτσης ποτέ Μανέα (Giovanni Battista Caluzzi Manea), προς το Βενετικό Κράτος, καθώς διετέλεσε Δημόσιος ςυνήγορος των Κυθήρων (Avvocato Fiscale della
Camera di Cerigo), (πβ., «Ημερολόγιο», Μέρος Δ΄: Γενεαλογία της οικογένειας Καλούτση,
σ. 242).
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όπως στην περίπτωση της εορτής της αγίας Κυριακής55. ακόμη, σε πλείστες
περιπτώσεις και σε ετήσια βάση, αναλαμβάνει την προσφορά του άρτου στις
12 Δεκεμβρίου στο πανηγύρι στον Άγιο ςπυρίδωνα στο Καψάλι (1 σελίνι)56.
ςε όλες τις εορτές των ιερών ναών, όπου ετιμάτο η Παναγία στα Κύθηρα
αλλά και στον πανηγυρικό εορτασμό της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας στις
24 ςεπτεμβρίου, αναλάμβανε την κάλυψη των εξόδων της λειτουργίας και
του πανηγυριού με αγορά άρτου κ.ά. Η οικογένεια αναλάμβανε σχεδόν κάθε
μήνα, όποτε εόρταζε Άγιος ή αγία που στο όνομά τους ήταν ιδρυμένος ναός
στο νησί, τα έξοδα της Θείας Λειτουργίας. ςυνέβαλε επίσης οικονομικά, δίδοντας αρκετά ποσά χρημάτων κατά την καθιερωμένη περιφορά του «δίσκου». Χαρακτηριστικά, «Διά λειτουργίαν εἰς τήν Μυρτιδιώτισα εἰς τόν
μπόργκο» έδωσε 30 σελίνια57. ακόμη, σε όλες τις μεγάλες εορτές συνεισέφερε χρήματα, όπως ενδεικτικά των Θεοφανείων «6 ιανουαρίου 1868: Διά δόσιμον τῶν ἱερέων τά Θεοφάνεια», για τον αγιασμό αλλά και για την τέλεση της
Θείας Λειτουργίας58.
ςε άλλα έξοδα συγκαταλέγονται πληρωμές σε διαφόρους τεχνίτες για εργασίες στην οικία του στη Χώρα και στην εξοχική του κατοικία στο χωριό
Άγιος Ηλίας, είτε με μεροκάματα είτε με το σύστημα συμφωνίας, αποκαλούμενης «φατούρα». ςτο οικιακό προσωπικό έδινε πάντοτε μποναμάδες την
πρώτη του μήνα κάθε νέου έτους αλλά και «μποναμάδες» σε εορτές κατά τη
διάρκεια του έτους. ακόμη, τον μισθό της υπηρέτριάς του ο Νικόλαος-ςοφοκλής δεν τον έδινε μηνιαίως αλλά ετησίως και συγκεκριμένα κάθε ςεπτέμβρη, ενώ συμπεριλάμβανε και τον τόκο από τον μηνιαίο μισθό της, τον οποίο
κατέθετε σε λογαριασμό της. Ο τρόπος αυτός καταβολής του μισθού της είχε
προνοητικό για εκείνην χαρακτήρα. Παρατηρείται συγκεκριμένα πρόβλεψη
για την οικονομική κατάσταση του οικιακού προσωπικού, αφού τα βασικά
έξοδα σίτισης, διατροφής και ένδυσής της κάλυπτε η οικογένεια, την οποία
υπηρετούσε. ςε πολλές περιπτώσεις ο μισθός της οικιακής βοηθού δεν καταβάλλεται αλλά παρακρατείται με σκοπό τα χρήματα αυτά να αυξάνονται, μέσω επενδύσεων, δηλαδή μέσω του καταβαλλόμενου σε αυτήν επιτοκίου. Είναι
συνεπώς ιδιαίτερα εμφανής η μέριμνα της οικογένειας για την αύξηση του εισοδήματος του οικείου προς αυτό οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος. ακόμη πρέπει να τονιστεί πως αγόραζε ο ίδιος τα παπούτσια και τα ενδύματα του οικιακού του υπηρετικού προσωπικού59 και προσέφερε χρηματικό

55. Ν.ς. ΚαΛΟyΤςΗς, «Βιβλίο υποθέσεων», σ. 20.
56. Ν.ς. ΚαΛΟyΤςΗς, «Βιβλίο υποθέσεων», σ. 31.
57. ι. ΚαΛΟyΤςΗς, «Βιβλίον υποθέσεων», 1836, σ. 39r.
58. ι. ΚαΛΟyΤςΗς, «Βιβλίον υποθέσεων», 1836, σ. 71.
59. Ν.ς. ΚαΛΟyΤςΗς, «Βιβλίο υποθέσεων», σ. 19.
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ποσό για «συγχαριτικά», όπως ο ίδιος καταγράφει, για τη γέννηση του παιδιού της υπηρέτριάς του ρεγγίνας (ποσό 5 σελινιών).

Επιλογικά
Με τη μελέτη μου αυτήν επιχείρησα να αναδείξω όψεις της καθημερινής
ζωής της οικογένειας Καλούτση στα Κύθηρα του 19ου αιώνα. Τα «Βιβλία
υποθέσεων» και το Ημερολόγιο του Νικολάου-ςοφοκλή καθρεπτίζουν ωστόσο την καθημερινότητα της οικονομικής, της κοινωνικής και της πολιτισμικής ζωής της κοινωνίας των Κυθήρων. Η μελέτη περίπτωσης της οικογένειας μάς παρέχει, π.χ. εικόνα για τις διατροφικές συνήθειες των μελών μιας οικογένειας ευγενών της εποχής αλλά και ευρύτερα των κατοίκων των Κυθήρων. Παρέχονται ακόμη λεπτομερείς πληροφορίες για τις δομές και τη λειτουργία της οικονομίας και τα είδη γενικότερα παραγωγής και κατανάλωσης
του νησιού. αναδεικνύεται μια βαθιά θρησκευτική αφοσίωση του πατέρα και
του υιού και όλων των μελών της οικογένειας με την επιμέλειά τους να φροντίζουν για την τέλεση των θείων λειτουργιών και τη συντήρηση πολλών ιδιόκτητων και ενοριακών ναών. ακόμη, δηλώνονται τα συναισθήματα προς τους
πτωχότερους συνανθρώπους τους με την παροχή ελεημοσύνης προς αυτούς σε
τακτά χρονικά διαστήματα. Η συνεισφορά του ιωάννη Καλούτση επίσης στην
οργάνωση και στη λειτουργία του «ςχολείου των Γυναικών», όπως και γενικότερα στην προώθηση της εκπαίδευσης στα Κύθηρα και με την ιδιότητά του
θεσμικού εκπροσώπου του ιονίου Κράτους του ιονίου ήταν σημαντική. Η οικογένεια, σε βασικές μορφές των καθημερινών δραστηριοτήτων της και της δημόσιας παρουσίας της, είναι επηρεασμένη από τον γενικότερο πολιτικό φιλελευθερισμό της Ευρώπης του 19ου αιώνα, που εντοπίζεται να είναι διάχυτος
στα νησιά του ιονίου, στις άλλες νησιωτικές περιοχές και στον λοιπό ηπειρωτικό ελληνικό χώρο.
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ABSTRACT
ASPECTS OF THE SOCIAL AnD ECOnOMIC LIFE
In 19th CEnTURy kyTHERA.
A CASE STUDy THE FAMILIES OF IOAnnIS kALOUTSIS AnD
nIkOLAOS-SOFOkLIS kALOUTSIS

This paper seeks to explore aspects of the economic, political, social and
cultural life of the island of kythera during the nineteenth century. Using as a
case study the unpublished domestic account books of Ioannnis kaloutsis of
Emmanuel (1786-1857) and of his son nikolaos-Sofoklis kaloutsis (18251896), that explore the period of 1858-1870. I present the social and economic
life of two men of noble origin (cittadini) and of high economic status of the
island of kythera, kept at the private archive of the Logothetis-kaloutsis family
which document the period 1833-1848. Through these primary sources I am
looking at aspects of this family’s daily life, income and expenditures as well as
their dietary habits and needs, domestic and public religious devotion of a
family of noble origin. Additionally, by exploring the Journal (1848-1896) of
nikolaos-Sofoklis kaloutsis, I am looking at his personal growth as a young
student and traveller. Additionally, by exploring other relevant documents such
as the Genealogy of his family as well as his last will, written upon his death, I
am investigating issues of family continuity and inheritance. In addition,
through these account books it is possible to trace aspects of the island’s popular
culture and collective devotion and piety. Furthermore, through the expenses of
the father and the son I am investigating consistencies and inconsistences of
their financial benefaction on charitable acts such as the financial aid of people
in need or in their service as well as their financial contribution on the education
of young kytherian maidens and in particular their monthly donations to the
‘Schools of Women’ which were founded during the 19th century in the island.
The two accounts books are being transcribed and will soon be published.
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ΠαραρΤΗΜα ΕιΚΟΝωΝ
Εικ. 1: Πορτραίτο του
Νικόλαου-ςοφοκλή Καλούτση,
από το: Γ.Ν. Λεοντσίνης,
«Το Ημερολόγιο του Νικόλαου-ςοφοκλή
Καλούτση (1825-1896)»,
ςύλλογος ωφέλιμων Βιβλίων,
αθήνα 2009, σ. 238.

Εικ. 2: Η οικία, όπως διατηρείται μέχρι σήμερα, των οικογενειών ιωάννη Καλούτση
και του υιού του Νικολάου-ςοφοκλή Καλούτση στη Χώρα Κυθήρων (Μέσα Βούργο).
φωτογραφία ρενάτα Παντατζίδου.
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Εικ. 3: Ενδεικτικές ‘ςημειώσεις’
του ιωάννη Εμμ. Καλούτση,
από το «Βιβλίο υποθέσεων»,
έτος 1836, σ. 31r.

Εικ. 4: Ενδεικτικές ‘ςημειώσεις’ του ιωάννη Εμμ. Καλούτση,
από το «Βιβλίο υποθέσεων», έτος 1836, σ. 31v-32r.
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Εικ. 5: Ενδεικτικές ‘ςημειώσεις’ του Νικολάου-ςοφοκλή Καλούτση,
από το «Βιβλίο υποθέσεων», έτος 1860, σ. 13.
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Εικ. 6: Ενδεικτικές ‘ςημειώσεις’ του Νικολάου-ςοφοκλή Καλούτση,
από το «Βιβλίο υποθέσεων», έτος 1864, σ. 42.

473

474

Μαρία-Κωνσταντίνα Λεοντσίνη

Εικ. 7: Ενδεικτικές ‘ςημειώσεις’ του Νικολάου-ςοφοκλή Καλούτση,
από το «Βιβλίο υποθέσεων», έτος 1870, σ. 177.
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ΙΑΤΡΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ
Δημήτριος Ανωγιάτης-Pelé1,
Ιωάννα Αθανασοπούλου1,
Μαρία Μάνδυλα-Κουσουνή1,2,
Κωνσταντίνος Τσιάμης1,2
1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορική Δημογραφία»,
Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
2. Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας
3. Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η παρούσα ανακοίνωση έχει στόχο τη συνοπτική ιατρο-δημογραφική
απεικόνιση του νοσολογικού φάσματος στα Επτάνησα κατά την περίοδο της
Αγγλοκρατίας. Τα στοιχεία της έρευνας αντλήθηκαν από ιατρικές πηγές,
αποφάσεις και αναφορές της δημόσιας διοίκησης και των υγειονομικών αρχών του Ιονίου Κράτους1, καθώς και από περιηγητικές και λαογραφικές πληροφορίες. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα μελετών των διδασκόντων και μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Ιστορική Δημογραφία» του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, που βασίστηκαν σε αρχειακές πηγές και αφορούσαν τη δημογραφική
αποτύπωση των ασθενειών στα Επτάνησα.
Από την κατάλυση της Ενετικής κυριαρχίας το 19 και έως τα μέσα του
19ου αιώνα, τα νησιά θα αλλάξουν, ως γνωστόν, διαδοχικούς κυριάρχους.
Κατά την περίοδο αυτή, σημειώνονται προσφυγικές ροές από τις ελληνικές,
υπό Οθωμανική κυριαρχία, περιοχές. Αυτές οι πληθυσμιακές μετακινήσεις
ήταν ένας παράγοντας πολύ επικίνδυνος, αλλά και, συγχρόνως, καθοριστικός
για τη μετάδοση νοσημάτων λοιμώδους αιτιολογίας. Ωστόσο, το νοσολογικό
φάσμα των Ιονίων Νήσων δεν διέφερε ουσιαστικά από εκείνο της υπόλοιπης
Οθωμανοκρατούμενης Ελλάδας. (Βλ. Εικόνα 1)

Υγειονομείο» καλύπτει την περίοδο 1635-1858
1. H αρχειακή σειρά των ΓΑΚ Κέρκυρας «Υ
και αποτελείται από 280 φακέλους.
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Η ειδοποιός διαφορά έγκειται αποκλειστικά στον τρόπο διαχείρισης των
υγειονομικών κρίσεων που ανέκυπταν από τις επιδημικές εκρήξεις. Το ενετικό
υγειονομικό μοντέλο π.χ., βασισμένο στο θεσμό της καραντίνας και την παντοδυναμία του Provedittore alla Sanità, θα επιχειρήσει να προφυλάξει τις κτήσεις της Γαληνοτάτης από την εξάπλωση των επιδημιών. Η όποια προσπάθεια γίνεται περισσότερο σε νομοθετικό και διοικητικό επίπεδο, παρά σε επιστημονικό, αφού οι ιατρικές γνώσεις της εποχής για τη φύση των λοιμωδών
νοσημάτων ήταν πενιχρές. (Βλ. Εικόνα 2)
Οι τελευταίοι κατακτητές των Επτανήσων, οι Βρετανοί, θα υιοθετήσουν το
Ενετικό υγειονομικό μοντέλο, μειώνοντας όμως τη βαριά γραφειοκρατία.
Εκτός από τις οργανωτικές ομοιότητες των δύο συστημάτων, αυτό που έχει
ιδιαίτερη σημασία είναι η ομοιότητα των υγειονομικών προβλημάτων και των
νοσημάτων που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν και οι Βρετανοί. (Βλ. Εικόνα 3)
Οι ονομασίες των διαφόρων ασθενειών διαφέρουν ανάλογα με τον κατακτητή. Στα πιστοποιητικά θανάτου την εποχή της Ενετοκρατίας οι ασθένειες
αναφέρονται με ιταλικούς όρους, π.χ.:
• ευλογιά (βαϊόλο),,
• κακοήθης ελονοσία (θέρμη κοντίνουα, θέρμη μαλίγνια), καρκίνωμα
(κάγκρο),
• συγκοπή (σύγκοπε),
• σπασμοί (κονβολτσιόνε),
• πάθη του δέρματος (μαλατίαι δέλα πέλε),
• πανώλης (πέστε),
• πλευρίτιδα (πούντα) κ.λπ.

Πίνακας 1: Ονοματολογία ασθενειών στην ελληνική, ιταλική
και τουρκική γλώσσα
Ε λληνικά

Ιταλικά

Τουρκικά

Αγχίλωσις (κριθαράκι)

Αγκίλωσι

αρπατζίκ

Αδυναμία του στήθους

Δεπολέτσα δελ πέττο

Κεουκσουνούν ζαϊφλουού

Αδυναμία του στομάχου

Δεπολέτσα δέλο στόμακο

Μετινούν ζαϊφλουού

Αδυναμία των νεύρων

Δεπολέτσα δέοι νέρβοι

Σινιρλερούν ζαϊφλουού

Αιματέμεσις

Αιματέμεσι

Καν κουσμασή

Αιματόρροια

Αιματουρία

Κανλού ισεμέ

Αιμορραγίαι εξωτερικαί

Αιμορραγίαι εστέρναι

ραάφ
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Αιμορραγίαι εσωτερικαί

Αιμορραγίαι ιντέραι

Μπασούρ κανή

Αιμορραγίαι της μύτης

Αιμορραγίαι δελ νάζο

Πουρνουνούν καν ακμησί

Αμαύρωσις (παντελής τύφλωση) Γότα σερένα

Καρά σου

Αμηνόρρροια

Αμηνορρέα

Χαϊζ χαψί

Απόστημα του πνεύμονος

Βόμικα

Ακ τζιερούν βερεμί

Βήχας ερεθιστικός

τόσσε

ουζουρούκ

Βρογχίτις

βρογχίτιδε

Κασαμπά ιριγέ ιλτιχαπί

Βρογχοκήλη

Γότσο

ουρ

Εντερίτις

εντερίτιδε

Μπαϊρσάκ ιλτιχαπού

Επιληψία

επιλησία

Σαρά και χαβαλέ

Ερυσίπελας (ανεμοπύρωμα)

ερυσίπυλα

ιλαντζίκ

Ευλογία (ευλογιά)

βαϊόλο

τζιτζέκ

Θέρμη διαλείπουσα

Φέπρε ιντερμιτέντε

σουτμά

Θέρμη εφήμερος

Φέπρε κουοτιδιάνα

Σουτμά ταϊμέ γευμιέ

Θέρμη λοιμική

Φέπρε μαλίγνια

Χουμάϊ ρετιέ

Θέρμη συνεχής

φέπρε κοντίνουα

χουμά

Καρκίνωμα

Κάγκρο

σαρατάν

Λέπρα

Λέπρα

τζουζάμ

Πάθη του δέρματος

Μαλατίαι δέλλα πέλε

Ιλέτ ντζιλδιέ

Πανώλης (πανούκλα)

πέστε

Γιμουρτζάκ και ταούν

Παραλυσία

παραλυσία

φαλίτζ

Παρωτίδες (μαγουλίθραι), παρωτίτιδα παρώτιδε

Κουλάκ τσιπανί

Πλευρίτις

Πλευρίτιδα

και πούντα ζατουλτζέμ

ποδάγρα

Γόττα ποδάγρα

νυκρύζ

Πολυϋπνία

σονολέντσα

σουπάτ

Πόνος και ταραχή της
κοιλίας των βρεφών

Δολόροι ε τορμέντοι
δελ βέντρε

Γιουρέκ αγρισί

Ραχίτις

ραχίτιδε

Αρκά ιλετί
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Ρευματισμός

ρευματίσμο

ριχταγιάρ

Σπασμός

κονβολσιόνε

Ρασσέ

Συγκοπή

σύγκοπε

γκας

Τέτανος

τέτανο

Τεσενούζ

Υδροκήλαι

υδροτσέλαι

Ιτσισκάϊ χουσιγετέν

Κατά τον 19ο αιώνα οι ασθένειες δεν είχαν αποκτήσει ακόμα μία δική
τους ταυτότητα, μία νοσολογική οντολογία και, σε πολλές περιπτώσεις, σήμερα, δυστυχώς, αμφισβητούμε την ακρίβεια μίας διάγνωσης της εποχής.
Κατά τις ιατρικές αντιλήψεις της εποχής, η Γεωσοφία, που αφορούσε ένα σύμπλεγμα ιατρο-γεωγραφικών και κοινωνικών πληροφοριών, καθόριζε την
έκβαση της νόσου. (Βλ. Εικόνα ).
Έτσι λοιπόν, τα λοιμώδη νοσήματα αποτελούσαν τη μεγάλη μάστιγα του
19ου αιώνα. Η πανώλη ενδημούσε στην Ευρώπη και την Ασία και, συχνά,
ενέσκηπταν επιδημικές εκρήξεις στον Μεσογειακό χώρο λόγω της πύκνωσης
των εμπορικών δικτύων. Και στην περίπτωση των Επτανήσων, η πανώλη δεν
αμέλησε να επισκεφθεί την περιοχή. Μάλιστα, στην επιδημία της Κέρκυρας2,
το 1815-1816, αφανίστηκε ένα ολόκληρο χωριό, ο Μαραθιάς. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η προκήρυξη του στρατηγού Campell, «Επειδή το κολλητικόν
Πάθος... επρωτοφάνη εις το χωρίον Μαραθιάς, το εις την περιοχήν του Λευκίμου,... η Τελεσιουργός Διοίκισις,... για προφύλαξιν της Κοινής Υγείας επρόσταξεν αμέσως να καύσωσι το αυτό Χωρίον». (Βλ. Εικόνα 5)
Όμως, ο 19ος αιώνας είναι ουσιαστικά ο αιώνας της χολέρας, αφού κατά
τη διάρκειά του σημειώνονται οι πέντε από τις συνολικά επτά πανδημίες της
νόσου που εμφανίστηκαν έως και τα τέλη του 20ού αιώνα.
Στην Κεφαλονιά η νόσος παρουσιάστηκε το 1850. Ως αιτία της εξάπλωσης της επιδημίας θεωρείται η ενέργεια της Βρετανικής διοίκησης να παρακάμψει την καραντίνα για τα στρατιωτικά συντάγματα που έφερε από τη
Μάλτα, προκειμένου να καταπνίξει την επανάσταση της Κεφαλονιάς. Κατά
την επιδημία αυτή απεβίωσαν 992 άτομα, κυρίως στο Αργοστόλι και στο Ληξούρι.
Το 1856, η νόσος προσέβαλε πάλι την Κεφαλονιά, αλλά αυτή τη φορά
εικάζεται ότι μεταφέρθηκε από την Ακαρνανία από Κεφαλονίτες ταξι-

2. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, αρχειακή σειρά “Γάλλοι Αυτοκρατορικοί” φάκελος 1,
υποφάκελος 11α: Λοιμώδης νόσος σε 10 δεσμίδες (1815-1816), υποφάκελος 1ε: Υγειονομική επιτήρησις Μεσογγής και Βασιλικής Πύλης (φύλ. 61-68).
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διώτες. Σημειώθηκαν συνολικά 1 κρούσματα, από τα οποία κατέληξαν
τα 9.
Στην πόλη της Ζακύνθου η χολέρα εμφανίστηκε το 1855. Από τους 1.082
ασθενείς που νόσησαν πέθαναν οι 611, με τη θνητότητα να ανέρχεται στο 56%
των πληγέντων ατόμων. Κατά το ίδιο έτος, η επιδημία εξαπλώθηκε και στην
Κέρκυρα, στα προάστια, στην πόλη και σε 13 χωριά του νησιού, με 88 καταγραφέντες ασθενείς και 80 αποβιώσαντες. [Βλ. Εικόνα 6, Εικόνα ]

Πίνακας 2: Η χολέρα στη Μεσόγειο

Ο 19ος αιώνας σηματοδοτεί την εποχή της αξιοποίησης της ανθρωποσωτήριας ανακάλυψης, το 196, της μεθόδου του δαμαλισμού από τον Τζένερ, στην
Αγγλία. [Βλ. Εικόνα 8]. Η μέθοδος εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη, αλλά η
ανθρωπότητα απείχε πολύ από το να «νικήσει» τη νόσο της ευλογιάς. Έτσι,
κρούσματα της ασθένειας αυτής σημειώνονται αρκετά συχνά κατά τον 19ο
αιώνα στα Επτάνησα, όπως και αλλού, και τα σημεία από τα οποία διασπείρεται εντοπίζονται στις τουρκοκρατούμενες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας,
όπου η νόσος ενδημεί. Το 181 και, κυρίως, το 181, η ευλογιά παρουσιάζεται
απειλητική σε πολλά χωριά της Ζακύνθου, ενώ το 183, κατά τη θανατηφόρα
επιδημία που πλήττει το νησί, καταγράφονται 15 θάνατοι. Επίσης, κατά την
ίδια εποχή θα πληγούν από τη νόσο η Λευκάδα και η Κεφαλονιά.
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Από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο του 181-182, η ευλογιά θα πλήξει την Κέρκυρα, ωστόσο, το φαινόμενο δεν μπορεί να συγκριθεί σε δριμύτητα
με εκείνο του έτους 1852, με τα .300 κρούσματα και τους 800 θανάτους.
Μάλιστα, σε μια πρωτότυπη μελέτη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της
Ιστορικής Δημογραφίας, εντοπίστηκαν στο αρχείο της Εκτελεστικής Αστυνομίας τα κατάστιχα των εμβολιασμών3 που διενέργησε η Βρετανική Διοίκηση προς το τέλος της επιδημίας, τα οποία ανέδειξαν ιδιαίτερες αδυναμίες στην
αυστηρή εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας περί εμβολιασμών, τουλάχιστον για το νησί της Κέρκυρας. [Βλ. Εικόνα 9].
Επιπλέον, η υψηλή θνητότητα της ευλογιάς προκύπτει και από τη διασπορά των ενταφιασμών, όπως αυτή αποτυπώθηκε στα κατάστιχα της Καθολικής Αρχιεπισκοπής της Κέρκυρας. Το πρωτογενές αρχείο, το οποίο επίσης
μελετήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Ιστορικής
Δημογραφίας, επιβεβαίωσε την υψηλή θνητότητα της συγκεκριμένης επιδημίας. [Βλ. Γράφημα 1]
Η ελονοσία αποτελούσε μία μόνιμη μάστιγα για τα Επτάνησα. Στην Κεφαλονιά, κατά την επιδημία του 1816, από τη φρουρά των 30 ανδρών πέθαναν
πάνω από 80, ενώ από τους κατοίκους, αν και προσβλήθηκαν σχεδόν 1.200
άτομα, απεβίωσαν περίπου 50. Η ίδια εικόνα επικρατούσε τόσο στην Κέρκυρα
όσο και στη Ζάκυνθο. Στη Λευκάδα όμως η ασθένεια φαίνεται ότι έπληξε ιδιαίτερα τους στρατιώτες.
Ο περιηγητής Williams γράφει το 181: «Κατά τη διάρκεια των εκδρομών
μου στην εξοχή της Κέρκυρας διαπίστωσα ότι υπήρχε μεγάλη ανάγκη για
στραγγιστικά έργα, διότι εξ αιτίας των λιμναζόντων νερών η ελονοσία κυριαρχούσε και ήταν θανατηφόρα». Σύμφωνα με τον ίδιο περιηγητή, στην Κεφαλονιά «...Πολλοί από τους κατοίκους έχουν εμφάνιση δυστυχισμένων ανθρώπων
που σου προκαλούν αηδία εξαιτίας αυτής της νόσου». Αντίθετα, όπως αναφέρει, στην Ιθάκη η ελονοσία δεν έχει τόσο καταστροφικό χαρακτήρα όσο στη
γειτονική Κεφαλονιά.
Ο περιηγητής Hennen, μεταξύ του 1820 και του 1828, περιγράφει την εικόνα από τα στάσιμα νερά στην Κέρκυρα: «...Υπάρχουν αρκετά ρεύματα στο
νησί,... [είναι] αρκετά μεγάλα,... και είναι στάσιμα. Οι υγειονομικές συνθήκες
δεν είναι καθόλου καλές, υπάρχει πολύ βρωμιά και στα σπίτια τους και στους
ίδιους τους κατοίκους, υπάρχουν πολλά έλη και έχουν τη συνήθεια να θάβουν
τους νεκρούς τους στις εκκλησίες. Για τους λόγους αυτούς και λόγω του τρό-

3. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, αρχειακή σειρά «Εκτελεστική Αστυνομία», ονομαστικοί κατάλογοι εμβολιασθέντων (1852-1853), φακ. 63.
. GOODISSON W., A historical and topographical essay upon the islands of Corfou, Leucadia, Cephalonia, Ithaca, and Zante, Λονδίνο, Thomas and George Underwood, 1822.
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που ζωής τους οι Κερκυραίοι είναι πολύ επιρρεπείς στις αρρώστειες και κυρίως
σε μεταδοτικά λοιμώδη νοσήματα. Έτσι, το καλοκαίρι παρατηρούνται χολερικοί πυρετοί και το φθινόπωρο διαλλείποντες». Σύμφωνα δε με τον Hennen, κατά την επιδημία του 1830 στην Κεφαλονιά, το ένα πέμπτο του πληθυσμού
υπέφερε και το ποσοστό θνητότητας ήταν 1,5 %. [Βλ. Γράφημα 2]
Γίνεται αντιληπτό ότι η ελονοσία ταλαιπώρησε ιδιαίτερα τις Βρετανικές
φρουρές, ενώ οι στρατιωτικοί ιατροί, λόγω της γενικότερης ιατρικής άγνοιας
για τη φύση της νόσου, θεωρούσαν τις αναθυμιάσεις των ελών ως την αιτία
της νοσηρότητας. Ενδεικτική της άγνοιας είναι η αναφορά του ιατρού του Αγγλο-Σικελικού Τάγματος Δρ. Μπένζα, κατά τον οποίο η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στα τείχη και την τάφρο του κάστρου της Κέρκυρας ήταν η αιτία της αυξημένης συχνότητας των πυρετών της Φρουράς. [Βλ. Εικόνα 10].
Από τις εισαγωγές ασθενών των Βρετανικών Στρατιωτικών νοσοκομείων
φαίνεται ότι και τα αφροδίσια νοσήματα ταλαιπωρούσαν ντόπιους και ξένους,
με τη σύφιλη και τη γονόρροια να είναι τα πιο διαδεδομένα.
Το 19ο αιώνα, τα αφροδίσια νοσήματα γενικά ενδημούσαν στην Κέρκυρα
αλλά και τη Ζάκυνθο και, κατά τη διάρκεια της Αγγλικής κυριαρχίας, αποτελούσαν ένα μεγάλο ποσοστό της νοσηρότητας του πληθυσμού. Την περίοδο
181-1822, στο Νοσοκομείο Αφροδισίων Νοσημάτων της Κέρκυρας, από τις
συνολικά 292 γυναίκες που προσήλθαν για εξέταση, στις 119 διεγνώσθη σύφιλη σε διάφορα στάδια της νόσου. Φαίνεται επίσης ότι η Βρετανική Υγειονομική αρχή, καθ’ όλη τη διάρκεια της Αγγλικής κυριαρχίας, επιδιδόταν συστηματικά ανά δεκαπενθήμερο στην εξέταση στο Νοσοκομείο της Κέρκυρας τουλάχιστον των «άσεμνων» γυναικών, προς πρόληψη και αποφυγή της διάδοσης
των αφροδίσιων νοσημάτων5 στο νησί.
Πίνακας 3: Νοσηρότητα (%) στις Βρετανικές Φρουρές (183-186)
Νησιά

Ε λονοσία

Πνευμονίες

Νοσήματα
Γαστρεντερικού

Αφροδίσια
Νοσήματα

Κέρκυρα

18,8

13,

11,8

9

Κεφαλονιά

25,6

10,2

11,9

5,8

5. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, αρχειακή σειρά “Εκτελεστική Αστυνομία”, Ονομαστικοί κατάλογοι των ιερόδουλων της Κέρκυρας και η υγειονομική τους εξέταση για τα έτη
181, 183-181, 186-1851, φ. 2 υποφ. 1-20, φ. 1169 και φ. 1301.
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Ζάκυνθος

3

8,5

15,

3

Λευκάδα

3,2

6,8

11,



Ιθάκη

2,

10,2

1,

Κύθηρα

26,9

12,

12,5

25

8

23

Παξοί

Σύμφωνα με τον Hennen6, ο τύφος εμφανίζεται στην Κέρκυρα στις αρχές
του 19ου αιώνα. Κατά τον Stefano Clon, οι γνωστές επιδημίες ‘χολερικού’
τύφου ήταν εκείνες που εκδηλώθηκαν μεταξύ των Άγγλων στρατιωτών στην
Κεφαλονιά και την Κέρκυρα το 1816, κατά τις οποίες ο Pouqueville αναφέρει
ότι πέθαναν 210-220 άτομα.
Λοιπά νοσήματα που συναντάμε κυρίως στον παιδικό πληθυσμό κατά τον
19ο αιώνα, εκτός της ευλογιάς, ήταν η ιλαρά, η ανεμοβλογιά και η ερυθρά, η
οποία, σύμφωνα με τον Stefano Clon, κατά την επιδημία του 1851 στην Κέρκυρα, ήταν πιο βαριά εξαιτίας της βρογχοπνευμονίας που παρουσίασε ως επιπλοκή. Επίσης η οστρακιά εμφανιζόταν κυρίως το καλοκαίρι και, συχνά, ήταν
και θανατηφόρος.
Εγκεφαλονωτιαία μηνιγγίτιδα εμφανίστηκε στην Κέρκυρα στην επιδημία
του 183. Η νόσος, εκείνη την εποχή, ήταν διαδεδομένη σε πολλές πόλεις της
Ελλάδας. Στην Κέρκυρα παρουσιάστηκε αρχικά στη Λευκίμμη και μετά
στην πόλη και στα προάστια. Μετά από ένα διάστημα εξαφάνισης, επανήλθε
το 183-, σύμφωνα με τον γιατρό Λαβράνο, με μεγάλη ένταση και θνητότητα στη συνοικία των Ισραηλιτών.
Οι πρώτες επιδημίες διφθερίτιδας που μελετήθηκαν από τον γιατρό Τυπάλδο ήταν της Κεφαλονιάς κατά τα έτη 188 και 1850. Στην Κέρκυρα, αντίστοιχες επιδημίες εμφανίζονται το 1850, τo 1853 σε ηπιότερη μορφή στην περιοχή του Όρους και το 1858 στην περιοχή του Γύρου.
Συμπερασματικά, θα μπορούσε να πει κανείς ότι, κατά τον 19ο αιώνα, παρά τις προσπάθειες των υγειονομικών αρχών, τα Επτάνησα επλήγησαν από
σοβαρά λοιμώδη νοσήματα, όπως άλλωστε συνέβη κατά την ίδια εποχή και σε
διάφορα άλλα μέρη του κόσμου.

6. HENNEN J., Sketches of the medical topography of the Mediteranean (Gibraltar, the
Ionian Islands and Malta, London, 1830.
. CLON S., La Grèce au point de vue naturel, ethnologique, anthropologique, démographique et medicál, Paris 188.
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Πίνακας : Λοιμώδη νοσήματα των Ιονίων Νήσων κατά τον 19ο αιώνα
Νησί

Έτος

Επιδημία

Κέρκυρα

1815

Πανώλη

Κεφαλονιά

1816

Πανώλη

Κέρκυρα

181

Σύφιλη

Κεφαλονιά

183

Ευλογιά

Ζάκυνθος

183

Ευλογιά

Λευκάδα

183

Ευλογιά

Κέρκυρα

18

Μηνιγγίτιδα

Κεφαλονιά

1850

Χολέρα

Κέρκυρα

1852

Ευλογιά

Κέρκυρα

1855

Χολέρα

Κέρκυρα

1856

Χολέρα

Κλείνοντας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το νοσολογικό φάσμα των Επτανήσων φαίνεται να είναι ενταγμένο μέσα στο ευρύτερο φάσμα της Μεσογείου,
με μικρές αποκλίσεις από νησί σε νησί σχετικά με τον επιπολασμό των νοσημάτων. Οι διαρκείς μετακινήσεις εμπορικού, διοικητικού και στρατιωτικού
χαρακτήρα των κατοίκων των Επτανήσων ανάμεσα στα διαφορετικά νησιά
αλλά και στον απέναντι, ζωτικό γι’ αυτά, ελλαδικό χώρο, συνέτειναν, πολλές
φορές, στην παράλληλη εμφάνιση σε αυτά των μεταδοτικών ασθενειών, συχνά
κατά τις ίδιες χρονικές στιγμές στη διάρκεια της περιόδου που εξετάζουμε.

Πίνακας 5: Λοιμώδη νοσήματα των Ιονίων Νήσων κατά τον 19ο αιώνα
• Κέρκυρα: ελονοσία, δυσεντερία, ευλογιά, σύφιλη, βλεννόρροια
• Λευκάδα: ελονοσία (amphimerina paludoza), πνευμονία, γαστρίτιδες, πλευρίτιδες (malatia fisica)
• Κεφαλονιά: ελονοσία, πνευμονία, σύφιλη, βλεννόρροια
• Ιθάκη: πνευμονία
• Παξοί: τυφοειδής πυρετός, ρευματικές παθήσεις
• Ζάκυνθος: ελονοσία, χολέρα, δυσεντερία
• Κύθηρα: πνευμονία, δυσεντερία
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Θα πρέπει βέβαια να προστεθεί ότι ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται από την
εισαγωγή, για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο, των αρχών της προληπτικής
ιατρικής στο πλαίσιο της ευρύτερης Βρετανικής αποικιοκρατικής υγειονομικής πολιτικής. Παρά το γεγονός όμως ότι θεσπίστηκε νομοθεσία με στόχο
την πρόληψη της εξάπλωσης των ασθενειών, η ελλιπής γνώση των μικροβιακών παραγόντων και η ανύπαρκτη, εκείνη την εποχή, αντιβιοτική θεραπεία
είχαν ως συνέπεια να μην είναι εφικτή, δυστυχώς, η αποτελεσματική διαφύλαξη της δημόσιας υγείας στα νησιά του Ιονίου.
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ABSTRACT

Témoignages médicaux-démographiques des maladies
aux Iles Ioniennes pendant le 19ème siècle
Le travail a comme but la description sommaire des maladies aux Iles
Ioniennes pendant la période de la présence britannique aux îles. Les
témoignages de l’étude proviennent de sources médicales, de décisions et de
rapports de l’administration publique, des autorités médicales de l’Etat Ionien,
de témoignages des voyageurs et de la tradition orale. En plus, pour ce travail
ont été utilisés de résultats des études effectuées par les enseignants et les
étudiants du programme postuniversitaire de la «Démographie Historique» du
département d’Histoire de l’Université Ionienne, provenant des sources
d’archives concernant la description des maladies aux Sept Iles pendant le
19ème siècle.
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Το υγειονομικό και υγειονολογικό οπλοστάσιο που αντιπαρατάχθηκε στα 1850

ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ
ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΑΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΑ 1850 ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ
ΤΗΣ ΧΟΛΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Αγγελο-Διονύσης Δεμπόνος
Ιστορικός ερευνητής, λαογράφος

Η βιβλιογραφία για τη μεγάλη και πολύνεκρη επιδημία χολέρας που έπληξε την Κεφαλονιά ακριβώς στα μέσα του 19ου αιώνα (Αύγουστο μέχρι Νοέμβρη του 1850), μολονότι δεν χαρακτηρίζεται πλούσια σε τίτλους, κρίνεται αρκούντως κατατοπιστική και εμπεριστατωμένη, ώστε να καλύπτει τις κυριότερες φάσεις, εκφάνσεις, μορφές και επιπτώσεις της. Τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό, που δεινοπάθησε και αποδεκατίστηκε, όσο και στους οικονομικό, πολιτικό και δημογραφικό τομείς, που μειονέκτησαν ως δραστηριότητες και ως
αποτέλεσμα. Οι επιπτώσεις στην κοινωνική συμπεριφορά, που διαστρεβλωμένη υποτάχθηκε σε άλλους κανόνες, τακτικές και συστήματα, άφησαν ανεξίτηλα τα στίγματά τους για γενεές ακόλουθες.
Το ιατρικό της μέρος, επεξεργάσθηκε και αναλύθηκε από δύο άριστους
υγειονομικούς επιστήμονες. Έναν σύγχρονό της γιατρό1 και έναν σύγχρονο
μας Πανεπιστημιακό δάσκαλο2. Τα ιστορικά της περιγράφηκαν, μάλλον πολύ
συνοπτικά, από έγκριτο ιστορικό του νησιού3. Και όσο για τις πολιτικές προεκτάσεις της διαχείρισης του γεγονότος, αναλύθηκαν στο Στ΄ διεθνές Πανιόνιο
Συνέδριο, από φιλίστορα ερευνητή.
Επρόκειτο για μια απρόσμενη νοσογόνα εισβολή, για τούτο αχαλιναγώγητη και ακαταμάχητη, που δεν έπληξε μόνο τους ανθρώπινους οργανισμούς,

1. Βλ. I.C. TYPALDOS PRETENDERIS, Du cholerre epidemique observé à Céphalonie en 1850, εν
Αθήναις.
2. Βλ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ, Χρονικό της χολέρας του 1850, στην Κεφαλονιά. Ανακοίνωση στην Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας της Ιατρικής, 190.
3. Βλ. ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. Α΄, εν Αθήναις 190, σελ. 210
και τόμ. Β΄, εν Αθήναις 1960, σελ. 52.
. Βλ. ΑΓΓΕΛΟ-ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΕΜΠΟΝΟΣ, «Η χολέρα του 1850 στην Κεφαλονιά. – Οι πολιτικές προεκτάσεις των υγειονομικών και διοικητικών μέτρων». Πρακτικά Στ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, τόμ. Β΄, σελ. 523 κ.ε.
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με πολλές φορές θανατηφόρα απόληξη, αλλά και τον ίδιο τον πολιτικό οργανισμό, ως σύστημα διοικητικό και κρατούσα Αρχή. Που αποδιοργανωμένη διαχειριστικά, παρέπαιε και συνθλιβόταν, υπό την πίεση αφόρητου πανικού από
τον οποίο, ανεπίτρεπτα, είχε κυριευθεί.
Η κοινωνία ανερμάτιστη και αθωράκιστη, εμπιστεύεται μάλλον την δεισιδαιμονία από την ορθόδοξη επιστήμη, που και αυτή, με τις γνώσεις που κατέχει και τα θεραπευτικά μέσα που εφαρμόζει, οδηγεί μάλλον στην απόληξη του
νεκροταφείου, παρά στην ίαση. Δημογραφικά ο κοινωνικός πυρήνας, ως θεσμός και συνδεσμολογία, αναστατώνεται και σε πολλές περιπτώσεις οδηγείται στην αποσύνθεση και την ηθική και την βιολογική. Με σύνδρομα που πολύ θα αργήσουν να ξεθωριάσουν.
Η επιδημία βρήκε την επίσημη Πολιτεία εντελώς απροετοίμαστη να αντιμετωπίσει μία τέτοια ραγδαία εισβολή. Αλλά και τα μέτρα που καταβάλλεται
προσπάθεια να ισχύσουν, για να τεθεί σωτήριος φραγμός, στην ανεξέλεγχτη
εξάπλωση, αντιμετωπίζονται με τον πιο ανεύθυνο και απαράδεκτο άρα και
επικίνδυνο, στην περίσταση, τρόπο, από τον λαό και τους ηγέτες του. Επηρεασμένος στην πλειονότητά του από την αντιπολιτευόμενη την Κυβέρνηση
αντιστασιακή ομάδα, τα παρερμηνεύει ως «μέτρα πολιτικά». Που δεν αποσκοπούν να χαλιναγωγήσουν το μίασμα, αλλά να μειώσουν, έτι πλέον, τις
ελάχιστες απομένουσες ατομικές ελευθερίες.
Ενώ όλα τα αναφερθέντα έχουν σε μεγάλο βαθμό καλυφθεί, μέσα από τα
κείμενα των εργασιών που μνημονεύθηκαν, τελούσαμε σε πλήρη άγνοια των
λεπτομερειών εκείνων των μέτρων (υγειονομικών, διοικητικών, αστυνομικών), που η Αρχή έλαβε για να αναχαιτίσει και τελικά να καταστείλει την
εξάπλωση του μιάσματος. Επίσης αγνοούσαμε τους καταλόγους απαγορευμένων ή επιτρεπομένων τροφίμων και εδεσμάτων, πολλά από τα οποία θεωρήθηκαν επιβλαβή και, σύμφωνα με τις δοξασίες της ορθόδοξης επιστήμης, νοσογόνα. Δηλαδή όχι απλώς σύνεργα αλλά και υποκινητικά της αρρώστειας
μέχρι τα όρια να την προκαλούν. Επομένως επικίνδυνα στη δημοσία υγεία.
Επισταμένες έρευνες στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, (τμήμα Τοπικού
Ιστορικού Αρχείου Κεφαλονιάς) έφεραν στο φως πλήθος εγγράφων με αυτές,
τις ελλείπουσες πληροφορίες, που βεβαίως δεν προάγουν την ιατρική επιστήμη, μήτε πλουτίζουν τις γνώσεις μας, από υγειονομικής πλευράς, αφού πρόκειται για ιατρικές μεθόδους και πρακτικές εφαρμογές παντελώς ξεπερεσμένες και εν πολλοις επικίνδυνες. Μολονότι διορίζονται και εφαρμόζονται από
επιστήμονες γιατρούς, πολλοί από τους οποίους, στον τομέα της διάγνωσης,
παρά τα πρωτόγονα μέσα που διαθέτουν κρίνονται, και σήμερα ακόμα, αυθεντίες.
Οι γνώσεις αυτές συμπληρώνουν τα κενά των όσων κατείχαμε για τις ιατρικές μεθόδους της εποχής εκείνης, καθώς και για τα διοικητικά μέτρα, με
κοινωνικές επιπτώσεις, που χρησιμοποίησε το Κράτος, για να επιβάλει, έστω
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και διά της πυγμής, την απαραίτητη, σωτήρια θωράκιση. Που εμπόδισε το
μίασμα να επεκταθεί σε πανδημία, όπως επρόδιδε η εξέλιξή του.
Πρώτη και βασική ανεπάρκεια η έλλειψη χώρων. Οι διαθέσιμες κλίνες στο
Αστικό Νοσοκομείο, μόλις προσεγγίζουν διψήφιο αριθμό. Και η επιδημία
απαιτώντας πολυάνθρωπη απομόνωση για να περισταλεί, δεν βρίσκει στην
περίπτωση αυτή τη λύση του προβλήματος. Γιατί με την άγνοια και του εμβολιασμού και της ανοσοποιητικής φαρμακολογίας, ως μοναδικός φραγμός, επί
αιώνες, θεωρείται η απομόνωση των νοσούντων.
Υγειονομικοί επιστήμονες υπάρχουν σε υπερεπάρκεια, όταν και εφόσον ο
πανικός δεν τους εξαφανίζει από το προσκήνιο του καθήκοντος5. Και στην
καλλίτερη όμως περίπτωση είναι ανισομερώς κατανεμημένοι και η ύπαιθρος
πάσχει, τραγικά, από την έλλειψή τους6, καταφεύγουσα, με ολέθρια αποτελέσματα, στους αγύρτες εμπειρικούς. Τα μέσα βέβαια που εφαρμόζουν, όσοι με
κίνδυνο της ζωής τους συγχρωτίζονται με τα κρούσματα, επιδεινώνουν την
κατάσταση προσφέροντας ταχεία λύση στο πρόβλημα «συνωστισμός των
ασθενών».
Τα επιταγμένα μεγαλόσπιτα δεν προσφέρουν την προσδοκώμενη λύση
στην αύξηση των κλινικών χώρων, γιατί εκτός της ανεπάρκειάς των, είναι
και ακατάλληλα από πλευράς διαρρύθμισης και τήρησης νοσοκομειακών κανόνων. Ξέχωρα η έλλειψη εξοπλισμού, στελέχωσης και εφοδίων. Οι ασθενείς
απομονώνονται, μαζί με όλους τους συγκάτοικους, στην οικογενειακή τους
στέγη, όπου μπαίνουν σε «καραντίνα». Εκεί τελικά και καταλήγουν. Χωρίς
επιστημονική φροντίδα, και ελλιπείς φαρμάκων οι χολεριόπληκτοι, χωρίς τρόφιμα και μέσα απολύμανσης οι υγιείς.
Υπάρχει έλλειψη βασικών φαρμάκων, και θεραπευτικών και αντισηπτικών
μέσων. Και αυτών που σήμερα θεωρούνται άχρηστα αν όχι και επικίνδυνα για
την περίσταση, αλλά και εκείνων που, ως ανακουφιστικά ή απολυμαντικά,
διατηρούν κύρος διαχρονικό.
Λείπουν, σχεδόν παντελώς, τα μέσα και υλικά απολύμανσης. Έτσι οι εκδιδόμενες εντολές, οι προτροπές και οι υποδείξεις για εξυγίανση των χώρων με
χρήση χημικών διαλυμάτων ή γαλακτωμάτων, πέφτουν στο κενό, λόγω των
ελλείψεων.
Δεν υπάρχουν αποθέματα τροφίμων. Με τον αποκλεισμό στον οποίο έχει
υποβληθεί το νησί («καραντίνα»), όχι μόνο οι λαϊκές τάξεις, αλλά ο γενικός

5. Γενικά Αρχεία του Κράτους. Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Κεφαλονιάς (Τ.Ι.Α.Κ.), Ιόνιο
Κράτος, Διοίκηση. Βιβλίο Πρακτικών του Εγχωρίου Συμβουλίου του ου Διαμερίσματος.
ΠΕ. Σ. ΣΑΜ. ΙΙ1, φ. 5r.
6. T.I.A.Κ. στο ίδιο, φ. 1r και 2r-v. Επίσης Βιβλίο του Περιοχικού Συμβουλίου Ερρήσου,
ΠΕ. Σ. ΕΡ. Α1, φ. 28r.
. Τ.Ι.Α.Κ., ό.π., Βιβλίο ΠΕ. Σ. ΣΑΜ. Π1, φ. 5r.
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πληθυσμός λιμοκτονεί και η πείνα επαπειλεί με εξόντωση, ό,τι σεβάστηκε η
χολέρα.
Τα διαθέσιμα τρόφιμα διακινούνται παράνομα, με τρόπους πάγιους και σε
τιμές απρόσιτες. Αυξάνοντας το ήδη τεράστιο άνοιγμα της ψαλίδας, ανάμεσα
σε εύπορους και πενόμενους, που εξελίσσεται σε τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα
και σε θέμα ζωής ή θανάτου, που θα πάρει χρόνο να εκτονωθεί.
Επακόλουθο του λιμού, αυτής της νέας απειλής, είναι η απείθεια στις
κρατικές και υγειονομικές εντολές, υποδείξεις και απαγορεύσεις για αποφυγή
κατανάλωσης εποχιακών καρπών που κρίνονται «άκρως επιβλαβείς» για την
περίσταση. Και η με παράνομο τρόπο διάθεση στην κατανάλωση φανερά αλλοιωμένων τροφίμων, τα οποία ο πληθυσμός καταναλώνει, αδιαφορώντας για
τους κινδύνους που συνεπάγεται.
Η επιστημονική πυραμίδα που συστάθηκε για να αντιμετωπιστεί η έκτακτη αυτή απειλή, έχει την καλλίτερη διάρθρωση που θα μπορούσε. Συμπεριλαμβάνει ό,τι εκλεκτότερο, σε επιστημονικό δυναμικό, έχει να επιδείξει το νησί. Τα μέσα όμως που τους παρέχονται, κυρίως υλικά, τα περισσότερα άχρηστα και επικίνδυνα, με τα σημερινά κριτήρια, είναι ασήμαντα και ανεπαρκή.
Και δυστυχώς ανάμεσά τους και τα ελάχιστα, αποτελεσματικά, θεραπευτά ή
ανακουφιστικά, που ουσιαστικά θα ενίσχυαν το ισχνό επιστημονικό οπλοστάσιο, στον άχαρο και δυσχερέστατο αγώνα του.
Το καίριο, όμως πλήγμα, στον δοκιμαζόμενο πληθυσμό της Κεφαλονιάς το
επέφερε ο αποκλεισμός που της επιβλήθηκε και η απομόνωσή της από τον έξω
κόσμο. Μία τακτική όχι ασυνήθιστη, προκειμένου το μίασμα να περιοριστεί
στον τόπο έξαρσης, μέχρι διά της φυσικής ανοσίας, να αποκατασταθεί η υγιειονολογική ισορροπία. Μία καραντίνα που συνεχίστηκε ακόμα και όταν η νόσος παρομοίασε ύφεση. Σε περίοδο δηλαδή που ο αποδεκατισμένος πληθυσμός,
οικονομικά κατεστραμμένος, είχε την ανάγκη της επικοινωνίας. Όχι μόνο για
να διατραφεί μα και για να επιβιώσει στον εξωτερικό ανταγωνισμό, επανεμφανιζόμενος στο διεθνές εμπόριο. Και ένα τέτοιο μέτρο, σε ναυτικό και εμπορικο νησί, όπως η Κεφαλονιά, είχε καταλυτικά αποτελέσματα που η παράταση οδηγούσε σε καταστροφή.
Τα αγγούρια8, τα μορόπουλα (κολοκυθάκια), και οι μελιτζάνες, κρίνονται:
«τα μέγιστα επιβλαβείς εις την υγείαν». Για τούτο όχι μόνο απαγορεύεται η
βρώση των, αλλά εντέλλονται οι κατά τόπους αστυνομικοί υπάλληλοι να ξεριζώνουν, έστω και με τη βία, τα φυτά από τα ιδιωτικά περιβόλια9.
Απαγορεύεται η κατανάλωση των σύκων (εποχιακού καρπού που αφθονεί

8. Τα αγγούρια και σήμερα η πρακτική ιατρική, ένεκα της δυσπεψίας που προκαλούν, τα
θεωρεί «χολερικά». Για τούτο αντεδείκνυνται σε όσους έχουν ευαίσθητα στομάχια.
9. Τ.Ι.Α.Κ., ό.π., Βιβλίο ΠΕ. Σ. ΕΡ. Α1, φ. 11v-12r. Πράξη 2 της 6.9.1850.
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τον Αύγουστο), τα οποία πρέπει να καταστρέφονται πάνω στα δένδρα από συστημένα, προς τούτο, συνεργεία10.
Απαγορεύεται ο βακαλάος, και το κοφίσι, βασικά είδη διατροφής των λαϊκών τάξεων, ένεκα της χαμηλής τιμής των, ως «είδη τόσον επιβλαβή εις την
κοινήν υγείαν, ένεκα της επικρατούσης νόσου». Επίσης το σιτάρι και η σίκαλη, εφόσον υπάρξει και η ελάχιστη υπόνοια αλλοίωσης11.
Τίθενται σε πλήρη και οριστική απαγόρευση «οι καρποί παντός είδους»,
συμπεριλαμβανομένων και των «αγράπιδων» που άφθονα αυτή την εποχή κορεννύουν την πείνα των λιμοκτονούντων. Αρμόδια συνεργεία ασχολούνται με
την καταστροφή όχι μόνο των καρπών αλλά και το κόψιμο των δέντρων.
Αυτή η γενικότροπη απαγόρευση: «παντός είδους», εκτός από τα οδυνηρά
είχε και τα τραγελαφικά της επακόλουθα. Απλοί τοπάρχες, πανικόβλητοι και
κυριευμένοι από ευθυνοφοβία, απαγορεύουν «τα πάντα». Ακόμα και βρασμένα κάστανα τα οποία υπάγουν στη γενική έννοια «των καρπών»12.
Απαγορεύονται όλα τα είδη χόρτων, με εξαίρεση τις ντομάτες, τα κρεμμύδια, τα σκόρδα και τις πατάτες.
Απαγορεύονται: το χοιρομέρι, οι σουπιές, τα χταπόδια, η παστή παλαμίδα
(λαγκέρδα), οι ρέγγες (καπνιστοί), το τυρί παντός είδους. Με επιφύλαξη και
εφόσον είναι αρίστης ποιότητας επιτρέπονται: ο παστωμένος σολωμός, οι παστές σαρδέλες, τα σκουμπριά, το αλατισμένο ψάρι, το φρέσκο ψάρι13.
Απαγορεύεται η κατανάλωση ξυνισμένου κρασιού και κρασιού με περιορισμένη ζύμωση (νιομούστι)1.
Θετικά συνέβαλαν στην περιστολή της νόσου, εντολές και διατάγματα που
αφορούν στην καθαριότητα των ιδιωτικών και δημοσίων χώρων. Αυλές σπιτιών, σώχωρα, αδιέξοδα, δρόμοι, πλατείες και πλατώματα, πρέπει με φροντίδα
των περιοίκων και των δημοσίων λειτουργών να βρίσκονται σε απόλυτη καθαριότητα. Και κάθε υλικό, ακόμα και οικοδομικό, να απομακρύνεται για να μη
μετατρέπεται σε πυρήνα ακαθαρσιών15.

10. Στο ίδιο, φ. 12r. Πράξη 29, της .9.1850.
11. Στο ίδιο, φ. 1v. Πράξη 3 (χωρίς χρονολόγηση). Πρβλ. και στο ίδιο φ 16v-1r έγραφο
39, 9/21.9.1850. Επίσης Τ.Ι.Α.Κ. Αστυνομία, φάκ. 82, Αγορανομική Εγκύκλιος της 1ης Σεπτεμβρίου 1850, φ. 1r.
12. Τ.Ι.Α.Κ., ό.π., Βιβλίο ΠΕ. Σ. ΕΡ. Α1, φ. 3r-v.
13. Τ.Ι.Α.Κ., ό.π., Αστυνομία, φ 82, Αγορανομική Εγκύκλιος της 1ης Σεπτεμβρίου 1850,
φ. 1r-v.
1. Η παραγωγή κρασιού, στην οικογενειακή οικονομία, δεν επαρκούσε για να ολοκληρωθεί ο ετήσιος κύκλος της κατανάλωσης. Για τούτο ελάχιστες μέρες μετά το πάτημα, και
πριν η ζύμωση ολοκληρωθεί, άρχιζε η οικογενειακή κατανάλωση της νέας, αλλά μη ολοκληρωμένης παραγωγής. Πρόκειται για το γνωστό «νιομούστι», που καλείται να καλύψει την
εξάντληση του «παλιού κρασιού».
15. Τ.Ι.Α.Κ., ό.π., Βιβλίο ΠΕ. Σ. ΣΑΜ. Α1, φ. r.
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Εκδίδονται εντολές για διασφάλιση και πόση καθαρού νερού. (Η διαύγεια
και μόνο αρκεί ως πιστοποίηση καταλληλότητας). Οι διαθέτοντες νερό κατάλληλο υποχρεώνονται να το προσφέρουν ανιδιοτελώς σε όσους το στερούνται.
Επιβάλλεται η σφαγή των ζώων μακριά από κατοικημένους χώρους, οι οποίοι
πρέπει συνεχώς να καθαρίζονται. Η ταφή των νεκρών επιβάλλεται σε απόμακρα νεκροταφεία και όχι μέσα ή πέριξ των ναών όπως ήταν καθιερωμένο16.
Η υποχρέωση, όχι μόνο των συνοικούντων αλλά του κάθε ενήμερου να
πληροφορεί τις Αρχές για την εμφάνιση νέου κρούσματος1, απετέλεσε με το
σύστημα της απομόνωσης, σωτήριο φραγμό στον αγώνα για θωράκιση της
υγείας. Σύγχρονα όμως και ως μέτρο, μία απάνθρωπη μεταχείριση, άκρως
ρατσιστικής νοοτροπίας, κρινόμενο με τις σημερινές ευαισθησίες, που όμως
τότε δεν ίσχυαν ένεκα απουσίας άλλων αντίδοτων και εναλλακτικών φιλανθρωπικότερων λύσεων.
Οι απολυμάνσεις, με καθιερωμένα και δοκιμασμένα αντισηπτικά, όταν
μπορούσε να πραγματοποιηθούν και δεν τις απέκλειε η έλλειψή τους, αποτέλεσαν ένα από τα αποτελεσματικότερα επιστημονικά όπλα18. Η ορθή εφαρμογή έσωσε όχι μόνο άτομα, αλλά οικογένειες ολόκληρες αν όχι και κοινωνίες.
Το μεγάλο όμως πλήγμα, στη νησιωτική πάσχουσα κοινωνία, το έφερε ο
εξωτερικός αποκλεισμός, που πραγματοποιήθηκε κατ’ επιταγή του διαγγέλματος του Αρμοστή που φέρει ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου 1850.
Επρόκειτο για ένα μέτρο σύνηθες στην ιστορούμενη εποχή, που η εφαρμογή του όμως δεν υπήρξε ακριβοδίκαιη, αλλά σύμφωνα με τα γενικότερα συμφέροντα, ιδίως εκείνα που καλούνται οικονομικά και εξελίσσονται σε πολιτικά!
Ένεκα του τεραστίου ενδιαφέροντος, το πολύτιμο, στην εργασία αυτή, κείμενο
μεταγράφεται σχολιασμένο στο τέλος της μελέτης.
Πριν όμως το «Διάταγμα» αυτό ατονήσει εκ των πραγμάτων, σε στιγμές
ανυπέρβλητης οδύνης, δοκιμασίας, πανικού και αμηχανίας, αυτά τα απαγορευτικά και περιοριστικά μέτρα, επιμήκυναν τον δρόμο του Γολγοθά, ενός ολόκληρου νησιωτικού λαού.
Τον μετέβαλαν σε μαρτυρικότερο, πιο δύσβατο και ακανθώδη, υπό την έννοια ποινικής ετυμηγορίας. Για ένα έγκλημα που ως μόνο θύμα αλλά και θήραμα προς εξόντωση, χωρίς το παραμικρό επί του προκειμένου πταίσμα, ήταν
αυτός ούτος ο πάσχων πληθυσμός της νήσου Κεφαλληνίας, εν έτει Σωτηρίω
1850.

16. Τ.Ι.Α.Κ., ό.π., Βιβλίο ΠΕ. Σ. ΕΡ. Α1, φ. 3r-v.
1. Τ.Ι.Α.Κ., ό.π., Βιβλίο ΠΕ. Σ. ΣΑΜ. Α1, φ. 5r. Στο ίδιο, φ r-5r.
18. Τ.Ι.Α.Κ., ό.π., Αστυνομία. Φάκ. 138. Δέσμη επιστολών και διαταγών Ε.Α. ΙούλιοςΔεκέμβριος 1850, φ. 85r-v.
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ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
1. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Π ε ρ ί λ η ψ η : Ο αρμόδιος επί θεμάτων αγορονομίας Επαρχιακός Σύμβουλος,
μετά από γνωμοδότηση του Ιατροσυνεδρίου, εξαπολύει εγκύκλιο για να συστήσει την αποχή από την κατανάλωση ορισμένων τροφίμων, που κρίθηκαν
επιβλαβή στη δημοσία υγεία, κατά τη διάρκεια της επιδημίας χολέραςα.

φ. Ιr Ἐγκύκλιος

Ἀγορανομεῖον
Κεφαλληνία τῇ I Σεπτεμβρίου 1850β

Εὐγ(ενεῖς) Κύριοι,
Ἐπειδή καί τό Ἰατροσυνέδριον ἐθεώρισε ἐπιβλαβή διά τήν ὑγείαν κατά
τήν παροῦσαν ἐποχήν, ἕνεκα τῆς ἀναφανήσης νόσου, τά κάτωθεν τρόφιμα, διά τοῦτο σύμφωνα μέ ἀπόφασιν τῆς τοπικῆς Κυβερνήσεωςγ ἀπιγορεύθη ἡ πόλισης αὐτῶν καί ἑπομένως ἐντιμοποιοῦμαι νά σᾶς πληροφορήσω ὅπως καί ὑμεῖς προσέξετε πρός ἐκτέλεσιν τῆς ἀπαγορεύσεως
αὐτῶν.
1ον Καρποί παντός εἴδους
2ον Λάχανα ἐξερουμένων πομιντόρωνδ, κρεμίδια, σκόρδα και πατάτες.
3ον Χιρομέριον
φ. Ιv ον Μπακαλάοε
5ον Κοφίση
6ον Σουπιές
ον Ὀκταπόδια
8ον Λαγγέρδας
9ον Καπνιστάζ
10ον Τιρή παντός εἴδους
Χρεοστῆται δέ νά προσέχεται εἰς τά ἀκόλουθα εἴδη τῶν ὁποίων μολονότι εἶναι σιγχωριμένη ἡ πώλισης, ὅμως πρέπει νά εἶναι τῆς καλλιτέρας ποιότητος
1. Σωλομᾶ
2. Σαρδέλες
3. Σκουμπροί
. Ψάρη Αρμοιρόν
5. Ψάρη χλορόνη
Πρός τό Εὐ(γενές)
Διομολογοῦμαι
Ἐπαρχιακόν Συμβούλιονι τῆς Ὑμ(ετέρας) Ευγ(ενείας) Ευπειδ(ής) Δοῦλος
Ἀνοῆς
Ἀ. Ἰγγλέσηςθ
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ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ 1ο ΕΓΓΡΑΦΟ
α. Τ.Ι.Α.Κ. Ιόνιο Κράτος, Αστυνομία, φάκελος αριθ. 82, Εγκύκλιος του Αγορανομείου
της 1.9.1850, φ. 1r-v. Το έγγραφο, καθώς και όσα ακολουθούν, μεταγράφονται με την ορθογραφία και το συλλαβισμό τους. Μικρή παρέμβαση έγινε στη στίξη, όπου ήταν απαραίτητο,
για να γίνουν κατανοητά.
β. Η ημερολόγηση είναι με το Γρηγοριανό Ημερολόγιο που ακολουθούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με το Ιουλιανό που ακολουθούν η εκκλησία και ο λαός έχουμε 20 Αυγούστου.
γ. Τοπική Κυβέρνηση είναι το πενταμελές, συν τον πρόεδρο, Επαρχιακό Συμβούλιο.
δ. Πομιντόρα ή κομιντόρα - οι ντομάτες.
ε. Μπακαλάος - ο βακαλάος
ς. Λαγκέρδα - η παστή παλαμίδα
ζ. Καπνιστά - οι ρέγγες
η. Ψάρι αρμηρό, ψάρι χλωρό - Ψάρι παστό, ψάρι φρέσκο
θ. Δρ. Ανδρέας Ιγγλέσης του Μιχαήλ (νομικός). Επαρχιακός Σύμβουλος επί θεμάτων
Υγείας. Αυτή την εποχή παραμένει στο ριζοσπαστικό στρατόπεδο με τις ψήφους του οποίου
εκλέχτηκε, μετά λίγους όμως μήνες, επηρεασμένος από τον εξάδελφό του Έπαρχο Δημήτριο
Καρούσο, θα μεταπηδήσει στους φιλοκυβερνητικούς.
ι. Λίθος χαρακτηρισμός. Επαρχιακό Συμβούλιο είναι ένα και μοναδικό, η Τοπική Κυβέρνηση. Εδώ πρόκειται για το Περιοχικό Συμβούλιο Ανωής, ένα από τα τρία περιφέρειας Πάλης.

2. ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Π ε ρ ί λ η ψ η : Η Υγειονομική υπηρεσία, μετά από σύσταση του ιατροσυνεδρίου, εξαπολύει διαταγή για την απολύμανση των εσωτερικών και των εξωτερικών χώρων, όπως περισταλεί το κακό και τεθεί η επιδημία υπό έλεγχοα.

φ. 85r

Δηλοποίησις

Τό Ἰατροσυνέδριον διεκοίνωσεν εἰς τήν Κυβέρνησιν τήν ἀνάγκην νά γίνωσι λαμπάδεςβ εἰς τήν πόλιν ταύτηνγ ἐπί τῶν Δημοσίων ὁδῶν καί εἰς
ὅσα μέρη ἠκούσθησαν χολεῤῥικά κρούσματα – παρέστησε ταυτοχρόνως τήν ἀνάγκην νά γίνωσι καπνίσματα μέ τό οὕτων λεγόμενον
cloruro di calce και να ἀσπρισθῶσιν μέ ἀσβέστην ἅπασαι ἀδιακρίτως αἱ
οἰκίαι τῶν δύω πόλεωνδ – Τοῦτο δέ καθό τείνει πρός καταστροφήν τοῦ
μιάσματος τῆς ἀτμοσφαίραςε κατά τήν ἐπικρατοῦσαν Νόσον, παρεδέχθη παρά τῆς Κυβερνήσεως καί κατά τήν ἀπό 19 τρέχοντος ἀπόφασίν
της διέταξε τήν πραγματοποίησιν τῶν ἀναγκαίων τούτων μέτρων.
Κατά συνέπειαν ὅθεν τῆς ἀποφάσεως ταύτης προσκαλοῦνται ἅπαντες
οἱ Πολῖται Ληξουρίου καί Ἀργοστολίου νά συμμορφωθῶσι μέ τήν παραδεχθεῖσαν διακοίνωσιν τοῦ Ἰατροσυνεδρίου καί νά δόσωσιν ἔναρξιν τῶν /
φ. 85v ἀναγκαίων τούτων μέτρων ἀνάπτοντες καθείς αὐτῶν ἔμπροσθεν τῆς
ἰδίας οἰκίας, καθόσον ἡ θέσις τοῦ δρόμου τό ἐπιτρέπεις, λαμπάδας πρός
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κάπνισμα, ὡς τό μόνον μέσον τῆς καταστροφῆς τοῦ Μιάσματοςζ, ἀπό
τήν προσεχῆ Τρίτην 29 εἰκοσιεννέα τρέχ(οντος). Συσταίνεται δέ εἰς τήν
ἐπιμέλεια τῶν Οἰκογενειαρχῶν τό μέτρον τοῦ καπνίσματος μέ τό
cloruro di calce καί τό ἄσπρισμα τῶν Οἰκιῶν ἐντός καί ἐκτός.
Ἐκ τοῦ Ἀρχείου τῆς πολιτικῆς Ἀστυνομίας
Ἀργοστόλιον 25 Ὀκτωβρίου 1850
Ἀ. Ἰγγλέσης
Δημοτικός Ἀστυνόμοςη
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ 2ο ΕΓΓΡΑΦΟ
α. Τ.Ι.Α.Κ. Ιόνιο Κράτος, Αστυνομία, φάκελος 138. Δέσμη Εντολών και Διαταγών Ε.Α.
Ιούλιος Δεκέμβριος 1850, φ. 85r-v.
β. Οι φωτιές είχαν μαγική ενέργεια προς αποτροπή του κακού. Εδώ όμω δεν πρόκειται για
μαγεία. Από την εποχή του Θουκυδίδη (ιστορία Πελοποννησιακού πολέμου - λοιμός) ανάβονται στους δρόμους φωτιές, για απολύμανση του αέρα από το μίασμα.
γ. Το Αργοστόλι.
δ. Αργοστόλι-Ληξούρι, που αυτή την περίοδο η επιδημία βρίσκεται σε έξαρση.
ε. Η τότε ιατρική επρέσβευε πως η μόλυνση μεταδίδεται με τον αέρα. Πολύ αργότερα
(στα 1883 στην Αίγυπτο) ο Κωχ θα ανακαλύψει «το χολερικόν δονάκιον», το αίτιο της λοίμωξης, που μεταδίδεται διά της πεπτικής οδού.
ς. Η διευκρίνηση είναι απαραίτητη. Γιατί τόσο το Αργοστόλι όσο και το Ληξούρι, με τους
στενούς και διαδαλώδεις δρόμους, πολύ συχνά υπόφεραν από πυρκαγιές που δύσκολα μπορούσε να ελεγχθούν, γιατί η πλούσια ξυλεία των συνεχόμενων οικοδομών αποτελούσε άριστη γέφυρα στη μετάδοση της φωτιάς.
ζ. Οι λέξεις Νόσος, Μίασμα, προκαλούν τόσο δέος στο γραφέα που τις σημειώνει με αρχικά κεφαλαία.
η. Δημοτικός ή Πολιτικός Αστυνόμος, ήταν ένα από τα καθήκοντα του Επαρχιακού Συμβούλου επί θεμάτων Υγείας. Εκτός αυτού έχουμε τον έφορο ή διευθυντή της Εκτελεστικής
Αστυνομίας, διορισμένο από την Κυβέρνηση, και εξαρτώμενο από τη δικαστική Αρχή και την
Υψηλή Αστυνομία που εξαρτάται απευθείες από τον Αρμοστή και της οποίας είναι διευθυντής.

3. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤIΚΑ ΜΕΤΡΑ

Π ε ρ ί λ η ψ η : Ο πρόεδρος του Περιοχικού Συμβουλίου Ερίσσου Β. Κολαΐτης,
μετά από εντολές που έλαβε διατάσσει τους υφισταμένους του προεστούς να
εφαρμόσουν προληπτικά μέτρα για την παρεμπόδιση εξάπλωσης της επιδημίας. Τα μέτρα εκθέτονται αναλυτικά τόσο στο απαγορευτικό επίπεδο, όσο
και στο προτρεπτικό.α

φ. 8r Ἀριθ(μός) 18
Ἐγγύκλιος
Πρός τούς Προεστῶτας τῆς περιοχῆς Εῤῥήσου
Δυνάμει, ανωτέρων διαταγώνβ διατάτεισθαι, ἵνα διατάξετε τούς κατοίκους τοῦ χωρίου σας.
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Νά μήν σφάζωσι ζῶα μέσα εἰς τό χωρίον σαςγ, ἀλλ’ εἰς τόπους ἀπόκεντρους, νά παρατηρῆτε ἄν τά ζῶα εἶναι ὑγειεῖ, καί νά σφάζωνται εἰς
τήν παρουσίαν σαςδ.
Νά καθαρισθῶσι ὅλοι οἱ δρόμοι τοῦ χωρίου σας ἀπό κάθε εἴδους ἀκαθαρσίας. Ὅσοι ἔχουν κρωπίας εἰς τά προαύλιά των, νά τάς ασηκώσι
καί νά τάς μεταφέρωσι εἰς τά ὑποστατικά των ἐντός ἡμερῶν ὀκτώ.ε
Νά μή συγχωρεῖται τήν πώλησιν κανενός εἴδους φρούτου. Δηλ(αδή)
σύκα, ἀγράπιδες καί ἄλα παρόμοια.
Νά προσέχετε νά μήν πωλοῦνται φαγώσιμα πράγματα κακῆς ποιότητος, δηλ. οὔτε κρέατα, οὔτε ψάρια, οὔτε κανέν ἄλλο εἶδος κακῆς ποιότητοςς, τῶν τοιούτων θέλετε διατάτει τήν καταστροφήν των.
Τόν ἀπειθῆ τῆς παρούσης διαταγῆς θέλεται ἀναφέρει πρός ἐμέ διά νά
λάβη τήν ἀνήκουσαν ποινήνζ. Σᾶς προσκαλῶ εἰς τήν ἐκτέλεσιν / τῆς
παρούσης ὑπό Εὐθύνην σας, συμβουλεύοντας τούς κατοίκους τοῦ χωρίου σας νά προφυλάττονται ἀπό τήν ψύχραν τῆς παρούσης ἐποχήςη.
Παντός δένδρου ἀγρίου, ὡσάν τῆς ἀγραπιδιᾶς καί ἄλα θέλεται διατάξει
ἀμέσως τήν καταγραφήν τῶν καρπῶν της, νερά δέν θέλεται ἀφίνει νά
λιμνάζωσι εἰς κανέν μέρος διά νά μή γίνεται ἀκαθαρσία.
Δεν θέλεται συγχωρεῖ εἰς κανέναν νά ἔχη ζῶα, εἰς τήν κατοικίαν ὁποῦ
κοιμᾶται ἡ οἰκογένειά του αὐτοῦ.θ
Ἄν κάποιος ἀπό τούς χωριανούς σας, δέν εὑρίσκει νερόν καθαρόν καί
εὑρίσκεται βιασμένος νά πίνη νερό βρομισμένοι, θέλεται ἀμμέσως διατάξη να κλησθῶσι αἱ στέρναι αὐτοῦ, καί ἀκολούθως διατάξει τούς ἔχοντας νερόν καθαρόν νά δίδῳσι πρός αὐτούς ὅσον τούς ἀναγκαιεῖ, διά τόν
ἑαυτόν τους ὅλη τους την οἰκογένειαν καί διά τά ζῶα τωνια.
Ἄν ἀπό τώρα καί εἰς τό ἑξῆς κανείς ἀποθάνει δέν θέλεται συγχωρέσει
εἰς κανέναν νά ταφῆ μέσα εἰς τήν Εκκλησίαν,ιβ ἀλλ’ ἔξω. Ἐάν ἀκολουθήση θάνατος ἐφνίδιος, ἤ ἀπό ἀσθένειαν ἥτις νά δίδη ὑποψίαν ἀσθενείας
ἐπιδημικῆς Νόσου, δέν θέλεται συγχωρίση τήν ταφήν τοῦ πτώματος
αὐτοῦ καί νά μέ εἰδοποιήσεταιιγ.
Θέλεται προσέχει νά εἶναι καθαρά ἀπό παντός εἶδους ἀκαθαρσίας ὅλα
τά ἐργαστήριαιδ, τά εὑρ/ρισκόμενα εἰς τό χωρίον σας.
Θέλει ἐμποδίζεται τήν πώλησιν τοῦ χαλασμένου κρασιοῦ καί τοῦ νέου
ἤτοι μούστου ἀπό τά ἐργαστήρια.
Κάθε πράγμα ὁποῦ νά δίδη ὑποψίαν ὅτι εἶναι ἐπιβλαβές εἰς τήν ὑγείαν θέλεται διατάτει νά χύνεται εἰς τήν γῆν ἤ νά ρίπτεται εἰς τήν θάλασσανιε.

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ 3ο ΕΓΓΡΑΦΟ
α. Τ.Ι.Α.Κ. Ιόνιο Κράτος, Διοίκηση. Βιβλίο του Περιοχικού Συμβουλίου Ἐῤῥήσου,
ΠΕ.Σ.ΕΡ.Α 1, φ. 8r-v.
β. Προϊσταμένη, «ανωτέρα» Αρχή του, είναι τό Επαρχιακό Συμβούλιο και ο πρόεδρός του
Έπαρχος.
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γ. Με εξαίρεση το Αργοστόλι, που έχουν συσταθεί δημόσια σφαγεία, όπου υποχρεωτικά
σφάζονται τα ζώα, στα χωριά και το Ληξούρι η σφαγή πραγματοποιείται σε κάθε βολική, στο
σφαγέα, ακάλυπτη έκταση.
δ. Με την έλλειψη αστυκτηνιατρικής υπηρεσίας και στα χωριά, μα πολύ περισσότερο στις
πόλεις, που υπάρχει άγνοια, στην κατανάλωση προωθούνται όχι μόνο ζώα ασθενικά μα και
θνησιγενή.
ε. Συνήθης τόπος αποθήκευσης της κροπιάς των οικοσίτων ζώων ήταν η αυλή του σπιτιού.
ς. Μην ξεχνάμε πως είναι μήνας Αύγουστος και τα εκτιθέμενα ζωϊκής προέλευσης τρόφιμα αλλοιώνονταν γρήγορα και έτσι αλλοιωμένα προσφέρονταν στην κατανάλωση, μέχρι την
εποχή του ψυγείου.
ζ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, τα περιοχικά Συμβούλια, είχαν αστυνομικές και δικαστικές δικαιοδοσίες, εκτός από τις διοικητικές αρμοδιότητες.
η. Πρόκειται για μία από τις προληπτικές συστάσεις του ιατροσυνεδρίου.
θ. Το όνειρο κάθε οικογενειάρχη ήταν να σηκώσει το σπίτι του δίπατο, για να κατοικεί στο
άνω δώμα και στο ισόγειο να στεγάζει τα ζώα του.
ι. Η έλλειψη του νερού ήταν η μεγάλη μάστιγα του νησιού καθόλο τον αιώνα που πέρασε,
με εξαίρεση τις περιοχές που είχαν φυσικές πηγές. Για τούτο τους καλοκαιρινούς μήνες ο
πληθυσμός πίνει ακάθαρτο και συχνά μολυσμένο νερό, με αποτέλεσμα την εποχιακή έξαρση
σε εντερικές λοιμώξεις.
ια. Η λύση αυτή που μόνο με αυστηρή διαταγή μπορούσε να εφαρμοστεί, αφορά κυρίως τις
ιδιωτικές αναβρυτικές πηγές και τα ιδιόκτητα τρεχούμενα νερά, που βρίσκονται κληρονομημένα σε ελάχιστα χέρια.
ιβ. Στις ιδιόκτητες εκκλησίες οι κτήτορες εθάβοντο μέσα στον χώρο τους.
ιγ. Για να γίνει νεκροψία από ενταλμένο επιστήμονα γιατρό.
ιδ. Εργαστήρια ονομάζονται όλα τα είδη των καταστημάτων και τα εμπορικά ακόμα.
ιε. Αυτή η τελευταία γενίκευση, αποτέλεσμα επιστημονικής άγνοιας, θα μεταβάλει σε
τραγική τη δύσκολη κατάσταση που δημιούργησε η επιδημία, γιατί η απαγόρευση και καταστροφή επαφίενται στα όρια κρίσεως ενός κατώτερου ανίδεου οργάνου.

. ΟΙ ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ

Π ε ρ ί λ η ψ η : Ο πρόεδρος του Περιοχικού Συμβουλίου Ερίσσου, δίνει εντολή
στους υφισταμένους του και στους επιτετραμένους για την Υγεία, να εφαρμόσουν τα έκτακτα μέτρα που θεσπίστηκαν από το Επαρχιακό Συμβούλιο, προκειμένου να ανακοπεί η εξάπλωση της χολέρας που εμφανίστηκε στην περιοχή του. Ανάμεσα στα μέτρα αυτά είναι και η καταστροφή των καρπών και η
συνεχής επιτήρηση των ασθενών προς τους οποίους παρέχεται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.α

φ. 2v Ἀριθ(μός) 68
Μισοβούνιαγ 2/1 Ὀκτωβρίου 1850
Πρός τόν Κύριον Δημήτριον Ταμπάκην
Ἐπιτηρητήν τοῦ Ὑγειονομείου καί
Ἀστυνομίας
εἰς Πισκάρδοβ
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Κύριε
Μέλλει νά ἐκτελεσθῆ ἡ πρότασις τούτου τοῦ Ἐπαρχ(ιακοῦ) Συμβουλ(ίου) διά νά καταστραφῶσιν όλως δι’ ὅλου τά σύκα, ἐπειδή και
ἐπεκυρώθη ἀπό τόν Ἐκλ(αμπρότατον) Ἔπαρχον καί ἀπό τό
φ. 28r Εὐγ(ενές) Συμβούλιον καί μάλστα μέ τήν προσθήκην νά καταστραφῶσιν ὅλα τά ὀπορικά ὡς εἰς τήν ἐσώκλειστον, πρός τούς Προεστῶτας βλέπεται, καί ἐπειδή ἡ ἐκτέλεσις αὕτη ἐναποτίθεται εἰς τούς
Προεστῶτας καί τούς Ἀστυνομικούς Ἐπιτηρητάς, διά τοῦτο σέ προσκαλῶ νά διατάξης ἕνα τῶν χωροφυλάκων τοῦ σταθμοῦ σας, νά περιέλθη εἰς ἅπασαν τήν κάτω Ἔρρησσο, ἀρχινῶντας ἀπό τό χωρίον
Ἀλοῦπι καί ἀπό τό χωρίον Tουλιάταδ, ἕως νά φθάση εἰς Πισκάρδο, ἵνα
μέ τήν βοϊθειαν τῶν Προεστώτωνε, δεκάρχων καί δημογερόντωνς, ὑπό
τήν ἰδίαν των εὐθύνην, καταστρέψει ὅλα ἐν γένει τά ὀπορικά, μηδενός
ἐξαιρουμένου, ὡς ἡ ἐσώκλειστος διαλαμβάνει. Ἄν ἀπαντήση ἀντίστασινζ θέλει εἰδοποιήσει τοῦτο τό Ἐγχ(ώριον) Συμβούλιον, καί ἐπίσης θέλει κάμει ἅπαντας τούς Προεστῶτας νά ὑπογράψωσι τήν ἐσώκλειστον
καί ἀκολούθως νά πέμψεται αὐτήν εἰς τοῦτο τό Ἐγχ(ώριον) Συμβούλιον.η
Συγχωρήσατέ με, κύριε, νά σᾶς παρατηρήσω ὅτι ἡ ἀνεφάνη ἡ χολεῤῥοία εἰς Πισκάρδοθ, καί οὐδεμίαν πρόνοιαν ἐλάβεται, οὔτε διά Ἰατρούς, οὔτε να εἰδοποιήσεται τοῦτο τό Συμβούλιον, ἀνεφάνη ἐπίσης εἰς
Ματζουκάτα, Ἀσφακιά καί Τζελεντάται, καί ἐπίσης οὐδεμίαν πρόνοιαν
ἐλάβεται, ἀλλά εἰς τό ἑξῆς περικαλεῖσθαι νά ἦσθε πλέον προσεκτικός,
διά νά λαμβάνωσιν ἕτοιμον βοϊθειαν οἱ ἀσθενεῖς.
Θέλει εἰδοποιήσεις ἅπαντας τοῦ διαμερίσματός σας ὅτι ἡ Κυβέρνησις
δίδει διά πάντας τούς ἀσθενεῖς Ἰατρούς καί Ἰατρικά δωρεάνια. Οἱ Ἰατροί Αντίππας καί Δεστούνηςιβ, πληρώνονται ἀπό τήν Κυβέρνησιν, καί
ὅτι ἐπίσης ἔστειλλε τά ἀναγκαῖα Ἰατρικά διά τήν ἐμφανισθεῖσαν ἀσθένειαν τῆς χολεῤῥοίας.
Ἐντιμοποιοῦμαι ὑμῶν Κύριε
(ανυπόγραφο)ιγ
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ο ΕΓΓΡΑΦΟ
α. Τ.Ι.Α.Κ. Ιόνιο Κράτος, Διοίκηση. Βιβλίο ΠΕ.Σ.ΕΡ.Α 1, φ. 2v-38Γ.
β. Πισκάρδο είναι το Φισκάρδο. Λιμάνι εισαγοεξαγωγικό στα βόρεια της Περιοχής. Ο παραδοσιακός οικισμός διασώζεται σε άριστη κατάσταση.
γ. Μισοβούνια, τα Μεσοβούνια. Έδρα του Περιοχικού Συμβουλίου Ερίσσου. Το χωριό
υπάρχει και σήμερα μερικώς ανοικοδομημένο.
δ. Οι αναφερόμενοι οικισμοί υπάρχουν και σήμερα.
ε. Οι προεστοί ή προεστώτες είναι κατώτερα αστυνομικά όργανα και δεν έχουν καμία
σχέση με τους ομώνυμούς τους του ελλαδικού χώρου.
ς. Δημογέροντες είναι το εκλεγμένο τριμελές Περιοχικό Συμβούλιο.
ζ. Στην καταστροφή των καρπών αντιτάχθηκε ο πληθυσμός, γιατί με τον αποκλεισμό
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αποτελούσαν τη μόνη διέξοδο να κατευνάσει την πείνα του.
η. Η γραφειοκρατική τυπικότητα στην παραλαβή και επίδοση εντολών, στην περίπτωση
αυτή γίνεται σχολαστική, για να υπάρξει συνείδηση των ευθυνών.
θ. To Φισκάρδο μολύνθηκε από το Αργοστόλι, με το οποίο είχε στενή και συνεχή, διά θαλάσσης, εμπορική επικοινωνία.
ι. Οι οικισμοί αυτοί στην Κάτω Έρισσο υπάρχουν και σήμερα, οι περισσότεροι ανοικοδομημένοι μετά τους σεισμούς του 1953.
ια. Η σύσταση αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή απόκρυψης των κρουσμάτων και καταφυγή στους εμπειρικούς, τους οποίους οι επιστήμονες γιατροί θεωρούσαν υπεύθυνους για τους
πολλούς θανάτους.
ιβ. Δρ. Ευαγγελινός Αντίππας, και Δρ. Κωνσταντίνος Δεστούνης, γνωστοί γιατροί της
περιοχής, ενταγμένοι, ως «ἰατροί τῶν ἐνδεῶν», στο τότε σύστημα Υγείας, μισθοδοτούμενοι
από την Κυβέρνηση.
ιγ. Όλες οι πράξεις αυτού του βιβλίου είναι, ανυπόγραφες. Όμοια με το έγγραφο αυτό είναι και τα 69 και 0, που εστάλησαν στον επιτηρητή Άσσου και Σταθμάρχη Κοθριά, αντίστοιχα.

5. Ο ΠΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΠΑΡΑΝΟΪΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Π ε ρ ί λ η ψ η : Ο πανικός και η γραφειοκρατία φθάνουν στα όρια του τραγικού
και του γελοίου! Για να τηρηθεί το γράμμα του νόμου που απαγορεύει την πώληση παντός καρπού, ο αρμόδιος Τοπάρχης ζητεί την αυστηρή τιμωρία πωλητή που διέθετε στην αγορά κάστανα βρασμένα, μολονότι ούτε ο ίδιος πιστεύει,
ούτε από καμία υπεύθυνη γνωμοδότηση προκύπτει, πως είναι επιβλαβή.α

φ. 3r Ἀριθ(μός) 91
τῇ 29 Ὀκτωμβρίου 1850 ε.π.β
Πρός τόν ἴδιον Ἔπαρχον
Ἐκλ(αμπρότατε) Ἔπαρχε,
Τά Κάστανα δέν εἶναι εἷς καρπός; δέν ἐμποδίζονται γενικῶς παντός
εἴδους καρποί, μέ τήν δηλοποίησιν τῆς Τοπικῆς Κυβερνήσεως 2 Αὐγούστου (Ἄρθρον 13), ἐπίσης ἐμποδίζεται ἡ πώλησις παντός εἴδους πωρικῶν, διά πράξεως τούτου τοῦ Συμβουλίου 29 Αὐγούστου παρελθόντος,
ἥτις ἐπεδοκιμάσθη παρά τῆς Ὑμετ(έρας) Ἐκλ(αμπρότητος) ἐν Συμβουλίωγ. Ἀκολούθως δι’ ἐπακολούθων δύο διακοινώσεων τοῦ Εὐγ(ενεστάτου) Ἀρχείου Ἀγορανομείου, ἀπαγορεύεται ἡ πώλησις παντός οπόρου ἤ καρποῦ. Ἀλλ’ ἐγώ καίτοι ἐκ τῶν ἐπισυναπτομένων γνωμοδοτήσεων Ἀριθμ. 1 καί 2, τῶν δημοσίων Ἰατρῶν τῆς Περιοχῆς ταύτης, βλέπεται ὅτι οὐδεμίαν βλάβην φέρει ὁ καρπός οὕτος εἰς τήν κοινήν ὑγείανδ,
δύναμαι νά ἐπιτρέψω τήν πώλησιν αὐτῶν, χωρίς πρῶτον ν’ ἀποφασίση
περί τούτου τό Ἰατροσυνέδριον, οἱ Ἰατροί τῶν ἐξοχῶν δύνανται νά προτείνωσι, νά γνωμοδοτῶσιν, ὄχι ὅμως καί νά ἀποφασίζωσιε. Διό σπεύδω
νά εἰδοποιήσω, τήν Ὑμετ. Ἐκλαμ. ὅτι μάλιστα ἐμπόδισα τήν πώλησιν
αὐτῶν, καίτοι βραστά ἐπωλοῦσεν αὐτά ὁ Εὐαγγελινός Ρόκος, χωρίς
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ὅμως ἄδειαν τούτου τοῦ Συμβουλίους. Ἐπίσης δέ, οὐδόλως διστάζω νά
προτείνω, πρός τήν Ὑμετ. Ἐκλαμ. νά ἐπιβληθῆ εἰς τόν παραβάτην, τῆς
μνησθείσης δηλοποιήσεως, το ἐν αὐτῇ ἀμπεριεχόμενον πρόστιμον, διότι
φ. 3v / καί ἄν τοιούτου εἴδους καρπός δέν εἶναι ἐπιβλαβής, μ’ ὅλον τοῦτο,
χρέος αὐτοῦ ἀπαραίτητον ἦτον, νά ζητήση πρῶτον τἠν ἀπαιτουμένην
ἄδειαν, ἀπό τήν ἀνήκουσαν Ἀρχήν. Μένω μέ τό ὠφειλόμενον σέβας.
(ανυπόγραφο)
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ 5ο ΕΓΓΡΑΦΟ
α. Τ.Ι.Α.Κ. Ιόνιο Κράτος, Διοίκηση. Βιβλίο ΠΕ.Σ.ΕΡ.Α 1, φ. 3r-v.
β. Το έγγραφο αυτό είναι χρονολογημένο με το Ιουλιανό Ημερολογιο.
γ. Κάθε απόφαση του Περιοχικού Συμβουλίου πρέπει να επικυρωθεί με την υπογραφή του
Έπαρχου, μετά από την εισαγωγή της στο Επαρχιακό Συμβούλιο.
δ. Η γνωμάτευση των γιατρών ήταν μέσα στα ορθά επίπεδα των τότε επιστημονικών
εμπειριών. Αυτή τη γνωμάτευση όμως την παρέκαμψε η γραφειοκρατική νοοτροπία του προέδρου-τοπάρχη.
ε. Το θέμα είναι δεοντολογικό. Μόνο ο πρόεδρος του Περιοχικού Συμβουλίου μπορεί να εκδίδει αποφάσεις, πέραν εκείνων που εκδίδει η ανώτερη εξουσιαστική Αρχή, όλοι οι άλλοι μπορούν μόνο να γνωμοδοτούν.
ς. Η παράκαμψη της κάποιας εξουσιαστικής βαθμίδας, αποτελεί αδίκημα, έστω και αν
δεν υφίσταται δόλος ή δεν παραβλάπτονται κοινωνικά ή ατομικά συμφέροντα.

6. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΑΣΜΑΤΟΣ

Π ε ρ ί λ η ψ η : Το Περιοχικό Συμβούλιο Ερίσσου παίρνει αποφάσεις για να
αντιμετωπίσει την επιδημία που ήδη ενέσκηψε στην περιοχή δικαιοδοσίας του.
Υποχρεώνει τους γιατρούς να στέλλουν καθημερινή αναφορά σχετική με την
πορεία της επιδημίας, δραστηριοποιείται να εξεύρει τόπο ταφής των νεκρών
εκτός της κατοικημένης περιοχής και προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες σε
φάρμακα και θεραπευτικά μέσα, όπως οι βδέλες που θεωρούνται απαραίτητεςα.

φ. 2v Ἀριθ(μός) 61
Πρός τόν Ἐκλαμπρότατον Ἔπαρχον
Δ(ημήτριον) Κομ(ητα) Καροῦσονβ
Ἐκλαμπρότατε
Τάς ἐπισυναπτομένας τρεῖς πράξεις τοῦ Ἐπαρχ(ιακοῦ) Συμβουλ(ι)ου
Ἐρρήσου ἐκτάκτως συνεδριάζων εἰς Ἄσσονγ, ἕνεκα τῆς ἀναφανισθείσης ἀσθενείαςδ καθ’ ὑποβάλλω πρός τήν Ὑμετ(έραν) Ἐκλ(αμπρότητα) καί πρός τό Εὐγ(ενές) Ἐγχ(ώριον) Συμβούλ(ιον). Ἡ πρώτη ἀφορᾶ
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νά ληφθῶσι μέτρα τινά, ἄν ἡ ἀσθένεια ἐξακολουθήση, περί κοινοταφείου
τούτου τοῦ Προαστείουε καί ἁπάσης τῆς Περιοχῆς. Ἡ δευτέρα, τά μέτρα ὁποῦ τοῦτο τό Ἐπαρχ. Συμβούλιον ἔλαβε, νά προσκαλέση τούς Ἰατρούς τῆς Περιοχῆς ταύτης, ἕνα στέλνωσι πρός αὐτό, ἡμερήσιον πρόοψην τῶν ἀσθενῶν, καί ὡς εἰς αὐτήν καθαρότερον βλέπεταις.
Καί ἡ τρίτη τήν χρείαν ἥτις ὑπάρχει, διά νά σταλθῶσιν καί εἰς ταύτην
τήν Περιοχήν αὐδέλεςζ, τόσον ὠφέλιμες διά τήν ἀσθένειαν τῆς χολοῤῥοΐα, καί τόσον σπάνιες εἰς ταύτην τήν Περιοχήν, ἕνεκα τοῦ ἀποκλεισμοῦ.
Τάς  Ὀκτωβρίου 1850 ε.ν.η Ἄσσο
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ 6ο ΕΓΓΡΑΦΟ
α. Τ.Ι.Α.Κ. Ιόνιο Κράτος, Διοίκηση. Βιβλίο ΠΕ.Σ.ΕΡ.Α 1, φ. 2v-2Γ.
β. Ο κόμης Δημήτριος Καρούσος, αρχηγός των αγγλόφιλων Κεφαλονιάς, διορίστηκε πολύ πρόσφατα (8 Απριλίου 1850) από τον Αρμοστή, Έπαρχος του νησιού, αφού παραιτήθηκε
από τη βουλευτική έδρα.
γ. Οι τακτικές συνεδριάσεις έχουν προγραμματιστεί κάθε 1η και 15η του μηνός, στα Μεσοβούνια.
δ. Όπως έχει αναφερθεί η χολέρα εμφανίστηκε στην Έρισσο τέλη Αυγούστου με αρχές
Σεπτεμβρίου ν.η. και γρήγορα επεκτάθηκε σ’ ολόκληρη την περιοχή.
ε. Το Προάστειο Άσσου ήταν μία οργανωμένη κώμη με λιμένα εισαγο-εξαγωγικό. Όπως
όλοι οι οικισμοί της Κεφαλονιάς, χρησιμοποιούσε για την ταφή των νεκρών τους χώρους των
εκκλησιών ή τα προαύλιά τους.
ς. Η αναφορά κρουσμάτων και θυμάτων της επιδημίας ήταν μια από τις υποχρεώσεις των
περιφερειακών υπηρεσιών, μετά από σχετική σύσταση του ιατρο-συνεδρίου, στο οποίο κατέληγαν όλες αυτές οι αναφορές.
ζ. Οι (α)βδέλες, η πανάκεια της εποχής, χρησιμοποιούνται κατά κόρον για αφαιμάξεις,
τόσο από τους επιστήμονες, όσο και από τους πρακτικούς γιατρούς. Τοποθετούνται πίσω από
τα αφτιά (στα ριζάφτια), στις μασχάλες, στο στήθος, στους ώμους ή στην περιοχή του στομάχου.
η. Το έγγραφο είναι ημερολογημένο με το Γρηγοριανό Ημερολόγιο καθότι αποτείνεται σε
Προϊσταμένη Υπηρεσία (Επίσημη Αρχή).

. ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Π ε ρ ί λ η ψ η : Το Περιοχικό Συμβούλιο Σάμης, μετά την διαπίστωση κρουσμάτων χολέρας στην περιοχή δικαιοδοσίας του, εξαπολύει εγκύκλιο σχετικά
με τα έκτακτα μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν για τον έλεγχό της, εφιστώντας μάλιστα την προσοχή των απείθαρχων στις ποινές που θα τους επιβληθούν.α

φ. 5r Ἀριθμός 20
Πρός τούς Κυρίους Προεστότας
Περιοχή Σάμουβ
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Τό Περιοχικόν Συμβούλιον τοῦ  διαμερίσματος Σάμου
τάς 2 σεπτεμβρίου 1850 Ε.Ν.
Κύριη,
σχετικός τις συμερινής Πράξεος, καθός ἐπλιροφορίθιμεν ἀπό τήν ἀποστολήν τοῦ Ἰατροῦ ἐστί ἀλιθές καθός ὡς με ἄλο μας ἐπίσημον 30 λίξαντος αυγούστου σας ηδοποιήσαμεν περί καθαριότιτοςγ, διά τήν ἀσθένιαν ὀπου τρέχη. Λιπόν σᾶς ἐπιφορτίζομε καί τόρα νά ἐκτελέσετε τό
χρέος σας, περιπλέον ἐπιφορτίζεστε τήν κάθε φοράν ὁποῦ ἤθελε ἀκολουθήση κρουσμα τῆς κολέριαςδ εἰς τά χορἰά σας νά διορίζετε ἀμέσος τούς
συγγενής τοῦ ἀσθενοῦς νά εἰδοποιοῦν καί φέρουν τόν Ἰατρόν εἰς τούς
ἀσθενεῖς νά τούς ἐπισκέπτετε, ἠδοπιῆστε προστούτης ὅτι ἐάν ἤ η προεστότες ἤ η συνγγενής ἤθελε λίψουν ὁς ἄνοθεν ἀπό τά χρέη τους θέλει
πέσουν εἰς πρόστιμονε καθός ὁμίος θέλη πέσουν εἰς πρόστιμον ἄν λείψουν οι ἄνοθεν καί ἀπό τάς ακαθαρσίας. Ταῦτα καί ηγιένετε.
ο πρόεδρος
Χαράλαμπος Καβαλιεράτος
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ο ΕΓΓΡΑΦΟ
α. Τ.Ι.Α.Κ. Ιόνιο Κράτος, Διοίκηση. Βιβλίο Αλληλογραφίας Επαρχιακού Συμβουλίου του
ου διαμερίσματος. ΠΕ.Σ.ΣΑΜ. Α 1, φ. 5Γ.
β. Σάμος, το ορθό Σάμη. Σάμος λέγεται κατά τη λαϊκή έκφραση.
γ. Το θέμα της καθαριότητας ήταν πολύ ορθά, από τα πρώτα που αντιμετώπισε το ιατροσυνέδριο, δεδομένου πως, τόσο στις πόλεις όσο και στα χωριά, η ακαθαρσία στους δρόμους, τις
αυλές, τα κοινόχρηστα και τα αδιέξοδα, ήταν αποκρουστική.
δ. κολέρια - η χολέρα.
ε. Η επιβολή προστίμου για τις λαϊκές τάξεις, με την ανέχεια που υπήρχε, ήταν μεγάλη
ποινή που τελικά κατέληγε σε φυλάκιση μέχρι να εξοφληθεί.

8. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΕΚ TΩN ΕΝΟΝΤΩΝ
ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΑ

Π ε ρ ί λ η ψ η : Η αντιμετώπιση της χολέρας στην περιοχή Σάμης γίνεται με
πρόσθετα μέτρα από εκείνα που αρχικά εξήγγειλε η κεντρική Αρχή. Παρατηρείται όμως αδυναμία διάγνωσης της επιδημίας επειδή η περιοχή πάσχει από
έλλειψη γιατρών. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου υποβάλλει πρόταση πως θα
μπορούσε να θεραπευθεί η αδυναμία αυτή.α

φ. 1r Τό περιοχικόν Συμβούλιον του  Διαμερήσματος τῇ 30 Αυγούστου
1850 ε.ν. Συνελθόντες οἱ ἠποφενόμενοι εἰς ἔκτακτον σινεδρίασιν απεφάσησαν ὡς ἕπεται.
Λαμβάνοντες τήν Διλοποίησιν τοῦ Ἐκλαμπροτάτου ὑπαρχείου ἠμερο-
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λογημένη τάς 2 Αυγούστου 1850 ε.ν. ὁποῦ ἀποβλέπεη τήν ἀσθένεια
τῆς χωλερήας κατά θλήβη τό συμβούληον τοῦτο καί ὄχη μόνον ένεργουμε συμφόνος τῆς Ανοδηλοποιήσεος αλα ἀκόμα αποφασίζετε τά
ἀκόλουθα.
Α. Νά γένη μία ἐνγκήκλιος ἐπηστολή τῶν Προεστότον τούτου τοῦ Διαμερίσματος ότη νά ἐπαγρηπνοῦν εἰς κάθε αστένεια καί κάθε προή τῆς
κάθε ὑμέρας νά λαμβάνομε ἐνατους ραπόρτοβ μέ τό μέσος ἕνας δεκάρχη δηά τήν ἀκρηβήν ξησκέπασην κάθε ἀσθενήας.
Β. ὅς ὀμοίος Προεστότε νά ἐπαγρηπνοῦν διά τήν Καθαριότητα, διά τήν
ἀπαγόρευσην παντός Καρπού καί μέ τό ἤδηον ραπόρτο τους νά μᾶς φανερόνουν ἐάν τινάς ἀμέληξσεν ἤ ἐναντηόθη διά τήν Καθαριότητα, παρακαταθήκης κοπρήα ἤ ἄλλον δησωδόν ὑλών εἰς τό μέρος ἐκήνο τῆς
Διμοσήου ὁδοῦ τό ὁποῖον ἀνταποκρήνετε εἰς τήν ἠκοία του ἤ εἰς τήν παρά αὐτού ἐνηκηαστήσαν καί εἰς ἔλειψην επή αυστηρά αυτόν εὐφθήνηγ
Γ. Παρομήος θλήβη τό συμβούληον τοῦτο όπου δεν δήνατε νά γνορήζη
τήν αστένειαν, διά τούτο ἔκρηναι δηά εὔβλογον ὅπος ἠ κηβέρνησης νά
διορήζη τόν δόκτορα Παναγῆ Ζερβόν Ἰακοβάτουδ ὥστης ἦναι ἐπιφορτησμένος νά δηαδόση τόν δαμαλισμόνε εἰς τήν Σάμο καί οὔτος δύνατε
εὐκόλος επηδή ὑβρήσκετε ἐδό νά επαγρηπνή καί διά τάς ἀσθενείας εἰς
τοῦτο τό Διαμέρισμα δηότη ἄν αυτό λήψη δέν γνορίζετε αμέσος η ασθένεια.
Δ. Διά τά αποτελέσματα εἰς τήν παρούσαν περιεχόμενα θέλει ὁ πρόεδρος ἐνδόση εἰς τήν ἀναφορικήν ἐκτέλεσην διά μέσον τοῦ ὑπαλήλου τῆς
Εκτελεστικῆς ἀστυνομίας.
Χαράλαμπος Καβαλιεράτος πρόεδρος
Παναγῆς Ζερβός Λιναρδάτος σύμβουλος Παναγής Λαγκούσις συμβουλος
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ 8ο ΕΓΓΡΑΦΟ
α. Τ.Ι.Α.Κ. Ιόνιο Κράτος, Διοίκηση. Βιβλίο Πρακτικών του Εγχωρίου Συμβουλίου του
ου Διαμερίσματος. ΠΕ.Σ.ΣΑΜ. Π 1, φ. 1Γ.
β. ραπόρτο είναι η αναφορά.
γ. Η ευθύνη των συνοριτών με κοινόχρηστους χώρους δεν εξαντλείται μόνο στην καθαριότητα. Είναι γενικότερη και, σύμφωνα με τον Κανονισμό, αφορά τη βατότητα των δρόμων, τη
διέξοδο των νερών της βροχής, τη συντήρηση των χώρων.
δ. Ζερβός Ιακωβάτος Παναγής, δρ. γιατρός. Ισχυρή προσωπικότητα της αγγλόφιλης παράταξης. Έχει μακρινό οικογενειακό δεσμό με τον Έπαρχο Δημήτριο Καρούσο, ο οποίος τον
διόρισε μέλος της επί των Αγαθοεργών Καταστημάτων Επιτροπής.
ε. Ο δαμαλισμός και αναδαμαλισμός είναι υποχρεωτικός για τα παιδιά και τα νήπια, τα
οποία κατά προσδιορισμένη μέρα επιβάλλεται, με ποινή προστίμου, να φέρουν οι γονείς στον
περιοδεύοντα δαμαλιστή (που πολλές φορές είναι πρακτικός και μισθοδοτούμενος), για να τα
εμβολιάσει. Το εμβόλιο που εισάγεται σε μικρές ποσότητες, ανανεώνεται με το έκκριμα των,
με επιτυχία, δαμαλισμένων.
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9. Η ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΩΝ

Π ε ρ ί λ η ψ η : Οι μεγάλες ανάγκες των αστικών κέντρων κατά την έξαψη της
επιδημίας ανάγκασαν την κυβέρνηση να καλέσει γιατρούς από την ύπαιθρο,
με αποτέλεσμα, τόσο η διάγνωση όσο και θεραπεία της αρρώστιας να αποβεί
προβληματική! Τούτο προκάλεσε διαμαρτυρίες των κατοίκων και εισήγηση
των τοπικών αρχών για την αποκατάσταση της αδικίας.α

φ. 2r Τάς 12 Σεπτεβρίου 1830 ε. Ν.
Το δημοτικόν συμβούλιον του  διαμερίσματος.
Συνελθόντες εἰς ἔκτακτον συνεδρίασηνβ ἀναγνόσας τήν ἀναφοράν παρισιασμένη ἀπό τόν Κ(υ)ρ(ιον) Ἄγγελον Ζερβό Μαρκουλάτος Γιώργιος
καί ἡμερολογημένη τάς 29 Αὐγούστου 1850 ε.π.γ ὁποῦ ἡ ὀπία ἀπό βλέπη
ὅτι εἰς τό διαμέρησμα τούτο εφανερόθισαν ε᾽ις διάφορα χωρία σιπτόματα
κολέρας καί ἐτουτο το γνωρίζουν ἀπό τάς ἐπισκέψεις του Ιατροῦ κρ. Παναγή Ζερβου Ιακοβάτου Ιακόβου ὁποῦ ἔκαμε εἰς τους ασθενήςδ καί επειδή η Κηβέρνισης ἐπροσκάλεσε τόν αὐτόν ηατρό διά νά ηπάγη εἰς τό Αργοστόλιονε. Λιπόν η πογεγραμένη εἰς τήν αυτήν αναφοράν ζητούν νά ἤθελε μίνη ὀ αὐτός ηατρός εἰς τούτο το διαμέρισμα ἐπειδή και εδό δέν ήναι
φ. 2v ἄλος καί ὅτι αὐτός ἦναι ἐπιμελής. Η υπογεγραμένη εἰς / τήν αὐτήν ἀναφοράν ἦναι ὁνόματα 22 ἀπό χωρίον Ζερβάτα, 3 ἀπό τζανετάτα, 2 από
Γριζάτα,  ἀπό ρίβα Σάμο, 1 από Πουλάτα, 2 ἀπό Διχάλια, 1 ἀπό Σκαλιά καί 1 ἀπό τήν Μονήν Γρίλιας, τούτης της περιοχής.
Ὅμος ἠμεῖς δέν ἔχομεν θετικάς πλιροφορίας εἰς τόσον διά λαμβάνη ἡ
ἄνο Αναφορά διότι με Πράξιν μας ἡμερολογημένη τάς 30 Αὐγούστου
1860 ε. Ν.ζ ἐπεφορτίσαμε τούς προεστότας τοῦ δια μερίσματος τούτου
τήν κάθε ἡμέρα τό προή με ραπόρτο τους(ς) νά μᾶς φανερόνουν τοῦς
ἀσθενῆς καί ἀπό θανόντας τόν χωρίον τους καί ἀπό τή ἀσθένιαν ηβρίσκοντε ἤ ἁπόθαναν, περιπλέον ἐπροτίναμε ὁτι ὁ Κρ. δρ. Παναγῆς Ζερβός Ιακοβάτος ὁποῦ ἡβρίσκετε ἐδῶ διά τόν δαμαλισμόν νά ἐπιφορτιστῆ
ἀπό τήν Κυβέρνισην νά ἐπαγριπνῆ εἰς τούς ἀσθενοῖς. Λιπόν οὔτε ἀπό
τόν αυτόν Ιατρόνη οὔτε ἀπό κανέναν προεστότα ἐλάβαμε πλιροφορίαν
διά τήν αυτήν ασθένιαν. Ὅμως ημεις διά κάθε αποτέλεσμα ἐκρίναμε
διά εὐλογον νά παρουσιάσομε εἰς τόν ἐκλαμπρότατον ἔπαρχον τήν παρούσα πράξη μας και ἔνα Αντίγραφο ἀπό τήν ἄνοθεν ἀναφοράν διά κάθε σκέψην της Κεβερνήσεοςθ.
Παναγῆς Ζερβός Λιναρδάτος σύμβουλος - Παναγῆς Λαγ(κ)ούσης
σύμβουλος.
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ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ 9ο ΕΓΓΡΑΦΟ
α. Τ.Ι.Α.Κ. Ιόνιο Κράτος, Διοίκηση. Βιβλίο ΠΕ.Σ.ΣΑΜ. Π 1, φ. 2r-v.
β. Κατά την επιδημία οι συνεδριάσεις του Περιοχικού Συμβουλίου Σάμης από διμηνιαίες
γίνονται δισεβδομαδιαίες και τούτο για να υπάρχει άμεσος συντονισμός των μέτρων και πλήρης εκτέλεση των εντολών που διαβιβάζονται από την πρωτεύουσα.
γ. Ο ιδιώτης χρονολογεί με το παλαιό ημερολόγιο, ενώ τα πρακτικά συντάσσονται με το
νέο. Ουσιαστικά το διάστημα ανάμεσα στην αναφορά και τη συνεδρίαση είναι μόνο δύο μέρες.
δ. Ο Παναγής Ζερβός Ιακωβάτος επιφορτίσθηκε από το ιατροσυνέδριο να παρακολουθεί
την περιοχή Σάμης και να πιστοποιεί τα κρούσματα της επιδημίας για τα οποία δίδει τακτική
αναφορά.
ε. Η μεγάλη μέριμνα και το ενδιαφέρον της Αρχής πέφτει στα αστικά κέντρα και για λόγους ειδικούς, αφού η επιδημία σ’ αυτά κάνει θραύση, μα και για λόγους γενικότερους, στοχεύοντας στο πολιτικό κόστος.
ς. Τόσο οι οικισμοί, όσο και η Μονή ανοικοδομημένη, υπάρχουν και σήμερα.
ζ. Πρόκειται για το δημοσιευόμενο 8ο έγγραφο.
η. Ο γιατρός αναχώρησε χωρίς να δώσει σε κανέναν αναφορά, γιατί δεν είχε τέτοια υποχρέωση. Προϊσταμένη του Αρχή είναι το Επαρχείο και σ’ αυτό υπάκουσε.
θ. Η ανησυχία και το ενδιαφέρον βέβαια, μα περισσότερο η ευθυνοφοβία είναι το κίνητρο
των αποφάσεων του συμβουλίου. Κάτω από μία κεντρική αρχή που κρατά σε αυστηρό έλεγχο
όλες τις υπηρεσίες, μία παράλειψη μπορούσε να αποτιμηθεί πολύ ακριβά.

10. ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΙΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

Π ε ρ ί λ η ψ η : Παρά τις επανειλημμένες διακηρύξεις, οι συγγενείς όσων είχαν
νοσήσει από χολέρα δεν ειδοποιούν τον γιατρό της περιοχής, ως έχουν υποχρέωση, συνεχίζουν να έχουν ακάθαρτες τις αυλές τους και, το σημαντικότερο,
εμπιστεύονται τους πρακτικούς με κίνδυνο και για τους αρρώστους και γενικότερα για την περιοχή. Διαπιστώνεται άρνηση γιατρού να εκτελέσει το καθήκον του και να επισκεφθεί ασθενείς, του αποδίδεται μάλιστα η κατηγορία
ότι σκόπιμα αποσύρθηκε σε απομακρυσμένο μοναστήρι, πανικόβλητος από
την επιδημία.α

φ. v Το περιοχικόν συμβούλιον του  διαμερίσματος
τάς 2 Ὀκτοβρίου 1800 ε.ν.
Συνελθόντες ἡ ὑποφενόμενη εἰς ἔκτακτον συνεδρίασην. Ἀναγνόσας τήν
ἐπιστολήν τοῦ Ἰατροῦ δρ. Παναγῆ Ζερβοῦ Ἰακοβάτου ἡμερολογημένη
τας 22 τρέχοντος ε.ν. μέ τήν ὁπίαν ἀναφέρη εἰς τό συμβούλιον τά ἀκόλουθα.
Α. ὅτι δέν επιμελοῦντε οὔτε η συνγγενής οὔτε ἄλος τινάς νά τόν ηδοπιοῦν νά πορέβετε ἀμέσος εἰς τούς ἀσθενεῖς ὄπου πάσχουν ἀπό κολέρια,
φ. 5r ἐδώ εἰς τήν / περιοχήν Σάμουβ, ἡμῆς λιπόν εἰς αὐτόν τό ἄρθρον ἐκρίναμε διά εὔλογο μέ ἐνγγικλιον ἐπιστολί μας νά ἐπιφορτίσομε τοῦς Προεστότας τόν χωρίον νά ἠποχρεοῦν τοῦς συνγγενῆς τόν ἀσθενόν νά συντρέχουν ἀμέσος εἰς τόν Ἰατρόν.γ
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B. ὅτι εἰς τάς ἐπισκέψης ὀποῦ κάνη εἰς τά χορήα εἰς τοῦς ἀσθενῆς ἦδε
εἰς τάς αὐλάς καί εἰς ἄλα μέρη τόν Νικίονδ ἀκαθαρσίας ὁποῦ αἱ οπίε
κατά τήν παρούσαν ἐποχήν φέρουν βλάβην, ἀνγγαλά ὅμως μέ ἐπίσημμό μας ἡμερολογιμένο τάς 30 λίξαντος Αὐγούστου ἐπεφορτίσαμε τούς
αὐτοῦς προεστότας νά προστάξουν τούς ἐνγκατίκους διά νά κάμουν τήν
πρέπουσαν καθαριότιτα καί ἐπιδή ος φένετε δέν ἐβάλθη εἰς κράζιν ἡ δια
ταγή μας διά τοῦτο ἐκρίναμε διά εὔλογον μέ τήν ἄνοθεν ἐπιστολί μας
νά τούς ἐπιφορτίσομεν ἤ ἄν αὐτή ἤ η συγκάτικη λίψουν επί τουτου θέλει
βαλθουν εἰς πρόστιμον.
Γ. ὄτι εἰς τήν ἐπίσκεψην ὁποῦ ἔκαμε εἰς χωρίον Πουλάτα τάς 21 τρέχοντος ε.ν. εἰς τόν ἀσθενή ἀπό χολερία Ευστάθιον Μπένο π. Γερασίμου
ἤβρε Ἰατρικά ὠς ὄλα ἐνάντια εἰς τήν ἀσθένιαν καί ἦπον εἰς τόν αὐτόν
Ἰατρόν η σινγγενείς τοῦ ασθενουντος Μπένου οτι ταῦτα εδιόρισε ἕνας
κάπιος Γεράσιμος ασιότηςε καί ομίος διά αυτόν μας ἐριπορτάρισε τήν
εψεσινήν ἡμέρα ὁ Προεστός τοῦ αὐτοῦ χωρίου Πουλάτα, καθός τό ὄντι
καί ημῆς ἡκούσαμε τιούτο τρόποςς, λιπόν προτίνομε ὅτι ἡ Κυβέρνισης
νά πάρη τά ἀναγγέα μέτρα διά αὐτόν τόν ἄνθροπον μή πως καί φέρη
κακά ἀποτελέσματα εἰς τούς ἀσθενῆςζ.
Μέ μεγάλι μας δυσαρέσχυαν ἤδαμεν νά παρουσιασθή ἐνπροσθεν μας ὁ
Διονίσιος Πιεράτος ἀπό τήν περιοχήν Πηργίου νά μᾶς παραπονῖτε ὅτι ἡ
Κυβέρνισης ἄφισε τῆν περιοχήν Πηργίουη χορίς Ἰατρόν ἀγκαλά πάσχουν ἡ ενγκάτικη ἀπό τήν ἀσθένιαν κολέρας, καί ὅτι ὁ προεστός με
επιστολήν τον ἔστιλε εἰς τό Μοναστίρη τον Ἁγίον Φανέντωνθ, ὁπού εκεί
κατική ὁ Ἰατρός Μάριος Ἀσάνις διά νά φερθή ὁ αὐτός Ιατρός εἰς τό
Πηργή νά ἐπισκεπτή τούς ασθενής καί ὁ ἤδιος Ιατρός τοῦτο ἀρνίθηι,
ἡμῆς ὅμος τό καθιποβάλομε εἰς τήν Κιβέρνιση διά τά μέτρα ὁποῦ τῆς
φανοῦν διά εὔλογον.
Χαράλαμπος καβαλιεράτος πρόεδρος
Παναγῆς Ζερβός Λιναρδάτος συνβουλος
Παναγής Λαγ(κ)ούσης σύμβουλος
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ 10ο ΕΓΓΡΑΦΟ
α. Τ.Ι.Α.Κ. Ιόνιο Κράτος, Διοίκηση. Βιβλίο ΠΕ.Σ.ΣΑΜ. Π 1, φ. v-5r.
β. H περιοχή Σάμης περικλειόταν σχεδόν από τα ίδια όρια με τη σημερινή Επαρχία Σάμης.
γ. Η πιστοποίηση του κρούσματος από τον υπεύθυνο γιατρό, του παραχωρούσε το δικαίωμα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σύγχρονα όμως έθετε σε αναγκαστικό περιορισμό όλους όσους συγκατοικούσαν μαζί του, για τους οποίους οποιαδήποτε ελευθεροκοινωνία
ήταν απαγορευμένη. Αυτό το τελευταίο ήταν το ανασταλτικό στοιχείο στη δήλωση των κρουσμάτων από τους συγγενείς.
δ. τον Νικίον - των οικιών. Η φωνητική γραφή είναι πολύ συχνή στα έγγραφα αυτής της
εποχής.
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ε. Το ασιότης δεν είναι επώνυμο. Αναφέρεται στον τόπο καταγωγής του αναφερόμενου
που είναι η κωμόπολη Άσσο.
ς. Ο Γεράσιμος Ασιότης δεν θα ήταν περιστασιακός θεραπευτής, αλλά συστηματικός
πρακτικός.
ζ. Η άσκηση ιατρικής, χωρίς κυβερνητική άδεια, αποτελούσε σοβαρό αδίκημα, όχι μόνο
για τους πρακτικούς, μα και για τους επιστήμονες γιατρούς.
η. Το Πυργί, που περιλαμβάνει πλειάδα ορεινών χωριών, ανήκε και ανήκει στη Σάμη. Με
την ανασφάλεια οπού υπήρχε στις οδικές μεταφορές και τους δύσβατους δρόμους, αποτελούσε
μέχρι και τα μέσα του αιώνα μας δυσπρόσιτη και υποβαθμισμένη περιοχή.
θ. Το μοναστήρι των Αγίων Φανέντων, αυτή την εποχή, λειτουργεί κανονικά. Λίγο αργότερα θα διαλυθεί (καταργηθεί) με απόφαση του Επαρχιακού Συμβουλίου και η περιουσία του
θα περιέλθει στην κοινότητα Σάμης.
ι. Αναφέρονται πολλές περιπτώσεις γιατρών που ο πανικός τους μετέβαλε σε φυγάδες και
επιλήσμονες του χρέους τους.

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΟΥ
Κερκύρᾳ τῇ 11ῃ Σεπτεμβρίου 1850α
Ἐκλαμπρότατοι Κύριοι,β
Ἡ ἀνάγκη νά ληφθῶσι τά ἐπαρκέστερα μέσα διά νά ἐμποδισθῆ ἡ παρουσίασις τῆς χολοῤῥοίας εἰς ταύτην τήν νῆσονγ, ὑπεβλήθη εἰς ἐμέ ἀπό τήν
Ἐγχώριον Κυβέρνησιν καί ἀπό τό Ἰατροσυνέδριον. Αἱ συμβουλευθεῖσαι προφυλάξεις εἶναι πολλά ἐκτάκτου χαρακτῆρος.
1. Νά διορισθῆ μία λοιμοκάθαρσις 25 ἡμερῶν διά ὅσα πλοῖα ἤθελον φθάσει
ἀπό Τεργέστην ἤ ἀπό Μάλταν.δ
2. Νά μήν εἶναι διόλου δεκτόν κανέν πλοῖον προερχόμενον ἀπό Κεφαλληνίαν, καθόσον καιρόν ἡ χολοῤῥοία ἤθελε ἐξακολουθῆ εἰς αὐτήν τήν νῆσον.ε
3. Νά διορισθῆ κανέν ἀκατοίκητον νησίδιον ὡς καταφύγιον δι’ ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦσαν νά ἀπομακρυνθῶσιν ἀπό τήν Κεφαλληνίανς.
Ἡ Κυβέρνησις ἔχει χρέος νά σκευθῆ ταύτας τάς προτάσεις, ζυγιάζοντας
τό ἀποτέλεσμά των ὡς πρός τά γενικά συμφέροντα τῆς Κοινότητος· καί ἐνῶ ἡ
ἰδία Κυβέρνησις δέν παραλείπει καμμίαν προφύλαξιν τήν ὁποίαν ἡ πείρα ἐδίδαξεν ὠφέλιμον, πρέπει ἐν ταυτῷ νά φροντίσῃ νά μή ἐπιβάλῃ ποινάς ὄχι ἀναγκαίας εἰς ἐκείνας τάς μεγάλας τάξεις τοῦ λαοῦ, αἱ ὁποῖαι περιμένουσι τόν
ἐπιούσιον ἄρτον ἀπό τήν διατήρησιν τῶν ἐμπορικῶν σχέσεων μεταξύ ταύτης
τῆς νήσου καί τοῦ ὑπολοίπου μέρους τῆς Εὐρώπης.
Μία ἑκατοστάς περίπου, ρωμαλέων ἀνθρώπων, ταύτης τῆς Πόλεως καί
τοῦ Μαντουκίουζ, ἔχουσιν ἐπάγγελμα εἰς τήν μόνη Αὐστριακήν ἐμποροσυντροφίανη.
Ἡ διεμπορία δίδει εἰς τήν Κέρκυραν ὕπαρξιν εἰς πολλάς χιλιάδας. Ἡ νῆσος
περιμένει ἀπό τά ἔξω μέρη νά προμηθεύεται μέ κρέατα καί μέ σῖτον, ἀνα-
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γκαῖον διά τήν καθημερινήν χρῆσιν. Ἡ Κυβέρνησις παρεμβάλλοντες δυσκολίας εἰς τό ἐμπόριον, ἤθελε ὑψώσει τήν τιμήν ὅλων τῶν εἰδῶν, τά ὁποῖα εἶναι
ἀναγκαῖα εἰς τήν ζωήν, ὀλιγοστεύοντας τά μέσα τῆς ἀποκτήσεως· καί τότε
πολύ ἀργά ἤθελε καταλάβει ὅτι ἡ χρεία καί ἡ ἀπελπισία εἶναι οἱ τρομερότεροι
σύμμαχοι τῶν ἐπιδημικῶν ἀσθενειῶν, καί ὅτι μέ τάς ἰδίας της πράξεις καί
ἐργασίας ἤθελεν αὐξήσει ἐκεῖνο τό κακόν τό ὁποῖον ἐπροσπάθει νά ὀλιστεύσηθ.
Ἡ αἰτία διά τήν ὁποίαν συσταίνεται ἡ ἀρχή μιᾶς λοιμοκαθάρσεως μεταξύ
τῆς Κερκύρας καί τῆς Τεργέστης εἶναι διότι ἠμπορεῖ ἕνας ἀναχωρῶντας ἀπό
τήν Βιέννην, ὅπου λέγεται ὅτι ἠκολούθησαν κρούσματα χολοῤῥοίας, νά φθάση
εἰς Κέρκυραν εἰς τέσσαρας ἡμέρας, καί νά φέρη μαζύ του τόν μολυσμόν. Ἐγώ
εἶδα, αὐτοπροσώπως, τρεῖς Κυρίους φθασμένους ἀπό τήν Βιέννην, μέ τά δύω
ὕστερα ἀτμόπλοια καί ἐβεβαιώθην καί ἀπό τούς τρεῖς ὁμοφώνως ὅτι ἡ χολοῤῥοία ἡ ὁποία τώρα ὑπάρχει ἐκεῖ δέν εἶναι ἐπιδημικήι. Αὐτήν δέν ἔχει κανέν
ἀπό τά χαρκατηριστικά τῆς χολοῤῥοίας τοῦ παρελθόντος ἔτους, καί δείχνεται
μόνον εἰς ὀλίγας ἀπομωνομένας περιπτώσεις αἱ ὁποῖαι εἰς τούς ἐκεῖ εὐρισκομένους δέν προξενοῦσι τἠν παραμικράν ὑποψίαν. Ἀνίσως ἦτον ἐπιδεκτική νά
φέρεται μέ τήν προσωπικήν συγκοινωνίαν ἤθελε ἔχει τώρα φανῇ, ἀπό πολύν
καιρόν προτήτερα παρά τώρα, εἰς Τεργέστην καί μέσα εἰς τά Αὐστριακά
ἀτμόπλοια· ἀλλά τά πλοῖα ἀναχωροῦν ἀπό Τεργέστην δι’ ὅλα τά μέρη τοῦ κόσμου μέ καθαρά ὑγειονομικά δηλωτήρια. Οὐδέ ἕν μόνον κροῦσμα ἀσθενείας
ἠκολούθησεν εἰς Τεργέστην, ἤ μέσα εἰς τά ἀτμόπλοια αὐτῆς τῆς ἐμποροσυντροφίας, τά ὁποῖα εἶναι, ἕως ταύτην τήν στιγμήν, δεκτά μέ ἐλευθέραν συγκοινωνίαν καί εἰς τάς Πάτρας καί εἰς τήν Σύραν.
Μέ τοιαῦτα πράγματα ἔμπροσθέν μου, ἐάν ἐγώ ἤθελα ἐγκρίνει τήν ἀρχήν
νά μή τά δεχώμεθα εἰς τήν Κέρκυραν δηλ. τό ὁποῖον εἶναι ἰσοδύναμον μέ μίαν
λοιμοκάθαρσιν 25 ἡμερῶν, τοιαύτη ἀρχή ἔπρεπε νά ἐφαρμοσθῆ γενικῶς παντοῦ.
Εἰς τό Λονδῖνον καί εἰς τά Παρίσια, συνέβησαν κρούσματα χολοῤῥοίας, ὡς
κάθε χρόνον ἀκολουθοῦσιν εἰς ταύτην τήν ὥραν ἀνάμεσα εἰς τά μεγάλα πλήθη τοῦ λαοῦια. Ἀπό τό Λονδῖνον ἤ ἀπό τά Παρίσια ἡμπορεῖ τις νά φθάση εἰς τήν
Τεργέστην εἰς ἑπτά ἡμέρας, καί μέ δύο περισσοτέρας εἰς Κέρκυραν. Προβάλλεται λοιπόν νά ἐπιβληθῆ μία λοιμοκάθαρσις 16 ἡμερῶν εἰς ὅλα ταῦτα τά
φθασίματα, διά νά γίνωσι αἱ 25 ἡμέραι αἱ ὁποῖαι θέλονται ἀπαραίτητα;ιβ Καί
ἀφοῦ ὅλη ἡ δυτική καί ἀρκτική Ἤπειρος θέλει μέ τοιαῦτον τρόπον κλεισθῆ διά
τήν Κέρκυραν, ὁποῖαν ἀσφάλειαν θέλω ἔχει. Ἐγώ ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά
ὑπάρχῃ κάποια συγκοινωνία μεταξύ Τεργέστης ἤ Μάλτας καί τῆς Ὀθωμανικῆς Ἐπικράτειας, ὅπου κυριεύει ἕν πλέον ἐλεύθερον σύστημαιγ, ἡ ὁποία συγκοινωνία νά ἤθελε καταστήσει ἀναγκαίαν τήν παραδοχήν παρομοίων προφυλάξεων πρός τό μέρος τῆς Ἀλβανίας, μέ ἀνεκδιήγητον ζημίαν καί στενοχωρίαν ταύτης τῆς νήσου;
Διά τούτους τούς λόγους Εγώ πρέπει νά ἀποποιηθῶ νά ἐγκρίνωιδ κάθε λοι-
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μοκάθαρσιν μεταξύ Κερκύρας καί Τεργέστης, ἐν ὅσῳ ἡ δημοσία ὑγεία εἰς
ἐκείνην τήν χώραν ἀκολουθεῖ νά εἶναι καλή. ἐπροσκάλεσα τόν Πρόξενον τῆς
Α.Μ. ὁ ὁποῖος διαμένει ἐκεῖ νά μέ δώσῃ τήν ἑτοιμοτέραν πληροφορίαν εἰς τήν
περίστασιν ἄν συνέβαινε κάτι τό ὁποῖον νά ἐζητοῦσε τήν διακοπήν τῶν συγκοινωνιῶν, τήν ὁποίαν θέλω διατάξει χωρίς κανένα δισταγμόν.
Ὡς πρός τήν Κεφαλληνία καί τήν Μάλτα, Ἐγώ νομίζω ὅτι μία λοιμοκάθαρσις 20 ἡμερῶν εἰς τήν μία περίστασιν, καί 16 εἰς τήν ἄλλην, ἐξ αἰτίας τοῦ
μεγαλυτέρου ἀποστήματος, νά ἀρχίσουν ἀπό τό φθάσιμον τοῦ πλοίου εἰς τόν
λιμένα τῆς Κερκύρας, θέλει εἶναι πολλά ἀρκετή. Ἡ μεγαλητέρα περίοδος εἰς
τήν ὁποίαν ἡ βάσις τῆς χολοῤῥοίας ὑπέθεσαν ποτέ νά ἔμεινε κρυμμένη εἰς ἕν
πλοῖον, εἰς τήν μετάβασιν του ἀπό ἕνα εἰς ἄλλο λιμένα, εἶναι δεκαέξ ἡμερῶν·
καί εἰς ταύτην τήν περίστασιν εἶναι ἀμφιβολία, μήπως ἡ ἀσθένεια ἡ ὁποία
ἀναφαίνεται μέσα εἰς τό πλοῖον προῆλθεν ἀπό τήν διάβασιν τοῦ πλοίου διά μέσου διεφθαρμένης ἀτμοσφαίραςιε. Ἀλλά εἰς τό μέγα μυστήριον εἰς τό ὁποῖον
ἀναπτύσσεται ἡ διάδοσις τῆς ἀσθενείας, εἶναι πολύ καλλίτερον νά σφάλλωμεν
παραδεχόμενοι ὑπερβολικάς προφυλάξεις.
Συγκατανεύων εἰς τό γενικόν αἴσθημαις, θέλω συμφωνήσει νά μή εἶναι διόλου παραδεκτά τά πλοῖα εἰς τά ὁποῖα ἠκολούθησαν κρούσματα χολοῤῥοίας εἰς
τήν μετάβασίν των εἰς Κέρκυρα ἀπό Κεφαλληνίαν, μολονότι ἐλπίζω ὅτι ὁ καιρός θέλει ὀγλίγωρα καταπείσει τούς πλέον δειλούς περί τῆς σκληρότητος καί
περί τῆς ταχύτητος τοιούτου Κανονισμοῦ.ιζ
Εἶμαι πεποισμένος ὅτι 20 ἡμέραι λοιμοκαθάρσεως, ἡ ὁποία νά ἀρχίσῃ ἐκ
νέου ἀπό τήν στιγμήν εἰς τήν ὁποίαν ἤθελε συμβῆ ἕνας θάνατος ἐντός τοῦ
πλοίου, ἤ εἰς τό λοιμοκαθαρτήριον, ἤθελε εἶναι πλέον παρά ἀρκετόν νά διαφυλάξῃ τήν δημοσίαν ὑγείαν. Ἡ Ἑλλάς γνωστή διά τήν αὐστηρόητα τοῦ λοιμοκαθαρτικοῦ της συστήματος, δέν ἐνόμισε ἀναγκαῖον νά παραδεχθῆ καμμίαν
ἐπιπρόσθετον προφύλαξιν.
Ἕνας ἰατρός ἐστάλθη ἤδη ἀπό τήν Κυβέρνησιν εἰς τό λοιμοκαθαρτήριον
διά νά διαμείνη ἐκεῖ καί νά ἐπιστατῆς τάς ἐργασίας τόσον τῆς ἐκκαθάρσεως,
ὄσον διά τόν αὐστηρόν ἀποχωρισμόν τῶν ἐπιβατῶν.
Ὑποκειμένη ἡ συγκοινωνία μέ τήν Κεφαλληνίαν εἰς τούτους τούς περιορισμούς ἐλπίζω μέ θάῤῥος ὅτι οἱ κάτοικοι τῆς Κερκύρας καί τῆς Ζακύνθου θέλουσι καταπεισθῆ ὅτι αὕτη οὔτε ἠμπορεῖ, οὔτε πρέπει νά διακοπεῖιη. Ἡ δικαιοσύνη καί ἡ φιλανθρωπία τό ἐμποδίζουσι. Οἱ Κεφαλλῆνες ἔχουσι δικαιώματα
καί ὡς συμπολῖται καί ὠς πρῶτοι οἱ ὁποῖοι ὑποφέρουσι μίαν δυστυχίαν τήν
ὁποίαν μόνη ἡ γενναία συμπάθεια ἡμπορεῖ νά γλυκάνη. Νά διορισθῆ εἰς ἐκείνους οἱ ὁποῖοι μέ τάς οἰκογενείας των ἀφίνουσι αὐτήν τήν νῆσον, ἕν ἀκατοίκητον νησίδιον ὡς καταφύγιον, ὅπου ἤθελε τούς λείπει κάθε παρηγορία καί ἀνάπαυσις, ὡς ἀκόμα τά ἀναγκαῖα εἰς τήν ζωήν ἤθελεν εἶναι τό ἴδιον ὡς νά διορισθῶσι αὐτοί νά γίνωσι τόσα θύματαιθ.
Εἰς τήν Ζάκυνθον ἦτον κάποια πρόφασις διά νά διακοπῆ εἰς τήν ἀρχήν ἡ
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συγκοινωνία, διότι τό λοιμοκαθαρτήριον εἰς αὐτήν τήν νῆσον εἶναι εἰς ἄμεσον
ἐπαφήν μέ τήν πόλινκ. Ἕνα δεύτερον λοιμοκαθαρτήριον μέλλει τώρα νά γίνῃ
εἰς ἕν νησήδιονκα, τοῦ ὁποίου ἡ θέσις ὁμοιάζει μέ ἐκείνη τοῦ λοιμοκαθαρτηρίου
τῆς Κερκύρας· καί μέ τοῦτον τόν τρόπον θέλει τελειώσει ἕνας Κανονισμός ὁ
ὁποῖος δέν ἠμπορεῖ παρά νά τείνῃ νά ἐπιβαρύνῃ τό παρόν κακόν.
Δέν εἶναι χρεία νά σᾶς διαβεβαιώσω κύριε Ἀντιπρόεδρε καί τήν Γερουσίαν
περί τῆς ἐπιθυμίας μου νά συνεργασθῆ μέ τάς ἐγχωρίους Ἀρχάς τῆς Κερκύρας, εἰς κάθε μέτρο τό ὁποῖο νά τείνῃ, νά ἡσυχάσῃ τό δημόσιον πνεῦμα καί νά
προβλέπῃ πραγματικῶς περί τῆς γενικῆς ὑγείας. Ὅσον θέλει εἶναι δυνατόν,
μέ ἀνθρώπινα μέσα, νά ἀπομακρυνθῆ ἡ χολοῤῥοία, ἀπό μέρους μου δέν θέλει
ἀμεληθῆ καμμία προφύλαξις. Τά συμφέροντά μας, ὅπως καί ἄν θεωρηθῶσιν,
εἶναι ὅμοια. Ἐγώ εἶμαι ὑπεύθυνος διά τήν ὑγείαν τῶν στρατευμάτων τῆς Βασιλίσσης, καθ’ ὅσον ἐξαρτᾶται ἀπό τούς ὑγειονομικούς Κανονισμούς. Ἔχω
μεγάλην οἰκογένειαν ἡ ὁποία διαμένει μαζύ σας ἐδώ· καί ἡ ἐποχή δημοσίων
παθημάτων ἐπιβάλλει εἰς τόν Ἀρχηγόν κάθε Κυβερνήσεως χρέη εἰς τά ὁποῖα
ἐλπίζω, δέν θέλει μέ εὕρη ἐλλειππῆ. Ἀλλά εἶναι κάποια ὅρια τά ὁποῖα ἐγώ δέν
ἐμπορῶ νά ὑπερπηδήσω, ὑπό τήν ἐπιῤῥοήν ἑνός προσκαίρου, καί ὡς Ἐγώ νομίζω, ὑπερβολικοῦ φόβου. Μία Κυβέρνησις ἔχει χρέος νά ἀποβλέπη εἰς ὅτι εἶναι
δίκαιον καί λογικόν· ἀλλέως τά μέτρα της δέν θέλουσι εἶναι εὐεργετικά ὡς
πρός τόν λαόν. Ἄν εἶναι θέλησις Θεοῦ νά πλακωθῆ αὕτη νῆσος ἀπό μίαν δυστυχίαν, τό μέγεθος τῆς ὁποίας ἐγώ δέν καταφρονῶ τελείως, εἶμαι σταθερά
πεπεισμένος ὅτι ἡ καλλιτέρα πιθανότης νά τήν ὀλιγοστεύσαμεν, θέλει συνίσταται, εἰς τόν γεναῖον συνερισμόν, ἐκπλήρονοντες τά κοινωνικά μας χρέη.
Ἰδού μᾶς παρουσιάζεται σημαντική περίστασις. Τά δραστηριώτερα μέτρα λαμβάνονται ὁλοέν διά νά τεθῶσιν ἡ Πόλις καί τά Προάστεια εἰς κατάστασιν ἐντελεστάτης προετοιμασίας, διοργανίζοντες μίαν Ὑγειονομικήν Ἀστυνομίαν,
ὑπεύθυνον διά τήν καθαριότητα τῶν δρόμων, τῶν ὀψοπωλείων καί τῶν ὑπογείων αὐλακίων, τά ὁποῖα καθώς τώρα εἶναι, ἤθελον γείνη ἡ πρώτη πηγή τοῦ λοιμοῦ. Κάθε ἀγαθός πολίτης δέ πρέπει νά συνεργάζεται μέ τήν Κυβέρνησιν καί
μέ τάς Ἐγχωρίους Ἀρχάς διά νά ἐκτελεσθῶσιν τοιαῦτα μέτρα. Δέν ἔπρεπε νά
συγχωρεῖται ἡ ἐπισώρευσις φυτικῶν ὑλῶν· δέν ἔπρεπε νά ρίπτεται οὔτε νά ἀφίνεται εἰς τούς δρόμους καμμία ἐπιζήμιος οὐσία, παρά εἰς ὥρας διορισμένας ἐις
τάς ὁποίας τά ἀχθοαμάξια ἤθελον στέλλονται τριγύρω νά τά ἀσηκώνωσικβ. Τό
νοσοκομεῖον πλησίον τῆς Πόλεως θέλει ἐφοδιασθῆ μέ κρεββάτια, σκεπάσματα
καί ἰατρικά, ἀπό τά ὁποῖα θέλουσι σταλθῆ μέ ἁρμοδίας ἀναλογίας εἰς τά Διαμερίσματα τῆς ἐξοχῆς. Ὁλοέν συμβιβάζω νά τεθῆ εἰς τάς διαταγάς τῆς
Ἐγχωρίου Κυβερνήσεως κανέν τῶν δημοσίων οἰκοδομημάτων τά ὁποῖα τώρα
κατέχουσι οἱ στρατιῶται, διά νά χρησιμεύση ὡς οἴκημα καταφυγῆς διά τάς
πτωχοτέρας τάξεις αἱ ὁποῖαι κατά τό παρόν κοιμῶνται εἰς οἰκήματα τόσον
στενόχωρα, ὅπου ἡ διαέρωσις καί ἡ καθαριότης δέν εἶναι δυνατόν νά εὑρίσκονται. Εἰς κάθε Διαμέρισμα θέλουσι συστηθῆ ἐπιτροπαί ἀπό τούς κυριοτέρους
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κατοίκους διά νά συνεργάζωνται μέ τούς ἰατρούς διωρισμένους ἀπό τήν Κυβέρνησιν, διά νά ἐκτελεσθῶσιν ὅμοιαι διατάξεις καί εἰς τά χωρία.
Καί ἄν σιμά εἶς ταύτας τάς προφυλάξεις, ὅσοι ἀνήκουν εἰς τήν εὐτυχεστέραν τάξιν τοῦ κόσμου, θέλουν ἐνωθῆ διά νά ἐλαφρύνωσι τά παθήματα τῶν
πτωχῶν ὁμοίων τους, δίδοντές τους καί προσπαθοῦντες νά μή λείπη εἰς τούτους ὑγιεινή τροφή, μέ τοῦτον τόν τρόπον, θέλομεν ἔχει καμωμένον ὅλον ἐκεῖνο
τό ὁποῖον ἡ ἀνθρώπινος φρόνησις ἐμπορῆ νά συμβουλεύσῃ, διά νά ὀλιγοστεύσωμεν, ἄν δέν ἠμπορέσωμεν νά ἀπομακρύνωμεν, τό κακόν τό ὁποῖον μᾶς φοβερίζει.
Εἰς ὅλα ταῦτα τά μέτρα θέλετε ἔχει τήν προσωπικήν μου σύμπραξιν, εἰς
ὁποιονδήποτε τόπον καί εἰς ὁποιονδήποτε καιρόν αὕτη θέλει εἶναι ὠφέλιμος.
Ἀπό μέρους μου ἐπαναπαύομαι εἰς τήν συνδρομήν τῆς Γερουσίας, τῶν ἐγχωρίων Ἀρχῶν, τοῦ Κλήρου, καί τῆς Ἰατρικῆς ἐπιστήμης, διά νά ἀπομακρυνθῆ
κάθε περιττός φόβος, καί ἐν περιπτώσει νά ἤθελεν ἡ Θεία πρόνοια νά ὑποβληθῶμεν εἰς τοιαύτην δοκιμήν, νά δείξωμεν πόσον καλόν εἶναι δυνατόν νά γίνη μέ τήν εὐτολμίαν καί μέ τήν ἡσυχίαν εἰς τήν ἐκπλήρωσιν ἑνός δημοσίου
χρέους.
Ἔχω τήν τιμήν νά εἶμαι
Τῆς Ὑμετέρας Ἐκλαμπρότητος
Ταπεινότατος καί Εὐπεισθέστατος Δοῦλος
Ε. Γ. Ουάρδ
Λόρδος Μέγας Ἁρμοστής
Τῷ Ἐκλαμπροτάτῳ Σέρ Ἀ. Δαμασκηνῷ Ἀντιπροέδρῳ τῆς Γερουσίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
α. Επίσημο Ημερολόγιο τοῦ Προτεκτοράτου είναι το Γρηγοριανό και με αυτό χρονολογούνται τα επίσημα έγγραφα και οι Κυβερνητικές Πράξεις.
β. Το Διάγγελμα αποτείνεται στη Γερουσία, την Κεντρική Κυβέρνηση του Ηνωμένου
Κράτους των Ιονίων Νήσων.
γ. Την Κέρκυρα.
δ. Η λοιμοκάθαρση ήταν σχετική με την απόσταση και το χρόνο ταξιδιού, ώστε, κατά το
διάστημά της, ο φορέας να εκδηλώση την αρρώστια, της οποίας το χρόνο εκκόλαψης υπολόγιζαν εμπειρικά.
ε. Η σκληρότητα των μέτρων είναι καταφανής.
ς. Όπως αναφέρθηκε πολλοί με οικονομικές δυνατότητες, ή εξουσιαστική δύναμη, μπόρεσαν να διαφύγουν από την Κεφαλονιά, παρακάμπτοντας τον αποκλεισμό. Αυτοί αποτελούσαν
θανάσιμο κίνδυνο για τις γύρω περιοχές.
ζ. Μαντούκι, προάστειο της Κέρκυρας που απέχει από την πόλη μισή ώρα. Την ιστορούμενη περίοδο το κατοικούσαν εργάτες, ιδίως χειρόνακτες, και αχθοφόροι του λιμανιού.
η. Πρόκειται για το Αστριακό Λόυδ που απήλαυε ειδικών προνομίων στο Προτεκτοράτο
που παραχωρήθηκαν με συνθήκες.
θ. Πρόκειται για το «πνεύμα των ελευθέρων συναλλαγών» που εδέσποζε την εποχή εκείνη και που ιεραρχεί το θέμα εμπόριο, έναντι του θέματος υγεία.
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ι. Είναι καταφανής η σκοπιμότητα, κατά περιπτώσεις η χολέρα να εμφανίζεται ως επικίνδυνη επιδημία, ή ως ακίνδυνη προσβολή.
ια. Η σύγχυση ανάμεσα στη χολέρα και την εποχιακή δυσεντερία ή τα κρούσματα σαλμονέλας δικαιολογείται από την επιστημονική ανεπάρκεια και τις περιορισμένες γνώσεις σχετιικά με τις επιδημίες.
ιβ. Άλλοι σε 16 και άλλοι σε 25 μέρες υπολόγιζαν το χρόνο επώασης του δονακίου της χολέρας, το οποίο βέβαια αγνοούσαν.
ιγ. Ήταν γνωστοί οι πολύ ελαστικοί όροι που τηρούσαν στη λοιμοκάθαρση οι υγειονομικές
υπηρεσίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Για τούτο και οι επιδημίες ήταν και συχνά και
εντονότερες.
ιδ. Κάθε νόμος, απόφαση, πράξη ή διαταγή, έπρεπε να φέρει την κυρωτική υπογραφή του
Αρμοστή (ή του εκπροσώπου του, Τοποτηρητή), για να τεθεί σε ισχύ.
ιθ. Αναφορά στη γνωστή θεωρία περί μολυσμένης ατμόσφαιρας, που μεταφέρει την επιδημία διά της θαλάσσης (χωρίς φορέα).
ις. Ο πανικός των Αρχών και του πληθυσμού της Κέρκυρας, από το φόβο της επιδημίας
είναι διάχυτος σ’ όλο το διάγγελμα.
ιζ. Τα μέτρα αυτά (του αποκλεισμού της Κεφαλονιάς) ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή πολύ
πριν από το Διάγγελμα του Αρμοστή. Είναι αυτά που οδήγησαν σε λιμοκτονία, και για τούτο
κατακρίθηκαν από όλους τους παράγοντες. Ο Αρμοστής, λίγο καθυστερημένα, προσπαθεί να
μειώσει τις ευθύνες των εκπροσώπων της Προστασίας, μεταθέτοντάς τις με αοριστολογίες σε
άσχετους ώμους.
ιη. Ουσιαστικά οι περιορισμοί κατέληγαν σε διακοπή, γιατί απέκλεισαν τα εμπορικά πλοία
του ταχυδρομείου, και όσο για τα άλλα κανείς πλοιοκτήτης δεν διακινδύνευε εικοσαήμερη κάθαρση με όλα τα επακόλουθά της.
ιθ. Αρχικά η «φιλάνθρωπη διάθεση» του Αρμοστή προκαλεί ευνοϊκά συναισθήματα. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε πως, όλοι οι φυγάδες από την Κεφαλονιά ανήκουν στο κυβερνητικό
στρατόπεδο και μάλιστα ήταν από τα κορυφαία στελέχη του, έτσι θα αποτελούσε πολιτική
αστοχία, ή, έστω λεκτική, καταδίκη τους.
κ. Το λοιμοκαθαρτήριο της Ζακύνθου ιδρύθηκε από τους Βενετούς κοντά στον ναό του
Αγίου Νικολάου εις Κήπους.
κα. Το νέο λοιμοκαθαρτήριο ιδρύθηκε από τους Άγγλους, στα 185, στο νησάκι Πελούζο.
κβ. Τα μέτρα, και για τη σημερινή ακόμα εποχή, είναι αξιόλογα και αποδοτικά.
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η ΨΥχικη ΝΟσηση τΟΥ Μιχαηλ Μητσακη
στηΝ κΕΡκΥΡα (1896)
και τα Εσχατα λΟΓΟτΕχΝηΜατα τΟΥ
Γεώργιος Ν. αντωνακόπουλος
ομότιμος καθηγητής της ιατρικής σχολής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ο Μιχαήλ Μητσάκης (1863;-1916) (Εικ. 1) αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς αλλά και πλέον τραγικούς Έλληνες λογοτέχνες. τα έξοχα
διηγήματά του και οι εξαίρετες ταξιδιωτικές σημειώσεις του κατέχουν σημαντική θέση στην ελληνική λογοτεχνία.
το λογοτεχνικό τάλαντό του εκδηλώθηκε πολύ ενωρίς. σε μαθητική ηλικία εξέδιδε στην σπάρτη την χειρόγραφη εφημερίδα ταΰγετος, ενώ σε πολύ
νεαρή ηλικία έλαβε τον έπαινο διαγωνισμού διηγήματος, που είχε προκηρύξει
το λίαν έγκυρο περιοδικό Ἑστία.
Δυστυχώς όμως για αυτόν και για τα ελληνικά γράμματα, ενωρίς επίσης
άρχισε να εκδηλώνει ιδιόρρυθμη συμπεριφορά, θλιβερό προάγγελο των όσων
έμελλε να ακολουθήσουν.
Ο Μ. Μητσάκης πραγματοποίησε δύο δημοσιογραφικές επισκέψεις στην
κέρκυρα (Εικ. 2). την πρώτη, το 1887, τη δε δεύτερη από τον απρίλιο του
1894 έως τον ιανουάριο του 1895.
κατά την πρώτη διαμονή του στην κέρκυρα, την προσοχή του ήλκυσε το
Ψυχιατρείο κερκύρας, πρωτοποριακό –τότε– νοσηλευτικό ίδρυμα, το οποίο o
Μιχαήλ Μητσάκης περιέγραψε σε εκτενές άρθρο του, δημοσιευθέν στο λίαν
έγκυρο περιοδικό Ἑστία1.
κατά την δεύτερη διαμονή του στην κέρκυρα, το 1894, ο Μητσάκης γνωρίστηκε μεταξύ των άλλων και με τους εκδότες της εβδομαδιαίας βραχύβιας
τοπικής εφημερίδας αστραπή (Εικ. 3) ανδρέα Βρανά και τον αγνώστων λοιπών στοιχείων χ.κ. Έγραψε τότε η εν λόγω εφημερίδα στο υπ’ αριθμόν 28
φύλλο της, της 27ης Νοεμβρίου 18942:
1. Μιχαηλ Μητσακησ: «Εἰς τὸν οἶκον τῶν τρελλῶν». Ἑστία, τ. κΓ΄, αρ. φύλλου 585,
αθήνα, 15-3-1887, σελ. 165-169.
2. σελ. 3, στήλη 3.
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«Ἀπὸ τὸν περασμένον Ἀπρίλιον ὁ κ. Μητσάκης, ὁ γνωστότατος λογογράφος, διαμένει εἰς τὴν πόλιν μας, τὴν ὁποίαν δὲν εἶναι καὶ πρώτην
φορὰν ποῦ ἐπισκέπτεται, μελετῶν τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα καὶ γράφων κοινωνικὰς σελίδας, ὁποίας πολλάκις ἔχει δημοσιεύσῃ, λίαν πρωτοτύπους
καὶ ἐκκεντρικάς. Γράφει καὶ γράφει καθημερινῶς, ἀκούραστος πάντοτε, πλήρης δυνάμεως καὶ σφρίγους καὶ καμμίαν ἡμέραν θὰ μᾶς
ἐκπλήξῃ μὲ νέαν σειρὰν “κοινωνικών σελίδων”, εἰς τὰς ὁποίας ἐνσταλάζει πάντοτε ὅλην τὴν ζωήν, ὅλην τὴν θέρμην τῆς νευρώδους του φαντασίας. Ἄς ἑτοιμάσωμεν λοιπὸν ὅλοι τὰ ἐξασθενισμένα μας νεῦρα εἰς
ἰσχυρὸν ἠλεκτρικὸν κλονισμόν, εἰς σωτηρίαν ἐκ τῆς κοινωνικῆς νάρκης
διέγερσιν, τὴν ὁποίαν πάντοτε ἐπιφέρει ἡ γραφὶς τοῦ κ. Μητσάκη, ἡ ἐπί
τινας μῆνας ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ παραβύστῳ ἐργαζομένη».
τρεις εβδομάδες αργότερα, στο υπ’ αριθμόν 31 φύλλο της αστραπής, της
18ης Δεκεμβρίου 1894, δημοσιεύτηκε το μέχρι τούδε αθησαύριστο (;) αφήγημά του «τὸ κάρρο τῶν αἱμάτων»3 (Εικ. 4), το οποίο ο Μητσάκης έγραψε λίγες ημέρες πριν από την ψυχική κατάρρευσή του. το υπέγραψε με το αλλόκοτο ψευδώνυμο Ζέφυρος Παγόδας. το εν λόγω αφήγημα φέρον τον υπέρτιτλο
«κερκυραϊκαί Εἰκόνες», έχει ως εξής:

τΟ καΡΡΟ τΩΝ αιΜατΩΝ
Γκρὰ, γκρὰ, γκρὰ περνᾷ μὲ τοὺς τέσσαρας μικροὺς τροχούς του, μὲ τὸ
μακρουλό του κασσόνι, ποῦ τὸ σέρνει ἕνα μόνον ἄλογον καὶ τὸ ὁδηγεῖ
ἕνας μόνον ἄνθρωπος – τὸ κάρρο τῶν αἱμάτων.
καὶ ὁ ἄνθρωπος καὶ τὸ ἄλογο καὶ τὸ κασσόνι καὶ οἱ τροχοὶ εἶναι ὅλα
βουτηγμένα ’ς τὸ αἷμα, ’ς τὸ αἷμα τὸ κόκκινον, ’ς τὸ αἷμα τὸ ἀχνίζον,
’ς τὸ αἷμα ποῦ στάζει στάλες-στάλες κάτω ’ς τὴ γῆ, σὰν ἕνας-ἕνας
στεναγμὸς τῶν τόσων θυμάτων ποῦ τὸ ἔχασαν, ἡ ψυχή των λὲς καὶ
πτερυγίζει ἐπάνω ’ς τὸ αἷμα ἐκεῖνο τὸ κόκκινον, ’ςτὸ αἷμα τὸ ἀχνίζον...
καὶ εἶνε ὅλα φρικώδη, ὅλα ἄγρια, ὅλα εἰδεχθῆ τὴν ὄψιν καὶ ὁ ἄνθρωπος καὶ τὸ ἄλογο καὶ τὸ κασσόνι· καὶ οἱ τροχοὶ – ἔτσι καθὼς εἶνε βουτιγμένα ’ς τὸ αἷμα.
κ’ αἱματοβαμμένον, ἀπαίσιον, φρικῶδες τὸ κάρρο τῶν αἱμάτων διασχίζει τοὺς δρόμους, τὰς πλατείας, τὰς ἐξοχάς καὶ τρέχει νά φθάσῃ
ἐκεῖ ὅπου ἡ ἄσπλαχνος, ἡ ανηλεὴς μάχαιρα, ἡ μάχαιρα τοῦ δημίου –τοῦ
μακελλάρη ἤθελα νὰ εἴπω– πλήττει δολοφονικῶς τ’ ἀθῷα, τ’ ἀνύποπτα

3. σελ. 4, στήλη 1.
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θύματα, τὰ ὁποῖα ὑπό τὰ ἄνανδρα ἐκεῖνα κτυπήματα πίπτουν στενάζοντα, ἀγωνιῶντα, ἀσπαίροντα...
Φθάνει ἐκεῖ τὸ ἀπαίσιον φορεῖον καὶ παραλαμβάνει τὸ φορτίον του, τὸ
ὁποῖον σύγκειται ἀπὸ τόσα νωπά, σπαρταριστά, στενάζοντα, οὕτως
εἰπεῖν, ἀκόμη σώματα, σώματα γδαρμένα, φρικώδη, ἐλεεινά, ἀγνώριστα,
τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀκόμη τούς τελευταίους τιναγμοὺς τῶν μυῶν των, καὶ
κατάκεινται, ἄλλα ὕπτια, ἄλλα πρινῆ, ἄλλα πλαγιασμένα μὲ τὸ ἕνα πόδι
κομμένο καὶ ἀλλοῦ πεταμένο, μὲ τὸ ἄλλο κρεμασμένο ἔξω, μὲ τὸ κεφάλι
γυρμένο πρὸς τὸν οὐρανό, μὲ τὰ μάτια ὀρθάνοιχτα καὶ φρικωδῶς ἀτενίζοντα, ἔτσι καθὼς ἦσαν γυμνὰ ἀπὸ τὸ δέρμα ποῦ τὰ ἐσκέπαζε – λὲς καὶ
ἔβλεπαν ἀκόμη τὸν φρικαλέον ἐκεῖνον τόπον, τὸ σφαγεῖον.
καὶ εἰς κάθε τίναγμα τοῦ κάρρου τὰ πλαδαρά, τὰ λιπώδη ἐκεῖνα
κρέατα τινάζονται, ταλαντεύονται καὶ αὐτά. καὶ τὸ αἱματοβαμμένο,
τὸ φρικῶδες ἐκεῖνο κάρρο, ὅπου καὶ ἄν διαβαίνῃ, ἀφίνει πίσω του λωρίδα
αἵματος καὶ σκορπίζει γύρω τὴν βαρεῖαν ὀσμήν τοῦ νωποῦ του φορτίου.
Παρέκει, εἰς τὸ ἀντικρυνὸ μέρος βλέπω νὰ προβαίνουν δύο λευκοφορεμένες δεσποινίδες· τὸ μαγικὸν χρῶμα ποὺ σκορπίζει ὁλόγυρα ἡ κερκυραϊκὴ φύσις ἐστεφάνωνε τὸ τρυφερό τους πρόσωπο, τὸ βελουδένιο.
σταματοῦν καὶ ἀφίνουν τόπο νὰ διαβῇ τὸ αἱματοκυλισμένο κάρρο καὶ
τὸ κυττάζουν καὶ τὸ παρατηροῦν μὲ ἀπάθεια, ποῦ δὲν ἁρμόζει εἰς εὐαίσθητα φυλλοκάρδια.
χίλιες δυὸ ἀντίθεσες γεννῶνται εἰς τὸν νοῦν μου· εἰκόνες φρίκης καὶ
καλλιτεχνικῆς ἐξάρσεως, εἰκόνες ζωῆς καὶ θανάτου προβάλλουν
ἐμπρός μου. καὶ τὸ ἀπαίσιον ἐκεῖνο γκρὰ-γκρὰ τοῦ καταφορτωμένου,
τοῦ αἱματωμένου κάρρου διαπερᾷ τὰ ὦτα μου ὡς τρανταγμὸς τῆς κολάσεως. καὶ στρέφω τὸ πρόσωπον ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος καὶ βλέπω τὴν
ὤμορφη φύσι νὰ γελᾷ καὶ νὰ καμαρώνεται μὲ τὸ ἡλιόλουσμά της καὶ
φαιδρύνεται ἡ καρδιά μου, ἐνῷ τὸ κάρρο τῶν αἱμάτων διασχίζει τοὺς
δρόμους γιὰ νὰ φθάσῃ γοργά ἐκεῖ ὅπου τὰ ἄλλα πτώματα κομματιάζονται, ζυγίζονται καὶ παραδίδονται εἰς τὰ σαρκοβόρα λογικά.
Ζέφυρος
Παγόδας
λίγες ημέρες μετά την δημοσίευση του «κάρου τῶν αἱμάτων» η ψυχική
νόσος του Μιχαήλ Μητσάκη παρουσίασε δραματική επιδείνωση, με συνέπεια
να τεθεί πρόωρα οριστικό τέλος στην εξαιρετικώς γόνιμη θητεία του στα
γράμματα και στην δημοσιογραφία, να καταστούν δε ιδιαιτέρως τραγικά τα
τελευταία είκοσι έτη της ζωής του.
την πρωτοχρονιά του 1895, ενώ ο Μιχαήλ Μητσάκης είχε ήδη εγκλεισθεί
προσωρινώς στο Ψυχιατρείο κερκύρας, αναδημοσιεύτηκε εκ του ημερολογίου Ρωμηοῦ-σκρίπ στην αστραπή, υπό τούς επιτίτλους «ταξειδιωτικαὶ ση-
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μειώσεις» και «Εἰκόνες καὶ σκηναί», το έξοχο αφήγημά του «Παναγία ἡ Μεγαλομμάτα»4. στην ίδια σελίδα της αστραπής δημοσιεύθηκε και το ποίημά
του «στο λεύκωμά της»5, γραμμένο την Πρωτοχρονιά του 1895.
λίγο αργότερα εσίγησε και η «αστραπή».
σημαντικά στοιχεία για τη δεύτερη επίσκεψη του Μητσάκη στην κέρκυρα, την εκεί νόσησή του καθώς και τη μετέπειτα τραγική κατάσταση, υπό την
οποίαν περιφερόταν στην αθήνα, τελών εν παραφροσύνη, περιέχονται σε άρθρο
του χ.κ. (συνεκδότη της αστραπής), το οποίο δημοσιεύτηκε, λίγο μετά την
αναγγελία του λυτρωτικού θανάτου του Μιχαήλ Μητσάκη, στο φύλλο της
1ης/14ης ιουλίου 1916 της εκδιδομένης τότε στο λονδίνο εβδομαδιαίας εικονογραφημένης ομογενειακής εφημερίδας Ἡ Ἑσπερία6. το πλήρες κείμενο του
εν λόγω άρθρου έχει ως εξής:

Μιχ. Μητσακησ
(αναμνήσεις)
Ἀνηγγέλθη ἐξ Ἀθηνῶν ὁ θάνατος τοῦ Μιχ. Μητσάκη ἑνὸς ἐκ τῶν ὁλίγων δυνατῶν λογογράφων τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος.
Ἐγνωρίσαμεν τὸν Μητσάκην τὴν τελευταίαν περίοδον τῆς φιλολογικῆς του ζωῆς εἰς τὴν κέρκυραν πρὸ δεκαὲξ καὶ πλέον ἐτῶν. Εἶχεν
ἔλθῃ ἐκεῖ χάριν ἀναπαύσεως καὶ ἀναψυχῆς, ἦτο δὲ πεπρωμένον ἐκεῖ
εἰς τὸ γαλήνιον νησὶ νὰ διαταραχθοῦν αἱ φρένες του καὶ νὰ χαθῇ ἀπὸ
τὴν φιλολογικὴν ζωὴν ἐπὶ τόσα ἔτη μέχρις οὗ πρὸ ἡμερῶν ἐχάθη καὶ
ἀπὸ τὴν ζωὴν ἐντελῶς. Ἔζη εἰς τὴν κέρκυραν ἐντελῶς ἄσμιγος καὶ
ἀπομονωμένος· ἦτο φυσικὰ ἀκοινώνητος καὶ οὔτε εἰς τοὺς φιλολογικοὺς κύκλους τοῦ τόπου ἠθέλησε ν’ ἀναμιχθῇ. Ἀδιάλλακτος, μὴ ἀναγνωρίζων σχολὰς καὶ δασκάλους ἀπέφυγε τὴν γνωριμίαν τους. Δὲν
θὰ ἦναι ὑπερβολὴ νὰ εἴπῃ κανεὶς ὅτι οἱ μόνοι τοῦ τόπου μὲ τοὺς ὁποίους ἐσχετίσθη ἦτο ὁ γράφων τὸ σημείωμα τοῦτο καὶ ἄλλος νεαρὸς τότε ἐπίσης συνάδελφος ὀ κ. Βρανᾶς μὲ τὸν ὁποῖον ἐξεδίδομεν τὴν κερκυραϊκὴν «Ἀστραπὴν» – ἧς ἡ ἐπιτυχία, χάρις εἰς κομματικοὺς διωγμοὺς τῆς ἐκεῖ παλαιοκομματικῆς σπείρας κατέληξε ὅπως ἡ ἐπιτυχία

4. Ἀστραπή, κέρκυρα, αρ. φύλλου 33, 1η ιανουαρίου 1895, σελ. 3, στήλη 1.
5. το εν λόγω ποίημα, το οποίο ο Μ. Μητσάκης επίσης υπέγραψε με το ψευδώνυμο Ζέφυρος Παγόδας, έχει ως εξής: «στὸ λεύκωμά της»: «λούλουδ’ ἀμάραντα, παρθένα, / στὸ δρόμο
ποῦ τὸν λέν, Ζωὴ / στρώνω γιὰ νὰ διαβῇς. Μ’ ἄν ἕνα / Ἐκεῖ διαβάτη μὲ πνοὴ / σβυσμέν’ ἰδῇς
ἀπὸ τὸν πόνο, / Γύρνα τὰ μάτια σου τὰ μαῦρα / καὶ ’ςτὴ φτωχή του τὴν καρδιὰ / χῦσε τοῦ
στήθους σου τὴ λαύρα... / Γιὰ μοναχὴ παρηγοριὰ / αὐτὸ ζητάει, αὐτὸ καὶ μόνο».
6. χ.κ.: «Μιχ. Μητσάκης». Ἡ Ἑσπερία. Έτος α΄, αρ. φύλλου 28, λονδίνο, 1/14 ιουνίου
1916, σελ. 447.
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μερικῶν ἐγχειρήσεων περὶ ὧν εὐφήμως οἱ γιατροὶ λέγουν: «ἡ ἐγχείρησις ἐπέτυχεν, ἀλλ’ ὁ ἐγχειρηθείς ἀπέθανεν». Ὁ Μητσάκης μᾶς ἦτο
γνωστὸς ἐκ τῶν ἐν τῇ παλαιᾷ «Ἑστίᾳ» καὶ τῇ «Ἀκροπόλει» διηγημάτων, τὰ ὁποῖα μᾶς εἶχαν κάμῃ ζωηροτάτην ἐντύπωσιν, ὅταν δ’ ἐμάθαμεν ὅτι ἐπεσκέφθη τὴν νῆσόν μας ἐπροσπαθήσαμεν νὰ τὸν πλησιάσωμεν. Ὁ Μητσάκης ἦτο πολὺ καλὸς καὶ συμβιβαστικὸς εἰς νεόβγαλτα
φυντάνια καὶ θαυμαστάς του καὶ τοῦτο κατέστησε τὰς σχέσεις μας
οἰκειοτάτας.
Ἐκάθητο εἰς ἕνα σπίτι εἰς τὰ Μουράγια μὲ βορεινὴν πρόσοψιν πρὸς
τὴν θάλασσσαν, τὸ νησὶ τοῦ Βίδου καὶ τὸ πάρα-πέρα λαζαρέτο, καὶ μὲ
τὸν ὑψηλὸν Παντοκράτορα ἐπισκύπτοντα μὲ μελαγχολικὸν μεγαλεῖον.
Πολλάκις τὸν εὑρήκαμεν ἐκεῖ χωμένον εἰς τὰ χειρόγραφά του. Ἦτο
μαρτύριον νὰ τὸν βλέπῃ κανεὶς γράφοντα· ἡ πέννα καὶ ἡ μύτη του ἔγγιζαν κυριολεκτικῶς τὸ χειρόγραφον, τοῦ ὁποίου οἱ χαρακτῆρες ὑπὸ ἔποψιν καθαρογραφικὴν μόνον μὲ τοῦ Γαβριηλίδη συνηγωνίζοντο. Μίαν
φορὰν ἐτολμήσαμεν τὴν ἐρώτησιν, εἰς τὸ Ζαχαροπλαστεῖον ποῦ ἐτσαλαβουτοῦσε μὲ τὴ μύτη τὸ πιάτο τῶν γλυκισμάτων:
– Μὰ γιατὶ, κ. Μητσάκη, μὲ τὴν φοβερὰν αὐτὴν μυωπίαν δὲν φορᾶτε
ματογυάλια;
– Εἶναι ἀμφίβολη, φίλε μου, ἡ ἐνέργειά τους........
Ὀλιγόλογος, συγκεντρωμένος εἰς τὸν ἑαυτόν του, ἐπιγραμματικώτατος εἰς τὰς ἐκφράσεις, παρατηρητὴς βαθύτατος μέχρι νοσηρότητος,
μὲ τὴν παράξενη κορμοστασιά του ποῦ ἔλεγες ὅτι φρυμάσσει,
φ ε ρ μ ά ρ ε ι πρὸς ἐπίθεσιν, δὲν ἦτο ἰδεώδης συμπεριπατητής καὶ συνομιλητὴς, ἀλλ’ εἶχε τὴν αἴγλην τῆς προσωπικότητός του, ἡ δὲ ὀξύνοια
καὶ ἡ δριμύτης τῶν ὀλίγων του ἐκφράσεων σᾶς ἀπεζημίωνεν.
Μίαν ἡμέραν ποῦ ἡ θάλασσα ἐβογκοῦσε κάτω ἀπὸ τὸ σπίτι του, ἡ δὲ
φθινοπωρινὴ ὄψις τοῦ οὐρανοῦ ἐνέπνεε βαθεῖαν μελαγχολίαν, προσέβλεψε πρὸς τὸν Παντοκράτορα μὲ ἔξαψιν καὶ εἶπε:
– Εἶμαι Βασιλιᾶς ἐδῶ, στὸ φρούριόν μου· τὰ στοιχεῖα μοῦ προσφέρουν τὰς τιμάς.
Ὁ Μητσάκης ἔγραψεν εἰς τὴν κέρκυραν σειράν διηγημάτων καὶ
ἐντυπώσεων – τὰ τελευταῖα προϊόντα τῆς διανοίας του, ἄν ἐξαιρέσῃ κανεὶς δύο-τρία πραμματάκια ποῦ ἐγράφησαν βραδύτερον, εἰς μικρὰς
ἀναλαμπὰς τῆς διανοητικῆς του κρίσεως.
τότε ἔγραψε τὸ ἔξοχον «Ἡλίου Δύσις7» καὶ τρία-τέσσαρα ἄλλα δημοσιευθέντα εἰς τὴν «Ἀκρόπολιν»· τότε ἔγραψε καὶ τὸ μικρούλικο «Παναγία ἡ Μεγαλομμάτα» – ἐντύπωσιν ἀπὸ ἐκκλησίδιον ναυτικὸν κάτω-

7. Εννοεί το «Ἡμέρας δύσις».
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θεν τῶν Μουραγίων, πληττόμενον ἀπὸ τὰ κύμματα, καὶ τὸ ἔστειλεν ἐκ
κερκύρας τηλεγραφικῶς εἰς τὸ «Ἡμερόλογιον τοῦ Μποέμ». Ἀνωνύμως δὲ μᾶς ἔγραψεν εἰς τὴν «Ἀστραπὴν» μικρὰν ἐ ν τ ύ π ω σ ι ν ἐπισκέψεώς του εἰς τὸ σφαγεῖον. Μία αἱμοσταγὴς ἀληθῶς, ρεαλιστικωτάτη περιγραφὴ σφαγῆς χοίρων καὶ μεταφορᾶς αὐτῶν ἐπὶ αἱματοβρέκτων
κάρρων! Ἄν καλῶς ἐνθυμούμεθα ὁ τίτλος τῆς ἐ ν τ υ π ώ σ ε ω ς ἦτο:
«κάρρα αἱμάτων». καὶ αὐτὸ ἴσως εἶναι τὸ τελευταῖον γραφὲν ὑπ’
αὐτοῦ ἐν κερκύρᾳ. Ὅταν μετὰ 2-3 ἡμέρας ἐπήγαμε νὰ τὸν ἴδωμεν εἰς
τὸ σπίτι του, ἡ νοικοκυρά του μὲ πολλὴν θλίψιν μᾶς εἶπεν:
– τὸν ἐπῆραν, παιδί μου, τὸν ἐπῆραν. τὶ κακὸ μεγάλο! Πῶς τοῦρθε
ἔτσι στὰ καλὰ καθούμενα.
– τὶ τρέχει;
– Xτὲς εἶχε λάβῃ ἑκατὸ φράγκα ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα· ἄξαφνα βλέπει ἔξω ἕνα ρ ό μ π α - β έ κ ι α (παλαιοπώλην τοῦ δρόμου) τὸν κράζει
καὶ τοῦ δίνει ἕνα σωρὸ λεφτά. κράζει ἄλλον καὶ ἄλλον καὶ τοὺς δίνει
τὸ ἴδιο. Ἐγὼ ἐκύτταξα σαστισμένη. Ἔπειτα βάζει τὶς φωνές, κλειέται στὸ δωμάτιο καὶ ἀρχίζει πιστολιὲς στὸν τοῖχο... Ἔτρεξαν οἱ γειτόνοι, οἱ χωροφύλακες καὶ τὸν ἔπιασαν. τὶ κρίμα, τὶ χρυσὸς ἄνθρωπος,
τὶ καλὴ καρδιά.
Ἀπὸ τότε ὁ Ἕλλην Μωπασὰν –ἔτσι, τῶν ἀναλογιῶν τηρουμένων,
τὸν ὠνόμασαν μερικοὶ– ἔζη ἀπεθαμένος πνευματικῶς. Εἶχεν ὅμως
στιγμάς ἀναλαμπῆς καὶ γαλήνης. Μετὰ πολλὰ χρόνια, ἐνῷ συνομιλοῦσα μὲ φίλον ἔξωθεν τῶν Γραφείων τῆς «ακροπόλεως». Εἰς τὴν
ὁδὸν σταδίου, ἐφάνη μακρόθεν γέρων, σκυφτὸς μὲ τὴν ρεμπούμπλικα
χωμένη ὡς τὰ μάτια, περπατῶν στρεβλὰ χωρὶς διεύθυνσιν, ἐξετάζων
ἠρέμα τὰ πέριξ:
– τὸν βλέπεις αὐτὸν ποῦ ἔρχεται; μοῦ λέγει ὁ φίλος. Εἶναι ὁ Μητσάκης.
Ἐστάθημεν καὶ οἱ δύο μὲ κάποιαν συστολὴν διὰ νὰ μὴ προκαλέσωμε τὴν προσοχὴν του. Ἀλλ’ αὐτός μὲ τὴν ἔμφυτον δημοσιογραφικὴν μυρουδιὰ μᾶς ἐνόησεν· ἐπλησίασε πολὺ, μᾶς περιεργάσθη ἐκ
τοῦ συστάδην μὲ τὴν μυωπική του ματιὰ καὶ πρὸς μεγάλην τῶν δύο
μας ἔκπληξιν μοῦ ἀπευθύνει τὸν λόγο:
– Πῶς ἐσὺ ἐδῶ; Kαὶ ποῦ ἄφησες τὴν ὡραίαν κέρκυραν καὶ τὴν
ἐφημερίδα σου; καλήτερα ἦτον ἐκεῖ.
Kαὶ ἔφυγε χωρὶς νὰ περιμείνη ἤ νὰ φανῇ θέλων ἀπάντησιν. Ἦτο
στιγμιαία ἀναλαμπὴ τῆς σβυσμένης διανοίας του. τὸ μάτι του δὲν ἐσπιθοβολοῦσε ὅπως ἄλλοτε· δὲν ἦτο ὁ σφριγηλὸς ἄνδρας μὲ τὸ μαῦρο μοῦσι
καὶ τὴν βαθύτατα ἐντυπωτικὴν φυσιογνωμίαν. Ἦτο ξεθωριασμένον γερόντιον, θλιβερόν θέαμα διὰ τοὺς γνωρίσαντας αὐτὸν ἐν τῇ ἀκμῇ του.
χ.κ.
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ABSTRACT

“The last writings and mental collapse of Michael Mitsakis, Corfu, 1896”

G.N. Antonakopoulos
Michael Mitsakis (1863?-1916), an important but tragic Greek writer,
visited Corfu in 1887 and 1894 while working as a journalist. Inspired by the
beauty of the island and its agreeable cultural environment, he wrote some of his
best pieces. Unfortunately, they were also his last because in December 1894 he
became insane, never to recover.
During his stay in Corfu, Mitsakis became associated with the two editors of
Astrapi (Lightning), the local weekly newspaper. This paper published “The
Cartwheel of Blood” which was probably his last short story: it described the
transfer of animals from the slaughter house to butchers’ shops.
Mitsakis was committed to the Athens Psychiatric Hospital, where he died in
1916. Soon after his death, one of the editors of Astrapi wrote a full page article
for Hesperia, a London-based weekly Greek language newspaper, describing
conversations with Mitsakis and his bizarre behavior following the onset of his
insanity.
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ΠαΡαΡτηΜα ΕικΟΝΩΝ

Εικ. 1. Ο Μιχαήλ Μητσάκης. από την εικονογράφηση του βιβλίου
«τὰ ἀγαπημένα μου διηγήματα», τόμος Β΄, Ἐπιμέλεια: Ἄλκη κ. τροπαιάτη-Δημήτρη
Γιάκου. Ἐκδόσεις Μ. Πεχλιβανίδη & σιας. Ἀθῆναι, ἀ. ἐ. σελ. 195.

Εικ. 2. το παλαιό Φρούριο και το λιμάνι της κέρκυρας. στερεοσκοπική φωτογραφία
(τέλη 19ου αιώνα). από το αρχείο του συγγραφέα.
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Εικ. 3. Οι λογότυποι της βραχύβιας εφημερίδας «αστραπή» της κέρκυρας.
Εκ του ατελούς «σώματος» της εν λόγω εφημερίδας του αποκειμένου
στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. η «αστραπή» αντιπολιτευόταν
τον χαρίλαο τρικούπη και διακρινόταν για τη μαχητικότητά της.

Εικ. 4 α & Β. το αρχικό και το τελικό τμήμα της ταξιδιωτικής εντυπώσεως
«τὸ κάρρο τῶν αἱμάτων» του Μιχαήλ Μητσάκη, όπως αυτή δημοσιεύθηκε
στο υπ’ αριθμόν 31 φύλλο της «Ἀστραπής», της 18ης Δεκεμβρίου 1894, σελ. 4, στήλη 1.
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σχΕση ιατΡΟΥ-ασΘΕΝη: ΕΠταΝησιακΕσ ιΔιαιτΕΡΟτητΕσ
Νικόλαος χ. Ραζής
Δρ ιατρικής, Δ/ντής κ.Υ. καλαβρύτων

η σχέση ιατρού-ασθενούς αναφέρεται από αρχαιοτάτων χρόνων. Είναι
γνωστή η ρήση του ιπποκράτη «η ιατρική υπάρχει από ανέκαθεν. Έχει βρεθεί και η αρχή και ο δρόμος της. Όσα βρέθηκαν είναι πολλά... και άλλα πρόκειται να βρεθούν, στηριζόμενοι στα γνωστά και αναζητώντας τα υπόλοιπα»1.
η έννοια της επικοινωνίας έχει εισέλθει στην ιατρική επιστήμη πολύ αργότερα. σύμφωνα με τον Rh. Blum (1966) είναι: κλινική Δεξιότητα Επαρκής. Διδαγμένη Επικοινωνία. Διδαγμένη Δεξιότητα. Διαφορετικότητα Διδασκαλία και Εκμάθησης. τεκμηριωμένος τρόπος Διδασκαλίας. Ενιαία και
συντονισμένη Δεξιότητα Διδασκαλίας2.
η σημαντικότητα γιατρού-ασθενούς καθορίζει μία σημαντική Επίδραση
ειδικά στην Γενική ιατρική: Διάγνωση-Θεραπεία-Επανένταξη. Ουσιαστική
και αμφίδρομη ανθρώπινη Διάσταση. Παρέχει Προσωπική ικανοποίηση και
αμοιβαίο σεβασμό3.
στην εποχή μας υπάρχουν σημαντικά υποδείγματα σχέσης γιατρού-ασθενούς: Ενεργητικότητας-Παθητικότητας (π.χ. Επείγοντα-χειρουργεία). καθοδήγησης-συνεργασίας (π.χ. Έκτακτα-Εμπύρετα). Ώριμης συμμετοχής
ασθενούς (π.χ. χρόνια Νοσήματα: σΔ-αΥ, αγωγής Υγείας). (T. Szas
(1973) - E. Frieman (1972), Ο ασθενής καθοδηγεί και ο Γιατρός συνεργάζεται. E. Friedson (1972). Διά μέσου αυτών των τρόπων φτάνουμε στη γνωστή
ρήση του ιωάννη αντωνόπουλου «O άνθρωπος, δεν είναι νησάκι στον ωκεανό»,
θέλοντας να επιβεβαιωθεί η σφαιρικότητα της σχέσης γιατρού ασθενούς2,3.
σήμερα δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις εκδηλώσεις εξωλεκτικής επικοινωνίας οι οποίες εκφράζονται με πολλούς τρόπους όπως Διαρροές αλήθειας-διαίσθηση. Εμφάνιση. Εκφράσεις προσώπου. Βλέμμα. στάσεις και κινήσεις σώματος. Επιμέρους περιοχές επιρροής – ζωτικός χώρος. Διαρρύθμιση –διάταξη
θέσεων– ατμόσφαιρα χώρου2,3.
Όπως είναι γνωστό, υπάρχουν διάφοροι τρόποι επικοινωνίας. ανάμεσά
τους ανευρίσκονται οι λεκτικός και ο Μη λεκτικός (πρωτεύων) Ένα μήνυμα
μπορεί να συνδυαστεί με 1 διαφορετικές χειρονομίες και 25 διαφορετικές εκφράσεις προσώπου2.
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η σχέση γιατρού-ασθενούς αρχίζει από τους αρχαιοελληνικούς χρόνους
και όπως είναι φυσικό, με τον καιρό, έχουν προκύψει διάφορα ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα και θεσμικά θέματα: Οικογενειακού προγραμματισμού.
τεχνικής γονιμοποίησης. Ευθανασίας. Ψυχολογικής αρτιότητας. Υποχρεώσεων. Φιλανθρωπίας. Φιλαλήθειας. κοινωνικού χρέους. ανθρωπιστικών και
θρησκευτικών αξιών2,3.
Επιπλέον, διάφορα θέματα σχετίζονται με την κοινωνική θέση του ασθενούς (απομόνωσή του σε πρωτόγονες φυλές) απέχθεια. (αμαρτία, τιμωρία,
κακοδαιμονία). αρχαία Ελλάδα – Μεσοποταμία. Φιλήμων (3 π.χ.). σε
αυτά, βασίζεται και το λεχθέν «Πόσο άσχημα περνά κάθε ιατρός όταν κανείς
δεν αισθάνεται άσχημα» Ζήνων (336-264 π.χ.) που σαφώς έχουν επηρεάσει
αυτή τη σχέση2,4.
Πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν προσπαθήσει να θέσουν πάνω στο ίδιο
θέμα διάφορους κανόνες: κώδικας χαμουραμπί (Βαβυλωνία 267-224 π.χ.)
Άρθρα 215-223. ιούλιος καίσαρας (αρχαία Ρώμη 64 π.χ.). αύγουστος καίσαρας. Βεσπασιανός - τραΐανός - ανδριανός. αρχαίοι κινέζοι, ινδοί, Πέρσες,
Άραβες. Μαϊμονίδης «Προσευχή του ιατρού». Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας Διακήρυξη Γενεύης (195), «Υπόσχεση του ιατρού». Επί πλέον αντίστοιχες
ρυθμίσεις βρίσκουμε και στην Ελλάδα: 47 Ρυθμίσεις Βασιλικού Διατάγματος
(29-5-1955). Διατάξεις περί Ε.σ.Υ., σχέδιο Νόμου 3418/252,3.
Πέρα από τις ρυθμίσεις, έχουν αναπτυχθεί επί του θέματος διάφορες κοινωνιολογικές απόψεις: ασύμμετρο συναινετικό μοντέλο (Talcott Parson, 1911979). σχέση συγκρουσιακή παρά συναινετική. Επίσης, ιερατικές – Θρησκευτικές – Επιστημονικές (Blum, 196) – Πνευματικές (Bussing, 21) – Πολιτισμικές (Saunders, 1953) συνήθειες / ιδιαιτερότητες αλλά και κοινωνικοοικονομικοί / Ψυχολογικοί παράγοντες, διαμορφώνουν στάσεις επικοινωνίας σε
σχέση με την αρρώστια και την υγεία του πληθυσμού (λιονής, 215)2.
Όλα αυτά τα τελευταία κεφάλαια, σαφώς και επηρεάζουν την σχάση Γιατρού-ασθενούς με τις επτανησιακές ιδιαιτερότητες, αφού οι τελευταίες έχουν
διαμορφωθεί με βάση την ιδιαίτερη Πολιτισμιακή-ιστορική-Πολιτειακή και
Θρησκευτική διαδρομή τους ανά τους αιώνες.
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ABSTRACT

This study looks at the patient-doctor relationship in combination of the
population of the Ionian islands.
Reference is made to the historic retrospective of this relationship, in the
sense of communication, to its importance to the everyday medical acts, to its
manifestations, to communications ways and attitudes, its extensions and the
legislative arrangements that have been defined and defined by it in Greece and
abroad.
It also concerns various sociological, religious, historical, economical,
pristly and scientific influences that the ionian populations have brought to the
patient-doctor relationship.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ:
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

Αικατερίνη Μπρέγιαννη
ερευνήτρια Α΄, διευθύντρια Ερευνών,
ΚΕΙΝΕ Ακαδημίας Αθηνών,

Νίκος Τόμπρος
Λέκτωρ Πολιτικής Ιστορίας
Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει κοινός πλέον τόπος –σε εθνικό και διεθνές επίπεδο– το ενδιαφέρον των ιστορικών να ασχοληθούν με την καθημερινότητα των απλών ατόμων του παρελθόντος, καθώς μέσω αυτής και των μικροϊστορικών της προσεγγίσεων μπορούν να μελετηθούν και να καταδειχθούν
–ανάμεσα στα άλλα– τα συναισθήματα ή οι αντιδράσεις που προκαλούσαν οι
κατά καιρούς κρατικές επιλογές στους πολίτες ή ο βαθμός αποδοχής των
διαφόρων κυβερνητικών πολιτικών από τα κοινωνικά σύνολα. Στη διερεύνηση
του –εγγύς ή του απώτερου– παρελθόντος χρησιμοποιείται ως τεκμηριωτικό
υλικό οτιδήποτε μπορεί να φανεί χρήσιμο στην προσέγγιση και την κατανόησή
του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην υπάρχουν ελλείψεις ή αποσπασματικότητα στις πηγές. Όταν λοιπόν μας το επιτρέπει το αρχειακό υλικό και
μπορούμε να ερευνήσουμε την καθημερινότητα των ανώνυμων πρωταγωνιστών της ιστορίας, η ιστορική αφήγηση που παράγεται είναι μια ιστορία «από
τα κάτω» («history from below») ή όπως θα την αποκαλούσε ο Jacques Le
Goff «από τα λοιπά της ιστορίας»1.
Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της ιστορικής προσέγγισης, της ιστορίας δηλαδή «από τα κάτω», ερευνώνται στις ακόλουθες σελίδες –μέσα από σχετικές
αρχειακές πηγές (π.χ. Gazzetta lonica, δίμηνοι απολογισμοί προόδου μαθη1. ΑΝΤ. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ, «Η μικροϊστορική προσέγγιση στην εκπαίδευση και το «μικροκείμενο» στο Σ. Μπουζάκης (επιμέλεια), Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Όψεις και απόψεις, τόμ. Α΄, Gutenberg, Αθήνα 2011, σ. 44.
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τών, μαθητολόγια, δίμηνες λογοδοσίες γραφικής ύλης, αλληλογραφία εκπαιδευτικών φορέων κ.λπ.)– η κεντρική εκπαιδευτική πολιτική των Βρετανών
στα Επτάνησα επί Βρετανικής Προστασίας (1814-184). Λόγω της έρευνας
τοπικού παραδείγματος, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αλληλοδιδακτική μέθοδο2 ως εκπαιδευτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Ιόνιου Κράτους. Το υπό εξέταση τοπικό παράδειγμα, συνιστά στη μελέτη των αλληλοδιδακτικών σχολείων που λειτούργησαν στην Ιθάκη κατά την περίοδο της
Βρετανικής Προστασίας. Τόσο η μέθοδος όσο και οι σχολικές μονάδες που αυτή εφαρμόστηκε παρέχουν τη δυνατότητα στον ερευνητή να εξετάσει –σε τοπικό επίπεδο– το μαθητικό δυναμικό της Ιθάκης, ενώ σε ευρύτερο επίπεδο διαθλούν την εκπαιδευτική πολιτική που οι Βρετανοί εφάρμοσαν στη στοιχειώδη
εκπαίδευση των Επτανήσων και τους απώτερους σκοπούς που αυτή είχε.
Η έρευνα στη μικροϊστορία, όπως στην προκειμένη περίπτωση η εκπαιδευτική κοινότητα των αλληλοδιδακτικών σχολείων Ιθάκης τα έτη 1814-184, αποκαλύπτει στοιχεία και χαρακτηριστικά που κάτω από άλλες συνθήκες θα πέρναγαν απαρατήρητα και θα έμεναν στην αφάνεια. Το προαναφερθέν αρχειακό
υλικό και οποιαδήποτε άλλη πηγή σχετίζεται με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
στο νησί κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, αν και δεν επαρκούν για να παρουσιάσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών (μαθητών, διδασκόντων, διοικητικών φορέων κ.ά.) μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως
«κοινωνικό μικροσκόπιο» που θα αποκαλύψει σημαντικές πληροφορίες του κοινωνικού, οικονομικού, πολιτικού βίου της Ιθάκης επί Βρετανικής Προστασίας.
Εντούτοις, ας σημειωθεί ότι η καταμέτρηση ενός ανθρώπινου συνόλου (νοούμενου ως «ενότητα»4), στην προκειμένη περίπτωση των Ιθακησίων μαθη-

2. Σχετικά με την ιστορία της αλληλοδιδακτικής μεθόδου σε Ελλάδα και Ευρώπη πρόχειρα βλ. Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, «Η αλληλοδιδακτική μέθοδος και η εισαγωγή της εις την Ελλάδα», Επετηρίς Δημοτικής Εκπαιδεύσεως 1 (192), σσ. 28-291. Α. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, «Αλληλοδιδακτική μέθοδος», Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. Α΄, Ελληνικά Γράμματα-Herder, Αθήνα 19, σ. 142. J. LAWSON, H. SILVER, A Social History of Education
England, Methuen, Λονδίνο 19, σσ. 22 κ.ε. Λ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Η αλληλοδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1992. ΧΡ. ΤΖΗΚΑΣ, Ι.
Π. Κοκκώνης. Ο ρόλος του στη θεμελίωση και τα πρώτα βήματα της δημοτικής εκπαίδευσης
στην Ελλάδα, Gutenberg, Αθήνα 1999, σσ. 8-2. Επίσης αναφορές στο θεσμό γίνονται στο:
Ε. ΚΑΛΑΦΑΤΗ, Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1821-1929), Αθήνα,
Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 1988.
. P. BURKE, Ιστορία και κοινωνική θεωρία, Φ. Τερζάκης (μτφρ.), Κ. Αθανασίου (επιμ.),
Νήσος, Αθήνα 2002, σσ. 1 κ.έξ.
4. Με τον όρο «ενότητα» νοείται η κατηγορία που απαριθμείται, ενώ με τον όρο «πλαίσιο»
ο χώρος και ο χρόνος που περιλαμβάνει η απαρίθμηση. «Ενότητα» επομένως μπορεί να αποτελέσει μια κοινωνική ομάδα (π.χ. μαθητές) και «πλαίσιο» η εδαφική περιοχή σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. J. MEUVRET, «Τα δημογραφικά και στατιστικά δεδομένα στη νεότερη και
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τών και μαθητριών, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και γεωγραφικό
χώρο («πλαίσιο») συναντά δυσκολίες, όταν μάλιστα απουσιάζουν τα στοιχεία
που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την εξαγωγή αντικειμενικών συμπερασμάτων. Στη στατιστική μελέτη, εξάλλου, μιας πληθυσμιακής ή κοινωνικής ομάδας, οι πολυσχιδείς κατηγορίες των πηγών και η κριτική αντιμετώπισή τους
είναι αυτή που εξαφανίζει γενικεύσεις, αοριστίες και λάθη.

Η κεντρική εκπαιδευτική πολιτική στο Ιόνιο Κράτος (1814-184):
γενικά χαρακτηριστικά
Έως τα μέσα του 19ου αιώνα οι Βρετανοί προσλάμβαναν τη Βρετανική
Αυτοκρατορία ως μια μοναδική «αυτοκρατορία ελευθερίας» που διέδωσε τις
αρχές της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, του ελεύθερου εμπορίου και της ελεύθερης
εργασίας σε ολόκληρο τον κόσμο, συγκροτώντας έτσι έναν πυρήνα της νεωτερικότητας. Γνώριζαν, επίσης, ότι η ίδια η Αυτοκρατορία είχε υλοποιηθεί με την
κατάκτηση των υπερπόντιων εδαφών αλλά και δευτερευόντως με την περιορισμένη εγκατάσταση προτεκτοράτων στους δρόμους της Μεσογείου. Στο
πλαίσιο, λοιπόν, της Βρετανικής Αυτοκρατορίας κατά το 19o αιώνα εντοπίζεται εύκολα μια εγγενής αντίφαση. Από τη μια πλευρά ενυπάρχει η «βίαιη»
διάσταση της ιμπεριαλιστικής εξάπλωσης και από την άλλη τα φιλελεύθερα
πολιτικά ιδεώδη που χαρακτηρίζουν τη μητροπολιτική σκέψη. Συνεπώς, η
σχέση μεταξύ φιλελευθερισμού και Αυτοκρατορίας τίθεται πρωτίστως ως
πρόβλημα πολιτικής εκπροσώπησης και πολιτισμικής ταυτότητας.
Η κατασκευή μιας φιλελεύθερης εικόνας για τη Βρετανική Αυτοκρατορία εστίασε κατά πολύ στο ιδεολογικό υπόβαθρο, όπως αυτό διαχύθηκε από
Βρετανούς φιλελεύθερους διανοούμενους. Από την άλλη, στα μέσα του 19ου
αιώνα, οι φιλελεύθεροι ως κυρίαρχη πολιτική έκφραση στην Αυτοκρατορία
προέκριναν τη λειτουργία τοπικών θεσμών, σε βάρος των συγκεντρωτικών
δομών της κεντρικής κυβέρνησης. Πολιτική πρόθεσή τους ήταν το σχήμα

σύγχρονη ιστορία», Encyclopedie de la pleiade, Ιστορία και μέθοδοί της, διεύθυνση Charles
Samaran, Ελ. Στεφανάκη (μτφρ), τόμ. Β΄, τεύχ. , Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1988, σσ. 20-20.
. Βλ. Κ. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ, Ιόνιο Κράτος, Θεσμοί κοινωνική διάρθρωση, Αθήνα, Ακαδημία
Αθηνών, 201, σ. 1-18, ONUR ULAS INCE, Colonial Capitalism and the Dilemmas of Liberalism, Oxford University Press, 2018.
. P. BURROUGS, ‘‘Imperial Institutions and the Government of Empire”, στο Α. PORTER
(επιμ.), The Nineteenth Century, Oxford, OUP, 1999, 10-19.
. Για το ρόλο της κεντρικής κυβέρνησης στη ζωή των Βρετανών, βλ. P. THANE, “Government and society in England and Wales, 10-1914”, στο Ε.Μ.Λ. ΤHOMPSON (επιμ.), The
Cambridge Social History of Britain, 10-190, vol. . Social Agencies and Institutions,
Cambridge University Press, 1990, p. 1-1.
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αυτό να διαχυθεί όχι μόνο στη μητρόπολη, αλλά και στη διοίκηση των αποικιών.
Η μελέτη της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής στο Ιόνιο Κράτος συναρθρώνει ευρύτερους προβληματισμούς, ενώ εντάσσεται στο μεθοδολογικό
πλαίσιο της προσέγγισης όσον αφορά τη λειτουργία των θεσμών στο Ιόνιο
Κράτος. Πρωτίστως, η πίστη στη γενίκευση των εκπαιδευτικών μηχανισμών
ως μέτρο της κοινωνικής προόδου αποτελεί γενικευμένη πεποίθηση στον Δυτικοευρωπαϊκό φιλελεύθερο χώρο κατά το 19ο. Σημειωτέον ότι κατά το 19ο αιώνα και έως το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η ανάπτυξη ενός κράτους
δεν αναφερόταν εννοιολογικά κατά κύριο λόγο στην εξέλιξη των οικονομικών
δεικτών αλλά σε ποιοτικούς δείκτες, όπως η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου
του κοινωνικού συνόλου. Υπό αυτήν την οπτική, όμως, τα ποσοτικά μεγέθη
δεν συγκροτούν μια θετική εικόνα για την εκπαίδευση στο Ιόνιο Κράτος,
αντανακλώντας και σε αυτό το σημείο τις αντιφάσεις στα θεμέλια της Αυτοκρατορίας8. Εισάγοντας μια τρίτη παράμετρο στη μελέτη μας, η μικροανάλυση καταγράφει μια προσπάθεια αποκέντρωσης όσον αφορά τη στοιχειώδη
–κυρίως– εκπαίδευση που συνάδει με την προώθηση των τοπικών θεσμών τόσο στη μητρόπολη όσο και στις αποικίες. Παράλληλα, από την αποτύπωση
της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής στο Ιόνιο Κράτος διαγράφεται μια
προσπάθεια μεταρρύθμισης γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήματος στα
Επτάνησα κατά τη δεκαετία του 180. Την ίδια περίοδο, στη Βρετανία παρατηρείται μια προσπάθεια γενίκευσης των εκπαιδευτικών μηχανισμών και
αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήματος. Μπορεί, λοιπόν, να υποτεθεί ότι
βρισκόμαστε στο πλαίσιο της μετακένωσης θεσμών και πολιτικών από τη
μητρόπολη προς τις αποικίες.
Η έρευνα και η εξαγωγή ανάλογων συμπερασμάτων για την κεντρική εκπαιδευτική πολιτική στο Ιόνιο Κράτος βασίστηκε σε αποδελτίωση των σχετικών νομοθετημάτων από τη Gazzetta lonica, σε Πράξεις της Κυβερνήσεως
που εντοπίστηκαν στην Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας καθώς και σε αρχειακό υλικό από τη σειρά Αρχείο Ιονίου Γερουσίας των Γενικών Αρχείων του
Κράτους (Γ.Α.Κ.) Νομού Κέρκυρας.
Για την καλύτερη κατανόηση της ευρύτερης προβληματικής της παρούσης
μελέτης, περιλαμβάνονται εδώ συμπυκνωμένα οι βασικοί άξονες ευρύτερης
έρευνας9 που αφορά την περιγραφή των εκπαιδευτικών πραγμάτων στο Ιόνιο
Κράτος. Όσον αφορά την ανώτερη εκπαίδευση στα Επτάνησα η έναρξή της ξεκινά με την Ιόνιο Ακαδημία. Η ίδρυση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού ιδρύ-

8. Βλ. αναλυτικότερα για τις δημόσιες επενδύσεις στην εκπαίδευση: Κ. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ,
Ιόνιο Κράτος..., όπ.π., σ. 189-21.
9. Κ. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ, Ιόνιο Κράτος..., όπ.π., σ. 214.

Κεντρική εκπαιδευτική πολιτική στο Ιόνιο Κράτος και τοπικοί θεσμοί

41

ματος από το Lord Guildford αποτέλεσε την αιχμή για την κοινωνική αναπαραγωγή στο Ιόνιο Κράτος με την έννοια που δίνει στον όρο ο Pierre Bourdieu10.
Όχι μόνο με τις μεταρρυθμίσεις του 1848-1849 αλλά και πριν από αυτές, το δικαίωμα του εκλέγειν είχε επεκταθεί στους διπλωματούχους του ιδρύματος –
και δεν περιελάμβανε πλέον μόνο τα αριστοκρατικά στρώματα– σηματοδοτώντας έτσι την άνοδο των αστικών στρωμάτων και την ανάδειξη του αγαθού της
μόρφωσης σε βάρος της αριστοκρατικής καταγωγής.Για την αποφυγή παρανοήσεων, ας σημειωθεί, όμως, εδώ ότι η προαγωγή του αγαθού της ανώτερης
εκπαίδευσης όσον αφορά τα πολιτειακά δικαιώματα δεν αναιρούσε φυσικά την
βαρύτητα του εισοδηματικού κριτηρίου, που συνέχιζε να ισχύει καθ’ όλη την
περίοδο της Βρετανικής Προστασίας, ενώ σπέρματα της διεύρυνσης του εκλογικού δικαιώματος με βάση την κατοχή ανώτερων τίτλων σπουδών από το
εξωτερικό βρίσκουμε και στο Σύνταγμα της Ιονίου Πολιτείας11.
Ένα δεύτερο στοιχείο αναφορικά με το ζήτημα της επτανησιακής ταυτότητας σε σχέση με την Ακαδημία είναι η καθιέρωση της ελληνικής γλώσσας
ως γλώσσας διδασκαλίας σε παραλληλία με τα αγγλικά, ήδη από την ίδρυσή
της. Η υποχώρηση της ελληνικής γλώσσας, με πριμοδότηση της ιταλικής,
μετά τον θάνατο του Guilford, το 1828, πιστοποιεί περισσότερο μια προσωποπαγή θεώρηση από την πλευρά του ίδιου του Guilford παρά μια διοικητική
προαίρεση για χρήση των ελληνικών στην Ακαδημία ως εθνικής γλώσσας.
Σε συνάφεια με τον χαρακτήρα της Ακαδημίας θα πρέπει να αναφερθεί ότι
ο ιδρυτής της Guilford εμπεόταν από το κλασσικό ιδεώδες και αυτό θέλησε να
υλοποιήσει με την ίδρυση του επτανησικού ανωτάτου ιδρύματος, σύμφωνα με
τη διατύπωση του αείμνηστου Σπ. Ασδραχά12. Πρόκειται, βέβαια, για διαμεσολαβημένη πρόσληψη του αρχαίου κόσμου. Η αρχαιογνωσία (κλασσική εκπαίδευση, ταξίδια) αποτελούσε, άλλωστε, ένα από τα βιωματικά «συστατικά» της ταυτότητας των βρετανικών1 και ευρύτερα των δυτικοευρωπαϊκών
ελίτ. Το εγχείρημα του Guilford για πραγμάτωση του αρχαιοελληνικού προτύπου αποτυπώθηκε και οπτικά, με την υιοθέτηση κασσικότροπης ενδυμασίας, τόσο από τον ίδιο όσο και από τους καθηγητές της Ιονίου Ακαδημίας,
ενώ η ενδυματολογική μίμηση της Αρχαίας Ελλάδας απεικονίστηκε και στην

10. P. BOURDIEU, La noblesse d’Etat. Grandes écoles et ésprit du corps, Παρίσι, Editions de
l’EHESS, 198.
11. Βλ. αναλυτικότερα για τα παραπάνω: Κ. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ, Ιόνιο Κράτος..., όπ.π., 118.
12. ΣΠ. Ι. ΑΣΔΡΑΧΑΣ (έκδοση, εισαγωγή, σχόλια). Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος.
Ιστορία της Ιόνιας Ακαδημίας, Αθήνα, Ερμής, 1982.
1. Πβ. C.A. HAGERMAN, Britain’s Imperial Muse: The Classics, Imperialism, and the
Indian Empire, Λονδίνο, MacMillan/Palgrave, 201, “Introduction”, σ. . Βλ. αναλυτικότερα
για το θέμα: Κ. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ, Ιόνιο Κράτος..., όπ.π., σ. 19-19.
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αναπαράσταση των τελετών για την ίδρυση της Ιονίου Ακαδημίας. Αυτή η
κατά μίμηση του αρχαίου κόσμού πρακτική είχε βέβαια πολύ περισσότερο να
κάνει με τη δυτική οπτική, παρά είχε κάποια σχέση με την ίδια την κλασσική
αρχαιότητα. Eξ άλλου, η μίμηση είτε ως οπτική/εικαστική αναβίωση σε ότι
αφορά τον αρχαίο κόσμο, είτε ως κειμενική απομίμηση όσον αφορά τον κόσμο
της Ανατολής, υπήρξε μια από τις πρακτικές για την κατασκευή πολιτισμικών ετεροτήτων από τη Δύση και βέβαια ένας τρόπος για την οικειοποίηση
προγενέστερων πολιτισμικών ταυτοτήτων14.
Σχετικά με τη Μέση Εκπαίδευση στο Ιόνιο Κράτος, αυτά που θα πρέπει
στο πλαίσιο αυτού του κειμένου να επισημανθούν είναι ο δημόσιος χαρακτήρας της και η πρόσληψη των καθηγητών κατόπιν διαγωνισμού. Η εκπαιδευτική διαδικασία στη μέση εκπαίδευση απευθυνόταν σε άρρενες κατά κύριο λόγο. Παράλληλα λειτουργούσε και η ιδιωτική εκπαίδευση, στην οποία παρατηρούμε και περιορισμένη φοίτηση θηλέων. Τα ποσοστά πάντως του πληθυσμού
που φοιτούσαν σε εκπαιδευτικές μονάδες της μέσης εκπαίδευσης φαίνεται ότι
ήταν περιορισμένα. Όσο για τα ποσά που επενδύονταν στη δημόσια –ανώτερη,
μέση ή στοιχειώδη– εκπαίδευση του Ιονίου Κράτους, ήταν, σύμφωνα με τα
στοιχεία που αντλήθηκαν από τα ΓΑΚ Κέρκυρας, περιορισμένα, ενώ το μέγιστο μέρος των δημοσίων επενδύσεων για την εκπαίδευση παραχωρείτο στη
λειτουργία της Ιονίου Ακαδημίας. Μεταρρυθμίσεις και στη Μέση Εκπαίδευση, όπως και στην Ιόνιο Ακαδημία, εντοπίζονται από τα μέσα της δεκαετίας
του 180 έπειτα. Και οι μεταρρυθμίσεις στον χώρο της μέσης εκπαίδευσης είχαν να κάνουν με την πρόθεση γενίκευσης των εκπαιδευτικών μηχανισμών
στο χώρο του Ιονίου. Το κοινωνικό πρόταγμα των μεταρρυθμίσεων αυτών
αντανακλάται και στην νομοθετική ανακίνηση από την πλευρά της Προστασίας-την ίδια περίοδο- του ζητήματος της θεσμικής εισαγωγής των ελληνικών ως επίσημης γλώσσας του Κράτους, μέτρο που δεν θα υλοποιηθεί, ωστόσο, πάρα πολύ αργότερα. Σε συνάρτηση με την αναφορά στη γλώσσα, ας σημειωθεί εν είδει παρένθεσης ότι στα νομοθετικά ή αρχειακά τεκμήρια που συνδέονται με το Ιόνιο Κράτος, γίνεται χρήση μιας μη «καθαρμένης» ελληνικής,

14. Πβ. EDWARD W. SAID, Orientalism, New York, Vintage books, νέα εκδ. 2014 (1η εκδ.
199), σ. σ. 2. Βέβαια, ο Said, αναφερόμενος στην κειμενική μίμηση, δεν περιλαμβάνει στην
έννοια του οριενταλισμού τον ελληνικό χώρο. Ότι, όμως, ισχύει για τη διαμεσολαβημένη μίμηση των κειμένων, ισχύει και για την οπτική αναπαράσταση του αρχαίου κόσμου, που λαμβάνει χώρα κατά τον 19ο αιώνα. Βλ. για παράδειγμα, Ι. APOSTOLOU, L’orientalisme des
voyagers français au XVIIIe s., Paris, PUPS, 2009. Επίσης, για τη σχετική βιβλιογραφία και
τη συζήτηση μεταξύ οριενταλισμού και αναπαράστασης του ελληνικού κόσμου από τη Δύση,
αλλά και για την παρέμβαση του ίδιου του Said σε αυτήν, βλ. A. KARASTATHIS, “Is Hellenism
an Orientalism? Reflections on the boundaries of ‘Europe’ in an age of austerity’’, Critical Race
and Whiteness Studies, 10.1 (2014).
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κάτι που συνδέεται με το γεγονός ότι τα ελληνικά δεν ήταν η επίσημη γλώσσα της διοίκησης. Η επίσημη θεσμική χρήση των ελληνικών θα είχε σημάνει
μια κανονιστική χρήση της γλώσσας και θα είχε δημιουργήσει και τις ανάγκες για συστηματοποίηση της ορολογίας σε σχέση με τον κρατικό μηχανισμό, τη διοίκηση κλπ., όπως δηλαδή συνέβη στο Ελληνικό Βασίλειο.
Τέλος, βασικό χαρακτηριστικό της στοιχειώδους εκπαίδευσης στο Ιόνιο
Κράτος αποτέλεσε η εισαγωγή στο χώρο του Ιονίου από τον Αθ. Πολίτη της
αλληλοδιδακτικής μεθόδου του Lancaster στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ
η θεσμική εισαγωγή της πραγματοποιήθηκε το 1821 από τον Guilford1. Η
νέα μέθοδος, στην οποία θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στις επόμενες σελίδες, αποτέλεσε την αρχή, προκειμένου να εξαπλωθεί –οργανωμένα πλέον– η
δημόσια σχολική εκπαίδευση σε ολόκληρη την επτανησιακή επικράτεια. Οι
σχολικές της μονάδες διαιρούνταν σε κεντρικές και κοινές. Τα κεντρικά σχολεία βρίσκονται ένα σε κάθε πρωτεύουσα νησιού, με εξαίρεση την Κεφαλονιά
που διέθετε δύο. Τα σχολεία χρηματοδοτούνταν κατά το ήμισυ από τις κοινότητες και κατά το άλλο ήμισυ από την κεντρική διοίκηση. Σχετικά με τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών, αυτές διενεργούνταν από τις τοπικές αρχές. Στη
συνέχεια οι προσλήψεις επικυρώνονταν από τον Έφορο. Κατά συνέπεια λοιπόν
τα αλληλοδιδακτικά τελούσαν τόσο υπό την αρμοδιότητα των τοπικών αρχών,
όσο και υπό την εποπτεία της βρετανικής διοίκησης.

Η αλληλοδιδακτική μέθοδος στο Ιόνιο Κράτος
Η πρόβλεψη του συντάγματος του 181 για θεσμοθέτηση της δημόσιας
κρατικής εκπαίδευσης καταδεικνύει αφενός το ενδιαφέρον της βρετανικής διοίκησης για την εκπαίδευση των Επτανησίων και αφετέρου την κοινωνική της
αναγκαιότητα1. Η αναφορά στο προαναφερθέν σύνταγμα για τη δημόσια εκπαίδευση κατοχύρωνε ουσιαστικά μια ανάλογη καταγραφή που υπήρχε στο
σύνταγμα της Επτανήσου Πολιτείας (180). Συγχρόνως η παιδεία αναγνωριζόταν ως υπέρτατο αγαθό από όλο και μεγαλύτερο κοινωνικό σώμα των
Επτανήσων και της διοίκησής τους1. Σύμφωνα άλλωστε με σχετικό από-

1. Κ. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ, Ιόνιο Κράτος..., όπ.π., σ. 212-21.
1. Γ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ, «Θεσμικές καινοτομίες στην επτανησιακή εκπαίδευση (180-184
περίπου)» στο Σ. ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ (επιμέλεια), Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Όψεις και
απόψεις, τόμ. Α΄, Gutenberg, Αθήνα 2011, σ. 29.
1. «Ειδικό άρθρο του συντάγματος του 180 είχε προβλέψει την ίδρυση σχολείων προκαταρκτικής εκπαίδευσης στα νησιά και ενός σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κέρκυρα. Σε σχετική, μάλιστα, εισηγητική πρόταση προς τον πρόεδρο της Γερουσίας, ο κόμης
Γεώργιος Μοτσενίγος ανέφερε χαρακτηριστικά: “Οιονδήποτε θα είναι το νέο σύνταγμα της
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σπασμα της εποχής η δημόσια εκπαίδευση της νεολαίας αποτελούσε ένα από
τα πιο σημαντικότερα στοιχεία το οποίο συνδεόταν με την ευημερία και την
ευτυχία οποιουδήποτε κράτους. Με βάση αυτό το σκεπτικό το κοινοβούλιο
έπρεπε –σύμφωνα με τον συντάκτη του κειμένου– να θεσπίσει μέτρα για τη
λειτουργία, αρχικά, δημοτικών σχολείων και στη συνέχεια για την ίδρυση ενός
κολλεγίου στο οποίο θα διδάσκονταν διάφοροι κλάδοι της επιστήμης, της λογοτεχνίας, των καλών τεχνών18.
Μια σημαντική καινοτομία που εφαρμόστηκε την περίοδο της Βρετανικής
Προστασίας στη δημόσια εκπαίδευση του Ιόνιου Κράτους ήταν, όπως προαναφέρθηκε, η εισαγωγή της αλληλοδιδακτικής μεθόδου του Lancaster στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση19. Η αξιοποίηση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου στην
εκπαιδευτική διαδικασία του Ιόνιου Κράτους υπήρξε απότοκος όχι μόνο της
πολιτικής βούλησης των Βρετανών, αλλά και ενός πάγιου αιτήματος της
πνευματικής ηγεσίας των Επτανήσων και του ευρύτερου –αστικής κυρίως
προέλευσης– κοινωνικού δυναμικού των νησιών20.
Η εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου στο επτανησιακό εκπαιδευτικό σύστημα
συντέλεσε στο να διαφοροποιηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία από το παραδοσιακό σύστημα εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον Γ. Λεοντσίνη: «Οι ελληνικοί
πληθυσμοί υποδέχθηκαν με ευνοϊκά αισθήματα την αλληλοδιδακτική μέθοδο,
για το λόγο ότι έδινε, με τη μέριμνα της διοίκησης του κράτους, περιθώρια γενίκευσης της εκπαίδευσης»21. Το γεγονός ότι η αλληλοδιδακτική αναγνωριζόταν ως λαϊκή μέθοδος εκπαίδευσης συντέλεσε στο να κυριαρχήσει στα εκπαιδευτικά ζητήματα όχι μόνο των Επτανήσων, αλλά του ελλαδικού χώρου

πολιτείας των νήσων τούτων είναι αναντίρρητον ότι προς ευτυχίαν και πρόοδον αυτού πρέπει
αυτό να διέπει πολίτας εκπαιδευθέντας και εξελθόντας του ζόφου της αμαθείας [...] Ίνα φθάσωμεν εις αποτέλεσμα τοσούτω πολύτιμον, θα ήτο συμφέρον να επιβάλωμεν την δημοσίαν εκπαίδευσιν της νεολαίας [...] εις τρόπον ώστε να εξασφαλισθεί η ευημερία της πολιτείας..”». Γ.
ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ, «Θεσμικές καινοτομίες...», ό.π., σσ. 291, 29.
18. «The public instruction of youth being one of the most important points connected with the
prosperity and happiness of any state [...] it is hereby declared to be primary duty [...] that
measures should be adopted by the parliament for the institution, in the first place, of primary
schools and subsequently for the establishment of a college for the different branches of science,
of literature and of fine arts». A. COSMETATOS, British Social and Economic Policies in the Ionian
Islands, 181-1848, Unpublished MSc Report, University of London, Λονδίνο 19, pp. 4-44.
19. Η θεσμοποίηση της μεθόδου είχε πραγματοποιηθεί το 1821 από την Ιόνιο Γερουσία
κατόπιν ενεργειών του Guilford, «ενώ η θεσμική κατοχύρωση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου
και η σύσταση αλληλοδιδακτικών σχολείων επαναλήφθηκε το 184 και 18». Κ. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ, Ιόνιο Κράτος..., όπ.π., σ. 21.
20. Γ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ, Ζητήματα επτανησιακής κοινωνικής ιστορίας, Αφοί Τολίδη, Αθήνα
200, σ. 4.
21. Γ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ, «Θεσμικές καινοτομίες...», ό.π., σ. 29. Επιπρόσθετα βλ. Γ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ, Ζητήματα..., ό.π., σ. 482.
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γενικότερα για περισσότερο από μισό αιώνα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η
αλληλοδιδακτική, αν και καταργήθηκε επίσημα –με σχετική νομοθεσία
(.9.1880)22– συνέχισε να εφαρμόζεται για σχεδόν μία δεκαετία ακόμα2.
Επιπρόσθετα η αλληλοδιδακτική στο Ιόνιο Κράτος συνέβαλε, εκτός από το να
σταθεροποιηθεί η δημόσια κρατική παρέμβαση στην εκπαίδευση, και στο να
αναγνωριστεί ευρέως η ένταξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ένα σύστημα που δεν στερούσε από τους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στη
γνώση και τους νέους στη σχολική μόρφωση.
Παράλληλα με την παιδαγωγική αξία της αλληλοδιδακτικής, η οικονομική διάσταση του χαρακτήρα της υπήρξε ίσως ο αποφασιστικότερος παράγοντας που συνέβαλε στο να διαδοθεί και να καθιερωθεί ως η σημαντικότερη εκπαιδευτική διαδικασία στην εποχή της, κυρίως δε στη στοιχειώδη εκπαίδευση.
Απώτερος σκοπός της εν λόγω μεθόδου ήταν να παρέχει στοιχειώδεις γνώσεις
ανάγνωσης, γραφής, αριθμητικής και θρησκευτικών μαθημάτων στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και με το ελάχιστο δυνατό κόστος24. Βασικό εκπαιδευτικό
στοιχείο της αλληλοδιδακτικής ήταν η κατάταξη των μαθητών σε οκτώ ολιγομελείς κλάσεις για κάθε μάθημα. Οι συγκεκριμένες κλάσεις καταρτίζονταν ανά μήνα, ανάλογα με τις επιδόσεις και την πρόοδο που σημείωναν οι μαθητές στο κάθε μάθημα. Λειτουργούσαν μάλιστα ανεξάρτητα η μία από την
άλλη. Συγκεκριμένα μπορούσε ένας μαθητής –σύμφωνα με τα στοιχεία που
διαθέτουμε– ασχέτως ηλικίας να παρακολουθεί την Γ΄ κλάση στο μάθημα της
Γραφής, την Ε΄ στην Ανάγνωση και τη Β΄ στην Αριθμητική2.
Το συγκεκριμένο σύστημα κατάταξης των μαθητών και η μετάβαση από
τη μία κλάση στην άλλη, ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεων που είχε κάποιος στο κάθε μάθημα, αποδείχθηκε ευνοϊκό για όσους μαθητές δεν είχαν
συνεχή παρακολούθηση στην εκπαιδευτική διαδικασία2. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των μαθητών στις εκπαιδευτικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούσαν στην ύπαιθρο της Ιθάκης (κοινά σχολεία) οι
οποίοι συχνά απουσίαζαν από τα μαθήματα, επειδή βοηθούσαν τους γονείς
τους στις αγροτικές εργασίες με συνέπεια να έχουν αποσπασματική φοίτηση.

22. Β.Δ. «Περί μεθόδου διδασκαλίας εν τοις δημοτικοίς σχολείοις» (.9.1880). Εφημερίς
της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, Αθήνα 1.9.1880.
2. Λ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Η αλληλοδιδακτική μέθοδος..., ό.π., σ. 18.
24. «Εκατοντάδες μαθητές μπορούσαν να στεγαστούν στο ίδιο σχολείο με έναν και μοναδικό δάσκαλο, του οποίου ο ρόλος είχε κυρίως εποπτικό και οργανωτικό χαρακτήρα. Η ουσιαστική διδασκαλία των μαθημάτων επαφιόταν στους «πρωτοσχόλους», οι οποίοι επιλέγονταν
ανάμεσα από τους καλύτερους και περισσότερο προχωρημένους μαθητές». Λ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Η
αλληλοδιδακτική μέθοδος..., ό.π., σ. 2.
2. ΓΑΚ-Τοπικό Αρχείο Ιθάκης, «Αλληλοδιδακτικά Σχολεία».
2. Λ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Η αλληλοδιδακτική μέθοδος..., ό.π., σ. 2.
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Συχνά άλλωστε στην παράμετρο «Παρατηρήσεις των Διμηνιαίων Προόψεων»
συναντάμε ως αιτιολογία για την απουσία των μαθητών την έκφραση: «Έλειψεν ένεκα οικογενειακών υποθέσεων», ή «Διά την συγκομιδήν των ελαίων».
Ανεξάρτητα λοιπόν από τη φοίτησή τους οι μαθητές με το σύστημα των κλάσεων δεν έχαναν τη σειρά που είχαν στις διάφορες κλάσεις, ούτε υποχρεούνταν
να επαναλάβουν όλη τη διδακτέα ύλη από την αρχή.

Τεκμηριωτικό υλικό
Η παρούσα μελέτη ασχολείται με τα αλληλοδιδακτικά σχολεία που υπήρχαν στο νησί της Ιθάκης την περίοδο της Βρετανικής Προστασίας και κυρίως
με τους Ιθακήσιους μαθητές και μαθήτριές τους. Ελάχιστες είναι έως σήμερα οι πληροφορίες που διαθέτουμε για την τοπική εκπαίδευση στην Ιθάκη, οι
οποίες προκύπτουν από την έρευνα στο τοπικό αρχείο του νησιού2. Το χρονικό
εύρος της μελέτης (181-182) είναι αδιαμφισβήτητα περιορισμένο, υπαγορεύτηκε όμως από την ποιότητα του αρχειακού υλικού. Εντούτοις είναι ικανό
να καταδείξει την απήχηση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου στους Ιθακησίους. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται –και αναλύονται– στη συνέχεια προέρχονται από τα ΓΑΚ-Τοπικό Αρχείο Ιθάκης. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της
έρευνας εξετάστηκε αρχειακό υλικό που σχετίζεται με τα αλληλοδιδακτικά
σχολεία της υπαίθρου της Ιθάκης και των νησιδίων που υπάγονταν σε αυτή.
Ερευνήθηκαν λοιπόν αρχειακές πηγές από τα σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης: α) της Εξωγής, β) του Κιονίου, γ) του Καλάμου, δ) της Λεύκης, ε)
του Σταυρού και στ) της Κολλιερής.
Τα σημαντικότερα τεκμήρια για την εκπόνηση της μελέτης σχετίζονται
με τις «Διμηνιαίας Προόψεις». Επρόκειτο για μαθητολόγια από τις προαναφερθείσες σχολικές μονάδες που συντάσσονταν ανά δίμηνο από τον δάσκαλο
του σχολείου, προκειμένου να αποσταλούν σε εκπαιδευτικούς φορείς του νησιού (π.χ. Επαρχιακός Σύμβουλος επί της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Ιθάκης,
Διευθυντής των προκαταρκτικών σχολείων Ιθάκης, Έπαρχος Ιθάκης)28. Τα

2. Γ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, «Η εκπαίδευση στην Επτάνησο κατά τη Βενετοκρατία (1819). Μια σύντομη προσέγγιση» στο Σ. ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ (επιμέλεια), Πανόραμα Ιστορίας της
Εκπαίδευσης. Όψεις και απόψεις, τόμ. Α΄, Gutenberg, Αθήνα 2011, σ. 2.
28. Σύμφωνα με το αρχειακό υλικό κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου Επαρχιακοί Σύμβουλοι και Έφοροι επί της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Ιθάκης και των παρακειμένων Νησιδίων διατέλεσαν οι Ανδρέας Δρακούλης (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 181) και Ευστάθιος Βρετός (Απρίλιος-Αύγουστος 182), Διευθυντής των προκαταρκτικών σχολείων Ιθάκης ο Ιωάννης
Καραβίας Χριστοδουλίδης (Οκτώβριος 181-Ιούνιος 182), ενώ Έπαρχος του νησιού ο Ανδ.
Δρακούλης (Οκτώβριος 182). ΓΑΚ-Τοπικό Αρχείο Ιθάκης, «Αλληλοδιδακτικά Σχολεία».
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συγκεκριμένα έγγραφα φέρουν επικεφαλίδες, όπως «Διμηνιαία πρόοψις της εν
κώμη (όνομα χωριού) Αλληλοδιδακτικής Σχολής, εν η και αι πρόοδοι και ο
ερχομός εκάστου, αρχομένη από (χρονική διάρκεια διμήνου)» ή «Πρόοψις δίμηνος των μαθητών του εν τη κώμη (όνομα χωριού) Αλληλοδιδακτικού Σχολείου, εν η και αι πρόοδοι και ο ερχομός ενός εκάστου. Αρχομένη από (χρονική
διάρκεια διμήνου) κ.λπ.» Στο αρχειακό υλικό που ερευνήθηκε σημειώνονται οι
παράμετροι: (α) Όνομα και επώνυμον, β) Ηλικία, γ) Πατρίς, δ) Τέχνη γονέων ή Επάγγελμα γονέων, ε) Ερχομός εκάστου ή Χρόνος καθ’ ον ήλθον α΄ φοράν και κλάσεις καθ’ ας τότε διωρίσθησαν, στ) Κλάσεις καθ’ ας επί του παρόντος ευρίσκονται: Γραφή, Ανάγνωσις, Αριθμητική, Ιερά Κατήχησις, Γραμματική, ζ) Οσάκις ήλθον όλην την διμηνίαν, η) Παρατηρήσεις. Επιπρόσθετα
στη «Διμηνιαία Πρόοψιν» (μαθητολόγιο) από το χωριό Σταυρός υπάρχει παράμετρο με τον τίτλο Διαγωγή29.

Αλληλοδιδακτικά σχολεία Ιθάκης
Η Ιθάκη διέθετε, εκτός από την πρωτεύουσα του νησιού (Βαθύ ή Χώρα),
τα ακόλουθα χωρία: «Πέρα χωρίον, Ανωγή, Εξωγή, Κιόνι, Λεύκη, Σταυρός,
Καλύβια»0 και Κολλιερή1. Παράλληλα το νησί «είχε και έχει εισέτι υπό την
δικαιοδοσίαν του υπέρ τα 20 νησίδια, [...] Δύο από τα άνω ειρημένα νησία είναι
τα μεγαλήτερα: το πρώτον καλείται Κάλαμος, το δε δεύτερον Καστός...»2.
Με δεδομένο ότι το εκπαιδευτικό σύστημα επί Βρετανικής Προστασίας όριζε
«κεντρικόν σχολείον αλληλοδιδακτικόν εν ταις πρωτευούσαις των νήσων και
μικρόν εν εκάστη κώμη, και των οποίων επεστάτει ο Αθανάσιος Πολίτης ο
πρώτος εισαγαγών την μέθοδον εν τω Ιονίω Κράτει» στην Ιθάκη έπρεπε να
υπάρχουν κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου ένδεκα αλληλοδιδακτικά σχολεία. Συγκεκριμένα ένα κεντρικό εκπαιδευτήριο στο Βαθύ, οκτώ
«κοινά μεικτά» σχολεία στην ύπαιθρο του νησιού και δύο «κοινά μεικτά» σχολεία στα νησάκια Κάλαμος και Καστός. Στην πραγματικότητα όμως το χωριό Καλύβια λόγω του περιορισμένου πληθυσμιακού δυναμικού του4 δεν είχε

29. ΓΑΚ-Τοπικό Αρχείο Ιθάκης, «Αλληλοδιδακτικά Σχολεία».
0. Ν. ΚΑΡΑΒΙΑΣ - ΓΡΙΒΑΣ, Ιστορία της νήσου Ιθάκης από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1849, Αθήνα 1849, σ. 82.
1. ΓΑΚ-Τοπικό Αρχείο Ιθάκης, «Αλληλοδιδακτικά Σχολεία».
2. Ν. ΚΑΡΑΒΙΑΣ-ΓΡΙΒΑΣ, Ιστορία..., ό.π., σ. 100.
. Π. ΧΙΩΤΗΣ, Ιστορικά Απομνημονεύματα Επτανήσου, τόμ. ος, Ζάκυνθος 188, σ.
20.
4. Πρόκειται για «χωρίον πολλά μικρόν, [...] και έχον (το 1849) κατοίκους 200». Ν.
ΚΑΡΑΒΙΑΣ-ΓΡΙΒΑΣ, Ιστορία..., ό.π., σ. 8.
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σχολείο και οι εκπαιδευτικές του ανάγκες καλύπτονταν από το αλληλοδιδακτικό σχολείο του Σταυρού. Συνεπώς οι πρωτοβάθμιες σχολικές μονάδες
στην Ιθάκη τα έτη 1814-184 και στις περιοχές ελέγχου της ήταν δέκα. Το
αρχειακό όμως υλικό δεν καλύπτει το σύνολο των συγκεκριμένων σχολείων,
αλλά μόνο τα οκτώ. Ειδικότερα διαθέτουμε ποσοτικά στοιχεία και προσωπικά
δεδομένα μαθητών από μαθητολόγια των ετών 181-182 των αλληλοδιδακτικών σχολείων: α) Εξωγής, β) Κιονίου, γ) Καλάμου, δ) Λεύκης, ε) Σταυρού. Όσον αφορά το αλληλοδιδακτικό σχολείο Κολλιερής, υπάρχουν μόνο αριθμητικά στοιχεία των μαθητών του, ενώ για τα σχολεία Περαχωρίου και Καστού διασώζονται ορισμένα έγγραφα που τεκμηριώνουν τη λειτουργία τους.
Κατά συνέπεια τα υπάρχοντα αριθμητικά στοιχεία αφορούν την πλειονότητα
των κοινών αλληλοδιδακτικών σχολείων του νησιού (,%). Αντίθετα αγνοούμε το μαθητικό δυναμικό των πρωτοβάθμιων σχολικών μονάδων του Περαχωρίου και της Ανωγής. Όσο για το κεντρικό σχολείο στο Βαθύ, προφανώς
και υπήρχε, δεν σώζεται όμως από αυτό το σχετικό αρχειακό τεκμηριωτικό
υλικό.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία το μαθητικό δυναμικό των Ιθακησίων
σε έξι αλληλοδιδακτικά σχολεία ανερχόταν σε 8 άτομα (πίν. 1ος). Αφορούσε δηλαδή το ,% των κατοίκων του νησιού. Με βάση τους 14 μαθητές
για τους οποίους διαθέτουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά, προκύπτει ότι αυτοί
στην πλειονότητά τους ήσαν αγόρια (91,4%). Το συγκεκριμένο στοιχείο καταδεικνύει αφενός ότι η στοιχειώδης εκπαιδευτική διαδικασία στο νησί ήταν ανδρική υπόθεση και αφετέρου ότι η εκπαίδευση του γυναικείου πληθυσμού δεν
ήταν στις βασικές επιλογές των Ιθακησίων. Επικρατούσε δηλαδή η γενική
αντίληψη της μη αναγκαιότητας της εκπαίδευσης των γυναικών. Ή πάλι
ότι συνεχίστηκε για τα περισσότερα κορίτσια του νησιού –έως και τα τέλη της
Βρετανικής Προστασίας– ο παραδοσιακός ατομικός τρόπος εκπαίδευσης. Να

. ΓΑΚ-Τοπικό Αρχείο Ιθάκης, «Αλληλοδιδακτικά Σχολεία».
. Η Ιθάκη ακολούθησε την ακόλουθη πληθυσμιακή πορεία: 181: .12 άτομα, 1818:
8.0 άτομα, 182: 8. άτομα, 1824: 8.4 άτομα, 181: 9.21 άτομα, 18: 9.2 άτομα,
1841: 10.8 άτομα, 1844: 10.8 άτομα, 181: 11.194 άτομα, 18: 11.28 άτομα, 180:
11.92 άτομα, 181: 11.820 άτομα, 18: 11.90 άτομα, 184: 11.48 άτομα. Στα στοιχεία
των ετών 1824, 181, 1841, 181, 181, 18 περιλαμβάνεται μόνο ο γηγενής πληθυσμός
και όχι οι αλλοδαποί. Ε. ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ, Οικονομική και κοινωνική ζωή της Ιθάκης. Από της
αρχαιοτάτης εποχής μέχρι του 190, Αθήνα 192, σ. 4. Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ, «Η εξέλιξη των βασικών δημογραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού της Επτανήσου κατά την περίοδο της
αγγλικής προστασίας και τη μεθενωτική εποχή (181-184-1900)», Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου: Η Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα (184-2004), τόμ. Α΄ Ιστορία, Αθήνα 200, σσ. 481, 22-2.
. Γ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ, Ζητήματα..., ό.π., σ. 48.
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καλούν κατ’ οίκον ιδιωτικούς δασκάλους, κυρίως ιερωμένους8. Η ύπαρξη πάντως του Σχολείου των Κορασίων9 στο Βαθύ δεν τροποποιούσε την κατάσταση που επικρατούσε στον αγροτικό χώρο της Ιθάκης, καθώς το συγκεκριμένο
σχολείο απευθυνόταν σε όσα κορίτσια κατοικούσαν στη Χώρα. Ούτε άλλωστε
ήταν εύκολο για ένα κορίτσι από τα χωριά του νησιού να προσέρχεται καθημερινά στο Βαθύ, προκειμένου να μορφωθεί. Η δημιουργία πάντως αλληλοδιδακτικών σχολείων αμιγώς για κορίτσια ενδεχομένως να υποδηλώνει την αντίδραση που επικράτησε από το παραδοσιακό εκπαιδευτικό καθεστώς ύστερα
από την ίδρυση των κοινών μεικτών σχολείων. Ας σημειωθεί τέλος ότι παρά
την ύπαρξη των μεικτών ή των αμιγώς γυναικείων σχολείων η γυναικεία φοίτηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση υπήρξε περιορισμένη, γεγονός που φανερώνει ότι οι κοινωνικές δομές συνέχισαν καθ’ όλη τη διάρκεια της Βρετανικής
Προστασίας να λειτουργούν ανασταλτικά προς αυτή την κατεύθυνση40.
Τα στοιχεία των παραμέτρων που σημειώνονται στις «Διμηνιαίας Προόψεις» παρέχουν τη δυνατότητα έρευνας στο ονοματεπώνυμο των μαθητών, το
φύλο τους, τις ενδεχόμενες επιρροές στην ονοματοδοσία τους, την ηλικία προσέλευσης στο σχολείο, τα έτη φοίτησής τους, τον τόπο γέννησης των μαθητών, το επάγγελμα των γονέων, τα μαθήματα που διδάσκονταν στα αλληλοδιδακτικά σχολεία, την κλάση που ο κάθε μαθητής ανήκε ανά μάθημα, τις
παρουσίες και τις απουσίες του από την εκπαιδευτική διαδικασία, τους λόγους
απουσίας των μαθητών από τη διαδικασία αυτή.
Με βάση τα προσωπικά δεδομένα 14 μαθητών και μαθητριών, που φοιτούσαν στο ,% των κοινών αλληλοδιδακτικά σχολεία Ιθάκης στα τέλη της
Βρετανικής Προστασίας, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα. Όσον
αφορά τα βαπτιστικά ονόματα των μαθητών, –στη συντριπτική τους πλειονότητα– αυτά προέρχονταν από το χριστιανικό εορτολόγιο, την εκκλησιαστική
παράδοση και τη θρησκευτική λατρεία. Η προτίμηση των γονέων σε συγκεκριμένα ονόματα για τα τέκνα τους πρέπει να αναζητηθεί σε ποικίλους παράγοντες όπως σε οικογενειακό τάμα, στη θρησκοληψία ή τις δεισιδαιμονίες της

8. Γ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ, «Θεσμικές καινοτομίες...», ό.π., σ. 0. Όσον αφορά τις πρωτεύουσες των νησιών «Είναι μάλλον αρκετά ασφαλές να υποθέσουμε ότι οι μαθήτριες –σχεδόν στο
σύνολό τους– φοιτούσαν στα ιδιωτικά σχολεία κατώτερης εκπαίδευσης». Κ. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ,
Ιόνιο Κράτος..., ό.π., σ. 218.
9. «Συνεστήθησαν εν εκάστη νήσω γυναικεία σχολεία δημόσια [...]. Εν αυτοίς προς τα
στοιχειώδη γράμματα αριθμητικήν και κατήχησιν εμάνθανον χειροτεχνήματα υφαντουργίαν
πλοκήν και άλλα επιτηδεύματα». Π. ΧΙΩΤΗΣ, Ιστορικά Απομνημονεύματα..., ό.π., τόμ. ος,
σ. 2. Διευθύντρια του σχολείου υπήρξε η Αγγέλικα Δομένικα (Σεπτέμβριος 181). ΓΑΚΤοπικό Αρχείο Ιθάκης, «Αλληλοδιδακτικά Σχολεία».
40. G. LEONTSINIS, The island of Kythera: A social history (100-18), Αθήνα 198, σσ.
29-240.
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εποχής, σε προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους κ.ά.41. Η αντίληψη επίσης
ότι ο Άγιος, του οποίου το όνομα θα έφερε το παιδί, θα το προστάτευε σε ολόκληρο τον υπόλοιπο βίο του αποτελούσε ισχυρό κίνητρο στις επιλογές των γονέων. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις την ονοματοθεσία τού βρέφους καθόριζαν
η ημερομηνία της γέννησης ή βάπτισής του, όταν μάλιστα αυτή συνέπιπτε με
τον εορτασμό ενός Αγίου. Συχνότατη τέλος ήταν η επιλογή βαπτιστικών από
συγγενικά πρόσωπα –ζώντα ή τεθνεώτα– και ειδικότερα από τους κοντινούς
προγόνους.
Πίνακας 1ος
Μαθητικό δυναμικό αλληλοδιδακτικών σχολείων Ιθάκης (181-182)
Χωριό

Μαθητές

Αγόρια

Κορίτσια

Προσωπικά
δεδομένα

Εξωγή

0

8

2

•

Κιόνι



42

1

•

Κάλαμος

8

8

0

•

Λεύκη

9

9

10

•

Σταυρός

4

4

2

•

Κολλιερή

2

–

–

–

Σύνολο

8

28

2

ΠΗΓΗ: ΓΑΚ-Τοπικό Αρχείο Ιθάκης, «Αλληλοδιδακτικά Σχολεία».

Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία επικρατεί η άποψη ότι τον 19ο αιώνα –εξαιτίας της επιρροής του Νεοελληνικού Διαφωτισμού– υπήρξε στροφή των διανοούμενων προς την ελληνική αρχαιότητα με συνέπεια να επιλέγονται και αρχαιοελληνικά ονόματα –μη χριστιανικά–, όπως Δημοσθένης, Αθηνά, Θεμιστοκλής κ.ά.42. Στην εξεταζόμενη ενότητα (28 μαθητές) το ποσοστό αυτό

41. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, «Όνομα και ονοματοθεσία εις τας δοξασίας και συνήθειας του ελληνικού λαού», Λαογραφία, 20 (192), σ. 44-42. ΑΓΓ. ΛΑΪΟΥ-ΘΩΜΑΔΑΚΗ, Η αγροτική
κοινωνία στην ύστερη βυζαντινή εποχή, Αγλαΐα Κάσδαγλη (μτφρ), Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 2001,
σσ. 1-1.
42. ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία του νέου ελληνισμού, τόμ. Δ΄, Θεσσαλονίκη 19, σσ.
2-. Κ.Θ. ΔΗΜΑΡΑΣ, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Αθήνα4 198, σσ. -, 8-0, 12128.
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(2,8%) υπήρξε περιορισμένο (Αλέξανδρος: 4 άτομα, Επαμεινώνδας: 1 άτομο,
Σωκράτης: 1 άτομο, Τηλέμαχος: 2 άτομα). Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία
της ονοματοθεσίας φαίνεται ότι οι αγροτικοί πληθυσμοί της Ιθάκης δεν επηρεάστηκαν από τα κηρύγματα του Διαφωτισμού. Ίσως μάλιστα και να τα
αγνοούσαν. Φυσικά, το σημείο αυτό σχετίζεται με το ερώτημα για τη διάχυση
των ιδεολογιών των ελίτ στις μάζες, καταδεικνύοντας έτσι και τη σημασία
που έχει η μικροαανάλυση για τη διερεύνηση αυτού του είδους των ερωτημάτων, στα οποία οι κειμενικές ή οι αρχειακές πηγές είναι δύσκολο να δώσουν
απάντηση. Ανάλογη κατάσταση επικράτησε και στη γυναικεία ονοματοδοσία, αφού σε μεγάλο ποσοστό και τα ονόματα των κοριτσιών προήλθαν από το
χριστιανικό εορτολόγιο και τη θρησκευτική λατρεία (40%), ή ήταν ευθύτερα
ευοίωνα ή ευφημιστικά (Ακριβή, Ευτυχία), ή σχετίζονταν με πολύτιμα μέταλλα και λίθους (Χρυσούλα), δέντρα και φυτά (Μηλιά)4. Όπως και στους
μαθητές, έτσι και στις μαθήτριες, αν και το δείγμα είναι ελάχιστο (2 άτομα), οι επιλογές αρχαίων ονομάτων υπήρξαν περιορισμένες και σχετίζονταν
με την τοπική ιστορία του νησιού (Πηνελόπη: 1 άτομο). Στις μαθήτριες επίσης εμφανίζονται ονόματα με ξενική προέλευση (Ρεγγίνα). Η διαπίστωση αυτή ερμηνεύεται από την παρουσία καθολικών στην περιοχή, αλλά και από τη
μακραίωνη παράδοση που είχε η βενετοκρατία στα νησιά του Ιονίου.
Σύμφωνα επίσης με τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών όλα τα άτομα
ήσαν γηγενή. Όσον αφορά την επαγγελματική ενασχόληση του πατέρα, τα
στοιχεία καταδεικνύουν ότι στην πλειονότητά τους οι γονείς ασχολούνταν με
γεωργικές ασχολίες (4,1%). Σημαντικά επίσης ποσοστά κατέγραφαν τα
ναυτικά επαγγέλματα, όπως του ναυτικού και του πλοιάρχου (19,). Ένα
επίσης αξιομνημόνευτο ποσοστό των μαθητών (9,%) έφερε τον χαρακτηρισμό «Ορφανός» ή «Απάτωρ».
Ηλικιακά οι μαθητές προσέρχονταν στα αλληλοδιδακτικά σχολεία του νησιού σε ηλικίες  έως 1 ετών, αν και η πλειονότητά τους εντοπίζεται στα έτη
-10 ετών (,4%). Η διάρκεια φοίτησής τους κυμάνθηκε από δύο έως και
τρία έτη. Εντούτοις σημειώνονται, αν και περιορισμένες, περιπτώσεις όπου η
φοίτηση στα αλληλοδιδακτικά σχολεία διήρκησε από 4 έως και  έτη (,1%).
Όσο για τη διάρκεια των μαθημάτων αυτή ήταν δεκάμηνη. Ξεκινούσε τον
Οκτώβριο και ολοκληρωνόταν τον Ιούλιο44. Οι μαθητές διδάσκονταν –χωρισμένοι στις οκτώ κλάσεις– τα εξής μαθήματα: α) γραφή, β) ανάγνωση και

4. Τ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, «Βαπτιστικά ονόματα εκ Πελοποννήσου των χρόνων της Τουρκοκρατίας», Λαογραφία, 19 (19), σσ. -4. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, «Όνομα...», ό.π., σσ. 49480. Μ. ΤΟΜΑΡΑ-ΣΙΔΕΡΗ, «Ονοματοδοτικές συμπεριφορές στη Λευκάδα τον 19ο αιώνα», Τα
Ιστορικά, 1 (Δεκέμβριος 1984), σ. 12.
44. ΓΑΚ-Τοπικό Αρχείο Ιθάκης, «Αλληλοδιδακτικά Σχολεία».
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γ) αριθμητική. Αντίθετα χωρίς διαβάθμιση (κλάσεις) εμφανίζονται στα μαθητολόγια οι διδασκαλίες της Ιεράς Κατηχήσεως και της Γραμματικής. Με
δεδομένο ότι το εξεταζόμενο αρχειακό υλικό προέρχεται από τα τελευταία έτη
της Βρετανικής Προστασίας εικάζουμε ότι τα διδασκόμενα μαθήματα στα
κοινά σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Επτανήσων παρέμειναν
αμετάβλητα από την εφαρμογή της αλληλοδιδακτικής μεθόδου και έως το
184, οπότε «και αφομοιώθη πάσα εκπαίδευσις κατά τον οργανισμόν του
Βασιλείου γυμνάσια, ελληνικά σχολεία, και προκαταρτικά αρρένων και θηλέων δημοτικά»4.
Με βάση την παράμετρο «Διαγωγή» από τη «Διμηνιαία Πρόοψις» του
χωριού Σταυρός προκύπτει ότι τρεις υπήρξαν οι χαρακτηρισμοί της διαγωγής
που συνόδευαν έναν μαθητή (Άριστη, Καλή και Μετρία), με το μέγιστο ποσοστό των μαθητών να διαθέτει καλή διαγωγή (,8%). Όσο για τις παρουσίες
ή τις απουσίες των διδασκομένων, αυτές υπολογίζονταν ανά μάθημα και όχι
ανά ημέρα. Κατά συνέπεια ένας μαθητής εμφανίζεται στη σχετική παράμετρο των μαθητολογίων να έχει εντός διμήνου , 8, 84, 91, 100, ή και 102
παρακολουθήσεις. Οι «Προόψεις» αναφέρουν συχνά και τους λόγους απουσίας
των μαθητών από την εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτοί σχετίζονταν –κατά κύριο λόγο– με αμέλεια του μαθητή, με ασθένειά του, με οικογενειακές υποθέσεις ή εργασίες4. Η πρόοδος τέλος των μαθητών εμφανίζεται να έχει άμεση
σχέση με το κατά πόσο ο δάσκαλος εκτελούσε «μετά ζήλου της δραστηριότητος τα επιβαλλόμενα αυτώ διδασκαλικά χρέη» ή αν παραμελούσε τα διδακτικά του καθήκοντα48.
Στα επακόλουθα της αλληλοδιδακτικής εκπαίδευσης των Ιθακησίων, που
προκύπτουν από την έρευνα στο εξεταζόμενο αρχειακό υλικό, είναι η συνύπαρξη μαθητών και μαθητριών στον ίδιο εκπαιδευτικό χώρο (κοινά μεικτά σχολεία), καθώς και η υπερταξική φοίτηση μαθητών με τις ίδιες εκπαιδευτικές

4. Λ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Η αλληλοδιδακτική μέθοδος..., ό.π., σ. 1. Με τον Νόμο ΡΗ΄/18
«Το εκπαιδευτικό σύστημα του Ελληνικού Κράτους επεκτάθηκε και στα Ιόνια Νησιά, ...». Κ.
ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ, Ιόνιο Κράτος..., ό.π., σ. 219.
4. Π. ΧΙΩΤΗΣ, Ιστορικά Απομνημονεύματα..., ό.π., τόμ. ος, σ. 24. Ενδεχομένως η
αναφορά του Π. Χιώτη για πρόσθεση στοιχειωδών γνώσεων «γεωγραφίας, ιστορίας, φυσικής
και ιερών μαθημάτων και γεωπονίας» στα «προκαταρτικά αλληλοδιδακτικά εν κώμαις και
τα κεντρικά εν πόλεσι» δεν αφορούσε τα προκαταρτικά σχολεία, αλλά τα κεντρικά. Βλ. στο
ίδιο, σ. 2.
4. «... καθ’ όλα τα λοιπά Σχολεία της νήσου ελλειπόντων εκ των εγγεγραμμένων μαθητών ενίοτε το εν τρίτον του όλου αριθμού αυτών και ενίοτε το ήμισυ τούτου, μάλιστα κατά τας
συγκομιδάς των προϊόντων και εις περιπτώσεις ενδημικών ασθενειών». ΓΑΚ-Τοπικό Αρχείο
Ιθάκης, «Αλληλοδιδακτικά Σχολεία».
48. ΓΑΚ-Τοπικό Αρχείο Ιθάκης, «Αλληλοδιδακτικά Σχολεία».
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διαδικασίες και κοινούς εκπαιδευτικούς στόχους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι
στα κοινά αλληλοδιδακτικά σχολεία της Ιθάκης εμφανίζονται να συμφοιτούν
παιδιά γεωργών και ναυτικών με τους γόνους εμπόρων, ιατρών, ή συμβολαιογράφων. Όσο για στοιχεία που φανερώνουν αποδυνάμωση της ιδιωτικής εκπαίδευσης στο νησί ή μείωση των πρωτοβουλιών της Εκκλησίας στις διαδικασίες και τις παραδοσιακές μορφές λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, ενέργειες δηλαδή που σημειώνονταν την ίδια περίοδο σε άλλα νησιά του
Ιονίου49, δεν εντοπίστηκαν στις αρχειακές πηγές που εξετάστηκαν.
Το εκπαιδευτικό έργο στα προκαταρτικά αλληλοδιδακτικά σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης στην Ιθάκη είχαν αναλάβει δάσκαλοι που ήσαν λαϊκοί,
κληρικοί ή και ιερομόναχοι. Σε σχέση πάντως με παλαιότερες ξενικές κυριαρχίες, την περίοδο της Βρετανικής Προστασίας ελήφθη πρόνοια για την κατάρτιση κατάλληλου διδακτικού προσωπικού, προκειμένου να μπορεί αυτό να
αντιμετωπίσει τα όποια προβλήματα προέκυπταν από την εισαγωγή και την
άμεση λειτουργία του αλληλοδιδακτικού συστήματος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση των Επτανησίων0. Ο μισθός τους καταβαλλόταν, όπως και σε ολόκληρο το Ιόνιο Κράτος, κατά το ήμισυ από την κυβέρνηση και υπόλοιπο ποσό
από την κοινότητα του χωριού1. Με βάση το αρχειακό υλικό δάσκαλοι των
αλληλοδιδακτικών Ιθάκης, οι οποίοι έπρεπε να είναι χρηστοήθεις, σεμνοί και
ικανοί «διά την καλήν γύμνασιν και ανατροφήν των παιδιών», διατέλεσαν οι
Αλκιβιάδης Λεκατσάς (Εξωγή, Μάιος-Οκτώβριος 182), Παναγιώτης Ανδρούτσος (Περαχώριον, Νοέμβριος 181), Δημήτριος Παΐζης Διγενής (Κιόνι,
Σεπτέμβριος 181-Ιούνιος 182), Π. Ν. Βερύκιος (Κάλαμος, Οκτώβριος-Νοέμβριος 181), ιερέας Σπυρίδων Παξινός-Ακάκιος (Λεύκη, Αύγουστος 181Ιούνιος 182), ιερομόναχος Άνθιμος Σικιώτης (Σταυρός, Οκτώβριος 181Αύγουστος 182), Παναγιώτης Σπ. Βαλλιάνος (Καστός, Μάιος 182)2.
Στις υποχρεώσεις επίσης της διοίκησης προς τα κοινά σχολεία ήταν η παροχή
–ανά δίμηνο– γραφικής ύλης (φύλλα χαρτιού, λίτρα μελανιού, μολυβδοκόνδυλα
κ.λπ.) για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, αλλά και την αλληλογραφία των δασκάλων με τους δημόσιους φορείς, καθώς και οι μηνιαίες επισκέψεις στα αλληλοδιδακτικά σχολεία του νησιού αρμόδιων φορέων για έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μο-

49. Γ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ, «Θεσμικές καινοτομίες...», ό.π., σ. 02.
0. «...για το σκοπό αυτό ιδρύθηκε και λειτούργησε στις αρχές του έτους 1820 ειδική σχολή που απέβλεπε στην εκπαίδευση κυρίως νέων που επιθυμούσαν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του δασκάλου». Γ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ, Ζητήματα..., ό.π., σ. 48.
1. Π. ΧΙΩΤΗΣ, Ιστορία του Ιονίου Κράτους από συστάσεως αυτού μέχρις Ενώσεως (έτη
181-184), τόμ. Β΄, Ζάκυνθος 18, σ. 19.
2. ΓΑΚ-Τοπικό Αρχείο Ιθάκης, «Αλληλοδιδακτικά Σχολεία».
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νάδων. Από την πλευρά τους οι δάσκαλοι όφειλαν να αποστέλλουν στον
Επαρχιακό Σύμβουλο επί της Εκπαιδεύσεως Ιθάκης, εκτός από τις Διμηνιαίες Προόψεις με τις παρουσίες και απουσίες των μαθητών, τη γραφική ύλη που
παρέλαβαν, καθώς και «τα γεγραμμένα τετράδια των μαθητών». Η συγκεκριμένη υποχρέωση θεωρούμε ότι εντάσσεται στο έμμεσο έλεγχο που ασκούσε
η βρετανική διοίκηση στο εκπαιδευτικό έργο των επτανήσιων δασκάλων.

Επιλογικά
Όπως προκύπτει από την έρευνα στους διοικητικούς μηχανισμούς του Ιονίου Κράτους, η εκπαίδευση –κυρίως η μέση και στοιχειώδης– αντανακλούσε
ένα συντηρητικό ρίζωμα που δεν ανταποκρινόταν στις εκσυγχρονιστικές φιλοδοξίες και τα ιδεολογικά «οράματα» της Αυτοκρατορίας. Από την άλλη πλευρά, η λειτουργία της Ιονίου Ακαδημίας και της χορήγησης κάποιων πολιτειακών δικαιωμάτων στους διπλωματούχους της συνέβαλε στη δημιουργία των
προϋποθέσεων εκείνων για την πολιτική άνοδο των αστικών στρωμάτων και
συνεπώς την αποκρυστάλλωση του αιτήματος για Ένωση των Επτανήσων
με το Ελληνικό Βασίλειο4.
Όσο για το εκπαιδευτικό σύστημα στο Ιόνιο Κράτος επί Βρετανικής Προστασίας, παρά τις μεταρρυθμιστικές τομές που αφορούσαν κυρίως την ανώτερη εκπαίδευση αυτό παρέμεινε αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκειά της. Παράλληλα διαφύλαξε και τον δημόσιο χαρακτήρα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσής
του. Με βάση το αρχειακό υλικό που μελετήθηκε από τα ΓΑΚ-Τοπικό Αρχείο Ιθάκης κατέστη εμφανές ότι τα αλληλοδιδακτικά σχολεία και στην Ιθάκη υπόκειντο στις αρμοδιότητες των τοπικών αρχών, με την υψηλή όμως εποπτεία της κεντρικής διοίκησης. Στις αρμοδιότητες αυτές εντάσσονται τόσο η
κατά το ήμισυ χρηματοδότηση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων του
νησιού, όσο και ο συχνός έλεγχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Όσο για την υιοθέτηση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου από τη βρετανική
διοίκηση στην πρωτοβάθμια επτανησιακή εκπαίδευση θεωρούμε ότι αποσκοπούσε στην πειθάρχηση του μαθητή και κατ’ επέκταση του πολίτη σε
εξ άνωθεν εντολές, αφού το αλληλοδιδακτικό σχολείο λειτουργούσε ως μηχανισμός μάθησης, επιτήρησης, ελέγχου, ιεράρχησης, αλλά και επιβράβευσης.

. ΓΑΚ-Τοπικό Αρχείο Ιθάκης, «Αλληλοδιδακτικά Σχολεία».
4. Κ. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ, Ιόνιο Κράτος..., ό.π., σ. 189 κε΄.
. Κ. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ, Ιόνιο Κράτος..., ό.π., σ. 210.
. Βλ. και Γ. ΤΖΑΡΤΖΑΣ, «Το Αλληλοδιδακτικό Σχολείο στην υπηρεσία της πειθαρχημένης κοινωνίας», http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio2/ praktika
/tzartzas.htm [ανακτήθηκε 19 Ιουλίου 2018].
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Σύμφωνα μάλιστα με την Λ. Παπαδάκη η αλληλοδιδακτική μέθοδος προωθώντας το πρότυπο του τυποποιημένου ατόμου «χρησιμοποιήθηκε ευρέως για
τη μαζική ηθικοποίηση των εργατικών τάξεων, ένας στόχος που είναι ιδιαίτερα εμφανής στο σύστημα ποινών και βραβεύσεων» της συγκεκριμένης μεθόδου. Η μηχανική αποστήθιση εξάλλου, η επιφανειακή πειθαρχία, η υπακοή
στους νόμους, η αδυναμία της να συμβάλλει στη συνειδητή αφομοίωση ηθικών κανόνων και αξιών, υπήρξαν ζητήματα που απασχόλησαν όχι μόνο τους
επικριτές της μεθόδου, αλλά και τους υποστηρικτές της. Με αυτό λοιπόν το
σκεπτικό η εισαγωγή από τους Βρετανούς της αλληλοδιδακτικής μεθόδου
στην εκπαιδευτική διαδικασία των Επτανησίων δεν ήταν απαλλαγμένη από
σκοπιμότητες8. Όχι φυσικά στην ηθικοποίηση των εργατικών τάξεων, όπως
στην Αγγλία, αλλά στην εναρμόνιση των πολιτών με βάση τα πρότυπα της
Προστασίας και την υιοθέτησή τους. Κατά τη διάρκεια τέλος της εξεταζόμενης περιόδου –και με βάση την εισαγωγή και εδραίωση της αλληλοδιδακτικής
στην εκπαιδευτική διαδικασία των Επτανήσων– μπορεί κανείς να διακρίνει
μία κινητικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης, «η οποία οφείλεται σε παράγοντες που εμφανίζονται στο πλαίσιο μιας εξελικτικής πορείας σε όλους τους
τομείς της κοινωνικής, πνευματικής και πολιτικής δραστηριότητας»9.

. Λ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Η αλληλοδιδακτική μέθοδος..., ό.π., σσ. 4, 18.
8. Σύμφωνα με το σύνταγμα του 181: «Η δημοσία της νεότητος αγωγή όντας ένα υποκείμενον οπού ουσιωδώς αναφέρεται εις την πρόοδον και ευδαιμονίαν κάθε κοινωνίας, και
όντας συμφερώτατον τόσον εις ήθη, όσον και εις θρησκείαν του τόπου, ...». Π. ΧΙΩΤΗΣ, Ιστορικά Απομνημονεύματα..., ό.π., τόμ. ος, σ. 244.
9. Γ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ, Ζητήματα..., ό.π., σ. 49.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

Στη συγκεκριμένη εργασία έγινε προσπάθεια να ενταχθεί το τοπικό παράδειγμα των αλληλοδιδακτικών σχολείων Ιθάκης στους κεντρικούς εκπαιδευτικούς μηχανισμούς του Ιονίου Κράτους: το τελευταίο, ως προτεκτοράτο της
Βρετανικής Αυτοκρατορίας, εξετάστηκε υπό το πρίσμα της λειτουργίας των
μητροπολιτικών πρακτικών και της αντανάκλασής τους στο τοπικό και ιστορικά προσδιορισμένο πλαίσιο.
Το εκπαιδευτικό σύστημα στο Ιόνιο Κράτος –καθ’ όλη τη διάρκεια της
Βρετανικής Προστασίας– διαφύλαξε τον δημόσιο χαρακτήρα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα με βάση το αρχειακό υλικό από τα ΓΑΚ-Τοπικό Αρχείο Ιθάκης είναι εμφανές ότι και τα ένδεκα αλληλοδιδακτικά σχολεία
της Ιθάκης υπόκειντο στις αρμοδιότητες των τοπικών αρχών, υπό την υψηλή
όμως εποπτεία της κεντρικής διοίκησης. Στις αρμοδιότητες των τοπικών αρχών εντάσσουμε τη χρηματοδότηση λειτουργίας των σχολικών μονάδων του
νησιού –κατά το ήμισυ–, καθώς και τον συχνό έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όσο για την υιοθέτηση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου στην πρωτοβάθμια επτανησιακή εκπαίδευση από τη βρετανική διοίκηση την εκλαμβάνουμε ως προσπάθεια πειθάρχησης του μαθητή – και κατ’ επέκταση του πολίτη.
Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό η εισαγωγή της αλληλοδιδακτικής δεν ήταν
απαλλαγμένη από σκοπιμότητες, όπως το να εναρμονιστούν οι πολίτες με τα
πρότυπα της Προστασίας και να τα υιοθετήσουν. Στις θετικές τέλος συνέπειες από την αλληλοδιδακτική στην εκπαιδευτική διαδικασία των Ιθακησίων
συγκαταλέγουμε τη συνύπαρξη μαθητών και μαθητριών στον ίδιο εκπαιδευτικό χώρο, καθώς και την υπερταξική φοίτηση μαθητών σε ένα σύστημα που είχε τις ίδιες εκπαιδευτικές διαδικασίες και κοινούς εκπαιδευτικούς στόχους.
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ABSTRACT
CENTRAL EDUCATIONAL POLICY IN THE IONIAN STATE
AND LOCAL INSTITUTIONS: THE EXAMPLE
OF ITHACA’S MONITORIAL SCHOOLS

In this paper, an attempt was made to include the local example of Ithaca’s
monitorial schools in the central educational system of the Ionian State: the
latter, as a protectorate of the British Empire, was examined under the consideration that metropolitan practices are reflected in the semi-colonial Ionian
territory, the former representing a specific historical context.
The educational system in the Ionian State –throughout British Protection–
preserved the public character of primary education. In addition, on the basis of
the archive material from the General State Archives– Department of Ithaca, it
is clear that all eleven Ithaca’s monitorial schools were under the authority of
the local institutions, being in the same time under the high supervision of the
central administration. The responsibilities of the local institutions as concerns
monitorial schools are including the half- funding for the island’s school units
as well as the frequent supervision of the educational process. Furthermore, the
adoption of the monitorial method of primary education by the British administration can be perceived as an attempt to discipline the student – and by
extension – the citizen. This said, the introduction of the monitorial education
was not indistinct from governmental objectives, such as the harmonization of
the citizens with the standards of the British Protection. On a positive side, the
consequences of monitorial educational process of Ithaca include the
coexistence of male and female pupils in the same educational zone, as well as
the attendance of students from different social classes in a system that ensured
the same educational processes and common educational objectives.
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Η ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ (1822-182)
Παναγής Δ. Αλιπράντης
διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων

Η ανακοίνωσή μου, για ένα θέμα το οποίο επί 19 χρόνια, απ’ ό,τι ξέρω, δεν
απασχόλησε κανέναν, έχει προσαρμοστεί στα συμπιεσμένα χρονικά όρια, γι’
αυτό και θα περιοριστώ μόνο στα συμπεράσματα από την έρευνα. Οι πηγές
και ό,τι άλλο πιστοποιεί όσα θα ακούσετε θα δημοσιευτούν εκτενώς σε ανεξάρτητη μελέτη, η οποία θα συμπεριλάβει και παραδόσεις του Νεοφύτου Βάμβα
στο Σχολείο.
Το Σχολείο αυτό μέχρι σήμερα, εκτός των περιορισμένων αλλά αξιοπρόσεκτων αναφορών του Ηλία Τσιτσέλη1, δεν έτυχε της προσοχής των ερευνητών
και μελετητών προφανώς για δύο λόγους: πρώτον, εκ της ανυπαρξίας στοιχείων· και δεύτερον, διότι η φήμη του Σχολείου του Κάστρου, που ίδρυσε ο Γκίλφορδ, στο οποίο δίδαξε μετέπειτα ο Βάμβας, επεσκίασε αυτό του Αργοστολίου.
Η πρόοδος της ανακοινώσεως θα καταδείξει ότι η εντύπωση αυτή είναι
εσφαλμένη.
Το Σχολείο του Αργοστολίου που πλησιάζει τα 200 χρόνια από την ίδρυσή
του και καλύφθηκε πλήρως από τη λησμονιά –δεν ξέρω αν γινόταν καν αναφορά σε αυτό στην Τοπική Ιστορία της Γ΄ Γυμνασίου– ήταν από τα καλύτερα, αν
όχι το καλύτερο σχολείο της Ελλάδας, σύμφωνα με τα ευρήματα, εκείνα τα
τρία χρόνια της λειτουργίας του (1822-182). Και αυτό διότι το διηύθυνε ο
μεγάλος διδάσκαλος του Γένους, ο Νεόφυτος Βάμβας, ερχόμενος στην Κεφαλονιά μετά από την εξαίρετη θητεία του στο περίφημο Γυμνάσιο της Χίου, και
παράλληλα επειδή οι μεγάλοι διδάσκαλοι του Γένους (Βενιαμίν Λέσβιος, Θεόφιλος Καΐρης, Γεώργιος Γεννάδιος, Άνθιμος Γαζής, Γρηγόριος Κωνσταντάς
κ.ά.) είχαν αφοπλιστεί εκπαιδευτικά, διότι δραστηριοποιήθηκαν στην Επαναστατημένη Πατρίδα, όχι ως διδάσκαλοι, προσφέροντας τους κόπους τους για
την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων, αλλά ελλείψει ικανοτέρων στελεχών, συμμετείχαν ως πληρεξούσιοι στις εργασίες των εθνικών συνελεύσεων, και αντίστοιχα ήταν και μέλη νομοθετικών, εκκλησιαστικών και εκπαιδευτικών επι-

1. ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τ. 1, Ἐν Ἀθήναις 1904, σ. 2.
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τροπών. Μόλις στα τέλη του 1824, ο Γ. Γεννάδιος διδάσκει στο Άργος· έξι μήνες δηλαδή πριν τερματιστεί η λειτουργία του Σχολείου στο Αργοστόλι. Συνεπώς ο Βάμβας σε τόπο που επέλεξε, εκτός της επαναστατημένης Ελλάδας,
ταιριάζει να πούμε την έκφραση που συνηθίζεται σήμερα, ότι στη μαχόμενη
εκπαίδευση, τα χρόνια εκείνα, μεταξύ των μεγάλων λογίων, «έπαιζε» μόνος
του.
Κατά το παρελθόν έγινε λόγος περί του προσώπου το οποίο τον επηρέασε
να επιλέξει την Κεφαλονιά, και γράφτηκε ότι είχε λάβει πληροφορίες για τον
τόπο από δύο μαθητές του, τον Κωνσταντίνο Τυπάλδο-Ιακωβάτο και τον Χριστόδουλο Ραζή, από τον καιρό της μαθητείας τους στο Γυμνάσιο της Χίου.
Ασφαλώς και ήταν ενημερωμένος από τους μαθητές του, όσο όμως για το
άτομο που τον έπεισε να προσανατολιστεί και να καταλήξει στην Κεφαλονιά,
και η περίσταση τώρα προσφερόταν, ήταν ο φίλος του και συναγωνιστής υπό
τον Δημήτριο Υψηλάντη, ο Γεώργιος Κοζάκης-Τυπάλδος.
Οι τελευταίες έρευνες τοποθετούν την άφιξή του στο Αργοστόλι τον Σεπτέμβριο του 1822. Τα πρώτα μελήματά του ήταν η στέγαση της οικογένειάς
του και η ανεύρεση καταλλήλου οικήματος για το Σχολείο του. Τελικά και τα
δύο αυτά ζητήματα διευθετήθηκαν. Ο Τσιτσέλης παραδίδει ότι «κατ’ ἀρχὰς
εἶχε σχολὴν ἐν συνοικίᾳ Ρακατζῆς τοῦ Ἀργοστολίου καὶ ἐν ᾗ κατώκει ποτὲ ὁ
ἀρχιερεὺς Σπυρίδων Κοντομίχαλος [...]». Αργότερα μεταστέγασε τη Σχολή
«ἐν παλαιᾷ ἰσογαίῳ οἰκία ὅπου τανῦν ὁ οἶκος υἱῶν Εὐστ. Ἰγγλέση2». Συν τω
χρόνω συναθροίζονταν και οι μαθητές· σχετικά με τον αριθμό των μαθητών
του δεν έχουμε ακριβή εικόνα. Ο Τσιτσέλης γράφει ότι «πολλοὶ δὲ νέοι ἐφοίτων
ἐν τῇ σχολῇ του ἀντὶ μηνιαίου τεσσάρων ταλλήρων». Όπως και ο Αναστάσιος Γούδας το ίδιο ισχυρίζεται, ότι «[...] δὲν ἐβράδυναν νὰ συρρεύσωσιν οὐκ
ὀλίγοι μαθηταί»4. Αντιθέτως ο Βάμβας σε επιστολή του, στις 24 Ιουλίου 182,
δηλώνει «οἱ δὲ μαθηταί, ὀλίγοι, καὶ ἀπὸ τούτους δέκα ἔχω ἀμισθὶ διὰ τὴν φιλομαθῆ πτωχείαν των».
Τα διασωθέντα τεκμήρια που αποδεικνύουν τα όσα, εν συντομία, θα αναφέρω τα οποία άπτονται της τριετούς λειτουργίας του Σχολείου, περί ύλης,
μαθημάτων, μεθόδου, αντλήθηκαν από δύο ιδιωτικά αρχεία.
Ο Κωνσταντίνος Τυπάλδος Ιακωβάτος, μαθητής του Βάμβα στο Γυμνά-

2. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π.
. Ό.π.
4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΥΔΑΣ, Βίοι Παράλληλοι, τῶν ἐπὶ τῆς Ἀναγεννήσεως τῆς Ἑλλάδος
διαπρεψάντων Ἀνδρῶν, τ. 1, Κλήρος, Ἀθῆναι 182, σ. 298.
. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, «Αλληλογραφία Νεοφύτου Βάμβα και Κωνσταντίνου Τυπάλδου-Ιακωβάτου (1822-182)», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τ. 14, Αργοστόλι 201, σ. 12.
. Αρχείο Α. Κολυβά και Αρχείο Ιερέων Ηλία και Θεοκλήτου Αλιπράντη.
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σιο της Χίου, γράφει στον διδάσκαλό του τότε: «Διαδίδετε τὰ εὐεργετικὰ τῆς
Φιλοσοφίας μαθήματα, μορφώνοντας τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν τῆς Κεφαλληνίου νεολαίας». Ο όρος φιλοσοφία εκείνη την εποχή είχε ευρύτερη έννοια. Ο
Κοραής εννοεί: «ὅλην τὴν περιοχὴν τῆς ἀνθρωπίνης παιδεύσεως, ἤγουν τὴν
θεωρίαν καὶ πρᾶξιν ὅλων ὁμοῦ τῶν χρησίμων εἰς τὸν ἀνθρώπινον βίον8». Αυτό
ακολούθησε και ο «λογικός του υἱός», Νεόφυτος Βάμβας, ό,τι ήταν χρήσιμο
για τον ανθρώπινο βίο και την καλλιέργειά τους· επιπλέον όμως κατόπιν συνεννοήσεως και με παρότρυνση του Γκίλφορδ, όσοι από τους μαθητές διακρίνονταν για την επιμέλεια και τις γνώσεις τους, και το επιθυμούσαν, θα δέχονταν κατάλληλη προετοιμασία ώστε να καταστούν ικανοί να φοιτήσουν στην
Ιόνιο Ακαδημία.
Από όλη τη σειρά των παραδόσεων, της τρίχρονης διάρκειας της Σχολής,
διασώθηκαν στα δύο αρχεία δώδεκα μεταφράσεις, στην τότε νεοελληνική (κοραϊκή) γλώσσα των κάτωθι έργων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων:
1. Ὁμήρου, Ἰλιάς, Α, Β ραψωδίες και «Εἰδήσεις τινες σύντομοι περὶ Ὁμήρου»
2. Αἰσχίνου, Κατὰ Κτησιφῶντος
. Δημοσθένους, Ὑπὲρ Κτησιφῶντος, περὶ τοῦ Στεφάνου, «Προηγεῖται
ὑπόθεσις τῶν δύο λόγων»
4. Δημοσθένους, Α΄ Ὀλυνθιακὸς
. Δημοσθένους, Β΄ Ὀλυνθιακὸς
. Δημοσθένους, Α΄ κατὰ Φιλίππου
. Ἰσοκράτους, Πρὸς Δημόνικον παραίνεσις
8. Ἰσοκράτους, Εὐαγόρου Ἐγκώμιον
9. Ξενοφῶντος, Κύρου Παιδεία, Α, Β
10. Θεμιστίου φιλοσόφου τοῦ ἐπικληθέντος εὐφραδοῦς, Περὶ Φιλίας καὶ βιογραφικὰ τοῦ Θεμιστίου
11. Λιβανίου, Περὶ δυσκόλου ἀνδρός
12. Λουκιανοῦ, Νεκρικοὶ διάλογοι
Από τη λατινική γραμματεία: Διασώθηκαν αποσπασματικά κείμενα δύο
έργων: α) από το la re publica του Κικέρωνα (liber VI, ο επίλογος αυτού του
έργου, το Somnium Scipionis και β) Cornelius Nepos, Liber de excellentibus
ducibus exterarum centium, Themistocles § .
Μαζί με αυτά βρίσκεται και ένα τετράδιο γραμματικής διδασκαλίας, 
σελίδων, που περιλαμβάνει πίνακες ανωμάλων ρημάτων της λατινικής.

. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, Αλληλογραφία, ό.π., σ. 14.
8. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ, Πρόδρομος Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης, Ἐν Παρισίοις 180, σ. ρλ΄.
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Δίδαξε Ηθική Φιλοσοφία, από το βιβλίο του Στοιχεῖα τῆς Φιλοσοφικῆς
Ἠθικῆς, Βενετία 1818· τα μαθήματα αυτά ή υπαγόρευε ή, πιθανότερα, μετά
την παράδοση έδινε το βιβλίο του και αντέγραφαν οι μαθητές. Ένα κεφάλαιο
του βιβλίου με τίτλο «Φυσική και ουσιώδης διαφορά των ανθρωπίνων πράξεων» είναι καταγεγραμμένο.
Από ένα τετράδιο καταπονημένο καταγραφής καθημερινών παραδόσεων,
με συμπληρώσεις, διορθώσεις, σβησίματα, που ήταν το πρόχειρο τετράδιο, και
ευτυχώς που έφθασε σε μας έστω κι έτσι, γιατί μαρτυρά, εκτός των άλλων,
ότι ο Βάμβας δίδαξε στοιχεία Αστρονομίας και Γεωγραφία.
Όλα τα ανωτέρω, τα ευρισκόμενα στα δύο αρχεία είναι απτές μαρτυρίες
διδαχθείσης ύλης, η οποία προσδιορίζει την προσωπικότητα του διδασκάλου
και την ποιότητα του Σχολείου. Επιβάλλεται όμως να προχωρήσουμε σε συμπληρώσεις, προστρέχοντας σε άλλα στοιχεία, ενδείξεις και σοβαρές υποθέσεις, ώστε να πλησιάσουμε, κατά το δυνατόν και περαιτέρω την ύλη.
Ο Τσιτσέλης γράφει ότι ο Βάμβας «ἵνα περιθάλψῃ ἔτι μᾶλλον τὴν πρὸς τὰς
κλασσικὰς σπουδὰς ἔφεσιν καὶ ἀναπτερώσῃ τὸ αἴσθημα τῆς πρὸς τὴν πατρίδα
ἀγάπης, ἤσκει τοὺς ὁμιλητὰς αὐτοῦ καὶ εἰς τὴν ἠθοποιΐαν, διδάσκων αὐτοὺς
τὴν ἀπὸ σκηνῆς διδασκαλίαν ἀρχαίων δραμάτων9». Ο δε Σπύρος Ευαγγελάτος ισχυρίζετο «ὅτι αἱ ἐρασιτεχνικαὶ αὗται παραστάσεις ἐδίδοντο εἰς τὴν
ἀρχαίαν γλῶσσαν [...]» και ότι «αἱ θεατρικαὶ αὗται ἐκδηλώσεις εἶχον περισσότερον διδακτικὸν καὶ ὀλιγώτερον θεατρικὸν χαρακτῆρα10». Με δεδομένο αυτό,
της διδασκαλίας αρχαίων τραγωδιών, αναζητείται ποίους ποιητές δίδαξε·
μαρτυρείται ότι στο Γυμνάσιο της Χίου, κατά την εξαετή θητεία του, δίδαξε
Σοφοκλή και Ευριπίδη. Δύο γράμματα του Βάμβα προς τον Γκίλφορδ από το
Αργοστόλι πληροφορούν για ένα από αυτά που αναζητούμε· ο Βάμβας παρέδωσε την Εκάβη του Ευριπίδη και έστειλε τη μετάφραση στον Γκίλφορδ, τον
Απρίλιο του 182, ο οποίος τη ζήτησε για να παρουσιαστεί από σκηνής και
στην Κέρκυρα, προφανώς από σπουδαστές της Ιονίου Ακαδημίας.
Και μία πληροφορία ακόμη πολύ ιδιαίτερη και ιδιαίτερα σημαντική που
προσθέτει τη διδασκαλία και ενός ακόμη αρχαίου συγγραφέα: Μια μέρα ο
Άγγλος τοποτηρητής του νησιού Κάρολος Νάπιερ, στον οποίον ο Βάμβας παρέδιδε μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας, συνόδευσε στο Σχολείο τον λόρδο
Byron, που τότε παρέμεινε για πέντε μήνες στην Κεφαλονιά, προτού κατευθυνθεί προς το Μεσολόγγι. Κατά την επίσκεψη αυτή που ήταν και η αρχή της
γνωριμίας των δύο ανδρών, με περαιτέρω εξέλιξη μέχρι τον θάνατο του Byron,
βρήκαν τον Βάμβα όρθιο να διδάσκει Πλούταρχο, και ο ποιητής απευθυνόμε-

9. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ό.π.
10. ΣΠΥΡΟΣ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, Ιστορία του Θεάτρου εν Κεφαλληνία 100-1900, Διατριβή επί διδακτορία, Εν Αθήναις, Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, 190, σ. 1.
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νος προς τον Νάπιερ είπε: «ο έλληνας συγγραφέας που με συντρόφευσε πολλά
χειμωνιάτικα βράδια».
Όπως διαφαίνεται από τα ανωτέρω το βάρος δόθηκε στην αρχαία ελληνική και λατινική γραμματεία, όμως δεν παραμελήθηκαν τα άλλα αναγκαία
και χρήσιμα μαθήματα. Η Σύνοψη της Ελληνικής Ιστορίας, που ο Κοραής το
θεωρούσε απαραίτητο στις Παραινέσεις του, αλλά και για τις ιστορικές επαναστατικές εκείνες περιστάσεις, και για την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων που δίδασκε στους αρχαίους συγγραφείς.
Η Εκκλησιαστική Ιστορία για τους μεγαλύτερους μαθητές, στη Χίο δίδασκε επιπλέον και τις Πράξεις των Αποστόλων· η Κατήχηση για τη μικρότερη
βαθμίδα ήταν αναγκαία για πολλούς λόγους.
Η γύμναση στη σύνθεση και στην ανάπτυξη κειμένου σε συνδυασμό με τη
ρητορική και την ηθοποιΐα (θεωρία και ρητορικά γυμνάσματα) την οποία
εκαλλιέργησε σε όλη του τη ζωή, είναι βέβαιο ότι μετέδωσε, όπως και Στοιχεία Φιλοσοφίας επικουρικά με τις παραδόσεις της Ηθικής Φιλοσοφίας. Χημεία σπούδασε στη Γαλλία και την εισήγαγε στο Γυμνάσιο της Χίου· όχι βέβαια να διδάσκει στο Αργοστόλι σε αίθουσα χημείου όπως εκεί, παρουσιάζοντας χημικά πειράματα, αλλά βασικές πληροφορίες της επιστήμης αυτής και
της Φυσικής απαραίτητα δίδαξε. Για την αναγκαιότητα της Αριθμητικής και
της Γεωμετρίας ο ίδιος λέγει: Η σπουδή μας «ἡ πρώτιστη πρέπει νὰ περιστρέφεται εἰς τὰς ἀναγκαίας ἀρχάς, ὁποῖαι παραδείγματος χάριν πρὸς τὴν Φυσικὴν ἡ Ἀριθμητικὴ τουλάχιστον καὶ ἡ Γεωμετρία». Πιθανόν να παρέδιδε,
όπως αλλού, μία ξένη γλώσσα, όμως δεν έχουμε κανένα σημείο που να το
υποδηλώνει.
Η προφορική διδασκαλία του Βάμβα, με οδηγό μας την αισθητική του θεωρία, θα ήταν διεξοδική και ακριβής: «αἱ προφορικῶς γινόμεναι διδασκαλίαι
ἀπαιτοῦσιν ὕφος ἀνειμένον [...] ὥστε τὸ πλεῖστον μέρος τῶν ἀκουόντων νὰ
ἀκολουθῇ ἡμᾶς εὐκόλως [...] διότι ὁ ἀκροατὴς δὲν δύναται νὰ ἐπανέρχεται εἰς
τὴν ἀναθεώρησιν τῶν ἀσαφῶν καθὼς ὅταν ἀναγινώσκῃ βιβλίον [...]».
Όσον αφορά τη διδακτική διαδικασία ο Βάμβας μόνος του διήρχετο όλο το
βάρος της κοπιώδους αυτής διεργασίας. Είχε όμως, όπως ήταν η συνήθεια
των καιρών για βοηθό ή βοηθούς τους πλέον προικισμένους και ικανούς μαθητές του, οι οποίοι συνέδραμαν στο έργο του. Ένας από αυτούς, λόγω των
χαρισμάτων του, στον οποίον μάλιστα παραχώρησε, τελικά, τη διδασκαλία
της Ελληνικής γλώσσας στον Κάρολο Νάπιερ ήταν ο Θεόδωρος Καρούσος, ο
κατόπιν εγελειανός φιλόσοφος, καθηγητής και διευθυντής της Πετριτσείου
Σχολής.
Η ηλικία των μαθητών δεν ήταν όμοια· επικρατούσε επίσης ανισότητα και
ανομοιογένεια γνώσεων, γι’ αυτό διαχώρισε τους μαθητές σύμφωνα με το σύστημα των κλάσεων σε ανώτερη και κατώτερη βαθμίδα.
Έργο και υποχρέωση των μαθητών ήταν να παρακολουθούν και κατ’ ανά-
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γκη συγχρόνως να καταγράφουν τα λόγια του διδασκάλου, είτε ομιλούντος είτε υπαγορεύοντος, για τη μελέτη τους και την αφομοίωση της ύλης, ώστε να
είναι επαρκείς προς εξέταση. Για την αποφυγή σφαλμάτων, μεγάλης ταλαιπωρίας και απώλειας χρόνου, ο Βάμβας έδινε χειρόγραφό του ή βιβλίο του για
αντιγραφή. Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διδασκαλία οι μαθητές της ανώτερης βαθμίδας, που έχουμε την εικόνα, χωρίζονταν σε μικρές
ομάδες -4 ατόμων, εκ των οποίων ένας ήταν ο επικεφαλής της ομάδας, που
επέβλεπε και βοηθούσε τους υπόλοιπους.
Η μέθοδος την οποίαν ακολούθησε ο Βάμβας κατά την επεξεργασία και
μετάφραση αρχαίου κειμένου ήταν η ακόλουθη:
Ο διδάσκαλος διαβάζει αρχαίο κείμενο, συγκρίνει κάθε πρόταση με τη νέα
ελληνική γλώσσα και δίνει μια παράφραση του όλου κειμένου στην κοινή διάλεκτο. Μετά από αυτό ζητείται από τους μαθητές, που επιλέγονται με κλήρο,
να δώσει ο καθένας με τη σειρά του τη δική του προσέγγιση, παρέχοντας ο
ίδιος τις απαιτούμενες διορθώσεις, οι οποίες αποβλέπουν, κατά πρώτον στην
«ἀπάλειψιν τῶν σολοικισμῶν ἢ βαρβαρισμῶν», και κατά δεύτερον ακολουθούσαν οι άλλες υποδείξεις «καὶ πάντα μὲ σημειώσεις γραμματικές, συντακτικές, γεωγραφικές», χωρίς, όπως συμβούλευε ο Κοραής, και υποδείκνυε
και ο Γκίλφορδ, ξηράς και διεξοδικής επεξεργασίας γραμματικής και συντακτικού, για να μην αποπροσανατολίζονται οι μαθητές από το πνεύμα και τις
έννοιες του κειμένου.
Ο Βάμβας δίδασκε τα αρχαία ελληνικά κείμενα από την τετράτομη Φιλολογική Εγκυκλοπαιδεία του Ιωάννου Πατούσα, την οποία διέθεταν και μαθητές. Ξεφυλλίζοντας τους τόμους της Εγκυκλοπαιδείας που σώθηκαν στο
ένα αρχείο, συναντώνται σημάνσεις αναλύσεως και σε άλλα έργα αρχαίων
συγγραφέων που δεν βρέθηκαν οι μεταφράσεις τους, στον Κρίτωνα του Πλάτωνα και σε δύο λόγους του Λυσία, Κατά Ἐρατοσθένους και Ἐπιτάφιος εἰς
τοὺς Κορινθίων βοηθούς. Στο Γυμνάσιο της Χίου δίδαξε και αυτούς τους
συγγραφείς.
Με το τέλος του τρίτου σχολικού έτους (1824-182), κατά τον Αύγουστο
του 182, το Σχολείο αυτό παύει τη λειτουργία του. Ο Βάμβας πληροφορεί τον
Κοραή, μεγάλο διάστημα πριν από τη λήξη των μαθημάτων, ότι του προτάθηκε να διδάξει στο νέο σχολείο, το Λύκειο, στο Κάστρο του Αγίου Γεωργίου, που
επρόκειτο να συστήσει ο Γκίλφορδ, αντίστοιχο με το Προπαρασκευαστικό
σχολείο της Κέρκυρας, και δέχτηκε με έναν όρο, ότι θα αποχωρήσει από αυτό
όταν λάβει πρόσκληση από την Επαναστατημένη Ελλάδα11.

11. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ, Αλληλογραφία, Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού, τ.  (182-182), Αθήνα 198, σ. 221.
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Την είδηση αυτή ανήγγειλε και στον παλαιό μαθητή του, Κωνσταντίνο
Τυπάλδο, στις 11 Απριλίου 182, ότι ο Γκίλφορδ «ἀπεφάσισε νὰ συστήσῃ ἐδῷ
Λύκιον (sic) καὶ μ’ ἐζήτησε ν’ ἀριθμηθῶ μεταξὺ τῶν διδασκάλων12». Μετά
από τρία χρόνια εντατικής δουλειάς και μόχθου, που επέφερε καρπούς στην
νεολαία της Κεφαλονιάς, μετακινήθηκε στο Κάστρο και θα εργαστεί εκεί με
πολύ καλύτερες συνθήκες, με σκοπό να προετοιμάζει μαθητές για την Ιόνιο
Ακαδημία.
Όμως, όσο λαμπρά ξεκίνησε η λειτουργία του νέου αυτού Σχολείου, που
ήταν το καμάρι του Γκίλφορδ, το οποίο επισκέφτηκε την Άνοιξη του 182, τόσο, μέσα σε διάστημα λιγότερο του έτους, τα προβλήματα το κατέβαλαν και
ζήτησε ο Βάμβας με επιστολή του, παρακάμπτων μάλιστα τον διευθυντή του
(Θισελθουέϊτ), τον Μάρτιο του 182, τη μεταφορά του στο Αργοστόλι, εξαιτίας των αναφυέντων σοβαρών προβλημάτων. Το αντικείμενο αυτής της εισήγησης και τα χρονικά όρια δεν μου επιτρέπουν να υπεισέλθω σε αυτό το θέμα.
Αφού αναφέρθηκαν, προηγουμένως, όλα όσα σώθηκαν, τα οποία δίδαξε, ενδεικτικά, για να υπάρχει μια εικόνα, θα αναφέρω τί διδάσκονταν οι μαθητές
του Προπαρασκευαστικού Σχολείου της Κέρκυρας, ώστε να υποστούν τη διαδικασία των εξετάσεων για να φοιτήσουν στο Κερκυραϊκό πανεπιστήμιο: «Αρχαία Ελληνικά (Δημοσθένης), γραμματική εφαρμογή στο κείμενο· έναν τραγικό ποιητή δύο φορές την εβδομάδα, αρχές Λατινικών και Αριθμητική με το
σύστημα του Δρ. Ρώσσιλ1». Αν κάνουμε μια σύγκριση αυτής της ύλης με
την αντίστοιχη που δίδαξε ο Βάμβας διαπιστώνεται ότι η ύλη είναι υπερπολλαπλάσια και ασυγκρίτως ανώτερη και απαιτητικότερη.
Θα ήταν ολοκληρωμένη η εικόνα της επιτυχημένης πορείας του Βάμβα ως
διδάσκαλου κατά το διάστημα που εργάστηκε στην Κεφαλονιά από τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν; Βεβαίως ναι! Η επιτυχία όμως ενός σχολείου, και
μάλιστα προσωποπαγούς, όπως αυτό, προβάλλεται και κρατύνεται από την
απόρροια της προόδου και της προκοπής των μαθητών του μετά την απόμάκρυνσή τους από αυτό.
Ο Βάμβας κατά το εξαετές διάστημα της παρουσίας του στην Κεφαλονιά,
είχε πάνω από 0, ίσως  μαθητές, οι 0 ήταν στο Κάστρο. Από αυτούς οι 2
και ένας ο Νάπιερ 28 μέχρι τώρα βρέθηκαν. Ο Τσιτσέλης ξέρει μόνο δέκα ονόματα μαθητών. Όλοι όσους γνωρίζουμε διακρίθηκαν στον επιστημονικό στίβο
ως νομικοί, πολιτικοί, καθηγητές σε Ελληνικά σχολεία, Γυμνάσια, Πανεπιστήμια· γιατροί, ανώτεροι κληρικοί και παράλληλα άφησαν το στίγμα τους

12. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, Αλληλογραφία, ό.π., σ. 1.
1. Ν.Κ. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, Η Εκπαίδευση στην Κέρκυρα κατά τη διάρκεια της Βρετανικής Προστασίας (181-184), Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, Αθήνα
2002, σ. 18.
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στην κοινωνία, διακριθέντες για την τοπική, ριζοσπαστική και εθνική τους
δράση, ενθυμούμενοι τον διδάσκαλό τους μέχρι το τέλος τους. Χρόνο για να
σας διαβάσω τα ονόματα των μαθητών δεν έχω, εκτός αν το προεδρείο το επιτρέψει.
Αλλά και ο Βάμβας δεν λησμόνησε τα χρόνια που πέρασε στο νησί· το
18, ο Στέφανος Κουμανούδης, νεκρολογώντας τον διδάσκαλο του Γένους,
λέγει: «ἐνθυμεῖτο δὲ μετὰ πολλῆς καὶ εὐγνώμονος συγκινήσεως τὴν ἐν Ἑπτανήσῳ καὶ μάλιστα τὴν ἐν Κεφαλληνίᾳ διατριβὴν καὶ τὸν ἄνετον ἐκεῖ βίον του
ἐξιστόρει θυμηδῶς πάνυ, τῶν δώρων μάλιστα μνημονεύων ἐκείνων τῶν ἀθώων, ὅσα κατὰ παλαιὰν καὶ μὴ ἀξιόμεμπτον συνήθειαν ἡ ζωηρὰ τῶν διδασκομένων εὐγνωμοσύνην προσέφερεν εἰς τοὺς διδασκάλους κατὰ τὰς ἐπισήμους
τοῦ ἔτους ἡμέρας14».
Ένα Σχολείο άγνωστο για την προσφορά του· ένα Σχολείο που υποτιμήθηκε διότι απουσίαζαν οι μαρτυρίες και έτσι αναπαράγονταν μόνο τα γραφόμενα
του Τσιτσέλη· ένα Σχολείο για το οποίο πρέπει η Κεφαλονιά να σεμνύνεται και
χάριτες να οφείλει στον διδάσκαλό του. Τα νέα στοιχεία, τα οποία δεν φωτίζουν το σύνολο της λειτουργίας του, είναι όμως ικανά ως ποσοστό, προς το
παρόν, για να αναγνωρίσουμε τη συμβολή του. Ο Κωνσταντίνος Τυπάλδος,
που γνώριζε τη δράση του διδασκάλου του, και τη λειτουργία του Σχολείου του
Αργοστολίου, γράφει το 182, προς τον Βάμβα, ότι η πατρίδα μου η Κεφαλληνία «[...] Πόσον αὐτὴ μάλιστα χρεωστεῖ νὰ εὐγνωμονῇ πρὸς Ὑμᾶς! Χρεωστεῖ
νὰ καταγράψῃ τὸ ὄνομά σας εἰς τὰ χρονικά της, καὶ διὰ νὰ φανερώσῃ τὴν
εὐγνωμοσύνη της, διὰ νὰ λαμπρύνῃ ἐπὶ μᾶλλον δι’ αὐτοῦ1».
Ένας δρόμος στο Αργοστόλι, τουλάχιστον, εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης,
στην περιοχή που δίδαξε, στη Ρακατζή, να πάρει το όνομά του, για να θυμίζει
και το Σχολείο και τον διδάσκαλο, ο οποίος δίδαξε και φτωχούς μαθητές, χωρίς αμοιβή.
ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ!

14. ΣΟΦΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, «Στέφανος Κουμανούδης. “Οι διδάσκαλοι του Έθνους” και ο επικήδειος στον Νεόφυτο Βάμβα», Ο Ερανιστής, τ. 2, Αθήνα 200, σ. 29-280.
1. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, Αλληλογραφία, ό.π., σ. 18.
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ABSTRACT
THE SCHOOL OF NEOPHYTOS VAMVAS IN ARGOSTOLI (1822-182)

During the first years of the Greek war of independence the great educator
of the Greek Nation, Neophytos Vamvas, resorted to Argostoli, where he
founded his School, which operated from September 1822 until August 182.
His teachings were primarily focused on classical literature (ancient Greek and
Latin writers), whilst teaching other disciplines as well (Philosophy, Chemistry,
Physics, Mathematics, Astronomy, Geography, Theology, Theatrical studies).
In his lessons he applied methods influenced by the educational and pedagogical
perceptions of European Enlighteners. His work benefited the youth of
Cephalonia to a great extent, as demonstrated by the successful careers of his
students, who distinguished themselves in society as lawyers, politicians,
doctors, professors and high clerics.
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Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σπύρος Γ. Κάντας
Φυσικός, διδάκτωρ Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου

Η περίοδος της Βρετανικής Προστασίας (181-184) σημάδεψε τη δημόσια εκπαίδευση στα Επτάνησα σε όλα τα επίπεδα. Ουσιαστικά αυτήν την περίοδο θεσμοθετήθηκε, αναπτύχθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα ελεγχόμενο από την κρατική εξουσία. Περιελάμβανε τρεις βαθμίδες (Στοιχειώδη, Μέση, Ανώτατη)
και κάλυπτε το σύνολο των Ιονίων Νήσων, τα οποία συναποτελούσαν το κράτος με την ονομασία Ηνωμένα Κράτη των Ιονίων Νήσων (συνθήκη Παρισίων,  Νοεμβρίου 181)1. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα φέρει, βεβαίως, τη σφραγίδα του Φρειδερίκου Νορθ, κόμη του Guilford, οποίος ανέλαβε
την οργάνωση και τον συντονισμό της εκπαίδευσης του Ιονίου Κράτους στις 9
Απριλίου 1820, ε.ν., αλλά για τη στοιχειώδη εκπαίδευση είχε αρχίσει να δημιουργείται υποδομή έναν χρόνο νωρίτερα με απόφαση του Βρετανού Αρμοστή,
Μαίτλαντ, και του προέδρου της Γερουσίας, βαρώνου Εμμανουήλ Θεοτόκη. Το
ξεκίνημα έγινε με την επιλογή της αλληλοδιδακτικής ως μεθόδου διδασκαλίας και τη λειτουργία Σχολής Αλληλοδιδακτικής στο ανενεργό μοναστήρι
Ευαγγελιστρίας (Annunziata). Η απόφαση όριζε ότι θα εκπαιδεύονταν εκεί 21
μαθητές σχεδόν 12 ετών και το όλον εγχείρημα ετίθετο υπό τον Ιάκωβο Λουζινιάν (Lusignan)2. Τελικώς τη σχολή παρακολούθησαν λιγότεροι μαθητές
και ακόμη λιγότεροι αφομοίωσαν τη μέθοδο, χωρίς να είναι σίγουρο ότι ήταν
και σε θέση να την εφαρμόσουν. Το πενιχρό ποιοτικό αποτέλεσμα αυτής της

1. Η κρατική οντότητα των Ηνωμένων Κρατών των Ιονίων Νήσων αναφέρεται συχνά
επισήμως με την ονομασία Ιόνιον Κράτος.
2. Γενικά Αρχεία Κράτους / Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Ελλάδα (στο εξής Γ.Α.Κ./
Α.Ν.Κ.), Ιόνιο Κράτος, Φ , Εν τη Βουλή, Απόφασις των  Απριλλίου 1819, αδεία υπερτέρα
δημοσιευθείσα, Κορφοί, εν τη Τυπογραφία της Διοικήσεως, μονόφυλλο χ.α. Η γεωγραφική κατανομή των μαθητών καθοριζόταν: τέσσερις από Κέρκυρα, τέσσερις από Κεφαλληνία, τέσσερις
από τη Ζάκυνθο, τρεις από Λευκάδα, δύο από Παξούς, δύο από Ιθάκη και δύο από Κύθηρα.
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πρώτης προσπάθειας αποδόθηκε κυρίως στην επιλογή ατόμων νεαρής ηλικίας, τα οποία δύσκολα θα μπορούσαν να αναλάβουν ευθύνη διδασκάλου. Η
διαπίστωση αυτή συνέπεσε χρονικά με τον ερχομό του Guilford, ο οποίος αναγκάστηκε να προτείνει την επιλογή υποψηφίων δασκάλων μεταξύ των πολλών
«αμαθών ιερωμένων» που έκαναν ήδη τον δάσκαλο αμειβόμενοι από τους μαθητές ή τους κηδεμόνες των μαθητών. Η εκπαίδευσή τους στην αλληλοδιδακτική αποφασίστηκε να γίνει στη Λευκάδα από τους Αθανάσιο Πολίτη και
Λουζινιάν4. Επόμενο βήμα ήταν η ίδρυση κρατικών σχολείων, πρώτα στις
πρωτεύουσες των νησιών και ακολούθως στα χωριά. Ο σχεδιασμός προχωρούσε με πολύ αργό ρυθμό και λόγω οικονομικών δυσχερειών. Γι’ αυτό ο
Guilford αποδέχτηκε πρόταση του Πολίτη να εξεταστεί η δυνατότητα λειτουργίας προκαταρκτικών σχολείων με συμμετοχή και των κηδεμόνων των
μαθητών στα έξοδα. Πρώτη απόπειρα εφαρμογής του νέου σχεδίου καταγράφεται σε προάστια της Κέρκυρας, χωρίς πάντως μεγάλη επιτυχία. Το επόμενο βήμα διέρρηξε τα στεγανά γύρω από την πόλη της Κέρκυρας και στάθηκε
η απαρχή της διείσδυσης του σχολικού δικτύου στην ύπαιθρο της Κέρκυρας
και γενικότερα των Ιονίων Νήσων. Επιλέχθηκε προς τούτο η νότια Κέρκυρα
και ανέλαβε ο Πολίτης να ανιχνεύσει τις διαθέσεις των κατοίκων της περιοχής. Το αποτέλεσμα αυτής της ανίχνευσης αποτυπώνεται σε έγγραφο με
ημερομηνία 12 Ιουλίου 182 που απέστειλε ο Πολίτης προς τον Έφορο του Ιονίου Πανεπιστημίου Κερκύρας (Ιονίου Ακαδημίας). Στο έγγραφο αναφέρεται
ότι υπογράφηκαν αυτοβούλως από τους γονείς που επιθυμούσαν να μορφώσουν τα παιδιά τους τέσσερα Συμβόλαια και με αυτό το δεδομένο είναι δυνατόν να ιδρυθούν τέσσερα σχολεία: από ένα στους συνοικισμούς της Λευκίμμης

. Ο Αθανάσιος Πολίτης (Λευκάδα μεταξύ 190-19 - Κέρκυρα 184) σπούδασε Ιατρική στην Παβία και Χημεία στο Παρίσι. Δίδαξε επί πολλά έτη Χημεία στην Ιόνιο Ακαδημία,
της οποίας υπήρξε ο μακροβιότερος καθηγητής. Παράλληλα με τις προαναφερθείσες σπουδές
του, σπούδασε το σύστημα της αλληλοδιδακτικής μεθόδου διδασκαλίας στο Παρίσι. (ΚΩΣΤΑΣ
Π. ΛΑΖΑΡΗΣ, Αθανάσιος Πολίτης, στο Επετηρίς, τ. Ε΄ (198-80), Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήναι 1982, σ. 8-88 και 101).
4. Ο Ιάκωβος Λουζινιάν, καταγόμενος από την Κύπρο, γεννήθηκε στο Λονδίνο και δίδαξε Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στην Ιόνιο Ακαδημία (ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΘ. ΚΩΝ/ΝΟΣ, «Η Ιόνιος Ακαδημία του κόμιτος Γκίλφορδ», περ. Ελληνική Δημιουργία, έτος Β΄, 1 1949, Αθήναι,
σ. ).
. Προκαταρκτικά ονομάστηκαν τα σχολεία της πρώτης βαθμίδας.
. Ο Πολίτης είχε ιδρύσει και λειτουργήσει με επιτυχία αλληλοδιδακτικό σχολείο το 1819
στη Λευκάδα με την οικονομική στήριξη των προυχόντων της πόλης. Ήταν το πρώτο αλληλοδιδακτικό στα Επτάνησα και στον σημερινό Ελλαδικό χώρο. (ΛΑΖΑΡΗΣ, ό.π., σ. 90). Το σχολείο
αυτό ήταν αποτέλεσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας και όχι κάποιου κρατικού σχεδιασμού.
. Ως νότια Κέρκυρα, στα πλαίσια τούτης της έρευνας, νοείται το νοτιότερο τμήμα της
νήσου Κέρκυρας που το βόρειο όριό του ορίζεται από γεωγραφικό πλάτος ώστε να περιλαμβάνει το χωριό Βουνιατάδες (βλ. Χάρτη στο τέλος του άρθρου).
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Μελίκια με 2 μαθητές και Αναπλάδες με 1 μαθητές, ένα άλλο στο χωριό
Περιβόλι με  μαθητές και ένα τέταρτο στο χωριό Κουσπάδες με 42 μαθητές. Αυτά είναι τα πρώτα σχολεία που αποφασίστηκε να ιδρυθούν στην επτανησιακή ύπαιθρο. Η αποδοχή της πρότασης του Πολίτη σε τμήματα της νότιας Κέρκυρας τον ώθησε να ξανοιχθεί και στην υπόλοιπη κερκυραϊκή ύπαιθρο
με αποτέλεσμα, δυόμισι μήνες αργότερα, να είναι σε θέση να προτείνει την
ίδρυση δεκαεπτά επιπλέον σχολείων σε διάφορα χωριά της Κέρκυρας8. Η ίδρυση, όμως, ενός σχολείου δεν συνεπάγεται και τη λειτουργία του οπωσδήποτε,
όπως θα φανεί αμέσως παρακάτω. Τον Ιούλιο του 182 ζητήθηκαν, μέσω της
Εκτελεστικής Αστυνομίας, από τους προεστούς όλων των χωριών της Κέρκυρας στοιχεία για τα σχολεία που λειτουργούσαν τότε στην περιοχή τους
(Τεκμήριο 1)9. Από τις απαντήσεις των προεστών προκύπτει ότι στη νότια
Κέρκυρα έχει διαμορφωθεί η εικόνα του Πίνακα 1.
Πίνακας 1
Σχολεία στο τέλος του σχολικού έτους 182-182
χωριό /
συνοικισμός

διδάσκαλος

κατηγορία σχολείου /
μέθοδος διδασκαλίας

αριθμός
μαθητών

Μελίκια

Φιλαλήθης
Χαραλ.

δημόσιο /
αλληλοδιδακτική

4

Αναπλάδες

Θαλασσινός
Νικόλαος

μερικό /
αλληλοδιδακτική

2

Κουσπάδες

παπα-Αθανάσιος
Καββαδίας

/ παιδαγωγική

9

Παρατηρείται ότι από τα τέσσερα σχεδιαζόμενα σχολεία λειτούργησαν
με την αλληλοδιδακτική μέθοδο μόνον τα δύο με αριθμό μαθητών μικρότερο
του αναμενομένου, αλλά οπωσδήποτε ικανοποιητικό. Οι περιγραφές των εξόδων των σχολείων από τους προεστούς των Μελικίων και των Αναπλάδων
δεν διαφέρουν και απ’ αυτό συμπεραίνεται ότι ήταν δυσδιάκριτη, για τους

8. Περισσότερα στο Σπυρος Γ. Καντας, «Η ίδρυση των πρώτων δημόσιων σχολείων στην
εξοχή της Κέρκυρας», Ιόνιος Λόγος, τ. Δ΄, επιστημονική περιοδική έκδοση του Τμήματος
Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 201, 81-212. Εδώ, με την αξιοποίηση αποκλειστικά
αρχειακού υλικού, προστίθενται ορισμένα νέα στοιχεία και διορθώνεται η αναφορά η σχετική
με τη λειτουργία του σχολείου των Κουσπάδων.
9. Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ., Ιόνιο Κράτος, Φ , δίφυλλα χ.α.
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προεστούς, η διαφορά μεταξύ δημοσίου και μερικού σχολείου (πιθανότατα
ήταν δυσδιάκριτη και για τους δασκάλους). Και στα δύο σχολεία ο δάσκαλος πληρωνόταν «από τους μερικούς ανθρώπους»10. Στην πραγματικότητα
και τα δύο ήταν δημόσια ως προς τους κανόνες λειτουργίας και μερικά ως
προς το ποιος κάλυπτε τα έξοδα μισθοδοσίας του δασκάλου. Δεν διευκρινίζεται ποιος κάλυπτε το αναφερόμενο ως «έξοδα σχολείου» ποσό. Το σχολείο
των Μελικίων στεγαζόταν στη μονή της Υ.Θ. Λαμποβιτίσσης και έξι από
τους μαθητές του προέρχονταν από τον Άγιο Θεόδωρο. Το σχολείο των Αναπλάδων στεγαζόταν στη μονή των Αγίων Αναργύρων και μεταξύ των μαθητών του 19 ήταν από τον Άγιο Θεόδωρο, 1 από τις Ριγγλάδες και ένας από
τα Κρητικά. Στο Περιβόλι δεν λειτουργούσε σχολείο (υπήρχαν εξαρχής αμφιβολίες) και στις Κουσπάδες λειτουργούσε στη μονή Αγίου Αθανασίου μερικό σχολείο, μάλλον μη αλληλοδιδακτικό, με εννέα μαθητές (πολύ λιγότερους απ’ ότι αναμενόταν) και διδάσκαλο τον παπα-Αθανάσιο Καββαδία11.
Την ίδια εποχή ο Πολίτης συντάσσει κατάλογο των λειτουργούντων στην
ύπαιθρο αμοιβαίων (δηλαδή αλληλοδιδακτικών) σχολείων. Αυτά είναι επτά
και κορυφή της λίστας βρίσκονται τα σχολεία των Μελικίων με 1 μαθητές
και δάσκαλο τον Φιλαλήθη και των Αναπλάδων με 0 μαθητές και δάσκαλο τον Θαλασσινό12. Η παρουσία αυτών των δύο σχολείων στην ενιαία λίστα
αποδεικνύει ότι ήταν ισοδύναμα ως προς το δημόσιο ή μερικό. Μεταξύ του
καταλόγου αυτού και των εγγράφων των προεστών παρατηρείται απόκλιση
στον αριθμό των μαθητών και ταύτιση στα ονόματα των δασκάλων. Σημειώνεται ότι εννιάμισι μήνες νωρίτερα ο Πολίτης φιλοδοξούσε να λειτουργήσουν στην κερκυραϊκή ύπαιθρο 21 σχολεία.
Το σχολείο των Αναπλάδων πιθανότατα λειτούργησε μέχρι και το 1829180, αφού ο δάσκαλός του φαίνεται να μην αποκόπτεται από τη Λευκίμμη
και απλώς, πιστοποιημένος πια, μετακομίζει περίπου 1Km νοτιότερα, στους
Αγίους Θεοδώρους, το φθινόπωρο του 180 (Πίνακας 2). Για το σχολείο των
Μελικίων υπάρχει βεβαίωση του Ιωάννη Φωκά ότι «έπαυσε» πριν τη 1η
Απριλίου 18291. Το όνομα του πρώτου δασκάλου του, Χαράλαμπου Φιλαλή-

10. Εδώ το μερικός άνθρωπος μάλλον πρέπει να ορμηνευθεί ως τοπικός άνθρωπος, άνθρωπος του συγκεκριμένου τόπου δηλαδή.
11. Στις απαντήσεις των προεστών αναφέρεται μερικό (μη αλληλοδιδακτικό) σχολείο
στις Κορακάδες και στον Άγιο Ματθαίο με πολύ μικρούς αριθμούς μαθητών. Για όλα τα άλλα χωριά της νότιας Κέρκυρας η απάντηση είναι αρνητική.
12. Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ., Ιόνιο Κράτος, Φ , έγγραφο χ.α. με ημερομηνία και χρονολογία 1
Ιουλίου 182 (Τεκμήριο 2).
1. Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ., Ιόνιο Κράτος, Φ 09, έγγραφο , χχ. Η βεβαίωση δίδεται για να
δηλωθεί ότι ο Θαλασσινός παρέλαβε υλικό για το σχολείο των Αγίων Θεοδώρων και όχι για το
Μελικίων (προφανώς αρχικά είχε γίνει λάθος χρέωση). Η 1η Απριλίου 1829 είναι η χρονία
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θη, δεν εντοπίστηκε άλλη φορά. Στην περιοχή, όμως, του Πεντάχωρου της
Λευκίμμης14 είχε πλέον αναπτυχθεί δυναμική που ευνοούσε τη λειτουργία
σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μόνιμη (ή σχεδόν μόνιμη) βάση και
οι συνοικισμοί (ή ο συνοικισμός) που αναφέρονται ως έδρες αυτών πολύ μικρή
σημασία έχουν, λόγω των μικρών αποστάσεων που έπρεπε να διανύουν οι μαθητές.
Στις αρχές του 1829 η στοιχειώδης εκπαίδευση είχε πλέον σταθεροποιηθεί
σε σημαντικό βαθμό στα Ιόνια Νησιά και είχαν, πλέον, ωριμάσει οι συνθήκες
για τη σύνταξη του πρώτου Κανονισμού των Προκαταρκτικών Σχολείων. Ο
Κανονισμός, που δημοσιεύθηκε στις 1 Απριλίου 1829, καθόριζε τη διάρκεια
φοίτησης σε δύο έτη και προέβλεπε τη διδασκαλία των μαθημάτων: Ανάγνωσης και Γραφής της Ελληνικής Γλώσσας, Αριθμητικής, Θρησκευτικών. Το
ίδιο έτος εκτυπώθηκαν το Εγχειρίδιο Αλληλοδιδακτικής (για την ανάγνωση,
τη γραφή και την αριθμητική) του Αθανασίου Πολίτη και η Κατήχηση του
Κωνσταντίνου Τυπάλδου (κατά το ίδιο σύστημα)1.
Ταυτοχρόνως με τη δημοσίευση του Κανονισμού, με απόφαση της Γερουσίας (1 Απριλίου 1829), καθορίστηκε ότι για να μπορεί να εργασθεί κάποιος
ως διδάσκαλος σε αλληλοδιδακτικό σχολείο έπρεπε να έχει εξασφαλίσει1:
i. απόδειξη ότι 24 τουλάχιστον γονείς τον επιλέγουν για διδάσκαλο των
παιδιών τους, αν πρόκειται για σχολείο της εξοχής, και 40 γονείς, αν
πρόκειται για σχολείο πόλης.
ii. διαπίστευση της τοπικής διοίκησης και του Αρχιερέα του νησιού περί
του καλού ήθους του.
iii. κάποια βεβαίωση ότι κατείχε πλήρως τη μέθοδο διδασκαλίας (αλληλοδιδακτική).
Επισημαίνεται ότι το καλό ήθος και η γνώση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου παρέμειναν ως απαραίτητες προϋποθέσεις για τον διορισμό δασκάλων
καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που καλύπτει η μελέτη.

δημοσίευσης του Κανονισμού (βλ. αμέσως επόμενη παράγραφο), ο οποίος και προέβλεπε τα
υλικά που δικαιούνταν τα σχολεία.
14. Το Πεντάχωρο της Λευκίμμης απαρτίζεται από τους συνοικισμούς Μελίκια, Ποτάμι,
Άγιο Θεόδωρο, Αναπλάδες και Ριγγλάδες.
1. ΘΕΟΤΟΚΗΣ Μ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ, «Περί τῆς Ἐκπαιδεύσεως ἐν Ἑπτανήσῳ (14-184)»,
Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμος ος, Κέρκυρα 19, σ. 109-110· ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ Ν.Κ., Η εκπαίδευση στην Κέρκυρα κατά τη διάρκεια της Βρετανικής Προστασίας (181-184), διδακτορική διατριβή, εκδ. Σύλλογος προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, Αθήνα 2002,
σ. 2-29.
1. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, ό.π., σ. 2-28.
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Από έγγραφα που απόκεινται στα Α.Ν.Κ. και αποτελούν πιστοποιήσεις
δασκάλων από τον Ιωάννη Φωκά περί τη γνώση της αλληλοδιδακτικής και
αιτήσεις ή/και βεβαιώσεις παραλαβής διδακτικού υλικού και επίπλων για συγκεκριμένα σχολεία, προκύπτει ο Πίνακας 2 για τα σχολεία που λειτουργούσαν τα αναφερόμενα σχολικά έτη.

Πίνακας 2
Σχολεία και διδάσκαλοι στη νότια Κέρκυρα 1829-184
σχολικό έτος

έδρα σχολείου

διδάσκαλος1

καταγωγή
δασκάλου

180-181

Αργυράδες

Ανέτης Κων/νος

Βυζάντιος

180-181

Άγιος Ματθαίος

Χαραλαμπίδης Ευστράτιος

Κύπριος

180-181

Άγιοι Θεόδωροι

Θαλασσινός Νικόλαος

182-184

Μελίκια

Πετράτος Γεώργιος

182-18

Ποτάμι

Πανδής Αντώνιος

Κερκυραίος

Σημείωση: όπως θα φανεί παρακάτω, το σχολείο των Αγ. Θεοδώρων λειτουργούσε, πιθανότατα αδιαλείπτως, μέχρι και το 18-18 και το σχολείο
του Ποταμίου ομοίως μέχρι και το 18-18, τουλάχιστον.
Από πίνακες που συνέταξε ο ο Ουίλιαμ Θιστλεθουεϊτ (W. Thistlethwaite),
ως Γραμματέας της Γενικής Επιτροπής Παιδείας18, προκύπτει ότι στις 1
Δεκεμβρίου 180 λειτουργούσαν 24 σχολεία στην Κέρκυρα (συμπεριλαμβάνεται και το σχολείο των Οθωνών), εκ των οποίων τα δεκαεπτά στην ύπαιθρο με συνολικά 22 μαθητές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται σχολεία
στον Άγιο Ματθαίο (4 μαθητές και δάσκαλος ο ιερ. Ε. Καρουλάς) και

1. Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ., Ιόνιο Κράτος, Φ 09, έγγραφα 14-1 για τον Ανέτη, 0-2 για τον
Χαραλαμπίδη, 42-44 για τον Θαλασσινό, 4,  και  για τον Πετράτο και 8-80 για τον
Πανδή.
18. Η Επιτροπή αυτή ήταν το όργανο που, μετά τον θάνατο του Guilford (14/2 Οκτωβρίου 182), ανέλαβε την ευθύνη της εκπαίδευσης από τις 20 Ιουνίου 1828. Στα δημόσια έγγραφα εμφανίζεται με πολλές παραλλαγές στον τίτλο της. Στο εξής θα χρησιμοποιούμε τον
τίτλο Γενική Επιτροπή Παιδείας ή απλώς Γενική Επιτροπή, ανεξαρτήτως του αναφερόμενου
στην πηγή τίτλου της.
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στους Αγίους Θεοδώρους (24 μαθητές και δάσκαλος ο Θαλασσινός)19. Το
ότι λειτουργούσαν αυτά τα δύο σχολεία έρχεται σε συμφωνία με τον Πίνακα
2 (που βασίζεται σε άλλες πηγές). Η διαφορά στον αναφερόμενο δάσκαλο
του σχολείου του Αγίου Ματθαίου, αν δεν οφείλεται σε λάθος, σημαίνει ότι ο
Χαραλαμπίδης, που ζήτησε και πήρε υλικό γι’ αυτό το σχολείο τον Αύγουστο του 180, έμεινε λίγο ή και καθόλου στον Άι-Μαθιά. Τον Δεκέμβριο του
182 ο Πολίτης έστειλε αναφορά στη Γερουσία, από την οποία προκύπτει ότι
σημειώθηκε νέα αύξηση του αριθμού των σχολείων και των μαθητών στην
επικράτεια (για την Κέρκυρα αναφέρονται 2 σχολεία)20. Αυτό αποτυπώνεται και στον Πίνακα 2 με τη νότια Κέρκυρα να φαίνεται ότι, με τη λειτουργία των σχολείων των Μελικίων και του Ποταμίου, απορροφά τα 2/ της
αύξησης του αριθμού των σχολείων.
Την η Μαρτίου 18 ορίζεται πρόεδρος της Γενικής Επιτροπής ο Ανδρέας
Μουστοξύδης21 και από τη θέση αυτήν υπέβαλε στις 1 Σεπτεμβρίου 18 λεπτομερή αναφορά στη Γερουσία αναλύοντας τα προβλήματα του συνόλου της
εκπαίδευσης. Για τα αλληλοδιδακτικά εκτιμά ότι δεν ανταποκρίθηκαν στις
προσδοκίες του κράτους και στις ηθικές και πνευματικές ανάγκες του λαού,
παραθέτοντας δε στοιχεία που δείχνουν τη φθίνουσα πορεία του αριθμού των
εγγραφομένων μαθητών και θεωρώντας ότι πολλοί εγγεγραμμένοι μαθητές
δεν φοιτούν τακτικά, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός των παιδιών
που φοιτούν στα δημόσια σχολεία αντιστοιχεί στο ένα δέκατο (1/10) αυτών
που έπρεπε να φοιτούν. Ο Μουστοξύδης αποδίδει το γεγονός στη λίγη αγάπη
του λαού για την εκπαίδευση (αποτέλεσμα τις αγραμματοσύνης που επί αιώνες βίωνε), στην υποχρέωση των γονέων να πληρώνουν δίδακτρα και στην
ατέλεια και μη τήρηση των κανονισμών. Στα παραπάνω προσθέτει εμφατικά
την ύπαρξη (ιδιωτικών, προφανώς) σχολείων παλαιάς μεθόδου και ανικάνων
(ιδιωτών) διδασκάλων, οι οποίοι δυσφημούσαν τα αλληλοδιδακτικά σχολεία
και γενικώς μετήρχοντο κάθε μέσο για να σαγηνεύσουν γονείς και μαθητές,
αποδεχόμενοι οποιαδήποτε αντιμισθία. Για τη βελτίωση της κατάστασης θεωρεί απαραίτητο να αναλάβει το κράτος το κόστος λειτουργίας των σχολείων
κατά το ήμισυ· το υπόλοιπο έπρεπε να εξασφαλιστεί από υποχρεωτική εισφορά
των ευπόρων μαθητών (οι πτωχοί απαλλάσσονται), από δώρα φιλανθρώπων,

19. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, ό.π., σ. 21-22.
20. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, ό.π., σ. 22
21. Gazzetta degli Stati Uniti delle Isole Jonie 11, 2 Φεβρουαρίου/9 Μαρτίου 18. Η
εφημερίδα αυτή ήταν η επίσημη κρατική εφημερίδα, συνήθως δίγλωσση, Από το 181 έφερε
και ελληνικό τίτλο που το 1844 καταστάλαξε στο Ἐφημερὶς Ἐπίσημος τοῦ Ἡνωμένου Κράτους τῶν Ἰονίων Νήσων και από το 182 και ύστερα ο τίτλος αναγραφόταν μόνο στην ελληνική (στο εξής Ἐφημερὶς Ἐπίσημος και η αναφερόμενη ημερομηνία και χρονολογία αντιστοιχεί στο νέο ημερολόγιο).
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από πρόστιμα και από τέλος έκδοσης πιστοποιητικών.22 Αποτέλεσμα αυτής
της αναφοράς ήταν η έκδοση στις 1 Νοεμβρίου 18, ε.ν., απόφασης της Γερουσίας που κάλυπτε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και για την πρωτοβάθμια προέβλεπε2:
i. λειτουργία οκτώ Κεντρικών Αλληλοδιδακτικών (στις πρωτεύουσες
των νησιών και στο Ληξούρι· η ιδιαίτερη μεταχείριση του Ληξουρίου συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της βρετανικής προστασίας). Το προσωπικό αυτών θα αποτελούσαν ένας διδάσκαλος, ένας παραινέτης και
ένας υπηρέτης (άρθρο ο).
ii. λειτουργία 1 Κοινών Αλληλοδιδακτικών Σχολείων24 (τα 2 στην
Κέρκυρα) σε τόπους και χώρους που θα αποφασίσει η Κυβέρνηση μετά
από εισήγηση της Γενική Επιτροπή Παιδείας (άρθρο ο).
iii. χορήγηση στα κοινά σχολεία των αναγκαίων για τη λειτουργία τους
υλικών και ανάληψη μέρους του κόστους μισθοδοσίας των διδασκάλων
από το κράτος· για το τελευταίο ετίθετο ανώτατο ετήσιο όριο για την
επικράτεια (άρθρο ο).
Ο στόχος για ίδρυση νέων σχολείων ώστε να λειτουργούν στην επικράτεια
1 Κοινά σχολεία αποδείχθηκε ανεδαφικός. Εκείνη την εποχή λειτουργούσαν
το πολύ 9 σχολεία και ο υπερδιπλασιασμός τους έστω και βαθμηδόν, όπως
πρότεινε ο Μουστοξύδης, ήταν σίγουρο ότι θα σκόνταφτε στα προβλήματα έλλειψης ικανών διδασκάλων και χρημάτων.
Πέντε μήνες αργότερα (10 Απριλίου 184) ο Αθανάσιος Πολίτης, ως επιθεωρητής της «αρχικής εκπαίδευσης», προσπαθώντας να θέσει σε εφαρμογή
την απόφαση της Γερουσίας, πρότεινε στην τελευταία τη λειτουργία 11 σχολείων (για την Κέρκυρα 2). Στην ίδια πρόταση περιλαμβανόταν και ο προϋπολογισμός της μισθοδοσίας των διδασκάλων για μία τριετία2. Αν εφαρμοζόταν η πρόταση, με δεδομένο ότι η Γερουσία έθετε χαμηλό ανώτατο ετήσιο όριο,
θα έπρεπε να εξευρεθεί 8% του απαιτούμενου ποσού από άλλες πηγές. Είναι
σχεδόν σίγουρο ότι το βάρος θα έπεφτε στους γονείς των μαθητών, αφού καμία άλλη πηγή δεν αναφέρεται στην απόφαση της Γερουσίας. Αυτό με τη σει-

22. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, ό.π., σ. 114-11 και 118-119. Η επιλογή, πάντως, ιδιώτη διδασκάλου εκ
μέρους των γονέων, μπορεί να οφείλεται σε αδυναμία εκτίμησης της νέας μεθόδου, αλλά δεν
συμβιβάζεται με την άποψη του Μουστοξύδη περί λίγης αγάπης για την εκπαίδευση.
2. Εφημερίς Ἐπίσημος, 14,  Δεκεμβρίου 18. Παράβαλε και ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, ό.π.,
σ. 282-28.
24. Για τα κοινά αλληλοδιδακτικά σχολεία δεν αναφέρεται το προσωπικό, αλλά το πιθανότερο είναι αυτό να αποτελείτο από έναν διδάσκαλο.
2. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, ό.π., σ. 28-284.
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ρά του θα οδηγούσε στην αδυναμία λειτουργίας πολλών σχολείων και στη μη
εφαρμογή της απόφασης της Γερουσίας. Το κλίμα αυτό της αστάθειας προσπάθησε να ανατρέψει στις 4 Αυγούστου 184 (ε.ν.) του ιδίου έτους η Βουλή
με τη ΙΘ΄ Πράξη της2, με την οποία μεταξύ άλλων:
i. επανέφερε τον θεσμό του Άρχοντα της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, χωρίς
να καταργεί τη Γενική Επιτροπή. Ο Άρχων θα ήταν και πρόεδρος της
Γενικής Επιτροπής (άρθρα 9ο και 12ο).
ii. διέκρινε τα αλληλοδιδακτικά σε Κεντρικά, τα οποία θα ήταν οκτώ και
σε Κοινά, τα οποία θα λειτουργούσαν όπου έκρινε αναγκαίο η Γερουσία
(άρθρο ο).
iii. καθόριζε ότι η εκλογή (επιλογή;) των διδασκάλων των αλληλοδιδακτικών σχολείων θα γινόταν από τη Γερουσία μετά από εισήγηση της Γενικής Επιτροπής (άρθρο 19ο).
iv. έθετε ανώτατο όριο κόστους για την εκπαίδευση συνολικά (άρθρο 24ο).
Στο διαμορφούμενο νέο τοπίο –και προφανώς προς υλοποίηση του σημείου
της ΙΘ΄ Πράξης που ουσιαστικά ζητούσε επανακαθορισμό του αριθμού και της
έδρας των αναγκαίων σχολείων της επικράτειας– παρενέβη γρήγορα ο Πολίτης τροποποιώντας την προηγούμενη πρότασή του (της 10ης Απριλίου 184)
και καταρτίζοντας για την Κέρκυρα πίνακα 44 σχολείων κατανεμημένων ως
εξής: δύο στα προάστια, 19 στ’ Αγύρου, 12 στη Μέση και 11 στη Νότια Κέρκυρα2.
Στον νέο πίνακα που συνέταξε ο Πολίτης αναφέρεται ο τόπος εγκατάστασης του σχολείου, τα χωριά που θα εξυπηρετούσε αυτό και ο πληθυσμός τους.
Η νότια Κέρκυρα εμφανίζεται χωρισμένη σε δύο τμήματα ονομαζόμενα Άνω
Λευκίμμη (περιλαμβάνει τα χωριά από Βουνιατάδες μέχρι και Βιταλάδες)
και Κάτω Λευκίμμη (περιλαμβάνει το Πεντάχωρο της Λευκίμμης και τα περίχωρα: Σπαρτερά, Δραγωτινά, Νεοχώρι, Παλαιοχώρι και Κρητικά). Η πρόταση του Πολίτη αποδείχθηκε πολύ προχωρημένη και η μη πραγματοποίησή
της κρίνεται κάτι το φυσιολογικό και αναμενόμενο, αφού προβλέπει την ίδρυση
και λειτουργία πολλών σχολείων που απευθύνονται σε ολιγάριθμους πληθυσμούς, με γνωστή τη δυσκολία λειτουργίας λιγότερων σχολείων στις ίδιες περιφέρειες τα προηγούμενα χρόνια. Το τμήμα της πρότασης που αναφέρεται
στη νότια Κέρκυρα αποτυπώνεται στον Πίνακα . Για το σχολείο του Αγίου
Ματθαίου αναφέρει ότι θα στεγαστεί στο μοναστήρι και εκείνο του Αγίου Θεοδώρου στο σπίτι του κυρίου Μάρκου Ζερβού.

2. Ἐφημερὶς Ἐπίσημος, 190, 1 Αυγούστου 184.
2. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, ό.π., σ. 28-290.
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Πίνακας 
Προτεινόμενα σχολεία από τον Αθαν. Πολίτη για τη νότια Κέρκυρα (184)
α.α.

συνοικισμός/χωριό
ή ομάδα χωριών

πληθυσμός ανά
χωριό/συνοικισμό

σύνολο
πληθυσμού

1.

Στρογγυλή
Σταυρός
Βουνιατάδες
Μωραΐτικα
Πισκοπιανά

2
0
8
82


88

2.

Άγιος Ματθαίος

9

9

.

Μπραγκανιώτικα
Χλομοτιανά 101

101
91

192

4.

Χλωμός
Κάτω και Άνω Σπήλαιο 22

22


49

.

Βασιλάτικα
Κουσπάδες
Κορακάδες 18

18
11
114

9

.

Αργυράδες
Νεοχώρι Αρβανίτικο

9
40

9

.

Μαραθιάς
Ρουμανάδες
Κολοκύθι

1
2
81

1

8.

Περιβόλι
Βιταλάδες

28


4

9.

Άγιος Θεόδωρος
Ριγγλάδες
Αναπλάδες
Ποτάμι
Μελίκια

811
1
1
24


28

10.

Νεοχώρι
Παλαιοχώρι
Κρητικά

88

2

22

.

Σπαρτερά
Δραγωτινά

10


11
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Σε κάθε ομάδα χωριών/συνοικισμών το πρώτο αναφερόμενο χωριό έχει
επιλεγεί ως έδρα του σχολείου. Τα περισσότερα από τα προτεινόμενα σχολεία
ουδέποτε ιδρύθηκαν ή λειτούργησαν.
Την 1η Σεπτεμβρίου 184, ε.ν., ο Μουστοξύδης αναγορεύθηκε Άρχων της
Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, σύμφωνα με την ΙΘ΄/184 Πράξη της Βουλής28.
Πέντε περίπου μήνες αργότερα, στις 19 Ιανουαρίου 18, δόθηκε στη δημοσιότητα Κανονισμός της Αλληλοδιδακτικής Εκπαίδευσης. Ο Κανονισμός προσεγγίζει την απόφαση της Γερουσίας της 1ης Νοεμβρίου 18 ως προς τον
αριθμό των σχολείων (ειδικά για την Κέρκυρα, ταυτίζεται με αυτήν, διαφοροποιούμενος αισθητά από την τελευταία πρόταση του Πολίτη). Συγκεκριμένα
τα σχολεία της επικράτειας χωρίστηκαν σε οκτώ Κεντρικά και 11 αλληλοδιδακτικά στην εξοχή (τα 2 στην Κέρκυρα). Για τα τελευταία, που ενδιαφέρουν την παρούσα μελέτη, ίσχυαν τα εξής29:
i. Η λειτουργία τους ήταν δυνατή σε χωριό ή προάστιο με τουλάχιστον
100 οικογένειες. Όπου δεν υπήρχε κατάλληλο κτίριο για σχολείο, θα
χρησιμοποιούταν ναός.
ii. Οι διδάσκαλοι έπρεπε να είναι τουλάχιστον 20 ετών και να έχουν εξασφαλίσει πιστοποιητικό του διευθυντή του Δευτερεύοντος Σχολείου0 ότι
κατέχουν τις απαραίτητες για τη θέση γνώσεις γλώσσας (ανάγνωση,
γραφή, ορθογραφία), αριθμητικής, Ιστορίας και Γεωγραφίας. Η θητεία
τους ήταν τετραετής.
iii. Οι μαθητές έπρεπε να έχουν ηλικία τουλάχιστον  ετών.
iv. Διάρκεια εκπαίδευσης τέσσερα χρόνια, διηρημένη σε δύο κύκλους: ο
ένας εκτεινόταν σε έξι εξάμηνα (έξι τάξεις) και ο δεύτερος σε δύο εξάμηνα (δύο τάξεις). Οι μαθητές του δεύτερου κύκλου πλήρωναν διπλάσια
δίδακτρα από εκείνα του πρώτου, ενώ όσοι αποδείκνυαν ότι αδυνατούσαν να πληρώσουν, απαλλάσσονταν από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων.
v. Διδασκόμενα μαθήματα: Ελληνική Γλώσσα (ανάγνωση, γραφή και
γραμματική), Αριθμητική μέχρι και τα κλάσματα, Θρησκευτικά και
Γραμμικό Σχέδιο.
vi. Ο μισθός των διδασκάλων ήταν κυμαινόμενος (σχετιζόταν με το μέγεθος των νησιών).

28. Ἐφημερὶς Ἐπίσημος, 19,  Σεπτεμβρίου 184.
29. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, ό.π., σ. 120-121. Παράβαλε και ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, ό.π., σ. 29.
0. Δευτερεύοντα ονομάστηκαν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε κάποια
έγγραφα αναφέρονται με την ονομασία Μεσαία Σχολεία. Το 18 μετονομάστηκαν σε Λύκεια.
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vii Στις τάξεις με περισσότερους από 0 μαθητές προσλαμβανόταν βοηθός
του διδασκάλου με μισθό ίσον με το 40% του μισθού του διδασκάλου.
Ο Μουστοξύδης παραιτήθηκε για πολιτικούς λόγους στις  Μαρτίου 18
από το αξίωμα του Άρχοντα της Παιδείας και οι εξελίξεις έφεραν στη θέση
αυτήν τον γερουσιαστή Στάμο Γαγγάδη και τον πάστορα Ισαάκ Λάουντς
(Lawndes) στη θέση του Εφόρου των Μεσαίων και Αλληλοδιδακτικών Σχολείων (9 Σεπτ. 18, ε.ν.)1.
Στις 2 Μαρτίου 18 η Γερουσία διευθετούσε εκ νέου τα ζητήματα λειτουργίας των κοινών αλληλοδιδακτικών σχολείων. Ουσιαστικά πρόκειται για
νέο κανονισμό, ο οποίος καθόριζε ότι2:
i. Ο αριθμός των σχολείων στην επικράτεια δεν θα υπερέβαινε το 122
(για την Κέρκυρα το 2).
ii. Διατηρούνταν οι εν ενεργεία διδάσκαλοι, αλλά νέοι διορισμοί θα πραγματοποιούνταν μόνον από εκείνους, οι οποίοι θα υφίσταντο επιτυχή εξέταση από επιτροπή αποτελούμενη από τον υπεύθυνο για την εκπαίδευση επιχώριο σύμβουλο, τον Διευθυντή του Δευτερεύοντος Σχολείου και
τον Διευθυντή του Κεντρικού Αλληλοδιδακτικού κάθε νησιού (υπήρχε
και δυνατότητα παράκαμψης της διαδικασίας).
iii. Η αμοιβή των διδασκάλων βάρυνε κατά το ήμισυ το κράτος και κατά
ήμισυ τους κηδεμόνες των μαθητών.
iv. Σε κάθε σχολείο θα εκλεγόταν τριμελής επιτροπή πολιτών, ο πρόεδρος
της οποίας θα δεχόταν τις υπογραφές των κηδεμόνων των μαθητών
και θα φρόντιζε για την είσπραξη της μηνιαίας συνεισφοράς. Εξαιρούνταν της εισφοράς οι αποδεδειγμένως πτωχοί. Η υποχρεωτική εισφορά,
εκτός της κάλυψης του ημίσεως του μισθού του διδασκάλου, έπρεπε να
καλύπτει και το κόστος αγοράς χαρτιού, γραφίδων και άλλων αναγκαίων για τη λειτουργία του σχολείου υλικών· έπρεπε να καλύπτει και
το ενοίκιο του σχολείου, αν το χωριό δεν παραχωρούσε δωρεάν οίκημα.
Η τριμελής επιτροπή πολιτών είχε την αρμοδιότητα, σύμφωνα με κανονισμό που θα συνέτασσε η Γενική Επιτροπή, του ελέγχου της καλής
λειτουργίας του σχολείου (συνέπεια και συμπεριφορά διδασκάλων, μαθητών και κηδεμόνων).
v. Κατά τις εξετάσεις θα απονέμονταν βραβεία.
vi. Σε κάθε κοινό αλληλοδιδακτικό σχολείο θα δημιουργούταν μικρή βιβλιοθήκη με στοιχειώδη βιβλιάρια γραμμένα στη νεοελληνική γλώσσα,

1. Ἐφημερὶς Ἐπίσημος, 24, 12 Σεπτεμβρίου 18.
2. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, ό.π., σ. 122-124.
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τα οποία θα περιείχαν θρησκευτικά και ηθικά αποφθέγματα, αγροτικές
οδηγίες και άλλες ωφέλιμες γνώσεις.
Τρεις μήνες αργότερα άρχισε να εφαρμόζεται η διάταξη του κανονισμού
περί εξετάσεων των διδασκάλων των αλληλοδιδακτικών των νησιών. Η προβλεπόμενη για την Κέρκυρα επιτροπή την η Ιουνίου έλεγξε πρώτα αν οι εν
ενεργεία διδάσκαλοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και ακολούθως εξέτασε
όσους χρημάτισαν στο παρελθόν διδάσκαλοι της αλληλοδιδακτικής και επιθυμούσαν να προσληφθούν στα δημόσια σχολεία. Το ενδιαφέρον για τη νότια
Κέρκυρα εστιάζεται στους εν ενεργεία:
i. Νικόλαο Θαλασσινό από τη Χίο, ο οποίος ήταν ήδη διδάσκαλος του
Σχολείου Αγίων Θεοδώρων.
ii. Αντώνιο Πανδή, Κερκυραίο, ο οποίος ήταν διδάσκαλος του Σχολείου
Ποταμιού.
Οι δύο διδάσκαλοι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ήταν πιστοποιημένοι (από το
180 και 182, αντίστοιχα) και η συμμετοχή τους στη διαδικασία αποδεικνύει ότι από τα σχολεία του Πίνακα 2 λειτούργησαν με βεβαιότητα το 18-
εκείνα του Ποταμιού και των Αγίων Θεοδώρων και επειδή παραμένουν οι ίδιοι
δάσκαλοι, είναι βάσιμος ο ισχυρισμός ότι έως τότε λειτούργησαν χωρίς διακοπές, με δεδομένη και την πυκνότητα του πληθυσμού. Ο δάσκαλος των Μελικίων παρέδωσε το υλικό του σχολείου στον προεστό του χωριού, Παουλή Πανδή, στις 1/2 Αυγούστου 184 και απεχώρησε4 (προφανώς, τρία σχολεία
στο Πεντάχωρο ήταν πολλά). Για τα υπόλοιπα δύο σχολεία του Πίνακα 2 δεν
εντοπίστηκαν άλλα στοιχεία.
Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων σε όλα τα νησιά, ο Λάουντς ενημερώνει τον Αύγουστο του 18 τη Γερουσία ότι τα ενεργά σχολεία στα προάστια και
στην εξοχή της επικράτειας ήταν μόλις 28 (πολύ μακριά από το όριο των 122).
Στην Κέρκυρα λειτουργούσαν εννέα (δύο στα προάστια και επτά στην εξοχή).
Σε 1 άλλα σχολεία είχε διοριστεί ή επρόκειτο να διοριστεί διδάσκαλος, με σκοπό να λειτουργήσουν στο (κοντινό, προφανώς) μέλλον. Μεταξύ αυτών αναφέρεται και το σχολείο της Κορακιάνας, για το οποίο προοριζόταν ο γνωστός μας
Νικόλαος Θαλασσινός. Εκτός αυτών, είχε προγραμματιστεί η λειτουργία δέκα
ακόμη σχολείων στην εξοχή, αλλά δεν λειτουργούσαν, ελλείψει διδασκάλων.
Στη νότια Κέρκυρα είχε διαμορφωθεί η εικόνα του Πίνακα 4.

. Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ., Ιόνιο Κράτος, Φ , έγγραφο χ.α. (Πρακτικό Επιτροπής,  Ιουνίου
18). Παράβαλε ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, ό.π., σ. 02-04.
4. Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ., Ιόνιο Κράτος, Φ 09, έγγραφο .
. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, ό.π., σ. 124-12· ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, ό.π., σ. 04-0.
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Πίνακας 4
Σχολεία και διδάσκαλοι στη νότια Κέρκυρα τον Αύγουστο 18
(αναφορά Λάουντς)
έδρα σχολείου

εξυπηρετούμενα
χωριά/συνοικισμοί
(εκτός της έδρας)

διδάσκαλος

παρατηρήσεις

Ποτάμι

Μελίκια
Αγ. Θεόδωροι
Αναπλάδες
Ριγγλάδες

Αντώνιος Πανδής

λειτουργεί

Κουσπάδες

Χλωμός
Αργυράδες
Βασυλάτικα
Κορακάδες

––––

αργεί λόγω
έλλειψης
δασκάλου

Άγιος Ματθαίος

Στρογγυλή
Βουνιατάδες
Επάνω Παυλιάνα

––––

αργεί λόγω
έλλειψης
δασκάλου

Τον Ιανουάριο του 18 ο Λάουντς διαπιστώνει ότι η οργάνωση των σχολείων δεν εξελίσσεται σύμφωνα με τις προσδοκίες που καλλιέργησε ο κανονισμός του 18 και αποδίδει το φαινόμενο στις άστοχες επιλογές εδρών σχολείων, στην αδιαφορία των διδασκάλων και στην αμέλεια των τριμελών επιτροπών. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ζήτησε να εξουσιοδοτηθούν ο
ίδιος και ο αρμόδιος για θέματα εκπαίδευσης επιχώριος σύμβουλος, ώστε οι
δυο τους, εν συνεννοήσει, να μπορούν να αλλάζουν τις έδρες των σχολείων και
να παύουν ή να μεταθέτουν διδασκάλους. Το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό από
τη Γερουσία, αλλά, ως εκ θαύματος, η κατάσταση βελτιώθηκε πολύ τους
επόμενους μήνες, αφού στην επόμενη έκθεση που συνέταξε το 188 ο Λάουντς
διαπιστώνει ότι τα σχολεία της στοιχειώδους εκπαίδευσης έχουν σημειώσει
πρόοδο.
Σημειώνεται εδώ ότι η έντονη παρουσία του Λάουντς στα σχολεία της
στοιχειώδους και της μέσης εκπαίδευσης δημιούργησαν καχυποψία στους κύκλους των Μεταρρυθμιστών Βουλευτών και της Ορθόδοξης Εκκλησίας για το
πόσο οι θρησκευτικές πεποιθήσεις του (ήταν μεθοδιστής) επηρέαζαν τις επιλογές του. Το κλίμα βάρυνε, όταν άρχισε να πυκνώνει, με χρηματοδότηση μάλιστα της κυβέρνησης, η ίδρυση αγγλικών σχολείων για να μάθουν οι Κερκυ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, ό.π., σ. 12-12.
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ραίοι τη γλώσσα της προστάτιδας δύναμης και τα στοιχεία των επιστημών,
όπως στα σχολεία της Μ. Βρετανίας. Η ανασφάλεια που διαπερνούσε τον
ελληνικό πληθυσμό ανάγκασε τη Γερουσία να αποφασίσει στις 0 Ιανουαρίου
18, ε.ν., την απαγόρευση χρήσης οποιουδήποτε σχολικού βοηθήματος στα
αλληλοδιδακτικά σχολεία, εάν αυτό δεν είχε εγκριθεί από τις εκκλησιαστικές
Αρχές της Ορθοδοξίας. Η έγκριση αυτή θα στηριζόταν σε πιστοποιητικό των
καθηγητών της Θεολογικής Σχολής της Ιονίου Ακαδημίας, οι οποίοι θα βεβαίωναν, μετά από έλεγχο, ότι αυτά δεν περιέχουν οτιδήποτε εναντιωνόταν
στα δόγματα και τους κανόνες, στην ιερή διδασκαλία και τα έθιμα της επικρατούσας Ορθόδοξης Εκκλησίας8. Η γενίκευση της εφαρμογής της απόφασης καθυστερούσε για διάφορους λόγους και το θέμα έμενε στην επικαιρότητα τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 1841, αναγκάζοντας τη Γερουσία στην έκδοση νέων σχετικών αποφάσεων.9
Έντονη νομοθετική κινητικότητα παρατηρείται τη διετία 1841-1842, η
οποία αποτυπώνεται σε διαδοχικές πράξεις-αποφάσεις της Βουλής ή της Γερουσίας40. Βάση αυτών αποτέλεσε η ΚΗ΄/1841 Πράξη της Βουλής (η αντίστοιχη της Γερουσίας είχε αριθμό ΣΤ΄/1841) και κατάληξη ήταν ο Κανονισμός των Προκαταρκτικών και Δευτερευόντων Σχολείων του 184241. Το νέο
πλαίσιο καταργούσε τη θέση του Άρχοντα της Παιδείας αλλά διατηρούσε τη
Γενική Επιτροπή. Προέβλεπε τη λειτουργία οκτώ Κεντρικών και 11 Κοινών
αλληλοδιδακτικών σχολείων (40 στην Κέρκυρα). Η έδρα των τελευταίων
έπρεπε να εξυπηρετεί όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά γειτονικών χωριών.
Οι τοπικές αρχές και ο Γενικός Επιστάτης όφειλαν να παρέχουν σε κάθε σχολείο όλα τα απαραίτητα υλικά για τη λειτουργία των σχολείων. Με αποδεικτικό του προεστώτος και του ιερέα του χωριού απαλλάσσονταν οι φτωχοί μαθητές από τα δίδακτρα. Τα Κεντρικά θα λειτουργούσαν με έναν διδάσκαλο και 2
βοηθούς, ενώ τα Κοινά με έναν διδάσκαλο. Όσοι επιθυμούσαν να διορισθούν ως
διδάσκαλοι όφειλαν να δώσουν επιτυχείς εξετάσεις ενώπιον της επιτροπής που
θέσπισε η προαναφερθείσα απόφαση της Γερουσίας (2 Μαρτίου 18). Στα
Κεντρικά Αλληλοδιδακτικά υποχρεωτικά θα διδάσκονταν:

. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, ό.π., σ. 122.
8. Ἐφημερὶς Ἐπίσημος, 20, 11 Φεβρουαρίου 18.
9. Πράξη Λ΄/2 Αυγούστου 18 ε.ν. (Ἐφημερὶς Ἐπίσημος, 48, 2 Αυγούστου 18)
και ΙΒ΄/4 Δεκεμβρίου 1841, ε.ν., (Ἐφημερὶς Ἐπίσημος 4, 2 Δεκεμβρίου 1841).
40. Πράξη ΣΤ΄/14 Ιανουαρίου Γερουσίας (Ἐφημερὶς Ἐπίσημος 29, 1 Φεβρ. 1841),
Πράξη ΚΗ΄/1 Μαρτίου Βουλής (4, 22 Μαΐου 1841), απόφαση χ.α. 1 Νοεμβρίου 1841
Γερουσίας (8, 1 Νοεμβρίου 1841 και 9, 20 Νοεμβρίου 1841), απόφαση ΛΔ΄/18 Μαΐου
1842 Βουλής (99, 18 Ιουνίου 1842).
41. Κανονισμός των Προκαταρκτικών και Δευτερευόντων Δημοσίων Σχολείων του Κράτους και των Ιδιαιτέρων, Κερκύρα, εν τη Τυπογραφία της κυβερνήσεως, 1842.
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i. Σύντομη κατήχηση της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας
ii. Ανάγνωση και γραφή της καθομιλουμένης νεοελληνικής με στοιχεία
γραμματικής, ορθογραφίας και σύνταξης.
iii. Οι τέσσερις πράξεις της Αριθμητικής συμπεριλαμβανομένων των κλασμάτων και της απλής μεθόδου των τριών.
iv. Γραμμική Ιχνογραφία.
v. Στοιχεία Αγγλικής γλώσσας.
Από τα παραπάνω μαθήματα θα διδάσκονταν στα Κοινά αλληλοδιδακτικά όσα ήταν δυνατόν να διδαχθούν. Προφανώς αυτό καθοριζόταν από το επίπεδο των διδασκάλων, οι οποίοι καλούνταν να διδάξουν τα νέα αντικείμενα:
σύνταξη, απλή μέθοδο των τριών, Αγγλική γλώσσα42. Είναι άγνωστο αν και
για πόσο χρονικό διάστημα εφαρμόστηκε, καθώς σε έγγραφο-ανακοίνωση
της Γενικής Επιτροπής με ημερομηνία 2 Ιουνίου 181, ε.ν., αναφέρονται
για τα προκαταρκτικά, γενικώς, τα μαθήματα της Πράξης ΚΗ΄/18414. Το
ζήτημα, πάντως, έχει ιδιαίτερη σημασία για τη νότια Κέρκυρα, αφού, όπως
θα φανεί παρακάτω, λειτούργησε τα επόμενα χρόνια στη Λευκίμμη Κεντρικό Σχολείο.
Στις 8 Νοεμβρίου 184 ε.ν. η Γερουσία ψήφισε την Κ΄ Πράξη που διαρρύθμιζε τα του συστήματος της δημοσίας παιδείας και όριζε (άρθρο 4ο)44:

«Χρείας καλούσης, θέλουν πολλαπλασιασθῇ τὰ Προκαταρκτικὰ
Σχολεῖα τῶν Νήσων, καὶ εἰς ἓν τῶν Προαστείων τῆς Καθέδρας
ταύτης τῆς Κυβερνήσεως θέλει συστηθῇ Πρότυπον Σχολεῖον».
Το προβλεπόμενο πρότυπο σχολείο σε προάστιο της Κέρκυρας πιθανότατα
ουδέποτε λειτούργησε. Αντίθετα, ιδρύθηκαν τέσσερα Κεντρικά Σχολεία στην

42. Η εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στα Κεντρικά Αλληλοδιδακτικά ευλόγως
εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο διείσδυσης της γλώσσας των “προστατών” σε ευρύτερα
στρώματα της επτανησιακής νεολαίας. Είχε προηγηθεί το 18 απόφαση για εισαγωγή της
γλώσσας «του Κράτους υπό την άμεσον προστασίαν του οποίου, κατ’ ευτυχίαν μας, ευρισκόμεθα» στο μεσαίο σχολείο κάθε νήσου, προκειμένου κάθε πολίτης και «προ πάντων η Ιονική
Νεολαία [...] ν’ αποκτήση όσα φώτα διέχυσαν οι επίσημοι Συγγραφείς εκείνου του έθνους
(σ.σ.: του Βρετανικού), και να ελπίση δημοσίας υπηρεσίας και ελεύθερα επαγγέλματα»
(Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ., Ιόνιο Κράτος, Φ , Δηλοποίησις Υπαρχείου Κερκύρας,  Ιουνίου 18,
αδεία υπερτέρα δημοσιευθείσα, Κορφοί, εν τη Τυπογραφία της Κυβερνήσεως, μονόφυλλο χ.α.
4. Ἐφημερὶς Ἐπίσημος, 10, 28 Ιουνίου 181. Στην ΚΗ΄/1841 αναφέρεται και το μάθημα Καλλιγραφία, αλλά απουσιάζει η Αγγλική γλώσσα. Απουσιάζει επίσης αναφορά στη σύνταξη και στη μέθοδο των τριών.
44. Ἐφημερὶς Ἐπίσημος, 4, 2 Νοεμβρίου 184.
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ύπαιθρο (Μελίκια Λευκίμμης, Αγρός, Καστελλάνοι Μέσης, Νυμφές)4. Το
σχολείο των Καστελλάνων χαρακτηρίζεται ως Πρότυπο Κεντρικό Σχολείο.
Για τα σχολικά έτη 184-44 έως και 184-4 υπάρχουν στοιχεία για την
εικόνα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς δημοσιεύτηκαν πίνακες των
δημοσίων σχολείων και των μαθητών που φοίτησαν σ’ αυτά. Οι πίνακες αυτοί
αποτέλεσαν την πηγή του Πίνακα 4.
Πίνακας 
Σχολεία και αριθμός μαθητών νότιας Κέρκυρας
(σχολικά έτη 184-1844 έως και 184-184)
σχολικό έτος

έδρα σχολείου

αριθμός μαθητών σύνολο μαθητών

184-44

Ριγγλάδες
Άγιος Θεόδωρος
Ποτάμι

4
0


8

1844-4

Ριγγλάδες
Άγιος Θεόδωρος
Ποτάμι


2
10

88

184-4

Μελίκια (Κεντρικό)

19

19

184-4

Μελίκια (Κεντρικό)

209

209

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι την τετραετία 184-1844 / 184-184,
δεν λειτουργούν σχολεία σε άλλα χωριά της νότιας Κερκύρας πλην Πενταχώρου Λευκίμμης. Το Κεντρικό των Μελικίων εμφανίζεται να πρωτολειτουργεί
το 184-184 με θεαματική μάλιστα αύξηση του αριθμού μαθητών, αν δεχθούμε (που είναι προφανές) ότι οι μαθητές του προέρχονταν στη συντριπτική
τους πλειονότητα από το Πεντάχωρο. Το επόμενο σχολικό έτος σημειώθηκε
νέα σημαντική αύξηση αριθμού μαθητών4.
Μια σειρά εγγράφων που απόκεινται στα Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ. οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το Κεντρικό Λευκίμμης λειτούργησε αδιαλείπτως από την ίδρυση του (σχολ. έτος 184-184) μέχρι την η Φεβρουαρίου 181. Πρώτος διευ-

4. Τα σχολεία αυτά καταργήθηκαν τον Φεβρουάριο του 181 (θα γίνει αναφορά παρακάτω).
4. Εφημερίς Επίσημος, , 1 Αυγούστου 1844· 4, 1 Αυγούστου· 184· 8, 29 Αυγούστου 184· 141, 11 Σεπτεμβρίου 184.
4. Κατάλογοι σχολείων δημοσιεύθηκαν και για σχολικά έτη 184-1848 και 1848-1849,
αλλά έχουν παραλειφθεί τα Κεντρικά της υπαίθρου (Εφημερίς Επίσημος, 1, 4 Μαρτίου
1848 και 20, 19 Μαΐου 1849).
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θυντής του υπήρξε ο Βασίλειος Μώρος (ιερεύς), ο οποίος στις 10 Νοεμβρίου
184 κατέθεσε αίτημα για μετάθεσή του από τη Λευκίμμη σε άλλη διδασκαλική θέση ή τοποθέτηση σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια θέση, λόγω προβλημάτων υγείας τα οποία, όπως αναφέρει, ήταν αποτέλεσμα του κλίματος της περιοχής. Επτά ημέρες αργότερα ανακοινώνεται ότι έχει γίνει αποδεκτό να αντικατασταθεί ο Β. Μώρος από τον συγγενή του Σπυρίδωνα Ζερβό. Ο Β. Μώρος
διορίσθηκε σε άλλη θέση τον Απρίλιο του 1848 και μέχρι τότε εισέπραττε τον
μισθό της θέσης του διευθυντή του Κεντρικού Λευκίμμης, ενώ ο Σπ. Ζερβός
κάλυπτε αυτήν τη θέση αμισθί. Με την κατάργηση του σχολείου, ο Ζερβός
χάνει τη θέση του και 18 μήνες αργότερα ζητάει αναδρομικά 1 μισθούς (Δεκέμβριος 184 - Απρίλιος 1848). Το αίτημα απορρίπτεται, αλλά η υπόθεση
συνεχίστηκε μέχρι το καλοκαίρι του 18 (τουλάχιστον), αφού στις  Ιουλίου
18, ο τοπικός θησαυροφύλαξ επιβεβαιώνει ότι ο Ζερβός πληρώθηκε «εκ του
Ταμείου των αστυκών συντάξεων τον μισθόν αυτού, ως Διδάσκαλος του Κεντρικού Σχολείου Λευκίμνης, από της 18ης Δεκεμβρίου 184», έναν περίπου
χρόνο δηλαδή μετά την ανάληψη υπηρεσίας απ’ αυτόν48.
Σύμφωνα με νομοθέτημα του 184 είχε οριστεί ότι σε κάθε Κεντρικό Σχολείο τοποθετούνταν ως Διευθυντής ένας απόφοιτος του Ιεροσπουδαστηρίου
Κερκύρας με έναν βοηθό, επίσης απόφοιτο του Ιεροσπουδαστηρίου49. Η μέχρι
στιγμής έρευνα δεν οδηγεί με σιγουριά σε συμπέρασμα παρουσίας ή όχι δεύτερου διδασκάλου στο Κεντρικό της Λευκίμμης. Το πλήθος των μαθητών τα
σχολικά έτη 184-4 και 184-48 είναι μία ισχυρή ένδειξη υπέρ της παρουσίας του, λόγω της αναγκαιότητάς του. Εκείνο που δεν αμφισβητείται είναι το
πρόσωπο που έπρεπε να παραλάβει την περιουσία του καταργούμενου σχολείου. Στο έγγραφο που αποστέλλεται στον Ζερβό για να του ανακοινωθεί η κατάργηση, περιλαμβάνεται και η απόφαση σύστασης απλού σχολείου υπό τη
διεύθυνση του ιεροελλογιμωτάτου Α. Κουλούρη. Περιέχεται, ακόμη, εντολή να
εκκενώσει την οικία (προφανώς το νοικιασμένο οίκημα που στέγαζε το σχολείο στα Μελίκια) και να παραδώσει το υλικό [του σχολείου]. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λόγοι κατάργησης των Κεντρικών Σχολείων της υπαίθρου: η λειτουργία τους ήταν δοκιμαστική, λειτούργησαν χωρίς νομοθετική
έγκριση και δεν ανταποκρίθηκαν στις δαπάνες τους0. Ο ισχυρισμός της μη

48. Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ., Γερουσία (Senato/Βουλή), Φ 0, έγγραφα 401, 401β, 401γ, 401δ,
401ε και 401στ.
49. Ἐφημερὶς Ἐπίσημος, 148, 0 Οκτωβρίου 184. Το νομοθέτημα φέρει ημερομηνία 9
Οκτωβρίου.
0. Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ., Γερουσία (Senato/Βουλή), Φ 0, έγγραφο της Γενικής Επιτροπής,
χ.α., με ημερομηνία  Φεβρουαρίου 181. Ταυτόχρονα καταργήθηκαν και τα υπόλοιπα Κεντρικά της εξοχής της Κέρκυρας καθώς και εκείνα της Κεφαλονιάς (Μαντσαβινάτα, Πουλάτα).
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ανταπόκρισης ίσως ευσταθεί για ορισμένα σχολεία1, αλλά για το σχολείο της
Λευκίμμης έρχεται σε αντίθεση με τα στοιχεία του Πίνακα . Είναι φανερό ότι
το κράτος ήθελε να αποφύγει τις δαπάνες.
Η κατάργηση των περιορισμών στον Τύπο (1848) και η επέκταση της
χρήσης της ελληνικής γλώσσας σε όλα τα κρατικά όργανα (1849) οδήγησαν
στον πολλαπλασιασμό του αριθμού των εκδιδομένων εφημερίδων και σε ασυνήθιστη άνθιση έκδοσης σχολικών βοηθημάτων. Μέσα σ’ αυτό το ευνοϊκό κλίμα αποφασίστηκε το θετικό μέτρο της ανάληψης εξ ολοκλήρου της μισθοδοσίας των διδασκάλων των αλληλοδιδακτικών σχολείων της εξοχής από το
κράτος (Σεπτέμβριος 181)2. Είχε προηγηθεί τρεις μήνες νωρίτερα απόφαση
της Γενικής Επιτροπής επιμένοντας στην εφαρμογή της ΚΗ΄/184 για τον
διορισμό των δασκάλων (αποδεχόμενη μάλιστα την αντικατάσταση στην εξεταστική επιτροπή του διευθυντή του Κεντρικού από τον Πρωτόσχολο ή τους
Πρωτόσχολους). Η απόφαση όριζε ακόμη την επαλήθευση της διδασκαλικής
ικανότητας των τωρινών δασκάλων και άνοιγε τον δρόμο για περιοδική ανάλογη εξέταση των δασκάλων. Την ίδια ημέρα η ίδια Επιτροπή όρισε ότι τα
σχολεία της εξοχής της Κέρκυρας θα ήταν 4. Για τη νότια Κέρκυρα θα ήταν
4 με έδρες: Άγιο Θεόδωρο, Αναπλάδες και Ριγγλάδες, Αργυράδες, Άγιο Ματθαίο4.
Τα οικονομικά μέτρα του 181 υπέρ των δασκάλων και των μαθητών διατηρήθηκαν μέχρι και τον Ιούνιο του 184, αφού τότε αποφασίστηκε η συμμετοχή των γονέων στην κάλυψη του μισθού των δασκάλων. Εκτός των ανωτέρω, στην ίδια απόφαση καθοριζόταν ελάχιστος αριθμός 0 μαθητών για να
λειτουργήσει ένα σχολείο και οι τοπικές αρχές όφειλαν να έχουν εξασφαλίσει
μέσω σχετικού συμβολαίου ότι το κόστος στέγασης αναλαμβανόταν από τους
κηδεμόνες ή τους συγγενείς των μαθητών. Ο υποψήφιος δάσκαλος όφειλε να
καταθέσει τα σχετικά συμβόλαια με τα οποία εξασφαλίζονταν οι παραπάνω
προϋποθέσεις (αριθμός μαθητών και στέγαση) και μόνο τότε δινόταν η άδεια
λειτουργίας του συγκεκριμένου σχολείου. Οι προϋποθέσεις αυτές ίσχυαν για
την ίδρυση νέων σχολείων αλλά και για τη συνέχιση ήδη λειτουργούντων· για
τα τελευταία προτιμητέοι ήταν οι δάσκαλοι που λειτουργούσαν σε αυτά πριν
την εφαρμογή της απόφασης. Της επιστροφής στα δίδακτρα είχε προηγηθεί

1. Το 184-184 τα Κεντρικά των Καστελλάνων και Αγρού λειτούργησαν με 1 και
0 μαθητές αντίστοιχα. Οι αντίστοιχοι αριθμοί για το 184-184 ήταν 14 και 28. Τις ίδιες
χρονιές το σχολείο των Νυμφών αναφέρεται ως κοινό αλληλοδιδακτικό με 2 και 28 μαθητές,
αντίστοιχα (δεν ανιχνεύθηκε στοιχείο λειτουργίας Κεντρικού στις Νυμφές)..
2. Ἐφημερὶς Ἐπίσημος, 14, 11 Οκτωβρίου 181 (Εγκύκλιος του Γραμματέα της Γενικής Επιτροπής, 2 Σεπτεμβρίου 181).
. Ἐφημερὶς Ἐπίσημος, 10, 28 Ιουνίου 181.
4. Στο ίδιο.
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πρόταση της Γενικής Επιτροπής Παιδείας, η οποία διαπίστωνε ότι η προκαταρκτική εκπαίδευση πήγαινε καλύτερα όταν πλήρωναν οι γονείς (όταν κάποιος πληρώνει ... προσέχει) επικαλουμένη ότι οι περισσότερες και «πλέον πεφωτισμέναι» Κυβερνήσεις, ενομοθέτησαν τη συμμετοχή των κατοίκων στα
έξοδα των σχολείων. Τα νέα μέτρα θα ίσχυαν από την 1η Σεπτεμβρίου 184,
ε.ν., και, προς το παρόν, θα λειτουργούσαν τα ήδη υπάρχοντα σχολεία, εάν βεβαίως εκπλήρωναν τους νέους όρους. Λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά
βάρη που αναλάμβαναν οι κηδεμόνες των μαθητών (δίδακτρα και στέγαση
του σχολείου) συμπεραίνει κανείς ότι η λειτουργία ενός σχολείου πιστώνεται
πλέον στην αντίστοιχη κοινωνία και αντικατοπτρίζει, ως έναν βαθμό, το οικονομικό και πνευματικό-πολιτιστικό της επίπεδο.
Τους δύο επόμενους μήνες ήταν αναμενόμενη η κινητικότητα για την εξασφάλιση των προαπαιτουμένων για τη συνέχιση λειτουργίας των υπαρχόντων
σχολείων. Πρώτος διδάσκαλος που παρουσιάζει συμβόλαια για το οίκημα και
τον αριθμό των μαθητών είναι ο ιερεύς δρ. Βασίλειος Σαμοΐλης, διδάσκαλος
ήδη στο σχολείο του Αγίου Θεοδώρου. Αυτό ενθουσιάζει τη Γενική Επιτροπή, η
οποία το ανακοινώνει στις 2 Ιουλίου 184, ε.ν., και το προβάλλει ως παράδειγμα προς μίμηση για τις υπόλοιπες περιοχές. Σημειώνεται ότι ο αριθμός
των μαθητών υπερέβαινε κατά πολύ τον ελάχιστο απαιτούμενο. Ενάμιση
μήνα αργότερα (4 Αυγούστου 184, ε.ν.) ανακοινώνεται ότι ακόμη πέντε διδάσκαλοι ήταν σε θέση να αναφέρουν τέτοια συμβόλαια (τρεις Κερκυραίοι και
δύο Ιθακήσιοι). Μεταξύ των Κερκυραίων ήταν οι Αναστάσιος Κουλούρης (ιερέας, Δρ.), διδάσκαλος του σχολείου των Ριγγλάδων και Σπ. Γατσούλης, διδάσκαλος των Αργυράδων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτήν, οι παραπάνω
ήταν διδάσκαλοι σε αυτά τα σχολεία και το προηγούμενο σχολικό έτος (τουλάχιστον).
Στις 1 Ιουνίου 18 εννέα Ριζοσπάστες βουλευτές κατέθεσαν σχέδιο νόμου στη Βουλή προτείνοντας αναδιοργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος.
Το σχέδιο, που για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση προέβλεπε φιλολαϊκότερα
μέτρα, δεν ψηφίστηκε8.
Τελευταίος σημαντικός νόμος για την εκπαίδευση του Ιονίου Κράτους
ήταν ο «Νόμος Κ΄, Περί Παιδείας», που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 1/2
Ιουλίου του 189. Ο νόμος αυτός για τα προκαταρκτικά σχολεία όριζε:

. Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ., Ιόνιο Κράτος, Φ , Μονόφυλλο χ.α., Απόφασις Γερουσίας 29ης Ιουνίου 184, Κερκύρα, εν τω Τυπογραφείω της Κυβερνήσεως. Βλ. και Ἐφημερὶς Ἐπίσημος,
11, 1 Ιουλίου 184.
. Ἐφημερὶς Ἐπίσημος, 1, 29 Ιουλίου 184.
. Ἐφημερὶς Ἐπίσημος, 1,  Αυγούστου 184.
8. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, ό.π., σσ. -8.
9. Ἐφημερὶς Ἐπίσημος, 1,  Σεπτεμβρίου 18.
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i. Η διδασκαλία γίνεται με την αλληλοδιδακτική μέθοδο, μη αποκλειομένης της συνδιδακτικής, και περιλαμβάνει τα μαθήματα:
• Ανάγνωση και γραφή της ελληνικής γλώσσας και νεοελληνική
γραμματική (μέρη του λόγου και ορθογραφία).
• Εφηρμοσμένη Αριθμητική.
• Καλλιγραφία, «όσον αρκεί, προς μόρφωσιν ευκρινούς και ταχέως
χαρακτήρος».
• Στοιχειώδη κατήχηση της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας.
• Στοιχεία πρακτικής γεωργίας, «όσον ένεστιν» (άρθρο 2ο).
ii. Σε κάθε χωριό λειτουργεί ένα σχολείο, εκτός εάν ένα μόνον σχολείο αρκεί, «άνευ ατοπήματος», για να εξυπηρετήσει κοντινά χωριά ή μικρούς
δήμους (άρθρο ο).
iii. Σε κάθε νησί λειτουργεί ένα Κεντρικό Σχολείο (στην Κεφαλληνία δύο).
Στα Κεντρικά Σχολεία διδάσκονται και η Αγγλική Γλώσσα και η
Γραμμική Ιχνογραφία (άρθρο 4ο).
iv. Στην πόλη κάθε νησιού (στην Κεφαλληνία δύο) λειτουργεί «εν γυναικείον σχολείον προς εκπαίδευσιν των κορασίων». Σχολείο κοριτσιών είναι δυνατόν να λειτουργήσει και στα κυριότερα προάστια ή χωριά (άρθρο ο).
v. Η προκαταρκτική εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν (παροχή υλικών,
απουσία διδάκτρων) (άρθρο ο).
vi. Οι διδάσκαλοι διορίζονται από τη Γερουσία με την έγκριση του Αρμοστή. Του διορισμού προηγείται δημόσιος διαγωνισμός («συναγωνισμός») με όρους που θα καθορίζονται από ειδικό κανονισμό (προβλέπονταν, όμως, και αποκλίσεις από τη διαδικασία) (άρθρα 41ο, 42ο και
4ο).
Για την πυκνότητα των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τη διείσδυσή τους στον πληθυσμό των Ιονίων Νήσων κατά τα τελευταία χρόνια
της Βρετανικής Προστασίας κατατοπιστικότατα είναι τα στοιχεία που παραθέτει ο Ανδρέας Μουστοξύδης (Άρχων της Παιδείας)0 σε δύο έγγραφά του
προς τον Γραμματέα της Γερουσίας Α.Λ. Δούσμανη. Τα έγγραφα αυτά, που
φέρουν ημερομηνίες 1 Ιουλίου 188 (αριθμός εγγράφου: 222) και  Ιανουαρίου 189 (αριθμός εγγράφου: 49) πληροφορούν ότι το 188 λειτουργούσαν στα
Ιόνια Νησιά 124 προκαταρκτικά σχολεία με 424 μαθητές. Τα σχολεία αυτά
κάλυπταν το 100% του αστικού πληθυσμού και το 8,0% του αγροτικού πληθυσμού, δηλαδή κάλυπταν το 89,2% του συνολικού πληθυσμού της επικράτει-

0. Τον θεσμό του Άρχοντος της Παιδείας επανέφερε ο νόμος Κ΄/18 (άρθρα 4ο και
4ο).
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ας, και ήταν κατανεμημένα στα νησιά ως εξής:  στην Κέρκυρα, 28 στην
Κεφαλληνία, 21 στην Ζάκυνθο, 1 στη Λευκάδα, 9 στην Ιθάκη, 9 στα Κύθηρα και  στους Παξούς. Ο αριθμός των 424 φοιτώντων μαθητών προκύπτει
από στοιχεία που έδιναν στο κράτος οι διδάσκαλοι. Τα στοιχεία αυτά αμφισβητούνται από τον Μουστοξύδη, ο οποίος εκτιμά ότι ο αριθμός των πραγματικά
φοιτώντων μαθητών είναι ελαττωμένος κατά το 1/ του αναφερομένου παραπάνω και ως αιτία των ψευδών στοιχείων που παρείχαν οι διδάσκαλοι θεωρεί
τον φόβο απώλειας της θέσης τους, λόγω κατάργησης σχολείων από έλλειψη
ικανού αριθμού μαθητών (υπενθυμίζεται ότι τότε απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας σχολείου ήταν η φοίτηση σ’ αυτό 0 τουλάχιστον μαθητών)1.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προτάσεις του Μουστοξύδη για περαιτέρω διείσδυση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον αγροτικό πληθυσμό. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν ίδρυση 11 νέων σχολείων στους «αγρούς, τα προάστια και
τα προσηρτημένα νησίδια» και, για λόγους ευκολότερης πρόσβασης περισσοτέρων μαθητών, αλλαγή έδρας ορισμένων σχολείων. Με τις προτάσεις αυτές
ο Μουστοξύδης φιλοδοξούσε να καλύψει με πρωτοβάθμια σχολική παιδεία ποσοστό 9% του αγροτικού πληθυσμού, αφήνοντας ακάλυπτα μόνο 4 χωριά με
πληθυσμό 421 κατοίκους, αντί των 12 χωριών και 288 κατοίκων που
έμεναν τότε ακάλυπτα2. Η συζήτηση της πρότασης αρχικά παραπέμφθηκε
αόριστα στο μέλλον από τον Αρμοστή και, τελικά, ουδέποτε εφαρμόστηκε
(τουλάχιστον στο σύνολό της). Ο Μουστοξύδης κατέληξε στις παραπάνω
προτάσεις μετά από περιοδεία του σε όλα τα νησιά. Στη συνέχεια συνέταξε
αναλυτικούς πίνακες για κάθε νησί και συγκεντρωτικό για ολόκληρη την επικράτεια των Ιονίων Νήσων4.
Στον Πίνακα  περιλαμβάνονται τα στοιχεία της πρότασης του Μουστοξύδη που αφορούν τη νότια Κέρκυρα. Η πρόταση άφηνε ακάλυπτα τα χωριά:
•
•
•
•

Σπαρτερό με 88 κατοίκους
Μεσογγή με 4 κατοίκους
Χλωμοτι[α]νά με 4 κατοίκους
Κάτω Σπήλαιο με 2 κατοίκους

1. ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ, Τα κυριώτερα ..., σ. 8, 4- και 8, (έγγραφο 222).
2. Στο ίδιο, σ. 144-14, (έγγραφο 49).
. Στο ίδιο, σ. 10-11, (έγγραφο 49). Βλ. και Έκθεση Οικονομίδη παρακάτω.
4. Μεταξύ του συγκεντρωτικού πίνακα και του κειμένου που συνόδευε τους πίνακες του
Μουστοξύδη παρατηρούνται δύο (όχι σημαντικές) διαφορές:
i. Στον πίνακα εμφανίζονται  χωριά ακάλυπτα, ενώ στο κείμενο 4.
ii. Στον πίνακα φαίνεται να μην καλύπτονται 49 κάτοικοι, ενώ στο κείμενο 421.
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Από τα προτεινόμενα σχολεία του Πίνακα  φαίνεται ότι τον Ιανουάριο του
189 λειτουργούν στη νότια Κέρκυρα τρία σχολεία. Στην πρόταση περιλαμβάνεται η ίδρυση δύο ακόμη, ενός στα Μελίκια (για να καλύψει και τα χωριά
Δραγωτινά, Νιοχώρι και Παλιοχώρι) και ενός στο Χλωμό (για να καλύψει
και τα χωριά Άγιος Δημήτριος, Κορακάδες και Κουσπάδες). Εκτός των
άλλων σημαντικών στοιχείων, ο πίνακας παρέχει και το άξιο προσοχής στοιχείο της απόστασης των διαφόρων χωριών από το χωριό εκείνο, το οποίο προτείνεται ως έδρα σχολείου, απόσταση που μετριέται με τον χρόνο μετάβασης
(με τα πόδια, προφανώς). Για το σημείο αυτό κρίνονται απαραίτητες δύο επισημάνσεις:
i. Το Νεοχωράκι αποκλείεται να απείχε 40 λεπτά από τις Αργυράδες. Το
λογικό είναι να απείχε 4 λεπτά (και άρα πρόκειται για τυπογραφικό
λάθος). Εξάλλου ο Μουστοξύδης συνέταξε τους πίνακες θέτοντας
(ανώτατο) όριο απόστασης από τη θέση του σχολείου τα 0 λεπτά.
ii. Γεωγραφικά οι Κουσπάδες είναι πιο κοντά στον Χλωμό απ’ ότι οι Κορακάδες. Και το ανάγλυφο του εδάφους (μάλλον) αποκλείει την ύπαρξη δρόμων ικανών να αντιστρέφουν τη σχέση των γεωγραφικών αποστάσεων. Επομένως, το πιθανότερο είναι να έχουν μετατεθεί αμοιβαία
οι αναγραφόμενες αποστάσεις.
Εκτός από τα έγγραφα του Μουστοξύδη μία ακόμη επίσημη πηγή παρέχει
σημαντικές πληροφορίες για τη στοιχειώδη εκπαίδευση στα Ιόνια Νησιά λίγο
πριν το 184. Ο Ι.Ν. Οικονομίδης, που ανέλαβε προσκαίρως καθήκοντα Άρχοντος της Παιδείας μετά τον θάνατο του Μουστοξύδη, σε έκθεσή του προς τη
Βουλή (1 Μαΐου 182) διαπιστώνει αισθητή βελτίωση περί το τέλος του 180,
την οποία αποδίδει κυρίως στην απαλλαγή των κηδεμόνων από την πληρωμή
διδάκτρων (προφανώς στους αγρούς). Έτσι το 181 τα σχολεία αυξάνονται σε
11 και οι μαθητές σε 11 (οι 181 στην Κέρκυρα). Είναι άγνωστο αν η
αύξηση του αριθμού των σχολείων αποτελεί εφαρμογή μέρους της πρότασης
Μουστοξύδη.
Για τη νότια Κέρκυρα τα τελευταία χρόνια πριν την Ένωση ανιχνεύθηκαν
οι εξής πληροφορίες:

. Τα χωριά του πίνακα αναφέρονται όπως ακριβώς αναγράφονται και στο δημοσιευμένο έγγραφο του Μουστοξύδη.
. ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ, Τα κυριώτερα ..., σ. 9, (έγγραφο 222).
. Ι.Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Ἔκθεσις περὶ τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως καθυποβληθεῖσα τῇ
εὐγενεστατη Βουλῇ τοῦ Δωδεκάτου Κοινοβουλίου ὑπὸ τοῦ προσκαίρως ἐπιτελοῦντος καθήκοντα Ἄρχοντος, ἐν Κερκύρᾳ, εκδ. Τυπογραφεῖον Ἑρμῆς, Αντωνίου Τερζάκη, 182, σσ. 1-18.
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i. Οι προεστοί των χωριών Σπηλαίου (Σπήλιου), Άνω και Κάτω Μεσογγής, Μπρακανιωτίκων, Χλωμοτιανών, Μωραϊτίκων και Επισκοπιανών
ζητούν τον Απρίλιο του 182 λειτουργία σχολείου στην περιοχή τους.
Από τη διατύπωση του αιτήματος προκύπτει η πληροφορία ότι ουδέποτε
στο παρελθόν είχε λειτουργήσει σχολείο σε αυτά τα χωριά8.
ii. Τον Νοεμβρίου του 180 και τον Ιανουάριο του 18 προκηρύσσεται
διαγωνισμός για την πλήρωση της θέσης διδασκάλου του Αγίου Ματθαίου9.
iii. Τον Νοεμβρίου του 180 του προκηρύσσεται διαγωνισμός για τη θέση
διδασκάλου του σχολείου του Χλωμού0.
Όσα αναφέρονται παραπάνω αφορούν τα δημόσια σχολεία στοιχειώδους
εκπαίδευσης αρρένων.1 Την ίδια εποχή λειτουργούσαν και λίγα (το πολύ δέκα) δημόσια σχολεία θηλέων. Τα σχολεία αυτά εξυπηρετούσαν τους κατοίκους των πρωτευουσών των νησιών και του Ληξουρίου2. Ουσιαστικά τα κορίτσια της υπαίθρου δεν είχαν δυνατότητα να μάθουν γράμματα, τουλάχιστον
σε δημόσιο σχολείο. Η παρούσα έρευνα, που εκτάθηκε από το 182 μέχρι την
εκπαιδευτική ενσωμάτωση της Επτανήσου στην Ελλάδα (Δεκέμβριος 18),
δεν εντόπισε κάποια συμμετοχή κοριτσιών σε δημόσιο σχολείο της νότιας
Κέρκυρας.

8. Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ., Φ 0, έγγραφο 9.
9. Ἐφημερίς Ἐπίσημος, 49, 1 Δεκεμβρίου 180 και 19,  Φεβρουαρίου 18.
0. Ἐφημερὶς Ἐπίσημος, 49, 1 Δεκεμβρίου 180.
1. Το 18 στα Ιόνια Νησιά λειτουργούσαν και 20 ιδιωτικά σχολεία που απορροφούσαν
το μισό μαθητικό δυναμικό της επικράτειας. Το φαινόμενο είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις στα
αστικά κέντρα και λιγότερο στις αγροτικές περιοχές. Στις τελευταίες τα ιδιωτικά σχολεία
απορροφούσαν μόνο το 1/ του μαθητικού δυναμικού (ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ, Τα κυριώτερα ..., σσ.
84-8 και 8, έγγραφο 222).
2. ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ, Τα κυριώτερα ..., σ. 4 και 101 και πίνακες εγγράφου 49 μετά τη σ.
14).
. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Ἔκθεσις ..., σ. 4-4· Ἔκθεσις τῆς ἐπὶ τῆς Παιδείας Ἐπιτροπῆς
(Βουλευτῶν), Κερκύρᾳ, ἐν τῷ Τυπογραφείῳ τῆς Κυβερνήσεως τῇ 8 Ἀπριλίου 182, σ. 19).
Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος Κ΄/18 έδινε τη δυνατότητα λειτουργίας σχολείων κοριτσιών και
στα κυριότερα χωριά. Νωρίτερα, η προαναφερθείσα απόφαση της Γερουσίας της 29ης Ιουνίου
184 όριζε ότι οι Δήμοι όφειλαν να προσφέρουν «...οικήματα, και δια αμφότερα τα φύλα». Η
υστέρηση στην εξάπλωση των σχολείων θηλέων μάλλον πρέπει να αποδοθεί στον συνδυασμό
μη κυβερνητικής βούλησης και ανωριμότητας των κοινωνιών της υπαίθρου.
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Πρόταση Ανδρέα Μουστοξύδη για νέο χάρτη Προκαταρκτικών Σχολείων
στη νότια Κέρκυρα (Ιανουάριος 189)
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Συμπεράσματα
1. Τα πρώτα δημόσια σχολεία που αποφασίστηκε να λειτουργήσουν και λειτούργησαν στην εξοχή της Κέρκυρας (και των Ιονίων Νήσων) είναι δύο
σχολεία στη Λευκίμμη.
2. Στα 40 σχολικά έτη που κάλυψε η έρευνα, δημόσιο σχολείο λειτούργησε:
2.1. Στον Άγιο Ματθαίο αποδεδειγμένα το 180-181 και το 189-180
και πιθανόν 1-2 χρόνια από το 180 και ύστερα.
2.2. Στις Αργυράδες αποδεδειγμένα το 180-181, το 18-184, το
184-18, το 189-180 και πιθανότατα αδιαλείπτως από το
18-184 έως και το 18-18.
2.. Στη Λευκίμμη (Πεντάχωρο) αποδεδειγμένα 24 σχολικά έτη και
μάλιστα 14 σχολικά έτη υπήρχαν 2 ή  σχολεία. Πιθανότατα στην
περιοχή λειτουργούσε ένα τουλάχιστον σχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια
της περιόδου που εξετάζεται εδώ. Αυτό δημιούργησε ένα σημαντικό
υπόστρωμα εγγράμματων ανδρών, το οποίο έπαιξε θετικό ρόλο στην
τοπική κοινωνία και εκτιμάται ότι συνέτεινε στη μεγάλη επιτυχία
λειτουργίας του Ελληνικού Σχολείου Λευκίμμης μερικές δεκαετίες
αργότερα.
. Τα περισσότερα χρόνια υπήρχε ένας τουλάχιστον Λευκιμμαίος διδάσκαλος. Ιδιαίτερα από το 191 και μετά, πιθανότατα τις ανάγκες της Λευκίμμης (αλλά και των Αργυράδων) κάλυπταν αποκλειστικά Λευκιμμαίοι4
και αυτό σχετίζεται με το σημείο 2..
4. Δεν ανιχνεύθηκε φοίτηση κοριτσιών σε δημόσιο σχολείο της νότιας Κέρκυρας.

4. Για όσους δεν προέκυψαν στοιχεία καταγωγής ο ισχυρισμός στηρίζεται στο επώνυμό
τους που παραπέμπει σχεδόν με βεβαιότητα στη Λευκίμμη.
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ABSTRACT

The first public schools of Primary Education in the rural areas of the
Ionian Islands were decided to be founded by the British Protectorate in the
south of Corfu. In 182, two public schools opened in the settlement of Melikia
and Anaplades of the residential area of Lefkimmi. In this housing development,
at least one school was probably set up until the union of the Ionian Islands with
the Kingdom of Greece and therefore the following educational integration of
the first to the latter (18). There were also equivalent schools operating in
other villages of southern Corfu. The underfunding of education and the absent
welfare of teachers in service training were the main negative features of this
period. However, one cannot disregard the positive aspect of the penetration of
the state school network into the extended working classes.
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Χάρτης της Κέρκυρας

Έκδοση BAEDEKER, Karl. Greece, Handbook for Travellers, Λειψία, Baedeker, 1894, σ. 4.
Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.
Η διακεκομμένη γραμμή αβ οριοθετεί τη νότια Κέρκυρα προς Βορρά
(συμβατικό όριο για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου).
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Τεκμήριο 1

Δελτίο απογραφής σχολείων. Έπρεπε να συμπληρωθεί από του προεστούς των χωριών.
Η τυπωμένη ημερομηνία, προφανώς, ακολουθεί το νέο ημερολόγιο (ε.ν.),
ενώ η αντίστοιχη του προεστού ακολουθεί (σίγουρα) το παλιό (ε.π.).
Πηγή: Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ., Ιόνιο Κράτος, Φ .
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Τεκμήριο 2

Την εποχή της λήξης του σχολικού έτους 182-2
(πρώτου έτους λειτουργίας δημοσίων σχολείων στην επτανησιακή ύπαιθρο)
λειτουργούσαν στην εξοχή της Κέρκυρας επτά σχολεία,
εκ των οποίων τα δύο στη νότια Κέρκυρα και,
ακριβέστερα στο Πεντάχωρο της Λευκίμμης.
Πηγή: Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ., Ιόνιο Κράτος, Φ .

Οι περί εκπαιδεύσεως των νέων αντιλήψεις του Ιωάννη Καποδίστρια
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ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ
Σοφία Μωραΐτη
διδάκτωρ Φιλοσοφίας, τ. Καθηγήτρια Δ.Ξ.Γ., Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Άσε τα όπλα και κράτησε κονδύλι κι αλφαβητάρι»
Κωστής Παλαμάς

Από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τον 18ο και 19ο αι. που μας ενδιαφέρουν εν
προκειμένω, η παιδεία απασχόλησε τους φιλοσόφους, τους Διαφωτιστές, τους
πολιτικούς. Παιδεία και εκπαίδευση στόχευαν αφενός μεν στη νοητική και
ψυχική καλλιέργεια του νέου μέσω της παροχής γνώσεων και αφετέρου στη
διαμόρφωση της προσωπικότητάς του και στην ανάπτυξη του ήθους του
(αγωγή).
Ο 18ος αιώνας, ο αιώνας του Διαφωτισμού ήταν σύμφωνα με τον Καντ «η
τελική ενηλικίωση της ανθρωπότητας, η χειραφέτηση της ανθρώπινης συνείδησης από την ανωριμότητα της άγνοιας και της πλάνης». Ήταν ακόμη ο αιώνας της κατάλυσης της Μοναρχίας στη Γαλλία μετά την κήρυξη της γαλλικής επανάστασης του 189, της Διακήρυξης των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη, ο «Αιώνας της Λογικής» και της αλλαγής. Αυτή η αλλαγή και η προσαρμογή στο νέο περιβάλλον προϋπέθετε την πρόοδο. Η πρόοδος όμως, συνεπάγεται ικανότητα και προσαρμοστικότητα που κατακτώνται
με την εκπαίδευση και τη μαθησιακή διαδικασία.
Στα θέματα της παιδείας υπήρχε έντονο ενδιαφέρον. Παλαιές αρχές και
μέθοδοι τροποποιήθηκαν και τέθηκαν οι βάσεις νέων αρχών και αντιλήψεων, οι
οποίες άρχισαν να εφαρμόζονται στην εκπαίδευση από τις αρχές του 19ου αιώνα. Στο ομώνυμο άρθρο της Εγκυκλοπαίδειας των Diderot και d’ Alembert
αναφέρεται ότι υπάρχει η θέληση αλλαγής του κόσμου, κατανοείται η ανάγκη
να δοθεί μία νέα μορφή στην κοινωνία και να αναπτυχθούν διαφορετικοί τρόποι
σκέψης.
Ο Rousseau με το έργο του Emile, ou de l’ éducation –12– έθετε τις δικές
του βάσεις στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα που πρότειναν οι φιλόσοφοι. Η εκπαίδευση πρέπει να βασίζεται στην προσωπική αναζήτηση του διδασκόμενου
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και μόνο. Ο δάσκαλος δεν πρέπει να λειτουργεί σαν αυθεντία, αλλά χρειάζεται
μόνο να θέτει ερωτήματα και να οδηγεί τον μαθητή στην ανακάλυψη των
απαντήσεων.
Ο Helvétius προχωρά περισσότερο και θίγει ένα θέμα το οποίο δεν είχαν
αναφέρει ούτε ο d’ Alembert ούτε ο Diderot: το θέμα του δημόσιου εκπαιδευτικού, ο οποίος είναι καλύτερα προετοιμασμένος στην προσπάθειά του απ’ ότι ο
γονιός. Στο συμπέρασμά του αναφέρει ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι
ταυτόσημη με αυτήν του κράτους, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα γίνει από τη
μία ημέρα στην άλλη.
Στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου 191 ο Talleyrand σε ομιλία του στη Συντακτική Συνέλευση, δικαιώνει τις θέσεις των διαφωτιστών: απόρριψη της εκκλησιαστικής παιδείας, δωρεάν βασική εκπαίδευση για τα παιδιά των μικρών
χωριών, αυτονομία στην ηθική διδασκαλία, δευτεροβάθμια και ανώτατη εκπαίδευση όχι όμως δωρεάν, αλλά με τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών.
Από την πλευρά του ο Condorcet γράφει ότι η εκπαίδευση είναι ο μόνος τρόπος να αποκτήσει κάθε άνθρωπος τα δικαιώματα που του παρέχει η Επανάσταση. Όπως οι Voltaire και Diderot έτσι και ο Condorcet φοβόταν τις υπερβολές
και τη βία της αναλφάβητης λαϊκής τάξης, η οποία μπορούσε πολύ εύκολα να
οδηγηθεί στον φανατισμό. Ο Condorcet ήταν ο πρώτος, ο οποίος έκανε διάκριση
ανάμεσα στην «εκπαίδευση» και την «παιδεία». Η εκπαίδευση μόνο ανήκε στη
δικαιοδοσία του Κράτους. Γι’ αυτό πρότεινε ένα δημόσιο σχολείο σε κάθε χωριό,
μεικτά σχολεία, διδασκαλία με βάση τις αρχές του Διαφωτισμού.
Ο γεωπολιτικός χάρτης της Ευρώπης τον 19ον αι. διαμορφώνεται από τους
πολέμους του Ναπολέοντα και τους άλλους πολυάριθμους επιμέρους πολέμους.
Ο αιώνας αυτός ήταν ιδιαίτερα σημαντικός και για την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική. Συνεχίζοντας την προσπάθεια ανανέωσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πρότειναν τον περασμένο αιώνα οι Διαφωτιστές, εκδηλώνεται
ενδιαφέρον για την εκπαίδευση του λαού και την οργάνωση των νέων αυτών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος. Με την έκρηξη της βιομηχανικής επανάστασης, τη συσσώρευση μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων στις πόλεις, τις
άθλιες συνθήκες διαβίωσης και την έξαρση της επιθετικότητας, της εγκληματικότητας και της χαλάρωσης των ηθών, υιοθετείται η ανάγκη λαϊκής εκπαίδευσης που θα παρέχεται από το κράτος, ώστε να μειωθεί ο αναλφαβητισμός.
Κρίνεται τότε απαραίτητη η γνωστή ήδη από τον 1ο αιώνα, αλληλοδιδακτική
μέθοδος και υιοθετείται σε όλα τα δημόσια σχολεία της Ευρώπης. Μέθοδος που
οργανώθηκε σε παιδαγωγικό σύστημα από τους Άγγλους Andrew Bell1 και

1. Σκώτος Αγγλικανός κληρικός ο οποίος το 18 ανέλαβε τη διεύθυνση του Στρατιωτικού Ασύλου για άπορα αγόρια 4-14 ετών στο Μαντράς των Ινδιών.
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Joseph Lancaster2. Στη Γαλλία η αλληλοδιδακτική μέθοδος τελειοποιήθηκε
από τον Sarazin. Απώτερος στόχος ήταν η παροχή στοιχειωδών γνώσεων ανάγνωσης, γραφής, αριθμητικής και θρησκευτικών στον μεγαλύτερο αριθμό
μαθητών, στον ελάχιστο χρόνο και με το ελάχιστο κόστος.
Στα κρίσιμα αυτά χρόνια της ανασύνταξης της Ευρώπης με τα Επτάνησα
να περιδινούνται μέσα σε αυτές τις κοσμογονικές αναστατώσεις με τις συνεχείς μεταβαλλόμενες στρατιωτικές και πολιτικές συνθήκες δραστηριοποιείται
ο Κερκυραίος ιατρός, πολιτικός, διπλωμάτης, Υπουργός των Εξωτερικών του
Τσάρου Αλεξάνδρου 1ου και πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος κόμης Ιωάννης Καποδίστριας. Τα Επτάνησα με την φεουδαλική δομή της επτανησιακής
κοινωνίας ήταν χώρος πολιτισμικών προσμίξεων, ώσμωσης διαφορετικών παραδόσεων και δίαυλος επικοινωνίας με τον πολιτισμό της Δύσης.
Προέρχεται από σημαντική αριστοκρατική οικογένεια της Κέρκυρας. Ο
πατέρας του Αντώνιος Μαρία Καποδίστριας ήταν εξέχων νομικός και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην κατάρτιση της Πολιτείας των Επτά Ηνωμένων
Νήσων που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως στις 21 Μαΐου
1800. Η μητέρα του, Διαμαντίνα Γονέμη, ήταν και εκείνη γόνος αριστοκρατικής οικογένειας με καταγωγή από την Κύπρο.
Η εκπαίδευση που έλαβε ο Ι.Κ. ήταν ανάλογη της εποχής του και της κοινωνικής του καταγωγής. Ο Λ.Σ. Βροκίνης γράφει ότι αρχικά «ἐσπούδασε εἰς
τά κοινά σχολεῖα τῆς πατρίδος του, ἅτινα διετήρουν ἰδίως τινές ἱερεῖς κατά τήν
ἐποχήν ἐκείνην...» ενώ ο Σπυρίδων Μ. Θεοτόκης στην ανακοίνωσή του στην
Ακαδημία Αθηνών στις 1 Μαρτίου 192 ανέφερε: «Ὁ Ιωάννης Καποδίστριας
ὅπως ὅλα τα τέκνα τῶν εὐγενῶν ἐφοίτησε εἰς το σχολεῖον τοῦ μοναστηρίου
τῶν Φραγκισκανῶν μοναχῶν τῆς Ἁγίας Ἰουστίνης, εὑρισκομένου εἰς το προάστειον τῶν Γαστράδων, ἔνθα ἐστεγάζετο τότε και ἡ δημοσία βιβλιοθήκη.
Ἐκεῖ ἐσπούδασε την ρητορικήν, την Ιταλικήν φιλολογίαν, την ἱστορίαν, τα
θρησκευτικά και τα στοιχεῖα τῆς αρχαίας Ἑλληνικῆς...»4. Το φθινόπωρο του
19 εγγράφεται στο ονομαστό την εποχή εκείνη, Πανεπιστήμιο της Πάδοβα,
κέντρο ανθρωπιστικής παιδείας, φιλολογίας, φιλοσοφίας και φυσικών επιστημών. Κέντρο επίσης μετάδοσης των επιστημών και των φιλελεύθερων ιδεών
της Ευρώπης. Το Πανεπιστήμιο υπήρξε πόλος έλξης των Ελλήνων σπουδαστών της εποχής όχι μόνο για την ακτινοβολία του, αλλά και για τα προνόμια

2. Μέλος της Εταιρείας των Φίλων, υιοθέτησε το πρόγραμμα στο σχολείο που ίδρυσε στο
σπίτι του πατέρα του στο Λονδίνο, το 19.
. Λ.Σ. ΒΡΟΚΙΝΗΣ, Σύντομος ἀφήγησις τοῦ βίου Ιωάννη Καποδίστρια, Κέρκυρα 188,
σελ. .
4. ΣΠΥΡ. Μ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, «Ἡ ἐθνική συνείδησις τοῦ Καποδιστρίου και ἡ ἑλληνική γλώσσα», Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών τ. Ζ΄, 192.
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που είχε καθιερώσει η Βενετία για τους Έλληνες σπουδαστές, όπως την ίδρυση Ελληνικών κολλεγίων προσαρτημένων στο Πανεπιστήμιο, τα οποία διέθεταν στέγη και εκπαίδευση στους σπουδαστές του.
Ο Π. Χριστόπουλος αναφέρει στην ανακοίνωσή του στο Γ΄ συνέδριο της
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών όσα ο Σπηλιάδης έγραψε στα
Απομνημονεύματά του για τις μελέτες του Καποδίστρια όταν ήταν φοιτητής:
«Τότε, κατὰ τὴ διάρκεια δηλαδὴ τῶν σπουδῶν του στὴν Πάδοβα, ἐδιδάσκοντο
τὰ μαθήματα τῆς τοῦ ιη΄ αἰῶνος φιλοσοφίας, τοῦ καλλίστου τούτου ὀνόματος
ὅλως ἀναξίας. Ὡς βάσις τῶν καινοφανῶν διδαγμάτων ἐλαμβάνετο ἡ κηρυττομένη παρὰ τοῦ Λωκίου [John Locke, 12-104] καὶ Κονδιλλιὰκ[Étienne
Bonnot de Condil lac, 114-180] φιλοσοφία τῶν αἰσθήσεων. Ὁ Καποδίστριας
τόσον μόνον παρεδέχθη τὰς νέας ἰδέας, καθ’ ὅσον προσέφερον εἰς τὴν γενναίαν του ψυχὴν τὸ στιλπνὸν γοήτευμα τῆς εὐδαιμονίας τῆς κοινωνίας καὶ τῆς
τελειοποιήσεως τῶν πολιτευμάτων· ὅθεν καὶ ἔμεινε σταθερῶς ἀλλότριος τῶν
ὀλεθρίων θεωριῶν, αἵτινες τείνουσιν εἰς τὴν θραῦσιν παντὸς σωτηρίου συνδέσμου μεταξὺ τῶν δικαιωμάτων καὶ τῶν χρεῶν τοῦ ἀνθρώπου· ἔμεινεν ἄρα
πνευματόφρων ἐξ ἐμφύτου ὁρμῆς, ἄν καὶ κατ’ ανάγκην μαθητὴς [τῶν] τοῦ
Κονδιλλιάκ, καὶ ἤκουε μὲν τὰ διδασκόμενα εἰς τὸ σχολεῖον, ἀλλ’ἀκουσίως
πως· προσέκειτο [δὲ] εἰς τὰς ὑψηλὰς ἐπιθεάσεις τοῦ Πλάτωνος καὶ τοῦ Πυθαγόρου.»
Την εποχή που σπούδαζε ο Ι.Κ. στο πρόγραμμα των ιατρικών σπουδών συμπεριλαμβάνονταν και σπουδές φιλολογίας και φιλοσοφίας, για τον λόγο αυτόν οι πτυχιούχοι της σχολής αυτής αποκαλούνταν ιατροφιλόσοφοι. Τον Ιούνιο
του 19 γίνεται διδάκτορας. Εκτός από το πτυχίο της ιατρικής πήρε άλλα
δύο πτυχία: της φιλοσοφίας και της νομικής. Σήμερα ο Ι.Κ. συγκαταλέγεται
ανάμεσα στους σαράντα επιφανέστερους απόφοιτους του πανεπιστημίου της
Πάδοβα μαζί με προσωπικότητες όπως ο Γαλιλαίος και ο Κοπέρνικος. Η περίοδος παραμονής του Καποδίστρια στο εξωτερικό συμπίπτει με τις εξεγέρσεις
στην Ιταλία και τον κλονισμό των τοπικών φεουδαρχικών καθεστώτων. Οι

. Υπήρχαν το Κυπριακό Κολλέγιο που ιδρύθηκε το 19, το Κερκυραϊκό που ιδρύθηκε το
1 και το Κρητικό το 198. Φιλοξενούσαν αντίστοιχα Κύπριους, Κερκυραίους και Κρήτες
φοιτητές. Επί συνόλου 900 Ελλήνων φοιτητών οι 400 ήταν Επτανήσιοι. Στην ιατρική σχολή
δίδαξαν οι Κεφαλλονίτες Μάρκος Χαρμπούρης Ιατρική Χημεία και Άγγελος Δελαδέτσιμας
Φαρμακολογία. Επίσης ο διάσημος την εποχή εκείνη Κερκυραίος γιατρός και μέλος πολλών
Ακαδημιών της Ιταλίας Πέτρος Βονδιόλης διαδέχθηκε στην έδρα της Κλινικής τον σοφό καθηγητή Comparetti που ήταν καθηγητής του Καποδίστρια. (ΠΑΝ. ΑΡΓΥΡΟΣ, Η Επτανησιακή
Ιατρική κατά τον 18ον αι. και ο Καποδίστριας ως ιατρός και ως άνθρωπος, Κέρκυρα, 19,
σ.σ. 48, 49).
. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Φ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, «Η θέση του Ιωάννη Καποδίστρια και του Νικολάου
Σπηλιάδη μέσα στην κίνηση Φωτισμού των Ελλήνων».
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ιδέες της γαλλικής επανάστασης του 189 έχουν ήδη διαδοθεί σε όλη την Ευρώπη. Η φωτισμένη Ευρώπη ή η «σοφή Ευρώπη» όπως έλεγε ο Κοραής, ανέπτυξε το σπουδαίο πνευματικό κίνημα του Διαφωτισμού που άλλαξε την μορφή και την ζωή της.
Επιστρέφει στην Κέρκυρα ως ιατροφιλόσοφος κατά τα μέσα Ιουνίου και
ασκεί το επάγγελμά του δωρεάν. Η ενασχόληση του Ιωάννη Καποδίστρια με
τα πολιτικά δρώμενα ξεκινά το 1801 όταν ο πατέρας του τον στέλνει ως αντικαταστάτη του στην Κεφαλλονιά. Ο Μάρκος Θεοτόκης στο βιβλίο του Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ἐν Κεφαλληνία καί αἱ στάσεις αὐτῆς ἐν ἔτεσι 1800,
1801, 1802, Κέρκυρα 1889 δίνει μια πρώτη εικόνα των ικανοτήτων του Ι. Κ.
χαρακτηρίζοντάς τον ευφυή και γνώστη «νά ἐπαναφέρη ὑπό τό κράτος τοῠ νόμου καί διοικῆ λαόν ἐν ἀναρχία, ἀδελφομαχία καί διχονοία διατελοῦντα».
Παράλληλα ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση του λαού. Ο Κ.Θ. Δημαράς
επισημαίνει στον Πρόλογο του Α΄ τόμου του Αρχείου Ιωάννη Καποδίστρια: «...
μέσα σε λογής πλέγματα, σε διακυμάνσεις, που οφείλονται πολύ και στην
ιδιάζουσα φύση της σταδιοδρομίας του, οι φροντίδες του Καποδίστρια για την
παιδεία παρουσιάζουν όχι μονάχα μονιμότητα αλλά και συνοχή, είναι σαν ένα
νήμα χρυσό που διατρέχει ακέραια την ζωή του».
Πρόκειται για την αρχή της μεγάλης πολιτικής σταδιοδρομίας του έκτου
γόνου της οικογένειας του Αντωνίου Μαρία Καποδίστρια, η οποία θα τερματισθεί με τραγικό τρόπο το 181 μπροστά στην εκκλησία του αγίου Σπυρίδωνος
του Ναυπλίου.

Α΄ Μονή Τενέδου
Στο υπόμνημα που απέστειλε στον λόρδο Κάστλρη στις 22 Νοεμβρίου
181, ο Κ. γράφει: «Η βενετική πολιτική εφοβείτο την υπεροχήν του ελληνικού
πνεύματος και προσεπάθει να καταβάλη τούτο διά της αμαθείας, διά τούτο
ουδέποτε επέτρεψε την σύστασιν δημοσίων σχολείων εν Επτανήσω»8. Την ίδια

. Αρχείον Ιωάννη Καποδίστρια, τ. Α΄, Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, Κέρκυρα,19,
σελ. ιζ΄.
8. Το ίδιο αναφέρει στην Αυτοβιογραφία του ο επιφανής Επτανήσιος συγγραφεύς και καθηγητής Πανεπιστημίου στην Ιταλία ΜΑΡΙΟΣ ΠΙΕΡΡΗΣ: «Ποίαν πρόνοιαν παρείχε η Βενετική
κυριαρχία εις την φιλομαθή νεότητα; Ουδέν δημόσιον ίδρυμα παιδείας, ούτε λύκειον, ούτε γυμνάσιον, ούτε σχολείον γραμμάτων δημόσιον ή ιδιωτικόν, ούτε βιβλιοθήκη, ούτε τυπογραφείον. Αι προκηρύξεις των αρχών ετοιχοκολλούντο χειρόγραφοι. Η λατινική γραμματική του Τορέττου και άλλα βιβλία επωλούντο είς τι φαρμακείον. Αμαθείς ιερείς Έλληνες ή Λατίνοι συνίστων μικρά σχολεία προς πορισμόν των αναγκαίων του βίου, αντί ευτελών διδάκτρων, διευθύνοντες ταύτα άνευ συστήματος και άνευ κυβερνητικού ελέγχου. Τουναντίον αι λέσχαι, οι
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διαπίστωση κάνει και ο Ναύαρχος Ουσακώφ με διακοίνωσή του της 2ας Ιουνίου 199 προς τη Γερουσία και προτείνει: «Να συστηθῆ μία Ακαδημία ή Σχολείον δια τα μικρά παιδία και με τοιούτον τρόπον θέλει προξενηθεῖ ωφέλεια εις
την κοινότητα κατά την επιθυμίαν της». Η Γερουσία υιοθέτησε μεν την πρόταση χωρίς να προβεί σε καμμία ενέργεια. Νέα μνεία περί δημοσίας εκπαιδεύσεως γίνεται το 1801, αλλά και αυτή χωρίς συνέχεια.
Το 1802 έρχεται στην Κέρκυρα ο Ρώσος πληρεξούσιος Κόμης Μοντσενίγος. Στις 11 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους ο κόμης απευθύνει διακοίνωση προς
τον Πρίγκηπα και Πρόεδρο της Γερουσίας Σπυρ. Θεοτόκη με την οποία θέτει
το ζήτημα της αναγκαιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης της νεολαίας, γιατί οι ωφέλιμες γνώσεις και η ηθική εξασφαλίζουν την ευημερία της πολιτείας.
Παρατηρεί την παντελή έλλειψη δημοσίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε όλα
τα Ιόνια νησιά με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι γονείς που έχουν την οικονομική ευχέρεια σε πολυέξοδες δαπάνες για την αποστολή των παιδιών τους
στην Ιταλία για σπουδές ή όσοι είναι φτωχοί να αφήνουν τα παιδιά τους στην
αδράνεια.
Στη διακοίνωση αυτή δεν εδόθη συνέχεια από την πλευρά της Γερουσίας
γι’ αυτό ο κόμης Μοντσενίγος επανέρχεται στις 18 Μαρτίου 180 υποβάλλοντας συγχρόνως και σχέδιο οργάνωσης εκπαιδευτικού ιδρύματος. Στη διακοίνωση ψέγεται την πολιτική της Βενετίας, η οποία «ἐμίσει ἤ ἐφοβεῖτο τον
ἐκπολιτισμόν τῶν κατοίκων και την καλλιέργειαν τοῦ πνεύματος αὐτῶν...»
Τόνιζε ότι «...Είναι απαραίτητον ένεκα της ανάγκης εις ην ευρίσκεται η πολιτεία, όπως ανευρίσκη μεταξύ των τέκνων της αξίους και τίμιους υπαλλήλους,
οίτινες θα εξυπηρετώσιν αυτήν, εις τας διαφόρους υπηρεσίας της διοικήσεως,
της στρατιωτικής υπηρεσίας, των εμπορικών σχέσεων... Η άποψις αύτη των

χοροί προσωπιδοφόρων, τα ιππηλάσια και άλλαι σκανδαλώδεις διασκεδάσεις ουδέποτε απέλιπον. Αύτη ήτο η κατάστασις της μητροπόλεως της Βενετικής ανατολής. Ιδού το περιβάλλον
το οποίον ανέπτυξε την νεότητά μου».
Αντίθετα κατά την περίοδο της κατάληψης των Επτανήσων από τους Δημοκρατικούς
Γάλλους, οι οποίοι απέδιδαν ιδιαίτερη βαρύτητα στην δημόσια εκπαίδευση συνεστήθηκαν αρχικά οκτώ «κομιτάτα» μεταξύ των οποίων και αυτό της Δημόσιας Εκπαίδευσης χωρίς αποτέλεσμα ελλείψει χρημάτων, κτηρίων και διδασκάλων. Μετά όμως τη συνθήκη του Καμποφόρμιο η Κεντρική Διοίκηση περιελάμβανε και το τμήμα «Δημοσίας και ιδιωτικής εκπαιδεύσεως» που προχώρησε στην υλοποίηση του προγράμματος με τη δήμευση περιουσιών των Μονών και με το εκπαιδευτικό σύστημα που ήταν όμως το γαλλικό και η γλώσσα η γαλλική.
Όπως αναφέρει ο Καποδίστριας στο ίδιο έγγραφο προς τον Λόρδο Κάστλρη: «Ο λαός συνησθάνθη τα αγαθά διοικήσεως όχι Βενετικής, η δε νεολαία εβασίσθη εις την ελπίδα της ανεξαρτησίας. Αύτη ηκολούθησε νέαν κατεύθυνσιν διά την εκπαίδευσίν της. Το πνεύμα του αιώνος ήλθε εις βοήθειάν της και εν τω μέσω των υπερβολών της επαναστατικής ταύτης εποχής,
η Ιταλία και η Γαλλία προσέφερον εις τους νέους των επτά νήσων νέαν δέσμην φώτων και
γνώσεων, των οποίων επωφελήθησαν».
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πραγμάτων τιθεμένη προ της σημερινής καταστάσεως υπαγορεύει την ταχίστην λήψιν μέτρων προς σύστασιν δημοσίας εκπαιδεύσεως, προς παρηγορίαν
και ανακούφισιν του λαού, προς όφελος της πολιτείας, διότι είναι ψευδής η αρχή, ότι τότε μόνον οι λαοί είναι ήσυχοι και ειρηνικοί, όταν ζώσιν εν τη σκοτία
και τη αμαθεία...».
Όριζε μάλιστα και τα μαθήματα. «...Οι διδάσκαλοι των σχολείων τούτων
θα διδάσκωσι κατά πρώτον τας δύο γλώσσας, Ελληνικήν την γλώσσαν των
προγόνων, και Λατινικήν την γλώσσαν της επιστήμης, μετά ταύτα δε την
Ιταλικήν την γλώσσαν των εμπορικών σχέσεων και την Γαλλικήν την διεθνή γλώσσαν». Σε αυτά τα μαθήματα προστίθενται τα στοιχεία της φιλολογίας και των επιστημών καθώς και οι καλές τέχνες κυρίως το σχέδιο και
η ζωγραφική.9 Τέλος αναφέρει ότι μετά την επιτυχία της λειτουργίας αυτού του πρώτου σχολείου, η Κυβέρνηση αφού εύρισκε νέους πόρους θα προέβαινε στην σύσταση του κεντρικού σχολείου (μέσης εκπαίδευσης), το οποίο
και θα τελειοποιούσε τις γνώσεις στην επιστήμη, τα γράμματα και τις
τέχνες.
Από τη μελέτη των κειμένων των διακοινώσεων του κόμη Μοντσενίγου
θεωρείται πιθανόν να έχουν γραφεί και οι δύο από τον Ιωάννη Καποδίστρια,
τότε Γραμματέα Επικρατείας, με τον οποίο ο κόμης Μοντσενίγος συνεργαζόταν και στον οποίο είχε εμπιστοσύνη. Ενισχυτικό της θέσης αυτής είναι ότι οι
ίδιες εκφράσεις για την ανύπαρκτη εκπαιδευτική πολιτική επί Βενετοκρατίας,
συναντώνται, όπως έχει ήδη αναφερθεί, και στο υπόμνημα που υπέβαλε ο Ι.Κ.
προς τον Λόρδο Κάστλρη.
Το 180 μετά και τη δεύτερη διακοίνωση του Ρώσου πληρεξούσιου κόμη
Μοντσενίγου η Γερουσία δίνει εντολή στη Γενική Διοίκηση να υποβάλλει Εισηγητική Έκθεση για την ανάγκη εκπαίδευσης των υπαλλήλων και εξεύρεσης προς τούτο των ειδικών πόρων. Τέλος, εγκρίνει την σύσταση και λειτουργία δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στα Ιόνια νησιά, μετά από την εισηγητική έκθεση της Γενικής Διοίκησης, κείμενο, πιθανώς γραμμένο και αυτό
από τον Ι.Κ., κείμενο που είναι ένας ύμνος στα όσα καλά προσφέρει η παιδεία
όχι μόνο στους πολίτες, αλλά και στο κράτος. Ένας ύμνος στην ελευθερία, το

9. «Την Ελληνικήν γλώσσαν απαιτούσιν η γη εν η ζώμεν, ο αήρ τον οποίον αναπνέομεν, η
τέφρα των προγόνων της πατρίδος ταύτης, η ωφέλεια και η τιμή των απογόνων. Οι Έλληνες
δεν θα είναι καταδικασμένοι, ως σήμερον, να μη γνωρίζωσι εκ της Ελληνικής ει μη το στρεβλωμένον και βάρβαρον ιδίωμα το οποίον χρησιμοποιούσι. Θα αναθάλλη η γλώσσα των σοφών, προς ην φυσικώς ρέπουσι, διδάσκαλοι ως είναι της Ελληνικής προσωδίας και άλλων καλών στοιχείων, τα οποία το χονδροειδές ιδίωμα δεν κατέστρεψε. Η Λατινική είναι η γλώσσα
της επιστήμης και η Ιταλική χρησιμοποιείται διά τας εμπορικάς σχέσεις. Απαραίτητος είναι
η σπουδή της Γαλλικής, καθ’ όσον είναι η διεθνής γλώσσα...» Αρχείον Ιωάννη Καποδίστρια,
τ. Α΄ σελ. 2.
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πολυτιμότερο δώρο και η δυσκολότερη επιστήμη.10 Είναι κείμενο των αρχών
του Διαφωτισμού, των αξιών που πρέσβευαν όλες οι επαναστάσεις των κοινωνιών, των αξιών της ελευθερίας, της ισότητας, της παιδείας, της προόδου. Θεωρεί την ελευθερία ως δώρο της σωστής διακυβέρνησης, «της τέχνης του κυβερνάν» που ασκεί «ἡ πεφωτισμένη λογική τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας» που
διώχνει «το σκότος τῆς ἀμαθείας» και «τα ἐπαναστατικά πάθη».
Στο πόρισμα της Γερουσίας η έλλειψη χώρου και πόρων καλύπτονται από
τα κτήρια των μοναστηριών, την πιθανή κατάργησή τους και τη δήμευση των
κτημάτων τους. Η Γερουσία για να δικαιολογήσει το μέτρο αυτό αναφέρεται
στα ίδια μέτρα που ελήφθησαν σε άλλα Κράτη: «είναι γνωστόν, αναφέρει στο
κείμενό της, ότι εις άλλα κράτη κατηργήθησαν μοναστήρια ανδρών και γυναικών, τα δε κτήματα αυτών εδημεύθησαν και επωλήθησαν υπέρ διαφόρων δημοσίων αναγκών». Είναι μέτρο που εφαρμόσθηκε από τη γαλλική επαναστατική κυβέρνηση του 189 μετά από εισήγηση του Ταλλεϋράνδου. Στο ίδιο έγγραφο διατυπώνεται ότι η αλλαγή αυτή δεν μειώνει την οφειλόμενη τιμή προς
την Εκκλησία, αφού η παιδεία θα δημιουργήσει το νέο αίμα που θα προέρχεται
από όλες τις τάξεις και θα υπηρετήσει την Εκκλησία, το Κράτος, την οικογένεια, την κοινωνία.11
Μετά το θέσπισμα αυτό εμφανίζεται στο προσκήνιο ο Ι.Κ. που υπηρετούσε
τότε ως Σύμβουλος της Επικρατείας και προτείνει την σύσταση σχολείου για
τους δημοσίους υπαλλήλους, τους κληρικούς, τους στρατιωτικούς αλλά και
όλους τους νέους που επιθυμούν να σπουδάσουν. Η Γερουσία τον ορίζει στη συνέχεια ως Επιθεωρητή του σχολείου της Μονής Τενέδου. Από αυτήν την πρώτη περίοδο της ενασχόλησης τού Κ. με τα κοινά και δη με την εκπαιδευτική
πολιτική είναι φανερή η πίστη του στη σημασία της παιδείας η οποία, όμως,
είναι παράλληλη με τη θρησκευτικότητα και την πίστη στην ορθόδοξη λατρεία
και παράδοση. Είναι καθαρή η πεποίθησή του ότι ο σύγχρονός του ελληνισμός
αποτελεί συνέχεια της αρχαιότητος και ότι πρέπει να αναδειχθούν οι αξίες του.
Η σκέψη ότι η πρόοδος προϋποθέτει την ανάλογη παιδεία, οι αγώνες, οι θυσίες
και τέλος αυτή η ίδια η ζωή του θυσία για την πατρίδα και τους Έλληνες ήταν
για τον Ι.Κ. χρέος διαμορφωμένο από τις γνώσεις και την επίδραση του ευρωπαϊκού διαφωτισμού προσαρμοσμένου όμως, στις επτανησιακές εκπαιδευτικές
ανάγκες της εποχής.12

10. «Η ελευθερία, το πολυτιμώτερον των δώρων, δεν διατηρείται άνευ συνετής και δικαίας
δικυβερνήσεως, ήτις είναι η δυσκολωτέρα των επιστημών. Την τέχνην του κυβερνάν γνωρίζει
μόνον να εξασκή η πεφωτισμένη λογική της ανθρωπίνης σοφίας, προ της οποίας διαλύεται το
σκότος της αμαθείας και εκδιώκονται τα επαναστατικά πάθη...» Αρχείο Ιωάννη Καποδίστρια, τ. Α΄, σελ. 21.
11. Αρχείο Ιωάννη Καποδίστρια, τ. Α΄, σελ. 22.
12. «...η φεουδαλική δομή της επτανησιακής κοινωνίας θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δη-
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Συντάσσει τον κανονισμό του σχολείου και προτείνει για διδασκάλους τον
δρ Γαβριήλ Στάμπιλε Παγάνο για τη Φιλοσοφία και Ηθική για τους μέλλοντες δημοσίους υπαλλήλους, τον ευγενή Καίσαρα Πελεγκρίνη για τα Μαθηματικά και την Στρατιωτική Τέχνη και τον ιερέα Ανδρέα Ιδρωμένο για τους
κληρικούς και για όσους ήθελαν να ακολουθήσουν την ιερωσύνη, με διδασκαλία την «ανωτέραν Γραμματική της Φιλολογικής Επιστήμης», τον Δελβινιώτη για την ιταλική και ελληνική γλώσσα και τον Αντώνιο Πάκμορ για την
καλλιγραφία. Η Γερουσία εγκρίνει την πρόταση, τον κανονισμό και τους δασκάλους. Στη Σχολή της Μονής Τενέδου δίδαξαν επίσης οι Χρ. Περραιβός1
και Ανδρέας Μουστοξύδης.14,1
Η επιστολή που έστειλε ο Κ. στον Ανδρέα Ιδρωμένο1 έπεται του θεσπίσματος και είναι αποκαλυπτική της πολιτικής ιδεολογίας του μελλοντικού
πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος. Ξεκινά με την τυπική σε κάθε επιστολή
προσφώνηση «Ευλαβέστατε κύριε» και αφού αναφερθεί στην ικανοποίηση των
μελών της Γερουσίας για τη φήμη του ονόματος που ο ιερωμένος απέκτησε,
συνεχίζει: «Ἡ πατρίς, πολίτα ἱερώτατε και λογιώτατε». Η λέξη «πολίτα»

μιουργούσε την κοινωνική δυναμική των πολιτισμικών προσμείξεων εφόσον καθιστούσε τη συνάντηση των πολιτισμικών παραδόσεων εφικτή, με τη διατήρηση αφενός της Ορθόδοξης παρακαταθήκης του πληθυσμού και αφετέρου με τη διάνοιξη διαύλων επικοινωνίας και ενσωμάτωσης στον πολιτισμό της Δύσεως...» Π. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ, «Επτανησιακός Διαφωτισμός: τα
όρια της ιδιομορφίας», Πρακτικά Ζ΄ Πανιόνιο Συνέδριο, Λευκάδα, 2002, τ. 1, σελ. 242.
1. Έλληνας στρατιωτικός, πολιτικός, αγωνιστής του εικοσιένα, δάσκαλος, στιχουργός
και συγγραφέας πολεμικών απομνημονευμάτων. Στενός συνεργάτης του Ρήγα Βελεστινλή,
Φιλικός από το 181, εθναπόστολος στην κυριολεξία διατρέχει όλην την Ελλάδα.
«Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΡΡΑΙΒΟΣ είναι ο ζωντανός κρίκος που ενώνει δυο περιόδους της νεοελληνικής ιστορίας: της προδρομικής του Ρήγα και της επαναστατικής των χρόνων της Φιλικής. Η πρώτη ρίχνει το σπόρο, ζυμώνει ιδέες, ανοίγει δρόμους, η δεύτερη οργανώνει, συγκροτεί
δυνάμεις, καθορίζει πορεία, προβαίνει στην άμεση επαναστατική πράξη». ΓΙΩΡΓΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, Μορφές του Εικοσιένα.
14. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις  Ιανουαρίου 18, στην Ιταλία σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, όπου και αναγορεύτηκε νομοδιδάκτωρ το 180. Το 180 ονομάστηκε
μέλος της «Αρχαιολογικής Εταιρείας» της Φλωρεντίας και της «Φλωρεντιανής Ακαδημίας». Επέστρεψε στην Κέρκυρα και άρχισε να παραδίδει μαθήματα στο Λύκειο χωρίς μισθό.
Επί Καποδίστρια δέχτηκε την πρόσκληση της Κυβέρνησης να διοργανώσει το δημόσιο εκπαιδευτήριο στην Αίγινα. Η δολοφονία του Καποδίστρια τον ανάγκασε όμως να διακόψει το έργο
του και να αναχωρήσει για την Κέρκυρα.
1. Έγραφε προς την Γερουσία, ο Ι.Κ. «Οι υπάλληλοι ημών αισθάνονται, ως και οι λοιποί
νέοι της Επτανήσου, την απόλυτον ανάγκην ενός οδηγού, ο οποίος θα τους καθοδηγήση διά
οδού αμέσου και ευθείας εις την εκτίμησιν των ικανοτήτων των...»
1. Γεννήθηκε στην Πάργα το 14. Υπήρξε λόγιος ιερέας, δάσκαλος και ιστορικός συγγραφέας. Ήταν υποστηρικτής του Ρήγα και ενδυνάμωνε με τους λόγους του τους αγωνιζόμενους Σουλιώτες. Το 1804 αποδεχόμενος την πρόσκληση του Καποδίστρια έρχεται στην
Κέρκυρα.
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ανατρέχει στις αντίστοιχες προσφιλείς προσφωνήσεις κατά την περίοδο της
γαλλικής επανάστασης του 189 και οι λέξεις «ἱερώτατε και λογιώτατε» εκφράζουν τον προσωπικό σεβασμό του Ι.Κ. προς το πρόσωπο και την ιεροσύνη
του Ανδρέα Ιδρωμένου. Και συνεχίζει στην επιστολή του προς τον Ανδρέα
Ιδρωμένο ο Ι.Κ. η πατρίς «η ιδία με τας αγκάλας ανοικτάς ζητεί να σας υποδεχθή και να σας εμπιστευθή τον πλέον πολύτιμον θησαυρόν οπού έχει, τουτέστι τους νέους της Επτανήσου επικρατείας, των οποίων η καλή αγωγή θέλει
είναι η γωνιαία πέτρα της τιμής και της ευτυχίας του γένους μας...»
Στο τέλος της επιστολής γίνεται αναφορά στην αξία της πατρίδος, στη
σύνδεση και στη συνέχεια του ελληνισμού με τους αρχαίους ρήτορες, συγγραφείς και φιλοσόφους (Δημοσθένη, Όμηρο, Πλάτωνα), στην ισχυρή προσωπικότητα του Ιδρωμένου για να προσελκύσει τους νέους στην παιδεία και τελειώνει με μία ρητορική ερώτηση που είναι συνάμα και προτροπή αποδοχής της
τιμητικής για τον Ιδρωμένο πρόσκλησης της Γερουσίας γράφοντάς του «είναι
τάχα δυνατόν να απονεύσετε εις το ευγενές και τω όντι ελληνικόν έργον, το
της πλάσεως δηλαδή τιμίων πολιτών ήγουν νέων Ελλήνων;»1 Από αυτήν την
πρώτη περίοδο της ενασχόλησης του Κ. με τα κοινά και δη με την εκπαιδευτική πολιτική είναι φανερή η επίδραση του Διαφωτισμού παράλληλη όμως, με
τη θρησκευτικότητα και την πίστη στην Ορθόδοξη λατρεία και παράδοση.
Είναι καθαρή η πεποίθηση του Ι.Κ. ότι ο σύγχρονός του ελληνισμός αποτελεί συνέχεια της αρχαιότητος και ότι πρέπει να αναδειχθούν οι αξίες του. Η
σκέψη ότι η πρόοδος προϋποθέτει την ανάλογη παιδεία, οι αγώνες, οι θυσίες
και τέλος αυτή η ίδια η ζωή του θυσία για την πατρίδα και τους Έλληνες ήταν
για τον Ι.Κ. χρέος.
Το Θέσπισμα της Γερουσίας προέβλεπε την ίδρυση 40 σχολείων στοιχειώδους εκπαιδεύσεως σε όλη την επικράτεια του κράτους της Επτανήσου Πολιτείας: από 10 στην Κέρκυρα, την Κεφαλλονιά και την Ζάκυνθο, 4 στην Λευκάδα και από 2 στην Ιθάκη, τους Παξούς και τα Κύθηρα. Τα σχολεία ήταν
κατανεμημένα στην πόλη, τα προάστια και την εξοχή κάθε νησιού, έδρα τους
οι ευρύχωροι και κεντρικοί ναοί. Το κράτος δεν θα πλήρωνε αποζημίωση και
θα διόριζε έναν διδάσκαλο ο οποίος έπρεπε να γνωρίζει ελληνική ανάγνωση και
γραφή, τις πράξεις της αριθμητικής, και να μπορεί να διδάσκει την χριστιανική πίστη και την κατήχηση.
Κάθε δάσκαλος έπρεπε να προτείνει δύο υποψηφίους ως βοηθούς. Θα επιλεγόταν ο ένας και θα έφερε τον τίτλο του προεστώτος για να βοηθεί τον δάσκαλο σύμφωνα με τις οδηγίες της εκπαιδεύσεως που θα έστελνε ο Γραμματεύς της Επικρατείας στους Πρυτάνεις, οι οποίοι με την σειρά τους θα τις

1. Αρχείο Ιωάννη Καποδίστρια, τ. 1, σελ. 242-24.

Οι περί εκπαιδεύσεως των νέων αντιλήψεις του Ιωάννη Καποδίστρια

09

έστελναν στους δασκάλους και στους προεστώτες. Πρόκειται για την εφαρμογή της αλληλοδιδακτικής μεθόδου που εφαρμοζόταν ήδη στα σχολεία της Ευρώπης. Οι γονείς όφειλαν να υποχρεώσουν τα παιδιά τους να παρακολουθούν
τα μαθήματα στα σχολεία, την ανωτέρα εποπτεία των οποίων είχε ένας Γερουσιαστής στην Κέρκυρα και οι Πρυτάνεις στα άλλα νησιά. Το ίδιο θέσπισμα
όριζε τις αμοιβές των δασκάλων των πόλεων σε 0 γρόσια τον μήνα, των προεστώτων σε 12. Των δασκάλων των προαστείων σε 1 και των προεστώτων
σε 8. Τα ποσά αυτά θα καλύπτονταν από το Εθνικό Ταμείο και από το χρηματικό ποσό που είχε διαθέσει ο Αυτοκράτορας της Ρωσίας για τον σκοπό αυτόν.
Υπήρχε επίσης πρόγραμμα ιδρύσεως γυμνασίου καθώς και προκήρυξη
διαγωνισμού για την έγκριση των σχεδίων του κτηριακού συγκροτήματος του
γυμνασίου. Δυστυχώς τίποτε από όλα όσα προαναφέρθηκαν δεν υλοποιήθηκε
με την δικαιολογία της έλλειψης πόρων. Χρειάστηκε η τρίτη διακοίνωση του
κόμη Μοντσενίγου και η έμμεση απειλή ότι θα αναφέρει την ολιγωρία της Γερουσίας στον Αυτοκράτορα για να επανεκκινήσει η κρατική μηχανή. Το κείμενο της διακοίνωσης αυτής της 18ης Νοεμβρίου 1804 θεωρείται ότι έχει
γραφεί από τον ίδιο τον Ι.Κ.
Στη συνέχεια η Γερουσία ορίζει ως Διευθυντή της πρώτης Δημόσιας Σχολής Κέρκυρας τον Ιωάννη Καποδίστρια, και τον επιφορτίζει για την σύνταξη
του Κανονισμού της. Ο Κανονισμός της σχολής προβλέπει και καλύπτει όλα
τα θέματα λειτουργίας του σχολείου από τις υποχρεώσεις των μαθητών, την
παρουσία τους στα μαθήματα –η μόνη αιτιολογία της απουσίας είναι η ασθένεια–, την τήρηση απουσιολογίου, την πειθαρχία και τις ποινές. Προβλέπει επίσης την δυνατότητα του μαθητή να επισκέπτεται στο σπίτι τον διδάσκαλό του
για να λυθεί μία απορία του και την υποχρέωσή του να παρουσιάζει εργασία επί
της διδαχθείσης ύλης, την οποία υποχρεούται ο διδάσκαλος να κρίνει και να
βαθμολογήσει προτείνοντας τη βράβευσή του. Στον Κανονισμό επίσης ο Επιθεωρητής Ι.Κ. ορίζει τα 4 τμήματα του σχολείου, τις ώρες των μαθημάτων –
πρωί 8-11 και απόγευμα -, τα βιβλία που θα χρειασθούν οι μαθητές (για
όσους δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα την Παιδαγωγικήν Αποθήκην των
παίδων, για όσους γνωρίζουν την ελληνική την Γραμματικήν του Κ/νου Λασκάρεως, τους Μύθους του Αισώπου και ένα Χρυσολωράν, μία Εγκυκλοπαιδείαν, την Ιταλικήν του Αββά Γκενοβέλλη). Για όσους μαθητές δεν είναι δυνατή η αγορά των βιβλίων, θα τα προμηθεύονται δωρεάν από το Κράτος μέσω
του Επιθεωρητή. Ορίζεται ημέρα έναρξης των μαθημάτων η 21 Νοεμβρίου.
Ως Επιθεωρητής της δημοσίας Σχολής Τενέδου ο Ι.Κ. συντάσσει αναφορά
προς τη Γερουσία, την οποία ενημερώνει για τις πρόσθετες απαραίτητες εργασίες του κτηρίου, για τις οικονομικές δυσκολίες των διδασκόντων τους οποίους
βοηθούσε τόσο ο ίδιος όσο και ο κόμης Μοντσενίγος, αλλά και για την άφιξη
στην Κέρκυρα προκειμένου να παρακολουθήσει τα μαθήματα της σχολής Τε-
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νέδου ενός φτωχού Κύπριου νέου, ο οποίος «ωθούμενος εκ της αξιεπαίνου επιθυμίας να τύχη ελληνικής παιδείας, ευρισκόμενος εις ελληνικήν και χριστιανικήν χώραν. Μοι ενεφανίσθη ο νέος αυτός μόνος άνευ μέσων συντηρήσεως,
άνευ υποστηρίξεως και της προστασίας τινός. Πτωχός, αλλά ενάρετος, επιζητών μόνον παιδείαν, έχων ελάχιστα μόνον μέσα διατροφής, διέφυγεν εκ χώρας
οθωμανικής και κινδύνους εκ μέρους των Οθωμανών, η δε οικογένειά του μετά βίας του έδωσε ολίγα χρήματα τα οποία ήρκεσαν διά το ταξίδιον μέχρι της
Κερκύρας, όπου η φήμη προσέδιδε ανοικτά δημόσια σχολεία...» Ο Κ. ζητεί από
τη Γερουσία να εγκρίνει τις ενέργειες που ο ίδιος έκανε: «...Ο νέος αυτός, προχωρημένος εις την γνώσιν της εθνικής γλώσσης, ως καταδεικνύει το έγγραφον (αρ. 12) και ως δύναται ανά πάσαν στιγμήν να ελεγχθή διά εξετάσεων,
υπέσχετο εντός ολίγου χρονικού διαστήματος να μεταβληθή ο ίδιος εις άριστον εκπαιδευτικόν. Κυριευμένος υφ’ όλων τούτων των σκέψεων παρεκάλεσα
τον άριστον εκπαιδευτικόν δόκτορα Ανδρέαν Ιδρωμένον να τον κράτηση πλησίον του και προς διατροφήν του του ενεχείρησα επτά τάλληρα τον μήνα, αποφασίσας να θέσω εις βάρος μου την μηνιαίαν εκείνην βοήθειαν, εάν η εξοχωτάτη Γερουσία δεν ήθελε την κρίνη αξίαν αποδοχής...»18
Τα εγκαίνια του Σχολείου έγιναν στις  Νοεμβρίου 180. Ήταν το πρώτο
δημόσιο σχολείο στην Κέρκυρα. Το κτήριο ήταν αυτό της Μονής Τενέδου και
μάλιστα όπως όριζε με έγγραφό της η Γερουσία στις 1 Ιουνίου 180 η αίθουσα που επελέγη ήταν αυτή της σπουδαίας βιβλιοθήκης της μονής, δωρεά του
Βενετού Δωρία, βιβλιοθήκη που εμπλούτισε με τη σειρά του ο Ι.Κ. με βιβλία
που δώρισαν οι αδελφοί Ζωσιμάδες μεταξύ των οποίων βιβλία των Ευγένιου
Βούλγαρη και του Νικηφόρου Θεοτόκη. Όλα αυτά τα βιβλία αποτέλεσαν τον
πυρήνα της μεγάλης βιβλιοθήκης της Ιονίου Ακαδημίας. Ήταν η ημέρα που
το όνειρο του Ι.Κ. έγινε πραγματικότητα. Απευθυνόμενος προς τους μαθητές
αφού εξύμνησε τις φροντίδες της Κυβέρνησης που τους προφυλάσσει και τους
προστατεύει, τους παροτρύνει να ανταποκριθούν με ζήλο στα ευεργετήματά
της. Οι μαθητές που παρακολουθούσαν στα πέντε τμήματα της σχολής ήταν
περισσότεροι των 12019. Για την επιβράβευση των αριστούχων μαθητών ο Κ.

18. Ibid, σελ. 21-22.
19. «Σήμερον η πατρίς και η Κυβέρνησις έρχεται εις προσωπικήν γνωριμίαν μαζί σας. Τα
ονόματά σας εγγεγραμμένα εις τον δημόσιον τούτον πίνακα τιμώσι τας διαθέσεις σας.
Ιδού τα καθήκοντα τα οποία καλείσθε να εκτελέσητε. Εξουσιοδοτηθείς υπό του άρθρου VII
του κανονισμού και του θεσπίσματος της Εξοχωτάτης Γερουσίας της 22 Οκτωβρίου, συμβουλευθείς τους διδασκάλους σας σας αναγγέλλω αυτούς εις την ακολουθούσαν διαταγήν.
Μαθηταί! Σείς πρώτοι ανεγεννήσατε εις την πατρικήν καρδίαν της Κυβερνήσεως Υψηλάς ελπίδας. Εστέ βέβαιοι ότι είσθε το πολυτιμώτερον αντικείμενον των μεριμνών της. Αύτη
σας επιβλέπει και σας προστατεύει. Ανταποκριθήτε διά του ζήλου σας εις τα ευεργετήματά
της και θα λάβετε γενναίαν ανταμοιβήν». Ibid, σελ. 2.
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καθιέρωσε βραβεία και «ειδική μνεία» για τους φιλόπονους, «εις την κατηγορίαν τούτων ελπίζει η πατρίς και η κυβέρνησις», όπως αναφέρεται στο έγγραφο της Γερουσίας της 2ης Ιουλίου 180.
Η περίοδος της ενασχόλησης του Ι.Κ. αρχικά ως Συμβούλου Επικρατείας
με την οργάνωση της εκπαιδευτικής πολιτικής της Πολιτείας των Επτά
Ηνωμένων Νήσων και ως Επιθεωρητού στη συνέχεια στο σχολείο της Μονής
Τενέδου στην Κέρκυρα τελειώνει στις 1 Μαρτίου 180, όταν με έγγραφό του
προς τη Γερουσία ζητά την απομάκρυνσή του από τη θέση του Επιθεωρητού
των Σχολείων προκειμένου να ασχοληθεί με την άμυνα της Λευκάδας. Προτείνει μάλιστα ως αντικαταστάτη του τον νεοεκλεγέντα γερουσιαστή Εμμανουήλ Θεοτόκη.
Η πλήρης ευαρέσκεια του δημοσίου «εις τον έξοχον επιθεωρητήν της δημοσίας σχολής κόμητα Καποδίστριαν, δια την αφοσίωσιν εις το έργον, το οποίον
βοηθεί εις την εξύψωσιν της κοινωνίας και επάγεται τας πλέον τρυφεράς και
φιλοστόργους φροντίδας» εκφράζεται με το έγγραφο της Γερουσίας με ημερομηνία  Ιανουαρίου 180.
Συνοψίζοντας την επιτυχημένη πρώτη ενασχόλησή του με την παιδεία των
νέων Ελλήνων της Επτανήσου κατά την περίοδο της ρωσικής επικυριαρχίας
επέδειξε μεγάλη πολιτική αρετή, τόλμη, αποφασιστικότητα, ευσυνειδησία και
προσωπική ακτινοβολία. Ο Κ. έπρεπε να πολεμήσει όχι μόνο την ολιγωρία της
Γερουσίας, αλλά και την απροθυμία γενικά των μαθητών και των γονέων
τους, την διαφθορά, όπως ο ίδιος αναφέρει στην έκθεσή του προς τη Γερουσία
της 2ης Μαρτίου 18020 και την άρνηση των προϊσταμένων των δημόσιων
υπηρεσιών να επιτρέψουν στους μαθητές-υπαλλήλους τους την παρακολούθηση των μαθημάτων21. Αντιμετώπισε με πείσμα όλες αυτές τις δυσκολίες και

20. Αρχείο Ιωάννη Καποδίστρια, τ. Α΄, σελ. 2.
21. Είναι άκρως ενδιαφέρουσα η έκθεση προς τη Γερουσία την οποία υποβάλλει ο Ι.Κ. ως
Επιθεωρητής της Σχολής Τενέδου στις 2 Μαρτίου 180. Παρατίθενται μόνο κάποια αξιοσημείωτα αποσπάσματα: «Οι κανονισμοί αποδεικνύονται εκ πείρας άνευ αποτελέσματος, εφ’
όσον η Κυβέρνησις δεν ήθελεν άρη όλα τα εμπόδια έμμεσα και άμεσα, τα οποία απομακρύνουσι την νεολαίαν. Εκ των αμέσων εμποδίων είναι η αργία και η διαφθορά, εις ην έχουσι συνηθίσει οι νέοι της Κερκύρας, εις την αταξίαν των καθηγητών και διδασκάλων να επιτελώσι
το καθήκον των και εις την ανικανότητά των να καθιστώσιν ευάρεστα τα μαθήματα. Εκ των
εμμέσων δε αναμφιβόλως είναι το ακατάστατον και καταστρεπτικόν σύστημα πάσης πολιτικής, συστηματοποιήσεως των γραμματειών της Κυβερνήσεως.
»H έλλειψις ενθαρρύνσεως εκ μέρους της Κυβερνήσεως προς τους ολίγους εκείνους οίτινες δεν πλήττονται υπό της διαφθοράς των περισσοτέρων, η ατιμωρησία και το χείριστον η
προστασία προς τους αμελείς και αναξίους (Είναι δε τούτο το χείριστον, διότι είναι γνωστόν
εις πάντας τους εντοπίους, ότι οι νέοι είναι συνειθισμένοι εις την αργίαν, αφ’ ου γνωρίζουσι,
οποίαν εκπαίδευσιν έλαβον μέχρι τούδε)... Άλλοι δε προβάλλουν ως πρόσχημα την υπηρεσίαν
των. Οι προϊστάμενοι λοιπόν των υπηρεσιών, οι οποίοι έχουσι το δικαίωμα να διορίζωσι νέους
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κατόρθωσε να αλλάξει το αρνητικό κλίμα σε θετικό δικαιώνοντας τον Σπυρίδωνα Θεοτόκη που έγραψε γι’ αυτόν ότι ήταν πείσμων! Ένας πείσμων που
ήταν προικισμένος με τα προτερήματα που ανέφερε στο έγγραφό της της 2ης
Σεπτεμβρίου 180 η Υπηρεσία επί των Εσωτερικών: «κεκτημένος ὑψηλῶν
ἀρετῶν, πλήρης δημοσίας εὐθύνης και ποθῶν να ἴδη ἱδρυομένην μίαν σχολήν, ἡ
ὁποία θα προσφέρη ζωήν και κίνησιν εἰς την δημοσίαν ἐκπαίδευσιν, ἡ ὁποία είναι ἀντικείμενον τόσων ἐλπίδων, σπουδῆς και μόχθων...».
Από τα επίσημα έγγραφα είναι φανερή η εντατική προσωπική του εργασία
για την οργάνωση και την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος που
εφαρμόσθηκε στη Μονή Τενέδου. Είναι επίσης αξιοσημείωτες οι αναφορές που

εις δημοσίας υπηρεσίας, άνευ της εγκρίσεως της Κυβερνήσεως, αλλά μόνον της αρεσκείας
των, συντελούσι πολλάκις να βλέπωμεν να αντιδρώσι εις τας διαταγάς της Κυβερνήσεως
αμέσως ή εμμέσως. Ούτω αι δημόσιαι γραμματείαι καταντώσι σχολεία, ένθα η δυστυχής νεολαία διδάσκεται μόνον πώς είναι δυνατόν να απολαμβάνη ελάχιστα κέρδη. Ο απερίσκεπτος
ούτος συρφετός της νεολαίας κακώς εξυπηρετεί το κράτος, το οποίον δεν αγαπά, διότι την θέσιν του οφείλει εις τον προϊστάμενον και ουχί εις αυτά. Τουναντίον η Κυβέρνησις χάνει το δικαίωμα να βραβεύη διά θέσεως τους αξίους νέους, ικανούς να την εξυπηρετήσωσι και με
υγιές το ήθος... Μεγαλύτερα δε προκύπτει απογοήτευσις εκ της αδιαφορίας του Κράτους και
των λειτουργών του, οίτινες εμποδίζουσι τους νέους να εκπαιδευθώσι και των Ελλήνων εκκλησιαστικών και αξιωματικών εκείνων, οίτινες περιφρονούσι τας διαταγάς του δημοσίου, ως
προς το ζήτημα της εκπαιδεύσεως. Ουδείς λειτουργός εφάνη ποτέ εις το σχολείον, όπως παρακολουθήση και ενθαρρύνη την νεολαίαν, ήτις επιθυμεί να εκπαιδευθή...»
Η απάντηση της Γερουσίας εδόθη με το Θέσπισμα της 1ης Ιουνίου 180: «1. Πας προϊστάμενος υπηρεσίας θα υποβάλη εντός 8 ημερών τα ονόματα και την ηλικίαν των υπαλλήλων
του.
2. Πας διοριζόμενος υπάλληλος εγκρίνεται υπό της Γερουσίας.
. Πάντες οι υπάλληλοι οι μη συμπληρώσαντες το εικοστόν έτος της ηλικίας των υποχρεούνται να φοιτήσωσιν εις το σχολείον.
4. Ο διορισμός των υπαλλήλων του λοιπού θα ενεργείται υπό της Γερουσίας. Προσόντα θα
είναι ηλικία 21 ετών, πιστοποιητικόν ότι ηκολούθησαν τα μαθήματα του σχολείου.
. Ουδείς λειτουργός θα λάβη ανωτέραν θέσιν, εάν δεν παρουσιάση πιστοποιητικόν ότι οι
υπάλληλοί του ηκολούθησαν τα μαθήματα του σχολείου.
. Πας προϊστάμενος του οποίου οι υπάλληλοι αρνούνται να ακολουθήσωσι τα μαθήματα
και δεν έχουσι συμπληρώση το 21 έτος της ηλικίας των, οφείλει να παύση αυτούς.
. Όλοι οι εκκλησιαστικοί αμφοτέρων των δογμάτων κληθέντες υπό των
επισκόπων να εκπαιδευθώσι και αρνηθώσι τούτο παύονται από πάσης ιεροτελεστείας και
εάν δε δεν εχειροτονήθησαν, δεν θα έχωσι το δικαίωμα τούτο.
8. Επίσης και οι αξιωματικοί.
9. Τα πιστοποιητικά σπουδών εκδίδονται υπό των οικείων καθηγητών και κυρούνται υπό
του επιθεωρητού.
10. Η τοπική τιμητεία είναι υπεύθυνος διά την τήρησιν των άρθρων 1, 2, , 4, , και . Ο
Σεβ. Μητροπολίτης και ο Λατίνος τοποτηρητής διά το ον και ο διοικητής του Τάγματος διά
το 8ον.
ΚΟΜΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Αρχείον Ιω. Καποδίστρια, Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών,
τόμ. Α΄, σελ. 22-24.
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γράφει και αποστέλλει τόσο στην Γερουσία όσο και στον Γραμματέα Επικρατείας κόμη Φλαμπουριάρη για τα έξοδα που πραγματοποίησε για τη Σχολή ή
για τα βιβλία που κατέγραψε και εφύλαξε στη δημόσια βιβλιοθήκη της μονής22. Ο Ι.Κ. απέδειξε εκτός των άλλων προαναφερόμενων αρετών του την
γνώση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ευρώπης, την ικανότητά του
επιλογής αυτών των μαθημάτων που θα ήταν χρήσιμα και κατάλληλα για
τους Έλληνες νέους προτάσσοντας την γνώση της ελληνικής γλώσσας και
φιλολογίας χωρίς να αδιαφορεί για την ορθοδοξία. Δημιουργεί αυτό που ο Γ.
Σκλαβούνος και άλλοι μελετητές του, ορίζουν ως «Ορθόδοξο Διαφωτισμό»2.
Ο Κ.Θ. Δημαράς από την πλευρά του γράφει για τον Ι.Κ. ότι η μέριμνά του
για την παιδεία παρουσιάζει «μονιμότητα και συνοχή» και ότι πρόκειται για
ένα «διαφωτισμένο δεσποτισμό» ή όπως ο ίδιος εξηγεί στη συνέχεια «για ένα
δεσποτικό διαφωτισμό». Δηλαδή θα δοθεί στον λαό η παιδεία που του είναι
απαραίτητη, η παιδεία όμως αυτή θα ορισθεί από τον υπεύθυνο. Γράφει χαρακτηριστικά ο Δημαράς: παιδεία «για τον λαό, όχι διά του λαού».
Η Σχολή της Τενέδου συνέχισε τη λειτουργία της μέχρι το 1824, έτος ιδρύσεως της Ιονίου Ακαδημίας χάρις στη μεγάλη γενναιοδωρία του φιλέλληνα
Άγγλου κόμη Φρέντερικ Νορθ, κόμη του Γκίλφορντ και πρωτοβουλία της Ιόνιας Πολιτείας.

Β΄ Η περίοδος στη Ρωσία και στη Βιέννη
Ο Κ. φθάνει στην Αγία Πετρούπολη στις 1 Ιανουαρίου 1809 μετά από
πρόσκληση του Υπουργού των Εξωτερικών της Ρωσίας κόμητος Νικολάου
Πέτροβιτς Τουμιάντσεφ, όπου συναντά παλιούς γνώριμούς του Ρώσους στρατιωτικούς. Προάγεται σε κρατικό σύμβουλο και γίνεται μέλος της κρατικής
επιτροπής του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν έχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα,
συντάσσει μόνο περιστασιακά υπομνήματα επί της ανατολικής πολιτικής της
Ρωσίας στη Χερσόνησο του Αίμου και στη Μεσόγειο. Ζει λιτά και περιορισμένα. Οι ώρες του αφιερώνονται στη μελέτη βιβλίων τα οποία δανείζεται από την
αυτοκρατορική και άλλες βιβλιοθήκες ή με κοινωνικές συναναστροφές24. Στη

22. Αρχείον Ιωάννη Καποδίστρια, τ. Α´, σελ. 290.
2. Γ. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ, Ο Άγνωστος Καποδίστριας, σελ. 0.
24. «... Ασχολούμαι την ημέραν έως τας τρεις. Εξέρχομαι κατόπιν δια το γεύμα. Την
εσπέραν εις καμμίαν συναναστροφήν ή εις το γαλλικόν θέατρον. Αι γνωριμίαι μου δεν είναι
εκτεταμέναι... Νομίζω όμως ότι είναι εκλεκταί και εκείναι αι οποίαι είναι αι πλέον αρμόζουσαι εις εμέ...» Αγία Πετρούπολις, /1 Φεβρουαρίου 1809. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΕΝΕΠΕΚΙΔΗ, Ιωάννης Καποδίστριας, 1 ανέκδοτα γράμματα προς τον πατέρα του 1809-1820, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 192, σελ. .
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Ρωσία ο κύκλος του είναι πλούσιες ελληνικές και μολδαβικές οικογένειες.
Στην Αγία Πετρούπολη φθάνει στη 1/1 Ιουλίου 1809 και ο Μητροπολίτης
Άρτας Ιγνάτιος με τον οποίο ο Κ. διατηρούσε ήδη φιλικές σχέσεις στην Ελλάδα και είχαν συνεργασθεί για την άμυνα της Λευκάδας. Μένουν στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα, μοιράζονται γεύματα και κάνουν μακρινούς περιπάτους.
Επίσης, όπως ο Ι.Κ. γράφει στον πατέρα του: «...Αναγιγνώσκω υπό την προστασίαν Του και υπό την γραμματικήν μάστιγα του Μόστρα, Όμηρον. Αυτοί
κοπιάζουν μαζί μου δια να με συνηθίσουν με την γαλλικήν γραφήν...»2 Συνεργάζονται για την σύνταξη μιας εκθέσεως για την κατάσταση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ανατολής, έκθεση που έγραψε ο Κ. με «ακρίβεια, τάξη
και απλότητα στις ιδέες. Μεγάλη δε συντομία στο ύφος ...» και που πήρε τους
επαίνους του Καγκελάριου Ρουμιάντσεφ στον οποίο υπεβλήθη.
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ο Κ. υποβάλλει στον Τσάρο υπόμνημα «Για
τη σημερινή κατάσταση των Ελλήνων» με το οποίο εισηγείται την ηθική και
υλική υποστήριξη της παιδείας των Ελλήνων που ζούσαν στη Ρωσία.
Τα θέματα της παιδείας βρίσκονται πάντα στο κέντρο των ενδιαφερόντων
του έστω και αν βρίσκεται μακριά από την πατρίδα. Με τον Μητροπολίτη
Ιγνάτιο, αλλά και με τον Καγκελάριο της Ρωσίας ανταλλάσσουν απόψεις περί φιλολογίας και ιστορίας. Ο Κ. είναι ενήμερος για τη βούληση του Ιγνατίου
περί ίδρυσης Λυκείου και Ακαδημίας αλλά καί δημόσιας εκπαίδευσης στο
Βουκουρέστι. Συμμετέχει με την σύνταξη σχετικού εγγράφου για ενημέρωση
του Αυτοκράτορα. Διαβάζει τον ελληνικό τύπο που του στέλνει κυρίως ο Μόστρας, ασκεί μάλιστα κριτική σε άρθρα όπως για παράδειγμα η δημοσίευση
της μετάφρασης του έργου του Ρουσσώ Αιμίλιος με περικοπές. Καυτηριάζει
αυτή την τακτική και χαρακτηρίζει το έργο ως «η κλείς των συγγραμμάτων
της αγωγής των παίδων».
Τον Αύγουστο του 1811 διορίζεται στη ρωσική πρεσβεία της Βιέννης ως
υπεράριθμος διπλωματικός ακόλουθος. Από τους Έλληνες της Βιέννης επέλεξε τους εμπόρους κύρους και τον εφημέριο της ελληνικής εκκλησίας, αρχιμανδρίτη Άνθιμο Γαζή, ο οποίος ήταν άνθρωπος των γραμμάτων, συγγραφέας, δημοσιογράφος και εκδότης του περιοδικού Λόγιος Ερμής. Στον Γαζή
υποσχέθηκε να γράψει άρθρο με θέμα τη δημόσια εκπαίδευση. Όπως και η
υπόσχεση που είχε δώσει στον Μόστρα δεν πραγματοποιήθηκε, έτσι και αυτή
στον Γαζή είχε το ίδιο αποτέλεσμα.
Παρά το φορτωμένο πρόγραμμά του στη Βιέννη, ο Κ. δεν σταμάτησε να
ενημερώνεται για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και να επισκέπτεται εκπαιδευτήρια. Στις επιστολές που στέλνει στον πατέρα του την περίοδο αυτή
(1810-1814) ενδιαφέρεται για τους δύο γιούς της Στέλλας και του Σπύρου

2. Ibid, σελ. 9.
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Πολυλά πρώτα τον μεγαλύτερο Νένε και στη συνέχεια τον δεύτερο τον Αντώνιο. Προτείνει να στείλουν τον Νένε για σπουδές στην Ελβετία αναλαμβάνοντας ο ίδιος το κόστος. Στην επιστολή του της 1/2 Ιανουαρίου 1812 γράφει:
«... Επεσκέφθην εγώ ο ίδιος την σχολήν και έμεινα λίαν ικανοποιημένος. Ευρίσκεται αύτη εις το κέντρον της πόλεως και πλησίον της οικίας ένθα κατοικώ... όπερ θα μοι παρέχη συχνότερον την δυνατότητα να βλέπω καθημερινώς
τον νέον και να έχω όλην την φροντίδα. Η δαπάνη δεν είναι μεγάλη, είναι 0
τζεκίνια Ολλανδίας ετησίως δια την σχολήν, εις τα οποία, πιστεύω, ότι πρέπει
να προστεθώσιν τουλάχιστον έτερα 0 ετησίως δι’ ένα διδάσκαλον της Ελληνικής γλώσσης και θρησκείας, δια τα βιβλία και δι’ έτερα μικρά έξοδα. Ακολούθως πρέπει να υπολογίσωμεν είς τινα προοδευτικήν ετησίαν αύξησιν, καθ’
όσον τούτο απαιτούν αι ανάγκαι μιας καλής εκπαιδεύσεως. Ο νέος θα παραμείνη εν τη σχολή τουλάχιστον επί τρία έτη ... Έν έτος εισέτι θ’ αφιερώση εις
τα ταξίδια και έπειτα θα επιστρέψη εξαίρετος υιός, καλός χριστιανός, καλός
πολίτης, εν ταις αγκάλαις της οικογενείας του... Γιγνώσκων τας καλάς διαθέσεις του νέου, επιφορτίζομαι προς τούτο και αναλαμβάνω εγώ έναντι των
γονέων και της μάμμης του την ευθύνης της επιτυχίας...»
Η καθυστέρηση θετικής απαντήσεως εκ μέρους των Πολυλά υποχρεώνει
τον Κ. να επιμένει στα οφέλη των σπουδών των δύο νέων κοντά του. στην επιστολή του της 4/1 Αυγούστου 1814 γράφει για ένα ίδρυμα προκειμένου να
μάθουν σε αυτό τη γερμανική και την ελληνική γλώσσα και κατόπιν να συνεχίσουν στην Ελβετία όπου «...υπάρχει ένα Ινστιτούτο γνωστός εν τη Ευρώπη
υπό την ονομασίαν Hostigle όπου ευρίσκονται τα τέκνα του Πρίγκηπος Wide
και ετέρων πολλών διασήμων προσωπικοτήτων της Ευρώπης...» Ο Κ. αναφέρει τον χρόνο παραμονής των νεαρών, δύο έτη, και τα οφέλη που θα αποκομίσουν: «... θα καθιστώσιν ηθικώτεροι και χρήσιμοι εις τας επιστήμας, την γεωργίαν, το εμπόριον, την στρατιωτικήν τέχνην και εις ο.τιδήποτε ήθελον επιθυμήση...» Και καταλήγει: «... Δεν επιθυμώ όπως οι υιοί του Πολυλά καταστώσιν δύο στρατιώται. Επιθυμώ να καταστήσω τούτους δύο χρηστούς και
επωφελείς εις την πατρίδα των πολίτας. Εάν δε αι περιστάσεις το απαιτήσωσιν θα υπηρετήσωσιν και εις τον στρατόν και θα διακριθούν είτε εις την υπηρεσίαν της Πατρίδος των είτε εις την τοιαύτων ενός ξένου πρίγκιπος... Κατά την
εποχήν, εν η ζώμεν είναι αναγκαία δια τους ιδικούς μας η μη Ιταλική ανατροφή. Η πατρίς ημών δυσκόλως θα επιστρέψη υπό το καθεστώς των παλαιών
Βενετικών σχέσεων. Αι δυνάμεις του Βορρά αποκτούν εν ταις Ευρωπαϊκαίς
υποθέσεσιν μίαν εξόφθαλμον επιρροήν. Οφείλομεν όθεν, να δίδωμεν εις τα νέα
τέκνα μίαν ανατροφήν, αρμόζουσαν εις τους καιρούς, εν οις ζώμεν».
Όταν τελικά ο Νάνε Πολυλάς φθάνει στην Βενετία ο Κ. ενημερώνει τον
πατέρα του ότι έγραψε στον πατέρα Πολυλά ότι η εκπαίδευση στην Βιέννη θα
διέπεται από αρχές και θα έχει σκοπό το πνεύμα, τα ήθη και τη θρησκεία.
Επιμένει να σταλεί και ο δεύτερος υιός Πολυλάς την επόμενη χρονιά και δη-
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λώνει ότι σκοπός του είναι οι δύο αυτοί νέοι να γίνουν χρηστοί πολίτες και χρήσιμοι για την οικογένειά τους και την πατρίδα τους. Τέλος, με απόλυτο τόνο
βεβαιώνει ότι: «...Δεν επιδιώκω ούτε θα επιτρέψω ποτέ όπως αποκτήσουν την
συνήθειαν να ευρίσκουν την ευτυχίαν των εκτός της οικογενειακής εστίας...
Και ας γνωρίζη (η Στέλλα) ότι δεν στρατολογώ τα τέκνα αυτής εις υπηρεσίαν ξένην, αλλά επιθυμώ μόνον να καταστήσω αυτούς καλούς υπηρέτας της
οικίας και της Πατρίδος των. Τούτο δε ας λεχθή άπαξ δια παντός».2
Ο Johan Heinrich Pestalozzi θαύμαζε το έργο του Rousseau και βρήκε πρακτικές εφαρμογές των ιδεών αυτών στο σχολικό σύστημα. Δημιούργησε το
180 στην πόλη Yverdon το πρώτο σχολείο που εφάρμοσε τον ισχυρισμό του
ότι αντί για λέξεις τα παιδιά θα έπρεπε να διδάσκονται μέσω της πράξης και
των αντικειμένων. Οι μαθητές ήταν ελεύθεροι να εξασκούν τα ενδιαφέροντά
τους και να βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα.
Στις 18 Δεκεμβρίου 181 ο Κ. απαντά στην επιστολή που του είχε στείλει
ο Ελβετός δάσκαλος και του αναφέρει πόσο χαρούμενος ήταν που επικοινωνούσε με τον τόσο γνωστό παιδαγωγό. Του έγραφε ότι είχε διαβάσει τα βιβλία
του και ότι γνώριζε τις φιλανθρωπικές του αξίες. Από την πλευρά του ο
Pestalozzi σε δεύτερη επιστολή του εκδηλώνει το ενδιαφέρον του να συναντηθούν και του αναφέρει ότι γνώριζε μέσω του κόμη Βούλγαρη για την προσπάθεια μόρφωσης του λαού που έχουν αναλάβει οι συμπατριώτες του. Η συνάντηση των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 1814.
O Philipp Fellenberg (11-1844) ήταν μαθητής του μεγάλου Ελβετού
παιδαγωγού Pestalozzi και ιδρυτής του σχολείου στην πόλη Χόφβιλ κοντά στη
Βέρνη. Καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια, θέλησε να μιμηθεί τον
Pestalozzi εφαρμόζοντας τις διδασκαλίες του Rousseau. Το πρότυπο σχολείο
είχε ως βάση του την αρχή ότι η επιστροφή στη γη ήταν η μοναδική λύση στα
ανθρώπινα προβλήματα. Καταργώντας τις κοινωνικές διαφορές ανάμεσα
στις αριστοκρατικές τάξεις και τις λαϊκές έδινε τη δυνατότητα μόρφωσης στα
παιδιά των καλύτερων οικογενειών της Ευρώπης, αλλά και τα χωριατόπουλα
που μάθαιναν τρόπους για την καλλιέργεια της γης ώστε να είναι χρήσιμα
στους αριστοκράτες.
Οι φιλόσοφοι του 18ου αιώνα πίστευαν ότι κάθε νέος που προερχόταν από
τον λαό θα μάθαινε ή το επάγγελμα του πατέρα του ή κάποιο άλλο επάγγελμα αντίστοιχο της κοινωνικής του τάξης. Η πολιτική αυτή σύμφωνα με τον
Βολταίρο, δεν θα στερούσε από το κράτος κανένα επάγγελμα. Στο σχολείο
του Fellenberg ανώτερη μόρφωση έπαιρναν μόνο τα παιδιά των αριστοκρατών.
Αρχικά υπήρχαν 22 μαθητές που παρακολουθούσαν μαθήματα πρακτικής γε-

2. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ, Ιωάννης Καποδίστριας, 1 ανέκδοτα γράμματα προς
τον πατέρα του 1809-1820, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 192.
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ωργίας και περιποίησης ζώων. Ακολουθούσαν τα θεωρητικά: ανάγνωση, γραφή, ιχνογραφία, ωδική, γραμματική, φυσική ιστορία, γεωγραφία και ιστορία.
Τέλος οι μαθητές διδάσκονταν την καλή χρήση της γερμανικής καθαρεύουσας «προς γύμνασιν του αντιληπτικού» όπως έλεγε ο Fellenberg.
Σε επιστολή που στέλνει ο Κ. στον Stein με ημερομηνία 28 Δεκεμβρίου
181 γράφει σχετικά: «...είναι η εφαρμογή του παιδαγωγικού συστήματος του
φίλου μας Fellenberg, που θέλω να πολιτογραφήσω στη χώρα μου και στην
Ελλάδα. Το σχέδιό μου είναι να ιδρύσω στου Fellenberg μια μικρή παροικία
από μαθητές που θα προέρχονται από όλες τις τάξεις και όλες τις επαρχίες
των επτά νησιών ... Η γενίκευση του συστήματος αυτού σε ολόκληρη την Ελλάδα χρειάζεται οικονομικά μέσα, που ξεπερνούν την καλή θέληση από ένα ή
μερικά άτομα...». Το σύστημα αυτό δεν ήταν δυνατό να ισχύσει στην Ελλάδα
γιατί δεν υπήρχαν κοινωνικές διακρίσεις, αλλά ούτε και στα Επτάνησα όπου
υπήρχε διαχωρισμός κοινωνικών τάξεων γιατί βρίσκονταν υπό την κυριαρχία
των Άγγλων. Καλύπτοντας ο ίδιος ο Κ. τις δαπάνες έστειλε στο εκπαιδευτήριο Fellenberg Έλληνες μαθητές τους οποίους ονόμαζε «θετούς γιούς» όπως
γράφει στην Ρωξάνδρα Στούρτζα: «Ο πρώτος θετός υιός μου ετοποθετήθη ήδη
πλησίον του Fellenberg. Περιμένω τρεις άλλους εκ της πατρίδος μου, προτίθεμαι να τους συντηρώ και τους τέσσαρας δι’ εξόδων μου». Από τους νέους αυτούς ζητούσε ήθος, ακεραιότητα χαρακτήρος, φιλομάθεια και επιμέλεια. Παρακολουθούσε προσωπικά την πρόοδό τους.
Από την επιστολή που ο Fellenberg στέλνει στον φίλο του Paul Usteri στις
22 Ιουνίου 1814 γνωρίζουμε ότι η πρώτη επίσκεψη του Κ. στα κτήρια του εκπαιδευτηρίου στο Χόφβιλ πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου. Ο Fellenberg δεν
ήταν εκεί για να τον υποδεχθεί και για τον λόγο αυτόν δεν υπάρχει το όνομα
του Κ. στο βιβλίο επισκεπτών την ημερομηνία αυτή. Παρόλα αυτά ο Κ. εντυπωσιάζεται από το εκπαιδευτικό σύστημα του Χόφβιλ και συντάσσει την αναφορά του προς τον Αυτοκράτορα Αλέξανδρο, ο οποίος παρασημοφορεί τον
Fellenberg και στέλνει από την επόμενη χρονιά Ρώσους και Πολωνούς φοιτητές για να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους στη γεωργία. Δεύτερη επίσημη
αυτή τη φορά επίσκεψη του Κ. στο Εκπαιδευτήριο του Fellenberg γίνεται στις
 Αυγούστου 1824 όπου υπογράφει ως «Κόμης ντε Καποδίστριας» στο βιβλίο
επισκεπτών και συνοδεύεται από τον Ρώσο στρατηγό Τσερτκόφ, τον στρατηγό Σ. Βοϊρόλ και τον ιππότη Μουστοξύδη.
Οι δύο αυτοί Ελβετοί παιδαγωγοί, αλλά και ο Κ. θαυμάζουν το έργο του
Ρουσσώ και εφαρμόζουν τις ιδέες του στα σχολεία που ίδρυσαν σε πόλεις της
Ελβετίας, ο πρώτος στην Υβερντόν και ο δεύτερος στην πόλη Χόφβιλ. Είναι
φανερό ότι ο Κ. μένει περισσότερο ικανοποιημένος από το Εκπαιδευτικό σύστημα του Fellenberg και λιγότερο από αυτό του Pestalozzi.
Ο Κ. ίδρυσε στη Βιέννη την «Εταιρία των φίλων των μουσών» παράρτημα
τρόπον τινά της «φιλομούσου» εταιρίας που είχαν ιδρύσει το 181 οι Άγγλοι
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στην Αθήνα. Την 1η Ιανουαρίου του 181 εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη της
το καταστατικό της. Ο ίδιος είπε στον Τσάρο: «Δυνάμεθα παρά ταύτα, Μεγαλειότατε, χωρίς να εξέλθωμεν της γραμμής ήν εχαράξατε, να πράξωμεν κάτι
τι δι’ αυτούς (τους Έλληνες). Οι Άγγλοι ίδρυσαν ήδη εν Αθήναις εταιρείαν με
τον φαινομενικόν σκοπόν της συλλογής και της διατηρήσεως των αρχαιοτήτων. Ας ακολουθήσωμεν το παράδειγμα τούτο, εφαρμόζοντες αυτό ουχί προκειμένου περί του παρελθόντος, αλλά περί του παρόντος και του μέλλοντος,
και παρέχοντες βοήθειαν τινά εις τους πτωχούς Έλληνας νέους τους διψώντας παιδείας».
Η ίδρυση της εταιρείας των Φίλων των Μουσών ήταν ένας από τους πιο
έξυπνους διπλωματικούς χειρισμούς του. Χωρίς να προκαλεί άμεσες αντιδράσεις η εταιρεία των Φίλων των Μουσών μπορούσε να διαφωτίζει την κοινή Ευρωπαϊκή γνώμη για τις συνθήκες διαβίωσης του Ελληνικού λαού κάτω από
τον οθωμανικό ζυγό. Ανέλαβε την μόρφωση των νέων της Ελλάδος και τη
διάδοση της παιδείας και του πνευματικού πολιτισμού στη σκλαβωμένη χώρα
και διενήργησε εράνους για να σπουδάζουν οι Έλληνες στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.
Η Εταιρεία των Φίλων των Μουσών είχε πολύ μεγάλη απήχηση. Πρώτος
συνδρομητής της ήταν ο Τσάρος Αλέξανδρος ο οποίος έδιδε διακόσια ολλανδικά δουκάτα τον χρόνο και δεύτερη συνδρομήτρια ακολούθησε η Αυτοκράτειρα,
με εκατό δουκάτα. Πολλοί ηγεμόνες, ευγενείς, υπουργοί και διπλωμάτες
έσπευσαν να μιμηθούν το παράδειγμα του Τσάρου της Ρωσίας. Ο μοναδικός
Αυστριακός που έγινε συνδρομητής ήταν ο ίδιος ο Μέττερνιχ. Όλα τα μέλη
της έφεραν «μετ’ ιδιαιτέρας τιμής τον χρυσόν δακτύλιον, τον φέροντα εγχάρακτον το όρνεον της Αθηνάς και τον Κένταυρον».
Η Εταιρεία εξαπλώθηκε γρήγορα και τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν
από τις πρώτες συνδρομές στάλθηκαν στους εφόρους των σχολών των Αθηνών και στο Πήλιο για την ίδρυση σχολείου. Ο Κ. παρακολουθούσε διαρκώς
την πορεία τόσο της Εταιρίας όσο και όλων των Ελλήνων υποτρόφων από όλα
τα μέρη της Ελλάδος που σπούδαζαν στα Πανεπιστήμια της Λειψίας, της Ιένης, του Βουκουρεστίου και κυρίως της Βενετίας και της Πίζας. Φρόντιζε πάντα και αυτό είχε εισηγηθεί και στα μέλη της Εταιρείας, ώστε στις πόλεις
όπου φοιτούσαν οι Έλληνες νέοι να υπάρχουν λόγιοι ή ευκατάστατοι έμποροι,
οι οποίοι και θα αναλάμβαναν τη φροντίδα τους.
Όπως και με τη δημόσια Σχολή της Μονής Τενέδου στην Κέρκυρα, έτσι
και με τα Πανεπιστήμια και τις σχολές στην Ευρώπη, η επιλογή των νέων
που θα φοιτούσαν σε αυτά γινόταν πάντα με κριτήρια το ήθος, τη φιλοπατρία
και την επιμέλεια. Ο στόχος του Κ. ήταν οι νέοι αυτοί να επιστρέψουν στην
πατρίδα μετά την αποπεράτωση των σπουδών τους και να δημιουργήσουν πυρήνες πνευματικής αναγέννησης του υπόδουλου γένους.
Η μεγάλη προσπάθεια του Κ. να οργανώσει την Παιδεία βρήκε πάρα πολ-
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λούς συμπαραστάτες από τους πλούσιους ομογενείς της Ευρώπης και της
Ρωσίας που δέχθηκαν να ενισχύσουν οικονομικά την προσπάθεια. Η Εταιρία
εξαπλώνεται και στη Ρωσία. Στην Αγία Πετρούπολη εκπρόσωπός της ορίζεται ο Ιω. Δομπόλης, στη Μόσχα οι αδελφοί Μπούμπα και ο Βαρβάκης. Ο τελευταίος ενημερωμένος από τον Αλεξ. Στούρτζα για την πρωτοβουλία του Κ.
να ιδρύσει στην Οδησσό σχολή για τους Έλληνες με σκοπό τη μόρφωσή τους
και την επιστροφή τους στην πατρίδα για να εκπαιδεύσουν τους εκεί νέους,
προσέφερε 100.000 ρούβλια. Από τους τόκους των χρημάτων αυτών θα σπούδαζαν τα φτωχά ελληνόπουλα μέχρις ότου ιδρυόταν η σχολή. Μετά την ίδρυσή
της ο Βαρβάκης θα προσέφερε άλλες 0.000 για την αγορά βιβλίων και εποπτικών οργάνων.

Ορφανοτροφείο Αιγίνης
Ως Κυβερνήτης της Ελλάδος θέτει αμέσως σε εφαρμογή το εκπαιδευτικό
του πρόγραμμα.
Στην ελεύθερη, τότε, Ελλάδα τα απαραίτητα χρηματικά ποσά για την
εφαρμογή του βρέθηκαν από τα χρήματα των Ελλήνων του εξωτερικού και
των φιλελλήνων. Όπως έγραφε ο Κ. στον Κοραή: «... Δια τα σχολεία χρειάζονται οικήματα, εγώ δε φθάσας ενταύθα ευρήκα μόνον καλύβας όπου εσκεπάζοντο πλήθος οικογενειών πειναλέων...».2 Όπως είχε γίνει και με το σχολείο
της Μονής Τενέδου στην Κέρκυρα, έτσι και στην Αίγινα, με ψήφισμα της Δ΄
Εθνοσυνελεύσεως καθορίσθηκε φορολογία της εκκλησιαστικής περιουσίας
και φορολογήθηκαν τα επιτόπια έσοδα. Το υπόλοιπο ποσόν καλυπτόταν από
τον μικρό κρατικό προϋπολογισμό.
Λειτουργούσαν σε αυτό «αλληλοδιδακτικά σχολεία» που τα διηύθυνε τριμελής Επιτροπή με Διευθυντή τον ιεροδιάκονο Νεόφυτο Νικητόπουλο «τρεις
κλάσεις ελληνικών μαθημάτων», «χειροτεχνεία», πρακτικά εργαστήρια διαφόρων τεχνών για όσους μαθητές δεν είχαν ικανότητες προόδου στα μαθήματα. Υπήρχαν επίσης ειδικοί δάσκαλοι και τεχνίτες για την τυπογραφία και λιθογραφία, τη βιβλιοδετική, την ωρολογοποιΐα, τη ραπτική, την ξυλουργική, τη
σιδηρουργική και την οικοδομική. Ο Κ. είχε μεριμνήσει ώστε κάθε νέος που
τελείωνε την εκπαίδευση να έπαιρνε ένα μικρό χρηματικό ποσό για το ξεκίνημα της δουλειάς του.28

2. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. 12, σελ. 89.
28. Στο Ορφανοτροφείο του Πόρου ο Καποδίστριας όρισε διευθυντή και διδάσκαλο τον
Κλεόβουλο, ο οποίος σπούδασε στο Μόναχο ως υπότροφος της Εταιρείας των φίλων των
Μουσών της Βιέννης και στο διδασκαλείο της αλληλοδιδακτικής που είχε ιδρύσει η Société
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Η στοιχειώδης εκπαίδευση ήταν υποχρεωτική. Οι αριστούχοι συνέχιζαν
στους Ευέλπιδες του Πολεμικού Σχολείου του Ναυπλίου και άλλοι ακολουθούσαν τη «ναυτική τέχνη». Ο Κ. είχε φροντίσει να διδάσκονται μουσική και
σωματική αγωγή σε γυμναστήριο εφοδιασμένο με τα απαραίτητα όργανα.
Στο Ορφανοτροφείο δημιουργήθηκε η πρώτη χορωδία και ορχήστρα νέων.
Υπήρχε επίσης βιβλιοθήκη και το πρώτο τυπογραφείο ελληνικής και γαλλικής όπου τυπώνονταν τα απαραίτητα βιβλία για τα σχολεία που διανέμονταν
δωρεάν.
Δεύτερο στάδιο ήταν το πρότυπο ή τυπικό σχολείο που λειτούργησε και αυτό στους χώρους του Ορφανοτροφείου. Ήταν για τους προχωρημένους μαθητές, που φοιτούσαν χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις, ένα είδος Διδασκαλείου για
τη στοιχειώδη κατάρτιση των δασκάλων29.
Το Κεντρικό Σχολείο ήταν ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριετούς φοιτήσεως για την κατάρτιση των δασκάλων και για όσους ήθελαν να συνεχίσουν τις
ανώτερες σπουδές τους. Από το σχολείο αυτό μετά από υποχρεωτικές προαγωγικές εξετάσεις θα έβγαιναν τα στελέχη της οικονομίας και οι δημόσιοι
υπάλληλοι.
Η λειτουργία του Κεντρικού Σχολείου ατόνησε μετά τη δολοφονία του Κ.
Τελικά μεταφέρθηκε στην Αθήνα το 18 και μετασχηματίσθηκε σε Γυμνάσιο με πρώτο γυμνασιάρχη τον Γ. Γεννάδιο. Είναι το σημερινό Α΄ Γυμνάσιο
Αρρένων Αθηνών.
Λειτουργούσαν επίσης το Εκκλησιαστικό Σχολείο Πόρου που στεγαζόταν
στη μονή της Ζωοδόχου Πηγής και η Αγροτική Σχολή στην Τίρυνθα, δωρεά
του Εϋνάρδου. Σε κάθε απόφοιτο αυτής της σχολής, με δωρεά πάλι του Εϋνάρδου, δώριζαν τα απαραίτητα εργαλεία ως ενίσχυση για το ξεκίνημα της
εργασίας του. Τον Φεβρουάριο του 181 ιδρύθηκε στη Σύρο ειδική εμπορική
σχολή.
Από όλη αυτή τη μεγάλη δραστηριότητα δεν αγνοήθηκαν τα κορίτσια.
Λειτουργούσε στην Αίγινα σχολείο «διά τα κοράσια» με 0 μαθήτριες και διορισμένη δασκάλα. Άλλα δημόσια σχολεία θηλέων κτίστηκαν στη Σύρο, στο
Ναύπλιο, στην Αθήνα και στην Ύδρα.
Η πρόοδος εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος κατά το σύντομο
χρονικό διάστημα της διοίκησης της χώρας από τον Κ. ήταν εκπληκτική.
Στην έκθεσή του ο Ν. Χρυσόγελος, στις αρχές του 181, εκθέτει την πρόοδο

d’encouragement pour l’industrie nationale, της οποίας μέλος ήταν ο Ι.Κ. και αργότερα έγινε
και ο Κλεόβουλος. Είναι πιθανόν ο Κλεόβουλος να σπούδασε με έξοδα του Ι.Κ. τόσο στο σχολείο του Fellenberg όσο και στο διδασκαλείο της Société στο Παρίσι. ΕΦΗ ΚΑΛΛΟΥ, «Η αλληλοδιδακτική μέθοδος», Academia edu (online).
29. Α. ΔΗΜΑΡΑΣ, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, Αθήνα, 1988, σελ. 2.
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αυτή που πραγματοποιήθηκε σε δύο μόλις χρόνια. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση Χρυσόγελου:
• Λειτουργούσαν 121 κυβερνητικά αλληλοδιδακτικά σχολεία με 9.24
μαθητές.
• 000 μαθητές διδάσκονταν από ελεύθερους δασκάλους γιατί δεν υπήρχαν ακόμη τα κτήρια.
Ο Κ. είχε ακόμη σκεφθεί την ίδρυση πανεπιστημίου. Η πρότασή του αυτή
βρίσκεται στο υπόμνημα που έδωσε στον λόρδο Κάστλρη το 181 «Περί της
οργανώσεως των Ιονίων νήσων». Ήθελε το πανεπιστήμιο αυτό να βρίσκεται
στην Ιθάκη και να σπουδάζουν όλοι οι νέοι της υπόδουλης Ελλάδας αντί να
πηγαίνουν στα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Όπως είναι γνωστό το σχέδιο αυτό απορρίφθηκε. Πίστευε ότι πρέπει οι νέοι να σπουδάζουν στο εξωτερικό αφού
πρώτα φοιτήσουν σε σχολεία του εσωτερικού και διαμορφώσουν ελληνική συνείδηση, γιατί εάν αποδημήσουν σε νεαρή ηλικία επιστρέφουν στην Ελλάδα
«αποξενωμένοι των ηθών, της γλώσσης και αυτής της θρησκείας των πατέρων τους ... Καλλίτερον λοιπόν αν οι περί ών ο λόγος νέοι απεδήμουν από της
γενεθλίας γης εν ηλικία 14 ή 1 ετών ... Εκ τούτων δη των μαθητών, αν οι
φρονιμώτεροι και επιμελέστεροι εστέλλοντο προς αμοιβήν να τελειοποιήσωσι
την παιδείαν των εν αλλοδαπής, τότε ...ευωδούτο η βαθμιαία μούσωσις της
Ελλάδος ... Ειδέ μη, εγώ δεν θέλω λάβει ουδεμίαν μετοχήν είς την προκειμένην υπόθεσιν, μη δυνάμενος να αναδεχθώ εις την συνείδησιν και ευθύνην μου
σύστημα εκπαιδευτικόν καταλήγον εις το να αποεθνώση και διαφθείρη την
μερίδα της νέας γενεάς αυτήν εκείνην, εφ’ ή μάλιστα η Ελλάς ελπίζει ...»0

Συμπεράσματα
Στόχος και θυσία ζωής για τον Ι.Κ. ήταν η προσφορά του στο Έθνος και
στην Ελλάδα. Η προσφορά του στην ελληνική παιδεία ανεκτίμητη. Το ενδιαφέρον του για την εκπαίδευση του λαού μεγάλο. Ο Κ.Θ. Δημαράς επισημαίνει
στον Πρόλογο του Α΄ τόμου του Αρχείου Ιωάννη Καποδίστρια: «... μέσα σε λογής πλέγματα, δε διακυμάνσεις, που οφείλονται πολύ και στην ιδιάζουσα φύση της σταδιοδρομίας του, οι φροντίδες του Κ. για την παιδεία παρουσιάζουν
όχι μονάχα μονιμότητα αλλά και συνοχή, είναι σαν ένα νήμα χρυσό που διατρέχει ακέραια την ζωή του»1.
0. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ο κυβερνήτης Καποδίστριας και η απελευθέρωσις
της Ελλάδος, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2008, σελ. 249.
1. Αρχείον Ιωάννη Καποδίστρια, τ. Α΄, Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, Κέρκυρα,
19, σελ. ιζ΄.
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Η μελέτη, η γνώση και η εμπειρία του τον οδήγησαν στην πεποίθηση ότι η
οργάνωση της παιδείας αποτελεί «τον γωνιαίον λίθον» για την ανασυγκρότηση του Κράτους και του Έθνους2. Ως Κυβερνήτης της Ελλάδας οργάνωσε
την παιδεία, έριξε το κέντρο βάρους του στη στοιχειώδη εκπαίδευση με τη δημιουργία αλληλοδιδακτικών σχολείων και μόλις αυτή οργανώθηκε ασχολήθηκε με τη «μέση εκπαίδευση». Θα συνέχιζε με την ίδρυση Πανεπιστημίου στο
οποίο θα φοιτούσαν οι απόφοιτοι του Κεντρικού Σχολείου. Το εκπαιδευτικό
ιδανικό της παιδείας ήταν η υγιής παιδεία, δηλαδή η ανάπτυξη της διάνοιας
των μαθητών και η παροχή σε αυτούς στερεών και χρήσιμων γνώσεων, αλλά
προπάντων η ηθική διάπλαση του χαρακτήρος τους4.
Στόχος του επίσης ήταν οι νέοι να μάθουν την ελληνική γλώσσα και να
την διατηρήσουν μαζί με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη ακμαία και ανόθευτη. Ήθελε ακόμη αλώβητη την εθνική συνείδηση. Το ρεύμα του Διαφωτισμού
κάθε άλλο παρά τον άφησε αδιάφορο. Από τους διαφωτιστές αντλεί τη βαθιά
του πίστη στη δύναμη του πνεύματος, στην καλλιέργεια και στην ηθική διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων, ως προϋπόθεση για ένα κοινωνικό μετασχηματισμό. Κοσμοπολίτης αναμφισβήτητα, ήταν πριν απ’ όλα Κερκυραίος και
Έλληνας, με έμφυτη ποιητική διάθεση και απέραντη νοσταλγία για τη γη
των πατέρων του. Ήταν ένας οπαδός της μεσότητας, εκτός και αν επρόκειτο
για θέματα αρχών και δικαίου. Δεν αρνήθηκε τις νέες ιδέες που κατέκτησαν
τότε τον ευρωπαϊκό χώρο. Από αυτές επέλεξε και κράτησε αυτές που θα ήταν
χρήσιμες για τους Ἕλληνες νέους: παιδεία, πίστη, ηθική και τις προσάρμοσε
στην ελληνική πραγματικότητα. Ταυτίστηκε με τους Διαφωτιστές για την
αναγκαιότητα της προόδου, της παιδείας, της ελευθερίας, της ισότητας και
της δικαιοσύνης. Πίστευε στην ηθική και στο πνεύμα δικαιοσύνης που έπρεπε
να εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς. Η ειρήνη θα κυβερνήσει στον κόσμο,
μόνον όταν οι θεσμοί είναι υγιείς και οι νόμοι αποτελούν εγγύηση στα συμφέροντα του λαού.
Κατά τη διάρκεια της πολυετούς παραμονής του στο εξωτερικό μελέτησε
και ασπάσθηκε τις ιδέες του διαφωτισμού και διαμόρφωσε την κοσμοθεωρία
του. Από τους διαφωτιστές αντλεί τη βαθειά του πίστη στη δύναμη του πνεύματος, στην καλλιέργεια και στην ηθική διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων ως
προϋπόθεση για έναν κοινωνικό μετασχηματισμό. Πιστεύει στη δύναμη του
νου και θεωρεί ως αναγκαία προϋπόθεση μετασχηματισμού της κοινωνίας
την καλλιέργεια και την ηθική εκπαίδευση των ανθρώπων. Ο Καποδίστριας

2. ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΚΟΥ, Ο Καποδίστριας και η Παιδεία 182-182, Αθήνα 192, σελ.12.
. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας και η απελευθέρωσις
της Ελλάδος, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2008, σελ. 244.
4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, ό.π., σελ. 244.
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κάνει πράξη το όραμα του διαφωτισμού που είναι η παιδεία και την υπηρετεί σε
όλη τη διάρκεια της ζωής του.
Παρά τις πολλαπλές δραστηριότητές του σε άλλους τομείς ο Ι.Κ. γνώρισε
και μελέτησε τα εκπαιδευτικά συστήματα και κυρίως την αλληλοδιδακτική
μέθοδο που εφαρμοζόταν τότε στη βασική εκπαίδευση των σχολείων της Ευρώπης, αλλά και της Ρωσίας. Ως Επιθεωρητής του σχολείου της Μονής Τενέδου, εκτός από την άψογη οργάνωση της λειτουργίας του προσέφερε και την
προσωπική του διδασκαλία μερικών μαθημάτων. Αργότερα, το 1821, ο Αλέξανδρος Στούρτζας τον ενημερώνει για την «μύηση Ρώσων μαθητών στη μέθοδο της αλληλοδιδακτικής», την οικονομική ενίσχυσή τους και την τοποθέτησή τους στα σχολεία της περιοχής του Κισινιέφ. Πρόκειται για ανέκδοτες
επιστολές, οι οποίες αποδεικνύουν το διαρκές ενδιαφέρον του Ι.Κ. για την παιδεία και την πρόοδο των νέων. Ως πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος η παιδεία
ήταν από τις πρωταρχικές ενέργειές του και η διαρκής μέριμνά του. Για τα
ελληνικά αλληλοδιδακτικά σχολεία ο Ι.Κ. υποστήριξε την αλληλοδιδακτική
μέθοδο του Γάλλου Sarazin, την οποία μετέφρασε στην ελληνική ο αφοσιωμένος συνεργάτης του Ιωάννης Π. Κοκκώνης.
Ο Ι.Κ. υπήρξε διανοούμενος και εύρισκε τον χρόνο όχι μόνο να μελετά, αλλά και να συναναστρέφεται με ανθρώπους του πνεύματος. Ο κύκλος των Ελβετών φίλων του με τους οποίους παρέμεινε συνδεδεμένος ήταν εκτός από
τους πολιτικούς και οι διανοούμενοι: o Reinhard Πρόεδρος καντονίου της Ελβετίας, ο συγγραφέας Heinrich Jakob Meister παλαιός φίλος των Diderot και
Grimm, ο συγγραφέας David Hess και τέλος ο Paul Usteri. Ο Goethe τον περιέβαλε με εξαιρετική εκτίμηση και θαυμασμό. Είπε για τον Καποδίστρια:
«Μακάρι οι άριστοι άνδρες των Ελλήνων –οι Φαναριώτες– να συσπειρωθούν
γύρω από τον νέον φανόν του ευγενούς Κυβερνήτου Καποδίστρια...» Ο Ελβετός πολιτικός Charles Pictet de Rochemont που αγωνίστηκε για την επανένταξη της Γενεύης στην Ελβετική Συνομοσπονδία, βρέθηκε στην Βιέννη το
1814. Γνώριζε τον Καποδίστρια και είπε σχετικά: «από όσους ενδιαφέρονταν
για την επιτυχία μας, κανείς δεν είχε περισσότερη συνέπεια, καλή θέληση, μεγαλύτερη επίδραση και αποτελεσματικότητα από τον Καποδίστρια...». Επίσης ο Ugo Foscolo, ο Ρώσος λογοτέχνης, δημοσιογράφος και ιστορικός
Nikolai Karamzin, ο Ρώσος ποιητής Vasily Zukhofsky, ο Γερμανός φιλόλογος,
κριτικός, ποιητής και πολιτικός Wilhelm von Humboldt, ο Γάλλος συγγραφέας και πολιτικός François René de Chateaubriand και άλλες προσωπικότητες
υπήρξαν οικείοι του. Στη Ρωσία είχε αποκτήσει τη φήμη σοφού και φωτισμέ-

. ΣΤΟΥΡΤΖΑΣ, Λάυμπαχ, 1/2 Απριλίου 1821.
. M. BOUVIER-BRON, Αρχείον Ιωάννη Καποδίστρια, τ. Δ΄, σελ. , Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, Κέρκυρα.
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νου ανθρώπου, προστάτη των επιστημών και των τεχνών. Η Ακαδημία Επιστημών της Αγίας Πετρούπολης τον εξέλεξε το 1818 επίτιμο μέλος της και
ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους φιλολογικούς κύκλους.
Ο Κ. ήταν για τον Σπηλιάδη χριστιανός ειλικρινής και φίλος της ειρήνης
και της δικαιοσύνης, «εφάμιλλος του Σωκράτους κατά την ηθικήν, του Θεμιστοκλέους κατά το φιλόπατρι, του Αριστείδου κατά την δικαιοσύνην, άλλος Κόρδος κατά την αυταπάρνησιν, ... ήλθεν εις την Ελλάδα δια να την
σώση από τον όλεθρον και υπέρ αυτής αγωνιζόμενος να αποθάνη...». Ήταν
ο άνθρωπος που, όπως έγραψε σε επιστολή του ο Μέττερνιχ, «...διακατεχόταν πάντοτε από ιδέες ενώ εγώ από ρεαλισμό. Δεν υπάρχει άλλη διαφορά μεταξύ μας, γιατί διαθέτει πνεύμα και είναι καλός άνθρωπος ...» και όπως
έγραψε ο Ρώσος Υπουργός των Εξωτερικών Nesselrode ο Κ. «εργαζόταν
για έναν κόσμο, καμωμένο από όντα τόσο τέλεια όσο και ο ίδιος», ενώ ο Κίσινγκερ τον χαρακτήρισε ως τον Έλληνα ευγενή που κατάφερε να συνδυάσει τις φιλελεύθερες αρχές του Διαφωτισμού με την υπηρεσία του σε απολυταρχικό ηγεμόνα και ότι μοναδικό και άσβεστο πάθος του ήταν η απελευθέρωση της Ελλάδος, χωρίς να υπολογίζει καθόλου τις συνέπειες για τον εαυτό του.
Μετά τη δολοφονία του Κυβερνήτη έσβησαν και τα μεγαλόπνοα εκπαιδευτικά του σχέδια. Θα τελειώσω με λίγες λέξεις του φίλου του Κ. και μεγάλου
φιλέλληνα Eynard: «ο θάνατός του είναι συμφορά για την Ελλάδα, γιατί ήταν
ο μόνος Έλληνας, ικανός να δημιουργήσει Κράτος!»
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ABSTRACT
THE EDUCATIONAL IDEAS OF IOANNIS CAPODISTRIAS IN THE
CONTEXT OF THE IDEALS OF THE FRENCH ENLIGHTENMENT
European thinkers had long been preoccupied with education, when in the
19th century politicians started to realize the importance of educating the
people. The newly founded Greek state was fortunate to have as its first
governor, Ioannis Capodistrias, a man fully aware of the educational debate in
Europe; a man interested in implementing educational innovations in Greece.
Capodistrias thought that progress was only possible if people were educated.
This idea was a direct influence of the European Enlightenment.
Capodistrias strongly believed that the organization of education was the
most important factor in the formation of the new Greek state. As a governor of
Greece, he organized the educational system by focusing initially on basic
education and creating the first monitorial schools. Then, he organized
secondary education. It was his dream to establish the first university of the
modern Greek state, but his early death did not allow him to fulfill it.
For Capodistrias the ideal educational system was one that shaped both the
minds of the students by providing them with useful knowledge, but also their
characters. He also wanted students to learn the Greek language and Orthodox
faith and preserve them. The enlightenment and the European changes in
education deeply influenced Ioannis Capodistrias. He never denied this
influence. He chose to keep the ideas that would be more useful to the Greeks
and adapted them to the Greek reality. He adopted the philosophers’ belief that
education was necessary for progress, but at the same time managed to create his
own Greek Enlightenment.
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ΑΡΧΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΕγγΡΑΦΑ μΑθΗΤωΝ ΤΗς ΦΛΑγγΙΝΕΙΟυ ςΧΟΛΗς ΤΗς ΒΕΝΕΤΙΑς

Αθ. Ε. Καραθανάσης
Oμότ. Καθηγητής του Α.Π.θ.,
καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

μετά σαράντα και πλέον έτη μελέτησα, για τις ανάγκες της παρούσης εισηγήσεώς μου, και πάλιν το αποδελτιωμένο υλικό, που, πολύ νέος τότε, ερευνητής, συνέλεγα για την σύνταξη της διδακτορικής διατριβής μου Η Φλαγγίνειος ςχολή της Βενετίας, που εκδόθηκε το 195. ςήμερα, στα ξεθωριασμένα
από τον χρόνο δελτία, ηύρα ενδιαφέρουσες πληροφορίες που αφορούν την μικρoϊστορία της Κεφαλληνίας τον 18ο αι. κυρίως, που περιέχονται στους φακέλους Riformatori dello Studio di Padova των Κρατικών Αρχείων Βενετίας. Τις
πληροφορίες αυτές, για μεθοδολογικούς λόγους, δεν συμπεριέλαβα στην διατριβή αυτήν, ούτε στην μονογραφία μου Η Βενετία των Ελλήνων (008). Τα
έγγραφα, απ’ όπου άντλησα τις πληροφορίες αυτές, κατέθεταν οι υποψήφιοι
προς εισαγωγή στην Φλαγγίνειο ςχολή στους Riformatori, και αυτονοήτως
και οι Κεφαλλήνες. ςυντάκτες τους ήσαν, συνήθως, ιερείς και οι επίσημες βενετικές αρχές. Και οι μεν πρώτοι πιστοποιούσαν το έτος της γεννήσεως των
υποψηφίων, την εκκλησία όπου εβαπτίσθηκαν, τους αναδόχους, οι δε δεύτεροι,
οι αρχές, είτε προσέθεταν κάτι, είτε επεκύρωναν τα πιστοποιητικά των ιερέων.
Ενίοτε, μάλιστα, την επικύρωση έκαμαν και οι κατά καιρούς επίσκοποι Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, είτε οι πρωτοπαπάδες. Τα περισσότερα από τα έγγραφα ήσαν γραμμένα στην ελληνική και στην ιταλική και την μετάφραση
για την ενημέρωση των Βενετών, εν προκειμένω των Riformatori, έκαμναν οι
διευθυντές της Φλαγγινείου. Την τελική επικύρωση έκαμναν Βενετοί νοτάριοι.
Από τα ίδια αυτά έγγραφα προκύπτουν ορισμένες ενδιαφέρουσες πτυχές της
νεώτερης ιστορίας –μικροϊστορίας καλύτερα– της Κεφαλληνίας του 18ου αι.
α. Κοινωνική κατάσταση μαθητών. Κατά την διαθήκη του θωμά Φλαγγίνη οι μαθητές έπρεπε να είναι Κερκυραίοι και Κύπριοι, ωστόσο οι Κεφαλλήνες κατόρθωσαν να ξεπεράσουν το εμπόδιο αυτό και να αποτελούν το 1/5 του
συνόλου των μαθητών της Φλαγγινείου, ήτοι επί 51 μαθητών της περιόδου
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της λειτουργίας της, 15-19, οι 119 ήσαν Κεφαλλήνες. Οι μαθητές ήσαν
πτωχοί και αυτό σημειώνουν οι συντάκτες των εγγράφων, μολονότι υπήρξαν
περιπτώσεις μαθητών ευγενικής καταγωγής, αν και πτωχοί. Άλλοι κατέφθαναν στην Βενετία και ήσαν ορφανοί και για την τακτοποίησή τους φρόντιζαν
πότε η Ελληνική Αδελφότητα και πότε η υπηρεσία των Proveditori agli
Ospedali e Luoghi Pii – Προβλεπτές των Νοσοκομείων και Ευαγών Ιδρυμάτων. Πολλοί από τους αποφοίτους της Φλαγγινείου συνέχιζαν τις σπουδές
τους στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, άλλοι μεν στην ιατρική σχολή, οι λεγόμενοι artisti, άλλοι δε στην νομική, γνωστοί ως leggisti. ςτην Πάδοβα ήσαν,
συνήθως, οικότροφοι των ελληνικών Κολλεγίων Κωττούνη και Παλαιόκαπα,
συνήθως, κατά τα έγγραφα, θορυβώδεις.
μερικοί πετύχαιναν την εισαγωγή τους στα Κολλέγια δηλώνοντας, ψευδώς βέβαια, ότι ήσαν κρητικής καταγωγής, αφού το Κολλέγιο Παλαιόκαπα,
κατά την διαθήκη του ιδρυτού του, ευνοούσε τους Κρήτες φοιτητές. ςυχνές
ήσαν και οι παρεχόμενες άδειες από τις διευθύνσεις τους για την μετάβασή
τους στην Κεφαλληνία, άλλοτε για λόγους υγείας και άλλοτε προς επίσκεψη
των οικογενειών τους.
β. Παιδεία. ςτα υποβαλλόμενα προς εισαγωγή στην Φλαγγίνειο έγγραφα
αναγραφόταν το επίπεδο γνώσεων των υποψηφίων στην ελληνική και λατινική. Κατά κανόνα οι υποψήφιοι είχαν ικανοποιητικό επίπεδο και τούτο σημαίνει, για την Κεφαλληνία που μας ενδιαφέρει, ότι εκεί υπήρχαν διδάσκαλοι, τα
ονόματα των οποίων σπανίως αναφέρονται στα έγγραφα. Εντοπίσαμε μόνον
τέσσερις από αυτούς, ήτοι τον ιερέα Χαράλαμπο Λειχούδη που δίδασκε στο
Ληξούρι τον Κ. Λάσκαρι περί το 155, τον Κωνστ. Τζανετάτο, διδάσκαλο του
Ν. Δοττοράτου περί το 10, τον Κωνστ. Τιμοθεάκη, διδάσκαλο του Αντων.
Τυπάλδου στο Ληξούρι περί το 19 και τον Νικ. Βουτσινά, διδάσκαλο του γερασίμου Χωραφά περί το 14. Ο ιερεύς Λειχούδης γράφει για τον μαθητή του
Κ. Λάσκαρι ότι «εγυμνάζετο υποκάτω εις την εμήν διδασκαλίαν αναγιγνώσκοντας την ελληνικήν διάλεκτον εις την οποίαν και επροχώρησε αρχίζοντας
πρώτον την του Λασκάρεως γραμματικήν ως σύνηθές εστιν» (15).
υπήρξαν και περιπτώσεις που οι μαθητές είχαν διδασκάλους τους γονείς
τους, όπως ο Ανδρέας Τυπάλδος του γερασίμου, περί τα μέσα του 18ου αι.
Άλλοι από τους μαθητές με γονείς εγκατεστημένους στην Βενετία, προ
της εισαγωγής τους στην Φλαγγίνειο, είχαν σπουδάσει σε σχολεία μονών,
όπως αυτό της S. Giovanni e Paolo. Είναι γνωστό, πάντως, ότι στην Κεφαλληνία την περίοδο που μας απασχολεί είχαν διδάξει ο ματθαίος Τυπάλδος, ο
έπειτα ως μελέτιος μητροπολίτης Φιλαδελφείας, την περίοδο 13-1, ο
Βικέντιος Δαμοδός στην ςχολή του στα Χαβριάτα (11-15), ο Αντώνιος
μοσχόπουλος, διάδοχός του στην ςχολή (193-1801).
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γ. ςταδιοδρομία. Αρκετοί ήσαν οι Κεφαλλήνες μαθητές της Φλαγγινείου
που διακρίθηκαν μετά την αποφοίτησή τους. Και τέτοιοι ήσαν ο μνημονευθείς
μελέτιος Τυπάλδος, ως διευθυντής, πρώτα, της ίδιας ςχολής (18-185)
και μητροπολίτης Φιλαδελφείας έπειτα (185-113), γενόμενος αίτιος πολλών δεινών για την Αδελφότητα. Ακολουθεί ο Ηλίας μηνιάτης, μαθητής και
διευθυντής της ςχολής (188-190), διακεκριμένος ιεροκήρυκας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και επίσκοπος Κερνίτσης στην Πελοπόννησο κατά την
β΄ βενετοκρατία. Το αυτό ισχύει και για τον αδελφό του μελετίου Βενιαμίν
(10-18), που διετέλεσε επίσκοπος μεθώνης και Ναυαρίνων πάλι την β΄
βενετοκρατία. Από τους αποφοίτους διακρίθηκαν, επίσης, ο Αθανάσιος ςκιαδάς, σύμβουλος του μ. Πέτρου (113-13) και καθηγητής στην Ελληνοσλαβολατινική Ακαδημία της μόσχας και ο υιός του γεώργιος, ιατρός στην
τσαρική αυλή (150ci-1803). ςτην βενετική γραφειοκρατία σταδιοδρόμησαν
ο γ. Κουμάνος, πρόξενος της Βενετίας στην Ναύπακτο περί το 13, ο Πέτρος Κρασσάς και ο Ιωάννης Πολυκαλάς, ως governatori Κεφαλληνίας το
159 και 13 αντίστοιχα, ο Νικ. μοσχόπουλος ως procurator στην Κεφαλληνία το 158. Ενωρίτερα, ο γεώργιος μηνιάτης ήταν γραμματέας στην Πάτρα κατά την β΄ βενετοκρατία, μέλος της Αδελφότητας την περίοδο 100104. Ο μιχ. μοσχόπουλος διακρίθηκε ως υπάλληλος στην βενετική κρατική
Τράπεζα Zecca και ως λογιστής και αργότερα governator (Πρόεδρος) της
Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας στα τέλη του 18ου αι. Ο Ζήσιμος Πυλαρινός στα 193 ήταν εκπρόσωπος Κεφαλληνίας και Ζακύνθου στην Αδελφότητα και αργότερα ιατρός στην Λευκάδα, ο Αντώνιος Πυλαρινός ήταν ιατρός
στην Βενετία (11-180), το ίδιο και ο Πέτρος Βαλσαμάκης (13). Το αυτό ισχύει και για τον Αναστ. μεταξά που στα βιβλία της Αδελφότητας αναφέρεται ως «Εκλαμπρότατος Κόντε», (118).
Ο Ζώσιμος Περιστιάνος, που ασπάσθηκε τον καθολικισμό, ήταν βιβλιοθηκάριος της μονής της αγίας Ιουστίνης στην Πάδοβα (13-15) και της
Πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης της Πάδοβας (15-1). Ο ςπύρος Λούζης
διακρίθηκε ως διευθυντής του Κολλεγίου Κωττούνη την περίοδο 10-11,
ως μεταφραστής του Λουκιανού και ως διπλωματικός σύμβουλος του Φρειδερίκου Β΄ της Πρωσίας.
ςτην Κεφαλλονιά φαίνεται από τα έγγραφα ότι επέστρεψαν οι απόφοιτοι
της Φλαγγινείου ο Κ. Παλιμέρης (110), ο Ιω. Πυλαρινός, ιερεύς (19), ο
Ιω. Δαμοδός (150), ο ςταματέλλος Πυλαρινός (150ci), ο Ιω.-ςπ. Κλάδος
(150ci), ο Νικ. Λούζης (post 150). Ο ςπυρίδων μηνιάτης διακρίθηκε για
τα φιλογαλλικά αισθήματά του στις παραμονές της πτώσεως της Βενετικής
Δημοκρατίας.
δ. Ναοί και Ιερείς. ςτα έγγραφα που κατέθεσαν οι υποψήφιοι μαθητές της
Φλαγγινείου αναφέρονται 3 ναοί και η μονή του αγίου γερασίμου, καθώς και
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35 ιερείς τον 18ο αι. Καταγράφηκαν οι πρωτοπαπάδες Φραγκίσκος, Ιωάννης
μηνιάτης και Τυπάλδος.
Ακολουθούν οι αναφορές σε εκκλησίες και ιερείς της Κεφαλληνίας τον 18ο
αι. στα έγγραφα των μαθητών. Οι εκκλησίες και οι ιερείς καταγράφονται
σύμφωνα με τις χρονολογίες που αναφέρονται το πρώτον στα έγγραφα. Εννοείται ότι θα είναι περισσότεροι. Δυστυχώς παραλείπονται οι αναφορές σ’ αυτούς τον 1ο αι.

ΕΚΚΛΗςΙΕς ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑς

Αγία μαρίνα (11)
Αγία μαρίνα μιχαλιτζάτων (11, 193)
Αγία Παρασκευή (19)
Αγία Παρασκευή Ληξούρι (180)
Άγιοι θεόδωροι Κάστρου (103, 1)
Άγιος γεράσιμος Ληξούρι (139)
Άγιος Δημήτριος Ληξούρι (114, 18, 15)
Άγιος Νικόλαος Ληξούρι (18, 1, 140, 1)
Άγιος ςπυρίδων Ληξούρι (18)
Ανάληψις (18, 139)
Ανάληψις Ληξούρι (180)
Ευαγγελίστρια Αργοστόλι (15)
Ευαγγελίστρια Ληξούρι (18)
Ευαγγελίστρια Κάστρου (19)
Ιωάννης θεολόγος Φιάκι (154)
Ιωάννης Χρυσόστομος Αργοστόλι ( 159)
Κυρία Κορωνάτων (118)
Παναγία Ληξούρι (103)
ςωτήρος (115)
Τίμιος Πρόδρομος (113)
υπεραγία θεοτόκος Χαβριάτα (18, 145)
Beata Vergine della Shinea (1)
Redentore (Λυτρωτής Ιησούς) Ληξούρι (13, 13)

ΙΕΡΕΙς ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑς
Αρσένιος Ανανίας (130)
Ασσάνης (13)
Βοντζίνας Άνθιμος (1)

Αρχειακά από την Κεφαλλονιά

γαλάτης Ιάκωβος (18)
Ducinà Αναστάσιος (1)
Κασσιμάτης Ελευθέριος (19)
Κατζαΐτης γεώργιος (;)
Κατουράτος Νικηφόρος (18)
Κεφαλάς ςπυρίδων (1)
Κολουράνης Ζώσιμος (139)
Κουνδούρης θεόδωρος (139)
Κουρούκης Παναγιώτης (13)
Κουρούκλης γεράσιμος (15)
Κουτρούλης Ανανίας (113)
Κρασσάς ςτέφανος (139)
Λεβαδινός Δημήτριος (;)
Λειχούδης Χαράλαμπος (159)
Λιβαδινόπουλος Δημήτριος (15)
Λοβέρδος Ζώσιμος (13)
Λούζης γεράσιμος (1)
μανδέλος Ευστάθιος (;)
μάνεσης ςτυλιανός (193)
μεταξάς Αναστάσιος (134)
μιχαλίτζης Νικόλαος (10)
μιχαλίτζης ςπυρίδων (19)
μοντεσάντος γεράσιμος (10)
μοσχόπουλος Βενέδικτος (130)
Περλιγγάς ςπυρίδων (15)
Πυλαρινός Ιωάννης (19)
Πυλαρινός Νικόλαος (103)
Τρέκκας Αναστάσιος (130 – 140)
Τυπάλδος πρωτοπαπάς (15)
Χοϊδάς Αλέξανδρος (130)
Χοϊδάς Νικόλαος (1)
Χοϊδάς Πέτρος (139)
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ΤΟ μΑθΗμΑ ΤωΝ γΑΛΛΙΚωΝ ςΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ,
ΤΟ 19ο ΑΙωΝΑ
Κανέλλα μενούτη
εκπαιδευτικός, διδάκτωρ Επιστημών του Λόγου

Πρόλογος
O 19ος αιώνας είναι περίοδος που σηματοδοτείται από πληθώρα πολιτικών
και κοινωνικών γεγονότων, τα οποία συμβαίνουν όχι μονάχα στην Κεφαλονιά
αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι εναλλαγές διακυβέρνησης του νησιού,
η Ένωση κι έπειτα η σύμπλευση με τη νεοσυσταθείσα χώρα, συστήνουν ένα
διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο η εκπαίδευση
αναδιαμορφώνεται συνεχώς, με απώτερο στόχο να αποκτήσουν πρόσβαση σε
αυτήν οι μεγάλες μάζες του πληθυσμού που, από τον προηγούμενο αιώνα και
τη διακυβέρνηση του νησιού από τους Ενετούς, στερούνται ακόμα και στοιχειώδους μόρφωσης.
Οι εκπαιδευτικές ρυθμίσεις σχετίζονται και με την ξενόγλωσση εκπαίδευση. Η διδασκαλία των γαλλικών γενικεύεται, θεσμοθετείται και εντάσσεται
μέσα στους εκπαιδευτικούς στόχους που θέτουν οι εκάστοτε άρχοντες της
Παιδείας, μέχρι να ενσωματωθεί στα πρώτα επίσημα Αναλυτικά Προγράμματα του νέου ελληνικού κράτους.
Αν λάβουμε υπόψη μας τον ιδιαίτερα σημαίνοντα γαλλικό πολιτισμό για
την Ευρώπη του 19ου αιώνα αλλά και το γεγονός ότι κάθε γλωσσική διδασκαλία δεν είναι ξέχωρη από πολιτικές και ιδεολογικές διεκδικήσεις, αντιλαμβανόμαστε ότι η θεσμοθέτησης της διδασκαλίας των γαλλικών στο πολύπλοκο κοινωνικό πλαίσιο της Κεφαλονιάς του 19ου αιώνα αποτελεί πλούσιο πεδίο
έρευνας.
Τι χαρακτήρα παίρνει η «συνάντηση» των γαλλικών ως ξένης γλώσσας
και της διδασκαλίας τους, με την κοινωνία της Κεφαλονιάς εκείνη την εποχή;
Ποια ιστορικά γεγονότα, ποιες πτυχές της κοινωνίας, ποιες πολιτικές
διεκδικήσεις, τι ιδεολογικά σχήματα φωτίζει η μελέτη και η χαρτογράφηση
του μαθήματος των γαλλικών στο συγκεκριμένο χρόνο και τόπο;
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1. Δημοκρατούμενοι γάλλοι (19-199)
Όταν, στις  μαΐου 19, η «μεραρχία της Ανατολής», δηλαδή οι αντιπρόσωποι των γάλλων Δημοκρατικών, με διοικητή τον στρατηγό Gentilly
πλησίαζε στα Ιόνια Νησιά, είχε υψωμένη την παντιέρα ενός 18ου αιώνα – αιώνα «της γαλλικής Ευρώπης1» και του γαλλικού Διαφωτισμού.
Το 114, με τη συνθήκη της Rastatt, καθιερώνεται στην Ευρώπη η γαλλική ως η γλώσσα της διπλωματίας. Ο γαλλικός πολιτισμός διαδίδεται μέσω
της λογοτεχνίας, της τέχνης, αλλά και της «φραντσέζικης εγκυκλοπαίδειας»
–όπως αποκαλούσε ο Ρήγας τη γαλλική Εγκυκλοπαίδεια, η οποία αποτέλεσε βιβλιογραφική πηγή για πολλά επιστημονικά έργα της εποχής3. Η γαλλία
γίνεται ο κοινός τόπος σπουδών των σημαντικότερων Ελλήνων λογίων4 και
στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα το μάθημα των γαλλικών εισάγεται στο
πρόγραμμα σπουδών των λεγόμενων «νεωτερικών σχολείων» καθώς, οικονομικοί και πνευματικοί λόγοι καθιστούν τα γαλλικά αναγκαίο εφόδιο για τους
νέους που θέλουν να συνεχίσουν ανώτατες σπουδές αλλά και για εκείνους που
είχαν στόχο να ασχοληθούν με το εμπόριο5.
Το 199, ο Κοραής, αφιέρωσε στους «ελεύθερους Έλληνες του Ιονίου» τη
μετάφραση που εκπόνησε στα γαλλικά του έργου του θεόφραστου «Χαρακτήρες». ςτην εισαγωγή του έργου του έγραφε για τους γάλλους: «ένα μεγάλο έθνος, καθοδηγούμενο από τον Διαφωτισμό, μόλις έσπασε τα δεσμά σας».
ςύμφωνα με τον Κοραή, οι γάλλοι προσέφεραν τη δυνατότητα στους Έλληνες
να ανταγωνιστούν τους αρχαίους προγόνους τους. Και αυτό, μέσα από την
εκμάθηση της Αρχαίας Ελληνικής και της γαλλικής. Την πρώτη την απο-

1. CARAVOLAS JeAn AntOine, Histoire de la didactique des langues au siècle des Lumières.
Précis et anthologie thématique, Montréal/tübingen : Presses de l’université de Montréal,
Gunter narr Verlag, 000, σ. 4 και MYtALOULiS KOnStAntinOS, L’enseignement du français
et son histoire dans les manuels scolaires en Grèce : aspects culturels, Villeneuve d’Ascq :
AnRt, 014, σ. 3.
. ΚΑΤςΙΑμΠΟυΡΑ γΙΑΝΝΑ, «Νεοελληνικός Διαφωτισμός: ο χειραφετητικός λόγος των
επιστημών», Κριτική/Επιστήμη και Εκπαίδευση: 3/0, σσ. 13-0. σ. 1.
3. ΚΑΤςΙΑμΠΟυΡΑ γΙΑΝΝΑ, ό.π.
4. ΧΟΪΔΑ ΚΟΝΔυΛΙΑ, Το μάθημα των γαλλικών στα ελληνικά σχολεία της μέσης εκπαίδευσης του ελεύθερου κράτους και του έξω ελληνισμού κατά το 19ο αιώνα (σκοπός, περιεχόμενο, οργάνωση, βιβλία), Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης,
003, σ. 9.
5. ΧΟΪΔΑ ΚΟΝΔυΛΙΑ, ό.π., σ. 13.
. CORAY ADAMAnCe, théophraste. Caractères, d’après un monument du Vatican, contenant
des additions qui n’ont pas encore paru en France, Paris : imprimerie de Baudelot et eberhart,
199.
. CORAY, ό.π.
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καλούσε «γλώσσα των θεών», τη δεύτερη, «γλώσσα της Λογικής και της Φιλοσοφίας» και, σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν θα αργήσει καθόλου να «διδάξει όλη
την Οικουμένη8».
μέσα σε αυτό το πλαίσιο της λεγόμενης «εκπολιτιστικής δράσης9», σκοπός των γάλλων, «δεν ήταν μόνον η κατάκτηση νέων χωρών και η προσάρτησή τους στη γαλλία, αλλά η διάδοση των νέων αρχών της Δημοκρατίας και η
διαπαιδαγώγηση του λαού10».
Η έννοια της διαπαιδαγώγησης ηχούσε δυσαρμονικά σε σχέση με την
«τραγική11» κατάσταση που επικρατούσε στην παιδεία κατά την Ενετοκρατία (1500-19).
ςυγκεκριμένα, τα παιδιά που προέρχονταν από οικογένειες ευγενών σπούδαζαν ελληνικά, ιταλικά και λατινικά με σκοπό να συνεχίσουν, ορισμένα από
αυτά, τις σπουδές τους στην Ιταλία1. Τη διδασκαλία στα παιδιά κατώτερων
τάξεων των στοιχειωδών γνώσεων, δηλαδή της ανάγνωσης εκκλησιαστικών
κειμένων, της γραφής και των αριθμητικών πράξεων13 αναλάμβαναν ιερείς
στις εκκλησίες14. Οι σπουδές αυτές ήταν χαμηλού επιπέδου15. Όπως αναφέρει
και ο Λοβέρδος1, η Ενετική Πολιτεία δεν είχε λάβει καμία πρόνοια «πρός
ἠμέρωσιν καί ἀγωγήν τῶν κατοίκων».
Η έρευνα σχετικά με τη διδασκαλία μιας γλώσσας δεν μπορεί να παραβλέψει ζητήματα πολυγλωσσίας. ςτην παρούσα εργασία πρέπει να αναφερθούμε στην πολυγλωσσική διάσταση της κοινωνίας κατά την περίοδο των Δημοκρατικών γάλλων: η επίσημη γλώσσα είναι η ιταλική «που την κατείχαν οι
λίγοι1», διοικητικά έγγραφα συντάσσονται στα γαλλικά και οι πληθυσμοί

8. CORAY, ό.π.
9. MYtALOULiS KOnStAntinOS, ό.π., σ. 99.
10. θΕΟΤΟΚΗς ςΠυΡΙΔωΝ, «Ἡ ἐκπαίδευσις ἐν Επτανήσῳ (1453-184)», Κερκυραϊκά
Χρονικά, τ. 5ος, Κέρκυρα, 195, 5-140, σ. 3.
11. ΔΕμΠΟΝΟς ΑγγΕΛΟ-ΔΙΟΝυςΗς, «Η παιδεία στην Κεφαλονιά τα χρόνια της Αγγλοκρατίας», Παρνασσός, τ. ΚΔ, Αρ. , Απρίλιος-Ιούνιος 198, Αθήνα: Φιλολογικός ςύλλογος
Παρνασσός, 4-95, σ. 4.
1. μΠΟμΠΟυ-ςΤΑμΑΤΗ ΒΑςΙΛΙΚή, Ο Βικέντιος Δαμοδός. Βιογραφία-Εργογραφία
100-154, Αθήνα: μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1998, σ. 50.
13. CΗASSiOtiS GeORGeS, L’instruction publique chez les Grecs, Paris : ernest Leroux
Librairie Éditeur, on line στο https://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/ metadata/
f/4/1/metadata-01-00010.tkl&do=14510.pdf&lang=el&pageno=1&pagestart=1&width=
31.8%0pts&height=54%0pts&maxpage=51, ανακτήθηκε 09 Νοεμβρίου 01, σ. 14.
14. μΠΟμΠΟυ-ςΤΑμΑΤΗ ΒΑςΙΛΙΚΗ, ό.π.
15. CΗASSiOtiS GeORGeS, ό.π.
1. ΛΟΒΕΡΔΟς ΙωΑΝΝΗς, Ιστορία Νήσου Κεφαλληνίας, Κεφαλονιά: Τύπος Προόδου,
1888, μεταφρ. Παύλος γρατσιάτος, σ. 19.
1. ΔΕμΠΟΝΟς ΑγγΕΛΟ-ΔΙΟΝυςΗς, ό.π., σ. 4.
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της υπαίθρου και των νησιών εκτός της Κέρκυρας, μιλούν «την απλή ελληνική με τους τοπικούς ιδιωματισμούς της18». μέσα σε αυτό το πολυγλωσσικό
πλαίσιο, η γνώση της γαλλικής γλώσσας σηματοδοτεί, ήδη, μιαν ανισότητα,
καθώς η χρήση της αποτελεί διαχωριστικό στοιχείο ανάμεσα στους ευγενείς
που μπορούν να τη μάθουν και να τη χρησιμοποιήσουν και τις κατώτερες τάξεις.
ςτη δυσμενή για τα εκπαιδευτικά πράγματα κατάσταση, οι γάλλοι Δημοκρατικοί οργανώνουν δημόσια σχολεία19 και ιδρύονται τα πρώτα ιδιωτικά σχολεία0. Επίσης, ο στρατηγός Gentilly γνωστοποιεί ότι ο Βοναπάρτης διατάσσει να εκπαιδεύονται δωρεάν στο Παρίσι «τῷ ἀληθεῖ φωτοβόλῳ κέντρῳ τῆς
Ἐπιστήμης1», δέκα άποροι νέοι Επτανήσιοι.
Επίσης, ιδρύονται σχολεία για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας,
όπως, το 198, η γαλλική σχολή, στην Κέρκυρα. με διευθυντή τον B. Vivote,
η γαλλική ςχολή παρέχει τέτοια εκπαίδευση ώστε οι μαθητές της να «φωτισθῶσι εἰς τὴν γλῶσσαν, ἥτις κατέστη ἰδική των3». ςτη ςχολή, εκτός από τη
γαλλική, διδάσκονταν και η γραφή και η αριθμητική, καθώς και άλλα μαθήματα κατ’ αναλογία του προγράμματος των σχολείων στη γαλλία4.
Παρά το γεγονός ότι είχε αποφασιστεί η ίδρυση δύο σχολείων γαλλικής
γλώσσας και στην Κεφαλονιά, κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιήθηκε στα δύο
χρόνια διακυβέρνησης του νησιού από τους Δημοκρατικούς γάλλους.
Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η σύντομη περίοδος της διακυβέρνησης των Επτανήσων από τους Δημοκρατούμενους γάλλους, το μάθημα των γαλλικών διασταυρώνεται με τις εκπολιτιστικές αξιώσεις των γάλλων οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μέσω της διάδοσης της «φωτοβόλου», γλώσσας τους. γλώσσας
που σχετίζεται με την πνευματική ανέλιξη – κυρίως όσων είχαν τα μέσα να τη
σπουδάσουν.

18. ΔΕμΠΟΝΟς ΑγγΕΛΟ-ΔΙΟΝυςΗς, ό.π., σ. 4.
19. μΟςΧΟΠΟυΛΟς γΕωΡγΙΟς, Ιστορία της Κεφαλονιάς, τ. Β΄, Αθήνα: Εκδόσεις Κέφαλος, 1988, σ. 30.
0. ΔΕμΠΟΝΟς ΑγγΕΛΟ-ΔΙΟΝυςΗς, ό.π., σ. 4.
1. γΕΡΑΚΑΡΗς ΝΙΚΟΛΑΟς, «Δημόσια ἐκπαίδευσις ἐν Ἑπτανήσῳ», Πρακτικά τοῦ ἐν
Κερκύρα Πρώτου Πανιονίου ςυνεδρίου, Αθήνα, Τυπογραφέιο Πεττράκου, 1915, 50-58, σ.
51.
. μΟςΧΟΝΑ ΠΑΝΑγΙωΤΑ, «Η εκπαίδευση στην Κεφαλονιά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα», Κεφαλληνιακά Χρονικά, Τόμος 8, Αργοστόλι: Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ερευνών, 1999,
30-30, σ. 38 και μΟςΧΟΠΟυΛΟς γΕωΡγΙΟς, ό.π., σ. 30.
3. θΕΟΤΟΚΗς ςΠυΡΙΔωΝ, ό.π., σ. .
4. θΕΟΤΟΚΗς ςΠυΡΙΔωΝ, ό.π., σ. 9.
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. Επτάνησος Πολιτεία (1800-180)
Το 1804 αποφασίζεται η σύσταση σαράντα στοιχειωδών σχολείων σε όλο
το κράτος (εκ των οποίων δέκα στην Κεφαλονιά). με την θέσπιση ενιαίας και
ομοιόμορφης από του Κράτους στοιχειώδους εκπαίδευσης5 οι σχετικές με την
παιδεία προτεραιότητες είναι έκδηλες: ταυτίζονται με την ανάγκη αλφαβητισμού μεγάλου μέρους του πληθυσμού προκειμένου να βγει από το «ζόφο της
αμάθειας». Οι ανάγκες για διδακτικό προσωπικό μαρτυρούν την κρισιμότητα του προβλήματος: στα σχολεία που θα συσταθούν ο κάθε δάσκαλος «ὀφείλει νὰ γνωρίζει, νὰ ἀναγιγνώσκῃ καί νὰ γράφῃ Ἑλληνιστί ὑποφερτά».
Το μάθημα των γαλλικών, καθιερώνεται στα προκαταρκτικά σχολεία, η
ίδρυση των οποίων θεσπίζεται το 18048. Οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δομές θα παρέχουν στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση9. ςε κάθε ένα από τα τρία
μεγαλύτερα νησιά, θα ιδρυθούν δύο Προκαταρκτικά σχολεία και σε κάθε μικρότερο νησί από ένα30. Έτσι, το 1805, αποφασίζεται η ίδρυση δύο τακτικών
προκαταρκτικών σχολείων στην Κεφαλονιά (ένα στο Αργοστόλι και ένα στο
Ληξούρι) με τρεις τάξεις το καθένα31. ςτην πρώτη τάξη, οι μαθητές θα μαθαίνουν να γράφουν και να διαβάζουν στα ελληνικά και τα ιταλικά. ςτη δεύτερη, η προβλεπόμενη ύλη περιλαμβάνει τα βασικές γνώσεις της γαλλικής
και της Λατινικής γλώσσας, θρησκευτικά και Ηθική. Και στην Τρίτη τάξη
τα μαθήματα που θα διδάσκονται θα είναι η γεωγραφία, η Ιστορία, οι Αρχές
Λογικής, η γραμματολογία και η γεωμετρία3.
ςύμφωνα με τον Ρώσο πληρεξούσιο αρμοστή γεώργιο μοτσενίγο «απαραίτητος είναι η σπουδή της γαλλικής, καθ’ όσον είναι η διεθνής γλώσσα33».
Τί χρώμα, όμως, παίρνει ο όρος «διεθνής» μέσα στο κοινωνικό, οικονομικό
και εκπαιδευτικό πλαίσιο της Κεφαλονιάς, εκείνη την εποχή;

5. γΕΡΑΚΑΡΗς ΝΙΚΟΛΑΟς, ό.π., σ. 51.
. ςύμφωνα με τον Πρόεδρο της γερουσίας, το Ρώσο πληρεξούσιο κόμη μοτσενίγο. Βλ.
θΕΟΤΟΚΗς ςΠυΡΙΔωΝ, ό.π., σ. 3.
. θΕΟΤΟΚΗς ςΠυΡΙΔωΝ, ό.π., σ. 4.
8. ΡΟΝΤΟγΙΑΝΝΗς ΠΑΝΟς, Η εκπαίδευση στη Λευκάδα (113-1950), Αθήνα, 1994, σ.
1.
9. ΑΝΤωΝΙΟυ ΔΑυΙΔ, «Πρόταση για τη μελέτη των εκπαιδευτικών πραγμάτων της
“Επτανήσου Πολιτείας”», Επτάνησος Πολιτεία (1800-180). Το πρώτο ανεξάρτητο ελληνικό
κράτος, Αργοστόλι: Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, 003, 1-133, σ. 131.
30. ΡΟΝΤΟγΙΑΝΝΗς ΠΑΝΟς, ό.π.
31. γΑΚ-Αρχεία Νομού Κεφαλληνίας, Αρχείο Επτανήσου Πολιτείας/Registro Proclami
e Mandati 1803, φ. 140 και ΑΝΤωΝΙΟυ ΔΑυΙΔ, ό.π., σ. 131.
3. γΑΚ-Αρχεία Νομού Κεφαλληνίας, Αρχείο Επτανήσου Πολιτείας/Registro Proclami
e Mandati 1803, φ. 141-143.
33. θΕΟΤΟΚΗς ςΠυΡΙΔωΝ, ό.π., σ. 40.
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Πόσο η διδασκαλία μιας «διεθνούς» γλώσσας σε ένα νησί του 19ου αιώνα,
σε αναζήτηση οικονομικών πόρων για την εκπαίδευση, διδασκαλία εξασφαλισμένη από έναν δάσκαλο που διδάσκει όλα τα υπόλοιπα μαθήματα της τάξης
και που πραγματοποιείται μονάχα κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους (στη
Δευτέρα Τάξη), μπορεί να αναμετρηθεί με την ποιότητά της γλώσσας ως διεθνούς; Είναι, άραγε, ανάγκη να αναμετρηθεί, τη στιγμή που, από τη μια
πλευρά, το μεγαλύτερο μέρος του λαού θα περιοριστεί, θέλοντας και μη, στη
στοιχειώδη εκπαίδευση34 και τα υποφερτά ελληνικά και που, από την άλλη, η
σχολική διαρροή, είναι γεγονός, καθώς, όχι μόνο, η «ἀποστροφή τῆς νεολαίας
νά ἐκτελῆ τά καθήκοντα τῆς ἐκπαιδεύσεως εἶναι σκανδαλώδης35» αλλά και η
δυσχέρεια των παιδιών των κατώτερων κοινωνικά τάξεων για μόρφωση είναι
μεγάλη; Το κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο μοιάζει να καθιστά τους εκπαιδευτικούς στόχους αμφίβολα υλοποιήσιμους.
Η διδασκαλία της «διεθνούς» γλώσσας χάνει τον υποχρεωτικό της χαρακτήρα στον κανονισμό της Δημόσιας Εκπαίδευσης του 1803. ςύμφωνα με
αυτόν, μεταξύ άλλων, τα Προκαταρκτικά σχολεία χωρίζονται σε κλάδους
γραμματικής, Φιλολογίας και Φιλοσοφίας, εξειδικεύοντας την παρεχόμενη σε
αυτά εκπαίδευση, όμως το μάθημα των γαλλικών σε αυτά δεν είναι, πλέον,
υποχρεωτικό, καθώς η διδασκαλία του εξαρτάται από την τυχαία ύπαρξη καθηγητή που δύναται να τα διδάξει.
Εδώ, η εκπαιδευτική πολιτική απέχει από την εκπαιδευτική πραγματικότητα, το μεγαλεπήβολο «διεθνές» συναντά το ενδεές «τοπικό» και στο σταυροδρόμι αυτών τα γαλλικά ως ξένη γλώσσα, πεδίο ανοιχτό σε σημασιοδοτήσεις και κοινωνιογλωσσολογικές αναπαραστάσεις3.

34. Βλ. μΕΝΟυΤΗ 018.
35. ςύμφωνα με την έκθεση του Ιωάννη Καποδίστρια, βλ. θΕΟΤΟΚΗς ςΠυΡΙΔωΝ, ό.π.,
σ. 5.
3. ΡΟΝΤΟγΙΑΝΝΗς ΠΑΝΟς, ό.π., σ. .
3. Οι «κοινωνιογλωσσολογικές αναπαραστάσεις» αποτελούν κοινωνικές αναπαραστάσεις. Η δημιουργία των κοινωνικών αναπαραστάσεων «προϋποθέτει την αφομοίωση, από το
κάθε άτομο, των κοινωνικών φαινομένων και τη νοητική και συναισθηματική επεξεργασία
τους» σε συνέργεια με ό, τι η κοινωνία προβάλλει ως νόρμα. Βλ. MOUSSOURi eVAnGÉLiA,
«L’apport des représentations langagières dans l’enseignement des langues étrangères et
secondes», Advances in Research on Language Acquisition and teaching: Selected Papers,
θεσσαλονίκη: Ελληνική Εταιρεία Εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, 010, σσ. 509-50, σ. 511
(μετάφραση της γράφουσας). με τον όρο «κοινωνιογλωσσολογικές αναπαραστάσεις» αναφερόμαστε σε ό,τι η Denise Jodelet ορίζει ως «ερμηνευτικά συστήματα που διέπουν τη σχέση μας
με τη γλώσσα, τους χρήστες και τη χρήση της», Βλ. JODeLet DÉniSe, « Représentations
sociales : un domaine en expansion », στο D. JODeLet (Επιμ.), Les représentations sociales,
Paris: PUF, 1989, σ. 3, (μετάφραση της γράφουσας).
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3. Αυτοκρατορικοί γάλλοι (180-1814)
Το 180, καθώς τα γαλλικά αποτελούν τη γλώσσα της διοίκησης, ο στρατηγός César Berthier –γενικός διοικητής των Ιονιών Νήσων– διατάσσει την
«υποχρεωτική και άρτια38» διδασκαλία τους σε όλα τα σχολεία της Επτανήσου. Και μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο διάταγμα, η γνώση της γαλλικής σε
επίπεδο παραγωγής και κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση διορισμού σε δημόσια θέση39.
Από ποιους, άραγε, καθηγητές θα διδάσκεται «άρτια» η γαλλική; με τι
μέσα;
Εδώ παρατηρείται ένα χάσμα.
Το αυτοκρατορικό –όπως ονομάστηκε– γυμνάσιο της Κέρκυρας αλλά και
η νεοσυσταθείσα (1808) Ιονική Ακαδημία υποδέχθηκαν «έγκριτους γάλλους
επιστήμονες»40, οι οποίοι και δίδαξαν. μεταξύ αυτών, ο μηχανικός και μαθηματικός Κάρολος Dupin και ο φυσικός και μαθηματικός Angoyat41.
Την ίδια εποχή ο σοφός γάλλος Wassan, αναχωρεί, το 1809, από τη Λευκάδα όπου είχε διδάξει με ζήλο, ευσυνειδησία και επιστημονικότητα, και μετακομίζει στην Κεφαλονιά όπου δεν θα εργαστεί στη δημόσια εκπαίδευση την
οποία είχε υπηρετήσει4, αλλά θα διδάξει ιδιωτικά. Αναφορές του Wassan φανερώνουν τις απέλπιδες προσπάθειές του για αναμόρφωση του εκπαιδευτικού
συστήματος και διάδοση των γαλλικών, την αμεριμνησία των ιθυνόντων για
τα εκπαιδευτικά πράγματα, αλλά και τη δυστυχία μέσα στην οποία ζούσε,
καθώς και την προσωπική του τραγωδία43.
Τα γαλλικά που διδάσκονται είτε ιδιωτικά, είτε στα Προκαταρκτικά σχολεία και την ανώτερη εκπαίδευση, συνδέονται με τη διανόηση και τη διοίκηση
και, συνεπώς, με τα ανώτερα στρώματα της κοινωνίας ενώ η υποχρεωτική
και άρτια διδασκαλία τους δυσχεραίνεται σε επίπεδο δημόσιας εκπαίδευσης,
παρά τις εξαγγελίες από την πλευρά της διοίκησης. Παρατηρείται, λοιπόν,
ένα χάσμα ανάμεσα στην αρτιότητα χρήσης της γαλλικής από τη διανόησηδιοίκηση και την αναζήτηση αρτιότητας και επιστημονικότητας της διδασκαλίας της τα σχολεία.
Ας σημειωθεί, εδώ, ότι ο Ιωάννης Λοβέρδος, στην Ιστορία Νήσου Κεφαλληνίας, αναφέρεται σε άνδρες Κεφαλλήνες, οι οποίοι «διεκρίθησαν ἒν τε τῇ
ἡμεδαπῇ καὶ ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ, ἄλλοι μὲν περὶ τὰ γράμματα, ἄλλοι δὲ περὶ ἄλλα
38. ΡΟΝΤΟγΙΑΝΝΗς ΠΑΝΟς, ό.π., σ. 9.
39. ΡΟΝΤΟγΙΑΝΝΗς ΠΑΝΟς, ό.π.
40. θΕΟΤΟΚΗς ςΠυΡΙΔωΝ, ό.π., σ. 9.
41. θΕΟΤΟΚΗς ςΠυΡΙΔωΝ, ό.π., σ. 84.
4. ΡΟΝΤΟγΙΑΝΝΗς ΠΑΝΟς, ό.π., σ. 103.
43. ΡΟΝΤΟγΙΑΝΝΗς ΠΑΝΟς, ό.π.
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στάδια τῆς ἀνθρωπίνης δραστηριότητος44». Ενδεικτικά αναφέρουμε τον ιατρό,
και φυσικό Νικόλαο Δελλαπόρτα ο οποίος δημοσίευσε ιταλική μετάφραση των
έργων του γάλλου Chaptal45 – καθηγητή Χημείας στην Ιατρική ςχολή του
Montpellier και υπουργό Εσωτερικών κατά την περίοδο της υπατείας του Βοναπάρτη4. Τον Νικόλαο Λοβέρδο, υποστράτηγο στη γαλλία, σχετικά με τον
οποίο αναφέρει ο Λοβέρδος4 ότι έγινε «εγκρατής» της Ιταλικής και της γαλλικής. Τον Χριστόφορο Ραζή, διδάκτορα της Φιλοσοφίας, της Ιατρικής και
της Χειρουργικής ο οποίος μετέφρασε στην ιταλική συγγράμματα του γάλλου ιατρού και χειρούργου François Broussais48. ςτη σύντομη βιογραφία των
επιφανών αυτών ανδρών, κοινό σημείο αναφοράς της μόρφωσής τους αποτελεί
η εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας και η ενασχόλησή τους με τον γαλλικό
πολιτισμό. Η ανώτερη τάξη γίνεται φορέας της γαλλικής γλώσσας και του
γαλλικού πολιτισμού.

4. Βρετανική Προστασία (1818-184)
to 188, η γενική Επιτροπή Εκπαιδεύσεως υποβάλλει στη γερουσία νέο
Κανονισμό για την ομαλή λειτουργία των σχολείων. ςυστήνονται τα δευτερεύοντα ή Λύκεια. ςτην Κεφαλονιά υπάρχουν δύο δευτερεύοντα. ςε αυτά τα
σχολεία, τα οποία, σύμφωνα με τον θεοτόκη, είναι τα μόνα στα οποία οι νέοι
των καλών οικογενειών θα μπορούσαν να μορφωθούν και να αποκτήσουν προσόντα που θα τους εξασφαλίσουν την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιον49, η
φοίτηση θα είναι τετραετής50. ςτα διδακτέα μαθήματα δεν περιλαμβάνονται
τα γαλλικά51.
Ενώ στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, στον έξω ελληνισμό αλλά και στην
Ευρώπη, κατά τον 19ο αιώνα, ο γαλλικός πολιτισμός και η γαλλική γλώσσα
ανθούν ως φορείς ιδεών, επιστημονικής και καλλιτεχνικής προόδου, στα αγ-

44. ΛΟΒΕΡΔΟς ΙωΑΝΝΗς, ό.π., σ. 49.
45. ΛΟΒΕΡΔΟς ΙωΑΝΝΗς, ό.π.
4. MAURin YVette, «Montpellier au début du XiXe siècle à travers les voyages de Renaud
de Vilback», στο Cahiers de la Méditerranée, Centre de la Méditerranée Moderne et
Contemporaine, 198, Νο 35-3, σελ. 03-0, σ. 1.
4. ΛΟΒΕΡΔΟς ΙωΑΝΝΗς, ό.π.
48. ΛΟΒΕΡΔΟς ΙωΑΝΝΗς, ό.π., σσ. 50-51.
49. θΕΟΤΟΚΗς ςΠυΡΙΔωΝ, ό.π., σ. 95.
50. ΡΟΝΤΟγΙΑΝΝΗς ΠΑΝΟς, ό.π. 19.
51. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την Απογραφή του Αναστάσιου μεταξά (31 Δεκεμβρίου
1834), σε ένα από τα δευτερεύοντα σχολεία διδάσκανταν τα γαλλικά, βλ. μΟςΧΟΝΑ ΠΑΝΑγΙωΤΑ, «Η εκπαίδευση στην Κεφαλονιά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα», Κεφαλληνιακά Χρονικά, Τόμος 8, Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ερευνών, 1999, σσ. 30-30, σ. 309.
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γλουκρατούμενα νησιά του Ιονίου, το μάθημα των γαλλικών αποκλείεται από
τη μέση εκπαίδευση.
Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, τη
γαλλία και την Αγγλία, έπαιξε, άραγε, ρόλο σε αυτήν τη γλωσσική εκπαιδευτική πολιτική;
Ας σημειωθεί, εδώ ότι ο Άγγλος επιθεωρητής εκπαίδευσης Λάουντς φρόντισε να συσταθούν αγγλικά σχολεία στην Κέρκυρα προκειμένου οι μαθητές
να μάθουν τη γλώσσα «της προστάτιδος δυνάμεως καθώς και τα στοιχεία
των επιστημών, ως εις τα σχολεία της μ. Βρετανίας5» και Παρθεναγωγείο
υπό τη διεύθυνση αγγλίδας εκπαιδευτικού για τους άπορους μαθητές και μαθήτριες όλων των νησιών (οικότροφοι)53. ςύμφωνα με το θεοτόκη, τα σχολεία
αυτά είχαν «προπαγανδιστικόν χαρακτήρα54».
Εδώ, το μάθημα των γαλλικών –ή καλύτερα, η άρνηση για τη διδασκαλία
αυτής της ξένης γλώσσας– διασταυρώνεται, με πολιτικές αξιώσεις και νοηματοδοτήσεις.
ςτον αντίποδα αυτής της άρνησης, βρίσκουμε τη σύνδεση του γαλλικού
πολιτισμού, όπως αυτός διαφαίνεται μέσα από τις «φιλελεύθερες αρχές των
γαλλικών Επαναστάσεων του 189 και του 184855», και την πνευματική και
πολιτική δράση του ριζοσπαστικού κινήματος. Ο γαλλικός πολιτισμός, βρίσκεται στη βάση των επαναστατικών-αντικυβερνητικών αυτή τη φορά θεωριών οι οποίες μεταφέρονται αυτούσιες μέσα από τις αφηγήσεις Κεφαλλονιτών που ταξίδεψαν στην επαναστατημένη γαλλία της εποχής της Παρισινής
Κομμούνας του 181. Ο μ. Άβλιχος5 ήταν ένας από αυτούς.
Πρέπει, εδώ να σημειωθεί ότι μολονότι στη μέση εκπαίδευση τα γαλλικά δεν ήταν υποχρεωτικό μάθημα, στο Ιονικό Κολλέγιο στην Κέρκυρα, δημόσιο ίδρυμα –αίτημα της ανώτερης τάξης– ανάμεσα στο γυμνάσιο και το
πανεπιστήμιο, διδάσκονταν τα γαλλικά, αλλά και τα γερμανικά (επικουρικά)5.
Η εκμάθηση των γαλλικών από την ανώτερη τάξη διευρύνεται. Το 184,
το μάθημα των γαλλικών αποφασίζεται να διδάσκεται στο πενταετούς φοίτησης γυμνάσιο58. Τα γαλλικά, διδασκόμενα ανάμεσα στο ςχέδιο, τη Ρητορική,
την Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιολογία και τα Λογιστικά, απευθύνονται σε

5. θΕΟΤΟΚΗς ςΠυΡΙΔωΝ, ό.π., σ. 1.
53. θΕΟΤΟΚΗς ςΠυΡΙΔωΝ, ό.π.
54. θΕΟΤΟΚΗς ςΠυΡΙΔωΝ, ό.π.
55. ΠΕΤΡΑΤΟς ΠΕΤΡΟς, «Ο πολιτικός μικέλης Άβλιχος. Ανίχνευση στοιχείων», Κυμοθόη, τχ. 1 (00), Κεφαλονιά: ςύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, σσ. 45-4.
5. ΠΕΤΡΑΤΟς ΠΕΤΡΟς, ό.π.
5. θΕΟΤΟΚΗς ςΠυΡΙΔωΝ, ό.π., σ. 13.
58. θΕΟΤΟΚΗς ςΠυΡΙΔωΝ, ό.π., σσ. 134-135.
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όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να εμβαθύνουν στις σπουδές τους
και, μάλλον, να τις συνεχίσουν στο πανεπιστημίο. Αυτό δηλώνεται και από
την παροχή μαθημάτων από ιδιώτες εκπαιδευτικούς, όπως ο Ιωάννης Ρωμανός στο Ληξούρι59 και ο Ονούφριος Καρούσος, ο οποίος παραδίδει μαθήματα
γαλλικών και σε ενήλικες0.
μπορεί, μεν, να γενικεύεται η διδασκαλία των γαλλικών με το να εισάγεται βαθμιαία το μάθημα στη μέση Εκπαίδευση, οι αναφορές, όμως, από την
πλευρά της διοίκησης σε αυτό οριοθετούν τη σημασία τους. ςυγκεκριμένα,
στον πίνακα μισθοδοσίας που εισηγείται, το 185, ο ανώτερος άρχοντας της
Παιδείας Ανδρέας μουστοξύδης, τα γαλλικά του Λυκείου εντάσσονται στη
«συμπληρωματική της φιλολογίας εκπαίδευση», μαζί με τα Λατινικά, τη Ρητορική και τη Φιλοσοφία και όχι ανάμεσα στα μαθήματα που συνιστούν τη
«βιωφελή» εκπαίδευση, όπως τα Αγγλικά, τα Ιταλικά, τα Ελληνικά, η Ιστορία κλπ.1. Ορίζονται, δηλαδή, ως μία φιλολογική γνώση και όχι ως ένα προσόν απαραίτητο για επαγγελματική σταδιοδρομία.
Την ίδια εποχή, πέραν των πολιτικών και κοινωνικών διαστάσεών του, το
μάθημα των γαλλικών θεωρείται μέσο θρησκευτικής προπαγάνδας των μισσιονάριων της Κεφαλονιάς.
Ο 19ος αιώνας αποτελεί στην Ευρώπη «το χρυσό αιώνα της ανάκτησης
του καθολικισμού». Λίγο πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τρεις
στους πέντε καθολικούς μισσιονάριους σε όλον τον κόσμο, είναι γάλλοι3.
ςτην Κεφαλονιά, οι «Αδελφές της ςυμπόνιας» κατά τον Αντωνίου4, ή «του
Ελέους» κατά τα αρχεία της Ιεράς μητρόπολης5 και κατά τον τοπικό
τύπο, ιδρύουν στην Κεφαλονιά γαλλικό σχολείο από το 185 έως και το
18. Είναι η γαλλική ςχολή των καθολικών μοναχών «προορισμένη
για τα παιδιά των ανώτερων κοινωνικών τάξεων8». Οι μοναχές προσέφεραν
μαθήματα γαλλικών, εργόχειρου, μουσικής, καθώς και εγκύκλιες γνώσεις9.

59. μΟςΧΟΝΑ ΠΑΝΑγΙωΤΑ, ό.π., σ. 308.
0. ΔΕμΠΟΝΟς ΑγγΕΛΟ-ΔΙΟΝυςΗς, ό.π., σ. 54.
1. ΡΟΝΤΟγΙΑΝΝΗς ΠΑΝΟς, ό.π. 85.
. CABAneL PAtRiCK, «La France et sa langue en Méditerranée orientale au début du XXe
siècle», Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde, 38/39 | 00, on
line στο http://dhfles.revues.org/14, Ανακτήθηκε 0 ςεπτεμβρίου 01, σ. 4.
3. CABAneL PAtRiCK, ό.π., σ. 5.
4. ΑΝΤωΝΙΟυ ΔΑυΙΔ, γαλλικά σχολεία στην Ελλάδα. Απόπειρα πρώτης καταγραφής,
Αθήνα: Διεθνές Κέντρο Έρευνας Αίσωπος-La Fontaine, 009, σσ.  και 35.
5. Αρχείο Ιεράς μητρόπολης Κεφαλληνίας, Βιβλίο Επιστολών, 181-18, σσ.  και .
. Εφημερίδα Ο Αληθής Ριζοσπάστης, Αριθ. 4, Έτος Α΄, -18 Οκτωβρίου 18.
. ΑΝΤωΝΙΟυ ΔΑυΙΔ, ό.π.
8. μΟςΧΟΠΟυΛΟς γΕωΡγΙΟς, ό.π., σ. 118.
9. ΚΑΛΕΡΑΝΤΕ ΕυΑγγΕΛΙΑ, «Η γυναικεία εκπαίδευση στην Κεφαλονιά 1819-1931»,
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Ο τύπος της εποχής0 αντίκειται σε αυτές τις δομές εκπαίδευσης, όπως,
εξάλλου, και ο μητροπολίτης Κεφαλληνίας ςπυρίδων, ο οποίος με επιστολές
που απευθύνει στη γερουσία ζητά όχι μόνο την κατάργηση του ςχολείου αλλά
και την απομάκρυνση των καλογραιών από το νησί, καθώς αυτές «ἐνσπείρουν
ἐτεροδιδασκαλίας εἰς τὰς ἀθώας ψυχάς1».
Εδώ, τίθεται ερώτημα κατά πόσο το μάθημα αυτό, διδασκόμενο σε κορίτσια του 19ου αιώνα, ήταν ένα μάθημα «διακοσμητικής», όπως τη χαρακτηρίζει η Καλεράντε, μόρφωσης. Ποια η ύλη του και κατά πόσο γίνεται φορέας, όχι μονάχα θρησκευτικής προπαγάνδας αλλά και φυλετικών στερεότυπων
και προκαταλήψεων; Ας μην ξεχνάμε ότι η εκπαίδευση κατ’ οίκον στα κορίτσια των ανώτερων τάξεων, περιελάμβανε, εκτός των άλλων, και το μάθημα
των γαλλικών.
ςτο τέλος της περιόδου της Βρετανικής Προστασίας –το μάη του 180 –
προκηρύσσεται διαγωνισμός για την έδρα της γαλλικής γλώσσας στο Λύκειο
Αργοστολίου. Πέτυχε ο Νικόλαος Πανούρης, ο οποίος δίδαξε από το τότε το
μάθημα τακτικά3.
Το γεγονός αυτό σημαίνει τη μετάβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα της
απελευθερωμένης Ελλάδας, όπου από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα αυξάνεται η προτίμηση των Ελλήνων για το ξενόγλωσσο μάθημα των γαλλικών
έναντι άλλων ξενόγλωσσων μαθημάτων4.

5. Από το 184 έως το 1900
μετά την Ένωση, οι νόμοι του ελεύθερου ελληνικού κράτους αποτελούν τη
δεξαμενή που τροφοδοτεί τις εκπαιδευτικές αποφάσεις στην Κεφαλονιά.
Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, το μάθημα των γαλλικών καταλαμβάνει την τρίτη θέση στην ιεράρχηση των μαθημάτων της μέσης Εκπαίδευσης
με βάση τον χρόνο διδασκαλίας τους5, γεγονός που οφείλεται στον κλασσικό
προσανατολισμό της εκπαίδευσης του 19ου αιώνα στην Ελλάδα. ήδη, από

Η΄ Διεθνές Πανιόνιο ςυνέδριο, Πρακτικά, Τόμος ΙΙΑ, Κοινωνία-θεσμοί (μέρος Α΄), Κύθηρα:
Εταιρεία Κυθηραϊκών μελετών, 009, σσ. 490-50, σ. 495.
0. Βλ. Εφημερίδα Ο Αληθής Ριζοσπάστης, ό.π.
1. ΑμΚ, Βιβλίων Επιστολών, ό.π., σελ. .
. ΚΑΛΕΡΑΝΤΕ ΕυΑγγΕΛΙΑ, ό.π.
3. ΔΕμΠΟΝΟς ΑγγΕΛΟ-ΔΙΟΝυςΗς, ό.π., σ. 4.
4. CARAVOLAS JeAn AntOine, ό.π., σ. 11.
5. ΧΟΪΔΑ ΚΟΝΔυΛΙΑ, ό.π., σ. .
. Ο κλασσικός προσανατολισμός στην εκπαίδευση του 19ου αιώνα είναι αποτέλεσμα της
μεταφύτευσης στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος του βαυαρικού εκπαιδευτικού ιδεώδους, με τη
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το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 18, αρχίζει να διαφαίνεται η παράλληλη πορεία στον τρόπο διδασκαλίας και το είδος των διδασκομένων κειμένων του μαθήματος των γαλλικών με αυτή των Αρχαίων Ελληνικών μέσα σε ένα πλαίσιο χρηστομάθειας.
Έτσι, στα Ελληνικά ςχολεία και στα γυμνάσια της Κεφαλονιάς διδάσκονται τα γαλλικά, σύμφωνα με τα επίσημα προγράμματα σπουδών και,
ως εκ τούτου, γενικεύεται η διδασκαλία τους. Από το πρώτο επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα της θεσμοθετημένης μέσης Εκπαίδευσης που δημοσιεύεται στο Βασιλικό Διάταγμα της 31ης Δεκεμβρίου 1838, αναφέρεται ότι
τα γαλλικά θα διδάσκονται και στις τρεις τάξεις των Ελληνικών ςχολείων
και στις τέσσερις τάξεις των γυμνασίων. Ακολουθούν τα Αναλυτικά Προγράμματα του 1855, 18, 1884 και 1893, στα οποία τα γαλλικά αναφέρονται ως υποχρεωτικό μάθημα σε όλες τις τάξεις των Ελληνικών ςχολείων
και γυμνασίων.
Όμως, σε σχολεία του νησιού, το πλαίσιο διδασκαλίας/εκμάθησης δεν είναι στιβαρό αφού δεν ακολουθείται ακριβώς το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Ενδεικτικά, στο Ελληνικό ςχολείο Βάλτων, τα γαλλικά δεν διδάσκονται στην
πρώτη τάξη έως το σχολικό έτος 1935-1939. ςτο Ελληνικό ςχολείο μακρυώτικων, η Α΄ τάξη θα διδαχθεί τα γαλλικά από τη σχολική χρονιά 199193080. Επίσης, οι καθηγητές δεν είναι σαφές ότι έχουν πιστοποιημένες ικανότητες – τουλάχιστον έως το 18881, χρονιά κατά την οποία ζητείται με διάταγμα από τους καθηγητές γαλλικής να αποδεικνύουν την επάρκειά τους με
επίσημους τίτλους σπουδών.
Το 1900 ιδρύεται η Πετρίτσειος Εμπορική ςχολή στο Ληξούρι που έχει ως
σκοπό την εμπορική κατάρτιση και εκπαίδευση των φοιτώντων σε αυτή. ςτο

διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών να θεωρείται ως εχέγγυο για τη δημιουργία μιας εθνικής
ταυτότητας. Βλ. ΔΑΝΑςςΗς-ΑΦΕΝΤΑΚΗς ΑΝΤωΝΙΟς, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Τόμος
Β΄: Η εξέλιξη της παιδαγωγικής και διδακτικής σκέψης, Αθήνα: Φιλοσοφική ςχολή, 1993, σ.
88, ΧΑΤΖΗςΤΕΦΑΝΙΔΗς θΕΟΦΑΝΗς, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (181-198),
Αθήνα: εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα, 1990, σ. 5, ΧΟΪΔΑ ΚΟΝΔυΛΙΑ, ό.π., σ. 19.
. ΧΟΪΔΑ ΚΟΝΔυΛΙΑ, ό.π., σ. 53.
8. Βασίλειον της Ελλάδος, υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Βασιλικό Διάταγμα/31 Δεκεμβρίου 183/1 Ιανουαρίου 183, «Περί του κανονισμού των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων», ΑΝΤωΝΙΟυ, ΔΑυΙΔ, Τα Προγράμματα της
μέσης εκπαίδευσης (1833-199), τόμος Α΄, Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας,
198, σ. 84-109.
9. γΑΚ-Αρχεία Νομού Κεφαλληνίας, Εκπαιδευτικά, Ελληνικό ςχολείο-Ημιγυμνάσιο
Βάλτων [Φ. 10], γενικός Έλεγχος Ελληνικής ςχολής Βάλτων 1895-1938, σ. -8.
80. γΑΚ-Αρχεία Νομού Κεφαλληνίας, Εκπαιδευτικά, Ελληνικό ςχολείο ΠυλαρέωνΗμιγυμνάσιο μακρυώτικων [Φ. 11], γενικός Έλεγχος, σ. 130-131.
81. MYtALOULiS KOnStAntinOS, ό.π., σ. 98.
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ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολής, η γαλλική γλώσσα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση ως προς τον χρόνο διδασκαλίας (14 ώρες), μετά τη νέα ελληνική8.
Παράλληλα στα παιδιά ανώτερων τάξεων, παραδίδονται και ιδιωτικά μαθήματα γαλλικών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα μαθήματα που παρέδιδε η γαλλίδα
Marie Joslant στο αρχοντικό του Αναστάσιου Κοντομίχαλου στο Αργοστόλι, που
έμελλε να στεγάσει, λίγα χρόνια αργότερα, την Alliance Française.
ςυνεπώς, η γαλλική γλώσσα, αποτελεί, σύμφωνα με τον επίσημο λόγο
της πολιτείας, εφόδιο για σπουδές ανώτατου επιπέδου και εξειδίκευση, αλλά
και απαραίτητο στοιχείο για την ηθική διαπαιδαγώγηση των μελλόντων πολιτών. ςτην πραγματικότητα, η γλώσσα αυτή αποτελεί εφόδιο για τα παιδιά
της ανώτερης τάξης, δεδομένης της μειωμένης προσβασιμότητας των παιδιών κατώτερων τάξεων είτε στα Ελληνικά ςχολεία που προετοίμαζαν τους
μαθητές για Πανεπιστημιακές σπουδές83, είτε στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Η
σύνδεση του μαθήματος με την ανώτερη τάξη ανοίγει το δρόμο στην αναπαράστασή του ως γλώσσα των πλουσίων.

Επίλογος
Τα γαλλικά ως ξένη γλώσσα έχουν μια συνεχή παρουσία στα εκπαιδευτικά πράγματα της Κεφαλονιάς. Η χαρτογράφησή της διδασκαλίας τους εγείρει ζητήματα πολιτικά, πολιτιστικά, γλωσσολογικά, ταξικά, θρησκευτικά,
ιστορικά... Επίσης, παρατηρείται απόκλιση ανάμεσα στις προθέσεις και τον
πολιτικό λόγο της εκάστοτε διοίκησης και την πραγματικότητα της διδασκαλίας αυτής της ξένης γλώσσας.
Έτσι, η ιστορία της διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος στην Κεφαλονιά αποτελεί ένα πρόσφορο πεδίο διεπιστημονικής έρευνας καθώς η διερεύνησή της αναγκαστικά εμπλέκει ζητήματα όπως η πολυγλωσσία και το
γλωσσικό ζήτημα στην Ελλάδα, οι ταξικές διαφορές στο νησί, η διαφορά της
διδασκόμενης ύλης ανάλογα με το φύλο των μαθητών, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών, οι κοινωνιογλωσσολογικές αναπαραστάσεις αναφορικά με τη
γαλλική γλώσσα, η σύνδεση της γλώσσας με εκκλησιαστικούς κύκλους, η
ιστορία της γαλλικής γλώσσας και της διδασκαλίας της, η εκπαιδευτική πολιτική των ευρωπαϊκών δυνάμεων το 19ο αιώνα, κτλ.
Το πλέγμα όλων αυτών των προβληματικών φανερώνει την πολυπλοκότητα της διερεύνησης των γλωσσικών ζητημάτων.

8. ΧΟΪΔΑ ΚΟΝΔυΛΙΑ, ό.π., σ. 8.
83. μΕΝΟυΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ, ό.π.
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L’objectif de cette communication est l’esquisse des problématiques qui
émergent lors de la recherche sur la mise en œuvre de l’enseignement du
français langue étrangère à Céphalonie, au 19ème siècle. A Céphalonie, comme
d’ailleurs, dans toute l’europe, le 19ème siècle est une période marquée par la
multitude et la complexité d’événements politiques, sociaux, idéologiques et
religieux. Ainsi, l’esquisse de l’enseignement d’une langue étrangère qui, elle
aussi, est marquée par des faits de civilisation d’importance et s’inscrit dans le
cadre d’une certaine visée politique et idéologique fait émerger des questions
complexes ; entre autres, la discontinuité entre l’importance du français dans le
discours politique/idéologique et les décisions des instances politiques, pour une
part, et pour une autre part, le dysfonctionnement de son enseignement sur le
terrain. Ces questions sont censées être étudiées par les sciences humaines,
dans le cadre d’une recherche interdisciplinaire.
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ΦΙΛΕΛΕυθΕΡΟς ΛΟγΟς ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟς ΡΙΖΟςΠΑςΤΙςμΟς
ςΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟυ γΕΡΑςΙμΟυ ΑΡςΕΝΗ
Ουδατζής Νικόλαος
υποψ. διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο μακεδονίας

Καλεράντε Ευαγγελία
Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Δυτικής μακεδονίας

Εισαγωγή
Ο χώρος της παιδείας και ιδιαίτερα το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελούσε
τον αφετηριακό μοχλό κινητοποίησης ενός παγιωμένου για χρόνια κοινωνικού, οικονομικού, πολιτικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος για την επίτευξη
των στόχων του νέου διεθνούς περιβάλλοντος. Οι διαρθρωτικές αλλαγές που
χρειαζόταν να εφαρμοστούν, δεδομένου του στόχου ισότιμης συμμετοχής στην
Οικονομική Νομισματική Ένωση και όσων παράλληλα σημαντικών αλλαγών
επρόκειτο να συμβούν στην Ε.Ε., αποτελούσαν κοινή αντίληψη των εγχώριων
πολιτικών δυνάμεων και του πολιτικού προσωπικού, πλην του Κ.Κ.Ε., και οι
όποιες διαφοροποιήσεις κυρίως αναφέρονταν στην εξειδίκευση των εφαρμογών
και λιγότερο στους στόχους.
Κοινές στρατηγικές παραδοχές των κυρίαρχων πολιτικών φορέων από το
1993 και μετά στην εκπαίδευση ήταν: η ανάγκη μεταρρύθμισης της λυκειακής βαθμίδας, η αναδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τα
προσφερόμενα γνωστικά αντικείμενα και τις μεταπτυχιακές σπουδές, η διά
βίου μάθηση και η εκπαίδευση ενηλίκων, η επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση, η αξιολόγηση του συνόλου του εκπαιδευτικού συστήματος και των
λειτουργών του, η αποσύνδεση του πτυχίου από επαγγελματικά δικαιώματα,
ο προσανατολισμός προς την αγορά εργασίας και τις ανάγκες της. Η έννοια
της «κρίσης» που κυριάρχησε ως αφορμή προώθησης και εφαρμογής μεταρρυθμιστικών ή ρυθμιστικών εκπαιδευτικών πολιτικών προτάσεων την προηγούμενη περίοδο παραχωρεί τη θέση της στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος.
Ο κεντρικός προσανατολισμός του παρόντος είναι ο γ. Αρσένης και η εκ-
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παιδευτική του πολιτική, σε επίπεδο ρητορείας και πράξης, δίχως να αποτελεί
παράλληλα, όμως, και παραδοχή πως η εκπαιδευτική πολιτική είναι μια προσωπική άσκηση πολιτικής βούλησης ενός προσώπου. Είναι προφανές και αναδεικνύεται, στο γενικό κλίμα της περιόδου, η προσδοκία των πολιτικών δυνάμεων κυρίως, να αλλάξει συλλήβδην το θεσμικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού
συστήματος, αλλά και ο προσανατολισμός του, υπερβαίνοντας αλλαγές αποκλειστικά σε ένα θεσμικό απλά πλαίσιο.

1. Το συγκείμενο περιβάλλον
1.1. Η Ε λλάδα της νέας εποχής

Η υποχώρηση του ιδεολογικού προτάγματος του σοσιαλισμού και του ιδιότυπου «τρίτου δρόμου» στον πολιτικό λόγο και ακολούθως ως κυβερνητική
πρακτική του ΠΑ.ςΟ.Κ. είχε ήδη συντελεστεί από το 19911 και εξής, θέτοντας επιτακτικά την ανάγκη εκσυγχρονισμού απέναντι στις προκλήσεις και
τα νέα δεδομένα του διεθνούς πεδίου. Η συμμετοχή στην υπερεθνική οργάνωση της Ε.Ε. παρουσίαζε ευκαιρίες, εγκυμονούσε κινδύνους, αλλά συνάμα έθετε προκλήσεις για ευρείες διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομική, κοινωνική
και πολιτική οργάνωση της χώρας, γεγονός που αναγνωριζόταν ευθέως από
το ΠΑ.ςΟ.Κ. και πλέον βρισκόταν σε απόλυτη ισορροπία με τον νέο πολιτικό
χαρακτήρα που προωθούσε έναντι προηγούμενων μαξιμαλιστικών θέσεων. Ο
«εκσυγχρονισμός» αποτελεί τη στρατηγική επιλογή για το μέλλον, σε όλους
τους τομείς της δημόσιας και κοινωνικής ζωής, καθώς «απαιτούνται ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις και αναπροσαρμογές, σε θεσμούς, λειτουργίες και
πολιτικές. Πάνω απ’ όλα, απαιτείται ριζική αλλαγή στη νοοτροπία, την πολιτική αντίληψη και την πρακτική. με δημοκρατία παντού και με μια νέα αυτονομία θεσμών, κινημάτων, πολιτικών και κοινωνικών υποκειμένων. με ένα
σύγχρονο πολιτικό λόγο και κυρίως σύγχρονη πολιτική πράξη, που ανατρέπει
κάθε στοιχείο κοινωνικής καθυστέρησης και υπανάπτυξης, που παίρνει τολ-

1. Τον ςεπτέμβριο του 1991 το ΠΑ.ςΟ.Κ. δημοσιεύει την προγραμματική του πρόταση που
σηματοδοτεί και τη μετάβασή του στη νέα ιδεολογικοπολιτική του περίοδο. ςτις 8 σελίδες
της προγραμματικής πρότασης ο «σοσιαλισμός» ως λεκτική κωδικοποίηση και σηματοδότηση των οραμάτων του ΠΑ.ςΟ.Κ. δεν εντοπίζεται, ενώ ο «εκσυγχρονισμός» κυριαρχεί ως λεκτική διατύπωση και πολιτική πρόταση. Αξίζει τέλος να αναφερθεί πως τα /3 περίπου του
τεύχους είναι αφιερωμένα σε μια εις βάθος ανάλυση του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου περιβάλλοντος και στα νέα οικονομικά δεδομένα που επικρατούν ή πρόκειται να επικρατήσουν.
Δύο ζητήματα προκρίνονται ως πλέον ενδιαφέροντα, τα οποία και σηματοδοτούν τον εκσυγχρονισμό του ΠΑ.ςΟ.Κ. Το ένα αναφέρεται στην πρόθεσή του να προχωρήσει, ως κυβερνητική
πλειοψηφία, σε μεταρρυθμίσεις και το δεύτερο στον πλήρη ευρωπαϊκό του προσανατολισμό.
ΠΑ.ςΟ.Κ., Προγραμματική Πρόταση, κατευθυντήριες γραμμές, ςεπτέμβριος 1991, σελ. 3.

Φιλελεύθερος λόγος και πολιτικός ριζοσπαστισμός στην εκπαιδευτική πολιτική

49

μηρές πρωτοβουλίες, που προχωρεί χωρίς ενδοιασμούς σε τομές και ανατροπές της κατεστημένης πραγματικότητας που οδήγησε σε βαθιά κρίση».
Το ΠΑ.ςΟ.Κ. εισέρχεται στο νέο περιβάλλον που διακρίνεται από την υποχώρηση των ιδεολογικών προταγμάτων έναντι του ρεαλισμού, από την αποτελεσματικότητα της πολιτικής έναντι των πελατειακών διαύλων ικανοποίησης
συμφερόντων, από την κυριαρχία της οικονομικής ανάπτυξης έναντι των κοινωνικών παροχών, από την υποταγή στις συντεχνιακές απαιτήσεις στην ικανοποίηση των κοινωνικών προσδοκιών, από τον λαϊκισμό και την παροχολογία
στον ρεαλισμό. Το ΠΑ.ςΟ.Κ. δεν είναι ίδιο με το παρελθόν του. Απευθύνεται
στο ίδιο κοινό, αλλά φαίνεται πως πλέον ο πολιτικός του λόγος δεν συγκινεί
στον ίδιο βαθμό τις σταθερές ιστορικά κοινωνικές του βάσεις3. Επεξεργασμένο και εκσυγχρονισμένο στα νέα δεδομένα, παραμένει ισχυρά τοποθετημένο
στις αρχές της σοσιαλδημοκρατίας και του κράτους πρόνοιας, διαμορφώνοντας τη σύγχρονη τάση της Κεντροαριστεράς στην Ελλάδα.
με την ανάληψη της αρχηγίας από τον Κ. ςημίτη ο «εκσυγχρονισμός»
ηγεμονεύει ως πολιτική πρόταση, τόσο στην πολιτική ρητορεία, όσο και στην
εσωκομματική αντιπαράθεση του ΠΑ.ςΟ.Κ. Ο «εκσυγχρονισμός» ήταν πολιτικός, δεν ήταν ιδεολογικός στόχος. Αναφέρεται σε: αναδιάρθρωση της δημόσιας
διοίκησης, ανασυγκρότηση του πλέγματος σχέσεων πολιτικού προσωπικού και
κοινωνίας, αποτελεσματικότερες κρατικές υπηρεσίες, δανεισμό ως μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και όχι για την ικανοποίηση παροχών ψηφοθηρικού χαρακτήρα, «ούτε χάιδεμα συντεχνιών για να υπάρχει ηρεμία και να μην κουνιέται φύλλο (...) ούτε ευκαιριακές ρυθμίσεις για ισχυρές ομάδες πίεσης»4 όπως
αποτιμά ο Πρωθυπουργός της Κυβέρνησης και Πρόεδρος του ΠΑ.ςΟ.Κ. την
πρώτη κυβερνητική θητεία. Το ιδεολογικό πλαίσιο παρέμεινε στην παροχή ίσων
ευκαιριών, ισονομίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής συνοχής με
ισχυρό δίχτυ ασφαλείας ένα εκσυγχρονισμένο κοινωνικό κράτος.

. ΠΑ.ςΟ.Κ., Προγραμματική Πρόταση, όπ.π., σελ. 1.
3. ςε περιοχές όπως το Κολωνάκι, η Εκάλη και το Ψυχικό, το ΠΑ.ςΟ.Κ. το 199 αυξάνει την εκλογική του απήχηση στα ποσοστά του 1981, ενώ στις ενδιάμεσες εκλογικές αναμετρήσεις (1985, 1989 Ιούνιος, 1989 Νοέμβριος, 1990, 1993) βρίσκεται περίπου 30% κάτω του
ποσοστού που έλαβε το 1981 και το 198. Αντίστοιχα, σε περιοχές εκλογικής κυριαρχίας του
ΠΑ.ςΟ.Κ. όπως η Νίκαια, το Κερατσίνι, το Αιγάλεω, η Αργυρούπολη κ.α., το 199 καταγράφονται ιστορικά χαμηλά με πτώση έως 0% ως προς την εκλογική του απήχηση μεταξύ
1981-199. Προσεγγίζοντας αυτά τα δεδομένα οι Ζαφειρόπουλος Κ. και μαραντζίδης Ν.,
κάνουν λόγο για απώλεια πληθυσμών που φαίνεται να «είχαν συνδέσει τη μοίρα τους με την
εκλογική επιτυχία του ΠΑ.ςΟ.Κ.». ΖΑΦΕΙΡΟΠΟυΛΟς Κ. και μΑΡΑΝΤΖΙΔΗς Ν., «Κοινωνικές
μεταβολές στην εκλογική βάση και στο λόγο του ΠΑ.ςΟ.Κ.», στο ΚΑΤςΟυΛΗς Η. (επιμ.),
Νέα ςοσιαλδημοκρατία, Εκδ. ςιδέρης, Αθήνα 00, σσ. 30-8.
4. ΠΑ.ςΟ.Κ., 3η ςύνοδος Κεντρικής Επιτροπής, Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των
Ευρωεκλογών - Η πορεία προς τις εκλογές του 000, 9-10 Ιουλίου 1999.
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1.. Το διεθνές περιβάλλον

Η αντίληψη που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στους διεθνείς οργανισμούς, και κύρια στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσδιορίζει σε
σημαντικό βαθμό την υιοθέτηση μιας γενικότερης κοινής σε στόχους και
προσδοκίες, κατεύθυνσης εκπαιδευτικής πολιτικής, χωρίς, ωστόσο, να αγνοούνται οι ειδικότερες εθνικές προοπτικές όπως αυτές προσδιορίζονται τόσο από
την ιστορική πολιτισμική κουλτούρα και παράδοση κάθε χώρας, όσο και από
τις ειδικότερες κοινωνικο-οικονομικές υφιστάμενες συνθήκες. Η συμμετοχή
στη διαδικασία διαμόρφωσης των νέων κατευθύνσεων που θα πρέπει να θεσπίσουν και να προωθήσουν οι εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές, δεν μειώνουν το
ρόλο ή την ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων, καθώς οι αποφάσεις-οδηγίες δεν
λειτουργούν υπό τη μορφή ανάληψης καθορισμένων δεσμεύσεων, αλλά περισσότερο αποτελούν μια από κοινού χάραξη στρατηγικής πολιτικής, τέτοια που
να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ταχύτατα εξελισσόμενες νέες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες μιας παγκοσμιοποιημένης κοινότητας.
Τα συμφωνηθέντα κείμενα που συντάσσονται μέσα στους κόλπους των ευρωπαϊκών οργάνων λήψης αποφάσεων με τη συμμετοχή των εθνικών κυβερνήσεων, προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές εξέλιξης των εκπαιδευτικών πολιτικών επιλογών, ως απάντηση/αντάποκριση στις προκλήσεις
του παγκόσμιου οικονομικού ανταγωνισμού. Εντός των οργάνων της Ε.Ε.
πραγματοποιείται μια εσωτερική διαδικασία εκτίμησης των δεδομένων του
διεθνούς συγκείμενου με στόχο την εξαγωγή ρεαλιστικών προβλέψεων των
τάσεων και των εξελίξεων, οι οποίες θα διαμορφώσουν το μελλοντικό τοπίο της
παγκοσμιοποιημένης κοινότητας. Διάχυτη είναι η εκτίμηση μέσα στα επίσημα κείμενα διαλόγου και συμφωνιών για την ανάγκη συνολικής αναπροσαρμογής των εκπαιδευτικών συστημάτων, μέσα από μια διαφορετική προοπτική
αντιμετώπισης των διαφαινόμενων απαιτήσεων στο χώρο της απασχόλησης
και της οικονομίας.
Παράλληλα, η σύναψη/επικύρωση κειμένων στα πλαίσια της Ε.Ε., του
Ο.Ο.ς.Α. ή της Unesco, που προκύπτουν από την ανάλυση των διεθνώς υφιστάμενων συνθηκών στις δυτικές κοινωνίες, όπως η Λευκή και η Πράσινη Βίβλος,
αλλά και τα τελικά κείμενα διαλόγου των συσκέψεων των Πρωθυπουργών και
των υπουργών Παιδείας της Ε.Ε., καθορίζουν αλλά και οριοθετούν τα πλαίσια
εντός των οποίων η κάθε (εθνική) κυβέρνηση δεσμεύεται να δράσει προκειμένου
να διαμορφώσει τις ειδικότερες εκπαιδευτικές πολιτικές της επιλογές.
Η ανάγνωση των εκπαιδευτικών πολιτικών επιλογών που προωθούνται,
και σε μεγάλο βαθμό βρίσκονται σε αρμονία με τις γενικότερες εκπαιδευτικές
επιλογές των σύγχρονων κρατών, δεν μπορεί να γίνει εκτός του ιστορικο-κοινωνικού συγκείμενου. υπό αυτή την έννοια, οι εκπαιδευτικές προβολές της
«δια βίου εκπαίδευσης», ή της «ελεύθερης/ανοιχτής εκπαίδευσης», της κατάργησης του «numerus clausus», ή της επενδυτικής μεγιστοποίησης στο αν-
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θρώπινο κεφάλαιο, παρά το ότι δεν αποτελούν νέες εκπαιδευτικές εκφράσεις,
ωστόσο, η εφαρμογή τους, σαφώς προσδιορίζει την ανάγκη, αλλά και την προσπάθεια επαναπροσδιορισμού ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος (λειτουργία, σκοπός, ρόλος, αναμενόμενα αποτελέσματα).

. Ο φιλελευθερισμός στην εκπαιδευτική πολιτική
Οι σύγχρονες φιλελεύθερες τάσεις στην εκπαιδευτική πολιτική προσδιορίζονται από μια σειρά ρυθμιστικών ή κανονιστικών αξόνων παρέμβασης στα
εκπαιδευτικά συστήματα. ςτο πλαίσιο του παρόντος, προφανώς, προβαίνουμε
σε μια συνοπτική παρουσίαση κεντρικών, κεφαλαιώδους σημασίας, προταγμάτων μιας εκπαιδευτικής πολιτικής πρότασης που κινητοποιείται από το
πνεύμα ή ανάγεται στο πλαίσιο του φιλελευθερισμού. Προσδιορίζουμε έξι βασικούς πυρήνες δράσης του φιλελεύθερου εκπαιδευτικού λόγου της περιόδου: α)
αφετηριακή ισότητα ευκαιριών, β) ποιότητα έναντι μαζικοποίησης, γ) διάρρηξη της σχέσης πτυχίου και επαγγελματικού δικαιώματος, δ) αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού συστήματος και διαγωνισμός επιλογής εκπαιδευτικών, ε) αυστηρές επιλεκτικές διαδικασίες πρόσβασης στην γενική παιδεία και στ΄) απασχόληση και κατάρτιση.
Α) Αφετηριακή ισότητα ευκαιριών

Η παροχή του δικαιώματος για ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση δεν
εξασφαλίζει προφανώς τον ίδιο βαθμό αξιοποίησής του στο σύνολο του πληθυσμού, καθώς εμπλέκεται η ατομική ευχέρεια/ικανότητα και το ήδη κεκτημένο μορφωτικό κεφάλαιο. με τον τρόπο αυτό μετατρέπεται η έννοια της εκπαίδευσης σε κοινωνική παροχή, σε ατομικό επίτευγμα. Το αίτημα για ίσες ευκαιρίες αδυνατεί να αντιμετωπίσει και κυρίως να ικανοποιήσει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, καθιστώντας την «ισότητα» τελικά ουτοπική. Δεδομένης
της διαφορετικότητας των ατόμων, και άρα των μαθητών, οι προσφερόμενες
εκπαιδευτικές «ευκαιρίες» προσκρούουν ακριβώς σ’ αυτή τη διαφορετικότητα,
οδηγώντας σε διαφορετική «χρήση» και «εκμετάλλευσή» τους, θέση απόλυτα
συμβατή με τον φιλελευθερισμό. ςτον αντίποδα βρίσκεται ο επαναπροσδιορισμός του αιτήματος, από την «ισότητα ευκαιριών», στην αρχή για προσφορά
επιπρόσθετης αρωγής που κωδικοποιείται στην έκφραση «στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του». Η αρχή αυτή είναι περισσότερο εξισωτική, «διότι υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι είναι “πιο ίσοι” μεταξύ τους ως προς τις ανάγκες, παρά για παράδειγμα, ως προς τις ικανότητες»5.

5. BOBBiO n., Ισότητα και Ελευθερία, Εκδ. Πόλις, Αθήνα 1998, σελ. 3. ςτο ίδιο πλαίσιο
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Β) Ποιότητα εναντίον μαζικότητας

Η ανεξέλεγκτη πρόσβαση στις υψηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης, ως
συνέπεια της κατάργησης ή της χαλάρωσης των επιλεκτικών διαδικασιών,
υπονομεύει σταθερά το επίπεδο σπουδών των μαθητών, εξαιτίας της πρόσβασης μαθητών με χαμηλότερες επιδόσεις σε ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης.
Κοινός τόπος φιλελευθέρων και νεοφιλελευθέρων επιχειρημάτων εναντίον της
παροχής «ίσων ευκαιριών και αποτελεσμάτων» υπήρξε η προβαλλόμενη κινδυνολογία για την συνεχή πτώση των εκπαιδευτικών standards.
Η υιοθέτηση αυτής της θέσης έχει βασιστεί σε επιστημονικές έρευνες, που
απέδειξαν μια σταδιακή πτώση του εκπαιδευτικού επιπέδου με την κατάργηση όλων των επιλεκτικών διαδικασιών, αλλά κυρίως στην αποδοχή που τυγχάνει η δημοσίευση τέτοιων πορισμάτων, ενισχύοντας την επιχειρηματολογία
στην περιρρέουσα εκπαιδευτική ατμόσφαιρα, πως η ύπαρξη μηχανισμών
φραγμού και ελέγχου της μαθητικής ικανότητας λειτουργεί θετικά προς τον
επιδιωκόμενο στόχο ανόδου του μορφωτικού αποτελέσματος. ςαφής είναι η
προσπάθεια ενίσχυσης της εντύπωσης πως ενώ το Κράτος Πρόνοιας ενίσχυσε
τα ποσοτικά δεδομένα, ωστόσο, αποδείχθηκε αδύναμο να αντεπεξέλθει στην
ουσία των στόχων του, υπονομεύοντας τα ποιοτικά δεδομένα, εφαρμόζοντας
μια «εκπαιδευτική ανισότητα», που υποτίθεται πως καλείται να αντιμετωπίσει. με άλλα λόγια, η φιλελεύθερη προσέγγιση κρίνει πως η πτώση των εκπαιδευτικών standards οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση των απαιτήσεων,
προκειμένου να αντεπεξέλθουν και οι μαθητές με μειωμένα προσόντα. Έτσι
όμως, εγκαινιάζεται μια νέου τύπου «εκπαιδευτική ανισότητα», αυτή τη φορά
με στόχο τους «ταλαντούχους» και τους «ικανούς» αφού τους καθηλώνει και
τους εκπαιδεύει μέσα σε μια γενικότερη εκπαιδευτική μετριότητα, ελαχιστοποιώντας ουσιαστικά την εκδήλωση των προσόντων τους σε ένα εκπαιδευτικό
σύστημα που λειτουργεί με χαμηλούς εκπαιδευτικούς δείκτες.
γ) Διάρρηξη της σχέσης πτυχίου και επαγγελματικού δικαιώματος

Είναι αλήθεια ότι η λήψη πανεπιστημιακού πτυχίου συνδεόταν πάντοτε με
την εξεύρεση αντίστοιχης θέσης στην αγορά εργασίας. ςτην Ελλάδα μάλιστα, όπου η κοινωνική διαστρωμάτωση παρουσίαζε σχετική ρευστότητα, η
λήψη του πτυχίου θεωρούνταν η γέφυρα για κοινωνική άνοδο. ήταν ο μόνος

προσέγγισης και ο A. Giddens αναφέρει πως «η αξιοκρατική κοινωνία θα είναι, κατά πάσα πιθανότητα, μια κοινωνία εξαιρετικά άνιση όσον αφορά τις ατομικές επιδόσεις. ςε μια τέτοια
κοινωνική διαρρύθμιση, οι προνομιούχοι θα έχουν μοιραία τη δυνατότητα να μεταβιβάζουν τα
πλεονεκτήματα που διαθέτουν στα παιδιά τους, καταστρέφοντας έτσι την ίδια την αξιοκρατία», στο, GiDDenS A., Ο Τρίτος Δρόμος, Η ανανέωση της σοσιαλδημοκρατίας, (μτφ. Τάκης
Α.), Εκδ. Πόλις, Αθήνα 1998, σελ. 143.
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τρόπος για τα παιδιά των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων να μεταπηδήσουν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Αποτελούσε δηλαδή μοχλό κοινωνικής ανόδου και υπέρβασης των ορίων που η κοινωνική προέλευση έθετε.
Παρά τις φιλολαϊκές κοινωνικά ρυθμίσεις περαιτέρω αύξησης του αριθμού
εισακτέων στα τριτοβάθμια ιδρύματα και χαλάρωσης των επιλεκτικών διαδικασιών πρόσβασης, αλλά και την υψηλή καταγεγραμμένη ανεργία των πτυχιούχων στη χώρα, δεν προκύπτει μείωση της πίεσης για ανώτατες σπουδές.
Έτσι, λοιπόν, το μοντέλο της κοινωνικής κινητικότητας, το εφαλτήριο δηλαδή
κοινωνικής ανόδου, όπως αυτό προσδιορίζεται από την κατάληψη συγκεκριμένων επαγγελματικών θέσεων, φαίνεται να χάνει σταδιακά την ισχύ του, εισάγοντας άλλα, επιπρόσθετα, κριτήρια, που προφανώς δεν αναφέρονται μόνο ή
αποκλειστικά σε εκπαιδευτικά αγαθά. Είναι ιδιαίτερα σημαντική, η επισή-

. ΠυΡγΙωΤΑΚΗς Ι.Ε., «θετικές πλευρές του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος: η αμφισβήτηση, ο λόγος και ο αντίλογος» στο μεταπολίτευση & Εκπαιδευτική Πολιτική (Επιμ.
Χαραλάμπους Δ.), Εκδόσεις Ελληνικά γράμματα, Αθήνα 00, σσ. 90-91.
. Ο γράβαρης Δ. περιγράφει ακριβώς τη μεταπολιτευτική περίοδο των σημαντικών οικονομικών μεταβολών με άμεσο αντίκτυπο στην απασχόληση, την ετεροαπασχόληση και την
ανεργία των πτυχιούχων. «Οι απόφοιτοι της γενικής κατεύθυνσης της δεύτερης βαθμίδας
(απόφοιτοι εξατάξιου γυμνασίου αρχικά και λυκείου μετέπειτα) είχαν περισσότερες ευκαιρίες
είτε για μια καλύτερη θέση απασχόλησης είτε για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια και
κυρίως στην ανώτατη πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Αλλά και εκεί τα πράγματα δεν χαρακτηρίζονταν από ομοιογένεια, αφού με την εξαίρεση εκείνων των ανώτατων ιδρυμάτων με σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό (πολυτεχνικές σχολές, ιατρικές σχολές, νομικές σχολές,
γεωπονικές σχολές) οι περισσότεροι πτυχιούχοι κατέληγαν σε υπαλληλικές θέσεις του δημοσίου και σε ένα μικρότερο ποσοστό του ιδιωτικού τομέα με απαιτήσεις σαφώς κατώτερες των
προσόντων και των δεξιοτήτων που είχαν αποκτηθεί. Δεν θα απείχε πολύ από την πραγματικότητα εάν υποστηρίζαμε ότι ένα μεγάλο μέρος της ανώτατης εκπαίδευσης ήταν συνηθισμένο να καταρτίζει δημόσιους υπαλλήλους και στην καλύτερη περίπτωση μεσαία στελέχη για
τη δημόσια διοίκηση. Η συνάφεια, επομένως, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την παραγωγική δομή της ελληνικής οικονομίας υπήρξε για αρκετές δεκαετίες ιδιαίτερα ασθενής. μάλιστα για το φοιτητικό κίνημα της πρώτης περιόδου της μεταπολίτευσης ένα από τα κύρια αιτήματα υπήρξε η “σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή”. [...] Η περίοδος, ωστόσο,
κατά την οποία θεσμοθετούνται αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι για την ελληνική οικονομία μια
περίοδος βαθιάς αποβιομηχάνισης, με αποτέλεσμα, ενώ από την πλευρά της προσφοράς να
υπάρχουν τα άτομα με τις κατάλληλες ειδικότητες για τη στελέχωση της παραγωγικής δομής, από την πλευρά της ζήτησης να μην υπάρχουν οι διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης. Το
πρόβλημα αυτό καθίσταται, μάλιστα, εντονότερο από τη στιγμή που έχει ήδη αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. για μια δεκαετία περίπου, το κενό αυτό
στη ζήτηση έρχεται να καλύψει ο δημόσιος τομέας, έχοντας ως βασικό μέλημα και προτεραιότητα τη συγκράτηση του ποσοστού ανεργίας, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να αποτρέψει
την αύξηση του ποσοστού των ετεροαπασχολούμενων μεταξύ των πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». γΡΑΒΑΡΗς Δ., «Η φυσιογνωμία της μεταπολιτευτικής περιόδου: το μεταρρυθμιστικό φαινόμενο» στο μεταπολίτευση & Εκπαιδευτική Πολιτική (Επιμ. Χαραλάμπους Δ.), Εκδόσεις Ελληνικά γράμματα, Αθήνα 00, σσ. 4-5.
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μανση του μ. Κασσωτάκη8, που αναγνωρίζει «εξωεκπαιδευτικούς παράγοντες» ως περισσότερο καθοριστικούς των εκπαιδευτικών.
Δ) Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος

ςταθερές συστάσεις των διεθνών οργανισμών εκτίμησης και αποτίμησης
των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων υπήρξαν καθ’ όλη την περίοδο που
προηγήθηκε η ανάγκη αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Αντίστοιχες
προσπάθειες εντάχθηκαν σταδιακά είτε σε επίπεδο ρητορείας (Προγραμματική Πρόταση ΠΑ.ςΟ.Κ. το 1991) και αφορούσε σε επίπεδο σχολικής μονάδας
και εκπαιδευτικής περιφέρειας, είτε σε πραγματικό επίπεδο πολιτικής εφαρμογής κατά τα έτη 1990-3 από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το
γνωστό Π.Δ. 30/1993 που τελικά δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
Το ζήτημα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, είτε των εκπαιδευτικών, είτε επίτευξης των minimum standards των μαθητών και των εκπαιδευτικών μονάδων, εμπεριέχει μια σαφή ιδεολογικοπολιτική αντιπαράθεση. Η
έννοια της αξιολόγησης εκ των πραγμάτων κατατάσσει μαθητές, εκπαιδευτικούς, διευθυντές και σχολικές μονάδες σε αξιολογικές βαθμίδες με κριτήριο
την επίτευξη κάποιων συγκεκριμένων ή αφηρημένων ποσοτικών στόχων,
εντατικοποιεί το πρόγραμμα σπουδών, ακυρώνει βασικές παραδοχές της παιδαγωγικής επιστήμης, αποξενώνει το εκπαιδευτικό προσωπικό από τη διαδικασία της μάθησης κ.α. Η αξιολόγηση δεν είναι μια ουδέτερη ιδεολογική διαδικασία. Η φιλελεύθερη πολιτική θεωρία και ακολούθως η αντίστοιχη εκπαιδευτική πολιτική βασίστηκε σε έννοιες και προτάσεις που πηγάζουν από την
εφαρμογή μιας τυπικής ή άτυπης αξιολόγησης. Η νοηματική αποκωδικοποίηση εκφράσεων όπως «καθένας με την αξία του», «καθένας με τις ικανότητές
τους και τις επιθυμίες του» και η πρόταξη της αριστείας και της επίτευξης
εκπαιδευτικών standards σηματοδοτούν ακριβώς την εφαρμογή μιας σειράς
αυστηρών επιλεκτικών διαδικασιών πρόσβασης στις ανώτερες βαθμίδες εκ-

8. «Η σημαντικότητα του ρόλου της εκπαίδευσης ως μηχανισμού κοινωνικής κινητικότητας και οικονομικής επιτυχίας έχει μειωθεί. Είναι δε πιθανόν ότι θα μειωθεί στο άμεσο μέλλον
ακόμη περισσότερο. Η μείωση αυτή ενδυναμώνει σταδιακά το ρόλο που διαδραματίζουν στη
διάρθρωση του κοινωνικού σώματος εξωεκπαιδευτικοί παράγοντες (κοινωνική καταγωγή,
κοινωνικές διασυνδέσεις και γνωριμίες, διαδοχή εργασίας γονέων, κληρονομική μεταβίβαση
αγαθών κτλ.) και υποβαθμίζει αντίστοιχα τον κοινωνικό ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος
και κατ’ επέκταση και των εκπαιδευτικών μηχανισμών επιλογής (...) για τους παραπάνω
λόγους είναι πιθανόν να αυξηθεί στο μέλλον ακόμη περισσότερο η ανισότητα των ευκαιριών
κοινωνικής επιτυχίας που προσφέρεται σε άτομα ίδιου εκπαιδευτικού επιπέδου, αλλά διαφορετικής κοινωνικής προέλευσης». ΚΑςςωΤΑΚΗς μ., «Η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η εκπαιδευτική κρίση στην Ελλάδα», στο ΠυΡγΙωΤΑΚΗς Ι.Ε. - ΚΑΝΑΚΗς Ι.Ν. (επιμ.)
Παγκόσμια Κρίση στην Εκπαίδευση, Εκδ. γρηγόρη, Αθήνα 199, σ. 81.
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παίδευσης ή «βίαιης» νομιμοποιημένης ώθησης στον παράλληλο κλάδο της
γενικής εκπαίδευσης, την τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση. Και παρά την
κοινή παραδοχή πως το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν χαρακτηρίζεται
διαχρονικά για την ταξική του διάρθρωση και οικοδόμηση, εντούτοις, είναι
ακριβής η κριτική επιστημονική θεώρηση για τη μετατροπή των κοινωνικών
ανισοτήτων σε εκπαιδευτικές και το νομιμοποιητικό χαρακτήρα των αυστηρών επιλεκτικών διαδικασιών, πολλώ δε μάλλον όταν αυτές αφορούν την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ε) Αυστηρές επιλεκτικές διαδικασίες πρόσβασης στην γενική παιδεία

Δεδομένης της παραδοχής του φιλελεύθερου επιχειρήματος πως όλοι οι
μαθητές δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για ανώτερες σπουδές, επιχειρήθηκε, και στην Ελλάδα, ο έλεγχος μαθητικής ροής προς τις ανώτερες βαθμίδες
εκπαίδευσης ή η βίαιη ώθηση προς τον παράλληλο, υποτιμημένο, κλάδο της
τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι αυστηρές επιλεκτικές διαδικασίες
μετάβασης από τη μια βαθμίδα εκπαίδευσης στην επόμενη, η εφαρμογή ενός
αυστηρού numerus clausus εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η εφαρμογή εννοιών «ισότητα ευκαιριών», αλλά όχι «θετικών διακρίσεων» υπέρ των
μειονεκτούντων κ.α. παρείχαν τις προϋποθέσεις ελέγχου και προσδιορισμού
του μαθητικού δυναμικού που θα αποκτούσε πρόσβαση στη γενική παιδεία.
Οι ανάγκες ιδιαίτερα της οικονομίας και της παραγωγής για ευέλικτο εργατικό δυναμικό, με υποτυπώδη επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση,
και προφανώς με μειωμένα ή μηδαμινά εργασιακά δικαιώματα, απαιτούσαν
την εξαγωγή από το εκπαιδευτικό σύστημα κατάλληλου εργατικού δυναμικού με κεκτημένο προσόν ένα απολυτήριο Λυκείου γενικής παιδείας ή ενός
ελάχιστου πρώτου επιπέδου αρχικής τεχνικής κατάρτισης. Βασιζόμενα σε ένα
ελάχιστο επίπεδο γνώσεων θα υπόκεινται σε διαρκείς ή δια βίου διαδικασίες
κατάρτισης και εκπαίδευσης, ανταποκρινόμενο στις εξελισσόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας.
ςτ΄) Απασχόληση και κατάρτιση

ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 ο Ο.Ο.ς.Α. με εκθέσεις-συστάσεις προς τις χώρες μέλη του προσδιόρισε τις «δέουσες» μεταβολές των πολιτικών αγοράς εργασίας. Προέτρεπε έτσι, η εκπαιδευτική πολιτική να συνδεθεί
ή να συμπορευθεί με τις ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων. Οι συστάσεις εξειδικεύθηκαν σε συγκεκριμένες στοχεύσεις προεξάρχουσας της δημιουργίας ενός ευέλικτου εργατικού δυναμικού που θα κατέχει μια ορισμένη
ποσότητα εξειδικευμένης γνώσης, τέτοιας που θα του επιτρέπει ή θα του επιβάλλει κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου να ανανεώνει και να επικαιροποιεί τις δεξιότητές του καθιστώντας το ευέλικτο και προσαρμόσιμο στις νέες τάσεις και εξελίξεις της οικονομίας και της παραγωγής, ως φυσικό επακό-
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λουθο της ραγδαία μεταβαλλόμενης τεχνολογικής εξέλιξης. Το διαφοροποιημένο μοντέλο εργατικού δυναμικού σταδιακά θα αντιπαρατεθεί με τη διαρθρωτική κυρίως τύπου ανεργία παράλληλα με τις διαφοροποιημένες πολιτικές
αγοράς εργασίας, καθιστώντας διαρκή και αναγκαία τη διά βίου εκπαίδευση,
αλλά και αναχρονιστική τη σταθερή εργασιακή σχέση έναντι της ευέλικτης
απασχόλησης, μερικής ή ολικής. Οι πολιτικές αγοράς εργασίας αποτέλεσαν
ένα πεδίο αντιπαράθεσης και ζύμωσης πολιτικών και κοινωνικών ιδεών, αλλά
και οικονομικών συμφερόντων.

3. Το «εκσυγχρονιστικό» όραμα του γ. Αρσένη
Παρά την πολυσχιδή πολιτική προσωπικότητα και δραστηριότητα του γ.
Αρσένη στην ελληνική πολιτική σκηνή, σταθμός της πολιτικής του σταδιοδρομίας υπήρξε η περίοδος άσκησης καθηκόντων υπουργού Παιδείας (199000) για μια σειρά λόγων. Αναμφίβολα η τοποθέτησή του στο υπουργείο
Παιδείας αποτελούσε μια δική του πολιτική επιλογή παρακαταθήκης, καθώς
εξερχόμενος από τον εκλογικό ανταγωνισμό για την αρχηγία του ΠΑ.ςΟ.Κ.
είχε ισχυροποιηθεί εσωκομματικά σημαντικά, είχε στηρίξει την εκλογή του νικητή των εκλογών (Κ. ςημίτη), αλλά κυρίως είχε ο ίδιος συγχρονιστεί, ίσως
από χρόνια, στο πολιτικό διακύβευμα του «εκσυγχρονισμού» της χώρας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ομιλία του ως υΠΕΠθ, καθώς, ενώ
ακόμα η κυβέρνηση διανύει τις πρώτες ημέρες της, ανακοινώνει ουσιαστικά
την πρόθεσή του να μεταρρυθμίσει συνολικά το εκπαιδευτικό σύστημα της
χώρας. Το σύνολο σχεδόν των ρυθμίσεων που θα προκύψουν, κατά την επόμενη τετραετία, έχουν ήδη ανακοινωθεί από την πρώτη, πανηγυρική, διακήρυξη
των προγραμματικών δηλώσεων. Η διακήρυξη της παιδείας «ανοικτών οριζόντων»9, πραγματώνεται στις 1 Οκτωβρίου 199, καθώς λίγους μήνες αργό-

9. Ο υΠΕΠθ γ. Αρσένης ρητά ορίζει την ανάγκη αναπροσαρμογής (δομικής) του εκπαιδευτικού συστήματος, προκειμένου να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά στις νέες διαμορφούμενες
συνθήκες σε παγκόσμιο και κυρίως ευρωπαϊκό περιβάλλον. μοχλός ανάπτυξης και μεταβολής των οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων ορίζεται η παιδεία. Ο στόχος της πραγματικής και οικονομικής σύγκλισης των κρατών-μελών της ευρωπαϊκής οικογένειας, προσδιορίζει έναν βαρύνοντα ρόλο για την παιδεία, προκειμένου να ικανοποιηθεί μια σειρά κοινωνικών
και οικονομικών αναγκαιοτήτων, στο νέο περιβάλλον που θα χαρακτηρίζεται από ανταγωνιστικότητα, προκλήσεις, ευκαιρίες και πρόοδο. Έτσι, ο προσδιορισμός του νέου ρόλου της παιδείας προκύπτει από την ερμηνευτική (πολιτική) προσέγγιση των νέων δεδομένων, όπου «ο
κόσμος προχωράει σε μια νέα εποχή νέων οριζόντων, που χαρακτηρίζεται από τον ανταγωνιστικό της χαρακτήρα σε όλες τις εκφάνσεις των διεθνών συναλλαγών και από το νέο τεχνολογικό χαρακτήρα της παραγωγής, που βασίζεται στην επένδυση στη γνώση. Τόσο το ανταγωνιστικό κλίμα, όσο και οι ταχύτατες αλλαγές της τεχνολογίας, δημιουργούν νέες προκλή-
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τερα θα αποτελέσει και επίσημα τον συμβολικό τίτλο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που θα θεσμοθετηθεί.
Η διάθεση ανατροπής θεσμών καθιερωμένων για δεκαετίες στον χώρο της
παιδείας, αναδεικνύεται με κάθε δυνατή σαφήνεια λόγου, ιεραρχώντας την
παιδεία στις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης, ως μέσο και απαραίτητο
μεταβατικό στάδιο της στρατηγικής συνολικού εκσυγχρονισμού της χώρας.
Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του επόμενου έτους, που θα φέρουν σε σύγκρουση την πολιτική ηγεσία και γενικότερα την κυβέρνηση με τον μαθητικό
πληθυσμό και τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερης
βαρύτητας. Η αναμενόμενη σύγκρουση φαίνεται πως δεν πρόκειται να κάμψει
την πολιτική βούληση της κυβέρνησης, δηλώνοντας έτοιμη να συγκρουστεί με
συντεχνιακές νοοτροπίες10.

4. Η αποτίμηση της εκπαιδευτικής πολιτικής του γ. Αρσένη
Τον Δεκέμβριο του 1998, το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων έχει ολοκληρώσει τον κύκλο μεταρρύθμισης της μέσης Εκπαίδευσης, που περιελάμβαναν τον Ν. 55/98 και τον Ν. 40/98 και αποτιμά το
πλαίσιο που διαμορφώθηκε, με την έκδοση ενός επικοινωνιακού / ενημερωτικού τεύχους με τον τίτλο Οκτώβριος 199 - Οκτώβριος 1998, μεταρρυθμίζοντας την Παιδεία. ως βασικές αρχές της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης

σεις για τη διαμόρφωση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των χωρών και για τη συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωση του ατόμου (...) για την Ελλάδα οι νέες συνθήκες, που διαμορφώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο με έμφαση στην επένδυση στη γνώση, δημιουργούν θετικές προοπτικές, αρκεί να εκμεταλλευθούν έγκαιρα τις ευκαιρίες που μας προσφέρονται (...) μόνο μέσω
της ριζικής αναβάθμισης της παιδείας θα καταστεί δυνατόν να απαντήσουμε στην ανάγκη για
διεύρυνση και αναδιάρθρωση της παραγωγής και για αύξηση της απασχόλησης, ώστε ν’
ανταγωνιστούμε ισότιμα στη νέα Ευρώπη». Πρακτικά Βουλής, θ΄ Περίοδος (Προεδρευόμενης
Δημοκρατίας), ςύνοδος Α΄, ςυνεδρίαση ςτ΄, ςάββατο 1 Οκτωβρίου 199, σελ.84.
10. Η πρόθεση μεταρρύθμισης της παιδείας, γνωρίζει ο υΠΕΠθ και προφανώς ο Πρωθυπουργός πως προϋποθέτει την υπέρβαση κατεστημένων νοοτροπιών και θεσμικών κατοχυρώσεων, ενός εκπαιδευτικού συστήματος που δεν ανταποκρίνεται στον νέο βαρύνοντα ρόλο που
του αναγνωρίζεται ή που καλείται να διαδραματίσει. Έτσι, ο υΠΕΠθ, ρητά προσδιορίζει την
αποφασιστικότητα της κυβέρνησης, ανάγοντας τη μεταρρύθμιση της παιδείας σε εθνική προτεραιότητα. «για την κυβέρνηση, επομένως, η παιδεία αποτελεί εθνική προτεραιότητα υψίστης σημασίας, γεγονός το οποίο θα εκφρασθεί σε όλα τα επίπεδα και θα υποστηριχθεί με όλα
τα διαθέσιμα μέσα. για να προχωρήσουμε με αποφασιστικά βήματα στην απαιτούμενη ριζική
αναβάθμιση της παιδείας, πρέπει να κάνουμε την αναγκαία υπέρβαση. με νοοτροπίες του
χθες, με ξεπερασμένους μηχανισμούς λειτουργίας δεν μπορούμε να στηρίξουμε την παιδεία
που μας χρειάζεται και μας αξίζει για την κοινωνία του 1ου αιώνα». Πρακτικά Βουλής, θ΄
Περίοδος (Προεδρευόμενης Δημοκρατίας), όπ.π., σελ. 85.
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τίθενται11: α) κατοχύρωση του κοινωνικού δικαιώματος στην εκπαιδευτική
πρόσβαση, β) διεύρυνση εκπαιδευτικών επιλογών, γ) διά βίου εκπαίδευση, δ)
παιδεία και διασφάλιση επαγγελματικών δικαιωμάτων: δυο διαφορετικές προκλήσεις και ε) υψηλή ποιότητα στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Η πρώτη αρχή αναφέρεται στην «απρόσκοπτη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό
σύστημα». Αξιωματική αρχή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης είναι «η κατάργηση του εκπαιδευτικού αποκλεισμού σ’ όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης» θέση που δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται κατά την πλήρη εφαρμογή της
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Η σύσταση του ολοήμερου νηπιαγωγείου και
δημοτικού σχολείου, η δημιουργία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, η ενισχυτική διδασκαλία, η «κατάργηση» του κλειστού αριθμού εισακτέων και η ανάπτυξη ευέλικτων προγραμμάτων μετεκεπαίδευσης, επιμόρφωσης και επανακατάρτισης ανεξαρτήτων ηλικίας δεν αρκούν για να αποκρύψουν την ταξικότητα της εκπαίδευσης και τον φιλελεύθερο προσανατολισμό της.
Το σχολικό έτος 1999-000, με πλήρη πλέον εφαρμογή της εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης ως προς τις επιλεκτικές διαδικασίες μετάβασης εντός των τάξεων του Λυκείου, τα στατιστικά δεδομένα αποτυπώνουν το νέο τοπίο που διαμορφώνεται με τις συνεχείς εξετάσεις. Προς επίρρωση των ενστάσεων της εκπαιδευτικής κοινότητας η Ο.Λ.μ.Ε. δημοσιεύει αναλυτικούς στατιστικούς πίνακες1 αποτελεσμάτων εξετάσεων Λυκείου για το σχολικό έτος 1999-000
παραθέτοντας και συγκριτικά αποτελέσματα ως προς το παρελθόν. [Βλ. Πίνακες 1,  στο Παράρτημα].
Η δεύτερη αρχή, της «διεύρυνσης των εκπαιδευτικών επιλογών», αναφέρεται σε μια ποικιλία προσφερόμενων δυνατοτήτων εκπαιδευτικής εξέλιξης,
ώστε «κάθε πολίτης να μπορεί να επιλέγει τον τόπο, το χρόνο και το εύρος της
εκπαίδευσης και κατάρτισής του, ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει στις επαγγελματικές, οικονομικές και κοινωνικές του επιδιώξεις». ς’ αυτό το πλαίσιο
εντάσσεται η δυνατότητα των μαθητών Λυκείου να επιλέγουν μαθήματα και
κατευθύνσεις, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά και τις κλίσεις τους, όπως και
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με τα ευέλικτα προγράμματα σπουδών, την κινητικότητα των φοιτητών και καθηγητών και τον εμπλουτισμό των προγραμμάτων σπουδών.
ωστόσο, και σε αυτό το επίπεδο, ο δηλωμένος ρητά αυστηρός επιλεκτικός
χαρακτήρας του Λυκείου, δεδομένων και των ήδη πρώτων του αποκλεισμών,
ουσιαστικά ανακατευθύνει «βίαια» και όχι ως αποτέλεσμα ατομικής επιλο-

11. υΠ.Ε.Π.θ., Οκτώβριος 199 - Οκτώβριος 1998, μεταρρυθμίζοντας την Παιδεία, Δεκέμβριος 1998, σσ. 8-10.
1. Ο.Λ.μ.Ε., υπόμνημα του Δ.ς. της ΟΛμΕ, «Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση»: Η σκληρή
πραγματικότητα και προτάσεις διεξόδου.
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γής στο παράλληλο τεχνικοεπαγγελματικό δίκτυο και σε υποβαθμισμένες
μεταλυκειακές σπουδές (Ι.Ε.Κ.).
Η αρχή της «διά βίου εκπαίδευσης» αποτελεί την απάντηση σε μια κοινωνική και κυρίως οικονομική πραγματικότητα, παρέχοντας τη δυνατότητα αυτοπραγμάτωσης με την πνευματική ανάπτυξη, αλλά προσφέροντας ταυτόχρονα συνεχή ανώτερη μαθησιακή ενίσχυση, ικανή να προσαυξάνει τα επαγγελματικά εφόδια των νέων και να εξασφαλίζει περαιτέρω κατάρτιση και
εξειδίκευση για την επαγγελματική του προσαρμογή στις νέες εξελίξεις της
παραγωγής.
Πρόκειται πράγματι για προγράμματα σπουδών, κυρίως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και τα Προγράμματα
ςπουδών Επιλογής, όπου, όμως, στα μεν πρώτα τίθενται όροι και προϋποθέσεις εισαγωγής κοινωνικοί και οικονομικοί, ενώ στα δε δεύτερα το νομοθετικό
πλαίσιο είναι ασαφές και η βούληση των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων να τα ενσωματώσουν ως παράλληλα προγράμματα αμφισβητείται για χρόνια παρά τη
γενναία τους χρηματοδότηση.
Η τέταρτη αρχή, «παιδεία και διασφάλιση επαγγελματικών δικαιωμάτων:
δύο διαφορετικές προσκλήσεις», συντελεί στην εμπέδωση του νέου πνεύματος
κατάργησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων ως αποτέλεσμα κατοχής
πτυχίου. Έτσι, στο νέο περιβάλλον, η αναμενόμενη τακτική αλλαγή επαγγελματικής δραστηριότητας, προσδιορίζει την απαίτηση ευελιξίας στις παρεχόμενες γνώσεις, συνεχή κατάρτιση και εξειδίκευση, διά βίου μάθηση. Ρητά
ορίζεται πως «η αποδοχή αυτής της αρχής σημαίνει ότι το εκπαιδευτικό σύστημα, και ιδιαίτερα η τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν λειτουργεί ούτε ως μηχανισμός επιλογής για περιορισμό της εισόδου νέων πτυχιούχων στην αγορά εργασίας, αλλά ούτε και ως μηχανισμός εξασφάλισης επαγγελματικών δικαιωμάτων»13, στο πρότυπο που ίσχυε έως προσφάτως, με όλες τις παρενέργειες
που παρατηρήθηκαν.
Το κείμενο αποτίμησης ορίζει επακριβώς με σαφήνεια την άρση κάθε εργασιακού δικαιώματος από την πολιτεία έναντι των πτυχιούχων, υποβαθμίζοντας το ίδιο το παρεχόμενο προσόν. ςτο νέο περιβάλλον, με όρους της αγοράς
θα πραγματώνεται ο μηχανισμός επιλογής προσωπικού, θέτοντας και επικαιροποιώντας τα κατάλληλα μορφωτικά εφόδια και δεξιότητες του αναγκαίου
προσωπικού. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να σημειώσουμε πως η σχέση πτυχίου
και επαγγελματικής αποκατάστασης είχε διαρραγεί ήδη τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας μιας σειράς λόγων, μεταξύ των οποίων η γνωστική αναντιστοιχία των πτυχίων προς τη ζήτηση, η ανισόρροπη ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα

13. υΠ.Ε.Π.θ., Οκτώβριος 199 - Οκτώβριος 1998, μεταρρυθμίζοντας την Παιδεία, Δεκέμβριος 1998, σελ. 9.
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ως προς το δημόσιο κ.α., με αποτέλεσμα, τελικά, η κατοχή πτυχίου να οδηγεί
σε επαγγελματική κατοχύρωση μόνο στα λεγόμενα δημοσιοϋπαλληλικά
επαγγέλματα και δη στα καθηγητικά.
με βάση αυτή τη συλλογιστική, προωθεί το επιχείρημα πως «τα κλειστά
εκπαιδευτικά συστήματα, δεν μπορούν πλέον να αποτελούν λύση. Η ελεύθερη
πρόσβαση στη γνώση αποτελεί ουσιώδες χαρακτηριστικό της δημοκρατίας
της γνώσης, αλλά και της ίδιας της πολιτικής δημοκρατίας»14, κάνοντας έμμεσες αναφορές στην ισότητα μορφωτικών ευκαιριών και στην εγκαθίδρυση
μιας γενικής ανθρωπιστικής παιδείας σε όλο τον πληθυσμό. Είναι κρίσιμο
ωστόσο να σημειώσουμε, πως η θεσμοθέτηση των αυστηρών εξετάσεων από
την Α΄ στην Β΄ Λυκείου, σε πρώτη φάση, δίχως δυνατότητα επανεξέτασης για
τους μετεξεταστέους, δεν προσδιορίζει επακριβώς την επίτευξη του στόχου
των «ίσων ευκαιριών» και της γενικής παρεχόμενης παιδείας στους πολίτες.
ςε δεύτερη δε φάση, η σημασία της βαθμολογίας στις εξετάσεις της Β΄ και γ΄
Λυκείου, με πολλαπλές εξεταστικές διαδικασίες, θέτει σοβαρούς ταξικούς
φραγμούς για μια ανεμπόδιστη εκπαιδευτική πορεία προς το αναβαθμισμένο
απολυτήριο Λυκείου, γεγονός που τεκμαίρεται από την κοινωνική προέλευση15
των μετεξεταστέων μαθητών του Λυκείου κατά την πρώτη φάση εφαρμογής
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.
Ο γ. Αρσένης σε μια προσπάθεια αποτίμησης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 199, διατυπώνει τη θέση πως «το πανεπιστήμιο δεν κάνει
επαγγελματικό προγραμματισμό και δεν έχει σχέση με τα επαγγελματικά
δικαιώματα. Το αν θα γίνεις γιατρός, το αν θα γίνεις δικηγόρος ή αν θα γίνεις
καθηγητής μαθηματικών, αυτό δεν θα το αποφασίσει το πανεπιστήμιο. Αυτό
θα αποφασιστεί μέσα από τις διαδικασίες της παραγωγής»1.
Η πέμπτη αρχή, «υψηλή ποιότητα στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών», αναφέρεται στην ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης, τον διοικητικό εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και φυσικά την αξιολόγησή
του, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός υψηλού ποιοτικού περιεχομένου παρεχόμενου κοινωνικού αγαθού. Όπως αναφέραμε και αρχικά, η υψη-

14. ΑΡςΕΝΗς γ., «Η κοινωνική και πολιτική διάσταση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης», στο περ. Έκφραση, Τ. 8, Νοέμβριος 1998, σελ. 19.
15. ςύμφωνα με τα στοιχεία της Ο.Λ.μ.Ε. η απόρριψη μαθητών Β΄ Λυκείου στο Λεκανοπέδιο Αττικής αγγίζει το 31% στο Κερατσίνι, το 38% στον μαραθώνα, το 9% στο Πέραμα,
ενώ στον αντίποδα 10,4% στο Χαλάνδρι, 8,% στα μελίσσια, % στο Παλαιό Ψυχικό και μόλις % στον Διόνυσο.
1. ΑΡςΕΝΗς γ., «Εισήγηση στο Διεθνές ςυνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», ΙΒ΄ Διεθνές ςυνέδριο, (Χατζηδήμου Δ., Ταρατόρη Ε., Βιτσιλάκη Χρ., Χατζηδήμου Κ., επιμέλεια πρακτικών), Αθήνα 008, Εκδ. Ατραπός, σελ. 4.
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λή ποιότητα για τη φιλελεύθερη θεωρία προϋποθέτει και τον περιορισμό πρόσβασης του μαθητικού δυναμικού, τη διαρκή εφαρμογή επιλεκτικών διαδικασιών, τον έλεγχο της αξίας καθενός κ.ά. που ήδη αναλύθηκαν προηγούμενα.
Η εξασφάλιση χρηματοδότησης δεν αναφέρεται σε κρατική οικονομική
στήριξη με χρονικό ορίζοντα αυτόνομης θεσμοθέτησης, αλλά στην ένταξη των
δράσεων σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και συγκεκριμένα στο
«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης» ύψους 580 δισ. δραχμών, αμφιβόλου διάρκειας και προοπτικής
(όπως στην περίπτωση των Π.ς.Ε.). Παράλληλα, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, που δεν πραγματώθηκε ποτέ, δίχως νόρμες επιμόρφωσης και επένδυσης στο υφιστάμενο εκπαιδευτικό δυναμικό, συνάμα προς τη
διεξαγωγή διαγωνισμού πρόσληψης, αναμφίβολα σε μάκρος χρόνου θα οδηγούσε σε κοινωνική και εκπαιδευτική απαξίωση του εκπαιδευτικού προσωπικού που θα αποτύγχανε στην αξιολόγηση και θα καθιστούσε κοινωνικά αποδεκτή και δίκαιη την αντικατάστασή του από «ικανότερους» ή περισσότερο
«άξιους».
Κεντρική επιλογή, με ιδιαίτερα θετικές κοινωνικές αποδοχές, αναδείχθηκε
στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση η αύξηση του αριθμού εισακτέων στα τριτοβάθμια ιδρύματα, έως την κατάργηση του numerus clausus το 000. ωστόσο,
η κατάργηση του numerus clausus ως μέσο επίτευξης των ίσων ευκαιριών, δεν
στηρίζεται στην κατάργηση των επιλεκτικών διαδικασιών πρόσβασης, αλλά
στον αυστηρό προηγούμενο έλεγχο εντός του Λυκείου των μαθητών που θα
φθάνουν να διεκδικούν το δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Πρόκειται για μια πρωθύστερη πρώιμη επιλεκτική διαδικασία που ελέγχει την
«αξία» και νομιμοποιεί κοινωνικά και εκπαιδευτικά τον αποκλεισμό ως φυσικό και δίκαιο.

ςυμπέρασμα
Ο εκπαιδευτικός λόγος του γ. Αρσένη, αλλά και η γενικότερη ακολουθούμενη εκπαιδευτική πολιτική του ιδίου και της κυβέρνησης είναι εμποτισμένη
από τη φιλελεύθερη θεωρία και θεώρηση. για πρώτη φορά διακρίνονται εμφανώς στον εκπαιδευτικό λόγο κυβερνητικού μέλους του ΠΑ.ςΟ.Κ. επιχειρήματα, ιδέες και ρυθμίσεις εμφανώς ενταγμένες σε μια φιλελεύθερη αντίληψη για
την εκπαίδευση και την παιδεία εν γένει. Ιδιαίτερα στη σύντομη εμβάθυνση
και επεξεργασία των κεντρικών ιδεολογικών και πολιτικών τομών της προωθούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής διαφάνηκαν ρητά οι επιρροές του φιλελευθερισμού. Παράλληλα, προς επίρρωση της συμπερασματικής πρότασης, σαφές κριτήριο αποτέλεσε η συνολική κριτική αποτίμηση του αντίπαλου πολιτικού δέους, της Νέας Δημοκρατίας. Η «αμηχανία» του κόμματος στην εφαρ-
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μογή εκπαιδευτικών πολιτικών της επιλογών και προθέσεων επί έτη ήταν πασιφανής, τόσο κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων, όσο και την περίοδο εφαρμογής τους, αδυνατώντας να συνταχθεί πολιτικά ή να υιοθετήσει κριτική και
επιχειρήματα κατά των πολιτικών Αρσένη και παρά την διαρκώς αυξανόμενη
συνδικαλιστική, κυρίως, αντίδραση.
Είναι δε ενδεικτικό πως η κριτική που ασκήθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή του μετέπειτα Ν. 55/9 από τον βασικό εισηγητή της
Ν.Δ. Αν. Καραμάριο συχνά βρισκόταν σε πλήρη αντιδιαστολή με εκπροσώπους του κόμματος, όπως ο Β. Κοντογιαννόπουλος, που είχε ασκήσει κυβερνητικά καθήκοντα στο υπουργείο Παιδείας επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και είχε ενσωματώσει στην ατομική εκπαιδευτική πολιτική1 του αντίληψη προτάσεις αντίστοιχες του Ν. 55/9.
Ο εκσυγχρονισμός της πολιτικής ιδεολογικοπολιτικής τοποθέτησης του
ΠΑ.ςΟ.Κ. συμπεριελάμβανε σημαντικές ακυρώσεις πρωθύστερων θέσεων και
ο γ. Αρσένης αποτέλεσε έναν σημαντικό παράγοντα αυτής της μετακίνησης
ή μετάβασης στο νέο περιβάλλον. Η επιλογή του από τον Πρωθυπουργό εμπεριείχε προφανώς τη βούληση, τις γνώσεις και τη θέληση του γ. Αρσένη να
ανανεώσει το εκπαιδευτικό σύστημα υιοθετώντας μια εκπαιδευτική πολιτική
που στα καίρια σημεία της χαρακτηρίζεται ως φιλελεύθερη.
Παράλληλα, ο ριζοσπαστισμός είναι εγγενής στον πολιτικό λόγο του γ.
Αρσένη. Παγιωμένες θέσεις και αντιλήψεις του πολιτικού συστήματος, της
κοινωνίας και των ομάδων ενδιαφέροντος βρίσκονται σε ευθεία αντίρροπη κατεύθυνση. Δεν πρόκειται για απλές ρυθμιστικές αλλαγές στο τοπίο της εκπαίδευσης, αλλά για συνολική μεταβολή σταθερών και δεδομένων αντιλήψεων, κεκτημένων, προνομίων και σχέσεων της κοινωνίας με το κράτος, τους
θεσμούς και τους εκπροσώπους του στο πολιτικό σύστημα. Οι προτάσεις του
αφορούν ανατροπή και ριζικές αλλαγές σε όλους τους τομείς, της οικονομίας,
της κοινωνίας, της εκπαίδευσης. Αφορούν πρωτίστως μια διαφορετική βιωματική προσέγγιση των πολιτών επί του δικού τους μέλλοντος και των συνθηκών
δραστηριοποίησής τους σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Η επιλογή σύγκρουσης με το συνδικαλιστικό κίνημα, ως αποτέλεσμα άρσης της γραμμικής σχέσης πτυχίο-διορισμός, αποτελεί το κεντρικό πεδίο
εντοπισμού της πρόθεσης μεταβολής και των άτυπα θεσμοθετημένων διαδι-

1. Ο Β. Κοντογιαννόπουλος εκδίδει το 199 τις πολιτικές του απόψεις, όπου μεταξύ άλλων, για την εκπαίδευση ρητά υιοθετεί θέσεις που λίγους μήνες αργότερα εντοπίζονται και
στο Ν.55/9. Χαρακτηριστικά σημεία είναι η θέση του για διαχωρισμό μεταξύ τίτλων
σπουδών και επαγγελματικών δικαιωμάτων, αλλά και την ανάγκη κατάργησης του numerus
clausus. ΚΟΝΤΟγΙΑΝΝΟΠΟυΛΟς Β., Το αύριο δεν είναι χθες, προτάσεις και προοπτικές, Εκδ.
Libro, Αθήνα 199, σσ. 10-13.
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κασιών λήψης πολιτικών αποφάσεων. Η υπέρβαση της διαμεσολάβησης του
συνδικαλιστικού κινήματος, στο οποίο εξάλλου κυριαρχεί η φίλα προσκείμενα
συνδικαλιστική παράταξη του ΠΑ.ςΟ.Κ., σηματοδοτεί τη μεταβολή του μοντέλου διακυβέρνησης, αλλά και την αφετηρία πολιτικής αυτονόμησης του
συνδικαλιστικού κινήματος από πολιτικές πατρωνίες και κομματικές δεσμεύσεις. Ο ριζοσπαστικός λόγος του γ. Αρσένη βρίσκεται σε αντιδιαστολή και ευθεία σύγκρουση ακόμα και τμήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας του
ΠΑ.ςΟ.Κ., αλλά και της κομματικής ιεραρχίας. Η κριτική απέναντι στον γ.
Αρσένη και την εκσυγχρονιστική πολιτική αυξάνει εσωκομματικά, δεδομένης
της κοινωνικής αναταραχής και του κακού εκλογικού αποτελέσματος στις
ευρωεκλογές του 1999. Παράλληλα, τα μ.μ.Ε. διατηρούν κατά την περίοδο
των καταλήψεων και της μεγάλης απεργιακής κινητοποίησης της Ο.Λ.μ.Ε.
σε υψηλή προβολή τα ζητήματα εκπαίδευσης, συχνά υιοθετώντας τη συνδικαλιστική ρητορική18 έναντι μιας ισότιμης προβολής θέσεων και επιχειρημάτων υπουργείου και συνδικαλιστικής ηγεσίας. Ο ριζοσπαστικός ρόλος του γ.
Αρσένη στη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και του κοινωνικο-οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης της χώρας θα ακυρωθεί σε μεγάλο
βαθμό, ως ειρωνεία της πολιτικής, από την νέα κυβέρνηση του ΠΑ.ςΟ.Κ., αλλά με διαφορετικό υπουργό Παιδείας.

18. ΠΗγΙΑΚΗ Π., Εκπαιδευτική πολιτική και απεργία διαρκείας, ΟΛμΕ, 1993-199,
Εκδ. Ελληνικά γράμματα, Αθήνα 000, σ. 30.
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the area of education, and especially the educational system, has been the
starting point of mobilizing a long-established social, economic, political and
cultural environment to achieve the goals of the new international environment.
the structural changes that had to be implemented, given the objective of equal
participation in the economic Monetary Union and those which, while
significant changes were to take place in the eU, were a common understanding
of domestic political forces and civilian personnel, other than the Greek
Communist Party, and any variations mainly referred to application specialization and less to goals.
Common strategic assumptions of senior political bodies since 1993 on
education were: the need to reform the Lyceum level, to restructure higher
education in terms of the science subjects offered, the establishment of
postgraduate studies, lifelong learning and adult education, vocational training
education and training, the evaluation of the whole of the education system and
its staff, the decoupling of the degree from occupational rights, the orientation
towards the labor market. the concept of the “crisis” that dominated the
promotion and implementation of reformist or regulatory educational policy
proposals in the previous period gives its place to the modernization of the
education system.
the central orientation of the present is G. Arsenis and his educational
policy, in terms of rhetoric and action, but it is also a presumption that
education policy is a personal exercise of a person’s political will. it is obvious
and in the general climate of the period, the expectation of the political forces to
change the institutional framework of the education system, as well as its
orientation, by overcoming changes in an institutional framework.

Η διδακτική της ιστορίας μέσα στο μουσείο ςολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων



Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗς ΙςΤΟΡΙΑς μΕςΑ
ςΤΟ μΟυςΕΙΟ ςΟΛωμΟυ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝωΝ ΖΑΚυΝθΙωΝ:
Η ΧΡΟΝΟγΡΑμμΗ & ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΑ ΠΡΟγΡΑμμΑΤΑ
ΠΑΝω ςΤΑ ΕγΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙςΤΟΡΙΑς,
ΠΡωΤΟΒΑθμΙΑς & ΔΕυΤΕΡΟΒΑθμΙΑς ΕΚΠΑΙΔΕυςΗς

Κατερίνα Δεμέτη
Αρχαιολόγος - διευθύντρια μουσείου ςολωμού
και Επιφανών Ζακυνθίων

Τα τελευταία χρόνια το μουσείο ςολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων έχει
αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στον τομέα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αναπτύσσοντας τη λειτουργία του ως ένα άλλου τύπου «ανοιχτό», σε
όλες τις εκπαιδευτικές κοινότητες, ςχολείο, το οποίο μακριά από εξεταστικές
διαδικασίες και βαθμοθηρικές επιταγές, μπορεί να εμφυσήσει στην ψυχή του
νέου την αγάπη του για την ιστορία του τόπου μας και να τον βοηθήσει να κατακτήσει στερεή ιστορική γνώση, απαραίτητη στους ανιστόρητους και αντιποιητικούς καιρούς που ζούμε σήμερα.
Εκτός από το μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας και Λογοτεχνίας, για
το οποίο έχει σχεδιάσει ειδικά προγράμματα με στόχο την κατανόηση του έργου του εθνικού μας ποιητή, βασισμένα στα βιβλία της γλώσσας της
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο μάθημα της Ιστορίας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που η νέα τεχνολογία παρέχει.
Απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν του σωστού διαλόγου που ένα μουσείο
ανοίγει με την εκπαιδευτική κοινότητα είναι να ξέρει ο υπεύθυνος του μουσείου τι γνωρίζουν οι μαθητές που το επισκέπτονται.
Τα διδακτικά εγχειρίδια που φιλοξενεί η εκπαιδευτική πλατφόρμα «Ψηφιακό ςχολείο» (http://ebooks.edu.gr/new/), τα οποία αναρτήθηκαν στο
πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο μαθησιακών Αντικειμένων», ένα έργο του υπουργείου
Παιδείας, που υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας υπολογιστών και
εκδόσεων (ΙΤυΕ) - «Διόφαντος», το διάστημα 010-15, δίνουν στον υπεύθυνο του μουσείου, που σχεδιάζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα, όλες τις
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απαραίτητες πληροφορίες για το τί γνωρίζουν οι μαθητές, που επισκέπτονται
το μουσείο1.
ςτη συγκεκριμένη πλατφόρμα αναζητείται το μάθημα της Ιστορίας και με
τα ψηφιακά βιβλία που είναι προσβάσιμα σε κάθε χρήστη της ιστοσελίδας, ο
υπεύθυνος του μουσείου σχεδιάζει τις δράσεις για τα παιδιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μάθημα της Ιστορίας έχει καταχωριστεί μαζί με τη Φιλοσοφία!
Οι τάξεις που διδάσκεται η Ιστορία είναι οι γ΄, Δ΄, Ε΄, ςτ΄ Δημοτικού, οι Α΄,
Β΄, γ΄ γυμνασίου. Η Α΄ γενικού Λυκείου διδάσκεται «Ιστορία γενικής Παιδείας» & «Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» ως μάθημα Επιλογής. Η Β΄
Λυκείου διδάσκεται «Ιστορία γενικής Παιδείας», ενώ η γ΄ Λυκείου, «Ιστορία
του Νεώτερου και ςύγχρονου Κόσμου», ως Ιστορία γενικής Παιδείας & «θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας», η Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών
ςπουδών.
Η iστορία της γ΄ Δημοτικού του ςτρατή μαϊστρέλλη, της Ελένης Καλύβη και της μαρίνας μιχαήλ, έχει σαν στόχο να «ταξιδέψει τα παιδιά χιλιάδες
χρόνια πριν, τότε που οι αρχαίοι Έλληνες έφτιαχναν χιλιάδες μύθους που περνούσαν από χείλη σε χείλη, από παππούδες και γιαγιάδες στα εγγόνια, σαν
παραμύθια»3. «Τους μύθους αυτούς», όπως γράφει η παιδαγωγική ομάδα που
συνέγραψε το βιβλίο, «οι ποιητές τους έκαναν ποιήματα, οι ζωγράφοι ζωγραφιές και οι γλύπτες αγάλματα».
Η πληθώρα των έργων τέχνης που υποστηρίζει σαν εικονογραφικό υλικό το
βιβλίο, είναι μία καλή αφορμή για να ξεκινήσει η συζήτηση με τα παιδιά της
γ΄ Δημοτικού για τα είδη των εικαστικών τεχνών (εικαστικές τέχνες της επιφάνειας και του χώρου) και να τα προτρέψει να εντοπίσουν αντίστοιχες μορφές
τους μέσα στα αντικείμενα της συλλογής του μουσείου.
για παράδειγμα τα παιδιά εξοικειώνονται με το γλυπτικό είδος ανάγλυφο
βλέποντας το οικόσημο της οικογένειας ςολωμού πάνω στον τάφο του Ποιητή και την αντίστοιχη σελίδα του βιβλίου με το αρχαιοελληνικό ανάγλυφο που
παρουσιάζει τη θεά Αθηνά (εικ. 1). μαθαίνουν έτσι να αναγνωρίζουν τις τέχνες της επιφάνειας (ζωγραφική, ψηφιδωτό, φωτογραφία) και τις τέχνες του
βάθους (αρχιτεκτονική, γλυπτική, ανάγλυφο).
Ένα άλλο παράδειγμα που οδηγεί στην εξοικείωσή τους με τη γλυπτική
είναι ο ανδριάντας του Δ. ςολωμού, έργο γ. Βρούτου (εικ. ). με ειδικά φύλλα
εργασίας, στα οποία έχουν αποτυπωθεί εικόνες από το βιβλίο τους, τούς ζητείται να ψάξουν να βρουν αντίστοιχα έργα μέσα στις αίθουσες του μουσείου.

1. http://ebooks.edu.gr/new/ (19--018)
. http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php (19--018)
3. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDiM-C103/3/483,1998/ (19-018)
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Η επιγραφή με την αναφορά στον θεό Απόλλωνα από τον «Φιλόπατρι» του
Α. Κάλβου και ο Απόλλωνας στο σχολικό βιβλίο δίνει αφορμή για συζήτηση
(εικ. 3).
Η iστορία της Δ΄ Δημοτικού των θεόδωρου Κατσουλάκου, Ιφιγένειας Καρυώτη, μαρίας Λένα και Χριστίνας Κατσάρου κάνει την γνωριμία των μαθητών με τα αρχαία χρόνια4. Τους οδηγεί σε «ένα ωραίο ταξίδι στα περασµένα»,
στο οποίο γνωρίζουν πολλά πράγµατα για τη ζωή των προγόνων µας. μετά
τα γεωμετρικά, τα αρχαϊκά και τα κλασικά χρόνια, που μαθαίνουν για τους
περσικούς πολέμους, το «χρυσό αιώνα», τον πελοποννησιακό πόλεμο, τη θήβα
και τη μακεδονία, περνάνε στα ελληνιστικά χρόνια με τον μ. Αλέξανδρο και
στη συνέχεια γνωρίζονται με τη Ρώμη. Το κεφάλαιο που αναφέρεται στα «θέματα από την Αρχαία Ιστορία», οι μαθητές μαθαίνουν για το θέατρο.
ςτο μουσείο παρακολουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει ως θέμα το «θέατρο στη Ζάκυνθο».
Από το αρχαίο θέατρο του Διονύσου στη φωτογραφία του σχολικού βιβλίου,
μαθαίνουν για τα είδη και τις μορφές του θεάτρου, πληροφορούνται την ιστορία
του θεάτρου «Φώσκολος» στη Ζάκυνθο, έργο Ερνέστου Τσίλλερ, το οποίο
γκρεμίστηκε και κάηκε τον Αύγουστο του 1953, γνωρίζονται με τον ηθοποιό
Διονύσιο Ταβουλάρη και τους σπουδαίους θεατρικούς συγγραφείς γρηγ. Ξενόπουλο & Διονύσιο Ρώμα και καλούνται να ζωντανέψουν τα πορτραίτα του
μουσείου (εικ. 4).
ςτο σχολικό βιβλίο μαθαίνουν για τους «Πέρσες» του Αισχύλου. ςτο μουσείο πληροφορούνται ότι ήταν η πρώτη θεατρική παράσταση που παίχτηκε στη
Ζάκυνθο σε αίθουσα του Διοικητηρίου στο Κάστρο, σε ιταλική μετάφραση, με
ηθοποιούς νέους ευγενείς, για να πανηγυριστεί η μεγάλη νίκη στη Ναυμαχία
της Ναυπάκτου ( Οκτωβρίου 151) (εικ. 5).
ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί με τίτλο: «μικροί σοπρακόμιτοι, βιβλικές μορφές, αγριεμένα λιοντάρια», τα παιδιά αναλαμβάνουν
τα ίδια να παίξουν το απόσπασμα από την τραγωδία, που αριστοτεχνικά ο Δ.
Ρώμας έχει συμπεριλάβει στον ςοπρακόμιτο (εικ. ).
ςτο κεφάλαιο 43: «Η ιστορία του τόπου μου», τα παιδιά γνωρίζουν μέσα
από το λεύκωμα Ζάκυνθος, του Νικολάου Βαρβιάνη, την πανέμορφη πόλη πριν
από τον καταστρεπτικό σεισμό του 1953, την Ζάκυνθο του σεισμού, μέσα από
τις τραγικές φωτογραφίες της γκρεμισμένης πόλης που καίγεται και τη μετασεισμική πόλη, μέσα από τις εικόνες της ανοικοδόμησης (εικ. ).
ςτο ίδιο κεφάλαιο και στην ενότητα «ςτα ίχνη ενός μνημείου», τα παιδιά
γνωρίζουν τον πολεοδομικό χάρτη της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου με σημει-

4. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDiM-D103/43/485,3/ (19-018)
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ωμένα τα σημαντικότερα μνημεία του. ςτο μουσείο γνωρίζονται με την σπανιότατη έκδοση ΖΑΝΤΕ, του Αρχιδούκα Λουδοβίκου ςαλβατόρ, Πράγα 1904
(εικ. 8).
Η iστορία της Ε΄ Δημοτικού των ςτέφανου γλεντή, Ελευθέριου μαραγκουδάκη, Νίκου Νικολόπουλου, μαρίας Νικολοπούλου γνωρίζει στα παιδιά
τα βυζαντινά χρόνια, μια μακρόχρονη περίοδο δεκαέξι αιώνων περίπου (14
π.Χ. - 1453 μ.Χ.)5.
ςτο μουσείο έρχονται σε επαφή με τη συλλογή των οικοσήμων των οικογενειών που τα ονόματά τους ήταν γραμμένα στο Libro d’ Oro και αναζητούν
τους δικέφαλους αετούς για τις οικογένειες που προέρχονται από το Βυζάντιο
και τα λιοντάρια για τις οικογένειες με προέλευση από τη Βενετία (εικ. 9).
Η iστορία της ςτ΄ Δημοτικού των Ιωάννη Κολιόπουλου, Ιάκωβου μιχαηλίδη, Αθανασίου Καλλιανιώτη και Χαράλαμπου μηνάογλου, εισάγει τα παιδιά στην Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου, μία περίοδο, η οποία ξεκινά από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης και φτάνει μέχρι τις μέρες
μας. Αναφέρεται στις εξελίξεις στην ελληνική χερσόνησο, τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους, τη μικρά Ασία, τον Πόντο, την Ανατολική
θράκη καθώς και την Κύπρο, τις περιοχές δηλαδή όπου άκμασε ανέκαθεν ο
ελληνικός πολιτισμός και όπου κατοικούσαν Έλληνες.
to κεφάλαιο της Ελληνικής Επανάστασης με τη συμβολή της Φιλικής
Εταιρείας της Ζακύνθου στον Αγώνα, αλλά και με την παρουσία του έργου
του εθνικού ποιητή, έχει αναπτυχθεί σε πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο μέσα στις αίθουσες του μουσείου όσο και στη σελίδα του στο facebook και
στο instagram (εικ. 10). O Mάρτιος του 01 μάλιστα ήταν «μήνας αφιερωμένος στην Ελληνική Επανάσταση» από το μουσείο ςολωμού & Επιφανών
Ζακυνθίων, κατά τον οποίο πέρασαν 50 παιδιά από την Α/θμια και την
Β/θμια Εκπ/ση. Τα αποτελέσματα της δράσης αυτής μπορεί κάποιος να τα
δει στην ιστοσελίδα του μουσείου.
Το Δ΄ & Ε΄ κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου αναφέρεται στην Ελλάδα κατά
τον 19ο & τον 0ό αι. Πλήθος οι μορφές από την πινακοθήκη του μουσείου,
που μπορούν να υποστηρίξουν τη διδακτέα ύλη. Από αυτές ενδεικτικά αναφέ-

5. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDiM-e105/5/4944,53/ (19-018)
. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDiM-F114/44/48,3/ (19-018)
. http://zakynthos-museumsolomos.gr/h-%Ce%B5%Ce%BB%Ce%BB%Ce%B%Ce% BD%
Ce%B9%Ce%BA%Ce%Ae-%Ce%B5%CF%80%Ce%B1%Ce%BD%Ce%AC%CF%83%
CF%84%Ce%B1%CF%83%Ce%B-%CF%83%CF%84%Ce%BF-%Ce%BC%Ce%BF
%CF%85%CF%83%Ce%B5%Ce%AF%Ce%BF-%CF%83%Ce%BF%Ce%BB%
CF%89%Ce%BC%Ce%BF%CF%8D.html (19--018)
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ρουμε τον Αλέξανδρο Ρώμα (183-1914), ο οποίος σπούδασε νομικά στην
Αθήνα και αφού τελειοποιήθηκε στο Παρίσι στις πολιτικές επιστήμες, έγινε
αρχηγός του Ρωμιάνικου Κόμματος στη Ζάκυνθο. Εκλέχτηκε βουλευτής πέντε φορές (τα έτη 1895, 1899, 190, 1905 και 1909), Πρόεδρος της Βουλής
τρεις φορές (το 189, το 1903 και το 1909), υπουργός δύο φορές (Παιδείας, το
190 και Δικαιοσύνης, το 1909) (εικ. 11). με κατάλληλα φύλλα εργασίας τα
παιδιά γνωρίζουν τη ζωή, το έργο τους και τη συμβολή τους στην τοπική και
ελληνική πραγματικότητα.
ςτην iστορία της Α΄ γυμνασίου των θεόδωρου Κατσουλάκου, γεωργίας
Κοκκορού-Αλευρά και Βασιλείου ςκουλάτου, που αναφέρεται στην Αρχαία
Ιστορία, η εκπαιδευτική ομάδα στοχεύει να αναπτύξει την ιστορική σκέψη και
την ιστορική συνείδηση του μαθητή8. γενικότερος δε σκοπός της η προετοιμασία υπεύθυνων πολιτών.
Ακολουθώντας τον παιδαγωγικό στόχο των συγγραφέων, μέσα από παραδείγματα κειμένων τους, οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν την έννοια
του ιστορικού, διαφοροποιώντας τον από τον ιστοριοδίφη και να γνωρίσουν τη
ζωή και το έργο των Ερμάννου Λούντζη (180-188), ςπυρίδωνος Δεβιάζη
(1849-19), Παναγιώτη Χιώτη (1814-189), Λεωνίδα Ζώη (185-195),
Νικολάου Βαρβιάνη (1898-1980), Ντίνου Κονόμου (1918-1990) και Κονίδη
Πορφύρη (1910-19) (εικ.1).
Η iστορία της Β΄ γυμνασίου των Ιωάννη Δημητρούκα και θουκιδίδη Ιωάννου είναι μεσαιωνική και Νεώτερη9. Τα φύλλα εργασίας που ετοιμάστηκαν
για τα παιδιά της Ε΄ Δημοτικού, εδώ προσαρμόζονται για το γυμνάσιο και ζητώνται περισσότερα από τους μαθητές, αλλά δίνουν και περισσότερες πληροφορίες.
Το κεφάλαιο .1., το οποίο είναι αφιερωμένο στην Αναγέννηση, δίνει την
αφορμή να γνωρίσουν μέσα από τη ςυλλογή Νικ. & θάλειας Κολυβά του
μουσείου τα δύο διαφορετικά είδη της τέχνης της εποχής, όπως διαμορφώθηκαν μετά την πτώση του Χάνδακα (19) και να μυηθούν στις ιδιαιτερότητες
της Επτανησιακής ςχολής στη Ζωγραφική (εικ. 13).
Το φύλλο εργασίας που έχει σχεδιαστεί, γνωρίζει τους μαθητές με τους
μεγάλους δασκάλους Παναγιώτη Δοξαρά - Νικόλαο Καντούνη & Νικόλαο
Κουτούζη, ενώ μαθαίνουν ότι για πρώτη φορά εγκαταλείπεται η τεχνική της
αυγοτέμπερας και επικρατεί η ελαιογραφία, εισάγονται στοιχεία της κοσμικής τέχνης, αποτυπώνεται η έκφραση έντονων συναισθημάτων, εισάγονται

8. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A105/49/4980,94/ (19-018)
9. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B10/55/4951,39/ (19-018)
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νέοι εικονογραφικοί κύκλοι με την επίδραση της Αντιμεταρρύθμισης, ενώ
στους ναούς μεγάλοι πίνακες αντικαθιστούν τις τοιχογραφίες.
Η iστορία της γ΄ γυμνασίου των Ευαγγελία Λούβη-Δημητρίου Ξηφαρά,
«Ιστορία Νεότερη και ςύγχρονη», προσπαθεί να παρουσιάσει μια γενική εικόνα του 19ου και του 0ού αιώνα10. Παράλληλα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της
κριτικής ικανότητας με την εκμάθηση μεθόδων και τεχνικών προσέγγισης
του παρελθόντος, με τη μελέτη παραθεμάτων γραμμένων από διαφορετική
οπτική γωνία το καθένα, όπως, επίσης, και με κατάλληλες ασκήσεις. Οι γραπτές πηγές, οι φωτογραφίες, οι χάρτες, τα διαγράμματα, γενικότερα το υποστηρικτικό υλικό που συνοδεύει την αφήγηση, αποτελούν συμπληρωματικούς
ή εναλλακτικούς τρόπους για να προσεγγίσει κανείς το παρελθόν.
ς’ αυτούς τους εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης του παρελθόντος
αναλαμβάνει το μουσείο να μυήσει τα παιδιά με την επίσκεψή τους στη Βιβλιοθήκη του - Αίθουσα ςταύρος ς. Νιάρχος (εικ. 14). ςτον χώρο της Βιβλιοθήκης τα παιδιά ξεφυλλίζουν παλιά βιβλία, φωτογραφίες της παλιάς Ζακύνθου, ημερολόγια, βλέπουν ψηφιοποιημένα χειρόγραφα και ακούνε μουσική
από τα CDs του ςωματείου των Φίλων του μ.ς.&Ε.Ζ.
Εξοικειώνονται έτσι με τις πρωτογενείς και τις δευτερογενείς πηγές της
Ιστορίας και κατανοούν το μανιφέστο του L. Febvre, σύμφωνα με το οποίο «Η
Ιστορία φτιάχνεται με τις γραπτές πηγές βέβαια. Όταν υπάρχουν. μπορεί
όμως να γίνει, πρέπει να γίνεται με οτιδήποτε επιτρέπει στον Ιστορικό η επινοητικότητά του να χρησιμοποιήσει. Επομένως με λέξεις. με σημεία. με τοπία και με κεραμίδια. με τις μορφές των αγρών και με τ’ αγριόχορτα. με τις
εκλείψεις της σελήνης και με τις λαιμαριές των αλόγων. με πραγματογνωμοσύνες των γεωργών πάνω στις πέτρες, και με αναλύσεις μεταλλικών σπαθιών από χημικούς»11.
Η Ιστορία Α΄ γενικού Λυκείου - γενικής Παιδείας, του Αντώνη μαστραπά, ξεκινάει από τους προϊστορικούς πολιτισμούς της Ανατολής και φτάνει
μέχρι την εποχή του Ιουστινιανού1.
Κύρια επιδίωξή του συγγραφέα είναι: «μέσα από τις σελίδες του οι μαθητές να γνωρίσουν την ελληνική ιστορία της αρχαιότητας παράλληλα με την
ιστορία των άλλων λαών. Να κατανοήσουν δηλαδή το βαθμό σύνδεσης του

10. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C105/51/49,40/ (19-018)
11. HenRi-iRÉnÉe MARROU, «Πώς εννοούμε το επάγγελμα του ιστορικού», στο encyclopédie de la Pléiade, iστορία και μέθοδοί της, τ. Α΄, Αθήνα 1985, εκδ. μορφωτικό Ίδρυμα
Εθνικής Τραπέζης, σ. 38.
1. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A10/50/4889,3/ (19-018)
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Ελληνισμού με τους λαούς της Ανατολής και της μεσογείου και κατ’ επέκταση τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι και την εποχή του Ιουστινιανού».
Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι η αφορμή για να διδαχτούν τα παιδιά κατά
την επίσκεψή τους στο μουσείο τον τρόπο σύνταξης του χρονολογικού πίνακα
της Ζακύνθου, καταγράφοντας τα σημαντικότερα γεγονότα στη διαδρομή
της ιστορίας της μετά την ξενάγηση στις αίθουσές του. Επίσης να γνωρίσουν
και τον τρόπο συγγραφής ζακυνθινής βιβλιογραφίας, ξεφυλλίζοντας βιβλίαπηγές στη βιβλιοθήκη του μουσείου, όπως είναι το Λεξικό του Λεωνίδα Χ.
Ζώη (εικ. 15).
Το βιβλίο Ο Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός - Α΄ γενικού Λυκείου
Επιλογής των: Αντώνη Λιάκου, Κώστα γαγανάκη, Έφης γαζή, γιώργου
Κόκκινου, Ιουλίας Πεντάζου και γιώργου ςμπιλίρη, προσπαθεί να απαντήσει
σε ερωτήματα όπως «τι είναι Ευρώπη;» και «εάν υπάρχει κοινός ευρωπαϊκός
πολιτισμός;»13.
Αυτό το άρωμα Ευρώπης οι μαθητές προσπαθούν να το οσφρανθούν στη
συλλογή ριπιδίων της Οικογένειας Χαριάτη, στα είδη γυναικείου καλλωπισμού, στη μικρή λεντίκα-φορείο για τις κούκλες της μικρής δεσποσύνης και
στο σκαλιστό κουτάκι για επισκεπτήρια του Διον. Ρώμα από ελεφαντοστό
(εικ. 1).
Η Ιστορία Β΄ γενικού Λυκείου - γενικής Παιδείας, των Ιωάννη Δημητρούκα, θουκυδίδη Π. Ιωάννου και Κώστα μπαρούτα είναι «Ιστορία του μεσαιωνικού και Νεότερου Κόσμου (55-1815)»14.
Η «Βιβλιοθήκη Διον. ςολωμού» περιέχει τα λιγοστά έντυπα και χειρόγραφα βιβλία που προέρχονται από τη βιβλιοθήκη του ποιητή και βρίσκονται σήμερα στο μουσείο ςολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων καθώς και εκδόσεις έργων του που κυκλοφόρησαν όσο ο ίδιος ζούσε ή και μετά το θάνατό του (εικ.
1). Τα παιδιά γνωρίζοντας τις συγκεκριμένες εκδόσεις, αντιλαμβάνονται το
εύρος της πνευματικής κινητικότητας όχι μόνο του ποιητή, αλλά και της εποχής του.
Η Ιστορία του Νεώτερου και ςύγχρονου Κόσμου (γ΄ γενικού Λυκείου γενικής Παιδείας) από το 1815 μέχρι σήμερα, των Ιωάννη Κολιόπουλου,

13. http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGL-A118/%Ce%94%Ce%B9%Ce
%B4%Ce%B1%Ce%BA%CF%84%Ce%B9%Ce%BA%CF%8C%0%Ce%A0%Ce%B1%Ce%BA
%Ce%AD%CF%84%Ce%BF/%Ce%9%Ce%B9%Ce%B%Ce%BB%Ce%AF%Ce%BF%0%Ce
%9C%Ce%B1%Ce%B8%Ce%B%CF%84%Ce%Ae/-0101-01_ellinikos-k-europaikosPolitismos_A-Lyk-e_BM.pdf (19--018)
14. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B131/5/499,9/ (19-018)
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Κωνσταντίνου ςβολόπουλου, Ευάνθη Χατζηβασιλείου, θεόδωρου Νημά και
Χάριτος ςχολινάκη-Χελιώτη, μπορεί να γίνει κατανοητή μετά την ξενάγηση
στο μουσείο15.
Η αναφορά στον γέρο του μοριά στο σχολικό βιβλίο, δίνει την αφορμή για
να διαβαστεί ο όρκος των Φιλικών, μπροστά από τον πίνακα «Η ορκωμοσία
του θ. Κολοκοτρώνη», έργο του Χρήστου Ρουσέα στο μουσείο (εικ. 18).
Τα θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας γ΄ γενικού Λυκείου - Ομ. Προσ/σμού
Ανθρωπιστικών ςπουδών, των: γεώργιου μαργαρίτη, Αγαθοκλή Αζέλη,
Νικολάου Ανδριώτη, θεοχάρη Δετοράκη, Κωνσταντίνου Φωτιάδη, «συμπληρώνουν το περιεχόμενο των βιβλίων γενικής Παιδείας με θέματα που
είτε θίγονται μερικώς σ’ αυτά (π.χ. “ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και οι Ρίζες
του”) είτε απασχολούν συγκυριακά την κοινή γνώμη και έρχεται να συμπληρώσει το αντίστοιχο της γενικής με τέσσερα σημαντικά θέματα που
αναφέρονται στην οικονομία, την πολιτική, την κοινωνία και τη διπλωματία,
παρουσιάζοντας αδρομερώς όψεις της Νεοελληνικής Ιστορίας από το 181
έως το 193»1.
Τα παιδιά της γ΄ Λυκείου, που ετοιμάζονται για πανελλήνιες, σπάνια επισκέπτονται το μουσείο, αν και η Ιστορία Προσανατολισμού αποτελεί μάθημα
εξεταζόμενο και μάλιστα με τον μεγαλύτερο συντελεστή στη βαθμολογία.
Δεν είναι του παρόντος να εξετασθούν οι αιτίες. Αυτό που θα λέγαμε όμως είναι ότι εάν από τις προηγούμενες τάξεις χτιστεί η αμοιβαία και απαραίτητη
διασύνδεση μουσείου-ςχολείου, τότε θα ήταν φυσικό οι μαθητές να βλέπουν
στα πορτραίτα του μουσείου όχι ως άψυχες μορφές, αλλά ως πνευματικές
οντότητες, που με την προσφορά τους ξεχώρισαν και βγήκαν στην επιφάνεια
αιτιολογώντας και την παρουσία τους στην Πινακοθήκη των Επιφανών Ζακυνθινών.
για να άρει αυτή την δυσκολία στην επικοινωνία, το μουσείο μέσα από την
ιστοσελίδα του, προσπαθεί να ελκύσει τους απομακρυσμένους επισκέπτες και
να τους μυήσει στην ιστορική αυτοσυνειδησία1.

15. http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGL10/%Ce%94%Ce%B9%Ce%
B4%Ce%B1%Ce%BA%CF%84%Ce%B9%Ce%BA%CF%8C%0%Ce%A0%Ce%B1%Ce%BA%
Ce%AD%CF%84%Ce%BF/%Ce%9%Ce%B9%Ce%B%Ce%BB%Ce%AF%Ce%BF%0%Ce%
9C%Ce%B1%Ce%B8%Ce%B%CF%84%Ce%Ae/-0081-0_istoria-t-neoterou-k-t-Syg
xronou-Kosmou_G-Lyk_BM.pdf (19--018)
1. http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGL-C10/%Ce%94%Ce%B9% Ce
%B4%Ce%B1%Ce%BA%CF%84%Ce%B9%Ce%BA%CF%8C%0%Ce%A0%Ce%B1%Ce%BA
%Ce%AD%CF%84%Ce%BF/%Ce%9%Ce%B9%Ce%B%Ce%BB%Ce%AF%Ce%BF%0%Ce
%9C%Ce%B1%Ce%B8%Ce%B%CF%84%Ce%Ae/-013-0_themata-neoellinikisistorias__G-Lyk-AnthrSp-SpOikPlir_BM.pdf (19--018)
1. http://zakynthos-museumsolomos.gr/ (19--018)
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γι’ αυτό κάθε επίσκεψη σχολικής τάξης αποτυπώνεται φωτογραφικά και
τα παιδιά προτρέπονται να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα ζωγραφικής ή
ποιήματα ή κείμενα και να τα αποστείλουν στο μουσείο (εικ.19).
Επίσης στο μενού της ιστοσελίδας, ανάμεσα στους βασικούς τόπους πληροφορίας «μουσείο», «Νέα», «ςυλλογές», «Δ. ςολωμός», «Πρόσωπα», «Πωλητήριο» και «Επικοινωνία», ανοίγεται και η ενότητα «Εκπαίδευση» (εικ.
0).
Αυτή ξεδιπλώνεται σε δύο υποενότητες.
Η πρώτη είναι: «Το μουσείο στο Χρόνο», στην οποία αναπτύσσεται η
«Χρονογραμμή»18. ςτη Χρονογραμμή με την κατάλληλη μετακύληση πάνω
στην ιστοριογραμμή, ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να μεταβεί στην
υπο-υποενότητα με τις πληροφορίες που αναδιπλώνονται, πατώντας κάθε φορά πάνω στην αντίστοιχη φωτογραφία (εικ. 1). για παράδειγμα: πατώντας
πάνω στη φωτογραφία με το «Λέοντα της Βενετίας», δωρεά μαρίνου ςιγούρου, αναπτύσσονται οι πληροφορίες για την περίοδο της Ενετοκρατίας (148019). Πατώντας τη φωτογραφία με τα εκμαγεία νομισμάτων, αναπτύσσονται οι πληροφορίες για το Βυζάντιο (395-1185).
Η δεύτερη υποενότητα ονομάζεται «Ζάκυνθος και Ιστορία», και σ’ αυτήν ο
επισκέπτης μπορεί να πάρει πληροφορίες για:
• Τη Ζάκυνθο στην Αρχαιότητα
• Τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου ( Οκτωβρίου 151)
• Την Επτάνησο Πολιτεία και τη Βενετία
• Το Ρεμπελιό των Ποπολάρων
• Τα οικόσημα και τις τοπικές ενδυμασίες
• Τη Φιλική Εταιρεία στη Ζάκυνθο
• Την Αγγλική «Προστασία» και
• Την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα (εικ. ).
ςυμπερασματικά η γνώση της Ιστορίας δεν έρχεται μόνο μέσα από τα
σχολικά εγχειρίδια στις σχολικές τάξεις. Αυτά μας έχουν οδηγήσει στο να
έχει γίνει η Ιστορία απωθητική: δεν διαβάζουμε Ιστορία, δεν σκεφτόμαστε
ιστορικά, δεν ενεργούμε ιστορικά.
Η γνώση της ιστορίας και κατ’ επέκταση του τόπου μέσα στον οποίο ζούμε, δημιουργούμε και δραστηριοποιούμαστε, έρχεται και μέσα στις αίθουσες
των μουσείων. με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας τα μουσεία τροφοδοτούν τη γενική παιδεία στην πιο κοινή της μορφή, αφού γνωρίζουμε καλά
μόνο ό,τι αγαπάμε.
για εμάς αυτό είναι το στοίχημα και η πρόκληση.

18. http://zakynthos-museumsolomos.gr/ekpaideusi.html (19--018)
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία χρόνια το «μουσείο ςολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων» έχει
αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στον τομέα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στοχεύοντας στην λειτουργία του ως ένα «Ανοιχτό», σε όλες τις εκπαιδευτικές κοινότητες, ςχολείο.
Το μάθημα της Ιστορίας μπορεί να διδαχθεί είτε από απόσταση μέσα από
την ιστοσελίδα του μουσείου (http://zakynthos-museumsolomos.gr/), είτε μέσα στο χώρο του, με τα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί και υπηρετούν το σκοπό αυτό.
Η καινοτομία των προγραμμάτων αυτών αφορά το εφαλτήριο του σχεδιασμού τους, που για πρώτη φορά ξεκινά από τα διδακτικά εγχειρίδια και συναντά το αρχειακό και μουσειακό υλικό του μουσείου κι όχι αντίστροφα. Τα διδακτικά εγχειρίδια που φιλοξενεί η εκπαιδευτική πλατφόρμα «Ψηφιακό ςχολείο» (http://ebooks.edu.gr/new/), τα οποία αναρτήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο μαθησιακών Αντικειμένων», δίνουν στον υπεύθυνο του μουσείου, που
σχεδιάζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
για το τι γνωρίζουν οι μαθητές, που επισκέπτονται το μουσείο.
Δηλαδή η ξενάγηση χτίζεται μέσα από το σχολικό βιβλίο και συναντά τις
αίθουσες του μουσείου, σ’ ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο, στο οποίο η τοπική, η
πανελλήνια και διεθνής ιστορία παίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Παράλληλα οι διαδικτυακοί επισκέπτες του μουσείου με την κατάλληλη
μετακύληση πάνω στην ιστοριογραμμή, μπορούν να μεταβούν στην υπο –
υποενότητα με τις πληροφορίες που αναδιπλώνονται, πατώντας κάθε φορά πάνω στην αντίστοιχη φωτογραφία. Έτσι μέσα από τη φωτογραφία του αντικειμένου που επιλέγουν, μπορούν να περάσουν στην αντίστοιχη ιστορική ενότητα
όπως έχει περιγραφεί μέσα από το μουσειακό υλικό του μουσείου.
Η παρούσα ανακοίνωση περιγράφει αυτό το ταξίδι και δίνει τις κατευθυντήριες αρχές και την διαδρομή του.
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ABStRACt

in the last few years, the “Museum of D. Solomos and eminent People of
Zakynthos”, has developed strong activity in the field of educational programs,
aiming at its function as an “Open”, in all educational communities, “School”.
the course of History can be taught either remotely through the website of the
Museum (http://zakynthos-museumsolomos.gr/), or within its premises, with
the special educational programs designed and served for that purpose. the
innovation of these programs is the springboard of their design, which for the
first time starts from the textbooks and meets the archive and museum material
of the Museum and not vice versa. the teaching manuals that are hosted by the
educational platform “Digital School” (http://ebooks.edu.gr/new/), which were
posted in the framework of the project “Digital educational Platform, interactive Books and Repository for Learning Objects”, give the responsible of the
educational programs designing of the Museum, all the necessary information
about what the students who visit the Museum know.
in other words, the guided tour is built through the school book and meets
the halls of the Museum, in a journey through time, in which local, national and
international history play the leading role.
At the same time, the online visitors of the Museum with the appropriate
passage over in the histogram, they can be transferred to the sub-subsection with
the information appearing each time on the corresponding photo. So through the
photo of the object they choose, they can go to corresponding historical section
as described through the museum material.
this announcement describes this journey and gives its guiding principles
and its route.
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ΠΑΡΑΡΤΗμΑ ΕΙΚΟΝωΝ

Εικ. 1: γνωριμία με τις εικαστικές τέχνες της επιφάνειας: το ανάγλυφο.

Εικ. : γνωριμία με τις εικαστικές τέχνες του χώρου: η γλυπτική.

Η διδακτική της ιστορίας μέσα στο μουσείο ςολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων

Εικ. 3: Η επιγραφή στο μαυσωλείο και ο θεός Απόλλωνας από το σχολικό βιβλίο.

Εικ. 4: Το θέατρο στο μουσείο και στο σχολικό βιβλίο.
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Εικ. 5: Οι «Πέρσες» του Αισχύλου στο σχολικό βιβλίο και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα:
«μικροί σοπρακόμιτοι, βιβλικές μορφές, αγριεμένα λιοντάρια».

Εικ. : «Ο ςοπρακόμιτος του Δ. Ρώμα». Τα παιδιά απαγγέλουν «Πέρσες»!
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Εικ. : Η «Ιστορία του τόπου μου» από το σχολικό βιβλίο και το λεύκωμα
Η Ζάκυνθος του Νικολάου Βαρβιάνη.

Εικ. 8: «ςτα ίχνη ενός μνημείου» από το σχολικό βιβλίο και το ΖΑΝΤΕ του Αρχιδούκα
Λουδοβίκου ςαλβατόρ, Πράγα 1904. Το Εξώφυλλο της έκδοσης, η πόλη της Ζακύνθου
με το λιμάνι, η πόλη της Ζακύνθου από το Κάστρο και το λιμάνι της Ζακύνθου.
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Εικ. 9: «Τα βυζαντινά χρόνια» από το σχολικό βιβλίο και «Αναζητώντας το Βυζάντιο
και τη Βενετία» στη ςυλλογή Οικοσήμων του μουσείου.

Εικ. 10: Η «μεγάλη Επανάσταση» στο σχολικό βιβλίο και οι αφίσες για τον «μάρτιο,
μήνα της Ελ. Επανάστασης» στο μουσείο, το έτος 01.

Η διδακτική της ιστορίας μέσα στο μουσείο ςολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων

Εικ. 11: Η Ελλάδα στον 0ό αι. και η προσωπογραφία του Αλέξ. Ρώμα,
έργο Χρήστου Ρουσέα, λάδι σε μουσαμά, 195.

Εικ. 1: Ιστορικός ή ιστοριοδίφης;
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Εικ. 13: Αναγέννηση και Ανθρωπισμός από το σχολικό βιβλίο και Αναζητώντας
τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά της Αναγέννησης στη ςυλλογή Κολυβά του μουσείου.

Εικ. 14: γνωριμία με τις «πηγές» στην Αίθουσα ςταύρος ς. Νιάρχος Βιβλιοθήκη του μουσείου.
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85

Εικ. 15: «Ευρετήριο όρων - Χρονολογικός πίνακας - Βιβλιογραφία» από το σχολικό βιβλίο
και το Ιστορικό και Λαογραφικό Λεξικό του Λ.Χ. Ζώη, Ζάκυνθος 011.

Εικ. 1: Άρωμα Ευρώπης στο μουσείο.
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Εικ. 1: Ο «Διαφωτισμός» από το σχολικό βιβλίο και
τα βιβλία της Βιβλιοθήκης του Δ. ςολωμού.

Εικ. 18: Ο θ. Κολοκοτρώνης στο σχολικό βιβλίο και ο πίνακας «Η Ορκωμοσία
του θ. Κολοκοτρώνη», έργο Χρήστου Ρουσέα, λάδι σε μουσαμά, στο μουσείο.

Η διδακτική της ιστορίας μέσα στο μουσείο ςολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων
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Εικ. 19: Φωτογραφίες από επισκέψεις σχολείων και εργασίες για το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα «Η Ελληνική Επανάσταση στο μ.ς.&Ε.Ζ.» από την ιστοσελίδα του μουσείου.

Εικ. 0: Η ενότητα «Εκπαίδευση» από την ιστοσελίδα του μουσείου.

88

Κατερίνα Δεμέτη

Εικ. 1: Η Χρονογραμμή.

Εικ. : «Ζάκυνθος & Ιστορία» από την ιστοσελίδα του μουσείου.
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Η ΠΡΟΣΩΠΙΚOΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ EΡγΟ ΤΟυ ΕΠΙφΑνΟyΣ
ΚΕφΑλλHνΟΣ δΙΚΗγOΡΟυ
ΠΑυΣΑνIΑ ΘΕΟδ. ΧΟϊδA (2-)
OΠΩΣ ΑυΤA ΑνΑδyΟνΤΑΙ ΑβIΑΣΤΑ ΑΠO ΤΗν ΟμΙλIΑ ΤΟυ
ΠΕΡI ΤΟυ δΙΚΗγΟΡΙΚΟy ΕΠΑγγEλμΑΤΟΣ
(ΑΠΑγγEλΘΗΚΕ ΣΤΗν ΠAΤΡΑ ΤΟν δΕΚEμβΡΙΟ ΤΟυ 7)

Ειρήνη Τρίκη
πτυχιούχος νομικής, ερευνήτρια

«Αι πολιτικαί και κοινωνικαί επαναστάσεις, οι πόλεμοι, αι θεομηνίαι, αί
νόσοι, και επί τω τέλει αυτός ο χρόνος, δεν ηδυνήθησαν να εκσκάψωσιν
τα θεμέλια του ναού της δικαιοσύνης...»
Η εκπροσωπούσα την δικαιοσύνη θεότης, έμεινε πάντοτε περικαλλής και νεάζουσα.
«Η ωραιότερη λειτουργία της ανθρωπότητος, είπεν ο βολταίρος, είναι εκείνη της απονομής της δικαιοσύνης». γι’ αυτό διεκήρυσσε: «Θα
επεθύμουν να είμαι δικηγόρος, είναι το ωραιότερο επάγγελμα στον κόσμο».
Επί του εν θέματι αντικειμένου, όμως: Στις 4 δεκεμβρίου του μακρινού
εκείνου 7, η ιστορική (έγκριτος) εφημερίδα των Πατρών φορολογούμενος,
αναγγέλλει στο αναγνωστικό κοινό της πόλεως, την ίδρυση δικηγορικού Συλλόγου. Παρεμπιπτόντως να σημειώσουμε ότι ο εν λόγω Σύλλογος δεν αποτελεί
νομικό Πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.Π.δ.δ.), όπως οι σύγχρονοι δικηγορικοί Σύλλογοι, αλλά απλώς επαγγελματικό σωματείο, χωρίς νομική προσωπικότητα. Επανερχόμενοι στον φορολογούμενο να προσθέσουμε ότι η εφημερίδα
αυτή, εξεδίδετο υπό του εγκρίτου δικηγόρου και δημοσιογράφου των Πατρών
αείμνηστου Κωστή φιλόπουλου. Ο Κωστής φιλόπουλος περιλαμβάνεται μεταξύ των ιδρυτικών μελών του περί ου ο λόγος δικηγορικού Συλλόγου.
Ιδού λοιπόν τι αναφέρει περί του θέματος ο φορολογούμενος του Κωστή φιλόπουλου:

«Ευχαρίστως αναγγέλλομεν ότι οι εν Πάτραις κ.κ. δικηγόροι απεφάσισαν την σύστασιν δικηγορικού Συλλόγου και κατά την εβδομάδαν ταύ-
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την έθεσαν τας βάσεις αυτού εν κοινή συσκέψει: ο προσωρινός αυτού
κανονισμός εψηφίσθη... και μετά τας αρχαιρεσίας γεννησομένας προσεχώς, άρχεται των εργασιών του. Πολλάκις οι παρ’ ημίν δικηγόροι
απεπειράθησαν την σύστασιν τοιούτου τινός συλλόγου, κατανοούντες
ότι άνευ αυτού, δηλαδή άνευ οργανικής τινός συνοχής του δικηγορικού
σώματος, αδύνατος απέβαινεν αυτοίς η από κοινού σύμπραξις εις επιτέλεσιν πολλών αυτών καθηκόντων, απέβαινεν αδύνατον αυτοίς να τηρήσωσιν και απέναντι των αρχών και ιδία των δικαστών, την προσήκουσαν θέσιν και αξιοπρέπειαν. Αλλά ήδη πεποίθαμεν ότι αλλεπάλληλαι περιστάσεις εδίδαξαν πάντας ότι η παρ’ ημίν έλλειψις δικηγορικού
συλλόγου, είναι κενόν μέγα εν τη κοινωνία ταύτη, όπερ πρέπει να πληρωθή οπωσδήποτε και αντί πάσης θυσίας. Η κοινή πολιτεία υπάρχει εκ
της ανάγκης των συμφερόντων, ο σύλλογος προκύπτει, ουχί εξ ανάγκης συμφερόντων αλλ’ αυθορμήτως εκ πόθου προς ταχυτέραν επίτευξιν προοδευτικών και κοινωφελών σκοπών, προς θεραπείαν μάλιστα
των κακών όσα πηγάζωσιν εκ του ατελούς ή του κοινού οργανισμού
της πολιτείας... ο σύλλογος εν τούτοις αναπληροί την πολιτείαν σιωπηλώς ως πλάσμα νομικόν και συμπληροί εις τα καθέκαστα τα κενά όσα
η πολιτεία δεν δύναται ή αποκνεί  να συμπληρώση. Εκ των ολίγων
τούτων καταφαίνεται ότι δεν αρκεί μόνη η θέλησις των ατόμων προς
ίδρυσιν σωματείων, ούδ’ ότι η ευόδωσις αυτών ήρτηται εκ του ποιού και
της κοινωνικής θέσεως των απαρτιζόντων αυτά προσώπων, αλλ’ ότι
αμφότερα δείνται και ηθικών τινών προσόντων, ων άνευ, μάτην πονούμεν. Τα προσόντα ταύτα αναμφιβόλως δικαιούται πας τις να φρονή ότι
εύρηνται εν τη πολυπλθεί των δικηγόρων τάξει...
Εκ των ανωτέρω εκτεθέντων, καθίσταται λίαν σαφές ότι οιαδήποτε καθυστέρησις προς ίδρυσιν συλλόγου, δεν δικαιολογείται.»
Εν συνόψει, πρόθεσή μας βεβαίως δεν είναι να αναδείξουμε το κείμενο του
φορολογούμενου, αλλά να σας καταστήσουμε κοινωνούς της απήχησης που
είχε στους δικηγόρους της Πάτρας ή εν λόγω είδηση και πόσο μεγάλη σημασία απέδιδαν οι δικηγόροι και εν γένει η πατραϊκή κοινωνία, στην ίδρυσή του
Συλλόγου αυτού. «Ο Σύλλογος είναι μικρογράφημα της πολιτείας ή μάλλον
πολιτεία τις ιδιάζουσα», παρατηρεί ευστόχως, θεωρούμε, ο φορολογούμενος.
Του εν λόγω Συλλόγου πρόεδρος εξελέγη παμψηφεί τρεις φορές, ο εκ του ληξουρίου της Κεφαληνίας καταγόμενος δικηγόρος, Παυσανίας Θεοδώρου Χοϊδάς. Ο Παυσανίας Χοϊδάς αποτελεί σημαντική, πολυδιάστατη και πολυσήμαντη προσωπικότητα στην Πάτρα του τέλους του ου αιώνος.

. αποφεύγω κάτι ένεκα όκνου ή ένεκα φόβου ότι θα αποτύχει.
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Επιτρέψατέ μας στο σημείο αυτό, να προβούμε σε ένα ιστορικό άλμα και
να σας παρουσιάσουμε, εν ολίγοις βεβαίως, τα απαραίτητα, κατά την άποψή
μας στοιχεία, τα οποία θα μας επιτρέψουν να διεισδύσουμε ευκολότερα εις τα
της επιφανούς οικογενείας των προγόνων του Παυσανία Χοϊδά, όπως τα παραδίδει ο Κων/νος Σκόκος στο Εθνικόν Ημερολόγιόν του.
«Ο Παυσανίας Χοϊδάς λοιπόν υπήρξε γόνος επιφανούς Κεφαλληνιακής
οικογενείας, έλκων την καταγωγήν κατ’ ευθείαν γραμμήν από του
δημητρίου Χοϊδά, ευπατρίδου2 Κεφαλλήνος, αδελφού Παϊσίου του Χοϊδά, αρχιεπισκόπου Κεφαλληνίας και Ιθάκης, ακμάσαντος κατά τας
αρχάς της 7ης εκατονταετηρίδος, θανόντος τω 5. Η οικογένεια
όμως υπήρξε αρχαιοτέρα, ανατρέχουσα εις τρείς προ αυτού γενεάς, μέχρι του Ιωάννου Χοϊδά, όστις εν Κρήτης ορμώμενος αποκατέστη εν
Κεφαληνία. Σημειούμεν, ενταύθα εν παρόδω, ότι πλήν του αρχιεπισκόπου Παϊσίου, πολλοί των προγόνων του Χοϊδά, υπήρξαν κληρικοί διακεκριμένοι και νυν δε, σώζεται εν Κεφαληνία ναός τιμώμενος εν ονόματι
της Αγίας Άννης, εις όν εφημερεύει πάντα ιερέας, μέλος της οικογένειας Χοϊδά. Η εκκλησία της Αγίας Άννης βρίσκεται στην λακήθρα Κεφαληνίας και εορτάζει δύο φορές τον χρόνο στις  δεκεμβρίου και στις
25 Ιουλίου. Ο προπάππος του Παυσανίου δημήτριος, ιατρός το επάγγελμα, είχε εγκατασταθεί εν Θεσσαλονίκη, ως πρόξενος της Σουηδίας,
Πρωσσίας και δανίας, αποθανών ενενηκοντούτης περί τα τέλη του παρελθόντος αιώνος... Ούτος κατείχεν υψίστην κοινωνικήν θέσιν και απήλαυεν μεγάλης εκτιμήσεως εν Θεσσαλονίκη... Τούτου εγγονός υπήρξεν
ο πατήρ του Παυσανίου, Θεόδωρος, όστις εξηκολούθη μένων εν Θεσσαλονίκη, ως πρόξενος Σουηδίας και νορβηγίας, εμπορευόμενος ενταυτώ
μετά του Τοσίτσα εταιρικώς, πρό της Επανάστασεως. Αλλά ως μέλος
της φιλικής Εταιρείας και καταδιωχθείς υπό των αυτόθι Αρχών, κατέφυγεν εις Ελλάδα, αφού προέπεμψεν εις τον Ιερόν λόχον τους δύο αυτού αδελφούς, δανιήλ και δημήτριον3. Η εν τω κόσμω εμφάνισης του
Παυσανίου Χοϊδά, κατά μήνα φεβρουάριον του 2, συμπίπτει προς
τας παραμονάς του μεγάλου ιστορικού για την Ελλάδα γεγονότος (της
επαναστάσεως του 2). δύναται να είπει, τις ότι υπήρξεν δημιούργημα των ιδίων αυτού χειρών. Παίς ακόμη 4ετής, εργάζεται ως γραφεύς
και κατόπιν ως υπογραμματεύς του δικαστηρίου, εσπούδασε και εις το
Πανεπιστήμιον (Αθηνών, εννοείται). Ούτως πολυμόχθως εργαζόμενος

2. ευπατρίδης: εξ ευγενούς οικογενείας.
3. Εθνικόν Ημερολόγιον Κων/νος φ. Σκόκος -, τυπογρ. Ανέστης Κωνσταντινίδης σσ. 453, 454.
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και σπουδάζων συγχρόνως, το 4 διωρίσθη γραμματεύς των εν Αθήναις Πρωτοδικών, το δι’ επόμενον έτος, τυχών διδακτορικού διπλώματος, εγένετο αντιεισαγγελεύς και είτα Εισαγγελεύς Καλαμών, Τριπόλεως και Πατρών. Εφ’ όσον χρόνον διέμεινεν εις την υπηρεσίαν ταύτην,
ελάμπρυνε πράγματι το εισαγγελικόν βήμα υπηρετών την πατρίδα ευόρκως και μετά σπανίου ζήλου, ως δημόσιος δε υπάλληλος διεκρίθη διά
την απαράβατον πίστιν και αφοσίωσιν εις το καθήκον»4.
Στη συνέχεια θα αναφέρουμε στοιχεία τα οποία λαμπρύνουν, αναδεικνύουν
και φωτίζουν, τη φυσιογνωμία, τον χαρακτήρα και το ανυπέρβλητο ήθος του
Παυσανία Θεοδώρου Χοϊδά.

«Έγινε δικηγόρος, ακολουθήσας την επιταγήν της ιδιοφυίας του, της φύσεως, ήτις τον είχεν, εν τούτω προορίσει. Και δια τούτο, η δικηγορική αυτού δράσις, αποτελεί σειράν ατελεύτητον, κατορθωμάτων δικανικών.
διάνοια ακτινοβολούσα, σπινθηροβολία ανά πάσαν στιγμήν, διατηρηθείσα ακμαία μέχρι της τελευταίας στιγμής της ζωής του. Ευγλωττία
απαράμμιλος, τόσον δε γλυκεία ώστε να εξαρτά εκ των χειλέων του,
όταν ηγόρευεν και να συναρπάζη τους πάντας. Η ευγλωττία του δε αυτή,
δεν ήτο απλή και ακόσμητος, διότι την εξωράιζεν το μέγα προσόν της
λίαν επιμελημένης φράσεως μετ’ αποστροφών έστιν ότε ρητορικωτάτων
και δηκτικότητας ελαφρώς καυστικής. διά των προσόντων τούτων και
της αξιοζήλου ευρυμαθείας του, ο Παυσανίας Χοϊδάς εδέσποσεν επί μίαν
πεντηκονταετίαν του δικαστικού βήματος έν τε τοις πολιτικοίς και εν
τοις ποινικοίς δικαστηρίοις, τόσον, δε στρατηγική ήτον η πολεμική του,
ώστε το αποτέλεσμα ήτο, κατά το πλείστον νίκαι και θρίαμβοι. Εμβριθής
μόστης της επιστήμης και βαθύτατος ερμηνευτής των νόμων, ακατάπαυστος δε υπερασπιστής των δικαίων των πολιτών, υπέρ των οποίων
ακάματος ηγωνίσθη καθ’ όλον τον βίον του καταναλίσκων όλους τους
θησαυρούς της γονίμου διανοίας του και της ευγενούς καρδίας, προς κατίσχυσιν της αληθείας και του δικαίου. Και όλην αυτήν τη δράσιν του
επέστεψεν το μέγα έμβλημα των ηθικών αρχών του, υπό την επιρροήν
των οποίων ήσκησεν την αρετήν εν τω βίω, χωρίς ποτέ να αποδυσπεντήση5. Και ανήλθεν ούτως εις περιωπήν, ώστε ευλόγως να θεωρήται ο κορυφαίος και Πρύτανης7 του εν Πάτραις δικηγορικού κόσμου. Ένεκα των
4. γΙΩΤΑ ΚΑϊΚΑ-μΑνΤΑνΙΚΑ, Το πτερόν εις τον πίλον, δευτ. τόμος, Εκδ. γιάννη Σ. Πικραμένου, σελ. 3-32.
5. αφίσταμαι, απέχομαι τινός ένεκα ελλείψεως υπομονής.
. εις υψηλότατον σημείον.
7. Ηγεμόνας, κυβερνήτης, διοικητής, άρχων, λεξικόν μέγα της Έλληνος γλώσσας,
Ανέστη Κωνσταντινίδη, τόμος Τρίτος, Εν Αθήναις 4 σ. 75.
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αρετών του τούτων απετέλεσεν τον ωραιότερον τύπον οικογενειάρχου,
μετά σπανίας δε αφοσιώσεως και φιλοστοργίας, ενδελεχή επεδείξατο πάντοτε μέριμναν δια την τελειοτάτην μόρφωσιν των τέκνων αυτού, άτινα
ευλόγως επιφανή κατέχουσιν εν μέσω ημών θέσιν. υπήρξεν άκαμπτος
εις το καθήκον και ανεπηρέαστος από όλους εκείνους τους πειρασμούς
δι’ ων συνήθως η μικροπολιτική φθείρει τας χαρακτήρας. Ακριβώς δε,
διότι δεν ήθελε να γίνη όργανον εμπαθούς πολιτικής, αλλά εννόει να
εφαρμόζει τον νόμον, επαύθη από της θέσεώς του το 4, διότι δεν δέχθηκε να παραβιάσει το Σύνταγμα. Έκτοτε άσκησε εν Πάτρας το δικηγορικόν επάγγελμα επί πεντήκοντα συνεχή έτη, μετά παραδειγματικής φιλοπονίας και ευσυνειδησίας, υπερέχων δια τε την εμβρίθειαν, την
κρίσιν, την ευγλωττίαν, δι’ ης πολλάκις συνήπαρζεν ακροατάς και δικαστήριον, κινών τον θαυμασμόν και κατάγων δικαστικούς θριάμβους. βαθύς της επιστήμης γνώστης, ανεπίληπτος τον χαρακτήρα, προσηνής
τους τρόπους και αξιόζηλος την μετριοφροσύνην, δικαίως εθαυμάσθη ως
πρότυπον αληθούς δικηγόρου, αγωνιζόμενος υπέρ της Αληθείας και του
δικαίου, επί πεντηκονταετίαν όλην, καθ’ ην δεν υπάρχει εν Πάτραις πολίτης, όστις δεν επεκαλέσθη τας σοφάς συμβούλας του. Πλείστοι δε οι
των εν τη αλλοδαπή εμπορικών οίκων εις αυτόν ανέθετον αποκλειστικώς
και μετ’ αξιοζηλεύτου εμπιστοσύνης την ελευθέραν διαχείρισιν των συμφερόντων των. Ως ρήτωρ υπήρξε δικανικώτατος. μορφή ανδρός ευγενούς
και αψευδούς, ώστε απέβαινεν αληθής απόλαυσης η ακρόασις των δικαστικών του αγορεύσεων.
Αλησμόνητον ρητορικόν θρίαμβον κατήγαγεν εις το ειδικόν δικαστήριον των Σιμωνιακών, κληθείς μόνος αυτός εκ των επαρχιών, ως
δικηγόρος, υπερασπισθείς τον αρχιεπίσκοπον Πατρών (και Ηλείας)
Αβέρκιον (λαμπίρην). Και μολονότι, προλογήσας, απεκάλεσεν εαυτόν
πτωχόν κορυδαλλόν (των επαρχιών) απέναντι των (καλλικελάδων)
αηδόνων της πρωτευούσης, εντούτοις, τοσούτον εσαγήνευσεν τους περιφανείς συναδέλφους του, ώστε ο αείμνηστος Εμμ. Κόκκινος (νομομαθής και καθηγητής της νομικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών),
ανέκραξεν: “Είσαι αηδών και δή αηδών κάλλικέλαδος”2. Η φιλοπονία

. γΙΩΤΑ ΚΑϊΚΑ-μΑνΤΑνΙΚΑ, τόμος 2ος, σ. 3.
. βλ. παράθεμα ο.
. Εθνικόν Ημερολόγιον, ό.π., σ. 455.
. Σιμωνία καλείται η εμπορία και η καπηλεία της θείας Χάριτος. Το όνομα προέρχεται
εκ του Σίμωνος του μάγου, ο οποίος προσέφερε χρήματα εις τους Αποστόλους προς εξαγοράν
της Θείας εξουσίας. ΠΑνΤΕλΗΣ ΡΟδΟΠΟυλΟΣ, Καθ. Παν/μίου, μαθήματα κανονικού δικαίου, εκδ. Αλέξανδρου Κυριακίδη, Θεσ/νίκη 4 σ. 23.
2. Εθνικόν Ημερολόγιον, ό.π., σ. 455.
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του Χοϊδά ήτο παροιμιώδης. Πλήν των απειραρίθμων υποθέσεων του δικηγορικού του γραφείου, ησχολείτο με μελέτας επιστημονικάς, εις έργα φιλολογικά ή εις πολιτικά άρθρα, διότι και λογογράφος ήν γλαφυρός
και δημοσιογράφος κράτιστος. Αλλά και ως πολίτης, ο αείμνηστος
Χοϊδάς, και ως κοινωνικός άνθρωπος διεκρίθη3.
Κατά την επανάσταση εναντίον του Όθωνος, το 2, ότε η περιφρούρησις της πόλεως ανετέθη στην Εθνοφυλακή, ο Παυσανίας Χοϊδάς
κατετάγη μεταξύ των πρώτων με το βαθμόν του λοχαγού, τοιαύτην δε
επεδείξας γενναιότητα, ώστε εγκαταληφθείς ποτέ υπό του σώματός
του παρέμεινε μόνος εν τη θέσει του, αψηφώντας πάντα κίνδυνον4.
Στις  Οκτωβρίου του 2 επαναστάτησαν το Αγρίνιο και η Πάτρα. Όταν
ξεσηκώθηκε και η Πάτρα με επικεφαλής τον (μπεν.) Ρούφο και τον (Παν.)
Χαλκιόπουλο και έμαθε ο βασιλιάς ότι η Αχαΐα είναι στο πόδι, και ακούστηκαν δημοκρατικές ζητωκραυγές, έχασε το ηθικό του και αποφάσισε να διακόψει την περιοδεία του και να γυρίσει στην πρωτεύουσα5.
Η διαδήλωση αρχίζει από την πάνω χώρα. Όλα είναι έτοιμα από καιρό.
Ανάμεσα στο πλήθος ξεχωρίζουν, εκτός από τους γιους του μπεν. Ρούφου, ο
Ανδρέας Ρηγόπουλος, ο Παν. Χαλκιόπουλος, ο δημοσιογράφος Παν. μίχος,
ο εισαγγελέας Αριστείδης Οικονόμου, ο δικηγόρος Παυσανίας Χοϊδάς και
άλλοι. Στις  Απριλίου του 75 πενήντα δύο (52) δικηγόροι της Πάτρας,
μεταξύ των οποίων και ο Παυσανίας Χοϊδάς – πρώτος στον σχετικό κατάλογο– υπογράφουν κοινή δήλωση, η οποία δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο,
σχετικά με τις αντισυνταγματικές ενέργειες του πρωθυπουργού δημ. βούλγαρη, οι οποίες (ενέργειες) αποσκοπούν στην αναθεώρηση του ισχύοντος
Συντάγματος7.
Ο Παυσανίας Χοϊδάς αρθρογραφεί στις εφημερίδες με τα στοιχεία Α.Ξ. Είναι σπουδαίος ρήτορας. Αλησμόνητη παραμένει η αγόρευσή του στη δίκη του
Ρομποτή. «Είχεν επίσης ιδιαιτέρως εγκύψει εις βαθείας θεολογικάς μελέτας. μέγα μέρος της πλουσίας βιβλιοθήκης του, απετελείτο εκ θεολογικών
συγγραμμάτων. Είς πολλά εκάστοτε αναφυόμενα ζητήματα ανωμολόγουν
την υπεροχήν του και αυτοί οι εξ επαγγέλματος θεολόγοι. Ο αείμνηστος αρ-

3. Εθνικόν Ημερολόγιον Σκόκου, ό.π., σ. 455.
4. γΙΩΤΑ ΚΑϊΚΑ μΟνΤΑνΙΚΑ, ό.π., τόμος 2ος, σ. 32.
5. γΙΑνΗΣ ΚΟΡδΑΤΟΣ, μεγάλη ιστορία της Ελλάδος, τ. χii., εκδ. 2ός αιώνας, σ. .
. Αλ. μΑΡΑΣλΗΣ, Ιστορία της Πάτρας. Η εξέλιξη μιας πρωτοποριακής πόλης, Πάτρα
3, σ. .
7. βΑΣΙλΗΣ λΑζΑΡΗΣ, Πολιτική Ιστορία της Πάτρας, τόμος πρώτος, σ. 4.
. Αλ. μΑΡΑΣλΗΣ, ό.π., σ. 3.
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χιεπίσκοπος Πατρών νικηφόρος Καλογεράς (πολυμαθής, καθηγητής του
Παν/μίου Αθηνών και όχι μόνον), τον επεσκέπτετο καθ’ εκάστην εντρυφών
εις τας σοφάς, μετ’ αυτού θρησκευτικάς διαλέξεις. Η μετριοφροσύνη του ανδρός υπήρξεν χαρακτηριστικώτατη. Ουδέποτε εξήφθη εις αλαζονείαν ή υπερφροσύνην». Στις 2 Σεπτεμβρίου του  οι εν Πάτραις δικηγόροι, απεφάσισαν να αναθέσουν στον Παυσανία Χοϊδά την εκφώνησιν επικηδείου λόγου
επί τω θανάτω «του διαπρεπούς μέλους του ενταύθα δικηγορικού Συλλόγου
και επιφανούς της Ελλάδος πολίτου, Ανδρέου Χ. λόντου»2.
«Το 7, εξελέγη παμψηφεί Πρόεδρος του εν Πάτραις δικηγορικού
Συλλόγου2, ούτινος πράγματι η βραχεία δράσις, κατέδειξεν τί δύνανται
οι δικηγορικοί Σύλλογοι εν σχέσει προς την δικαιοσύνη, όταν υπό σπουδαίων ιδρύονται και υπό υπερόχων, την διεύθυνσιν ανατίθηται. Η Προεδρία του Παυσανία Χοϊδά και ο διδακτικώτατος επί τη εκλογή του λόγος, αφήκεν αλησμόνητον εποχήν εν τη μνήμη όλων εκείνων οίτινες
έγνωσαν τότε επί στιγμήν ν’ ανυψώσωσιν την θέσιν του δικηγόρου εν τη
συνειδήσει της κοινωνίας. δυστυχώς, ο βίος του δικηγορικού εκείνου
συλλόγου, δεν υπήρξε μακρός και μόνον απέμειναν τα πολύτιμα λόγια
του Παυσανία Χοϊδά και η λαμπρά και διδακτικωτάτη μελέτη του περί
δικηγορικών Συλλόγων, η οποία αποτελεί πολύτιμον εγκόλπιον δια
τους κεκτημένους αυτήν»22.
Προτού όμως προχωρήσουμε στην ανάγνωση του αδιαμφισβητήτως πολυσήμαντου λόγου του Παυσανία Χοϊδά, θα σας πληροφορήσω με δύο λόγια για
το πώς, ένα κείμενο που απηγγέλθη πρίν από 42 χρόνια, έφθασε στα χέρια
μου, καθ’ ην στιγμήν και η εφημερίδα φορολογούμενος του Κωστή φιλόπουλου δεν είχε δημοσιεύσει το κείμενο, λόγω ελλείψεως χώρου. Προς στιγμήν
αισθάνθηκα ότι όλη η προσπάθειά μου θα απεδεικνύετο αλυσιτελής ως εκ
θαύματος όμως, η έγκριτος και ιστορική εφημερίδα των Πατρών Πελοπόννησος δημοσίευσε την είδηση, που ήταν αδύνατον να διανοηθώ, ότι δηλαδή η
εν λόγω ομιλία θα εδημοσιεύετο εντός ολίγων ημερών. δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά και κατάφερα να εξασφαλίσω τον ιστορικόν αυτόν λόγον, τον οποίον θα σας παρουσιάσω αμέσως παρακάτω. βεβαίως αποσπάσματα του λόγου, αυτού, καθότι ολόκληρο το κείμενο είναι αδύνατον να το παρουσιάσουμε.
Θα προηγηθεί μια συντομότατη ιστορική αναδρομή περί του δικηγορικού λει-

. Εθνικόν Ημερολόγιον, ό.π. σ. 457.
2. φορολογούμενος ...
2. Εθνικόν Ημερολόγιον Σκόκου, ό.π., σ. 455.
22. γΙώΤΑ ΚΑϊΚΑ μΟνΤΑνΙΚΑ, ό.π., τόμ. 2, σ. 32.
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τουργήματος, ανά τους αιώνες και εν συνεχεία θα επικεντρωθούμε στις ειδικότερες αναφορές.
Εν προκειμένω ο Παυσανίας Χοϊδάς ξεκινάει την αναδίφησή του από αρχαιοτάτων χρόνων. Κατά πρώτον διερωτάται για το πότε και γιατί είναι αναγκαίο και απαραίτητο να υπάρχουν δικηγόροι και συνεχίζει: «δεν είναι ακριβώς γνωστόν το πότε και πως έλαβε, κατά πρώτον γέννεσιν και αρχήν το δικηγορικό επάγγελμα και ποιος υπήρξεν ο αρχικός αυτού χαρακτήρ. Εκ του
προορισμού του όμως, και των υπηρεσιών τας οποίας παρέχει εις την κοινωνίαν, δύναται τις αλανθάστως να είπη, ότι είναι σύγχρονον της περί απονομής
της δικαιοσύνης θεσμοθετήσεως». δεν θα χρονοτριβήσουμε όμως αναλύοντας τα προβλήματα αυτά. να σημειώσουμε όμως ότι στην ελληνική αρχαιότητα, το επάγγελμα του δικηγόρου ήταν άγνωστο, αλλά και η λέξη δικηγόρος επίσης. Οι διάδικοι παρίσταντο αυτοπροσώπως ενώπιον του δικαστηρίου
και βεβαίως αυτοπροσώπως, υπερήσπιζων τας επιδίκους υποθέσεις των ενώπιον των δικαστών23. μόνο σε δύσκολες υποθέσεις, οι διάδικοι συνεβουλεύοντο
τους ρήτορες ή λογογράφους, οι οποίοι τους ητοίμαζον την κατηγορίαν ή την
υπεράσπισιν και οι ενδιαφερόμενοι την απήγγελον εις το δικαστήριον. βέβαια
θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπήρχαν και περιπτώσεις εξαιρετικές καθ’ ας
επετρέπετο η δι’ αντιπροσώπου παράστασις στο δικαστήριο24. Επειδή λοιπόν,
υπήρχε η δυνατότητα της δι’ αντιπροσώπου παρουσίας και προστασίας στο δικαστήριο, αυτοί, οι οποίοι προθυμοποιούντο να παραστούν για να προστατεύσουν ή να αντιπροσωπεύσουν τους μη δυνάμενους προς τούτο, λόγω αδυναμίας
ή και άλλων τινών κωλυμάτων δεν ηδύναντο, οι ίδιοι να ενεργήσουν το της
υπερασπίσεως δικαίωμα, γεννήθηκε ο θεσμός, το δικαίωμα της δι’ αντιπροσώπου υπερασπίσεως, δηλαδή ο θεσμός του δικηγόρου; βέβαια υπάρχει και
άλλη εκδοχή που σχετίζεται με την ανάγκην προστασίας, των δικαιωμάτων
των ατόμων μιας κοινωνίας, έναντι των δικαιωμάτων των ατόμων μιας άλλης ξεχωριστής ομάδας, που τα συμφέροντά τους είναι διαφορετικά, συνήθως
αντιτιθέμενα αλλήλων. Η ανθρώπινη κοινωνία διασπάται σε ομάδες και οι
ομάδες αυτές θα πρέπει να προασπίσουν τα διαφορετικά συμφέροντά τους25.
Επανερχόμεθα στο κείμενο του Παυσανία Χοϊδά: «Στην εκουσίαν, της εποχής
εκείνης αντιπροσώπευσιν και υπεράσπισιν, ανευρίσκομεν το σπέρμα, την αρχήν και την ιδέαν του δικηγορικού επαγγέλματος. βραδύτερον, καθόσον ηύξανον αι κοινωνικαί ανάγκαι και επολλαπλασιάζοντο αι σχέσεις των ανθρώπων, ανεπτύχθη περισσότερον το σύστημα της δι’ αντιπροσώπου παραστάσε-

23. γΙΑνΗΣ ΚΟΡδΑΤΟΣ, Εισαγωγή εις την νομικήν Επιστήμην, σ. 32.
24. γΙΑνΗΣ ΚΟΡδΑΤΟΣ, ό.π., σ. 32. βλ. και παράθεμα 2ο.
25. Ο κώδικας του Χαμουραμπί και άλλοι κώδικες της μεσοποταμίας, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2, σσ. , .
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ως και υπερασπίσεως». βέβαια το γεγονός αυτό υπηρετούσε αμφότερα τα
εμπλεκόμενα μέρη: πολίτες και δικαστές, υπό την αυτονόητον προϋπόθεσιν,
ότι οι άνδρες (δεν γίνεται λόγος για τις γυναίκες), ήσαν «έμπλεοι ζήλου και
αρετής οίτινες, κάτοχοι όντες ειδικώς των αρχών του δικαίου και της επιεικείας, ηδύναντο να βοηθήσουν τους συμπολίτας των διά των συμβουλών των και
να υπερασπίζωνται αυτούς ενώπιον των δικαστηρίων». Οι εν λόγω άνδρες
ήσαν χρήσιμοι και για τους δικαστές, καθ’ όσον τους βοηθούσαν στην «εκπλήρωσιν του υψηλού και (συγχρόνως) σοβαρού καθήκοντός των», όπως επισημαίνει ο Παυσ. Χοϊδάς. «Είχον ανάγκην της συμπράξεως ανδρών πεπαιδευμένων, φιλοπόνων ειδικώς αφιερωμένων εις την σπουδήν των νόμων, οίτινες ασχολούμενοι εις την ταξινόμησιν των γεγονότων εκάστης υποθέσεως, εις
την σαφή και ακριβή έκθεσιν αυτών, εις την προσαρμογήν επ’ αυτών των καταλλήλων διατάξεων των νόμων, να τοις προπαρασκευάζωσιν ούτω τα στοιχεία δικαίας και νομίμου αποφάσεως». Και καταλήγει ο ομιλών Παυσανίας
Χοϊδάς: «Τοιαύτη ην εξ αρχής η γένεσις, τοιαύτη η αποστολή, τοιαύτη η υπηρεσία του δικηγόρου, δια τούτο ο πολυμαθέστατος και σπουδαιότατος Πρόεδρος δαγεσώ δικαίως είπεν περί αυτής, δηλαδή της δικηγορικής υπηρεσίας
ότι: “Είναι αρχαία όσον και ή του δικαστού, ευγενής ως η αρετή, αναγκαία
όσον και η δικαιοσύνη” 2. Εκ τούτων των αρχικών ιδεών περί της εν τη Κοινωνία αποστολής και της χρησιμότητας του δικηγορικού επαγγέλματος, δύναται τις να κρίνη ότι εις παν έθνος, ένθα καθ’ οιονδήποτε τρόπον και υφ’ οποιονδήποτε τύπον, εγκαθιδρύθη και εκανονίσθη η απονομή της δικαιοσύνης συνυπήρξεν, αμέσως και αναγκαίως παραλλήλως δε προς ταύτην, υπηρεσία. δικηγόρων υφ’ οιανδήποτε ονομασίαν, ως στοιχείον σχετικόν και αναπόφευκτον,
προς την ορθήν της δικαιοσύνης απονομήν. Τα ίχνη τοιαύτης υπηρεσίας ευρίσκομεν εις τα αρχαιότατα έθνη των Χαλδαίων, των Περσών, των Αιγυπτίων,
ουχί δια προσωπικής παραστάσεως, αλλά μάλλον εγγράφως χορηγουμένην.
Κατ’ εξαίρεσιν όμως εν Ελλάδι, η υπηρεσία του δικηγόρου – ρήτορος τότε καλουμένου έλαβε σπουδαιοτάτην ανάπτυξιν και απεκατέστη ίδιον και αληθές
επάγγελμα27. Σχετικά με τα αφορώντα και στην Αθήνα, σημειώνει: «Αι τότε
Κλειναί Αθήναι, Παγκόσμιος Πρωτεύουσα των φώτων και προεξάρχουσα εις
άπαντα τα είδη της διανοητικής και Πολιτικής αναπτύξεως, υπήρξαν το πρώτον σχολείον του δικηγορικού επαγγέλματος». Ανατρέχει δε προς επίρρωσιν
του ανωτέρω ισχυρισμού του, ως γνήσιος επιστήμων, στην πηγήν εξ ης αρύεται την σημαίνουσαν ταύτην πληροφορίαν. Πηγή λοιπόν των λεγομένων του,
αποτελεί ο σημαντικώτατος νομοθέτης, πολιτικός και ποιητής Σόλων ο Αθηναίος, ένας εκ των επτά σοφών της αρχαίας Ελλάδος ευπατρίδης εκ κατα-

2. ΧΟϊδΑΣ, ό.π., σ. 3.
27. ΧΟϊδΑΣ, ό.π., σ. 4.
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γωγής, ο οποίος συνδυάζει το στοιχείον της παραδόσεως προς το της εξελίξεως και εν προκειμένω: «οι νόμοι του Σόλωνος προέβλεπαν περί των Ρητόρων,
επαγγέλματος έχοντος σχέσιν προς τας δικαστικάς θεσμοθεσίας, αι δε διατάξεις των νόμων εκείνων ετήρουν επί πολύν χρόνον μετέπειτα την ισχύν των».
Ο Αισχίνης, εν τω κατά Τιμάρχου λόγω του, επικαλείται τους περί των Ρητόρων λόγους του Σόλωνος και τους προτρέπει να διαβάσουν τους περί ευκοσμίας των δικηγόρων κειμένους νόμους. Οι Ρήτορες τότε ωνομάζοντο και
Συνήγοροι. Ήσαν δε εκ των μάλλον ευυπολήπτων κληρωτών αρχών των Αθηνών, εξελέγοντο μεταξύ των εχόντων ωρισμένα προσόντα, και αφού πρώτον
υπεβάλοντο εις τας παρά των νόμων απαιτουμένας εξετάσεις. Η μισθοδοσία
των ήτο μία δραχμή δι’ εκάστην υπόθεσιν2. Στους Ρήτορες αναφέρεται και ο
Αριστοτέλης και σημειώνει: «... οι ρήτορες ελάμβαναν δραχμήν ότε συνηγόρουν υπέρ της Πόλεως, ή υπέρ άλλου τινός. Εκ τούτου δε φαίνεται μισθοφόρον
είναι την αρχήν. Κληρωτούς δε γενομένους δέκα συνηγόρους, φησίν». Στη συνέχεια αναφέρεται λεπτομερώς στα προσόντα τα οποία θα πρέπει να έχει ο δικηγόρος, όπως προβλέπονται από τους νόμους του Σόλωνος. Το πρώτο άρθρο
υπ’ αριθμ.  στο Κεφάλαιο γ΄ Περί Ρητόρων αναφέρει ότι: «δεν συγχωρείται
να αγορεύει τίς δημοσίως, εάν δεν έχη συμπληρωμένον το τριακοστόν έτος της
ηλικίας του». δι’ ετέρου νόμου οι δικηγόροι υποχρεούνται «να τηρώσιν ευκοσμίαν και αξιοπρέπειαν εις τους λόγους των, να αποφεύγουν τας ύβρεις, τας
παρεκβάσεις εις αντικείμενα ξένα της υποθέσεως περί ης ηγόρευον και τας
συνεχείς και περιττάς ταυτολογίας», «επί ποινή μέχρι δέκα δραχμών...» Οι
Ρήτορες ώφειλαν να είναι αυστηροτάτων ηθών. Όστις εξ αυτών, μετά τας τακτικάς εξετάσεις του κατεμηνύετο ως διεφθαρμένος, εισήγετο είς δίκην και
ετιμωρείτο (αυστηρώς)2. «δι’ ιδιαιτέρου νομοθετήματος ο Σόλων απέδιδεν
εις την υπηρεσίαν των δικηγόρων, χαρακτήρα σχεδόν θρησκευτικόν, καθιερώσας ότι ο δικαστικός Περίβολος και ο του Αρείου Πάγου είναι άγιος και διατάξας ίνα προ της Συνεδριάσεως επιχέεται εντός αυτού καθαρτήριον ύδωρ,
όπως δια τούτου υπομιμνήσκεται τοις τε δικασταίς και τοίς Συνηγόροις, ότι
μόνον οι καθαροί παντός ρύπου ηδύναντο να εισέλθωσιν εντός αυτού»3.
λέγουν ότι πρώτος ο εξοχώτατος Αθηναίος πολιτικός και ρήτωρ Περικλής, ο του Ξανθίππου, εισήγαγεν την ρητορικήν εις την εξάσκησιν του επαγγέλματος των Συνηγόρων, καθιερώσας την συνήθειαν, όπως οι ενδιαφερόμενοι
παρίστανται ενώπιον του Αρείου Πάγου και των λαϊκών Αθηναϊκών δικαστηρίων δια δοκίμων εις την τέχνην του λόγου, Ρητόρων. Το γεγονός αυτό σημειούται κατά τους πρώτους χρόνους, όταν η Ρητορική εν Αθήναις, ήτο η βασι-

2. ΧΟϊδΑΣ, ό.π., σ. 4.
2. Σόλωνος νόμοι, ό.π., σ. 5.
3. ΧΟϊδΑΣ, ό.π., σ. .
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λίς των τεχνών. Ενίοτε όμως οι Ρήτορες απέφευγον την αυτοπρόσωπον υπεράσπισιν και επεφόρτιζον τους ενδιαφερομένους με το έργο αυτό, δηλαδή την
ανάγνωσιν του λόγου, τον οποίον είχαν συντάξει οι ρήτορες. λέγεται δε ότι ο
μέγιστος των ρητόρων, Ισοκράτης, ουδέποτε παρέστη αυτοπροσώπως εις το
δικαστήριον για να απαγγείλει έναν εκ των θαυμασίων λόγων του. Συνεχίζων
ο ομιλών Παυσανίας Χοϊδάς την ιστορική του αναδρομή, αναφέρεται στην Ρώμη, την οποίαν αποκαλεί μητέρα της Παγκοσμίου νομοθεσίας, ένθα ήκμασαν οι δεινότατοι των δικανικών Ρητόρων των Ρητόρων, στη Ρώμη, προηγήθησαν οι Πάτρωνες3 οι οποίοι υπερήσπιζον στα δικαστήρια τους απελευθέρους
τους. Όμως στην πορεία του ιστορικού γίγνεσθαι αντικατεστάθηκαν από τους
Ρήτορες, οι οποίοι, όπως και στην Ελλάδα, δεν περιορίζοντο μόνον εις την υπεράσπισιν των ιδιωτικών συμφερόντων, αλλά συζητούσαν και τα της Πολιτικής, δημοσία. Εκ τούτου δε του βήματος οι ευδοκιμήσαντες, ανήλθον πολλάκις εις τα ανώτατα αξιώματα. Θεωρούμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι επί
της εποχής των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων, οι οποίοι δεν ηνείχοντο, ούτε την
ελευθερίαν του λόγου, ούτε την δόξαν, ούτε την ισχύν των Ρητόρων, δεν εχορηγούντο πλέον σ’ αυτούς δημόσια αξιώματα, αλλά περιωρίσθησαν μόνον εις
ιδιωτικάς αμοιβάς. Τις εν λόγω αμοιβές, ας σημειωθεί τούτο, οι ενδιαφερόμενοι, είχαν τη δυνατότητα να απαιτήσουν και δικαστικώς. Παρά τα όσα δεσμευτικά, θετικά, αλλά και αρνητικά σημειώσαμε για το δικηγορικό Σώμα,
επί της εποχής των Αυτοκρατόρων, «... το δικηγορικόν Σώμα διετήρησεν εν
Ρώμη, όλην αυτού την δόξαν και το αξίωμα και η υπηρεσία των δικηγόρων
διετηρήθησαν εν τιμή και αυταί, δέ αι αυτοκρατορικαί διατάξεις μαρτυρούσι
την υπόληψιν, της οποίας εξηκολούθουν ν’ απολαύωσιν οι δικηγόροι». Επιστέφει δε την όλην αυτού αναφοράν σχετικά με το δικηγορικόν Σώμα εν Ρώμη, με την διάταξιν την θεσπίζουσαν ότι οι Ποντίφηκες32 των επαρχιών, εκλέγονται μεταξύ των δικηγόρων. Επίσης και ετέρα διάταξις ... επέτρεψεν εις
τους περιβεβλημένους δημόσιον δικαστικόν αξίωμα, να εκπληρώσιν και δικηγορικήν υπηρεσίαν, διότι, λέγει, «Είναι επίσης έντιμον το ίστασθαι και αγορεύειν προς υπεράσπισιν ετέρου, ως το καθέζεσθαι προς το δικάζειν». Και συνεχίζει ο ομιλών αείμνηστος Παυσανίας Χοϊδάς λέγοντας ότι «Απόδειξις.....
της αξίας ήν απέδιδον εις το δικηγορικόν επάγγελμα, είναι, η προθυμία πολλών αυτοκρατόρων, μόλις αναλαμβανόντων την ανδρικήν τήβενον, να συγκαταλέγωνται εν τοις δικαστηρίοις μεταξύ των δικηγόρων, δια να εκγυμνάζω-

3. Πάτρωνες (Patronus) εν Ρώμη προστάτες απελευθέρων ή αφανών και πενήτων, μη
όντων πολιτών... γενικότερα προστάτης, αντιλήπτωρ. μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία, τ.
ος, σ. 5.
32. Ποντίφιξ (Pontifex) = Ο επικεφαλής της θρησκευτικής οργάνωσης και της δημόσιας
λατρείας στη Ρώμη, Πάπυρος, τ. 5, σ. .

72

Ειρήνη Τρίκη

νται εις το δικηγορικόν έργον, και δι’ αυτού εις την διαχείρησιν της δικαιοσύνης». Ας μας επιτραπεί να συμπληρώσουμε επί τη ευκαιρία και κάποια στοιχεία, απαραίτητα33: «γράφετε, έλεγε ο Κικέρων, ούτω μόνον θέλετε μάθη να
ομιλείτε». Και επιπλέον, ο θεσμός της νομικής υπηρεσίας και ο θεσμός του
νομικού Συμβούλου προέρχονται από το Ρωμαϊκό δίκαιο, θεσπιθέντα επί αυτοκράτορος Αδριανού. Επίσης το ασυμβίβαστο του δικηγορικού επαγγέλματος και του εμπόρου34. Ο αυτοκράτωρ λέων εθεωρούσε τους δικηγόρους ομοίους προς τους υπερασπιστάς του κράτους, δια της ασπίδος και του δόρατος
αυτών35. Ακολουθώντας τα βήματα της ιστορικής εξελίξεως φθάσαμε ήδη
στην εποχή των βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Οι βυζαντινοί αυτοκράτορες προέβησαν «σε μεταρρυθμίσεις, συνεπεία των οποίων εθεσπίσθη όλως ειδικός οργανισμός, η αρχαία διάκρισις μεταξύ ρητόρων και δικηγόρων εξέλιπεν» και
όλοι όσοι ήσαν αποφασισμένοι να θέσουν, εαυτούς στην υπηρεσίαν της υπεράσπισης των Πολιτών και των συμφερόντων αυτών, έλαβαν τον τίτλον του δικηγόρου και εσχηματίστη εκ τούτων Σωματείον. Ο αυτοκράτωρ Ιουστίνος
ενέταξεν αυτούς εις την τάξιν των βουλευτών, «τάξις οrdo». Η επισυμβάσα
γενική παρακμή επέδρασε και επί του δικηγορικού αξιώματος. Παρ’ όλα ταύτα, όμως διετηρήθη μέχρις ενός βαθμού η ανεξαρτησία των δικηγόρων και
μετ’ αυτήν δε και η εις το δικηγορικόν επάγγελμα αείποτε απονεμηθείσα
υπόληψις. Απόδειξιν τούτου αποτελεί αυτό, το οποίο ήδη σημειώσαμε, ότι «...
κατά το πνεύμα της εποχής οι δικηγόροι εξομοιούνται προς τους εν Πολέμοις
υπέρ Πατρίδος, μαχομένους».
Από του ου έως του 3ου αιώνος εξέλιπεν εντελώς η δικηγορική υπηρεσία,
διότι η επικρατήσασα βαρβαρότης αντικατέστησεν την βίαν και τα όπλα εις
τας δικαστικάς διατυπώσεις, μόλις δε το 27 επί λουδοβίκου του Αγίου,
επανήλθεν εν γαλλία η αφορώσα εις το δικηγορικόν επάγγελμα θεσμοθεσία,
δοθέντος ότι το δικηγορικόν λειτούργημα δεν δύναται να συμβιώση και να
συμβαδίση με την βία και την ανελευθερία. Ο ηγεμών ούτος ανέσυρε εκ του
Ρωμαϊκού δικαίου διατάξεις νόμων, προκειμένου να ρυθμίσει τας δικηγορικάς υποχρεούσας. να αναφέρουμε εξ αυτών μόνον την ρύθμισιν την ορίζουσα
ότι οι δικηγόροι υποχρεούνται εξ επαγγέλματος να υπερασπίζονται τους
Πτωχούς, τας χήρας και τα ορφανά. Σημειωτέον ότι, όπως παρατηρεί ο Παυσανίας Χοϊδάς, δεν ανευρίσκεται διάταξη ρυθμίζουσα τον οργανισμό του δικηγορικού Σώματος, την εσωτερικήν αυτού πειθαρχίαν, «διότι το σύνολο των δικηγόρων δεν αποτελούσαν Σωματείον εις την κυρίαν και συνήθη σημασίαν
της λέξεως». Αντιθέτως, «εθεωρείτο ως Σώμα ελευθέριον, εκούσιος συνεται-

33. ΣΤΙλΠΩν ΙΩΑννΙδΗΣ, δικηγόροι και δικηγορία, σ. 47.
34. ΣΤΙλΠΩν ΙΩΑννΙδΗΣ, ό.π., σ. 35.
35. ΣΤΙλΠΩν ΙΩΑννΙδΗΣ, ό.π., σ. 35.
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ρισμός νομοδιδασκάλων και Ρητόρων, οίτινες συνεδέοντο μετ’ αλλήλων δια
της ταυτότητας των εργασιών, των καθηκόντων και των αισθημάτων». να
σημειώσουμε όμως ότι είχε καθιερωθεί μεταξύ τους, εκουσίως και ελευθέρως,
«είδος τι Πειθαρχίας συντελούσης εις την εδραίωσιν της τιμής και της υπολήψεως του δικηγορικού επαγγέλματος3». «Κατά τους μετέπειτα χρόνους εν
γαλλία η δικηγορική υπηρεσία έλαβε σπουδαιοτάτην ανάπτυξιν και το δικηγορικόν αξίωμα, επίζηλον κατέλαβε θέσιν εν τη Κοινωνία. Η επανάσταση του
7, εν τω κοινωνικώ κατακλυσμώ τον οποίον επέφερε, συμπαρέσυρε, και
κατήργησε και τοις δικηγόροις αλλ’ η Κοινωνία, μόλις ανακύψασα εκ του
επαναστατικού βαράθρου, ησθάνθη την έλλειψιν της δικηγορικής υπηρεσίας
και επανέφερεν εις την προτέραν του ισχύν και αξίαν το δικηγορικόν επάγγελμα, εξασκούμενον σήμερα υπό Κανονισμούς και Προνόμια...»37 «γιγνώσκομεν επίσης πάντες, οποίαν σπουδαιοτάτην κοινωνικήν αξίαν έχει εν Αγγλία η
δικηγορική υπηρεσία».
Κατακλείοντας την ιστορική αυτή μελέτη του επί του δικηγορικού επαγγέλματος, ο ομιλών δικηγόρος Παυσανίας Χοϊδάς, αναφέρει: «... ίδομεν ότι εις
όλας σχεδόν τας εποχάς του ανθρωπίνου βίου, η σπουδαιότης της δικηγορικής υπηρεσίας εξετιμήθη δεόντως υπό της Κοινωνίας και πάντοτε περιεβλήθη
με την ανήκουσαν αυτή τιμήν και δόξαν. δεν είναι όμως μόνον ο λόγος ότι
απολαύει τοιούτων πλεονεκτημάτων το επάγγελμα ημών, όστις πρέπει να το
καθιστά αγαπητόν εις ημάς, μείζονες είναι οι εξ αντικειμένου λόγοι ένεκα της
εκτάσεως των ευεργητικών υπηρεσιών, τας οποίας αείποτε προσέφερε και
προσφέρει πάντοτε εις την Κοινωνίαν, το επάγγελμα ημών τηρουμένων βεβαίως, κατά την εξάσκησίν του, των απαραίτητων όρων, οίτινες αποτελούσιν τα
θεμέλια, και τας βάσεις αυτού, αι επιτυχείς και αποτελεσματικαί συνέπειαι
των υπηρεσιών του εμπιούσιν τω δικηγόρω εσωτερικήν ευχαρίστησιν, υπερτέραν πάσης υλικής ωφελείας, επισύρουσιν εις αυτόν την ευγνωμοσύνην και την
υπόληψιν του Κοινού, και παρορμώσιν αυτόν εις μείζονα προς το έργον του
αφοσίωσιν, οποία αληθώς σπουδαιότης υπηρεσίας μείζων, όταν αναλογισθώμεν ταύτην εις το ύψος εις ο ανήκει, και καθ’ όλην αυτής την ελευθερίαν και
την έκτασιν εις τον δικηγόρον είναι ανανατεθειμένη εκ του νόμου η υπεράσπισις της τιμής, της ζωής, της ελευθερίας και της περιουσίας των συμπολιτών του, ούτος είναι ο υπερασπιστής των δυστυχών πάσης εποχής, των θυμάτων πασών των φατριαστικών καταφορών, υποχρεούμενος να εγκύπτη εις την
μελέτην και την έρευναν των αρχών του δικαίου, αντιτιθέμενος κατά πάσης
αδικίας, ανακηρύσσων πάσας τας ωφελίμους αληθείας, καθίσταται ο φυσικός

3. ΧΟϊδΑΣ, ό.π., σ. .
37. ΧΟϊδΑΣ, ό.π., σ. .
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προστάτης όλων των δικαιωμάτων, όλων των συμφερόντων, πάσης ελευθερίας»3! Συνεχίζοντας ο (Παυσανίας Χοϊδάς), αναγιγνώσκει «τον ύμνον» τον
οποίον συνέγραψε ο δαγεσώ για το δικηγορικό επάγγελμα, ο οποίος έχει ως
εξής: «Οποίον επάγγελμα ωραιότερον εκείνου, το οποίον έχει την αποστολήν
να προστατεύη την τιμήν και την περιουσίαν, να πολεμά την απάτην και το
ψεύδος, να απωθεί την συκοφαντίαν, να κρημνίζη το ικρίωμά της λαιμητόμου,
έτοιμον να υψωθή κατά της αθωότητος, ο επιθυμών να ανυψωθή δια της αρετής, να δοξασθή δι’ υπηρεσιών εντίμων, να αποκτήση προσέτι περιουσίαν δια
των ιδρώτων του, δεν ευρίσκει έλεγεν, άλλο επάγγελμα φέρον αυτόν διά μεσων
ευθέων και φυσικών, δια προσπαθειών και κόπων αξίων πάσης υπολήψεως, ή
το επάγγελμα του δικηγόρου». Και συνεχίζει, ας τον προσέξουμε: «ο αδύνατος, τον ικετεύει, ο ισχυρός κλίνει και ούτος κεφαλήν ενώπιον αυτού και επικαλείται την συνδρομήν του, οι ευνοούμενοι της τύχης και της δόξης, είναι συχνά οι πελάται του». Ας παρακολουθήσουμε, σε διαφορετικό πνεύμα, επί το
ποιητικώτερον «... πως εσκιαγράφησε την εικόνα του δικηγόρου: (άλλος μελετητής): «ελεύθερος, είπεν, εν τω επαγγελματικώ βίω του, από όλας τας περιπλοκάς, αίτινες αιχμαλωτίζουν τοις λοιπούς ανθρώπους, αρκετά υπερήφανος, ίνα μην έχη ανάγκην προστατών, αρκετά ταπεινόφρων, ίνα μην επιθυμή
να έχη ευνοουμένους και προστατευομένους άνευ δούλων, αλλά και άνευ κυρίων, ούτος είναι ο άνθρωπος, εις την αρχικήν αξίαν του, αν τοιούτος άνθρωπος
υπήρξεν επί της γης»3. Τοιούτον είναι φίλοι συνάδελφοι το ημέτερον επάγγελμα, εκ των σπουδαιοτέρων εν τη Κοινωνία, εκ των σεβαστοτέρων ενώπιον του
νόμου, ορισμός αυτού λακωνικότατος είναι: ευθύνη, μάθησις, ικανότης, αφιερωμέναι εις την υπηρεσίαν της δικαιοσύνης. Ως τελευταίαν της αξίας του
επαγγέλματος ημών αναγνώρισιν, επικαλούμαι επίσημον αλλά και εχθρικήν
μαρτυρίαν, την του μεγίστου μεταρρυθμιστού του αιώνος ημών, όστις, ενώ,
αφ’ ενός απεστρέφετο τους δικηγόρους δια την επίδρασιν της δυνάμεως του
λόγου αυτών (δηλαδή του λόγου των δικηγόρων) επί της Πολιτικής και έγραφε προς τον υπουργόν της δικαιοσύνης, ότι ενόσω κρατεί το ξίφος το υποτάξαν
την Ευρώπην όλην, επιθυμεί να δύναται να κόπτη τας γλώσσας αυτών, αφ’
ετέρου εν τω διατάγματι το οποίον, περί του δικηγορικού επαγγέλματος εξέδωκεν το , δεν απηξίωσε, δεν ηρνήθη να ανακηρύξη ότι επέσυρε την προσοχήν του, το δικηγορικόν επάγγελμα, διότι ανεγνώρισεν « ότι η εξάσκησις
τούτου, επιδρά ισχυρώς επί της ορθής απονομής της δικαιοσύνης: ότι ουσιώδεις αυτού βάσεις είναι η ευθύτης, η ευγένεια, η αφιλοκέρδεια, η προς το συμβιβάζειν τάσις, η αγάπη της αληθείας και της δικαιοσύνης, ο πεφωτισμένος
ζήλος υπέρ των αδυνάτων και των καταπιεζομένων». Η επίσημος αύτη μαρ-

3. ΧΟϊδΑΣ, ό.π., σσ. , .
3. ΧΟϊδΑΣ, ό.π., σ. .
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τυρία του μεγαλητέρου Κοινωνικού νοοός, είναι μαρτυρία ολοκλήρου της Κοινωνίας4! «Όσω περισσότερον εγκύπτομεν εις την έρευναν των αρχών και των
βάσεων του επαγγέλματος ημών, τόσω περισσοτέρας, εκ της ερεύνης ταύτης
αρυόμεθα αληθείας, αίτινες μας πείθουν ότι είναι άξιον της αγάπης και της
ενθέρμου αφοσιώσεως ημών, περί ης αρχόμενος είπον· αι αρχαί του, δεν φοβούνται τον έλεγχον της ερεύνης, διότι είναι αρχαί αληθείας και δικαιοσύνης·
το δικηγορικόν επάγγελμα έχον τον αυτόν σκοπόν, οποίον και η δικαιοσύνη
αυτή, τουτέστιν, “εκάστω το ίδιον απονέμειν, στηρίζεται επί βάσεων ακραδάντων, της ευθύτητος, της ακαμάτου φιλοπονίας και της αφιλοκερδίας και ευθύτητος...” 4». Είναι τέλος καθήκον τω δικηγόρω η φιλοπονία, διότι ως θεματοφύλαξ των συμφερόντων του πελάτου του, οφείλει να καταβάλη αποκλειστικώς ακάματον μέριμναν και φροντίδα υπέρ αυτών, η ελαχίστη αδιαφορία, η
ελαχίστη παραμέλησις, είναι παράβασις του καθηκόντός του, δύναται δε πολλάκις να έχη σπουδαιοτάτας επιβλαβείς συνεπείας. Ο δικηγόρος, λέγει ο διδακτικώτατος Liounville όστις δεν καταβάλλει εις την οποίαν ανεδέχθη υπόθεσιν πάσαν φροντίδα, πάσαν επιμέλειαν, πάντα κόπον, δεν είναι κατακρίσεως
άξιος μόνον επί αμελεία αλλά και επί ελλείψει εθύτητως και ακεραιότητος,
κατά τινα δε διάταξιν του Ιουστινιανού, εν τω όρκω των δικηγόρων περιελαμβάνετο η υποχρέωσις της φιλοπονίας... «nihil studii, reliquentes, quod sibi
possibile est»42.
Ας επικεντρώσουμε την προσοχήν μας και το ενδιαφέρον μας και στις
ακόλουθες, καίριες επισημάνσεις του Παυσανία Χοϊδά, τις αφορώσες στο δικηγορικό επάγγελμα, τις οποίες δανείζεται από τον Malville (Συγγραφέα των
του δικηγόρου προσόντων)43: «δεν δύναται να ήναι τις τέλειος δικηγόρος, άν
δεν είναι συγχρόνως, έντιμος και αγαθός άνθρωπος· η ευθύτης και ακεραιότης, είναι η κυριωτέρα συστατική ουσία του δικηγορικού επαγγέλματος»44.
Καταλήγων τον λόγο του αναφέρει τα ακόλουθα: «Πρέπει να υπομνήσω προς
υμάς, ότι ουδέν Κοινωνικόν επάγγελμα παρουσιάζει τόσω ανεπτυγμένον εις
βαθμόν μέγιστον το αίσθημα της ισότητος και συναδελφότητος, όσον το ημέτερον· μεταξύ δικηγόρων ουδεμία διαφορά και διάκρισις, εκτός της ικανότητος
και της αρετής, εις τας οποίας όμως άπαντες αμιλλώνται και ώσιν ίσοι, και
ουδείς να υστερεί του άλλου· το δε αίσθημα της συναδελφότητος δεν εκδηλούται, όπως είς τινα σωματεία δια βοηθείας αμοιβαίας μεταξύ των μελών του,
αλλ’ έγκειται αναγκαίως εις την φύσιν του επαγγέλματος ημών, και μας

4. ΧΟϊδΑΣ, ό.π., σ. .
4. ΧΟϊδΑΣ, ό.π., σ. .
42. ΧΟϊδΑΣ, ό.π., σ. 5.
43. ΧΟϊδΑΣ, ό.π., σ. 2.
44. ΧΟϊδΑΣ, ό.π., σ. .
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ενώνει «εις όλας τας πράξεις του επαγγελματικού ημών βίου, αι αυταί σπουδαί προπαρασκεύασαν ημάς, το αυτό προς την δικαιοσύνην πνεύμα μας ενόνει,
συναθροιζόμενοι δε εντός ενός και του αυτού της δικαιοσύνης ναού, θύομεν
επί του αυτού βωμού, ενώ συγχρόνως διιστάμεθα δια των αντιθέτων ευχών
και δεήσεων τας οποίας ανεπέμπομεν προς την θεάν δικαιοσύνη45.
Εντέλει εις την ανάπτυξιν, εις την εδραίωσιν της ήδη αναφερθείσης συναδελφότητος ταύτης, προώρισται να συντελέσει σπουδαίως, ο Σύλλογος
ημών4· ου μόνον δε, αλλά και δια της αμοιβαίας ειλικρινείας, υπολήψεως και
αγάπης, να ανυψώση και να διατηρήση την αξίαν του δικηγορικού επαγγέλματος47. «Ου μόνον δε, αλλά δια της αμοιβαίας ειλικρινείας, υπολήψεως και
αγάπης, να ανυψώση και να διατηρήση την αξίαν της δικηγορικής θέσεως·
φέροντας ως θυρεόν τον φόβον του νόμου, εις ενίσχυσιν της αφοβίας ημών,
και αποδίδοντες τον οφειλόμενον σεβασμόν όπου δεί, ίνα προκαλώμεν αμοιβαίως και ημείς εφ’ εαυτούς τον αυτόν, ευπαρρησιάστως δυνάμεθα να αποδυώμεθα εις την εκτέλεσιν τον καθήκοντος ημών, αναλογιζόμενην εις πάσαν
στιγμήν προς τούτο, το θάρρος και την ισχύν, άτινα αρυόμεθα εκ της ενότητας ημών τας εργασίας ημών, εν τε τω Συλλόγω, εν τοις δικαστηρίοις και
πανταχού ας διακρίνη η σοβαρότης και η αβρότης μεταξύ ημών, βαθμηδόν
και βραδέως, αλλά πάντοτε ασφαλώς και βεβαίως, θέλομεν απολαύση των
πλεονεκτημάτων της ενότητος ταύτης εν τω Συλλόγω εξαρτάται τούτο εκ
της θελήσεως ημών, εκ της υπομονής και της επιμονής ημών και αν εγώ, δι
όν κέκλικεν ήδη η ημέρα, και όστις ειμί περί την δείλην του πολυπόνου σταδίου μου δεν αποβάλλω την ελπίδα ταύτην, ουδέ την θέλησιν, ουδέ την επιμονήν,
κατά μείζονα λόγον πρέπει να έχετε ταύτην σταθεράν και εδραίων ημείς, φίλτατοι συναδέλφοι, οι όντες εν τη αυγή και εν τη ακμή αυτού. Εργασθήτε προς
τούτο, μετ’ αυταπαρνήσεως, μετά ζήλου και προθυμίας πεποιθότες αδιστάκτως, ότι ένωσις τον τούτων έχουσα σκοπόν, δεν είναι δυνατόν να μην επιφέρη, προϊόντος του χρόνου και παρ’ ημίν, τους αγλαούς καρπούς, ωφελίμους
πρός τε την Κοινωνίαν, και προς την ανύψωσιν της αξίας του επαγγέλματος
ημών, οποίους επέφερεν και αλλαχού, ιδίως δε εν γαλλία· ουδείς εξ ημών εστί
ο μη αναλογιζόμενος τας δυσχερείας του πράγματος, και τα προσκόμματα
όσα θέλομεν απαντήσει, αλλά ταύτα πάντα δύναται να υπερνικήσει η αυταπάρνησης ημών, η ειλικρίνεια, η υπομονή και η αγάπη, αίτινες αναγκαίως
πρέπει να συνδέωσιν ημάς, και τας οποίας πρέπει να παραδώσωμεν ως κειμήλιον εις τους μεθ’ ημάς, ούτως δύνανται να εδραιωθή και να προοδεύση ο Σύλλογος ημών».

45. ΧΟϊδΑΣ, ό.π., σ. .
4. ΧΟϊδΑΣ, ό.π., σ. 7 στο τέλος.
47. ΧΟϊδΑΣ, ό.π., σ. 2.
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με τα ανωτέρω εκτεθέντα επιχειρήματα κατακλείει τον περινούστατο λόγον του ο δικηγόρος Παυσανίας Θεοδ. Χοϊδάς. Θεωρούμε επιβεβλημένο να
σημειώσουμε και την ακόλουθη επισήμανση. Οι άνθρωποι γεννιούνται, μεγαλώνουν και δημιουργούν μέσα στον τρισδιάστατο χρόνο: στο παρελθόν, στο
παρόν και στο μέλλον. Κι όμως, δεν είναι λίγοι εκείνοι, που στάθηκαν δυνατότεροι από τον χρόνο, νικώντας τον αδυσώπητο αυτό εχθρό πάσης μνήμης και
παντός έργου4. Ανάμεσα σ’ αυτούς τους εξαιρέτους, ευυπολήπτους και διαπρεπείς, συναριθμείται και ο δικηγόρος Παυσανίας Θεοδ. Χοϊδάς, περί του
οποίου ήδη σημειώσαμεν πτυχές τινές του αξιομνημονεύτου έργου του. Το
γιατί ο Παυσανίας Θ. Χοϊδάς συγκαταλέγεται μεταξύ των ανθρώπων αυτών
είναι ευνόητον και η απάντηση αρύεται ακωλύτως και απροκαλύπτως εκ της
σπουδαιότητος του αξιόζηλου έργου του.

ΠΑΡΑΡΤΗμΑ

ΠΑΡΑΘΕμΑ 

Προκειμένου να εμβαθύνουμε και να κατανοήσουμε επαρκώς τα αίτια που
οδήγησαν τον Παυσανία Χοϊδά να ακολουθήσει το δικηγορικό λειτούργημα αν
και είχε ξεκινήσει νεότατος ως εισαγγελικός λειτουργός, μελετήσαμε, εκτός
των άλλων πηγών και την, κατά τη γνώμη μας, εμπεριστατωμένη μελέτη
του δικηγόρου Αιγίου μπάμπη Καββαδία με τίτλο: Το κίνημα του μερεντίτη.
Ιστορική μελέτη. Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια ληστανταρτών, Αίγιο, Αύγουστος 23 Τραβερσάδα. Σκόπιμο θεωρούμε να σημειώσουμε ότι, κατά την
άποψη του ως άνω αναφερομένου συγγραφέα, αν και η λέξη «στάση» θεωρείται ακαδημαϊκώς ορθότερη, ο ίδιος θα υιοθετήσει τη λέξη «κίνημα» για να περιγράψει τα αφορώντα στην δράση του λοχαγού της οροφυλακής νικολάου
μερεντίτη, στην Πάτρα (σελ. 2). «Εν προκειμένω βρισκόμαστε στα 47,
μήνα νοέμβρη». Στην εξουσία βρίσκεται, το κόμμα του Ιωάννη Κωλέττη
οπαδού του γαλλικού κόμματος. λόγω του θανάτου του Κωλέττη μετά τις
εκλογές, πρωθυπουργός αναλαμβάνει ο Τζαβέλας. Σύμφωνα με την παραστατικότατη αναφορά-αφήγηση του μακρυγιάννη η κατάσταση της κρατικής διοίκησης χαρακτηρίζεται ως ακολούθως: «... και εις την Κυβέρνησιν και
βουλές και παντού εις το Κράτος δεν γνωρίζει το σκυλί τον αφέντη του. Κλε-

4. μΑΡΚΟΣ Α. γΚΟλΙΑΣ: Ο Κοσμάς Αιτωλός και η Εποχή του, εκδόσεις «Τυμφρηστού»,
Αθήνα 72, σελ.  προλόγου.

7

Ειρήνη Τρίκη

ψές στα ταμεία και στα εισοδήματα ληστείες» (σελ. 25). Στην Πάτρα, η κατάσταση ήταν αντίστοιχη με την επικρατούσα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η
πόλη και η ευρύτερη περιοχή διοικείτο από μια ιδιότυπη τρόϊκα ή «τριανδρία»,
που απολάμβανε την απόλυτη εύνοια, της κεντρικής διοίκησης και ακολουθούσε τις εντολές της (σελ. 2). Ο μοίραρχος Ηλίας Πανάς εκπροσωπούσε
την στρατιωτική εξουσία. Ο γ. Ροντόπουλος, ακολούθως, την πολιτική εξουσία και ο Αστυνόμος Πατρών κύριος Στριφτόμπολας, συμπλήρωνε την τριανδρία, Απειράριθμες οι κατηγορίες εναντίον και των τριών προαναφερθέντων.
«Η ως άνω τριανδρία στις εκλογές του 47, έδρασε ως κανονική συμμορία...». Στελέχη και υπουργοί της αντιπολίτευσης συλλαμβάνονται για ψύλλου πήδημα και για να αποτραπεί η εκλογική τους δράση, κλείνονται στα
μπουντρούμια. Στην Πάτρα η κατάσταση για τον Κωλέττη ήταν δύσκολη.
μπορεί να μην υπήρχε κίνδυνος ενόπλου στασιαστικού κινήματος, αλλά ήταν
απαραίτητη η ενίσχυση, των δυνάμεων του γαλλικού Κόμματος, αν ήθελε ο
Κωλέττης να νικήσει και σ’ αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. για τον λόγο
αυτό, ενισχύθηκε η τριανδρία και με επιπλέον στρατιωτική δύναμη. «διωρίσθη
να μεταβή εις Πάτρας το υπό την διοίκηση του Ε. Στουρνάρη, Τάγμα της
Οροφυλακής» (σελ. 27, 2, 3, 3, 32), ένα σώμα δημιουργημένο για να καταδιώκει ληστές, κυρίως στα Ελληνο-Οθωμανικά μεθόρια. «Το απόγευμα
της 27ης νοεμβρίου 47 οι δύο λόχοι της Οροφυλακής σταλμένοι, από την
Κυβέρνηση για να επιβάλουν κλίμα τρομοκρατίας, κατά τη διάρκεια των
εκλογών, στασιάζουν και καταλαμβάνουν τους στρατώνες...». Επικεφαλής
της εξέγερσης αυτής ήταν ο λοχαγός της Οροφυλακής μερεντίτης ο οποίος
είχε δυσαρεστήσει την κυβέρνηση, διότι δεν έδειξε ζήλον υπέρ της καταπατήσεως του εκλογικού νόμου και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που διαδόθηκαν, τα κίνητρά του φαίνεται πως ήταν αυστηρώς προσωπικά (σελ. 3). Ο
λοχαγός μερεντίτης είχε θεωρηθεί πρό καιρού ύποπτος και το υπουργείο είχε
αποφασίσει να τον μεταθέσει από την Πάτρα και να διαλύσει το λόχο του.
Επανερχόμεθα επί της στάσεως: οι αφηνιασμένοι οροφύλακες αφήνουν τους
στρατώνες και κατεβαίνουν στο κέντρο της πόλεως και προβαίνουν σε πλήθος
έκνομων και ληστρικών ενεργειών. «διηρπάγησον τα χρημάτα από τα ταμεία
του δημοσίου και από τα ταμεία της Εθνικής Τραπέζης, του επαρχιακού ταμείου και του τελωνείου. γενικότερα, η τάξις είχε διασαλευθεί σπουδαίως
(γιώτα Καϊκα μαντανία: Το πτερόν εις τον πίλον, δευτ. τόμος, εκδ. γιάννης
Πικραμένος, Πάτρα, σελ. 32)». Το βράδυ, ο μερεντίτης είχε επαφές με τους
πολιτικούς παράγοντες της αντιπολιτεύσεως. Παράλληλα έστησε το αρχηγείον του σε παραλιακό ξενοδοχείο της πόλεως (σελ. 3). Εν συνεχεία, και ενώ ο
λαός δηλώνει την συμπαράστασή του στο κίνημα, οι προύχοντες της πόλεως,
οι οποίοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία ήσαν οπαδοί και στελέχη του Αγγλικού κόμματος, συνεδριάζουν για να αποφασίσουν την στάση τους, μη θέλοντας να χρεωθούν αυτό το κίνημα. Προσπαθούν να κρατήσουν διακριτική
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στάση ουδετερότητας και στη συνέχεια συνεδριάζουν όλοι οι έμποροι και οι
κτηματίες και αποφασίζουν τη συγκρότηση Εθνοφυλακής (σελ. 4, 4). Αν
και βρισκόμαστε ήδη στην τρίτη ημέρα της ληστανταρσίας του λοχαγού νικ.
μερεντίτη, η Κεντρική διοίκηση στην Αθήνα δεν είχε πληροφορηθεί ακόμη τα
διαδραματιζόμενα στην Πάτρα, οπότε ο μερεντίτης είχε όλη την άνεση να
προετοιμάσει τη διαφυγή του. να σημειωθεί επιπροσθέτως ότι ο μερεντίτης,
πέραν των άλλων παρανομιών, είχε καταλάβει και το κτίριο του Ταχυδρομείου, για να ελέγχει τις επικοινωνίες. Οι προύχοντες της πόλεως ανησυχούντες
ευλόγως βέβαια, για την κατάληξη της εν λόγω ανταρσίας, μετά την ενημέρωση της Κεντρικής διοικήσεως, προσπάθησαν να πείσουν τον μερεντίτη να
αναχωρήσει άμεσα από την πόλη εγγυώμενοι να καλύψουν την αναχώρησή
του, «... η μόνη διέξοδος για τον μερεντίτη και τους συντρόφους του, ήταν η
θάλασσα και τα κατεχόμενα από τους Άγγλους Επτάνησα. Οι Άγγλοι είχαν
καλύψει και άλλες φορές, στασιαστές, που μάχονταν την γαλλόφιλη Κυβέρνηση του Κωλέττη» (σελ. 45). Επιπλέον οι κάτοικοι, φοβούμενοι πιθανή σύγκρουση των κυβερνητικών στρατευμάτων τους λησταντάρτες, αποφάσισαν
να απευθυνθούν στους κ.κ. Πρόξενους, «δεόμενοι αυτών να λάβωσιν οίκτον
της δυστυχούς πόλεως και να φροντίσουν περί εξασφαλίσεως αυτής κατά των
επαπειλούντων αυτήν δεινών» (σελ. 45). «Οι κ.κ. Πρόξενοι συσκεύθηκαν και
παρεκάλεσαν τον Πρόξενον της μεγάλης βρετανίας ν’ αποβιβάση εκ του Αγγλικού ατμοπλοίου 2 κανόνια και 5 στρατιώτας Άγγλους» (σελ. 47). Ο μερεντίτης όμως απαιτούσε χρήματα και πρόσθετες εγγυήσεις. Εν τω μεταξύ η
είδηση περί της ληστανταρσίας έφθασε στα ώτα της Κεντρικής διοίκησης...
και άρχισε να κινητοποιείται η στρατιωτική δύναμη του κράτους, προς την
Πάτρα την επόμενη ημέρα (σελ. 47). Εν τω μεταξύ οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον μερεντίτη και τους προύχοντες της πόλεως, τη μεσολαβήσει του
Άγγλου και των λοιπών προξένων συνεχίζονται, αν και βρισκόμαστε στην 3η
νοεμβρίου, δηλαδή στην τέταρτη ημέρα της ανωμάλου καταστάσεως (σελ.
4). Τελικά ο μερεντίτης και οι περί αυτόν, κατόπιν ενεργειών του Άγγλου
πρόξενου Thomas Wood, αναχωρούν από την Πάτρα με αγγλικόν ατμόπλοιον
και ενώ οι στασιαστές είχαν ανοιχτεί στο Ιόνιο Πέλαγος και η πόλη βρισκόταν
στα χέρια της Κυβερνήσεως, άρχισε το μαρτύριο των στελεχών της αντιπολιτεύσεως (σελ. 5, 54). μετά από κάθε τέτοιο κίνημα, έπεται η περίοδος της
εκκαθάρισης. Προ των οφθαλμών του υπουργείου παρουσιάζεται εν παντί
καιρώ και τόπω η Αντιπολιτεύσις... βεβαμμένη με αίμα και εις διαφόρους
μορφάς μεταβαλλομένη. Από της ιδέας, και μάλλον από της προθέσεως ταύτης ορμώμενον το υπουργείον, απέδωσε πάντοτε εις αυτήν όλα τα κοινωνικά
νοσήματα (σελ. 55, 5). Εκτός των άλλων οδυνηρών συνεπειών ήρχισαν ενεργούμεναι συλλήψεις και φυλακίσεις. φυλακίσθησαν ο κύριος Καλαμογδάρτης
και άλλοι τίνες των οποίων δεν γνωρίζομεν τα ονόματα, εισέτι. μετά του Καλαμογδάρτου συνεφυλακίσθησαν και ο β. Ρούφος και άλλοι  πολίτες (σελ.
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). «...αι καταδιώξεις των στελεχών της Αντιπολιτεύσεως, είτε αυτοί συμμετείχαν με κάποιο τρόπο, στα μερεντίτεια είτε όχι συνεχίζονται με άκομψο
τρόπο: Ακόμη και με παρεμβάσεις στο έργο της δικαιοσύνης». «μετά το τέλος της τετραημέρου μυριδυτικής κυριαρχίας αι εν Πάτρας διοικητικαί και
δικαστικαί άρχαι ήλθον εις διενέξεις ασυμβιβάστους. Αι πρώται ήθελον να
επιληφθή η δικαστική Εξουσία ανακρίσεων κατά διαφόρων πολιτών. Αι δεύτεραι εντός του νόμου μένουσαι αι αντέτειναν ως αδύνατον να ανακρίνωσιν πολίτας οποιουσδήποτε δια πράξεις λαβούσας χώρας εν τω διαστήματι των τεσσάρων ημερών της μυριδυτικής κυριαρχίας, καθ’ άς δεν υπήρχον Αρχαί διοικητικαί εκτός αν πρόκειται να ενεργηθούν ανακρίσεις διά πράξεις γενομένας
πρό ή μετά την διάλυσιν των μυριδυτίων» (σελ. 3). Η Κεντρική διοίκηση
προσπάθησε να γεφυρώσει το χάσμα στέλνοντας τον κ. βαλσαμάκη, ως ανωτέρα ανακριτική Αρχή. Το θέμα τελικώς δεν επιλύεται, αλλά τη επεμβάσει
της διοκήσεως παύεται ο εν Πάτραις Εισαγγελεύς Παυσανίας Χοϊδάς... και
επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί κυρίως οι λόγοι της παύσεως ταύτης, ενώ
αφ’ ετέρου το περί φυλακίσεώς του κ. Καλαμογδάρτου, ένταλμα υπεγράφη
και εξεδόθη. Αντί του κ. Χοϊδά, αντικατέστη ο κ. νικόπουλος (σελ. 5, ). Οι
σκανδαλώδεις αυθαιρεσίες της Κυβέρνησης στην Πάτρα συνεχίζονται. Πέρα
από τις επεμβάσεις της στους δικαστικούς που ερευνούσαν τις ποινικές ευθύνες για τα μερεντίτεια και με την αντισυνταγματική παραβίαση του απορρήτου των επιστολών στελεχών της αντιπολιτεύσεως (σελ. ). «Ο αισχρός μας
νομάρχης Ροντόπουλος είχε προσκαλέσει τον Εισαγγελέα να κατάσχει τα
γράμματα εις το ταχυδρομείον, διότι διά του μέτρου τούτου θέλει ανακαλύψει
την μεγάλην συνωμοσίαν κατά του Θρόνου, της οποίας ο μερεντίτης ήτο ο
εκτελεστής. Ο εισαγγελεύς απέρριψεν τοιαύτην αισχράν πρότασιν.... (σελ.
)». «Κατά δυστυχίαν της και προς τιμήν του Ελληνικού ονόματος, η εξουσία εύρε πρόσκομμα εις τους σκοπούς της, δικαστάς τινάς αυτού του Πλημμελειοδικείου Πατρών. Ο εισαγγελεύς Παυσανίας Χοϊδάς, αν κα άπορος, αν
και νεώτατος, έδειξεν εις την περίστασιν ταύτην αξιέπαινον ανεξαρτησίαν χαρακτήρος, δεν ηθέλησε να γενή δήμιος τιμίων και αθώων πολiτών, δεν ηθέλησεν να παραβιάση αναιδώς το υπό του συντάγματος προστατευόμενον απόρρητον των επιστολών, επομένως, δεν ηθέλησε να ενεργήση την σκανδαλώδη
κατάσχεσιν της αλληλογραφίας εις το Ταχυδρομείον Πατρών. Η εξουσία τον
έπαυσε» (σελ. 73).

ΠΑΡΑΘΕμΑ 2

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην ελληνική αρχαιότητα το επάγγελμα του
δικηγόρου ήταν άγνωστον, όπως και η λέξη δικηγόρος. Οι διάδικοι, παρίσταντο
αυτοπροσώπως ενώπιον του δικαστηρίου και αυτοπροσώπως υπερίσπιζον τα
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δίκαιά των. Σε περίπτωση δύσκολων υποθέσεων, οι διάδικοι συνεβουλεύοντο
τους ρήτορες ή τους λογογράφους, οι οποίοι τους ετοίμαζον την υπεράσπιση ή
την κατηγορία και οι ενδιαφερόμενοι την απήγγελον από στήθους ή και την
ανεγίγνωσκον εις το δικαστήριον. μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις επετρέπετο η δι’ αντιπροσώπου παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου και συνεπώς η δια
τρίτου υπεράσπισις της επιδίκου υποθέσεως. Όταν διάδικοι ήσαν παιδιά ή γέροντες, καθώς και γυναίκες, επειδή οι γυναίκες, δεν είχαν νομική ισοτιμία με
τους άνδρες και ευρίσκοντο εις κατωτέραν, από απόψεως, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου θέσιν, δια τούτο, είχαν το δικαίωμα να παρίστανται μετά συνηγόρου εις το δικαστήριο. Συνήγορος μπορούσε να είναι ο σύζυγος, είτε συγγενής
ή φίλος, αλλά και τρίτο πρόσωπο. Έχουμε δύο μαρτυρίες από την αθηναϊκή
ιστορία, που μας ενθυμίζουν ότι οι γυναίκες είχαν το δικαίωμα να αναθέτουν
ενώπιον του δικαστηρίου την υπεράσπισίν τους και σε τρίτο πρόσωπο. Σύμφωνα με μαρτυρία του Πλούταρχου, στην δίκη επί ασεβεία κατά της ξακουσμένης εταίρας, αλλά και μεγάλης διανοούμενης Ασπασίας, την υπεράσπισή της
είχε αναλάβει ο ίδιος ο Περικλής και εκοπίασε μάλιστα για να την σώση. Άλλη μαρτυρία αφορά στη δίκη της φρύνης. Και η εταίρα αυτή, της οποίας το
σωματικό κάλλος, εφημίζετο ότι ήτο η ενσάρκωσις του σώματος της θεάς
Αφροδίτης, κατηγορηθείσα επί εξυβρίσει των Ελευσινείων μυστηρίων, εκάλεσεν ως υπεράσπισή της ενώπιον του δικαστηρίου των Ηλιαστών, τον ευγλωττότατον υπερίδην. Είναι δε γνωστόν πως απέφυγε την εις θάνατον καταδίκη
της. Ο υπερίδης αν και ρήτωρ δεινός, δεν κατώρθωσε να πείση τους Αθηναίους δικαστές περί της αθωότητάς της πελάτιδός του και δια τούτο ηναγκάσθη
να εγκαταλείψει τα επιχειρήματα της λογικής και να καταφύγει εις επιχειρήματα αισθητικά. Αποσπάσας τον πέπλον της φρύνης και σχίσας τον χιτώνα
της, αφήκε να ομιλήσει η αισθητική της γραμμής. Το τέχνασμα του υπερίδου
επέτυχεν. Έκθαμβοι οι δικασταί προ της εκπάγλου ωραιότητος της φρύνης,
εσκέφθησαν ως άνθρωποι πλέον και όχι ως εκτελεσταί του νόμου και ηθώωσαν τη κατηγορουμένην εταίραν (ΚΟΡδΑΤΟΣ γΙΑνΗΣ, Εισαγωγή εις την νομικήν Επιστήμην, Εκδόσεις μπουκουμάνη, Αθήνα, σελ. 32, 33).
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ΕμμΑνΟυΗλ ΘΕΟΤΟΚΗΣ
Ο ΑνΘΡΩΠΟΣ, ΤΟ ΕΡγΟ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟυ

λουκιανός ζαμίτ
λογοτέχνης - ιστορικός ερευνητής

α. Ιστορικά στοιχεία
Θα αρχίσουμε με κάποιες ημερομηνίες που καθόρισαν τις τύχες των Ιόνιων
νησιών σε μια κρίσιμη περίοδο, μεταξύ του τέλους της βενετικής κυριαρχίας
και της Ένωσής τους με την κυρίως Ελλάδα.
Στις  Ιουλίου 77 καταπλέουν στο λιμάνι της Κέρκυρας τέσσερα γαλλικά πολεμικά και μεταγωγικά σκάφη του ενωμένου στόλου της γαλλίας και
βενετίας, μαζί με δύο ενετικά πλοία της γραμμής, και αποβιβάζουν 3.5
γάλλους με διοικητή τον αντιστράτηγο του ναπολέοντα2, Antoine Bonavita
Gentili (Τζεντιλί), και κατακτούν το νησί. Η πρώτη κατοχή των γάλλων
ήταν βραχυχρόνια, ήτοι μέχρι 22 φεβρουαρίου 7.
Στις 3 Οκτωβρίου του ιδίου χρόνου υπογράφεται η Συνθήκη του CampoFormio3, με την οποία τα Ιόνια νησιά προσαρτώνται στη γαλλική δημοκρατία, μαζί με τις ενετικές κτήσεις στην απέναντι ηπειρωτική ακτή.
Τον Οκτώβρη του 7 καταπλέει στο Ιόνιο ο στόλος των περιστασιακών

. Ενετοκρατία και βενετοκρατία: Η περίοδος κατοχής διαφόρων περιοχών του βυζαντίου και της Ελλάδας από τον μεσαίωνα μέχρι τους νεώτερους χρόνους. βενετοκρατία στην
Ε λλάδα: Η κατοχή από τη βενετία περιοχών του ελλαδικού χώρου –κυρίως νησιών και εμπορικών λιμανιών– ποικίλλει ως προς τη διάρκεια. Η βενετία βρήκε διαμορφωμένο σ’ αυτά το
φεουδαρχικό σύστημα, το οποίο διατήρησε, απονέμοντας τίτλους ευγενείας και τιμάρια σε
διάφορες οικογένειες που είχαν προσφέρει υπηρεσίες στη γαληνοτάτη.
2. Ο ναπολέων θεωρούσε την Κέρκυρα ως αντίρροπο της μάλτας στη μεσόγειο και διέθεσε τις απαραίτητες πιστώσεις για τη βελτίωση των οχυρώσεών της, για νέα οχυρωματικά
έργα, κατασκευή δεξαμενών, στρατώνων, αποθηκών, αύξηση του αριθμού των πυροβόλων
και για τον εξοπλισμό της νησίδας βίδο.
3. Χωριό της Ιταλίας, στον νομό Ούντινε (κάτ. 3.), όπου στις  Οκτωβρίου 77
υπογράφηκε η φερώνυμη γαλλο-αυστριακή συνθήκη.
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συμμάχων Ρώσων και Τούρκων, με ναύαρχο τον φιοντόρ Ουσακώφ, με σκοπό
να εκτοπιστούν οι γάλλοι. Τον ίδιο μήνα καταλαμβάνονται η Κεφαλονιά και η
ζάκυνθος, ενώ στις 5 μαρτίου του επόμενου έτους, ύστερα από τετράμηνη πολιορκία, η Κέρκυρα, με την ανοχή της βρετανίας, για τους δικούς της λόγους.
Στις 2 μαρτίου  υπογράφεται Συνθήκη μεταξύ Ρωσίας-Τουρκίας,
με την οποία τα Επτάνησα, και τα άλλα μικρά νησιά του Ιονίου, αποτέλεσαν
τη «δημοκρατία της Επτανήσου Πολιτείας», υποτελή όμως στην Τουρκία,
με καταβολή 75. γροσίων ανά τριετία. Στρατεύματα των δύο αυτοκρατοριών είχαν τη δυνατότητα παραμονής στα νησιά. Το νέο κράτος, εκτός από
δική του σημαία, νόμισμα και δικό του στρατό, θα είχε και δικό του Σύνταγμα, που καταρτίστηκε από τους αντιπροσώπους του Ιονίου Κοινοβουλίου και
επικυρώθηκε στις 4 Οκτωβρίου 3 στην Κωνσταντινούπολη, και ονομάσθηκε βυζαντινό4 (από την πόλη βυζάντιο κατά την αρχαιότητα, που μετονομάστηκε σε Κωνσταντινούπολη από τον μεγάλο Κωνσταντίνο). Οι Ρώσοι
αποχώρησαν στις 3 Αυγούστου  ορίζοντας αντιπρόσωπο του τσάρου τον
γεώργιο μοτσενίγο5. Το Σύνταγμα του 3 δεν πρόφθασε να εφαρμοστεί,
αφού η Συνθήκη του Τιλσίτ (7- Ιουλίου 7), μεταξύ Ρωσίας-γαλλίας,
ξανάφερε τους γάλλους στα Επτάνησα, τα οποία παραχωρήθηκαν, ως κτήση, στον ναπολέοντα.
μετά την υπογραφή της Συνθήκης στάλθηκε ο στρατηγός Berthier7 ως
γενικός διοικητής των νησιών. μετά την κατάληψή τους, τον Berthier διαδέ-

4. βυζάντιο: αρχαία πόλη της Θράκης πάνω στον βόσπορο. Κατά την παράδοση εποικίστηκε από τον μεγαρέα βύζαντα το 5 π.Χ. Από το 33 μ.Χ. έγινε πρωτεύουσα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους.
5. Mocenigo: μοτσενίγοι, επιφανής ενετική οικογένεια, μέλη της οποίας έγιναν δόγαι και
κατέλαβαν μεγάλα πολιτικά και στρατιωτικά αξιώματα. γεώργιος, κόμης, πρεσβευτής της
Ρωσίας, συνεργάτης του Καποδίστρια. Σύζυγος της Ελένης Αρμένη, που διέθεσε μεγάλο μέρος της περιουσίας της για ην περίθαλψη των απροστάτευτων ελλήνων ορφανών. Ο γεώργιος
ανήκει στον εις την Επτάνησο κλάδο των μοτσενίγων. Εκπαιδεύτηκε στην Πετρούπολη και
το 2 στάλθηκε από τη ρωσική κυβέρνηση ως πρέσβυς στην Κέρκυρα με στρατό για την
καταστολή της αναρχίας. διοργάνωσε Σύνταγμα το 3 μαζί με τους βαττάλια, Ιω. Καποδίστρια και νεράντζη, και, αφού έλαβε σύνταξη, έζησε στη βενετία, όπου και πέθανε το
3.
. Tilsit: Πρώην γερμανική πόλη ης ανατολικής Πρωσσίας, επί του ποταμού μέμελ. μετά τον β΄ παγκόσμιο πόλεμο ανήκε στην ομοσπονδιακή δημοκρατία της Ρωσίας και μετονομάστηκε σε Σοβέτσκ. Σ’ αυτή, το 7, συνομολογήθηκε συνθήκη ειρήνης με τ’ όνομά της,
μεταξύ του ναπολέοντα Α΄, Αλέξανδρου Α΄ της Ρωσίας και του φρειδερίκου γ΄ της Πρωσσίας,
και ιδρύθηκε εις βάρος της Πρωσσίας το βασίλειο της βεστφαλίας και το μέγα δουκάτο της
βαρσοβίας, που παραχωρήθηκε στη Σαξωνία.
7. Berthier Louis Alexandre: Πρίγκιπας του Nechâtel, στρατάρχης της γαλλίας. γεννημένος στις βερσαλλίες (753-5). υπήρξε ένας από τους ευνοούμενους του ναπολέοντα,
του οποίου, εντούτοις, υπέγραψε την πράξη πτώσης του, το 4.
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χτηκε ο στρατηγός δονζελότ, ο οποίος παρέμεινε στην Κέρκυρα σε όλη την
περίοδο των αυτοκρατορικών γάλλων. Τότε συστάθηκε η γερουσία, με αρμοδιότητες κεντρικής κυβέρνησης. Πρόεδρος της γερουσίας εκλέχτηκε ο Εμμανουήλ Θεοτόκης, μέχρι το 5, που παύθηκε από τον Campbell, για να τον
επαναφέρει ο μαίτλαντ το  μέχρι τον Ιανουάριο του , οπότε και παραιτήθηκε, διαφωνώντας με τις μεθόδους που εφάρμοζε ο αρμοστής.
Επί των ημερών της Επτανήσου Πολιτείας αναδείχτηκαν σημαντικές κερκυραϊκές προσωπικότητες, όπως ο Ανδρέας μουστοξύδης, και πρώτος, βέβαια, ο Ιωάννης Καποδίστριας. μεταξύ αυτών και ο Εμμανουήλ Θεοτόκης
(Εικ. ).
Η ήττα του ναπολέοντα από τις συνασπισμένες δυνάμεις Αγγλίας, Ρωσίας και Πρωσίας στη λειψία2 και το βατερλώ, είχε ως αποτέλεσμα ν’ αλλάξει πλήρως ο ευρωπαϊκός χάρτης, ενώ κατά το Συνέδριο της βιέννης, που
ακολούθησε, οι μεγάλες δυνάμεις ρύθμισαν, μαζί με τα σύνορα, και τις τύχες
της Ευρώπης ιδρύοντας την Ιερά Συμμαχία. Η γαλλία δεν ήταν πλέον σε θέση να αξιώσει την παραμονή της στα νησιά, τα οποία διεκδικούσαν: ο βασιλιάς
της βαυαρίας3, για να τα δώσει ως προίκα στην κόρη του, ο Πάπας4, για

. δονζελότ: Επί των ημερών του ιδρύθηκε η Ιονική Ακαδημία, η Καλλιτεχνική Σχολή
του γλύπτη Παύλου Προσαλέντη από το 3 έως το 7. βελτιώθηκαν παραγωγή και
κτηνοτροφία, βελτιώθηκαν επίσης το εμπόριο και η εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων και
αναπτύχθηκαν νέες καλλιέργειες, όπως της πατάτας. Επίσης συστηματοποιήθηκαν οι αρχαιολογικές έρευνες και πραγματοποιήθηκαν έργα όπως τα κτίσματα του λιστόν.
. Καμπελλ σερ Τζων: Αρχιστράτηγος (73-). Από το 4 διοικητής των Ιόνιων
νησιών. Αυθαίρετος και τυραννικός. δεν ανεγνώριζε την Ιόνιο Πολιτεία, μετά δε τη Συνθήκη
των Παρισίων, με την οποία τα νησιά τέθηκαν υπό αγγλική προστασία, παρέμεινε ως επίτροπος μέχρι το , οπότε αντικαταστάθηκε από τον λόρδο μαίτλαντ.
. μαίτλαντ Θωμάς (Maitland, 755-24): Άγγλος στρατηγός. Πρώτος αρμοστής
των Ιονίων νήσων από το . δεσποτικός και αυθαίρετος, συμπεριφέρθηκε μισελληνικά και
πέτυχε την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης στα νησιά.
. Ο ΑνδΡΕΑΣ μΟυΣΤΟΞυδΗΣ αναφερόμενος στον μικρό αριθμό των μαθητών στη δημόσια εκπαίδευση γράφει: «[...] Εκ ματαιοδοξίας τινές των γονέων της ανωτέρας τάξεως, οίτινες νομίζουν ότι τα τέκνα των ήθελον υποβιβασθή, εάν ανεμιγνύοντο μετ’ άλλων ταπεινοτέρας γεννήσεως, Έλληνες την καταγωγήν, την πατρίδα, την θρησκείαν, δούλοι όμως των εθίμων και εκτιμώντες μόνον ό,τι γνωρίζουσι, είναι αδιάφοροι δια την σπουδήν της ελληνικής
γλώσσης και θα είναι μέχρις ου καταστή αύτη γλώσσα των δημοσίων υποθέσεων».
2. λειψίας μάχη (ή μάχη των εθνών), - Οκτωβρίου 3): μεγάλη, πλησίον της
λειψίας, στρατιωτική σύρραξη κατά την οποία ο μέγας ναπολέων με 5. άνδρες νικήθηκε από τα συμμαχικά στρατεύματα Αυστρίας, Ρωσίας, Πρωσσίας, Σουηδίας και Αγγλίας,
ανερχόμενα σε 27. άνδρες. Πρωτεύουσα της Σαξωνίας στη γερμανία.
3. Ο μαξιμιλιανός δ΄ έλαβε τον τίτλο του βασιλέως. Τον διαδέχτηκε ο γιος του λουδοβίκος Α΄, ο φιλέλληνας πατέρας του Όθωνα της Ελλάδας.
4. Πίος ζ΄ (4 μαρτίου  - 2 Αυγούστου 23).
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την εγκατάσταση του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ, που είχαν εκδιώξει οι γάλλοι από τη μάλτα, επίσης η Αυστρία, ως νόμιμος διάδοχος
της βενετίας, η Ρωσία, που επιδίωκε την παρουσία της στη μεσόγειο, και η
βρετανία, που είχε και το πλεονέκτημα της κατοχής τους διαδοχικά από το
 με τελευταία την Κέρκυρα από 2 Ιουνίου 4, μετά από μακροχρόνιο
αποκλεισμό (ως εντολοδόχος των δυνάμεων που είχαν νικήσει τον ναπολέοντα). Κατακτητής τους ο αρχιστράτηγος Σερ Τζων Κάμπελλ, ο οποίος παρέμεινε στα νησιά ως επίτροπος της Αγγλίας μέχρι το , οπότε αντικαταστάθηκε από τον λόρδο σερ Τόμας μαίτλαντ.
Ο Κάμπελλ δεν αναγνώρισε την αυτονομία και την κυριαρχία της «Επτανήσου Πολιτείας» και είχε καθαιρέσει την Επτανησιακή γερουσία. Παρά την
αυθαίρετη αυτή ενέργεια, ο πρόεδρός της, ο Εμμανουήλ Θεοτόκης, υπογράφει
έγγραφο, απευθυνόμενο προς τις μεγάλες δυνάμεις, ζητώντας να αναγνωριστεί και πάλι η «Επτάνησος Πολιτεία» ως ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος,
χωρίς υποτέλεια, να διατηρηθεί το Σύνταγμα του 35, μέχρι την αντικατάστασή του, και να ενσωματωθούν στην «Επτάνησο Πολιτεία» οι πρώην ενετικές κτήσεις της απέναντι ηπειρωτικής ακτής: βουθρωτό, Πάργα, Πρέβεζα
και Κόνιτσα, επικαλούμενη, κυρίως, την εθνική τους ομοιογένεια.
Όμως, για να επιβιώσουν τα νησιά οικονομικά και να μπορούν να αμυνθούν έναντι των εξωτερικών κινδύνων, έπρεπε να τεθούν υπό την προστασία
μιας μεγάλης δύναμης. Κατά τον Καποδίστρια, προτιμότερη ήταν η προστασία της μεγάλης βρετανίας, με αποφυγή της προσάρτησής τους απ’ αυτή.
Στις 5 νοεμβρίου 5, με τη Συνθήκη των Παρισίων μεταξύ Αγγλίας, Αυστρίας και Πρωσίας, καθορίστηκε η τύχη των νησιών, σύμφωνα με την οποία
αυτά «θέλουν απαρτήσει μίαν μόνη, ελευθέραν και ανεξάρτητον επικράτειαν,
υπό την επωνυμία “Ηνωμένο Κράτος των Ιονίων νήσων” [...]» Στη Συνθήκη
προσχώρησε η γαλλία το  και η Τουρκία το , στην πράξη όμως η
βρετανία, με τις υπερεξουσίες που εξασφάλισε, μετέβαλε ουσιαστικά σε κτήση της το αυτόνομο κράτος του Ιονίου. Την αντίσταση των Επτανησίων ενίσχυσε και ο πρώτος αρμοστής, ο Άγγλος στρατηγός σερ Τόμας μαίτλαντ
(που μετατέθηκε από τη μάλτα το ), με τη σκληρή πολιτική που εφάρμοσε, έχοντας λάβει την εντολή να αναδιοργανώσει το Ιόνιο Κράτος και να
εφαρμόσει Σύνταγμα που θα εξυπηρετούσε, κυρίως, τα συμφέροντα των βρετανών.

5. Σχετική ανακοίνωση «Περί του Ιονίου συντάγματος του 3 και του θεσμού της κομητείας», ΑνΤΩνΙΟυ μΑΤΕΣΗ, Πρακτικά Α΄ Πανιονίου Συνεδρίου του 4, Αθήνα 5.
. Ο αγώνας για την Ένωση ήταν γεμάτος εξεγέρσεις και συρράξεις, με φυλακίσεις,
εξορίες, βασανισμούς, δημεύσεις περιουσιών, απαγχονισμούς και εκτελέσεις, που τελικά οδήγησαν στην Ένωση των νησιών με τον εθνικό κορμό.
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β. Ο Εμμανουήλ Θεοτόκης
Η προσωπικότητα και η προσφορά του Εμμανουήλ Θεοτόκη έπαιξε σημαντικό ρόλο στα δημόσια πράγματα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της κατοχής
των δημοκρατικών γάλλων (77-7), των Ρωσο-τούρκων (-7),
των αυτοκρατορικών γάλλων (7-4 για την Κέρκυρα) και της βρετανικής «προστασίας». Όμως η προσφορά αυτή δεν είναι γνωστή στο ευρύτερο
κοινό, καθώς και το έργο του. Ας θεωρηθεί, λοιπόν, η σύντομη αυτή μονογραφία, ως εκπλήρωση οφειλόμενου χρέους.
Πολλές πλάνες και προλήψεις, που είχαν μεταδοθεί από γενεά σε γενεά
μέχρι την εποχή του Εμμανουήλ Θεοτόκη, είχαν νοθέψει την πραγματικότητα. μια βαθιά αγάπη προς την αλήθεια και την πατρίδα, καθώς και μια απέραντη αγάπη για τον τόπο που τον γέννησε, υπήρξε το βαθύτερο κίνητρο, που
ώθησε τον Εμμανουήλ Θεοτόκη στην επισήμανση των καθημερινών προβλημάτων του λαού και των δοξασιών, που διατηρούνταν από παλιά, με όλα τα
δυσμενή επακόλουθά τους. Και παρόλο που προερχόταν από την τάξη των ευγενών, εγκολπώθηκε αρχές και ιδέες που γνώρισε στα χρόνια των σπουδών
του, οι οποίες του έδωσαν την ευκαιρία ν’ αναπτυχθεί πνευματικά και να επιδιώξει ν’ ανεβάσει και τους άλλους, αν ήταν δυνατόν, στο δικό του επίπεδο.
Απευθυνόταν κυρίως στη νεολαία, γιατί γνώριζε καλά πως αυτή ήταν πιο
εύκολο να διαπλαστεί. υπέφερε πραγματικά βλέποντας την αγραμματοσύνη
που επικρατούσε γύρω του. Πίστευε πως η μόρφωση είναι εκείνη που καλλιεργεί και αναπτύσσει τις δυνάμεις της λαϊκής ψυχής. Και προσπάθησε, με κάθε
τρόπο, να εργαστεί κι αυτός για να βγει ο αγρότης από την ταπεινή θέση στην
οποία είχε περιέλθει και ν’ αποκτήσει συνείδηση των δικαιωμάτων του, αλλά
και των υποχρεώσεών του. Ακόμη πίστευε ότι μόνο με την επιρροή της παιδείας ο λαός μπορεί ν’ απαλλαγεί από τα δεινά που δημιουργούν οι προλήψεις κι
οι δεισιδαιμονίες, μέσα στα κείμενά του ο Θεοτόκης αναδεικνύεται ένας άνθρωπος που δεν επαναπαύτηκε στην οικονομική άνεση που κληρονόμησε και
στα διάφορα αξιώματα που του εμπιστεύτηκαν κατά καιρούς, αλλά θέλησε,
μέσω αυτών, να ωφελήσει, με κάθε πρόσφορο τρόπο, τους συνανθρώπους του,
στον βαθμό που του επέτρεπαν οι εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες.
Αλλά ας δούμε αναλυτικότερα ποιος ήταν ο ξεχωριστός αυτός Κερκυραίος.
Ο Εμμανουήλ Θεοτόκης γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 5 Σεπτεμβρίου
777. Καταγόταν από τον ίδιο γενάρχη των Θεοτοκών, αλλά από τον κλάδο
των «του Αγίου» (del Santo), από τον οποίο καταγόταν και ο ιεράρχης νικηφόρος, θείος του Εμμανουήλ. Ο πατέρας του Ευστάθιος (732-77), το 73
νυμφεύθηκε την Ελένη, κόρη του Εμμανουήλ Προσαλέντη, του ευπατρίδη.
Απ’ αυτόν τον γάμο γεννήθηκαν τέσσερις άρρενες, με τελευταίο τον Εμμανουήλ, και μια κόρη, η Αναστασία, μητέρα του ιεράρχη νικηφόρου Θεοτόκη.
Ο Εμμανουήλ από τον γάμο του με την Αγγελική Ρίκκη, κόρη του Ορλά-
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ντο Ρίκκη και της Ιουλίας Καποδίστρια, απέκτησε δύο αγόρια και ένα κορίτσι: τον Ηλιού, ο οποίος πέθανε πρόωρα, και τον Ανδρέα, «άνδρα εξόχου νοός
και άκρας παιδείας», όπως τον χαρακτηρίζει ο βροκίνης, καθώς και την Αικατερίνη, που παντρεύτηκε τον Στυλιανό-Πέτρο δ. Προσαλέντη.
Έκανε σπουδές ιστορίας και φιλοσοφίας στην Ιταλία, και όταν επέστρεψε
στην Κέρκυρα ανέπτυξε αξιόλογη πολιτική δράση και έλαβε πολλά δημόσια
αξιώματα. Όταν, το , ο Ιωάννης Καποδίστριας παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα της Ιονίου γερουσίας, υπέδειξε ως αντικαταστάτη του τον
Εμμανουήλ Θεοτόκη. Και πάλι, με πρόταση του Καποδίστρια προς τη γερουσία, του ανατέθηκε η θέση του Εφόρου της δημόσιας Σχολής Τενέδου.
Στις 23 φεβρουαρίου 7 εκλέγεται γερουσιαστής. με την εγκαθίδρυση
της γαλλοκρατίας στα Επτάνησα, όταν αναβίωσαν οι φιλελεύθεροι θεσμοί,
εκλέχτηκε Πρόεδρος της γερουσίας.
υπό την ιδιότητα αυτή έστρεψε την προσοχή του στο εκπαιδευτικό σύστημα των νησιών και εργάστηκε πολύ για τη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων και τη σύσταση σχολείων. Την κρατική παιδεία αποδοκίμαζε η αριστοκρατική τάξη7. Προτιμούσαν τους οικοδιδασκάλους για την πλήρη εκμάθηση
της ιταλικής στα παιδιά τους, που ήταν γλώσσα του κράτους έως σχεδόν τα
μέσα του ου αιώνα. Η προσπάθεια και των γάλλων δημοκρατικών για την
καταπολέμηση της αμάθειας συνεχίστηκε και με το Σύνταγμα του 3.
Ο Εμμανουήλ Θεοτόκης είχε απαγορεύσει να ομιλείται η ιταλική μεταξύ
των μελών της οικογενείας του, επιβάλλοντας την αποκλειστική χρήση της
ελληνικής. Τη μητρική γλώσσα χρησιμοποιούσε και στις δημόσιες αγορεύσεις
του, σε αντίθεση με πολλούς άλλους Κερκυραίους ευπατρίδες που χρησιμοποιούσαν την ιταλική.
Η Επτάνησος και κυρίως η Κέρκυρα, στην οποία βρίσκονταν όλες οι Αρχές και η οποία, περισσότερο από τα άλλα νησιά δοκίμασε την ύπουλη βενετική προσπάθεια εξάλειψης του εθνισμού της, κατόρθωσε να διασώσει αναλλοίωτες τη γλώσσα και τη θρησκεία της.
Το 7 ιδρύθηκε η (γαλλική) Ιόνιος Ακαδημία με τις ενέργειες και τη

7. Ο ΕμμΑνΟυΗλ ΘΕΟΤΟΚΗΣ γράφει: «Εκείνοι που χρησιμοποιούσαν την ξένη γλώσσα
της ιθύνουσας τάξης, κυρίως για να δείχνουν στους ξένους ότι έχουν δεχθεί τον ρωμαϊκό πολιτισμό, ή άλλοι οι οποίοι, έχοντας καταλάβει θέσεις στη διοίκηση, βρίσκονταν σε συνεχή
επαφή με τους ξένους. Αντίθετα, στην εξοχή ήταν εντελώς άγνωστη η ιταλική, ενώ και στις
πόλεις η συντριπτική πλειοψηφία τν κατοίκων μιλούσε ελληνικά. [...]».
. Η Ιόνιος Ακαδημία λειτούργησε ως Ινστιτούτο κατά τον τύπο του Ινστιτούτου της
γαλλίας. Σ’ αυτή γίνονταν ανακοινώσεις επιστημονικού περιεχομένου σε τακτικές συγκεντρώσεις, διοργανώνονταν δημόσιες διαλέξεις, προκηρύσσονταν διαγωνισμοί συγγραφής δοκιμίων και άλλες παρεμφερείς εκδηλώσεις. Κυριότεροι στόχοι της ήσαν η βελτίωση της γεωργίας και της βιοτεχνίας, η προώθηση του εμπορίου αλλά και η ενθάρρυνση των γραμμάτων.
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σύμπραξη των γάλλων Agoyat και Charles Dupin, αξιωματικού ιππότη και
βαρώνου, αλλά και πολλών άλλων «διαπρεπόντων επί παιδεία», τόσο επιφανών Κερκυραίων, μεταξύ αυτών και ο Εμμανουήλ Θεοτόκης, όσο και των
υπολοίπων νησιών. Ο Εμμανουήλ Θεοτόκης μετείχε ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις και της δραστηριότητες της Ιονίου Ακαδημίας. Αξίζει να σημειωθεί
ότι τιμήθηκε από τον ναπολέοντα με τα παράσημα της λεγεώνος της Τιμής
και του Σιδηρού Στέμματος της Ιταλίας, καθώς και με τον τίτλο του βαρώνου, ο οποίος μεταβιβάστηκε και στους απογόνους του.
με την υπαγωγή της Επτανήσου υπό την αγγλική προστασία, ο αρμοστής
μαίτλαντ, στις 7 Ιουνίου 7, συνέστησε τη λεγόμενη προκαταρκτική επιτροπή για δήθεν κατάρτιση νέου Συντάγματος, με πρόεδρο τον Εμμανουήλ
Θεοτόκη, χωρίς τα μέλη της επιτροπής να τολμήσουν να προτείνουν κάποιες
αλλαγές, που εξάλλου ήταν σίγουρο ότι δεν θα γίνονταν αποδεκτές2. Άλλωστε είχε γίνει αντιληπτό ότι το έργο του μαίτλαντ ήταν να καταπνίξει τον δημοκρατικό φιλελευθερισμό, εφαρμόζοντας συντηρητικές αρχές διακυβέρνησης
με απολυταρχικές μεθόδους. δεν δίστασε μάλιστα να πουλήσει την Πάργα
στον Αλή Πασά (εξ ου και η προσωνυμία «Σουλτάν Θωμάς») και να ειδοποιήσει τον Χουρσίτ για τη σχεδιαζόμενη ελληνική επανάσταση, προς την οποία
η πολιτική του υπήρξε ενεργά εχθρική.
Τη γερουσία της Επτανήσου τη διατήρησε και ο μαίτλαντ κυρίως για να
τη χρησιμοποιεί ως όργανο διαβίβασης των θελήσεών του προς τον επτανησιακό λαό, κάτι που αρνήθηκαν να δεχτούν τα έντιμα μέλη της. Η γερουσία,
που είχε εκλεγεί βάσει του Συντάγματος του 3 δεν είχε πάψει να ασκεί
εξουσία ως νόμιμη κυβέρνηση, παρά την κατοχή των αυτοκρατορικών γάλλων2, και να ζητά τη διενέργεια νέων εκλογών και κατάρτιση νέου συνταγματικού χάρτη.

Ο Εμμανουήλ Θεοτόκης μετείχε ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες της
Ακαδημίας. Και μια λεπτομέρεια: όταν η Ιόνιος Ακαδημία αναγόρευσε τον μεγάλο δάσκαλο
του γένους Αδαμάντιο Κοραή επίτιμο μέλος της, και του απέστειλε σχετικό έγγραφο στην
ιταλική, ο τιμηθείς στην απάντησή του μεταξύ άλλων, υπερασπιζόμενος τη γλώσσα μας,
ανέφερε πως δεν θα έπρεπε να καταφρονούν τη γλώσσα τους οι πεφωτισμένοι, δίνοντας κακό
παράδειγμα στους άλλους Έλληνες.
. Ο Εμμανουήλ Θεοτόκης ως Πρόεδρος της γερουσίας, ορίστηκε και πρόεδρος της επιτροπής που στάλθηκε στο Παρίσι για να συγχαρεί τον αυτοκράτορα για τη γέννηση, στις 2
μαρτίου , του μονογενή γιου του, από τον δεύτερο γάμο του με την αρχιδούκισσα της Αυστρίας μαρία λουΐζα, κόρη του αυτοκράτορα φραγκίσκου Α΄.
2. Κατά τον πανηγυρικό που εκφώνησε κατά την ημέρα της εγκαθίδρυσης της Επτανήσου γερουσίας, προέτρεπε με θερμά λόγια τους ομοεθνείς της διασποράς να προσέλθουν «στη
φιλική γη της Επτανήσου και πατρίδα της φιλοσοφίας, ώστε η Πατρίς να επανέλθει εις την
πρώην τιμήν».
2. μεταξύ 7 και , με εξαίρεση την Κέρκυρα, στην οποία παρέμειναν μέχρι το 4.

72

λουκιανός ζαμίτ

Ο Εμμανουήλ Θεοτόκης, μετά τον διορισμό του από το στέμμα ως προέδρου και της πρώτης επί αγγλοκρατίας γερουσίας (αξίωμα από το οποίο τον
είχε καθαιρέσει ο Κάμπελ), στις 23 Αυγούστου  πήγε στον ναό του Αγ.
Σπυρίδωνος και από τον άμβωνα δήλωσε ότι θα εργαστεί για την ευτυχία των
νησιών, χαρακτηρίζοντας τη βρετανική προστασία ως μοναδικό χάρισμα «σε
αυτούς τους χαλεπούς χρόνους». Και όμως, τον Ιανουάριο του , διαφωνώντας με την πολιτική που εφάρμοζαν οι βρετανοί, παραιτήθηκε από το
αξίωμα και στράφηκε εναντίον τους, αλλά και εναντίον του Συντάγματος (κι
ας το είχε προσυπογράψει και ο ίδιος), εκφράζοντας τη μεταμέλειά του για τη
συμμετοχή του στη διαδικασία κατάρτισής του22. Ας σημειωθεί ότι μέσω της
Ιονίου Ακαδημίας ο Εμμανουήλ Θεοτόκης αθλοθέτησε διάφορα χρηματικά
βραβεία με δικά του χρήματα, για την πρόοδο της αγροτικής παραγωγής.
Πρέπει ακόμη να εξάρει κανείς το γεγονός ότι την τεράστια προγονική περιουσία τη χρησιμοποίησε, κυρίως, για εθνικούς και χριστιανικούς σκοπούς23. Περιέθαλπε φτωχούς ιερείς, ανήγειρε, συντηρούσε και κοσμούσε εκκλησίες, προικοδοτούσε φτωχά κορίτσια, φρόντιζε για τη μόρφωση των ιερέων και των νέων, διαθέτοντας βιβλία για τις εκκλησίες και τους μαθητές, και πλήρωνε ο
ίδιος τους δασκάλους.
Το , ως μέλος της βιβλικής Εταιρείας της Αγγλίας, ίδρυσε παρόμοια
Εταιρεία στην Κέρκυρα για τη διάδοση των Ιερών γραφών στην Ανατολή,
εκλεγείς πρόεδρός της.
Έγραψε φιλολογικές και επιστημονικές μελέτες και πραγματείες όχι μόνο στην ελληνική γλώσσα αλλά και στη γαλλική και στην ιταλική, όπως:
μετεωρολογικές παρατηρήσεις εν Κερκύρα (), Περί των Ιονικών νήσων
(5), Détails sur Corfou (2), απομνημονεύματα κ.ά. Από τον νοέμβριο
του 5 έως τον Οκτώβριο του 7 εξέδιδε το φιλολογικό περιοδικό Mercurio
Litterario di Filergo Feace ή λόγιο Ερμή, στο οποίο συνεργάστηκαν πολλοί
Κερκυραίοι διανοούμενοι της εποχής. Συγγράμματά του, που εκδόθηκαν το
5, φέρουν την προμετωπίδα «Εμμανουήλ Θεοτόκου Έλληνος», ενώ το φιλολογικό του ψευδώνυμο σε διάφορα φυλλάδια και σε άρθρα εφημερίδων ήταν
“Filergo Feace” (φίλεργος φαίακας).
Ο «φιλοεθνέστατος» – όπως τον χαρακτηρίζει ο λαυρέντιος βροκίνης-Εμμανουήλ Θεοτόκης, παρότρυνε τους νέους στην ελληνική εκπαίδευση και την

22. με νέα ομιλία του από τον άμβωνα του ναού του Αγ. Σπυρίδωνος, εκφράζοντας, ως
τίμιος άνδρας, τη μεταμέλειά του για τη συμμετοχή του στη διαδικασία της κατάρτισής του.
23. Η θρησκεία, κατά τη γνώμη του Εμμανουήλ Θεοτόκη, αποτελεί μιαν ασφαλή εγγύηση για τους κατοίκους του τόπου, και δεν πρέπει να καταλογίζουμε στην ελληνική εκκλησία
τα σφάλματα κάποιων ιερέων και το πνεύμα της φιλαργυρίας, στην οποία η μεγάλη ανέχεια
του κλήρου οδηγεί μερικές φορές. «[...] Η δε πίστη είναι για τους απλούς και τους φρόνιμους
που η σοφία τους καθιστά απλούς, όπως ο Σωκράτης και άλλοι [...]».
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επιμέλεια, βραβεύοντας την ικανότητα και διεγείροντας με κάθε τρόπο την
άμιλλα για την πρόοδο της ελληνικής γραμματολογίας. Στο κάλεσμα αυτό
πολλοί πνευματικοί άνδρες της τότε υποδουλωμένης λοιπής Ελλάδας, όπως
φυσικά και Επτανήσιοι, ανταποκρίθηκαν24.
Ο Εμμανουήλ Θεοτόκης, όπως και άλλοι νέοι από τις τάξεις των ευγενών
και των αστών, ως φοιτητής σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, είχε δεχθεί την
κατάλυση των κοινωνικών προκαταλήψεων, εγκολπώθηκε τη νεωτερική ευρωπαϊκή σκέψη και στη βιβλιοθήκη του είχε έργα με προοδευτικές ιδέες. Πίστευε ότι ο άνθρωπος όφειλε να προσπαθεί να ανυψωθεί ηθικά και πνευματικά.
Και εργάστηκε, όσο του ήταν δυνατό, για την πραγμάτωση αυτού του ιδανικού. υπήρξε επίσης αρχηγός ης μεσαίας τάξης των ευγενών στην Κέρκυρα.
Η εργασία του με τίτλο Détails sur Corfou φανερώνει ένα φωτισμένο πνεύμα και ένα άτομο με βαθειά ανθρωπιστική συνείδηση, που για σκοπό της ζωής του έταξε την προσφορά προς τους συνανθρώπους του. Στον πρόλογό του ο
συγγραφέας δηλώνει ότι κύριος σκοπός του ήταν να παροτρύνει τους ξένους να
επισκεφτούν το νησί, του οποίου θέλησε να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα,
συγχρόνως δε να κάνει να αντιληφτούν κι εκείνοι που διέμεναν σ’ αυτό τα οφέλη που θα μπορούσαν ν’ αντλήσουν απ’ αυτά τα πλεονεκτήματα. Το έργο γράφτηκε στα γαλλικά, την πιο κοινή γλώσσα εκείνης της εποχής.
Οι πληροφορίες που καταγράφονται στο έργο μάς δίνουν μια πολύ παραστατική εικόνα για τις συνθήκες ζωής στην Κέρκυρα, τα ήθη και τους ανθρώπους που έζησαν σ’ αυτό τον τόπο πριν από δύο αιώνες. Το έργο αυτό εκδόθηκε το 24 από την Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, μεταφρασμένο από
τον ομιλούντα, με πλήθος σχόλια και νέα δομή, με τον τίτλο Η Κέρκυρα στις
λεπτομέρειές της (αρχές του ου αιώνα).
Αλλά τον άνθρωπο, τις γνώσεις και τις ιδέες του θα εκτιμήσει κανείς μελετώντας το κείμενό του. Εκτός από την απέραντη αγάπη του για την πατρίδα και την εθνική μας γλώσσα, γίνεται φανερή η υπερηφάνειά του για την ελληνική του καταγωγή και η αγωνία του για την υποβαθμισμένη θέση των συμπατριωτών του, ιδιαίτερα δε των κατοίκων της υπαίθρου, για τους οποίους
έτρεφε μια ξεχωριστή εκτίμηση. δεν παραλείπει να τονίζει τις ολέθριες συνέπειες της αγραμματοσύνης και της προσκόλλησής τους σε απηρχαιωμένα
συστήματα και δοξασίες, που κρατούσαν τον λαό δέσμιο μιας απαράδεκτης
φτώχειας και εκμετάλλευσης από γαιοκτήμονες και εμπόρους. δεν περιορί-

24. Σχετικά ο λαυρέντιος βροκίνης σημειώνει: «Η Κέρκυρα τότε κατεστάθη άσυλον του
καταδιωκόμενου Ελληνισμού αυτή ως φως εν μέσω σκοτίας διαλάμψασα διετήρησε ακμαία
τα της ηθικής και διανοητικής αναπτύξεως μέσα, ων ουκ άνευ, δεν ηδύνατο να πηγάση αναγκαίως η του έθνους βεβαία ανάστασις». (λ. βΡΟΚΙνΗΣ, «βιογραφικά Σχεδάρια», Κερκυραϊκά Χρονικά (72), σ. 2-3).
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στηκε όμως μόνο σε διαπιστώσεις και επισημάνσεις. Είχε να προτείνει πρακτικά μέσα και λύσεις που απέβλεπαν στην ανακούφιση, ιδίως των αγροτών,
και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού, πόλης και εξοχής. δεν δίσταζε μάλιστα να στηλιτεύσει και να επικρίνει αυστηρά τις όποιες
κακές συνήθειες ή τα μέσα που χρησιμοποιούσαν πολλοί Κερκυραίοι της τάξης του, για να εξασφαλίσουν τη συνέχιση της άνετης ζωής στην οποία είχαν
συνηθίσει, σε αντίθεση με μερικούς άλλους που αφοσιώθηκαν στην εξυπηρέτηση του τόπου και των ανθρώπων του.
Στις επισημάνσεις και προτάσεις του περιλαμβάνονταν: η αποξήρανση των
ελών, η εκμετάλλευση των υδάτων για την ύδρευση της πόλης και για τις
καλλιέργειες, η άρση των εμποδίων για την πρόοδο της γεωργίας, η χρήση
της ελληνικής γλώσσας στα δικαστήρια και η εφαρμογή σύγχρονων μέσων
και τρόπων εκμετάλλευσης της γης, με αύξηση της παραγωγής και των
ελαιώνων. Επίσης, καταγράφει τις αιτίες που αφαιρούν πόρους από τους ελαιοπαραγωγούς, όπως η κακή διαδικασία παραγωγής, τα ατελή πιεστήρια, η
άσκοπη παραμονή του καρπού στο έδαφος, η άγρια εκμετάλλευσή τους από
τους αντιπροσώπους των ξένων οίκων και των ντόπιων λαδεμπόρων, που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να επωφεληθούν, όσο το δυνατόν περισσότερο, με προαγορές (το περίφημο προστίχι).
Ο Εμμανουήλ Θεοτόκης εξαίρει και τη μεγάλη σημασία των σαπωνοποιείων, που είχαν αρχίσει τότε να λειτουργούν στην πόλη. διότι, κατά τη γνώμη του,
το να παρασκευάζεται πολύ σαπούνι στην Κέρκυρα είναι σαν να πωλείται το
κύριο είδος εθνικού πλούτου στον τόπο τοις μετρητοίς και σαν να εξάγεις λάδι
υπό άλλη μορφή προϊόντος και να βρίσκουν δουλειά πολλοί φτωχοί άνεργοι.
Η βελτίωση παραγωγής κρασιού θα προσέθετε ένα εξαγώγιμο είδος που
θα μπορούσε να ξεπεράσει σε αξία το ελαιόλαδο, ενώ οι . έως . ξένοι
του νησιού θα διεύρυναν το εσωτερικό εμπόριο αυξάνοντας την κατανάλωση
επιτόπου. Σ’ αυτό θα βοηθούσε η εμπειρία γάλλων εκπαιδευμένων στη νότια
γαλλία. Πρότεινε ακόμη, αντί για ισόβιες μισθώσεις γαιών, την παραχώρησή
τους σε ιδιώτες, που θα ήσαν σε θέση να τις αξιοποιήσουν, γιατί θα ήταν άδικο
η αδιαφορία και η τεμπελιά κάποιων ν’ αποστερούν την κοινωνία από ένα μέρος μέσων επιβίωσης που της ανήκει.
Έκρινε ότι δεν επιτρεπόταν να υπάρχουν άνθρωποι υπό το προσβλητικό
όνομα του κολίγου. Θα έπρεπε να ευνοηθεί η συνένωση των πολυτεμαχισμένων κτημάτων, ενώ πρότεινε την κατάργηση της προσωποκράτησης για
αστικά χρέη, που είχε ως αποτέλεσμα να χάνεται η περιουσία του οφειλέτη
και ο ίδιος να καταστρέφεται.
Εισηγείται τη δημιουργία ενός δανειστικού ταμείου με κεφάλαια εύπορων
εισοδηματιών ή συνεταιριζόμενο με κάποιον ξένο εμπορικό οίκο εγκατεστημένο στο νησί, που θα μπορούσε να χορηγεί μακροπρόθεσμα ενυπόθηκα δάνεια
με ένα λογικό επιτόκιο, σε μικροϊδιοκτήτες, για την αξιοποίηση της περιουσίας
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τους, καταπολεμώντας έτσι τη μάστιγα της τοκογλυφίας και αποτρέποντας
την αστυφιλία.
Η εκλογή ενός δασκάλου, γράφει, πρέπει να είναι σοφή για την επίτευξη
του επιδιωκόμενου σκοπού. Οι δάσκαλοι πρέπει να κατέχουν το μυστικό να
εμπνέουν εμπιστοσύνη στους μαθητές και να τους πείθουν για την αξία τους.
Προτρέπει να αγαπούμε πάντοτε τον εαυτό μας, διότι αυτό το αίσθημα
μάς ανυψώνει στις πιο έξοχες αρετές, αρκεί, βέβαια, ο άνθρωπος να κατευθύνει καλά την ορμή του και να χρησιμοποιεί καλά τις δραστηριότητές του.
Η σημασία που έδινε στην εθνική μας γλώσσα ήταν πολύ μεγάλη. Είναι
λυπηρό λάθος, γράφει, οι ευγενείς και οι κυρίες (με κάποιες βέβαια εξαιρέσεις) να παραχωρούν την ελληνική γλώσσα στον λαό και να προτιμούν ένα
τοπικό βενετικό ιδίωμα. διότι δεν μπορεί να υπάρξει πατρίδα χωρίς εθνική
γλώσσα. Και πώς μπορεί κανείς να πιστέψει πως ό,τι καθίσταται οικείο στον
λαό είναι προορισμένο για τις ταπεινότερες κοινωνικές τάξεις, όταν ο βολτέρος χαρακτηρίζει τα νέα ελληνικά, όπως τα μιλούσαν οι «μποτσαραίοι» και οι
«Κανάρηδες», ως την πιο ωραία γλώσσα του κόσμου;
Πάντα είναι χρήσιμο στον άνθρωπο, γράφει, να έχει μπρος στα μάτια του
την εικόνα της συντομίας της ζωής. υποδεικνύει επίσης να γίνουν νεκροταφεία έξω απ’ την πόλη, αντί του ενταφιασμού των νεκρών μέσα στις εκκλησίες, συνήθεια που έφεραν οι ξένοι στο νησί. Αλλά και η βελτίωση των δρόμων,
που δεν ήσαν άλλο από λασπόλακκοι, ελικοειδείς, δύσκολοι και κοπιαστικοί,
αποτελεί το επιτακτικότερο πρόβλημα της Κέρκυρας ανάμεσα στο πλήθος
προβλημάτων που την απασχολούν, που επιζητεί τη λύση του.
Ο Εμμανουήλ Θεοτόκης ήταν κι ένας λάτρης της κερκυραϊκής φύσης, που
την απολάμβανε μ’ όλες του τις αισθήσεις. Οι περιγραφές του της εξοχής,
όπως του Πέλεκα, του Παντοκράτορα, της Κουκουρίτσας, της Παλαιοκαστρίτσας, της Κασσιώπης, των νυμφών, του Αγγελόκαστρου, των διαπόντων νησιών, του Άη-μαθιά, της λευκίμμης και άλλων αξιοθέατων του νησιού, φανερώνουν μιαν ευαίσθητη ψυχή κι έναν πλούτο συναισθημάτων.
Ο Εμμανουήλ Θεοτόκης πέθανε στις 3 Αυγούστου 37, και σύμφωνα με
γραπτή εντολή του μεταφέρθηκε, κατά τη νύχτα, στο μοναστήρι των καλογραιών της Αγίας Ευφημίας, στη γαρίτσα, όπου και θάφτηκε ύστερα από πολύ σεμνή τελετή.
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ABSTRACT

One of the most important corfiot personalities that showed up mainly
during the Republica Settinsulare was Emmanouil Theotokis (777-37). In
7 he was elected as a senator. During the french sovereignty in the Ionian
islands, he was elected as a President of the Senate. under this attribute he
worked for the educational system of the islands, the diffusion of the greek
letters and the establishment of schools. Later on, he actively participated in all
the activities of the Ionian Academy. He nursed poor clergymen, he rose,
serviced and decorated churches, he dowered poor girls, cared for the education
of priests and young people. As a member of the Biblical Society of England, he
founded a similar company in Corfu for the diffusion of the Holy Scriptures in
the East. Also being a member of the first Senate under english sovereignty, he
disagreed with british policy and in  he resigned office. He wrote literary
and scientific studies and discourses not only in greek but also in french and
italian, memoirs etc. His work titled Détails sur Corfou reveals an enlighted
spirit. This work was published in 24 by The Corfiot Studies Society,
translated by the speaker, with many comments and a new structure, titled Corfu
in its details (start of the th century).

Εμμανουήλ Θεοτόκης

ΠΑΡΑΡΤΗμΑ

Εικ. : Ο Εμμανουήλ Θεοτόκης (777-37)
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υποψήφιος διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, επιμελητής εκθέσεων

Ευάγγελος Κυριαζόπουλος
διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Τμήμα Αστικής
και Περιφερειακής Ανάπτυξης, διδάσκων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

. Εισαγωγή
Ο Κωνσταντίνος βίκτωρας υπήρξε μια εμβληματική μορφή του Σμυρναίικου Κυθηραϊσμού. Άνθρωπος αυτοδημιούργητος, κατάφερε να γίνει τραγούδι
στα στόματα των Σμυρναίων ξεκινώντας από μια βάρκα, μεταφορικά αλλά
και πραγματικά. Οι δραστηριότητές του ανιχνεύονται στον τύπο της εποχής
αλλά, όπως και άλλοι, δεν έγινε ιδιαίτερα γνωστός αφού και νωρίς χάθηκε αλλά και πολλά στοιχεία από την ζωή και κίνηση της Σμύρνης δεν μπόρεσαν να
προβληθούν ώστε να γίνει γνωστή η συμβολή του στα της πόλης που επέλεξε
ως δεύτερή του πατρίδα. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μέσα από την
λιτή μας προσέγγιση. Θεωρούμε πως είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα
δείγματα των Κυθηρίων της Σμύρνης, αγκαλιάζοντας την νέα του πατρίδα
και μην λησμονώντας την αρχική.
Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 33, ενώ η οικογένειά του μετακινούνταν
από την Κρήτη στα Κύθηρα με καΐκι. φθάνοντας στον Αβλέμονα η μητέρα
του τον είχε ήδη γεννήσει2. Είναι εποχές που τα καΐκια είναι ουσιαστικά ο κύ-

. νΙΚΟλΑΟΣ γ. φΩΤΕΙνΟΣ, Αναμνήσεις και Ιστορήματα από την Σμύρνη, Αθήνα, Εκδόσεις «Ενώσεως Σμυρναίων», . Αναφέρει δημώδεις ρίμες της εποχής σχετικά: «Τη ΣμυΡνΗ και το ΚΟΡδΕλΙΟ (της Χαμηδιέ) τα γλήγορα βαπόρια τα πέρασε ο ΣΤΕφΑνΟΣ (του βίκτωρα) κι έρριξε δυό κανόνια και γειά σου καημένε βίκτωρα να ζήσεις, να χρονίσεις».
2. δεν είναι γνωστοί οι λόγοι μετακίνησης της οικογένειας προς τη Κρήτη. Όμως μπορούμε να υποθέσουμε βιοποριστικούς λόγους, αν και η μετακίνηση μιας εγκύου μπορεί να
υπαγορεύτηκε από λόγους ασφάλειας μητέρας και αγέννητου μωρού. Θα μπορούσαμε να εικάσουμε ακόμα και λόγους προστασίας από εκδίκηση-βεντέτα.
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ριος, αν όχι ο μόνος, τρόπος μεταφοράς. Η οικογένειά του ήταν εγκατεστημένη στα μητάτα ή στα βιαράδικα3. Το αρχικό οικογενειακό επίθετο της ήταν
Αργύρης, το οποίο με σχετική σιγουριά ανιχνεύεται στα Κύθηρα είτε αυτούσιο,
τουλάχιστον από τα μέσα του ου αι., είτε ως παρωνύμιο του Viaro (βιάρος),
ο οποίος έφτασε μαζί με τον Marco Venieri (βενιέρης) στις αρχές του 3ου αι.
στη νήσο4. Απέκτησε το παρωνύμιο βίκτωρας στην διάρκεια της νεότητάς
του, στα Κύθηρα, όταν νίκησε σε αθλητικούς αγώνες, κατά την περίοδο της
Αγγλοκρατίας (4-3), το οποίο και επέλεξε αργότερα ως επίθετό του.
Είναι χαρακτηριστικό δυναμικών προσωπικοτήτων μια τέτοια αλλαγή.5 Η
νεότητά του όμως σημαδεύτηκε και από άλλα περιστατικά. Αρχικά αναζήτησε την τύχη του στη θάλασσα, αλλά οι σύντροφοί του τον εκμεταλλεύτηκαν
και τον πούλησαν ως δούλο. μπορούμε να εικάσουμε, με ευκολία, πως η περιπέτεια του βίκτωρα και των συντρόφων του ξεκίνησε ως μια επιχείρηση πειρατική, αφού το «κούρσος» ήταν μια τακτική ενασχόληση των θαλασσινών
της εποχής. Εμπόριο και πειρατεία είναι αλληλένδετα την περίοδο αυτή. Τα

3. Ουσιαστικά τα βιαράδικα μπορούν να χαρακτηριστούν ως περιφερειακός οικογενειακός οικισμός συνδεδεμένος στο κεφαλοχώρι των μητάτων. Άλλωστε κι η ονομασία βιαράδικα το καταδεικνύει.
4. Εμμ. Π. ΚΑλλΙγΕΡΟΣ (22) Κυθηραϊκά Επώνυμα – Ιστορική, γεωγραφική και
γλωσσική προσέγγιση, Αθήνα, Εταιρεία Κυθηραϊκών μελετών νο. 5 σελ. 7-7.
5. Θα μπορούσαμε επίσης να διακρίνουμε ακόμη και ένα λογοπαίγνιο: Ο Κωνσταντίνος ο
νικητής, μια εκφορά του μεγάλου Κωνσταντίνου. δεν πιστεύουμε πως έγινε επί τούτου αλλά
θα ήταν ενδιαφέρον εάν είχε γίνει, διότι τότε ο Κωνσταντίνος αναδύεται και ως έχων εκπαίδευση περισσότερη του συνήθους της εποχής του. Άσχετα όμως από αυτό στην Σμύρνη έχουμε συχνά την υιοθέτηση ως επιθέτου του παρωνυμίου ή την «ελληνοποίησή του» (βλ. ΚΑλλΙγΕΡΟΣ, Κυθηραϊκά Επώνυμα, 22, ό.π.). Η χρήση του παρωνυμίου ήταν επιβεβλημένη, τουλάχιστον στα Κύθηρα, αφού διαχώριζε τους οικογενειακούς κλάδους. Το φαινόμενο της ύπαρξης πολλαπλών ατόμων με το ίδιο όνομα, επίθετο και πατρώνυμο, αλλά ακόμη και μητρώνυμο, δεν ήταν ασύνηθες. Έτσι η εξέλιξη πολλών Κυθηραϊκών επιθέτων ανάγεται στην προσπάθεια διαχωρισμού ατόμου από άτομο.
. Το κούρσος, από το κουρσάρος (αρχικά γαλλική λέξη corsaire, που σημαίνει εκείνον
που διαθέτει lettre de course δηλαδή κρατική άδεια καταδρομής κατά εχθρικών πλοίων. βλ.
σχετικά τον ιστότοπο http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A%CE%BF%CF%5%CF%%CF%
3%CE%AC%CF%%CE%BF%CF%2, πρόσβαση /7/23), είναι έννοια σχετική με την
πειρατεία αλλά όχι απόλυτα ταυτόσημη. Ο κουρσάρος είναι ναυτικός που καλύπτεται από
άδεια καταδρομής που του παρέχεται από το κράτος-εργοδότη του σε αντίθεση με τον πειρατή που προσβλέπει μόνον σε ίδιον όφελος. δηλαδή στην ουσία μιλάμε για κρατικά υποστηριζόμενο πειρατή. Παλαιότερα όμως ήταν πάγια και καταξιωμένη κρατική τακτική που επέτρεπε στο κράτος-εργοδότη να μην απασχολεί τις ναυτικές του δυνάμεις σε πολλά μέτωπα, να
διαταράσσει την ροή του ανεφοδιασμού και του εμπορίου του αντιπάλου του και να αποκομίζει
κέρδη από το ποσοστό των λαφύρων αυτών των καταδρομικών ενεργειών. βέβαια πολλές φορές ο πειρατής γίνεται κουρσάρος και αντίστροφα. Οι κουρσάροι τέθηκαν εκτός νόμου, σύμφωνα το διεθνές δίκαιο, με τη διακήρυξη των Παρισίων (5), με την οποία οι μεγάλες δυ-
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Κύθηρα δεν υπέφεραν μόνο από πειρατικές επιδρομές, αλλά χρησιμοποιούνταν
ως ορμητήριο πειρατών και κουρσάρων και ως χώρος αποδέκτης λαφύρων. Η
γειτνίαση με τη μάνη και οι συγγενικές και φιλικές σχέσεις των δύο τόπων
βοηθούσαν στη λειτουργία επιχειρηματικών μονάδων, δηλαδή ομάδων με
πλοία, που λειτουργούσαν, είτε καθαρά πειρατικά, είτε μέσα από τη χρήση
διαπιστεύσεων, δηλαδή διπλωμάτων καταδρομής, των γνωστών κουρσάρικων. Η εξάλειψη της πειρατείας στο Ιόνιο είναι αποτέλεσμα, κατά κύριο λόγο,
της έλευσης των Άγγλων, στο δε Αιγαίο με την εφαρμογή μέτρων του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, από τον ναύαρχο μιαούλη.
δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια που ακριβώς είχε πωληθεί ως δούλος ο βίκτωρας. γνωρίζουμε όμως ότι έπραξε το αυτονόητο: δραπέτευσε. μετά από
διάφορες περιπλανήσεις κατέληξε σε έναν προορισμό που απλά επιβεβαιώνει
την προηγούμενη αναφορά μας στους πειρατές και κουρσάρους: στη χερσόνησο της Κριμαίας. Εκεί είχαν καταφύγει ο λάμπρος Κατσώνης και οι
κουρσάροι του μετά από τις αποτυχημένες περιπέτειές τους στο Αιγαίο,
όπως κι άλλοι πρόσφυγες των Ορλωφικών γεγονότων από την μάνη και την
νότια Πελοπόννησο7. Ο συγκεκριμένος προορισμός λειτούργησε ως μαγνήτης για όλους εκείνους τους κατατρεγμένους, αλλά και για κάθε λογής τυχοδιώκτες από τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Το 53 λοιπόν ο Κωνσταντίνος
βίκτωρας φτάνει στην περιοχή. Ασχολήθηκε με μεταπρατικό εμπόριο, καθώς η συγκεκριμένη εποχή είναι η περίοδος του Κριμαϊκού πολέμου και τέτοιες επιχειρήσεις αποφέρουν μεγάλα και γρήγορα κέρδη. Και μόνο αυτή
την αναφορά να είχαμε θα καταδείκνυε τις επιχειρηματικές δυνατότητες
του Κωνσταντίνου.

2. Η μετακίνηση στη Σμύρνη
μετά το τέλος του πολέμου, έχοντας αποκτήσει αρκετή οικονομική επιφάνεια, μετακινείται στη Σμύρνη. Ο Κριμαϊκός πόλεμος έληξε τον φεβρουάριο
του 5, άρα μπορούμε να θεωρήσουμε, με ασφάλεια, πως αφού οι ευκαιρίες
εξέλιπαν μετακινήθηκε προς τη Σμύρνη ακριβώς τότε. Άλλωστε υπήρχαν ήδη

νάμεις της εποχής θέσπισαν νέους κανόνες στη ναυσιπλοΐα και στο μεταξύ τους ανταγωνισμό. Εκεί συμφωνήθηκε η αμοιβαία κατάργηση της κούρσας ως θεσμού απόσπασης λείας
στο διηνεκές.
7. υπό την σημαία του Κατσώνη εκτός από τους άσπιλους πατριώτες είχαν συνταχθεί
και άτομα με «εγκληματικό» παρελθόν: κλέφτες-ληστές και πειρατές. Όμως πρέπει να καταλάβουμε πως τόσο οι κλέφτες όσο και οι πειρατές μετέρχονταν του επαγγέλματος, αρκετά
συχνά, για βιοποριστικούς λόγους. Στιγματίζονταν δε ως εγκληματίες από τις εκάστοτε διοικήσεις.
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εκεί συγγενείς του, αλλά και συμπατριώτες και γνωστοί του κι αυτό διευκόλυνε την εγκατάσταση.
Οι Κυθήριοι ανιχνεύονται στη Σμύρνη από το , ως οργανωμένη κοινότητα, αν και ομάδες εντοπίζονται ήδη πριν από το 77. λόγω των ιδιαζουσών, οικονομικών κυρίως, συνθηκών που είχαν αρχίσει να δημιουργούνται
στην ευρύτερη περιοχή, αυτή φάνταζε ως η γη της επαγγελίας για τους μετανάστες. Επίσης η τακτική ατμοπλοϊκή διασύνδεση με την Ευρώπη επέτρεψε την εύκολη πρόσβαση στη περιοχή. Ήδη από το  οι Κυθήριοι έχουν
το, σχεδόν ολοκληρωτικό, μονοπώλιο στις φορτηγίδες και ρυμουλκά του λιμανιού της Σμύρνης. Το λιμάνι είχε το μειονέκτημα πως δεν επέτρεπε την προσέγγιση μεγάλων πλοίων προς φορτοεκφόρτωση, έως το  οπότε και πήρε
τη μορφή που γνωρίζουμε. Έτσι υφίστατο η ανάγκη ύπαρξης φορτηγίδων, οι
οποίες αυξάνονταν καθώς η αγορά της Ανατολίας άνοιγε προς τη δύση. Η
προσπάθεια δημιουργίας λιμανιού υπήρξε κατά βάση τοπική και όχι κρατική
πρωτοβουλία και οφείλεται στην ταχεία ανάπτυξη του διαμετακομιστικού
εμπορίου και της επιβατικής κίνησης της Σμύρνης. Η αρχική προσπάθεια
ξεκίνησε με μια μικρή ομάδα αναδόχων οι οποίοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν είτε αγγλικής καταγωγής είτε Άγγλοι υπήκοοι2. Όλοι ήταν
μακροχρόνια μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας της πόλης. Παρόλο που
το εγχείρημα θεωρήθηκε ως αγγλική ενέργεια αρχικά οι σχέσεις με τον τοπικό Άγγλο πρόξενο ήταν ανταγωνιστικές έως και εχθρικές, πόσο δε όταν οι αρ-

. Το επίθετο Αργύρης ή Αργυρόπουλος (όπως ο γνωστός Τάκης μώμος/δημήτριος Αργυρόπουλος) ανιχνεύεται πολύ ενωρίς στη Σμύρνη, προ του . Το Αργυρόπουλος είναι η
εξευγενισμένη μορφή του επιθέτου, τακτική που ακολουθήθηκε κατά κόρον στη Σμύρνη.
. βλ. μΑΡΣΕλλΟΣ Η., «Οι Κυθήριοι της διασποράς», «ένθετο ΚΑΘΗμΕΡΙνΗΣ», Κυριακή 5 -7- και ΣΤΡΑΤΗγΟΣ Α.Θ., «Η μεγάλη Κυθηραϊκή Παροικία Σμύρνης (7723)» στην Κυθηραϊκή Επιθεώρηση, έτος Α΄, εκδ. ΕΣΤΙΑ, Αθήνα 23, σελ. 35. Όμως
υπάρχουν παραδόσεις περί της ύπαρξης Κυθηρίων στην μικρά Ασία, ακόμη και στην ενδοχώρα, πριν το 77. Αρχικά μετακινούνταν εποχικά για την συλλογή φαρμακευτικών και άλλων
σπάνιων φυτών, τα οποία μεταπωλούσαν. Το μεταπρατικό αυτό εμπόριο δημιούργησε την
ανάγκη ύπαρξης υποδομών στην Σμύρνη.
. βλ. λΟυΡΑνΤΟΣ ν. και ΚυΡΙΑζΟΠΟυλΟΣ Ε., Κύθηρα - Σμύρνη: «Η ατμοπλοϊκή ένωση δύο τόπων τον ο αιώνα και οι άγνωστες πτυχές της», στο Θ. Πυλαρινός και Π. Τζαβάρα (επιμ.), Πρακτικά Ι΄ διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, τ. Α΄, Κέρκυρα, 3 Απριλίου - 4 μαΐου
24, σσ.24-23.
. FRANGAkIS-SyRETT, E. «The making of an Ottoman port - The quay of Izmir in the
nineteenth century», στο The Journal of Transport History, 22, , 2, p. 23-4.
2. Η FRANGAkIS-SyRETT (ό.π.) αναφέρει πως αυτοί ήταν οι J.H. Charnaud, A. Barker και
G. Guarracino καθώς επίσης και οι A. Cousinéry (ήταν ο μοναδικός γάλλος που συμμετείχε
αρχικά), Baron Alliotti, P. Alliotti, E. de Creamer, F. Charnaud, k. Abro, A. Spartali και A.
Alliotti, οι οποίοι αποτελούσαν το διοικητικό συμβούλιο της Smyrna Quay Company που είχε
δημιουργηθεί το .
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χικοί ανάδοχοι έδωσαν την θέση τους στους γάλλους – λόγω ουσιαστικής χρεωκοπίας. Το κόστος της επιχείρησης είχε αρχικά υπολογιστεί σε  εκατομμύρια φράγκα ή £ 24. (της εποχής), αλλά γρήγορα τα οικονομικά προβλήματα ανάγκασαν την εταιρεία να αναζητήσει νέες πηγές χρηματοδότησης.
Όμως δεν μπόρεσαν να τα καταφέρουν κι έτσι οι γάλλοι αδελφοί Dussaud3,
που μέχρι τότε ήταν απλοί μέτοχοι και εργολάβοι, εξαγόρασαν όλες τις μετοχές και ανέλαβαν την εταιρεία τον μάιο του . Αργότερα το  ο Elie
Dussaud πούλησε, εικονικά, την εταιρεία στον ανιψιό του Elie Jules Guiffray
(γκιφρέ), που μέχρι τότε ήταν διευθυντής της4. Η μελέτη κατασκευής προέβλεπε το μώλωμα της παραλίας ή τουλάχιστον μεγάλου τμήματός της, με
την κατασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων και προκυμαίας, το περίφημο
«Και» (Quai), καθώς και διαρρύθμιση της κοίτης και των εκβολών του ποταμού Έρμου (γεντέζι) βορειοδυτικά του κάστρου (Σαντζάκ Καλεσί). Οι εργασίες ξεκίνησαν από την περιοχή του Ελληνικού νοσοκομείου, γνωστή ως τα
Σπιτάλια. Ο Guiffray συνεργάστηκε με τον Έλληνα μηχανικό Κουρμουλή ως
επιβλέποντα5. Ενδιαφέρον είναι πως τον Κουρμουλή τον συναντάμε αργότερα

3. Η FRANGAkIS-SyRETT καταγράφει πως η οικογένεια των Dussaud ήταν διάσημοι κατασκευαστές, έχοντας ήδη συμμετάσχει στην κατασκευή των λιμένων της Brest και της
Toulon, και ήταν συμμετείχαν στην κατασκευή του λιμανιού της Σμύρνης και του Και (Quai)
και ως εργολάβοι αλλά και ως μέτοχοι, κατέχοντας το % των μετοχών της εταιρείας που
ιδρύθηκε το 7. Η εταιρεία δεν ήταν σε θέση να τους πληρώσει, κι έτσι εξαγόρασαν τις υπόλοιπες μετοχές κι έγιναν ιδιοκτήτες της εταιρείας διαχείρισης του λιμένα (Societé des quais de
Smyrne).
4. Elie Jules Guiffray (4-2): γεννήθηκε στην μασσαλία και ήταν γιος του
François Guiffray και Claire Dussaud. Η οικογένεια των Dussaud ήταν διάσημοι κατασκευαστές, με ειδίκευση στην κατασκευή λιμένων και ήταν επιφορτισμένοι με την κατασκευή του
λιμανιού της Σμύρνης και του Και (Quai). Η κοινοπραξία που είχε αναλάβει την εργολαβία
δεν ήταν σε θέση να τους πληρώσει, έγιναν ιδιοκτήτες της εταιρείας διαχείρισης του λιμένα
(Societé des quais de Smyrne) που ιδρύθηκε το 7. Ο Guiffray μετακινήθηκε προς την
Σμύρνη το 7. Ο Α.Θ. ΣΤΡΑΤΗγΟΣ στο Η μεγάλη Κυθηραϊκή Παροικία Σμύρνης 7723 (ό.π.) αναφέρει τον Guiffray ως: «... τον φοβερό διώκτην του Ελληνισμού, τον προσπαθούντα δια των σατανικών προς τας Τουρκικάς Αρχάς μέσων του, δια της γαλλικής του προστασίας και δια των κολοσσιαίων χρηματικών του δυνάμεων να επιτύχη την μονοπωλιακήν
εκμετάλλευσιν του πλουσίου τούτου κλάδου του λιμένος...». Η αρνητικότητα πηγάζει από τον
έντονο ανταγωνισμό αφού ο Guiffray ήταν ο πρόεδρος της εταιρείας και οι Κυθήριοι προσπάθησαν και τελικά κατάφεραν να έχουν το μονοπώλιο ως λεμβούχοι και ιδιοκτήτες των μαουνών που χρησιμοποιούνταν στο νέο λιμάνι. Αργότερα ο υιός του Elzéar Jules Noël Guiffray
(7-3) υπήρξε και αυτός σημαίνων στέλεχος της εταιρείας (Administrateur Délégué de
la Société des Quais de Smyrne) ενώ ο αδελφός του Fernand Guiffray (?2-42) υπήρξε
για κάποιο διάστημα πρόεδρος της εταιρείας των τραμ (Compagnie des tramways de Smyrne).
βλ. ιστότοπο http://levantineheritage.com/guiffraycert.htm, πρόσβαση 2/3/24).
5. Σχετικά με τον Κουρμουλή ο Α.Θ. ΣΤΡΑΤΗγΟΣ στο άρθρο του «Η μεγάλη Κυθηραϊκή
Παροικία Σμύρνης 77-23», δημοσιευμένο στην Κυθηραϊκή Επιθεώρηση του 23, τον
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σε συνδυασμό με τον βίκτωρα, καθώς αναφέρεται ως συνεταίρος του στην
ατμοπλοϊκή εταιρεία του βίκτωρα. Επίσης ο Guiffray φαίνεται πως χρησιμοποίησε φορτηγίδες (μαούνες), αρχικά στα έργα του λιμανιού, αλλά κατόπιν
ανταγωνιζόμενος τους άλλους επαγγελματίες στις φορτοεκφορτώσεις.
Αναφέρεται πως πριν τον Guiffray, ο πρώτος μη Έλληνας που ασχολήθηκε με τις μαούνες υπήρξε ο αξιωματικός του γαλλικού ναυτικού Αύγουστος
ντελαρώς7. Το 74 έφερε κάποια μικρά ατμόπλοια ρυμουλκά, καθώς και
κάποιες φορτηγίδες. Τα σκάφη χρησιμοποιούνταν για την μεταφορά εμπορευμάτων και ειδικά σφουγγάρια, κυρίως από τη δωδεκάνησο αφού αυτοί τα
αλίευαν και τα εμπορεύονταν. μεταξύ του ντελαρώς και των Κυθηρίων μαουνιέρηδων ξέσπασε έντονος εμπορικός ανταγωνισμός, με κάθε θεμιτό και
αθέμιτο μέσο. Θρυλείται πως οι Κυθήριοι έφτασαν στο σημείο να στείλουν κολυμβητές με τρυπάνια για να ανοίξουν τρύπες στα ύφαλα των σκαφών του
ντελαρώς, ώστε να καταστρέφονται τα εμπορεύματα. Ο ντελαρώς μην
αντέχοντας την κατάσταση αναζήτησε τον βίκτωρα και του πούλησε όλο τον
στόλο του. Ο βίκτωρας είχε ήδη μπει στο χώρο των θαλασσίων μεταφορών,
μέσω του γάμου του με την κόρη του εφοπλιστή Κοκκινάκη που του είχε παραχωρήσει και το μερίδιό του από την επιχείρηση. Ο Κοκκινάκης, σύμφωνα με
τον νικόλαο φωτεινό, ήταν Κυθήριος και από τους πρώτους που είχαν εμπλακεί με τις μαούνες, ενώ συγχρόνως συναντάμε και τον Κουρμουλή, τον επιβλέποντα μηχανικό του Guiffray. Σύμφωνα με τα θρυλούμενα ο ντελαρώς

αναφέρει ως έναν των Κυθηρίων αρχιτεκτόνων, και μας αποδίδει το όνομά του ως Ηλίας.
Στον ιστότοπο http://epitropesdiodiastop.blogspot.gr/23/5/.html, πρόσβαση //23,
βλέπουμε αναθηματική πλάκα που μνημονεύει τον Ηλία Α. Κουρμουλή ως αρχιτέκτονα εκ
Σμύρνης. Πρόκειται για το ίδιο. Ο φωτεινός αναφέρει πως είχε σπουδάσει στην γαλλία. Ίσως
γι’ αυτό και συνεργάστηκε με τον Guiffray.
. Ο νικόλαος φωτεινός διατείνεται επίσης πως ο μηχανικός (αρχιτέκτονας) Κουρμουλής και ο συνεταίρος του βίκτωρα είναι το ίδιο πρόσωπο άρα και Κυθήριος την καταγωγή.
Επίσης είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον η χρήση της επωνυμίας Jolly-Carmoly ως τίτλου της ναυτιλιακής εταιρείας. Το δεύτερο συνθετικό σχετίζεται με το Κουρμουλή κι όχι με το εβραϊκό
επίθετο Carmoly. Άλλωστε την άποψη μας υποστηρίζει φάκελος με σφραγίδα της εταιρείας
(βλ. εικόνα 4). Οι μεταγενέστεροι, κυρίως Τούρκοι, μελετητές αναφέρουν το Carmoly, αντί
του σωστού Κουρμουλή, ενώ όλες οι άλλες πηγές, Ελληνικές και μη, αναφέρουν τη σωστή
επωνυμία. Εικάζουμε πως ο Carmoly ενεπλάκη, σε δεύτερο χρόνο, σε ναυτιλιακές υποθέσεις
οπότε και γι’ αυτό υπήρξε η σύγχυση των δύο ονομάτων.
7. βλ. Α.Θ. ΣΤΡΑΤΗγΌΣ, «Η μεγάλη Κυθηραϊκή Παροικία Σμύρνης 77-23», ό.π.
. Στα γαλλικά υπάρχει η έκφραση «Bateau a Vapeur», δηλαδή πλοία με ατμό. Από εκεί
επικράτησε ο όρος «βαπόρι» και το παράγωγό του «βαποράκι». Το βαποράκι του μπουρνόβα
είναι απλώς ατμομηχανή (...και καρότσα της στεριάς...) αφού στην Σμύρνη βαπόρι έλεγαν
και το σιδηρόδρομο, όντας ατμοκίνητο μηχάνημα.
. Ο Κοκκινάκης σύμφωνα με άλλες πηγές ήταν εκ Χίου. Οι Χιώτες υπήρξαν οι πρωτοπόροι του μεταπρατικού εμπορίου μεταξύ Ανατολίας και Ευρώπης. Τείνουμε προς αυτήν την
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ενδεδυμένος με επίσημο ένδυμα προσήλθε στο καφενείο των μαουνιέρηδων,
που βρισκόταν στο ισόγειο των ξενοδοχείων «λέσβος» και «Κυδωνίαι» και το
οποίο ανήκε σε Κυθήριο, ονόματι Καστρίσιο, και συνεχάρη ιπποτικότατα τον
ανταγωνιστή του βίκτωρα τείνοντάς του το χέρι σε αναγνώριση των προσπαθειών του.
Οι μαούνες εξυπηρετούσαν όχι μόνον το λιμάνι της Σμύρνης, αυτό καθ’
εαυτό, αλλά γενικά τον κόλπο της Σμύρνης. για παράδειγμα έφταναν ως την
«Παπά Σκάλα» (Bostanli), το επίνειο της μενεμένης, διότι εκεί συγκεντρωνόταν όλη η γεωργική παραγωγή της περιοχής καθώς και τα ψάρια, αφού είχε μεγάλο αλιευτικό στόλο. Όμως πέρα από τα προϊόντα τα «βαποράκια» αυτά μετέφεραν και επιβάτες.
μετά το Guiffray μαούνες και ρυμουλκά έφεραν κι άλλοι Ευρωπαίοι επιχειρηματίες της Σμύρνης, βλέποντας τα κέρδη που αποκόμιζαν οι Κυθήριοι2.
Σύμφωνα με στοιχεία σκάφη έφεραν ο William Frederick van der Zee (Ολλανδός)2, δύο συνολικά, ο Vitel (Άγγλος), που έφερε ένα, και ο Fondra (Ιταλός),
που έφερε ένα στο οποίο ήταν συνεταίρος ο πατέρας του νικολάου φωτεινού,
και η οποία διέθετε επίσης άλλα δύο ρυμουλκά. Οι κυθηραϊκές οικογένειες
μαρέντη και Αμελτώνη είχαν αρκετά κι αυτές, αλλά και πολλές άλλες, οι περισσότερες των οποίων ήταν από τον μυλοποτάμο22. Το συγκεκριμένο χωριό
έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τα ναυτιλιακά, καθώς οι περισσότεροι ναυτικοί

ερμηνεία καθώς το επίθετο δεν το έχουμε συναντήσει σε καμία κυθηραϊκή πηγή, εκτός του
φωτεινού. Η περίπτωση του παρεπίθετου όμως δεν πρέπει να απορρίπτεται, οπότε μπορεί να
υφίσταται η άποψη του φωτεινού.
2. Οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίες ονομάστηκαν λεβαντίνοι ή και φραγκολεβαντίνοι (Levantines). Η έννοια κατέληξε να έχει μια όχι και τόσο καλή φήμη. Ειδικά οι βρετανοί τους
αντιμετώπισαν ως άτομα ευρωπαϊκής μεν καταγωγής αλλά οι οποίοι, έχοντας υιοθετήσει τον
ανατολίτικο τρόπο ζωής, θεωρούνταν ως άτομα αμφιβόλου επιπέδου και ηθικής. Το ενδιαφέρον
ήταν πως οι φραγκολεβαντίνοι βρετανικής καταγωγής δημιουργούσαν αμηχανία στους ταξιδιώτες εξ Αγγλίας.
2. Στον ιστότοπο http://levantineheritage.com, πρόσβαση 2/7/24, αναφέρεται οικογένεια με αυτό το όνομα στο Κορδελιό.
22. Στο (έμμετρο) έργο του ΣΩΚΡΑΤΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟυ Σεργιάνι στην Παλιά Σμύρνη, Αθήνα
4, σ. 4-44, αναφορά του οποίου γίνεται στο Κυθηραϊκή μετανάστευση και Σωματειακή Οργάνωση της ΚΑλυψΩΣ μΙΧΑλΑΚΑΚΗ (Πειραιάς 23) ως ιδιοκτήτες φορτηγίδων αναφέρονται πολλοί Κυθήριοι, και μη: «...Κι αφού για το λιμάνι μας συμβαίνει να μιλούμε και τσι
μαούνες, φυσικά δεν πρέπει να ξεχνούμε, που πάνω της φορτώνονται τόσες χιλιάδες τόννοι κι
είναι κι αυτές ελληνικές: βενάρδων τ’ Αμελτώνη, του φωτεινού, των Στρατηγών, του νίκου
και τ’ Αντρέα, λαμπρή, Ποτήρη, Κρητικού, Κεκώνη μια παρέα...». Τα κυθηραϊκά επίθετα
υπερισχύουν: βενάρδος, Αμελτώνης (αναφέρεται ως Κυθήριος από διάφορες πηγές), φωτεινός, Στρατηγός, Κρητικός. Το Κεκώνης ή Κεκιώνης είναι παρεπίθετο του Καρύδης και αναφέρεται και αυτός από πηγές. Όσον αφορά τον λαμπρή μάλλον δεν είναι Κυθήριος, αν και
έχουμε συναντήσει το παρεπίθετο στα Κύθηρα.
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της νήσου προέρχονταν από αυτό. γενικά η σχέση του χωριού με την Σμύρνη
υπήρξε ιδιαίτερα στενή23.

3. Το Κορδελιό και ο βίκτωρας
Ο Κωνσταντίνος βίκτωρας όμως είναι και υπεύθυνος για την συνοίκηση
του επινείου της Σμύρνης Κορδελιού. μέχρι το 7 η περιοχή ήταν αραιοκατοικημένη, καθώς υπήρχε σουλτανικό διάταγμα που δεν επέτρεπε την οικοδόμηση κατοικιών, για να μην εξασθενίσει οικονομικά η Σμύρνη. Ο βίκτωρας
αγόρασε μια μεγάλη έκταση μεταξύ των περιοχών Αλάμπεη και Πετρωτά
όπου έχτισε μεγάλη βίλλα με μεγάλο κήπο, θερμοκήπια και πέντε βοηθητικές
κατοικίες. Από την έκταση αυτή άρχισε να μοιράζει τμήματα σε φίλους και
γνωστούς, κυρίως Ευρωπαίους επιχειρηματίες (νατσιονάτους), και συγχρόνως με έντονα διαβήματα στην κεντρική κυβέρνηση στην Κωνσταντινούπολη
κατάφερε να εξασφαλίσει άδεια συνοικισμού24. μετά από αυτό η αύξηση των
κατοικιών και η ανάπτυξη του Κορδελιού υπήρξε θεαματική μετατρέποντας
την περιοχή σε θέρετρο της Σμύρνης. Η σιδηροδρομική σύνδεση Σμύρνης –
μενεμένης υφίστατο ήδη από το 5 και βοηθούσε στην πρόσβαση προς την
περιοχή. Η ανάπτυξη όμως συνδυάστηκε με την ιδέα του βίκτωρα για ναυτική διασύνδεση του κόλπου.
Ήδη από πριν το  είχε προχωρήσει σε ενέργειες ώστε να πάρει την
προνομιακή εκμετάλλευση των θαλάσσιων συγκοινωνιών. Η πρώτη προσπάθεια είχε γίνει από τον D. Baltazzi το 75, ως πρόταση για την διασύνδεση
μεταξύ Σμύρνης-Κορδελιού αλλά και με το Καρατάς και το γκιόζ Τεπέ25. Ο

23. Ο επιτάφιος του Ι. ν. του Αγίου Χαραλάμπους του μυλοποτάμου διασώθηκε από την
Σμύρνη. Κατά πάσα πιθανότητα βρισκόταν στο παρεκκλήσιο της μυρτιδιωτίσσης του Ι. ν.
του Αγίου δημητρίου Σμύρνης.
24. νατσιονάτοι ονομάζονταν οι μόνιμοι κάτοικοι Τουρκίας, που ήταν κάτοχοι άλλης υπηκοότητας προς την οθωμανική, και οι οποίοι λόγω των διομολογήσεων με τις διάφορες ευρωπαϊκές δυνάμεις απολάμβαναν ουσιαστικής ασυλίας από τις ενέργειες της κυβέρνησης. Οι
(φραγκο)λεβαντίνοι επιχειρηματίες χρησιμοποιούσαν την ξένη τους υπηκοότητα ως εφαλτήριο των δραστηριοτήτων τους.
25. βλ. ιστοσελίδα http://www.denizhaber.com/index.php?sayfa=yazar&id=&yazi_id= 
45, πρόσβαση /4/24. Στην σελίδα αναφέρεται πως ο Baltazzi απαίτησε η διασύνδεση
να επεκταθεί και στην μενεμένη αλλά και στη φώκαια ως και το Αϊβαλί, με δικαίωμα εκμετάλλευσης για 25 χρόνια. Ο Baltazzi αναφέρεται ως Έλληνας την καταγωγή, με βρετανική
υπηκοότητα. Πρόκειται για οικογένεια εκ Χίου, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στην Σμύρνη
από παλαιά (τουλάχιστον από το 74). Ο απόγονος και πρωτεργάτης του ιστότοπου
www.levantineheritage.com Alex Baltazzi αναφέρει την καταγωγή της οικογένειας ως ιταλική
(από βενετία) και αυτοπροσδιορίζεται ως λεβαντίνος, δίνοντας και στοιχεία που συνηγο-
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βίκτωρας σε συνεργασία με τους George Oswald Joly, Paterson κι άλλους
προσπάθησαν να εκδοθεί διάταγμα που να τους απονέμει το προνόμιο της
γραμμής2. διάμεσος, σε αυτήν την προσπάθειά τους, υπήρξε ένας πασάς,
ονόματι γιαγχιά Καγιατή (yahya Hayati). Ο πασάς έλαβε ένα πολύ μεγάλο
ποσό για τη διαμεσολάβησή του στην υψηλή Πύλη. Αυτός όμως φρόντισε η
άδεια να εκδοθεί στο δικό του όνομα. Έτσι όταν επέστρεψε δεν την παρουσίασε αλλά αντίθετα απαίτησε επιπλέον χρήματα. Ο βίκτωρας και οι υπόλοιποι
επιχειρηματίες δεν ενέδωσαν27. Ο πασάς έχοντας το έγγραφο για μονοπώλιο
της εξυπηρέτησης του κόλπου δημιούργησε το 3 την εταιρεία Hamidiye
(İzmir Hamidiye Vapur Şirketi ή Izmir Hamid Steamboat Company) η οποία
κατέχει το monopole de cobotage du golfe de Smyrne, όπως αναφέρουν οι σχετικές διαφημίσεις, για την εξυπηρέτηση των παραλιακών προαστίων2. Ο βίκτωρας όμως είχε ήδη δημιουργήσει την δική του εταιρεία συνεργαζόμενος με
τους Joly, Paterson, τον Ηλία Κουρμουλή και άλλους2. Εδώ πρέπει να αναφέ-

ρούν σε αυτό (παράθεση οικογενειακού δένδρου, βλ. σχετικά τον ιστότοπο www.levantine
heritage.com, στο Recollections). Αναφέρει επιγαμίες με την οικογένεια μαυροκορδάτου. Είναι όμως ιδιαίτερα ενδιαφέρον πως υπήρξε και ο γνωστός Έλληνας πολιτικός γεώργιος
μπαλτατζής (-22) από την Σμύρνη, καταδικασθείς στη «δίκη των Έξι», κι αυτός
παντρεμένος με μαυροκορδάτου.
2. Ο George Oswald Joly (54-5) ήταν ο κύριος συνεταίρος του βίκτωρα. Αναφέρεται ως γραμματέας της Ισπανικής Πρεσβείας, και Άγγλος υπήκοος. Στον ιστότοπο: http://
www.ourfamilymoves.org.uk, πρόσβαση /4/25, αναφέρονται στοιχεία του. Εικάζεται πως
πέθανε και θάφτηκε στο νεκροταφείο της Αγίας μαρίας της μαγδαληνής (St. Mary Magdalene’s church) στο μπουρνόβα. Ο J.B. Paterson (-) ήταν Σκωτσέζος και υπήρξε
επιχειρηματίας που δραστηριοποιήθηκε κατά τα μέσα του ου αιώνα στην Τουρκία εκμεταλλευόμενος ορυχεία χρωμίου. Κατά πάσα πιθανότητα ο βίκτωρας συνεργάστηκε μαζί του
ή με κάποιον από τους γιους του. Η οικογενειακή τους οικία διασώζεται στον μπουρνόβα και
θα χρησιμοποιηθεί από την δημοτική αρχή της Σμύρνη ως πνευματικό κέντρο, αν και δεν
έχουν προχωρήσει οι εργασίες.
27. Ο φΩΤΕΙνΟΣ, Αναμνήσεις και Ιστορήματα από τη Σμύρνη, αναφέρει πως αρχικά ζήτησε 5. χρυσές τούρκικες λίρες, κατόπιν ζήτησε να του αγοράσουν πολυτελή χαλιά για όλα
τα δωμάτια της οικίας του, πράγμα που έγινε, και τέλος απαίτησε άλλες 5. χρυσές λίρες
που όμως δεν του δόθηκαν. βεβαίως οι πληροφορίες του προέρχονται από τον υιό του Κ. βίκτωρα, τον Σόλωνα, οπότε μπορεί να υπάρχουν κάποια στοιχεία υπερβολής ή και εμπάθειας.
2. βλ. ιστοσελίδα http://www.denizhaber.com/index.php?sayfa=yazar&id=2&yazi_id=
45, πρόσβαση /2/25. Εκεί αναφέρεται ως ημερομηνία ίδρυσης της εταιρείας η 3η
Ιουλίου 3.
2. Ο βίκτωρας είχε ξεκινήσει τη διασύνδεση πριν την ίδρυση της Hamidiye καθώς υπολόγιζε πως θα κατέληγε να εξασφαλίσει την άδεια του μονοπωλίου, πιστεύοντας πως ο πασάς
θα ενέδιδε, πράγμα που δεν συνέβη. Αντίθετα ο πασάς έγινε ανταγωνιστής του, αφού εξασφάλισε επ’ ονόματί του την άδεια. Πάντως οι Τουρκικές πηγές επικεντρώνονται συστηματικά
στην Hamidiye, ως την πρώτη και σημαντικότερη εταιρεία του κόλπου της Σμύρνης, και
απλά αναφέρουν επιγραμματικά τις άλλες εταιρείες.
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ρουμε πως ο μελετητής της Σμύρνης ν. Καραράς τοποθετεί την εκκίνηση
της διασύνδεσης από την εταιρεία του βίκτωρα (Joly, Victora, Courmouli &
Co Shipping Company) το 743. Είναι ενδιαφέρον πως στις σύγχρονες τουρκικές πηγές που μελετήσαμε ο βίκτωρας δεν αναφέρεται πουθενά3. Ο μεν
Vehbl Moğol αναφέρει την εταιρεία ως Jolly Carmoly ενώ ο Sadik kurt την
αναφέρει ως ĺngiliz Juli kumpanayasi, δηλαδή Αγγλική εταιρεία ζολύ. βέβαια
παρακάτω στο κείμενο αναφέρει την εμπλοκή Ελλήνων, γενικά και αόριστα.
Η άποψή μας είναι πως και οι δύο μελετητές επικεντρώνονται στο διάδοχο
σχήμα, δηλαδή την εταιρεία που δημιουργήθηκε όταν η πρώτη σταμάτησε τις
εργασίες της και ανήκε, κατά μεγάλο μέρος, στον Joly. Τα δύο πρώτα ατμόπλοια της εταιρείας ήταν τα «Κορδελιό» και «Göztepe».
Η εταιρεία στα πλαίσια του ανταγωνισμού της με την Hamidiye επεκτάθηκε, δημιουργώντας τμήμα παραλιακής ακτοπλοΐας, που εξυπηρετούσε Σάμο, Χίο και μακεδονία-Θράκη, ειδικά μετά το 4. Αργότερα το τμήμα αυτό έγινε εντελώς ανεξάρτητο. Ο ανταγωνισμός όμως εξελίχθηκε σε πόλεμο. Ο
τουρκικός όχλος, με την παρακίνηση ατόμων που είχαν συμφέροντα στην
Hamidiye, επετέθησαν στα ατμόπλοια του βίκτωρα σκίζοντας και καταστρέφοντας την Αγγλική σημαία που έφεραν, αφού οι Jolly και Paterson ήταν Άγγλοι υπήκοοι32. Ο εξαγριωμένος όχλος κατέστρεψε επίσης τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου, της Αγγλικής Σιδηροδρομικής Εταιρείας του Αϊδινίου.
δημιουργήθηκε σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο και στάλθηκε Άγγλος δικαστής για να διεξάγει ανακρίσεις33. Το ζήτημα έκλεισε με ευνοϊκούς όρους για
τη σιδηροδρομική εταιρεία, αλλά όχι για τα συμφέροντα της εταιρείας του βίκτωρα. Του προτάθηκε να λάβει ως αποζημίωση αριθμό μετοχών της σιδηροδρομικής εταιρείας, αλλά δεν δέχτηκε αφού θεωρούσε εαυτόν ως αμιγώς ναυτικό επιχειρηματία. Η ύπαρξη όμως του επίσημα θεσμοθετημένου πλέον μονοπωλίου και οι συνεχείς παρεμβάσεις της Οθωμανικής διοίκησης έκαναν τον
αγώνα άνισο και σταδιακά οικονομικά ασύμφορο. Έτσι ο βίκτωρας αποσύρ-

3. Ο ιστότοπος http://levantineheritage.com αναφέρει λεπτομέρειες, στηριζόμενος όμως
στο βιβλίο του ν. ΚΑΡΑΡΑ (Το Κορδελιό, το καμάρι της Σμύρνης, Αθήνα, 7) για το Κορδελιό.
3. βλ. άρθρο του VEHBI MOğOL «Geçmişteki İzmir körfez Vapurlari» στον ιστότοπο
http://issuu.com/vehbim/docs/izmirkorfezvapurlari, πρόσβαση 3/3/25.
32. Ο ανταγωνισμός μεταξύ Άγγλων και γάλλων ήταν απίστευτα έντονος. Οι γάλλοι συνεργάζονταν με τους Οθωμανούς καλλιεργώντας την άποψη στην Οθωμανική κυβέρνηση
πως οι Άγγλοι θα τους έκαναν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, μέσα από τις επιχειρήσεις που
δημιουργούσαν: σιδηροδρομικές γραμμές, μεταλλεία κ.ά. και πως θα τους «κατελάμβαναν»
και πολιτικά, αντίστοιχα με την Αίγυπτο.
33. Η αρχή της ετεροδικίας ήταν κατοχυρωμένη από τις συνθήκες που είχαν συνάψει οι
ευρωπαϊκές χώρες με την οθωμανική κυβέρνηση, τις περίφημες διομολογήσεις.
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θηκε από το εγχείρημά της διασύνδεσης του κόλπου και επικεντρώθηκε στην
ανάπτυξη της εταιρείας και στην επέκταση των δρομολογίων εκτός Σμύρνης.
Εξαγόρασε πλοία άλλων εταιρειών και τα δρομολόγιά του επεκτάθηκαν από
τον Εύξεινο Πόντο έως την Συρία. Τα ατμόπλοιά του ήταν, σύμφωνα με τον
νικόλαο φωτεινό, τα: «βικτώρια», «Κανάρης», «Παναγιά», «Στέφανος»,
«Henri» και «Roger» (πρώην πλοία του ντελαρώς), «Mabel», «γεώργιος»,
«Κορδελιό» (συνώνυμο εκείνου της Hamidiye), «γιοζ Τεπέ» (Göztepe, προάστιο της Σμύρνης), «Κωνσταντίνος», «Σεμίραμις» και «μυρτιδιώτισσα»34.
Το ενδιαφέρον στοιχείο που εντοπίσαμε σε τουρκικό άρθρο του Vehbi Moğol35
για τα πλοία του κόλπου είναι πως οι ονομασίες των πλοίων της εταιρείας,
την οποία και αναφέρει ως Joly Carmoly αποσιωπώντας τον βίκτωρα, δίνονται διαφορετικές, σχεδόν όλες: Dikili (δεκελί ή δικελί, πόλη απέναντι από
τη λέσβο, στο μέσο της οδικής αρτηρίας Σμύρνης-Αϊβαλί), Terakki (Πρόοδος), Islahhane (πτωχοκομείο;), karataş (μελάντια ή μελανθία ή Καρατάσι,
συνοικία της Σμύρνης), Adliye (δικαστήριο;), Hamidiye (Αυτό που ανήκει
στον Hamid, σουλτάνο της περιόδου Abdul Hamid II), urla (βουρλά), Izmir
(Σμύρνη), karşiyaka (Κορδελιό) και Istanbul (Κωνσταντινούπολη). βλέπουμε πως το μόνο όνομα που συμπίπτει είναι εκείνο του Κορδελιού (karşiyaka).
Εικάζουμε πως ορισμένες των ονομασιών είναι μεταγενέστερες της εταιρείας και αποκτήθηκαν κατόπιν της πώλησής τους και απλά διασώθηκαν με
αυτές. Άλλωστε αρκετά από αυτά τα πλοιάρια συνέχισαν την διαδρομή τους
έως και τη δεκαετία του 5! Τα ονόματα που παραθέτει ο φωτεινός είναι
τόσο των ατμόπλοιων της γραμμής διασύνδεσης του κόλπου της Σμύρνης
όσο και τα ακτοπλοϊκά. Πάντως είναι σημαντικό πως ο βίκτωρας, όπως όλοι
οι Κυθήριοι πλοιοκτήτες, ονόμασε ένα εκ των πλοίων του «μυρτιδιώτισσα».
Η ανεπίσημη προστάτιδα του νησιού έχει πάντα ιδιαίτερη σχέση την κυθηραϊκή ψυχή3.

34. Σύμφωνα με μαρτυρία του υιού του βίκτωρα Σόλωνα προς τον νικόλαο φωτεινό τα
πλοία που αγόρασε ο πατέρας του από τον ντελαρώς ήταν πέντε: «Κανάρης», «Κρήτη»,
«Ελλήσποντος», «Πασβάντης» (η λέξη σημαίνει νυχτοφύλακας) και «μυρτιδιώτισσα». Οι
ονομασίες είναι βέβαια του βίκτωρα κι όχι οι αρχικές του ντελαρώς. Το «Mabel» αναφέρεται
ως ιδιοκτησία του Joly. Ίσως να ήταν αρχικά δικό του και να το προσέθεσε στο στόλο της
εταιρείας ή αντίστροφα να το κράτησε μετά τη διάλυσή του συνεταιρισμού του με το βίκτωρα.
Το «Σεμίραμις» κατεστράφη περί το  στο κόλπο του φοίνικα (πλησίον του κόλπου της
Αττάλειας) ξεκινώντας από την Σμύρνη. Είχε αδήλωτο φορτίο εκρηκτικών και η Οθωμανική
διοίκηση δημιούργησε τεράστιο θέμα, περί ασφάλειας. Όμως η ξένη σημαία επέτρεψε την μη
καταδίκη του ιδιοκτήτη.
35. βλ. άρθρο του VEHBI MOğOL, «Geçmişteki İzmir körfez Vapurlari», ό.π. Το φωτογραφικό του υλικό είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικό.
3. Ο επίσημος προστάτης της νήσου είναι ο όσιος Θεόδωρος, ο εν Κυθήροις ασκήσας, με
καταγωγή (μάλλον) από την Κορώνη. Η Παναγία μυρτιδιώτισσα όμως εξακολουθεί να είναι
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Το  εμφανίζεται μια τρίτη εταιρεία διασύνδεσης, ιδιοκτησίας των
Popovitch και Sadik Bey, η οποία δρομολογεί κι εκείνη δύο ατμόπλοια στη
γραμμή. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Wikipedia, και το σχετικό με την Σμύρνη
χρονολόγιο, οι εταιρίες διασύνδεσης ήταν τρεις και χρονολογικά ελαφρά διαφορετικές από αυτές που αναφέραμε παραπάνω. Σύμφωνα με αυτό το χρονολόγιο η Hamidiye ξεκίνησε το 74, ενώ οι άλλες δύο, που δεν αναφέρονται ονομαστικά, το  και 4 αντίστοιχα. Άλλες πηγές αναφέρουν πως η εταιρεία άρχισε να λειτουργεί άτυπα από το  και πως συνέχισε ως το 37.
Επίσης είναι ενδιαφέρον πως συντελεστές της αρχικής εταιρείας του βίκτωρα, και συγκεκριμένα ο Paterson, συνέχισαν να ασχολούνται με τα ατμόπλοια
του κόλπου και μετά το 22, ενώ ο Joly αναφέρεται πως δημιούργησε την
εταιρεία Joly, Roboly & Co, μετά τη διάλυση της Joly, Victora & Co3.
Ένα νέο στοιχείο που ανέκυψε πρόσφατα (2), μέσα από την μελέτη
της εφημερίδας Αμάλθεια της Σμύρνης, μας αποκαλύπτει άλλη ένα στοιχείο,
σχετικό με τον βίκτωρα. Στην σελίδα που δημοσιεύονται τα δρομολόγια των
ναυτιλιακών, πορθμειακών και όχι μόνον, γραμμών η εφημερίδα αναφέρει και
αναλυτικά στοιχεία των εταιριών, παραθέτοντας ακόμη και τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου. βλέπουμε λοιπόν το όνομα του βίκτωρα να υπάρχει όχι
μόνον στην ομώνυμη εταιρεία αλλά και στην αντίπαλη Hamidiye! Συγκεκριμένα εντοπίζουμε το όνομα του Κ. βίκτωρα τελευταίο στα μέλη της εταιρείας. Η μόνη λογική υπόθεση που μπορούμε να κάνουμε είναι πως όταν ο πασάς
yahya Hayati εκμεταλλεύτηκε τη θέση του και εξέδωσε την άδεια διασύνδεσης στο όνομά του η εταιρεία είχε ως μέλος τον βίκτωρα, ο οποίος όμως δεν
μετείχε πλέον ενεργά σε αυτήν και δημιούργησε την αντίπαλη, με τους γνωστούς και φίλους του. διαφορετικά θα πρέπει να υποθέσουμε πως ο βίκτωρας
είχε οικονομικά οφέλη από την αντίπαλή του εταιρεία και απλά κρατούσε την
θέση μέλους για να εισπράττει και από εκεί. Τείνουμε προς την πρώτη μας
υπόθεση, αν και δεν θα ήταν ασύνηθες να μετέχει ένας επιχειρηματίας και σε
άλλο σχήμα.
Ο Κωνσταντίνος βίκτωρας δεν λησμόνησε ποτέ τον τόπο καταγωγής του.
μετείχε στα τεκτενόμενα της Κυθηραϊκής Αδελφότητας Σμύρνης, ως μέλος.
δεν έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε εάν μετείχε και ως στέλεχος των διοι-

το μεγαλύτερο και λαμπρότερο ιερό προσκύνημα-μονή των Κυθήρων, και θεωρείται η de facto
προστάτις της νήσου. Το όνομά της δίνεται, πολύ συχνά, σε σκάφη Κυθηραϊκής ιδιοκτησίας.
37. βλ. İZMİR-Mübahat S. kütükoğlu στον ιστότοπο: http://www.tdvia.org/dia/ayrmetin.
php?idno=23523, πρόσβαση //2.
3. βλ. ιστοσελίδα: http://www.denizhaber.com/index.php?sayfa=yazar&id=2&yazi_id=
45, πρόσβαση 4//2, όπου αναφέρεται πως εκτός του Paterson και ο Guiffray, αλλά
και άλλοι ξένοι επιχειρηματίες, συνέχισαν την εκμετάλλευση των ατμόπλοιων διασύνδεσης
του κόλπου της Σμύρνης.
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κητικών Συμβουλίων. Πάντως προφορικές παραδόσεις αναφέρουν διάφορες ευεργεσίες του στη νήσο και στους Κυθηρίους της Σμύρνης, όμως δεν ήθελε ποτέ να το καταδεικνύει δημόσια. Το πλέον χαρακτηριστικό ευεργέτημά του προς
την κυθηραϊκή κοινότητα της Σμύρνης ήταν πως διέθετε πλοίο για την εκτέλεση απ’ ευθείας δρομολογίου προς τα Κύθηρα, ώστε οι Κυθήριοι της Σμύρνης να
μπορούν να μετακινούνται απρόσκοπτα και άμεσα, κατά τη διεξαγωγή εκλογών στην Ελλάδα. Η ιδιαιτερότητα του να κρατούν οι Κυθήριοι της διασποράς
τα εκλογικά τους δικαιώματα στη νήσο δεν είναι ασύνηθες φαινόμενο και επαναλαμβάνεται έως τις ημέρες μας. Οι Κυθήριοι της Αττικής, κυρίως, συνεχίζουν αυτή την τακτική. Η κίνηση του βίκτωρα σαφώς δεν είναι ανιδιοτελής,
αλλά δεν εμπεριέχει την εκμετάλλευση των ψηφοφόρων για οικονομικούς λόγους3. Πάντως γνωρίζουμε πως ο βουλευτής των Κυθήρων εκλεγόταν χάρις
στις ψήφους των Σμυρνιών Κυθηρίων, αφού για τη διασφάλιση της ψήφου στο
σκάφος οι επιβαίνοντες ορκίζονταν στο τοποθετημένο επί του σκάφους εικόνισμα της Παναγίας μυρτιδιωτίσσης, πως θα ψηφίσουν συγκεκριμένο υποψήφιο
διαφορετικά δεν είχαν δικαίωμα ναύλου και τροφοδοσίας, μια πρακτική αρκετά
συνήθη κατά τις παλαιότερες εκλογικές αναμετρήσεις4.

4. Το τέλος του βίκτωρα
Ο βίκτωρας πέθανε ξαφνικά. δεν γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία ούτε περισσότερα για τις συνθήκες του θανάτου του. Όμως ο θάνατός του είχε
πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην οικογένειά του. για κάποιους άγνωστους
λόγους ο βίκτωρας είχε αφήσει την διαχείριση της περιουσίας του σε κάποιον έμπιστο υπάλληλό του ονόματι Κατσαούνη4. Αυτός καταχράστηκε, ή
έχασε λόγω κακών οικονομικών χειρισμών, το μεγαλύτερο μέρος της κι

3. Ο φΩΤΕΙνΟΣ στο Αναμνήσεις και Ιστορήματα από τη Σμύρνη, σελ. παραθέτει πως είχε δει έγγραφα του Ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών προς τον Έλληνα Πρόξενο Σμύρνης
που συνιστούσαν: «...επίμονα κάθε δυνατή υποστήριξη στον Κων. βίκτωρα...», με ημερομηνία
4.
4. βλ. φΩΤΕΙνΟΣ, Αναμνήσεις και Ιστορήματα από τη Σμύρνη, σελ. 4. Οι βουλευτές
Πάνος Κορωναίος (πρόκειται για τον γνωστό στρατηγό) και Σπυρίδων Στάης ήταν οι προτιμώμενοι. Τα Κύθηρα εξέλεγαν έναν βουλευτή, τόσο στην Ιόνιο όσο και στην Ελληνική βουλή.
Όταν ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα αρχικά υπάγονταν στην λακωνία (), αλλά γρήγορα μετεπήδησαν στον νομό Αργολιδοκορινθίας (). Όταν αυτός διασπάστηκε στους νομούς Αργολίδος και Κορινθίας τα Κύθηρα επανήλθαν στην λακωνία (). Το  επανεντάχθηκαν στον, αναδημιουργηθέντα, νομό Αργολιδοκορινθίας. Τέλος το 2 ακολούθησαν
την πορεία των υπολοίπων νήσων του Αργοσαρωνικού και εντάχθηκαν στον νομό Αττικής.
4. Σύμφωνα με τον Ε. ΚΑλλΙγΕΡΟ στο Κυθηραϊκά Επώνυμα, σ. , το συγκεκριμένο
επίθετο συνδέεται ως παρεπίθετο με την οικογένεια Τριφύλλη, μέλη της οποίας βρίσκονται
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έτσι ο γιός του Σόλων αναγκάστηκε να εργαστεί για να μπορέσει να επιβιώσει και να βοηθήσει την οικογένειά του. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του φωτεινού ο Σόλων: «...νεαρός έμεινε ορφανός. υπηρετούσε τότε ως πρότακτος
ναύτης και είδε σιγά-σιγά την περιουσία του να εξανεμίζεται ...»42. Τελικά ο
Σόλων ξεκίνησε την καριέρα του ως τρίτος καπετάνιος της ατμοπλοΐας του
Χατζή-νταούντ φαρκούχ (Hadji Daout Farkouh), γνωστή ως ArchipelagoAmerican Steamship Co., εξελισσόμενος έως τη θέση του Πλοιάρχου-Επιθεωρητή και γενικού διευθυντή, μέσα σ’ ένα διάστημα λιγότερο των είκοσι
ετών, όπως υπολογίζουμε.43 Το όνειρό του όμως ήταν να αναστήσει την
εταιρεία του πατέρα του Κωνσταντίνου, και σύμφωνα με τα λεγόμενα του
φωτεινού είχε αρχίσει, αλλά η καταστροφή του 22 τον κατέστρεψε ολοκληρωτικά.
Από τα παραπάνω μπορούμε να εξαγάγουμε αρκετά συμπεράσματα σχετικά με ημερομηνίες. Εάν ο Σόλων υπηρετούσε ως πρότακτος πρέπει να ήταν
τουλάχιστον  ετών. δεν γνωρίζουμε την ημερομηνία γέννησής του. Στο βιβλίο του φωτεινού αναφέρεται πως ο Σόλων ήταν κατά πολύ μεγαλύτερός του,
και πως πέθανε σε πλήρη διαύγεια το 73. Ο φωτεινός είχε γεννηθεί το 
και πέθανε το 72. Άρα ο Σόλων πρέπει να γεννήθηκε πριν ή το . Εικάζουμε λοιπόν πως ο θάνατος του Κωνσταντίνου βίκτωρα πρέπει να τοποθετηθεί κατά τη περίοδο 5-, όταν ο δεκαοκτάχρονος γιός του υπηρετεί, αφού ο
φωτεινός αναφέρει πως έμεινε ορφανός μικρός. Η διάλυση της εταιρείας διασύνδεσης του κόλπου της Σμύρνης Joly, kourmoulis, Victora & Co δεν μας εί-

στη Σμύρνη, και αναφέρονται και με τα δύο. Ο δε φωτεινός αναφέρει το όνομα ως κυθηραϊκό,
και παραθέτει το πρόσωπο ως αυτοσχέδιο ρήτορα σε χιουμοριστικό περιστατικό. Εντοπίσαμε
όμως στην εφημερίδα ΚυΘΗΡΑϊΚΗ ΑυγΗ της Πέμπτης 5 μαρτίου , το όνομά Κατσαούνης, και μάλιστα ως προέδρου της Κυθηραϊκής Αδελφότητας, σε ανοικτή επιστολή στήριξης του Κυθήριου πολιτικού νικόλαου δελακοβία από τους Κυθηρίους της Σμύρνης. μάλιστα στην επιστολή αναφέρονται ως μέλη της Αδελφότητας τουλάχιστον άλλοι τρεις με το ίδιο
επίθετο. Άρα ο περί ου ο λόγος διαχειριστής ήταν, ίσως, ο πρόεδρος της Αδελφότητας, δηλαδή
πρόσωπο εμπιστοσύνης του βίκτωρα. Η αναφορά του φωτεινού πως επρόκειτο για καταχραστή είναι επηρεασμένη από τις συζητήσεις με τον Σόλωνα βίκτωρα, ο οποίος είδε την περιουσία της οικογένειας να εξανεμίζεται.
42. Πρότακτος = εκείνος που έχει μεν συμπληρώσει το ο έτος της ηλικίας του και καλείται να καταταγεί μέσα στο τρέχον έτος, ωστόσο δεν έχει ακόμη κληθεί η κλάση του από
τον συγκεκριμένο νομό που είναι γραμμένος στα μητρώα αρρένων αλλά επιθυμεί να καταταγεί νωρίτερα.
43. Ο Hadji Daout Farkouh ήταν Οθωμανός υπήκοος αλλά χριστιανός, τον οποίο ορισμένοι
αναφέρουν ως Σύρο-Έλληνα, ο οποίος δημιούργησε τη ναυτιλιακή εταιρεία ArchipelagoAmerican Steamship Co., μία από τις σημαντικότερες και μεγαλύτερες της μέσης Ανατολής,
με έδρα τη Σμύρνη. βλ. σχετικά http://hadjidaoud.blogspot.com/2//farkouh-familyizmir-and-elsewhere.html, πρόσβαση 3//23, και https://forum.nautilia.gr/, πρόσβαση
25//24.
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ναι γνωστή. Εάν υποθέσουμε πως η διάλυσή της τοποθετείται το 44, αυτό
συμφωνεί με τα στοιχεία που έχουμε τα οποία αναφέρουν διάλυση της ακτοπλοϊκής εταιρείας που τη διαδέχτηκε Joly, Victora & Co το 45. Αυτή η
ημερομηνία συνάδει με την ηλικία που θα είχε ο Σόλων: περί τα . Επίσης η
καριέρα του Σόλωνα τον οδήγησε σε περίοπτες διευθυντικές θέσεις σε ναυτιλιακή εταιρεία και δεν θα μπορούσε να είναι πολύ μικρότερος των 4 ετών για
να μπορέσει να αναρριχηθεί σε τέτοιες θέσεις. Ίσως δε να ήταν και μεγαλύτερος. Το τέλος όμως της Σμύρνης και του μικρασιατικού Ελληνισμού έφερε
και το τέλος του ονείρου του Σόλωνα. Τέλος, πρόσφατα (2) εντοπίσαμε το
όνομά του Κωνσταντίνου σε ανοικτή επιστολή των Κυθηρίων της Σμύρνης
προς τον Κυθήριο πολιτικό νικόλαο δελακοβία στην εφημερίδα ΚυΘΗΡΑϊΚΗ ΑυγΗ της Πέμπτης 5 μαρτίου , με την οποία στηρίζουν τον εν λόγω
πολιτικό. μετά το  δεν τον εντοπίζουμε σε κάποια άλλη αναφορά. Άρα ο
θάνατος πρέπει να επήλθε μεταξύ -, με πλέον πιθανή το .
Σήμερα οι απόγονοι της οικογένειας δεν γνωρίζουν, όπως άλλωστε αρκετοί
των προσφύγων, την απώτατη κυθηραϊκή τους καταγωγή, εκτός ίσως από
εξαιρέσεις. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες και αναλύεται διεξοδικά
από την πανεπιστημιακό κ. Κ. Κασιμάτη στο βιβλίο της Σμύρνη: Τα μείζονα
Κύθηρα. Όμως ο Κωνσταντίνος βίκτωρας υπήρξε ένας γνήσιος Τσιριγώτης
που άφησε το στίγμα του στην ιστορία του μικρασιατικού Κυθηραϊσμού και
θα έπρεπε να πάρει τη θέση που του αξίζει στις σελίδες της τοπικής ιστορίας
της νήσου.

44. βλ. άρθρο του VEHBI MOğOL, «Geçmişteki İzmir körfez Vapurlari», όπου βρήκαμε ένα
στοιχείο περί πώλησης σκάφους με τίτλο karataş, που ανήκε στην εταιρεία Joly Carmoly, το
7. Άρα είναι πολύ πιθανή η ημερομηνία του  που παραθέτουμε ως του τέλους της
εταιρείας.
45. βλ. ιστοσελίδα: http://www.ourfamilymoves.org.uk/individual.php?pid=I7&ged=
joly, πρόσβαση /5/25, όπου αναφέρονται όλες οι εταιρείες συμμετοχής του Joly. Επίσης
στην ιστοσελίδα: http://tcqdev.edina.ac.uk/search/location/33-Smyrna/document/723,
πρόσβαση 5/5/2, εντοπίσαμε αναφορά του Foreign Office σχετικά με τη ναυτιλιακή κίνηση στη Θεσσαλονίκη κατά τα έτη -2, όπου αναφέρει την ακτοπλοϊκή εταιρεία.
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ABSTRACT

Constantine Victor (or Viktor) was a, kytherian by birth, Smyriot (Izmir)
ship owner. He was responsible not only for operating the first ferry line in the
Smyrna bay but also for the urban expansion of a seaside suburb, used a summer
retreat by wealthy Smyrniots. He led an adventurous early life and took risks,
which made him a prosperous and influential man. He never forgot his place of
origin and participated to the island’s affairs. He was forced by the Ottoman
government, and jealous competitors, to switch from small time ferry shipping
to building a successful maritime company, with a fleet which travelled from the
Black Sea to Syria and everywhere in between, in the Eastern Mediterranean.
unfortunately his untimely death and the destruction of the Greek element of
the Asia Minor, after the Greek defeat, in the Greco-Turkish War of 2-22,
stopped his son from continuing his legacy and made Viktor’s name just a
historical footnote.

Κωνσταντίνος βίκτωρας

743

ΠΑΡΑΡΤΗμΑ ΕΙΚΟνΩν

Εικόνα .
Εφημερίδα ΣΑμΟΣ
(2 φεβρουαρίου 3).
διαφήμιση της εταιρείας
του βίκτωρα για δρομολόγια
στο κεντρικό και βόρειο
Αιγαίο. Αναφέρει τον πλήρη
τίτλο της:
ΑΚΤΟΠλΟϊΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ζΟλυ ΚΟυΡμΟυλΗ
βΙΚΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΑ.
πηγή: από τον ιστότοπο:
http://www.nautilia.gr/

Εικόνα 2. Από Οδηγό της Σμύρνης του . Αναφέρει τα δρομολόγια της ναυτιλιακής
του βίκτωρα (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζΟλυ βΙΚΤΩΡΑ και Σια) στο Αιγαίο.
πηγή: από τον ιστότοπο: http://www.nautilia.gr/
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Εικόνα 3. Ένα από τα δεκάδες «βαποράκια» που εξυπηρετούσαν τη διασύνδεση
του κόλπου της Σμύρνης. δεν γνωρίζουμε την πλοιοκτήτρια εταιρεία, αλλά η ονομασία
ΙΩνΙΑ παραπέμπει σε ελληνικών συμφερόντων.
πηγή: από τον ιστότοπο http://levantineheritage.com/

Εικόνα 4. Αλληλογραφία διακινηθείσα με ατμόπλοιο της εταιρείας διασύνδεσης
του κόλπου της Σμύρνης του Κ. βίκτωρα, καθώς φέρει σφραγίδα της:
[COMPAGNIE DE] CABOTAGE A VAPEuR [JOLy]
COuRMOuLI VICTORA CO Smyrne (ημερομηνία δυσανάγνωστη).
πηγή: φιλοτελικός ιστότοπος http://stampcircuit.com/Stamp-AuctionCollectable/greece-maritime-mail-agencies?page=/
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Εικόνα 5. Η προβλήτα της εταιρείας Hamidiye στο λιμάνι της Σμύρνης.
πηγή: ιστότοπος http://levantineheritage.com/

Εικόνα . Η προβλήτα στο Κορδελιό.
πηγή: ιστότοπος http://levantineheritage.com/
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Εικόνα 7. Τμήμα παλαιού αγγλικού χάρτη (5), όπου παρουσιάζεται
ο Κόλπος της Σμύρνης με τα προάστειά της (κλίμακα :25.).
πηγή: ιστότοπος http://www.old-print.com/

Εικόνα .
Εφημερίδα ΑμΑλΘΕΙΑ (Σμύρνης),
2 Σεπτεμβρίου 7.
Αναφορά στο ταξίδι του πλοίου
ΣΤΕφΑνΟΣ, του Κ. βίκτωρα,
στα Κύθηρα
προς εξυπηρέτηση 5 Κυθηρίων
ψηφοφόρων εκ Σμύρνης.
πηγή: βιβλιοθήκη Εστίας
νέας Σμύρνης.

Κωνσταντίνος γερασίμου δρακάτος (2-23)

747

ΚΩνΣΤΑνΤΙνΟΣ γΕΡΑΣΙμΟυ δΡΑΚΑΤΟΣ (2-23)
ΚΑΘΗγΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑδΗμΑϊΚΟΣ

γεώργιος Σ. δονάτος
Ομότιμος καθηγητής, τ. κοσμήτορας
της νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο καθηγητής και ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος γερασίμου δρακάτος ήταν
ένας διακεκριμένος οικονομολόγος, φωτισμένος πανεπιστημιακός ερευνητής
και δάσκαλος και μοναδικός άνθρωπος, που υπηρέτησε με συνέπεια, κοσμιότητα και ζήλο τους θεσμούς και την παιδεία και τίμησε με τη στάση του τα
αξιώματα τα οποία του εμπιστεύτηκε η Πολιτεία. υπήρξε έντιμος, ευγενής,
μετριοπαθής, εργατικός, μεθοδικός, υπεύθυνος, με καλοπροαίρετη διάθεση και
σεβασμό στη γνώμη του άλλου.
Ο Κ. δρακάτος γεννήθηκε το 2 στην Ιθάκη, όπου ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές. φοίτησε στη νομική Σχολή και έλαβε το πτυχίο από
το Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχοντας δασκάλους τον Ξενοφώντα ζολώτα και τον δημοσθένη Στεφανίδη. Ακόμη, έλαβε δίπλωμα από το Κέντρο Στατιστικής Εκπαίδευσης της
τότε Ανωτάτης βιομηχανικής Σχολής. Κατά την περίοδο 5-54, υπηρέτησε ως έφεδρος σημαιοφόρος οικονομικού στο Πολεμικό ναυτικό. με υποτροφία του ΙΚυ μετέβη το 5 για μεταπτυχιακές σπουδές (Ph.D) στη
London School of Economics, οι οποίες κάλυψαν βασικά την οικονομική στατιστική, αλλά και άλλους τομείς, όπως την οικονομική θεωρία, την οικονομετρία και την μαθηματική οικονομική. Εκεί εργάστηκε ερευνητικά υπό την
εποπτεία των καθηγητών Sir Roy Allen της Στατιστικής, A.N. Phillips της
Οικονομικής Ανάλυσης και Lionel Robbins της Οικονομικής Θεωρίας. Αναγορεύτηκε διδάκτoρας το 2, με τη διατριβή Short-term Indicators of
Business Activity in the united kingdom. για τη διδακτορική διατριβή του
απονεμήθηκε από τη London School of Economics, τη Royal Economic Society
και τη Royal Statistic Society το βραβείο Bowley για το 3.
Η πανεπιστημιακή του σταδιοδρομία άρχισε στην Πάντειο Σχολή Πολιτικών Επιστημών το  όταν, με εισήγηση του καθηγητή Άγγελου Αγγελόπουλου, του απονεμήθηκε ο τίτλος του υφηγητή και, ακολούθως, του ανατέ-
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θηκε, την επόμενη χρονιά, η εντολή διδασκαλίας του μαθήματος Στατιστική.
Το  εκλέχτηκε έκτακτος επί τριετεί θητεία και το 72 τακτικός καθηγητής στη νεοϊδρυθείσα έδρα της Στατιστικής της νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου υπηρέτησε επί 27 συναπτά έτη, κατά τα οποία εργάσθηκε αόκνως, προσέφερε πολύτιμες διδακτικές υπηρεσίες, παρήγαγε αξιόλογο συγγραφικό έργο και, παράλληλα, ανέπτυξε σημαντική κοινωνική δράση. Στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών του δραστηριοτήτων μετέσχε σε διάφορα διοικητικά όργανα του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα, χρημάτισε Κοσμήτορας
της νομικής Σχολής (-2), Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών
Επιστημών (2-3), διευθυντής του Τομέα Ποσοτικών μεθόδων(3), μέλος της Συγκλήτου και του Οικονομικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.λπ. Κατά καιρούς δίδαξε και ανάπτυξε ερευνητική δραστηριότητα σε πανεπιστημιακά και άλλα ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού. Αφυπηρέτησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το  και του απονεμήθηκε από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος ο τίτλος του ομότιμου καθηγητή. Παράλληλα, από το 57 εργάστηκε ως οικονομολόγος στη διεύθυνση Οικονομικών
μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος, από όπου αποχώρησε το 75 με το
βαθμό του οικονομικού εμπειρογνώμονα. Το 7 εξελέγη τακτικό μέλος της
Ακαδημίας Αθηνών, στην γ΄ τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών. Το
24 υπήρξε Πρόεδρος του τρίτου επετειακού χαρακτήρα επιστημονικού Συνεδρίου για τα 4 χρόνια από την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα,
που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και συνδιοργάνωσαν η βουλή των Ελλήνων και η Ακαδημία Αθηνών. διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών το
2. Απεβίωσε την 4η δεκεμβρίου 23.
Σχετικά με το διδακτικό του έργο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ήταν ο πρώτος καθηγητής που εξελέγη στην νεοϊδρυθείσα έδρα της Στατιστικής του τότε Τμήματος Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών της νομικής Σχολής.
Κάτω από τη δική του καθοδήγηση οργανώθηκε και αναπτύχθηκε βαθμιαία
το πρόγραμμα των ποσοτικών μαθημάτων της Σχολής, το οποίο στηριζόταν
σε ύλη εκσυγχρονισμένη, αλλά και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των σπουδών, κυρίως, στην οικονομική, αλλά και στην πολιτική επιστήμη. Εύκολα γίνεται αντιληπτή η δυσκολία του εγχειρήματος, αν ληφθεί υπόψη ότι τα αντίστοιχα προγράμματα που εφαρμόζονταν στην Ελλάδα, παρά τα κάποια βήματα που είχαν γίνει, βρίσκονταν πολύ μακριά από τα προγράμματα που λειτουργούσαν διεθνώς και ότι όλα αυτά έπρεπε να γίνουν μέσα σε ένα περιβάλλον όπου επικρατούσε το νομικό πνεύμα. μάλιστα, για τον σκοπό αυτό μερίμνησε για την απόκτηση, μετεκπαίδευση και επιστημονική ολοκλήρωση του
αναγκαίου διδακτικού προσωπικού και συνέγραψε συγγράμματα, διδακτικά
βοηθήματα και μετέφρασε και άλλα αναγκαία βοηθήματα προς χρήση των
φοιτητών. Σε όλο το χρονικό διάστημα των 27 ετών διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο, δίδαξε όχι μόνο τα μαθήματα του αντικειμένου της ειδικότητάς του με
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υποδειγματικό τρόπο, αλλά δίδαξε και ήθος. Επεδίωξε στενή επαφή με τους
φοιτητές, οι οποίοι αισθανόταν ότι ο διδάσκων δεν περιοριζόταν σε ξερή παράδοση ποσοτικών μαθημάτων, αλλά τους προσέφερε ζωντανή διδασκαλία, δημιουργική συνεργασία στην εμπέδωση της νέας γνώσης και ειλικρινές ενδιαφέρον για την επίλυση προβλημάτων σε ζητήματα σπουδών ή επαγγελματικής
σταδιοδρομίας, που συνοδευόταν με αγάπη και στοργή προς αυτούς.
Όμως, η όποια παρουσίαση της συνεισφοράς του Κ. δρακάτου στον τομέα
της εκπαίδευσης θα ήταν ελλιπής, αν δεν γινόταν μνεία και της στάσης του
στη γενική προβληματική της. διότι, τα ενδιαφέροντα και οι ανησυχίες του
εκτείνονταν πολύ πέρα από τα στενά πλαίσια της μετάδοσης των ειδικών γνώσεων, της καλλιέργειας της κριτικής σκέψης και της γενικότερης καθοδήγησης, που αφορούσαν τους φοιτητές. Η χρόνια κρίση, που ταλάνιζε τα ελληνικά
Πανεπιστήμια, θεωρούσε ότι θα είχε καταστροφικές συνέπειες όχι μόνο για οικονομικές επιτεύξεις της Χώρας, αλλά και για την ευτυχία των νέων και της
ελληνικής κοινωνίας γενικότερα. Η αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού προβλήματος αποτέλεσε αντικείμενο συστηματικής μελέτης για τον Επτανήσιο
καθηγητή. Προσδιόρισε το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του προβλήματος,
διερεύνησε τα κοινωνικοοικονομικά αίτια που προκαλούν τη δυσχερή αυτή κατάσταση και, βασιζόμενος στα πορίσματα της έρευνάς του, υπέδειξε τρόπους
αντιμετώπισής της. μάλιστα, υποστήριξε τις προτάσεις του δημοσιεύοντας άρθρα και μονογραφίες ή δίνοντας διαλέξεις ή συμμετέχοντας σε δημόσιες συζητήσεις, που αφορούσαν την ποιοτική βελτίωση της ελληνικής παιδείας2.
Επειδή ο χρόνος που διαθέτω για την εισήγησή μου δεν μου επιτρέπει να περιγράψω, έστω και συνοπτικά, την πολυσχιδή επιστημονική δραστηριότητα του
καθηγητή, ιδιαίτερα στη μελέτη ειδικών οικονομικών θεμάτων με χρήση ποσοτικών μεθόδων, αλλά και απλώς, ακόμη, να παρουσιάσω λεπτομερειακά τη
συμβολή του στην επιστήμη αναφερόμενος σε συγκεκριμένες περισπούδαστες
ερευνητικές εργασίες του, θα επιχειρήσω να αναλύσω ορισμένα, κατά τη γνώμη μου, σημαντικά χαρακτηριστικά της συνεισφοράς του ερευνητικού έργου
του, κυρίως, στον ευρύτερο χώρο της εφαρμοσμένης οικονομικής επιστήμης.
Το συγγραφικό έργο του καθηγητή είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο (μεταξύ

. G. ALOGOSkOuFIS, T. kOLLINTZAS, G. PROVOPOuLOS, Essays in Honor of Constantine G.
Drakatos, Papazissis Publishers, Athens 4.
2. C. DRAkATOS, «Employment of Tertiary Education Graduates in Greece», Hellenic
Republic – Ministry of National Education: Reform and Development of Tertiary Education in
Greece, Athens 7, p. 3-7. k. δΡΑΚΑΤΟΣ, «Τα Προβλήματα της Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως», Η Καθημερινή,  (2). Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, «Η Κρίση στο Χώρο της Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως: Αίτια και Προτάσεις για την Αντιμετώπισή της», Οικονομικός Ταχυδρόμος, 7 φεβρουαρίου (5). Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, γ. ΚΩΤΗΣ, «Συνεργασία ΑΕΙ και Παραγωγικών φορέων»,
δελτίο Ι.ΠΟ.μ.Ε., Ιανουάριος (), σ. 4-.
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των άλλων περιλαμβάνει  συγγράμματα και διδακτικά βοηθήματα3,  μονογραφίες και 5 επιστημονικά άρθρα) και καλύπτει ελληνικά και ξένα οικονομικά θέματα και πολλούς χώρους της εφαρμοσμένης οικονομικής και στατιστικής, όπως: νομισματικά και κεφαλαιαγορές4, σχηματισμός τιμών5,
ανάλυση της προσφοράς και ζήτησης αγροτικών προϊόντων, συναρτήσεις παραγωγής της βιομηχανίας7, διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του τουρισμού και
του εμπορίου, οικονομικά και οργανωτικά προβλήματα της υγείας και της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανάπτυξη της παραγωγής πολιτιστικών υπηρε-

3. Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, Στατιστική, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 4. Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, μαθήματα Οικονομετρίας, μέρος Πρώτον: μέθοδοι, Αθήνα 7 και μέρος δεύτερον: Εφαρμογαί,
Αθήνα 7, Εκδόσεις Σ. Κλουκίνας. Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, γ. δΟνΑΤΟΣ και β. ΧΟμΠΣΣ, «μέθοδοι
και Προβλήματα Προγραμματισμού», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα . Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ,
Πολιτική Στατιστική, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα . Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, Περιγραφική Οικονομική Στατιστική, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 3.
4. C. DRAkATOS, «London Share Price Indices», The Banker’s Magazine, v. 4 (2),
p. 45-473. C. DRAkATOS, «Short-term Fluctuations in the Velocity of Circulation of Money in
the u.k.», 54-, The Banker’s Magazine, v. 425 (2), p. 4-45. C. DRAkATOS,
«Leading Indicators for the British Economy», National Institute Economic Review, v. 24
(3), p. 42-4. C. DRAkATOS, «The Influence of Economic Development of the use of
Cheques: A Statistical Study for Greece», Αρχείο Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
τχ. δ΄(), σ. 53-52. C. DRAkATOS, «On Some Estimates of the Income-velocity of Money
Function». Economics Letters, v.  (5), p. 2-24.
5. Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, «Παράγοντες διαφορισμού Τιμών Ειδών διατροφής εν Ελλάδι – Ανάλυσις βάσει των Στοιχείων Ερεύνης των Οικογενειακών Προϋπολογισμών», Τράπεζα της
Ελλάδος, Ειδικές μελέτες, τχ.  (3). Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, «Εν Aπλούν yπόδειγμα Eρμηνεύον
τας Mεταβολάς των Tιμών εν Ελλάδι 53-», Επιθεώρησις Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών, τχ. 3-4 (2), σ. -.
. Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, Ποσοτική Ανάλυση της Προσφοράς και ζητήσεως Ελληνικού βάμβακος, Αθήναι. 5. Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, «Στατιστική Ανάλυσις των βραχυχρονίων διακυμάνσεων
εις τον Αγροτικόν Τομέα», Τράπεζα της Ελλάδος, Η Ελληνική Οικονομία, Αθήνα 7, σ.
-22.
7. Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, «Συναρτήσεις Παραγωγής της Ελληνικής βιομηχανίας», Τράπεζα της
Ελλάδος, Ειδικές μελέτες, τχ.  (4), σ. .
. C. DRAkATOS, «Seasonal Concentration of Tourism in Greece», Annals of Tourism Research, v. 4 (7), p. 52-5. Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, «για μια νέα Τουριστική Πολιτική», Επιλογή, Ειδική Ετήσια Έκδοση, -7.
. C. DRAkATOS, «Concentration in the Greek Retail Trade», μελέτες προς τιμήν ν. δελούκα, Εκδοτικός Οίκος Α. Σάκκουλα, τ.  (), σ. 223-22.
. Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, «Στατιστική Ανάλυση των Προσδιοριστικών Παραγόντων του μεγέθους του Ιατρικού Προσωπικού», Σπουδαί, τ. ΚΑ΄, τχ.  (7), σ. 4-7. k. δΡΑΚΤΟΣ,
«Συναρτήσεις Κόστους των Ελληνικών Κρατικών νοσοκομείων», Ιατρική, τ. 3, τχ. 4
(77), σ. 324-23.
. k. δΡΑΚΑΤΟΣ, Προγραμματισμός για τον Εκσυγχρονισμό της Ανωτάτης Κοινωνικής
Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 77. Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ «Συγκρίσεις της Ανωτά-
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σιών2, στατιστικά συστήματα πληροφοριών3, στατιστικά και οικονομετρικά
υποδείγματα4, δημογραφία5.
Οι ερευνητικές εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα ελληνικά και ξένα περιοδικά ή σε σειρά ειδικών οικονομικών μελετών ή σε εκδόσεις της Τράπεζας της Ελλάδος ή σε συλλογικούς επιστημονικούς τόμους και έχουν επανειλημμένα μνημονευτεί στη διεθνή βιβλιογραφία.
Στην έρευνά του, ο μεγάλος αυτός Ιθακήσιος οικονομολόγος, προέβη σε
μία ανατομία του μεθοδολογικού ζητήματος, λαμβάνοντας υπόψη το ουσιαστικό περιεχόμενο των στατιστικών μεθόδων και τις συνθήκες εισαγωγής
τους στα οικονομικά προβλήματα καθώς και τις δυσχέρειες που εμφανίζονται
στην προσπάθεια να επιτευχθεί αρμονική σχέση του οικονομικού και ποσοτικού στοιχείου, και εφάρμοσε κατάλληλα στατιστικά υποδείγματα σε πλείστα
ειδικά οικονομικά θέματα. δίνοντας, μάλιστα, ιδιαίτερη σημασία στην ποσοτική συνέπεια της οικονομικής θεωρίας, ανέδειξε την ουσιαστική συμβολή της
στατιστικής στην εμπειρική θεμελίωση και προαγωγή της οικονομικής επιστήμης. Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολούθησε στη χρήση στατιστικών υποδειγμάτων της οικονομίας, τα οποία ουσιαστικά αποτελούν θεωρητι-

της Εκπαιδεύσεως στην Ελλάδα και στις λοιπές Χώρες της Ε.Ο.Κ.», Σπουδαί, τχ. 
(), σ. -7.
2. Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, «Η Πολιτιστική Κληρονομιά ως Αυτοτελής Αναπτυξιακός Παράγων
της Ελληνικής Οικονομίας», Πρακτικά Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικών
Επιστημών με Θέμα: “Πηγές δυναμισμού της Ελληνικής Οικονομίας”, 4. Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ,
«Στρατηγική και Πολιτική Αναπτύξεως στον Τομέα του Πολιτισμού», Πρακτικά Συνεδρίου
με Θέμα: “Το Παρόν και το μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας”, Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, τ. Α΄ (7), σ. 4-4.
3. Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, «Ελληνικαί Στατιστικαί Εξωτερικού Εμπορίου και Ισοζυγίου Πληρωμών», Τράπεζα της Ελλάδος, Ειδικές μελέτες, τχ. 4 (). Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, «Ελληνικές
Οικονομικές Στατιστικές», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2. Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, «Ελληνικές
δημοσιονομικές Στατιστικές», Τιμητικός Τόμος για τα 5 Χρόνια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αθήνα 4.
4. Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, Στατιστική Αντιμετώπισις του Προβλήματος Προγνώσεως, Αθήναι
. C. DRAkATOS, «Some Empirical Evidence on the International Business Cycle», Αρχείον
Οικονομικών και Εμπειρικών Ερευνών, τχ. δ΄ (2), σ. 2-37.
5. C. DRAkATOS, «The Deretminants of Birth Rate in Developing Countries: An
Econometric Study of Greece», Economic Development and Cultural Change, v. 7 (), σ.
5-3. Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, «Η γήρανσις του Ελληνικού Πληθυσμού υπό δημογραφικήν Άποψιν», Ιατρική, τ. 2, τχ. 5 (74), σ. 433-43.
. Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, Η Συμβολή της Στατιστικής μεθόδου εις την Προαγωγήν της Οικονομικής Επιστήμης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήναι 74. Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, «Η Ποσοτική Ανάλυση στην Οικονομική Επιστήμη: Επιτεύξεις και Προβληματισμοί», Ομιλία στην Έκτακτη
Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, Π.Α.Α., τ. 73, τχ. β΄ (). Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, «Η Οικονομική ως Πειραματική Επιστήμη», Ομιλία στη δημόσια Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών της
5ης Ιανουαρίου 2, Ακαδημεικά Σύμμικτα (-2), Αθήνα 2, σ. 43-5.
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κές και ταυτόχρονα εμπειρικές κατασκευές, βασίζεται ισόρροπα στον ορθολογισμό και στον εμπειρισμό. δηλαδή, η έρευνά του στηρίζεται στη «μέτρηση»,
διατηρώντας το θεωρητικό οικονομικό υπόβαθρο, ή άλλως, στην αμφίδρομη
σχέση μεταξύ της θεωρητικής πρωτοτυπίας και δημιουργίας και της εμπειρικής ανάλυσης των παρατηρήσεων, μέσω των επιλεγμένων υποδειγμάτων.
Έτσι, για την αναζήτηση της αλήθειας, αφενός με την οικονομική θεωρία
προσδιορίζονται, αναλύονται νοηματικά και συστηματοποιούνται τα γεγονότα, υποδεικνύονται τα απαιτούμενα στοιχεία και ο τρόπος ανάλυσής τους,
αφετέρου με την στατιστική ανάλυση των δεδομένων επιβεβαιώνεται εμπειρικά η θεωρία, επιτυγχάνεται η αποκάλυψη σχέσεων, που δεν ερμηνεύονται από
τη θεωρία, και δημιουργείται επιστημονική βάση για τη χάραξη και άσκηση
οικονομικής πολιτικής.
Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του διακρίνονται για τη βαθύτητα της διείσδυσης στην ερμηνεία οικονομικών ζητημάτων και περιέχουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες θεωρήσεις και συγκριτικές αξιολογήσεις των καταστάσεων. Η
ενότητα γραμμής και η αλληλουχία που χαρακτηρίζουν την ανάπτυξη των
ζητημάτων που πραγματεύεται, παρά τη δυσκολία, λόγω συνήθως της ευρύτητας του εξεταζόμενου πεδίου, καταδεικνύουν τη συνθετική επιδεξιότητα του
συγγραφέα και μαρτυρούν την ικανότητά του να χρησιμοποιεί την κριτική
σκέψη και την «παρατήρηση», η δε σαφήνεια και μεθοδικότητα της ανάλυσης
«ξεχωρίζουν» τον πεπειραμένο επιστήμονα και δάσκαλο. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι πληροφορίες που προέρχονταν από τη στατιστική ανάλυση των οικονομικών στοιχείων τελούσαν υπό τον απόλυτο έλεγχο των θεωρητικών του
γνώσεων, αλλά και ενός εν πολλοίς αλάνθαστου διαισθητικού κριτηρίου που
διέθετε για τις περιπτώσεις που ήταν περιπεπλεγμένες ή συνέβαινε να χαρακτηρίζονται από υψηλού βαθμού αβεβαιότητα.
Επειδή, μάλιστα, θεωρούσε ότι η επιτυχία των εμπειρικών μελετών του,
όπως για την εκτίμηση των οικονομικών μεγεθών ή για την επισταμένη
σπουδή των βασικών χαρακτηριστικών τους ή για τη διατύπωση προβλέψεων
ή για τη διεξαγωγή πειραμάτων σε μικροοικονομικό επίπεδο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αξιοπιστία των δεδομένων που χρησιμοποιούνται, το ελληνικό στατιστικό σύστημα και οι ελληνικές στατιστικές αποτέλεσαν αντικείμενο ενδελεχούς μελέτης του7. Έλεγξε την οργάνωση του όλου συστήματος
εμπειρικής οικονομικής έρευνας, εντόπισε τις ελλείψεις που αφορούν το πρω-

7. Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, Η Συγκρότησις του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, Αθήναι
. Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, «Προτάσεις για ένα Αποτελεσματικό Σύστημα Στατιστικής Πληροφόρησης», Οικονομικός Ταχυδρόμος, 2.5.2. Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, «Η στατιστική Κάλυψη της Οικονομίας: Αξιολόγηση και Προτάσεις βελτιώσεως», Ομιλία στην Έκτακτη Συνεδρία της
Ακαδημίας Αθηνών, Π.Α.Α., τ. 77, τχ. β΄ (22), σ. 255.
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τογενές στατιστικό υλικό και επισήμανε τις αδυναμίες, σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων και τις
συνέπειες της μη αξιοπιστίας τους στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή οικονομικής πολιτικής. Πρότεινε δε να δοθεί έμφαση σε ορισμένες βασικές συνθήκες που πρέπει να διαμορφωθούν, ώστε να αναπτυχθεί απρόσκοπτα και γρήγορα η εμπειρική οικονομική έρευνα και, κυρίως, να αναδιοργανωθεί και ενισχυθεί η Εθνική Στατιστική υπηρεσία της Ελλάδος, με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής και κατάλληλο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, προκειμένου να μπορέσει να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ποιοτική βελτίωση
του ελληνικού στατιστικού συστήματος.
Η εικόνα του έργου του, ως οικονομολόγου, δεν θα ήταν πλήρης αν δεν γινόταν ειδική αναφορά στη συμβολή του στον χώρο της οικονομικής πολιτικής.
διότι, ο Κ. δρακάτος όχι μόνο δίδαξε και ερεύνησε, αλλά και ενδιαφέρθηκε
για την εφαρμογή των οικονομικών του γνώσεων. Έτσι, είχε μία σειρά από
δραστηριότητες ποικίλης μορφής, που αναπτύχθηκαν σε όλη σχεδόν τη σταδιοδρομία του και αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της. Ιδιαίτερα, πρέπει να
μνημονευτεί η ανάληψη της διοίκησης της ΕΤβΑ και της προεδρίας του διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΠΕ, η συμμετοχή του στη διοίκηση διαφόρων δημοσίων Οργανισμών, όπως ΕλΚΕΠΑ, δΕΗ, ΟΣΕ. Κατά καιρούς ασχολήθηκε με την επεξεργασία μέτρων οικονομικής πολιτικής ως μέλος διαφόρων επιτροπών, όπως η Επιτροπή Τιμών και Εισοδημάτων του τότε υπουργείου Συντονισμού, της οποίας χρημάτισε και Πρόεδρος, και η Επιτροπή Αγγελοπούλου, που συστήθηκε από τον Πρωθυπουργό της τρίτης στη νεότερη ελληνική
πολιτική ιστορία οικουμενικής κυβέρνησης Ξεν. ζολώτα για την κατάρτιση
ενός σχεδίου προγράμματος για την ανόρθωση και ανάπτυξη της οικονομίας,
που, αν και δεν κατέστη δυνατή η εφαρμογή του, αναμφίβολα συνέβαλε στη
διαμόρφωση της σύγχρονης οικονομικής σκέψης στην Ελλάδα. Επίσης, διετέλεσε πρόεδρος του δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικών Επιστημών,
πρόεδρος του επιστημονικού Συμβουλίου της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών,
πρόεδρος του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου καθώς και μέλος πολλών
ελληνικών και διεθνών επιστημονικών Εταιρειών, associate editor ή κριτής
διαφόρων ελληνικών και ξένων επιστημονικών περιοδικών.
Ωστόσο, ο καθηγητής δεν περιορίσθηκε σ’ αυτές τις δραστηριότητες. Οι
παρεμβάσεις του από το βήμα της Ακαδημίας Αθηνών, για χρονίζοντα, αλλά
σημαντικά, προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, αποτελούν θεμελιακού
χαρακτήρα κείμενα. μάλιστα, συνέστησε το γραφείο Οικονομικών μελετών
της Ακαδημίας, όπου υπό δική του καθοδήγηση συνεγράφησαν και εξεδόθη-

. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑγγΕλΟΠΟυλΟυ, Έκθεση για τη Σταθεροποίηση και Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας, Αθήνα, .
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σαν πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες για τρέχοντα θέματα της ελληνικής
οικονομίας καθώς και ειδικά θέματα της αρχαίας ελληνικής οικονομίας.
Επίσης, από το 77 μέχρι που απεβίωσε, δημοσίευσε, στον ημερήσιο και επιστημονικό περιοδικό τύπο καθώς και σε εκδόσεις της Ακαδημίας Αθηνών, περίπου 2 άρθρα που αφορούσαν επίκαιρα, κατά καιρούς, ζητήματα της ελληνικής οικονομίας, τα οποία διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: (i) Επισκοπήσεις οικονομικών εξελίξεων κατά τη μεταπολεμική περίοδο. (ii) Αναλύσεις
επιμέρους μεγεθών, δραστηριοτήτων και σημαντικών γεγονότων οικονομικού
ενδιαφέροντος. (iii) Καταγραφές, αξιολογήσεις καταστάσεων και έγκαιρες
προβλέψεις οικονομικών δυσκολιών και οικονομικών κρίσεων, συνοδευόμενων
με προτάσεις εφαρμογής κατάλληλων προγραμμάτων, που οι στρατηγικές
τους απέβλεπαν στην πραγματοποίηση στόχων για επίτευξη σταθεροποίησης,
ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.
Η ουσιαστική συμβολή του Κ. δρακάτου στην οικονομική πολιτική συνίσταται, κυρίως, στις έγκαιρες διαγνώσεις που έκανε με τις εμπειρικές αναλύσεις του, αλλά και στις προτάσεις του για αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των κρισίμων προβλημάτων που εμφανίστηκαν στην ελληνική οικονομία, κατά τη χρονική περίοδο της ερευνητικής δράσης του2. Έτσι, από τα
μέσα της δεκαετίας του 7 ανέλυσε τις ανισορροπίες που οξύνθηκαν, λόγω
των πετρελαϊκών κρίσεων με έμφαση τις πληθωριστικές πιέσεις, και κατέληξε στο ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί κατάλληλη θεσμική υποδομή, ώστε
να είναι δυνατό να εφαρμοστεί πολιτική σταθεροποίησης και να ληφθούν μέτρα για την τόνωση των επενδύσεων και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των ελληνικών προϊόντων. Στη συνέχεια, από το 2 πρότεινε τρόπους για
την αντιμετώπιση του στασιμοπληθωρισμού και της ανεργίας και επισήμανε
τους κινδύνους της αποβιομηχανοποίησης και της αυξημένης ροπής προς κατανάλωση, που διαπίστωσε, και διατύπωσε την άποψή του για την διαμόρφω-

. Χ. μΠΑλΟγλΟυ, «Οι Αρχαίοι Έλληνες για τους Οικονομικούς Κινδύνους και την Κάλυψή τους», Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, Ακαδημεικά Σύμμικτα (-2), Αθήνα 2, σ. 75-4.
Χ. μΠΑλΟγλΟυ, «Η Τεχνολογία στην Αρχαία γεωργία», Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, Ακαδημεικά Σύμμικτα (-2), Αθήνα 2, σ. 5-4.
2. Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας, Αθήνα 7. Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ,
Η Ελληνική Οικονομία σε Κρίση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, . Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, δυσχέρειες Εξόδου της Ελληνικής Οικονομίας από την Κρίση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα .
Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, Η Ελληνική Οικονομία προς Σταθεροποίηση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα
. Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, Ο μεγάλος Κύκλος της Ελληνικής Οικονομίας (45-5), Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 7. Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, «Η Πορεία της Ελληνικής Οικονομίας: Παρελθόν
και νέοι Προβληματισμοί», Ομιλία στην Έκτακτη Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών,
Π.Α.Α., τ. 74, τχ. β΄ (), σ. 55. Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, Ο Στόχος της Αναδιαρθρώσεως, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 24.
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ση της εισοδηματικής πολιτικής. Συντάχτηκε με την πολιτική των μέτρων
σταθεροποίησης του 5, αλλά τα επόμενα χρόνια επισήμανε τον κίνδυνο που
εγκυμονούσε η υπέρμετρη αύξηση της δημόσιας δαπάνης και η ραγδαία αύξηση εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. Επιπλέον, εξέφρασε την ανησυχία
του για την τάση απόκλισης της ελληνικής οικονομίας από την ΕΟΚ και
πρότεινε συγκεκριμένους τρόπους για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας.
Ακολούθως, υποστήριξε ότι οι στρεβλώσεις και τα διαρθρωτικά προβλήματα
της ελληνικής οικονομίας κατά το χρονικό διάστημα της ονομαστικής σύγκλισης εντάθηκαν και ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν για την ονομαστική
σύγκλιση θα ήταν πολύ αποτελεσματικότερα, αν συνδυαζόταν με μέτρα προς
την πραγματική σύγκλιση, στο πλαίσιο της προωθούμενης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και εντεινόμενης παγκοσμιοποίησης. Τα χρόνια που ακολούθησαν
την ένταξη της ελληνικής οικονομίας στη νομισματική Ένωση, παρουσίασε,
σε δημοσιεύσεις του, τις δυσλειτουργίες και τις αρρυθμίες που χαρακτηρίζουν
το σύστημα και εμποδίζουν τις διευκολύνσεις που παρείχε η ένταξη τόσο από
πλευράς διασφάλισης της σταθερότητας, όσο και από πλευράς ενίσχυσης της
αναπτυξιακής προσπάθειας. Στο πλαίσιο αυτό, θεώρησε αναγκαία την εξυγίανση της δημοσιονομικής διαχείρισης και τη μείωση των δημοσιονομικών
ελλειμμάτων, τη δραστική μείωση των κρατικών δαπανών, την ενθάρρυνση
των επενδύσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών
προϊόντων. γνωρίζοντας δε την κρισιμότητα της νέας φάσης που εισήλθε η ελληνική οικονομία, εισηγήθηκε να καταρτιστεί ένα Πρόγραμμα Ανάπτυξης σε
ένα χρονικό ορίζοντα τουλάχιστο δέκα ετών, που να διαθέτει την εσωτερική
συνοχή και την επαρκή αναλυτική θεμελίωση, για το οποίο να καθιερωθεί με
νόμο ειδικός κοινοβουλευτικός έλεγχος σε εξαμηνιαία βάση2. Ως προς τη δομή του προτεινόμενου Προγράμματος, πέραν της κατοχύρωσης του στόχου
της σταθεροποίησης, πρόβαλε την άρση των διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομίας. Κατά τον Κ. δρακάτο, σε πολύ γενικές γραμμές, τα ζητήματα που
χρήζουν άμεσης παρέμβασης με ριζοσπαστικό πνεύμα, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς, είναι τα ακόλουθα: (i) Η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης. (ii) Ο εκσυγχρονισμός και η
αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης καθώς και οι αναγκαίες αποκρατικοποιήσεις. (iii) Η προώθηση της νέας τεχνολογίας στον δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα. (iv) Η απελευθέρωση των αγορών. (v) Η θεμελίωση του ασφαλιστικού
συστήματος σε νέες βάσεις, που θα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητά του. (vi) Η
καθιέρωση μίας δίκαιης κοινωνικής πολιτικής. διότι, σύμφωνα με τα αποτε-

2. Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, «Το Οικονομικό μας Πρόβλημα και η Στρατηγική για την Αντιμετώπισή του», Ομιλία στην Έκτακτη Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών της ης Ιουνίου 24,
Ακαδημεικά Σύμμικτα (-2), Αθήνα 2, σ. 22-42.
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λέσματα της έρευνάς του, υπήρξε έντονη αναντιστοιχία στην κατανομή των
θυσιών σε σχέση με την κατανομή του οφέλους του πληθυσμού από την αναπτυξιακή διαδικασία, με έμφαση για το τμήμα εκείνο του πληθυσμού που έχει
περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση, γεγονός που έχει συντελέσει σε
ένταση ανισοκατανομής του εισοδήματος. Τέλος, υποστήριξε, με ισχυρά επιχειρήματα, ότι ένα κεφαλαιώδες θέμα στρατηγικής της οικονομικής ανάπτυξης, για το οποίο πρέπει να διατεθεί σημαντικό μέρος των εθνικών πόρων, είναι
η ανάπτυξη παραγωγής πολιτιστικών υπηρεσιών22. Στην πρότασή του αυτή
αναφέρθηκε στο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας, λόγω του ανεκτίμητου
πλούτου που διαθέτει τόσο σε πολύτιμα μνημεία ιστορίας, λόγου και τέχνης,
τα οποία προσφέρονται στην ανθρωπότητα σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα κείμενα προς μελέτη, έρευνα, αλλά και πνευματική καλλιέργεια και αισθητική
απόλαυση. Ακόμη, επισήμανε τη σημασία που έχει για τη χώρα η προστασία
και η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία έχει τις ρίζες της
στους αρχαίους χρόνους, αλλά και σε μεταγενέστερες περιόδους της ελληνικής ιστορίας, και τόνισε τη δυνατότητα που παρουσιάζεται για την ανάπτυξη
όλων των πολιτιστικών δυνατοτήτων της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Θέτοντας ως προϋπόθεση, για τη διάθεση των παραγόμενων πολιτιστικών αγαθών, τη διασφάλιση υψηλής ποιοτικής στάθμης του προϊόντος, διατύπωσε γνώμη για τις αναγκαίες προδιαγραφές και περιέγραψε τα απαιτούμενα μέσα, ιδιαίτερα σε υλικό κεφάλαιο, για την παραγωγή ενός πλέγματος πολιτιστικών υπηρεσιών, κυρίως στην ελληνική περιφέρεια. Ακολούθως, πρότεινε διάφορες πηγές χρηματοδότησης, φορέα του έργου και τρόπους διαχείρισης
της παραγωγής και διάθεσης των υπηρεσιών που αναφέρονται στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Εντόπισε δε ως σημαντικότερη ωφέλεια για την οικονομία, από την ανάπτυξη του πολιτιστικού τομέα, την αύξηση της απασχόλησης
των επιστημόνων, καλλιτεχνών και λοιπών εργαζομένων στο χώρο αυτό και
την ενίσχυση ποικίλων άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν υπηρεσίες τουρισμού, ψυχαγωγίας κλπ., οι οποίες σχετίζονται με τη φύση και το είδος των
πολιτιστικών προϊόντων. Στη βαθιά και εκτεταμένη ανάλυση που πραγματοποίησε στην πρότασή του, που αφορά κυρίως την προστασία και προβολή του
παρελθόντος, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, εκτός από τα οικονομικά οφέλη,
αναμένεται να προκύψουν και άλλες θετικές επιδράσεις, όπως: (i) Ευνοϊκοί
αντίκτυποι στη γενική πολιτισμική κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας,
επειδή η όλη παραγωγή και διάθεση των πολιτιστικών προϊόντων είναι επόμε-

22. Κ. δΡΑΚΑΤΟΣ, «δυνατότητες Χρησιμοποιήσεως της Πολιτιστικής Κληρονομιάς για
την Αναδιάρθρωση της Οικονομίας», Ομιλία στην Έκτακτη Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, Π.Α.Α., τ. 74, τχ. β΄ (), σ. 4.
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νο να συντελέσει στην ευρύτερη διάχυσή τους και στον γηγενή πληθυσμό, δημιουργώντας έτσι ένα περιβάλλον ανθρωπιστικών αξιών. (ii) Ενίσχυση της
πολιτισμικής υπόστασης και ιστορικής ταυτότητας της Ελλάδας και, κατ’
επέκταση, ενδυνάμωση της πολιτικής και οικονομικής της θέσης σε διεθνές
επίπεδο και ιδίως μέσα στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας οι
πνευματικές ρίζες βρίσκονται και στον ελληνικό πολιτισμό.

ABSTRACT
kONSTANTINOS G. DRAkATOS (2-23)
PROFESSOR AND ACADEMICIAN

The article makes a reference to the contribution of the works by heptanisian
professor konstantinos G. Drakatos in the fields of quantitative analysis,
economic science, economic policy, education and society. The professor and
academician konstantinos G. Drakatos was an eminent scientist, distinguished in
the wider field of economic science, who prepared and delivered in an
exemplary manner lectures on quantitative subjects, adjusted to the needs of
economic studies. Furthermore, he defined the actual parameters of the serious
issues facing universities and the greek education in general, investigated their
causes suggesting drastic measures to resolve them. He examined the difficulty
in applying quantitative methods in the science of economics, attributing great
importance to the protection of the quantitative consequence of economic
theory. He published, in Greece and abroad, bulky and original work that covers
the field and functions of the economy, an important part of which has
contributed in the area of economic policy. By making use of his knowledge in
economics as well as the findings of his empirical studies, apart from his
participation in the management of various public organisations and committees
on economic matters, he participated in forums, with in-depth analyses and
proposals, attempting to effectively address critical issues that were of concern
to the greek economy and society.
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ΟΙ ΑΡΧΕΙΑΚEΣ ΣυλλΟγEΣ
ΤΟυ ΚΟΡγΙΑλΕνΕIΟυ ΙδΡyμΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ ΚΕφΑλλΗνΙΑΚΩν ΙΣΤΟΡΙΚΩν ΕΡΕυνΩν
γεώργιος ν. μοσχόπουλος
τ. Αν. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών

διονυσία Παπαδάτου
πτυχιούχος Τμ. Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Παν. Ιωαννίνων

Εν ολίγοις και αποσπασματικά είναι, βέβαια, γνωστό στους ασχολουμένους με τα κεφαλληνιακά γράμματα ότι αρχειακές συλλογές [και μεμονωμένα χειρόγραφα] απόκεινται στο Αρχείο της Κοργιαλενείου βιβλιοθήκης (στο
Αρχείο δηλαδή του Κοργιαλενείου Ιδρύματος με τη νέα νομική υπόσταση που
έλαβε πρόσφατα). Είναι όμως άγνωστο σχεδόν ότι αρχειακές συλλογές, όχι
ήσσονος σημασίας, φυλάσσονται –και μένουν ανεκμετάλλευτες– στην Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, στο γραφείο της, που στεγάζεται σε
χώρο του Κοργιαλενείου Ιδρύματος2.
με την ανακοίνωση αυτή στοχεύουμε να κατευθύνουμε την έρευνα, κυρίως

. Ένας λειτουργικός χώρος έχει διαμορφωθεί και έχει δεχθεί τα υπάρχοντα χειρόγραφα
και αρκετά αρχειακά έγγραφα στο πατάρι του Ιδρύματος, με κατάλληλους προς αρχειοθέτηση φωριαμούς προστατευόμενους από τη σκόνη και την υγρασία. Ένα μέρος επίσης των εν
λόγω φωριαμών έχει χρησιμοποιηθεί για τη φύλαξη σπάνιων παλαιών εκδόσεων, κυρίως δωρηθεισών παλαιότερα από οικογένειες του νησιού, των οποίων μέλη είχαν πραγματοποιήσει
σπουδές και σε επιστημονικά ιδρύματα του εσωτερικού (συγκεκριμένα στην Αθήνα και στην
Κέρκυρα), αλλά κατ’ εξοχήν στην Ευρώπη: Παρίσι, Οξφόρδη και στην Ιταλία (Πίζα, Πάδοβα, λιβόρνο, γένοβα, ιδιαίτερα βενετία κ.α.). Επίσης, το αρχείο (παλαιότερο και νεότερο)
της γραμματείας του ιδίου του Κοργιαλενείου Ιδρύματος, καθώς και του λογιστηρίου αυτού,
απόκειται ταξινομημένο στοιχειωδώς σε ειδικό χώρο στη λεγόμενη Πτέρυγα μπασιά.
2. Πρόκειται για τον χώρο (γραφείο) που χρησιμοποιεί η Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών με την ευγενή παραχώρηση σε αυτή από το Κοργιαλένειο διοικητικό Συμβούλιο, και βρίσκεται επίσης και αυτός ο χώρος στην Πτέρυγα μπασιά. Εκεί απόκεινται (α) το
αρχείο της γραμματείας της ιδίας της Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, χρονολογούμενο από την ίδρυσή της (75) και (β) άλλα αρχεία ή αρχειακές συλλογές ιδιωτικού
περιεχομένου, για τις οποίες θα γίνει αναλυτικότερα λόγος παρακάτω.
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νέων ερευνητών του Ιόνιου χώρου, προς αξιοποίηση των αρχειακών αυτών
συλλογών, των οποίων το περιεχόμενο είναι, οπωσδήποτε, επαρκές ακόμη και
για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.
Πρέπει να σημειωθεί ότι σχετικά με τις αρχειακές συλλογές (και τα χειρόγραφα) του Κοργιαλενείου Ιδρύματος υπάρχουν αναλυτικοί κατάλογοι πολύ
χρήσιμοι στους μελλοντικούς ερευνητές, που έχουν συνταχθεί παλαιότερα από
τις άλλοτε υπαλλήλους της βιβλιοθήκης, βιβλιοθηκονόμους μαρία μαλλία
και μαρία λυκούδη. Ειδικότερα έχει συνταχθεί ένας συνοπτικός περιγραφικός κατάλογος των χειρογράφων της Κοργιαλενείου βιβλιοθήκης, από την
μαρία μαλλία και μαρία λυκούδη, Αργοστόλι 2, και αναλυτικός Κατάλογος των μουσικών Αρχείων σε 2 τεύχη επίσης από τη μαρία λυκούδη, «Τα
μουσικά Αρχεία της Κοργιαλενείου βιβλιοθήκης» (τεύχος Α΄, χειρόγραφα,
Αρχείο Κοσμά μπουχάγιερ Ευρωπαϊκής μουσικής και μεμονωμένα χειρόγραφα, Αργοστόλι, Ιούνιος 2 και τεύχος β΄ Έντυπα, Παρτιτούρες και
Πάρτες από τα αρχεία των Κοσμά μπουχάγιερ, Πλάτωνος Ρούγκα, Σχολής
φραγκισκανών μοναχών κ.ά, Αργοστόλι, Ιούλιος 2), καθώς και ένα Αλφαβητικό ευρετήριο Ελλήνων Συνθετών και των έργων τους που απόκεινται
στην Κοργιαλένειο βιβλιοθήκη3.
Επίσης ο παλαιογράφος- φιλόλογος Αγαμέμνων Τσελίκας έχει δημοσιεύσει
στα Κεφαλληνιακά Χρονικά παλαιογραφική περιγραφή ορισμένων εκ των χειρογράφων τα οποία θεώρησε ότι παρέχουν ιδιαίτερο παλαιογραφικό ενδιαφέρον4.
Από τις αρχειακές συλλογές του Κοργιαλενείου Ιδρύματος, βέβαια, έχουν
εκπονηθεί αρχειακές ερευνητικές εργασίες και έχει συνταχθεί πρόσφατα διδακτορική διατριβή από τον διδάκτορα ήδη Ηλία Τουμασάτο, που εγκρίθηκε από
το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με βάση το αποκείμενο στο εν λόγω Ίδρυμα αρχείο του
γνωστού λογίου Χαραλάμπη (μπάμπη) Άννινου. Η εν λόγω, δίτομη διατριβή,
προγραμματίζεται μάλιστα να εκδοθεί από την Εταιρεία Κεφαλληνιακών
Ιστορικών Ερευνών5.

3. Τους εν λόγω καταλόγους ο ερευνητής μπορεί να αναζητήσει στην Κοργιαλένειο βιβλιοθήκη, στο ειδικό προς τούτο ράφι, όπου έχουν ταξινομημένα διαφυλαχθεί.
4. ΑγΑμΕμνΩν ΤΣΕλΙΚΑΣ, «Τα παλαιότερα ελληνικά χειρόγραφα της Κοργιαλενείου βιβλιοθήκης στο Αργοστόλι», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ.  (Αργοστόλι 7), σσ. 227-223,
όπου και 2 φωτογραφίες. Επίσης, του ιδίου, «Ένα χειρόγραφο στο ναό της Παναγίας στα
Χαβριάτα Κεφαλληνίας», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ.  (Αργοστόλι 7), σσ. 224-22.
Πρόκειται για χειρόγραφο το οποίο ο Αγαμέμνων Τσελίκας βρήκε τότε και φωτογράφησε
στον εν λόγω ναό της υπεραγίας Θεοτόκου στο χωριό Χαβριάτα. Τώρα, το χειρόγραφο βρίσκεται στην Κοργιαλένειο βιβλιοθήκη, όπου, με παρότρυνση του καθηγητή γεωργίου ν. μοσχοπούλου, το παρέδωσε αργότερα ο τότε επίτροπος του ναού γεώργιος ν. μοσχόπουλος.
5. ΗλΙΑΣ Α. ΤΟυμΑΣΑΤΟΣ, Χαραλάμπης (μπάμπης) Άννινος (52-34): Ένας Επτανήσιος στην Αθήνα, Αθήνα 2. Η εν λόγω διδακτορική διατριβή βρίσκεται στο τυπογραφείο.
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με τις αρχειακές συλλογές Επτανησιακής Εκκλησιαστικής μουσικής
του ιδίου Ιδρύματος έχει ασχοληθεί ο καθηγητής Ιστορικής μουσικολογίας
του Τμήματος “Ήχου και μουσικών Οργάνων” του Τ.Ε.Ι. Ιονίων νήσων
(τώρα Ιονίου Πανεπιστημίου) νικόλαος μπούκας, ο οποίος έχει προβεί σε
σχετική ανακοίνωση με βάση το αρχείο του μουσικού Χαράλαμπου μοσχόπουλου στο συνέδριο του δήμου Αργοστολίου «Ενέργειες Ανάδειξης Σύγχρονου Πολιτισμού και Ιστορικής Κληρονομιάς», δεκέμβριος 22 και έχει δημοσιευθεί στον πρώτο τόμο των Πρακτικών Η μουσική κληρονομιά των Ιονίων
νήσων (σσ. -). Στην ανακοίνωσή του αυτή προβαίνει στην καταγραφή
του εν λόγω υλικού, το οποίο χωρίζει σε 3 αρχειακές μονάδες και καταλήγει
σε σχετικά συμπεράσματα.
Στον ίδιο επίσης αρχειακό χώρο της Επτανησιακής Εκκλησιαστικής
μουσικής εργάζεται τώρα και ο υποψήφιος διδάκτωρ νικόλαος βάλσαμος
προς σύνταξη της διδακτορικής διατριβής του.
Σημειώνουμε ακόμη την καταγραφή του αρχείου του μπάμπη Άννινου
που έγινε ανακοίνωση από τον Ηλία Τουμασάτο στο Η΄ διεθνές Πανιόνιο στα
Κύθηρα (βλ. τ. IVβ, Κύθηρα 2, σσ. 442-4)7 και την καταγραφή των
αρχειακών συλλογών της Αρτεμισίας γιαννουλάτου και του μικέλη Άβλιχου
από την πτυχιούχο του Τμήματος Αρχειονομίας-βιβλιοθηκονομίας-μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου Αγγελική δρακοπούλου, δημοσιευμένης της
πρώτης στον ο τόμο των Κεφαλληνιακών Χρονικών. Και ακόμη περαιτέρω: Σε περιγραφή –και βεβαίως μελέτη– της αρχειακής συλλογής του μικέλη Άβλιχου έχει προβεί ο γνωστός φιλόλογος και διακεκριμένος νεοελληνιστής γιώργος γ. Αλισανδράτος, ο οποίος μάλιστα εναπόθεσε στη συλλογή και
ενημερωτικό σημείωμα.
Τα ως άνω βοηθήματα καταλογογράφησης και επεξεργασίας είναι απολύτως χρήσιμα εργαλεία για την έρευνα και αξιοποίηση των αρχειακών συλ-

. νΙΚΟλΑΟΣ μΠΟυΚΑΣ, «Χειρόγραφα εκκλησιαστικής μουσικής αποκείμενα στην Κοργιαλένειο βιβλιοθήκη Αργοστολίου», Πρακτικά του Συνεδρίου «Ενέργειες ανάδειξης σύγχρονου πολιτισμού και ιστορικής κληρονομιάς, τόμ. πρώτος: «Η μουσική κληρονομιά των Ιονίων
νήσων», Αργοστόλι 22, σσ. -.
7. ΗλΙΑΣ Α. ΤΟυμΑΣΑΤΟΣ, «Το Αρχείο του Χαραλάμπη (μπάμπη) Άννινου (52-34),
ευρισκόμενο στην Κοργιαλένειο βιβλιοθήκη Αργοστολίου», Πρακτικά του Η΄ διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, Κύθηρα, 2-25 μαΐου 2, τόμος ΙVβ: «Επτανησιακός πολιτισμός» (μέρος
β΄), έκδ. της Εταιρείας Κυθηραϊκών μελετών, Κύθηρα 2, σσ. 442-4.
. ΑγγΕλΙΚΗ δΡΑΚΟΠΟυλΟυ, «Το αρχείο της Αρτεμισίας γιαννουλάτου, φιλολόγου και
δωρήτριας στην Κοργιαλένειο βιβλιοθήκη (δωρήτρια: Αίγλη μαγκλιβέρα)», Κεφαλληνιακά
Χρονικά, τόμ.  (25), σσ. 55-.
. Η περιγραφή αυτή του γιώργου γερ. Αλισανδράτου φυλάσσεται στο ειδικό ράφι της
Κοργιαλενείου βιβλιοθήκης, όπου και το Αρχείο του μικέλη Άβλιχου.
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λογών του Ιδρύματος που συνιστούν, οπωσδήποτε, πρόσφορο πεδίο έρευνας και
μελέτης και περαιτέρω αξιοποίησης και βεβαίως εκδοτικής δραστηριότητας
από τους ειδικούς, σε εκάστη θεματική περίπτωση, ερευνητές.
Επισημαίνουμε ιδιαίτερα τις ακόλουθες αρχειακές συλλογές του Κοργιαλενείου Ιδρύματος.
) Το Αρχείο του ποιητή μιχαήλ (μικέλη) Άβλιχου. γιατί πρόκειται για
αρχείο πλουσιότατο που, παρά το γεγονός, ότι έχει πολύ ερευνηθεί, παρέχει τη
δυνατότητα σύνταξης και δημοσίευσης ειδικών πονημάτων, πάντοτε εχόντων
σχέση με τον εν λόγω ποιητή, αλλά και με άλλα ζητήματα της Κεφαλληνιακής Ιστορίας. Πολύ ενδιαφέρον λ.χ. παρουσιάζουν οι υποφάκελοι 4 και 5 του
φακ. Α΄, επιστολές του Άβλιχου και αρκετά μονόφυλλα και δίφυλλα (αυτόγραφα) του Άβλιχου με ποικίλου περιεχομένου γνωμικά, όπου υπάρχει, νομίζουμε, ακόμη περιθώριο έρευνας. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και ο φάκελος Ε΄ του ιδίου αρχείου, που είναι καθ’ ολοκληρία ανεκμετάλλευτος και αφορά διαδικασίες, με τις οποίες περιήλθε το αρχείο του Άβλιχου στο Κοργιαλένειο Ίδρυμα: επιστολές του δωρητή του εν λόγω αρχείου εκπαιδευτικού Αριστείδη Ρουχωτά, φίλου και αποδέκτη των καταλοίπων του ποιητή από τον ίδιο
τον Άβλιχο, καθώς και απαντήσεις του Ιδρύματος προς τον συντάκτη των
επιστολών, πάντοτε με θέμα το Αρχείο του Άβλιχου. Ακόμη και η γνωστή έκδοση των Απάντων του ποιητή από τον Αριστείδη Ρουχωτά συνιστά επίσης
βασικής σημασίας κλειδί για τον ερευνητή του εν λόγω αρχείου.
2) Το αρχείο του μπάμπη Άννινου. Η προσέγγιση αναμφισβητήτως θα
έχει να προσφέρει ορισμένες ανέκδοτες πληροφορίες. Συνιστάται, ωστόσο, ο
ερευνητής να λάβει υπ’ όψη του τις δημοσιεύσεις (διατριβή και άλλες εργασίες) του Ηλία Τουμασάτου και να συνεργασθεί με αυτόν για την επωφελέστερη προσέγγιση του εν λόγω αρχείου.
3) Η συλλογή του δημητρίου Σωτ. λουκάτου είναι και αυτή αναξιοποίητη.
Πρόκειται περί θησαυρού ανεκμετάλλευτου αρχειακού υλικού υψηλής επιστημονικής στάθμης, που παραδόθηκε στο Ίδρυμα από την οικογένειά του πριν
από δεκαπενταετία. Το χειρόγραφο υλικό είναι ταξινομημένο και αρχειοθετημένο σε 3 φακέλους και βέβαια, πρόκειται κυρίως για υλικό λαογραφικού
χαρακτήρα: παροιμίες, παραδόσεις, παραμύθια, δημοτικά τραγούδια, ακόμη
καραγκιόζη και κουκλοθέατρο. Αλλά, εν προκειμένω, ο ερευνητής πρέπει να
ανατρέξει στο δημοσίευμα-ανακοίνωση σε συνέδριο λαογραφίας του Ηλία
Τουμασάτου, στον τόμο λαογραφία-εθνογραφία στα Επτάνησα, Πρακτικά
συνεδρίου, Κεφαλονιά 27-2 μαΐου 25, όπου γίνεται πλήρης και λεπτομερής περιγραφή της εν λόγω αρχειακής συλλογής, καθώς και αξιολόγηση

. ΑΡΙΣΤΕΙδΗΣ ΡΟυΧΩΤΑΣ (επιμ.), Τα άπαντα μικέλη Άβλιχου, Αθήναι 7.
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–λαογραφική, φιλολογική και παιδαγωγική– από τον συντάκτη του δημοσιεύματος. νομίζουμε ότι πρόκειται για ευρύτατο πεδίο μελέτης και δημοσίευσης σχετικών πονημάτων.
4) Άγνωστη καθολοκληρία είναι η συλλογή της Αρτεμισίας γιαννουλάτου,
αρχαιολόγου, πτυχιούχου του Πανεπιστημίου Αθηνών, αξιόλογης λογίας (77), που χρημάτισε και τακτικό μέλος της Αρχαιολογικής Εταιρείας, καθώς
και συνεργάτιδα στο Σπουδαστήριο Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η συλλογή της γιαννουλάτου περιέχει χειρόγραφα επιστημονικού περιεχομένου, πιστοποιητικά αναφερόμενα στη γιαννουλάτου με αυτόγραφες υπογραφές των καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών ζήσιμου λορεντζάτου, Ε.
Πεζόπουλου, Αδαμαντίου Αδαμαντίου κ.ά.
5) Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το φυλασσόμενο στο Κοργιαλένειο
Ίδρυμα αρχείο του γερασίμου Χαρ. μοσχόπουλου, διευθυντή της τότε Κοργιαλενείου βιβλιοθήκης (25-7). Η επίσκεψη στο εν λόγω αρχείο προϋποθέτει την εμπεριστατωμένη περιγραφή και μελέτη του Ηλία Τουμασάτου με
τον τίτλο «Το άγνωστο δραματικό έργο του γερασίμου Χ. μοσχόπουλου»,
επίσης δημοσιευμένη στον τόμο Πηγές Επτανησιακής φιλολογίας (54). Άγνωστα έργα φιλολογικά αρχεία-χειρόγραφα (Πρακτικά Συνεδρίου),
έκδ. Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, Αργοστόλι 22.
) Απόκεινται, βέβαια, στο Ίδρυμα και άλλες αρχειακές συλλογές ήσσονος σημασίας, όπως λ.χ. του άλλοτε Κοργιαλενείου Οικοτροφείου Θηλέων και
 φάκελοι της οικογένειας Χαρμπούρη με επιστολές, δικαστικά, συμφωνητικά και άλλα σημειώματα της οικογένειας, όλα του τέλους του ου αιώνα,
γραμμένα στην ιταλική γλώσσα που δωρήθηκε από την Πήτρη Χαρμπούρη,
απόγονο της οικογενείας. Η συλλογή Χαρμπούρη φυλάσσεται στο Κοργιαλένειο μουσείο.
Και τώρα στο Αρχείο της Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών.
Αρκετές και εν πολλοίς αξιόλογες αρχειακές συλλογές φυλάσσονται στο γραφείο της Εταιρείας.

. ΗλΙΑΣ Α. ΤΟυμΑΣΑΤΟΣ, «μια συλλογή παραμυθιών και μια θεωρία του παραμυθιού
του δημητρίου Σωτ. λουκάτου», λαογραφία-Εθνογραφία στα Επτάνησα: γηγενή στοιχεία –
Επιρροές – Αφομοιώσεις – Σύγχρονη πραγματικότητα, Πρακτικά Συνεδρίου, Κεφαλονιά 272 μαΐου 25, μνήμη δημητρίου Σωτ. λουκάτου, υπεύθυνος έκδοσης γεώργιος ν. μοσχόπουλος, επιμέλεια δοκιμίων Ρενέ λιναρδάτου-μαρτίνη, Αργοστόλι 2, σσ. 7-.
2. ΗλΙΑΣ Α. ΤΟυμΑΣΑΤΟΣ, «Το άγνωστο δραματικό έργο του γερασίμου Χ. μοσχοπούλου», Πηγές Επτανησιακής φιλολογίας (5-4). Άγνωστα έργα – φιλολογικά αρχεία –
Χειρόγραφα. Πρακτικά Συνεδρίου (Κεφαλονιά 2-3 Οκτωβρίου 2), στη μνήμη γεωργίου γερ. Αλισανδράτου, επιστημονική επιμέλεια γεώργιος ν. μοσχόπουλος, επιμέλεια δοκιμίων Ρενέ λιναρδάτου-μαρτίνη, έκδ. της Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών,
Αργοστόλι 2, σσ. 7-2, με 7 φωτογραφίες στο παράρτημα.
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Από τις συλλογές του Αρχείου της Εταιρείας ιδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσιάζουν:
) Συλλογή  επιστολών του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και
Κρήτης, γνωστού διεθνώς λαογράφου δημητρίου Σωτ. λουκάτου προς τον
καθηγητή γιώργο μοσχόπουλο, Το περιεχόμενο των επιστολών είναι ποικίλου
χαρακτήρα και αφορά κυρίως την κεφαλληνιακή πραγματικότητα, αλλά και
ευρύτερα τον επτανησιακό πολιτισμό. Επιστολές του δημητρίου λουκάτου, ως
γνωστόν, υπάρχουν και σε άλλα χέρια και θα ήταν επιστημονικά πολύ χρήσιμο να βρεθεί φορέας να προβεί στην έκδοση ενός corpus, όχι τόσο τιμητικά στη
μνήμη του λουκάτου, όσο για τη μεγάλη προσφορά του εν λόγω corpus στην
επιστήμη της λαογραφίας.
2) Η αρχειακή συλλογή του πανεπιστημιακού καθηγητή νικολάου λιβαδά. Πρόκειται για πρόσφατη δωρεά της κυρίας Ελβίρας λιβαδά-βλάχου,
σε σύντομη περιγραφή της οποίας προέβη ο γιώργος μοσχόπουλος, δημοσιευμένη στον 5ο τόμο (24) των Κεφαλληνιακών Χρονικών3. Είναι υλικό
ποικίλου επιστημονικού χαρακτήρα: Ριζοσπαστισμός σε δοκιμιακή γραφή,
θεατρικά έργα, ποιήματα. Στη συλλογή εμπεριέχονται επίσης άρθρα του λιβαδά και δοκίμια δημοσιευμένα. Πρόκειται για πλουσιότατη συλλογή και
παντελώς ανεκμετάλλευτη. μοναδικές προσεγγίσεις στα κατάλοιπα του
λιβαδά έγινε από τη θεατρολόγο καθηγήτρια βαρβάρα γεωργοπούλου, (η
οποία προέβη σε σχετικές ανακοινώσεις, πριν, βέβαια, παραδοθεί η συλλογή
στην Εταιρεία)4.
3) Ακολουθούν πέντε (5) ακόμη αρχειακές συλλογές περιορισμένου, βέβαια αρχειακού υλικού, αλλά άγνωστες στην επιστημονική κοινότητα, ενδιαφέροντος αξιόλογου ως προς το περιεχόμενο τους περιστρεφόμενο γύρω από
την επτανησιακή γραμματεία.
α) Άγνωστη συλλογή του εκπαιδευτικού και λογίου Σπυρίδωνος Κων.
Αραβαντινού (μέσα ου - αρχές 2ού αιώνα). Ποιήματα, ομιλίες, επικήδειοι,
περιγραφές κ.ά. Χειρόγραφο του Αραβαντινού με περιγραφή της μεσσήνης
της Σικελίας και της εκεί Ελληνικής Κοινότητας έχει δημοσιεύσει ο γιώργος
μοσχόπουλος στο περιοδικό του Ελληνικού Ινστιτούτου της βενετίας Θησαυ-

3. γΕΩΡγΙΟΣ ν. μΟΣΧΟΠΟυλΟΣ, «Το Αρχείο του πανεπιστημιακού καθηγητή νικολάου Σπ.
λιβαδά (-42), στην Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών στο Αργοστόλι [προσφορά της Ελβίρας λιβαδά-βλάχου]», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. 5 (24), σσ. 5-.
4. βΑΡβΑΡΑ ΣΠ. γΕΩΡγΟΠΟυλΟυ, «Ο νέρων. μια θεατρική τραγωδία του ν. λιβαδά»,
Πηγές Επτανησιακής φιλολογίας (5-4). Άγνωστα έργα – φιλολογικά Αρχεία –
Πρακτικά Συνεδρίων (Κεφαλονιά 2-3 Οκτωβρίου 2, στη μνήμη γεωργίου γερ. Αλισανδράτου, Αργοστόλι 2, σς. 227-235. Της ιδίας «ν. λιβαδάς. Ένας Κεφαλονίτης θεατρικός
συγγραφέας», Πρακτικά του Η΄ διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, Κύθηρα 2-25 μαΐου 2,
τόμος IVA, Κύθηρα 2, σσ. 3-2.
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ρίσματα (τόμ. 3-4, σσ. 43-4), βενετία 2. Είναι και η συλλογή αυτή
αρκετά σημαντική και παρέχει δυνατότητες για μελέτη και δημοσίευση πονημάτων σχετικών κυρίως με την τοπική ιστορία5.
β) Η συλλογή αρχειακού υλικού του άλλοτε νομάρχη της Κεφαλονιάς και
Ιθάκης (5-52) βασιλείου βήχου, που περιέχει χειρόγραφα ή δακτυλόγραφα κείμενά του: ομιλίες, προσφωνήσεις σε επετείους, πανηγυρικούς, εγκυκλίους προς τους κατοίκους του νομού. Η αρχειακή συλλογή είχε δωρηθεί, μετά τον θάνατο του νομάρχη, από τη σύζυγό του στον βουλευτή και υπουργό
γεράσιμο Αποστολάτο κι αυτός με τη σειρά του παρέδωσε στην Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών.
γ) Συλλογή αφορώσα την ίδρυση του Ιονίου Πανεπιστημίου (3-5).
Πρόκειται για αλληλογραφία της τοπικής επιτροπής της Κεφαλονιάς για την
ίδρυση του πανεπιστημίου, στην οποία μαρτυρείται η προσπάθεια ίδρυσης μιας
σχολής του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κεφαλονιά, σύμφωνα με πρόταση του
ιστορικού Σπύρου λουκάτου. Προσπάθεια, βέβαια, που απέτυχε λόγω διαφορετικού προσανατολισμού της Πολιτείας.
δ) Συλλογή χειρογράφων κειμένων, καθώς και δακτυλόγραφων που αφορούν την επανίδρυση της Ιονίου Ακαδημίας, ως Ιδρύματος, στην Κέρκυρα και
το παράρτημα του εν λόγω Ιδρύματος (74) στην Κεφαλονιά, Πρόκειται για
αλληλογραφία σχετική με το θέμα αυτό μεταξύ του εμπνευστή της επανίδρυσης καθηγητή τότε Πανεπιστημίου Αθηνών Καρόλου Αρλιώτη και προέδρου
του εν λόγω ιδρυομένου Ιδρύματος, του γνωστού επίσης λογίου και επί χρόνια
προέδρου της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών Κωνσταντίνου δαφνή, του
μαρίνου Κοσμετάτου καί άλλων.
βέβαια, στον ίδιο χώρο, στο γραφείο της Εταιρείας, φυλάσσεται και το
πλουσιότατο Αρχείο Αλληλογραφίας και δραστηριοτήτων της ίδιας της Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών: χειρόγραφα, δακτυλόγραφα, φωτογραφίες από συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις, βιντεοκασέτες κ.λ.π. (από το
75 ώς τώρα).

5. γΕΩΡγΙΟΣ ν. μΟΣΧΟΠΟυλΟΣ, «μία αφήγηση για τη μεσσήνη της Σικελίας και την
εκεί Ελληνική Κοινότητα (5). Εγκαταστάσεις και περιγραφή της πόλης. μονές, ήθη,
έθιμα, διαλέξεις, επιρροές», Θησαυρίσματα, τόμ. 3-4 (24-2), βενετία 2, σσ. 434. Του ιδίου, «Ο εξ Ιλάρων της Παλικής Σπυρίδων Κων. Αραβαντινός-Κωνσταντινίδης. Το
αρχείο του και ο επικήδειος του Ανδρέα Τυπάλδου-Στελλάτου». υπό δημοσίευση στον τόμο
για την ιστορία της Παλικής (έκδοση της Ιακωβατείου βιβλιοθήκης ληξουρίου σε επιμέλεια
του Προέδρου του Εφορευτικού Συμβουλίου της Πέτρου Πετράτου).
. βλ. τις δραστηριότητες της Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών (εκδόσεις, συνέδρια, συμπόσια κ.λπ.), στις οποίες ανταποκρίνεται το αρχειακό και ηλεκτρονικό υλικό του αρχείου της, στην έκδοση: γΕΡΑΣΙμΟΣ ΣΠ. μΠΑλλΑΣ, Αντιπρόεδρος της Εταιρείας

7

γεώργιος ν. μοσχόπουλος - διονυσία Παπαδάτου

Οι εν λόγω αρχειακές συλλογές τόσο του Κοργιαλενείου Ιδρύματος, όσο
και της Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών είναι, πάντοτε, επισκέψιμες.

Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, Συμβολή της Εταιρείας στον Πολιτισμό (75-24),
ενημερωτικό φυλλάδιο, έκδ. Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών [βραβείο Ακαδημίας Αθηνών], Αργοστόλι, Οκτώβριος 24. Από τότε, βέβαια, από το 24 έως τώρα, η
Εταιρεία προέβη και σε άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και κατά συνέπεια το υλικό του αρχείου της έχει εμπλουτισθεί.

Το αρχείο του Κεφαλονίτη πολιτικού Γεράσιμου Δ. αρσένη

77

Το αρΧειο ΤοΥ ΚεΦαΛονιΤη ΠοΛιΤιΚοΥ
ΓερασιμοΥ Δ. αρσενη
Βασίλης ν. Κολλάρος
διδάκτωρ ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου,
διευθυντής ινερΠοσΤ

Πριν προχωρήσω στην εισήγησή μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου, και ιδιαίτερα τον καθηγητή κ. Γεώργιο μοσχόπουλο, για την τιμή που μου έκανε να συμμετέχω σε μια τόση μεγάλη συνάντηση ερευνητών. Το θέμα της παρουσίασης μου αφορά το άρτι οργανωθέν
αρχείο του Κεφαλονίτη πολιτικού, Γεράσιμου Διον. αρσένη. Τον σεπτέμβριο
του 201, ο ομιλών ανέλαβε να οργανώσει και να ταξινομήσει το αρχείο του
πρώην υπουργού των κυβερνήσεων του ΠασοΚ.
στο σύντομο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, θα αναφερθώ ακροθιγώς σε
ορισμένα βιογραφικά στοιχεία του Γ. αρσένη και στη συνέχεια θα ακολουθήσει συνοπτική περιγραφή της δομής του αρχείου του Κεφαλονίτη πολιτικού.

Βιογραφικά στοιχεία
ο Γεράσιμος Δ. αρσένης γεννήθηκε στο αργοστόλι της Κεφαλονιάς το
19311. Υπήρξε απόφοιτος της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου αθηνών
και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές, στο Τεχνολογικό ινστιτούτο της
μασαχουσέτης των ηΠα, στο αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης. εν
συνεχεία, εργάστηκε ως οικονομολόγος στον οργανισμό ηνωμένων εθνών
(οηε), στη νέα Υόρκη και στη Γενεύη2. αργότερα, διετέλεσε διευθυντής του
Τμήματος οικονομικών μελετών του Κέντρου ερευνών του οργανισμού οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης (οοσα) στο Παρίσι (194-19)

1. Γερασιμοσ Δ. αρσενησ, Πολιτική Κατάθεση (συνέντευξη στον Διαμαντή μπασαντή), αθήνα, εκδ. οδυσσέας, 1987, σσ. 9-17.
2. Για τη θητεία του στον οηε και για τις δράσεις που ανέλαβε, βλ. Ό.π., σσ. 17-31, 3341, 43-51.
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και διευθυντής στον οργανισμό του οηε για το εμπόριο και την ανάπτυξη
(United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) από το
197 ως το 19803.
από τη θέση αυτή, ανέπτυξε έντονη επιστημονική και διπλωματική δράση
για την αναδιάρθρωση του χρέους των αναπτυσσομένων χωρών (η εμπειρία
της ασίας και της αφρικής)4, την αποτελεσματική χρηματοδότηση της ανάπτυξης και τη μεταρρύθμιση του διεθνούς νομισματικού συστήματος στο
πλαίσιο και της «επιτροπής των 20» του Διεθνούς νομισματικού Ταμείου
(IMF). επίσης, συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις της «Λέσχης του Παρισιού» για τη ρύθμιση χρεών πολλών κρατών, ενώ χρημάτισε σύμβουλος αρκετών κυβερνήσεων σε θέματα οικονομικής και νομισματικής πολιτικής 5.
εν συντομία, οι σημαντικότεροι σταθμοί της διεθνούς πορείας του Γεράσιμου αρσένη ήταν οι εξής:
• σπουδές στην αμερική, στο Τεχνολογικό ινστιτούτο της μασαχουσέτης
(μιΤ)
• 190: αφετηρία επαγγελματικής καριέρας στα οηε.
• αποδέχεται πρόταση του Γιαν Τινμπέργκεν (μετέπειτα νομπελίστας οικονομολόγος) –αναχωρεί για μπανγκόκ– να εργαστούν μαζί για την Έκθεση αναπτυξιακών Προοπτικών της νοτιοανατολικής ασίας, που είχε αναλάβει για λογαριασμό του οηε.
• Τέλη του 192: Κάλεσμα από τον μαχαλανόμπις (στενός συνεργάτης του
Τζαβαχαρλάλ νεχρού). Διευθυντής του στατιστικού ινστιτούτου της
Καλκούτας, στην ινδία. Παραμένει έξι μήνες εκεί, δίνοντας διαλέξεις και
παρακολουθώντας το πενταετές οικονομικό πρόγραμμα της χώρας.
• από το 193 αναπτύσσει δεσμούς με τις χώρες της Λατινικής αμερικής
(Βραζιλία, Πανεπιστήμιο του σαντιάγκο της Χιλής, Πανεπιστήμιο του
μεξικού)
• 194 (Γενεύη): Παρουσίαση της μελέτης του (συνεργασία Βορρά-νότου)
για τη μεταρρύθμιση της παγκόσμιας οικονομίας στο συνέδριο της ανΚΤανΤ, οργανισμού του οηε για το εμπόριο και την ανάπτυξη.
• 194 (Παρίσι): αναλαμβάνει τη διεύθυνση των οικονομικών μελετών του
Κέντρου ανάπτυξης του οοσα (αρκετά νέος, μόλις 33 ετών)
• Παρέμεινε στη παραπάνω θέση από το 194 έως το 197.
• 197: επιστρέφει στον οηε και αναλαμβάνει διευθυντής σχεδιασμού του

3. Για το πέρασμα του από τον οοσα και την UNCTAD, βλ. Ό.π., σσ. 31-41.
4. Βλ. την περίπτωση με το εξωτερικό χρέος της νικαράγουας. Ό.π., σσ. 48-51.
5. Ό.π.,
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εξωτερικού εμπορίου των υπό ανάπτυξη χωρών, στο νέο οργανισμό ανΚΤανΤ.
198: συμμετοχή του στο συνέδριο στο νέο Δελχί (Υποχώρηση των χωρών του νότου έναντι αυτών του Βορρά).
1972: συμμετοχή του στο συνέδριο του σαντιάγκο της Χιλής (νομισματικά θέματα – εξωτερικό χρέος). Γνωριμία με τον σαλβαδόρ αλιέντε.
συμμετοχή του, ως εκπρόσωπος της ανΚΤανΤ, στην «επιτροπή των
20» για τη μεταρρύθμιση του διεθνούς νομισματικού συστήματος. η βασική του θέση ήταν ότι το διεθνές χρήμα θα πρέπει να εκδίδεται με ρυθμό
ικανό, ώστε να χρηματοδοτήσει την παγκόσμια ανάπτυξη. Για αυτό, ένα
μεγαλύτερο ποσοστό του νέου χρήματος θα πρέπει να διοχετευτεί στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων στο νότο. η πρόταση αυτή έγινε γνωστή, ως πρόταση Link (Κρίκος) διότι συνέδεε τη νομισματική σταθερότητα με την ανάπτυξη.
μετά το πραξικόπημα του 1973, στη Χιλή, έφυγε από τη χώρα.
στην νέα Υόρκη είχε επαφές με τους κυριότερους αντιδικτατορικούς σχηματισμούς, την Άμυνα και το Πανελλήνιο απελευθερωτικό Κίνημα (ΠαΚ).
Ταξίδια στο Παρίσι, επαφές με το Πανελλήνιο αντιδικτατορικό μέτωπο
(Παμ).
συμμετέχει στην έκδοση της αντιχουντικής εφημερίδας ελεύθερο Έθνος,
η οποία εκδίδεται στην νέα Υόρκη.
από το 1974 είχε κάνει μια γενική εκτίμηση για τον εξωτερικό δανεισμό
των χωρών του Τρίτου Κόσμου, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη με εξωτερικό
δανεισμό από το Βορρά αναβάλλει απλώς την κρίση και καθυστερεί τις
διαρθρωτικές αλλαγές που ήταν αναγκαίες να γίνουν.
197: συνδιάσκεψη του ναϊρόμπι (άνοιγμα των χρεών Βορρά-νότου): να
καθοριστούν οι κανόνες διακανονισμού των χρεών του Τρίτου Κόσμου. Ως διευθυντής της ανΚΤανΤ, υπήρξε από τους εμπειρογνώμονες εισηγητές του
συνεδρίου. Του δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχει στη Λέσχη του Παρισιού. επρόκειτο για μια άτυπη επιτροπή των χωρών του οοσα που δάνειζαν
τις χώρες του Τρίτου Κόσμου. Γνωριμία, επίσης, με τον Χένρι Κίσινγκερ.
1979: Πρώτο υπουργικό συμβούλιο της ανΚΤανΤ για το εξωτερικό χρέος
των χωρών του Τρίτου Κόσμου.
1980: Διαπραγματεύτηκε το εξωτερικό χρέος της νικαράγουας, όταν
στην εξουσία ανέβηκαν οι σαντινίστας. Γνωριμία με τον ντανιέλ ορτέγκα.
1981: επιστροφή στην ελλάδα.
1983: Το οικονομικό συμβούλιο του οηε να εξέλεξε μέλος της επιτροπής
για τον Προγραμματισμό και την ανάπτυξη.

. στο βιβλίο του Πολιτική Κατάθεση, προβαίνει ο ίδιος σε έναν απολογισμό της διεθνούς
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από το 1993, ήταν Πρόεδρος του ινστιτούτου ερευνών και Πολιτικής
στρατηγικής για την ανάπτυξη και τη Διακυβέρνηση (ινερΠοσΤ) και
αντιπρόεδρος του ιδρύματος μαραγκοπούλου για τα ανθρώπινα Δικαιώματα
(ιμΔα).

Πολιτική σταδιοδρομία
ο Γεράσιμος αρσένης ήρθε στην ελλάδα το 1981, καλεσμένος του ανδρέα Παπανδρέου7, και ανέλαβε την υλοποίηση του οικονομικού προγράμματος της πρώτης τετραετίας της κυβέρνησης ΠασοΚ, ενώ είχε ενεργό ρόλο
στην προκαταρκτική εργασία για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού8.
αρχικά, τοποθετήθηκε διοικητής της Τράπεζας της ελλάδος (3 νοεμβρίου
1981 - 20 Φεβρουαρίου 1984). από τη θέση αυτή, δρομολόγησε τον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος της χώρας και κατήργησε τη «νομισματική επιτροπή»9.

πορείας του: «Ήταν μια διαρκής σταυροφορία με αποτυχίες αλλά και επιτυχίες. ο αγώνας
για την επικράτηση προοδευτικών και αναπτυξιακών προτάσεων ως αναγκαίων συστατικών
για την παγκόσμια ειρήνη δεν τελειώνει ποτέ... Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που υπηρέτησα
ως μέλος μιας δυναμικής ομάδας, που οι προσπάθειες μας για παγκόσμια ανάπτυξη έδωσαν
άλλη διάσταση στις διεθνείς σχέσεις. Πιστεύω ότι η εμπειρία που κέρδισα στο εξωτερικό είναι
πολύ σχετική και χρήσιμη για την κατανόηση των πολιτικών προβλημάτων του τόπου μας
[...] η διεθνής εμπειρία σου επιτρέπει να δεις τα πράγματα πιο σφαιρικά. Βοηθάει, νομίζω, να
ξέρεις ότι κέντρο του κόσμου δεν είναι πάντα ο τόπος σου. Όπως βοηθάει, επίσης να γνωρίζεις
και να μη φοβάσαι τον ξένο να ξέρεις ότι όσο μικρός κι αν είσαι, υπάρχουν κάποια περιθώρια
ελιγμών στο διεθνές επίπεδο για τη δική σου αυτοδύναμη έκφραση [...] στην ελλάδα γύρισα
για να ξανασυνδέσω μια πορεία την οποία ξεκίνησα εδώ και τη συνέχισα στο εξωτερικό, συνεπής στις αρχές στις οποίες πίστευα από παιδί και για τις οποίες δούλεψα νεαρός στην ελλάδα, προτού φύγω στο εξωτερικό [...] εμείς οι Κεφαλλονίτες έχουμε σκορπίσει σε όλο τον κόσμο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουμε αποκοπεί από την ελλάδα. οι άνθρωποι που έζησαν
στο εξωτερικό και γυρίζουν στην ελλάδα, κουβαλάνε τεράστια εμπειρία». Ό.π., σσ. 53-55.
7. η πρώτη συνάντηση του αρσένη με τον ανδρέα Παπανδρέου έγινε το 192, όταν ο πρώτος ήταν στα ηνωμένα Έθνη. αργότερα, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, στη νέα Υόρκη
είχε στενότερες σχέσεις με τον Παπανδρέου στο πλαίσιο της οργάνωσης ΠαΚ. Ό.π., σσ. 19,
41-43.
8. Το συνέδριο του Παντείου του 1980, το οποίο διοργανώθηκε από το Κέντρο μεσογειακών σπουδών, με θέμα τη μετάβαση στον σοσιαλισμό, έθεσε τις βασικές κατευθυντήριες
γραμμές του οικονομικού προγράμματος του ΠασοΚ, της πρώτης τετραετίας διακυβέρνησης
(1981-1985). Πολύ σύντομα, δημιουργήθηκε μια άτυπη ομάδα ειδικών για την επεξεργασία
ενός οικονομικού προγράμματος, το οποίο αποτέλεσε τη βάση της οικονομικής πολιτικής των
πρώτων εκατό ημερών διακυβέρνησης του κόμματος. η εργασία της ομάδας αυτής ολοκληρώθηκε με τη σύσκεψη στη Κέρκυρα, το 1981. Ό.π., σσ. 57-58.
9. Ό.π., σσ. 77-79.
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στην κυβέρνηση εισήλθε τον ιούλιο του 1982, με τον πρώτο ανασχηματισμό. Διετέλεσε υπουργός εθνικής οικονομίας (5 ιουλίου 1982 - 2 ιουλίου
1985), οικονομικών (27 μαρτίου 1984-2 ιουλίου 1985) και εμπορικής
ναυτιλίας (5 ιουνίου 1985-2 ιουλίου 1985). Όταν ανέλαβε το υπουργείο
εθνικής οικονομίας, το 1982, διατήρησε και τη θέση του διοικητή της Ττε,
γεγονός που του έδωσε το προσωνύμιο «τσάρος της οικονομίας»10.
Το 1985 διαφώνησε με τον α. Παπανδρέου για την αλλαγή της οικονομικής πολιτικής και τον μάρτιο του 198 διαγράφεται από το ΠασοΚ, για τις
απόψεις του αυτές11. Το ίδιο έτος, ίδρυσε το ελληνικό σοσιαλιστικό Κόμμα
(εσΚ) το οποίο απέτυχε εκλογικά. στο ΠασοΚ επέστρεψε το 1989.
Το 1993, με την επιστροφή του ΠασοΚ στην εξουσία, ανέλαβε υπουργός
εθνικής Άμυνας (13 οκτωβρίου 1993 - 25 σεπτεμβρίου 199). από το κυβερνητικό αυτό μετερίζι, καθιέρωσε το Δόγμα του ενιαίου αμυντικού Χώρου ελλάδας-Κύπρου, εκσυγχρόνισε τη δομή του Υπουργείου εθνικής Άμυνας και προώθησε για πρώτη φορά ενεργά τη «στρατιωτική διπλωματία»,
ενώ έθεσε τις βάσεις του νέου εξοπλιστικού προγράμματος των ενόπλων δυνάμεων.
με την αποχώρηση του ανδρέα Παπανδρέου από την πολιτική, διεκδίκησε,
τον ιανουάριο του 199, την ηγεσία του ΠασοΚ, την οποία έχασε από τον
Κώστα σημίτη. στην πρώτη κυβέρνηση σημίτη διετέλεσε υπουργός εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων (25 σεπτεμβρίου 199 - 13 απριλίου 2000)12.
από το 199, ως Υπουργός εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, προώθησε
τη ριζική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Όπως ήταν αναμενόμενο, η προσπάθεια αυτή προκάλεσε κύμα καταλήψεων από μαθητές λυκείου, αλλά πολλές από αυτές τελικά υιοθετήθηκαν και από τα δύο μεγάλα
κόμματα. αντικαταστάθηκε το 2000 από τον Πέτρο ευθυμίου. Το χρονικό
διάστημα 2000-2004, ήταν βουλευτής, χωρίς να έχει καμία κυβερνητική θέση. στις εθνικές εκλογές του 2004 δεν εξελέγη, αλλά ως πρώτος επιλαχών
κατέλαβε, το 200, την έδρα του Κώστα σκανδαλίδη, μετά την παραίτηση
του τελευταίου. απεβίωσε στην αθήνα στις 19 απριλίου 201.

10. Για το πέρασμα του αρσένη από το Υπουργείο εθνικής οικονομίας (1982-1985), βλ
ό.π., σσ. 80-200. επίσης, κριτική και συμπεράσματα για την πρώτη τετραετία. Ό.π., σσ.
183-200.
11. Ό.π., σσ. 201-244.
12. Για έναν προσωπικό απολογισμό του πρώην υπουργού, αναφορικά με την κυβερνητική
του θητεία στο υπουργείο εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, βλ. Γερασιμοσ αρσενησ,
Γιατί δεν έκατσα καλά, αθήνα, εκδόσεις Gutenberg, 2015.
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Δομή αρχείου Γεράσιμου αρσένη
Το αρχείο του Γεράσιμου αρσένη, μετά την οργάνωση και ταξινόμηση που
έγινε από τον ομιλούντα, αποτελείται από οκτώ βασικές θεματικές ενότητες.
η οργάνωση και ταξινόμηση ακολουθεί την πολιτική πορεία του πρώην υπουργού. εν ολίγοις, οι κυβερνητικές του θητείες αποτελούν αυτοτελείς ενότητες
(Υπ. εθνικής οικονομίας, Υπ. εθν. Άμυνας, Υπ. εθν. Παιδείας κ.α.). ορισμένες ενότητες αφορούν τα μεσοδιαστήματα που ο αρσένης βρισκόταν εκτός
κάποιου κυβερνητικού σχήματος, για παράδειγμα το χρονικό διάστημα 19851993 ή ήταν εκτός πολιτικής, όπως το χρονικό διάστημα 2000-201, με εξαίρεση τα έτη 2000-2004 και 200-2007. Τέλος, άλλες ενότητες του αρχείου
αφορούν μόνο δημοσιεύματα του Τύπου ή οπτικοακουστικό υλικό.
επομένως, το αρχείο του Γεράσιμου αρσένη έχει την εξής δομή:
• ενότητα ι: Προσωπικό αρχείο του Γ. αρσένη
• ενότητα ιι: Έγγραφα του Γεράσιμου αρσένη, ως Διοικητής της Τράπεζας της ελλάδος (3.11.1981 - 2.02.1984) και ως Υπουργός οικονομικών
(1982-1985).
• ενότητα ιιι: Χρονική περίοδος 1985-1993
• ενότητα VI: Θητεία του Γεράσιμου αρσένη στο Υπουργείο εθνικής Άμυνας (13.10.1993 - 25.09.199)
• ενότητα V: αρχείο Τύπου για το ζήτημα της Κύπρου (1997-2000)
• ενότητα VI: Κυβερνητική θητεία στο Υπουργείο εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων (199-2000)
• ενότητα VII: Χρονική περίοδος 2000-201
• ενότητα VIII: οπτικοακουστικό υλικό της πολιτικής πορείας του Γεράσιμου αρσένη (1981-201).
ενότητα ι
αναλυτικότερα, η πρώτη ενότητα αφορά το Προσωπικό αρχείο του Γ. αρσένη και αποτελείται βασικά από ιδιωτικές επιστολές του ίδιου ή τρίτων προσώπων, σημειώσεις του και γενικότερα έγγραφα προσωπικού χαρακτήρα.
επίσης, στην ενότητα αυτή ανήκουν οι συνεντεύξεις, ομιλίες και άρθρα του
πρώην υπουργού από το 1981 έως το 201. Πρόκειται για ένα πλούσιο αρχειακό υλικό, το οποίο αποτυπώνει με τον πιο παραστατικό τρόπο, τόσο τις σκέψεις του αρσένη, αναφορικά με ένα πλήθος πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων, όσο και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα κάθε χρονικής περιόδου
από το 1981 έως το 201.
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ενότητα ιι
η ενότητα ιι του αρχείου περιλαμβάνει αρχειακό υλικό από τη θητεία του
Γεράσιμου αρσένη, ως Διοικητής της Τράπεζας της ελλάδος (1981-1984)
και ως Υπουργός οικονομικών (1982-1985). η συγκεκριμένη ενότητα είναι η
μεγαλύτερη του αρχείου, καθώς περιλαμβάνει τους περισσότερους φακέλους.
η ταξινόμηση έγινε κατά θέμα, ενώ τα βασικά ζητήματα της ενότητας αυτής είναι τα εξής:
• η πορεία της ελληνικής οικονομίας, το εξωτερικό χρέος και ο εξωτερικός
δανεισμός
• η συναλλαγματική και δημοσιονομική πολιτική της πρώτης κυβέρνησης
του ΠασοΚ
• η σταδιακή απελευθέρωση τιμών στο πλαίσιο της επιτροπής Τιμών και
εισοδημάτων (αυτόματη Τιμαριθμική αναπροσαρμογή)
• συνδικαλιστικά-μισθολογικά θέματα
• εσωκομματικά ζητήματα του ΠασοΚ ( π.χ. κομματικά όργανα όπως
Πρόεδρος, εκτελεστική επιτροπή κ.α.)
• Τα ζητήματα της απασχόλησης και της ανεργίας
• Ζητήματα που αφορούσαν την ε.ο.Κ., την εσωτερική αγορά και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης (ευρωκοινοβούλιο)
• Το μνημόνιο του 1982
• Το Πενταετές οικονομικό Πρόγραμμα ανάπτυξης, 1983-1987
• η βιομηχανική πολιτική της πρώτης κυβέρνησης ΠασοΚ
• ο οργανισμός ανασυγκρότησης επιχειρήσεων (ο.α.ε.) και το ακανθώδες ζήτημα των προβληματικών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.
• Το ζήτημα των κοινωνικοποιήσεων και των εποπτικών συμβουλίων,
• η γεωργική πολιτική της πρώτης σοσιαλιστικής κυβέρνησης στην ελλάδα
• Ζητήματα διεθνών οργανισμών εκτός της εοΚ (IMF, OOσα, UNCTAD)
• Πρακτικά του ΚεΠε.13

13. Το Κέντρο Προγραμματισμού και οικονομικών ερευνών (ΚεΠε) ιδρύθηκε το 1959
ως μια μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία «Κέντρον οικονομικών ερευνών». η απόφαση για την ίδρυση του ελήφθη από τον τότε Πρωθυπουργό, Κωνσταντίνο Γ. Καραμανλή,
κατόπιν εισηγήσεως του τότε Διοικητού της Τραπέζης της ελλάδος, Ξενοφώντος ε. Ζολώτα.
Την οργάνωσή του ανέλαβε ως πρώτος επιστημονικός Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.σ. ο
καθηγητής ανδρέας Γ. Παπανδρέου, ο οποίος μετακλήθηκε για αυτόν τον σκοπό από το Πανεπιστήμιο Berkeley των ηΠα. Βασικός σκοπός, από ιδρύσεώς του ήταν η επιστημονική μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της ελλάδας, η ενθάρρυνση της οικονομικής έρευνας
και η συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα». Γερασιμοσ Δ. αρσενησ, Πολιτική Κατάθεση, σ. 17.
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Τα παραπάνω αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της θεματολογίας
της συγκεκριμένης ενότητας. στην ίδια ενότητα περιέχεται ένα πλήθος από
μελέτες οικονομικού χαρακτήρα της περιόδου 1981-1985, εκθέσεις νομισματικής πολιτικής (1983-85), στατιστικά στοιχεία, καθώς και κείμενα για την
πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και του Πενταετούς οικονομικού
Προγράμματος ανάπτυξης.
ενότητα ιιι
η ενότητα αυτή του αρχείου περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από το
1985 έως 1993. επιλέχθηκε το έτος 1985 να αποτελέσει χρονική τομή, διότι
τότε ο Γεράσιμος αρσένης φεύγει από το Υπουργείο οικονομικών και τη θέση
του αναλαμβάνει ο Κώστας σημίτης. Λίγους μήνες μετά, και συγκεκριμένα
τον μάρτιο του 198, διαγράφεται από το ΠασοΚ και επιστρέφει στο κόμμα
μόλις το 1989. στις εθνικές εκλογές του 1993, εκλέγεται βουλευτής και αναλαμβάνει το Υπουργείο εθνικής Άμυνας. επομένως, η ενότητα αυτή έχει ως
αφετηρία την αποχώρηση του από την κυβέρνηση του ΠασοΚ και ως
terminus την επιστροφή του σε κυβερνητική θέση, τον σεπτέμβριο του 1993.
οι φάκελοι της ενότητας αυτής, λιγότεροι σε αριθμό σε σχέση με την
προηγούμενη, καλύπτουν μια ποικιλία θεμάτων, όπως η υπόθεση με την Τράπεζα Κρήτης (1989), η υπόθεση της αΓεΤ-ηραΚΛησ, η συνθήκη του μάαστριχτ (1993), οι διεργασίες μέσα στο ΠασοΚ, αλλά και η κοινοβουλευτική
(ερωτήσεις, επερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις) και διεθνής δραστηριότητα
του Γερ. αρσένη. επίσης, θα συναντήσει κανείς κείμενα οικονομικού χαρακτήρα για τα ζητήματα της περιόδου αυτής, σημειώματα του ίδιου περί της
ελληνικής οικονομίας, στοιχεία δημοσκοπήσεων, αλλά και τοπικά ζητήματα
της Κεφαλονιάς. ακόμη, μπορεί να εντοπίσει κανείς, μελέτες για τις σχέσεις
ελλάδος - ευρωπαϊκής Κοινότητας, θέματα που αφορούν Διεθνείς οργανισμούς (UN, UNCTAD, CDP), καθώς και θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος,
όπως η δημόσια διοίκηση, το περιβάλλον, η παιδεία και ο πολιτισμός.
Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των φακέλων της ενότητας αυτής του αρχείου καλύπτει το γεγονός της ίδρυσης, από τον Γεράσιμο αρσένη, του ελληνικού σοσιαλιστικού Κόμματος (εσΚ), το 1987. Γύρω από τον νέο αυτό κομματικό σχηματισμό συσπειρώθηκαν στελέχη του ΠασοΚ, τα οποία είχαν
απογοητευθεί από τη στροφή της οικονομικής πολιτικής του κυβερνώντος
κόμματος, το 1985. Παρ’ όλα αυτά, το κόμμα αυτό απέτυχε στην επόμενη
εκλογική αναμέτρηση, εκείνη του 1989. Τον οκτώβριο του ίδιου έτους, το
κόμμα του αρσένη διαλύθηκε και ο ίδιος επέστρεψε στο ΠασοΚ.
ενότητα IV
η τέταρτη ενότητα του αρχείου περιλαμβάνει τη θητεία του Γεράσιμου
αρσένη στο Υπουργείο εθνικής Άμυνας (13.10.1993 - 25.09.199). η ενότη-
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τα αυτή απαριθμεί ένα αρκετά μεγάλο αρχείο Τύπου της παραπάνω περιόδου,
το οποίο αποτελείται από δημοσιεύματα, άρθρα και γενικότερα ζητήματα που
απασχολούσαν την τότε ηγεσία του υπουργείου Άμυνας. η θεματολογία του
Τύπου καλύπτει ζητήματα, όπως:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Θέματα του Υ.εΘ.α.,
οι ελληνοτουρκικές σχέσεις
αμυντικοί εξοπλισμοί (Πολεμική Βιομηχανία, Προμήθειες),
Το Κυπριακό Ζήτημα,
Τις σχέσεις της ελλάδας με τους Βαλκάνιους γείτονές της,
Θέματα του ναΤο,
αμυντική διπλωματία,
στρατιωτικά θέματα
Πολιτικά θέματα, όπως η διαδοχή του ανδρέα Παπανδρέου και η εκλογή
του Πρωθυπουργού
οικονομικά θέματα (π.χ. ναυπηγεία)
στρατιωτικά θέματα
Προσωπικά δημοσιεύματα για τον Γερ. αρσένη,
μείζονα εθνικά θέματα, όπως η κρίση των ιμίων και το ενιαίο αμυντικό
Δόγμα κ.α.

Ένα δεύτερο μέρος της ενότητας αυτής αφορά την αλληλογραφία (εσωτερική-εξωτερική) του υπουργείου με άλλες κρατικές υπηρεσίες. ακόμη, μεγάλο
μέρος του αρχείου καλύπτουν επισκέψεις-ταξίδια του τότε υπουργού εθνικής
Άμυνας στο εξωτερικό, εκθέσεις-μελέτες για την εθνική Άμυνα, ζητήματα
της ευρωπαϊκής Ένωσης (ελληνική Προεδρία 1994), τις σχέσεις με άλλα
κράτη (ισραήλ) και εισηγήσεις για την ελληνική εξωτερική πολιτική κ.α.
ενότητα V
η ενότητα αυτή αποτελείται από ένα μεγάλο αρχείο τύπου, το οποίο αφορά τα εθνικά θέματα και συγκεκριμένα το φλέγον ζήτημα της Κύπρου. ο Γεράσιμος αρσένης έτρεφε ιδιαίτερη ευαισθησία για το Κυπριακό και τις εξελίξεις γύρω από το ζήτημα αυτό. Ήδη από τα φοιτητικά του χρόνια, τον απασχολούσε η επίλυση του. Το ενδιαφέρον του για την Κύπρο έλαβε σάρκα και
οστά με το βιβλίο του Δέκα παρεμβάσεις για το Κυπριακό, στο οποίο παρουσιάζονται οι θέσεις του για το δυσεπίλυτο ζήτημα της μεγαλονήσου, αλλά
και η άποψη του, ότι η Κύπρος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της άμυνας του
ελληνισμού και κομμάτι του ενιαίου αμυντικού Δόγματος14.
14. Γερασιμοσ αρσενησ, Δέκα παρεμβάσεις για το Κυπριακό, μια κατάθεση για τον
ελληνισμό, αθήνα, εκδ. ελληνικά Γράμματα, 2004.
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Το ενδιαφέρον του για τα τεκταινόμενα γύρω από την Κύπρο είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει ένα αρκετά περιεκτικό και πληρέστατο αρχείο με
δημοσιεύματα του Τύπου που αφορούσαν τις εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό.
Τα δημοσιεύματα αυτά έχουν αφετηρία τον Φεβρουάριο του 1997
(11.02.1997) και σταματούν τον μάρτιο του 2000.
ενότητα VI
η ενότητα αυτή αφορά την περίοδο που ο Γεράσιμος αρσένης ήταν στο
Υπουργείο εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τις 25 σεπτεμβρίου
199 έως τις 13 απριλίου 2000. μετά την ενότητα του Υπουργείου εθνικής
οικονομίας, η ενότητα αυτή έρχεται δεύτερη σε αριθμό φακέλων, όσον αφορά
την ποσότητα. Τα κύρια θέματα αυτής της ενότητας είναι τα εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

εξερχόμενη-εισερχόμενη αλληλογραφία του Υπουργείου,
Κοινοβουλευτική δραστηριότητα αρσένη.
Φακ. μεταρρύθμιση (απεργία Eκπαιδ. 97, μισθολόγιο εκπ/κων, σΔεε)
Φακ. μεταρρύθμιση (Oλοήμερο Δημοτικό)
Φακ. μεταρρύθμιση (ολοήμερο νηπιαγωγείο)
Φακ. μεταρρύθμιση (αξιολόγηση μαθητών, σχόλια Φορεών, εξετάσεις Β΄
Λυκείου, ενισχυτική Διδασκαλία)
Φακ. μεταρρύθμιση (στατιστικά, Καταλήψεις, αναπλήρωση Ωρών, Κλιμάκια, επισκέψεις σε σχολεία).
Φακ. μεταρρύθμιση (Προγρ. σπουδών επιλογής)
Φακ. μεταρρύθμιση (Τεε)
Φακ. μεταρρύθμιση (αξιολόγηση εκπ/κου Έργου και εκπ/κών)
Φακ. μεταρρύθμιση (Κατάργηση επετηρίδας / ασεΠ)
Φακ. μεταρρύθμιση (αναπληρωτές)
Φακ. μεταρρύθμιση (Γενικά, Δημοσιεύματα, Meridien, Διαφημιστική καμπάνια)
Φακ. μεταρρύθμιση (Διεύρυνση)
Φακ. μεταρρύθμιση (σχολικές βιβλιοθήκες)
Φακ. μεταρρύθμιση (ενιαίο Λύκειο, Ωρολόγιο πρόγραμμα, Βιβλία)
Φακ. μεταρρύθμιση (Διαφημιστικά φυλλάδια)
Φακ. εκκλησιαστικά
Φάκελοι με νομοσχέδια (ειδικής αγωγής, ενιαίο Λύκειο, μισθολόγιο
ΔεΠ, Γλωσσομάθειας – Τεε).
αλληλογραφία με ειδικούς και γενικούς γραμματείς (Διαπολιτισμικής,
Τεχν. εκπαίδευσης).
αλληλογραφία με εκπαιδευτικούς θεσμούς (Παιδαγωγικό ινστιτούτο,
Πανεπιστήμια, ιΚΥ – ιΔεΚε – οεΔΒ – ΔιΚαΤσα, οεεΚ).
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Το μεγαλύτερο μέρος της ενότητας αυτής καλύπτεται από φακέλους που
αφορούν το φλέγον ζήτημα του νόμου της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης (ν.
2525/97).
ενότητα VII
η ενότητα αυτή αφορά τη χρονική περίοδο από το 2000 έως το 201, οπότε και απεβίωσε. Όπως προείπαμε, είναι η περίοδος που ο αρσένης δεν βρίσκεται σε κάποια κυβερνητική θέση, παρά μόνο ήταν βουλευτής το χρονικό διάστημα 2000-2004, ενώ, και το 200 εξελέγη βουλευτής, ως πρώτος επιλαχών
μετά την παραίτηση του Κώστα σκανδαλίδη. στις εθνικές εκλογές του 2007,
έθεσε ξανά υποψηφιότητα, χωρίς όμως να εκλεγεί. η θεματολογία της ενότητας αυτής καλύπτει τα εσωτερικά ζητήματα του ΠασοΚ, την κοινοβουλευτική δραστηριότητα του ίδιου, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον του πρώην υπουργού για
τα ζητήματα της Παιδείας και της Άμυνας, άλλωστε είχε περάσει από τα
ανάλογα υπουργεία κατά το παρελθόν, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στο
πλούσιο, κατά βάση άρθρα του Τύπου, υλικό της συγκεκριμένης ενότητας.
ακόμη, μέρος της ενότητας αυτής αποτελούν δημοσιεύματα, τα οποία
αφορούν θέματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, όπως το Κυπριακό ζήτημα, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι εξοπλισμοί του ΥεΘα, τα διεθνή ζητήματα της περιόδου, όπως ο πόλεμος στο ιράκ, πολιτικά ζητήματα (αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος, εκλογικά), αλλά και ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος (παγκοσμιοποίηση).
ενότητα VIII
η τελευταία ενότητα του αρχείου του Γεράσιμου αρσένη περιλαμβάνει
οπτικοακουστικό υλικό από τις τρεις κυβερνητικές θητείες του πρώην υπουργού. αποτελείται κατά βάση από ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό. η κατηγοριοποίηση ακολουθά τη δομή του υπόλοιπου αρχείου. εν ολίγοις, σε φωτογραφικό υλικό από Υπουργείο εθνικής οικονομίας, το Υπουργείο εθνικής Άμυνας και από το Υπουργείο εθνικής Παιδείας. Παράλληλα, υπάρχει υλικό που
αφορά μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις του Γερ. αρσένη στην τηλεόραση
και το ραδιόφωνο, προεκλογικές ομιλίες του, ομιλίες σε συνέδρια, επισκέψεις
στην επαρχία, συνεντεύξεις τύπου ως υπουργός κ.α. οι βιντεοκασέτες αυτές
ξεπερνούν σε αριθμό τις 300, ενώ πολύ μεγάλος είναι και ο αριθμός των ηχογραφημένων συνεντεύξεων του Κεφαλονίτη πολιτικού.

επίλογος
συμπερασματικά, το αρχείο του Γεράσιμου αρσένη καλύπτει όλη την περίοδο της ενεργούς παρουσίας του στην πολιτική ζωή του τόπου (1981-2004).
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Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει σημαντικό υλικό από την εποχή που ο Γεράσιμος
αρσένης διετέλεσε Διοικητής της Τραπέζης της ελλάδος (1981-1984),
Υπουργός εθνικής οικονομίας και οικονομικών (1982- 1985), Υπουργός
εθνικής Άμυνας (1993-199), Υπουργός εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (199-2000) και άπτεται πολλών κρίσιμων θεμάτων οικονομικής πολιτικής, ζητημάτων εθνικής άμυνας, αλλά και εκπαιδευτικής πολιτικής. Το αρχείο αυτό, είμαστε βέβαιοι ότι θα αποτελέσει πολύτιμο οδηγό για τους ερευνητές της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής και οικονομικής ιστορίας.
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Γερασιμοσ αρσενησ, Πολιτική Κατάθεση (συνέντευξη στον Διαμαντή
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ABSTRACT

The presentation of the archive of Gerasimos Arsenis is the subject of this
announcement. Gerassimos D. Arsenis was born in Argostoli, on the Greek
island Cephalonia. Obtained a Law degree from the Law School of the University of Athens (1955) and pursued his post-graduate studies in economics at the
Massachusetts Institute of Technology (MIT, 195-190).
Between 190-194, he served as Economist in the United Nations Secretariat (Prebisch Group) for the preparation of the Conference UNCTAD I. In
194, he was appointed Director of the Research Division of the OECD
Development Centre in Paris and remained in that position until 197. In 197,
he was appointed Senior Economist and in 1974 Director at United Nations
Conference of Trade and Development (UNCTAD).
The archive is divided into eight sections, which follow the former minister’s
international and political career. Between 1974-1980, he served as an
independent expert of UNCTAD to the Ministerial Committee of Twenty on the
Reform of the International Monetary System. In 1982, he was appointed by the
United Nations Economic and Social Council as member of the U.N. Committee
of Development Planning, a post he maintained until 1992 (Section 1).
More specifically, in November 1981, he was appointed Governor of the
Bank of Greece, a post he maintained until February 1984. During that period,
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he oversaw the liberalization of the Greek financial system. In July 1982, he
was appointed Minister of National Economy and in March 1984 he assumed
–in addition– the duties of Minister of Finance, posts he maintained until July
1985 (Section 2). Section three covers the years 1985 to 1993. At this time,
Arsenis did not hold any government position. Between October 1993 and
September 199, he served as Minister of National Defense. He promoted the
new Defense Dogma for Greece and Cyprus, introduced new procedures for the
defense procurement, and pursued policies of co-operation in the Defense area
with a number of countries in the broader region (Section 4).
In September 199, he was appointed Minister of National Education and
Religious Affairs, a post he maintained until April 2000. During that period, he
pursued a major reform of the education system, from kindergarten to life-long
education (Section 5).
Section six covers the issue of the Cyprus problem (1997-2000). Arsenis
was particularly interested in the issue of Cyprus, so he had a big press archive
on this issue. Section seven covers the years 2000-201, where he died. During
this period, Arsenis served as member of Greek Parliament, in the years 20002004 and 200-2007. Finally, section eight consists of photographic material
and tapes from the entire political career of Gerasimos Arsenis.
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